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Επετειακό αφιέρωμα:
«200 χρόνια από
την Εθνική Παλιγγενεσία»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΟΒΟ

«Η συντριπτική πλειονότητα όσων εισέρχονται παρανόμως, ουσιαστικά παραμένουν στην Ελλάδα»

Από τον Παναγιώτη Λιάκο,
Σύμβουλο Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ.
Ο κ. Γιάννης Κολοβός είναι επικοινωνιολόγος.
Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και έχει τους τίτλους Master of Arts στις
Δημόσιες Σχέσεις (Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan) και Master of Arts στην Πολιτική Επικοινωνία (Πανεπιστήμιο του Sheffield). Εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα. Ασχολείται εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια με το ταυτοτικό ζήτημα της Ελλάδας
και των δυτικών κοινωνιών, σε συνάρτηση με την
λαθρομετανάστευση, την παγκοσμιοποίηση και το
λεγόμενο πολυπολιτισμικό μοντέλο, το οποίο προ-

Εμμανουήλ Παπάς
(1772 Δοβίστα Σερρών
-1821 Ύδρα)

w σελ. 9

Επισκόπηση Γεγονότων

Κάντο όπως οι Αζέροι!
Α

πό την πρώτη στιγμή η
ηγεσία του οραματίστηκε και διακήρυξε
ότι “πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θά ‘ναι¨.

Καλυπτόμενη
χρονική περίοδος:

19 ΙΟΥΝΙΟΥ – 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
w σελ. 6

Aναλογική κατανομή
των πόρων από τα
εξοπλιστικά προγράμματα
w σελ. 5

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ουκ έρχεται μόνον, αλλά…
w σελ. 14

άγουν ως πρότυπο συγκεκριμένα κέντρα πολιτικής
και οικονομικής ισχύος. Το συγγραφικό έργο του
είναι επικεντρωμένο σε αυτά τα κρίσιμα για την
εθνική επιβίωσή μας θέματα.
Μέχρι σήμερα, ο κ. Κολοβός έχει κυκλοφορήσει τα ακόλουθα βιβλία: «Το κουτί της Πανδώρας:
παράνομη μετανάστευση και νομιμοποίηση στην
Ελλάδα», «Το τέλος μιας ουτοπίας: η κατάρρευση
των πολυπολιτισμικών κοινωνιών στην Δυτική Ευρώπη», «Μεταναστευτική πολιτική και ενσωμάτωση μεταναστών: η περίπτωση της Ελλάδας», και
«Πολυπολιτισμικότητα; Όχι, ευχαριστώ!» (όλα από
τις Εκδόσεις «Πελασγός»).
Συνέχεια στη σελίδα 3

Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Το 1992 το
Αζερμπαϊτζάν ηττήθηκε
από την Αρμενία και
έχασε το Ναγκόρνο
Καραμπάχ και άλλα
εδάφη του.

Κ αι ξεκίνησε η προετοιμασία που κράτησε 28 χρόνια σε όλους τους τομείς, διεθνής προπαρασκευή, ισχυροποίηση φρονήματος στο εσωτερικό, δημιουργία αξιόμαχου στρατού με εξοπλισμό και
εκπαίδευση, εξασφάλιση έμπρακτης και ουσιαστικής βοήθειας από την Τουρκία και
όταν η διεθνής συγκυρία το
επέτρεψε πέτυχε το εθνικό
του όραμα, την απελευθέρωση των χαμένων εδαφών και
την αποκατάσταση της τρωθείσας τιμής.

Ερώτημα: Μπορούμε να
διαπιστώσουμε ανάλογη κατάσταση και στο Κυπριακό;
Ποιος είναι ο στρατηγικός
στόχος της Τουρκίας στο Κυπριακό; Όχι απλά η διχοτόμηση και τα δύο κράτη. Θέλει να πατάει σταθερά σε ένα
κομμάτι του νησιού και να το
διαφεντεύει ολόκληρο. Και
εξασφαλίζοντας αυτό να κυριαρχεί σ’ όλη τη λεκάνη της
Αν. Μεσογείου. Και ξέρει ότι
αν πέσει η Κύπρος ακολουθεί
και η Ελλάδα.
Και εμείς τι κάνουμε; Κουβεντιάζουμε πολύ και πράττουμε λίγα έως τίποτε. 47
χρόνια τώρα διολισθαίνουμε
σε μια διαδικασία απαξίωσης των δικαίων μας και δι-

καιολόγησης των αδικαιολόγητων. Πόσο μας ταιριάζει η
παροιμία “ όποιος δεν θέλει
να ζυμώσει 47 χρόνια κοσκινίζει”. Φθάσαμε από την αρχική μας θέση της παράνομης
εισβολής και κατοχής, των
τουρκικών βιασμών και της
πολιτιστικής καταστροφής,
των προσφύγων από τη μια
και των εποίκων από την άλλη, να προσπαθούμε σήμερα
να τραυλίσουμε ότι ο κ. Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει ότι
θέλει στα Βαρώσια. Και τρέχουμε πλέον να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ δεν θα μας ξαναπροδώσει και η Αμερική θα
πει τον καλό τον λόγο, για να
ηρεμήσουμε.

w Συνέχεια στη σελίδα 7

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η Ε.Α.Α.Σ. ενημερώνει τα μέλη της,
πως δεν θα εκδοθεί το φύλλο της «Ε.Η.»
του Αυγούστου και θα ενσωματωθεί στο
φύλλο του μηνός Σεπτεμβρίου.
Για το ΔΣ
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζεται στα μέλη της Ενώσεως ότι,
τα γραφεία της ΕΑΑΣ θα παραμείνουν
κλειστά από 07 Αυγούστου ( Σάββατο) μέχρι και 22 Αυγούστου ( Κυριακή ).
Για το ΔΣ
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων

Το
Το παρόν
παρόν εικαστικό
εικαστικό
φιλοτεχνήθηκε
φιλοτεχνήθηκε
από
από τον
τον Σχη
Σχη ε.α.
ε.α.
Αναστάσιο
Αναστάσιο
Φαραντάτο
Φαραντάτο
Μέλος
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιούλιος 2021

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

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

Iδιοκτήτης-Εκδότης:
Ένωση Aποστράτων
Aξιωματικών Στρατού
Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα

Tηλέφωνα:
210 3633797,
Γραμματεία Προέδρου: 211 4184942
Αντιπροέδρος: 211 4184937
Διευθ. Σύμβουλος: 210 3624495
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων: 210 3632517
e-mail:eaasgr@gmail.com
www.eaas.gr

Συντακτική επιτροπή:
Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ι.ωάννης
Αντγος ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Λιάκος Παναγιώτης

Δντης Σύνταξης:
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ

Αρχισυντάκτης:
Λιάκος Παναγιώτης

DTP-Eκτύπωση:
Νews Press Hold

Γράφει ο
Υπτγος ε.α.
Δεβούρος Ιωάννης,
Αντιπρόεδρος
Ε.Α.Α.Σ.

Ε

ίναι περιττό να αναφερθούμε στα
πολλά αρνητικά της πανδημίας, καθώς τα βιώνουμε όλοι μας καθημερινά και θεωρώ ότι οι περισσότεροι τα συνειδητοποιούμε. Η κρίση του κορωνοϊού έχει
επιφέρει σε όλη την ανθρωπότητα τεράστιο
ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, προέκυψε σε μια
στιγμή που είχε ξεκινήσει η έξοδος από μια
δεκαετία παρατεταμένης και εντονότατατης
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Είναι δεδομένο ότι όπως όλα τα σημαντικά αρνητικά συμβάντα θα ξεπεραστεί και
αυτό και θα αποτελέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στην κοινή παγκόσμια ιστορία. Παρήγορη είναι η σκέψη ότι τώρα βιώνουμε τις
αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, αλλά
από το πέρασμα αυτής της λαίλαπας θα μείνουν κάποιες σημαντικές θετικές παρακαταθήκες.
- Είναι πλέον ξεκάθαρο σε κάθε καλόπιστο παρατηρητή, ότι η λύση στο αδιέξοδο
που βρισκόμαστε, θα δοθεί από την ιατρική
Επιστήμη και αυτό οδηγεί στην επανάκτηση
του σεβασμού προς τον ορθολογισμό και
την επιστημονική έρευνα, για αυτούς που
δεν της είχαν δώσει την πρέπουσα σημασία
και παράλληλα οδηγεί στο βαθμιαίο ξέφτισμα των διαφόρων θεωριών συνωμοσίας
και ψευτοεπιστήμης όπως το αντιεμβολιαστικό κίνημα το οποίο είναι δυνατόν να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα.
- Η κοινωνική απομόνωση είναι δυνατόν
να αντιδράσει θετικά στον τρόπο που βλέπουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους.
Προ πανδημίας, η ανθρωπότητα ανέμελα
προχωρούσε προς μια ψηφιακή αυτοαπομόνωση καθενός από εμάς και με μια έντονη ατροφία των πραγματικών σχέσεων.
Επανερχόμενοι στα δικά μας, άνοιξε ο

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο)
δρόμος για την υποβολή τροποποιητικών
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για τα
έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά του
ν. 4093/12. Η ΑΑΔΕ άνοιξε τις ηλεκτρονικές
πύλες του Taxisnet για την υποβολή των
αναδρομικών ποσών για τα φορολογικά έτη
2015 έως και 2018 με βάση τα ηλεκτρονικά
αρχεία αποδοχών/συντάξεων έτους 2021.
Το ραβασάκι των αναδρομικών είναι φωτιά
για τους συνταξιούχους οι οποίοι μετά την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
έλαβαν τον Οκτώβριο του 2020 αναδρομικά συνολικού ύψους 1,4 δις ευρώ για
το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016.
Στα ποσά αυτά δεν είχε γίνει καμία παρακράτηση φόρου με αποτέλεσμα τώρα οι
συνταξιούχοι να καλούνται να πληρώσουν
φόρο που φθάνει έως και 55%.
Οι συνταξιούχοι παρά το γεγονός ότι
έλαβαν τα αναδρομικά του 11μηνου το
2020, τα ποσά αυτά θεωρούνται ως φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2015 και
2016 και θα φορολογηθούν, σε κάθε ένα
από τα έτη αυτά, αφού προστεθούν στα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων
που έχουν ήδη δηλώσει οι συνταξιούχοι
στις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων ετών.
Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να δηλώσουν τα αναδρομικά ποσά του 2020 ενώ
ο φόρος που προκύπτει εξοφλείται έως τις
31 Ιανουαρίου 2022.
Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων
φυσικών προσώπων (Ε1) έχει ήδη ξεκινήσει
και λήγει στις 27 Αυγούστου.
Για το Φθινόπωρο μεταφέρεται η καταβολή των αυξήσεων και των αναδρομικών
σε «παλιούς» συνταξιούχους, που συντα-

ξιοδοτήθηκαν πριν από την εφαρμογή του
νόμου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.
Πάντως κανονικά θα γίνει η καταβολή
αυξήσεων και αναδρομικών στους νέους
συνταξιούχους από τις 26 Ιουλίου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,
παρά τις αρχικές εξαγγελίες ότι η αποπληρωμή των αναδρομικών θα ολοκληρωθεί
έως το τέλος καλοκαιριού, η καταβολή 100
εκατ ευρώ σε «παλιούς» συνταξιούχους με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης θα μεταφερθεί λόγω του επανυπολογισμού το
φθινόπωρο από τον e–ΕΦΚΑ. Ο νέος
σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή των
αυξήσεων και των αναδρομικών στα τέλη
Αυγούστου ( με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου)
αρχικά στους συνταξιούχους του Δημοσίου
και την ολοκλήρωσή του στα τέλη Σεπτεμβρίου με τις συντάξεις Οκτωβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι για την πλειονότητα
των συνταξιούχων οι αυξήσεις συμψηφίζονται από την προσωπική διαφορά που ήδη
έχει καταγραφεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι περισσότεροι «παλιοί» συνταξιούχοι ( πριν από
τον Μάιο του 2016) θα έχουν λογιστική αύξηση. Δηλαδή οι αυξήσεις τους θα συμψηφιστούν και στα εκκαθαριστικά τους θα
δούν την προσωπική διαφορά να μειώνεται.
Μέσω του επανυπολογισμού και των «παλιών» συντάξεων, μειώνεται η αρνητική
«προσωπική διαφορά» τους (επανυπολογισθείσα μείον καταβαλλόμενη) και έτσι θα
αποσβεστεί γρηγορότερα, αφότου (το 2023)
«ξεπαγώσουν» οι αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις (το ποσό της προσωπικής διαφοράς
αναγράφεται στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του κάθε συνταξιούχου).

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
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Ενημέρωση 03

«Η συντριπτική πλειονότητα όσων εισέρχονται
παρανόμως, ουσιαστικά παραμένουν στην Ελλάδα»
Συνέχεια από την σελίδα 1

θα αντιμετωπίσουν σημαντικό κίνδυνο φτώχειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, ενσωμάτωσή τους δεν θα υπάρξει και λόγω του μεγάλου τους αριθμού αλλά και λόγω της πολιτισμικής τους απόστασης από τον γηγενή πληθυσμό.

Η συζήτηση μαζί του είναι αποκαλυπτική
για την οξύτητα του προβλήματος και το μέγεθος του κινδύνου που επιφέρει στην πατρίδα
μας το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και
της αλλοίωσης της εθνοτικής σύστασης του
πληθυσμού.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα μαστίζεται από
οξύ δημογραφικό πρόβλημα, σίγουρα
επιβαρύνει την κατάσταση…

Μελετάτε το μεταναστευτικό πρόβλημα
της χώρας επί μία εικοσαετία. Πώς θα
περιγράφατε την μέχρι τώρα διαχείρισή
του;
Η -κακή- κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
σήμερα στην Ελλάδα ως προς το μεταναστευτικό, είναι αποτέλεσμα της αποτυχημένης διαχείρισής του από διαδοχικές κυβερνήσεις, από
τις αρχές της δεκαετίας του ’90 όταν κατέρρευσαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα μέχρι σήμερα. Αποκορύφωμα αυτών των κακών χειρισμών υπήρξαν οι δύο εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις παρανόμων μεταναστών που έγιναν
επί πρωθυπουργίας Κ. Σημίτη το 1997 και το
2001, οι άλλες δύο εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις που έγιναν επί πρωθυπουργίας Κ. Καραμανλή το 2005 και το 2007, και η χωρίς φειδώ
χορήγηση ασύλου από το 2016 μέχρι σήμερα.
Δηλαδή δεν συμμερίζεστε την οπτική
της σημερινής κυβέρνησης που μιλά για
επιτυχή διαχείριση ενός θέματος που
είχε κακοφορμίσει επί ΣΥΡΙΖΑ;
Η διαχείριση του προβλήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν – προφανώς- κάκιστη! Αυτό όμως
δεν απαλλάσσει την σημερινή κυβέρνηση από
τις δικές της –μεγάλες- ευθύνες. Ενδεικτικά να
αναφέρω ότι μόνο κατά το 2020 χορηγήθηκε η
ιδιότητα του πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας σε 34.325 άτομα! Συνολικά,
από το 2016 μέχρι και τα μέσα του 2021 έχει
χορηγηθεί σε 92.368 άτομα. Μιλάμε δηλαδή
για την νομιμοποίηση και, σε κάποιο βαθμό,
την μονιμοποίηση της παρουσίας στην χώρα
πολλών δεκάδων χιλιάδων αλλοδαπών. Αυτό
δεν είναι ένδειξη επιτυχούς διαχείρισης!
Όμως οι εισροές παρανόμων μεταναστών έχουν μειωθεί. Αυτό σίγουρα είναι
επιτυχία της κυβέρνησης. Διαφωνείτε;
Οι εισροές μειώθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2020, όταν η κυβέρνηση αναγκάστηκε
να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την «εργαλειοποίηση» από την Τουρκία της μεταναστευτικής ροής στον Έβρο και προχώρησε σε μία αυστηρότερη επιτήρηση τόσο των χερσαίων όσο
και των θαλάσσιων συνόρων. Επίσης, σημαντικός παράγων μείωσης των ροών παρανόμων
μεταναστών σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν και η
πανδημία. Πάντως, θα πρέπει να υπενθυμιστεί
ότι κατά το πρώτο επτάμηνο της κυβέρνησης
Μητσοτάκη, δηλαδή την περίοδο Ιουλίου 2019
– Φεβρουαρίου 2020, η εισροή παρανόμων

«Το 2100 ο πληθυσμός της
Ελλάδας θα είναι περίπου
8.150.000 άτομα, με το 29,5%
αυτού του πληθυσμού –
2.400.000 άτομα- να είναι
αλλοδαπής καταγωγής».
μεταναστών στην Ελλάδα ήταν αυξημένη – με
πάνω από 50.000 άτομα να εισέρχονται σε μόλις επτά μήνες! Επιπλέον, η σωστή και πλήρης
διαχείριση του μεταναστευτικού δεν αρχίζει
και τελειώνει με τις εισροές.
Τι εννοείτε;
Εκτός από τις εισροές, υπάρχουν και οι
εκροές! Δηλαδή οι απελάσεις, οι επιστροφές
στην Τουρκία και οι εθελούσιοι επαναπατρισμοί. Σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση δεν τα
έχει πάει καλά καθώς επιστροφές δεν δέχεται
η Τουρκία επικαλούμενη την πανδημία, και οι
απελάσεις και οι επαναπατρισμοί είναι πολύ λίγοι. Αυτό, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό
χορήγησης ασύλου το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 50%, σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων εισέρχονται παρανόμως, ουσιαστικά παραμένουν στην Ελλάδα είτε γιατί τους
χορηγείται άσυλο είτε γιατί δεν κατέστη δυνατή
η επιστροφή τους στην Τουρκία, η απέλαση ή ο
επαναπατρισμός τους.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση χαρακτήρισε
πλέον την Τουρκία ως «ασφαλή χώρα».
Αυτή δεν είναι σωστή κίνηση;
Είναι σωστή κίνηση, αλλά έγινε με καθυστέρηση δύο ολόκληρων ετών! Σκεφθείτε μόνο πόσοι από αυτούς στους οποίους η σημερινή κυβέρνηση έχει χορηγήσει άσυλο, θα είχαν
απορριφθεί αν η Τουρκία είχε χαρακτηρισθεί
ασφαλής από τον Ιούλιο του 2019. Η σημερινή

κυβέρνηση «βαρύνεται» ως προς το μεταναστευτικό για την αδράνεια των πρώτων επτά
μηνών, για την χωρίς φειδώ χορήγηση ασύλου
αλλά και για την γενικότερη ανακολουθία των
πράξεών της σε σχέση με το προεκλογικό της
πρόγραμμα, το οποίο – υπενθυμίζω – δεν μιλούσε πουθενά για μαζικές μετεγκαταστάσεις
αλλοδαπών στην ενδοχώρα, μιλούσε για
«κλειστά κέντρα» μεταναστών και τα κέντρα
που φτιάχνει είναι ανοικτά με ωράριο, μιλούσε
για εντατικό έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων και δεν έχουμε δει κάτι σχετικό, ενώ έχει
ήδη περάσει η μισή της θητεία!
Η κατάσταση αυτή τι συνέπειες θα έχει
για την Ελλάδα;
Η πιο άμεση συνέπεια είναι η σημαντική οικονομική επιβάρυνση της χώρας. Είναι ανακριβές ότι όλα τα έξοδα των αλλοδαπών τα καλύπτει η ΕΕ. Η ΕΕ καλύπτει τα έξοδα των αιτούντων άσυλο. Τα έξοδα εκείνων στους οποίους η Ελλάδα χορηγεί άσυλο, βαρύνουν πλέον
την Ελλάδα – δηλαδή επιδόματα τέκνων, σίτισης, στέγασης κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν
έχει γίνει μελέτη για το δημοσιονομικό κόστος
της μετανάστευσης στην Ελλάδα παρ’ όλο που
το πρόβλημα υπάρχει στην χώρα μας εδώ και
τρεις δεκαετίες! Πάντως, πρόσφατη μελέτη
που έγινε για την Ολλανδία, έδειξε ότι σε μία
περίοδο 25ετίας, το συνολικό κόστος του κάθε
πρόσφυγα ανήλθε στο ποσό των 475.000 ευρώ!
Εκτός από το οικονομικό κόστος, ποιες
άλλες συνέπειες θα υπάρξουν;
Μεσομακροπρόθεσμα, δεν θα υπάρξει η
ομαλή ενσωμάτωση όλων αυτών των ανθρώπων στην Ελληνική κοινωνία για την οποία μας
«διαβεβαιώνουν» διάφοροι ιθύνοντες. Δεν
υπάρχει περίπτωση τόσες δεκάδες χιλιάδες
άνθρωποι να απορροφηθούν από μία ήδη
υπερκορεσμένη αγορά εργασίας για ανειδίκευτό ή χαμηλής ειδίκευσης δυναμικό. Άρα,

Πολύ σωστά! Η υπογεννητικότητα και η
πληθυσμιακή γήρανση των Ελλήνων σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατάσταση στην
χώρα μας αλλοδαπών – και μάλιστα αλλοδαπών με αυξημένη γεννητικότητα – θα έχει σοβαρές συνέπειες στην σύνθεση του πληθυσμού της χώρας. Με τα σημερινά δεδομένα,
και σύμφωνα με πρόσφατη δημογραφική προβολή του καθ. Μ. Δρεττάκη, το 2100 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι περίπου 8.150.000
άτομα, με το 29,5% αυτού του πληθυσμού –
2.400.000 άτομα- να είναι αλλοδαπής καταγωγής.
Δηλαδή, αν η κατάσταση παραμείνει ως
έχει, σε 80 χρόνια από τώρα 1 στους 3
κατοίκους της χώρας θα έχει αλλοδαπή
καταγωγή…
Σωστά. Και μάλιστα, οι Έλληνες θα υπερεκπροσωπούνται στα ηλικιακώς μεγαλύτερα
στρώματα αυτού του πληθυσμού – δηλαδή ο
πληθυσμός τους θα είναι γηραιότερος από τον
πληθυσμό των αλλοδαπών που θα κατοικούν
στην Ελλάδα.
Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης ποιες θα είναι;
Η αυξανόμενη πληθυσμιακή και πολιτισμική διαφορετικότητα στην χώρα σίγουρα θα
οδηγήσει σε κοινωνικό θρυμματισμό με βάση
τις εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές
ταυτότητες των κοινοτήτων που θα διαμένουν
στην Ελλάδα. Αυτό το βλέπουμε να έχει ήδη
συμβεί σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες μέχρι πριν από 10-15 χρόνια μας
προβάλλονταν ως παραδείγματα επιτυχούς
πολυπολιτισμικής συμβίωσης, όπως πχ. η
Σουηδία ή η Ολλανδία. Γενικά, όλες οι χώρες
της Δυτικής Ευρώπης, όποιο μοντέλο ενσωμάτωσης αλλοδαπών και αν δοκίμασαν, απέτυχαν. Δείτε για παράδειγμα την κατάσταση στην
Γαλλία, στην Βρετανία, στην Γερμανία, στο
Βέλγιο, αλλά και στις προαναφερθείσες Σουηδία και Ολλανδία. Αυτά βλέπουν και θέλουν να
αποφύγουν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία
και η Τσεχία, και έχουν υιοθετήσει μία πολύ
αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Μία τέτοια
πολιτική πρέπει επειγόντως να εφαρμόσει και
η χώρα μας!

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Ενημέρωση
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α
Παναγιώτης Δημητριάδης,
Μέλος ΔΣ /ΕΑΑΑ

Σ

την εφημερίδα ΄΄Εθνική Ηχώ΄΄ της
ΕΑΑΣ, τεύχος Ιουνίου 2021 φιλοξενείται πρωτοσέλιδο άρθρο του
προέδρου της, με τίτλο <<Κόψτε τους Γόρδιους Δεσμούς>> επαναφέροντας το θέμα κατανομής των κοινωνικών πόρων των
Μετοχικών Ταμείων και της δήθεν αδικίας
του ΜΤΣ.
Στις 7 Απριλίου 2021 κατατέθηκε
ερώτηση στη ΒτΕ από τον κ Βελόπουλο
προς τους κ.κ ΥΕΘΑ και Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών με αριθ. πρωτ.
2260 έχοντας συνημμένη επιστολή της
ΕΑΑΣ. Στην επιστολή της η ΕΑΑΣ υποστήριζε ότι η κατανομή των κοινωνικών πόρων
πρέπει να γίνεται με αναλογικό τρόπο, μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ) δηλαδή
όπως ίσχυε με τον καταργημένο ΑΝ 2141 /
39 του Μεταξά. Την ίδια απαίτηση είχε θέσει το ΜΤΣ με την Φ 900/9/3495/Σ514/22
Φεβ 2021/ΜΤΣ/ΔΕΠΠ προς το ΓΕΣ , όπως
και το ίδιο το ΓΕΣ προωθώντας νομοθετική
ρύθμιση χωρίς να έχει τέτοια αρμοδιότητα.
Στην πράξη ο Α.Ν 2141/39 του Μεταξά καταργήθηκε με τον ν 3981/59 ο
οποίος αναφέρει ότι <<To άρθρον 2
του Α.Ν. 2141/1939 «περί καθορισμού
ενιαίων κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Σ.,
Μ.Τ.Β.Ν., και Μ.Τ.Β.Α, καταργείται, και
αποδίδεται , υπέρ του οικείου Ταμείου,
ως ίδιος εκάστου πόρος>>..
Πέραν αυτών το άρθρο 35 του νόμου
4494/17 επί κ. Κατρούγκαλου επικαιροποιεί το νόμο 3981/59 αναφέροντας ότι:
«Από την ισχύ της παραγράφου 1 δεν θίγονται οι διατάξεις που διέπουν την
ίδρυση και λειτουργία των Μετοχικών
Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών
και Κλάδων των Ταμείων αυτών.>>
Ο κ ΥΕΘΑ με τη Φ900α/3039/17706
απάντησε στον κ Βελόπουλο ότι <<Σύμφωνα με τις διατάξεις των ιδρυτικών νόμων των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων
Δυνάμεων περί ΜΤΝ και ΜΤΑ, οι πάσης
φύσεως δαπάνες προμηθειών των ΕΔ υπόκεινται σε κράτηση υπέρ των οικείων Ταμείων>>. Ο δε Aναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών στην από 13 Μαι 2021 απάντηση με αρ. πρωτ. 56335 ΕΞ 2021 πήγε λίγο ποιο πέρα και ανέφερε ότι <<Το 2012
το Μετοχικό Ταμείο Στρατού βρέθηκε
σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, από
ελλείμματα προηγούμενων ετών ύψους
338 εκ. ευρώ, τα οποία προήλθαν από
ανισορροπία μεταξύ των εισπραττόμενων εισφορών και των χορηγούμενων
μερισμάτων και βοηθημάτων πρόνοιας.
Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του το 2013 χρηματοδοτήθηκε α) από τον κρατικό προϋπολογισμό
με ποσό ύψους 179,2 εκατ. ευρώ - ειδική χρηματοδότηση για την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων οφειλών (μερισμάτων
και οφειλών ΒΟΕΑ)>>. Για όλα αυτά υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης, με το οποίο
συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων ότι δεν θα
δημιουργήσει το ΜΤΣ πλέον νέα ελλείμματα.’. Δηλαδή το ΜΤΣ έδινε περισσότερες
παροχές από ότι εισέπραττε ενώ η επιχορήγηση ήταν δωρεά πράγμα που δεν τα
αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ.

Απάντηση στο πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) για την ανακατανομή
των πόρων των Μετοχικών Ταμείων
Το 2012 το ΜΤΣ επιβεβαίωσε το ΄΄ ευχάριστο γεγονός της έκτακτης επιχορήγησης για το 2013 από το ΥΠΟΙΚ των
179,2 εκατ. ευρώ και μέσα σε πανηγύρεις και ενθουσιασμό δηλώνει ότι αυτά
είναι για αποπληρωμή σωρευμένων
υποχρεώσεων ΒΟΕΑ, βοηθημάτων θανάτου και υποχρεώσεων προς Ε.Α.Α.Σ
και ότι θα τους οδηγήσει σε υψηλό πλεόνασμα με αποτέλεσμα την θεαματική
βελτίωση των σωρευμένων αποτελεσμάτων και την αποκατάσταση του
ύψους του μερίσματος, προς όφελος
των μετόχων του Ταμείου ΄΄. Σήμερα
έχουμε 2021.και την κατάσταση .την περιγράφουν οι αιτούντες ΒΟΕΑ.
Δηλαδή με λίγα λόγια το ΜΤΣ αναφέρει
ότι χρωστάει στην ΕΑΑΣ, για το οποίο δεν
αναφέρεται τίποτα αφού αυτά γίνονται
γνωστά από τρίτους, αυξάνει το μέρισμα
των μερισματούχων με δωρεάν κρατικές
επιχορηγήσεις , ενώ τα προβλήματα ΒΟΕΑ
παραμένουν μέχρι και σήμερα αφού στις
26 Φεβ 2021 κατατέθηκε ερώτηση στη ΒτΕ
με αρ πρωτ. 1625 η συνημμένη επιστολή
της Ε.ΣΠ.ΗΠ 8/2021/15-2-2021 σχετικά
με την μη καταβολή του ΒΟΕΑ στους μερισματούχους του ΜΤΣ, οι οποίοι την τελευταία τετραετία λαμβάνουν προκαταβολή
αντί ολόκληρου του ποσού. Επίσης στις
30/6/2021 κατατέθηκε νέα ερώτηση, του
βουλευτή της ΝΔ κ Μαραβέγια με αρ
πρωτ. 3201 επισυνάπτοντας επιστολή της
Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για το ίδιο θέμα. .Φαίνεται ότι παρά τον πακτωλό των εκατ. επιχορηγήσεων, των εισφορών και γενικών
εσόδων του ΜΤΣ με συσσωρευμένη υποχρέωση καταβολής ποσού 6.865.413,28 €
για το ΒΟΕΑ, αυτό έμεινε στα χαρτιά και σε
ασκήσεις εκ του συστάδην.
Γιατί ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ δεν αναφέρει πουθενά ότι τα έσοδα αυτά είναι δωρεά από τον κρατικό προϋπολογισμό; Γιατί
δεν αναφέρει ότι στο συντονιστικό των
τριών Ενώσεων που τέθηκε το θέμα δεν
υπήρχε ομόφωνη απόφαση, επομένως κάθε επίκληση είναι άκυρη. Γιατί αναρτήθηκε
το θέμα στο FB και στην Εθνική Ηχώ για
δημιουργία εντυπώσεων αλλά και διχασμού μεταξύ των μερισματούχων των
τριών Ταμείων; Γιατί χρησιμοποιήθηκε καταργημένος νόμος με σκοπό να περάσει η
παράλογη απαίτηση της ΕΑΑΣ του ΜΤΣ και
του ΓΕΣ; .
Σήμερα o κ Πρόεδρος της ΕΑΑΣ
απαιτεί το μοίρασμα των κοινωνικών
πόρων αναλογικά λόγω των εξοπλιστικών. Το 2012 που δεν υπήρχαν εξοπλιστικά γιατί προωθούσε το ΜΤΣ και η
ΕΑΑΣ την ίδια απαίτηση σε βάρος των
Μετοχικών Ταμείων Ναυτικού και Αεροπορίας ; όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εποχής www.inewsgr.com
/87/egklimatik Ποιος ήταν ο ακριβώς

στόχο τότε;. Μήπως επειδή τελείωνε η
κρατική επιχορήγηση που έπαιρνε για
την πληρωμή των μερισμάτων του ΜΤΣ
από 1ης Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 σύμφωνα με το άρθρο 29 του
ν 4058/12 και η οποία πραγματοποιείτο
σε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου No 200 και αφού κανονίσθηκε η δωρεά επιχορήγηση των 179,2 έπαυσε
πυρ κατά των ΜΤ Ναυτικού και Αεροπορίας ;. Μήπως επαναλαμβάνετε το ίδιο
σενάριο σήμερα με σκοπό, νέα παχυλή
δωρεά επιχορήγηση εκατ. ευρώ αθετώντας το μνημόνιο κατανόησης που
υπογράφτηκε με το ΥΠΟΙΚ αντί να απαιτείτε εξυγίανση ;. Αλήθεια ποιος γνωρίζει που βρίσκεται το θέμα της εξυγίανσης ;.
Τι γίνονται τα έσοδα της ΕΛΑΣ όπως
αναφέρει η υποπαράγραφος Γ5 του ν
4254/2014;. Γιατί δεν αναφέρετε πουθενά
ότι στο ΜΤΣ περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από
την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων υλικών και μέσων της ΕΛΑΣ.
Αλήθεια γιατί δεν υπάρχει αναφορά
για την εφαρμογή του ν 1911/90 περί
διαχωρισμού του ΜΤΣ από την ΕΛΑΣ,
αλλά επιδιώκετε όταν συμπίπτει να είναι ΑΓΕΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ εκ του ιδίου
Επιτελείου η διάλυση των Μετοχικών
Ταμείων Ναυτικού και Αεροπορίας
όπως έγινε και το 2012 με το αντίστοιχο
δίδυμο σύμφωνα με το σχέδιο ΄΄ τα δικά
τους δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά
τους΄΄;.
Η επίκληση που γίνεται στον καταργημένο ΑΝ 2141/39 του Μεταξά., τα ερωτήματα που κατατέθηκαν στη ΒτΕ προς τους
κ. κ ΥΕΘΑ και αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ μέσω
του κ Βελόπουλου όπως και η ανακρίβεια
των αναφερομένων , αφήνουν ερωτηματικά αφ ενός για τον τρόπο διαχείρισης των
προβλημάτων του ΜΤΣ, και αφ ετέρου
απέχουν ειλικρίνειας .έναντι των μελών
του ΜΤΣ αλλά και των μελών των άλλων
Ταμείων.
Πέραν αυτών επειδή ο πρόεδρος της
ΕΑΑΣ έχει κοντή μνήμη θα πρέπει να
ενημερώσει τις ενώσεις του Ναυτικού
και της Αεροπορίας για το πως προέκυψαν τα 338 εκατ. συσσωρευμένα χρέη
του ΜΤΣ όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ,
αφού θεωρητικά υπήρχε ο προβλεπόμενος από την νομοθεσία ετήσιος οικονομικός έλεγχος. Γιατί οι οικονομικοί
επιθεωρητές του ΓΕΣ δεν αντελήφθησαν τα συσσωρευμένα χρέη; Αλλά και
ποιες ήταν οι παρεμβάσεις του ΓΕΣ για
την μη δημιουργία του τεράστιου
αυτού ελλείμματος ;.
Θυμίζω ότι στις 24 Σεπ 2012 δημοσιεύθηκε ο φάκελος της οικονομικής επιθεώρησης για την κατάρρευση του ΜΤΣ που
διενεργήθηκε από το ΥΠΕΘΑ, ενώ τον Οκτ

του ιδίου έτους ο φάκελος πήγε στον εισαγγελέα.
Το 2014 οι επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς άσκησαν ποινική δίωξη σε βαθμό
κακουργήματος σε βάρος του ΜΤΣ. Η ζημιά του Ταμείου υπολογίσθηκε στα 450
εκατ. ενώ οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με
τους εισαγγελείς κάλυπταν το έλλειμμα
από τα αποθεματικά κεφάλαια.
Το 2004 ξεπουλήθηκε περιουσία του
ΜΤΣ 62 δις δραχ. Έγιναν υπερτιμολογήσεις της περιουσίας κ.α (σύμφωνα πάντα
με τα ΜΜΕ). Στις 18/6/2015 δημοσίευμα
αναφέρει ‘’Σκάνδαλο με τα θαλασσοδάνεια της Γενικής –Δάνεια δανεικά και αγύριστα 47,296.000 εκατ. ευρώ¨ ενώ άλλο
δημοσίευμα στις 24/11/2016 αναφέρει «Μια Τράπεζα και ένα Ταμείο στον πάτο! – Τζόγος της Γενικής στο χρηματιστήριο κ.α » .
Πως δικαιολογεί ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ
τα δυσμενή άρθρα που αναρτήθηκαν στα
περίπτερα για το ΜΤΣ ενώ τέτοια άρθρα
ουδέποτε απασχόλησαν τα ΜΤΝ και
ΜΤΑ;.
Πως δικαιολογεί ο πρόεδρος της
ΕΑΑΣ ότι το ΜΤΣ την ίδια περίοδο έδινε αύξηση παροχών από κρατικές επιχορηγήσεις αν και είχε συσσωρευμένες
ζημιές εκατομμυρίων ευρώ;. Πως δικαιολογεί ότι στον απολογισμό του ΜΤΣ
της 28 Ιαν 2015 δεν έγινε καμία αναφορά στην ζημιά του ταμείου όπως και τι
απέγιναν οι υπεύθυνοι για την κατάρρευση του ΜΤΣ;. Γνωρίζει ότι το ΜΤΝ
και ΜΤΑ ουδέποτε έλαβαν αντίστοιχες
επιχορηγήσεις – δωρεές ή δάνεια, ούτε
ξεπούλησαν περιουσία των μετόχων και
μερισματούχων τους;.
Τα ΜΤΑ και ΜΤΝ λαμβάνοντας σκληρά
μέτρα από το 2011 μείωσαν τις παροχές
70% για να αποτρέψουν την κατάρρευσή
τους από το PSI σε αντίθεση με το ΜΤΣ που
επαναπαύτηκε στις κρατικές επιχορηγήσεις τις δωρεές και τον πακτωλό των εκατομμυρίων ευρώ, για να καταβάλει παροχές με δανεικά και αγύριστα όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ και να απαιτεί σήμερα να
αποκτήσει πόρους που δεν του ανήκουν
όπως και το 2012.
Οι κρατήσεις υπέρ των Ταμείων αποτελούν δομικό στοιχείο αυτών
που έχει προβλεφθεί στους ιδρυτικούς
νόμους, ως ανεξάρτητα και αυτόνομα
ΝΠΔΔ και κάθε αναμόχλευσή θα έχει
επιπτώσεις τόσο στη βιωσιμότητά τους,
όσο και στις σχέσεις εντός των ΕΔ και
των Ενώσεων Αποστράτων.
Δεν θα πληρώσουν κ Πρόεδρε της
ΕΑΑΣ οι μέτοχοι και οι μερισματούχοι
του ΜΤΝ και ΜΤΑ, οι ορφανικές οικογένειες και οι οικογένειες των πεσόντων
την κακοδιαχείριση του ΜΤΣ και την
αδυναμία εξυγίανσης.
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Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Κύριε Πτέραρχε,
σε πρόσφατη επιστολή σας, η οποία δημοσιεύεται
στην παρούσα “Εθνική Ηχώ”, όπως το ζητήσατε, προσπαθείτε να επιχειρηματολογήσετε για το άρθρο μου
στο φύλλο του Ιουνίου επί του θέματος και στο οποίο
διατύπωνα θέσεις προσωπικές και της Ε.Α.Α.Σ. υποχρεώνοντάς με να απαντήσω με την παρούσα.
Χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε, καθόσον πιστεύω ότι ο ευπρεπής δημόσιος διάλογος
προάγει την ενημέρωση, μπορεί να υπηρετήσει την
αλήθεια και ευνοεί την ανάπτυξη των συνεκτικών δεσμών μιας κοινωνίας και σίγουρα μεταξύ των συναδέλφων “εν όπλοις”.
Επιτρέψτε μου κατ’ αρχήν την γενική παρατήρηση
επί του τίτλου της επιστολής σας “… για την ανακατανομή των πόρων των Μετοχικών Ταμείων”.
Ουδείς ζήτησε ανακατανομή πόρων των Μετοχικών Ταμείων (ΜΤ). Ζητούμε αναλογική κατανομή
πόρων από μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Η διαφορά είναι τεράστια και φαντάζομαι κάθε καλόπιστος αναγνώστης
μπορεί να την αναγνωρίσει.
Στην 2η παράγραφό σας αναφέρεστε σε ερώτηση “… στη ΒτΕ από τον κ Βελόπουλο προς τους κ.κ
ΥΕΘΑ και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών με
αριθ. πρωτ. 2260 έχοντας συνημμένη επιστολή της
Ε.Α.Α.Σ.. Στην επιστολή της η Ε.Α.Α.Σ. υποστήριζε ότι
η κατανομή των κοινωνικών πόρων πρέπει να γίνεται
με αναλογικό τρόπο, …”.
Από έρευνά μας προέκυψε ότι η ερώτηση του κ.
Βελόπουλου είναι η 2261 και όχι η 2260. Ο κ. Βελόπουλος δεν αναφέρεται στο θέμα που εσείς παρουσιάζετε,
αλλά με θέμα “Αίτημα των αποστράτων αξιωματικών
για παύση των κρατήσεων στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού” καλεί τους κκ Υπουργούς να
εξετάσουν την επιστολή μας και να αποφανθούν σχετικά.
Η επιστολή στην οποία αναφέρεστε δεν είχε αποδέκτη τον κ. βουλευτή. Δεν γνωρίζω για τον τρόπο πληροφόρησής του γι’ αυτήν και τον ευχαριστούμε για την
πρωτοβουλία του ανάδειξης των θεμάτων που η επιστολή μας θίγει. Η συγκεκριμένη επιστολή, που έχει
κοινοποιηθεί στην “Εθνική Ηχώ” του Μαρτίου στη σελίδα 3, όπως θα διαπιστώσουν οι αναγνώστες μας, έχει
ως θέμα τις κρατήσεις στα Μερίσματα του ΜΤΣ κατ’
επιταγή του Ν.4093/2013, που έχει κριθεί αντισυνταγματική και επιβάλλεται να καταργηθεί και αποδέκτες
της είναι οι κκ Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και Προστασίας του Πολίτη. Στο πλαίσιο γενικότερων προτάσεων
για τη θεσμοθέτηση μέτρων αύξησης των εσόδων του
ΜΤΣ παρεμπιπτόντως, και όχι κυρίως, όπως υπονοείτε, τίθεται το εν λόγω θέμα.
Στην 3η παράγραφο αναφέρετε ότι “Στην πράξη
ο Α.Ν 2141/39 του Μεταξά καταργήθηκε με τον ν
3981/59 …”. Κάθε νόμος καταργείται με νεότερο και
είναι του Κράτους και όχι του “Μεταξά”. Με την κατάργησή του από νεότερο νόμο δεν χάνει την αξία του
ως νομικού κειμένου και δεν καταργούνται τα έννομα
αποτελέσματα που έχει ήδη παράξει. Θεωρώ, λοιπόν,
λάθος να γίνεται έμμεση προσπάθεια πολιτικής απαξίωσης ΑΝ 2141/39 με τον πολιτικό χαρακτηρισμό

του ως “Μεταξικού”.
Για την καλύτερη, όμως, ενημέρωση όλων μας και
επειδή αφιερώνετε ξεχωριστή παράγραφο για την αναφορά των σχετικών νόμων επιτρέψτε μου να προβώ και
σε μια αξιολόγησή τους, ήτοι:
του ΑΝ 2141/1939 (ΦΕΚ Α’ 538/12 Δεκ 1939)
“Περί ενιαίων Κρατήσεων υπέρ Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας” και του ΝΔ
3981/1959 (ΦΕΚ Α’ 193, 21 Σεπ 1959) “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Μετοχικού
Ταμείου Βασιλικής Αεροπορίας (Μ.Τ.Β.Α.) Νομοθεσίας:
Ο πρώτος είναι λιτός, περιεκτικός, διαπνέεται από
διακλαδικό πνεύμα και ενιαία αντίληψη για όλους τους
συναδέλφους των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα σε μισή
σελίδα έχει 3 μόνον άρθρα στα οποία αναφέρονται ενοποιητικά και στα τρία ΜΤ, παράγει ουσιαστική πολιτική και στο Άρθρο 2 σε 3 παραγράφους ορίζει απλά ότι:
Στην παράγραφο 1:
“… οι κρατήσεις που προβλέπονται υπό των νομοθεσιών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας … αποτελούν πρόσοδο του Κράτους,
ήτις διατίθεται υπ΄αυτού ως κοινός πόρος των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Βασιλικού Ναυτικού και Βασιλικής Αεροπορίας”.
Στην παράγραφο 2:
“Το προϊόν της κρατήσεως αυτής κατανέμεται
υπό του Υπουργού των Οικονομικών εις τα ως άνω
Μετοχικά Ταμεία με βάση την συνολικήν δύναμιν
των εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Οπλιτών και ορφανικών οικογενειών αυτών και των τούτοις εξομοιουμένων μετόχων και μερισματούχων εκάστου τούτων”.
Ο δεύτερος μέσα σε 8 άρθρα πολλών σελίδων
προβαίνει σε δεκάδες τροποποιήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας περί του Μ.Τ.Β.Α. και στο άρθρο 7, 8 παραγράφων, ασχολείται με διάφορα θέματα, όπως ο Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας του Ταμείου, του προσωπικού του, των καταβολών για το ΙΚΑ, για τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών στους οποίους το ΜΤ συμμετέχει, για προμήθειες και δαπάνες του Ταμείου, για
την επεξήγηση χορήγησης αρτίου και ελαττωμένου μερίσματος στους μερισματούχους του, τον Α.Ο.Ο.Α
κ.λ.π. Και μέσα σε όλα αυτά στην παράγραφο 7 αίφνης προβαίνει σε ουσιωδέστατη τροποποίηση πολιτικής αντιμετώπισης των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων προβλέποντας:
“Το άρθρον 2 του Α.Ν. 2141/1939 “περί καθορισμού ενιαίων κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Β.Ν. και
Μ.Τ.Β.Α., καταταργείται, της υπό τούτου καθορισθείσης κρατήσεως εκ 4% ενεργουμένης και περιερχομένης από της πρώτης του επομένου μηνός καθ’ ον ο παρών Νόμος δημοσιευθήσεται δια της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως … υπέρ του οικείου Ταμείου ως ίδιος
εκάστου πόρος…”
Η εισηγητική έκθεση αυτού του νόμου δεν διαφωτίζει για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας αλλαγής, γεγονός που επιτρέπει την αντίληψη ότι δυστυχώς επικράτησαν για άλλη μια φορά μικροπολιτικές σκοπιμότητες
και κλαδικές διασπαστικές νοοτροπίες.
Από απλή σύγκριση των ανωτέρω δύο νόμων γίνεται αντιληπτή η ουσιαστική μας θέση και το επιχείρη-

μα για την επαναφορά σε ισχύ της ορθής πολιτικής αντιμετώπισης των στελεχών των Ε.Δ. που προβλεπόταν
στο παλιό νομοθέτημα, τον Α.Ν. 2141/1939, όχι διότι
μας συμφέρει, αλλά διότι:
παραγάγει δικαιότερη πολιτική κατανομής πόρων στα στελέχη των Ε.Δ. και
προάγει ορθή διακλαδική νοοτροπία σε όλους.
Στις ακόλουθες παραγράφους αναφέρεστε με λιβελογραφικό τρόπο, που αρνούμαι να παρακολουθήσω, σε παλαιές υποθέσεις του ΜΤΣ για τις οποίες έχει
αποφανθεί η δικαιοσύνη και έχουν δρομολογηθεί οι
απαραίτητες διοικητικές και οικονομικές πράξεις τακτοποίησης των οποιονδήποτε εκκρεμοτήτων. Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ., κύριε, δεν λογοδοτεί και δεν έχει
καμμία δουλειά να δικαιολογήσει ή μή όλα τα αναφερόμενα για την οικονομική πορεία του ΜΤΣ ή της Γενικής
Τράπεζας, θέματα παντελώς άσχετα με το εν λόγω θέμα. Η παράθεση τόσων και τέτοιων ερωτημάτων γίνεται
μάλλον για τον αποπροσανατολισμό της συζήτησης και
σαφώς δεν παρασύρομαι σε τέτοια ατραπό.
Επειδή όμως αναφέρονται και κάποια ανακριβή
στοιχεία είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω, μετά από
συνεργασία με τον κ. Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ ότι:
Το ΜΤΣ δεν οφείλει κανένα ποσό στην Ε.Α.Α.Σ.
Οι μέτοχοι ΜΤΣ (εν ενεργεία), έχουν πλέον
κράτηση 5% (από 2013 αν θυμάμαι) επί των αποδοχών
τους, ενώ οι μέτοχοι ΜΤΝ-ΜΤΑ έχουν 4%, για να αντιμετωπίσει τα κατά πολύ λιγότερα αναλογικά έσοδα σε
σχέση με τα άλλα δυο ΜΤ. (ΣΟΣ ΣΟΣ)
Δεν υπήρξε ποτέ χρηματική δωρεά ή κρατική
επιχορήγηση. Υπήρξε δάνειο για ρύθμιση χρέους, με
αποπληρωμή το 2032 και με την υποχρέωση εξόφλησης ανειλημμένων υποχρεώσεων για τα ΒΟΕΑ. (ΣΟΣ
ΣΟΣ)
Αποπληρώνει κανονικά το δάνειο από το
Υπουργείο Οικονομικών.
Το ΜΤΣ έχει διαθέσει ΒΟΕΑ για την ικανοποίηση
αιτήσεων δικαιούχων μέχρι και τον Μάρτιο του 2021
και συνεχίζει κανονικά την ικανοποίηση των υποβαλλομένων αιτήσεων.
Διαθέτει το μείζον του δικαιουμένου ΒΟΕΑ, ως
προκαταβολή, προς το παρόν, εν αναμονή νομοθετικής
ρύθμισης που αφορά στην διασύνδεση του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών με το διατιθέμενο μέρισμα.
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού δεν έχει πλέον κανένα οικονομικό πρόβλημα έχοντας πραγματοποιήσει
συνολικά από το έτος 2011 σταδιακά 63% μείωση
του μερίσματος, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε αύξηση, όπως οι άλλοι δυο Κλάδοι του Ναυτικού και της
Αεροπορίας.
Μετά την εφαρμογή των Ν. 4146/2013 και Ν.
4284/2014 και τις μειώσεις των μερισμάτων του ΜΤΣ,
δημιουργήθηκε την 31/12/2016 το αναγκαίο αποθεματικό. Έτσι η εξυγίανση έχει ολοκληρωθεί, από το
2017.
Έχει ήδη αποκαταστήσει την διαγραφή ζημίας
που πραγματοποίησε το έτος 2018 κατά 50%, μέσα σε
3 έτη, και συνεχίζει διαθέτοντας χαμηλά μερίσματα και
κάνοντας χρηστή διαχείριση των προκυπτόντων πλεονασμάτων που παρουσιάζονται στους ετήσιους απολογισμούς του.
Τέλος, επειδή γίνονται συνεχώς αναφορές για την

δωρεάν επιχορήγηση του ΜΤΣ το έτος 2013, θα πρέπει
να γνωρίζετε ότι στον ΕΛΟΑΣ, που αποτελεί λογαριασμό του ΜΤΣ, έχει καταργηθεί από το έτος 2000 η
δυνατότητα είσπραξης κοινωνικών πόρων, σε αντίθεση με το Ναυτικό και την Αεροπορία, δηλαδή απώλεια εσόδων για τον Στρατό Ξηράς περίπου 250 εκατ.
ευρώ.
Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν στις διοικήσεις των
ΜΤΝ και ΜΤΑ για τη χρηστή διοίκησή τους και σαφώς
οφείλουμε να αποδώσουμε και τα ανάλογα συγχαρητήρια στις πρόσφατες διοικήσεις του ΜΤΣ για τις προσπάθειές τους για την τακτοποίηση των οποιοδήποτε
οικονομικών προκλήσεων και να αποδώσουμε τα εύσημα στους μερισματούχους του ΜΤΣ για την υπομονή
τους. Δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστη την τουλάχιστον “ατυχή” και ανεπίτρεπτη παρακάτω δήλωσή σας:
“Αλήθεια γιατί δεν υπάρχει αναφορά για την
εφαρμογή του ν 1911/90 περί διαχωρισμού του
ΜΤΣ από την ΕΛΑΣ, αλλά επιδιώκετε όταν συμπίπτει να είναι ΑΓΕΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ εκ του ιδίου Επιτελείου η διάλυση των Μετοχικών Ταμείων Ναυτικού και Αεροπορίας όπως έγινε και το 2012 με το
αντίστοιχο δίδυμο σύμφωνα με το σχέδιο ΄΄ τα δικά
τους δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά τους΄΄;
Οι προβλέψεις του Ν.1911/90, όπως και η ενοποίηση των ΜΤ, αποτελούν αντικείμενα που εκφεύγουν
του παρόντος ζητήματος. Θεωρώ ιδιαίτερα κακόπιστο
να ισχυρίζεστε ότι επιδιώκουμε (ποιοί;) τη διάλυση των
ΜΤ Ναυτικού και Αεροπορίας και αρνούμαι να το σχολιάσω. Τα υπονοούμενα για τους κκ ΥΦΕΘΑ και
Α/ΓΕΕΘΑ χαρακτηρίζω ιδιαίτερα απρεπή. Δεν είναι
δυνατόν να ισχυρίζεστε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα
στην εκτέλεση του δημοσίου έργου τους που είναι μάλιστα η υπηρέτηση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων “συνωμοτούν”, ως δίδυμο, για την υλοποίηση
κάποιου φανταστικού σχεδίου για “… τα δικά τους δικά τους και τα δικά μας πάλι δικά τους …”.
Κύριε Δημητριάδη,
με την πρότασή μας δεν καλούμε κανέναν να πληρώσει την αναφερόμενη από σας “κακοδιαχείριση” του
ΜΤΣ. Αυτό ήδη γίνεται με μεγάλη προσπάθεια από το
ίδιο το ΜΤΣ και με το ανάλογο οικονομικό κόστος των
μερισματούχων του.
Αυτό που ζητούμε είναι ο εξορθολογισμός επί το
δικαιότερο των μελλοντικών εσόδων των ΜΤ με βάση
δύο ουσιαστικά επιχειρήματα:
α. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις από τα εξοπλιστικά αντισταθμίζουν την κρατική συνεισφορά προς τους
αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της ανυπαρξίας επικουρικών ταμείων σ’ αυτές. Είναι λοιπόν
άδικο η κατανομή να γίνεται ανισομερώς. Όλοι υπηρετούμε στις ΕΔ και υπό την μία και αυτή Ελληνική Πολιτεία.
β. Τα εξοπλιστικά προγράμματα εξυπηρετούν τις
επιχειρησιακές ανάγκες των ΕΔ και δεν ανήκουν σε κάποιο Κλάδο. Είναι λοιπόν άδικο η κατανομή θεσμοθετημένων πόρων στα ΜΤ από τις εξοπλιστικές δαπάνες
να γίνεται ανισομερώς. Όλοι υπηρετούμε στις ΕΔ, για
την υλοποίηση του διακλαδικού επιχειρησιακού
έργου.

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

Επισκόπηση Γεγονότων
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ – 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΙΡΑΚ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Ο αμερικανικός στρατός ανεκοίνωσε την Τρίτη 6
Ιουλίου, ότι στο τέλος του φετινού καλοκαιριού, θα
στείλει την 1η Ταξιαρχία Stryker που εδρεύει στο Fort
Carson στο Colorado, δυνάμεως 1.800 στρατιωτών,
να αντικαταστήσει την 256 ΤΑΞΠΖ που ανήκει στην Louisiana National Guard. Οι εν λόγω αμερικανικές δυνάμεις εδρεύουν σε δυο βάσεις στο έδαφος του ιρακινού Κουρδιστάν, στο διεθνές αεροδρόμιο του Erbil και
στην επαρχία Al-Anbar στην αεροπορική βάση Ain alAsad. Οι δυνάμεις αυτές συμβάλλουν στο αγώνα κατά
του ISIS, μαζί με τον ιρακινό στρατό.

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΡΑΝ

Ο εξόριστος στην Γερμανία Τούρκος δημοσιογράφος Erk Acarer, δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες
έξω από το σπίτι του στο Βερολίνο, στις 7 Ιουλίου. Ο
Acarer ερευνά και γράφει για τις σχέσεις κράτους-μαφίας στην Τουρκία, με επίκεντρο την διακίνηση ναρκωτικών, μη νόμιμες συναλλαγές και δωροδοκίες μελών της κυβερνήσεως του ΑΚΡ με μέλη του υποκόσμου. Ο Acarer είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων με
ένα εξ αυτών, να περιγράφει τις διασυνδέσεις ISIS με
την Τουρκία. Μετά το επεισόδιο, η γερμανική αστυνομία ενέταξε τον Acarer στα προστατευόμενα πρόσωπα.

Ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας, την 13 Ιουλίου μετέβη στο
Κάιρο όπου και συναντήθηκε με τον Γραμματέα του
Αραβικού Συνδέσμου Ahmed Aboul Gheit, με τον
οποίο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θεσμοθετεί τις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών και μεταξύ της Ελλάδας
και των Μελών Αραβικού Συνδέσμου.

α. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είναι
έτοιμη να άρει πάνω από 1.000 οικονομικές κυρώσεις
που η προηγούμενη κυβέρνηση υπό τον Trump είχε
επιβάλει στο Ιράν, όταν οι ΗΠΑ απεχώρησαν από την
Συμφωνία για τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης, γνωστής και ως Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Σε ανταπόδοση, το
Ιράν θα υπογράψει νέα συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις για την οποία είναι ήδη στον 6ο γύρο συνομιλιών
μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών, στην Βιέννη.
β. Ο υπερσυντηρητικός υποψήφιος Ebrahim Raisi
κέρδισε στις προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν από τον πρώτο γύρο, συγκεντρώνοντας πάνω από το 62,2% των ψήφων, σύμφωνα με τα
επίσημα αποτελέσματα. Ο νέος πρόεδρος είναι 60
ετών, είναι ο επικεφαλής της Δικαστικής Εξουσίας του
Ιράν και θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο Hassan
Rouhani, τον Αύγουστο. Ο Raisi είναι γνωστός από την
συμμετοχή του στην επονομαζόμενη ‘’Death Commission’’, η οποία την δεκαετία του 80, είχε αποστολή
να εξολοθρεύσει μη Μουσουλμάνους εχθρούς του
καθεστώτος (Μαρξιστές, σοσιαλιστές, μη θρησκευόμενους κα)

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.

ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Ο πρύτανης του πανεπιστημίου του Βοσπόρου, του
μεγαλύτερου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
στην Τουρκία, απομακρύνθηκε από τη θέση του. Ο
καθηγητής Μελίχ Μπουλού, ο οποίος είχε διοριστεί
με προεδρικό διάταγμα τον περασμένο Ιανουάριο,
προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και κινητοποιήσεις του προσωπικού και των φοιτητών, απηλλάγη
των καθηκόντων του με νέο προεδρικό διάταγμα
του Ερντογάν, το οποίο δημοσιεύτηκε την 15η Ιουλίου στην εφημερίδα της τουρκικής κυβερνήσεως.
β. Επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες, κοινοποίησε η Τουρκία, μέσω του μονίμου εκπροσώπου της στα Ηνωμένα Έθνη, με την
οποία κατηγορεί την Ελλάδα πως «παραβιάζει τις
διεθνείς συνθήκες με την στρατιωτικοποίηση των
νησιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».

ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ περιέλαβαν για πρώτη φορά την Τουρκία
στις χώρες που εμπλέκονται με την παράνομη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών-στρατιωτών, στην
ετήσια έκθεση για την Διακίνηση Ανθρώπων (Trafficking in Persons) που εκδίδει το αμερικανικό ΥΠΕΞ. Ως
παιδί-στρατιώτης, νοείται κάθε νέος κάτω των 18 ετών
που λαμβάνει μέρος σε εχθροπραξίες είτε ως μέλος
κυβερνητικών στρατιωτικών δυνάμεων, αστυνομίας ή
άλλης δυνάμεως ασφαλείας. Να σημειωθεί ότι είναι η
πρώτη φορά που χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτήν την λίστα, στην οποία υπάρχουν κράτη όπως το Ιράν, το Ιράκ, η Βενεζουέλα, η Υεμένη, το
Αφγανιστάν κλπ.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν η πρώτη χώρα του Κόλπου που άνοιξε πρεσβεία στο Ισραήλ. Ο
απεσταλμένος των ΗΑΕ χαιρέτισε τις εμπορικές και
επενδυτικές ευκαιρίες που θα φέρουν οι στενότερες
σχέσεις, στη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, στην
οποία παρευρέθη ο Ισραηλινός πρόεδρος.
Οι δυο χώρες είχαν εξομαλύνει τις σχέσεις τους
στην διάρκεια του 2020, στο πλαίσιο των Συμφωνιών
του Αβραάμ.

ΕΥΡΩΠΗ
Ο πρόεδρος Μακρόν και η καγκελάριος Μέρκελ,
εξέφρασαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ΕΕ
στις Βρυξέλλες, την θέληση τους για πρόσκληση σε
μελλοντική σύνοδο κορυφής του πρόεδρου της Ρωσίας Putin. Στην πρόταση αντέδρασαν επτά χώρες με
προεξάρχουσες τις βαλτικές. Από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι η Ευρώπη θέλει να επαναπροσεγγίσει την Ρωσία ώστε να βελτιωθούν οι διπλωματικές
της σχέσεις Ρωσίας-ΕΕ. Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος
Putin συμμετείχε σε συνόδους κορυφής της ΕΕ μέχρι
τον Ιανουάριο του 2014, οπότε και ξέσπασε η κρίση
στην Ουκρανία.

ΓΑΛΛΙΑ
Στον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών
στην Γαλλία, το κόμμα του προέδρου Μακρόν, δεν κατάφερε να κερδίσει καμία από τις 13 περιφέρειες, το
δε κόμμα Εθνικός Συναγερμός-RN της Μαρίν Λεπέν,
δεν κατάφερε να κερδίσει την μοναδική περιφέρεια
στην οποία είχε κάποιες ελπίδες, εκείνη της Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής. Η περιφέρεια αυτή παρέμεινε στα χέρια της παραδοσιακής δεξιάς (Ρεπουμπλικάνοι). Αξιοσημείωτη η μεγάλη αποχή των Γάλλων
από τις εκλογές, με την συμμετοχή να κυμαίνεται κατά
μέσο όρο στο 30%. Γάλλοι δημοσιογράφοι και αναλυτές υποστήριξαν ότι η αποχή αποτελεί πλέον τον νέο
τρόπο εκφράσεως της δυσαρέσκειας για την πολιτική
και τις προσωπικότητες που την ασκούν.

ΚΥΠΡΟΣ
α. Την 16η Ιουλίου, τουρκική ακταιωρός κατεδίωξε και άνοιξε πυρ σε σκάφος της λιμενικής αστυνομίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περιοχή ανοικτά
του Κάτω Πύργου της επαρχίας Λευκωσίας, σε απόσταση 11νμ από τις ακτές της Κύπρου.
β. Το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου επεσκέφθη ο
πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογκάν, ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής. Στην ομιλία του στην
ψευτοβουλή του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η
Άγκυρα θα κατασκευάσει νέο προεδρικό παλάτι στα
κατεχόμενα, ενώ δήλωσε και την σταθερή θέση της
Τουρκίας για λύση δυο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο.

ΡΩΣΙΑ
Μετά από σχετικό αίτημα της Ρωσίας, η Αθήνα
εξέδωσε την ΝΟΤΑΜ Α1950/21, συμφώνως με την
οποία δεσμεύτηκε περιοχή που σχηματίζει ένα τετράγωνο παραλληλόγραμμο, νότια-νοτιοανατολικά της
Ιεράπετρας της Κρήτης. Στην περιοχή αυτή που ευρίσκεται στην καρδιά του παρανόμου Μνημονίου Τουρκίας-κυβερνήσεως Τριπόλεως, το ρωσικό ΠΝ εκτέλεσε ασκήσεις με πραγματικά πυρά και βολές πυραύλων
στο διάστημα από 1 έως 7 Ιουλίου.

ΑΦΡΙΚΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Ο ΥΠΕΞ της Αιγύπτου Sameh Shoukry δήλωσε
στις 28 Ιουνίου, ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και
Αιγύπτου, στο πλαίσιο της προσπάθειας των δυο χωρών για επαναπροσέγγιση, διεκόπησαν λόγω των
απόψεων που η τουρκική κυβέρνηση εξέφρασε για τα
μέτρα που η Αίγυπτος παίρνει για τον περιορισμό των
δραστηριοτήτων της Μουσουλμανικής Αδελφότητος.
Ο Shoukry στις δηλώσεις του είπε ότι ‘’οι δυο χώρες
δεν πρέπει να αναμιγνύονται η μια στα εσωτερικά της
άλλης και ότι θα πρέπει να αποφεύγεται δραστηριότητα σε έδαφος τρίτης χώρας που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την Αίγυπτο ή την Τουρκία’’.

ΛΙΒΥΗ
Η Γερμανία συγκάλεσε την 23η Ιουνίου, την 2η
Σύνοδο για το θέμα της Λιβύης, σε μια προσπάθεια να
ομαλοποιηθεί η εσωτερική πολιτική κατάσταση ώστε η
χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Στο τελικό κείμενο, περιελήφθη πρόταση για την
απόσυρση όλων των ξένων μαχητών από την χώρα,
έκφραση που δεν άρεσε στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε
προτείνει την εισαγωγή του όρου ‘’όλων των μισθοφόρων’’, οπότε θα απέσυρε και αυτή τους μισθοφόρους
που έχει στρατολογήσει από την Συρία, αλλά θα μπο-

ρούσε να κρατήσει στην χώρα τους στρατιωτικούς της
που καλύπτονται από την Συμφωνία που έχει υπογράψει με την κυβέρνηση της Τριπόλεως, ταυτοχρόνως
με το παράνομο μνημόνιο για την ΑΟΖ. Την πρόταση
αυτή δεν έκανε δεκτή η Αίγυπτος.

ΑΣΙΑ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Διπλωματική αντιπροσωπεία του Πακιστάν από
την πρεσβεία της χώρας στην Άγκυρα, πραγματοποίησε κατά δήλωση του, τριήμερη επίσκεψη στην
‘’τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου’’, το διάστημα 11 με 13 Ιουλίου πριν την επίσκεψη του προέδρου Ερντογκάν στις 20 Ιουλίου, ανήμερα της επετείου της εισβολής.

Κύριο Γεγονός:
Η επίσημη επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ με
την οποία καταγγέλλει την στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η
ενέργεια αυτή της Τουρκίας έρχεται να θυμίσει ότι η
Τουρκία ουδόλως υποχωρεί από την σταθερή στρατηγική της για έλεγχο του Αιγαίου και της ΝΑ Μεσογείου,
ενώ στο πλαίσιο της προσφάτου συνόδου κορυφής
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Ερντογκάν και Μητσοτάκης είχαν συμφωνήσει για ένα ‘’ήρεμο καλοκαίρι’’. Το
σημαντικότερο σημείο της επιστολής είναι η σύνδεση
της στρατικοποιήσεως των νήσων, με την ασφάλεια
της Τουρκίας.

Συμπεράσματα:
α. Οι Συμφωνίες του Αβραάμ, μια πρωτοβουλία της
κυβερνήσεως Trump, που έφεραν την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ
και αραβικών κρατών από ανάγκη για τον περιορισμό της επιρροής του Ιράν στην Μέση Ανατολή, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς με το άνοιγμα πρεσβειών στην ισραηλινή πρωτεύουσα.
β. Η επαναπροσέγγιση ΕΕ-Ρωσίας φαίνεται ότι γίνεται
αμέσως μετά την συνάντηση Biden-Putin, γεγονός
που αποδεικνύει την εξάρτηση των ευρω-ρωσικών
σχέσεων από τις αμερικανο-ρωσικές. Η Γερμανία,
ειδικά στην παρούσα φάση, με το έργο του αγωγού
Nord Stream II σε εξέλιξη, έχει κάθε λόγο να επιδιώκει καλές ευρω-ρωσικές σχέσεις.
γ. Η Ρωσία προέβη σε μια πολύ σημαντική για τα ελληνικά συμφέροντα κίνηση δεσμεύοντας περιοχή νοτίως της Κρήτης για ασκήσεις με πραγματικά πυρά
εντός Ιουλίου. Η ενέργεια αυτή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, πως η Μόσχα αναγνωρίζει μόνο την Ελλάδα ως χώρα που έχει δικαιοδοσία
στην περιοχή και για αυτό απευθύνθηκε σ’ αυτήν για
την έκδοση της ΝΟΤΑΜ.
δ. Η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει τις
στρατιωτικές της δυνάμεις στην Λιβύη, προκειμένου να επηρεάζει τις αποφάσεις της όποιας λιβυκής
πολιτικής ηγεσίας προκύψει μετά από εκλογές, η
οποία αναπόφευκτα θα περιλαμβάνει και πρόσωπα
προσκείμενα σ΄αυτήν. Για τον σκοπό αυτό, πριν της
Σύνοδο στην Γερμανία, την 12 Ιουνίου, μεγάλος
αριθμός Τούρκων υπουργών επεσκέφθη την Λιβύη
για συνομιλίες με τον προσωρινό πρωθυπουργό
Abdulhamid Dbeibeh.
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Συνέχεια από την 1η σελίδα

Θ

υμίζουμε, δυστυχώς το παραμύθι
του τσομπάνου που έδιωξε τα σκυλιά του γιατί ήταν πολυδάπανα και
όταν μπήκαν οι γκρίζοι λύκοι στο μαντρί φώναζε τους γείτονες να σώσουν το κοπάδι του.
Βεβαίως, δεν απαξιώνω σημαντικές διπλωματικές επιτυχίες, όπως π.χ. την ένταξη της
Κύπρου στην ΕΕ, τις συμφωνίες για ΑΟΖ με
Αίγυπτο και Ισραήλ, τις συμφωνίες για παραχώρηση των οικοπέδων στην Κυπριακή ΑΟΖ
και τον EASTMED ή τις πρόσφατες τετραμερείς συνεργασίες. Όμως, όλα αυτά θα πάνε
στράφι εάν η Τουρκία πετύχει το στρατηγικό
της στόχο με την βοήθεια των άσπονδων φίλων μας, την επίδειξη της στρατιωτικής της
δύναμης, εκβιάζοντας με τον κατοχικό στρατό της και τελικά με την βοήθειά μας…
Μήπως είναι πλέον η στιγμή και εμείς,
Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία, να βάλουμε στη στρατηγική μας τον στόχο της
απελευθέρωσης του Κυπριακού εδάφους και το πέταμα του κατακτητή στη θάλασσα; Μήπως με ένα τέτοιο κοινό στόχο τα
πράγματα θα είναι αλλιώς; Μήπως το δρόμο μας το δείχνει το Αζερμπαϊτζάν και η
Τουρκία;
Ένα τέτοιο όραμα θα μπορούσε να
εμπνεύσει όλο τον Ελληνισμό και να τον
σπρώξει να κάνει θαύματα σε όλους
τους τομείς, όπως δεκάδες φορές στην
ιστορία του. Ας μην ξεχνάμε ότι πρώτα
έρχεται η Ελευθερία και η Τιμή και με-

Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Νικολάος Ζαρκάδας
Ιούλιος 2021: Συμπληρώνονται σαράντα
επτά χρόνια από την αποφράδα εκείνη ημέρα, το
Σάββατο 20 Ιουλίου 1974, κατά την οποία οι
τουρκικές δυνάμεις κατοχής εισέβαλαν στη μαρτυρική Μεγαλόνησο, κατέβαλαν το 37% του εδάφους της, δημιούργησαν 200.000 πρόσφυγες,
εγκατέστησαν κατοχικό στρατό, εποίκησαν την
κατεχόμενη περιοχή, ανακήρυξαν τουρκοκυπριακό “ψευδοκράτος” και διατηρούν, μέχρι σήμερα, την Κύπρο χωρισμένη σε δύο κοινότητες.
Τις υπέρτερες σε δύναμη, άρτια εξοπλισμένες και με ασφάλεια και κυριαρχία υποστηριζόμενες από αέρα και θάλασσα τουρκικές δυνάμεις
αντιμετώπισαν οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς
Κύπρου, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου {ΕΛΔΥΚ} και από την νύκτα 21/22 Ιουλίου και η Α΄
Μοίρα Καταδρομών.
Τον άνισο, επικό, σκληρό και απελπισμένο
αυτόν αγώνα οι έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες
διεξήγαγαν με ηρωισμό, αυτοθυσία, αυταπάρνηση, καρτερικότητα και πρωτοφανή αποφασιστικότητα. Όλοι τους παρέμειναν πιστοί στον στρατιωτικό τους όρκο “μέχρι της τελευταίας ρανίδος
του αίματός μου…”, παραμέρισαν τον κίνδυνο
του θανάτου και σκέφτηκαν μόνον την υπεράσπιση της τιμής, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Κύπρου.
Είναι δύσκολο έως αδύνατο να περιγράψει
κάποιος τον ηρωισμό, την αποφασιστικότητα και
την αυταπάρνηση των αξιωματικών και οπλιτών.
Όσοι συμμετείχαν και έζησαν τις πολεμικές επιχειρήσεις, όσοι ήρθαν σε άμεση επαφή με την
θυσία και τον θάνατο, όσοι συμπολέμησαν στο
αυτό χαράκωμα και είδαν δίπλα τους συμπολεμιστές τους να πέφτουν αιμόφυρτοι δεν μπορούν
να ξεχάσουν τις τραγικές και δύσκολες εκείνες
στιγμές των πολεμικών επιχειρήσεων. Κι όμως
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Κάντο όπως οι Αζέροι!

τά η Ειρήνη και η Ευημερία.
Γιατί όχι; Τι μας λείπει και τι μας συγκρατεί; Ποιος φόβος είναι ο δεσμώτης μας;
Εάν οι πολιτικές ηγεσίες μας το πιστέψουν
και το θελήσουν, εάν οι Ελλαδίτες και Κύπριοι πολιτικοί ηγέτες συμφωνήσουν και ορί-

σουν αυτό τον κοινό στρατηγικό στόχο, οι ειδικοί θα επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες,
θα προετοιμάσουν το έδαφος, και ο λαός θα
ακολουθήσει, αποδεχόμενος τις θυσίες που
αναπόφευκτα θα πρέπει να γίνουν.
Και όπως έλεγε η μακαρίτισσα η μάνα

Την Κύπρο μας «Δεν Ξεχνώ»
αυτοί δεν δείλιασαν μπροστά στην υπεροπλία του
εισβολέα και ο πόθος για την νίκη ήταν αυτός που
φλόγιζε τις καρδιές τους και συνεχώς όπλιζε το
χέρι τους.
Βέβαια, η παρέλευση των σαράντα επτά χρόνων έχει αμβλύνει την αίσθηση της προσφοράς
αίματος στην Κύπρο κατά το 1974. Κανένας όμως
δεν μπορεί να αμφισβητήσει το μέγεθος του αιματηρού αγώνα, ο οποίος άφησε εκατοντάδες
νεκρούς και αγνοούμενους στα πεδία των μαχών
ηρωισμού και αυτοθυσίας της Κερύνειας, του
Πενταδακτύλου, της Λευκωσίας.
Στη μνήμη λοιπόν και τη δόξα αυτών των γενναίων και ηρωικών πεσόντων, των τόσο παρεξηγημένων και αγνοημένων από την Πολιτεία, επιζητούμε την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης
και της αλήθειας.
Σήμερα, σαράντα επτά χρόνια μετά, όλοι οι
πολεμιστές της Κύπρου, περιμένουν με υπομονή
και καρτερία την αναγνώριση της εθνικής προσφοράς τους και την ηθική ικανοποίηση με την
απονομή του “Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου”. Νόμος έχει ψηφιστεί και ισχύει, εκτελεστικά διατάγματα έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί,
μετάλλια καθορίστηκαν, προϋποθέσεις απονομής προσδιορίστηκαν, αναφορές – βεβαιώσεις εκθέσεις ως δικαιολογητικά υποβλήθηκαν, επιτροπές και πορίσματα συντάχθηκαν και όμως όλα
αυτά βυθίστηκαν στα λασπόνερα της γραφειοκρατίας και της σκοπιμότητας και παραμένουν
σε κάποια αραχνιασμένα συρτάρια των αρμοδίων.
Βέβαια, η Πολιτεία από το 2008 με τον νόμο
3670/2008 {ΦΕΚ 117 Α΄} απένειμε στους φονευθέντες και αγνοούμενους αξιωματικούς και οπλί-

τες διοικητικά και συνταξιοδοτικά τον καταληκτικό βαθμό της στρατιωτικής ιεραρχίας. Τελευταία
δε με το νόμο 4714/2020 {ΦΕΚ 148 Α΄} απένειμε
ισόβια τιμητική παροχή στους έλληνες οπλίτες
λόγω συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου
{άρθρο 95}. Από την τελευταία αυτή τιμητική,
προσωρινή και αμεταβίβαστη παροχή άδικα, καταχρηστικά και αδικαιολόγητα εξαιρέθηκαν οι
ανθυπασπιστές και οι αξιωματικοί. Μια εξαίρεση,
η οποία δημιουργεί πικρία μεταξύ των στελεχών,
δεδομένου ότι οι οπλίτες ενήργησαν και πολέμησαν με τις οδηγίες, κατευθύνσεις και διαταγές
των αξιωματικών τους, με τους οποίους βρέθηκαν στο ίδιο χαράκωμα καθ’ όλη την διάρκεια των
επιχειρήσεων. Οι αξιωματικοί δεν την επιζητούν
ως οικονομική παροχή ή διοικητική προαγωγή,
αλλά ως ηθική αναγνώριση της πολυαίμακτης
εθνικής προσφοράς τους.
Μέχρι σήμερα, η πολιτική και η στρατιωτική
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν αποφάσισε να εξετάσει, να ερευνήσει, να εκτιμήσει,
να επιβραβεύσει ή να απορρίψει τις ενέργειες και
τις πράξεις των μονίμων και εφέδρων στελεχών,
οι οποίες περιγράφονται στις πολεμικές εκθέσεις
και στις προτάσεις απονομής ηθικών αμοιβών
των μονάδων, των συγκροτημάτων ή των σχηματισμών, που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Οι απόρρητοι εθνικοί λόγοι
του παρελθόντος, μετά την δημοσιότητα του
“Φακέλου της Κύπρου” έπαυσαν πλέον να υπάρχουν. Είναι ιστορικά άδικη και ασεβής η μη ηθική
αναγνώριση της προσφοράς τους και να συνεχίζει να τους αγνοεί η Πολιτεία.
Οι έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες πήγαν
εκεί που τους έστειλε η Πατρίδα, πολέμησαν και

μου, δασκάλα παλαιάς κοπής, “παιδάκι μου
όταν θέλεις, μπορείς, διότι το μάτι δειλό
το χέρι τολμηρό”.
Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που ισχύει
στα άτομα, ισχύει και στα έθνη.
Όνειρα θερινής νυκτός;

αποφασιστικά, βάδισαν την οδό της αυταπάρνησης, έγραψαν “Νέες Θρμοπύλες” στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, υπερασπίστηκαν την μαρτυρική
Κύπρο. Δεν είναι δυνατόν να διαγράφεται και να
ξεχνιέται η ηρωική και πραγματική προσφορά
τους και να μη τιμώνται η επικίνδυνη αποστολή
“ΝΙΚΗ”, η αποφασιστική και αποτελεσματική
συμμετοχή της Α΄ Μοίρας Καταδρομών στις επιχειρήσεις του αεροδρομίου της Λευκωσίας ή ο τιτάνιος αγώνας της ΕΛΔΥΚ.
Υπάρχει μια σκόπιμη και άδικη μομφή κατά
των ελλήνων αξιωματικών, ότι αυτοί με το
“άφρον και προδοτικό” πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου 1974, προκάλεσαν την τουρκική επέμβαση
και έφεραν την τουρκική κατοχή στη Μεγαλόνησο.
Η εντύπωση αυτή δεν είναι σωστή. Κατηγορηματικά απαντούμε, ότι δεν είναι το πραξικόπημα, το οποίο προκάλεσε την σχεδιασμένη και
αποφασισμένη τουρκική επέμβαση και έφερε
τους Τούρκους στην Κύπρο. Το πραξικόπημα
υπήρξε και αποτέλεσε το πρόσχημα και το κάλυμμα της εισβολής. Ο πραγματικός λόγος ανάγεται
στη σφαίρα της γεωστρατηγικής και των συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων και της Τουρκίας.
Όλα τα στοιχεία, που υπάρχουν δεν δικαιολογούν αυτή τη γενικευμένη μομφή και είναι άδικο
να κατηγορούνται συλλήβδην οι έλληνες αξιωματικοί, για ο,τιδήποτε κακό και ανάποδο συνέβη
στην Κύπρο και μάλιστα να γίνεται λόγος ακόμη
και για προδοσία. Συνεπώς είναι άδικος ο μεθοδικός διασυρμός, η συνεχής κατηγορία, η στοχοποίηση, η απαξίωση και η κατασυκοφάντησή
τους με τον χαρακτηρισμό ως “προδότες”. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι, είναι ιστορική αδικία και
ασέβεια η μη απόδοση σ’ αυτούς των οφειλομένων ηθικών αμοιβών.
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2021.
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Γρηγόρης Αυξεντίου

Ήρωας του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΚΥΠΡΟΥ [1928-1957
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Φωτιάδης Ιωάννης,
Π. Υπαρχηγός Εθνικής
Φρουράς Κύπρου.

Ο

Γρηγόρης Αυξεντίου, γεννήθηκε
στο χωριό Λύσση Αμμοχώστου
[σήμερα είναι υπό την παράνομη
κατοχή της Τουρκίας]. Είναι πολύ κοντά
στον αρχαίο Οικισμό Αλλάσσου [Ελλίσσου - Ελίσης]. Εκεί βρέθηκε από την αρχαιολογική σκαπάνη επιτύμβια στήλη από
την αρχαιολογική σκαπάνη του πολεμιστή Διονύσιου Καρδιανού, καταγόμενου
από την Καρδία της Θράκης. Ο παραπάνω
έπεσε μαχόμενος κατά των Περσών το
470 π.χ. υπό τον Κίμωνα τον Αθηναίο [και
νεκρός ενίκα], κατά την εκστρατεία του
δια την απελευθέρωση της Κύπρου. Η
στήλη σήμερα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας.
Μαθητής ακόμη των πρώτων τάξεων
του Γυμνασίου, έκανε με άλλους συμμαθητές του έρανο προς προς ενίσχυση της
Ελλάδος κατά τον Β'.Π. Πόλεμο. Του άρεσε πολύ η Ιστορία. Στις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου έπαιρνε πάντα ρόλους των Αγωνιστών του 1821. Το 1949
ήρθε στην Ελλάδα. Πέρασε στην Σχολή
Εφέδρων Αξιωματικών. Υπηρέτησε στα
βόρεια σύνορα [613 Τ.Π.], μέχρι το 1952.
Μετά την απόλυσή του, επέστρεψε στην
Κύπρο και ασχολήθηκε με διάφορες εργασίες. Δεν ησύχαζε όμως. Συχνά έλεγε:
"Κάτι πρέπει να γίνει". Μέχρι πότε θα
έχουμε τους Άγγλους πάνω στο κεφάλι
μας. Αργότερα είπε σε παρέα φίλων του:
"Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το
πεθάνει κανείς για την πατρίδα του". Δυστυχώς η τύχη σε αυτό δεν του χάλασε το
χατίρι. Το 1954 αφίχθη στην Κύπρο με ιδιαίτερα μυστικό τρόπο ο Συνταγματάρχης
ε.α. Γεώργιος Γρίβας [Από το Τρίκωμο
Κύπρου -με το Ψευδώνυμο [Διγενής],
αρχηγός τάξεως 1919 της Σ.Σ.Ε, με πλούσια δράση στην κατοχή κατά των Γερμανών. Σκοπός της αφίξεώς του ήταν η Οργάνωση του Εθνικοαπελευθερωτικού
Αγώνα κατά των Άγγλων. Μετά από λίγο
άρχισε να συναντά επιλεκτικά διάφορα
άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Μετά από λίγο διάστημα
ξανασυναντήθηκαν και τον μύησε στην
Ε.Ο.Κ.Α. [Εθνική Οργάνωση Κυπρίων
Αγωνιστών]. Ο Αυξεντίου δέχθηκε την
πρόταση αμέσως και με τη φράση: "Σας
δίδω το λόγο της στρατιωτικής μου τιμής
ότι θα τιμήσω τα όπλα τα ιερά" [Δεν ορκίσθηκε όπως οι άλλοι, γιατί είχε διατελέσει
Αξιωματικός]. Παράλληλα του ανατέθηκε, όπως και σε μερικούς άλλους, η ανεύρεση και στρατολόγηση με αυστηρά κριτήρια και άλλων προσώπων. Αυτό το κάτι
"κάτι πρέπει να γίνει που έλεγε", άρχισε
να γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλο
ενθουσιασμό και αυταπάρνηση άρχισε το
έργο της στρατολόγησης . Όταν κατέληγε
σε κάποιο πρόσωπο διά το οποίο έκρινε
ότι θα ανταποκριθεί στην πρόταση, τον

Ρώταγε κοφτά: "Είσαι έτοιμος να αγωνισθείς για Ένωση με Ελλάδα και να θυσιασθείς αν χρειασθεί;". Σε καταφατική
απάντηση όρκιζε το νέο μέλος επί του ιερού Ευαγγελίου. Είναι γνωστόν ότι ο
αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α ξεκίνησε με ένα σκοπό και στόχο: "ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΩΣΗ". Η εντολή όμως του Αρχηγού είχε και
άλλα σκέλη: "Εξεύρεση οπλισμού, εκρηκτικών, αλλά και εκπαίδευση του προσωπικού". Αυτά τα βρήκε από ναυάγια του
Β'.Π.Π. που υπήρχαν στις ακτές της "Μεγαλονήσου". Με συμμετοχή έμπειρων
ψαράδων μυημένων προηγουμένως
στην ιερή υπόθεση του αγώνα, έβγαζαν
τα φορτία που ήθελαν, τα αποξήραιναν
και στη συνέχεια τα αξιοποιούσαν. Έτσι είχαν στα χέρια τους τα πρώτα τυφέκια ΕΜΦΙΛΤ, οπλοπολυβόλα Μπρεν και υλικό
για αυτοσχέδια εκρηκτικά. Στη συνέχεια
είχαν το έργο της οργανώσεως σε Ομάδες και εκπαίδευση. Αυτή γινόταν σε απόκρυφα μέρη κατά την νύκτα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια πολλές φορές γινόταν και
σε νεκροταφεία. Βοήθεια από το εξωτερικό [ιδιαίτερα από την Ελλάδα 'η από αλλού], ήταν αδύνατη. Οι Άγγλοι ήλεγχαν τα
πάντα.
Η ημερομηνία έναρξης του Ένοπλου
αγώνα για την αποτίναξη του Αγγλικού
ζυγού ορίσθηκε η νύχτα της 1ης Απριλίου
1955. Η ημερομηνία αυτή για την ΚΥΠΡΟ,
είναι Εθνική Εορτή [γίνονται παρελάσεις,
ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις]. Κατά την
ημερομηνία ο Γρηγόρης Αυξεντίου έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Λόγω των πολλαπλών αποστολών που είχε και των συνεχών μετακινήσεων του με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, εντοπίσθηκε εύκολα από
τις μυστικές υπηρεσίες των Άγγλων.
Αφού δεν μπόρεσαν να τον συλλάβουν,
τον επικήρυξαν με 5.ΟΟΟ λίρες, ποσό
πολύ μεγάλο για την εποχή εκείνη. Ήταν η
μεγαλύτερη επικήρυξη μετά από αυτήν
του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Ο Αυξεντίου
βγήκε στην παρανομία. Αρχικά του ανατέθηκε ο τομέας Αμμοχώστου-Βαρωσίων. Στη συνέχεια Κερύνειας-Πενταδακτύλου. Από τον Δεκέμβριο 1955, ο τομέας Πιτσιλιάς στο όρος Τρόοδος. Στην ψη-

λότερη κορυφή του την Χιονίστρα [Υψ.
1955μ], οι Άγγλοι έχουν Ραντάρ το οποίο
καλύπτει μέχρι και σήμερα όλη τη Ν Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Ο
Γρηγόρης Aυξεντίου έλαβε μέρος σε
πολλές μάχες στις περιοχές Αγύρτας, Λαπύθου, Πεδουλά, Δευτερά, Σπήλιων κ.α.
κατά των Άγγλων κατακτητών σε ιδιαίτερα επικίνδυνες αποστολές. Όλες τις έφερε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία. Έφερε
το ψευδώνυμο "ΖΗΝΔΡΟΣ" [Κλεφταρματολός Δυτικής Μακεδονίας] επί Τουρκοκρατίας. Η φήμη του γρήγορα έφθασε σε
όλη την Μεγαλόνησο. Αυτό ενόχλησε και
προβλημάτισε τους Άγγλους. Μία φορά
για να αποφύγει τη σύλληψη, ντύθηκε καλόγερος [Πατήρ Χρύσανθος] στην Ιστορική Μονή Μαχαιρά [ιδρύθηκε το 1148
Μ.Χ.]. Η μοιραία μέρα ήταν η 3η Μαρτίου
1957. Οι Άγγλοι εντόπισαν κατόπιν προδοσίας [φημολογείται για κάποιο βοσκό],
το κρησφύγετό του σε μία απόκρημνη
πλαγιά πλησίον της Μονής Μαχαιρά. Η
περιοχή περικυκλώθηκε με αυτοκίνητα
και Ελικόπτερα των Άγγλων. Πλησίασαν
την είσοδο του κρησφύγετου και φώναξαν με τηλεβόα να παραδοθεί με τους άνδρες του, γιατί ήταν περικυκλωμένος. Ο
Αυξεντίου είχε να επιλέξει: μεταξύ της
ηρωϊκής εξόδου, της παραμονής στο
κρησφύγετο, ή της παράδοσης. Στη διάθεσή του είχε μία καπνογόνο συσκευή, η
οποία θα μπορούσε να βοηθήσει. Την
έριξε προκειμένου να δημιουργηθεί προπέτασμα καπνού. Η συσκευή δεν εξερράγη [είχε αδρανήσει από την υγρασία]. Ιδιαίτερα ψύχραιμος όπως πάντα, διέταξε
τους άνδρες του [5 τον αριθμό] να παραδοθούν, διότι δεν είχαν ελπίδα σωτηρίας.
Πράγμα που έκαναν. Πριν βγουν τους είπε "Θα βοηθήσετε κάπου αλλού την πατρίδα". Ο ίδιος έμεινε μέσα στο κρησφύγετο μέχρι να βραδιάσει μήπως οι συνθήκες επέτρεπαν για ενέργεια εξόδου. Όταν
οι Άγγλοι διεπίστωσαν ότι ο Αυξεντίου
δεν ήταν μεταξύ των παραδοθέντων, φώναξαν να βγει και αυτός. Η απάντηση ήταν
μία ριπή αυτομάτου όπλου: "Μολών λαβέ". Τίτε οι Άγγλοι δίχως χρονοτριβή ράντισαν όλη την γύρω περιοχή με βενζίνη
και έριξαν μέσα στο κρησφύγετό του εύφλεκτα υλικά και έβαλαν φωτιά. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου το γενναίο Ελληνόπουλο,
ο ιδεώδης αγωνιστής, η προσωποποίηση
της ανδρείας, κάηκε ζωντανός. Πίστευε
απόλυτα στην ιδέα της ελευθερίας και
στην ιδέα της Ένωσης της Κύπρου με τον
Εθνικό κορμό, την Ελλάδα. Ο Θουκυδίδης γράφει: "Θεμέλιο της ελευθερίας είναι η ευψυχία". Γι' αυτήν
αγωνίσθηκε και έπεσε. Μετά από λίγο
κατέφτασε με ελικόπτερο ο Άγγλος Κυβερνήτης Στρατάρχης Χάρτιγκ [ο προηγούμενα σφαγέας των Μαύρων της
Αφρικής] για να διαπιστώσει με τα μάτια
την εξουδετέρωση της Ομάδας Αυξεντίου. Η είδηση κυκλοφόρησε αστραπιαία
στην Κύπρο και παγκόσμια. Δεν υπολόγισαν όμως ένα πράγμα. Το φρόνημα και

την άκαμπτη αγωνιστικότητα των Κυπρίων αδελφών μας. Απεναντίας γιγαντώθηκε και αυξάνονταν η ένταξη και άλλου προσωπικού. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, φυτώριο Ελληνισμού μέχρι και σήμερα, αλλά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δίδασκαν, αλλά και έδειχναν και τον δρόμο του χρέους.
Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. συνεχίσθηκε
με την την ίδια ορμή, αγωνιστικότητα, πάθος και αποφασιστικότητα, για την απόκτηση της της ελευθερίας τους. Υπήρχαν
και πολλοί άλλοι πίσω από τον Γρ. Αυξεντίου. Ήταν ο Κυριάκος Μάτσης [έπεσε στο
Δίκωμο Πενταδακτύλου], ο Πολύκαρπος
Γεωρκάτζης, ο Τάσσος Παπαδόπουλος
[μετέπειτα Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας], ο Νίκος Σαμψών, ο Γιαννάκης Μάτσης [μετέπειτα Πρόεδρος του
Δημοκρατικού Συναγερμού-Ευρωβουλευτής], οι ήρωες του Λιοπετρίου, οι Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου,
ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης από την Πάφο
[απαγχονίσθηκε σε σε ηλικία 17 ετών ]
κ.α.
Στο άκουσμα του ηρωϊκού θανάτου
του Γρ. Αυξεντίου ο χωρικός Πατέρας του
Πιερής, ζήτησε άδεια να δει τον γιό του
και να πάρει τον νεκρό και να τον ενταφιάσει. Του επετράπη να τον δει μόνο για λίγο και με συνοδεία μόνο ενός ατόμου. Ο
πατέρας Αυξεντίου αφού μπήκε μέσα στο
κρησφύγετο μετά βίας αναγνώρισε τον
γιό του. Ήταν ένας καμένος σκελετός, με
διάσπαρτες σάρκες. Όπως ήταν φυσικό
έκλαψε. Πριν βγει από το κρησφύγετο είπε στον συνοδό του: "Κάτσε να σκουπίσω
τα δάκρυά μου, για να μην με δουν αυτοί
οι σκύλοι και χαρούν" [εννοούσε τους
Άγγλους]. Βγήκε έξω αγέρωχος και όρθιος. Βλέπουμε το μεγαλείο και το ψυχικό
σθένος του πατέρα στην τραγικότερη
στιγμή της ζωής [βγαλμένη από τα ομηρικά έπη]. Έστελνε όμως και ένα μήνυμα
στους Άγγλους: Ο αγώνας συνεχίζεται.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Σταυραετός
του Μαχαιρά, ετάφη στα φυλακισμένα
μνήματα [εντός των φυλακών] κοντά σε
άλλους εκτελεσθέντας και απαγχονισθέντας της Ελευθερίας. Με τους αγώνες και τη θυσία του έδειξε ότι η ελευθερία δεν κερδίζεται αλλά αποκτάται ακόμη
και με βαρύ τίμημα. Υπήρξε φωτεινό παράδειγμα και οδοδείκτης για τους επερχόμενους ανά τους αιώνες, που από μικρό παιδί διάλεξε και ακολούθησε το μονοπάτι προς την Ελλάδα. Στο σημείο της
τελικής μάχης έχει στηθεί μνημείο. Ενώ
στο παρακείμενο μοναστήρι ΜΑΧΑΙΡΑ,
πελώριο άγαλμα. Το 2018 η Ελληνική πολιτεία το απένειμε τιμητικά το βαθμό του
Αντιστρατήγου. Ο Νομπελίστας ποιητής
Γ. Σεφέρης έγραψε: Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.
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Εμμανουήλ Παπάς (1772 Δοβίστα Σερρών-1821 Ύδρα)
«Τὸ δέ σώφρων τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα» Θουκυδίδης Αθηναίος ιστορικός

Γράφει ο Ιωάννης Κρασσάς
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Αδριάντας του
Εμμανουήλ
Παπά
στις Σέρρες

Ο Εμμανουήλ Παπάς γεννήθηκε στην
κοινότητα Δοβίστα Σερρών το 1772.
Η κοινότητα μετονομάσθηκε σε
Εμμανουήλ Παπά, η οποία εντάχθηκε
στον ομώνυμο Καλλικρατικό Δήμο.

Ο

Εμμανουήλ Παπάς εκτός από πλούσιος έμπορος, εξελίχθηκε στον τραπεζίτη της Κεντρικής
Μακεδονίας, τόσο των Ελλήνων, όσο και των
Τούρκων. Είχε πάλλουσα εθνική συνείδηση και διαπνέονταν από αγνό και θερμό πατριωτισμό, του οποίου
η ηθική και υλική συνεισφορά τον ανύψωσε εις τους
πρωταγωνιστές της επαναστάσεως του 1821. Ο Παπάς
υπήρξε θερμός και φλογερός πατριώτης, γλύτωσε
πολλούς συμπατριώτες τους από την φυλάκιση και τον
θάνατο και πέτυχε να δημιουργήσει ελληνικά δικαστήρια για την επίλυση των νομικών, αλλά και των εμπορικών διαφορών των ομοεθνών του.

Από Έμπορος Επαναστάτης
Το 1817, ο Εμμανουήλ Παπάς κατέφυγε στην
Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να διεκδικήσει την
επιστροφή ενός εκατομμυρίου γροσιών, τα οποία είχε
δανείσει στον Γιουσούφ Πασά των Σερρών. Ο Παπάς
μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία και με την έκρηξη της
επαναστάσεως αγόρασε όπλα και πολεμοφόδια αξίας
500.000 αργυρών δραχμών και μετέβη στο Άγιο Όρος.
Αποβιβάσθηκε στην Μονή Εσφιγμένου, ο ηγούμενος
της οποίας Ιωακείμ ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας.
Εις τις Μονές του Άθωνος διαβιούσαν πλέον των

10.000 μοναχών, σε είκοσι μοναστήρια και πεντακόσιες σκήτες, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και συγκίνηση. Οι περισσότεροι των ιεραρχών της
Μακεδονίας είχαν μυηθεί στην Φιλική Εταιρεία, ο Σερρών Χρυσάνθεμος, ο Αρδαμερίου Ιγνάτιος, ο Κοζάνης
Βενιαμίν, ο Γρεβενών Άνθιμος, ο Μαρωνείας Κωνστάντιος και ο Αγίου Όρους Ιερόθεος.

Αρχηγός και Προστάτης
της Μακεδονίας
Την 29η Μαΐου 1821, ο Παπάς στην Μονή Καρυών κήρυξε την επανάσταση κατά των Τούρκων,
αναγορευθείς από τους 20 ηγούμενους της Ιεράς Επιστασίας των Μόνων του Αγίου Όρους «Αρχηγός και
Προστάτης της Μακεδονίας». Ο Παπάς είχε στην διάθεση του 3.000 αγωνιστές εκ των οποίων 1.000 ήταν
μοναχοί. Οι επαναστάτες αρχικά σημείωσαν επιτυχίες
και κατεδίωξαν τους Τούρκους μέχρι την περιοχή του
Σέδες. Ο Βαλής της Θεσσαλονίκης Γιουσούφ Μπέης

ενισχύθηκε με δυνάμεις από την Ανατολική Θράκη και
κήρυξε γενική επιστράτευση. Οι τουρκικές δυνάμεις
ανήλθαν σε 30.000 πεζούς και 5.000 ιππείς. Δεν αποτελεί υπερβολή ότι ο Παπάς προμήθευσε τα μέσα και
συντηρούσε την επανάσταση με δικά του χρήματα, τα
οποία όμως δεν επαρκούσαν. Ζήτησε βοήθεια από την
Πελοπόννησο, την Ύδρα, τα Ψαρά και τον Όλυμπο.
Άπαντες ήταν πρόθυμοι, αλλά δεν προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους αμισθί. Οι μονές αρνήθηκαν να συνδράμουν οικονομικά στην ενίσχυση του αγώνος.

Ο Επίλογος της Ντροπής
Η επανάσταση της Μακεδονίας καταπνίγηκε από
τον νέο Πασά της Θεσσαλονίκης Αβδούλ Αμπούδ, γεωργιανής καταγωγής, προερχόμενος από χριστιανική
οικογένεια, με τερατώδη ψυχή και σπουδαίες στρατιωτικές ικανότητες. Διέλυσε πρώτα τους επαναστάτες της
Χαλκιδικής και στην συνέχεια απέκλεισε το Άγιο Όρος.
Για να μην το καταστρέψει, απαίτησε από τους μονα-

χούς να του παραδώσουν τον Παπά. Όλοι οι ηγούμενοι
συμφώνησαν πλην του Ιωακείμ της μονής Εσφιγμένου, του Αρχιμανδρίτη Κυρίλλου της Μονής Ιβήρων
και ορισμένων άλλων μοναχών οι οποίοι διέσωσαν την
τιμή των Αγιορειτών. Ο Ιωακείμ τον έκρυψε και στην
συνέχεια τον φυγάδευσε με το πλοίο Καλομοίρα του
Χατζή Αντώνη Βισβίζη από την Αλεξανδρούπολη. Καθ΄
οδόν προς την Ύδρα ο Παπάς συντετριμμένος άφησε
την τελευταία του πνοή επί του πλοίου, από καρδιακή
ανακοπή. Ο Ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος έγραψε
για την στάση των Αγιορειτών : «Ἡ πρᾶξις αὐτή δὲν
ἒχει δικαιολογίαν καὶ ὃλα τὰ καθηγιασμένα
ὓδατα τοῦ Ἁγίου Ὃρους δὲν εἶναι δυνατόν ν’
ἀποπλύνουν ἀπό αὐτό τὸ αἶσχος τούς δεκαεννέα ἡγουμένους». Ο Αβδούλ Αμπούδ επέβαλε στις Μονές καταβολή αποζημιώσεως ύψους 2,5
εκατομμυρίων γροσιών σε χρήμα και εκκλησιαστικά
αφιερώματα, τη συντήρηση της τουρκικής φρουράς
αποτελούμενης από 3.000 άνδρες και την αποστολή
ομήρων στην Θεσσαλονίκη.
Ο Παπάς παρότι δεν είχε στρατιωτικές γνώσεις
διατήρησε επί εξάμηνο την επανάσταση στην Μακεδονία, κατά την διάρκεια της οποίας κάηκαν 78 χωριά και
59 αγιορείτικα μετόχια. Οι ανθρώπινες απώλειες, οι
δηώσεις και οι εξανδραποδισμοί ξεπέρασαν τις 5.000.
Η σύζυγός του Φαίδρα και τα 11 τέκνα του φυλακίστηκαν, η περιουσία του δημεύτηκε και το σπίτι του κάηκε.
Από τους οκτώ υιούς οι τρεις σκοτώθηκαν πολεμώντας
κατά των Τούρκων. Η σορός του ήρωα μεταφέρθηκε
στην Ύδρα και κηδεύτηκε με τιμές αρχιστράτηγου.
Το 1843 αναρτήθηκε στο Ελληνικό Βουλευτήριο
το όνομα του σαν ενός από τους πρωταγωνιστές της
ελληνικής επανάστασης. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν το 1971 και εναποτέθηκαν κάτω από τον ανδριάντα του, στην Πλατεία Ελευθερίας των Σερρών.

12 Ιουλίου: Εορτάζουμε την μνήμη του Γέροντα Αγίου των Διαβιβάσεων
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Δημήτριος Κουτρουμάνης,
Πρόεδρος Συνδέσμου
Διαβιβάσεων
Την 12 Ιουλίου 2021 συμπληρώθηκαν 27 ολόκληρα
χρόνια χωρίς τη Θεία μορφή του Γέροντα Παϊσίου, τους
απλούς και θεόπνευστους λόγους του, τις παρηγορητικές συμβουλές του.
Γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1924 στα Φάρασα της
Καππαδοκίας και ήταν γιος του Προδρόμου και της Ευλαμπίας Εζνεπίδη. Είχε άλλα οκτώ αδέλφια. Στις 7 Αυγούστου του 1924, μια εβδομάδα πριν οι Φαρασιώτες
φύγουν για την Ελλάδα, βαφτίστηκε από τον ιερέα της
ενορίας Αρσένιο, που του έδωσε το δικό του όνομα «για
να αφήσει καλόγερο στο πόδι του», όπως χαρακτηριστικά
είχε πει. Στις 13 Ιανουαρίου 2015 συνήλθε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και αποφάσισε την κατάταξη του Οσίου Παϊσίου του
Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Στις 2 Νοεμβρίου 2017 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος τον ανακήρυξε Προστάτη του Όπλου των
Διαβιβάσεων.
Οι Διαβιβάσεις τιμούν και εφέτος τον Προστάτη
Άγιο τους!
Το 1945 ο Αρσένιος κατατάχτηκε στο στρατό το
1945, αλλά πηρέ αναβολή λόγω υπηρετούντος αδελφού. Κατατάχθηκε πάλι την άνοιξη του 1948 και απολύθηκε την άνοιξη του 1950. Εκπαιδεύτηκε στο 454 Τάγμα

Διαβιβάσεων και τοποθετήθηκε στο Λόχο Διαβιβάσεων
ΣΔ Βορείου Ελλάδος. Το μεγαλύτερο διάστημα της θητείας του το υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή. Γι' αυτό και πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή
του Γέροντα τον αναφέρουν ως «Ασυρματιστή του Θεού». Από το βιβλίο ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ του ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ, του Σωτήριου Λυσίκατου μαθαίνουμε για το
«τηλέφωνο του Γέροντα». Ό Γέροντας
έδωσε δώρο ένα κομποσχοίνι σε κάποιον
προσκυνητή λέγοντας: Είναι το τηλέφωνο σου. Όταν είναι ανάγκη θα παίρνεις τηλέφωνο με αυτό! Όσο καιρό δεν ήταν
ασυρματιστής, ζητούσε να πολεμά στην
πρώτη γραμμή, προκειμένου κάποιοι οικογενειάρχες, να μην βλαφτούν, όπως
έλεγε. Στο Μοναστικό του βίο αρχικά κατέλυσε στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, στο κελί των Εισοδίων της Θεοτόκου. Λίγο αργότερα αποχώρησε από τη
μονή και κατευθύνθηκε στη Μονή Εσφιγμένου. Εκεί τελέσθηκε η τελετή της «ρασοευχής» και πήρε το πρώτο όνομά του που ήταν Αβέρκιος. Και εκεί αμέσως ξεχώρισε για την εργατικότητά του, τη μεγάλη αγάπη
και κατανόηση που έδειχνε για τους «αδελφούς» του, την
πιστή υπακοή στον γέροντά του, την ταπεινοφροσύνη
του, αφού θεωρούσε εαυτόν κατώτερο όλων των μοναχών στην πράξη. Το 1954 έφυγε από τη μονή Εσφιγμένου
και κατευθύνθηκε προς την Μονή Φιλοθέου. Η συνάντησή του με το γέροντα Συμεών ήταν καταλυτική για την πο-

ρεία και διαμόρφωση του μοναχικού χαρακτήρα του Παϊσίου. Το 1958 πήγε στο Στόμιο Κονίτσης. Εκεί πραγματοποίησε έργο το οποίο αφορούσε στους ετερόδοξους αλλά περιελάμβανε και τη βοήθεια των βασανισμένων και
φτωχών Ελλήνων, είτε με φιλανθρωπίες, είτε παρηγορώντας τους και στηρίζοντάς τους ψυχολογικά, με τον
λόγο του Ευαγγελίου. Επί τέσσερα έτη έμεινε στην Ιερά
Μονή Γενεθλίων της Θεοτόκου στο Στόμιο, όπου αγαπήθηκε πολύ από τον λαό
της περιοχής για την προσφορά και τον
χαρακτήρα του. To 1962 πήγε στο Όρος
Σινά, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια στο
κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στους Βεδουίνους, δίνοντάς τους τρόφιμα με χρήματα από την πώληση στους προσκυνητές
ξύλινων σταυρών που έφτιαχνε ο ίδιος.
Ξεχώριζε για την «χαριτωμένη»
απλότητά του και την έντονη αγωνία που
τον διακατείχε για την βοήθεια των συνανθρώπων του. Λέγεται ότι ο Γέροντας κάποτε φέροντας ως
παράδειγμα αυτήν την ιδιότητα της θητείας του, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής, ότι οι μοναχοί είναι «ασυρματιστές του Θεού», εννοώντας την θερμή τους προσευχή και την έγνοια
τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αποτελούσε παράδειγμα ανθρώπου αφιερωμένου και αφαιρούσε τις προσωπικές επιδιώξεις και τα προσωπικά θελήματα. Η υπακοή, η άσκηση, η ταπείνωση, η ευσέβεια, το φιλότιμο και

πάνω από όλα η αγάπη και η μακροθυμία, αποτελούσαν
τρόπο ζωής. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά του.
Είχε πεί: «Μία είναι η αρετή, η ταπείνωση επειδή
όμως δεν το καταλαβαίνετε, άντε, να σάς πω και την αγάπη. Αλλά, όποιος έχει ταπείνωση, δεν έχει και αγάπη;».
Αυτές οι δύο «αδελφωμένες αρετές», όπως χαρακτήριζε
ο Γέροντας την ταπείνωση και την αγάπη, είναι το θεμέλιο
της πνευματικής ζωής, αφού αυτές ελκύουν την Χάρη
του Θεού και γεννούν και όλες τις άλλες αρετές. «Καλλιεργήστε απλά την ταπείνωση και την αγάπη, έλεγε, καί,
μόλις αυξηθούν αυτές οι αρετές, η υπερηφάνεια και η
κακία θα μείνουν ατροφικές και τα πάθη θα αρχίσουν να
ψυχορραγούν».
Απεχθανόταν την φιλαυτία, την «μητέρα των παθών», αφού όλα τα πάθη από εκεί ξεκινούν» Εμείς σήμερα αυτό το αντιλαμβανόμαστε ως σεμνότητα και αλτρουϊσμό, δύο ιδιότητες που εσωτερικά έχει ο καθένας από
εμάς που είχε την τύχη και την ύψιστη τιμή να φέρει την
στολή του Έλληνα Αξιωματικού ή Μαχητή. Γιατί αυτό τον
ξεχωρίζει από την ανηθικότητα, τον αναδεικνύει και τον
εξυψώνει στη σύγχρονη πραγματικότητα και στον αγώνα
του για έναν ανώτερο σκοπό, όπως είναι η αγάπη και η
υπεράσπιση της πατρίδας. Μαζί με την μνήμη του Αγίου
Παϊσίου τιμούμε και τις Διαβιβάσεις που συμλήρωσαν
φέτος τα 75 χρόνια σύγχρονης παρουσίας και επίσημης
συμβολής στο Στρατό μας και την Πατρίδα.
Χρόνια πολλά στα εν ενεργεία Στελέχη μας !
Χρόνια Πολλά σε όλους που τίμησαν και τιμούν την στολή του
Ελληνα Αξκού !
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Αγριάνες ή Αχριάνες=πομάκοι
Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α. –
Θεολόγος
Χρήστος Κων. Τσιαλίκης
1.Επίσκεψη ΥΠΕΞ
Τουρκίας στη Δυτική
Θράκη.
Πρόσφατα επεσκέφθη ιδιωτικώς, στη
Δυτική Θράκη, ο Υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας. Η επίσκεψη αυτή ήταν
ήρεμη, τελείως τυπική, «λιγότερο έντονη» από τις μέχρι τώρα συνηθισμένες
επισκέψεις επισήμων επισκεπτών, από
την γείτονα εξ ανατολών χώρα.
Ο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ήλθε
είδε και απήλθε. Το ευχάριστο γεγονός
της όλης υπόθεσης είναι ότι, προ της
αφίξεώς του, υψηλόβαθμα στελέχη των
κατοίκων της ορεινής Ροδόπης, οι
εσφαλμένα λεγόμενοι ΠΟΜΑΚΟΙ, ανακοίνωσαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) ότι δεν δέχονται τον
Υψηλό επισκέπτη εκ Τουρκίας προερχόμενο, καθόσον αυτοί είναι οι γηγενείς αυτόχθονες κάτοικοι αυτού του χώρου,
στον οποίον διαβιούν εδώ και τρεις χιλιάδες (3000) έτη. Σαν να του έλεγαν ότι
αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τον
Τουρκικό λαό, ο οποίος ήλθε από τα βάθη της Μογγολίας τον 10ο αιώνα, στη
Μικρασιατική Χερσόνησο. Τούτο σαν γεγονός απαξίωσης προς Τούρκο επίσημο,
συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά του
τόπου αυτού.

2. Καταγωγή Αγριάνων
Οι Αγριάνες είναι αρχαία Θρακοελληνική φυλή, διαβιούσα εις τον χώρον μεταξύ των ποταμών ΕΒΡΟΥ και ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ και ομιλούσα από τότε την ελληνική
γλώσσα. χρησιμοποιηθέντες από τον
Μέγα Αλέξανδρο, ως Ιχνηλάτες - Πελταστές στη μεγάλη του εκστρατεία προς τον
ΙΝΔΟ ΠΟΤΑΜΟ. Με την δημιουργία της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) του
Μεγάλου Κωνσταντίνου, από ειδωλολάτρες που ήσαν, προσεχώρησαν εις τον
χριστιανισμόν, βαπτισθέντες άπαντες εις
τα νάματα της νέας θρησκείας. Μέχρι το
660 μ.Χ. διετήρησαν τον χριστιανικό
τους χαρακτήρα. Στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι πολλές στερήσεις, η
δυσφήμιση της Χριστιανικής θρησκείας,
η πίεση, οι απειλές, η βία και τα βασανιστήρια οδήγησαν αυτούς στον εξισλαμισμό.
Τότε κατεδαφίσθησαν στον ορεινό όγκο

της οροσειράς Ροδόπης 218 εκκλησίες
και 336 παρεκκλήσια. Στη διάρκεια της
Βουλγαρικής επανάστασης του 1876
εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι Αγριάνες βοήθησαν τους οθωμανούς και έτσι κατεστάλη η επανάσταση
με δεινή ήττα των Βουλγάρων.
Η βοήθεια αυτή εις τη Βουλγαρική γλώσσα επεξηγήθηκε ως “POMAGAM” που
θα πει «βοηθός» με αποτέλεσμα οι
Αγριάνες να μετονομαστούν ΠΟΜΑΚΟΙ.
Από τότε παρέμεινε η λανθασμένη για
αυτούς ονομασία ΠΟΜΑΚΟΙ.

3. Επιθυμία εντάξεως των
ΠΟΜΑΚΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ
α. Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος
Στο τελευταίο έτος του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου οι Βουλευτές της Βουλγαρικής
Σοβρανιέ: Μεχμέτ Ντζελίμ, Ισμαήλ Χακμή, Σαλήμ Νουρή, Τεβρίκ, Έτχετ Ρουστή,
Σεβκέτ Σουκρή, Μεχμέτ Χασήμ Κεμάλ,
με έγγραφο υπόμνημα προς το Γάλλο
αρχιστράτηγο του Βαλκανικού Μετώπου
F D’ Esperey, ζητούν επιμόνως ν’ απελευθερωθούν τα εδάφη των Πομάκων
από το Βουλγαρικό και Τουρκικό-Οθωμανικό κράτος και να ενσωματωθούν με
την Ελλάδα, η οποία θα δυνηθή να τους
προστατεύσει από τα δεινά που περνούν
οι κάτοικοι της ορεινής Ροδόπης, από
τους Βουλγάρους και τους Οθωμανούς
– Τούρκους.
β. Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος
Στο συνέδριο της Ειρήνης του Παρισιού
(1946), εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι
των Πομάκων Χουσεΐν Φεχμή Μπέης
από την από την Ξάνθη και Χακμή Σουλεϊμάν Μπέης από την Βουλγαρία και ζήτησαν με Υπομνήματα την απελευθέρωσή τους από την
Βουλγαρική τυραννία και την ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική Επικράτεια,
σαν λαός ισότιμος με τον Ελληνικό. Στο
Παρίσι όμως έφτασαν αργά και δεν επέτυχαν αυτό που ήθελαν. Απευθύνθηκα
στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και αυτή η προσπάθεια τους δεν ευοδώθηκε.

4. θανάσιμο τραύμα
Τραύμα θανάσιμο ήρθε για τους υπερήφανους ΑΓΡΙΑΝΑΣ-ΠΟΜΑΚΟΥΣ μετά
την απόφαση του Ελληνικού κράτους να
μετονομάσει το όνομα Μουσουλμανικόν
εις Τουρκικόν. Με διαταγή του τότε Γενικού Διοικητή Θράκης Γ. ΦΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, έπρεπε να αντικατασταθούν όλες
οι πινακίδες από Μουσουλμανικόν εις

Τουρκικόν. Τελικά μόνον μία πινακίδα
αντεκατεστάθη. Οι υπόλοιπες έμειναν
όπως ήταν πρώτα. Τούτο το γεγονός
έλαβε χώραν την 5-1-1955.
Στην ουσία η εν λόγω Διαταγή, ήταν η καταστρατήγηση της Συνθήκης Λωζάνης
και ο καταλύτης της διάλυσης της ελληνικότατης συνειδήσεως των ΑγριάνωνΠομάκων. Η πιο αγνή και καθαρόαιμος
ελληνική φυλή των αρχαίων
Αγριάνων, έπινε το ποτήριον του δηλητηρίου της αποκοπής από την εθνικήν
αυτής συνείδησιν. Η θλίψη και η απόγνωση της φυλής αυτής από την συμπεριφοράν του επίσημου ελληνικού κράτους ήταν ένα μεγάλο θανάσιμο τραύμα.
Επικολούθησαν και άλλα σφάλματα από
εκπροσώπους φορέων της Ελληνικής
Διοικήσεως εις βάρος των Αγριάνων, τα
οποία προσετέθησαν στο προαναφερθέν θανάσιμο τραύμα και ολοκλήρωσαν
την αναίσχυντον συμπεριφοράν.
Το 1983, μετά από είκοσι οκτώ (28) ολόκληρα έτη, με την υπ΄αριθμόν 206 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ΞΑΝΘΗΣ, καταργήθηκε, ο όρος
«Τουρκικόν» από την Ένωση Τουρκικής
Νεολαίας Κομοτηνής και την Τουρκική
Ένωση Ξάνθης,αντίστοιχα.
Παράλληλα με την παραπάνω απόφαση,
καταργήθηκε ο όρος «Τούρκος-Τουρκικόν» από ολόκληρο το χώρο της Δυτικής
Θράκης.

5.Τελευταία χρονική
περίοδος.
Μετά την απόφαση 206 του Πλημμελειοδικείου Ξάνθης (1983), το επίσημο Ελληνικό κράτος, αντιλαμβανόμενο την
σφαλεράν περίοδο που έπραξε εις βάρος των Αγριάνων, προσέδωσε ευνοϊκήν μεταχείριση προς τους Αγριάνας με
διάφορες πράξεις μεταμέλειας, προς
τους πληγέντες. Προσελήφθησαν
Αγριάνες- Πομάκοι, σε διάφορες Υπηρεσίες κρατικών φορέων, ακόμα και στο
στράτευμα. Διενέμοντο επί αρκετά έτη
τρόφιμα και ζωική νομή κατά την χειμερινή περίοδο. Χορηγήθηκαν άδειες ανεγέρσεως ή επισκευής οικοδομών.
Εδόθησαν άδειες καπνοκαλλιέργειας,
κυνηγών και άλλων δραστηριοτήτων.
Εγένετο στράτευσις των Αγριάνων εις τα
τάγματα Εθνοφρουράς. Κατασκευάστηκαν κοινωφελή έργα στα ορεινά χωριά
της Ροδόπης κατοικούμενα όλα από
Αγριάνες-Πομάκους-Ροδοπαίους.
Οι προαναφερθείσες πράξεις αβροφροσύνης και ρεαλιστικότητας άγγιξαν τις

ψυχές των Αγριάνων και παρόλη την πικρίαν που είχαν από τα προηγούμενα
χρόνια, το αποδεικνύουν με το παρακάτω δημοσίευμα:
40 κάτοικοι του Εχίνου βροντοφωνάζουν ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
Με έγγραφό τους προς τον Νομάρχη
Ξάνθης Καραγκουνίδη σαράντα κάτοικοι
του Εχίνου καταρρίπτουν τον μύθο των
31 προηγούμενων και δηλώνουν απερίφραστα ότι όχι μόνο νοιώθουν ΕΛΛΗΝΕΣ μουσουλμάνοι, αλλά στο παρελθόν
οι παππούδες και οι πατεράδες τους πολέμησαν κατά των Τούρκων.
Οι σαράντα κάτοικοι του Εχίνου αφού
δηλώνουν την αγανάκτησή τους για το
δημοσίευμα της «Ιλερί» (επιστολή συμπατριωτών τους) τονίζουν ότι όσα περιέχονται σ΄αυτήν δεν τα χωράει ο νους
τους.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς
τον Νομάρχη έχει ως εξής:
Κύριε Νομάρχα
Είμαστε αγανακτισμένοι με το δημοσίευμα της «Ιλερί» Κομοτηνής σε ελληνική
γλώσσα όσον αφορά στο εξής θέμα:
Δεν μας ενδιαφέρει εμάς τι έκανε ο Σεμπαχεδίν για να κτίσει την ταβέρνα του και
από που βρήκε τα λεφτά. Αυτό είναι δουλειά των υπευθύνων κρατικών λειτουργών να το βρουν. Ούτε μας νοιάζει τι ταμπέλα έβαλε αυτός ο συμπατριώτης μας
στο μαγαζί του.
Ο καθένας ό,τι θέλει βάζει, δημοκρατία
έχουμε , τα πάντα είναι ελεύθερα, να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας αρκεί να μη βλάπτει τον άλλον.
Όποιος θέλει να πάει στο καινούργιο μαγαζί πάει, οποιανού δεν του αρέσει η
ταμπέλα ή η φάτσα του Σεμπαχεδίν να
μην πάει. Ως εδώ καλά, αλλά από κει και
πέρα να βρεθούν άνθρωποι από το χωριό μας και να λένε ότι εμείς είμαστε αναπόσπαστοι του Μεγάλου Τουρκικού
Έθνους, ε ! αυτό πάει πολύ.
Και το άλλο, ότι θα πεθάνουμε εμείς για
την Τουρκία αυτό δεν το χωράει το μυαλό μας.

6.ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ
Εμφιλοχωρεί, στα κατάβαθα της ψυχικής
μου οντότητας, μια κρυφή ελπίδα: Το
ΑΡΘΡΟ αυτό να ηχήσει σε ευήκοα ώτα,
υψηλά ισταμένων ΚΡΑΤΙΚΩΝ λειτουργών, ώστε η ονομασία αυτή των υπερήφανων αυτών ανθρώπων, να αποκτήσει
την ορθή και αληθινή λέξη-ΑΓΡΙΑΝΕΣκαι να έχει και την αρμόζουσα νομική κάλυψη.
Γένοιτω !!!

Αναμνηστικό Δίπλωμα Ε.Α.Α.Σ. σε Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές
Με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ θα απονέμεται
αναμνηστικό δίπλωμα σε όσους κατέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με βαθμό λίαν καλώς
και άνω.
Η έναρξη χορήγησης του παραπάνω διπλώ-

ματος και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών αφορά όσους κατέκτησαν τον παραπάνω τίτλο από την 1η Ιαν 2021 και εντεύθεν.
Ως δικαιολογητικά καθορίζονται τα θεωρημένα Φ/Α του τίτλου σπουδών από τη γραμμα-

τεία της Σχολής που παρελήφθησαν.
Ως ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών καθορίζεται η 1η Δεκ εκάστου έτους αρχής
γενομένης από 1 Δεκ 2021, ώστε η απονομή να
γίνεται με το τέλος της κάθε χρονιάς.

Η χορήγηση αφορά τα Τακτικά μέλη μας
Αξκους και Ανθστές και τα τέκνα αυτών.
Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
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Το Εξοπλιστικό Πρόγραμμα των Ε.Δ.
και το σύγχρονο ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ
Γράφει ο Αντγος ε. α.
Χαράλαμπος Γηραλέας

Π

ολλά γράφονται και, ευτυχώς , αρκετά φαίνεται να
μπαίνουν στο στάδιο υλοποίησης, αναφορικά με τα
προγράμματα εξοπλισμού και ενίσχυσης των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ) της χώρας μας, που επί χρόνια είχαν παραπεμφθεί στις «καλένδες», προκειμένου να αντιμετωπιστούν, αποτελεσματικά, οι καταστάσεις κλιμακούμενης έντασης , πρόκλησης θερμών επεισοδίων και εκδήλωσης υβριδικών και
ασύμμετρων απειλών που επιχειρεί και επιδιώκει η Τουρκία με
την προκλητική, επεκτατική και αναθεωρητική πολιτική της.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών θα
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη:
οι δραματικές αλλαγές που η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, στους τομείς των επικοινωνιών και ηλεκτρονικών, έχει επιφέρει σε αυτό καθαυτό το θέατρο των επιχειρήσεων («πεδίο
μάχης»),το οποίο έχει πλήρως «ψηφιοποιηθεί», στο είδος και
το «προφίλ» των επιχειρήσεων, αλλά και στο δόγμα της στρατηγικής και τακτικής χρησιμοποίησης των εξελιγμένων αυτοματοποιημένων συστημάτων και μέσων, ιδιαίτερα των μη

επανδρωμένων (UAS-UAVs-DRONES).
Η διαφοροποίηση των απειλών (Ασύμμετρες απειλές –
Υβριδικός πόλεμος – Κυβερνοπόλεμος (cyberwar) - Ηλεκτρονικός Πόλεμος) που εκδηλώνονται , ιδιαίτερα, σε παρατεταμένες περιόδους έντασης και κρίσης, διαφοροποίηση που η χώρα μας βιώνει καθημερινά, επί μισό περίπου αιώνα.
Eπιπλέον, έχοντας κατά νου το διαχρονικό απόφθεγμα του
Πρώσου θεωρητικού του πολέμου, Φον Καρλ Κλάουζεβιτς ,
που ορίζει ότι «Πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με
άλλα μέσα» , κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν και τα ακόλoυθα:
Το θέατρο των επιχειρήσεων, που γνωρίσαμε στους πολέμους του περασμένου αιώνα, από συμβατικό έχει μετατραπεί
σε «ψηφιακό» και από οριοθετημένο και τοπικά συγκεκριμένο,
έγινε, για ορισμένες απειλές (ασύμμετρες-κυβερνοπόλεμος),
απροσδιόριστο και παγκόσμιο.
Η χρονική περίοδος για τη μετάπτωση από την ειρήνη στον
πόλεμο, που ήταν, κατά κάποιο τρόπο, χρονικά προσδιορισμένη και αναμενόμενη, έχει επιμηκυνθεί με αποτέλεσμα να
έχουμε μεγάλες περιόδους κρίσης και έντασης, στη διάρκεια
των οποίων βασικό ρόλο διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις κυ-

βερνοπόλεμου και ηλεκτρονικού πολέμου. Μάλιστα , δεν θα
ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι, οι επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου διεξάγονται συνεχώς και παράλληλα με τις διπλωματικές
ενέργειες, από τον καιρό την ειρήνης, για να ενταθούν στις περιόδους έντασης - κρίσης.
Σε αυτό, λοιπόν, το σύγχρονο «ψηφιακό πεδίο μάχης»,
τα συστήματα και μέσα διεξαγωγής επιχειρήσεων ΗΠ και
Kυβερνοπολέμου, αλλά και τα μη επανδρωμένα εναέρια μέσα
(UAS-UAVs-DRONES), συνιστούν ένα σημαντικότατο πολλαπλασιαστή ισχύος για τις ΕΔ της χώρας μας, που θα συμβάλει
αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση, εν τη γενέσει, των όποιων
απειλών εκδηλωθούν από πλευράς Τουρκίας , χωρίς μάλιστα
ιδιαίτερο κόστος και με ελάχιστες, αν όχι μηδενικές, απώλειες
προσωπικού.
Αξίζει, λοιπόν, να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ενίσχυση
των ΕΔ της χώρας μας με σύγχρονα συστήματα και μέσα Κυβερνοπολέμου και Ηλεκτρονικού Πολέμου, αλλά και στη συγκρότηση και ανάλογη επάνδρωση , με εξειδικευμένο προσωπικό, των φορέων και μονάδων που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Τουρκία, ένας εγκληματικά κακός γείτονας
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης ,
Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε.

Η

Τουρκία στην έννοια της φιλίας
δίδει διαφορετική ερμηνεία,
δηλ. όπου υπάρχει συμφέρον
εκεί υπάρχει φιλία. Γι’ αυτό δημιουργεί
προϋποθέσεις ώστε τα συμφέροντα των
ισχυρών να συμπίπτουν με τα δικά της.
Για να πετύχει αυτήν την συνταγή, ιστορικά πλέον τεκμηριωμένη, δεν δίσταζε
στο παρελθόν, δεν διστάζει στο παρόν
και να είσθε βέβαιοι, δεν θα διστάσει και
στο μέλλον να πατήσει «επί πτωμάτων»
για να πετύχει τους εθνικούς, επεκτατικούς και εγκληματικούς στόχους της.
Δεν την απασχολεί το βιοτικό επίπεδο
του λαού της, ούτε οι δημοκρατικές και
θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία.
Εκείνο που την ενδιαφέρει πρωτίστως
να έχει ισχυρό και πολυάριθμο Στρατό
για την ετσιθελική διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής και ισχυρή αστυνόμευση στο εσωτερικό της χώρας για ευνόητους λόγους.
-Η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά, μόνο έτσι θα πετύχει τους επεκτατικούς της
στόχους, σε μία Ευρώπη χωρίς ηγέτες
και με ξύλινα πόδια, και μια Αμερική, η
οποία έχει ανάγκη από στηρίγματα στην
Ευρώπη και την Ασία, για να εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντά της, στις
ως άνω περιοχές.
-Δεν υπάρχουν άλλες ερμηνείες για
την σημερινή κατάσταση και για τα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα, που συ-

νέβησαν και στο παρελθόν στην περιοχή μας, όπως το βεβαιώνουν :
ΠΡΩΤΟΝ: Η παλαιότερη ανιστόρητη
δήλωση του Προέδρου της Αμερικής
Μπάρακ Χουσεΐν Ομπάμα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση όπου είπε: «…μετά
τον Α! Π.Π. η Τουρκική Δημοκρατία είναι
δικό σας επίτευγμα… και προήλθε με
αγώνες και θυσίες του τουρκικού λαού… (κλπ.)».Αυτή η δήλωση. αποτελεί
ύβρη στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων σφαγιασθέντων Ελλήνων,
Αρμενίων και άλλων εθνοτήτων από
τα στίφη των απογόνων του Αττίλα.
Όμως! Ο σκοπός του Προέδρου των
Η.Π.Α. επετεύχθη δηλ. να γεμίσει τα
τουρκικά στήθη με εθνική υπερηφάνεια.
Αγνοώντας πιστεύω σκόπιμα τα λόγια
του τότε Γεν. Προξένου των Η.Π.Α. την
Σμύρνη κ. Γκόρτον, ο οποίος απεκάλεσε
τους Τούρκους «Η κατάρα της Ασίας»
και συγκλονισμένος δήλωσε: «σιχάθηκα που είμαι άνθρωπος», βλέποντας
τα φρικώδη και βάρβαρα εγκλήματα
του Μουσταφά Κεμάλ.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Όταν! Στο εγγύς παρελθόν, ο κ. Σαρκοζί και η κ. Μέρκελ δήλωσαν ότι θα δέχονταν την Τουρκία με Ειδική Σχέση, τότε ο κ. Ερντογάν, ο νέος
Nabucco των κρατών του υπογαστρίου
των αντιθέτων συμφερόντων με την Ρωσία, με περισσή υπεροψία απαντά: «Ή
πλήρης ή δεν επιθυμούμε ένταξη».
-Δυστυχώς! Δεν υπάρχει άξιος
Ηγέτης στην Ε.Ε. να πει ευθαρσώς:
“δεν μιλάμε για κανένα θέμα με την
Τουρκία, όσο διατηρεί κατοχικά στρα-

τεύματα στην Δημοκρατία της Κύπρου, που ανήκει στην Ε.Ε. και που
υπάρχει στον Ο.Η.Ε. εις βάρος της
Τουρκίας καταδικαστική απόφαση
προς τούτο”.
ΤΡΙΤΟΝ: Από τα μέσα του 1980-90, η
τότε κυβέρνηση της Ελλάδος μετέφερε
ως γνωστόν τις προτεραιότητές της σ’
άλλους στόχους, με αποτέλεσμα να χαθεί η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο.
Τότε άρχισαν δειλά-δειλά να εμφανίζονται από τους Τούρκους οι πρώτες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρους
της Ελλάδος στο Αιγαίο. Με αποτέλεσμα
σήμερα να υπάρχει τέτοια συχνότητα
παραβιάσεων και κυκλοφορίας τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών στον εθνικό μας εναέριο χώρο που θυμίζει αστική
αθηναϊκή συγκοινωνία «Πατήσια-Αμπελόκηποι».
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Η Τουρκία, αυτός ο
άθλιος γείτονάς μας, που δεν έχει μπέσα
σε τίποτε και έχει υπομονή όνου, όσος
χρόνος και αν χρειασθεί, για να βρει την
ευκαιρία να δαγκώσει επικίνδυνα, συνεχίζει την επιθετική και επεκτατική πολιτική της εναντίον της χώρας μας. Απόδειξη! είναι ότι συνεχώς εξοπλίζει την
Στρατιά του Αιγαίου όπως την ονομάζει
και πρόσφατα ήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ρωσία και προμηθεύτηκε, με
πυραύλους S400 παρ’ όλο ανήκει στο
ΝΑΤΟ. Η τουρκική πολιτική και ο μακρόπνοος σχεδιασμός αυτής είναι προβλέψιμος, ενεργούν προκλητικά μόνον όταν
αισθάνονται υπεροπλία και διατηρούν
διεθνή πολιτικά και διπλωματικά υπέρ

αυτών ερείσματα. Σκεφτείτε! πότε οι
Τούρκοι εισέβαλλαν στην Κύπρο, ένα
στόχο τον οποίον χρόνια ετοίμαζαν, το
1974, όταν η Ελλάδα ευρίσκετο σε διεθνή απομόνωση λόγω των εσφαλμένων
γεγονότων των τότε κρατούντων.
-Εις ότι αφορά το Σκοπιανό, δυστυχώς ευρέθη Ελληνική Κυβέρνηση, με
ενορχηστρωτές τους κ. Τσίπρα και κ. Κοτσιά, οι οποίοι υπέγραψαν την από πάσης πλευράς προδοτική Συμφωνία των
Πρεσπών και άνοιξαν πλέον τους
ασκούς του Αιώλου, με συνεχή πλέον
προβλήματα εις βάρος της χώρας μας.
Υπ’ όψιν και εκεί είναι πλέον παρόν ο
επιτήδειος ουδέτερος Τούρκος.
-Οι πολιτικές ηγεσίες μας πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι το ανθρώπινο
δυναμικό θέλει ηγέτες, οι οποίοι να διδάσκουν με τις πράξεις των, διότι οι πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες γίνονται πλέον αντιληπτές από τον Ελληνικό λαό.
-Η διαφορά μεταξύ ΗΓΕΤΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ εξουσίας είναι, ο μεν δεύτερος ακολουθεί την «πεπατημένη» λαμβάνοντας αποφάσεις που εξυπηρετούν
τα κομματικά συμφέροντα, ενώ ο Ηγέτης δεν διστάζει να πάρει σκληρές, αλλά
δίκαιες και φαινομενικά δυσάρεστες
αποφάσεις, όταν πιστεύει έτσι εξασφαλίζεται η ευημερία του ελληνικού λαού
και η ισχυροποίηση της Χώρας (Στρατιωτική – Οικονομική).
“Που είναι Όλυμπε οι Θεοί σου;
Ραγιάδες έχουν γίνει.”
<< Η ΑΡΕΤΗ ΘΕΛΕΙ ΤΟΛΜΗ>>

12 Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΚΟΖΑΝΗ
1. Επίσκεψη Μελών του Τοπικού ΔΣ
Παραρτήματος Κοζάνης στη Διοίκηση της
9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.
Την 31η Μαί. 2021, ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Τοπικού ΔΣ του Παραρτήματος
Κοζάνης, στα πλαίσια της περαιτέρω σύσφιξης των ήδη υφισταμένων σχέσεων και της
αλληλογνωριμίας με την νεοτοποθετηθείσα Διοίκηση της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα τους. Μας υποδέχθηκε ο
Διοικητής της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ , ο νεοπροαχθείς Ταξίαρχος κ. Γκόνης
Νικόλαος, διατελέσας ως σπουδαστής του Προέδρου του Παραρτήματος στην ΑΣΠ, με την 58η εκπαιδευτική σειρά, τα έτη 2001-2002, ενώ
τυγχάνει αδελφός του Τχη (ΦΠΒ) ε.α. Γκόνη Φωτίου, Ταμία στο ΔΣ του
Παραρτήματος μας, με καταγωγή εκ μητρός των από Κοζάνη. Μετά τις
απαραίτητες συστάσεις και φιλοφρονήσεις, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος , με έμφαση στα θέματα εξυπηρέτησης των ε.α.
συναδέλφων στα ΚΑΑΥ, σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό κλίμα και
περιβάλλον.
2. Αποκαλυπτήρια Μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Την 11η Ιουλ. 2021, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος και ορισμένα
μέλη μας, παρέστημεν ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Μικρασιατών Π.Ε. Κοζάνης στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού, παρουσία αρκετού κόσμου ,επισήμων και εκπροσώπων συλλόγων από πολλές περιοχές της χώρας μας. Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν 99 χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή
και είναι το δεύτερο μικρασιατικό μνημείο που εγκαινιάζεται το τελευταίο διάστημα , μετά από αυτό στην Κατερίνη. Το μνημείο είναι ιδιαίτερα
καλαίσθητο, σε λευκό μάρμαρο της περιοχής Τρανοβάλτου Σερβίων
Κοζάνης, θυμίζει ανοιχτό βιβλίο , εξωτερικά φέρει το δικέφαλο αετό
και στην άλλη σελίδα έχει χαραχθεί ο στίχος του Σεφέρη < Η μνήμη,
όπου και αν την αγγίξεις , πονεί> , και εσωτερικά μία μάννα με δύο παιδιά που <ξεπροβάλει> από το χάρτη της Μικράς Ασίας κοιτάζοντας το
χάρτη της Ελλάδος, μία ολόκληρη ιστορία γραμμένη με αίμα και θυσίες
, αποτίοντας έτσι φόρο τιμής στους προγόνους μας. Ακολούθησαν μετά
τα αποκαλυπτήρια χαιρετισμοί από όλους τους επισήμους και στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια , μεταξύ των οποίων και από τον Πρόεδρο
του Παραρτήματος μας.
Αντγος(ΠΒε.α. Καψάλης Μιχαήλ
Πρόεδρος

ΚΙΛΚΙΣ
Στις 21 Ιουνίου 2021 εορτάστηκε με την προσήκουσα λαμπρότητα η 108η επέτειος απελευθέρωσης της πόλης του Κιλκίς
την 21 Ιουνίου 1913 από τους Βουλγάρους.
Στην κορυφαία αυτή εκδήλωση των Ελευθερίων της πόλης,
την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ ξεχωριστό τόνο προσέδωσε σε αυτήν η συμμετοχή δημοτικής αντιπροσωπείας του
αδελφοποιημένου με το Δήμο Κιλκίς Δήμου Λατσιών, με επικεφαλής το Δήμαρχό του Χρίστο Πιτταρά.
Στο Ηρώο της Μάχης του Κιλκίς ολοκληρώθηκε η τελετουργία με επιμνημόσυνη δέηση από τον τοποτηρητή της Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου και Μητροπολίτη Γουμένισσας, Αξιούπολης και Πολυκάστρου κ. Δημήτριο.
Ακολούθησε προσκλητήριο των νεκρών, κατάθεση στεφάνων, τήρηση σιγής ενός λεπτού και την ανάκρουση του εθνικού
μας ύμνου από τη Φιλαρμονική του Γ΄ Σώματος Στρατού.
Στέφανο κατέθεσε, εκ μέρους του Παραρτήματος, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Ταξχος ε.α. Σπυρίδων Τσερτσίδης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιούλιος 2021

ΗΛΕΙΑ
Την 27 Ιουνίου όπως κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή
του Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στην τοποθεσία «Πούσι» Αχλαδινής για τις νίκες των Ελλήνων κατά
των Τούρκων που έγιναν από την 12η Μαΐου έως την 23η
Ιουνίου του 1821, Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δοξολογία,
επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και απαγγελίες
ποιημάτων από μικρούς μαθητές, παραδοσιακοί χοροί χορευτικών συγκροτημάτων συλλόγων κλπ.
Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο γραμματέας του παραρτήματος Λγος ε.α. Τσιγκρέλης Αθανάσιος, ο οποίος κατέθεσε
στεφάνι.

ΚΑΒΑΛΑ
Στις 29 Ιουνίου 2021 εορτάστηκε η απελευθέρωση της Καβάλας. Στις εκδηλώσεις "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2021" συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του
Παραρτήματος Ταξχος ε.α. ΕΛΑΣ Κωνσταντίνος
Στεφανίδης και κατέθεσε στεφάνι.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Καβάλας
Υπτγος ε.α. Αλέξανδρος Σιρίτογλου επισκέφθηκε στις 16 Ιουλίου 2021 το Προεδρείο της ΕΑΑΣ
και εξέφρασε στο πρόσωπο τους την εκτίμηση των μελών για τις αναληφθείσες, έως τώρα,
ενέργειες από την Ένωση. Κατά την συνάντηση υπέβαλε προτάσεις που, κατά την άποψή
του, πρέπει να αναληφθούν από την Ένωση, πάντα εντός του πλαισίου των σκοπών αυτής.

ΠΡΕΒΕΖΑ
26 Ιουνίου 2021: Εκδήλωση- Ομιλία για
τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ / Παράρτημα Πρέβεζας Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης Γιώτης παρευρέθηκε στην εκδήλωση-ομιλία που διοργάνωσε η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΒΕΖΑ 1821-2021 ΙΣΤΟΡΙΑ –
ΜΝΗΜΗ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ το Σάββατο 26 Ιουνίου
2021, με θέμα: «Ο ρόλος της χριστιανικής παιδείας στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821».
Την ομιλία πραγματοποίησε η πρόεδρος και καθηγήτρια της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων κυρία Μαρία Ράπτη, η
οποία καθόρισε την έννοια της Χριστιανικής Παιδείας και ανέδειξε τη συμβολή της στην αφύπνιση του ελληνισμού κατά τα χρόνια της σκλαβιάς
και την δυναμική, που προσέδωσε στον Αγώνα.
04 Ιουλ. 2021. Εκδήλωση για τις μάχες
του Αρχαγγέλου Πρεβέζης – Συμμαχική επιχείρηση ΚΙΒΩΤΟΣ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Την 10 Ιουλίου 2021 , πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης, για τους καέντες
και εκτελεσθέντες κατοίκους του Κεφαλόβρυσου Πωγωνίου Ιωαννίνων, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.
Το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ, συμμετείχε δια του Προέδρου Σχη ε.α Δημητρίου
Καλησπεράτη και του Ανχη ε.α. κ. Σκότρα Γ.,
στην Επιμνημόσυνη Δέηση που εψάλη στον Ι.
Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (Κεφαλόβρυσου Ιωαννίνων) χοροστατούντος του
Σεβ. Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως , Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέα.
Ακολούθησε Επιμνημόσυνη δέηση, στο
Ηρώο του Κεφαλοβρυσου, Προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.
Στην εκδήλωση, πλην του Σεβασμιωτάτου , έλαβαν μέρος , ο κ. Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Βουλευτής Ιωαννίνων

Την Κυριακή 04/7/2021 τελέσθηκε μνημόσυνο στον Αρχάγγελο Πρέβεζας εις μνήμη και
ανάμνηση των 77 χρόνων από την Τιτανομαχία
των Ελληνικών Αντάρτικων Δυνάμεων κατά των
Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής της Ιστορικής μάχης Αρχαγγέλου τον Ιούλιο 1944 υλοποιώντας την συμμαχική επιχείρηση ΚΙΒΩΤΟΣ.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση έγινε κατάθεση
στεφάνων. Την Ε.Α.Α.Σ / Παράρτημα Πρέβεζας
εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Σχης (ΜΧ) ε.α.
Κων/νος Μπουρνάκας.
14 Ιουλίου 2021: Εκδήλωση- Ομιλία για

τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Ο αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ / Παράρτημα
Πρέβεζας Σχης (ΜΧ) ε.α. Κων/νος Μπουρνάκας
παρευρέθηκε στην εκδήλωση-ομιλία που διοργάνωσε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΒΕΖΑ 1821-2021
ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΝΗΜΗ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ το Σάββατο 26
Ιουνίου 2021, με θέμα: «Η Ζωγραφική στον
Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821- Οι Δημιουργοί και το Έργο τους-Η Αλληλεπίδραση της Ζωγραφικής και του Αγώνα». Την ομιλία πραγματοποίησε η Αναστασία Κόρρου, συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Κατά την παρουσίαση δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα έργα αυτά βοήθησαν τόσο κατά την προετοιμασία και την διάρκεια του Επαναστατικού Αγώνα, όσο και στην
καταγραφή της Ιστορίας του Αγώνα και την συγκρότηση Ενιαίας Εθνικής Ταυτότητας μετά την
Απελευθέρωση, αποδεικνύοντας την σημαντική
συμμετοχή των Ζωγράφων και των έργων τους
στην δημιουργία του νέου Ελληνικού Κράτους.

της ΝΔ κ. Τασούλας Κων/νος, οι Βουλευτές
Ιωαννίνων, κ. Μαρία - Άννα Κεφάλα (της ΝΔ )
και κ. Μερόπη Τζούφη (του ΣΥΡΙΖΑ), ο Περιφερειάρχης Ιωαννίνων κ. Καχριμάνης Αλέξανδρος, ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ.Καψάλης
Κων/νος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
κ. Μεντής Κων/νος οι οποίοι και εκφώνησαν
σύντομο χαιρετισμό και εκπρόσωποι του κ.
Δημάρχου Ιωαννίνων, του Δήμου Δεσκάτης
Γρεβενών, του Στρατού, της ΕΛ.ΑΣ και της
Π.Υ., καθώς και πλήθος εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων.
Σχετική ομιλία, εκφώνησε ο κ. Χρήστου
Κων/νος, Πρόεδρος του Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ,
με θέμα «Αντίσταση και θυσία στη νεότερη ελληνική ιστορία».
Την 16 Ιουλίου 2021 , πραγματοποιήθηκαν στο ακριτικό Δελβινάκι, εκδηλώσεις με
την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
Το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ, συμμε-

τείχε δια του Προέδρου Σχη ε.α Δημητρίου
Καλησπεράτη και του Σχη ε.α. κ. Γκέρατς
Δημ., στην Επιμνημόσυνη Δέηση που εψάλη
στο Ηρώο του χωριού και κατατέθηκε στεφάνι.
Σχετική ομιλία, εκφώνησε ο κ. Θεοδοσίου Νικόλαος, δελβινακιώτης εκπαιδευτικός
και ερευνητής, με θέμα «Η συμβολή του Δελβινακίου στην Επανάσταση του 1821, μέσα
από έγγραφα και τεκμήρια».

Ιούλιος 2021 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

ΦΘΙΩΤΙΔA
Στις 06 Ιουλίου ο Αντιπρόεδρος του
Τ.Σ. του Παραρτήματος Ανχης (ΥΠ) ε.α.
Ιωάννης Ε. Τσιγάρας παρευρέθηκε στον
εορτασμό της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρας Κυριακής στο Δομοκό.
Το διήμερο 16-17 Ιουλίου ο Γραμματέας του Τ.Σ. Ανχης (ΦΤΘ) ε.α. Γεώργιος
Αλεξανδρής και το μέλος του Τ.Σ. Τχης (ΠΖ) ε.α. Αλέξανδρος Μπαρμπούτης παρέστησαν στην τελετή εορτασμού της μνήμης της Αγίας Μαρίνης, της οποίας το όνομα φέρει
ο Ιερός Ναός του Στρατοπέδου " ΣΧΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ" (ΚΕΥΠ).
Την Παρασκευή 16 Ιουλίου ο Αντιπρόεδρος του Τ.Σ. παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση με θέμα ¨Ο ρόλος της γυναίκας στην Επανάσταση του 1821" που διοργάνωσε ο Δήμος Δομοκού.

ΧΑΝΙA
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Υποστράτηγος
ε.α. Γεώργιος Φινοκαλιώτης μετέβη στην Αθήνα
όπου είχε τις παρακάτω συναντήσεις:
α. Την 7η Ιουλίου 2021 στα γραφεία της ΕΑΑΣ
με τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο Αντγο ε.α. Κουτρή Σταύρο και Υπτγο ε.α. Δεβούρο Ιωάννη αντίστοιχα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα
του Παραρτήματος Χανίων καθώς και μια πρώτη προσέγγιση για την δυνατότητα σύνταξης «Ιστορικού Λευκώματος της ΕΑΑΣ». Θέματα του Παραρτήματος Χανίων συζητήθηκαν και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ένωσης Άνχη ε.α. Χρηστίδη Χρήστο σε
προηγούμενη συνάντηση.
β. Την 8 Ιουλίου 2021 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών όπου λόγω απουσίας του
Προέδρου κ. Λιάσκου έγινε δεκτός από τον Α΄ Αντιπρόεδρο Αντγο κ. Χιονή Νικόλαο. Ο
Β΄ Αντιπρόεδρος Υπτχος (ΜΑ) κ. Θεοδοσουλάκης Ιωάννης τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις που αφορούν στην επαναλειτουργία του Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στα Χανιά στο Φρούριο Φιρκά. Επίσης ο Σχης (ΤΘ) κ. Γεώργιος Λαζάρου είχε την
ευγενή καλοσύνη να τον ξεναγήσει στα κυριότερα εκθέματα του Μουσείου

ΕΥΒΟΙΑ
Γνωρίζεται ότι από 16 Ιουλίου, άρχισε η επαναλειτουργία στο Παράρτημα του κυλικείου στους διατιθέμενους χώρους , εξωτερικούς ( βεράντες – αίθριος χώρος ) και στον
εσωτερικό χώρο (αίθουσα), με τα καθορισθέντα υγειονομικά μέτρα και κριτήρια περί εμβολιασμού και με ωράριο λειτουργείας από 09:30΄μέχρι
13:30΄ώρας. Για την κατά περίπτωση χρήση των χώρων, καθόρισε όπως λειτουργήσει τους εξωτερικούς χώρους ως μεικτούς χώρους και τον εσωτερικό χώρο (αίθουσα) ως αμιγή χώρο (κάλυψη 85%), με απόλυτη εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων και κανόνων προστασίας ,
που αφορούν στους προσερχόμενους και καθήμενους .
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδετε , σε όλους τους προσερχόμενους , να φέρουν μαζί τους το
απαραίτητο κατά περίπτωση πιστοποιητικό (εμβολιασμού , νόσησης, τεστ ανίχνευσης ), καθ’
όσον είναι απαραίτητο κατά τυχόν ελέγχους .

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ανχης ε.α. Σταύρος Καλογεράκης παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
α. 27 Ιουν. 2021, στην επιμνημόσυνη δέηση. με αφορμή την Ημέρα Τιμής Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά.
β. 29 Ιουν. 2021, στην τέλεση Θείας Λειτουργίας, με την ευκαιρία της εορτής Αγίου Πέτρου
και Παύλου, στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Σχολής Εφέδρων Αξκών Πεζικού ( ΣΕΑΠ ).
γ. 23 Ιουλ. 2021, στην επιμνημόσυνη δέηση, προς Τιμήν, του αγωνιστή " ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ", με αφορμή τα 250 χρόνια από τον θάνατο του.
δ. 23 Ιουλ. 2021, στην τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξκών Πεζικού της
2021 Β΄ ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο " ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ".

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ Παραρτήματος Μεσσηνίας πραγματοποίησαν εθιμοτυπική
επίσκεψη στον προσφάτως τοποθετηθέντα
Δκτή της 77ΜΕ Σχη (ΠΖ) Δημητρακόπουλο
Ηλία.

Υγεία 13

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ε.Α.Α.Σ. - 401 ΓΣΝΑ
Τ

ην 17η του μηνός Ιουνίου , πραγματοποιήθηκε
συνάντηση –ενημέρωση του Προέδρου και μελών του ΔΣ της Ενώσεως με τον Διευθυντή του
ΓΕΣ/ΔΥΓ και τον Δντη του 401 ΓΣΝΑ στην οποία έγινε
ενημέρωση για τις δυνατότητες του 401 ΓΣΝΑ, αντηλλάγησαν απόψεις και υποβλήθηκαν εκατέρωθεν προτάσεις για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των μελών της
Ε.Α.Α.Σ. και των αποστράτων συναδέλφων γενικότερα.
Λεπτομέρειες της ενημέρωσης του 401 ΓΣΝΑ, αναγράφονται στο κείμενο που ακολουθεί.
Την 17η Ιουνίου 2021, στο χώρο του Αμφιθεάτρου
του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών
(ΓΣΝΑ), ο Δκτής του Νοσοκομείου καλωσόρισε τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της
ΕΑΑΣ λέγοντας ότι «εδώ που είμαστε, ήσασταν και εκεί
που είσαστε, θα έρθουμε», παρουσιάζοντας την ταινία
μικρού μήκους του Νίκου Πιλάβιου το «Τι είναι αυτό;».
Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τονίσει τη συνέχεια μέσα
στη στρατιωτική οικογένεια.
Στην εισήγησή του:
l αναφέρθηκε στο έργο που έχει συντελεστεί την τελευταία 5ετία και συνεχίζει να επιτελείται στο 401
ΓΣΝΑ όπως τα έργα υποδομών, και τα τμήματα αιχμής
όπως το Ακτινοθεραπευτικό και το Τμήμα Εμβολισμού
l αναφέρθηκε στα οικονομικά του Νοσοκομείου
l παρουσίασε τις δυνατότητες νοσηλείας των δικαιούχων στο Νοσοκομείο όπως αυτές καθορίζονται από
τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις
l ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων (ΕΙ) καθώς από το Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί
το σύστημα της προγραμματισμένης εξέτασης για
τους χρήστες (e-kely). Σημειώνεται ότι το ίδιο σύστημα ακολουθούν όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΝΙΜΤΣ). Αναφέρθηκε στο χρόνο παραμονής
για την προγραμματισμένη εξέταση τονίζοντας ότι
υπάρχει παραδεκτός χρόνος παραμονής και απαράδεκτος (>8 εβδομάδες) και για το δεύτερο τα στοιχεία
επισκεψιμότητας των ΕΙ δείχνουν ότι δεν έχει δημιουργηθεί, με την πλειοψηφία των ιατρείων να κυμαίνονται στις δέκα ημέρες. Αντίθετα για τις εργαστηριακές εξετάσεις, όπως η μαγνητική τομογραφία, είναι
τόση η ζήτηση από τα εν ενεργεία στελέχη που είναι
πρακτικά αδύνατο να ικανοποιούν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις απαιτήσεις των ΕΙ.
l έθιξε το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου, κυρίως σε Νοσηλευτικό προσωπικό, γεγονός
που έχει ως άμεσο αντίκτυπο τα χρόνια περιστατικά
των χειρουργείων να αναβάλλονται και να επαναπρογραμματίζονται από το Σεπτέμβριο, και αναφέρθηκε
επιπλέον στις προσπάθειες που έχουν γίνει για την
επίλυση του προβλήματος. Επιπλέον θύμισε ότι προτεραιότητα ιατρικής φροντίδας και νοσηλείας των εν
ενεργεία στελεχών που δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής διαφορετικού νοσηλευτικού ιδρύματος έναντι
των λοιπών δικαιούχων που δε στερούνται του παραπάνω δικαιώματος
l ανέφερε ότι στο Νοσοκομείο από το 2017 λειτουργεί
στην πτέρυγα των ΕΙ γραμματεία για τους αποστράτους και τα μέλη των οικογενειών τους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα των ιατρικών γνωματεύσεων για τα ΚΑΑΥ και προέτρεψε την ΕΑΑΣ να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία η οποία ταλαιπωρεί τόσο τους
αποστράτους που προσέρχονται στο Νοσοκομείο για
να επιβεβαιώσουν ένα χρόνιο και διαπιστωμένο πρόβλημα, όσο και το Νοσοκομείο που επιβαρύνεται επι-

πλέον χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει λόγος
l έθεσε το θέμα του εθελοντισμού και κάλεσε την ΕΑΑΣ
να απευθύνει στα μέλη της ανοιχτή πρόσκληση προκειμένου να συνδράμουν αν μπορούν εθελοντικά στο
Νοσοκομείο και πρότεινε τη δημιουργία «Συλλόγου
Φίλων Στρατιωτικών Νοσοκομείων»
l έκανε πρόταση δημιουργίας στήλης στην εφημερίδα
της ΕΑΑΣ με τίτλο «Ρώτα τον Ειδικό» όπου το εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου θα απαντάει
σε ερωτήσεις που έχουν τεθεί από τους αναγνώστες
και τα μέλη της ΕΑΑΣ
l ενημέρωσε ακόμη τα μέλη της ΕΑΑΣ για τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
l αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι το προσεχές χρονικό διάστημα η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» αναμένεται να καταλάβει δύο (2) στρέμματα από το χώρο
στάθμευσης του Νοσοκομείου, για τα επόμενα οχτώ
(8) χρόνια, πράγμα που σημαίνει μείωση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης με ότι αυτό συνεπάγεται για
τους επισκέπτες του Νοσοκομείου ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες
l πρότεινε την αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας από τους χρήστες προκειμένου το Νοσοκομείο να βελτιώνεται και να εξελίσσεται και είπε
πως τα προβλήματα είναι εδώ για να λύνονται με καλοπροαίρετη διάθεση και κριτική
l τόνισε ότι το προσωπικό του Νοσοκομείου εργαζόταν,
εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε να είναι
πάντα δίπλα σε κάθε ένα χρήστη υπηρεσιών υγείας.
Η συνάντηση έκλεισε με τη δέσμευση για ανάπτυξη
της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Από την πλευρά της ΕΑΑΣ ετέθησαν τα εξής:
Σημείωσε τη δυνατότητα του 401 ΓΣΝΑ και τους
χρόνους προγραμματισμού των εξετάσεων. Επιδίωξη
θα πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν μείωση του χρόνου
αναμονής και η τήρηση της προτεραιότητας των αποστράτων που οι εγκεκριμένες διατάξεις καθορίζουν.
Ζήτησε από την ΔΥΓ/ΓΕΣ την κωδικοποίηση των
προβλέψεων στις ισχύουσες διαταγές για την εξυπηρέτηση των αποστράτων και των οικογενειών τους.
Πρότεινε να οργανωθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τα φάρμακα που συνταγογραφούνται κάθε μήνα σύμφωνα με υποβληθείσα πρόταση. Επίσης να εξετασθεί η συνταγογράφηση από τους υπάρχοντες ιατρούς μονάδων για την εξυπηρέτηση συναδέλφων που
κατοικούν μακριά από στρατιωτικά νοσοκομεία.
Ζήτησε τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Μέριμνας Αποστράτων που έχουν ιδρυθεί στα μεγάλα
στρατιωτικά νοσοκομεία για την ενημέρωση των συναδέλφων.
Πρότεινε να εξετασθούν οι διαδικασίες δημιουργίας
«τράπεζας αίματος» για τους αποστράτους.
Ο Δντης ΔΥΓ και ο Δκτης του 401 δεσμεύτηκαν να
εξετάσουν τα αιτήματα και συμφωνήθηκε αμοιβαίως.
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, αποφασίστηκαν:
Η καθιέρωση στην Εθνική Ηχώ και στη στήλη
΄΄ΥΓΕΙΑ΄΄, ενημέρωση των μελών και όχι μόνον, με ιατρικά θέματα από εξειδικευμένους ιατρούς του Νοσοκομείου.
Επίσης παρέχεται στα μέλη η δυνατότητα, υποβολής ιατρικών προβλημάτων γενικού ενδιαφέροντος που
τους απασχολούν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eaasgr@gmail.com για την περαιτέρω προώθηση και ενημέρωσή των από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
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Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Υδκτής Δ’ΣΣ, Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

(μέρος 1ο)

Ουκ έρχεται μόνον, αλλά…
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης

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

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Ο σπουδαιότερος Έλληνας
φιλόσοφος (γεν.)
2. Χώρος στήριξης αντικειμένων,
κτητική αντωνυμία
3. Είδος εξωτικής σαύρας
4. Αργά, ο ελληνικός αριθμός 330
5. Μάρκα αεροσκαφών, ποντίκι
(αρχ.)
6. Σύστημα ραφιών (ξεν.)
7. Εθνική Ηχώ, Γερμανική πόλη στη
Θουριγγία
8. Επαρχία Σαουδικής Αραβίας,
μεγάλη παλαίστρα
9. Ο μεγαλύτερος ποταμός της
Ελβετίας
10. Ηνωμένα Έθνη, αρωματικό φυτό

1. Αθηναίος σατιρικός ποιητής (γεν.)
2. Αιγύπτιος Θεός, ισχυρός (αρχ.)
3. Θυσιάστηκε στην Αυλίδα
4. Μειώνει τους κρότους
5. Αριθμητικό (αρχ., αντίστρ.), δυσκόλευε τον Δημοσθένη
6. Ταξινομική κατηγορία
7. γ΄ συνθετικό γνωστού ξένου ηθοποιού, ηρωϊκός Λόχος
8. Η πρώτη γυναίκα, Γάλλος ζωγράφος
9. Ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό
10. Σύμμαχος Χώρα, Ανώτατα Ιδρύματα

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο6

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

Όταν ο άνθρωπος φθάσει σε μία ηλικία, που ο
αριθμός των χαπιών που λαμβάνει ημερησίως, ξεπερνά το ήμισυ των ετών του, τότε φυσιολογικώς
οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε που έλεγε και η αείμνηστη αοιδός Δούκισσα (κατά κόσμον Δούκισσα
Φωταρά)
Σκέφτηκα λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο ένα…πισωγύρισμα (τι βάρβαρη λέξη…) στο χρόνο και μιά
αναδρομή του τι είδαμε όλα αυτά τα χρόνια που
συσσωρεύτηκαν στις πλάτες μας, μαζί με τα άλατα,
τη χοληστερίνη, το ζάχαρο (ή σάκχαρο), την πίεση
και τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις.
Ξεκινάμε λοιπόν.
Το πρώτο στραπάτσο, που με…ενημέρωσε ότι
είμαι αξιοσέβαστο και ιστορικό πλέον πρόσωπο,
ήρθε στο γήπεδο. Εκεί που παρακολουθούσα τα
χάλια της ομάδος μου, σκύβει ο «πισινός» μου και
με ρωτάει:
- Εσείς κύριε που παρακολουθείτε τόσα (!)
χρόνια ποδόσφαιρο, έχετε δει την ΑΕΚ σε τέτοια
χάλια;
Ήτανε που ήτανε το θέαμα του πεταματού, ήρθε και η απορία του αγνού φιλάθλου και το γλυκό
έδεσε
Την δεύτερη φιλοφρόνηση, την εισέπραξα
πριν καμιά δεκαριά και πλέον χρόνια, όταν επιστρέφοντας από μια κοινωνική εκδήλωση, κάποιος νεοέλλην οδηγός, προφανώς θεωρών εαυτόν
συνάδελφο του μακαρίτη Σιέννα άμα δε και του
ζώντος Σουμάχερ, μου πέταξε κατάμουτρα καθώς
με προσπερνούσε: «Πρόσεχε ρε κ….γερε». Το
σοκ ήταν μεγάλο. Καλά το «κ…», αλλά και «γέρο»;
Ακολούθησαν και άλλες τέτοιες τιμητικές προσφωνήσεις, με αποκορύφωμα μία που μου πέταξε
προ ημερών σε ένα πάρκινγκ του Σκλαβενίτη κάποια «κυρία», η οποία θα πρέπει να ήταν ίσαμε με 5
χρόνια μεγαλύτερή μου: «Δεν ντρέπεσαι γέρος
άνθρωπος; Αμ γι’ αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε…». Να διευκρινίσω προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι αυτό για το οποίο θα έπρεπε να ντρέπομαι και που υπήρξε και η αιτία της οικονομικής καταρρεύσεως της χώρας, η εισβολή του ΔΝΤ του
Covid 19 κ.λπ., ήταν η αδυναμία της να περάσει με
το αυτοκίνητο της, από τον χώρο που είχα αφήσει,
από τον οποίο, σημειωτέον, προηγουμένως, είχε
περάσει η μισή Αθήνα, το 1/3 των βορείων προαστίων και μέρος των ανατολικών.
Αυτά σκεφτόμουν όταν έπαιζα με την εγγονούλα μου ένα βράδυ. Κοιτάζοντας όμως αυτό το ανθρωπάκι που τώρα ξεκινάει την ζωή του, σκέφτηκα ότι ναι μεν γίναμε «κ…γεροι», «μπαρμπάδες»
κ.λπ., αλλά δεν είναι και λίγα όσα είδαν τα μάτια
μας όλα αυτά τα χρόνια.
Ξεκίνησα λοιπόν από το Περιστέρι, από οικογένεια με αριστερές καταβολές. Ωπα, γιατί στραβομουτσουνιάσατε μερικοί; Έτσι δεν λένε όλοι;
Έχετε δει κάποιον, από το 1974 και δώθε που να
μη γεννήθηκε στο Περιστέρι την Κοκκινιά (όχι Νίκαια παρακαλώ) ή την Καισαριανή και να μην είναι
αριστερός; Εγώ όχι. Και εγώ λοιπόν τα ίδια και καλλίτερα ή μάλλον χειρότερα.
Τι είδαμε λοιπόν να αλλάζει στη ζωή μας όλα
αυτά τα χρόνια;
Πρώτα το τηλέφωνο. Θυμάμαι την κυρία Ισμήνη στη γωνία, που πουλούσε και νερό με τον τενε-

κέ, να φωνάζει στην μητέρα μου: «Κυρά Σοφία, ο
κυρ Τάκης στο τηλέφωνο» και την μητέρα μου να
τρέχει να μιλήσει στον «κυρ Τάκη». Τώρα κάθε μέλος της οικογενείας, έχει τουλάχιστον ένα κινητό
(άντε να δούμε μέχρι πότε…) και δεν έχει ανάγκη
την κάθε κυρία Ισμήνη.
Ακολουθεί το ραδιόφωνο. Από τα τεράστια
RCA ή Telefunken ή Philips με τους μόλις τέσσερις
σταθμούς (Εθνικό, Δεύτερο, Τρίτο και Ενόπλων),
οι οποίοι στις 12 τα μεσάνυχτα τελείωναν το πρόγραμμά τους, φθάσαμε στα μικροσκοπικά μεγέθους ασπιρίνης ραδιόφωνα, τα λεγόμενα mp3,
που αν δεν τα προσέξεις μπορεί να τα μπερδέψεις
με τα ημερήσια χάπια σου και να τα καταπιείς. Με
τα mp3 λοιπόν απολαμβάνεις καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου άπειρους σταθμούς, όχι βέβαια
κατ’ ανάγκην καλλίτερους από τους τέσσερις που
προανέφερα. Εδώ να σημειώσουμε και την εξέλιξη των ραδιοσταθμών, οι οποίοι ξεκίνησαν από
τους πειρατικούς «Ράδιο Μπάμπης» και «Ράδιο
Καστέλλα», για να φθάσουν στο σημερινό χάλι.
Από εκείνα τα ραδιόφωνα και από εκείνους
τους σταθμούς, ακούστηκαν εκπομπές που άφησαν εποχή και που ακόμη συζητούνται. Να μην
αναφέρουμε τα ιστορικά πλέον πολεμικά ανακοινωθέντα του Κώστα Σταυρόπουλου, αλλά να θυμίσουμε εμβληματικές εκπομπές «Το θέατρο στο μικρόφωνο» με τον Αχιλλέα Μαμάκη, την «Ώρα του
παιδιού» με την Θεία Λένα (κατά κόσμον Αντιγόνη
Μεταξά), τη Νίνα με τον Νικολάκη (Νίνα Γεωργιάδου και Νίκος Ματθαίου), την «Οικογένεια Παπαδοπούλου», στην οποία του κυρίους ρόλους κρατούσαν ο Παντελής Ζερβός και η Τζώλη Γαρμπή,
την «Πικρή μικρή μου αγάπη», τις «Περιπέτειες
του Τζων Γκρίκ» με τον Λιάκο Χριστογιαννόπουλο
(ο εγγονός του είναι σήμερα ένας από τους καλούς
και σοβαρούς αθλητικογράφους) και τόσες άλλες
ών ουκ έστιν αριθμός. Απλοϊκά πράγματα θα πουν
οι νεότεροι. Σύμφωνοι. Ας μου παρουσιάσουν λοιπόν μία ανάλογη σημερινή εκπομπή.
Ένα μεγάλο πρόβλημα της επιστήμης,
ήταν και η «αιχμαλώτιση» του ήχου, αλλά και της
εικόνας αργότερα. Έτσι, ξεκινώντας από τους θηριώδεις δίσκους των 78 στροφών, και τα γραμμόφωνα με τις λίγο μικρότερες από πρόκες βελόνες
και το κουρδιστήρι στο πλάϊ, αφού περάσαμε στα
γνωστά 45άρια δισκάκια και τα πικάπ, τα οποία οι
νεότεροι μπορούν να θαυμάσουν στις παλιές Ελληνικές ταινίες, φθάσαμε στα σημερινά CD, τα
οποία ήδη δεν τα έχουμε και πολύ ανάγκη, αφού
στις προαναφερθείσες συσκευές mp3, αλλά και
στα «φλασάκια» με το USB, μπορείς να αποθηκεύσεις άπειρα τραγούδια και να τα απολαμβάνεις. Για
τον ήχο, εμφανίστηκαν τότε και τα πρώτα μαγνητόφωνα με τα τεράστια καρούλια (τα κερατόφωνα,
που έλεγε και ο αλησμόνητος Βασίλης Λογοθετίδης στον «Ζηλιαρόγατο»), που και αυτά σήμερα
έχουν φθάσει στο μέγεθος του κινητού τηλεφώνου και τα «κερατόφωνα» αποτελούν πλέον μουσειακό είδος.
Αλλά μια και μάλλον, με την πολυλογία, χάσαμε το τραμ το τελευταίο, θα χρειασθεί να συνεχίσουμε.
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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 2103632517.
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι επιθυμούντες να είναι εμβολιασμένοι ή να έχουν κάνει μοριακό τεστ 72 ωρών .
Μετά από επικοινωνία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων θα προσέρχονται στην ΕΑΑΣ για κατάθεση χρηματικής προκαταβολής, σε ότι αφορά
τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ
Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους - Φορείς εκδότες τους για την αποστολή τους :
1. Τριμηνιαία Έκδοση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών Ιππικού – Τεθωρακισμένων.
2. Τριμηνιαία Ενημερωτική Εφημερίδα του ΄΄Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΄΄Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών Τεχνικού
Σώματος.
3. Τριμηνιαία Έκδοση ΄΄σύν-δεσμος 68 ΄΄ του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών
ΣΣΕ Τάξεως 1968.
4. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση ΄΄ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ΄΄ του Συνδέσμου
Επιτελών Εθνικής Αμύνης.
5. Διμηνιαία Εφημερίδα Ηχώ των Αιθέρων, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α) .
6. Διμηνιαία Έκδοση ΄΄ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ανασκόπηση΄΄ του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
7. Τριμηνιαία Έκδοση ΄΄Η Φωνή των Αποστράτων ΄΄ του Πυροσβεστικού Σώματος.
8. Διμηνιαία Εφημερίδα ΄΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ΄΄ , του Σωματείου Αγωνιστών
Εθνικής Αντιστάσεως Ε.Σ.Ε.Α.
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
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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

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 Οκτωβρίου :
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Μάχη Ισσού (Νοε 331π.χ.)
Μάχη Αράχοβας (Γ. Καραϊσκάκης) (23-11-1826)
Κατάληψη Κορυτσάς (22-11-1940)
Ανατίναξη Γέφυρας Γεροποτάμου (26-11-1942)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Χορός Ζάλογγου (18-12-1803)
Κατάληψη Πρεμετής (3-12-1940)
Κατάληψη Αγίων Σαράντα (6-12-1940)
Κατάληψη Αργυρόκαστρου (8-12-1940)
Κατάληψη Χειμάρρας (22-12-1940)
Καταστροφή Καλαβρύτων (13-12-1943)
Δεκεμβριανά (3-12-1944)
Μάχη Κόνιτσας (25-12-1947
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

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.
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
1. Σας γνωρίζουμε ότι από 12 Ιουλίου 2021 θα λειτουργεί
στο ΝΙΜΤΣ Γυναικολογικό Εξωτερικό Ιατρείο στον 1ο όροφο
του κτηρίου της Διοίκησης.
2. Το Ιατρείο θα εξετάζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 09:00 έως 13:00, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κλείσει ηλεκτρονικά ή δια μέσω της Γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα: 210-7288367 και 210-7227523.
Ταξχος Κων/νος Καλαματιανός
Υποδιευθυντής

Δεν είναι πια κοντά μας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ
Ο-Σ
Εξ Εθελοντών
Υπλγος (ΥΠ)
ΣΣΕ - 1957
Υπτγος (ΜΧ)
ΣΣΕ - 1954
Υπτγος (ΥΠ)
ΣΣΕ - 1948
Αντγος (ΠΖ)
Ανακατάταξη
Τχης (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1974
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΜΥ – 5η ΣΕΙΡΑ
Σχης (ΠΒ)
ΣΜΥ - 1984
Λγος (ΤΧ)
ΣΣΕ – 1973
Αντγος (ΥΠ)
ΣΣΕ - 1970
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΜΥ - 1972
Υπλγος (ΠΖ)
Εξ Εθελοντών
Σχης (ΥΠ)
ΣΣΕ - 1957
Ταξχος (ΕΛ)
ΣΜΥ
Σχης (ΥΠ)
ΣΜΥ- 1η ΤΑΞΗ
Σχης (ΤΘ)
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Υπαστυνόμος Β΄
ΣΣΕ - 1973
Ταξχος (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1962
Υπτγος (ΠΖ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γρυπαίος Εμμανουήλ
Μανίκας Ευάγγελος
Φρανζεσκάκης Μανούσος
Δεμέστιχας Δημήτριος
Ευθυμίου Σταύρος
Τσουμελέκας Χρήστος
Κίζας Θεοφάνης
Μουρατίδης Θεόδωρος
Γιαννάτος Γεώργιος
Βάθης Μελέτιος
Αλατζάς Δημήτριος
Παπαγεωργίου Βασίλειος
Καρλατήρας Κωνσταντίνος
Κώτσης Ηλίας
Κοντογιάννης Κωνσταντίνος
Χάδος Νικόλαος
Βδοκάκης Κωνσταντίνος
Στεργιούλας Γεώργιος
Στρατιδάκης Γεώργιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Ιωάννης
Νικόλαος
Γεώργιος
Βασίλειος
Χαράλαμπος
Γεώργιος
Αντώνιος
Χαράλαμπος
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
Ευάγγελος
Λάμπρος
Αθανάσιος
Ευάγγελος
Θεόδωρος
Δημήτριος
Ιωάννης
Λουκάς
Νικόλαος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
25 Μαΐου 2021
26 Ιουνίου 2021
26 Μαΐου 2021
01 Ιουλίου 2021
29 Ιουνίου 2021
03 Ιουλίου 2021
01 Ιουλίου 2021
01 Ιουλίου 2021
02 Ιουλίου 2021
14 Ιουνίου 2021
03 Ιουλίου 2021
07 Ιουλίου 2021
11 Ιουλίου 2021
28 Ιουνίου 2021
07 Ιουλίου 2021
08 Ιουλίου 2021
03 Μαΐου 2021
23 Ιουνίου 2021
25 Ιουνίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
26 Μαΐου 2021
30 Ιουνίου 2021
26 Μαΐου 2021
05 Ιουλίου 2021
30 Ιουνίου 2021
05 Ιουλίου 2021
02 Ιουλίου 2021
02 Ιουλίου 2021
07 Ιουλίου 2021
16 Ιουνίου 2021
06 Ιουλίου 2021
09 Ιουλίου2021
14 Ιουλίου 2021
01 Ιουλίου 2021
08 Ιουλίου 2021
09 Ιουλίου 2021
06 Μαΐου 2021
24 Ιουνίου 2021
26 Ιουνίου 2021

Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Κοιμητήριο Κοπάνων Ιωαννίνων
Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών
Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου
Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών
Κοιμητήριο Ηγουμενίτσας
Κοιμητήριο Δάφνης
Κοιμητήριο Θέρμης Θεσσαλονίκης
Κοιμητήριο Μοναστηρακίου Φερρών
Κοιμητήριο Καλλιθέας
Κοιμητήριο Ζωγράφου
Κοιμητήριο Λακατάμεια Λευκωσίας
Κοιμητήριο Λαμίας
Κοιμητήριο Βύρωνα
Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου
Κοιμητήριο Θέρμης
Κοιμητήριο Παλαιοκερασιάς Στυλίδος
Κοιμητήριο Ζάκρου Σητείας
Κοιμητήριο Ν. Ηρακλείου
Κοιμητήριο Αγίου Σύλλα Ν.Ηρακλείου

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιούλιος 2021
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Βλαδίμηρος Δημητρίου: Ο πρώτος πρόεδρος
της ενωμένης Αργεντινής ήταν Έλληνας
Επιμέλεια Σχου ε.α.
Βασιλείου Ζιώζια
Προέδρου ΕΑΑΣ / Τρικάλων
–Προέδρου ΠΑ.ΣΥ.Β.Α./ Τρικάλων
Σε ολόκληρη τη γη ζουν μέχρι σήμερα διασκορπισμένοι εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι ενδέχεται να μιλούν διαφορετική γλώσσα, να
έχουν διαφορετική πίστη, αλλά όλοι μαζί και ο καθένας τους ξεχωριστά
διαφυλάττουν ως το πιο ανεκτίμητο φυλαχτό την καταγωγή τους και μοιράζουν απλόχερα κάθε είδους γνώση.
Ο πρώτος Πρόεδρος της ενωμένης Αργεντινής Δημοκρατίας, το
όνομά του οποίου ήταν Βλαδίμηρος ( Βαρθολομαίος ) Δημητρίου, ήταν
μετανάστης 4ης γενεάς. Ανέβηκε στο αξίωμα αμέσως μετά τον εμφύλιο
που βασάνιζε τη χώρα, κάτι που δείχνει πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη είχαν
οι εγχώριοι κάτοικοι στους Έλληνες.
Η καταγωγή του Δημητρίου ήταν από τη Χειμάρρα της Βορείου
Ηπείρου και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, περί 1670 , μερικές
οικογένειες της Χειμάρρας αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, προκειμένου να γλιτώσουν την τούρκικη χατζάρα .
Μία απ' αυτές ήταν και η οικογένεια Δημητρίου. Φόρτωσαν τα λιγοστά
υπάρχοντά τους και πήρανε τον μακρύ δρόμο του ξεριζωμού μακριά
από την αγαπημένη τους Χειμάρρα
Είχαν ακούσει για μια χώρα στην άλλη άκρη της γης που ήταν πολύ
πλούσια και μπορούσε να τους θρέψει. Κατά το έτος 1678 μπήκαν σ' ένα
από αυτά τα πλοία που συνέδεαν τον Ατλαντικό ωκεανό και ύστερα από
ένα κουραστικό ταξίδι έφτασαν στην Αργεντινή. Εκεί η οικογένεια Δημητρίου πρόκοψε με σκληρή δουλειά, υπομένοντας όλες τις κακουχίες
των νεοφερμένων σ' εκείνη την άγνωστη χώρα.
Τα χρόνια και οι δεκαετίες πέρασαν και μετά από τέσσερες γενιές
ήρθε στον κόσμο ο Βλαδίμηρος (Βαρθολομαίος) Δημητρίου, ο οποίος
γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1821. Πατέρας του ήταν ο Αμβρόσιος Δημητρίου (Μίτρε στα ισπανικά), που ήταν στρατιωτικός διοικητής του στρατού της Αργεντινής. Ο Αμβρόσιος μόρφωσε όσο καλύτερα μπορούσε
τον μικρό Βλαδίμηρο. Μεγάλωσε μέσα στα βιβλία και σπούδασε δημοσιογραφία. Όμως τελικά ακολούθησε την καριέρα του στρατιωτικού ,

όπως ο πατέρας του , κι έφτασε να γίνει συνταγματάρχης πυροβολικού
του Αργεντινού στρατού.
Λόγω πολιτικής αστάθειας εξορίστηκε από τη χώρα και ταξίδεψε ως
δημοσιογράφος στο Περού, στη Βολιβία και στη Χιλή, όπου έζησε πολλά
χρόνια αρθρογραφώντας σε διάφορες εφημερίδες. Μετά την ήττα του δικτάτορα Juan Manuel de
Rosas στη μάχη του Caseros το 1852, γύρισε από
την εξορία του. Αναμίχθηκε με την πολιτική ,και
,αφού έγινε πρώτα κυβερνήτης του Μπουένος
Άϊρες, έβαλε υποψηφιότητα διεκδικώντας την
προεδρία της Αργεντινής.
Ο Βλαδίμηρος στις 12 Οκτωβρίου του 1862
ορκίζεται ως ο πρώτος πρόεδρος της ενωμένης
Αργεντινής δημοκρατίας. Το έργο του ήταν επίπονο, καθώς έπρεπε να ανορθώσει μια χώρα που
είχε καταστραφεί από τόσους πολέμους. Από τα
πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να τα βάλει με
τους ισχυρούς που διαφέντευαν τη χώρα και να
περιορίσει τη δύναμή τους. Επεξέτεινε τις τηλεγραφικές γραμμές, ενώνοντας μ' αυτόν τον τρόπο περισσότερο την αχανή χώρα , και αναδιοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τα δημόσια οικονομικά. Αύξησε το εξωτερικό εμπόριο, ισχυροποιώντας διεθνώς ακόμη περισσότερο την Αργεντινή, και πρόωθησε τη μετανάστευση ώστε να έρθουν ακόμα περισσότεροι Ευρωπαίοι άποικοι για να συνεισφέρουν με την εργασία και τις
γνώσεις τους στη χώρα. Βοήθησε, επίσης, στη δημιουργία του συντάγματος της χώρας, δίνοντας ελευθερίες στους απλούς ανθρώπους. Στην
εξαετία που κυβέρνησε μέχρι τις 11 Οκτωβρίου του 1868, ανόρθωσε
κυριολεκτικά τη χώρα και χάραξε τα σύνορα μεταξύ των νοτιοαμερικανικών χωρών που συνόρευαν με την Αργεντινή , όπως τη Βραζιλία, την
Ουρουγουάη και την Παραγουάη, βάζοντας τέλος στις προστριβές με τα
γειτονικά κράτη.
Ωστόσο ο Δημητρίου δεν ασχολήθηκε μόνο με την πολιτική . Μιλώντας άπταιστα Ελληνικά, καθώς ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες του, διέπρεψε στον τομέα της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας σε σημείο που να θεωρείται ένας από τους καλύτερους ποιητές και ιστορικούς της εν λόγω

χώρας.
Μερικά από τα έργα του είναι τα εξής: «Η ιστορία του Σαν Μαρτίν, Η
ιστορία του Μπελγκράνο, κ.α.»
Ίδρυσε ακόμη το 1862 την εφημερίδα «Έθνος», η οποία αποτέλεσε
και την πρώτη εφημερίδα της Αργεντινής! Κάποια
φύλλα κυκλοφορούσαν, όπως ήταν φυσικό, στα
Ελληνικά.
Ο Δημητρίου, όμως, δεν ήταν ο μόνος κρίκος
Ελλάδας-Αργεντινής . Χιλιάδες ήρωες, ευεργέτες (ο Εμμανουήλ Χατζιδάκης ίδρυσε το πρώτο λιμάνι της περιοχής, ο Σπυρίδων Σπυριδάκης πρωτοστάτησε για την ανέγερση του πρώτου Ορθόδοξου Ναού, κ.α.), αλλά και άνθρωποι σε όλα τα πόστα χάρισαν απλόχερα τις γνώσεις τους στον εγχώριο πληθυσμό και συνέβαλαν στην ταχεία ανάπτυξή του!
Τη μεγάλη αγάπη των Αργεντινών προς τους
Έλληνες αποδεικνύει και η τάση του μεγαλύτερου
ποιητή τους, Αντράντε Ολεγκάριο, να εμπνέεται
από Έλληνες ποιητές, με αποτέλεσμα τα έργα του
να ονομάζονται: «Ατλαντίς, Προμηθεύς, κλπ» Αλλά και ο βραβευμένος με Όσκαρ Αργεντίνος συνθέτης Γκουστάβο Σανταολάγια είχε δηλώσει το 2009: «Προσωπικά νοιώθω την ύπαρξη μιας
υπόγειας σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος-Αργεντινής, μεταξύ των δύο πολιτισμών. (Νοιώθω πως η μουσική μας συγγενεύει κάπως με την δική σας
και αυτήν την συγγένεια την εντοπίζω ανάμεσα στο τάνκγο και στο ρεμπέτικο (...) Μου αρέσει ο Μ. Θεοδωράκης ενώ παλαιότερα ήμουν φανατικός των Aphrodite'schildτου Β. Παπαθανασίου. Στην συλλογή των οργάνων μου εννοείται πως έχω και το μπουζούκι ».)
Βλέπουμε επομένως πως όσο και αν πασχίζει η συμβατική ιστορία
να πλασάρει ότι οι Έλληνες ζούσαν «εγκλωβισμένοι» στα στενά όρια του
ελλαδικού χώρου και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει
από την μία και μοναδική αλήθεια, που αφορά στην πανάρχαια παγκόσμια επιρροή των Ελλήνων και τον αμοιβαίο σεβασμό στα μέρη που πήγαιναν, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι, απαγκιστρωμένοι από την οποιαδήποτε προπαγάνδα, που θα μαρτυρούν την πραγματικότητα ...

“10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821”
Γράφει ο Αντώνης Κρούστης ,
Συγγραφέας
4. Τη σημαία της επανάστασης στην Πάτρα την ύψωσε ο λαϊκός ηγέτης Παναγιώτης Καρατζάς, τον οποίο δολοφόνησαν οι
πρόκριτοι της Πάτρας».
Πράγματι ο Παναγιώτης Καρατζάς ήταν
ένας λαϊκός αγωνιστής εναντίον των Τούρκων. Από τα νεανικά του χρόνια άρχισε να δημιουργεί επεισόδια με τους κατακτητές και
ουδέποτε έμενε αδιάφορος για την κακομεταχείριση των χριστιανών από τους Τούρκους.
Προφανώς οι φίλοι μας οι αριστεροί εν Ελλάδι
αγνοούν την αφοσίωση του στη χριστιανική
πίστη. Όπως επίσης αγνοούν την συμμετοχή
του στην Ελληνική Λεγεώνα στην Ζάκυνθο,
κάτω από την εποπτεία των Άγγλων. Στοιχείο
που αποδεικνύει τη συνεργασία και την αποδοχή του για τη βοήθεια των «μεγάλων δυνάμεων»
Στις 21 Μαρτίου 1821 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Πάτρα και άρχισαν τους φόνους και
τις λεηλασίες, μεταξύ πολλών πυρπόλησαν
και την οικία του κοτζαμπάση Παπαδιαμαντόπουλου. Ο Καρατζάς άνηκε στο περιβάλλον

του Παπαδιαμαντόπουλου υπερασπίζοντας
τον οργάνωσε αντεπίθεση και έκλεισε τους
τούρκους στο φρούριο της Πάτρας.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παπαδιαμαντόπουλος ήταν ένας από τους
αγνοημένους και αφανείς ήρωες της επανάστασης. Προφανώς γιατί ήταν μεγαλέμπορος.
Σε πείσμα των ισχυρισμών της αριστερής διανόησης περί ταξικότητας της επανάστασης. Ο
Ι. Παπαδιαμαντόπουλος, πληροφορώ τους
ανενημέρωτους μαρξιστές εκπαιδευτικούς,
ήταν ο οικονομικός στυλοβάτης της επανάστασης και διετέλεσε Διοικητής των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου. Παράλληλα δε, στήριξε με όλα τα μέσα τον Καρατζά και είχε αναλάβει τη διατροφή της οικογένειας του πρωτοκαπετάνιου κατά τη διάρκεια
της τριετούς αναγκαστικής εξορίας του στη
Ζάκυνθο.( «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ο
ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ» , Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αχαΐας 2004, Αντιστράτηγου Ε. Α. Ανδρέα Κ.
Καρατζά.
Στις 24 Μαρτίου 1821 ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός εισέρχεται στην Πάτρα μαζί με τους
τοπικούς προύχοντες και σχηματίζουν το
«Αχαϊκό Διευθυντήριο». Η μη συμμετοχή του

Καρατζά στο εγχείρημα αυτό δε σημαίνει απαραιτήτως και διαμάχη μεταξύ τους, αφού ο
Παλαιών Πατρών Γερμανός τον εκτιμούσε και
αναγνώριζε τον αγώνα του και έγραφε :
«Ο Καρατζάς τους επροξένει φρίκην,
επειδή όχι μόνον εις το πεδίον του πολέμου
εδείκνυε την ανδρείαν του και την στρατηγική
του επιδεξιότητα, αλλά δια νυκτός εισήρχετο
συνεχώς εις την πόλιν με ολίγους στρατιώτας,
ήρπαζεν αιχμαλώτους και εφόνευεν εξ αυτών, εχαλούσε τους μύλους και ενί λόγω τους
έβλαπτε καιρίως.»
Απόδειξη τούτου είναι ότι λίγες ημέρες
αργότερα, το στρατόπεδο των επαναστατών
αναδιοργανώθηκε και στον Καρατζά ανατέθηκε η φύλαξη της στρατηγικής θέσης Ζωνιτάδα.
Άρα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και ο
Καρατζάς συνεργάστηκαν και ουδόλως βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Καρατζάς κήρυξε την
επανάσταση και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός
την υπονόμευσε.
Αυτά είναι αυθαιρεσίες των σημερινών
κομμουνιστών που θέλουν να καπηλευτούν
μια εθνική προσπάθεια, παρόλες τις αντιπαραθέσεις και τα μελανά σημεία που διακρί-

νουμε στη συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων.
Η δολοφονία του Καρατζά έγινε μετά από
την κήρυξη της επανάστασης στις 4 Σεπτεμβρίου 1821.
Ο λόγος ήταν , όταν στη μάχη της Πάτρας(
24/3/1921) κατηγορήθηκε από μια άλλη ομάδα οπλαρχηγών (Κουμανιωταίοι), ότι ήταν
υπεύθυνος για τον θάνατο του αδελφού τους
Σταμάτη, που τον άφησε ακάλυπτο. Οι Κουμανιωταίοι κατηγορούσαν, εδώ είναι η ειρωνεία
, ότι ο Καρατζάς ήταν άνθρωπος των κοτζαμπάσηδων. (Διονύσιος Κόκκινος ιστορικός
στην «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως».)
Τώρα πως οι κομμουνιστές βγάζουν το
συμπέρασμα ότι ο Παναγιώτης Καρατζάς ,
επειδή ήταν λαϊκός ηγέτης, χωρίς κάποιο θεσμικό ρόλο, ήταν και ταξικός επαναστάτης
εναντίον της άρχουσας τάξης των κοτζαμπάσηδων που συνεργάζονταν με την Οθωμανική κατοχή, μόνο στο δικό τους φαντασιακό
ιδεοληπτικό παραλήρημα μπορεί κάνεις να το
διακρίνει.

Συνεχίζεται...

