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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
w σελ. 6
ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Η ΔΙΟΓΚΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΦΕΙΑΣ
w σελ. 16

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ
w σελ. 6
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

10 Μύθοι και Αλήθειες
για την Επανάσταση
w σελ. 7
του 1821

Ανάλυση των απειλών για την
εθνική μας ασφάλεια το 2022
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Γιώργος Γκορέζης, Συγγραφέας,
Αρθρογράφος, Στρατιωτικός
Αναλυτής

Κ

αι το
2022 η
εθνική
μας ασφάλεια
θα είναι σε
εγρήγορση και
αντιμέτωπη με
το εξαιρετικά ασταθές
περιβάλλον της Μεσογείου.
Πρωταρχική απειλή για τη
χώρα μας θα αποτελεί και
πάλι ο τουρκικός
αναθεωρητισμός, αλλά και
οι ποικίλοι τρόποι με τους
οποίους αυτός μπορεί να
συνδυαστεί με άλλες
πιθανές απειλές, όπως το
διεθνές οργανωμένο
έγκλημα, τη διεθνή
τρομοκρατία, τη
ανεξέλεγκτη μαζική
παράτυπη μετανάστευση, τις
απειλές στον κυβερνοχώρο
και τις συνέπειες της
κλιματικής κρίσης.
Η Τουρκία θα συνεχίσει και το 2022
τις προσπάθειες να βελτιώσει τις σχέσεις της με γειτονικές χώρες φιλικές με
τις ΗΠΑ , όπως Αίγυπτος και Σαουδική

Αραβία, σε μια προσπάθεια να προωθήσει τα στρατηγικά της συμφέροντα στη
περιοχή. Άγκυρα και Ουάσινγκτον, παρά τις κακές τους σχέσεις, θα έχουν
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Tο
πρόσφατο non paper των γραφειοκρατών του Υπουργείου εξωτερικών των
ΗΠΑ ότι στηρίζουν μεν ενεργά το σχήμα
3+1 στο οποίο η Ελλάδα, η Κυπριακή
Δημοκρατία, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμμετέχουν, αλλά αντιτίθενται στην υλοποίηση του αγωγού East Med, για λόγους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, είναι νωρίς ακόμα να εκτιμηθεί αν
πρόκειται για αναφορά που κλείνει το
μάτι στην Άγκυρα για τις δικές της αντιδράσεις. Το θέμα αφορά αποκλειστικά
την ΕΕ, προ δύο ετών υπογράφηκε στην
Αθήνα η συμφωνία για τη κατασκευή
του EastMed από τους ηγέτες Ελλάδος,
Κύπρου και Ισραήλ που έχουν και τον
τελικό λόγο, και έχει ενταχθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα έργα κοινού
ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Recep Tayyip Erdogan θα κρατήσει σε σταθερή βάση τις επιθέσεις του
στο Ισραήλ, αναζητώντας την αποδοχή
του από τον Μουσουλμανικό κόσμο, αλλά δεν αποτελεί μυστικό ότι αναζητεί την
κανονικότητα στις σχέσεις με το Τελαβίβ
. Η τουρκική λίρα θα συνεχίσει να εκθέτει τη χώρα σε οικονομικά ρίσκα, και οι
εξτρεμιστές του PKK να αποτελούν μόνιμη απειλή για την τουρκική ασφάλεια,
απειλή που θα αναγκάζει τις τουρκικές
ένοπλες δυνάμεις να εκτελούν επιχειρήσεις όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο Ιράκ για να εξαλείψουν
τις βάσεις τους. Επιπλέον η χώρα, λόγω

της αυταρχικής συμπεριφοράς του καθεστώτος Erdogan, θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται σαν μια «υβριδική δημοκρατία».
Η πίεση που αναμένεται να ενταθεί το
2022 προς το καθεστώς της Τουρκίας
δεν θα αναγκάσει απαραίτητα τον Πρόεδρο Erdogan σε μια αλλαγή στη στάση
του σ’ ότι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ούτε να
υιοθετήσει μια λιγότερο επιθετική στάση
στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στην
Ελλάδα και πολύ περισσότερο στην Κύπρο. Γι’ αυτό είναι βέβαιο ότι η επόμενη
χρονιά θα φέρει μαζί της την επιστροφή
σε μια κατάσταση «συγκρουσιακής κανονικότητας» σ’ ότι αφορά την αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κάτι
που πολλοί αναλυτές χαρακτηρίζουν
σαν «μη πόλεμο, μη ειρήνη».
Ορόσημο αποτέλεσε η επανέναρξη
τον Ιανουάριο του 2021 των «διερευνητικών συνομιλιών» μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας, οι οποίες είχαν σταματήσει το
2016, με σκοπό τα δύο έθνη να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους και
βοήθησε στη διατήρηση της έντασης σε
σχετικά χαμηλά επίπεδα. Η επανάληψη
των επαφών αυτών κατέστη δυνατή μετά
την «αποσύνδεση» του Κυπριακού από
τις εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γεγονός που επέτρεψε στην ελληνική κυβέρνηση, σε συμφωνία με την
Κυπριακή Δημοκρατία, να ξεκινήσει
«διερευνητικές συνομιλίες» με την
Τουρκία ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
λύση το Κυπριακό.

Συνέχεια στη σελίδα 4

To Βήμα του Προέδρου

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ουκ έρχεται
μόνον, αλλά…

w σελ. 12

Οι εξοπλισμοί απαραίτητοι, ΑΛΛΑ δεν αρκούν, «ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΛΗΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» γαρ.
Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α.
Σταύρος Κουτρής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Κλιματική αλλαγή
& Αλλεργία w σελ. 11

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε
και άρχισε να υλοποιεί τολμηρό, εκτεταμένο και απαραίτητο, με σοβαρές οικονο-

μικές επιπτώσεις. Παραμένει όμως εμφανής
η ατολμία στο θέμα του στρατιωτικού προσωπικού που καλείται να αξιοποιήσει τα
οπλικά συστήματα και να δώσει αξία στην οικονομική θυσία του Ελληνικού λαού.
Με το παρόν σημείωμα θίγουμε τρία θέματα
που άπτονται του προσωπικού και αφο-

ρούν Κυβέρνηση και πρωτίστως Πρωθυπουργό και Υπουργό Εθνικής Άμυνας καθώς και την στρατιωτική ηγεσία σε όλη την
κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας, πρωτίστως βέβαια τους Αρχηγούς και τους
ανωτάτους αξιωματικούς.

w Συνέχεια στις σελίδες 2-3
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Ενημέρωση

Όροι για την δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να
έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις εννιακόσιες
(900) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ουχί δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει
προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και
αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Να 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

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Ο ΣΞ εξαρτάται κυρίως και καθοριστικά
από τον όγκο των μαχητών του, χωρίς
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει
ανάγκη από σύγχρονο εξοπλισμό. Σύγχρονες θεωρητικές ανοησίες ότι ο “Πόλεμος σήμερα γίνεται με κουμπιά” καταρρίπτονται καθημερινά στα πεδία των μαχών
σε όλη τη Γη και η αρχέγονη αντίληψη ότι
χρειάζεται ο άνθρωπος επί τόπου, στο πεδίο της μάχης, για να δώσει την τελική νίκη
επιβεβαιώνεται καθημερινά και έγινε το
κλισέ “boots on the ground” (άρβυλα άνδρες στο έδαφος).
Ο Ελληνικός ΣΞ είναι ημιεπαγγελματικός,
με επαγγελματικό προσωπικό και εφέδρους, (κληρωτούς, που υπηρετούν τη
θητεία τους, και επιστράτους, που καλούνται σε κρίσεις ή πόλεμο για να συμπληρώσουν τις τάξεις του).

1. Επάνδρωση των
μονάδων του ΣΞ
Ας θεωρήσουμε ότι η εμπόλεμη δύναμη
του ΣΞ είναι περίπου 270.000 μαχητές
ενώ η ειρηνική του δύναμη περίπου
70.000 (επαγγελματικό προσωπικό και
κληρωτοί θητείας). Ο ΣΞ στηρίζεται και ΘΑ
στηρίζεται στο μέλλον για την επάνδρωσή του και την εκτέλεση της πολεμικής
του αποστολής στην ΕΦΕΔΡΕΙΑ και στον
ιερό θεσμό της ΘΗΤΕΙΑΣ.
Τη θητεία αντιλαμβανόμαστε με δύο τρόπους, έναν πολιτικό και έναν
οικονομικό/τεχνικό.

Πολιτικός
Ο θεσμός του Πολίτη-Οπλίτη γεννήθηκε
στην Αρχαία Ελλάδα ως ύψιστη τιμή και
υποχρέωση, του πολίτη στην υπεράσπιση
της Πατρίδας του. Η ιδέα ξαναγεννήθηκε
με την Γαλλική Επανάσταση που επαναφέρει στον Δυτικό κόσμο το “ένοπλο έθνος”
(Levée en masse). Η ιδέα εξακολουθεί να
έχει την ίδια αξία και αποτελεί σημαντικό
συστατικό των δημοκρατικών μας θεσμών.
Η Πολιτεία πρέπει να δίνει πραγματικό νόημα στον θεσμό και να μην τον ευτελίζει.

Οικονομικός/Τεχνικός
Ποτέ τα οικονομικά της Ελλάδας δεν θα
επιτρέψουν τη δημιουργία πλήρως
επαγγελματικού στρατού στο μέγεθος
που η απειλή απαιτεί. Και οι πόροι να
υπήρχαν δεν θα βρισκόντουσαν τόσοι πολλοί εθελοντές να καταταγούν ως επαγγελματίες.
Τεχνικά η Θητεία πρέπει να εξυπηρετεί
τρεις λόγους:
n να προάγει τη στρατιωτική αγωγή των
πολιτών-οπλιτών (θέμα μέγα, με πολλές
πτυχές),
n να δημιουργεί το απαραίτητο επιχειρησιακό σύνολο που θα καλύψει την επιστράτευση,
n να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς επιστράτους.
Με τη σημερινή θητεία κανείς από αυτούς τους λόγους δεν εξυπηρετείται
πλήρως.
Η θητεία θα πρέπει να αυξηθεί κατακόρυφα, και θα προτείναμε, τουλάχιστον στους
18 μήνες, 1 εξάμηνο αρχικής εκπαίδευσης
και 2 εξάμηνα με την ένταξη του κληρωτού

σε επιχειρησιακά σύνολα. Η αύξηση της
θητείας θα πρέπει να συνοδευτεί με ουσιαστική αναβάθμιση του έργου που καλούνται οι κληρωτοί να επιτελέσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Είναι λυπηρό και απογοητευτικό το έργο των κληρωτών να εξαντλείται ως επί το πλείστον σε
υπηρεσίες φρουράς και σε δευτερεύουσες
λειτουργικές εργασίες στρατοπέδων. Η θητεία είναι θεσμός ιερός και έτσι πρέπει
να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία και
κυρίως από τα επαγγελματικά στελέχη
του Στρατού που την εκφράζουν στην
καθημερινή πραγματικότητα.
Η επάνδρωση των μονάδων βελτιώνεται
και με συμπληρωματικά μέτρα πλέον της
χρονικής αύξησης της θητείας, όπως η
πρόσκληση υπό τα όπλα στο 18ο έτος, για
τη μείωση του μεγάλου αριθμού των ανυποτάκτων και η στράτευση των γυναικών,
που δεν έχουν τεκνοποιήσει, για λόγους
ισονομίας.
Η πολιτική ηγεσία πρέπει να τολμήσει να
αυξήσει τη θητεία και η στρατιωτική ηγεσία πρέπει να θεσπίσει μέτρα σεβασμού
της.

2. Εκπαίδευση της Εφεδρείας
Ο Στρατός επιστρατεύει περίπου 200.000
άνδρες. Η εκπαίδευσή τους ως κληρωτών
στις μονάδες επηρεάζεται:
n από τη μειωμένη θητεία των περίπου 9
μηνών (η ανακοινωθείσα αύξηση ας
αξιολογηθεί για το στρατιωτικό και κοινωνικό της αποτέλεσμα).
n από τη μειωμένη παραμονή των κληρωτών στις μονάδες εκστρατείας και
n από τη σωρεία των κατ’ εξαίρεση αρχικών τοποθετήσεων και μεταθέσεων.
Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα χωρεί πολλές
και μεγάλες βελτιώσεις.
Αλλά και άριστη να ήταν η εκπαίδευση των
κληρωτών μας είναι απαραίτητη η επανεκπαίδευσή τους ως επιστράτων, με επιστράτευση, πλήρης λειτουργία κάθε μονάδας
και συνεκπαίδευση υπηρετούντων και
επιστράτων, ως μαχίμου συνόλου επί
ένα χρονικό διάστημα κάθε χρόνο.
Θεωρούμε ότι η λειτουργία και εκπαίδευση
μιας μονάδας του ΣΞ με το σύνολο της προβλεπομένης δύναμης για τουλάχιστον 10
μέρες κάθε χρόνο θα αύξανε κατακόρυφα
την επιχειρησιακή της ικανότητα και τη μαχητική ισχύ του ΣΞ και θα έδινε και ισχυρό
αποτρεπτικό μήνυμα.
Για την υλοποίηση της πρότασης χρειάζεται
σοβαρή ενίσχυση του λειτουργικού προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΣΞ στους σχετικούς με την εκπαίδευση κωδικούς. Στον
ψηφισθέντα Π/Υ 2022 του ΥΠΕΘΑ δεν
υπάρχει σχετική αύξηση πιστώσεων.
Η στρατιωτική ηγεσία μπορεί να υπολογίσει και εντάξει την προβλεπόμενη δαπάνη στον Π/Υ και η πολιτική ηγεσία θα
πρέπει να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του
θέματος και να εγκρίνει τη σχετική αύξηση.

3. Το DNA του
Στρατού αλλάζει
Ως DNA ορίζουμε την εσωτερική λειτουργία των μονάδων και των υπηρεσιών, την
εν γένει λειτουργία ατόμων και συνόλων
και τη νοοτροπία όλου του στρατιωτικού
προσωπικού. Τα περιγραφόμενα με σαφή-

νεια στους στρατιωτικούς κανονισμούς και
τα εγχειρίδια εκστρατείας είτε δεν μπορούν
να εφαρμοστούν, είτε εφαρμόζονται πλημμελώς.
Οι αιτίες πολλές με κυριότερες τις 2 προπεριγραφείσες, επάνδρωση και εκπαίδευση
επιχειρησιακών συνόλων. Διότι αν δεν
έχεις πχ στο Πεζικό πλήρη την “Ομάδα
Μάχης” τότε “περί άλλων τυρβάζεις”. Όσο
και αν φανεί υπερβολικό ο Στρατός (όλα
τα Όπλα και Σώματα) ξεκινά από την
“Ομάδα Μάχης”. Χρειάζεσαι πλήρη την
“Ομάδα Μάχης για την ανάπτυξη των μικρών ηγετών και για την εκπαίδευσή της.
Σίγουρα οι παλιοί (επαγγελματίες και έφεδροι) και οι περισσότεροι υπηρετούντες
επαγγελματίες στρατιωτικοί καταλαβαίνουν. Ας ενεργήσουν λοιπόν.
Ας θίξω μία από τις λειτουργίες του στρατιωτικού DNA, την πρωτοβουλία. Μόνον
με αυτή νικάς. Σ’ αυτήν στηρίζεται ολόκληρη αντίληψη ζωής, νοοτροπίας και δράσεως. Υπάρχει ΜΟΝΟΝ όταν βιώνεται στην
καθημερινή στρατιωτική ζωή. Ξεκινάει από
την εκπαίδευση, που επηρεάζει το μυαλό,
αλλά λειτουργεί μόνον όταν εμπεδώνεται
από την καθημερινή πρακτική.
Πρωτοπόρος στην αντίληψη αυτή είναι ο
γερμανικός στρατός που από τα μέσα του
19ου αι. την καλλιέργησε ως αντίληψη, Auftragstaktik (σε μας ήλθε πρόσφατα μέσω
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ως “διοίκηση δια της αποστολής”), και με αυτήν νικούσε σε μάχες
ακόμη και όταν έχανε πολέμους. Εμείς πιστεύουμε στην πρωτοβουλία, αλλά πώς την
υλοποιούμε σε καθημερινό επίπεδο; Υπόψη ότι ο Τχης Βελισσαρίου, ιστορικό παράδειγμα ανάληψης πρωτοβουλίας, μετέφρασε το 1907 σχετικό γερμανικό εγχειρίδιο (όρα
https://www.strategein.gr/%cf%84%cf%
81%ce%b5%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%87%ce%
bf%cf%83/ ).
Εάν ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις
από την ηγεσία το προσωπικό θα ακολουθήσει. Η ποιότητά του είναι εξαιρετική. Άλλωστε η ποιότητα αυτή αποδεικνύεται περίτρανα από την επιβίωση και αποτελεσματικότητα του Στρατού μας σήμερα μετά από
μια 10ετία εξοντωτικών περικοπών τόσο
στις ατομικές αποδοχές των επαγγελματιών στρατιωτικών όσο και στους Π/Υ του
ΥΠΕΘΑ και ΓΕΣ. Απλά χρειάζεται το πλαίσιο
για ανάπτυξη και απόδοση.
Η προμήθεια του συνόλου των οπλικών
συστημάτων που παραγγέλλονται θα
αποκτηθούν και θα αποδώσουν επιχειρησιακά μέσα στα επόμενα χρόνια. Η
υλοποίηση των προτεινομένων θα αποδώσει μέσα σε λίγους μήνες, και χρόνος
δεν υπάρχει!
Αξίζει να θυμόμαστε τον Ανδρέα Κάλβο
που εμπνεόμενος από την Ελληνική νίκη
στη ναυμαχία της Σάμου το 1824 έγραψε
την Ωδή “Εις Σάμον” που στην πρώτη
στροφή μας διδάσκει:
“Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι·
θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία.”
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Τι περιμένει η Τουρκία για
την υποστήριξη της «ΤΔΒΚ»?
Άρθρο του δημοσιογράφου
Χουσεϊν Ματζίτ Γιουσούφ
στην Εφημερίδα
«Γενί Τσαγ» της 23 Δεκ 2021
Μετάφραση από τον Άνχη ε.α
Χαρ. Καραγκιοζούδη

Η υποτίμηση της Τουρκικής
λίρας έναντι των ξένων
νομισμάτων συνεχίζει να
επηρεάζει αρνητικά την
οικονομία της «ΤΔΒΚ». Στην
«ΤΔΒΚ», της οποίας το
επίσημο νόμισμα είναι η
Τουρκική λίρα, ιδιαίτερα οι
πολίτες σταθερού
εισοδήματος,
αντιμετωπίζουν μεγάλες
δυσκολίες. Μια άνευ
προηγουμένου κρίση έχει
εμφανιστεί στην «ΤΔΒΚ»,
όπου τα πάντα
υπολογίζονται σε στερλίνες
και η παραγωγή είναι πολύ
περιορισμένη.

Π

ριν επουλωθούν οι πληγές της καταστροφής που
προκάλεσε η πανδημία,
αναζητούνται λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι, εργάτες, δημόσιοι
υπάλληλοι και συνταξιούχοι, καθώς και όσοι εργάζονται στον τουρισμό, την εκπαίδευση και τις κατασκευές, ενώ τα τρέχοντα προβλήματα έχουν γίνονται σχεδόν
άλυτα με τη νομισματική κρίση.
Ενώ η άνοδος του συναλλάγματος
αντικατοπτρίστηκε στις τιμές σαν
πύραυλος, ένα ακόμη χτύπημα δόθηκε στον λαό μας, που μετά βίας
έβγαζε τα προς το ζην. Δημόσιοι
υπάλληλοι, εργαζόμενοι, αγρότες,
κτηνοτρόφοι, συνταξιούχοι και
υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα,
βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άρρηκτη κατάσταση, καθώς οι μισθοί
τους δεν επαρκούν πλέον. Οι τιμές
έχουν αυξηθεί έως και 100% για
βασικές ανάγκες της ζωής, όπως
ενοίκια και μεταφορές. (Όσοι πλήρωσαν 5000 TΛ σε ενοίκιο που αν-

τιστοιχούσε σε 500 στερλίνες τον
περασμένο μήνα, έπρεπε να πληρώσουν 11.000 TΛ σε ενοίκιο αυτόν τον μήνα. Ένα κουλούρι αξίας
3 TΛ, έγινε 8 TΛ). Η αναζήτηση πόρων της κυβέρνησης έχει στρέψει
το πρόσωπό της στην Άγκυρα,
όπως πάντα, για νέα πακέτα στήριξης και η οικονομική στήριξη από
την Τουρκία, μπορεί να αποτελέσει
λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται.
Οι πολίτες μας, των οποίων τα
εισοδήματα μειώθηκαν και δεν
μπορούσαν να ζήσουν, είδαν τη
σωτηρία στη «Νότια» Κύπρο και
άρχισαν να αναζητούν δουλειά
εκεί. Αυτή η κατάσταση έφερε
στην ημερήσια διάταξη το πολιτικό
κόστος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

λιάδες TΛ, ενώ στα Ε/Κ μέσα ενημέρωσης, αποτυπώθηκε ότι 499
Τούρκοι, μεταξύ των οποίων γιατροί, μηχανικοί και πτυχιούχοι πανεπιστημίου, έκαναν αίτηση την
πρώτη μέρα..
Όπως είναι γνωστό, ο καθαρός
κατώτατος μισθός στην «ΤΔΒΚ» είναι αυτή τη στιγμή 4324 ΤΛ και λόγω της τεράστιας διαφοράς, ακόμη
και όσοι εργάζονται στην «ΤΔΒΚ»,
σκέφτονται να αφήσουν τις δουλειές τους στην «ΤΔΒΚ» και να εργαστούν στο Νότο. Ενώ περίπου
1500-2000 Τούρκοι εξακολουθούν να εργάζονται στο Νότο, έχει
αναφερθεί ότι σχεδόν 3000 Τούρκοι έχουν εγκατασταθεί στο Νότο
και άρχισαν να ζουν εκεί. Οι 10000
εργαζόμενοι που θ’ αρχίσουν να
εργάζονται στο Νότο, σημαίνει
10000 οικογένειες και 50000 πληθυσμός. Είναι αδύνατο να χωνέψει
κανείς το γεγονός ότι το 1/6 του
πληθυσμού της «ΤΔΒΚ» έχει ανάγκη από τους Ε/Κ. Είναι καταστροφική η κατάσταση για τους νέους
μας, που είναι άνεργοι, που έχουν
διαβατήρια της ΕΕ, να εγκαταλείψουν την «ΤΔΒΚ» και να μεταναστεύσουν.

Η Τουρκική Εργατική Ομοσπονδία (Turk-Sen) στην «ΤΔΒΚ», ξεκίνησε ένα κοινό έργο με το SEK, το
σωματείο των υποστηρικτών της
ΕΟΚΑ, γνωστό για την ΕΝΩΣΙΤΙΚΗ,
φασιστική, ρατσιστική και αντιΤουρκική γραμμή τους στο Νότο,
και την PEO, που είναι κοντά στο
ΕΝΩΣΙΤΙΚΟ κόμμα ΑΚΕΛ. Με τη
ρύθμιση που έγινε, σε πρώτο στάδιο, 10000 Τούρκοι εργαζόμενοι
θα απασχοληθούν στο Ε/Κ κράτος,
στους τομείς του τουρισμού, των
κατασκευών, των εστιατορίων, της
καθαριότητας και των υπηρεσιών
όπου οι Έλληνες αποφεύγουν να
εργαστούν. Για να γίνει αυτό, απαιτείται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχει ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβατήριο, να είναι μέλος του σωματείου Türk-Sen και SEK/PEO
και να πληρώνουν τέλη 60 ευρώ.

Η πρόσληψη Τούρκων εργατών
στο Νότο, προσθέτει δύναμη στην
από καιρό σχεδιασμένη στρατηγική της Ε/Κ Δκσης, για την κατάρρευση της «ΤΔΒΚ» εκ των έσω. Μ’
αυτό τον τρόπο σχεδιάζεται η αποδυνάμωση και η καταστροφή της
«ΤΔΒΚ». Το μοντέλο λύσης δύο
κρατών με βάση την κυριαρχική
ισότητα, που προτάθηκε από τον
Πρόεδρο Τατάρ και υποστηρίζεται
από την Τουρκία, θα δεχτεί χτύπημα.

Όσοι αποδέχονται αυτούς τους
όρους θα δουλέψουν σε δουλειές
στο νότο που δεν αρέσουν στους
Ε/Κ και θα λαμβάνουν κατώτατο
μισθό 900 ευρώ (19000ΤΛ), που
είναι ο κατώτατος μισθός για τους
ανειδίκευτους εργάτες. Έγινε γνωστό ότι εκατοντάδες άνεργοι νέοι,
έκαναν αίτηση για εργασία στο Νότο, ενώ ο μισθός των ειδικευμένων
εργαζομένων έφτανε τις 25-30 χι-

Λόγω της κατάρρευσης της οικονομίας, υπήρξε μεγάλη αντίδραση στην κυβέρνηση συνασπισμού που αποτελείται από εθνικά
κόμματα. Υπάρχει αντίδραση κατά
της μητέρας πατρίδας Τουρκίας.
Υπάρχει κίνδυνος να στραφεί ο κόσμος στα ομοσπονδιακά/Ενωσιτικά Κυπριακά κόμματα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, που
θα διεξαχθούν στις 23 Ιανουαρίου.

Η Πατρίδα Τουρκία πρέπει να
μεταφέρει αμέσως πόρους στην
«ΤΔΒΚ» όπως πάντα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν θα πρέπει να
προσκαλέσει τον Πρόεδρο της
«ΤΔΒΚ» Τατάρ και τον πρωθυπουργό Σουτσούογλου στην
Άγκυρα το συντομότερο δυνατό
και να πραγματοποιηθεί επείγουσα συνάντηση για να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα.
Ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, ο λαός της «ΤΔΒΚ»
θα πρέπει να καθησυχαστεί σε
οικονομικά θέματα και να εξαλειφθούν οι ανησυχίες του. Παρόμοια με τα οικονομικά μέτρα
που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος
Ερντογάν τις προηγούμενες
ημέρες, μέτρα για τη βελτίωση
της χρηματοοικονομικής μας
δομής, θα πρέπει να ληφθούν
και για την «ΤΔΒΚ». Εάν η μητέρα πατρίδα Τουρκία, δεν προετοιμάσει ένα πακέτο έκτακτης
οικονομικής λύσης για την
«ΤΔΒΚ», είναι πιθανό οι πολίτες
της «ΤΔΒΚ», που έχουν ανάγκη
από τους Ε/Κ για οικονομικούς
λόγους, να δουν τη χρεοκοπημένη παρωδία της Ενωμένης
Κύπρου, ως λύση για τα προβλήματά τους και θα είναι σαν
να αγκαλιάζουν ένα φίδι, τη
στιγμή που πέφτουν στη θάλασσα…
Εάν τα κόμματα που θέλουν την
ομοσπονδία, πετύχουν στις εκλογές της 23ης Ιανουαρίου, θα επηρεαστεί αρνητικά η πολιτική μας
των δύο κρατών, που βασίζεται
στην κυριαρχική ισότητα.
Οι συνέπειες ενός χτυπήματος
στην εμπιστοσύνη και την πίστη
προς την «ΤΔΒΚ» και τη μητέρα
πατρίδα Τουρκία, θα είναι πολύ
σοβαρές.
Όλα τα δικαιωματικά μας κέρδη
και επιχειρήματα σχετικά με την
Ανατολική Μεσόγειο, τη «Γαλάζια
Πατρίδα» και την Κύπρο, θα πληγούν σοβαρά και η εθνική μας
υπόθεση θα πληγεί με τρόπο, που
σπάνια έχει εμφανιστεί στην ιστορία μας.
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Συνέχεια από την 1η σελίδα
Για το 2022 και μέχρι αφίξεως των αεροσκαφών rafale και των φρεγατών belharra αναμένεται για την εξωτερική μας
πολιτική η αποσύνδεση του Κυπριακού.
Επίσης αναμένεται ο αμετάβλητος προσανατολισμός της Ελλάδας προς τη σφυρηλάτηση στρατηγικών συμμαχιών τόσο
με περιφερειακούς παίκτες στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και με σημαντικούς
εξωτερικούς παράγοντες, όπως η Γαλλία
και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα βοηθήσει, εκτός των άλλων, στην ενίσχυση
των προσπαθειών της χώρας να διαδραματίσει τη γέφυρα μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ
και να προωθήσει το ζήτημα της «στρατηγικής αυτονομίας» της ΕΕ, στο οποίο η Ελλάδα έχει σαφώς εναποθέσει συμφέροντα. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει η
νέα γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού
να χρησιμεύσει για να στηρίξει τη στρατηγική της Ελλάδας για εξισορρόπηση της
Τουρκίας, αλλά και τη συνολική «ευρωπαϊκή» αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης, η οποία μπορεί να γίνει

Γράφει ο Yπτγος (ΠΖ) ε.α.
Χρ. Φαραντάτος
Ως απόστρατοι αξιωματικοί (ε.α.)
και των τριών κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)
χαρακτηρίζονται εκείνοι, που
αποδίδονται στην κοινωνία μετά
τη λήξη της ενεργού υπηρεσίας
των. Υπ’ όψιν, ότι οι ε.α. αξκοί
και οι εν ενεργεία (ε.ε.)
συνάδελφοί των συνδέονται
αρρήκτως με ισχυρούς δεσμούς
στρατιωτών συνειδητών και
ελευθέρων πολιτών με έμφαση,
ότι δεν υφίστανται ε.α. αξκοί,
αλλά ότι άπαντες είναι
στρατευμένοι ισοβίως.

Τ

ο σύνολον των αξκών αποτελεί το
εκλεκτόν τμήμα του έθνους που
πάντοτε επαγρυπνεί στα άκρα της
ελληνικής γης, στα πελάγη μας και στον αέρα, για να δύναται ο λαός μας απερίσπαστος και εν ασφαλεία και ελευθερία να επιδίδεται στα δημιουργικά του έργα. Σ’ αυτή
την εξόχως εθνική αποστολή πρωταγωνιστής και πρωτεργάτης είναι ο αξκός, ο
άγρυπνος φρουρός της ανεξαρτησίας και
της ακεραιότητος της Πατρίδος. Και δεν
αναφερόμεθα μόνον στην ηγεσία των ΕΔ,
αλλά σε όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού, καθ’ όλη την κλίμακα της στρατιωτικής
ιεραρχίας. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιον,
διατί οι αξκοί ε.ε. και ε.α. χαίρουν βαθείας
εκτιμήσεως και σεβασμού από το σύνολον
των υγιώς σκεπτομένων Ελλήνων. Εκεί που

για άλλη μια φορά κρίσιμο πρόβλημα για
την ασφάλεια της Ελλάδας.
Η στάση της ΕΕ αναμένεται να εξακολουθήσει να είναι ασαφής και επαμφοτερίζουσα σε πολλά θέματα, αλλά δύο είναι
οι βασικές απειλές ή προκλήσεις για τις
οποίες η ΕΕ δεν έχει ακόμα σαφή στρατηγική. Η αντιμετώπιση της Τουρκίας και η
διαχείριση της μεταναστευτικής πρόκλησης. Το επόμενο έτος, η ελληνική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί
στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να διαδραματίσει
ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών της
ΕΕ έναντι των δύο αυτών βασικών απειλών.
Τέτοιες ελληνικές πρωτοβουλίες θα
μπορούσαν να συσχετιστούν με την πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου για τη διοργάνωση «Πολυμερούς Διάσκεψης για τη Μεσόγειο» με
στόχο την οριοθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών ώστε να επιδιώξει η χώρα μας να
διαμορφώσει τόσο την ατζέντα όσο και
τους όρους της σ’ αυτό το συνέδριο. Σ’ ότι
αφορά το μεταναστευτικό η Τουρκία συ-

νεχίζει να κρατά τα κλειδιά για τη διαχείριση της μεταναστευτικής πρόκλησης, αλλά
η χώρα μας θα μπορούσε να μετατρέψει
τη «μεσογειακή συνιστώσα» της ΕΕ σε
παράγοντα διαμόρφωσης μιας συνολικής
ευρωπαϊκής ατζέντας για τη διαχείριση
της μετανάστευσης. Μια ατζέντα που δεν
θα βλέπει τα μεσογειακά κράτη-μέλη της
ΕΕ ως «ασπίδα της Ευρώπης» και η ΕΕ
δεν θα περιορίζεται στην οικονομική τους
υποστήριξη ή την υποστήριξη μέσω της
παροχής εξοπλισμού.
Σε κάθε περίπτωση η εργαλειοποίηση
της μετανάστευσης θα συνεχιστεί, και θα
παραμείνει μια κρίσιμη πρόκληση για την
εφαρμογή πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης από την ΕΕ. Ενώ στην Ευρώπη
χρειαζόμαστε ένα θετικό μοντέλο για την
αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και του ασύλου, και αυτή είναι
ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Αφρική ο Νίγηρας, το
Μάλι και η Αιθιοπία θα συνεχίσουν να δημιουργούν εκτοπισμένους καθώς και
πρόσφυγες, αλλά η χώρα μας θα αντιμετωπίσει δύο προκλήσεις σε σχέση με τη

μετανάστευση το 2022. Η πρώτη είναι η
ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού που
διαμένει σήμερα στην επικράτειά της.
Όσον αφορά τις επιστροφές, η χώρα κηρύχθηκε για άλλη μια φορά μη ασφαλής
για επιστροφές βάσει του κανονισμού
Δουβλίνο ΙΙΙ από τα γερμανικά δικαστήρια. Η πρόσφατη Εθνική Στρατηγική για
την Κοινωνική Ένταξη των αιτούντων
άσυλο και των αποδεκτών διεθνούς προστασίας είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά παραμένει ασαφές πώς
θα επιτευχθεί. Η δεύτερη πρόκληση είναι
η διαπραγμάτευση του Νέου Συμφώνου
για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το
οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει
να προωθεί. Μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί είτε προς την ουσιαστική νομοθετική
μεταρρύθμιση του μηχανισμού του Δουβλίνου είτε προς την υιοθέτηση μόνιμων
μέτρων αλληλεγγύης. Η απουσία συνολικής αλλαγής σημαίνει ότι οι χώρες στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα συνεχίσουν
να επωμίζονται μεγάλο μερίδιο της ευθύνης.-

Ο ρόλος των Αποστράτων Αξιωματικών

στη σύγχρονη κοινωνία
παρατηρείται κάποια αδιαφορία προς τους
αποστράτους κυρίως, είναι η απερίσκεπτη
συμπεριφορά των διαφόρων κομμάτων και
εν γένει των πολιτικών, δια να μην την χαρακτηρίσω περιφρόνηση.
Οι αξκοί ετοιμάζονται από τον καιρόν
της ενεργού υπηρεσίας των για πολυσχιδείς ρόλους, που θα ηδύναντο να αναλάβουν στην κοινωνία κατά την αποστρατεία
των, παραπέμπω δε στο τι γίνεται σε άλλες
χώρες, όπου λειτουργούν ακόμη και
Υπουργεία Βετεράνων. Τα προσόντα και η
πείρα που αποκτάται από τους αξκούς, κατά
την διάρκεια της υπηρεσίας των είναι μοναδική και αδιαμφισβήτητη, τόσον από πλευράς διοικήσεως και οργανώσεως, όσον και
από πλευράς εκπαιδεύσεως. Ο αξκός συνεχώς εκπαιδεύεται σε διάφορα σχολεία της
ειδικότητας του, αλλά και ανωτέρων και
ανωτάτων σπουδών (Σχολές Πολέμου και
Εθνικής Αμύνης Ελλάδος και ΝΑΤΟ), τοποθετείται σε θέσεις Πρεσβειών μας ως στρατιωτικός ακόλουθος, αλλά και σε διάφορες
αποστολές στο εξωτερικό από το ΝΑΤΟ και
τα ΗΕ. Συμπερασματικώς αναφέρομεν, ότι
ο αξκός διαθέτει εξαίρετον ικανότητα και
επιτυγχάνει τη σύζευξη γνώσεως και πείρας και επομένως δύναται να ανταπεξέλθει
με επιτυχίαν σε οποιαδήποτε αποστολή που
θα του ανετίθετο από την Πολιτεία.

Οι αξκοί συνήθως αποστρατεύονται
στην πλέον παραγωγική ηλικία των 50–56
ετών, με έντονη παρόρμηση για δράση και
είναι μεγάλη αδικία η περιθωριοποίησίς
των, αφού δεν υφίσταται ηλικιακό πρόβλημα. Ποία η γνώμη των πολιτικών μας για
τους αειμνήστους στρατιωτικούς ηγέτες
ναύαρχον Παύλο Κουντουριώτην (1855–
1935), τον κατανικήσαντα τον Τουρκικό
στόλον στις ναυμαχίες της Έλλης (3 Δεκ.
1912) και της Λήμνου (5 Ιαν. 1913), μέλος
της εν Θεσσαλονίκη Τριανδρίας και Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (1924–
’26 και 1926–’29), τον στρατηγόν Ιω. Μεταξάν (1871–1941) Πρωθυπουργόν (1936–
’41) της χώρας και Πρωτεργάτη του ΟΧΙ κατά του ιταλικού φασισμού (28 Οκτ. 1940),
τον στρατάρχη Αλεξ. Παπάγον (1883–
1955), τον νικητή του Στρατού μας κατά των
Ιταλών (1940–’41) και των σλαβο-κομμουνιστών (1946–’49) και Πρωθυπουργόν μας
(1951–’55), τον στρατηγόν Νικ. Πλαστήραν
(1880–1953) δίς Πρωθυπουργόν της Ελλάδος, τον Σχη Σοφοκλή Βενιζέλο, διατελέσαντα πολλάκις Πρωθυπουργόν και εκατοντάδες υπουργούς, νομάρχες, δημάρχους, κ.λπ. από της δημιουργίας του νέου
ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα;
Οι δημοσκοπήσεις έχουν αποδείξει κατ’
επανάληψη ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται

περισσότερο από οιονδήποτε άλλον τους
Έλληνες αξκούς. Γι’ αυτό και η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να τους τιμά και να τους
χρησιμοποιεί σε διάφορες διοικητικές θέσεις (διεύθυνσις και διοίκησις οργανισμών
και επιχειρήσεων, ιδίως δημοσίου χαρακτήρος, επιλογή ως υποψηφίων βουλευτών
ελληνικής Βουλής και Ευρωβουλής), ώστε
να μη στερείται η κοινωνία μας των υπηρεσιών των.
Οι αξκοί κοσμούνται επί πλέον με ήθος,
αγωνιστικότητα, εργατικότητα και ενδιαφέρον δια τα εθνικά και πολιτικά δρώμενα και,
προ πάντων, με ανυπόκριτον αγάπη προς
την πατρίδα.
Δυστυχώς, σήμερα επικρατεί ο νεπωτισμός (οικογενειοκρατία) και η προώθησις
και προβολή αυλοκολάκων και σφουγγαροκωλαρίων. Και όχι μόνον σε θέσεις συμβούλων και επικεφαλής οργανισμών και
συλλόγων, αλλά και από πλευράς παχυλών
αμοιβών που υπερβαίνουν τους μισθούς
ακόμη και των ε.ε. ανωτάτων στρατιωτικών,
καθ’ όσον για τους ε.α. δεν νοείται οποιαδήποτε σύγκρισις.
Ας ελπίσουμε ότι το σημείωμά μας αυτό
θα προβληματίσει τον κ. Πρωθυπουργό, ο
οποίος επιδεικνύει, δυστυχώς, σχετικήν
αδιαφορίαν!

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
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Έξαρση Εθνικισμών
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Φωτιάδης Ιωάννης,

π. Υπαρχηγός Εθνικής
Φρουράς Κύπρου

Γενικά: Μετά την πτώση της Σοβιετικής
Ένωσης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ επέτρεψαν την διείσδυση της Τουρκίας στα Βαλκάνια. Στόχος η
ανακοπή καθόδου της πρώτης προς νότο. Πίστευαν ότι οι Μουσουλμάνοι θα αποτελούσαν
ανάχωμα. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και
σήμερα. Η Ειρήνη στα Βαλκάνια εξαρτάται
ακόμη από τις ΗΠΑ. Οι οποίες έστρεψαν τα ενδιαφέροντά τους και προς προς Ειρηνικό-Ουκρανία.
Αιτίες αστάθειας: Οι προς ένταξη σε ΕΕΝΑΤΟ χώρες έχασαν μέρος της εμπιστοσύνης
προς αυτά, όπως τα Σκόπια. Το γεωπολιτικό
κενό δεν κρατάει πολύ. Όταν κάποιος φεύγει,
καλύπτεται από άλλον. Η Ρωσία πρότεινε στα
Σκόπια για ένταξή τους στην Ευρασιατική Ένωση.
Ιστορικά στοιχεία: Στην Συνθήκη της Λοζάνης [1923] υπήρξε μυστική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας-Αλβανίας προβλέπουσα την
Οθωμανοποίηση της δεύτερης. Η Βουλγαρία

δεν έπαψε να οραματίζεται την Συνθήκη του
Αγίου Στεφάνου.
Κίνδυνοι: Η τυχόν αλλαγή των συνόρων
θα είναι τραγική με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Ειδικότερα: Αλβανία. Επεκτείνει τις σχέσεις με Τουρκία. Η ενέργεια αυτή επηρεάζει
τις Ελληνοαλβανικές σχέσεις. Η Τουρκία αποσκοπεί στην οθωμανοποίηση του Αλβανικού
Ισλάμ και Αλβανόφωνων περιοχών των Βαλκανίων. Χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους. Ο Ράμα δήλωσε επίσημα: Αποσκοπώ ένωση Αλβανίας-Κοσόβου [Μεγάλη Αλβανία]. Η Σερβία
απάντησε ''Η Ένωση των Σέρβων είναι το μόνο
εμπόδιο για Μεγάλη Αλβανία''. Άμεση αντίδραση Ρωσίας προς Δύση. ''Ότι επιτρέπεται
στους Αλβανούς δεν μπορεί να απαγορευθεί
στους Σέρβους''. Οι Βούλγαροι έτοιμοι αναβιώνοντας τις ιστορικές βλέψεις προς Σκόπια.
Η Κροατία επιθυμεί επέκταση προς Βοσνία,
Αλβανία.
Αλλαγή ονομασιών: Η μεγάλη Αλβανία
ονομάσθηκε σε φυσική Αλβανία [με Κόσσοβο,
Σκόπια, Νότια Σερβία-Μαυροβούνιο, Ελληνική Ήπειρο]. Σερβία: Από το ''όλοι οι Σέρβοι σε
μία Σερβία σε έναν ενωμένο Σερβικό Κόσμο'',
με προσάρτηση των Σέρβων Βοσνίας, Κροα-

τίας, Kοσσόβου, Μαυροβουνίου.
Τρόποι προωθήσεως Ακραίου Ισλάμ
από Τουρκία: Λειτουργεί δίκτυο Ιμάμηδων
και τεμένων υπό επίβλεψη και οικονομική ενίσχυση της. Μεγάλος αριθμός Αλβανών μουσουλμάνων δέχεται βοηθήματα, δημιουργώντας σχέση εξάρτησης [αύξηση εισαγωγών , έργα ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές
παραγωγής υδρογονανθράκων]. Ελέγχει μεγάλο μέρος ασφαλιστικών εταιρειών. Εντατικοποιεί την παρουσία προς Νότο. Ελέγχει πλήρως τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια Αγίων Σαράντα και φράγμα του Φέρι στον Αώο [ολόκληρη η Βόρειος Ήπειρος].
Δραστηριοποιείται σε πολιτιστικές κληρονομιές στο Αργυρόκαστρο. Ίδρυσε Γενικό
Προξενείο στο στην Αυλώνα. Έχει μεγάλη παρουσία στην Βοσνία.
Το Ισλαμικό τόξο βασίζεται στην θρησκεία
και στο ότι υπάρχουν αναγνωρισμένες μειονότητες, Στην Βουλγαρία 700.000 μουσουλμάνοι και στα Σκόπια.
Η Ελλάδα κάκιστα πέραν του ονόματος,
αναγνώρισε σαν Μακεδονική γλώσσα στους
Βουλγάρους των Σκοπίων. Η Τουρκία θεωρεί
τα Βαλκάνια προνομιακό χώρο ασκήσεως

''ήπιας και σκληρής ισχύος''. Στηρίζει την εξωτερική της πολιτική εις Πολιτισμό, Ισλάμ, Οικονομία. Το δόγμα Νταβούτογλου αναφέρει: ''Η
ανάδειξη της Τουρκίας σε παγκόσμια δύναμη
περνά μέσα από τον ηγεμονισμό σε Μέση Ανατολή-Καύκασο-Βαλκάνια''. Επέλεξε δύο έθνη
για άσκηση ήπιας ισχύος : Αλβανία-Βοσνία.
Η Τουρκία σήμερα εφαρμόζει την πολιτική
Νταβούτογλου, σχετικά με τους μουσουλμάνους. Τέλη 2021 υπογράφηκε σύμφωνο Γαλλίας-Ιταλίας για δημιουργία μέχρι τέλη 2022
άξονα και απόκτηση Ευρωστρατού αρχικά
5.ΟΟΟ ανδρών. Σκοπός η μετατόπιση του κέντρου βάρους των Ευρωπαϊκών αποφάσεων
και Νοτιότερα. Η ενέργεια αυτή δεν αντιστρατεύεται το ΝΑΤΟ. Έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες για ένταξη της νέας Γερμανικής κυβέρνησης μετά την εμπλοκή της στην Ουκρανία. Η
εξέλιξη αυτή θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη στις
Μεσογειακές χώρες και Ελλάδα.
Η Τουρκία λόγω πληθυσμού, έκτασης, Οικονομίας, εφαρμόζει ευέλικτη πολιτική και δεν
είναι απομoνωμένη. Απαιτούνται εκ μέρους
μας, επαγρύπνηση, μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων μας σε όλα τα επίπεδα, άνευ ουδεμιάς
υποχωρήσεως.

ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΑΙΜΑ ΣΤΟ «ΘΕΟ» ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ;
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Αλέξανδρος Σιρίτογλου
Πρόεδρος Παρατήματος Καβάλας
Τις τελευταίες δεκαετίες παρακολουθώ τα απερίσκεπτα και παραπλανητικά σχόλια από «ειδικούς»
και μη όταν, δυστυχώς συχνά, έχουμε ακόμα ένα θύμα στην άσφαλτο.
Οι δημοσιογράφοι καθώς και κάθε ερωτώμενος
από τα ΜΜΕ έχουν «άποψη» την οποία παραθέτουν
δημοσίως δίνοντας άλλοθι στην κοινωνία προκειμένου, τα μέλη της, να συνεχίσουν να είναι απρόσεκτοι
και να ρίχνουν ευθύνες σε όλους τους άλλους, με κύριο υπαίτιο το απρόσωπο κράτος.
Είναι όμως και σε ποια έκταση υπεύθυνος ο κρατικός φορέας στη συνολική εικόνα της Ελληνικής
κρατικής δυσλειτουργίας;
Σίγουρα δεν είναι ανεύθυνος, αλλά όχι έτσι
όπως θέλουμε να το παρουσιάσουμε, ότι η αδιαφορία
και ο κακός σχεδιασμός είναι αυτός που μας οδήγησε
στο ατύχημα. Κανένα κράτος, οποιαδήποτε πολιτικής
τοποθέτησης, δεν έχει τη δυνατότητα και τους πόρους να μπορέσει να τα έχει όλα τέλεια. Αλλά και πάλι
δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες κατασκευές και παρεμβάσεις που καθορίζουν την ασφάλειά μας. Υπάρχουν
και άλλοι παράγοντες όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια με πρώτους τους υπόλοιπους οδηγούς.
Τι είναι όμως η οδική συμπεριφορά;
Οδική συμπεριφορά. Μια πρώτη, μη επιστημονική προσέγγιση, είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται,
κατανοούν, αντιδρούν σε πληροφορίες και αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις τους, προς τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους, οι οδηγοί μηχανοκίνητων

οχημάτων, οι οδηγοί δίτροχων, αλλά και οι πεζοί.
Από την παραπάνω προσέγγιση γίνεται κατανοητό ότι οι γονείς αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι πρώτοι οι οποίοι δεν μεριμνούν για την ενημέρωση, καθοδήγηση και κοινωνική υπευθυνότητα
που πρέπει να έχουμε ως πολίτες μιας οργανωμένης
και δημοκρατικής κοινωνίας, στην οποία πρώτα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και μετά να έχουμε δικαιώματα. Ακολουθώντας μια κοινωνιολογική ανάλυση θα δούμε ότι η οδική συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα με τη στάση μας και τις αρχές μας
σε θέματα που αφορούν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή μας (δηλαδή το αίσθημα ανάγκης προβολής και επίδειξης, με σκοπό την επιβεβαίωση, αποδοχή και δημοτικότητά μας με συνέπεια την αύξηση της
αυτοεκτίμησής μας), τον εγωκεντρισμό μας, την «πολυμάθειά» μας, την απαίτησή μας μόνο στα δικαιώματα μας και σε καμία υποχρέωση έναντι των άλλων,
καθώς και στην απέχθειά μας να ακολουθήσουμε θεσπισμένους κανόνες.
Τοποθετώντας τα ζητούμενα στις σημερινές πολυπληθείς καθημερινές μας υποχρεώσεις και την
κοινωνική μας συμμετοχή στα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης και πληροφορίας (χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών δικτύωσης)
αντιλαμβανόμαστε τη θανατηφόρα/δολοφονική επίδρασή τους στη οδική μας συμπεριφορά. Ταινία Seven Pounds, «Επτά Ζωές» με τον Will Smith.
Ποια όμως η θέση μας στην οδική ασφάλεια
ως πεζοί;
Ο άνθρωπος έχει την πρώτη του προσωπική
συμμετοχή – συμπεριφορά στον δρόμο ως πεζός. Η
ορθή από μέρους του κατανόηση και αντιμετώπιση

των κανόνων είναι καθοριστική στη μετέπειτα μεταπήδησή του ως οδηγός οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς.
Ποια όμως είναι εκείνα τα βήματα που πρέπει
να ακολουθήσουμε και να έχουμε στο μυαλό
μας προτού κάτσουμε στο «τιμόνι»;
1. Πρώτο πρέπει να υποστούμε μια πλήρη εκπαίδευση:
Στους κανόνες που διέπουν το Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.
Στον τρόπο που λειτουργούν όλα τα συστήματα
του μηχανοκίνητου οχήματός μας προκειμένου να
μην «κουνάμε» απλά τους μοχλούς του αλλά να γνωρίζουμε την ενέργεια που επιβάλουμε με την μετακίνηση οποιαδήποτε χειριστηρίου.
Στην πρακτική εξάσκησή μας στο μηχανοκίνητο
μέσο που επιθυμούμε.
2. Δεύτερο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η συνήθεια είναι η «μεγαλύτερη δύναμη» άρα η συστηματική και η εξ’ αρχής τήρηση των κανόνων που μάθαμε
στην εκπαίδευσή μας πρέπει να μας διέπει σε όλη τη
ζωή μας και όχι η εγωιστική ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά.
3. Ο οδηγός πρέπει να προσαρμόζει την προσοχή
του, την ταχύτητά του αλλά και τις υποχρεώσεις του
ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δώσει ο ίδιος στα
παρακάτω πέντε ερωτήματα:
Κατάσταση οχήματος. Η γνώση του οχήματος, η
ηλικία του, η σωστή συντήρησή του, η κατάσταση των
ελαστικών και των συστημάτων αναρτήσεως και πεδήσεως.
Η σωματική και ψυχική μας κατάσταση. Η ηλικία
μας, η σωματική κούραση, η λήψη ουσιών ή φαρμά-

κων ή και αλκοόλ, η ψυχική κούραση ή στεναχώρια.
Η κατάσταση της οδού. Η ορθή σχεδίαση (κλίση),
η ποιότητα της ασφάλτου, ο φωτισμός, η ύπαρξη
στροφών, η κατωφέρεια ή ανωφέρειά της.
Οι καιρικές συνθήκες. Ο καύσωνας, η παγωνιά,
η βροχή, η ομίχλη.
Η κυκλοφοριακή κίνηση. Η ύπαρξη ή όχι άλλων
οχημάτων, η ταχύτητα που αυτά κινούνται, σε συνδυασμό με τις υπάρχοντες λωρίδες κυκλοφορίας.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι δεν φταίνε
«οι άλλοι», ούτε «ο δρόμος είναι καρμανιόλα» αλλά
εμείς, που ως μη σκεπτόμενοι άνθρωποι, ασχέτως αν
μας το δίδαξαν (γονείς, δάσκαλοι, κοινωνία), δεν
μπορούμε να αξιολογήσουμε τα δεδομένα και να
προσαρμοστούμε ανάλογα.
Είναι όμως δυνατό να γίνουν όλα τα αναγραφόμενα με ιδανικό τρόπο;
Όχι και για αυτό το λόγο πάντα ανέφερα στις συζητήσεις μου για το θέμα το μήνυμα:
«καλός οδηγός είναι αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη και προβλέπει τα λάθη των υπολοίπων»
ΥΓ. Όσο αφορά τα τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα
υπέρ επιδόσεων, θα ήθελα να προσθέσω, ότι εκτός
των παραπάνω κανόνων θα πρέπει πρώτιστο μέλημα
του κατέχοντος οδηγού να είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευσή του από ειδικευμένο προσωπικό
στο χειρισμό του, καθόσον αυτά διέπονται σε άγνωστες σε εμάς δυνατότητες - συμπεριφορές. Επίσης η
πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει και το θέμα της άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου που υπερβαίνει κάποια συγκεκριμένη αναλογία βάρους/ιπποδύναμης, στο κοινό
οδικό δίκτυο.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Ιπποκράτης Δασκαλάκης

Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Διευθυντής Μελετών του ΕΛΙΣΜΕ

Οι προσπάθειες
για τον έλεγχο
της παραγωγής
και διακίνησης
της ενέργειας
αποτελούν
βασικό συστατικό
του ανελέητου ανταγωνισμού
κρατικών και μη δρώντων.
Διάχυτη είναι και η πεποίθηση
ότι ο ελληνοτουρκικός
ανταγωνισμός εκπηγάζει κατά
πολύ από τις αντικρουόμενες
ενεργειακές επιδιώξεις των
δύο γειτονικών χωρών.

Η

άποψη του γράφοντος είναι ότι η
συγκρουσιακή κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών (από το 1955)
οφείλεται και σε πληθώρα άλλων αιτιών με
μείζονα την αναθεωρητική πολιτική της
Τουρκίας ένεκα της μεγέθυνσης των συντελεστών ισχύος της. Παρά ταύτα τα ενεργειακά ζητήματα αποτελούν βασικά σημεία τριβής και οι υπερβολικές τουρκικές διεκδικήσεις αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο συμβιβαστικής λύσης. Την παρούσα στιγμή, τα ενεργειακά προγράμματα και οι εν εξελίξει σχετικές εργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο
έχουν πράγματι δημιουργήσει μια τεταμένη
κατάσταση στην περιοχή.
Από αυτήν την άποψη, η πρόσφατη αναφορά του non paper του State Department
σε συνθήκες αστάθειας που ενδεχόμενα να
προκαλέσει η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «East Med» είναι εύλογες. Σίγουρα αυτή η αντίληψη ενισχύει τα τουρκικά
επιχειρήματα και προκαλούν δυσφορία σε
Ελλάδα και Λευκωσία. Δυστυχώς η Τουρκία
έχει καταφέρει να καταστήσει πειστική την
πρόθεση της για δυναμική αντίδραση σε
ενεργειακά προγράμματα στην Ανατολική
Μεσόγειο στα οποία δεν θα έχει κυρίαρχο
ρόλο.
Οι παραπάνω ανησυχίες σε συνδυασμό
με το υψηλό κόστος κατασκευής, τις τεχνολογικές προκλήσεις αλλά και τα ερωτηματικά
σχετικά με την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης του διακινούμενου φυσικού αερίου
δημιουργούν προβληματισμούς για την εμπορική επιβιωσιμότητα του αγωγού άρα και
την υλοποίηση του έργου. Τα θέματα αυτά
ήταν εξ’ αρχής γνωστά και επίφοβα αλλά δεν
πρέπει να παραβλέπουμε την επιτυχία του φιλόδοξου προγράμματος που έφερε εγγύτε-

ρα χώρες της περιοχής με την Ελλάδα και Κύπρο απομονώνοντας ακόμη περισσότερο τη
νευρική και επεκτατική Τουρκία.
Από την άλλη όμως μεριά, οι αντιδράσεις
στο περιεχόμενο του non paper αποδεικνύουν για άλλη μια φορά όχι μόνο την εκ μέρους μας αδυναμία κατανόησης του τρόπου
λειτουργίας των διεθνών σχέσεων αλλά και
την τάση μας, η εκπλήρωση των εθνικών στόχων να επαφίεται στις «καλές» προθέσεις τρίτων μερών. Εξυπακούεται επίσης ότι για κάθε μη ευνοϊκή εθνική εξέλιξη αποκλειστικά
υπεύθυνος είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος
χωρίς ουδέποτε να υπάρχει μακροχρόνια
στρατηγική σύμπλευση των κομμάτων εξουσίας σε βασικούς εθνικούς στόχους με πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων και κινήσεων.
Δικαιολογημένη εκ πρώτης όψεως η κριτική κατά της παρούσης κυβερνήσεως, με
μερίδιο να αναλογεί και στην προηγούμενη,
ότι δεν κατάφεραν μια ισχυρά δέσμευση των
ΗΠΑ για υλοποίηση του προγράμματος του
«East Med» ως αντάλλαγμα για την πρόσφατη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας. Η κριτική όμως φαίνεται να λησμονεί
πως σε κάθε διμερή συμφωνία -έστω και συνεργασίας- αποτυπώνεται και η ανισορροπία
ισχύος των συμβαλλομένων. Επίσης θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλες οι αμερικανικές
κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως παράταξης, θα
εξαντλούν τις δυνατότητες προσέλκυσης της
Τουρκίας, επιλογή που θα ενισχύεται όσο οι
αμερικανορωσικές σχέσεις χειροτερεύουν.
Η ενδεχόμενη -τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο- ματαίωση της κατασκευής του

αγωγού «East Med» δεν προδικάζει και μια
πλήρη αποτυχία της πολιτικής του Ελληνισμού αρκεί να μη αντιληφθούμε το πρόγραμμα αυτό ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσον για
την προώθηση των βασικών στόχων μας. Υπό
αυτό το πρίσμα οι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις των ηλεκτρικών δικτύων Ασίας (EuroAsia) και Αφρικής (EuroAfrica), μέσω Κύπρου
και Κρήτης αντίστοιχα, ενισχύουν τις θέσεις
μας στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ σύμφωνα
με το αμερικανικό non paper απολαμβάνουν
της υποστήριξης της Ουάσινγκτον. Σε τελευταία ανάλυση αμφότερες οι τελευταίες θα
διασχίζουν θαλάσσιες περιοχές που διεκδικούνται από την Τουρκία και οι σχετικές εργασίες θα προκαλέσουν ανάλογο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Επιπλέον, ο πρόσφατα συ-

ζητούμενος αγωγός φυσικού αερίου από τις
δυτικές ακτές της Αιγύπτου προς την Κρήτη,
θα διέλθει από τις περιοχές του τουρκολιβυκού μνημονίου. Τα παραπάνω σχέδια, ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αγωγού, σίγουρα
θα προκαλέσουν καταιγίδα τουρκικών απειλών και προκλητικών κινήσεων που ενδεχομένως θα αποθρασυνθούν από μια ματαίωση
του «East Med».
Βέβαια, χωρίς να εγκαταλειφτούν πρόωρα και άσκοπα, οι προσπάθειες για την υλοποίηση του «East Med» -στο παρελθόν υπήρξαν εντυπωσιακές ανατροπές σε ανάλογα
προγράμματα- θα πρέπει να υπάρξει ισχυρότερη προετοιμασία για τη δρομολόγηση και
αξιοποίηση των εναλλακτικών λύσεων που
προαναφέρθηκαν. Ακόμη όμως και η «εγκατάλειψη» του θα πρέπει να συνδυαστεί με την
προσφορά ισχυρών ανταλλαγμάτων υποστήριξης των εναλλακτικών, ενθάρρυνση που
φαίνεται να παρέχει και το πραγματικά δυσάρεστο αμερικανικό non paper.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι προγράμματα και σχέδια υπάρχουν πολλά ακόμη μπροστά μας -συμπεριλαμβανομένου και του
«East Med»- όπως υπάρχουν και δυσκολίες
που επιτάσσουν έξυπνους σχεδιασμούς, με
συνέπεια και υπομονή, χωρίς συναισθηματισμούς και με επίγνωση των ανελέητων διεθνών ανταγωνισμών. Η ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών μας -που πράγματι
βρίσκεται σε εξέλιξη- με κάθε χώρα, ακόμη
και χαμηλού ειδικού βάρους, είναι απαραίτητες καθώς αποφέρουν προστιθέμενη αξία και
πρέπει να συνεχιστεί και επεκταθεί. Επιβάλλεται όμως να γίνει κατανοητό ότι η διάθεση
συμπαράστασης μας από τρίτες χώρες, έμπρακτης ή μη, θα αυξάνεται όσο αυξάνεται
και η αμυντική μας ισχύς. Βέβαια το πιθανότερο είναι όταν -και εάν- αναμετρηθούμε με
τον αντίπαλο να βρεθούμε για άλλη μια φορά
να πολεμάμε μόνοι μας οπότε η σταδιακή αλλά επείγουσα και άκρως προσεκτική αμυντική ενίσχυση μας είναι αναγκαιότητα. Η υλοποίηση της όμως εξαρτάται και από την οικονομική μας ανάπτυξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σε συνέχεια της από 20 Δεκεμβρίου 2021 ανακοινώσεως μας, τόσο στην ιστοσελίδα
όσο και στην Εθνική Ηχώ μηνός Δεκεμβρίου 2021, που αφορά τις ενέργειες για τη χορήγηση τιμητικής χρηματικής παροχής για τους πολεμιστές της Κύπρου και σχετικής
ενημέρωσης του Αντγου ε.α. Νικολάου Ναούμ, διευκρινίζεται ότι, τα Μόνιμα Στελέχη
θα πρέπει να απευθύνονται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Στρατολογικής Καταστάσεως στο οποίο αναφέρονται οι ημερομηνίες εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές
και αποστρατείας :
Στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία ή
Στα ΚΕΠ, με την ταυτότητα, το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ
Εκ του ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.
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"10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821’’
Γράφει ο Αντώνης Κρούστης ,
Συγγραφέας
8. Η εκκλησία αποθάρρυνε κάθε επαναστατική
πράξη.
Ο εκκλησιαστικός χώρος, σε όλο του το φάσμα, δεν
έχει να επιδείξει μόνο εκπροσώπους της πολιτικής της
περιορισμένης συνεργασίας, αλλά και της δυναμικής
αντιστάσεως. Αυτό είναι ενδεικτικό της ελευθερίας στο
σώμα της Εκκλησίας, σε θέματα επιλογών τακτικής. Τον
16ο και 17ο αιώνα Πατριάρχες και Μητροπολίτες έλαβαν απροκάλυπτα μέρος σε εξεγέρσεις. Και δεν επρόκειτο μόνο για φιλοδυτικούς, παρασυρόμενους από τη
δυτική προπαγάνδα, αφού και ένας ησυχαστής αγιορείτης, ο άγιος Μάξιμος ο "Γραικός" (l6ος αί.), επιδίωξε να
υποκινήσει τους Ρώσους εναντίον των Τούρκων.
Διαπίστωση αδιάψευστη της έρευνας είναι, ότι δεν
υπάρχει εξέγερση του υποδούλου Γένους, στην οποία
δεν έπαιξαν ενεργό ρόλο Κληρικοί και Μοναχοί. Μια περιδιάβαση στην πολύτομη (και πολύτιμη) "Ιστορία του
Νέου 'Ελληνισμού" του καθηγητού Απόστολου Βακαλόπουλου επιβεβαιώνει τη θέση αυτή. Και δεν ήσαν λίγα τα
επαναστατικά κινήματα του δούλου Γένους. Περισσότερες από 70 είναι, οι εξεγέρσεις και τα επαναστατικά κινήματα σ' όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας, χωρίς να
λαμβάνουμε υπόψη ανάλογες κινήσεις σε βενετοκρατούμενες περιοχές. Και σ' όλα πρωτοστατούν Κληρικοί
κάθε βαθμού και Μοναχοί.
Αναφέρουμε μερικές εξ αυτών:
l Τὸ 1575 κήρυξε επανάσταση στὴ Μάνη ὁ Αρχιεπίσκοπος Επιδαύρου Μακάριος Μελισίδης, και το 1770
στὸ Αἴγιο ὁ Μητροπολίτης Πατρών Παρθένιος και
στην Κόρινθο ὁ Μητροπολίτης Μακάριος Νοταράς.
l Το 1600 και το 1609 έκανε επαναστατικό κίνημα ὁ
Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος (ὁ αποκαλούμενος ἀπὸ τοὺς
Τούρκους Σκυλόσοφος), Μητροπολίτης Λαρίσης και
Τρίκκης, ο οποίος τελικά βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα
Γιάννενα το 1611.
l Το 1684 ὁ Μητροπολίτης Άμφισσας Φιλόθεος πολέμησε κοντά στην Κόρινθο με δικό του σώμα εναντίον
τῶν Τούρκων, όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα. Τον
ίδιο χρόνο ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Τιμόθεος
Τυπάλδος συγκρότησε επαναστατικό σώμα με 150
κληρικούς κι έλαβε μέρος σε ἀπελευθερωτικὲς προσπάθειες.
l Οι Μητροπολίτες Σαλώνων Τιμόθεος, Θηβών Ιερόθεος, Λαρίσης Μακάριος, Εὔβοιας Αμβρόσιος, διετέλεσαν οπλαρχηγοί.
l Ὁ Παπαβλαχάχας ήταν αρχηγός τῶν αρματολών τῶν
Χασίων. Βρήκε τραγικό θάνατο ἀπὸ τον Ἀλὴ Πασά
στα Γιάννενα. (1808)
Ἡ μαρτυρική θυσία τοῦ Πατριάρχη Κῶν/πόλεως
Αγίου Γρηγορίου Ε’ και τοῦ Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού ἔδωσαν ώθηση στον Αγώνα. Ὁ διάκος τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε’, Νικηφόρος Ρωμανίδης,
ἀφοῦ χειροτονήθηκε ιερέας και χειροθετήθηκε και Αρχιμανδρίτης, ὑπηρέτησε και διακρίθηκε ὡς ναυμάχος
κάτω ἀπὸ τις διαταγὲς τοῦ Ανδρέα Μιαούλη.
Ὁ Ησαΐας Σαλώνων κήρυξε την επανάσταση στις
27.3.1821 στην περιφέρειά του, μέσα στο γνωστό μοναστήρι τοῦ Οσίου Λουκά Βοιωτίας.
Ἡ Μονή τοῦ Ὁσίου Λουκά, μετά τη σύσκεψη τοῦ
Δεσπότη Σαλώνων, στα μέσα του Μάρτη του 1821 με
τοὺς οπλαρχηγούς της Περιφέρειας Αθανάσιο Διάκο,
κ.α., ἔγινε κέντρο επαναστατικό και κατασκευής φυσεκιών.
Ὁ Δημήτριος Υψηλάντης εἶχε το αρχηγείο του στο
μοναστήρι τοῦ Αγίου Νικολάου Πέτρας.
Ὁ Αρχιστράτηγος της Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης εἶχε τ’ ορμητήριο του στην Ἱερὰ Μονή Παναγίας
Προυσιώτισσας της Ευρυτανίας.

Ὁ Ιερομόναχος Σεραφείμ απο το Φανάρι Θεσσαλίας ηγήθηκε της επανάστασης των Αγραφιωτών.
Το μοναστήρι τοῦ Ὀμπλου Πατρών ήταν στρατηγείο τῶν επαναστατών της περιοχής.
Ἡ πρώτη γαλανόλευκη σημαία ευλογήθηκε στο μοναστήρι τοῦ Ευαγγελισμού στη Σκιάθο τὸ 1807.
Ὁ Άνθιμος Αργυρόπουλος, ιερομόναχος, δέχτηκε
στο μοναστήρι του την οικογένεια Μπότσαρη και την περιέθαλψε, μετά την άλωση τοῦ Σουλίου. Ὁ ἴδιος στη Ζάκυνθο, κατά τον ιστοριογράφο Π. Χιώτη, όρκισε μέλη της
Φιλικής Εταιρίας το Θ. Κολοκοτρώνη, τοὺς Β. και Κ. Πετιμεζᾶ και τον Νικηταρά.
Ὁ Χρύσανθος Πηγᾶς, Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας, το 1819 μπήκε στη Φιλική Εταιρία κι
εργάστηκε εντατικά για την προετοιμασία της Επανάστασης. Αὐτὸ εἶχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψή του από
τοὺς Τούρκους, το κλείσιμό του στις φυλακὲς της Τρίπολης, όπου μαζὶ με άλλους φυλακισμένους Μητροπολίτες πέθανε κι αυτός από τις κακουχίες της φυλακής.
Στη Φιλική Εταιρία είχαν μυηθεί όλοι σχεδόν οι μητροπολίτες και πολλοί διακεκριμένοι ἱερεῖς και μοναχοὶ
και ιδιαίτερα οι αγιορείτες.
Την Επανάσταση τοῦ ’21, όπως είναι γνωστό, την
κήρυξε Μητροπολίτης, ὁ Παλαιών Πατρών Γερμανός,
μέσα στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Ἔστω κι αν ἡ
ηρωική Καλαμάτα, ποὺ κήρυξε την επανάσταση στις 23
τοῦ Μάρτη και που την ευλόγησαν 24 κληρικοί, διεκδικεί
τα πρωτεῖα, γεγονός είναι ότι τα παλληκάρια της περιοχής ορκίστηκαν μέσα στην ιστορική μονή.
Ὁ Αθανάσιος Διάκος, ὁ Παπαφλέσσας κι ὁ Σαμουήλ είναι ανεπανάληπτες κληρικές μορφὲς του ‘21.
Και συνεχίζουμε επιγραμματικά…….
l Επανάσταση στην Κρήτη και Πελοπόννησο λίγο μετά
την ΄Αλωση (15ος αι.).
l Βενετοτουρκικός πόλεμος (1463-1479).
l Κίνημα στη Ρόδο (1524-29).
l Επανάσταση Χειμαριωτών (1570).
l Επανάσταση στην Πελοπόνησο, Στερεά, Ήπειρο, Μακεδονία, Αιγαίο μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου
(Lepanto)(1571).
l Ανταρσία στο Ρέθυμνο (1571). -Ανταρσία Μανιατών
(1582).
l Ανταρσία Κύπρου (τέλη του l6ου-αρχές του l7ου αι.).
l Απελευθερωτικές προσπάθειες αρχιεπισκόπων Αχρίδος Γαβριήλ, Νεκταρίου και Αθανασίου.
l Επαναστατικές προσπάθειες μητροπολίτου Τορνόβου
Διονυσίου Ράλλη (1595/98).
l Επαναστατικές κινήσεις Μανιατών (17ος αι.). - Εξέγερση αγροτών Νάξου ( 1641 ). - Κρητικός πόλεμος
(1645-1669). -Εξέγερση Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Μεθοδίου και αρχιμανδρίτου Σεραφείμ (1704).
l Επανάσταση της Θεσσαλίας ( 1715)
l Ενέργειες μητροπολίτου Αχρίδος Ζωσιμά για την απελευθέρωση του βαλκανικού χώρου ( 1716).

Μονή Αρκαδίου στην Κρήτη
l Συμμετοχή στα Ορλωφικά ( 1768): επαναστατική κίνηση Πελοποννήσου, Στερεάς, Κρήτης, Αίγαίον κ.λπ.
l Συμμετοχή στους αγώνες του Λ. Κατσώνη ( 1789-92).
l Αγώνες Σουλιωτών (1800-1804).
Το Ράσο γίνεται ένα είδος επαναστατικού λαβάρου

και σημαίας. Βέβαια, τα αποτυχημένα αυτά επαναστατικά κινήματα επιτρέπουν και κάποιες άλλες σημαντικές
διαπιστώσεις:
α) Το Γένος δεν συμβιβάσθηκε ποτέ με την κατάσταση της δουλείας και δεν έπαυσε να πιστεύει στη δυνατότητα αποκαταστάσεώς του.
β) Οι επανειλημμένες αποτυχίες των επαναστατικών αυτών κινημάτων δικαιολογούν, αλλά και ερμηνεύουν συνάμα, τους δισταγμούς των Ηγετών του Γένους το 1821, όταν μάλιστα το φόβο της νέας τραγικής
αποτυχίας τον ενίσχυε η καταθλιπτική παρουσία της "'Ιεράς Συμμαχίας" (από το 1815).
γ) Αποδεικνύεται τελείως αβάσιμο το επιχείρημα,
ότι ο Διαφωτισμός και ιδίως η Γαλλική Επανάσταση
(1789) γέννησαν το '21, όταν το Γένος δεν παύει στιγμή
να βρίσκεται σε επαναστατικό βρασμό. H Γαλλική Επανάσταση ήταν φυσικό να επιταχύνει τους ρυθμούς και να
ενθαρρύνει την αστική τάξη, όχι όμως και να προκαλέσει
τον Αγώνα του '21, ο οποίος δεν είναι παρά ένας σταθμός στη μακραίωνη φιλελεύθερη πορεία του Γένους
μας.
Η μεγάλη ανθενωτική-ησυχαστική παράταξη, στην
οποία ανήκαν κατά κανόνα και οι Πατριάρχες και Μητροπολίτες, το εθναρχικό δηλαδή σώμα, έχει να επιδείξει
και μια σημαντικότερη ακόμη αντίσταση, ανταποκρινόμενη μάλιστα απόλυτα στο πνεύμα της ορθοδόξου παραδόσεως. Είναι οι Νεομάρτυρες. Αυτοί προέβαλαν τη συνεπέστερη για την Ορθοδοξία και αποτελεσματικότερη
για το Γένος αντίσταση, χωρίς μάλιστα Θυσίες άλλων,
παρά μόνο του εαυτού τους
Οι Νεομάρτυρες ξαναζωντάνεψαν την αρχαία χριστιανική παράδοση του μαρτυρίου. Η ομολογία τους
αποσκοπούσε στην έμπρακτη απόρριψη του κατακτητή
και την άμεση επιβεβαίωση της υπεροχής της δικής τους
πίστεως, που περιέκλειε συνάμα και τον εθνισμό τους.
Σ'όλη τη μακρά δουλεία, απέναντι στους εξωμότες (εξισλαμισθέντες) ή και τους κρυπτοχριστιανούς, πού αληθινά ή όχι κατέφασκαν την ιδεολογία του κατακτητή, στέκονταν οι δημόσιοι καταφρονητές της, οι Νεομάρτυρες,
μόνιμη παρηγοριά και στήριγμα της συνειδήσεως των
υποδούλων αδελφών τους. Οι Νεομάρτυρες ενσαρκώνουν μάλιστα πληρέστερα από τους Εθνομάρτυρες την
ελληνορθόδοξη παράδοση, διότι διακρίνονται όχι μόνο
για ηρωισμό, αλλά για την αγιότητα-πνευματικότητα, που
αποδεικνυόταν με τα θαύματα, που συνόδευαν το μαρτύριό τους. Κίνητρο τους δεν ήταν το μίσος, εναντίον των
κατακτητών, αλλά η αγάπη για τον Χριστό και τους ανθρώπους, ακόμη και τους διώκτες τους.
Σε τελευταία όμως ανάλυση οι στρατιές των Νεομαρτύρων αποδεικνύουν τη συμμετοχή και του Ράσου
στην αντίστασή τους, όπως και την ενότητα του Γένους
εναντίον του Τυράννου. Οι Νεομάρτυρες προετοιμάζονταν για την ομολογία τους από τους Πνευματικούς-Γέροντες (ανάμεσά τους και Επίσκοποι). Οι βίοι και τα μαρτύρια των Νεομαρτύρων κυκλοφορούνταν και διαβάζονταν, είτε μεμονωμένα από τους πιστούς, είτε στις μνήμες τους ως συναξάρια. Και μόνο η καθιέρωση της τιμής
της μνήμης των Νεομαρτύρων, αμέσως μετά τη θυσία
τους, βεβαιώνει τη, σιωπηρή έστω (για ευνόητους λόγους), κατάφαση από μέρους του Εθναρχικού Κέντρου
(του Οικουμενικού Πατριαρχείου) της θυσίας τους και
αναγνώριση της σημασίας της για τη συνέχεια του Γένους.
Η περίπτωση των Νεομαρτύρων όμως δείχνει πέρα
από τα παραπάνω και τη σημασία των Μοναστηριών
στους αγώνες για την ανάσταση του Γένους. Ο καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος, ονομάζει ξεκάθαρα τα
Μοναστήρια "προμαχώνες μπροστά στα κύματα του
Μουσουλμανισμού"
Δεν ήσαν, πράγματι, μόνο κέντρα παιδείας ("κρυφά" σχολεία), καταφυγής και προστασίας των Ραγιάδων.
Δεν ήσαν μόνο πνευματικές κολυμβήθρες για τον συνεχή αναβαπτισμό του Γένους στην παράδοσή του".( Βλ. το

κεφάλαιο: "Η Εκκλησία και ο Ελληνικός Λαός" του Στ.
Ράνσιμαν, σ. 659 ε.) Ήσαν και αντιστασιακά-επαναστατικά κέντρα σε σημείο, που να μην υπάρχει εξέγερση ως
το '21, στην οποία δεν πρωτοστατούν κάποιο ή κάποια
Μοναστήρια, ως επίκεντρα της επαναστατικής δραστηριότητας, αλλά και χώροι, από τους οποίους ξεπηδούσαν
επαναστάτες-πολεμιστές. Οι Μοναχοί μας, ποτέ δεν θεώρησαν αντίθετο προς τον πνευματικό τους αγώνα, τον
αγώνα για την εθνική ελευθερία και τη θυσία τους γι' αυτήν.

Μονή Βαρνάκοβας στην Αιτωλοακαρνανία
Τα μοναστήρια τροφοδοτούσαν τους αρματολούς
και παρείχαν καταφύγιο στους διωκόμενους. Συχνά γίνονταν εστίες αντίστασης (Μονή Σέκου, Μονή Αρκαδίου, Μονή Βαρνάκοβας κ.λπ.).

Μονή Σέκου στην Μολδαβία
Αυτή τη στάση των Μοναστηριών στον Αγώνα ομολογεί και προσδιορίζει με το δικό του μοναδικό τρόπο ο
Στρατηγός Μακρυγιάννης: "Τ' άγια τα μοναστήρια, οπού
'τρωγαν ψωμί οι δυστυχισμένοι [...] από τους κόπους των
Πατέρων, των Καλογήρων. Δεν ήταν καπιτσίνοι δυτικοί,
ήταν υπηρέτες των Μοναστηριών της Ορθοδοξίας. Δεν
ήταν τεμπέληδες· δούλευαν και προσκυνούσαν (=λάτρευαν). Και εις τον αγώνα της πατρίδος σ'αυτά τα μοναστήρια γινόταν τα μυστικοσυμβούλια, συναζόταν τα ολίγα αναγκαία του πολέμου, και εις τον πόλεμον θυσίαζαν
και σκοτωνόταν αυτείνοι, οι 'περέτες των μοναστηριών
και των εκκλησιών. Τριάντα είναι μόνον με μένα σκοτωμένοι έξω εις τους πολέμους και εις το Κάστρο, το Νιόκαστρο και εις την Αθήνα" (Στρατηγού Μακρυγιάννη, Οράματα και θάματα, Αθήνα 1983, σ. 163/4).
Προσφορά των μοναστηριών ήταν και είναι πάνω
απ' όλα αφατρίαστη και ακομμάτιστη, αληθινά εθνική. Τα
Ελληνικά Μοναστήρια δεν συνδέθηκαν μόνο με τις εξεγέρσεις των χρόνων της δουλείας, αλλά από αυτά ξεπήδησαν και μεγάλες μορφές του '21, φωτεινοί Ηγέτες και
φλογεροί Επαναστάτες.
Όπως ,
Ο Αγιορείτης πατριάρχης Αγαθάγγελος, όπως και ο
Μαρωνείας Κωνστάντιος και ο Ηρακλείας Ιγνάτιος. Στη
Μονή Φιλοσόφου Δημητσάνας "μαθήτευσαν" ο Αργολίδος Γρηγόριος, ο Π. Πατρών Γερμανός, ο Τριπόλεως Δανιήλ, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, ο Μονεμβασίας Χρύσανθος .
Ο Χριστιανουπόλεως Γερμανός στο Μ. Σπήλαιο, ο Χίου
Δανιήλ στη Ν. Μονή Χίου, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος
στη μονή Αγ. Θεοδώρων, ο Κύπρου Κυπριανός στη μονή
Μαχαιρά Κύπρου, κ.λπ. Από Μονές ξεκίνησαν επίσης ο
Παπαφλέσσας και ο Αθανάσιος Διάκος.

Συνεχίζεται
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Ν. ΛΕΣΒΟΥ
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Στις 23 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Δαγκόπουλος Θεόδωρος με μέλη του Παραρτήματος και παρουσία του Δκτού της 98 ΑΔΤΕ, αντάλλαξαν ευχές στα
γραφεία του παραρτήματος.
Διανεμηθήκαν δώρα στους άνδρες φυλακίων της
98 ΑΔΤΕ .Η όλη τελετή πραγματοποιήθηκε στο γραφείο
του Δκτη της 98 ΑΔΤΕ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Την 24 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα, συγκέντρωση των μελών μας στο γραφείο του Παραρτήματος λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Την συγκέντρωση τίμησε με την παρουσία του και ο βουλευτής Ν.Δ. του Νομού Καστοριάς κος Ζήσης Τζηκαλάγιας
στον οποίο ετέθησαν εμφατικά για ενημέρωση όλα τα θέματα
που απασχολούν τους απόστρατους αξιωματικούς και ζητήθηκε από αυτόν να τα στηρίξει με θέρμη και να μας ενημερώνει
σχετικά.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών, ενημέρωση - συζήτηση επί όλων των θεμάτων και επίδοση των βραβείων των αριστούχων μαθητών Λυκείου στους δικαιούχους
αξιωματικούς.
Την 06 Ιανουαρίου, μέλη του Παραρτήματος Καστοριάς
πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στο ΕΦ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ
στα Ε/Α σύνορα, για ανταλλαγή ευχών και επίδοση δώρων.
Την 12 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε Αγιασμός στο γραφείο του Παραρτήματος Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σχης (ΥΓ) ε.α. Ιωάννης
Ίσσαρης, βράβευσε τους αριστούχους μαθητές της Γ’ Λυκείου του σχολικού έτους 2020-2021.
Η απονομή επαίνων και ενός αναμνηστικού δώρου, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Παραρτήματος στην πόλη της
Καλαμάτας και επιδόθηκε στους μαθητές.
«Ο Covid μπορεί να καλπάζει, η ζωή όμως συνεχίζεται. Η
ηθική αμοιβή είναι κάτι σπουδαίο και σημαντικό», αυτά μεταξύ άλλων τόνισε ο Πρόεδρος, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα
ελπίδας στις απαρχές του νέου έτους 2022 και επ’ ευκαιρίας
της σημαντικής βράβευσης των μαθητών

ΚΕΡΚΥΡΑ
Μέλη του Τ.Σ Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Κέρκυρας παραδίδουν σε στέλεχος του ΤΕΘ ΚΈΡΚΥΡΑΣ το
γιορτινό δώρο της ΕΑΑΣ
(ένα στεγνωτηριο ρούχων) που προορίζεται για
τις ανάγκες του Ε.Φ ΟΘΩΝΩΝ , του " Καστελόριζου
του Βορρά".
Από το μετερίζι μας εκεί που ο χάρτης χαράζει γραμμές και
σύνορα στέλνουμε τις ευχές μας σε όλους αυτούς τους λίγους
μα ξεχωριστούς που φοράνε τη σεπτή στρατιωτική στολή να είναι γεροί και υπερήφανοι.
Καλή και ευλογημένη χρονιά.

ΛΑΡΙΣΑ
Την 23 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε λιτή γιορτή,
στην έδρα του Παραρτήματος Λάρισας, για ανταλλαγή ευχών
μεταξύ των μελών.
Την 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η Βράβευση Αριστούχων Μαθητών με παραλαβή επαίνων από τους δικαιούχους.

ΣΑΛΑΜΙΝA
Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου κόπηκε η βασιλόπιττα του Παραρτήματος
Σαλαμίνος της ΕΑΑΣ, σε στενό κύκλο
και με τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, παρουσία
του Δημάρχου Σαλαμίνος Κου Γεωργίου Παναγόπουλου και του Προέδρου
του Τοπικού Παραρτήματος Σαλαμίνος της ΕΑΑΝ, Υποναύαρχου (Μ) εα
Γεωργίου Κουτσούκου ΠΝ.
Κατά την τελετή απονεμήθηκε ο
έπαινος μαθητικής επίδοσης της ΕΑΑΣ
για το Δημήτριο Καλογερόπουλο, γιό
μέλους του Παραρτήματος, ο οποίος
επέτυχε και φοιτά στη Σχολή Ικάρων.
Σε σύντομη ομιλία του, ο Πρόεδρος, Υπτγος εα Βασίλειος Μήττας,
αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο του
Παραρτήματος Σαλαμίνος της ΕΑΑΣ
κατά το 2021 και ευχήθηκε οι συνθήκες να επιτρέψουν την επάνοδο στις
κανονικές δραστηριότητες το νέο έτος
2022.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιανουάριος 2022

Ιανουάριος 2022 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ
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ΚΟΖΑΝΗ
Την 28η Οκτ. 2021, ο Πρόεδρος Αντγος ε. α. Καψάλης Μιχαήλ και μέλη του Παραρτήματος, συμμετείχαν στις εορταστικές
εκδηλώσεις της εθνικής επετείου κατά την οποία τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, δοξολογία, επιμνημόσυνος δέηση, εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας και καταθέσεις στεφανιών στην κεντρική
πλατεία της πόλης και ολοκληρώθηκαν με την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση .
Την 21η Νοε. 2021, ο Τχης ε.α. Γκόνης Φώτιος ταμίας του
Τ.Σ. παρέστη , στην τελετή εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου και Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν, δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, εκφώνηση σχετικής ομιλίας εντός του ναού με ομιλητή
τον Γραμματέα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Κοζάνης , ακολούθησαν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, και στη συνέχεια παρατέθηκε μικρή δεξίωση στη ΛΑΦΚ από
το Διοικητή της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ .
Οι φετινές εκδηλώσεις ανταλλαγής ευχών μεταξύ των μελών
του ΤΣ και των μελών του Παραρτήματος , πραγματοποιήθηκαν
σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό μελών μας και περιοδικά, λόγω
του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων. Ωστόσο στα πλαίσια της
κοινωνικής προσφοράς μας διατέθηκαν τρόφιμα για την ενίσχυση
απόρων οικογενειών της πόλης μας καθώς και εδέσματα-γλυκά
σε στρατιωτική μονάδα.

ΚΙΛΚΙΣ
Την Τετάρτη 22 Δεκ. 2021 ο Πρόεδρος
του ΤΣ του Παραρτήματος ν. Κιλκίς Ανχης
ε.α. Μαυρογόνατος Ευάγγελος, συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Ταξχο ε.α Τσερτσίδη Σπυρίδωνα, επισκεύθηκαν στο γραφείο του τον νέο Μητροπολίτη Πολυανής, Κιλκισίου κ Αγ. Αθανασίου κ.κ Βαρθολομαίο, στην έδρα της Ιεράς
Μητροπόλεως στο Κιλκίς.
Κατά την επίσκεψή τους συνεχάρησαν
τον νέο Μητροπολίτη για την εκλογή και την
ενθρόνησή του, του ευχήθηκαν υγεία και
κάθε ευλογία στο έργο του και αντάλλαξαν
ευχές ενόψη των Χριστουγέννων.
Την Τετάρτη 29 Δεκ 2021 πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του ΤΣ του Παραρτήματος Κιλκίς, απονομή των βραβεύσεων των

ΣΑΜΟΣ
Στις 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος Ταξχος ε.α. Πανταζής Δημήτριος και Μέλη του Παραρτήματος, πραγματοποίησαν επίσκεψη
στο γραφείο του Δκτή 79 ΑΔΤΕ για ανταλλαγή ευχών ενόψει των
εορτών και παρέδωσαν ένα στεγνωτήριο ρούχων για το Ε.Φ. Μαραθοκάμπου, με χρήματα που διατέθηκαν από την ΕΑΑΣ .
Δεν κατέστη δυνατή η παρουσία μας στο Ε.Φ. λόγω του δύσβατου του εδάφους και την τήρηση των μέτρων πρόληψης COVID 19.

ΧΑΝΙA
Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτγος ε.α. Γεώργιος
Φινοκαλιώτης έγινε δεκτός
από τη Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου της βουλευτού Χανίων κας Μπακογιάννη
καθώς επίσης και από τον
βουλευτή Χανίων κ. Βολουδάκη τους οποίους και ενημέρωσε για θέματα που απασχολούν τους αποστράτους αξιωματικούς και ιδιαίτερα για τη
φορολόγηση των αναδρομικών και του καθορισμού της σειράς προβαδίσματος κατά τις επίσημες εορτές & τελετές.

αριστούχων μαθητών Β΄και Γ΄ Λυκείου των
οικογενειών των μελών του Παραρτήματος.
Η προσέλευση πραγματοποιήθηκε διαδοχικά και τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα
υγειονομικής προστασίας. Ο Πρόεδρος και
τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου συνεχάρησαν τους μαθητές για την επιτυχία τους
και ευχήθηκαν υγεία και επιτυχίες στη ζωή
των παιδιών και στις οικογένειές τους.
Το Σάββατο 01 Ιαν. 2022 τελέσθηκε η
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου στον ομόνυμο Ιερό Ναό στο Κιλκίς,
χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πολυανής, Κιλκισίου κ Αγ. Αθανασίου κ.κ Βαρθολομαίου. Στην Θ. Λειτουργία παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεωργαντάς Γεώργιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ. Βεργίδης Ανδρέας, ο Δήμαρχος Κιλκίς κ. Κυριακίδης Δημήτριος, ο
Ταξίαρχος Δκτής της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας κ.
Τσάμης Βασίλειος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Κιλκίς κ. Χαραλαμπίδης Δημήτριος, εκπρόσωποι φορέων της πόλης και πλήθος πιστών. Από το ΤΣ του Παραρτήματος Κιλκίς
παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Ανχης ε.α.
Μαυρογόνατος Ευάγγελος, συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
Ταξχο ε.α Τσερτσίδη Σπυρίδωνα.
Τη Δευτέρα 3 Ιαν. 2022 πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας στο γραφείο του
ΤΣ του Παραρτήματος Κιλκίς στην οποία
συμμετείχαν μόνο τα μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου, ανταποκρινόμενοι στους περιορισμούς και στις οδηγίες αποφυγής συγ-

κεντρώσεων σε κλειστούς χώρους που καθορίσθηκαν από την πολιτεία για την εορταστική περίοδο.
Καλή και Ευλογημένη Χρονιά στα μέλη
του Παραρτήματος και σε όλους τους συναδέλφους των λοιπών Παραττημάτων της
ΕΑΑΣ.
Την Πέμπτη 06 Ιαν. 2022 τελέσθηκε
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στο Κιλκίς, η Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων και Αγιασμού των Υδάτων, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πολυανής, Κιλκισίου κ Αγ. Αθανασίου κ.κ Βαρθολομαίου. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε Κατάδυση του Τιμίου
Σταυρού στο Κολυμβητήριο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” και στη λίμνη Δοϊράνη. Στις Ιερές
Ακολουθίες συμμετείχαν οι πολειακές, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης
του Κιλκίς και πλήθος πιστών. Από το ΤΣ του
Παραρτήματος ν. Κιλκίς παρευρέθηκαν ο
Πρόεδρος Ανχης ε.α. Μαυρογόνατος Ευάγγελος, συνοδευόμενος από ολιγομελή ομάδα μελών του Παραρτήματος Κιλκίς.

ΞΑΝΘΗ
Την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος προέβει στην
ανταλλαγή ευχών με μέλη του Παραρτήματος, τοπικούς φορείς της Ξάνθης και φίλους του Παραρτήματος, τηρώντας
όλα τα μέτρα κατά της διάδοσης του COVID-19
Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ξάνθης της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), επισκέφτηκε εθιμοτυπικά την 20η Ιανουαρίου 2022 τον νέο
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης κ. Κωνσταντίνο Κουρτίδη
και αφού τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων
του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του. Στη συνέχεια
ενημέρωσε τον νέο Αντιπεριφερειάρχη για το έργο και τις
δράσεις του Παραρτήματος για τα οποία ήταν ενήμερος σε
μεγάλο βαθμό. Το Παράρτημα της ΕΑΑΣ Ξάνθης συνεργάζεται άψογα με όλους τους Τοπικούς Φορείς με γνώμονα το
συμφέρον των μελών του αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.
Την 27η Ιανουαρίου το Παράρτημα έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά του σε σύνδεση μέσω Zoom με όλα
τα υπόλοιπα Παραρτήματα ανά την Ελλάδα και την Έδρα της
ΕΑΑΣ, με παρουσία λίγων μελών λόγω υγειονομικών μέτρων .
Τυχερός της χρονιάς ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ε.α. Αριστοτέλης Τσότρας και το "φλουρί" αντιστοιχούσε σε ένα βιβλίο του συγγραφέα Δήμου Βογιατζόπουλου " Η Ξάνθη πριν και μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο".

10 Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όπως κάθε χρόνο, με την ευκαιρία των
εορτών των Χριστουγέννων,έτσι και φέτος,
το Παράρτημα Ιωαννίνων της ΕΑΑΣ, συγκέντρωσε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Γηροκομείο που λειτουργεί η
Ακριτική Ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης , στην Κόνιτσα. Για το σκοπό αυτό μετακινηθήκαμε με
τα ΙΧ του Προέδρου , του Αντιπροέδρου
Σχη ε.α. κ. Γκέρατς Δημ. και του μέλους
μας , Σχη ε.α. κ. Κλάδου Δημ., την 30η Δεκεμβρίου 2021.

2. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Σχης (ΠΖ) ε. α. Αλέξανδρος Παναγής, με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Σχη (ΠΖ) ε. α
Δημήτριο Βαρέλη, παραβρέθηκαν στη Νεκρώσιμη Ακολουθία του ήρωα Σχη(ΠΖ) Κωνσταντίνου
Κόκκα, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Πέτα Άρτας.
Ο Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κόκκας,
έπεσε μαχόμενος υπέρ Πίστεως και Πατρίδος το
1974, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο.
Στη Νεκρώσιμο Ακολουθία του Ήρωα Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Κόκκα, σε ένδειξη τιμής και συμπαράστασης στην οικογένειά του, παρέστησαν :
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος
Χαρδαλιάς,
Ο Βουλευτής Άρτας κ. Χρήστος Γκόκας ως
εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων,
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων κ. Γεώργιος Στύλιος,
Η Δήμαρχος Ν. Σκουφά κ. Ροζίνα Βαβέτση,
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλειος Ψαθάς,
Ο Διοικητής Ιης Μεραρχίας Πεζικού
Υπτγος Δημήτριος Βουνίσιος,
Ο Διοικητής της VIII Μ/Π ΤΑΞ. Ταξχος Χρήστος Σιόρεντας
Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Άρτας Ταξχος Γεώργιος Βασιλείου
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της
Κυπριακής Δημοκρατίας Ανχης (ΠΒ) Χρήστος
Πιερής,
Ο Διοικητής του 584 Μ/Π ΤΠ Άνχης(ΠΖ) Αριστείδης Θεοδωρής
Αντιπροσωπείες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ο Γ.Γ. του Πανελληνίου συλλόγου πολεμιστών Κύπρου Εθνικής Φρουράς Ανδρέας Σολωμός
Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας επιτροπής
αγνοουμένων Μαρία Καλαμπουρτζή
Συγκίνησε με τον επικήδειό της η κόρη
του ήρωα Σχη, Ελένη Κόκκα.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣA ( ΚΩΣ)

Την 1η Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος κι ο
Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος, παρέστησαν στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγ.
Αθανασίου Ιωαννίνων, για την καθιερωμένη Δοξολογία για το Νέο Έτος.
Παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
, τοπικοί Βουλευτές και ο Δκτής της 8ης
Μ/Π ΤΑΞΠΖ, ο Συντον. Πυρ. Υπηρ. Ηπείρου, και εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

3. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Την 16η Ιανουαρίου, το ΤΣ του Παραρτήματος και μέλη της ΕΑΑΣ, τέλεσαν, στον
Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου Κονίτσης, το ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο ,
υπέρ των της Πατρίδος πεσόντων, στη Μάχη της Κόνιτσας (25 Δεκ 1947 - 07 Ιαν
1948) .
Σχετική ομιλία, ανέγνωσε ο Πρόεδρος
του ΤΣ Ιωαννίνων.
Στο Μνημόσυνο περέστησαν μεταξύ
άλλων, η Βουλευτής Ιωαννίνων (της ΝΔ) κ.
Κεφάλα Μαρία, ο Δήμαρχος Κονίτσης κ.
Εξάρχου Νικ., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ιωαννίνων κ. Κιτσάκης Οδυσ. και εκπρόσωποι Κομμάτων
και Οργανώσεων, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Κοιμητηρίου
Αγ. Νικολάου Κονίτσης όπου υπάρχει
Στρατιωτικό Κοιμητήριο.
Η εκδήλωση περατώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο, από τους παρισταμένους.

ΔΡΑΜΑ
Την 23 Δεκ 2021 ,πραγματοποιήθηκε
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στα γραφεία
του Παραρτήματός με συμμετοχή του ΔΣ
καθώς και μελών μας.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιανουάριος 2022

Την 30η Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Σχης ε.α. Φλεριανός Ιάκωβος και η Αντιπρόεδρος Άνχης ε.α. Πετρίδου Ανδριανή, επισκέφθηκαν Στρατιωτικό Φυλάκιο της 80 ΑΔΤΕ και αντάλλαξαν ευχές με τον Ταξίαρχο Διοικητή της Ταξιαρχίας, με Επιτελείς και με το προσωπικό του Φυλακίου.
Επίσης προσέφεραν δώρα και γλυκά.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Άνχης ε.α. Σταύρος Καλογεράκης παραβρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:
- 01 Iαν. στην δοξολογία για τον εορτασμό
του Νέου Έτους, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Μηνά.
- 06 Ιαν.στην δοξολογία για τον εορτασμό
των Θεοφανείων και στη Τελετή αγιασμού των
Υδάτων στο Ενετικό λιμάνι.
- 10 Ιαν. επισκέφθηκε με μέλη των ΤΣ συλ-

λόγων Αποστράτων ΣΑ, τον Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και του επέδωσαν υπόμνημα, προκειμένου να κατατεθεί επίκαιρη επερώτηση στην Βουλή, για το τρόπο
υπολογισμού των συντάξεων ( χηρείας ) από
01 Ιαν. 2022. Η επερώτηση κατατέθηκε και συζητήθηκε την 14 Ιαν. 2022,φέροντας στην επιφάνεια, σκληρές μνημονιακές διατάξεις.
-13 Ιαν. επισκέφτηκε με τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομίας Κ. Νίκο
Ουρανό, την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης κ. Μαρία Κοζυράκη και της επέδω-

σε υπόμνημα με μείζονα αιτήματα των Αποστράτων.
- 22 Ιαν. ύστερα από επιθυμία του Βουλευτή ( ΚΚΕ )κ. Συντυχάκη Εμμανουήλ επισκέφθηκε το Γραφείο μας. Ενημερώθηκε για την Οργάνωση, Αποστολή και Δραστηριότητες του
Παραρτήματος. Στην συνάντηση συμμετείχαν
και Εκπρόσωποι των Συλλόγων Αποστράτων
ΣΑ, Του επιδόθηκε υπόμνημα και θα του δοθούν στοιχεία για κατάθεση επερώτησης στην
Βουλή, αναφορικά με την Προσωπική Διαφορά στις συντάξεις.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣA (ΡΟΔΟΣ)
Την 28 Δεκεμβρίου 2021, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Δωδεκανήσου Ρόδος, επισκέφτηκαν Φυλάκιο της 95 ΑΔΤΕ , αντάλλαξαν ευχές με το προσωπικό της Μονάδος και
του Φυλακίου και παρέδωσαν δώρα και γλυκά, εκ μέρους των μελών του Παραρτήματος.
Τα μέλη του ΤΣ ευχαρίστησαν την Μονάδα για την φιλοξενία και ευχήθηκαν στο μόνιμο προσωπικό και στους οπλίτες θητείας, Χρόνια Πολλά με υγεία , δύναμη, ευτυχία και επιτυχία στο έργο
τους. Την 21 Ιανουαρίου 2022, επίσκεψη στα νέα γραφεία του Παραρτήματός, πραγματοποίησε ο
Κοσμήτορας της Βουλής -Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Α. Υψηλάντης. Κατά την επίσκεψή
του ο κ. Υψηλάντης, είχε την ευκαιρία να δει τον νέο χώρο των γραφείων του Παραρτήματος και να
πληροφορηθεί για την αποστολή, τις πρωτοβουλίες, τις δραστηριότητές και τα θέματα που μας απασχολούν. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα παρόντα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.Τα
μέλη του ΤΣ ευχαρίστησαν τον κ. Υψηλάντη για το ενδιαφέρον που επέδειξε και την υποστήριξή του
στις μελλοντικές δράσεις της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Δωδεκανήσου-Ρόδος. (1η φωτογραφία)
Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, στα γραφεία του Παραρτήματός, είχαμε την χαρά να επιδώσουμε τιμητικό δίπλωμα, εκ μέρους της ΕΑΑΣ, στην κ. Κυριακή Τσιμπλή, τέκνο του μέλους μας κ.
Μιχάλη Τσιμπλή, η οποία αποφοίτησε από την Γ' Λυκείου με ΑΡΙΣΤΑ και φοιτά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα μέλη του ΤΣ ευχήθηκαν στην αγαπητή Κυριακή αλλά και στους άλλους αρίστους μαθητές
που είναι τέκνα των μελών μας, να έχουν υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες στη ζωή τους.

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

Ιανουάριος 2022 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ
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Κλιματική αλλαγή & Αλλεργία
Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ MD,PhD(c)
ΕΠΙΑΤΡΟΣ – ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 401 ΓΣΝΑ

Η κλιματική αλλαγή είναι ένας όρος που
έχει εισβάλλει στη ζωή μας τα τελευταία έτη.
Η σταθερή αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, που προκύπτει από την καύση ορυκτών καυσίμων και τη συσσώρευση αερίων
θερμοκηπίου (GHG), συνεχίζει να αποσταθεροποιεί όλα τα οικοσυστήματα παγκοσμίως.
Αν και οι ετήσιες εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά το ήμισυ μέχρι το 2030 και να μηδενιστούν έως το 2050 βάσει της συμφωνίας
του Παρισιού το 2015, για να περιοριστούν
ορισμένες από τις πιο καταστροφικές επιπτώ-

σεις που σχετίζονται με την υπερθέρμανση
του πλανήτη, οι προσπάθειες του κόσμου για
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου υπολείπονται των δεσμεύσεων.
Έτσι, ο Ιούλιος του 2021 ανακηρύχθηκε πρόσφατα ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ τα τελευταία 142 χρόνια.
Από την έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστασης μέχρι σήμερα, η συγκέντρωση του
CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο από 280 ppm σε περισσότερα από
415 ppm, μια αλλαγή της τάξης του 48%. Αυτή η άνοδος οδήγησε σε αυξημένη παγκόσμια μέση θερμοκρασία επιφάνειας. Τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών για την παγκόσμια θέρμανση είναι πολύπλοκα και συνεισφέρουν περαιτέρω στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην έκθεση στη γύρη και στα ακραία

καιρικά φαινόμενα.
Εκτός από την επιδείνωση της αναπνευστικής υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλει στην ατοπία και στην ευαισθησία σε
λοιμώξεις. Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης CO2 που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή έχει τροποποιήσει τη διάρκεια των εποχών γύρης, την
εποχικότητα απελευθέρωσης γύρης, την ποσότητα της παραγόμενης γύρης και σε ορισμένες περιπτώσεις τη σύνθεση και την αλλεργιογονικότητα αυτής. Αλλαγές στις βροχοπτώσεις, τυφώνες και ισχυροί άνεμοι θα
μπορούσαν να επεκτείνουν την εμβέλεια των
ειδών γύρης στην ατμόσφαιρα μεταφέροντας
μη ιθαγενή είδη γύρης σε διαφορετικές περιοχές, ευαισθητοποιώντας δυνητικά τους
ευαίσθητους πληθυσμούς σε απομακρυσμέ-

νες περιοχές. Η κλιματική αλλαγή έχει συμβάλει στην αυξημένη παραγωγή διαφόρων
αεροαλλεργιογόνων και αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή τους. Οι αλλαγές στην
εποχή άνθησης λόγω της κλιματικής αλλαγής
θα επεκτείνουν τις αλλεργιογόνες εποχές, με
επακόλουθες αυξήσεις στην έκθεση του ανθρώπου σε αυτές. Αυτές οι αλλαγές στον βιότοπο των φυτών μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας στη γύρη.
Οι επιδράσεις των αερίων θερμοκηπίου
στη γύρη επηρεάζουν τη συχνότητα και τη σοβαρότητα του άσθματος και της αλλεργικής
ρινίτιδας. Οι αλλαγές στη θερμοκρασία, η
ατμοσφαιρική ρύπανση και τα ακραία καιρικά
φαινόμενα ασκούν δυσμενείς πολυσυστημικές επιπτώσεις στην υγεία και επηρεάζουν
δυσανάλογα τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Η στήλη της βιβλιοθήκης
Γράφει
ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Ἡ βιβλιοθήκη μας ἐμπλουτίσθηκε μέ 5 νέα βιβλία
τά ὁποῖα ἐδωρήθησαν ἀπό τούς συγγραφεῖς:
1. Ὁ Ὑπτγος ἐ.ἀ. Μηχανολόγος Ἠλεκτρολόγος
(ΕΜΠ) καί λογοτέχνης κ.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ συνεχίζοντας τήν συγγραφή
τῶν ἄριστων βιβλίων του
μᾶς δώρισε τό τελευταίο
του ἔργο μέ τίτλο: “Ο
Γάμος” (Ἐπιλογή
συντρόφου) μέ τό ὁποίο
ἀναλύει τίς αἰτίες καί τά
ἀποτελέσματα τῆς ὁμαλής
οἰκογενειακῆς ζωής.
(τηλ. συγγραφέα: 690 834
8191).
2. Ἡ κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ-ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ
μᾶς δώρησε τό ἐξαίρετο καί σπάνιο βιβλίο της:
“ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ” (ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΣ).
Πρόκειται γιά ἕνα ἔργο στό
ὀποίο περιλαμβάνει τό ἀρχείο
τοῦ πατέρα της (ἰδιόχειρα
ἡμερολόγια ἤ συγγράμματά
του κατά τήν διάρκεια τῆς
φυλάκισής του καί μετά ἀπό
αυτή) καί πού ὁπως γράφει ἡ
ἴδια ἐδῶ φαίνεται ὄτι ὁ
πατέρας της Σπῦρος Μουστακλῆς δέν ἦταν κάτι τό ξεχωριστό ἀλλά ἕνας ἁπλός
ἄνθρωπος πού ἡ μοῖρα τόν

ἔφερε νά παίξει σημαντικό ρόλο σέ κρίσιμες καί
ἀποφασιστικές στιγμές τῆς ἱστορίας τῆς πατρίδος
μας.
Σκοπός της: Νά μαθαίνουν οἱ νεότεροι καί νά θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι.
(Ἐκδόσεις “ΛΕΙΜΩΝ” Νικηταρᾶ 2-4 Ἀθήνα τηλ.210
3227323 )
3. Ὁ Ἀντγος ἐ.ἀ. κ.
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μᾶς δώρησε
τήν αὐτοβιογραφία
τοῦ πατέρα του ὄπως
τήν ἔχει ἐπιμεληθεῖ, ὁ
ἰδιος, μέ τίτλο: “ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ
(ἕνας ταπεινός καί
ἀσυμβίβαστος στρατιώτης”.
Πρόκειται γιά ἕνα
βιβλίο, αὐτοβιογραφία τοῦ Ὑποστρατήγου Καραμπέρη Στεφάνου, μέ φόντο τήν ἱστορία τῆς
πατρίδος μας πού ἀρχίζει ἀπό τό τά Ἑλληνοαλβανικά σύνορα μέχρι τήν Μέση Ἀνατολή, τον
Ἐμφύλιο καί τήν συμμετοχή του στό καθεστώς τῆς
21η Ἀπριλίου 1967 γιά τήν ὁποία καί φυλακίσθηκε.
Ἄλλο ἕνα βιβλίο γιά κάθε, ἀντικειμενικό, μελετητή
τῆς ἱστορίας μας.
(Ἐκδόσεις “ΠΕΛΑΣΓΟΣ” Χαριλάου Τρικούπη 14
Ἀθήνα. τηλ. 2106440021)
4. Ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ. ἀ. κ. ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μᾶς δώρισε ἕνα, διαφορετικό καί ἰδιαίτερο
βιβλίο μέ τόν τίτλο: “ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΟΜΓ”
Γιατί ἰδιαίτερο; Γιατί πέρα ἀπό τήν περιγραφή τῆς
ἱστορίας τῆς δραστήριας αὐτῆς ὀμάδος, ὁπως
φαίνεται ἀπό τόν τίτλο, ὁ Στρατηγός μᾶς διδάσκει,
μέ τό παράδειγμά του, πῶς νά βελτιώσουμε τήν ζωή
μας βρίσκοντας νόημα μέ συμμετοχή σέ ἀθλήματα

πού φάνταζαν πολύ
δύσκολα κατά τόν ἐργασιακό μας βίο. Ὁ Στγός
μετά τήν ἀποστρατεία
του, τό 2002, ἀσχολήθηκε
μέ τόν Μαραθώνιο δρόμο,
εἶναι ἱδρυτικό μέλος τῆς
ΟΜΓ, ἔχει συμμετάσχει σέ
30 Μαραθώνιους ἀγώνες
στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό καί... συνεχίζει!!!!
(Ἐκτύπωση: Γραφικές
Τέχνες “ΣΑΜΠΟΣ” Γιαννιτσά).
5. Ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. κ. ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
μᾶς δώρησε ἕνα ἐξαιρετικό πόνημά του μέ τίτλο:
“ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”
Ὁ Στγος μετά τήν ἀποστρατεία του το 2002
ἀσχολήθηκε μέ τήν
μελέτη τῆς Ἀρχαίας
Ἑλληνικῆς Γραμματείας καθώς καί τῆς
Παγκόσμιας Λογοτεχνίας. Μέ τό παρόν
βιβλίο μᾶς παρουσιάζει φιλοσοφική
γνώση πάνω σέ θέματα ὀργανώσεως κοινωνιῶν καί τοῦ ρόλου
πού παίζουν οἱ θρησκείες. Ὅπως εἶχε πεῖ
ὁ Πλούταρχος, “.... περιοδεύοντας θά συναντήσῃς
πόλεις ἀτείχιστες, ἀγράμματες, ἀβασίλευτες, ἀκατοίκητες...ὁμως ἀνίερες (χωρίς ἱερό τέμενος) καί
ἄθεη πόλη δέν εἶδε οὔτε θά δῇ κανείς”.
Πάνω σ’αὐτό ὁ συγγραφέας μᾶς ἐξηγεῖ πῶς φτάσαμε ἀπό τό Δωδεκάθεο στούς Δώδεκα Ἀποστόλους.
(Ἐκδώσεις: “Ι. Φλαούνας” Ἐμ . Μπενάκη 18. Τ.Κ.
10678 Ἀθήνα τηλ. 210 3252767)

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιανουάριος 2022

12 Ενημέρωση
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

(Mέρος 3ο)

Ουκ έρχεται μόνον, αλλά…
Πριν προχωρήσουμε στο σημερινό 3ο και
τελευταίο σημείωμά μας για το «Τότε» και
με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του
παλαιμάχου τερματοφύλακα της ΑΕΚ
Στέλιου Σεραφείδη (φωτογραφία), αξίζει
να αναφέρουμε μια ιστοριούλα που είναι
σχετική με τα μπακάλικα της εποχής
εκείνης, με τα οποία ασχοληθήκαμε στο
προηγούμενο σημέιωμά μας.

Μ

ας την παρουσίασε ο γνωστός δημοσιογράφος κ.
Φαίδων Κωνσταντουδάκης, στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Δικέφαλος Αετός» και αφορά την αποστροφή του Σεραφείδη προς τις… ελιές: «…Όταν ήταν πιτσιρικάς ο
παλαίμαχος τερματοφύλακας - γράφει ο κ. Κωνταντουδάκης τον έστειλε η κυρά Μαρία, η μητέρα του, στην Ευριπίδου για ν’
αγοράσει κάποια δράμια ελιές. Ο μπακάλης έβαλε την τρυπητή κουτάλα στο βαρέλι, για ν΄ ανταποκριθεί στην παραγγελία
του πελάτη. Ωιμέ! Μαζί με λίγες ελιές βγήκε κι’ ένας ψόφιος
αρουραίος!...». Από τότε ο Σεραφείδης δεν άντεχε να βλέπει
ελιές ούτε ζωγραφιστές. Όπερ έδει δείξαι…
Όμως αν τα μπακαλικάκια, προσφέρουν τώρα (διότι τότε
πρόσφεραν μάλλον δυσεντερία) κάποια ιλαρότητα, κάποια άλλη πινελιά του «τότε», είναι γεμάτη ανθρωπιά και Ελληνική
απλότητα και ρωμιοσύνη.
Το Σαββατόβραδο!
Τότε βέβαια δεν υπήρχε το ΠουΣουΚου (αν δεν το γνωρίζετε εδώ είμαστε εμείς. ΠουΣουΚου λοιπόν σημαίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή). Τότε υπήρχε μόνο το ΣουΚου, το
οποίο μάλιστα άρχιζε αργά το απόγευμα του Σαββάτου.
Ίσως η καλύτερη περιγραφή του τότε Σαββατόβραδου, είναι αυτή που αποτυπώνει στο τραγούδι του ο Τάσος Λειβαδίτης
σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεία (διότι αυτοί οι
τραγουδιστές ερμήνευαν και δεν χαζοτραγουδούσαν) του μεγάλου Στέλιου Καζαντζίδη.
Θαυμάστε:
και το φεγγάρι ντύνει λες, με τ’ άσπρο νυφικό του,
τις κοπελιές που πλένονταν στο φτωχοπλυσταριό

Πάει κι’ αυτό το όμορφο τ’ απόβραδο. Από Δευτέρα πάλι.
Βέβαια το τραγούδι αυτό, όπως και πολλά άλλα, είχε μέσα
του και τις πολιτικές νύξεις (τι νύξεις δηλαδή…), που ήταν της
μόδας τότε, άλλωστε ουδείς ισχυρίσθηκε ότι τότε ήταν όλα
ωραία. Όμως, δεν παύει να αποτυπώνει θαυμάσια, το Σαββατόβραδο στην φτωχογειτονιά και χωρίς να θέλω να λαϊκίσω
(«γεννήθηκα στα Ταμπούρια και ξεκίνησα από λουστράκος…
») και να το παίξω Νίκος Ξανθόπουλος (μακάρι να είχαμε και
τώρα τέτοιους ηθοποιούς), το Σαββατόβραδο εκεί ακριβώς το
ένοιωθες. Στις άλλες γειτονιές, τις «καλές», δεν είχε νόημα,
αφού εκεί, σχεδόν κάθε βράδυ, είχαν Σαββατόβραδο…
Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε τους στίχους, τους έντυσε με μουσική ο Απόστολος Καλδάρας και τους ερμήνευσε ο
αξεπέραστος Σταμάτης Κόκοτας. Κόκοτας. Πρόκειται για το
«Χριστέ μου αγάπα». Είναι ένα τραγούδι, που ναι μεν δεν έγινε
μεγάλη επιτυχία, αλλά περιγράφει θαυμάσια τα κορίτσια της
γειτονιάς εκείνης της εποχής.
Χριστέ μου αγάπα τα φτωχά της γειτονιάς κορίτσα
που μένουν σε μια κάμαρη και ζουν σε μια αυλίτσα,
που λαϊκά φυλλάδια διαβάζουν και δακρύζουν
και σε παλιά τετράδια καρδούλες ζωγραφίζουν.
Χριστέ μου, αγάπα τα φτωχά της γειτονιάς τ’ αγόρια
που η ζωή τούς έστειλε βοριάδες κι ανηφόρια,

που πάνε στο νυχτερινό για να γινούν ανθρώποι
την ώρα που τ’ αρχονταριό κινάει για γλεντοκόπι.
Χριστέ μου, αγάπα τα φτωχά κορίτσα και αγόρια
που ’χουν στις τσέπες μοναχά δυο τρεις δραχμές για σπόρια,
που μες στα μάτια σε κοιτούν και σου μιλάνε ίσια
κι έχουνε μάθει ν’ αγαπούν ντόμπρα παλικαρίσια.
Βεβαίως, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 η
«φτωχολογιά» μας τελείωσε, αφού μετεξελίχθηκε σε «Μεσαία
Τάξη», η οποία οσονούπω και χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των ταγών μας, μας τελειώνει και αυτή…
Εκεί λοιπόν τα Σαββατόβραδα, η γειτονιά έπαιρνε άλλο
χρώμα. Κινητικότητα για κάποιο γλεντάκι με φίλους οι μεγάλοι.
Ανησυχίες για κάποιο πάρτι που σκαρώνανε (πάντα «ρεφενέ»,
που τραγούδησε ο Κώστα Χατζής) οι νεαροί. Καρδιοχτύπι για
κάποιο περίπατο στα σκοτεινά οι ερωτευμένοι («μη μας πάρει
κάνα μάτι…»), που απολάμβαναν τον έρωτά τους υπό τους
ήχους του τσάκα – τσούκα (Θυμηθείτε τον αξέχαστο Νίκο Φέρμα να φέρνει την καλαθούνα του με τα φιστίκια Αιγίνης στη μύτη του Μίμη Φωτόπουλου, που είχε βγει κλεφτό ραντεβουδάκι
με την Σμαρούλα Γιούλη, στην «Καφετζού»).
Δεν θα ισχυρισθώ τα τετριμμένα, ότι δηλαδή «εκείνα ήταν
ωραία χρόνια, με αγνότητα, με ανθρωπιά κ.λπ.», αν και δεν είναι εντελώς ψέμα. Όχι. Όμως, μήπως ακριβώς εκείνα τα ήθη
ταιριάζουν στον Έλληνα; Μήπως ο τύπος του Έλληνα ταιριάζει
περισσότερο με το «παλικάρι» που ενσάρκωσαν ο Παπαμιχαήλ, ο Κούρκουλος, ο Φούντας, ο Ξανθόπουλος και τόσοι άλλοι; Μήπως αυτά τα ξενόφερτα έκαναν τους νεαρούς μας, ολίγον τι νερόβραστους;
Άκουγα μια μέρα στο ραδιόφωνο, μια κυρία που είχε τηλεφωνήσει σε μια μεταμεσονύκτια εκπομπή να λέει: «Εγώ κύριε
(ανέφερε το όνομα του παρουσιαστή), είμαι 55 χρονών. Όταν
ήμουν νεαρή, στο Γυμνάσιο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο,
και έβγαινα έξω, μάζευα και δέκα σφυρίγματα θαυμασμού από
τα αγόρια. Σήμερα βλέπω να περνούν κορίτσια σαν τα κρύα τα
νερά μπροστά από καμιά εικοσαριά αρσενικά και ουδείς συγκινείται. Τι συμβαίνει;».
Τι να συμβαίνει καλή μου κυρία; Ίσως σήμερα είναι πιο μοδάτο, να σφυρίζονται τ’ αγόρια μεταξύ τους…

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

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΤΑΞΗ
ΣΣΕ – 1956
ΣΣΕ - 1954
ΣΜΥ - 1952
ΣΜΥ – 1971 Α
ΕΛ-ΑΣ
ΣΜΥ - 1982
ΣΣΕ - 1957
ΕΛ-ΑΣ
ΣΜΥ - 1970
ΣΜΥ - 1962
ΣΜΥ – 1975Β΄
ΣΜΥ
ΣΣΕ - 1958
ΣΜΥ –1981 Β΄
ΕΛ-ΑΣ
ΣΣΕ - 1986
ΣΜΥ
ΣΜΥ
ΣΜΥ

ΒΑΘΜΟΣ
Ο-Σ
Άνχης (ΠΖ)
Ταξχος (ΔΒ)
Άνχης (ΥΓ)
Σχης (ΥΓ)
Αστυνόμος Α΄
Τχης (ΠΒ)
Υπτγος (ΠΒ)
Αντιστράτηγος
Τχης (ΔΒ)
Ανχης (Δ)
Υπλγος (ΤΧ)
Σχης (ΤΧ)
Υπτγος (ΤΘ)
Τχης (ΕΜ)
Υποστράτηγος
Σχης (ΔΒ)
Σχης (ΓΡ)
Ανθλγος (ΕΜ)
Ανθλγος (ΠΒ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μιχαηλίδης Αλέξιος
Γεωργίου Φώτιος
Τσιονάκας Σταύρος
Χονδρογιάννης Κωνσταντίνος
Πετρόπουλος Βλάσιος
Χολής Σταύρος
Μουτσάκης Παύλος
Γαρνέλης Μαρίνος
Θωμαδούδης Χρήστος
Παγώνας Αλέξανδρος
Βάβαλος Άγγελος
Τσαπαρίδης Αθανάσιος
Σφυράς Χρήστος
Παλιούρας Γεώργιος
Διαμαντόπουλος Μιχαήλ
Σταυρινός Νικόλαος
Τσακμάκης Αθανάσιος
Κοσμάς Αθανάσιος
Λιοδάκης Παύλος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Φώτιος
Χρήστος
Ιωάννης
Γεώργιος
Θεόδωρος
Ιωάννης
Στέφανος
Νικόλαος
Παναγιώτης
Βασίλειος
Αθανάσιος
Αββράμ
Γεώργιος
Δημήτριος
Διονύσιος
Αντώνιος
Δημήτριος
Ιωάννης
Εμμανουήλ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
07 Ιανουαρίου 2022
02 Ιανουαρίου 2022
23 Δεκεμβρίου 2021
12 Δεκεμβρίου 2021
19 Δεκεμβρίου 2021
14 Δεκεμβρίου 2021
18 Δεκεμβρίου 2021
12 Ιανουαρίου 2022
11 Ιανουαρίου 2022
15 Ιανουαρίου 2022
15 Ιανουαρίου 2022
01 Ιανουαρίου 2022
05 Ιανουαρίου 2022
05 Ιανουαρίου 2022
01 Ιουνίου 2021
20 Ιανουαρίου 2022
22 Ιανουαρίου 2022
21 Ιανουαρίου 2022
13 Ιανουαρίου 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
09 Ιανουαρίου 2022
03 Ιανουαρίου 2022
24 Δεκεμβρίου 2021
13 Δεκεμβρίου 2021
20 Δεκεμβρίου 2021
15 Δεκεμβρίου 2021
19 Δεκεμβρίου 2021
15 Ιανουαρίου 2022
12 Ιανουαρίου 2022
16 Ιανουαρίου 2022
17 Ιανουαρίου 2022
10 Ιανουαρίου 2022
07 Ιανουαρίου 2022
05 Ιανουαρίου 2022
04 Ιουνίου 2021
22 Ιανουαρίου 2022
23 Ιανουαρίου 2022
22 Ιανουαρίου 2022
14 Ιανουαρίου 2022

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Β΄ Κοιμητήριο Δράμας
Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας
Κοιμητήριο Τριπόλεως
Νέο Κοιμητήριο Λάρισας
Κοιμητήριο Περιβλέπτου Ιωαννίνων
Νέο Κοιμητήριο Κιλκίς
Παλαιό Κοιμητήριο Κιλκίς
Κοιμητήριο Κάμπων Κυδωνίας Χανίων
Κοιμητήριο Καβάλας
Κοιμητήριο Μεσοποταμίας Καστοριά
Κοιμητήριο Τυχερού
Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών
Κοιμητήριο Χαλκίδας
Κοιμητήριο Χ. Ροδίτη Ν. Ροδόπης
Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών
Κοιμητήριο Καλυβίων Αττικής
Κοιμητήριο Καβάλας
Κοιμητήριο Ανατολής Ιωαννίνων
Κοιμητήριο Κατσιφαριανά Χανίων
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Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την ίδρυσή της
μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Γράφει ο Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α.
Νικόλαος Νικολάου

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

Σ

τις αρχές του 14ου αιώνα, οι μεγάλες αυτοκρατορίες ανάμεσα στον Ώξο και στον Δούναβη – η αυτοκρατορία των Ιλχανιδών στο
Ιράν, η Χρυσή Ορδή στην Ανατολική Ευρώπη και η
Βυζαντινή Αυτοκρατορία – συγκλονίζονταν από βίαιες εσωτερικές συγκρούσεις. Στα τέλη του παραπάνω αιώνα, οι απόγονοι του Οσμάν ενός παραμεθόριου γαζή και αρχηγέτη των Οθωμανών, είχαν
δημιουργήσει μια νέα αυτοκρατορία, που απλωνόταν από τον Δούναβη μέχρι τον Ευφράτη. Το ερώτημα τώρα που τίθεται είναι πώς αυτή η μικρή συνοριακή ηγεμονία του Οσμάν γαζή, ξεκινώντας από
έναν ιερό πόλεμο ενάντια στο χριστιανικό βυζάντιο,
κατέληξε να γίνει μια αυτοκρατορία, τόσο ισχυρή
και εκτεταμένη και κατάφερε να απειλήσει και να
κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, το τελευταίο
προπύργιο της Ορθοδοξίας και να διατηρηθεί στο
ιστορικό προσκήνιο ως πρωταγωνίστρια μεγάλων
ιστορικών γεγονότων, ως παγκόσμια δύναμη και
μετά από μια σχεδόν χιλιετία να διαμελισθεί και στο
τέλος να καταστραφεί.
Η οικογένεια των Οσμανιδών, της τουρκομανικής φυλής «Καγί», ίδρυσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, περίπου το 1280 όχι στην περιφέρεια,

όπως δημιουργήθηκε το Σελτζουκικό κράτος, αλλά
στο κέντρο της «Ενδιάμεσης Περιοχής», κοντά στην
Κωνσταντινούπολη. Ιστορικά αν δούμε από την αρχαιότητα, όλοι οι λαοί που φτιάχνουν ιστορία καταφθάνουν από την περιφέρεια προς το κέντρο, όπως
πχ. ήρθαν από βορά οι Αχαιοί στην αρχαιότητα έτσι
ήρθαν και οι Τουρκομάνοι τον 10ο - 11ο αιώνα μ. Χ.
από ανατολικά. Αλλά περισσότερη σημασία έχει η
διαπίστωση πως ο «τουρκικός» (Σελτζουκικός) λαός ήταν ήδη εγκατεστημένος στην καρδιά της παραπάνω περιοχής, όταν εμφανίσθηκε στο κέντρο αυτής της καρδιάς, ως εγχώριο προϊόν, η πριγκηπική
αυτή οικογένεια των Οσμανιδών, που έμελλε να
διαδεχθεί εδαφικά και πολιτικά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αλλά ας πάρουμε αυτά τα ιστορικά γεγονότα από την αρχή.
Ο Οσμάν Χαν μπέης, ο ιδρυτής της δυναστείας
των Οθωμανών, γύρω στα 1280 κληρονόμησε από
τον πατέρα του, τον Ερτουγρούλ Χαν μπέη, μια μικρή έκταση γύρω από το Σογιούτ (Sö üt - σημερινό Θηβάσιο στη ΒΔ Τουρκία) και Ντόμανιτς (Domaniç) στη βόρεια Φρυγία, στα σύνορα της Βιθυνίας,
που ήταν βυζαντινή επαρχία. Αυτό το κρατίδιο του
Οσμάν συμπιεζόταν μεταξύ ενός βυζαντινού κράτους – φάντασμα από δυτικά και από το Σελτζουκικό
κράτος από ανατολικά και νότια. Το 1204 οι Φράγκοι σταυροφόροι είχαν ήδη διαμελίσει την πανίσχυρη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στη θέση της υπήρχε μια εικονική θα λέγαμε σήμερα αυτοκρατορία –
στην στην πραγματικότητα ένα ελληνικό κρατίδιο –
η οποία ανασυστάθηκε γύρω από την Κωνσταντινούπολη το 1261, από τους Έλληνες της Νίκαιας. Ο
Οσμαν προτίμησε να αρχίσει την επέκταση του κρατιδίου του αρχικά από το πιο αδύνατο πλευρό, το βυ-

ζαντινό, μέχρις ότου να σταθεροποιηθεί και κατόπιν
να επεκταθεί κατά των ομόθρησκων του Τουρκομάνων, από το άλλο πλευρό το Σελτζουκικό. Το τελευταίο είχε ήδη απδυναμωθεί από την Μογγολική εισβολή.
Σε αυτή τη φάση ο Οσμάν στάθηκε πολύ «τυχερός» για την μετέπειτα δημιουργία του κράτους του,
καθόσον είχε το πλεονέκτημα να βλέπει τη μικρή
του νομαδική ηγεμονία τοποθετημένη μεταξύ δύο
οργανωμένων κρατών, τα οποία καταστράφηκαν
όχι από αυτόν, αλλά από άλλους εξωτερικούς επιδρομείς. Στα δυτικά οι Βυζαντινοί είχαν καταστραφεί από τους Ευρωπαίους Ρωμαιοκαθολικούς
(Φράγκους) πολύ πριν την βασιλεία του και στα
ανατολικά οι Σελτζούκοι καταστράφηκαν από τους
Μογγόλους κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του ως
μπέης. Η εγκατάλειψη της Νίκαιας από τους Βυζαντινούς το 1261 και η επιστροφή τους στην Κωνσταντινούπολη, αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τη
παρουσία τους στη Δυτική Μικρά Ασία.
Σύμφωνα με τις ακριτικές παραδόσεις των Σελτζούκων, για να γίνει κάποιος ανεξάρτητος ηγεμόνας μέσα στο πλαίσιο της σελτζουκικής οργάνωσης
των παραμεθόριων περιοχών, ο Οσμάν έπρεπε να
σημειώσει μια σπουδαία νίκη εναντίον των Χριστιανών (Βυζαντινών) και να πάρει από τον Σελτζούκο
Σουλτάνο τον τίτλο του μπέη, ο οποίος για να δείξει
την απονομή του τιτλου, του έστελνε τα πατροπαράδοτα συμβολα εξουσίας: μια τιμητική στολή, ένα
άλογο, ένα τύμπανο και ένα λάβαρο - σημαία. Έτσι
λοιπόν, γύρω στα 1302 ο Οσμάν πολιόρκησε τη Νίκαια, πρώην πρωτεύουσα των Βυζαντινών. Ο βυζαντινός αυτοκράτορας έστειλε εναντίον του περίπου 2.000 μισθοφόρους, οι οποίοι έπεσαν σε ενέ-

δρα από τον Οσμάν και νικήθηκαν στον ποταμο Βαφέα το καλοκαίρι του 1302. Αυτή η νίκη του Οσμάν
σε βάρος των αυτοκρατορικών στρατευμάτων πολλαπλασίασε τη φήμη του. Μεγάλη συρροή έγινε στο
στρατόπεδο του από γαζήδες από ολόκληρη τη Μικρά Ασία και όπως και στις άλλες παραμεθόριες
ηγεμονίες, όλοι έπαιρναν το όνομα του μπέη τους,
έτσι όλοι αυτής της φυλής ονομάσθηκαν Οσμανλήδες (Οθωμανοί). Συνεπώς το 1302 είναι μια χρονολογία ΟΡΟΣΗΜΟ για τη δημιουργία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι ως Οθωμανικό Πριγκηπάτο παγιώθηκε οριστικά στην περιοχή.
Αργότερα, η κατάρρευση των Σελτζούκων επέτρεψε στον Οσμαν να καταλάβει το οχυρό του Εσκί
Σεχίρ, κατόπιν το οχυρό του Γενί Σεχίρ (Νεάπολη), η
οποία αποτέλεσε και την αρχική έδρα των Οθωμανών. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο άρχισε η πορεία
της μόνιμης εγκατάστασης του λαού του, ο οποίος
σταδιακά εγκατέλειψε τις νομαδικές του συνήθειες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
LEWIS, Bernard. Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας. Τόμος Ι: Τα στάδια της ανάδυσης. Εκδόσεις,
Παπαζήση. Αθήνα, 2001
ZÜRCHER, J Erik. Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας.
Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια. Αθήνα: 2004
ΙΝΑΛΤΖΙΚ, Χαλίλ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία:
Η κλασική εποχή: 1300-1600. μτφ. Κοκολάκης Μιχάλης. Εκδόσεις, Αλεξάνδρεια. Αθηνα, 1995.
ΚΙΤΣΙΚΗΣ, Δημήτρης. Ιστορια της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας: 1280 – 1924. Εκδόσεις, Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΙΑΣ. Πολιτική Ιστορία 29. Αθήνα,
2013.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ

Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους - Φορείς εκδότες τους για
την αποστολή τους :
1. Περιοδική Έκδοση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1968 “σύνδεσμος
68“
2. Τριμηνιαία Ενημερωτική Εφημερίδα Αποστράτων Αξκων ΤΧ Σώματος ‘’Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ’’
3. Τριμηνιαία Έκδοση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων Στρατού Μακεδονίας-Θράκης
(Αποφοίτων ΣΜΥΝ)
4. Εφημερίδα της Ενώσεως Αποστράτων Αξκων
Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) ‘’ηχώ των αιθέρων ‘’
5. Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
‘’ΦΩΝΗ ‘’
6. Διμηνιαία Έκδοση του Αρχηγείου της ΕΛ-ΑΣ
‘’ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ανασκόπηση ‘’
7. Τριμηνιαία Έκδοση Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος ‘’Η Φωνή
των Αποστράτων ‘’
8. Τριμηνιαίο Δημοσιογραφικό Όργανο της ‘’ Πανελλήνιας Ενώσεως Φίλων των Πολυτέκνων ‘’
(Π.Ε.ΦΙ.Π.)
9. Διμηνιαία Εφημερίδα της Ε.Σ.Ε.Α. Αν Μακεδονίας - Θράκης
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Το Δ.Σ. της Ενώσεως εκφράζει τα ειλικρινή
του συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας
του Επιτίμου Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ., Αντγου ε. α.
Παντελεήμονα Μαυροδόπουλου.
Για το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ.
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΧΑ ΜΕ ΑΡΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΤΓΟΥ ΚΟΡΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, με την ευκαιρία συμπλήρωσης προ
ολίγων ημερών, 101 ετών του Αντιστράτηγου ε.α. Κωνσταντίνου Κόρκα, του
εύχεται Χρόνια καλά, ευλογημένα, πολλά.
Η Πολεμική του δράση, η προσφορά του στην Πατρίδα και η Στρατιωτική του
παρουσία να είναι ο φάρος και η πυξίδα για τους νεότερους Έλληνες.
Το ΔΣ/ΕΑΑΣ

"θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία."
Ανδρέας Κάλβος
Την άνοιξη απλώνεις τα φτερά σου,
χωρίς καιρό ανοίγεις εύκολα πανιά`
όμως στα δύσκολα ξεχνάς και τ’ όνομά σου,
κόντρα δεν έμαθες να στέκεις στο χιονιά.
Με φρέντο, καπουτσίνο και σφηνάκια,
μ’ αφρόγαλα, τζιν, βότκα και φτιαχτός,
μαμ, μόνο, και νανάκια και κακάκια,
μία ζωή στον καναπέ σου αραχτός.
Κι όταν στο άδικο επιτέλους θ’ αντιδράσεις
με την κουκούλα σπέρνεις τρόμο στη ματιά`
δέκα βιτρίνες θά ’βρεις πάλι να τις σπάσεις
και με γκαζάκια θα τις λούσεις στη φωτιά.
Μ’ αν θες αλήθεια τους ορίζοντες ν’ αλλάξεις,
την αρετή πρέπει στα στήθια να σταλάξεις!
9/11/2012
Ιωάννης Παναγάκος
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Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

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

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

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
η Μεγάλη του Γένους Σχολή,
η απαρχή των Δαναών1 ελπίδων
κι η μεγίστη των εχθρών χολή2.

Σχολή ταγών, ηρώων κι ηγητόρων
με κόγχες παγερού βλέμματος
κι απέθαντων3 νεκρών σημαιοφόρων,
με Σημαία πλήρη αίματος.
Ημίθεος ήρως ο Παύλος Μελάς:
Ιθύς4 - Πατρίς - Αυτοθυσία.
Ένα το μόρου5 πάθος του η Ελλάς
κι υπέρ όμαιμων η θυσία.
Σχολή πεσόντων, εν τιμή και δόξη
Ευελπίδων με ηδύ αίμα,
των αριπρεπών6 με Μινύων7 λόξη.
Κούρων8 γεννημένων με στέμμα.
«Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει»
ρητό ιπποτών9 ανατροφής,
Ευελπίδων τάξεις έχει ποτίσει
με αϋτή10 υσμίνης11 σοφής.
«Ω ξυν αγγέλοις Λακεδαιμονίοις …….»
των Ελλήνων Ελευθερία.
Θανής πράξη περί Πάτρης ομνύεις
κι αθανασίας ηγερία12.
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
η Μεγάλη του Γένους Σχολή,
της πανήδιστης Μητρός των πατρίδων,
με κύδος13 νίκης αποστολή.
Γρηγόριος Ι. Νταβαρίνος
Δαναός
Υποστράτηγος ε.α.
Αφιερωμένο στους Ευέλπιδες που έδωσαν την ζωή
τους για την Τιμή και την Ελευθερία της Πατρίδος.

Ευχαριστώ τον φίλο και συνάδελφο Αναστάσιο Φαραντάτο για την πολύτιμη συμβολή του σε αυτό το άσμα.
1. Δαναοί (Ομηρική λέξη): προσφώνηση
των Ελλήνων από τον Όμηρο.
Δαναοί: Έλληνες.
2. χολή (Ορφική και Ομηρική λέξη): πίκρα.
3. απέθαντος: η λέξη αυτή ανήκει στο
λεξιλόγιο του δασκάλου μου
Κώστα Καρυωτάκη.
4. ιθύς (Ομηρική λέξη): ιων. αντί του ευθύς,
η ευθεία οδός, ευθύς, ίδιος, ορθός,
ειλικρινής, φιλαλήθης.
5. μόρος (Ομηρική λέξη): ο θάνατος, εξ ου
ου και η μοίρα.
6. αριπρεπής (Ορφική και Ομηρική λέξη):
μεγαλοπρεπής, ένδοξος.
7. κούρος (Ορφική και Ομηρική λέξη): υιός.
κούρος (Ορφική και Ομηρική λέξη): κόρη.
κούρων (Ορφική και Ομηρική λέξη):
υιών, κόρων (θυγατέρων).
8. Μινύες (Ορφική λέξη): προσφώνηση
των Ελλήνων από τον Ορφέα.
Μινύες: Έλληνες.
9. ιππότης: η λέξη αυτή χρησιμοποιείται
από τον Ορφέα και τον Όμηρο
ως προσωνύμιο των υιών των
βασιλέων, ήτοι των πριγκήπων.
ιππότης: πρίγκηπας.
10. αϋτή (Ομηρική λέξη): η κραυγή, ο αλαλαγμός της μάχης, η μάχη.
11. υσμίνη (Ομηρική λέξη): η συμπλοκή, η
μάχη.
12. ηγερία: η γυναίκα που εμπνέει και επηρεάζει
στρατιωτικό, πολιτικό, δημιουργό,
καλλιτέχνη.
13. κύδος (Ορφική και Ομηρική λέξη): τιμή, δόξα,
κλέος.

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Αγωνιστής του ’21 από ιστορική
οικογένεια
2. Παρούσα ημέρα, Στρατιωτική
Σχολή με έδρα σε βουνό
3. Κλωστή (αρχ.), πρωτεύουσα της
Λετονίας, υποθετικό (αρχ.)
4. Ευλόγησε την επανάσταση στην
Αγία Λαύρα
5. Σε αυτήν την κατάσταση τελούν
τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ., επιτίθεμαι
6. Πρωτεύουσα του Κατάρ, Τεχνικός Αποθηκάριος Γραφέας
7. Άρθρο, ο ελληνικός αριθμός
350, Αρχαίος Έλληνας εφευρέτης
8. Τηλεοπτικό Συμβούλιο, Σύμβολο του Χριστιανισμού, εκρηκτική
ύλη
9. Ένας Ιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας, μενεξέδες (αρχ.),
10. Μία τροφός του Δία, Ναυτικό
Στρατηγείο στην ξηρά

1. Ιδρυτής του Ιερού Λόχου
2. Υπάρχω (προστ. β’ ενικ.), όπερα
του Πουτσίνι
3. Αστυνομία Μονάδος, παλιό
στρατιωτικό όχημα, δοχείο λαδιού
4. Ονομασία των Γερμανικών Ε.Δ.
στον Β΄ΠΠ, Σώμα του Σ.Ξ.
5. Τα τριχώματα εριφίων και
αμνών, νησί των Κυκλάδων
6. Φιλήδονο, αυγά (αρχ.)
7. Η κύρια αρτηρία, σιδηροδρομικός σταθμός
8. Προτρέπει, πολύ μικρό αυτοκίνητο
9. Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου,
συναίσθημα μεταξύ φόβου και
αναμονής
10. Υπερισχύω επί αντιπάλου,
β΄συνθετικό της Παναγίας των Παρισίων
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Πωλείται
οικόπεδο 1000 τ.μ , στην περιοχή Διόνη Πικέρμι.
Πληροφορίες
Κα Μανθοπούλου Μαγδαλινή
Τηλέφωνο : 210 6514482 , 6944640497
Μεσιτικό Γραφείο
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1033m2, 65.000 €,
ΘΕΟΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
32η οδός, 122 Ο.Τ., 6ο οικόπεδο. Απρόσκοπτη θέα
Έτοιμες παροχές Ηλεκτρικού, Νερού, τηλεφώνου.
Αρχιτ. Κωνσταντίνος Σπ. Φαναριώτης, 6993 955 031
costfan@yahoo.gr www.goldenbusinesscenter.com
Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα,
εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό, πευκόφυτο,
κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό,
1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ.33.
Τιμή 35.000€. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Πόσο σωστά και οικονομικά έχετε ασφαλιστεί;
Αποκλειστικές ειδικές προσφορές για στρατιωτικούς
Αν ακόμα νομίζετε ότι έχετε την οικονομικότερη ασφάλεια..
επικοινωνήστε μαζί μας και θα δείτε πως τίποτα
δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο
Τηλ: 2118001945 & 6932360377
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στη Μαλεσίνα, εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον
Ευβοϊκό, 1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
Ο Αχιλλέας Παπανικολάου,
υιός του Κων. Παπανικολάου
(ΣΣΕ 1973), ολοκλήρωσε επιτυχώς την ειδίκευσή του
στην ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΒΗΤΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ.
Από την 15η Σεπτεμβρίου δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού.
Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 69, 4ος όροφος
Τηλ. 6948516139 (WIND)
Διαδικτυακά μαθήματα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ γλώσσας,
από θυγατέρα Αξκού ε. α. Αναστασία Αλέξη γλωσσολόγο, απόφοιτο
πανεπιστημίου της Άγκυρας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Eιδικές τιμές για τα μέλη της ΕΑΑΣ. Τηλ : 6944051919.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγγελίες 15
Με σ. δ. 0,4%, ύψος 8,5 μέτρα,
Σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310698630 και 6946411888
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)
Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας. Τηλ.6936739618
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
Δημήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήμιο Cardiff
MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αμπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κόρη Λγου (ΔΒ) ε.α.
Υποθέσεις Αστικού (οικογενειακό, κληρονομικό,
ακίνητα, Κτηματολόγιο, τροχαία, μισθώσεις),
Τραπεζικού, Στρατιωτικού,
Διοικητικού Δικαίου (διαφορές με το Δημόσιο,
ιατρικά σφάλματα), συνταξιοδοτικό.
Τηλ: 6937712066, Θεσσαλονίκη”
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αναλαμβάνει ρυθμίσεις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
με μεγάλες εκπτώσεις σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς
σε όλη την Αττική Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com

Ο μεγάλος όμιλος μεσιτικών υπηρεσιών
Nova Real Estate, αναζητά φιλόδοξους συνεργάτες στο χώρο των αποστράτων αξιωματικών.
Η εταιρεία παρέχει υψηλά ποσοστά αμοιβών, δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, άριστο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Πληροφορίες κ. Αλεξάκη 210-6458952,
αποστολή βιογραφικών: alexaki@novarealestate.gr
Πωλείται Οικόπεδο
692 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 650 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως,

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ
Σύζυγος Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) ε.α.
Μεταπτυχιακά σε Δημόσιο Δίκαιο και Κτηματολόγιο Α.Π.Θ.
και 25 έτη δικαστηριακής εμπειρίας σε υποθέσεις
Αστικού και Διοικητικού Δικαίου.
Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6972517622
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στην Εύβοια Κάρυστος, οικισμός ΟΣΜΑΕΣ,
οικόπεδο δίπλα στο κύμα, εντός σχεδίου, άρτιο,
οικοδομήσιμο, 663 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 177,
αριθ. οικοπέδου 1, ρεύμα, νερό, τιμή 80.000 ευρώ,
Email επικοινωνίας m.archontis@hotmail.com.
Τηλ. 6936023616- 2106393215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως,
Θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) 669 τ.μ, ΑΟ4/ΟΤ15,
Με θέα όλο τον κόλπο της Καρύστου
Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ επικοινωνίας: 2111825627 - 6976055918
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

οικόπεδο 673τ.μ.στην Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ), Ο.Τ.101, υπ αρ.11
οικόπεδο, ανάμεσα σε δυο θάλασσες (κόλπος Καρύστου90μ και Ν. Ευβοϊκός 70μ). Τηλ 6947217770

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ

(εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 216-8099365 ΚΙΝ: 6989654077
ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
Θυγατέρα Υπτγου ε.α. Κων/νου Τζίτζικα (Ταξ. 1968).
Έχει αναλάβει το αρχείο της συμβολαιογράφου
Σαρρή-Σταυρούση Χάιδως.
Φράγκων 1, Τ.Κ 546 26, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/fax 2310 543817, κιν 6974 872 521,
e-mail: mtzitzika@gmail.com
Πωλούνται
οικόπεδα σε τιμές ευκαιρίας :
α. Στη Μαλεσίνα 1031 τ.μ. με αριθ. οικοπέδου 149/13 και
β. Στη Κάρυστο 650 τ.μ. με αριθ. Οικοπέδου 199/16
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6746889

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 725,77 τ.μ., ΟΤ 69, ΑΟ 22
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947706858, 2294097875

Πωλείται Οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως
άρτιο και οικοδομήσιμο θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) κοντά στη θάλασσα βλέπει Αιγαίο πέλαγος.
Οικ. Τετράγωνο 141, αριθ. Οικοπέδου 28 658,59τ.μ. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2111825627-6943184587

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

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Ιανουάριος 2022

16 Ενημέρωση

Η ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ

ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΦΕΙΑΣ
Από τον Παναγιώτη Λιάκο,
Σύμβουλο Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ.
Ένα από τα ιστορικά
στερεότυπα, που
καλλιεργούνται και
αναπαράγονται εντός και εκτός
Ελλάδας είναι αυτό που αφορά
στη «σωτηρία» -άλλοι
αναφέρονται ακόμα και ως
«νεκρανάσταση»- της
Επανάστασης του 1821 από
τους ξένους και ειδικότερα
τους Βρετανούς. Η «σωτηρία»,
σύμφωνα με διάφορους
ιστορικούς και
ιστοριογραφούντες, επετεύχθη
με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου
(20 Οκτωβρίου του 1827) όπου
βρετανικά, γαλλικά και ρωσικά
πλοία καταναυμάχησαν την
οθωμανική και αιγυπτιακή
αρμάδα.

Η

ρητορική περί της κατάπνιξης της
Επανάστασης του 1821, της ολοσχερούς στρατιωτικής ήττας των Ελλήνων και του… σωσιβίου που υποτίθεται ότι
έλαβε το ελληνικό έθνος από τους Αγγλογάλλους και τους Ρώσσους αναπτύχθηκε και στο
πολυδιαφηισμένο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ
που επιμελείται ο ιστορικός Στάθης Καλύβας
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ ο κ. Καλύβας λέει τα εξής για την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα το
1827: «Ο σουλτάνος αναθέτει στον Μεχμέτ
Αλή να καταπνίξει την εξέγερση των Ελλήνων. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ο στρατός του, υπό την ηγεσία του γιου του, Ιμπραήμ
πασά, καταλαμβάνει την Πελοπόννησο αφήνοντας πίσω του καμένη γη. Παράλληλα οι
οθωμανικές δυνάμεις κυριεύουν το Μεσολόγγι και την Αθήνα. Η εξέγερση των Ελλήνων έχει ηττηθεί στρατιωτικά και η φλόγα της
επανάστασης αργοσβήνει».
Απευθυνόμενος στην κ. Μαρία Ευθυμίου, η οποία διδάσκει Ιστορία στο Αθηναϊκό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την
ρωτά: «Θέλω να σκεφτούμε ότι είμαστε στα
μέσα του 1827. Τι κατάσταση επικρατεί τότε;
Πώς μπορείτε να μου την περιγράψετε;»
Η απάντησή της κ. Ευθυμίου είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ανακριβές στερεότυπο περί της κατάπνιξης της Επανάστασης το
1827: «Το δίμηνο που τοποθετήσατε τα πράγματα είναι δραματικό. Είναι σχεδόν το τέλος
της Επανάστασης. Το αίσθημα που υπάρχει
εκείνη την ώρα, δηλαδή το τέλος Απριλίου είναι ότι ‘είναι ζήτημα αν θα αντέξουμε’. Ο μέσος Έλληνας αγωνιστής πια είχε αποκαρδιωθεί διότι από το '25 και μετά, και την έλευση

του Ιμπραήμ η μία νίκη του εχθρού διαδεχόταν την άλλη και αυτό σήμαινε ότι ήταν ζήτημα
χρόνου -έτσι έμοιαζε- να πέσουν οι τελευταίες περιοχές που έλεγχαν οι Έλληνες που είναι η περιοχή της Ναυπλίας, της Ερμιονίδας
κι ένα τμήμα της Κορινθίας και τα νησιά του
Αργοσαρωνικού».
Είναι απορίας άξιον που ανακάλυψε τόσες πολλές πηγές και μαρτυρίες η κ. Ευθυμίου ώστε να αναφερθεί σχηματικά στον «μέσο
Έλληνα αγωνιστή», ο οποίος μάλιστα «είχε
αποκαρδιωθεί». Ως γνωστόν εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν λειτουργούσαν εκείνη την
εποχή και η διατύπωση περί «μέσου Έλληνα
αγωνιστή», θα πρέπει να στηρίζεται και από
τα γεγονότα αλλά και από πλειάδα μαρτυριών
αγωνιστών, οι οποίοι πολέμησαν στα ανοικτά
μέτωπα της εποχής. Καλό θα ήταν η κ. Ευθυμίου, σεβόμενη την ιδιότητά της και την ενημέρωση του κοινού, να υποδείξει αυτή την
πληθώρα των πεσιμιστικών απομνημονευμάτων του 1827.
Οι αναλήθειες και τα αυθαίρετα συμπεράσματα ουδέναν βοηθούν. Δεν διδάσκουν
ούτε την Ιστορία της εποχής ως έχει και επιπλέον καλλιεργούν την εικόνα ότι ο Αγώνας
του ’21 είχε πάει χαμένος, οι Έλληνες δεν
μπόρεσαν μόνοι τους να κάνουν αυτό που
έπρεπε για το έθνος και ότι οι ξένοι, σαν… άγγελοι φωτός επενέβησαν την κρίσιμη ώρα για
να μας γλιτώσουν από την καταστροφή.
Στη φούρια τους ορισμένοι να διογκώσουν την στρατιωτική σημασία της ναυμαχίας
του Ναυαρίνου και να παρουσιάσουν ένα
αποκαρδιωμένο ελληνικό επαναστατικό σώμα λησμονούν τις ακόλουθες, νικηφόρες για

τα όπλα μας, μάχες:
Η Μάχη στο Δίστομο. Ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου 1827. Ο Ομέρ Πασάς της Καρύστου, ο οποίος ήτα ν ίνδαλμα των Τούρκων
μια και θεωρείτο αήττητος συνετρίβη, αν και
είχε πολλαπλάσιες δυνάμεις, από 300 Σουλιώτες που διοικούσαν οι Γεώργιος Καραϊσκάκης, Νότης και Κώστας Μπότσαρης, Χρήστος Κουτσονίκας, Ιωάννης Μπαϊρακτάρης,
Ν. Κάσκαρης και ο Ιωάννης Μπιλπίλης.
Η μάχη της Καστέλλας. Στις 30 Ιανουαρίου 1827 οι Έλληνες, με αρχηγό τον στρατηγό
Μακρυγιάννη νίκησαν τις δυνάμεις του Κιουταχή. Ο Μακρυγιάννης, με το θάρρος και τη
ρητορική του δεινότητα, κατόρθωσε μάλιστα
να πείσει τον μέχρι πρότινος επικεφαλής του
στρατοπέδου Βρετανό συνταγματάρχη Τόμας Γκόρντον να παραμείνει στη θέση του και
να μην λιποτακτήσει μια και είχε τρομοκρατηθεί από τις υπέρτερες δυνάμεις των Τούρκων.
Στις 2 Μαρτίου 1827, στη μάχη στο Κερατσίνι, ο Καραϊσκάκης υποχρεώνει τις δυνάμεις του Κιουταχή να το βάλουν στα πόδια.
Μια νίκη που σκόρπισε κύματα ενθουσιασμού σ’ ολόκληρο τον Ελληνισμό.
24 Ιουνίου 1827. Ο Ιμπραήμ έχοντας
στράτευμα απαρτιζόμενο από 13.000 Αιγυπτίους και 2.000 «προσκυνημένους», υπό
τον περιβόητο Νενέκο, συντρίβεται από τους
επαναστατημένους Έλληνες (που είχαν ως
επικεφαλής τον Πετιμεζά, τον Φωτάκο κ.ά).
Ο Ιμπραήμ θυσίασε μεγάλο αριθμό στρατιωτικού προσωπικού προσπαθώντας να καταλάβει τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στην
περιοχή των Καλαβρύτων. Στη μάχη έλαβαν

μέρος και 100 μοναχοί υπό τον πρώην ηγούμενο Γεράσιμο Τορολό.
Οι «αποκαρδιωμένοι» και «απογοητευμένοι» που βλέπουν την φλόγα της επανάστασης «να αργοσβήνει» δεν καταφέρνουν
τόσες νίκες, υπό τόσο δύσκολες συνθήκες
σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα.
Επίσης, οι «αποκαρδιωμένοι» και «απογοητευμένοι» δεν γράφουν κείμενα όπως η
επιστολή του θρυλικού Νικηταρά προς τον
θείο του, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (ημερομηνία 1 Ιουλίου 1827) μετά τη νικηφόρα αναμέτρηση στα Δερβένια: «Θείε σας προσκυνώ.
Με το παρόν μου έρχομαι να ερωτήσω την
αγαθήν υγείαν σας και έπειτα να σας χαροποιήσω για την μάχην ην σήμερον εκάμαμεν
εις τα Δερβένια. Εις τας 26 του παύσαντος εις
Κυτριαίς, 13 φεργάδες εχθρικές εκανονοβολούσαν καλά, συγχρόνως μας ήλθον εις την
θέσιν μας Φρουτζάλα οι εχθροί και επολεμήσαμεν ετρέποντάς τους εις φυγήν. Με μεγάλην τους καταισχύνην επέστρεψαν εις Νησί
(σ.σ. περιοχή Νησί του Άστρος)».
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται μόνο στο
στραστιωτικό σκέλος της Επανάστασης διότι
το πολιτικό είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Ήδη από τα τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου 1827 η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ανέθετε την κυβέρνηση της Ελλάδας
στον Ιωάννη Καποδίστρια…
Η ναυμαχία του Ναυαρίνου είναι μεν ένα
σημαντικό κομμάτι του παζλ της Εθνεγερσίας
αλλά οι βασικές ψηφίδες είναι βαμμένες με
το αίμα εκείνων που αξίζουν τις δάφνες για
το θαύμα της Ελευθερίας μας: των Ελλήνων
αγωνιστών.

