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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΛΑΠΟΥΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821

«Στόχος του ’21 ήταν η αποκατάσταση του Ελληνισµού»

Ο

Κωνσταντίνος
Κανάρης
(1793 Ψαρά–1877 Αθήνα)

κ. Κωνσταντίνος Πλαπούτας, πρόεδρος του
Οµίλου των Απογόνων Αγωνιστών του 1821
είναι απόγονος, πέµπτης γενεάς, του Κόλια
Πλαπούτα, γενάρχη της οικογένειας Πλαπούτα,
ο οποίος ήταν αρµατωλός και πήρε µέρος στα
Ορλωφικά. Ο Κόλιας Πλαπούτας ήταν πατέρας
του Γιωργάκη και του Δηµητράκη Πλαπούτα,
που ήταν επικεφαλής του αγώνα στην Αρκαδία
µαζί µε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Εθνική
Ηχώ µιλάει για το νόηµα και τους στόχους του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα του 1821 αλλά
και για την ανάγκη των Ελλήνων να παλεύουν
αδιάκοπα για το ύψιστο ιδανικό της Ελευθερίας.
Ποια είναι ακριβώς η µορφή
και η δράση του Οµίλου σας;
Όµιλος των Απογόνων Αγωνιστών του 1821
ιδρύθηκε το 1938 από τα εγγόνια των ηρώων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πλαπούτας, πρόεδρος
του Οµίλου των Απογόνων Αγωνιστών του 1821
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TO BHMA του Προέδρου
Γράφει ο
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Τ

ο τελευταίο διάστηµα ζεσταίνεται ο διπλός Ελληνοτουρκικός διάλογος σε δύο άξονες, Διερευνητικές Συνοµιλίες µεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας και Πενταµερείς Συνοµιλίες για
το “Κυπριακό”. Ακούµε πολλά και διάφορα
από επίσηµα και ηµιεπίσηµα χείλη, από δηµοσιολογούντες και γνωµοηγήτορες. Το απλό
µυαλό µου καταλαβαίνει, ότι άσχετα µε τις
Ελληνικές επιδιώξεις, ο “Τούρκος” παίζει. Χα-

“

Συνοπτικά η
Τουρκική
απειλή και ο
τρόπος
αντιµετώπισής
της

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

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
ράσσει την ατζέντα, δηµιουργεί τετελεσµένα,
καλύπτεται από την ανοχή και υποστήριξη
των διεθνών µας “φίλων” και ουδετέρων,
απειλεί µε στρατιωτική εµπλοκή, προσπαθεί
να διασπάσει το ενιαίο µέτωπο Ελλάδας-Κυπριακής Δηµοκρατίας µε διαχωρισµό των θεµάτων του Αιγαίου από αυτά της Ανατολικής
Μεσογείου και του Κυπριακού και στο τέλος
µπορεί και να πετύχει.
Ας καταλάβουµε ότι σ’ αυτή την “διελκυστίνδα” δεκαετιών το Κέντρο Βάρους για τη

χώρα µας είναι το Κυπριακό, η επιδιωκόµενη
διάλυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Η Κυπριακή Δηµοκρατία διαλύεται εάν τελικά επικρατήσει οποιαδήποτε παραλλαγή του απορριφθέντος από τους Έλληνες Σχεδίου Ανάν.
Γιατί ας µην γελιόµαστε. Όλες αυτές οι προτάσεις και πρωτοβουλίες, που βλέπουµε να
έρχονται στην επιφάνεια προς συζήτηση
τόσα χρόνια µετά από αυτή την απόρριψη,
είναι Σχέδια Αναν 2 και 3 και 4 κ.λ.π..
Συνέχεια στη Σελ.4

ενηµέρωση 2
Όροι για την
δηµοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείµενο να αναφέρεται
σε θέµα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει περιορισµένη έκταση, να µην υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική µορφή
και ουχί δακτυλογραφηµένο
ή χειρόγραφο.
2. Να είναι ενυπόγραφο µε όλα τα στοιχεία του
συντάκτη- αποστολέα
3. Να µην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να µην
περιλαµβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις
αλλά και να µην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να µην υπηρετεί κοµµατικές σκοπιµότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται
από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαµε.
6. Τα µη δακτυλογραφηµένα και απεσταλµένα σε
ψηφιακή µορφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
7.Να αναγράφονται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, οι πηγές των άρθρων.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόµενα κείµενα για δηµοσίευση ισχύουν τα εξής:
1. Τα κείµενα εξετάζονται και αξιολογούνται από
τη συντακτική επιτροπή.
2. Ανεξάρτητα από τη δηµοσίευση η µη των
άρθρων, τα κείµενα, φωτογραφίες και άλλα σχετικά,
δεν επιστρέφονται.
3. Το περιεχόµενο εκάστου άρθρου απηχεί τις
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4.Λόγω του περιορισµένου χώρου στην εφηµερίδα
να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
- Για κάθε µεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια
αξκου κτλ) τα µέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν
στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.
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
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Mηνιαίον όργανον Ένωσης Aποστράτων
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ
Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης-Εκδότης:
Ένωση Aποστράτων
Aξιωµατικών Στρατού
Xαριλάου Tρικούπη 18α
TK 10679 Aθήνα
Tηλέφωνα:

210 36.33.797,
Φαξ: 210 36.21.410
Αντιπροέδρος: 210 36.21.201
Διευθ. Σύµβουλος: 210 36.32.517
Ταµίας: 210 36.34.846
Εντευκτήριο: 210 36.06.236
Λογιστήριο: 210 36.31.343

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
Δηµοσιογράφος Λιάκος Παναγιώτης
Δντης Σύνταξης:
Αντγος ε.α. Γουµαλάτσος Μιχαήλ
Αρχισυντάκτης:
Δηµοσιογράφος Λιάκος Παναγιώτης
DTP-Eκτύπωση:
«ΔΕΣΜΟΣ» N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268
Fax: 210 3467155

EΘNIKH HXΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ)
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ

Δ

ιανύουµε µια από τις δυσκολότερες
περιόδους για την Πατρίδα µας,
µετά από τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Η
Πανδηµία έχει πυροδοτήσει ένα ντόµινο
απειλών για την υγεία µας, σωµατική και ψυχολογική µε
πρωτόγνωρες επιπτώσεις στις κοινωνικές συνήθειες και
την οικονοµία. Σηµάδεψε ανεξίτηλα το 2020 και θέτει
νέες µεγάλες προκλήσεις και κινδύνους για το 2021.
Το ποσό που χάνει η χώρα από τα έσοδα του ΦΠΑ,
λόγω φοροδιαφυγής, φορολογικής απάτης αλλά και των
στρεβλώσεων του συστήµατος, αντιστοιχεί 2,5 φορές
στα έσοδα που εισπράττονται από τον ΕΝΦΙΑ. Αν έκλεινε
η τρύπα του ΦΠΑ, τότε θα µπορούσε να καταργηθεί ο
ΕΝΦΙΑ και να µειωθεί αναλογικά η φορολόγηση του
Έλληνα Πολίτη.
Τα τελευταία έξι (6) µε επτά (7) χρόνια µια µειοψηφία
φορολογουµένων φέρει όλο και µεγαλύτερα φορολογικά
βάρη, για να πληθαίνουν οι τάξεις των µετακλητών και να
επιδοτούνται οι έχοντες δυνατότητα απόκρυψης εισοδηµάτων.
Μια κοινωνία που έχει υποφέρει από την κρίση και την
πολιτικά ανεπαρκή διαχείρισή της, θα πρέπει να συµφωνήσει
σε µια νέα κοινωνική σύµβαση, όπου συνεχίζουµε για
κάποια (λίγα) χρόνια να σφίγγουµε το ζωνάρι, όχι για να

ξεπληρώνουµε απλά ταχύτερα τα χρέη στους δανιστές,
αλλά για να χρηµατοδοτούµε ισχυρότερους ρυθµούς
ανάπτυξης.
Η παραγωγή πλούτου σαν οικονοµία είναι µονόδροµος.
Αλλάζει ο χάρτης των συντάξεων, καθώς από τα τέλη
Μαρτίου η Κυβέρνηση προγραµµατίζει να θέσει επιτέλους
σε εφαρµογή τον νέο ασφαλιστικό νόµο. Στο τέλος του
εποµένου µήνα, µε τις συντάξεις του Απριλίου θα καταβληθούν οι αυξήσεις σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί
µετά τις 13 Μαϊου 2016.
Σύµφωνα µε το νεότερο χρονοδιάγραµµα, το οποίο
έως τώρα έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές, η καταβολή
των αυξήσεων στις κύριες συντάξεις και των αναδροµικών
που προκύπτουν, αναµένεται να γίνει ως εξής:
-Με την σύνταξη µηνός Απριλίου που θα καταβάλλεται
στο τέλος Μαρτίου, θα συνταξιοδοτηθούν µετά τις
13/5/2016 και έχουν 30 έτη ασφάλισης και πάνω.
- Με την σύνταξη του Μάϊου, θα καταβληθούν οι
αυξήσεις στους παλαιούς συνταξιούχους, δηλαδή όσοι
συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13/5/2016 και είχαν περισσότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας µε την προϋπόθεση
ότι η προβλεπόµενη αύξηση υπερκαλύπτει που τους είχε
υπολογιστεί µε τον προηγούµενο ασφαλιστικό νόµο (ν.
Κατρούγκαλος).
Δυστυχώς χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι θα έχουν µόνο
λογιστική επίπτωση στην σύνταξή τους, καθώς το δικαιούµενο ποσό αύξησης, θα απορροφηθεί από την υφιστάµενη προσωπική διαφορά.
Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
•Ταξχος (ΠZ) ε.α. Κοκµοτός Δηµήτριος
του Παναγιώτη (ΣΣΕ-1969). Απεβίωσε
στις 22/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
25/01/2021 στο Κοιµητήριο Βύρωνα.
•Λγος (MX) ε.α. Γιαννάκης Σταύρος
του Δηµητρίου (ΣMY–1985). Απεβίωσε
στις 25/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
27/01/2021 στο Κοιµητήριο Κοµοτηνής.
•Τχης (ΜΧ) ε.α. Παπαβλασόπουλος
Δηµήτριος του Κωνσταντίνου (ΣΜΥ –
12η ΣΕΙΡΑ). Απεβίωσε στις 23/01/2021
και ενεταφιάσθη στις 24/01/2021 στο
Κοιµητήριο Φλογιτών Χαλκιδικής.
•Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α. Μπουγάς
Θωµάς του Γεωργίου. Απεβίωσε στις
25/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
26/01/2021 στο Κοιµητήριο Αµµουδιάς
Τρικάλων.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Τζούµας Γρηγόριος
του Μιχαήλ (ΣΣΕ - 1969). Απεβίωσε στις
26/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
27/01/2021 στο Κοιµητήριο Ρόδου
•Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Γιαννούλης-Χήρας
Χρήστος του Ταξιάρχη (ΣΣΕ – 1949 Α).
Απεβίωσε στις 27/01/2021 και ενεταφιάσθη στις 29/01/2021 στο Κοιµητήριο
Ξηροµέρου Αιτολωακαρνανίας.
•Τακτικό Μέλος Αναστασοπούλου
Μαρία του Κωνσταντίνου. Απεβίωσε στις
02/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
03/01/2021 στο Κοιµητήριο Χαλκίδας
•Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α. Κριτσιλίδης Κωνσταντίνος του Αναστασίου.
Απεβίωσε στις 09/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 11/11/2020 στο Κοιµητήριο
Τρικάλων.
•Τχης (ΤΘ) ε.α. Ζωηρός Κωνσταντίνος
του Δηµητρίου (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις
31/12/2020 και ενεταφιάσθη στις

03/01/2021 στο Κοιµητήριο Σιδηροκάστρου.
•Τχης (ΜΣ) ε.α. Χατζηϊωάννου Στυλιανός του Χαράλαµπου (Εξ Εθελοντών).
Απεβίωσε στις 10/01/2021 και ενεταφιάσθη στις 11/01/2021 στο Κοιµητήριο
Σερρών.
•Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α. Μάργαρης
Παντελής του Παναγιώτη. Απεβίωσε
στις 29/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
30/01/2021 στο Κοιµητήριο Ραχών Ν.
Φθιώτιδος.
•Υπτγος (Ο) ε.α. Μανιδάκης Στυλιανός
του Ιωάννη (ΣΣΕ - 1955). Απεβίωσε στις
31/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
05/02/2021 στο Κοιµητήριο Ζωγράφου.
•Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Μπουµπάρας Ευάγγελος του Άγγελου (ΣΣΕ – 1953). Απεβίωσε στις 29/01/2021 και ενεταφιάσθη
στις 30/01/2021 στο Κοιµητήριο Σοφάδων Ν. Καρδίτσας.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Κρεστενίτης Παναγιώτης του Ιωάννη (Εξ Εφέδρων). Απεβίωσε στις 02/02/2021 και ενεταφιάσθη
στις 04/02/2021 στο Κοιµητήριο Ζωγράφου.
•Ανθυπασπιστής Χωροφυλακής ε.α.
Καπρίτσιος Κωνσταντίνος του Ευάγγελου.
Απεβίωσε στις 02/02/2021 και ενεταφιάσθη στις 03/02/2021 στο Κοιµητήριο
Μετσόβου Τρικάλων.
•Αντγος (ΤΘ) ε.α. Μήτσαινας Αλέξανδρος του Βασιλείου (ΣΣΕ - 1960). Απεβίωσε στις 06/02/2021 και ενεταφιάσθη
στις 07/02/2021 στο Κοιµητήριο Β’ Αγ.
Λαζάρου Κατερίνης
•Σχης (ΠΒ) ε.α. Κανελλόπουλος Γεράσιµος του Πέτρου (ΣΜΥ – 6η ΤΑΞΗ).
Απεβίωσε στις 06/02/2021 και ενετα-

φιάσθη στις 07/02/2021 στο Κοιµητήριο
Εύοσµος Θεσσαλονίκης.
•Άνχης (ΔΒ) ε.α. Ασηµάκης Βασίλειος
του Αναστασίου (ΣΣΕ – 1954). Απεβίωσε
στις 13/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
15/01/2021 στο Κοιµητήριο Β’ Αθηνών
•Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Πανδής Βασίλειος
του Νικολάου (ΣΣΕ-1954). Απεβίωσε στις
08/06/2020 και ενεταφιάσθη στις
09/06/2020 στο Κοιµητήριο Κέρκυρας.
•Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Σταθόπουλος Δηµήτριος του Ιωάννη (ΣΣΕ - 1976). Απεβίωσε στις 11/01/2021 και ενεταφιάσθη
στις 13/01/2021 στο Κοιµητήριο Κηφισιάς.
•Τχης (ΠΖ) ε.α. Μανωλάκης Στυλιανός
του Κωνσταντίνου (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις
30/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
01/02/2021 στο Κοιµητήριο Λικοτιναρά
Αποκώρου Ν. Χανίων.
•Τχης (ΤΧ) ε.α. Τσαµπαζής Χρήστος
του Κωνσταντίνου (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις
15/02/2021 και ενεταφιάσθη στις
16/02/2021 στο Β’ Κοιµητήριο Αλεξανδρουπόλεως.
•Αστυνοµικός Υποδιευθυντής ΕΛ.ΑΣ
ε.α. Χασκής Ευάγγελος του Γεωργίου.
Απεβίωσε στις 15/02/2021 και ενεταφιάσθη στις 15/02/2021 στο Κοιµητήριο
Κοπάνων Ιωαννίνων
•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Παππάς Κωνσταντίνος
του Νικολάου (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις
16/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
17/01/2021 στο Κοιµητήριο Κοζάνης.
•Ταξχος Χωροφυλακής ε.α. Ρεβέλας
Παναγιώτης του Ευάγγελου. Απεβίωσε
στις 16/06/2020 και ενεταφιάσθη στις
21/06/2020 στο 3ο Κοιµητήριο Νίκαιας.

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

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

Ενηµέρωση
Παροχή Συνδροµής του ΥΠΕΘΑ στην Κατεύθυνση Επιτάχυνσης
Απονοµής των Στρατιωτικών Συντάξεων από τον ΕΦΚΑ
28 Ιαν. 2021

Παροχή Συνδροµής του ΥΠΕΘΑ στην Κατεύθυνση Επιτάχυνσης
Απονοµής των Στρατιωτικών Συντάξεων από τον ΕΦΚΑ
01 Φεβ. 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οικονοµική Επιδότηση για Παραθερισµό Τέκνων Προσωπικού
σε Ιδιωτικές Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις

Ό

πως µας έκανε γνωστό το ΓΕΣ ( Φ
449.2/1/614373/Σ. 166/17 Φεβ.
2021/ΓΕΣ/Δ3), στο πλαίσιο της µέριµνας
για το στρατιωτικό - πολιτικό προσωπικό
του Σ.Ξ και τον έγκαιρο προϊδεασµό του,
θα προβεί και κατά το τρέχον έτος στην
οικονοµική επιδότηση αριθµού τέκνων
για παραθερισµό σε ιδιωτικές θερινές
παιδικές κατασκηνώσεις.
Συναφώς διευκρινίζεται ότι οι Θερινές

Παιδικές Κατασκηνώσεις (ΘΠΚ) του Σ.Ξ
δεν θα λειτουργήσουν για το έτος 2021.
Λεπτοµέρειες επί του επιδοτούµενου
ποσού, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και λοιπών χρονικών λεπτοµερειών,
θα κοινοποιηθούν µε νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ;
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
Σχης ε.α.
Ω! να ξαστέρωνε ο ουρανός τον αφανέρωτο θόλο της πλάσης!
Σταλισµένα* νά ’φεγγε τα σκαλοπάτια του εντός µου
ν’ ανέβω τον
µε την καρδιά µου πρόσφορο συναρµογής των καιρών.
Ενσταλαγµένη µέσα µου νά ’νιωθα τη γνώση
που ξεπερνά το αποτύπωµα του φωτός στην όραση.
Να συναρµέξω διυλισµένο
το αποτέλεσµα των «θέλω» στην ψυχή µου.
Πού ’ναι µου το συµφέρον;
Πού ’ναι µου το πρέπον;
Το απαύγασµα του σκοπού στη ζήση;
Την άπληστη τράπεζα του «εγώ», αχ
να µπορούσα νά ’στρωνα µε αγνωσίας γνόφο*
και να µπορούσα ν’ άφηνα της ισχυρογνωµοσύνης

Το Γρ. Δηµοσίων Σχέσεων

την ψευδαίσθηση στο τσουνάµι της να παραδέρνει
έως ότου χαθεί!
Γιατί έχω τα µάτια ανοιχτά και δεν βλέπω
και το µυαλό µπουκωµένο από χίλιες πυξίδες
τσακισµένο στο πουθενά.
Μα ελπίζω στου καιρού τα γυρίσµατα: Ακµή – Παρακµή – Ακµή.
Ακµή: Ως Εντελέχεια*! Ως Τελείωση!
Το τέλειον τέλος: Ως σκοπός, ιδανικόν, προορισµός, αποτέλεσµα.
Εντελέχεια και τελείωση! Επί γης και ουρανού.
Τα βλέπω τα γυρίσµατα του καιρού από τώρα`
γύρω - γύρω να µε φέρνουν`
και τη συνωµοσία των σιωπών, βλέπω την
να αποσύρει το ερεβώδες της βύθισµα
απ’ το πηγάδι της ψυχής µου.
Αυτός είναι ο ρους! Να, ο κύκλος της ζωής!
Το φως έλκει το αντιγύρισµα. Συντελείται. Επιτελείται.
Γιατί το αποτύπωµα του φωτός προϋπάρχει µες στις ψυχές.
Βλέπω και το απονύχτερο πούσι* να προβάλλει ρονιά-ρονιά*
στην φωτοφάνεια της ανυπαρξίας του.
Νά ’ναι άραγε αληθής προοπτική
το φως διάτονο* στα πεδία των µατιών µου
ή διατορεί* την ψυχή µου ονειροειδής προσδοκία;

Όµως, ελπίζω.
Πιστεύω στο ΦΩΣ.
Το αείπνοον, το αείφεγγον.
Φως το Αείζωον!!

Α’ Βραβείο Ποίησης Αυτογνωσίας στον 36ο Πανελλήνιο Διαγωνισµό «ΣΙΚΕΛΙΑΝΑ» 2020 του Διεθνούς Πολιτιστικού Οργανισµού
«ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ» υπό την αιγίδα του «ΟΜΙΛΟΥ UNESCO
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ».
αείζωος: αυτός που ζει αιωνίως (Ηράκλειτος: «πυρ αείζωον»).
γνόφος: σκοτεινιά, οµιχλώδης ή θυελλώδης καιρός, αντάρα.
διάτονος: ο εκτεινόµενος απ’ άκρου εις άκρον.
διατορέω-ώ: διατρυπώ, τρυπώ απ’ άκρου εις άκρον, διαπερνώ.
εντελέχεια: η ενυπάρχουσα σε κάθε ον τάση προς την τελειότητα· ζωτική αρχή που διέπει τα όντα.
πούσι: οµίχλη.
ρονιά: στάλα νερού, δάκρυ.
σταλισµένος: προφυλαγµένος από καιρικές συνθήκες.

βήµα
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ-ΠΛΑΚΑΣ
Γράφει ο
NIKOΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Εισαγωγή
Κατά την τριπλή κατοχή της Πατρίδας µας {γερµανική,
ιταλική, βουλγαρική} 1941 – 1944 ιδρύθηκαν, οργανώθηκαν
και αναπτύχθηκαν διάφορες αντιστασιακές ένοπλες οργανώσεις, πολυπληθέστερες των οποίων ήσαν Εθνικός Δηµοκρατικός Ελληνικός Στρατός {ΕΔΕΣ}, Εθνικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο {ΕΑΜ} – Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός
{ΕΛΑΣ} και Εθνική Κοινωνική Απελευθέρωση {ΕΚΚΑ}. Ανέπτυξαν
ένοπλη δράση σε όλη την επικράτεια, αλλά κυρίως ο ΕΔΕΣ
στην Ήπειρο και η ΕΚΚΑ στην Στερεά Ελλάδα.
Όλες οι οργανώσεις αρχικά είχαν θέσει ως κύριο και αποκλειστικό σκοπό την απελευθέρωση της Πατρίδας από τις
κατοχικές δυνάµεις. Δεν πέρασε όµως πολύς χρόνος και άρχισαν στην ελληνική ύπαιθρο οι ένοπλες συγκρούσεις µεταξύ
τους µε αναφορές στο µεταπελευθερωτικό πολίτευµα της
Χώρας.
Οι τοπικές ή γενικές αυτές ένοπλες συγκρούσεις στοίχισαν
στην Ελλάδα εκατόµβες ανθρώπινων θυµάτων και τεράστιες
υλικές καταστροφές.
Συµφωνία Μυροφύλλου – Πλάκας
Η εµφύλια αυτή σύγκρουση αναπτύχθηκε, κυρίως, µεταξύ
των δύο πολυπληθέστερων και ισχυρότερων αντιστασιακών
οργανώσεων του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ και επιδιώχθηκε να τερµατισθεί µε την ιστορική και καθοριστικής σηµασίας Συµφωνία
Μυροφύλλου – Πλάκας.
Οι συζητήσεις για την συµφωνία µεταξύ των εκπροσώπων
των παραπάνω µνηµονευοµένων οργανώσεων, οι οποίοι
έλαβαν µέρος άρχισαν στο χωριό Μυρόφυλλο Τρικάλων
από 15 έως 22 Φεβρουαρίου και συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν στην περιοχή Πλάκας Ιωαννίνων από 25 έως 29
Φεβρουαρίου 1944, όπου υπογράφηκε και η τελική συµφωνία.
Οι βασικές ευεργετικές διατάξεις της συµφωνίας, ήταν
αφ’ ενός µεν ο τερµατισµός των ενόπλων συγκρούσεων,
αφ’ ετέρου δε η απελευθέρωση των µεταξύ τους αιχµαλώτων.
Στο προοίµιο του κειµένου της συµφωνίας προσδιορίζεται
µε σαφήνεια και αναλυτικά ο σκοπός της διαπραγµάτευσης
και η επιδίωξη δηµιουργίας προϋποθέσεων, που θα διευκολύνουν την προσπάθεια ενοποίησης του ανταρτικού στρατού
της Ελλάδας. Βέβαια η προσπάθεια δεν απέδωσε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Το ιστορικό αυτό κείµενο είναι κοµµάτι της ιστορίας της
Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης και δεν πρέπει να το ξεχνούµε

ανεξάρτητα αν συµφωνούµε ή διαφωνούµε.
Το κείµενο της Ιστορικής Συµφωνίας της Πλάκας
Το κείµενο της συµφωνίας ήταν το εξής:
Δια την ολοκληρωτικήν και απερίσπαστον διεξαγωγήν του
Εθνικού Αγώνος εναντίον των κατακτητών και των οργάνων
των, την συµβολήν εις την επιτυχίαν του Συµµαχικού αγώνος,
την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και την κατοχύρωσιν των
λαϊκών ελευθεριών, τέλος διά την δηµιουργίαν όρων διευκολυνόντων την προσπάθειαν ενοποιήσεως του ανταρτικού
στρατού της Ελλάδος, οι κάτωθι εντεταλµένοι αντιπρόσωποι
εις τας διαπραγµατεύσεις δια την Ελληνική ενότητα αποφασίζουν:
Δέχονται την πρότασιν ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περί τελειωτικής καταπαύσεως των εχθροπραξιών µεταξύ των δυνάµεων ΕΛΑΣΕΔΕΣ.
Τα τµήµατα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ θα διατηρήσουν
τας σήµερον κατεχόµενας θέσεις.
Αι οργανώσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ αναλαµβάνουν την υποχρέωσιν να δράσουν δι’ όλων των δυνάµεων των εναντίον
των κατακτητών και των συνεργαζοµένων µε αυτούς είτε
αυτοτελώς, εκάστη, εν τη περιοχή της, είτε από κοινού
κατόπιν προηγουµένου συνεννοήσεως.
Διά την καλλίτεραν αντιµετώπισιν του κατακτητού αι ανωτέρω διοικήσεις των εν Ηπείρω δυνάµεων των δύο οργανώσεων (ΕΑΜ και ΕΔΕΣ) θέλουν το ταχύτερον εκπονήσει κοινόν
σχέδιον ενεργείας επιθετικής ή αµυντικής, καθορίζον και τον
τρόπον ενδεχοµένου ελιγµού των µονάδων εκάστης Οργανώσεως υφιστάµενης πίεσιν του εχθρού εις την περιοχήν
της ετέρας, εφόσον τούτο επιβάλλεται υπό λόγων στρατιωτικής ανάγκης.
Εάν τµήµατα µιας Οργανώσεως αποσυρθούν εκ θέσεων
τινών, λόγω εισβολής των Γερµανών ή των συµπραττόντων
µε αυτούς, ταύτα θέλουσιν επανέλθει εις τας θέσεις των
άµα τη εκδιώξει ή αποχωρήσει τούτων.
Μικτή στρατιωτική Επιτροπή εξ αντιπροσώπων του ΕΛΑΣ,
του ΕΔΕΣ και της ΕΚΚΑ θέλει εποπτεύει την τήρησιν της παρούσης συµφωνίας και λύει τας τυχόν αναφυοµένας διαφοράς.
Η Επιτροπή δύναται να λειτουργήση µε τα δύο µέλη της
µέχρι αφίξεως και αντιπροσώπου της ΕΚΚΑ.
Η Συµµαχική Στρατιωτική Αποστολή παρακαλείται να µεριµνήση όπως το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής εξασφαλίση
τον µεγαλύτερον δυνατόν εφοδιασµόν των εν Ελλάδι
δυνάµων όλων των Οργανώσεων, βάσει της συµµετοχής
των εις τας επιχειρήσεις κατά των Γερµανών και αναλόγως
των πραγµατικών αναγκών του πολέµου.
Εκφράζεται η ευχή όπως οι παθόντες τόσον εκ της εισβολής
των Γερµανών όσον και εκ της συγκρούσεως των οργανώσεων
τύχουν της αµερίστου ενισχύσεως όλων των οργανώσεων.

Ιδιαιτέρως παρακαλείται το Συµµαχικόν Στρατηγείον όπως
έλθη εις άµεσον επικουρίαν προς αυτούς.
Από της υπογραφής του παρόντος αφίενται ελεύθεροι
αµοιβαίως όλοι οι κρατούµενοι ως αιχµάλωτοι ή όµηροι διά
λόγους πολιτικών διαφορών, διευκολυνόµενοι να µεταβούν
εις τον τόπον της προτιµήσεως των. Εξαιρούνται οι βαρυνόµενοι µε πράξεις Εθνικής προδοσίας ή βαρειάς πράξεις
κοινού δικαίου, οίτινες και θα κατονοµασθούν εις την ενδιαφεροµένην οργάνωσιν, θα δικασθούν δε υπό υφισταµένων
στρατοδικείων εις α θα µετέχη και αντιπρόσωπος της ενδιαφεροµένης οργανώσεως. Εκφράζεται η ευχή όπως οι υποθέσεις εκδικάσεως περατωθούν το ταχύτερον. Η απόλυσις
των οµήρων και αιχµαλώτων θα γίνη το βραδύτερον εντός
δεκαπενθηµέρου
Η ισχύς του παρόντος άρχεται αµέσως.
Κάπου εις την Ελλάδα, 29.2.1944
Η αντιπροσωπεία ΕΑΜ-ΕΛΑΣ: Στέφανος Σαράφης, στρατηγός
Νικόλας.
Η αντιπροσωπεία ΕΔΕΣ: Κοµν. Πυροµάγλου, Π. Νικολόπουλος
(αντ/χης).
Η αντιπροσωπεία ΕΚΚΑ: Γ. Καρτάλης.
Η Συµµ. Στρατιωτική Αποστολή: Κρις, συν/χης Βρετανός,
Ουάινς, ταγµατάρχης, ΗΠΑ.
Η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Στρατιωτικής Διοικήσεως
Καΐρου: Κρις, Συν/χης.
Επίµετρο
Η ιστορική Συµφωνία υπογράφηκε στις 29 Φεβρουαρίου
1944 στην παλιά λιθόκτιστη µικρή οικία, κοντά στο ιστορικό
γεφύρι της Πλάκας. Στην οικία αυτή µέχρι το 1913 στεγάζονταν
τελωνείο, το οποίο λειτουργούσε κατά την χρονική περίοδο
1881 – 1913, κατά την οποία ο Άραχθος ποταµός αποτελούσε
την οριοθετική γραµµή µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Το πέτρινο γεφύρι της Πλάκας είναι το µεγαλύτερο
µονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Αναγέρθηκε το έτος 1866
προκειµένου να συνδέσει και εξυπηρετήσει τους κατοίκους
της ορεινής περιοχής των Τζουµέρκων µε τα αστικά κέντρα
της Ηπείρου Άρτα και Ιωάννινα. Τον µήνα Φεβρουάριο του
2015 παρασύρθηκε από τα ορµητικά νερά του Αράχθου ποταµού και κατέρρευσε. Σύντοµα όµως αναστηλώθηκε στην
αρχική του µορφή και από τον µήνα Ιούλιο του 2020 στέκεται
στην ίδια του θέση και αποτελεί µνηµείο ιστορικής και λαογραφικής αρχιτεκτονικής.
ΠΗΓΕΣ
Ιστορία των Ελλήνων “ΔΟΜΗ” {Τόµος 13}.
Ελλάδα 20ος Αιώνας 1940 – 1950 {Τόµος Α’}.
Τζουµερκιώτικα Χρονικά {τεύχος 8}.

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Συνέχεια από τη σελιδα 1
Με όλα αυτά η Τουρκία θα επιτύχει να επιβάλλει τη
θέλησή της, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο νέο κράτος
που θα δηµιουργηθεί.
Αν η Κυπριακή Δηµοκρατία αλλάξει νοµική υπόσταση τότε
συµβαίνουν δύο επακόλουθα:
Διαλύεται όλη η Ελληνική στρατηγική στην Ανατολική
Μεσόγειο των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων, λόγω του
αναβαθµισµένου και καθοριστικού ρόλου που θα έχει η ίδια
η Τουρκία στην περιοχή. Πάνε περίπατο τριµερείς, τετραµερείς
κ.λ.π πρωτοβουλίες, αγωγοί µεταφοράς ενέργειας, συµµαχίες
και συµπράξεις µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, χαράξεις
ΑΟΖ, η διεθνής αξιοπιστία της χώρας, ο Ελληνισµός στην
Κύπρο. Η Ανατολική Μεσόγειος εµπίπτει πλήρως και αµετάκλητα στην Τουρκική σφαίρα επιρροής.
Επιτυγχάνεται το πρώτο βήµα δορυφοριοποιήσεως της
χώρας περί την Τουρκία η οποία διευκολύνεται πλέον να
επικεντρωθεί στις επιδιώξεις της στο Αιγαίο και τη Θράκη,
καθόσον όλες αυτές οι περιοχές εµπίπτουν στην ενιαία
αναθεωρητική στρατηγική επιδίωξη της γείτονος.
Μπορεί η Ελληνική γλώσσα να είναι πλούσια στην περιγραφή οποιασδήποτε καταστάσεως και η αγγλική ιδανική
στην “εποικοδοµητική της ασάφεια”, απαραίτητη πολλές
φορείς στη σύνταξη διπλωµατικών εγγράφων, αλλά όταν
βαφτίζεται τόσο εξόφθαλµα “το κρέας σε ψάρι” όλοι το καταλαβαίνουµε. Αυτά τα περί “αποκεντρωµένης οµοσπονδίας”,
περί “πολιτικής ισότητας” των κρατικών οντοτήτων µιας
“οµοσπονδίας” κ.λ.π. ιδεολογήµατα ελπίζω να µην τα
εννοούν οι χρησιµοποιούντες τους όρους Έλληνες, διότι

σίγουρα οι εµπνευστές τους “συνοδοιπόροι” των Τούρκων
ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν να επιτύχουν µε αυτά. Οι
Τούρκοι άλλωστε πλήρως αποθρασυµµένοι το λένε ξεκάθαρα:
“Τέρµα η Κυπριακή Δηµοκρατία, δύο ανεξάρτητα κράτη και
τέλος πάντων βρείτε και κάτι γενικόλογο και αόριστο να τα
συνδέει, πού εµάς δεν µας ενδιαφέρει”.
Ο Τούρκος ευαγγελίζεται την “αρχή του ξίφους”. “Το
ξίφος µου δηµιουργεί δίκαιο”. “Ότι καταλαµβάνω µε τα
όπλα και όπου χύνεται το ηρωικό αίµα των “µαρτύρων” µας
δεν το παραδίδω”. Σωρεία τηλεοπτικών σειρών και δηµοσιευµάτων ζυµώνουν το λαό µ’ αυτές τις “αρχέγονες προπατορικές αξίες”. Και το Διεθνές Δίκαιο και οι λοιπές αρχές οργάνωσης των διεθνών σχέσεων τον τελευταίο αιώνα αποτελούν “ψιλότατα” γράµµατα. Άλλωστε και οι διεθνείς
παίκτες, ας µη γελιόµαστε, σέβονται την ισχύ και κυρίως τη
στρατιωτική ισχύ.
Η Τουρκία εκτός από την σοβαρή στρατιωτική ισχύ που
έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια έχει και το µεγάλο
πλεονέκτηµα της “Ενιαίας Διοίκησης”, της “Λήψης Απόφασης”
από ένα κέντρο, την Τουρκική Κυβέρνηση. Η Τουρκία κάνει
κουµάντο στο Κυπριακό, αυτή καθορίζει απόλυτα τα Τουρκικά
συµφέροντα σε όλη την περιοχή και υπαγορεύει στρατηγική
και τακτικές. Οι Τουρκοκύπριοι απλά υπάρχουν και το ξέρουν
όλοι.
Καλές, λοιπόν, οι συζητήσεις και η διπλωµατική προσπάθεια
των δύο κρατών, Ελλάδας και Κυπριακής Δηµοκρατίας,
αλλά ας ξεκαθαρίσουµε ότι τα δικαιώµατα και συµφέροντα
του Ελληνισµού (όχι τα Ελληνικά ή τα Κυπριακά) θα εξασφαλιστούν εάν αποφασίσουµε δύο πράγµατα:
Δηµιουργία ενιαίου Ελληνικού-Κυπριακού Κέντρου Λήψης

Αποφάσεων και σ’ αυτό κυρίαρχο ρόλο πρέπει να έχει
Ελλάδα, όσο δύσκολο ή ανέφικτο και αν ακούγεται αυτό.
Επειδή η λύση θα δοθεί είτε το θέλουµε είτε όχι µε το
ξίφος, ας ακονίσουµε το δικό µας, Ελληνική και Κυπριακή
Δηµοκρατίες. Εκτός και αν δώσουµε όσα µας ζητούν και θα
ζητήσουν αµαχητί. Επειδή δεν µπορώ να το πιστέψω, θεωρώ
ότι είναι µονόδροµος η κοινή στρατιωτική προετοιµασία σε
όλους τους τοµείς, των εξοπλισµών περιλαµβανοµένων
και υιοθέτηση επιθετικής προσέγγισης στην αντιµετώπιση
του Τούρκου. Η Κυπριακή Δηµοκρατία ας ακολουθήσει τα
τελευταία εξοπλιστικά βήµατα της Ελλάδας. Η δηµιουργία
Πολεµικής Αεροπορίας και Ναυτικού µε σοβαρές δυνατότητες
(υποβρύχια και σκάφη επιφανείας) στην Κύπρο, η προµήθεια
αντιαεροπορικών συστηµάτων και άλλων “έξυπνων” οπλικών
συστηµάτων θα άλλαζαν τις παραµέτρους στο γεωστρατηγικό
παίγνιο της περιοχής µας.
Η µπάλα είναι πλέον στο γήπεδο της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Η ηγεσία της, αντιµέτωπη µε τα ιστορικά διλήµµατα
που θα προσδιορίσουν τη µορφή του νέου κυπριακού χάρτη,
ας οδηγήσει ΥΠΕΥΘΥΝΑ τις εξελίξεις.
Η Ελλάδα ας αναλάβει την ηγεσία σε αυτή την προσπάθεια
και ας µην κρυβόµαστε πίσω από εκφράσεις του τύπου “Η
Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συµπαρίσταται”. Αυτό δεν
είναι δυνατόν, για πολλούς λόγους που όλοι φανταζόµαστε,
αντιστρέφει τη φυσιολογική κατάσταση δυνατοτήτων και
δυναµικών και µας αποδυναµώνουν ως Ελληνισµό.
Ιστορικά δεν αντέχουµε άλλες ήττες. Το χρονικό ορόσηµο
του 2023 είναι πολύ κοντά και φοβάµαι, ότι έχουµε αργήσει
χαρακτηριστικά.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
Γράφει ο
EMMΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Η

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ: Είναι υπαρκτή, διαχρονική, συνεχώς αυξανόµενη και επικείµενη. Η Τουρκία, µε τα επεισόδια που
δηµιουργεί ανεβάζει την ένταση σε τόσο µεγάλο βαθµό, που
ανά πάσα στιγµή µπορεί να ξεσπάσει η πολεµική σύρραξη.
Οι Τούρκοι µε την απόκτηση κυρίως των S-400 και των Υ/Β,
Η-214 επιτυγχάνουν πλήρως τον επιχειρησιακό έλεγχο του
εναέριου και θαλάσσιου χώρου µας.
Οι Τούρκοι που διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων
δύνανται να επιτύχουν τακτικό πλεονέκτηµα σε τόπο και χρόνο
και να επιτεθούν αιφνιδιαστικά εναντίον της χώρας µας.
Από την προδοσία της Κύπρου και µετά, προπαρασκευάζονται
µεθοδικά, πυρετωδώς για την αναθεώρηση, επικαιροποίηση
των συνθηκών της Λωζάνης και των Παρισίων σύµφωνα µε τα
συµφέροντά τους εκβιάζοντάς µας, µε την απειλή χρήσης
βίας ή και πολέµου.
Ο Θουκυδίδης µάς διδάσκει ότι δικαιοσύνη είναι το δίκαιο
του ισχυρότερου, ό,τι συµφέρει αυτόν και πως το διεθνές
δίκαιο είναι για τους αφελείς. Το διαχρονικό αυτό δογµα το
εφαρµόζει επακριβώς η Τουρκία εναντίον µας, αποσκοπώντας
στην παράνοµη επέκταση των κυριαρχικών της δικαιωµάτων
στο νησιωτικό µας χώρο και στην Κυπροποίηση της Δυτικής
Θράκης. Η Ελλάδα βρίσκεται µέσα στον κύκλο των κρατών της
Ηµισελήνου που ελέγχει η Τουρκία. Επιδίωξή της λοιπόν είναι,
η δορυφοροποίηση και της χώρας µας από την Τουρκία.
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
Η στρατηγική την οποία πρέπει να ακολουθήσουµε για να
αποτρέψουµε την Τουρκία να υλοποιήσει τα δεδηλωµένα ως
άνω σχέδιά της έχει ως εξής: Η Ελλάδα πρέπει να χρησιµοποιήσει όλους τους συντελεστές ισχύος της και να προβεί στις
παρακάτω ενέργειες, δράσεις βάσει προκαθορισµένο χρονοδιαγράµµατος. Ήτοι:
Να σταµατήσουµε αµέσως την πολιτική του κατευνασµού
προς την Τουρκία. Διότι µε την πολιτική αυτή η Τουρκία επιτυγχάνει σταδιακά, όλους τους ενδιάµεσους στόχους της και σωρευτικά µας κερδίζει, µας νικά χωρίς πόλεµο, που τελικά δεν
θα τον αποφύγουµε.
Να σταµατήσουµε να συζητάµε για 12 ν.µ. και κόκκινες
γραµµές, αφού δεν έχουµε τη θέληση να τις υποστηρίξουµε
και η Τουρκία τις παραβιάζει εκ του ασφαλούς. Να σταµατήσουµε
να λέµε ότι επιφυλασσόµεθα χρονικά να επεκτείνουµε τα
χωρικά µας ύδατα στα 12 ν.µ. γιατί η δήλωση αυτή έχει εξαντλήσει τη χρησιµότητά της, την πειστικότητά της.
Να συνεχίσουµε τις διερευνητικές συνοµιλίες προς κέρδος
χρόνου, τον οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε αποκλειστικά
και µόνο για την προετοιµασία προς πόλεµο, για την επαύξηση
της αποτρεπτικής µας ισχύος.
Να µη προσφύγουµε στο Διεθνές δικαστήριο Χάγης για
θέµατα εθνικής µας κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας
καθότι αυτά είναι αδιαπραγµάτευτα. Αυτό µπορεί να συµβεί
µόνο µετά από πολεµική ήττα µας. Να αναβαθµίσουµε τις πολιτικές συµµαχίες µε κράτη της ΝΑ Μεσογείου, σε αυτές της
στρατιωτικής συνεργασίας, για την από κοινού υπεράσπιση
των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων σε αυτή τη περιοχή.
Να κατανοήσουµε πλήρως, πως σε περίπτωση σύγκρουσης
µε την Τουρκία θα είµαστε µόνοι.
Να ληφθεί σοβαρά υπόψη, να µη τρέφουµε αυταπάτες, ό,τι
η Τουρκία δεν θα µας επιτεθεί. Αυτό το έχει ήδη πράξει µε την
εισβολή και κατοχή της Βορείου Κύπρου, µε την κατάληψη
των Ίµια 2, µε την έρευνα και γεωτρήσεις στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Να οργανώσουµε τον Ελληνισµό της διασποράς και ιδίως
των ΗΠΑ για την υποστήριξη των ελληνικών συµφερόντων.
Να πείσουµε τις ΗΠΑ να πας παραχωρήσει σε µειωµένη τιµή
ανταλλακτικά, ανάλογα υποσυγκροτήµατα, τεχνογνωσία για
την αναβάθµιση των οπλικών συστηµάτων προέλευσης ΗΠΑ.
Να υπογράψουµε αµυντική συµφωνία παροχής στρατιωτικής
συνδροµής σε περίπτωση επίθεσης εναντίον µας, ως αντάλλαγµα
για την παραχώρηση όλου του εδάφους µας για στρατιωτική
χρήση (Σούδα) και εκµετάλλευση.
Να δηλώσουµε και να πείσουµε το ΝΑΤΟ ότι µε την τακτική
που ακολουθεί υπέρ της Τουρκίας, σε περίπτωση σύρραξης η
Ελλάδα θα υπερασπίσει ενόπλως τα κυριαρχικά της δικαιώµατα
και πως τότε, η ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα διαλυθεί.
Να πείσουµε τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και κυρίως τη Γερµανία,
ότι δεν είναι δυνατό να προµηθεύουν την Τουρκία µε σύγχρονα
οπλικά συστήµατα και τεχνολογίες, τεχνογνωσίες αιχµής,
καθότι µε τα όπλα αυτά (Υ/Β, Η-214) θα επιτεθεί εναντίον της,
ήτοι εναντίον της Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας, ακόµη και ΗΠΑ.
Να καταστήσουµε εθνικό προµηθευτή οπλικών συστηµάτων
την Γαλλία, µε αντάλλαγµα την υπογραφή αµυντικής συµφωνίας
παροχής στρατιωτικής συνδροµής σε περίπτωση επίθεσης
από την Τουρκία.
Να συνεχισθεί η ουσιαστική στρατιωτική συνεκπαίδευση και

νάµεων» και µε την «στρατηγική ισχύος», όσο και µε τον εποιοι κοινές ασκήσεις µε τους συµµάχους µας, σε κρίσιµες
κοδοµητικό διάλογο για την οικοδόµηση όρων συνεργασίας
περιοχές της χώρας µας.
και καλής γειτονίας µε την Τουρκία.
Να πείσουµε την Ε.Ε. να επεκτείνουµε από κοινού τα χωρικά
Η λύση στο πρόβληµά µας µε την Τουρκία, ήτοι της προµας ύδατα και τον εναέριο χώρο στα 12 ν.µ., καθότι είναι και
άσπισης των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων και των συνόρων
δικά της κυριαρχική δικαιώµατα στην περιοχή. Αυτό θα πρέπει
µας, είναι η προς πόλεµο προετοιµασία µας ή και µε πόλεµο.
να γίνει ως αντίδραση σε ενδεχόµενη ακραία Τουρκική ενέργεια,
Ειδικότερα: Η ενίσχυση, αναβάθµιση της µαχητικής ικανότητας,
όπως γεωτρήσεις σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, πρόκληση
της επιχειρησιακής δυνατότητας και της αποτρεπτικής στραθερµού επεισοδίου. Επίσης παράλληλα θα πρέπει να προστιωτικής ισχύος των Ε.Δ. µας, σε συνδυασµό µε τα ως άνω
διοριστούν οι θαλάσσιοι διάδροµοι ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο, για
γραφόµενά µου.
χώρες χρήστες του.
Η Ελλάδα για να κερδίσει, να νικήσει την Τουρκία, οφείλει να
Να υπογράψουµε άµεσα συµφωνία µε την Κύπρο οριοθέτησης
σχεδιάσει από τώρα και να αποφασίσει, πως µε την έναρξη
των θαλάσσιων ζωνών. Οµοίως, να επιδιωχθεί η υπογραφή
των µικροεπιχειρήσεων υπαιτιότητι της Τουρκίας, θα πρέπει
και της τελικής συµφωνίας µε την Αίγυπτο, που θα καλύπτει
πρώτη να επιφέρει το πρώτο κτύπηµα προσβάλλοντας και
και την υπόλοιπη περιοχή της Ρόδου έως το σύµπλεγµα του
εξουδετερώνοντας αιφνιδιαστικά στόχους στρατηγικής σηµασίας,
Καστελόριζου. Μετά από τα ανωτέρω η Τουρκία δεν θα έχει
όπως τους S-400, αποβατικές, αεραποβατικές δυνάµεις κ.λπ.,
κανένα νόµιµο δικαίωµα επί των θαλασσίων ζωνών της ΝΑ
αναλαµβάνοντας έτσι την πρωτοβουλία των κινήσεων, µέχρι
Μεσογείου.
την επέµβαση των συµµάχων µας για την παύση των εχθροΝα υπογράψουµε συµφωνίες προµήθειας οπλικών συστηπραξιών.
µάτων 5ης γενιάς και συµπαραγωγής µε την αµυντική µας βιοµηχανία.
Να αναβαθµίσουµε την αµυντική µας βιοµηχανία (να
µιµηθούµε την Τουρκία).
ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Βουλή να ψηφίσει νόµο, που θα καθορίζει επακριβώς
Δηµοσίευµα της εφηµερίδος
τις υποχρεώσεις του εκάστοτε προµηθευτή οπλικού συσυµπαραγωγή
«Τζουµχουριέτ» της 22 Ιαν 2021
στήµατος για τη
του στη χώρα µας και
για την παροχή των ανάλογων υποδοµών, υλικών, µέσων,
(Μετάφραση από τον
τεχνογνωσίας στην αµυντική µας βιοµηχανία για την
Άνχη ε.α Χαράλαµπο Καραγκιοζούδη)
υλοποίηση της συµπαραγωγής και για την υποστήριξη,
συντήρηση, επισκευές του όπλου στον κύκλο ζωής του.
Να απαντήσουµε στις ψυχολογικές επιχειρήσεις που
διεξάγει η Τουρκία εναντίον της χώρας µας, µε την απαγόρευση των ΜΜΕ να τις µεταφέρουν στο λαό µας και
να του προκαλούν ηττοπάθεια, πανικό και το φόβο του
ύµφωνα µε έκθεση που συνέταξε η Genel- (Ένωση Εργαζοµένων
πολέµου.
Γενικών
Υπηρεσιών Τουρκίας), µε τίτλο: «Εισοδηµατική ανισότητα
εξυψώσουµε
το
φρόνηµα
Να
και το ηθικό του λαού
και φτώχεια στην Τουρκία, σε περίοδο Covid-19 », µέσα στις χώρες
µας και να προετοιµάσουµε την κοινωνία µας, για ενδετης ΕΕ, η Τουρκία είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη εισοδηµατική
χόµενη πολεµική σύρραξη.
ανισότητα. Ο λαός µέσα σε ένα χρόνο έχει φτωχύνει κατά 1500
Να ζητήσουµε από τους έχοντας και κατέχοντας του
δολάρια, ο δε αριθµός των φτωχών αυξήθηκε κατά 8,4% σε δύο
εσωτερικού και εξωτερικού, τους εφοπλιστές να συνειχρόνια.
σφέρουν υπέρ της άµυνάς µας. να αυξήσουµε τη θητεία
Η ανισότητα κατανοµής εισοδήµατος µετράται µε τον συντελεστή
σε 18 µήνες και να δηµιουργήσουµε ηµιεπαγγελµατικό
Gini. Ο συντελεστής Gini εκφράζει την ισότητα στην κατανοµή ειστρατό.
σοδήµατος καθώς πλησιάζει το µηδέν και την επιδείνωση της καΝα προβούµε σε µόνιµο αµυντική οχύρωση των νησιών,
τανοµής εισοδήµατος, καθώς πλησιάζει το ένα. Ενώ ο συντελεστής
µικρονησίδων και βραχονησίδων. Να αυξήσουµε το υπαλGini είναι στο 0,307, σύµφωνα µε το µέσο ποσοστό στην ΕΕ, τα
ληλικό προσωπικό τους µε άτοµα νεαρής ηλικίας. Να
δεδοµένα για την Τουρκία σύµφωνα µε τη Eurostat, είναι στο
οργανώσουµε τη παλαϊκή άµυνα στα νησιά µας. Να τα
0417.
καταστήσουµε απόρθητα κάστρα και κάθε σπίτι να γίνει
Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat και της Εθνικής Στατιστικής
απόρθητο φρούριο.
Υπηρεσίας, αποκαλύπτονται ορισµένα αξιοσηµείωτα στοιχεία, για
Να τοποθετήσουµε σε υπόγειες σήραγγες στα νησιά
την οικονοµική κατάσταση της χώρας.
µας εκτοξευτές πυραύλων exocet, κατά τέτοιο τρόπο
•Η Τουρκία είναι η χώρα που έχει το υψηλότερο εισοδηµατικό
ώστε να δύνανται να προσβάλουν οιοδήποτε πλοίο που
χάσµα µεταξύ του πλουσιότερου τµήµατος του 20% και του φτωεµφανίζεται στο θαλάσσιο χώρο µας.
χότερου τµήµατος του 20% στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε τα στοιΝα καταβληθεί προσπάθεια ούτως ώστε τα νησιά και
χεία, το 2019 το πλουσιότερο τµήµα στην Τουρκία έχει κερδίσει
οι µικρονησίδες να καταστούν αυτάρκη, αυτοδύναµα
8,3 φορές περισσότερα από το φτωχότερο τµήµα.
στην άµυνά τους από πλευράς προσωπικού και οπλικών
•Ο λαός έχει φτωχύνει κατά 1500 δολάρια περίπου µέσα σε ένα
συστηµάτων, καθότι σε περίπτωση αιφνιδιαστικής επίχρόνο.
θεσης, δεν θα υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσής τους.
•Ο αριθµός των φτωχών αυξήθηκε κατά 8,4% σε δύο χρόνια. Ο
Να γίνεται εκπαίδευση της εφεδρείας κάθε δύο έτη
αριθµός, που ήταν 15864000 άτοµα το 2017, αυξήθηκε κατά
στα νησιά που θα κληθεί να πολεµήσει.
1343000 το 2019 και έφτασε σε 17207000 άτοµα. Το ποσοστό
Να ακολουθήσουµε το παράδειγµα του Ισραήλ.
φτώχειας έφτασε το 21,3%.
Να αποµακρυνθούν σταδιακά, το συντοµότερο οι λα•Σε κάθε 10 άτοµα στην Τουρκία, τα 7 έχουν χρέος.
θροµετανάστες από τα νησιά µας, γιατί αυτοί αποτελούν
•Οι γυναίκες διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από
το προσχεδιασµένο από τώρα προγεφύρωµα της Τουρκίας
τους
άνδρες.
και πως σε περίπτωση επίθεσης, θα αποτελέσουν επίσης
•Ένα
στα δύο παιδιά, είναι κάτω από τον κίνδυνο της φτώχειας.
τη
πέµπτη
φάλαγγα
της.
και
•Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Τουρκίας (ΑΕΠ)
Να χορηγήσουµε επίδοµα συνόρων στους Αξκους και
µειώθηκε τον τελευταίο χρόνο κατά 1434 δολάρια.
στα Στελέχη που υπηρετούν στα νησιά µας και να ρυθµί•Το εθνικό κατά κεφαλήν εισόδηµα ήταν 9150 δολάρια το 2019,
σουµε το θέµα της εκεί συνυπηρέτησης µε τις συζύγους
αλλά µειώθηκε σε 7715 δολάρια το 2020. Ο αριθµός αυτός
τους.
ανέρχεται κατά µέσο όρο στην ΕΕ σε 43615 δολάρια. Ο µέσος
Να καταστήσουµε τις Ε/Τ διάφορες και διάφορες
όρος των αναπτυσσόµενων οικονοµιών και των αναπτυσσόµενων
µεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, όπως πρέπει να είναι.
ευρωπαϊκών χωρών είναι στα 26025 δολάρια.
Να προµηθευτούµε drones και άλλα έξυπνα όπλα,
•Ενώ η εργασιακή φτώχεια στον κόσµο είναι στο 9%, στην
κρίσιµες τεχνογνωσίες από το Ισραήλ και να γίνει η συµΤουρκία
βρίσκεται στο 14,4%. Αυτός ο αριθµός αυξήθηκε κατά µισό
παραγωγή τους µε την αµυντική µας βιοµηχανία.
εκατοµµύριο
το 2019 και έφτασε σε 3999000 άτοµα. Ο αριθµός
Να αναβαθµίσουµε την στρατιωτική συνεργασία µας
αυτός ξεπερνά τα 7,7 εκατοµµύρια, όταν προστίθενται και εκείνοι
µε το Ισραήλ.
που εργάζονται µε µειωµένο ωράριο και λαµβάνουν επίδοµα
Να συγκροτήσουµε Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας από
ανεργίας, λόγω της επιδηµίας.
επαΐοντες της χώρας µας.
•Η έλλειψη κοινωνικής προστασίας αύξησε τον δανεισµό κατά
τη
διάρκεια της επιδηµίας. Η εισοδηµατική ανισότητα και η φτώχεια,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
κατέστησαν
το 71% του πληθυσµού χρεωµένο. Μόνο το 28,9% του
Η Τουρκία δεν αναλαµβάνει ποτέ επιθετικές επιχειρήσεις,
πληθυσµού της Τουρκίας, είναι χωρίς χρέος.
εάν δεν έχει εξασφαλίσει τη νίκη επί του αντιπάλου της.
•Το 2019, το 33,6% του πληθυσµού δεν µπορούσε να καλύψει
Η Τουρκία καταλαβαίνει µόνο τη γλώσσα της ισχύος
την
ανάγκη για ένα γεύµα που περιέχει κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι
και όχι αυτή της διπλωµατίας, των διαπραγµατεύσεων
κάθε
δύο ηµέρες. Το 29,7% του πληθυσµού δεν µπορούσε να
και των συµβούλων άλλων κρατών. Η Τουρκία δεν θέλει
διαθέσει πόρους για τα απρόβλεπτα έξοδά του. Το 19,2% δεν µποδιάλογο, ούτε προσφυγή στη Χάγη. Θέλει τη συνθηκορούσε να καλύψει τις ανάγκες θέρµανσης στο σπίτι.
λόγηση µε δικούς της όρους.
•Τέλος, ο κίνδυνος φτώχειας στην Τουρκία, σε σύγκριση µε
Οι Ελλάδα και ο Ελληνισµός οφείλουν πάντα να βρίάλλες χώρες είναι υψηλότερος.
σκονται σε αφύπνιση και πλήρη ετοιµότητα τόσο µε πο-

Σ

λιτικές ειρήνης, που συνδέονται µε την «ισορροπία δυ-

«Εισοδηµατική ανισότητα
και φτώχεια στην Τουρκία»
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Η αδούλωτη ελληνική ψυχή
Γράφει ο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Αρθρογράφος, συγγραφέας

Α

υτοί που εξόντωσαν τον Τούρκο κατακτητή στον αγώνα της ανεξαρτησίας δεν ελέγοντο Κοραής και Τρικούπης,
αλλά Κανάρης και Μιαούλης, Καραϊσκάκης και Τζαβέλας. Δεν ήταν σοφοί
και λόγιοι, αλλά πολεµιστές αγράµµατοι.
Και η υψηλή ιδέα που δόνησε την
καρδία των απλοϊκών εκείνων ανθρώπων ήταν η αιώνια Ελληνική ψυχή. Η
Ελληνική ψυχή, που από του Οµήρου
µέχρι των αγνώστων ποιητών των κλέφτικων τραγουδιών, από τον Πλάτωνα
και τον Αισχύλο µέχρι τον Κοραή και
τον Φεραίο, υπήρξε µία και αναλλοίωτος.
Δεν έσβησε ποτέ. Τα γράµµατα των
σχολείων του γένους, τα τυπογραφεία
της Βενετίας και της Μοσχοπόλεως, τα
κλέφτικα τραγούδια και οι θούριοι του
Ρήγα και του Κοραή, την διατήρησαν
θερµή πάντοτε, ώστε να µη τη παγώσει
το ψύχος της δουλείας.
Αν η ελληνική πολιτεία µε την άλωση
της Κωνσταντινουπόλεως κατελύθη, η
ελληνική ψυχή, βαρέως πληγείσα, ουδέποτε απέθανε. Η ψυχή του γένους
ήταν πάντα ζωντανή και ακµαία. Ανέβαζε
τους κλέφτες στα φαράγγια της Γκιώνας
και της Λιάκουρας, κατέβαζε τους
αρµατολούς στη πολεµική ακαδηµία
του Αλή πασά, άναβε τη θρυαλλίδα
της εξέγερσης που άρχισε από τα πρώτα
χρόνια της σκλαβιάς και συνεχίστηκε,
πότε στη Μάνη, πότε στο Σούλι, πότε
στον Πόντο, πότε στην Ήπειρο, από
τον Κροκόνδιλο Κλαδά µέχρι το Διονύσιο
Τρίκκης, από τον Μπούα Γρίβα µέχρι το
Λάµπρο Κατσώνη. Το έθνος, µε τις αιωνόβιες παραδόσεις του, µε τον υψηλό
πολιτισµό του, προσπαθεί και αγωνίζεται
µε καταπληκτικό σθένος και µε αξιοθαύµαστη επιµονή, εν µέσω αφάνταστων δυσχερειών και µεγίστων κινδύνων, προσπαθεί και αγωνίζεται να απαλλαγεί της καταθλιπτικής τυραννίας. Η
Ελλάδα, µεταµορφώνοντας σε σπαθί
το µέταλλο των αλυσίδων της, πεθαίνει
πολεµώντας, για να αναστηθεί στη δόξα
της.
Την εποχή εκείνη κάθε ξεσηκωµένος
ραγιάς, ήταν ενσάρκωση της πιο µεγάλης ιδέας του ανθρώπινου πολιτισµού,
της ιδέας της ελευθερίας. Και η ιδέα
αυτή δεν ήταν µόνο πνεύµα, ήταν και
πράξη, δεν ήταν µόνο λόγος ήταν και
ξίφος. Ήταν απόφαση θανάτου. Χωρίς
απόφαση θανάτου δεν υπάρχει το ενδοξότερο της ζωής στεφάνωµα, η αθανασία.
Σκότος και ζόφος στυγνής δουλείας
κάλυπτε τη χώρα µας. Τύραννος πανίσχυρος και απηνής σαν βαρύς εφιάλτης
επεκάθητο επ’ αυτής. Και έξωθεν η
απροκάλυπτος απειλή της Ιεράς
Συµµαχίας, η οποία, εν ονόµατι της θεωρίας της «νοµιµότητας», καταδίκαζε
κάθε πολιτική µεταρρύθµιση γινοµένη
δια των όπλων.
Αλλ’ όµως η ελληνική ψυχή, αδούλωτος και απτόητος, δεν υπελόγιζε
όλα αυτά. Και όταν ήλθε το πλήρωµα
του χρόνου, το ασθενές σε µέσα, αλλά
πανίσχυρο στην ψυχή έθνος, δηµιουργεί
µέσω των απλοϊκών ηρώων του 21
µεγάλα, του Κανάρη και του Παπαφλέσσα, του Καραϊσκάκη και του Τζα-

βέλα, ένδοξα, αθάνατα κατορθώµατα,
που προκαλούν τον τρόµο και τη λύσσα
του τυράννου, τον θαυµασµό κάθε φιλελεύθερης καρδίας πανταχού του πολιτισµένου κόσµου. Η ελευθερία και η
δόξα περιτρέχουν την οικεία ελληνική
γη.
Ο Αδαµάντιος Κοραής προσπάθησε
να διαδοθεί στο γένος η παιδεία. Η παιδεία όχι µόνο της κεφαλής, αλλά και
της καρδίας, του στήθους, όπως έλεγε.
Αυτή η παιδεία τόνωσε τη συνείδηση
των ιερών υποχρεώσεων, και χάλκευσε
τα πνευµατικά όπλα µε τα οποία εθραύσθησαν τα δεσµά της δουλείας. Εις
αυτήν οφείλεται η διάσωση του πατριωτισµού, της θρησκείας και της γλώσσας, η προσήλωση στις πατρώες παραδόσεις. Σ’ αυτήν οφείλεται το ιερό
εκείνο συναίσθηµα που δηµιούργησε
το Σούλι, το Δραγατσάνι, τα Ψαρά, και
γέννησε τους ήρωες του 21, οι οποίοι,
αν και εστερούντο µορφώσεως, ασυνείδητα ανέπνεαν τον πνευµατικό αέρα,
και καθοδηγούντο από τις παραδόσεις
του έθνους.
Άπειρα παραδείγµατα µας αποδεικνύουν ότι στην απλοϊκή ψυχή του Κ.
Τζαβέλα, του Μάρκου Μπότσαρη και
των άλλων αγωνιστών του 21 υπήρχε
µεγάλη και υψηλή η ιδέα του Ελληνικού
πνεύµατος. Ήταν αυτή που ενέπνεε
στον αγώνα το αίσθηµα της υπεροχής
έναντι του κατακτητή. Αόριστος και
ασαφής, αλλά πάντοτε µεγάλη ήταν
σ’ αυτούς εµφυτευµένη η ιδέα του Ελληνικού φρονήµατος. «Σταθείτε Πέρσες
να πολεµήσουµε», φώναζαν οι οπλαρχηγοί στους Τούρκους, όταν οι τελευταίοι πανικόβλητοι ετρέποντο σε φυγή.
Η καταφρόνηση του θανάτου υπαγόρευε
στον Καραϊσκάκη, λίγο πριν σφραγίσει
ο θάνατος τα µάτια του, κατά τη µαρτυρία του ιστορικού, τα λόγια: «Η τιµή
και το καύχηµα των ελλήνων παλικαριών
είναι να τους κράζουνε σφαγάδια και
όχι ψοφίµια».
Για τους αγωνιστές κατά των τούρκων
ο Όµηρος, ο Δηµοσθένης, ο Θεµιστοκλής, των οποίων γνώριζαν τα ονόµατα
και αµυδρώς τη δράση από τις διηγήσεις
των γραµµατισµένων, ήταν οι ηµίθεοι
της χώρας, και αυτοί ο φυσικός κληρονόµος. Ο Παρθενώνας εκπροσωπούσε
την εύκλεια των αρχαίων χρόνων, που
ήθελαν να αναστήσουν, και όταν οι
Τούρκοι εντός της Ακροπόλεως ήθελαν
να αποσπάσουν το µόλυβδο που συνέδεε τους λίθους, τότε από τους πολιορκητές εστάλη µόλυβδος , για να
περισωθούν τα αρχαία µνηµεία. Προτιµούσαν να πέσουν από το βόλι του
Τούρκου οι ίδιοι, παρά τα µνηµεία.
Αγράµµατοι οι ίδιοι, έκαναν πράξη τη
ρήση του Σωκράτη «ταις µεν πόλεσι τα
τείχη, ταις δε ψυχές ο εκ παιδείας νους
κόσµον και ασφάλεια παρέχει».
Τα χρόνια εκείνα, διέλαµψε, όσο και
στην εποχή του Μαραθώνα, όσο και
την εποχή του Διγενή Ακρίτα, η εθνική
µας αρετή. Έντονα προβλήθηκαν τα
βασικά χαρακτηριστικά της. Ακαταγώνιστη αποδείχθηκε η δύναµη της. Και
το µέγα θαύµα είναι ότι η προαιώνια
και αστείρευτη αυτή αρετή δεν εξόπλισε
ψυχικά µόνο τους λίγους και τους διαλεχτούς. Αλλά και τους πολλούς, τους
ταπεινούς και τους πιο αφανείς. Εξόπλισε
τη γενεά όλη. Το γένος ολόκληρο. Επειδή ο αγώνας ήταν πανελλήνιος, δεν
ήταν ποτέ αγώνας ταξικός.

Χρονογράφηµα

Κορωνοµελαγχολίες
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ου µεγίστου Νίκου Τσιφόήταν φίλος µας. Τι δεν θάδινα
Γράφει ο
ρου, από τα «Παιδιά της
για να ξαναζήσω µία τέτοια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ
πιάτσας»: «Λες έχω αµπέλια
45λεπτη ταλαιπωρία.
Υποστράτηγος ε.α.
και χωράφια και σπίτια και
Οι µε καρµπόν διοργανούγης. Κουράδες έχεις. Κανένας
µενες και διεξαγόµενες χοροάνθρωπος δεν έχει γη. Η γης έχει εµάς και
εσπερίδες, που οι ατελείωτες οµιλίες των
σπάει κέφι µαζί µας, άσε που την ενοχλάµε
διοργανωτών, των προέδρων και των ευερκάθε λίγο σαν κοτόψειρες. Δύναµη; Μπούρδες.
γετών, αλλά και οι κληρώσει των λαχείων,
Ίδρωσες να κάνεις µια πολυκατοικία 46 διαδεν αφήνουν χρόνο για χορό. Οι χοροεσπερίδες,
µερίσµατα και πλακώνει ένας σεισµός και στην
που αν πας σε µια, έχεις πάει σε όλες. Αν φας
κάνει λιάδα. Πήρες παρασήµατα
και χειροκροτήµατα και ζήτω και
έρχεται αδερφάκι µου ένα τόσο
δα µικρόβιο από συνάχι και σε
κάνει µια πτωµατάρα χωρίς να το
καταλάβεις. Έβαλες παρά στην
µπάντα και διέταξες κόσµο κάντε
έτσι ρε µερµήγκια ασήµαντα, και
σε πιάνει ένα κόψιµο και είσαι ρεζίλης στην λεκάνη του καµπινέ.
Κάνεις το δυνατό κι έτσι και πιάσει
µια παγωνιά τρέµεις σαν παλιόσκυλο και από την άλλη µεριά,
µια µολόχα, ένα χορταράκι ασήµαντο, κάθεται όλη νύχτα και τρώει
τους αέρηδες και το χιονιά και το
πρωί είναι φρέσκο και δεν τούγινε
τίποτα. Πούν’ η δύναµή σου ρε
φιόγκο κάτου από τούτο εδώ το Σύµπαν, που
σε µία µπριζόλα πιο σκληρή και από τα µέτρα
µας πλακώνει µε το βάρος του; Πούναι τα µετου κορωναϊού, γαρνιρισµένη µε µαραµένες
γαλεία σου και το τουπέ σου; Μια ανάποδη να
πατάτες, έχεις φάει σε όλες. Πόσο µούχουν
πάρουνε τα πράµατα, στα λεφτά, στα πολιτικά,
λείψει αυτά τα «κόπι πάστε» 4ωρα.
στην υγεία, στα όλα που την βασίζεις, πας,
Οι ζωντανές συνεδριάσεις των ΔΣ των διαξεγράφτηκες και µήτε που θέλουνε να σε θυφόρων Συνδέσµων, Οµίλων, Συλλόγων κ.λπ.,
µούνται οι άλλοι. Πέθανες και περάσανε πεόπου ο καθένας αµολούσε το κοντό του και
νήντα χρόνια και µήτε κανένας ξέρει αν υπήρξες
το µακρύ του, µε τους επαπειλούµενους καυκαι αν έκανες και σε φοβηθήκανε και σε λογαγάδες να καραδοκούν, δι’ ασήµαντον αφορµήν.
ριάσανε».
Βέβαια καυγάδες γίνονται και ηλεκτρονικώς,
Και, αγαπητοί φίλοι, όντως τα πράγµατα
αλλά άλλη νόστα έχουν οι live.
«πήρανε µια ανάποδη» και νάσου ένα µαµούνι
Οι ανιαροί γάµοι, που γίνονται µε βάση τα
τόσο δα, «κορονοϊό» το λένε, µας άλλαξε τη
αµερικανικά STANAG και που επίσης αν έχεις
ζωή. Μας την σακάτεψε καλύτερα.
πάει σε έναν έχεις πάει σε όλους. Οι µόνοι
Πόσο κοντά µας ήτανε η ευτυχία και δεν τη
που αλλάζουν, είναι οι πρωταγωνιστές.
εκτιµούσαµε. Και βαριόµαστε. Και δυσανασχεΤο γήπεδο και τα συνηµµένα σ’ αυτό. Καλή
τούσαµε. Και γκρινιάζαµε. Και όταν λέµε ευκαι η τηλεόραση, αλλά η γηπεδική ατµόσφαιρα
τυχία, µη φανταστείτε τίποτα µεγάλα πράγµατα.
είναι άλλο πράγµα. Παρακολουθούσα κάποτε
Όχι. Απλώς οι καθηµερινές χαρές και απολαύέναν αγώνα, παρέα µε έναν σεβάσµιο ανώτερο
σεις που ήταν το αλατοπίπερο στην ρουτίνα
δικαστικό. Ο διαιτητής δεν ήταν από τις καλύµας και στις οποίες δεν πολυδίναµε σηµασία
τερες σφυρίχτρες και τα φάλτσα του ήταν
διότι τις θωρούσαµε δεδοµένες. Γιατί καλό το
περισσότερα από αυτά των ποδοσφαιριστών.
γράψιµο, καλό το διάβασµα, καλή η τηλεόραση
Ο ευπρεπής φίλος µου, διαµαρτυρόταν ευ(πλην των δελτίων ειδήσεων), καλή η τακτοπρεπώς «Παίξε καλά βρε δόλιε». «Τι σφυράς
ποίηση των ραφιών, αλλά µας έχει λείψει το
βρε ασυνείδητε» κ.λπ. Ώσπου σε κάποια στιγµή
αλατοπίπερο της ζωής.
και σε οφθαλµοφανές λάθος του διαιτητού
Το σινεµαδάκι, που ό,τι και να κάνει η τηλεφώναξε: «Τι κάνεις ρε µα@@@κα;» και εκτοόραση, δεν µπορεί να το εκτοπίσει, διότι έχει
νώθηκε…
άλλη γλύκα. Θα ντυθείς κάπως καλύτερα, θα
Στο Blog του «Συνδέσµου Αποφοίτων ΣΣΕ
βγεις έξω απ’ το σπίτι και θ’ αλλάξεις παρατάξεως 1971», είδα µια σειρά φωτογραφιών
στάσεις.
από, όχι και τόσο παλιό, αποκριάτικο γλέντι
Η ταβερνούλα κάποιο σαββατόβραδο µε
τους. Θα τα ξαναζήσουµε άραγε αυτά;
εκλεκτή παρέα και πιο εκλεκτή ρετσίνα. Δεν
Και βέβαια πιο πολύ από όλα αυτά, µας λείχρειάζεται να αναφέρουµε τα πλεονεκτήµατα.
πουν τα εγγονάκια µας. Αυτά τα γλυκύτατα
Τάχουν πει πριν από εµάς άλλοι πιο κατάλληµικρά πλασµατάκια, που µε µια µατιά τους ή
λοι.
µε ένα λογάκι τους, σε στέλνουν στον έβδοµο
Η βιβλιότσαρκα, να χάνεσαι µέσα στους
ουρανό. (Προσοχή, στον «Έβδοµο», όχι τον
αχανείς διαδρόµους των µεγάλων βιβλιοπωγνωστό ουρανό).
λείων, ταλαιπωρώντας του υπαλλήλους. Ακόµα
Πότε θα ξαναδούµε αυτές τις φατσούλες
και το ατελείωτο ψάξιµο στα άβολα µικροκαι θα τις σφίξουµε ξανά στην αγκαλιά µας;
σκοπικά βιβλιοπωλεία «των ευκαιριών», όπου
Λέτε να µη προλάβουµε συµπολίτες µου;…
σε πολύ µικρές τιµές πετυχαίνεις ωραιότατες
εκδόσεις.
ΥΓ: Όπως ευγενικά µε πληροφόρησε ο αντγος
Οι ευκαιριακές συγκεντρώσεις φίλων, που
ε.α. κ. Κακουδάκης, το περιστατικό µε τον
µε συνοδεία µπύρας και πιτόγυρων, απολαµαείµνηστο καθηγητής µας Ευστράτιο Πεντέα
βάνουν στην τηλεόραση κάποιο µεγάλο ποσυνέβη στις 15 Ιουλίου του 1999. Ο καθηγητής
δοσφαιρικό αγώνα.
«έφυγε» για το µεγάλο ταξίδι και την 1 Μαρτίου
Οι ανιαρές διαλέξεις µε ανιαρότατα θέµατα
του εποµένου έτους και (2000) ο στρατηγός
όπως «Η υποσαχάρια σαύρα, ως παράγων
ανέφερε το γεγονός στον επικήδειο που εκτων εξελίξεων στην Ανταρκτική», στις οποίες
φώνησε.
πηγαίναµε κάνοντας αγγαρία, διότι ο οµιλητής
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∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20 IANOYAΡΙΟY - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Οι 13 είχαν απαχθεί µεταξύ των ετών 20152017 και µεταξύ αυτών ήταν δυο πράκτορες
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στρατιωτικοί και αστυνοµικοί. Ο τουρκικός στρατός
έφτασε στην σπηλιά µετά από πληροφορίες
που απέσπασε από αιχµαλώτους που είχε
συλλάβει κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων
του. Η τουρκική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι αντάρτες
του ΡΚΚ εκτέλεσαν τους αντάρτες, κάτι που µένει να
αποδειχθεί.
δ. Η Τουρκία φαίνεται ότι εξέρχεται από την οικονοµική
κρίση µε τον χρηµατοοικονοµικό οίκο JP Morgan να αναβαθµίζει την πιστοληπτική της ικανότητα βασιζόµενη
στις έντονες επιδόσεις του ιδιωτικού τοµέα κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας, ενώ σύµφωνα µε την έκθεση
της αµερικανικής τράπεζας, η τουρκική λίρα έχει σταθεροποιήσει τη θέση της ως το νόµισµα της αναδυόµενης
αγοράς µε τις υψηλότερες επιδόσεις εφέτος. Ο νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Naci A bal,
δήλωσε ότι η οικονοµία αναµένεται να αυξηθεί κατά 7%
έως 8% το τελευταίο τρίµηνο του 2020.

Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Απόστρατος Αξκος ΣΞ
ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
Δόκιµος Ερευνητής ΙΔΙΣ
Σκοπός Επισκοπήσεως: Η µε συνοπτικό τρόπο παρουσίαση των
κυριοτέρων γεγονότων, κατά την
κρίση του γράφοντος, από ανοικτές
πηγές πληροφοριών, για την καλυπτοµένη χρονική περίοδο.
Κριτήρια Συλλογής Ειδήσεων/Γεγονότων: Επιλέγονται
τα κατά τεκµήριο σοβαρότερα γεγονότα που επηρεάζουν
τα εθνικά συµφέροντα και την εθνική ασφάλεια, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τους περιορισµούς του χώρου.
ΕΛΛΑΔΑ
α. Ξεκίνησε στις 25 Ιανουαρίου, ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας,
έπειτα από σχεδόν 5 χρόνια διακοπής των. Η ελληνική
αποστολή, είχε επικεφαλής τον διπλωµάτη Παύλο Αποστολίδη, ενώ η τουρκική τον Σεντάτ Ονάλ, υφυπουργό
Εξωτερικών. Στην αντιπροσωπεία συµµετείχε ο Τσαγατάι
Ερτσιγές (Δ/ντής αεροναυτιλιακών του τουρκικού ΥΠΕΞ),
ο οποίος κατά καιρούς χρησιµοποιεί ακραία ρητορική
για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ σ’ αυτήν την
πρώτη συνάντηση παρευρέθη και ο εκπρόσωπος του
Τούρκου Προέδρου Ιµπραήµ Καλίν. Η συνάντηση των
δυο αντιπροσωπειών έλαβε χώρα στο γραφείο της προεδρίας στην περιοχή του Ντολµά Μπαχτσέ και όχι στο
ξενοδοχείο όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
β. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο βοηθός του ναυτικού ακολούθου της αµερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, προκειµένου να συζητήσει µε την διοίκηση του
Οργανισµού Λιµένος Αλεξ/πολεως και τις αρχές της πόλεως, τις λεπτοµέρειες για την διάθεση του λιµένα για
τις ανάγκες ΔΜ µιας σειράς διασυµµαχικών ασκήσεων
που θα γίνουν κάτω από την επωνυµία POSEIDON TRIDENT
2021, την περίοδο Φεβρουαρίου-Αυγούστου τρέχοντος
έτους.
ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Στις 23 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Ερντογκαν παρευρέθη
στην καθέλκυση της πρώτης φρεγάτας Κλάσεως Ι, µε
όνοµα ISTABUL. Οι φρεγάτες αυτές ανήκουν στο πρόγραµµα MILGEM, αλλά έχουν µεγαλύτερο µήκος κατά
15 µέτρα. Πρόκειται να κατασκευαστούν τέσσερεις συνολικά, οι οποίες θα φέρουν ηλεκτρονικά και οπλικά συστηµάτων εγχώριας αναπτύξεως, όπως πυραύλους επιφανείας – επιφανείας Atmaca, αντιπυραυλικό σύστηµα
εγγύς αµύνης Gökdeniz (ναυτική έκδοση του αυτοκινούµενου συστήµατος ξηράς Korkut), ελαφρές τορπίλες
324 mm, τηλεχειριζόµενους σταθεροποιηµένους σταθµούς οπλισµού STOP των 25 mm αλλά και τα υπό ανάπτυξη συστήµατα κάθετης εκτοξεύσεως πυραύλων επιφανείας – αέρος MDAS, µε 16 συνολικώς κελιά.
β. Ταραχές ξέσπασαν µετά από διαµαρτυρίες φοιτητών
του αγγλόφωνου πανεπιστηµίου του Βοσπόρου µε αφορµή τον διορισµό εξωπανεπιστηµιακού πρύτανη που ήταν
πρώην υποψήφιος βουλευτής του κόµµατος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης του προέδρου Ερντογάν. Οι διαµαρτυρίες
συνεχίζονται σε καθηµερινή βάση, όπως και οι προσαγωγές
φοιτητών. Ο Ερντογκάν, µε αφορµή το αποτυχηµένο
πραξικόπηµα που θέλησε να ελέγξει τα πανεπιστήµια
κάνοντας χρήση των διατάξεων της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης που κηρύχθηκε, κατήργησε την εκλογή
πρυτάνεων που γινόταν µε διαδικασίες εντός των πανεπιστηµίων. Έκτοτε µε διάταγµά του, οι πρυτάνεις διορίζονται από τον ίδιο. Στην συγκεκριµένη περίπτωση όµως,
ο διορισµός του Μελίχ Μπουλού, 50 ετών, ο οποίος
δεν ανήκε στο διδακτικό προσωπικό του συγκεκριµένου
πανεπιστηµίου, έφερε τις αντιδράσεις.
γ. Ο τουρκικός στρατός που επιχειρεί στο βόρειο Ιράκ
κατά ανταρτών του ΡΚΚ, βρήκε σε σπηλιά στο όρος
Gara, στο βόρειο Ιράκ, τα πτώµατα 13 Τούρκων πολιτών.

ΗΠΑ
α. Στις 18 Ιανουαρίου, το αµερικανικό Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας, ανακοίνωσε την πρόθεση του να περιλάβει το
Ισραήλ, στην Ζώνη Ευθύνης της Κεντρικής Διοικήσεως
(CENTCOM) που είναι υπεύθυνη για την Μέση Ανατολή
και τµήµατα της Ασίας. Μέχρι σήµερα, το Ισραήλ ήταν
στην Ζώνη Ευθύνης των Αµερικανικών Δυνάµεων της
Ευρώπης. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέπεια της βελτιώσεως των σχέσεων Ισραήλ- Αραβικών χωρών στο
πλαίσιο των Συµφωνιών Αβράαµ, που ήταν µια πρωτοβουλία της διοικήσεως Trump.
β. Ο Jake Sullivan Σύµβουλος Ασφαλείας του πρόεδρου
Biden, δήλωσε ότι πρώτη προτεραιότητα των ΗΠΑ σχετικώς µε την αντιµετώπιση της συµπεριφοράς του Ιράν,
είναι η πιθανότητα να αποκτήσει σχάσιµο υλικό αρκετό
για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, συνεπεία της αυξήσεως του αριθµού φυγοκεντριστών µε τους οποίους
εµπλουτίζει µεγάλες ποσότητες ουρανίου, µετά την
απόσυρση των ΗΠΑ από την Συµφωνία για το Πυρηνικό
του Πρόγραµµα.
γ. Οι οργανισµοί για την Εσωτερική Ασφάλεια των ΗΠΑ
(Homeland Security), το FBI και η National Security Intelligence εξέδωσαν κοινή Εκτίµηση Απειλής για το εσωτερικό
των ΗΠΑ. Στην εκτίµηση θεωρούνται ως απειλή οι υποστηρικτές του Trump, οι οποίοι τοποθετούνται στον ίδιο
σάκο µε όσους εισέβαλαν στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου, ενώ παροµοιάζονται µε την al-Qaeda. Μάλιστα ο
Robert Grenier, πρώην επικεφαλής της Αντιτροµοκρατικής
της CIA, δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο να σηµειωθούν
στην Αµερική βίαιες εξεγέρσεις οπαδών του Trump,
κατά της ίδιας της αµερικανικής κοινωνίας.
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ
α. Στις 25 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Πληροφοριών του
Ισραήλ, Eli Cohen, πραγµατοποίησε επίσκεψη στο Σουδάν,
όπου έγινε δεκτός από τον Υπουργό Άµυνας της χώρας.
Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Ισραηλινού υπουργού σε
µουσουλµανική χώρα, µετά την υπογραφή των Συµφωνιών
Αβραάµ, όπως ονοµάστηκαν οι συµφωνίες εξοµαλύνσεως
των σχέσεων µεταξύ Ισραήλ- ΗΑΕ και Μπαχρέιν που
υπεγράφησαν τον προηγούµενο Σεπτέµβριο. Πάντως οι
δυο χώρες είναι ακόµη µακριά από την ανταλλαγή πρεσβευτών.
β. Στην διάρκεια της επισκέψεως στο Ισραήλ του δκτη
της CENTCOM στρατηγού Kenneth McKenzie, ο Ισραηλινός
Α/ΓΕΕΘΑ Αντγος Aviv Kochavi, όχι µόνο εξέθεσε την ανησυχία του Ισραήλ για την τροπή που έχει πάρει το
πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, αλλά δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάµεις της χώρας του έχουν ετοιµάσει επιχειρησιακά σχέδια για την αντιµετώπιση αυτής της δυνατότητας
του Ιράν.
ΑΦΡΙΚΗ
ΛΙΒΥΗ
α. Άκυρα έκρινε δικαστήριο στην Λιβύη τα διατάγµατα

της κυβέρνησης Σάρατζ για το τουρκολιβυκό Μνηµόνιο
καθώς και για την συµφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
µε την Τουρκία. Σύµφωνα µε το 218tv.net, το Εφετείο
Al-Bayda εξέδωσε απόφαση υπέρ της Βουλής των Αντιπροσώπων µετά την αγωγή που κατέθεσε ο πρόεδρος
του σώµατος προκειµένου να κηρυχθεί άκυρο το Τουρκολιβυκό Μνηµόνιο. Την απόφαση αυτή δηµοσίευσε και
το λιβυκό κοινοβούλιο που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη.
β. Εκπρόσωποι των παρατάξεων της Λιβύης σε σύσκεψη
υπό την παρουσία του ΟΗΕ στην Γενεύη, στις 5 Φεβρουαρίου, κατέληξαν στην επιλογή του Abdul Hamid
Dbeibah ως µεταβατικού πρωθυπουργού, µέχρι τις
εκλογές που έχουν προγραµµατιστεί να γίνουν στην
χώρα τον ερχόµενο Δεκέµβριο.
Ο νέος πρωθυπουργός επελέγη µαζί µε ένα τριµελές
προεδρικό συµβούλιο, επικεφαλής του οποίου θα είναι
ο καταγόµενος από την Ανατολική Λιβύη Mohamed
Younes Menfi, πρώην Πρέσβης της Λιβύης στην Αθήνα.
Η οµάδα Dbeibah συγκέντρωσε 39 ψήφους έναντι 34
αυτής του τουρκικής καταγωγής και µε διασυνδέσεις µε
την Μουσουλµανική Αδελφότητα Fathi Bashagha, υπουργού εσωτερικών της προηγουµένης Κυβερνήσεως Εθνικής
Συµφωνίας.
Η Τουρκία δια του ΥΠΕΞ της, εξέφρασε την ικανοποίηση
της γι’ αυτήν την εξέλιξη.
Κύριο Γεγονός:
Οι ταραχές στο αγγλόφωνο πανεπιστήµιο του Βοσπόρου,
το οποίο αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελίτ της
Τουρκίας µε φιλοευρωπαϊκή συµπεριφορά, που δείχνουν
µια ακόµη διαίρεση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Η διαίρεση αυτή έρχεται να προστεθεί στο κουρδικό πρόβληµα
και στο κυνήγι οπαδών του Γκιουλέν από διάφορες δηµόσιες θέσεις.
Συµπεράσµατα:
α. Η εκτίµηση του Ισραήλ, ότι το Ιράν απέχει εβδοµάδες
µόνο από την πιθανότητα κατασκευής του πρώτου πυρηνικού όπλου, θέµα το οποίο συζήτησε ο δκτης της
CENTCOM µε τον δντη της Mossad κατά την επίσκεψη
του πρώτου στο Ισραήλ, δεν πρέπει να αποκλείει την
πιθανότητα το Ισραήλ να αναλάβει µονοµερή ενέργεια
κατά του Ιράν. Το Ισραήλ εκτιµά ότι το Ιράν δεν θα κατασκευάσει ένα µόνο πυρηνικό όπλο, αλλά θα περιµένει
να αποκτήσει σχάσιµο υλικό τουλάχιστον για 3-5 όπλα,
πριν αναλάβει την προσπάθεια. Οι κύριες εγκαταστάσεις
του Ιράν γι’ αυτήν την προσπάθεια ευρίσκονται κάτω
από την γη στην περιοχή της Natanz
β. Η Συµφωνία µεταξύ Τουρκίας και κυβερνήσεως Τριπόλεως, αφού είναι πλέον διεθνής συµφωνία, δεν καθίσταται άκυρη επειδή την ακύρωσε το Εφετείο της Λιβύης.
Για να ακυρωθεί πρέπει να συµφωνήσει και η Τουρκία.
Πλέον αυτού, η Λιβύη είναι διαιρεµένη χώρα και τις αποφάσεις της µιας πλευράς δεν της δέχεται αυτοµάτως η
άλλη. Οι δυο πλευρές, GNA και Hiftar, δεν βλέπουν το
εθνικό συµφέρον της Λιβύης υπό το ίδιο πρίσµα. Άρα
δεν προκύπτει όφελος για τα ελληνικά συµφέροντα
από την συγκεκριµένη απόφαση.
γ. Οι ταραχές που ξέσπασαν στην Κωνπολη, µε αφορµή
διορισµού πρυτάνεως µε προεδρικό διάταγµα και όχι µε
ενδοπανεπιστηµιακή διαδικασία στο αγγλόφωνο πανεπιστήµιο του Βοσπόρου, δείχνει από την µια την ολοένα
αυξανόµενη αυταρχική συµπεριφορά του Ερντογκάν και
από την άλλη τις αυξανόµενες αντιδράσεις στις επιλογές
του. Το συγκεκριµένο πανεπιστήµιο θεωρείται το καλύτερο
στην Τουρκία, συντηρεί τους δεσµούς µιας τουρκικής
ελίτ µε την δυτική νοοτροπία και, οι απόφοιτοι του,
µεταξύ των οποίων ο Νταβούτογλου και η Τσιλέρ, είναι
κατά κανόνα φίλα προσκείµενοι προς την Δύση
δ. Παρά την γιγαντιαία επιχείρηση των τουρκικών ΕΔ
εντός του εδάφους του Ιράκ για την απελευθέρωση
των 13 οµήρων, στην οποία συµµετείχαν αεροκίνητα
τµήµατα ειδικών δυνάµεων, χερσαίες δυνάµεις από την
βάση που διατηρούν στην περιοχή Bashiqa και 40 αεροσκάφη F-16, η απελευθέρωση των οµήρων δεν κατέστη
δυνατή.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Κωνσταντίνος Κανάρης
(1793 Ψαρά–1877 Αθήνα)
Γράφει ο
IΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

«Ἀπόψε Κωνσταντή
θὰ πεθάνεις γιά τήν Ἑλλάδα».
Κωνσταντίνος Κανάρης, όταν πήρε την απόφαση
να ανατινάξει την τούρκικη ναυαρχίδα στην Χίο.

Το παρόν εικαστικό Φιλοτεχνήθηκε
από τον Αντγο ε.α. Δηµήτριο Κ. Μπάκα

Ο

Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε στα Ψαρά το 1793 και
άφησε την τελευταία πνοή στην Αθήνα το 1877. Ο πατέρας
του ήταν ο Μικές Κανάρης, δηµογέροντας των Ψαρών. Παντρεύτηκε την Δέσποινα Μανιάτη, γόνο αρχοντικής οικογένειας
των Ψαρών την οποία υπεραγαπούσε και µε την οποία
απέκτησε επτά παιδιά. Η καρδιά του φυλάσσεται στο κτίριο
της Παλαιάς Βουλής. Επίσηµα ιστορικά στοιχεία δεν υπάρχουν
σχετικά µε την καταγωγή του.1 Ο Γερµανός Ναύαρχος Βίλχελµ
Φον Κανάρης, ο οποίος απαγχονίσθηκε τον Απρίλιο του 1945,
λόγω της συµµετοχής στην απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ,
δεν είναι απόγονος του Κανάρη, όπως αναφέρεται από ορισµένους.
Ο Πρώτος Άθλος
Κατά την έκρηξη της επαναστάσεως ο δεκαοχτάχρονος

Κανάρης ήταν κυβερνήτης πλοίου. Από την πρώτη στιγµή
αφιερώθηκε «ψυχή τε και σώµατι» στον ιερό αγώνα του
έθνους. Μετά την καταστροφή της Χίου από τους Τούρκους
(Απρίλιος 1822), έφθασε η µεγάλη ώρα του Κανάρη. Την
ασέληνο νύκτα της 6ης προς 7ης Ιουνίου 1822 ο Κανάρης ανατίναξε την ναυαρχίδα του Καρά Αλή, η οποία στοίχισε την
ζωή σε 2.000 Τούρκους και του ίδιου του ναυάρχου. Υπήρξε
ένας από τους πιο εντυπωσιακούς στρατιωτικούς άθλους
στην παγκόσµια ιστορία. Ο Ανδρέας Πιπίνος2 δεν κατόρθωσε
να ανατινάξει την αντιναυαρχίδα, γιατί οι Τούρκοι αποµάκρυναν
το πυρπολικό από το πλοίο. Η σύγχυση που προκλήθηκε
στον τουρκικό στόλο ήταν πολύ µεγάλη. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι ηρωικοί πυρπολητές να
διαφύγουν ασφαλείς κωπηλατούντες
δια µέσου των τουρκικών πλοίων.

απέρριψε το αίτηµά του.
Οι Πρωτεργάτες των Πυρπολικών
Οι πρωταγωνιστές της δράσεως των ελληνικών πυρπολικών
ήταν τέσσερεις. Ο Ιωάννης Δηµουλίτσας από την Πάργα, ο
πρώτος που κατασκεύασε πυρπολικό, γνωστός και µε το παρωνύµιο Πατατούκος. Ο Δηµήτριος Παπανικολής, από τα
Ψαρά, ο πρώτος που βύθισε µε πυρπολικό στην Ερεσό (27
Μαΐου 1821) τουρκικό «ντελίνι (πολεµικό πλοίο µε δυο σειρές
κανόνια)». Ο Κωνσταντίνος Κανάρης ο οποίος αποδείχθηκε ο
πλέον αποτελεσµατικός πυρπολητής της επαναστάσεως.
Τέλος ο Γιάννης Θεοφιλόπουλος, από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας
ο πηδαλιούχος τόσο του Παπανικολή, όσο και του Κανάρη.

Στην Υπηρεσία της Πατρίδος
Ο Κανάρης υπήρξε γενναίος και τολµηρός θαλασσινός,
αλλά συγχρόνως ηθικός, ταπεινός και αγνός. Ήταν ένα κράµα
ευγενών ιδιοτήτων, απαύγασµα και συµπύκνωµα λαϊκών και
ευγενών αρετών, απλός στους τρόπους, και ατρόµητος µαχητής. Το κίνητρο του Κανάρη υπήρξε ο άδολος πατριωτισµός,
ανόθευτος από την πλεονεξία και την
φιλοδοξία. Ο υπασπιστής του Γάλλου
Ναυάρχου Δεριγνύ τον περιέγραψε ως
: «Τὸν ἀνδρεῖο τῶν ἀνδρείων, ἡ εἰλικριΗρωισµοί και Μικρότητές
νέστατη καὶ ἡ χρηστότατη τῶν ψυχῶν».
Η ηρωική πράξη του Κανάρη απέΜετά την απελευθέρωση ο Κανάρης
σπασε τον θαυµασµό της παγκοσµίου
τιµήθηκε µε τα αξιώµατα του ναυάρχου,
κοινότητος και αποτέλεσε µία από
του υπουργού των Ναυτικών και του
τις κύριες αιτίες που βοήθησαν την
Πρωθυπουργού, χωρίς να επιδείξει ποτέ
ευόδωση της επαναστάσεως του
οποιαδήποτε έπαρση. Το 1861 απο1821. Η Βουλή αποφάσισε την διανοµή
ποιήθηκε την σύνταξή του, προκειµένου
30.000 γροσιών στα πληρώµατα των
να µπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις
πυρπολικών, την παραχώρηση εθνικών
πολιτικές του απόψεις. Πλησίον της οικτηµάτων και την απονοµή παρασήκίας του στην Κυψέλη, ο θεοσεβούµενος
µου. Από τα επιδικασθέντα, µόνο οι
Κανάρης έκτισε µικρόν ναό στον οποίο
Υδραίοι έλαβαν χρηµατική αµοιβή.
τοποθετήθηκε επιγραφή µε τα κατορΣτους λοιπούς δεν δόθηκαν ούτε χρήθώµατα του: Χίος Ιούνιος 1822, Τένεδος
µατα, ούτε εθνικές γαίες, ούτε τους
Οκτώβριος 1822,Τρίκερι Σεπτέµβριος
Η πυρπόληση της τουρκικής
απονεµήθηκε καν το παράσηµο.3 Την
1824, Σάµος Αύγουστος 1824, Αλεξάνναυαρχίδος στην Χίο
28η Οκτωβρίου, στο λιµάνι της Τένεδου,
δρεια Ιούλιος 1825, Μυτιλήνη Μάϊος
ο Κανάρης βύθισε την τουρκική αντι1828. Χρειάζεται πολύ θάρρος και κουναυαρχίδα, ένα δίκροτο, µε πλήρωµα 800 ανδρών, εκ των
ράγιο να «Κολλήσεις» το πυρπολικό σ’ ένα µεγάλο πολεµικό,
οποίων ελάχιστοι διασώθηκαν. Την 5η Αυγούστου 1824, στη
όχι µία φορά µόνο, αλλά περισσότερες από πέντε.
Σάµο, ο Κανάρης κατέκαυσε µε πυρπολικό την νεότευκτο
1
φρεγάτα Μπουρλοτί Κορκµάζ (Η άφοβη των Πυρπολικών).
Σύµφωνα µε µία εκδοχή οι πρόγονοι του καταγόταν από
Τότε ήταν που αναφώνησε : «Τρέμετε καταστροφεῖς τῶν
την Χιµάρα της Βορείου Ηπείρου, ή την Πάργα, κατέφυγαν
Ψαρῶν, ὁ Κανάρης σᾶς ἐκαψε πάλι». Μετά τις διαδοχικές επιστην Γένουα της Ιταλίας και από εκεί εγκαταστάθηκαν στα
τυχίες του ο Κανάρης αιτήθηκε από την κυβέρνηση να του
Ψαρά.
2
χορηγήσει νέο πυρπολικό, προκειµένου να αποδείξει όπως
Πυρπολητής από την Ύδρα (1788-1836)
3
γραφεί στην αναφορά του, «τήν πρός τήν κοινή πατρίδα
Διονύσιος Κόκκινος, η Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως,
διακαή ζ λον κα πατριωτισµόν µου». Παρά την θετική εισήγηση
Β’ τόµος, σελ. 644
του βουλευτικού, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Κουντουριώτης

«ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ»
Γράφει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ
Ανχης ε.α.

Α

λήθεια, υπάρχουν επιπτώσεις από την έλλειψη δηµογραφικής πολιτικής στη χώρα µας και της τροµακτικής υπογεννητικότητας του ελληνικού πληθυσµού; Βεβαίως υπάρχουν!
Ιδού µερικές:
α. Οι δηµογραφικές εξελίξεις επηρεάζουν ολόκληρο τον
εθνικό οργανισµό και την κοινωνική συνοχή!
β. Οι δηµογραφικές διαφορές γειτονικών κρατών (ή εθνοτήτων που συµβιούν στη χώρα µας) δηµιουργούν προβλήµατα
µε βαθµιαία επικράτηση των ισχυρότερων δηµογραφικών
δυνάµεων.
γ. Ο λαός είναι το πιο πολύτιµο κεφάλαιο του κράτους που
προωθεί την παραγωγή, την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο
και εγγυάται την ύπαρξη και την ασφάλειάτου.
δ. Η χώρα διατρέχει µεγάλους κινδύνους λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της έλλειψης συγγενικών λαών.
ε. Τα πληθυσµιακά κενά που δηµιουργούνται στα νησιά και
σε παραµεθόρια διαµερίσµατα υπάρχει κίνδυνος να καλυφθούν
από αλλοδαπούς κυρίως µουσουλµάνους, µε εξαιρετικά δυσµενή απώτερα επακόλουθα.
στ. Στις ένοπλες δυνάµεις θα δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα λόγω της µείωσης του αριθµού των στρατευσίµων.
ζ. Οι δαπάνες για την υγεία διαρκώς θα πολλαπλασιάζονται.
Οκτώ φορές υψηλότερες στους ηλικιωµένους, 12-15 φορές
υψηλότερες στους υπερήλικες!
η. Εργατικό δυναµικό για χειρονακτικές εργασίες και βαριά
επαγγέλµατα δεν θα υπάρχει και καθιστά ευχερέστερη την
είσοδο ξένων µεταναστών µε ότι αυτό συνεπάγεται.
θ. Εάν για την ανανέωση του εργατικού δυναµικού και

γενικά την πορεία της οικονοµίας και των ασφαλιστικών
ταµείων στηριχθούµε στους µετανάστες της Ασίας και της
Αφρικής, πολύ γρήγορα θα δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα µε κοινωνικές και εθνικές προεκτάσεις Οι µουσουλµάνοι
έχουν άλλα πρότυπα άλλα ιδανικά και διαµορφώνουν άλλες
κοινωνίες διαφορετικές του δυτικού πολιτισµού.
Εδώ σταµατώ γιατί µερικοί (πολυεργαλεία του µεγάλου
διεθνούς κεφαλαίου), ακραίοι νεοφιλελεύθεροι, «ευαίσθητοι»
αριστεροί, συµπάσχοντες ανθρωπιστές, δυναµικοί ακτιβιστές,
καλοπληρωµένοι εθνοµηδενιστές και πάσης φύσεως και
τύπου «προοδευτικοί», (όσοι άντεξαν να διαβάσουν ως εδώ
το κείµενο χωρίς να βγάλουν εξανθήµατα), θα αναζητούν
ενδεχοµένως τον πιο απεχθή χαρακτηρισµό στο πονηρό τους
µυαλουδάκι για να µε «στολίσουν»! Και είναι κρίµα!
Είναι κρίµα γιατί αυτά δεν είναι δικές µου διαπιστώσεις
αλλά της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που
συγκροτήθηκε πριν τριάντα χρόνια, όταν άρχιζε το
πρόβληµα, µε σκοπό τον προσδιορισµό των επιπτώσεων και
την υποβολή προτάσεων (αγνοήθηκαν παντελώς) αναφορικά
µε το δηµογραφικό ζήτηµα που γιγαντώθηκε από τις αρχές
της δεκαετίας του ογδόντα και εντεύθεν. Υπόψιν ότι σε αυτή
την επιτροπή πρωτοστάτησαν και συνυπογράφουν πρωτοκλασάτα - ακόµη και σήµερα - στελέχη όλων των ιδεολογικών
αποχρώσεων και πολιτικών παρατάξεων.
Τριάντα χρόνια µετά, αφού εν τω µεταξύ δεν λάβαµε
κανένα µέτρο και οι προτάσεις του πορίσµατος αγνοήθηκαν
ή λοιδορήθηκαν, προστέθηκε στο πρόβληµα και η µεταναστευτική κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αν συγκρίνουµε τώρα τις επισηµάνσεις του πορίσµατος
που αναφέρονται στους κινδύνους από τα δηµογραφικά κενά
των νήσων και της παραµεθόριας ζώνης, µε τον πανελλαδικό
χάρτη εγκατάστασης προσφύγων και µεταναστών οι οποίοι

παράνοµα, βίαια και κατόπιν παροτρύνσεων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ) εισήλθαν στη χώρα µας, θα διαπιστώσουµε
ότι, ή είµαστε πολύ αφελείς ή παντελώς αδιάφοροι και ανίκανοι.
Δεν είναι δυνατόν να εγκαθιστούµε όλους αυτούς τους
δυστυχισµένους ανθρώπους εκεί ακριβώς που υπάρχουν πιο
έντονα τα δηµογραφικά µας κενά και να προσπαθούµε, οργανώνοντας τοπικές επιτροπές και εκλιπαρώντας επιχορηγήσεις
από το διεθνές κεφάλαιο, δήθεν να τους ενσωµατώσουµε
στις τοπικές κοινωνίες. Πράγµα που δεν έχει καταφέρει καµία
ευρωπαϊκή χώρα. Ούτε οι πιο ισχυρές πολιτισµικά και οικονοµικά!
Εκτός και αν υπάρχει απόφαση και σχεδιασµός -ερήµην
του ελληνικού λαού- για δηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών
Ζωνών (ΕΟΖ) σε Ήπειρο, Μακεδονία (βλέπε λιµάνι Θεσσαλονίκης
«Βόρεια Μακεδονία») µέσα στις οποίες, µε ειδικό φορολογικό
καθεστώς, µε ευνοϊκούς όρους χρηµατοδοτήσεις, µε φτηνή
αιολική και ηλιακή ενέργεια και φυσικά µε φτηνό και χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις εργατικό αφροασιατικό δυναµικό, θα
παράγονται ανταγωνιστικά απέναντι στις νέες αγορές ευρωπαϊκά προϊόντα.
Θα µου πεις… βρίσκουν και κάνουν! Αυτό είναι αλήθεια!
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παραρτήµατα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, αντιπροσωπεία του Παραρτήµατος Καστοριάς/ΕΑΑΣ, επισκέφθηκε το ακριτικό ΕΦ
ΓΡΑΜΜΟΥ στα ελληνοαλβανικά σύνορα για
επίδοση συµβολικών δώρων και ανταλλαγή
ευχών.
Η διαδροµή από την Καστοριά στο χ.
Γράµµος αλλά και οι καιρικές συνθήκες ήταν
δύσκολες, η απόσταση είναι µεγάλη αλλά η
επίσκεψή µας άξιζε τον κόπο.
Η παραµονή µας ήταν ευχάριστη, έγινε
συζήτηση σε πολύ καλό κλίµα και οι στρατιώτες µας δεν έκρυψαν την ικανοποίησή
τους για το έµπρακτο ενδιαφέρον της ΕΑΑΣ.

ΑΡΚΑΔΙΑ
Το ΤΣ της ΕΑΑΣ του Παραρτήµατος Αρκαδίας από την πρόσφατη κοπή της βασιλόπιτας µόνο για τα µέλη του. Τυχερός της
χρονιάς ο γραµµατέας του , Αστ. Υδντης
ε.α. Γιαννακόπουλος Χρήστος.

Καλή Χρονιά σε όλους.
Επίσης παρέστη στο µνηµόσυνο για τα
178 έτη από τον θάνατο του Θ. Κολοκοτρώνη
,που τελέστηκε στις 7 Φεβρουαρίου στον
Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Βασιλείου ,παρόντων των Αρχών και Φορέων της πόλεως
της Τρίπολης.

ΔΡΑΜΑ
Στις 1 έως 3 Φεβρουαρίου 2021, το Παράρτηµά συµµετείχε σε εθελοντική αιµοδοσία σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό Δράµας

ΑΡΤΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Πραγµατοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου
στα γραφεία του Παραρτήµατος, η επίδοση
των βραβείων στους αριστούχους µαθητές

Εκδήλωση για τη Μάχη της
Φλώρινας την 12η Φεβρουαρίου 1949
Με τη συµπλήρωση της 72ης επετείου ,
από την Μάχη της Φλώρινας, την 12η Φεβ.
1949 , το Παράτηµα της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Ν. Φλώρινας πραγµατοποίησε
την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021 τρισάγιο
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικώς
αγωνισθέντων και πεσόντων για την Ελευθερία της Πατρίδος στο Στρατιωτικό Κοιµητήριο της Φλώρινας.
Λόγω της πανδηµίας (covid -19) το τρισάγιο
πραγµατοποιήθηκε λαµβάνοντας όλα τα
απαραίτητα µέτρα και προφυλάξεις, παρουσία µόνο λίγων µελών του Παραρτήµατος

τέκνα αποστράτων στρατιωτικών, µελών
του Παρ/τος µας τα οποία λόγω των υγειονοµικών συνθηκών, παρέλαβαν οι γονείς
τους.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πραγµατοποιήθηκε η επίδοση επαίνων στους
αριστούχους µαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου Σχολι-

κού Έτους 2019-2020, στα τέκνα αποστράτων
στρατιωτικών, µελών του Παρ/τος Ιωαννίνων.

ΧΑΝΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Το ΔΣ της ΕΑΑΣ νοµού Μεσσηνίας τηρώντας τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο γραφείο της ένωσης. Τυχερός της χρονιάς ο
Διαχειριστής Λγός εα Μαρκόπουλος Παναγιώτης.
Κατόπιν έγινε η επίδοση αριστείων στα
παρακάτω τέκνα των µελών που αρίστευσαν
στην Γ Λυκείου κατά την σχολική χρονιά
2019-2020 και εισήχθησαν στην τριτοβάθµια

εκπαίδευση όπως παρακάτω:
Ίσσαρη Σταυρούλα παιδαγωγικό τµήµα
πανεπιστηµίου Αιγαίου Ρόδος.
Κουµούνδρου Αριστέα επιστήµες της εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική
ηλικία πανεπιστηµίου Πατρών, Παναγιωτακοπούλου Ζωή τµήµα επιστηµών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης Αριστοτέλειο
Πανεπιστηµίο Θεσσαλονίκης.
Με πρωτοβουλία του ΔΣ ΕΑΑΣ Μεσσηνίας µαζί µε το αριστείο τους δόθηκε ένα
αναµνηστικό δώρο.

Ο πρόεδρος του Παραρτήµατος Χανίων
Υπτγος ε.α. Γεώργιος Φινοκαλιώτης, στις
12η Φεβ 2021 έγινε δεκτός από τη βουλευτή
Χανίων κ Ντόρα Μπακογιάννη και στις 5
Φεβ 2021, συνοδευόµενος από τον ταµία
Σχη ε.α. Σταυρουλάκη Γεώργιο και το µέλος
Υπτγο ε.α. Κωτσιόπουλο Δηµήτριο, πραγµατοποίησαν επίσκεψη στα γραφεία του
Ροταριανού Οµίλου Χανίων την Παρασκευή,.
Σκοπός και στις δύο συναντήσεις ήταν η
ενηµέρωση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας, του αριθµού των µελών, των πό-

ρων, της εκδιδόµενης εφηµερίδος
καθώς και των κύριων σκοπών της
Ένωσης. Επίσης συζητήθηκε το θέµα
των πρωτοβουλιών του Παραρτήµατος Χανίων όσον αφορά την προαγωγή
της κοινωνικής συνοχής τόσο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα,
µια από τις πρωτοβουλίες που µεταξύ
άλλων το Παράρτηµα επικεντρώνει
τη προσοχή του.

θέµατα
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Η αντιµειονοτική πολιτική της Τουρκίας
(περίοδος 1938 – 1970)
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α.
Φοιτητής του τµήµατος Τουρκικών, Μεσανατολικών
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πό τις 28 Ιουνίου 1938 και µετά, η Άγκυρα ψήφισε διάφορους νόµους που καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη την
είσοδο στη χώρα των κατατρεγµένων Εβραίων. Ένας νέος
νόµος υποχρέωνε τη κυβέρνηση να εκδίδει διαβατήρια µόνο
σε όσους ανήκουν στην «τουρκική φυλή» αποκλείοντας έτσι
ξένους υπηκόους.
Τον Νοέµβριο του 1939, η κυβέρνηση εισήγαγε µία νέα
διάταξη, σύµφωνα µε την οποία δεν θα επιτρεπόταν στις
χριστιανικές και εβραϊκές µειονότητες να εκπαιδεύονται
στα όπλα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.
Σύµφωνα µε αυτή τη διάταξη, όσοι ανήκαν σε αυτές τις
µειονοτικές οµάδες θα έπρεπε, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, να εκτελούν βοηθητικές δραστηριότητες
για λογαριασµό των Τούρκων αξιωµατικών. Έναντι ενός
οικονοµικού ανταλλάγµατος η στρατιωτική θητεία µπορούσε να µειωθεί από δεκαοχτώ σε έξι µήνες.
Συνακόλουθη της απειλής του πολεµικού κινδύνου
υπήρξε η απόφαση της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας να
εισάγει µια διάταξη γνωστή ως «Επιστράτευση των είκοσι
ηλικιών». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι οι πολυάριθµοι
αυτοί επίστρατοι, που παρέµειναν εντός στρατοπέδων για
µακρό χρονικό διάστηµα τελικά αξιοποιήθηκαν ως εργάτες
σε µη στρατιωτικά έργα, σε τάγµατα εργασίας (amele taburlar ), όπως η εκτέλεση έργων οδοποιίας. Σε αυτά τα
έργα πολλοί από αυτούς τους άντρες πέθαναν εξαιτίας της
εξαντλητικής καταναγκαστικής εργασίας. Οι µεγαλύτερες
ηλικίες µεταξύ 38-45 ετών αποστρατεύθηκαν στις 8 Δεκεµβρίου 1941, ενώ οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να υποστούν
τα δεινά του εξαιρετικά βαρύ χειµώνα εκείνης της χρονιάς
για άλλους έξι µήνες. Στις 27 Ιουλίου 1942, καταργήθηκαν
όλα τα στρατόπεδα και όλοι οι έγκλειστοι που επέζησαν,
κατάφεραν να επιστρέψουν στις εστίες τους. Αυτά τα τάγµατα εργασίας διαλύθηκαν για λογους όχι άµεσα προφανείς.
Πάντως αυτή η µεροληπτική επιστράτευση και οι κακουχίες
οδήγησαν όχι µόνο στο θάνατο µεγάλου αριθµού στρατολογηµένων αλλά και στην τροµοκράτηση των κοινοτήτων
τους.
Τέλος, κορύφωση της προσπάθειας εξουδετέρωσης των
µη µουσουλµανικών µειονοτήτων και ιδιαίτερα του µη τουρκικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ήταν η υιοθέτηση του «Φόρου Περιουσίας» (Varl k
Vergisi) µε τη ψήφιση του Νόµου 4305 / 12 Νοεµβρίου

1942, ο οποίος Νόµος ανήκει αποκλειστικά στη σχεδίαση και
στην εκτέλεση στον ίδιο τον πρωθυπουργό Μεχµέτ Σουκρού
Σαράτσογλου (Mehmet ükrü Saraco lu 1886 – 27 Δεκεµβρίου
1953). Στην αγόρευσή του στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο πρωθυπουργός Σαράτσογλου την 12 Νοεµβρίου
1942, ηµέρα ψήφισης του νόµου, δεν άφηνε περιθώρια παρερµηνειών: «[…]Θα εκµηδενίσουµε τους ξένους που κυριαρχούν στην αγορά και θα την παραδώσουµε στα χέρια
των Τούρκων[…] Αυτός ο νόµος θα εφαρµοστεί µε όλη την
απαιτούµενη αυστηρότητα εναντίον όλων όσων επωφελήθηκαν από τη φιλοξενία αυτής της χώρας για να πλουτίσουν
και οι οποίοι, στη δύσκολη παρούσα κατάσταση παραλείπουν
να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους απέναντί της[…]». Ήταν
προφανές πως πρωταρχικός στόχος του φόρου ήταν η τροµοκρατία των φορολογουµένων µέσω του αυθαίρετου
τρόπου προσδιορισµού του αναλογούντος ποσού και σε
συνδυασµό µε την έλλειψη οποιασδήποτε ελεγκτικής διαδικασίας και εξειδικευµένου προσωπικού που θα εκτελούσε
το νόµο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φαϊκ Οκτέ, ο
γενικός έφορος της Κωνσταντινούπολης, αυτός δηλαδή που
εφάρµοσε το νόµο, λίγο αργότερα (1951) στο βιβλίο του:
[«Varl k Vergisi» - Ο ληστρικός νόµος του φόρου περιουσίας
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης].
Ο δε Τούρκος κοινωνιολόγος δρ Berch Berbero lu υποστηρίζει
ότι, ο «Φόρος Περιουσίας», στόχευε αρχικά τα αστρονοµικά
κέρδη από τη µαύρη αγορά και ιδιαίτερα αυτά των µεγαλογαιοκτηµόνων και των µεταπρατών. Όµως λόγω της ισχυρής
αντίστασης που είχαν οι µεγαλογαιοκτήµονες, το περιεχόµενο
και οι στόχοι της φορολογίας άλλαξαν και έπληξαν τους µη
µουσουλµάνους εµπόρους. Με αυτό διασφαλίστηκε η κυριαρχία και η τελική επικράτηση των Τούρκων επιχειρηµατιών
της Κωνσταντινούπολης και άλλων περιοχών. Τελικά ο νόµος
αυτός καταργήθηκε κατόπιν πιέσεων από ΗΠΑ και Μ. Βρετανία
την 15η Μαρτίου 1944.
Το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου εγκαινίασε µια
πολιτική και κοινωνική στροφή. Με την ίδρυση του «Δηµοκρατικού Κόµµατος» του Αντνάν Μεντερές και τη µετάβαση
από µονοκοµµατικό σε πολυκοµµατικό σύστηµα και εκδηµοκρατισµό της Τουρκίας, αναµενόταν ταυτόχρονα και η φιλελευθεροποίηση της µειονοτικής πολιτικής της τουρκικής κυβέρνησης. Πράγµατι, αυτή η νέα πολιτική περίοδος έφερε
µείωση σε σηµαντικό βαθµό κάποιων συγκεκριµένων µέτρων
που προέβαιναν σε διακρίσεις σε βάρος των µειονοτήτων.
Για παράδειγµα, οι µη Μουσουλµάνοι, οι οποίοι κατείχαν πανεπιστηµιακό δίπλωµα µπορούσαν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και ως έφεδροι αξιωµατικοί. Βέβαια δεν
γίνονταν ακόµα δεκτοί στο τοµέα της αεροπορίας και στον
έλεγχο των ραντάρ, αλλά µετά το 1949 απέκτησαν πρόσβαση
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τον Πειραιά, όπου µεγάλωσα, οι άνδρες παλαιάς κοπής,
ήταν άνθρωποι µε κοινωνικό βάρος, µε παραδοσιακές
αρχές και καθαρό κούτελο. Είχαν λόγο τιµής, το ναι τους,
ήταν ναι και το όχι τους, όχι και αντίστοιχα αποδέχονταν
τα ναι και τα όχι των άλλων. Υπήρχε ευγένεια και ιδιαίτερα
σεβασµός στο γυναικείο φύλλο. Αυτά στον Πειραιά… κάποιες δεκαετίες πριν.
Ερχόµενοι στο σήµερα, βλέπουµε µια καταιγίδα δηµοσιευµάτων, που ακολούθησαν την καταγγελία της κ. Μπεκατώρου και έχουν σχέση µε την κακοποίηση, σεξουαλική
και όχι µόνον, από άνδρες παλαιάς κοπής… αλλά νέας
σοδειάς.
Το γεγονός αυτό, έκανε µια µεγάλη µερίδα των Ελλήνων,
να «πέσει απ’ τα σύννεφα»! Κυρίως, γιατί οι καταγγελλόµενοι
ήταν υπεράνω πάσης υποψίας, καλλιτέχνες ιδιαζόντως
ταλαντούχοι, µε φήµη και αναγνώριση.
Έκτοτε, ένα τσουνάµι καταγγελιών πληµµύρισε τα κανάλια, το διαδίκτυο, τις αστυνοµικές αρχές και τα αρµόδια
συλλογικά όργανα. Την σκυτάλη πήραν τα πρωϊνάδικα,
ακόµα και δελτία ειδήσεων, όπου συζητήσεις επί συζητήσεων, σχόλια, τηλεδικεία, ψυχολογικές αναλύσεις, εµ-

περιέχονται στην καθηµερινή ατζέντα.
Είναι κάποια πράγµατα τα οποία µου έκαναν ιδιαίτερη
εντύπωση:
Ζούµε σε µια βαθιά υποκριτική κοινωνία, η οποία καµώνεται ότι δεν ήξερε τίποτε, ενώ όλα αυτά ως γεγονότα,
κυκλοφορούσαν από στόµα σε στόµα, ειδικά για τους
συγκεκριµένους θύτες, όχι µόνον στο σινάφι τους, αλλά
και στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία µέχρι πριν
λίγες ηµέρες, τους έπλεκαν εγκώµια, τους αφιέρωναν
εκποµπές και γενικά ευρίσκονταν σε αγαστή συνεργασία
και αλληλεγγύη.
Υποψιάζοµαι τον λόγο, που ένας από τους πλέον συστηµικούς σκηνοθέτες, ηθοποιός και κριτής τηλεοπτικών
θεαµάτων, ζήτησε από τους συναδέλφους του «να καθίσουν καλά», ένας άλλος διανοούµενος µεγαλοδηµοσιογράφος και κριτικός ταινιών, έκανε συγκρίσεις του «δύσκολου» σκηνοθέτη και ηθοποιού µε τον Κουν ή τον Βογιατζή, εκφράζοντας εν πολλοίς την άποψη, ότι οι χαρισµατικοί καλλιτέχνες, είναι ιδιότροποι και «πιεστικοί», ενώ
ένας τρίτος, µπαρουτοκαπνισµένος, φοβερός και τροµερός,
δηµοσιογράφος της τέχνης, δήλωνε ότι στην διένεξη του
θύτη σκηνοθέτη- ηθοποιού και του θύµατος, γυναίκας
ηθοποιού, είναι εκατό τοις εκατό, µε τον θύτη, διότι όταν
καταγγέλλεις κάτι µετά από χρόνια, δεν έχει αξία κι αν µάλιστα είναι και στον εργασιακό χώρο… δεν είσαι αθώος
του αίµατος τούτου. Θαυµάστε λογική, θαυµάστε υποκρισία,
θαυµάστε ποιους αναγνωρίζουµε ως σηµαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι επηρεάζουν συνειδήσεις και διαµορ-
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και σε αυτούς τους τοµείς.
Επίσης καταργήθηκαν ορισµένες περιοριστικές ρυθµίσεις
όσον αφορά στα µειονοτικά σχολεία. Για παράδειγµα, η
ισχύουσα διάταξη του 1937, ότι τα µειονοτικά σχολεία βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενός υπαλλήλου του Υπουργείου
Εσωτερικών καταργήθηκε το 1949. Αλλά και το CHP αποδεχόταν µια δηµοκρατική στάση έναντι των µειονοτήτων. Στο
επίσηµο όργανο του CHP, την Ulu , ο Φατίχ Ριφκί Ατάι
αναφέρει χαρακτηριστικά: «[…]αποδεχόµαστε τις µειονότητες
όχι µόνο ως Τούρκους πολίτες, αλλά τους αναγνωρίζουµε
και το δικαίωµα να είναι Τούρκοι, ακριβώς όπως εµείς χωρίς
να κάνουµε διάκριση βάσει συνείδησης και κουλτούρας[…]».
Ένας λόγος για την πολιτική αλλαγή του CHP σε ότι αφορά
τις µειονότητες (µη ξεχνάµε ότι αυτό το κόµµα επέβαλε όλα
τα παραπάνω) είχε να κάνει τώρα µε τον ανταγωνισµό του
µε το νεοσύστατο «Δηµοκρατικό Κόµµα», καθόσον µε το πολυκοµµατικό σύστηµα, οι µειονότητες αποτελούσαν τους
εν δυνάµει ψηφοφόρους και έπρεπε να κερδίσει την εύνοιά
τους.
Όµως αυτό το ειδυλιακό τοπίο δεν θα συνεχιστεί επί
µακρόν. Τα γεγονότα την 6/7 Σεπτεµβρίου 1955, οι απελάσεις
των Ρωµιών το 1962, το 1964 και 1970, αποτέλεσαν τη συνέχιση της αντιµειονοτικής πολιτικής των Τούρκων και η
οποία συνεχίστηκε παρά τις διαβεβαιώσεις των εκάστοτε
κυβερνήσεων.
Αυτό που βγαίνει ως συµπέρασµα είναι ότι οι αναγνωρισµένες, από τη Συνθήκη της Λωζάνης (1924) και το Διεθνές
Δίκαιο, µειονότητες της Τουρκίας (Ρωµιοί, Εβραίοι, Αρµένιοι)1
σε ιδεολογικό επίπεδο, εξακολουθούσαν να είναι ο προσφιλης
στόχος του εθνικιστικού κυνηγιού µαγισσών και πολλές
φορές χαρακτηρίστηκαν ως η «Πέµπτη Φάλαγγα», που ήταν
πάντα έτοιµη να συνεργαστεί µε τους εχθρούς της Δηµοκρατίας, ενώ σε νοµικό επίπεδο, συνέχισαν να στερούνται
τα δικαιώµατα που τους παρείχαν οι παραπάνω διεθνείς
συµφωνίες, στις οποίες η Τουρκία ήταν συµβαλλόµενο
µέλος. Αν και το τουρκικό κράτος εγγυήθηκε, σύµφωνα µε
αυτές, τα δικαιώµατα της αυτονοµίας των µειονοτικών –
κυρίως µη µουσουλµανικών κοινοτήτων, εντούτοις όµως, οι
κυβερνήσεις της ακολούθησαν ανοιχτα µια αντιµειονοτική
πολιτική και πολιτικές εκτουρκισµού που τέθηκαν σε εφαρµογή
κατά τα πρώτα έτη της Τουρκικής Δηµοκρατίας και έλαβαν
σάρκα και οστά στα πλαίσια της διαδικασίας εδραίωσης του
εθνικού κράτους.
1
Η εθνική µουσουλµανική µειονότητα των Κούρδων, ποτέ
δεν αναγνωρίστηκε από καµµία Συνθήκη ούτε και οι Τούρκοι
αναγνωρίζουν τους Κούρδους ως µειονότητα.

φώνουν χαρακτήρες.
Οι καταγγελλόµενοι δεν είχαν αντιληφθεί πόσο κακό
έκαναν στους νέους ανθρώπους; Ή µήπως δεν τους
ένοιαζε; Με ποιο θράσος εκµεταλλεύονταν την θέση
ισχύος, την οποία κατείχαν και εκβίαζαν την ικανοποίηση
των αρρωστηµένων τους ορέξεων; Και πως οι οικογένειες
να στέλνουν τώρα τα παιδιά τους στις σχολές της τέχνης;
Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, στη βάση
ποιας λογικής, προβάλλει την περίπτωση του τέως διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, χωρίς να συνεχίζει την σκέψη
του για τον γνωστό ηθοποιό – σκηνοθέτη, στέλεχος του
κόµµατος του, διορισµένο από τον ίδιο στο ίδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος» και στην «Επιτροπή για την Αναθεώρηση
του Συντάγµατος» αλλά και στον ηθοποιό, υπουργό για
ένα φεγγάρι στην κυβέρνηση του; Το θέµα δεν είναι
πολιτικό αλλά κοινωνικό. Για να είµαι, δίκαιος όµως, η
ευθύνη της κυρίας Υπουργού Πολιτισµού, ως προς την
επιλογή του πρώην Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, είναι
ακέραιη, κάτι το οποίο, δυστυχώς, ούτε ανέλαβε και ούτε
καν αναγνώρισε.
Κλείνοντας, η κοινωνία θα πρέπει να µην «θεοποιεί» το
ταλέντο οιουδήποτε, γνωρίζοντας την µικρότητα της ανθρώπινης υπόστασης τους, διότι η ιδιότητα του ανθρώπου
προηγείται, του όποιου ταλέντου. Ελπίζω στο µέλλον, οι
νέοι άνθρωποι, να έχουν τη δύναµη πλέον, να µην
ανέχονται την κάθε µορφής κακοποίηση και να αντιδρούν.
Όσο για τις καταγγελλόµενες φίρµες της τέχνης, τους
αυτοαποκαλούµενους, «παλαιάς κοπής» άντρες, καλύτερα
να βρουν λαγούµι να κρυφτούν και ας µη µιλάνε…
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κατακλυσµός ανεξέλεγκτων πληροφοριών από όλα
τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, από τις φήµες, απόψεις, γνώµες
που «καλοκάγαθα» θέλουν να µάς ενηµερώσουν για το τι
γίνεται γύρω µας συνέβαλαν τελικά να χάσουµε τη γνώση
µέσα στο χάος των πληροφοριών και τη σοφία, µέσα στο
άµετρο πλήθος «γνώσεων»! Φυσική συνέπεια να µη γνωρίζουµε που σταµατά το ψέµα και που αρχίζει η αλήθεια!
Εάν χτίζουµε, όµως, σε σαθρό έδαφος το οικοδόµηµα θα
καταρρεύσει. Η αναζήτηση της αλήθειας συνιστά διαρκές
µας πρόταγµα, γιατί οι µισές αλήθειες οδηγούν σε πολύ
επικίνδυνα µονοπάτια.!
Δε σκεφτόµαστε µονάχα, επίσης αισθανόµαστε
και έτσι βιώνουµε τη ζωή µας. Η βίωση γίνεται µε
την «καρδιά». Με το συναίσθηµα. Όχι, όµως, µε συναίσθηµα χωρίς µορφή. Ο άµορφος εσωτερικός κόσµος προκαλεί σκοτάδι στη ψυχή µας. Μόνον όταν
δώσουµε µορφές στον εσωτερικό µας χώρο νοιώθουµε ισορροπηµένοι. Μορφές, µάλιστα, εύµορφες.
Για τη ψυχή µας το συναίσθηµα είναι ό,τι το καύσιµο
για τη µηχανή του αυτοκινήτου. Η πηγή της κινητήριας
δύναµης της συνείδησης.
Κανένας άνθρωπος δεν έζησε ποτέ µε φρόνηση
χωρίς να χρησιµοποιήσει τη διάνοια, αλλά και κανένας
δεν έζησε ποτέ έντονα χωρίς τη συναισθηµατική
νοηµοσύνη, που συνιστά αρετή. Οι αξίες της ζωής
αναδύονται από τον συναισθηµατικό κόσµο µας,
αλλά η αξιολόγησή τους γίνεται µε τη βοήθεια του
Λόγου. Σκεφτόµαστε µε διαύγεια και συναισθανόµαστε
βαθιά είναι ο αρµονικός συνδυασµός για µια βούληση
θετική προς το γενικό καλό και τη νικηφόρο ζωή.
Στον χώρο των συναισθηµάτων πηγάζει η θέληση για
ανάληψη δράσης, η οποία αναδύεται από τη σύνθεση και
αλληλεπίδραση ορµέµφυτων, στάσεων αλλά και αγωγής.
Εδώ έγκειται και η µεγάλη σηµασία της ολιστικής παιδείας
του ανθρώπου, στην εναρµονισµένη διανοητική και συναισθηµατική καλλιέργεια. Τότε βιώνεται στην άπειρη
διάσταση το κάλλος µε την αλήθεια και διαχέονται πληµµυρίζοντας την όλη προσωπικότητα. Τότε αναδύεται η
λεβεντιά, η µεγαλοφροσύνη! Το πνευµατικό κάλλος!
Αυτές οι λεπτότατες αρετές είναι απόλυτα κρίσιµες στη
ζωή µας. Με αυτές φθάνει ο άνθρωπος στον αναβαθµό
της ιερότητας, ένα βήµα πριν τη αγιότητα. Εδώ εντάσσεται
το υψηλό και ευγενές φρόνηµα, ως αρετή. Ως ψυχική δύναµη και ποιότητα του µέτρου µεταξύ ακηδίας- αδιαφορίας
αφενός και της αλαζονείας, οίησης και έπαρσης αφετέρου...
Το φρόνηµα είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη ζωή µας.
Είναι ρεαλιστική αρετή απαραίτητη για κάθε παρόν. Χωρίς
το φρόνηµα όλες οι αρετές καθίστανται αναποτελεσµατικές.
Ειδικά σήµερα, που θέλουµε να συνυπάρχουµε και να
διατηρούµε ταυτόχρονα τη µοναδικότητα της ταυτότητάς
µας. Σε ένα κλίµα αλήθειας πληµµυρισµένο από ευγενή
συναισθήµατα αναδύεται ο µεγαλύτερος βαθµός ελευθερίας των ανθρώπων. Τότε νοιώθουµε τα υπέροχα συναισθήµατα της ευαρέσκειας, της ασφάλειας, της εµπιστοσύνης που είναι τα αντίδοτα του φόβου και της ανασφάλειας.
Το φρόνηµα ταυτίζεται µε την πίστη στον εαυτό µας
και σε ένα υπέρτατο σκοπό. Το ακµαίο ηθικό, που αναδύεται
από τη φρόνηση, τις εµπειρίες, τη σοφία…. Είναι δίδυµη
αρετή της ευψυχίας. Πιστεύω σηµαίνει ότι έχω πίστη, πεποίθηση, είµαι βέβαιος για κάτι. Διακρίνω το αληθές από
το ψεύτικο, άρα ζω στην πραγµατικότητα κόντρα στην
αστάθεια και τη λήθη που είναι ο κανόνας.
Η συνείδηση δοµείται µε τη σύνθεση της γνωστικής
λειτουργίας, της αισθητικής καλλιέργειας και της ηθικής
συγκρότησης. Ο ορθός λόγος, ως κύριος συντελεστής
της αλήθειας ρυθµίζει τα όρια του συναισθηµατικού
χώρου και αντίστοιχα καθορίζει και τις επιταγές της ηθικής
συγκρότησης.
Η ηθική και τα πιστεύω µας, δεν είναι κάτι το άψυχο,
ούτε έχουν µηχανιστικό χαρακτήρα, αλλά συνιστούν ζωντανές αξίες, οι οποίες ανατροφοδοτούνται διαρκώς µε
την αλήθεια, το κάλλος και την αγαθότητα και κρυσταλλώνονται στην ιερότητα της πίστης στον άνθρωπο και το
µέλλον του.

Το δικό µας απαράγραπτο καθήκον είναι: Να έχουµε
πίστη στο παρελθόν και να διδασκόµαστε από αυτό και
τα πιστεύω µας να διατηρούνται πάντοτε ζωντανά και
διαρκώς ανανεωµένα, χωρίς να εκφυλίζονται. Γιατί το
µέλλον µας έχει τις ρίζες του στο παρελθόν µας.
Το υγιές φρόνηµα δεν είναι διατεταγµένο σε προσωποπαγείς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά σε οράµατα
που βελτιώνουν τον Άνθρωπο ως ανθρώπινο γένος. Τότε
το όραµα της ύπαρξης της Πατρίδας καθίσταται το
αγιότερο και αναδύεται το υψηλό φρόνηµα των παιδιών
της, ως πιστεύω ότι: Η Εθνική Άµυνα, τουτέστιν η εξασφάλιση της ύπαρξης της Πατρίδας µας συνιστά πρώτιστο
καθήκον ΟΛΩΝ µας, όσων απολαµβάνουµε τα αγαθά, τα
οποία Εκείνη µάς εξασφαλίζει Χωρίς την ύπαρξή Της
κανένα άλλο αγαθό ατοµικό ή συλλογικό είναι δυνατόν
να υπάρξει.

Η Εθνική άµυνα δεν είναι υπόθεση µόνον των Λειτουργών
της, αλλά όλων όσων επιθυµούν να απολαµβάνουν τα
αγαθά, που τους προσφέρει η Πατρίδα µας. Γι’ αυτό είναι
προσωποπαγές καθήκον η στρατιωτική θητεία, η οποία
δεν είναι εξαγοράσιµη. Απαλλάσσονται µόνον, όσοι δεν
είναι όντως ικανοί. Ο ιδρώτας και το αίµα δεν αποτιµώνται
σε χρήµατα. Είναι συστατικά της ζωής µας.
Η Εθνική Άµυνα είναι απόλυτα καθολικό αγαθό. Χωρίς
υγιές κοινωνικό, οικονοµικό, παιδευτικό στοιχείο δεν
νοείται Εθνική Άµυνα, η οποία αρχίζει από το ίδιο το
άτοµο και ολοκληρώνεται στις Στρατιωτικές Μονάδες και
στα Γενικά Επιτελεία. Το Στράτευµα δεν συνιστά µία ξεχωριστή οµάδα, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο λαός που
αποτελεί την Πολιτεία.
Ειδικά στις Χώρες που αντιµετωπίζουν άµεσους κινδύνους
ακεραιότητας και δεν έχουν την οικονοµική πολυτέλεια
για µισθοφορικό στρατό, όπως η δική µας Πατρίδα, ο πιο
κρίσιµος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος πλούτος. Η ολιστική ισχύς τής Πατρίδας συνδυάζεται απαραίτητα µε το
εθνικό φρόνηµα ολοκλήρου του Λαού, ως αειφόρος αξία,
που δεν επιβάλλεται! Η λεβεντιά επιτυγχάνεται µε την
ολιγόµηνη δηµιουργική στρατιωτική θητεία µέσα στο
γόνιµο περιβάλλον του Στρατεύµατος.
Η Εθνική Άµυνα συνιστά το θεµέλιο τής δηµοκρατικής
Πατρίδας µας, καθόσον υπερασπίζεται το ύπατο αγαθό
της ελευθερίας από εξωτερικούς κινδύνους. Όπλα για
τον πόλεµο δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν χωρίς οικονοµικούς πόρους, αλλά χωρίς το φρόνηµα των νέων
µας, που τα υπηρετούν, τα όπλα είναι αδρανή. Το πολυτιµότερο, αλλά και το πιο ευαίσθητο στοιχείο είναι η
νεολαία µας. Κάθε νέος που αγαπά την Πατρίδα του και
θέλει να ζει δηµοκρατικά και αυτόνοµα οφείλει να είναι

έτοιµος να εκτελέσει το καθήκον του, τη Στρατιωτική Θητεία.
Το ευγενές φρόνηµα συνιστά την πεµπτουσία της
Εθνικής Άµυνας και είναι υπόθεση ανεξαιρέτως όλων
των θεσµών. Οικογένεια, Σχολείο, Κοινωνία και τελικά η
δηµιουργική στρατιωτική θητεία διαµορφώνουν τον τρόπο
σκέψης µας. Η πλέον ευαίσθητη πνευµατική και ψυχική
ανάδυση. Επηρεάζεται θανάσιµα από κάθε µη συνετή έκφραση κριτικής από οιονδήποτε µη αρµόδιο. Είµαστε
όλοι µας υποχρεωµένοι να σεβαστούµε, ως κόρη οφθαλµού, την ευγενέστερη όλων των αρετών.
Με τη στρατιωτική αγωγή ο νέος αναπτύσσει την αυτοσυνείδηση, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση...Συνειδητοποιεί την έννοια και την αξία της Πατρίδας του και
νιώθει άξιος να συµβάλει στην Ελευθερία της. Έτσι διευρύνονται τα στενά ατοµικά του όρια µέχρι και την
αιωνιότητα τού Έθνους. Καλλιεργείται η ενσυνείδητη
πειθαρχία. Καθίσταται ικανός µαχητής του πολέµου
και της ζωής! Ανδροποιεί τον νέο και συνιστά ύψιστη
τιµή. Μία ιερή υποχρέωση έναντι των προγόνων και
των επιγόνων. Κυρίως, όµως, έναντι της αξιοπρέπειας
και σεβασµού τού ίδιου τού εαυτού του, ως Πρόσωπο!
Η στρατιωτική θητεία είναι ενεργητική και δηµιουργική µέθεξη στην Εθνική Άµυνα της Πατρίδας
Είναι η πιο γόνιµη διακριτή φάση της ζωής µας. Οι
δηµιουργικοί οπλίτες έχουν πάντα προσωπικό ανεκτίµητο όφελος! Όσοι δεν συµµετέχουν ενεργά στη
στράτευση είναι οι χαµένοι! Συνιστά µοναδική προσφορά στη δηµοκρατική Πολιτεία. Δυστυχώς αρκετοί
λοιδορούν τη θητεία και άλλοι εσκεµµένα τη διαβάλουν ή κακόβουλα την αποφεύγουν!
Θαρρούµε ότι τέτοιας σπουδαιότητας ηθοπλαστικό
έργο δεν παράγεται από κανέναν άλλο θεσµό, γιατί
αρτιώνει την αρετή τής κοινωνικότητας, το συνανήκειν
και υλοποιεί το “άρχεσθαι µαθών, άρχειν επιστήσει”. Ο
µαχητής µέσα στη Στρατιωτική θητεία εξοπλίζεται µε
αρετές κοινά πιστεύω, φιλότητα, ελπίδα, προσδοκία, τα
οποία υπερβαίνουν τον έρωτα και την ανθρώπινη φιλία
αγγίζοντας τα όρια της αγάπης για κάτι το ιερό και άγιο,
την Πατρίδα. Αποκτά αυτόνοµα ένα µεγάλο πιστεύω: ότι
το καλό της Πατρίδας, συνιστά υπόθεση του καθενός
µας και η ατοµική µας ελευθερία υπόθεση όλων. Αυτή
είναι η ουσία του φρονήµατος. Γι’ αυτό το φρόνηµα
συνιστά την ύπατη αρετή.
Οφείλουµε να κρατάµε απόλυτα προσεκτική στάση
στην κριτική µας που έχει επιπτώσεις στο υγιές ψυχικό
φρόνηµα των ΕΔ. Να είµαστε βέβαιοι ότι «έχουν τη γνώση
οι αρµόδιοι Φύλακες»! Ας τους εµπιστευόµαστε απόλυτα.
Εµείς απλά να συνεπικουρούµε στο ιερό τους καθήκον
µε τεκµηριωµένες προτάσεις και µε τον προσήκοντα
τρόπο. Να µη µεµψιµοιρούµε. Δεν αρµόζουν παρατηρήσεις
και υποδείξεις που δεν τεκµηριώνονται µε έµπεδα στοιχεία,
τα οποία εµείς δεν έχουµε. Να πιστεύουµε ότι η δηµιουργική στρατιωτική θητεία συνιστά διαχρονική δηµοκρατική
Αξία.
Υψηλό φρόνηµα όµως πρέπει να έχει και κάθε πολίτης
άξιος για Δηµοκρατία. Αυτό συνιστά πρώτιστο προσωπικό
καθήκον του καθενός µας και της Πολιτείας.
Δυστυχώς η ακατάσχετη αδολεσχία και ο κατακλυσµός
ανεύθυνων πληροφοριών έχουν αποσαθρώσει κάθε γονιµότητα για καλλιέργεια υγιούς υψηλού φρονήµατος
του λαού µας, µε συνέπεια να µην συµβαδίζει το συνυπάρχειν µε την αρετή τού συνανήκειν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Με αφορµή την νοσηλεία περισσότερο από έξι βδοµάδες τού αείµνηστου συζύγου µου Δερδελάκου Γ.
στο 424 Γ.Σ.Ν. µε σοβαρότατα προβλήµατα υγείας, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δηµόσια αρχικά
τον διοικητή Ταξίαρχο Ιωσηφίδη και την διευθύντρια
νοσηλευτικής υπηρεσίας Ταξίαρχο Σκαρµαλιωράκη
όπως και τις επόπτριες Σχη Τσοπανίδου ,Σχη Πουρζιτάκη
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του συζύγου
µου πολλοί άνθρωποι συµµετείχαν όχι µόνο µε υψηλού
ιατρικού και νοσηλευτικού επιπέδου υπηρεσίες στον
ασθενή αλλά και µε την αµέριστη συµπαράσταση στο

πρόσωπο µου.
Η εµπλοκή των τµηµάτων πολλά ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Τα άτοµα πολλά αλλά το ευχαριστώ πολύ µεγάλο
για τον καθένα χωριστά ιδιαίτερα τους:
Γ.ΑΡΧΤΡΟ ΚΑΡΕΚΛΑ Μ, Γ.ΑΡΧΤΡΟ ΤΟΥΛΙΟ Π, ΕΠΤΡΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Χ., ΑΝΧΗ ΖΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ και όλους όσους
µέχρι την ύστατη στιγµή µε έκαναν να νοιώσω ότι
ήµουν στην οικογένεια µου στη ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ 424ΓΣΝ
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Α,ΖΩΗΡΟΥ(ΑΝΧΗΣ Ε.Α.)
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Το Αιγαίον Πέλαγος

ΜΕΡΟΣ

A’

(Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Πυθαγόρας και Αρίσταρχος οι Σάµιοι,
λέγανδρος), το συγκρότηµα των Θεσσαλικών (Βορείων)
Πιττακός ο Μυτιληναίος, Ιπποκράτης ο Κώος κ.ά.).
Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος), οι νήσοι
Ποία όµως η ετυµολογία της λέξεως «Αιγαίον»; Στους παΠόρος, Σπέτσες και Ύδρα, γνωστές ως Δυτικές Σποράδες
νάρχαιους χρόνους τµήµα της Ελλάδος βυθισθέν αποτέλεσε
και στον Σαρωνικό η Αίγινα µε την ιστορική Σαλαµίνα, γνωστή
το Αιγαίον Πέλαγος. Ήταν η Αιγαιίς (ή Αιγηίς), η οποία
από την οµώνυµη Ναυµαχία (480 π.Χ.). Στη συνέχεια, αναίναι γνωστή η ρήσις του Πλουτάρχου (47–150) για τον
έδωσε το όνοµά της στην αναφανείσα θάλασσα (βλ.
φέρουµε τα Δωδεκάνησα (Αστυπάλαια, Κάλυµνος, Κάρπαθος,
ρόλο και την επίδραση που ασκεί η θάλασσα στη ζωή
Ατλαντίς –Ατλαντικός).
Κάσος, Κως, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη [Καστελόριζο], Νίσυρος,
και στην ιστορική διαδροµή των Ελλήνων. « σωτηρία το ς
Δευτέρα εκδοχή είναι ότι προέρχεται η ονοµασία από το
Πάτµος, Ρόδος, Στρογγύλη, Σύµη, Τήλος και Χάλκη) και,
λλησιν κ τ ς θαλάσσης π ρξεν». Η θάλασσα είναι η ψυχή
όνοµα του µυθικού βασιλέως των Αθηνών Αιγαίως. Ηττηθείς
τέλος, οι µεγάλες νήσοι Εύβοια και Κρήτη, µε τη νησίδα
των Ελλήνων, οι οποίοι διά µέσου των αιώνων έζησαν και
ο Αιγεύς από τον Μίνωα, που εξεστράτευσε κατά των
Γαύδο στο Λιβυκό πέλαγος (Νοµός Χανίων).
εµεγαλούργησαν µε την δύναµη και την ισχύν της. «Μέγα
Αθηνών, διότι οι Αθηναίοι είχαν φονεύσει τον υιόν του ΑνΟι νήσοι του Β. και Α. Αιγαίου απελευθερώθησαν µετά
τό τ ς θαλάσσης κράτος!», αναφωνεί και ο µέγας ιστορικός
δρόγεων, υποχρεώθηκε να αποστέλλει στην Κρήτη ετησίως
από 450 χρόνια οθωµανικής δουλείας από τις ελληνικές
µας Θουκυδίδης (470–395 π.Χ.). Αυτό το «Κράτος» της θα7 νέους και 7 παρθένες νεάνιδες ως τροφή του Μινώταυρου.
δυνάµεις κατά τους Βαλκανικούς πολέµους (1912–’13).
λάσσης, η δύναµίς της, περιβάλλει την χώρα µας, αλλά και
Ο υιός όµως του Αιγαίως Θησεύς εφόνευσε, ως γνωστόν,
Έτσι ολόκληρο το Αιγαίο, γίνεται DE FACTO ελληνικό, εκτός
το πλήθος των νήσων µας ανά τα πελάγη µας, το Ιόνιον
τον Μινλωταυρον, απαλλάξας τους Αθηναίους από τον φοΔωδεκανήσου, που κατέχεται από την Ιταλία. Με τη Συνθήκη
προς Δ., το Λιβυκόν Ν. της Κρήτης και το Αιγαίον Πέλαγος
βερόν αυτόν φόρον της υποτέλειας. Επειδή όµως ο Θησεύς
του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913) απεδόθησαν στην Ελλάδα
προς Α., που θα µας απασχολήσει στο παρόν σηµείωµα.
κατά την επιστροφή του στην Αθήνα ελησµόνησε να υψώσει,
οριστικώς τα νησιά του Ανατ. Αιγαίου και έκλεισε ο κύκλος
Το Αιγαίον είναι η θάλασσα του φωτός και των χρωµάτων,
ως είχε συµφωνηθεί, εν περιπτώσει νίκης, λευκό ιστίο αντί
µε την ένωση της Κρήτης στην Ελλάδα (30 Μαΐου 1913),
είναι από το 1350 π.Χ. το ίδιο µας το σπίτι, το οποίο πρέπει
του µέλανος στο πλοίο του, ο Αιγεύς νοµίσας, ότι ο υιός
µετά από τους τόσους αγώνες που έδωσε ο ηρωικός
και οφείλουµε να γνωρίζουµε λεπτοµερώς, ως φυσική συτου είχε κατασπαραχθεί από τον Μινώταυρο, αυτοκτόνησε,
κρητικός λαός για την απελευθέρωσή του και την ένωσή
νέχεια του Ελλαδικού κορµού και ως πρόµαχο και προφυλακή
ριφθείς στη θάλασσα, η οποία έκτοτε ονοµάσθηκε Αιγαίον
του µε την µητέρα πατρίδα. Με τη συνθήκη αυτή, το Αιγαίο
έναντι οιασδήποτε εξ Ανατολών ή από Βορρά απειλής.
Πέλαγος.
γίνεται και DE JURE ελληνική θάλασσα.
Το Αιγαίον από τους προϊστορικούς χρόνους είναι θάλασσα
Η πιθανωτέρα όµως εκδοχή είναι, ότι η ονοµασία προέρχεται
Οι Μεγάλες Δυνάµεις υποχρέωσαν τότε την Ελλάδα να
κατ’ εξοχήν ελληνική. Οι εµπορικοί σταθµοί των Μυκηναίων
από τις αίγες (= κύµατα), όπως µας µαρτυρούν ο Εφέσιος
επιλέξει µεταξύ της Β. Ηπείρου, την οποία κατείχε ο
εδέσποζαν στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου (τα
γεωγράφος Αρτεµίδωρος (και γάρ τα µεγάλα κύµατα αίγας
ελληνικός στρατός, µετά την απελευθέρωσή της στους
«Εµπορεία») προς εξυπηρέτηση του εµπορίου προς την
εν τη συνηθεία, λέγοµεν) και ο λεξικογράφος εξ Αλεξανδρείας
Βαλκανικούς πολέµους και των νήσων του Αιγαίου, η Ελλάς
Ανατ. Μεσόγειον και τις ενδότερες περιοχές της Ανατολής.
Ησύχιος (εξ ου και Αιγιαλός = Α ξ, -γός + άλς, -αλός). Τα
προτίµησε τότε µε πόνο ψυχής και οδύνης να αποσυρθεί
Οι αποικίες των Ελλήνων στα µικρασιατικά παράλια και κατά
αγριεµένα κύµατα παροµοίασαν οι πρόγονοί µας µε τα πηαπό τη Β. Ήπειρο και να σώσει τις νήσους, συµµορφωθείσα
µήκος των Στενών και του Ευξείνου Πόντου εδηµιούργησαν
δήµατα
των
αιγών
που
πηδούν
και
αναρριχώνται
στα
βράχια
προς την απόφαση των Μεγ. Δυνάµεων.
την Ασιατικήν Ελλάδα (14ο -13ο αι. π.Χ.) µε την Αιολία προς
προς αναζήτηση τροφής.
Με τη Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγ. 1920) οι νήσοι
Βορράν µέχρι Σµύρνης, την Ιωνίαν νοτιώτερον µέχρι Μιλήτου
Η υποδιαίρεσίς του εις τµήµατα από τους αρχαίους προΛήµνος, Θάσος, Σαµοθράκη, Λέσβος, Χίος, Σάµος και Ικαρία
και τη Δωρική Πεντάπολη ή Δωρίδα (Καρία). Γύρω απ’ αυτό
γόνους µας, µε την ονοµασία που έδωσαν και παραµένει
αναγνωρίζονται και πάλι στην ελληνική επικράτεια.
ήκµασαν πόλεις –κράτη, βασίλεια και αυτοκρατορίες ελληνικού
µέχρι σήµερα, είναι τα πελάγη Μυρτώον, Κρητικόν, Ικάριον,
Δια της Συνθήκης της Λωζάννης (24 Ιουλ. 1923) η Τουρκία
χαρακτήρος, η δε ναυτική, εµπορική και πνευµατική ζωή
Καρπάθιον, Θράκιον (Θρακικόν), η Ευβοϊκή θάλασσα και διάαναγνωρίζει ρητά την ελληνική κυριαρχία επί των νήσων,
των Ελλήνων άνθισε και κραταιώθηκε γύρω του.
φοροι κόλποι (Αργολικός, Σαρωνικός, Μαλιακός, Θερµαϊκός,
που αναφέρονται στη Συνθήκη των Σεβρών, καθώς και την
Από το Αιγαίο ξεκινούσαν οι άποικοι για τη Κάτω Ιταλία και
Στρυµονικός, Σµυρναϊκός, κ.λπ.).
προσάρτηση της Κύπρου στη Μεγ. Βρεταννία. Συνεπώς,
Σικελία, καθώς και για τον Εύξεινο Πόντο. Κατόπιν µε την
Από τα πολλά ακρωτήρια του Αιγαίου αναφέρουµε ενκάθε τουρκική αξίωσις επί των ελληνικών νήσων του Αιγαίου
εκπολιτιστική εκστρατεία του Μεγ. Αλεξάνδρου (356–323
δεικτικώς τον Μαλέα, το Σκύλλαιον, το Σούνιον, την Κασείναι προκλητική, εξοργιστική και παράνοµος!
π.Χ.) έχουµε προεκτάσεις και προς την Ασία.
σάνδρα (Ποσείδιον), το Νυµφαίον, της Έλλης, τον Γέροντα,
Με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (10 Φεβρ. 1947)
Το Αιγαίον έχει ελλειψοειδές σχήµα, αποτελεί τµήµα της
της Μυκάλης, στην Κρήτη το Σίβερον και το Λίθινον, στην
έγινε η παραχώρησις της Δωδεκανήσου (και του ΚαστελοΑνατ. Μεσογείου, εκτεινόµενον από των ακτών της Θράκης
δε Εύβοια τον Καφηρέα και το Αρτεµίσιον.
ρίζου) στην Ελλάδα, η οποία επισηµοποιήθη στις 9 Ιαν.
µέχρι της Κρήτης, επί µήκους περίπου 610 χλµ. και πλάτους
Μέσα στο Αιγαίο υψώνονται περί τους 2.800 βράχους,
1948.
από Κυθήρων και ακρωτηρίου Μαλέα µέχρι Ρόδου και της
βραχονησίδες και νησιά, το έδαφος των οποίων είναι περίπου
Ο πληθυσµός των νήσων είναι οµοιογενής και αµιγώς ελαπέναντι Καρίας 300 χλµ., της συνολικής του εκτάσεως
το 20% της χερσαίας εκτάσεως του ελληνικού κορµού.
ληνικός, αντιπροσωπεύων περίπου το 15% του όλου πληυπολογιζοµένης περίπου σε 240.000 τετρ. χλµ. (έναντι
Ανάλογα µε τη θέση τους µέσα στο Αιγαίο οι νήσοι καταθυσµού της χώρας µας.
χερσαίας εκτάσεως της Ελλάδος 107.000 τετρ. χλµ.).
τάσσονται σε οµάδες,
Στο Αιγαίο εµφανίστηκε η σηµαντικότερη έκφρασις του
όπως νήσοι του Β. Αιαρχαίου ελληνικού πολιτισµού, ο Αιγαιακός που εξελίχθηκε
γαίου (Θάσος, Σαµοστον Κρητοµινωϊκόν, στη συνέχεια στον Μυκηναϊκό, τον καθράκη και οι της
λύτερον στις ανθρώπινες κοινωνίες και, τέλος, στον ελληΤουρκίας Ίµβρος, ΤέΕτήσια Γενική Συνέλευση 2021 (Πρόσκληση)
νοχριστιανικόν πολιτισµόν, τον µέγιστον της ανθρωπότητος.
νεδος), του Ανατ. ΑιΣτις θαυµάσιες ακτές της Κρήτης ήλθε και έζησε καβάλλα
γαίου (Λήµνος, ΛέΔιεξαγωγή την 1η ή εναλλακτικά την 8η Μαρτίου 2021 (ηµέρα Δευτέρα)
στον λευκό ταύρο του Δία η Ευρώπη. Αργώ, Ιάσων, Χρυσόσβος, Χίος, Σάµος,
µαλλον Δέρας είναι συµβολισµοί της ζωής των Ελλήνων
στα Γραφεία της Λέσχης (Μαυροµιχάλη 15 και Σόλωνος).
Ικαρία,
Φούρνοι,
µέχρι σήµερα. Κατά τον φιλέλληνα Γάλλον ιστορικό ΓουΨαρά), το πολύνησο
Θέµατα ηµερησίας διατάξεως:
µέλη)
στάβον Γκλοτς (1862–1935) «το Αιγαίον διά τους Έλληναις
των Κυκλάδων ( =
•Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ
•Αποστολή εξουσιοδοτήσεων προς τους
είναι η υγρά πεδιάς, που αναπληροί τας αιχµηράς και
κύκλος νήσων περί
(Πρόεδρος
Γραµµατέας
Εφορευτική
επιπαραπάνω
αναφεροµένους ως τους δυνητικά
αγόνους χερσαίας εκτάσεις της χώρας των, αλλά και το εντο ιερόν νησί της Δήτροπή).
κατ’
ελάχιστον
παρόντες.
διαίτηµα της Γοργόνας, που εφύλαξε άγρυπνον ανά τους
λου, µε κυριώτερες
αιώνας εις τα γαλανά νερά του το αγωνιώδες ερώτηµα αν
•Έκθεση
Πεπραγµένων
Διοικητικού
Συµβου•Λοιπά,
όπως
η συνήθης διαδικασία.
Αµοργός, Ανάφη, Άνζη και βασιλεύη ο βασιλεύς Αλέξανδρος». Δεν είναι τυχαίος
λίου
έτους
2020.
δρος, Αντίπαρος, Γυάο αιώνιος συµβολικός θρύλος της Κυρά – Γοργόνας. Την
Δικαίωµα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν
•Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Διαχειρίρος, Θήρα [Σαντορίτα
τακτικά οικονοµικά ενήµερα µέλη µας.
απάντηση έδωσαν οι ναυµάχοι του 1821 και το πολεµικό
σεως
έτους
2020.
νη], Κέα [Τζιά], Κίµωµας Ναυτικό στους Βαλκανικούς πολέµους (1912–’13) και
•Ανάλυση
και
έγκριση
του
Προϋπολογισµού
-Όσα
τακτικά ενήµερα µέλη µας σκοπεύουν
λος, Κύθνος, Μήλος,
στον Β΄Π.Π. (1939–’45), αλλά και ο Ιερός Λόχος, που
έτους
2021.
να
αποστείλουν
(ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά
Νάξος, Πάρος, Σέριέδρασε κατά τη γερµανική κατοχή.
•Λοιπά
θέµατα.
ή
µε
FAX)
εξουσιοδοτήσεις
(χειρόγραφες ή
φος, Σίκινος, Σίφνος,
Στο Αιγαίο διεµορφώθη το ευρωπαϊκό πνεύµα. Εδώ εγεν•Αρχαιρεσίες.
δακτυλογραφηµένες) για την ψηφοφορία των
Σύρος, Τήνος και Φονήθησαν µεγάλες προσωπικότητες της ανθρωπίνης σοφίας
αρχαιρεσιών, θα πρέπει να διαπιστώσουν την
Λόγω των µέτρων και των συνθηκών σχετικά
οικονοµική ενηµερότητα αυτών τους οποίους
µε την COVID-19, η ΓΣ θα πραγµατοποιηθεί µε
επιθυµούν να εξουσιοδοτήσουν.
την αναφεροµένη στην παρούσα εναλλακτική
-Σύµφωνα µε την απόφαση που λήφθηκε
µέθοδο και θα ενεργοποιηθούν όλες οι προκατά την ΓΣ του 2020 αναφορικά µε την ερµηβλεπόµενες από το καταστατικό και την ερνεία του καταστατικού και κατά την διασταλτική
µηνεία
του
διαδικασίες
περί
ψηφοφορίας
µε
ερµηνεία της, ο αριθµός εξουσιοδοτήσεων
Λάβαµε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούµε τους Συνδέσµους - Φορείς
εξουσιοδοτήσεις κλπ., µε τα αναφερθέντα θέπου µπορεί να λάβει κάποιος εξουσιοδοτούεκδότες τους για την αποστολή τους :
µατα ηµερησίας διατάξεως, µε την παρακάτω
µενος, είναι απεριόριστος ως προς τον αριθµό
1. Τριµηνιαία Εφηµερίδα Βορειοηπειρωτικό Βήµα της ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ
διαδικασία και παραδοχές:
των εξουσιοδοτούντων.
2. Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ Άµυνα & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ελάχιστος αριθµός παρόντων:
Για το Διοικητικό Συµβούλιο,
3. Διµηνιαία Εφηµερίδα ΝΕΑ του Σ.Α.Α.Υ.Σ., του Συνδέσµου Αποστράτων
•Πρόεδρος ΓΣ, γραµµατέας, εφορευτική
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αξκών και Υπξκών Στρατού.
επιτροπή.
T.Y.
T.Y.
4. Τριµηνιαίο Περιοδικό ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ, του ΣΕΕΘΑ
•Νυν ΔΣ και υποψήφιοι ΔΣ και Ελεγκτικής
Ταξχος ε.α.
Ανχης ε.α.
5. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, Ετήσια Έκθεση 2019
Επιτροπής.
Τζιάκης Ιωάννης Κοµπόρης Πέτρος
6. MPSOTC, COURSE GUIDE 2021
Διεξαγωγή ψηφοφορίας (οικονοµικά ενήµερα

Γράφει ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.
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Όχι εφησυχασµός!
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
π. Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς Κύπρου.

1. Η πατρίδα µας τα τελευταία χρόνια, είχε να αντιµετωπίσει
σωρεία προβληµάτων, όπως το οικονοµικό, την µετανάστευση
νέων προς αναζήτηση καλλίτερης τύχης, δηµογραφικό κ.α..
Πρόσφατα έχοµε έξαρση του κορωνοϊού. Κυρίως όµως
έχοµε και το µέγιστο πρόβληµα µε τον εξ’ ανατολών γείτονα.
Ο οποίος έχει αποχαλινωθεί υπέρµετρα. Ερµηνεύει κατά το
δοκούν το διεθνές δίκαιο, αγνοεί τις διεθνείς συνθήκες,
σχεδόν δεν υπολογίζει κανέναν. Θέλει την σµίκρυνση της
Πατρίδας µας και ή δυνατόν τον αφανισµό της. Το ίδιο και
δια την Κύπρο. Πρώτο κτύπηµα σηµαδιακό, η µετατροπή
της Αγίας Σοφίας αλλά και της Ιεράς Μονής της Χώρας, στην
Κωνσταντινούπολη Παγκόσµιων Συµβόλων του Χριστιανισµού
σε Τζαµιά. Διά όλα τα παραπάνω και όχι µόνο, η Ελληνική
πολιτεία κάνει αγώνα δρόµου και τα αντιµετωπίζει επί του
παρόντος µε επιτυχία. Ελπίζοµε ότι το ίδιο να συµβεί και εις
το µέλλον. Εκτιµάται ότι µεγαλοιδεατισµοί της γείτονος δεν
θα σταµατήσουν επί του παρόντος. Αποτελούν εµπόδιο επιτεύξεως των στόχων της Τουρκίας.
2. Διά τους παραπάνω λόγους απαιτείται άµεση σχεδίαση
µακροχρόνιας στρατηγικής σε όλους τους τοµείς: Ενδεικτικά
αναφέρονται:
α. Καλλιέργεια κλίµατος οµόνοιας και αυτοπεποίθησης.
Αυτό πρέπει να καλλιεργείται επί συνεχούς βάσεως σε όλους
και σε όλους τους τοµείς. Και πρώτα από την παιδεία. Θα
πρέπει να γίνει βίωµα.
β. Παιδεία και Θρησκεία: Η Πρόοδος και η καινοτοµία δεν
τα αναιρεί. Όχι αποκοπή από τις ρίζες του Ελληνισµού. Εκεί
είναι η αφετηρία του Έθνους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν
πάντα το στήριγµα και καταφυγή του γένους. Τα µοναστήρια
ήταν χώροι κρύπτης όπλων πυροµαχικών των αγωνιστών. Ο
Κοσµάς ο Αιτωλός ίδρυσε 300 σχολεία. Ο Ντοστογιέφσκυ
γράφει ‘’Αφού δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται’’. Σε
πολλά κράτη ο Υπουργός Παιδείας ονοµάζεται Υπουργός
του Μέλλοντος.
γ.Οικονοµία: Αύξηση της παραγωγής σε επιστηµονική βάση.
Και πρώτα απ’ όλα η γεωργία. Η αγροτική παραγωγή εξαρτάται
από ορισµένους παράγοντες. π.χ. η µορφολογία του εδάφους
η ύπαρξη νερού κλπ.Οιειδικοί είναι αυτοί που έχουν τον
κύριο λόγο: Στην Ελλάδα επί 132.000 στρεµµάτων, καλλιεργείται το 29.5%, ενώ το 41,7% είναι βοσκότοποι.
Ενδεικτικά κατά περιοχές, έχοµε:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Ο µεγαλύτερος αριθµός κεφαλών
βοοειδών-προβάτων, αλλά και ο µεγαλύτερος αριθµός µελισσών. Οµοίως η εκτροφή αιγών πουλερικών, βουβαλιών,
αγελαδινό γάλα, λαχανικά [περιοχή Κιλκίς, ωοτόκων ορνί-
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θων].
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Κρόκος Κοζάνης. Σύµφωνα µε τον
τύπο οι επιστήµονες ερευνούν τις ουσίες του κρόκου Κοζάνης,
της ελιάς του βουνού και Ελληνικά φυτά, για καταπολέµηση
της νόσου Αλτσχάιµερ. Ο κρόκος είναι γνωστός από την
Ιλιάδα του Οµήρου [346-351 π.Χ]. Ο Κρόκος είναι γνωστός
από την Ιλιάδα του Οµήρου [346-351 π.Χ] και σε εφαρµογή
από τον πρώτο γιατρό του κόσµου Ιπποκράτη και τον
φιλόσοφο Διοσκουρίδη. Θεωρείται ο φυσικός χρυσός της
Ελλάδος. Βρίσκεται κοντά στη λίµνη Πολυφύτου. Καλλιεργείται
στα χωριά Καριδίτσα-Άνω Κώµη. Η καλλιέργεια στον Νοµό
Κοζάνης από τον 17ο αιώνα. Είναι γνωστός µε τις ονοµασίες
ζαφορά και σαφάρι. Η επιστηµονική του ονοµασία είναι
Κρόκος ή Ήµερος. Η εργασία είναι κοπιαστική. Κάθε 6-9
χρόνια τα υπόγεια τµήµατα ξηλώνονται. Οι κυριότεροι πελάτες
είναι Ισπανοί-Γάλλοι-Ιταλοί. H καλλιέργεια είναι χωρίς µεγάλες
απαιτήσεις. Δεν έχει ανάγκη µεγάλων εκτάσεων. Απαιτείται
συστηµατική καλλιέργεια. Χρειάζεται ξηρό και θερµό το καλοκαίρι και κρύο το χειµώνα. Η γη να είναι ασβεστώδης, επίπεδη, χωρίς δένδρα. Το έδαφος καλά αποστραγγισµένο.
Χρήση: Στην αρχαία Αίγυπτο εχρησιµοποιήτω για αρώµατα
[Κλεοπάτρα]. Έχει αρωµατικές ουσίες. Οι αρχαίοι τον χρησιµοποιούσαν για αθυπνίες και κατά τα συµπόσια. Σήµερα
χρησιµοποιείται: Εις την ζαχαροπλαστική, αρτοποιεία κλπ.
Για καρυκεύµατα, στα όσπρια, σούπες, πιλάφι, κρέµες τυριού,
σάλτσες, πουλερικά, τραχανά, θαλασσινά κ.α. Αποτελεί προστατευόµενη ονοµασία στην Ε.Ε. Από το 2017 άρχισε η καλλιέργεια και εις Νέο Σκοπό Σερρών.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Χυµός [Ρόδι]. Νοµός Δράµας.
Υγιεινή διατροφή µε ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Το 2005
ιδρύθηκε ο ΑΣΟΠ Δράµας δια την παραγωγή του Ροδιού.
Μέχρι τότε η παραγωγή στο Νοµό ήτανε σιτάρι, βαµβάκι, καλαµπόκι. Μετά από 6ετία περίπου η καλλιέργεια Ροδιού
επεκτάθηκε σε περίπου 8500 στρέµµατα σε όλη την Ελλάδα.
Δηµιουργήθηκε υποδοµή στον Άγιο Αθανάσιο Δράµας. Από
το 2013 έχοµε συσκευασµένο χυµό Ροδιού. Εξαγωγές γίνονται
σε χώρες όπου έχουν ψυχρό κλίµα όπως Αµερική, Ιαπωνία,
Γαλλία. Προβλήµατα: α. Τα µικρά χωράφια (ενώ χρειάζονται
µεγάλες εκτάσεις). Στην Ελλάδα καλλιεργούνται 20.000
στρέµµατα, εκ των οποίων 8.500 στο Νοµό Δράµας. β. Λόγω
καιρικών συνθηκών σε πολλά µέρη (πληµµύρες), καταστρέφεται η παραγωγή (π.χ. εις Λαµία, Ερµιονίδα). Στην Ελασσόνα
ξεράθηκαν λόγω χαµηλής Θερµοκρασίας. γ. Το ρόδι έχει
ευρεία χρήση στη Φαρµακοβιοµηχανία. Όπως έχοµε το λικέρ
από ρόδι. Από το ρόδι παράγονται 400 προϊόντα.
ΘΡΑΚΗ: Ξάνθη βιολογικά. Ν. Ροδόπης - Ν. Έβρου αγελαδινό
γάλα.
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Αιτωλοακαρνανία εσπεριδοειδή. Λευκάδα
ελιές, λαχανικά [βιολογικά] δίχως χρήση λιπασµάτων.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Εκτροφή χοίρων, εκτροφή ωοτόκων ορνίθων,
αγελαδινό γάλα. Με τα άφθονα νερά παράγει όσπρια, σιτηρά,
λαχανικά, φρούτα, βαµβάκι. Σταφύλια Μαγνησίας.

E
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ πιµέλεια
ΟΣ Α. ΣΚΑΡ
ΜΑΛΙΩΡΑΚ
ΗΣ
Αντιστράτηγ
ος ε.α.
Επίτιµ
ος Υδκτής Δ’

ΣΣ, Μέλος Δ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:
1. Ο Μέγας του Ελληνισµού
2. Μερικές φορές είναι φονικά, συµπεραίνει
3. Δερµατολογικό νόσηµα, ηµίτονο
(συντ.)
4. Έντονο τρέµουλο
5. Διεύθυνση του ΓΕΣ, αυτή που έχει το
ίδιο µέγεθος (αντιστρ.), στα αρχαία σηµαίνει και ξανά
6. Μορφή πολέµου, ατέλειωτη τεµπέλα
7. Αποτέλεσµα βρασµού, α΄συνθετικό
περιοχής στη Β. Αφρική που έγινε γνωστή µάχη
8. Θεραπεία (καθ.), παλιός ηγέτης της
Κίνας (αντιστρ.)
9. Αριθµός Μητρώου, η ξένη ονοµασία
της παλαιάς Ελληνικής πόλεως «Κρήνη»
10. Μορφή συντόµου εγγράφου, αριθµός κληρωτού

Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. Γραφική περιοχή της Πελοποννήσου,
προτρέπει
2. Έχει κάθε τι που αγοράζεται
3. Μέρος του λόγου
4. Συνοδεύει το λάδι, στην καθοµιλουµένη σηµαίνει σηµαντικές θέσεις
5. Βοήθεια (καθ.), σκόρος (αρχ.)
6. Υποκοριστικό ονόµατος, …… ζήν
7. Αρχαίος Έλληνας ποιητής/ραψωδός/συγγραφέας
8. Θεός των Αιγυπτίων, όταν
9. Βουνά, αλλιώς το ροδάνι (πληθ.)
10. Πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης

1

2

ΗΠΕΙΡΟΣ: Κτηνοτροφικά, δασικά προϊόντα [Πίνδος]. Ηγουµενίτσα βιοκαλλιέργειες [χωρίς χρήση λιπασµάτων]. Άρτα,
εσπεριδοειδή. Πρέβεζα, ελιές.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Αττική, είναι µε τη λιγότερο ανεπτυγµένη
αγροτική παραγωγή. Κατέχει την πρώτη θέση στην εκτροφή
ωοτόκων ορνίθων. Η Φωκίδα ελιές, σταφύλια.
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ: Σταφύλια σε όλους τους Νοµούς. Επί
πλέον ελιές στους Νοµούς Αχαίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας.
Βιολογικά, λαχανικά στους Νοµούς Ηλείας, Μεσσηνίας.
ΕΠΤΑΝΙΣΑ: Στην Κεφαλονιά σταφύλια. Εις Ζάκυνθο, ελιές
βιολογικά λαχανικά.
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ: Σάµος σταφύλια. Χίος εσπεριδοειδή, µαστίχα.
Λέσβος ελιές.
ΚΡΗΤΗ: Νοµός Ηραλκείου: Βιολογικά λαχανικά, σταφύλια,
ελιές. Νοµός Λασιθίου: Εσπεριδοειδή, ελιές.
Η γεωργική παραγωγή έφθασε µέχρι πρόσφατα στο 6,8%
του ΑΕΠ, ή στα 12,δις Ευρώ. Το µέλλον βρίσκεται στην παραγωγή, µε χρήση τεχνολογίας. Παράδειγµα τα Ισραήλ,
Ολανδία, Ν. Ζηλανδία, Δανία. Στην Ελλάδα υπάρχουν 150.000
Αµπελουργοί, 650 Οινοποιεία, και 450 επισκέπτες. Η παραγωγή
του 2014 είχε αυξηθεί στο 20%. Πέραν των παραπάνω: Μία
µικρή επιχείρηση start up της Γερµανίας που παράγει ηλεκτρικά
αυτοκίνητα πόλεως, υπέγραψε µνηµόνιο συνεργασίας µε
την Ελλάδα. Προβλέπεται ότι η τελική συµφωνία θα επέλθει
σε 6 µήνες και η κατασκευή του Εργοστασίου θα ολοκληρωθεί
σε 2 χρόνια. Θα παράγεται ένα µικρό αυτοκίνητο πόλεως
έως 4 ατόµων και αυτονοµία µε µπαταρίες [120-180 χιλ], µε
τιµή 16-20.000 Ευρώ. Ετήσια παραγωγή 30.ΟΟΟ αυτοκίνητα.
Θα απασχολούνται 1.ΟΟΟ άτοµα. Κατά τους ειδικούς η Ελλάς
παρέχει ασφάλεια ως χώρα της Ε.Ε. και διαθέτει αξιόλογο
ανθρώπινο δυναµικό. Στο προσωπικό στηρίχθηκε και η
Microsoft για την δηµιουργία data center στην Αττική τη
Φαρµακοβιοµηχανία Pfiser, Κέντρο Καινοτοµίας στη Θεσσαλονίκη, ή της VW στην Αστυπάλαια, για το πρώτο πράσινο
νησί µε ενεργειακή αυτονοµία. Όλα µετά από προσπάθεια.
Η απειλή της Τουρκίας δύναται να αντιµετωπισθεί µε ισχυρή
Οικονοµία, µε ενότητα όλων στην κοινή προσπάθεια, µε
σταθερή εξωτερική πολιτική. Οι Ένοπλες Δυνάµεις πρέπει
να εκσυγχρονίζονται και να εξοπλίζονται επί συνεχούς βάσεως.
Επί πλέον: Πάταξη της διαφθοράς, αντιµετώπιση της µεταναστεύσεως, γρήγορη απονοµή της δικαιοσύνης. Μέτρα για
το δηµογραφικό. Ανάπτυξη προοδευτικά της βιοµηχανίας,
αλλά και της πολεµικής βιοµηχανίας. Πολλαπλασιασµός της
ισχύος της πατρίδας µέσω των ανθρώπων [4η βιοµηχανική
επανάσταση] τεχνιτή νοηµοσύνη, διαδύκτιο, ροµπότ και ανθρώπων.
Καλλιέργεια αισιοδοξίας. Αξιοποίηση των αποδήµων, του
µεγάλου πλούτου της Ελλάδος. Ο Ελληνισµός έχει αστείρευτες
δυνάµεις. Αυτά λέει η άνω των 6.000 ετών Ιστορία µας.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε τον όρκο των Αρχαίων Αθηναίων:
Την Πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω.
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Η στήλη της βιβλιοθήκης
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ
Καί αὐτόν τόν μῆνα 8 νέα βιβλία
δωρήθηκαν γιά νά κοσμήσουν τήν βιβλιοθήκη μας, γεγονός πού ὑποδεικνύει ὄτι παρά τά μέτρα ἐγκλεισμοῦ ἡ
πνευματική ἀναζήτηση τῶν συναδέλφων καί ὄχι μόνο
δέν περιορίστηκε καθ’ ὅλου.
1 “Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ” τοῦ Σχου ἐ.ἀ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΤΣΙΟΥΛΗ.
Πρόκειται γιά ἕνα πόνημα 180
σελίδων περίπου πού ἁφορᾶ στήν
προετοιμασία τοῦ ἡγήτορα σέ
καιρό εἰρήνης, ὥστε νά εἶναι
ἐπαρκῶς ἕτοιμος νά ἀντιμετωπίσει
τόν πόλεμο. Ὅπως φαίνεται καί
ἀπό τόν τίτλο, δίδονται ὁδηγίες γιά τό πῶς θά ἀξιοποιήσει τούς ὑφισταμένους του, πῶς θά τους ἐκπαιδεύσει κατάλλήλως, πῶς θά τούς μεταδώσει τήν
ἐλευθερία γιά δημιουργική πρωτοβουλία καί τήν θέληση
γιά ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ. Βεβαίως τονίζει ὄτι γιά νά
ἐφαρμόσῃ, ὁ Δκτής, τήν Διοίκηση μέ Βάση τήν Ἀποστολή
(ΔμΒΑ) πρέπει νά ἀγαπᾶ ὁ ἴδιος τό λειτούργημά του, νά
διαθέτῃ τίς ἀπαραίτητες γνώσεις, ἱκανότητες καί πίστη
στόν ἑαυτό του, νά ἀποσκοπῃ στήν πρόοδο τοῦ
τμήματός του και ὄχι στήν δική του ἀνάδειξη καί να
ἐνδιαφέρεται γιά αὺτούς ὥστε νά τόν ἐμπιστευτοῦν καί
νά τόν ἀποδεχτοῦν συνειδητά ὠς ἡγέτη.
Ἡ ΔμΒΑ εἰσήχθη στόν Στρατό μέ τόν ΣΚ 30-1Α ὡς Φιλοσοφία Διοίκησης καί Ἐλέγχου.
2 . “Μυστικές υπηρεσίες” τοῦ
Σμηνάρχου ἐ ἀ. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΗ. Ἐδῶ ὁ συγγραφέας “ἁπομυθοποιεῖ”
τίς
λέξεις:
“κατάσκοπος”,
“πράκτορας”,
“ὑπηρεσίες πληροφορειῶν”, “μυστικές ὑπηρεσίες”, “μυστική
δράση”κ.λ.π. πού συχνά γοητεύουν πολλούς γιατί φρόντησαν γι’αὐτό συγγραφείς καί
σεναριογράφοι!!!

Εἶναι ἡ δεύτερη ἔκδοση τοῦ ἀξιολογότατου αὐτοῦ
βιβλίου ὅπου ἀναλύεται
στίς πραγματικές του
διαστάσεις τό θέμα αὐτό. Μᾶς παρουσιάζει τήν ἱστορική
του διαδρομή ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα ἀλλα καί
πῶς λειτουργούσε σέ ὅλα τά κράτη τοῦ τότε γνωστοῦ
κόσμου καί σέ ὅλες τίς ἐποχές.
(Τά παραπάνω δύο βιβλία εἶναι δωρεά τοῦ Ἐκδοτικού τους Οἴκου πού εἶναι ὁ “ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ” τηλ. 210
3316036, fax: 2103250421)
3. “ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ”
τοῦ συναδέλφου μας ἀξκοῦ ἐ. ἀ.
κ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΑΜΠΑΚΗ. Ἐδῶ παρουσιάζονται καί ἀναπτύσσονται,
σέ ἕνα πόνημα πλέον τῶν 100
σελίδων, ποικίλα θέματα μέ τά
ὁποία, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ συγγραφέας, θά βοηθήσει νά διορθωθοῦν ἤ νά αλλάξουν πολλά
πράγματα στήν ζωή μας, παρατηρώντας τίς “Ἀληθινές
Ἱστορίες Ζωῆς”
4. . “ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ 1830
-1930”. Μία ἐκδοση ἀπό τό
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ τοῦ
ἔτους 1930 !!!!!!
Εἶναι ἕνα δίτομο ἔργο 900
σελίδων, μεγάλου μεγέθους, στό
ὁποῖο παρουσιάζονται ὅλοι οἱ
ἀγῶνες καί ὅλοι οἱ νεκροί μέ
πολλά ἱστορικά στοιχεῖα κατά τήν
περίοδο τῆς Ἑκατονταετηρίδος
ἀπό τό 1830 ἕως τήν χρονιά ἐκδόσεως 1930. Ἀρχίζει μέ
μιά σύντομη εἰσαγωγή γιά τά χρόνια πού προηγήθηκαν
ἀπό τό 1453, μέ πολλές μή γνωστές, ἐν πολλοῖς ἱστορικές
πτυχές καί φθάνει μέχρι το ἔτος 1830. Τό ἔργο τό χαρακτηρίζει ἡ ἐγκυρότητα τῶν στοιχείων καθώς και ἡ
πληρότητά του. Ἰδανικό βοήθημα κάθε μελετητή.
Αὐτό τό ΚΟΣΜἩΜΑ, πλέον, τῆς βιβλιοθήκης τῆς
Ἑνώσεώς μας,εἶχε τήν εὐαισθησία καί τήν μεγαλοψυχία
νά μᾶς τό δωρήσει ὁ φίλος τῆς Ε.Α.Α.Σ. καί πάντα “τροφοδότης” της (πολλά ἔργα του μᾶς ἔχει χαρίσει ὅλα
ἐθνικο-ιστορικοῦ περιεχομένου) ὁ συγγραφέας καί
Ἱστορικός κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
5.”ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ” Τοῦ κ. ΔΟΓΑ ΜΗΝΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣYΝΔΕΣΜΟΥ
Αποστράτων Αξιωµατικών Αποφοίτων ΣΣΕ τάξης 1954
1. Υπτγος (ΠΖ) ε.α.
2. Υπτγος (ΠΖ) ε.α.
3. Υπτγος (ΜΧ) ε.α.
4. Υπτγος (ΕΛ) ε.α.
5. Υπτγος (ΥΠ) ε.α.
6. Ταξχος (ΔΒ) ε.α.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘54
Χουλιάρας Κων/νος
Πρόεδρος
Παλαιολόγος Δηµήτριος
Αντιπρόεδρος
Τόλιας Μιχαήλ
Γραµατέας
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Ταµίας
Φρατζεσκάκης Μανούσος
Μέλος
Τσαµάκος Φώτιος
Μέλος

1. Υπτγος (ΠΒ) ε.α.
2. Ταξχος (ΜΧ) ε.α.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τσενές Παναγιώτης
Πρόεδρος
Κρανιώτης Βάιος
Μέλος

Πριν 67 χρόνια την 9η Αυγούστου 1954
αποφοιτήσαµε από ΣΣΕ :
Παρούσα κατάσταση 25ης Ιανουαρίου 2021:

256 Ανθυπολοχαγοί
Παρόντες 80 (ποσοστό 31% )
Απόντες 176 (ποσοστό 69% )

Για τον Σύνδεσµο ‘54
Χουλιάρας Κων/νος
Υπτγος (ΠΖ) ε.α.

Μέσα ἀπό μιά πλούσια βιβλιογραφία (75 βιβλίων) ὁ συγγραφέας
μᾶς μεταφέρει ὅλες τίς γνώσεις
γιά νά κατανοήσουμε τήν ἱστορία
τῆς ἑλληνικότατης αὐτῆς περιοχῆς.
Ἔργο 460 σελίδων πού εὶναι ἕνα
πλήρες βοήθημα γιά κάθε μελετητή τοῦ θέματος αὐτοῦ.
(Τηλ.συγγραφέα:210 7666041)
6. “Οι Φωνές” τοῦ κ. ΤΑΚΗ
ΚΑΜΠΥΛΗ. Ὁ λογτέχνης - ποιητής
μᾶς δώρησε τήν γεμάτη εὐαισθησία συλλογή τῶν 47 ποιημάτων
αὐτῶν πού ἐκδόθηκαν το 2015.

7. “ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ” τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΛΗ (Δντοῦ τοῦ Γραφείου
Στρατιωτικῶν Ἱερέων τοῦ ΓΕΣ)
Ἐδῶ παρουσιάζεται τό ἔργο τῶν
στρατιωτικῶν ἱερέων κατά τούς
Βαλκανικούς Πολέμους 1912 1913.
Εἶναι ἕνα ὁλοκληρωμένο ἔργο
τεκμηριωμένο μέ ἔγγραφα καί μέ φωτογραφικό ὑλικό
ὅλων τῶν ἀναφερωμένων σέ αὐτό.
8. “Γιέλενα Απολλώνεια” (τό
κορίτσι τῶν Βαλκανίων). τοῦ συναδέλφου ἐ ἀ κ. ΧΑΡΗ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗ. Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά
μυθιστορήματα τοῦ συναδέλφου
μας καί ἐπιτυχημένου, πλέον, λογοτέχνη πού ἁφοροῦν στόν Ἑλληνισμό τῶν Βορείων μας συνόρων.
Ο συνάδελφος - συγγραφέας
εἶναι γνωστός ἀπό τό προσφάτως
προβληθέν στήν TV ἔργο του μέ τίτλο: “ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ”.
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αγγελίες

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
Τελειόφοιτος Μαθηµατικού Αθηνών
µε εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
Παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα µαθηµατικών
σε παιδιά Δηµοτικού και Γυµνασίου.
Περιοχές Αγίας Παρασκευής, Χολαργού και Χαλανδρίου.
Ειδικές τιµές για τους συναδέλφους
Τηλ. 6936023616- 2106393215
***
Κυριακή Π. Χατζησταύρου
Παιδίατρος
κόρη Αντγου ε.α.
Ιατρός Ενδοκρινολογικής Μονάδας
Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου
Ιατρός Ιασώ Παιδών - Σύµβαση µε ΥΕΘΑ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Λεωφόρος Κηφισίας 196,Κηφισιά τηλ.6944865747
email: kchatzistavrou@hotmail.gr
***
Βασίλης Τσίµας
Χειρουργός-Μαιευτήρας- Γυναικολόγος
Υιός Αποστράτου Αξκού - Πτυχιούχος ΑΠΘ
Μετεκπαιδευθείς στο Good Samaritan Hospital New York
Δέχεται µε ραντεβού
Καβάλα: Αβέρωφ 5 - Τηλ: 2510833999
Ελευθερούπολη: Φιλίππου 5 - Τηλ:2592021102
Κινητό: 6974385976
***
Λιάνα Καραγκιοζούδη – Τσίµα
Κλινική Ψυχολόγος MSc
Κόρη Αποστράτου Αξκού
Πτυχιούχος ΑΠΘ - Δέχεται µε ραντεβού
Καβάλα: Αβέρωφ 5
Τηλ: 2510833999 - Κινητό: 6978261543
***
Φωτεινή Γ. Χριστοπούλου
Δικηγόρος
(Κόρη Αποβιώσαντος Συνταγµατάρχη)
αναλαµβάνει υποθέσεις αστικού δικαίου (διαζύγια,
τροχαία, µισθώσεις, εξάλειψη προσηµειώσεων,
δικαστική συµπαράσταση, σωµατεία, δηµοσίευση
και κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης κ.λ.π.)
και ποινικού δικαίου. Τηλ: 6936401700, Πάτρα
***
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟθΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
Αποστολάκου Ελευθερία
Φυσικοθεραπεύτρια
µετεκπαιδευθείσα στο Παρίσι
(σύζ. Ταξχου Ε.Α.)
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ:
Στα παραπεµπτικά του ΕΟΠΥΥ καµία οικονοµική επιβάρυνση
εκτός των 15 ευρώ στις 10 θεραπείες (που απαιτεί ο νόµος).
Για επιπλέον ειδικές θεραπείες: 1. Κρουστικός υπέρηχος
2. Laser 3. Tecar 4. Μαγνητικός διεγέρτης 5. Μαγνητοθεραπεία
έκπτωση 30% επί των συνολικών τιµών .
•FACEBOOK: Κέντρο Φυσικοθεραπείας ΑποστολάκουΤαταράκη Ελευθερία
•ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 142, Τηλ: 2310-868300, 6945385905
***
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός - Ειδικός Νευροχειρουργός Επιµελητής Νευροχειρουργικης Κλινικής 424 ΓΣΝΕ
Γαµπρός Υπτγου εα Στεργίου Ιωάννη
Επεµβάσεις Εγκεφάλου/Σπονδυλικής
Στήλης/Περιφερικών Νεύρων
Μητροπόλεως 103, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2314014077 - 6932665517
email: xdalexandris@gmail.com
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
675τ.µ στην ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ οικισµού ΟΣΜΑΕΣ,
πρώτο στη θάλασσα,µε θέα την ΚΑΡΥΣΤΟ οικοδ.τετράγ.43,
αριθµ.οικοπ.1,
σε πολύ καλή τιµή,δόµηση 120τ.µ.
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310674732 /6977686781
e-mail: periklispapagrigoriou@gmail.com
***
ΧΟΥΡΙΔΗΣ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Στρατιωτικός Ιατρός
Επιστηµονικός συνεργάτης ΩΡΛ Κλινικής Ιπποκράτειου
Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης
Παπαναστασίου 56 (Έναντι Ιπποκρατειου) 2ος όροφος
Τηλ./Fax:2310922109 Kιν.:6972248859
email:drchou1@hotmail.com
***
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥΣ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ) [έξοδα κηδείας,
βιβλιάρια ασθενείας, βοηθήµατα θανάτου, µερίσµατα κ.λ.π ]
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Μιλτιάδου 63 Γέρακας Αττικής 15344
ΤΗΛ:210 6132022 ΚΙΝ: 6932065296
***

ΑΤHENS MEDICAL GROUP
Αθανάσιος Μάριος Βούλγαρης ΜD, PhD, F.E.B.U
Oυρολόγος Χειρουργός
Υιός υποστρατήγου ε.α
Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μετ/θείς στη Ροµποτική Χειρουργική στο Cambridge University
Hospital κ Βristol University Hospital
Κηφισίας 56 κ Δελφών, Μαρούσι Διγενη 12, Βούλα
Τηλ: 2106862181, Kιν: 6932416315
www.robosurgery.gr
***
Μεταφραστής (Μηχανικός ΕΜΠ) αναλαµβάνει την
µετάφραση κειµένων από Γερµανικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας
και για τις τρεις γλώσσες (Υιός αξιωµατικού ε.α.).
Τηλ. 210-6008532,
E-mail: achilakeas@otenet.gr
***
Αλεξάνδρα Εµµ. Βάσιλα
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Ατοµική & Οµαδική Θεραπεία- Συµβουλευτική Ενηλίκων,
Παιδιών, Εφήβων, Ζεύγους, Οικογενείας
Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο 6980704349
Βας.Γεωργίου 3, Χαλάνδρι (Εµπ. Κέντρο “Ρολόι” 1ος όροφος)
Email: alexandra.vasila@gmail.com
***
Πωλείται
στον Πειραιά (Υπαπαντή) ,ισόγειο υπερυψωµένο
διαµέρισµα 106τµ-σαλοτραπεζαρία-κουζίνα- µεγάλα
υπνοδωµάτια-διαµπερές-ευήλιο διαθέτει αυλή πλακόστρωτη
αποκλειστικής χρήσης 70τµ-κεντρική θέρµανση-ειδική τιµή
για ένστολους 55.000 ευρώ (δεκτός διακανονισµός)
τηλ: 2299042286 -6944706541
Σχης(Σ) εα Ιωάννης Καλαχάνης
***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Θυγατέρα Αξιωµατικού ε.α. ,πτυχιούχος καθηγήτρια Γερµανικής,
µε πολυετή διδακτική εµπειρία,
προετοιµάζει (ατοµικά ή οµαδικά) ενδιαφερόµενους για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας,
για διπλώµατα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των επιπέδων,
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912
***
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 ευκαιρίας. 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
οικόπεδο 673τ.µ.στην Παξιµάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ), Ο.Τ.101, υπ
αρ.11 οικόπεδο, ανάµεσα σε δυο θάλασσες (κόλπος Καρύστου90µ και Ν. Ευβοϊκός 70µ). Τηλ 6947217770
***
Ο µεγάλος όµιλος µεσιτικών υπηρεσιών
Nova Real Estate,
αναζητά φιλόδοξους συνεργάτες
στο χώρο των αποστράτων αξιωµατικών.
Η εταιρεία παρέχει υψηλά ποσοστά αµοιβών, δυνατότητα
εργασίας εξ αποστάσεως, µεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων,
άριστο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Πληροφορίες κ. Αλεξάκη 210-6458952,
αποστολή βιογραφικών: alexaki@novarealestate.gr
***
Πωλείται Οικόπεδο
692 τµ στην Παξιµάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιµή συζητήσιµη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821
***
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 650 τ.µ. εντός σχεδίου πόλεως,
Με σ. δ. 0,4%, ύψος 8,5 µέτρα,
Σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310698630 και 6946411888
***
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)
Φυσικός Πανεπιστηµίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα
Φυσικής, Μαθηµατικών σε µαθητές
Δηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιµές σε Στρατιωτικούς , Σώµατα Ασφαλείας.
Τηλ.6936739618
***
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
***
Δηµήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήµιο Cardiff
MSc Συµβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήµιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αµπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com
***
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κόρη Λγου (ΔΒ) ε.α.
Υποθέσεις Αστικού (οικογενειακό, κληρονοµικό,
ακίνητα, Κτηµατολόγιο, τροχαία, µισθώσεις),
Τραπεζικού, Στρατιωτικού,
Διοικητικού Δικαίου (διαφορές µε το Δηµόσιο,
ιατρικά σφάλµατα), συνταξιοδοτικό.
Τηλ: 6937712066, Θεσσαλονίκη”
***
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αναλαµβάνει ρυθµίσεις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
µε µεγάλες εκπτώσεις σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς
σε όλη την Αττική Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στην Εύβοια Κάρυστος, οικισµός ΟΣΜΑΕΣ,
οικόπεδο δίπλα στο κύµα, εντός σχεδίου, άρτιο,
οικοδοµήσιµο, 663 τ.µ., οικοδ. τετράγωνο 177,
αριθ. οικοπέδου 1, ρεύµα, νερό, τιµή 80.000 ευρώ,
Email επικοινωνίας m.archontis@hotmail.com.
Τηλ. 6936023616- 2106393215
***
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
Σας ενηµερώνουµε ότι επειδή υπάρχει πληθώρα αγγελιών, αφενός δεν πρέπει κάθε αγγελία να ξεπερνά τις
τριάντα (30) λέξεις (όποιες είναι πάνω από 30 λέξεις θα
απορρίπτονται) και αφετέρου ότι, η πολιτική της δηµοσιεύσεως βασίζεται στο ότι κάθε νέα αγγελία εισέρχεται
στο τέλος της δεξιάς στήλης (τρίτη στήλη) και εκτοπίζει
την πρώτη που ευρίσκεται επάνω-επάνω στην αριστερή
στήλη. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει συνεχής ροή εισόδου
και εξόδου αγγελιών.
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Συνέντευξη
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΛΑΠΟΥΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821

«Στόχος του ’21 ήταν η αποκατάσταση του Ελληνισµού»
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Το λάβαρο της Επανάστασης
των Πλαπουταίων το οποίο
βρίσκεται στο Εθνολογικό
και Ιστορικό Μουσείο.

Εµείς, µε την δράση
µας, τις εκδηλώσεις,
τις οµιλίες, τις µελέτες και τις ηµερίδες
προσπαθούµε από
την Ιστορία να µην
κρατήσουµε την στάχτη αλλά να µεταδώσουµε την φλόγα.
Γιορτάζουµε το
1821 από το 1938
ακολουθώντας, ο καθένας όπως µπορεί,
τα χνάρια των προπατόρων µας. Δεν
ιδρυθήκαµε φέτος για
να εξαφανιστούµε

του χρόνου.
Την παραπάνω φράση «δεν ιδρυθήκαµε φέτος για να
εξαφανιστούµε του χρόνου» πώς µπορούµε να την ερµηνεύσουµε;
Ακριβώς όπως το σκεφτήκατε. Υπάρχουν εταιρείες
και σύλλογοι-σφραγίδες, που εµφανίστηκαν από το…
πουθενά (ακόµα και µε έδρες στο εξωτερικό), µε στόχο
την ευκαιριακή εκµετάλλευση του χρονικού οροσήµου
των 200 ετών από το ξέσπασµα της Επανάστασης.
Εµείς δεν περιοριζόµαστε από τα… στρογγυλά έτη. Θα
είµαστε εδώ και του χρόνου και του παραχρόνου και
όσο ο Θεός θα επιτρέπει και θα τιµάµε το ’21 µεταδίδοντας το νόηµα και την ουσία του στις επόµενες
γενεές. Όποιος θέλει να ενηµερωθεί για τις δραστηριότητές µας µπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα µας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.omilosapogonon
1821.com/about-us
Τι θεωρείτε ότι είχαν κατά νου οι ήρωες του ’21 όταν
ξεκινούσαν τον Αγώνα;
Τον Ελληνισµό. Ελληνισµός δεν είναι µόνο το κοµµάτι
αυτό της γης που κατοικούµε τώρα. Ο Ελληνισµός το
’21 ήταν ολοζώντανος και ακµαίος και στην περιοχή
απ’ όπου ξεκίνησε ο Υψηλάντης, την Βεσσαραβία, η
οποία οριοθετείται από τους ποταµούς Δνείστερο στα
ανατολικά και τον Προύθο στα δυτικά. Ήταν ολοζώντανος
στην Πόλη, στην Μικρασία, στον Πόντο. Αυτοί οι
άνθρωποι δεν είχαν λιγότερα ελληνικά βιώµατα, σκέψεις
και αντιλήψεις αλλά και πόθους από τους Πελοποννήσιους. Στόχος όλων ήταν η αποκατάσταση του Ελληνισµού.
Η Επανάσταση ποιο χαρακτήρα είχε;
Ήταν εθνικοαπελευθερωτική και θρησκευτική. Για
του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την
Ελευθερία. Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να πω ότι έγινε
εναντίον των Τούρκων. Οι αγωνιστές δεν µιλούσαν
γενικά και αόριστα για «οθωµανούς». Οθωµανοί ήταν
και οι Άραβες, που βρίσκονταν εντός της επικράτειας
της τότε αυτοκρατορίας. Οθωµανοί ήταν πολλοί. Αυτός
ο χαρακτηρισµός «οθωµανοί», κατά κάποιον τρόπο
«εξοµαλύνει» τον ιστορικό πόνο που προκαλεί στις
καρδιές των Ελλήνων η λέξη Τούρκος. Εναντίον των
Τούρκων έγινε η Επανάσταση. Να µην φοβούνται ορισµένοι, ας µιλήσουν για τους Τούρκους, την τουρκοκρατία.
Ο αγώνας του ’21 ολοκληρώθηκε;
Όχι. Ο αγώνας για την Ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ.
Η Ελευθερία δεν είναι ένα στατικό µέγεθος. Είναι βίωµα
και τρόπος ζωής. Δεν την έχεις εσαεί. Την κατακτάς και
πρέπει να αγωνίζεσαι αδιάκοπα για να τη διατηρήσεις.
Από την στιγµή που τη θεωρείς δεδοµένη και παύεις
να καταβάλλεις κόπο, νου και θάρρος για να τη διατη-

Από τον Παναγιώτη Λιάκο,
Σύµβουλο Επικοινωνίας της ΕΑΑΣ

Διαταγή επιστράτευσης από την Πελοποννησιακή
Γερουσία και την στρατιωτική ηγεσία
(Κολοκοτρώνης - Πλαπούτας) 7 Ιουλίου 1822
επί τη ελεύσει του Δράµαλη.
Η πρωτότυπη βρίσκεται στο Μπενάκειο Μουσείο.
ρήσεις και για να τη διευρύνεις ξεκινάς την αντίστροφη
διαδικασία: εκείνην της εθελουσίας απόδοσής της σε
εκείνους που σου την στέρησαν καθώς και σ΄ οποιονδήποτε άλλον θελήσει να σε υποδουλώσει. Οι Έλληνες
ποτέ δεν πρέπει να σταµατήσουµε να αγωνιζόµαστε
για το ύψιστο ιδανικό της Ελευθερίας.
Ποια είναι η άποψή σας για την πορεία των επίσηµων
κρατικών επετειακών εκδηλώσεων για τα 200χρονα
από το ’21;
Όταν ολοκληρωθούν θα είµαστε σε θέση να τις κρίνουµε. Ωστόσο, θέλω να σηµειώσω εµφατικά ότι δεν
γίνεται να µιλάµε για 1821 και να µην έχει ακουστεί
από επίσηµα χείλη το όνοµα του Κολοκοτρώνη. Δεν γίνεται να πορευτεί η Ελλάδα χωρίς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να δείχνει πως οι σκλάβοι γίναν ελεύθεροι. Ο
Κολοκοτρώνης εκπροσωπεί το 1821. Ο Κολοκοτρώνης
µιλάει στην ψυχή κάθε Έλληνα. Πώς µπορούµε να τον
αποκαθηλώσουµε;
Με τον Οργανισµό «Ελλάδα 1821» της κ. Γιάννας Αγγελοπούλου συνεργάζεστε;
Όταν ήρθαµε σε επαφή, τους εξηγήσαµε ποιοι είµαστε
και τι εκπροσωπούµε και προτείναµε συνεργασία µας
είπαν να µπούµε στο διαδίκτυο και να συµπληρώσουµε
µια ηλεκτρονική φόρµα…
Η εφηµερίδα µας, «Εθνική Ηχώ» εκδίδεται από την
Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού. Ποια είναι η άποψή σας για τους
Έλληνες αξιωµατικούς –
εν ενεργεία και αποστράτους;
O πατέρας µου πολέµησε στα βουνά της Βορείου Ηπείρου εναντίον
των Ιταλών. Ο παππούς
µου πολέµησε στους Βαλκανικούς Πολέµους και
στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Έχω γράψει στον γιο
µου, τον Γιώργο, που έχει
το όνοµα του παππού του,
που πολέµησε στον ελληνοϊταλικό και του Γεωργάκη Πλαπούτα, που πολέµησε στην µάχη του

Καριοφίλι St. Etienne χρονολογίας
1800 µε χαλκογραφίες οι οποίες
είναι δηµιουργία των Αγωνιστών
Πλαπουταίων και αναπαριστούν τον
Έλληνα που χτυπάει µε το γιαταγάνι
του το θηρίο (Οθωµανική Αυτοκρατορία)
Γιαταγάνι επίσης των Πλαπουταίων στο οποίο αναγράφεται στα
Λατινικά (Για τον Θεό και την Πατρίδα)
Αµφότερα τα όπλα τα χρησιµοποιήθηκαν στην µάχη των
Δερβενακίων. Υπάρχουν επάνω τους φανερά τα ίχνη αυτής
της µάχης.

Λάλα όπου και σκοτώθηκε τις πρώτες µέρες της Εθνεγερσίας, ότι η οικογένειά µας από το 1170 µέχρι το
1940 προσέφερε στην πατρίδα πολεµιστές και αγώνιστές.
Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει και να το έχει βαθιά µεσ’
στην ψυχή του. Οι απόστρατοι αξιωµατικοί είχαν την
τύχη να εκπαιδευτούν για να γίνουν πολεµιστές κι
εµείς είµαστε υπερήφανοι που τους έχουµε. Εκπροσωπούν και υπάρχουν γι’ αυτό που όλοι έχουµε στο
µυαλό µας για την ύστατη στιγµή της ανάγκης και του
καθήκοντος. Οι Έλληνες πρέπει να µαθαίνουµε ποιοι
είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι αξιωµατικοί, και ποια είναι
τα πιστεύω τους. Υπάρχει η ανάγκη να αποτελούν
θετικά παραδείγµατα και πρότυπα για όλους.

