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200 XΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Δημήτριος
Μακρής

Ο

Πρόεδρος και το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ., με αφορμή

πατρίδα μας να είναι πάντα ελεύθερη, ακμάζουσα

τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου από

και υπερήφανη, καλώντας τα μέλη της με το προ-

την Εθνεγερσία της 25 Μαρτίου 1821, εύχονται

σωπικό παράδειγμα και το βίο τους, να τιμούν κάθε

σε όλα τα μέλη της Ενώσεως και στα μέλη των

μέρα τον Μεγάλο Ξεσηκωμό του Γένους.

ης

Ορφανικών Οικογενειών Χρόνια Πολλά και στην

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

(1772-1841
Γαβαλού Αιτωλίας)

Προκόπιος Παυλόπουλος
τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας
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«Καμία υποχώρηση
ή υπαναχώρηση
στα εθνικά δίκαιά μας»
Aπό τον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΟ
Σύμβουλο επικοινωνίας
της EAAΣ
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τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Προκόπιος Παυλόπουλος παρεμβαίνει μέσα
από τις σελίδες της εφημερίδας μας στα ζητήματα που αφορούν τον διάλογο στα ελληνοτουρκικά,
προτείνοντας μηδενικές υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις στα εθνικά δίκαιά μας αλλά και στα ιδεολογικά
– ιστορικά, όπου σημειώνει εμφατικά ότι «δεν είναι η
Εθνεγερσία που δημιούργησε το έθνος. Το έθνος
έκανε την Εθνεγερσία».
Ο τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Π. Παυλόπουλος, στη συνάντηση που είχε με τον
Σύμβουλο Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ. Παναγιώτη Λιάκο,
και στη συζήτηση που ακολούθησε, παρέθεσε μια
σειρά από σκέψεις που αφορούν στο παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον του ελληνικού έθνους.
Ακολουθούν ορισμένα εκ των βασικών σημείων*
των τοποθετήσεων του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας.
Για την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού
Πρ. Παυλόπουλος: Η επέτειος των 200 χρόνων
από την Εθνεγερσία του 1821 είναι μια ιστορική ευκαιρία για το έθνος των Ελλήνων να αναλογιστεί τις
ρίζες του, τη σημασία της Εθνεγερσίας και την προοπτική του στο μέλλον. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να
ξεκινήσουμε απ’ το ποιοι είμαστε, από πού ξεκινάμε∙
γιατί είναι σαφές και ιστορικά αποδεδειγμένο –και
εδώ παραπέμπω στον ίδιο τον Θουκυδίδη- ότι το
έθνος των Ελλήνων έχει μια ιστορία πάνω από 3.000

χρόνια, από την εποχή που η γλώσσα ήταν εκείνη, που αποτέλεσε
τον σύνδεσμο των Ελλήνων που
μιλούσαν ελληνικές διαλέκτους και
οι οποίοι ενώθηκαν για να πραγματοποιήσουν την εκστρατεία στην
Τροία. Όλοι εκείνοι μιλούσαν διαλέκτους ελληνικές πάνω στη βάση
της ιωνικής διαλέκτου, που ήταν η
μήτρα.
Αυτό το έθνος πορεύτηκε μέσα
στους αιώνες, δημιούργησε. Και
πριν απ’ όλα αυτό που δημιούργησε
ήταν το ελεύθερο ελληνικό πνεύμα,
που είναι και σήμερα ο πρώτος και
βασικός πυλώνας του κοινού μας
Δυτικού και ειδικότερα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι ο πυλώνας
που δημιούργησε και τους άλλους δύο πυλώνες:
τον πυλώνα της αρχαίας Ρώμης αλλά και τον πυλώνα
της χριστιανικής διδασκαλίας. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το αέτωμα
του πολιτισμού μας. Αυτό το έθνος ήταν πάντα ζωντανό, σε όλες τις περιόδους. Πρέπει να ομολογήσουμε
ότι ήταν ζωντανό και στην περίοδο της βυζαντινής
αυτοκρατορίας. Είναι γνωστό ότι χωρίς τη σύζευξη
του ελληνικού πνεύματος και του γενικότερου πνεύματος, το οποίο διαμορφώθηκε σαν αμάλγαμα μέσα
στη βυζαντινή αυτοκρατορία, μέσα στον βυζαντινό
πολιτισμό, δεν θα είχαμε φτάσει στην Αναγέννηση.
Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια για την Ελλάδα.
Για την μοναδικότητα της Ελληνικής επανάστασης
και το ελληνικό κράτος ως το πρώτο έθνος-κράτος
στην Ευρώπη

Πρ. Παυλόπουλος: Η Εθνεγερσία του 1821 σηματοδοτεί την αφετηρία εκείνη, η οποία οδηγεί το
έθνος των Ελλήνων να δημιουργήσει το νεότερο
ελληνικό κράτος. Δεν είναι η Εθνεγερσία που δημιούργησε το έθνος. Το έθνος έκανε την Εθνεγερσία.
Το έθνος δημιούργησε το νεότερο ελληνικό κράτος
μέσα από αγώνες, μέσα από θυσίες. Και πρέπει να
τονίσω –και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι- ότι
το κράτος που προήλθε από την Εθνεγερσία είναι το
πρώτο έθνος-κράτος στην Ευρώπη. Γι’ αυτό είναι
ανάγκη να γίνει η εξής διάκριση: Πολλοί συγχέουν
την επανάσταση του 1821 με την αμερικανική, τη
γαλλική Επανάσταση. Καμία σχέση! Η αμερικανική
επανάσταση ήταν των αποίκων για να αποκτήσουν
την ανεξαρτησία τους από τους Άγγλους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 24

ενημέρωση 2

EΘNIKH HXΩ

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

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

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

Ο

Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στις 23 Σεπ
2019, στην ειδική σύνοδο του Ο.Η.Ε. για το
κλίμα, είχε ανακοινώσει ότι μέχρι το 2028, η Ελλάδα θα έχει κλείσει όλες τις μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα. Τρεις μήνες μετά, με
νέες ανακοινώσεις, μετέφερε αυτή την ημερομηνία πέντε (5) χρόνια
νωρίτερα, το 2023. Δεν κατανοώ το σκεπτικό καθώς και τον
σχεδιασμό που υπαγόρευσε το χρονικό αυτό άλμα των πέντε (5)
ετών.
Η συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα έχει ορίζοντα το 2050, με
στόχο να πετύχει η Ευρώπη σταδιακά μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου
του άνθρακα. Το προηγούμενο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίμα, το οποίο είχε εγκριθεί και μάλιστα επαινεθεί από την
Κομισιόν, προσδιόριζε δε ότι μετά το 2030 ο λιγνίτης θα συμμετείχε
με 17% στο ενεργειακό μίγμα ως καύσιμο βάσης. Για την Ελλάδα θα
επιτυγχανόταν το 2050 η δέσμευση του μηδενικού αποτυπώματος
σε διοξείδιο του άνθρακα.
Η Γερμανία, με τις τεράστιες οικονομικές και αναπτυγμένες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έθετε και θέτει στο αντίστοιχο Εθνικό της Σχέδιο ως φιλόδοξο –όπως τον χαρακτηρίζει- στόχο το 2038!
Γιατί βιάζεται η Ελλάδα; Οι επιλογές γρήγορης αντικατάστασης
του εθνικού ενεργειακού πόρου (λιγνίτης), με το εισαγόμενο φυσικό
αέριο και της παράδοσης των άλλων σημαντικών εθνικών ενεργειακών
πόρων (ήλιος, βιομάζα, αέρας, νερά – αργότερα υδρογονάνθρακες
κλπ.) σε εκμετάλλευση από πανίσχυρα ξένα ιδιωτικά ή/και κρατικά
συμφέροντα θα υποσκάψουν με ανεπανόρθωτο τρόπο την ενεργειακή
ευστάθεια και την όποια αντοχή της χώρας. Υπάρχει δυνατότητα να
καταστεί ευάλωτη και εξαρτώμενη στο υπάρχον γεωπολιτικό παιχνίδι.
Η ενέργεια αποτελούσε και αποτελεί, κρίσιμο παράγοντα για την
ομαλή οικονομική – παραγωγική λειτουργία μίας χώρας.
Την 4 Μαρτίου 2021 εκδόθηκε ανακοίνωση από την Ένωση,
σχετικά με τις παράνομες κρατήσεις του ν.4093/2012, στα μερίσματα
ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ, οι οποίες εξακολουθούν να γίνονται μέχρι και σήμερα.
Επίσης την 11 Μαρτίου, για το ίδιο θέμα (κρατήσεις μερισμάτων
ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ με βάση τον ν.4093/2012), απεστάλη επιστολή προς
τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Η ανακοίνωση και η επιστολή δημοσιεύονται στο παρόν φύλο της Ε.Η.
Σύμφωνα με μία ακόμη τροποποίηση του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, το οποίο έχει αναθεωρηθεί πολλές φορές, σε τρία (3)
κύματα έως το καλοκαίρι θα καταβληθούν οι αυξήσεις στις κύριες
συντάξεις, που περιμένουν εδώ και ένα χρόνο περίπου 200.000
συνταξιούχοι Οι αυξήσεις απορρέουν από τον νόμο Βρούτση (Φεβρουάριος 2020) που βελτίωνε τα ποσοστά αναπλήρωσης του
νόμου Κατρούγκαλου για όσους διένυσαν ασφαλιστικό βίο
άνω των 30 ετών. Σε δεύτερο χρόνο θα πιστωθούν τα αναδρομικά τουλάχιστον 20 μηνών που τρέχουν από τον Οκτώβριο
του 2019 μετά τη σχετική απόφαση του ΣτΕ.
Σε γενομένη συνεργασία στις αρχές Μαρτίου, με υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκαν τα
παρακάτω:
α. Τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης, που παρουσιάζουν αρνητική διαφορά δεν τους εμφανίζεται μηναίο
σημείωμα. Το πρόβλημα που υφίσταται σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα επιλυθεί.
β. Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Ελεγκτικό Συνέδριο).
Μεγάλος αριθμός αποφάσεων επί αγωγών και εφέσεων που
έχουν γίνει δεκτές και έχουν τελεσιδικίσει, δεν έχουν όμως
εκτελεσθεί ακόμη. Υπάρχουν εκκρεμότητες από το έτος 2014.
Μας διαβεβαίωσαν ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για
επίλυση του προβλήματος.
γ. Ο χρόνος έκδοσης των συνταξιοδοτικών πράξεων
απονομής σύνταξης των νέων συνταξιούχων, δεν υπερβαίνει

τους δύο (2) με τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης των
δικαιολογητικών σύνταξης. Για τους παλαιούς συνταξιούχους που
έχουν καταθέσει αντίστοιχα δικαιολογητικά, υπάρχει σχετικό πρόβλημα,
το οποίο όμως σταδιακά επιλύεται. Το ΥΠΕΘΑ συνέδραμε αποφασιστικά
διαθέτοντας προσωπικό στον ΕΦΚΑ, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά
με το θέμα αυτό, όπως αναλυτικά το αναφέρω παρακάτω.
δ. Τέθηκε για μία ακόμη φορά υπόψιν των υπηρεσιακών παραγόντων του οργανισμού ότι η Ε.Α.Α.Σ. κοινοποίησε Εξώδικο Δήλωση,
πρόσκληση – διαμαρτυρία προς τον πρώην Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με την οποία ζητά, για μια ακόμη φορά, την
ορθή εφαρμογή των ακυρωτικών αποφάσεων της ολομέλειας του
ΣτΕ και ενόψει του επικείμενου, μέχρι τέλους του έτους, του νέου
επαναϋπολογισμού των συντάξεών μας, με βάση τον νόμο 4670/2020
– ΦΕΚ 43 Α/28-2-2020 : «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός
μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις», θεωρεί δε επιβεβλημένη:
Την έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης επαναϋπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών μας .
Την συμμόρφωσή τους προς τις ακυρωτικές αποφάσεις
υπ’αριθμ.2192/14 και 1128/16 της ολομέλειας του ΣτΕ και συγκεκριμένα να επαναϋπολογιστεί η ανταποδοτική μας σύνταξη, αλλά
και η προσωπική διαφορά που προκύπτει, με βάση τις συντάξιμες
αποδοχές του μηνός Ιουλίου 2012.
ε. Καταβάλλονται προσπάθειες να ετοιμαστεί το σχετικό λογισμικό
και να επαναϋπολογιστούν οι συντάξεις με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι σαφές, καθώς ταυτόχρονα
τρέχει και το project της καταβολής της έναντι σύνταξης στους εν
αναμονή συνταξιούχους. Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί τον Μάιο ώστε στα τέλη του ίδιου μήνα ή τον επόμενο να
καταβληθούν οι αυξήσεις.
Με απόφαση του ΥΠΕΘΑ και συγκεκριμένα του Υφυπουργού κ.
Αλκιβιάδη Στεφανή, διατέθηκε κατάλληλο προσωπικό στον ΕΦΚΑ/
τμήμα Στρατιωτικών Συντάξεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού Στρατιωτικών Συντάξεων που είχαν
συσσωρευθεί και παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Ο χρόνος διάθεσης
λήγει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.
Κρυφές θα είναι οι αυξήσεις στις περισσότερες συντάξεις των
παλαιών συνταξιούχων αποστράτων, που συνταξιοδοτήθηκαν
έχοντας πάνω από 30 χρόνια εργασιακού βίου, καθώς με τον επαναϋπολογισμό των αποδοχών τους, ένα μέρος της αύξησης θα ισοσκελίσει την προσωπική διαφορά και ό,τι περισσέψει, θα είναι η
καθαρή και φανερή αύξηση που θα δουν στην τσέπη τους.
Όπως κατά καιρούς έχω επισημάνει, ο Έλληνας Στρατιωτικός, εν
ενεργεία ή απόστρατος, ούτε επαίτης είναι ούτε προσπαθεί να
λάβει «παρά του μη έχοντος». Απαιτεί όμως ως νομοταγής πολίτης
την πλήρη συμμόρφωση του Δημοσίου στις αποφάσεις της Ελληνικής
δικαιοσύνης και όπου υφίσταται πρόβλημα δημοσιονομικό, να επέρχεται συμβιβασμός, ακόμα και μακροχρόνιος, έναντι των υποχρεώσεών
του προς αυτό (φόροι, εισφορές κ.ά.)
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Ενημέρωση
ΠΡΟΣ: ΥΕΘΑ, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
Υπουργό ΠΡΟΠΟ, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη,
ΚΟΙΝ: ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδη Στεφανή
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ.ΑΣ.
ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ
ΜΤΣ , Ε.Α.Α.Ν. , Ε.Α.Α.Α.
ΕΚΟΕΜΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α.Α.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Χαρ. Τρικούπη 18, Αθήνα, Τ.Κ. 10679
Τηλ.210-3633797
Ηλ/κή δνση: eaasgrammateia@gmail.com
Φ. 800/6/646
Σ 91
Αθήνα, 11 Μαρ 2021

ΘΕΜΑ:
Κρατήσεις Μερισμάτων ΜΤΣ - ΕΚΟΕΜΣ με βάση Ν.4093/2012
ΣΧΕΤ: α. Φ.814.3/60/10877/Σ.2190/14 Ιουλ 2020/ΜΤΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
β. Φ.900/9/3496/Σ.514/22 Φεβ. 2021/ΜΤΣ/ΔΕΠΠ
Κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμύνης,
Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη,
Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι και σήμερα συνεχίζεται παράνομα η
κράτηση που γίνεται στα μερίσματα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ με βάση
προβλέψεις του Ν.4093/2012. σε συγκεκριμένες κατηγορίες μερισματούχων. Το θέμα έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση μεταξύ
αυτών που υφίστανται την συγκεκριμένη κράτηση και αυτών που
απαλλάσσονται από αυτήν. Η παράνομη κράτηση και η άνιση μεταχείριση έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρή τάση υποβολής αιτήσεων
προς τους δύο φορείς και ακολούθως άσκησης των απαραίτητων
ένδικων μέσων με σκοπό:
α. την άμεση παύση των παράνομων κρατήσεων, και
β. την επιστροφή εντόκως των παρανόμως παρακρατηθέντων
ποσών.
Η διαφορά έχει προκύψει διότι στα μερίσματα που διανέμονται
από το ΜΤΣ και τον ΕΚΟΕΜΣ, υφίστανται κρατήσεις σύμφωνα με το
Ν.4093/2012 (προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά που δεν κρίνεται
σκόπιμο να αναφερθούν στο παρόν) παρά το γεγονός ότι αυτές
έχουν κριθεί οριστικά παράνομες και αντισυνταγματικές. Οι κρατήσεις
αυτές διενεργούνται μόνο μεταξύ αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν
προ της 13-5-2016 ημερομηνία ψήφισης του Ν.4387/2016, ενώ οι
νέοι συνταξιούχοι που αποστρατεύθηκαν μετά την 13-5-2016, δεν
υποβάλλονται σε αυτές. Τέλος κρατήσεις δεν επιβάλλονται, στους
αποστρατευθέντες των οποίων το άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι κάτω από
1.000 ευρώ.
Τα ποσά που παρακρατούνται από τους παλαιούς μερισματούχους

του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, αναδιανέμονται εκ νέου στο σύνολο των
μερισματούχων, παλαιών και νέων αφού εγγράφονται ως έσοδο
στους προϋπολογισμούς των δύο φορέων.
Στις 14-7-2020 το ΜΤΣ υπέβαλε, μέσω ΓΕΣ/ΔΟΙ, στο ΥΠΕΘΑ πρόταση
κατάργησης της υπαγωγής των μερισμάτων στις διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 του Ν.4093/2012 και άρα παύσης της εν λόγω
κράτησης. Γνωρίζουμε ότι προωθήθηκε Σχέδιο Νόμου από την
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ με ημερομηνία εφαρμογής παύσης της υπόψη κράτησης
από 01/01/2021. Το Σχέδιο Νόμου έχει λάβει υπογραφή από τον κ.
ΥΕΘΑ, αλλά η όλη ενέργεια δεν έχει ακόμη ευοδωθεί με την ψήφιση
του απαραίτητου νόμου, μετά από οκτώ (8) μήνες.
Μετά από τα παραπάνω θεωρούμε απαραίτητα τα εξής:
α. Την άμεση ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας
για την κατάργηση των παρανόμων κρατήσεων. Το μέτρο θα απέδιδε
δικαιοσύνη, θα καθησύχαζε εν μέρει τους αγανακτισμένους συναδέλφους οι οποίοι αν δεν δικαιωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα
θα προσφύγουν «κατά κύματα» στην Ελληνική Δικαιοσύνη
β. Την άμεση θεσμοθέτηση μέτρων για την αύξηση των εσόδων
του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, που αφ’ ενός θα κάλυπταν την απώλεια
εσόδων εκ της κατάργησης της εν λόγω κράτησης, αφ’ ετέρου θα
συνέβαλλαν στην πιθανή αύξηση του λαμβανομένου μερίσματος.
Τέτοια μέτρα έχουν προταθεί και στο παρελθόν και επιγραμματικά
αναφέρονται:
(1) Τα προταθέντα με το (α) σχετικό με το οποίο υπεβλήθη
το υπ’ αριθ.14/01/23-06-2020 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ που αφορά την
κατάργηση της υπαγωγής των μερισμάτων στη διάταξη της υποπαραγράφου Β3 νου Ν.4093/2012 και συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο 14:
(α) Η θε∙σπιση εργοδοτικη∙ς εισφορα∙ς αντι∙στοιχης
και ανα∙λογης με την εργοδοτικη∙ εισφορα∙ επικουρικη∙ς ασφάλισης
που ισχύει για ο∙λους τους απασχολου∙μενους στο δημο∙σιο τομε∙α.
(β) Η απαλλαγη∙ του ταμει∙ου απο∙ την καταβολη∙
ΕΝΦΙΑ και φο∙ρου εισοδη∙ματος,
(γ) Ως ε∙σχατο με∙τρο θα μπορου∙σε να εξετασθει∙
η αυ∙ξηση του ποσοστου∙ κρα∙τησης των μετο∙χων η οποι∙α για να ε∙χει
ισοδυ∙ναμο αποτε∙λεσμα θα πρε∙πει να ει∙ναι της τα∙ξεως
Στην Παράγραφο 17.β:
(δ) Προω
∙ θηση Σχεδι∙ου Νο∙ μου για την
τροποποι∙ηση της παρ.1 του α∙ρθρου 2, του ΑΝ 2149/1939, σχετικα∙
με το ποσοστο∙ των κρατη∙σεων επί των πάσης φύσεως δαπανων
υπέρ των Μετοχικών Ταμείων ώστε αυτές να αυξηθούν από 4% σε
6%. του 0,58%.
(2) Η προταθείσα από το ΜΤΣ με το (β) σχετικό νομοθετική
ρύθμιση για την αναλογική κατανομή πόρων που προέρχονται από
τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το αυτό
κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί και για τα ανάλογα προγράμματα
εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ.
(3) Την χρονίζουσα εδώ και πολλά έτη υλοποίηση του
ψηφισθέντος νόμου της καταβολής του 5% εκ των προστίμων που
επιβάλλονται από την ΕΛ.ΑΣ.
(4) Την άμεση επιστροφή του ποσού των 7.312.080 ΕΥΡΩ
(με τους αναλογούντες τόκους), οφειλομένων από το Υπουργείο
Υγείας και αφορά συντάξεις των υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ και έχουν
καταβληθεί από το ΜΤΣ, και να διακοπεί η εν εξελίξει αγωγή του ΜΤΣ
προς το ΥΠΥΓ.
(5) Την απόδοση της ειδικής εισφοράς 1% του Ν.3986/2011
που κρατείται από τη μισθοδοσία των μετόχων της ΕΛ.ΑΣ στο ΜΤΣ
αντί της κατάθεσής του στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
(ΤΠΔΥ), όπως γίνεται σήμερα και την επιστροφή των ήδη παρακρατηθέντων εισφορών που εσφαλμένα αποδόθηκαν από το Ταμείο
της ΕΛ.ΑΣ. στο ΤΠΔΥ.
γ.Την νομική πρόβλεψη για την επιστροφή των παρακρατηθέντων
ποσών στους δικαιούχους με οποιονδήποτε τρόπο, είτε άμεσα, είτε
σε συγκεκριμένες δόσεις, είτε ακόμη και σε μηνιαίες δόσεις ίσες
των μηνών κράτησης.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Ακριβές Αντίγραφο
Αντγος ε.α Σταύρος Κουτρής
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.
Ανχης ε.α Χρήστος Χρηστίδης
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΈΤΟΥΣ 2021

Φ

έρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι, ο θερινός παραθερισμός έτους 2021, στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, θα πραγματοποιηθεί σε ένδεκα (11) Σειρές των δεκατριών (13) ημερών εκάστη,
όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα :
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΕΙΡΩΝ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Α.Α.Υ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΤΟΥΣ 2021

Το χρονικό διάστημα υποβολής των Αιτήσεων Παραθερισμού, με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα είναι από την Τρίτη 16 Μαρτίου

μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Απριλίου 2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες
09:30 έως 13:30.
Η υποβολή των Αιτήσεων Παραθερισμού, δύναται να γίνει με
έναν από τους παρακάτω τρείς (3) τρόπους :
α. Ηλεκτρονικά (e-mail), οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, μέχρι τις 14
Απριλίου 2021, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση kaayeaas@gmail.com .
β. Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή,
στην διεύθυνση «Ε.Α.Α.Σ., οδός Χαριλάου Τρικούπη
18, Τ.Κ.10679, ΑΘΗΝΑ». Η σφραγίδα αποστολής
του ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της Πέμπτης 15 Απριλίου 2021. Σε
αντίθετη περίπτωση η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
γ. Αυτοπροσώπως ή με Αντιπρόσωπο στο
«Γραφείο ΚΑΑΥ» της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη
18, 1ος Όροφος, αφού προηγηθεί τηλεφωνική
επικοινωνία για ραντεβού, στο τηλέφωνο 2103633797, εσωτ. 24, κατά τις εργάσιμες ημέρες,
από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες
09:30 έως 13:30.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν υφίσταται η δυνατότητα υποβολής της Αίτησης με τηλεομοιοτυπία (FAX),
γιατί έχει απαγορευθεί η χρήση αυτού στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν δύνανται
να γίνουν δεκτές Αιτήσεις ή δικαιολογητικά, που
θα εκδίδονται από οποιαδήποτε συσκευή τηλεομοιοτυπίας.
Για την υποβολή των Αιτήσεων Παραθερισμού, επισημαίνονται τα
παρακάτω:

α. Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και τα έντυπα των
Αιτήσεων Παραθερισμού, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα
της Ε.Α.Α.Σ., ήτοι την eaas.gr - Home | ΕΑΑΣ , στη θέση «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ» και εντός αυτού, στη θέση «Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ. - Παιδικών
κατασκηνώσεων», στην από 10 Μαρτίου 2021 1η Ανακοίνωση ΚΑΑΥ
2021. Τονίζεται ότι η πρόσβαση στις Ανακοινώσεις του Παραθερισμού,
γίνεται ευκόλως μέσω της κινούμενης λωρίδας ενημέρωσης,
πατώντας στην αντίστοιχη υπόδειξη πληροφόρησης, χωρίς να απαιτείται να πραγματοποιήσετε εγγραφή μέλους στην υπόψη ιστοσελίδα.
Όμως η πρόσβαση στην θέση «Έντυπα (Λήψη)», μπορεί να γίνει,
μόνο εφόσον το Μέλος πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην
Ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ.
β. Ως κύριος τρόπος υποβολής, έχει καθορισθεί ο ηλεκτρονικός,
για προφανείς λόγους αποφυγής των μετακινήσεων, λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.
γ. Στις περιπτώσεις υποβολής της Αίτησης ταχυδρομικώς ή με αντιπρόσωπο, απαιτείται να υφίσταται θεώρηση από Κ.Ε.Π. ή από
Αστυνομικό Τμήμα, για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος,
τόσο επί της Αιτήσεως, όσο και επί της εξουσιοδοτήσεως.
δ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν μόνο όσοι είναι Μέλη της
Ε.Α.Α.Σ. και διαθέτουν την Ταυτότητα της Ενώσεως.
ε. Επισημαίνεται ότι λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωναϊ-ού, ο σχεδιασμός και του εφετινού παραθερισμού, καθίσταται
δυναμικός και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα μερικής τροποποίησής του.
στ. Για πληροφορίες σχετικά με τον Παραθερισμό, μπορείτε να
επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3633797, εσωτερικό 24.
Tο Γραφείο ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ
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Ενημέρωση
Επιστολή Αντγου ε.α. Χ. Τσιτσιμπίκου
ΘΕΜΑ: Απόψεις –Προτάσεις –Παραλείψεις:
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

προσφοράς για το καλό των συναδέλφων. Είχαν μελετήσει τους ιδρυτικούς νόμους (α) και (β) σχετικά και
μέτρησαν το βάρος της ευθύνης
Σχετικά: α. Ν.Δ. 1171/72 Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.
που αναλαμβάνουν και διαπίστωσαν
β. Π.Δ. Περί κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας ΕΑΑΣ
ότι μπορούν να το σηκώσουν. Είχαν
γ. ΦΕΚ 23/Τεύχος Α /2003 Έκδοση διαβατηρίων από την ΕΛ.ΑΣ και άλλες διατάξεις
καταγράψει πρόχειρα το πρόγραμμα
δ. ΦΕΚ 323/Τεύχος Β /2004 Κανονισμός Παροχών ΟΠΑΔ
των αναγκών –προβλημάτων της
ε. ΦΕΚ 213/Τεύχος Β/2005 Κανονισμός Παροχών ΟΠΑΔ.
ΕΑΑΣ ,.ώστε με την εκλογή τους να
αρχίσουν την συνεργασία τους για
1.Αγαπητέ μου Πρόεδρε και αγαπητά Μέλη του Δ.Σ. Στις φετινές
συγκεκριμενοποίηση των προγραμματικών δηλώσεων με την ανάεκλογές το σώμα των Αξιωματικών το οποίο αισθάνονταν ότι ως
ληψη της Διοικήσεως.
σοβαρή οντότητα στην Κοινωνία ,την οποίαν οι δημοσκοπήσεις
4. Πράγματι με την κυκλοφορία της εφημερίδος του Ιουλίου-κακατατάσσει στις πρώτες θέσεις ,αν όχι στην πρώτη, σταδιακά
θυστερημένα βέβαια-καταγράφηκαν οι Στόχοι του 10ου Αιρετού Δ.Σ
έπαιρνε την κατιούσα λόγω και της δικής μας συμπεριφοράς. Λέτης ΕΑΑΣ. Καταπληκτικοί, με άριστο περιτύλιγμα γενικολογίας, με
γοντας της δικής μας συμπεριφοράς αναφέρομαι στην απουσία
αρκετά ερωτήματα. Αυτό σήμανε ότι αυτοί στόχοι θα είχαν μετουτων Αξιωματικών στα δρώμενα της μεγάλης η μικρής κοινωνίας
σιωθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες υλοποιήσεως κάθε στόχου
που ζεί ο καθένας μας. Οι κοινωνικές μας σχέσεις κατέληγαν και
χρονολογικά. Στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας θα έπρεπε να
καταλήγουν σε ομαδοποιήσεις ατόμων –συναδέλφων τάξεων
καταγραφούν όπως και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκλογια ένα καφέ χωρίς να εντασσόμαστε σε κοινωνικούς κύκλους του
γικής διαδικασίας όπως: Σύνολο μελών σύμφωνα με το (α) σχετικό,
επιπέδου και της αξιοπρέπειας μας. Τα Παραρτήματα, με κτιριακές
Δικαιούμενοι ψήφου, Ψήφισαν κατά κατηγορία, Αποχή, Ποσοστά.
δυνατότητες, παραμελημένα τόσο πολύ που και από πλευράς συΜε αυτά τα στοιχεία θα είχατε τα αίτια γιατί απέχουν οι Συνάδελφοι
ναδέλφων γίνονταν αποθετικά, πολύ περισσότερο δε να επιδίωκε
από την ΕΑΑΣ και τι πρέπει να κάνετε για βελτίωση. Έκτοτε
κάποιος να καλέσει πέντε σοβαρούς ανθρώπους της κοινωνίας για
παρέμειναν οι στόχοι στην αγρανάπαυση. Ουδείς άρχισε βελτιούέναν καφέ. Επισημαίνω ότι οι ιδιώτες Φίλοι μας το επιθυμούν πάρα
μενος. Σε αυτή τη 2η έκδοση της Εφημερίδας υπάρχει ανακοίνωση
πολύ να βρεθούν στους χώρους μας, βρισκόμασταν στη δύσκολη
του Δ.Σ για ανάθεση σε εξειδικευμένη!!εταιρεία ερευνών για ποίοι
θέση να τους ικανοποιήσουμε την επιθυμία τους, γιατί δεν υπήρχε
επιθυμούν την λήψη της εφημερίδας έντυπη και ποίοι με άλλο
ούτε καφές για σερβίρισμα.
τρόπο ( εννοείτε ηλεκτρονικά). Τα στοιχεία ήδη τα έχετε. Βεβαιώνετε
2. Δεν θα αναφέρω λοιπές ελλείψεις για προβολή των αποστράτων
ότι τέλος Δεκεμβρίου οπωσδήποτε θα είχε τελειώσει η συγκέντρωση
με εκδηλώσεις πάσης φύσεως όπως διαλέξεις, με συμμετοχή και
των στοιχείων. Δυστυχώς αποτύχατε σε αυτό το μοναδικό στόχο
πολιτών, συγκέντρωση για ένα τσάϊ των συζύγων , πραγματοποίηση
που θέσατε. Αποδεικνύει άψογη λειτουργία του Δ.Σ;
μιας έκθεσης ζωγραφικής και πολλών άλλων που όλοι γνωρίζετε,
5. Αναζητώντας το αρχείο σας θα βρείτε πολλά αιτήματα και
ανεξάρτητα αν πέσαμε σε λήθαργο. Όλα τα παραπάνω το αποδειπροτάσεις συναδέλφων που έχουν θέσει κατά καιρούς και πήγαν
κνύουν, η φθίνουσα πορεία της συμμετοχής των Στελεχών στις
στον κάλαθο των αχρήστων και από τα παλαιότερα Δ’Σ, θα μου
εκλογές τα τελευταία χρόνια, η αδιαφορία των συναδέλφων να
επιτρέψετε να υπενθυμίσω μερικά.
εγγραφούν στην Ένωση κλπ.
α. Με (γ) σχετικό άρθρο 11 παρ.5 καθορίζεται προαιρετική η εγ3. Θέλαμε κάποιους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης να μας
γραφή των αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων της
συνεγείρει και αυτοί αναμέναμε ότι θα ήταν το νέο Δ.Σ της Ένωσης
ΕΛ.ΑΣ, χωρίς να παραπέμπει σε ακύρωση της παρ,1 του άρθρου 3
που θα προέκυπτε από τις εκλογές. Πιστεύαμε, καλοκάγαθα, ότι η
περί Μελών της Ενώσεως. Η προαιρετική εγγραφή έχει ως αποτέαπόφασή των υποψηφίων προέκυψε από ενδιαφέρον ανιδιοτελούς

λεσμα τη μείωση των εσόδων της ΕΑΑΣ, τη μείωση του αριθμού
δικαιωμένων ψήφου, την άδικη αντιμετώπιση των αποστράτων
Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του Στρατού. Αναγκαία η ενημέρωση
περί του αριθμού των μελών της ΕΛ.ΑΣ στην ΕΑΑΣ και του
ποσοστού αυτών επί του συνόλου των της ΕΛ.ΑΣ. Επισυνάπτεται
φ/α του άρθρου 11.Ποία ενέργεια σας για επαναφορά στην
πρότερη κατάσταση του ν.1171/72 ή στην εφαρμογή και για του
Στρατού.
β. Με τα (δ) και (ε) άρθρο 1 καθορίζονται οι παροχές που
χορηγεί ο ΟΠΑΔ στους ασφαλισμένους του Δημοσίου και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι αυτών καθώς και προϋποθέσεις παροχής
τους. Στις δικαιούχους δε συμπεριλαμβάνονται οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Θύμα αυτού του άρθρου υπήρξε ο συνάδελφος Ανγος Δημήτριος
Κούτσικας. Επισυνάπτονται φ/α του ενημερωτικού σημειώματος
του Ανγου, όπου σημειώνεται το φύλλο Ιούλιο 211 της εφημερίδας
Ε.Η. Επισυνάπτονται φ/α των ενεργειών μου. Παρακαλώ για ενημέρωση εάν έχουμε συμπεριληφθεί στην απόφαση των (δ) και (ε)
σχετικών.
γ. Με κάποια ΚΥΑ, προ τριών ετών περίπου, των Υπουργών
ΥΠΕΘΑ και Προστασίας του Πολίτη, νομίζω, είχε καθορισθεί ως
έσοδο του Μ.Τ.Σ εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ ενός ποσοστού από τα
έσοδα των παράνομων κλήσεων να κατατίθενται στα έσοδα του
Μ.Τ.Σ. Παρελθόντος ικανού χρόνου, η ΕΛ.ΑΣ δεν υλοποίησε την
απόφαση. Ποία τα αίτια της καθυστέρησης και ποίες οι ενέργειες
της ΕΑΑΣ προς το ΜΤΣ, ως έχουσα οικονομική ζημία και ως διαμαρτυρία εκ μέρους των μελών της;
Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητά Μέλη του Δ.Σ. Επειδή είναι στάση
ζωής μου να είμαι χρήσιμος και όχι αρεστός σε κάθε Αρχή που έχει
αποστολή τους σκοπούς που καθορίζονται στο καταστατικό ή
στον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας και τυγχάνει να
είμαι μέλος της, θεώρησα υποχρέωση να παρουσιάσω απόψεις,
προτάσεις και παραλείψεις ανθρώπινες, που σκοπό έχουν την
βελτίωση των τεκταινομένων επ’ωφέλεια του Φορέα. Παρακαλώ
για τις, κατά την κρίση σας, προβλεπόμενες ενέργειες για επίλυση
των θεμάτων, ενημέρωση των Συναδέλφων επί των ενεργειών
σας, ακόμη και την καταχώρηση της παρούσης στην Ε.Η.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Χαράλαμπος Τσιτσιμπίκος
Αντιστράτηγος ε.α.-Επίτιμος Β Ύ/ΓΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Α.Α.Σ.
ΠΡΟΣ: Αντγο ε.α. κ. Χαράλαμπο Τσιτσιμπίκο
ΚΟΙΝ: Ε.Α.Α.Σ./ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Επιστολή
ΣΧΕΤ: e-mail με θέμα Απόψεις –Προτάσεις –Παραλείψεις: Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στις 12/2/2021 12.22 PM
Στρατηγέ
με την παρούσα επιτρέψτε μου να απαντήσω σε όσα καταγγέλετε
με το από 12 Φεβρουαρίου 2021 ηλεκτρονικό σας μήνυμα.
Στις παραγράφους 1 και 2 καταγράφετε λόγους για τους οποίους
έχει απαξιωθεί η Ε.Α.Α.Σ. στην κοινωνία και μεταξύ των συναδέλφων
και επί των οποίων δεν έχω να παρατηρήσω κάτι ιδιαίτερο.
Στην παράγραφο 3 αναφέρεστε στις προσδοκίες που είχατε από
την εκλογή του νέου ΔΣ και επί των οποίων επίσης δεν έχω να παρατηρήσω κάτι ιδιαίτερο
Επί της παραγράφου 4:
Οι Στόχοι του 10ου Αιρετού ΔΣ έχουν καταγραφεί και ανακοινωθεί
με χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους στην επόμενη 3ετία. Ήδη
έχουν δρομολογηθεί οι περισσότεροι και θα το αντιληφθείτε από
την καταγραφή πεπραγμένων που θα ακολουθήσει. Το αν δεν ανακοινώθηκε κάποιος προγραμματισμός υλοποίησης, όπως θα επιθυμούσατε (“…ότι αυτοί στόχοι θα είχαν μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες
ενέργειες υλοποιήσεως κάθε στόχου χρονολογικά.”) καθιστά κατά
τη γνώμη μου υπερβολικές τις εκ μέρους σας εκφράσεις, όπως:
•“Καταπληκτικοί (στόχοι), με άριστο περιτύλιγμα γενικολογίας,
με αρκετά ερωτήματα.”

•“Έκτοτε παρέμειναν οι στόχοι στην αγρανάπαυση.”
•“Ουδείς άρχισε βελτιούμενος”
Μου δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τα στοιχεία που
έχετε συγκεντρώσει παρακολουθώντας τις ενέργειες της Ενώσεως,
ώστε να προβαίνετε σε αυτούς τους βαρείς χαρακτηρισμούς;
Τα αποτελέσματα των εκλογών κατά εκλογικό τμήμα και υποψήφιο
διαβιβάστηκαν προς όλα τα Παραρτήματα, ώστε οι επιθυμούντες
συνάδελφοι να μπορούν να ενημερωθούν.
Η ανάθεση σε εταιρεία ερευνών αποσκοπούσε στη γρήγορη η
καταγραφή του τρόπου που οι συνάδελφοι επιθυμούσαν να λαμβάνουν
την εφημερίδα, καθώς και η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Η
απόφαση ανακλήθηκε και η ανάκληση ανακοινώθηκε στο επόμενο
φύλο της “Εθνικής Ηχούς” με την καταγραφή των λόγων. Βέβαια ο
στόχος παρέμεινε και το έργο ανατέθηκε στα Παραρτήματα. Είναι
ένα δύσκολο έργο, κυρίως για συγκεκριμένα πολυπληθή Παραρτήματα
, όπως της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, αλλά ήδη ολοκληρώνεται.
Υπολείπεται η αναφορά 7 Παραρτημάτων από τα 46 (περιλαμβανομένης και της Αττικής) και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πάνω από
το 35% επιθυμεί να λαμβάνει την εφημερίδα ηλεκτρονικά. Δυστυχώς
και πάλι βιαστήκατε να συμπεράνετε αποτυχία και δυσλειτουργία

του ΔΣ.
Μπορεί η ταχύτητα εκτέλεσης ορισμένων ενεργειών να μην είναι
απόλυτα ικανοποιητικός, αλλά δεν αφεστιαζόμαστε από τους
στόχους μας και η προσπάθεια γίνεται με επιμονή και υπομονή. Ας
ληφθεί υπόψη ότι η Ένωση δεν είναι στρατιωτική μονάδα και το
έργο στηρίζεται στην εθελοντική και άμισθη εργασία φιλότιμων συναδέλφων.
Επί της παραγράφου 5:
1. Συμμετοχή στην Ε.Α.Α.Σ. συνταξιούχων της ΕΛ.ΑΣ.
Το Άρθρο 3, Μέλη των Ενώσεων, του Ν.Δ. 1171/72 (ΦΕΚ Α’ 82/26-1972), “Περι∙ Ενω
∙ σεων Αποστρα∙των Αξιωματικω
∙ ν Ενο∙πλων Δυνα∙μεων”, προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη στην Ε.Α.Α.Σ. των ανθστών
και αξκών του ΣΞ και της Χωροφυλακής. Με τον Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ
Α’ 23/29-1-2003), “Ε∙κδοση διαβατηρι∙ων απο∙ την Ελληνικη∙ Αστυνομι∙α
και α∙λλες διατα∙ξεις” στο Α∙ρθρο 11, παρα∙γραφοι 5 και 6 δίνεται το
δικαίωμα της προαιρετικής εγγραφής ανθυπαστυνόμων και αξκων
της ΕΛ.ΑΣ. στην Ε.Α.Α.Σ. Δεν γίνεται καμμιά αδικία εις βάρος των
ανθστών και αξκών του ΣΞ, καθόσον δεν τροποποιήθηκε ο Ν.1171,
αλλά επεκτάθηκε το δικαίωμα ένταξης προαιρετικά στην Ε.Α.Α.Σ. και
στους ανθυπαστυνόμους και αξκους της ΕΛ.ΑΣ. κατ’ αναλογίαν του
δικαιώματος συμμετοχής τους στο ΜΤΣ.
2.Έξοδα κηδείας μέλους οικογενείας στρατιωτικού
Είναι αλήθεια ότι το θέμα χρονίζει, έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις σαν και αυτήν που περιγράφετε και έχουν αναληφθεί ενέργειες στο παρελθόν χωρίς δυστυχώς κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα.
Από το 2012 έχουν επέλθει διάφορες αλλαγές στα όργανα που
ασχολούνται με το θέμα, γεγονός που εκτιμώ ότι αποτελεί παράγοντα μη ευόδωσης των μέχρι τώρα προσπαθειών, όπως η κατάρ-
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γηση του ΟΠΑΔ και ανάληψη υποχρεώσεων από ΕΟΠΥΥ και ΕΦΚΑ, ενώ
εξακολουθεί να ισχύει ο “Νε∙ος Κανονισμο∙ς Παροχω
∙ ν του Οργανισμου∙
Περι∙θαλψης Ασφαλισμε∙νων του Δημοσι∙ου (Ο.Π.Α.Δ.)” (ΦΕΚ 213 Β’ 17
Φεβ 2005) και συντάσσεται νέος κανονισμός από τη Γενική Γραμματεία Ασφάλισης και Παροχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εμείς έχουμε έλθει σε επαφή με τη Γενική
Γραμματέα κα Παυλίνα Καρασιώτου, για να συμβάλλουμε στην σύνταξη του εν λόγω κανονισμού. Το θέμα δεν έχει εγκαταληφθεί.
3.Κλήσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
α.Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του
Ν. 4256/2014, περιέρχεται ως πόρος στο ΜΤΣ και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ)
και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) του Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(ΤΕΑΠΑΣΑ), ποσοστό 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για
τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
β.Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των
πόρων στους ανωτέρω Ασφαλιστικούς Φορείς, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας
και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
γ. Το ΜΤΣ με επανειλλημένες ενέργειες όλο αυτό το διάστημα έχει θέσει το θέμα προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και το
ΥΠΠΡΟΠΟ και τέλος προσέφυγε στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ για παρεμβάση.
δ. Παράλληλα η Ε.Α.Α.Σ. και λόγω της μη ευόδωσης των
μέχρι τότε ενεργειών του ΜΤΣ παρενέβει στην διαδικασία και έθεσε
το θέμα εγγράφως στις 12 Δεκ του 2019 προς τον ΥΦΠΡΟΠΟ κ.
Οικονόμου Ελευθέριο και προφορικά στις 17 Δεκ 2019 σε σύσκεψη
μελών του ΔΣ/ΕΑΑΣ με τον Υφυπουργoύ Προστασίας του Πολίτη
κ. Ελευθέριο Οικονόμου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
κ. Κωνσταντίνο Τσουβαλά.
ε. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί ο Νόμος.
στ. Το παρόν ΔΣ υπέβαλε έγγραφο προς τους Υπουργούς
Εθνικής Αμύνης και Προστασίας του Πολίτη με το οποίο έθεταν τα
θέματα της παύσης της παράνομης κράτησης στα μερίσματα του
ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ που προβλέπει ο Ν.4093/2012 και της λήψης
μέτρων για την αύξηση των εσόδων του ΜΤΣ. Σε αυτό το έγγραφο
και στην παράγραφο των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για
την αύξηση των εσόδων του ΜΤΣ επανέθεσε και το θέμα της
απόδοσης του 5% των προστίμων στο ΜΤΣ. Επί του εγγράφου θα
επιμείνουμε.

πτικές για τα μέλη μας.
Άξονας 2: Ενημέρωση Μελών
•Οργάνωση επισκέψεων Προέδρου σε 22 Παραρτήματα, συνεντεύξεις για την ΕΑΑΣ κ.λ.π θέματα σε όλους τους τοπικούς σταθμούς
και εφημερίδες. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί μόλις οι υγειονομικές
συνθήκες το επιτρέψουν.
•Προσελήφθη επαγγελματίας δημοσιογράφος, ως σύμβουλος
ενημέρωσης, ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί τόσο στα θέματα επικοινωνίας όσο και στην οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.
•Αναβάθμιση της ύλης της ΕΗ, προσπάθεια που συνεχίζεται.
•Νέα Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ με πολλαπλές δυνατότητες και επίσης
με 2 λειτουργικά “εργαλεία” για την έκδοση ταυτοτήτων και υποβολή
των απαραίτητων δικαιολογητικά για τον ετήσιο παραθερισμό στα
ΚΑΑΥ, που σύντομα θα λειτουργούν.
•Έναρξη διαδικασιών αποστολής Newsletters στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις φίλων και μελών της Ενώσεως.
•Προετοιμάζεται η “Πολιτική Επικοινωνιας” της Ενώσεως, με την
οποίαν θα καθορίζονται η πολιτική,τα όργανα και μέσα υλοποίησης
αυτής, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, το έργο των εμπλεκομένων και
οι διαδικασίες λειτουργίας όλων των εμπλεκομένων με το επικοινωνιακό έργο της Ενώσεως.
•Άρχισε η διαδικτυακή ενημέρωση των Παραρτημάτων επί των
αποφάσεων και ενεργειών του ΔΣ και προγραμματίζεται η ανάπτυξη
της δυνατότητας παρακολούθησης αυτών των ενημερώσεων από
όλα τα μέλη της Ενώσεως, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, μέσω
της τεχνικής διαδικασίας του live-streeming.

•Έκδοση Οδηγιών Λειτουργίας ΔΣ
•Ανάθεση έργου για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών
για έκδοση ταυτότητα και Ενιαίων Καρτών Εισόδου στις στρατιωτικές
διευκολύνσεις.
•Ανάθεση έργου για την υποβολή των δικαιολογητικών για τη
συμμετοχή στα ΚΑΑΥ.
•Ξεκαθάρισμα του Μητρώου Μελών της ΕΑΑΣ σε συνεννόηση με
ΜΤΣ και ΓΕΣ. Συντάσσονται “Οδηγίες Λειτουργίας Μητρώου Μελών
και έκδοση ΔΤ και ΕΚΕ”.
•Προετοιμάζεται ο ΠΟΥ της Ενώσεως.
•Βρίσκεται υπό έκδοση ο “Κανονισμοός Παραθερισμού των Μελών
της Ε.Α.Α.Σ.”
•Προχωρήσαμε στην αναγκαία ανακαίνιση της Έδρας με σημαντικές
παρεμβάσεις τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό (δομημένη καλωδίωση
για τις επικοινωνίες, νέο τηλεφωνικό κέντρο κ.λ.π), όσο και σε
βασικές δομές της διαμόρφωσης των γραφείων μας, για την εγκατάσταση των νέων δομών και αύξηση της λειτουργικότητας.
•Ανάλογες ενέργειες προγραμματίζονται και για όλα τα Παραρτήματα με παράλληλη πρόταση προς την πολιτική ηγεσία των
ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ για κάλυψη του υψηλού κόστους της ενέργειας
από το κεφάλαιο της Ένωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
•Εξοικονόμηση Πόρων. Έχει ήδη επιτευχθεί:
Με την αλλαγή παρόχου τηλεπικοινωνιών
Με την νεότερη σύμβαση για την Έκδοση της ΕΗ
Με τη διενέργεια διαγωνισμού για πάροχο ενέργειας
Στρατηγέ,
το παρόν ΔΣ με τη βοήθεια των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων, πολλών συναδέλφων εθελοντών και όλου του διατεθέντος
από το ΓΕΣ στρατιωτικού προσωπικού εργάζεται συνεχώς για την
βελτίωση των οργανωσιακών δυνατοτήτων της Ένωσης και των
παρεχομένων υπηρεσιών.
Με την αναφορά σας μας δώσατε την ευκαιρία να καταγράψουμε
και παρουσιάσουμε το μέχρι στιγμής επιτελεσθέν έργο και να διαπιστώσουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε στις “δημόσιες σχέσεις” για
την πληρέστερη παρουσίαση του έργου μας προς τα μέλη μας. Πιστεύουμε όμως ότι η δουλειά που γίνεται θα φανεί σταδιακά, τα
μέλη μας θα ωφεληθούν, στο τέλος θα το αναγνωρίσουν και θα το
πιστώσουν στους συντελεστές του.
Με σεβασμό,
Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής,
Επίτιμος Δκτης 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Α.Σ.

Άξονας 3: Αναβάθμιση Κύρους Ενώσεως
•Η Ένωση παρενέβη με πάνω από 30 Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις
στο δημόσιο βίο σε κρίσιμα κοινωνικά και εθνικά θέματα με κορυφαίο
αυτό της συνεισφοράς της στην αποφυγή της επέκτασης του ΚΥΤ
υποδοχής λαθρομεταναστών στο χωριό Φυλάκιο του Ν. Έβρου που
προκάλεσε και την κατευθείαν επαφή του Προέδρου της με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μηταράκη.
•Ελήφθη απόφαση για διεξαγωγή του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της ΕΑΑΣ. Ήδη έχει καταχωρηθεί η αρχική ανακοίνωση, έχουν γίνει
σχετικές προκαταρκτικές συσκέψεις και εκδόθηκε μετά από απόφαση
του ΔΣ και η πρώτη αναφορά/δγή επί του θέματος.
•Διοργανώθηκε, τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο η επετειακή
εκδήλωση μνήμης στο Γράμμο και στο Βίτσι με περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων λόγω πανδημίας, αλλά με την ίδια
επισημότητα. Δυστυχώς ματαιώθηκαν πολλές άλλες
Έργα 10ου Αιρετού ΔΣ Ε.Α.Α.Σ.
προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
•Αποφασίστηκε η καθιέρωση του Βραβείου ΑριΜε βάση τις δεσμεύσεις που έχουμε ανακοινώσει πράξαμε τα πανωρίζεται στα μέλη της Ενώσεως ότι, στα πλαίσια της αναβάθμισης της
στείας “ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ”, με την επίδοση πέρυσι τον Αύρακάτω κατά άξονα δράσης:
Εθνικής Ηχούς και της Ιστοσελίδας της, θα ήταν χρήσιμη η υποβολή άρθρων
γουστο του πρώτου, “Βραβείου Αριστείας Αντγου
και κειμένων με Επετειακά - Ιστορικά – Θρησκευτικά και διάφορα θέματα που
Άξονας 1: Επίλυση Προβλημάτων Μελών
Σταυριανάκου Σωτήρη”. Οργανώνεται και η θεσμοενδιαφέρουν και απασχολούν το κοινωνικό σύνολο, ώστε να δημοσιεύονται
θέτηση των ανάλογων βραβείων για τους 87 κατα•Έναρξη διαδικασιών για Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Μετά
μετά την κρίση τους από την Συντακτική Επιτροπή.
γεγραμμένους πεσόντες αξκούς και υπαξκούς στην
από πρόταση της Ενώσεως προς τον κ. ΥΦΕΘΑ, ο οποίος ανταποκρίθηκε
Κύπρο το ’74.
αμέσως και θετικότατα, το έργο τέθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ,
Ενδεικτικά τους προσεχείς μήνες επίκαιρα γεγονότα είναι τα παρακάτω, για
•Η Ένωση, τον Σεπτέμβριο, εκπροσωπήθηκε από
δημιουργήθηκαν επιτροπές που άρχισαν το έργο τους και στις
τα οποία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν τα άρθρα ή κείμενά
τον Πρόεδρό της στην επέτειο απελευθέρωσης των
οποίες συμμετέχουμε ενεργά.
τους το αργότερο μέχρι 15 Απριλίου:
Δωδεκανήσων που έγινε στο Καστελλόριζο, παρουσία
•Εγκαινιάστηκε η λειτουργία του “Τμήματος Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων” σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που είναι τα μεγαλύτερα Πακαι της κ. Προέδρου της Δημοκρατίας.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
•Αποφασίστηκε η αποστολή εξωδίκου στυς δηραρτήματα, με προσωπικό που διατέθηκε προς τούτο από το ΓΕΣ
•Ξεκίνημα του αγώνα της ΕΟΚΑ
μοσιγράφους κ.κ. Μπογιόπουλο και Κωττάκη, οι οποίος
και επίκειται η έκδοση “Οδηγιών Λειτουργίας” της συγκεκριμένης
•Εισβολή Γερμανών (6-4-1941 - Μάχη Οχυρών Γραμμής Μεταξά -Ρούπελ σε εκπομπή τους στο σταθμό REAL FM εξήβρισαν
υπηρεσίας και προς όλα τα Παραρτήματα για την παράλληλη ενερΛίσσε ,
την Ένωση και τα μέλη της.
γοποίησή τους στον τομέα. Ήδη όλα έχουν ξεκινήσει με προφορικές
•Κατάληψη Αθηνών από Γερμανούς (27/4/1941 )
οδηγίες το έργο.
•Έξοδος Μεσολογγίου (10/4/1826)
Άξονας 4: Λειτούργημα Αξιωματικού
•Μετά από παρέμβαση των Προέδρων ΕΑΑΣ και ΜΤΣ έχει προωθηθεί
•Μάχη Αλαμάνας (23/4/1821)
•Απόφαση για οργάνωση του 1ου Συνεδρίου Στρανομοθετική ρύθμιση από το ΜΤΣ για την αναλογική κατανομή στα
•Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Αρμενίων
ΜΤ εσόδων προερχομένων από τα εξοπλιστικά προγράμματα.
τιωτικής Ιστορίας στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου
της Ενώσεως.
•Συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων μας σε ότι αφορά την με
ΜΑΙΟΣ
ένδικα μέσα διεκδίκηση των όσων μας οφείλονται από το Κράτος.
•Ανάσταση Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού
Λοιπά
Αποστείλαμε εξώδικο στον τέως Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
•Εορτή Αγίου Γεωργίου/ Προστάτη του ΣΞ
Ασφαλίσεων κ. Βρούτση για το ζήτημα του λανθασμένου επανυπο•Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων στα Παραρτήματα για
•Συνθηκολόγηση
Γερμανίας 1945
ανάληψη πρωτοβουλιών.
λογισμού των Συντάξεών μας, θέμα το οποίο θα έχει και ανάλογη
•Μάχη
στο
Χάνι
της
Γραβιάς (8/5/1821)
•Ικανοποίησε σειρά αιτημάτων από τα Παραρτήματα
συνέχεια με σταδιακή κλιμάκωση των ενεργειών μας.
•Παγκόσμια Ημέρα Μητέρας
της, αναβαθμίζοντας πληθώρα ηλεκτρονικού και
•Καταθέσαμε αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ για τις διοικητικές απο•Μάχη Βαλτετσίου (12/5/1821)
λοιπού εξοπλισμού.
φάσεις που απορρέουν από το ν.4670/2020 και οι οποίες είναι βλα•Μάχη Σκρά (17/5/1918)
•Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
•Μάχη στο Μανιάκι-Θάνατος Παπαφλέσσα (20/5/1825)
•Μάχη της Κρήτης (20/5/1941)
Σας γνωρίζουμε ότι, για δημοσίευση άρθρων ή κειμένων στην Εθνική Ηχώ και στην Ιστοσελίδα, εφόσον περι•Άλωση Κωνσταντινουπόλεως (29/5/1453)
λαμβάνονται φωτογραφίες, αυτές να αποστέλλονται και ξεχωριστά εκτός κειμένου, σε υψηλή ανάλυση.
•Μάχη Γρανικού (31/5/334π.Χ.)
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
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Ε.Α.Α.Σ., τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, κοινοποίησε στους δημοσιογράφους Νίκο Μπογιόπουλο, Μανώλη Κοττάκη και στον ραδιοφωνικό
σταθμό REAL FM 97,8 εξώδικο δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία.
Το αίτιο της προαναφερθείσας ενέργειας της Ε.Α.Α.Σ.,
είναι η κατασυκοφάντηση της Ενώσεώς μας από τον δη-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
μοσιογράφο Ν. Μπογιόπουλο, σε εκπομπή του μαζί με τον Μανώλη Κοττάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM 97,8 την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021.
Τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές δεν μπορούν και

δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες διότι προσβάλλουν
όλους τους συναδέλφους – μέλη της Ενώσεως, αλλά
και τις ορφανικές οικογένειες, που βιώνουν την οδύνη
και τις δυσκολίες της απώλειας μέλους τους και ταυτόχρονα
σπιλώνεται η μνήμη τους από ραδιοφώνου.
Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτμος Δκτης ΣΣΕ
-Όταν ένα γειτονικό κράτος αμφισβητώντας διεθνείς συμβάσεις
και υπογραφείσες συμφωνίες και προβάλλοντας την ισχύ των
όπλων, διεκδικεί εδάφη ελληνικής επικράτειας, δεν μπορεί να
οικοδομηθεί φιλία μεταξύ των λαών αυτών, και το χειρότερο,
όταν ο λαός αυτός και η διεθνής κοινή γνώμη τροφοδοτείται
και προπαγανδίζεται με ανιστόρητα ψεύδη.
-Δεν είναι εύκολο οι δύο λαοί Έλληνες και Τούρκοι να ομογειτνιάσουν ειρηνικά. Οι κάποιες ελπιδοφόρες συνυπάρξεις, για
περιορισμένο χρόνο και περιορισμένο χώρο και αριθμό, δεν
αντέχουν ούτε στο φύσημα μιας παρεξήγησης μικρού παιδιού.
-Είμαι υποχρεωμένος εδώ, να επισημάνω τις φιλότιμες και
αξιέπαινες προσπάθειες κατά καιρούς, ελαχίστων καλλιτεχνών
των δύο χωρών, των παραγόντων Αθλητισμού, των ειδικών
τμημάτων παροχής βοηθείας και τέλος τον κορυφαίο στον
τομέα αυτού της ανάγκης συνύπαρξης κ. Μίκη Θεοδωράκη, ο
οποίος στο παρελθόν κατέβαλε πολλές προσπάθειες. Όμως,
με λύπη μου πιστεύω ότι, οι αναλαμπές αυτές αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό, μπρος στο μέγα Ιστορικό τείχος που χωρίζει
τους δύο λαούς.
-Παρακάτω θα παραθέσω σταχυολογώντας μερικά ιστορικά
γεγονότα του Ελληνικού έθνους όπως τα διδάσκει η τουρκική
παιδεία και τα παρουσιάζει η Τουρκική προπαγάνδα στο λαό
της. Στην προπαγάνδα αυτή επίσης βασίζεται η τουρκική
εξωτερική πολιτική στις σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας, ενημερώνοντας και τα διάφορα κράτη επί των ιστορικών αυτών θεμάτων, κατά την τουρκική πάντα άποψη:
ΠΡΩΤΟΝ: Οι Διοικούντες τότε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτο-

κρατορία επέδειξαν μεγαλύτερη οικειότητα προς τους Τούρκους
και τους αναγνώρισαν μεγαλύτερα δικαιώματα επί των Βυζαντινών
εδαφών. Επίσης τον ΦΑΤΙΧ ΣΟΥΛΤΑΝ ΜΕΧΜΕΤ δεν τον χαρακτήρισαν ως ένα “Λήσταρχο”, ή “κατακτητή” ο οποίος κατέλαβε τα
εδάφη τους διά της βίας, αλλά επέδειξαν τόσο ενδιαφέρον
προς αυτόν, που έφθανε στο σημείο να τον αποκαλούν “Νόμιμο
Αυτοκράτορα και διάδοχο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας”.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ο σημερινός Ελληνικός λαός ουδεμίαν σχέση
έχει, με τους Αρχαίους Έλληνες, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία
και τους Ποντίους. Εν τούτοις και παρά τα ιστορικά δεδομένα οι
σημερινοί Έλληνες επιδιώκουν με προπαγανδιστικές δραστηριότητες να πείσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη περί του αντιθέτου.
ΤΡΙΤΟΝ; Η Τουρκία είναι κληρονόμος μιας Αυτοκρατορίας
που είχε εξαπλωθεί στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Σήμερα δεν περιορίστηκαν μόνο τα όρια του Τουρκικού Κράτους,
αλλά πολλαπλασιάστηκαν και οι εχθροί της. Εξαιτίας αυτής της
διαδοχής έχει κληρονομήσει ορισμένες χρόνιες ασθένειες, παρ’
όλο ότι μένει πιστή στην εξωτερική της πολιτική και στις αρχές
του Ατατούρκ “Ειρήνη στη χώρα” “ειρήνη στον κόσμο”. Επιθυμεί
να μη δημιουργεί προβλήματα στους γείτονές της, ενώ αυτοί
έχουν κάθε στιγμή στραμμένα τα βλέμματά τους στα εδάφη
της.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Οι Γείτονες μας, τόσο η Βουλγαρία, το Ιράκ, η
Συρία, όσο και η Ελλάδα, γεννήθηκαν πάνω στα εδάφη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναπτύχθηκαν και έφτασαν στην
σημερινή τους κατάσταση. Το Τουρκικό. έθνος αποδέχθηκε τον
σχηματισμό του Ελληνικού Κράτους, σαν αποτέλεσμα των
απελευθερωτικών κινημάτων που εμφανίστηκαν γύρω στο

1820 στην Ευρώπη. -Αυτό που ανησυχεί το Τουρκικό έθνος σήμερα είναι οι
βλέψεις της Ελλάδος πάνω στα εδάφη της Ανατολής. Δεν αρκέστηκε η Ελλάδα σε όσα, με τετελεσμένα γεγονότα, συμπεριέλαβε στα σύνορά της, την Κρήτη, την Δυτική Θράκη, τα Δωδεκάνησα, δεν χόρτασε και παραμένει απειλητική κατά της
Τουρκίας.
ΠΕΜΠΤΟΝ: Παρ’ όλα αυτά η Τουρκία δίδει μεγάλη σημασία
στις σχέσεις της με την Ελλάδα και σέβεται την ακεραιότητά
της. Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελούν ένα πολύ ευαίσθητο
θέμα για τον Τουρκικό λαό. Σκοπός δεν είναι η σπορά του
μίσους και της εχθρότητας μεταξύ των λαών, που είναι καταδικασμένοι να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά η επίλυση
των
προβλημάτων με φιλικό και πολιτισμένο τρόπο στην τράπεζα
των διαπραγματεύσεων.
-Δυστυχώς το τείχος που στήνει η Ελληνική προπαγάνδα και
οι Έλληνες πολιτικοί δεν μπορεί να το διαπεράσει κανείς. Έτσι
δεν μπορεί κανείς να δει την πραγματικότητα και οι λαοί των
δυο χωρών, δεν μπορούν να προσεγγίσουν μεταξύ τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πως! Λοιπόν, με τέτοια παιδεία, με την γνωστή
Πολιτικοστρατιωτική συμπεριφορά της γείτονος και τέτοια προπαγάνδα, θα μπορέσει ν’ αναπτυχθεί μια ειλικρινής ελληνοτουρκική φιλία και προσέγγιση, όταν η Παιδεία του τουρκικού
λαού και η Τουρκική προπαγάνδα σχετικά με τα Ελληνοτουρκικά,
στηρίζονται στην διαστρέβλωση των πραγματικών ιστορικών
γεγονότων και την παραποίηση της Ιστορίας του Ελληνικού
Έθνους;
«Ευλαβού τας διαβολάς καν ψευδείς ώσιν»
[ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ]

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
•Ανχης (ΤΘ) ε.α. Μπίλης Διονύσιος του Παναγιώτη (ΣMY). Απεβίωσε στις 30/06/2020 και ενεταφιάσθη στις 03/07/2020 στο
Κοιμητήριο Αγ. Βασιλείου Περιστέρι.
•Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μαρκόπουλος Παναγιώτης του Μαρίνου
(ΣΣΕ-1952). Απεβίωσε στις 08/02/2021 και ενεταφιάσθη στις
08/02/2021 στο Κοιμητήριο Παταλίδι Μεσσηνίας.
•Άνχης (ΠΖ) ε.α. Γιαννούλης Μιχαήλ του Αργύρη (ΣΜΥ–1970).
Απεβίωσε στις 26/02/2021 και ενεταφιάσθη στις 27/02/2021
στο Β’ Κοιμητήριο Αλεξανδρουπόλεως.
•Ανθυπαστυνόμος Χωροφυλακής ε.α. Γκουδινούδης Σταμάτιος
του Σωτήρη. Απεβίωσε στις 27/02/2021 και ενεταφιάσθη στις
01/03/2021 στο Β’ Κοιμητήριο Αλεξανδρουπόλεως.
•Άνχης (ΜΣ) ε.α. Μαναρίδης Ευθύμιος του Δημητρίου (Εκ Διαγωνισμού). Απεβίωσε στις 20/01/2021 και ενεταφιάσθη στις
25/01/2021 στο Κοιμητήριο Σχιστού.
•Σχης (ΣΓ) ε.α. Ζορμπάς Δημήτριος του Ιωάννη (ΣΜΥ – 1973
Α’). Απεβίωσε στις 21/01/2021 και ενεταφιάσθη στις 22/01/2021
στο Κοιμητήριο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.
•Λγος (ΥΠ) ε.α. Ιωαννίδης Λάζαρος του Μιχαήλ (ΣΜΥ).
Απεβίωσε στις 24/01/2021 και ενεταφιάσθη στις 25/01/2021
στο Κοιμητήριο Καβάλας.
•Σχης (ΣΓ) ε.α. Καπροΐτης Γεώργιος του Παναγιώτη (ΣΜΥ).
Απεβίωσε στις 24/01/2021 και ενεταφιάσθη στις 27/01/2021
στο Κοιμητήριο Καταρράκτη Άρτας.

•Ταξχος (ΥΠ) ε.α. Παπαδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΣΣΕ
- 1949). Απεβίωσε στις 04/03/2021 και ενεταφιάσθη στις
08/03/2021 στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
•Άνχης (ΠΖ) ε.α. Πάττας Σωτήριος του Τηλέμαχου (ΣΜΥ).
Απεβίωσε στις 19/02/2021 και ενεταφιάσθη στις 21/02/2021
στο Κοιμητήριο Μουζακίου Καρδίτσας.
•Ταξχος (ΕΜ) ε.α. Μουζής Λεωνίδας του Γεωργίου (ΣΣΕ 1957). Απεβίωσε στις 04/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 08/03/2021
στο Κοιμητήριο Λεύκης Πατρών.
•Λγος (ΠΖ) ε.α. Μαυρομάτης Χρήστος του Γεωργίου (ΣΜΥ 2α
ΤΑΞΗ). Απεβίωσε στις 07/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 08/03/2021
στο Κοιμητήριο Άνω Αγ. Ιωάννη Ν. Πιερίας.
•Σχης (ΕΜ) ε.α. Λυμπερόπουλος Γεώργιος του Διονύση (ΣΜΥ1935). Απεβίωσε στις 03/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 04/03/2021
στο Κοιμητήριο Καβάλας.
•Ανχης (ΠΖ) ε.α. Κίτσιος Μιχαήλ του Χρυσόστομου (ΣΣΕ-1953).
Απεβίωσε στις 10/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 12/03/2021
στο Κοιμητήριο Παπάγου.
•Ανθυπαστυνόμος (Χωρ) ε.α. Σωτηριάδης Κυριάκος του Κωσμά.
Απεβίωσε στις 11/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 12/03/2021
στο Κοιμητήριο Χ. Άβαντος Αλεξανδρουπόλεως.

•Ταξχος (ΜΧ) ε.α. Παρθένης Σπυρίδων του Σωκράτη (ΣΣΕ –
1963). Απεβίωσε στις 14/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 14/03/2021
στο Κοιμητήριο Καλαμαριάς.
•Λγος (ΠΒ) ε.α. Μέξης Ευάγγελος του Κωσμά (Εξ Εθελοντών).
Απεβίωσε στις 10/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 11/03/2021
στο Κοιμητήριο Πρέβεζας.
•Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Παπαηλιάκης Σπύρος του Θεοφάνη (ΣΣΕ 1957). Απεβίωσε στις 10/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 11/03/2021
στο Κοιμητήριο Χερσονήσου Χανίων.
•Άνχης (ΤΧ) ε.α. Κασελούρης Βασίλειος του Κωνσταντίνου
(Εκ Διαγωνισμού). Απεβίωσε στις 19/03/2021 και ενεταφιάσθη
στις 20/03/2021 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βεροίας.
•Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Βυτουλαδίτης Νικόλαος του Ιωάννη (ΣΣΕ 1953). Απεβίωσε στις 15/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 17/03/2021
στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.
•Λγος (ΜΧ) ε.α. Ζιώγας Γεώργιος του Δημητρίου (ΣΜΥ – 1984).
Απεβίωσε στις 06/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 09/03/2021
στο Κοιμητήριο Γιάννουλης Λάρισας.
•Άνχης (ΠΖ) ε.α. Μπαλάφας Θεόδωρος του Νικολάου. Απεβίωσε
στις 21/03/2021 και ενεταφιάσθη στις 22/03/2021 στο Κοιμητήριο
Πυργετού Τρικάλων.

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

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
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
Την Τρίτη 16 Μαρτίου, συναντήθηκαν στην Αθήνα η ελληνική και η
τουρκική αντιπροσωπία προκειμένου να διεξαχθεί ο 62ος γύρος των
Διερευνητικών Επαφών κατά την Αθήνα και των Διαβουλεύσεων κατά
την Άγκυρα.
ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Από την 25 Φεβρουαρίου μέχρι και την 7 Μαρτίου, ο τουρκικός
στόλος διεξήγαγε την μεγάλης κλίμακος άσκηση ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’
στο Αιγαίο. Η άσκηση με την συγκεκριμένη ονομασία, γίνεται κάθε
χρόνο, αφ’ ενός μεν για να τονίσει η Τουρκία τις επεκτατικές βλέψεις
σε βάρος της χώρας μας στο Αιγαίο και αφ’ ετέρου δε να απαγορεύει
την σκέψη για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12νμ.
β. Με αφορμή την διεξαγωγή ερευνών από το ωκεανογραφικό πλοίο
του τουρκικού ΠΝ ‘’Τσεσμέ’’, η Άγκυρα προσπάθησε να δημιουργήσει
αφορμή για ρήξη με την Ελλάδα, αφού όπως μετέδωσε το μεσημέρι
της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου το πρακτορείο Anadolu, 4 ελληνικά F-16
πέταξαν κοντά στο Τσεσμέ τονίζοντας μάλιστα ότι άφησαν φύλλα
αλουμινίου για να μπερδέψουν τα ραντάρ.
γ. Στις 17 Φεβρουαρίου, το τουρκικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση με
την οποία εκφράζει ανησυχία για την επιδρομή, όπως την χαρακτήρισε,
αστυνομικών δυνάμεων σε σπίτια Τούρκων Τατάρων της Κριμαίας. Με
την ίδια ανακοίνωση, υπενθύμισε στην Ρωσία ότι η Τουρκία θεωρεί την
κατάληψη της Κριμαίας παράνομη και ότι ουδέποτε θα την αναγνωρίσει.
δ. Μετά την επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ στο Κάιρο προκειμένου να
διευθετήσει το θέμα με το θαλάσσιο οικόπεδο τα όρια του οποίου έμπαιναν εντός περιοχής που δεν είχε οροθετηθεί με την Αίγυπτο, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Προέδρου Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ δήλωσε:
«H Ελλάδα δημιουργεί μια επιθετικότητα εναντίον της Τουρκίας με
συμμαχίες τακτικής. Όμως οι Έλληνες πρέπει να ξέρουν πως τίποτα
δεν θα τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς και να κοιτάξουν το μέλλον με
ασφάλεια, αν δεν έχουν μια δίκαιη συμφωνία με την Τουρκία».
ε. Στις 15 Μαρτίου, η Τουρκία έστειλε διπλωματική νότα στο Ισραήλ,
την Ελλάδα και την ΕΕ προκειμένου να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία
για όποιες εργασίες γίνουν στα πλαίσια του έργου του υποθαλασσίου
αγωγού EuroAsia Interconnector, για την διασύνδεση των δικτύων
ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Κατά την Τουρκία,
πρέπει να ζητηθεί η άδεια της, γιατί ο αγωγός θα περάσει από την
υφαλοκρηπίδα της.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Στην διάρκεια της επισκέψεως του Αλβανού πρωθυπουργού Εντι
Ράμα στην Αγκυρα τον περασμένο Ιανουάριο, οι δυο χώρες υπέγραψαν
5 διακρατικές συμφωνίες. Μια εξ αυτών αφορούσε την εισαγωγή της
διδασκαλίας τουρκικής γλώσσας στα αλβανικά δημόσια σχολεία και
της αλβανικής σε τουρκικά. Η συμφωνία αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο και η διάρκεια της ισχύος της είναι μέχρι το 2026, οπότε θα
υπάρξει δυνατότητα επαναξιολογήσεως της. Με την συμφωνία προβλέπεται επίσης η ανταλλαγή μαθητών, καθηγητών, η αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων, και η συνεργασία στην έρευνα.
ΗΠΑ
α. Στις 25 Φεβρουαρίου, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Biden, διέταξε
την προσβολή βάσεως που στεγάζει ιρανικές πολιτοφυλακές στο
έδαφος της Συρίας, στέλνοντας σαφή προειδοποίηση στο Ιράν ότι, η
δραστηριότητα του εκτός του εδάφους του μέσω αντιπροσώπων, δεν
θα παρακολουθείται παθητικά από τις ΗΠΑ. Την προσβολή εκτέλεσαν
δυο F-15 Eagle με πυρομαχικά ακριβείας, τα οποία προσέβαλλαν και
κατέστρεψαν δυο κτίρια στην πόλη Abu Kamal.
β. Στις 10 Μαρτίου, οι ΗΠΑ, απαγόρευσαν στην Τουρκία την πώληση

30 επιθετικών ελικοπτέρων (ΕΕ/Π) ΑΤΑΚ-12 στο Πακιστάν,
μη παρέχοντας άδεια εξαγωγής των κινητήρων που είναι
αμερικανικής προελεύσεως. Η Τουρκία και το Πακιστάν,
είχαν υπογράψει την Συμφωνία για την πώληση των ΕΕ/Π
τον Ιούλιο του 2018, προ των αμερικανικών κυρώσεων
που επεβλήθησαν στην Τουρκία για την αγορά των S-400.
Η συγκεκριμένη πώληση είχε απαγορευτεί από τις ΗΠΑ το
2019, αλλά η Τουρκία ήλπιζε σε άρση των κυρώσεων
ώστε να πραγματοποιηθεί τελικώς η αγορά από το Πακι-

στάν.
γ. Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52 σε βάσεις τους
στην Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν το Ιράν από
την δραστηριότητα του να βοηθά τους Χουθι της Υεμένης, αλλά και να
συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ
από την Συμφωνία JCPOA που είχε υπογραφεί μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας,
Γερμανίας, Γαλλίας, ΕΕ, Αγγλίας και Ιράν τον Ιούλιο του 2015.
δ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Biden συμφώνησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος
Πούτιν είναι “δολοφόνος” απαντώντας σε ερώτηση που του έκανε ο
Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC, ενώ προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα
πληρώσει για την φερόμενη εμπλοκή της στις αμερικανικές εκλογές.
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ
α. Η πιθανότητα η κυβέρνηση Biden να επανενεργοποιήσει την Συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ανησυχεί πολύ το Ισραήλ,
το οποίο προσπαθεί να συγκροτήσει συμμαχίες κατά του Ιράν. Στο
πλαίσιο αυτό, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν συνομιλίες με ομολόγους
τους από την Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, προκειμένου να βρουν τρόπους αντιμετωπίσεως του Ιράν.
β. Στις 25 Φεβρουαρίου, ένα ισραηλινό φορτηγό πλοίο με σημαία
από τις Μπαχάμες, χτυπήθηκε ενώ έπλεε στον κόλπο του Ομάν. Η
έκρηξη προκάλεσε οπές στο κουφάρι του πλοίου στο ύψος της ισάλου
γραμμής με αποτέλεσμα να αποσυρθεί για επισκευές. Δεν υπήρξε
τραυματισμός προσωπικού. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε
το Ιράν για την επίθεση αυτή. Το συμβάν αυτό είναι σοβαρό για το
Ισραήλ καθ’ όσον το 90% των εισαγωγών και εξαγωγών του, γίνονται
μέσω θαλασσίων μεταφορών.
γ. Ο Ισραηλινός υπουργός ενέργειας και ο Αιγύπτιος ομόλογος του,
υπέγραψαν στο τέλος Φεβρουαρίου, συμφωνία κατασκευής υποθαλασσίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου(ΦΑ) από το ισραηλινό
κοίτασμα Leviathan, στις εγκαταστάσεις υγροποιήσεως ΦΑ της Αιγύπτου,
προκειμένου αυτό να εξάγεται σε υγρή μορφή στην Ευρώπη. Το
Ισραήλ άρχισε την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Leviathan τον Δεκέμβριο του 2019.
ΙΡΑΝ
Την Κυριακή 2 Μαρτίου, το Ιράν σε ανταπόδοση του αμερικανικού
κτυπήματος κατά Ιρανών πολιτοφυλάκων στην Συρία που αναφέρθηκε
στην παράγραφο για τις ΗΠΑ, εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην
αμερικανική βάση Ain al-Assad στο δυτικό Ιράκ.
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Την Κυριακή 8 Μαρτίου, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εξαπέλυσαν
επίθεση με 14 οπλισμένα drone και 8 βαλλιστικούς πυραύλους κατά
της περιοχής Ras Tanura στην Σαουδική Αραβία, στην οποία ευρίσκεται
ένα από τα μεγαλύτερα εξαγωγικά λιμάνια πετρελαιοειδών στον κόσμο.
Τους Χουθι προμηθεύει με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, το Ιράν.
ΛΙΒΥΗ
α. Ο Πρωθυπουργός Abdul-Hamid Dbeibah της μεταβατικής κυβερνήσεως που θα οδηγήσει την Λιβύη σε εκλογές τον προσεχή Δεκέμβριο,
έλαβε στις 10 Μαρτίου ψήφο εμπιστοσύνης από το λιβυκό κοινοβούλιο
(121 ψήφοι επί 132 παρόντων βουλευτών)
β. Ο Dbeibah έσπευσε την επομένη ημέρα να εκφράσει την υποστήριξη
του στο τουρκολυβικό μνημόνιο, λέγοντας πως: «Η συμφωνία ΛιβύηςΤουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι προς το συμφέρον του
κράτους της Λιβύης», και πως «Η Λιβύη απέκτησε ένα καλό μερίδιο του
δικαιώματός της στο φυσικό αέριο μετά την συμφωνία». Την 16
Μαρτίου, ο Dbeibah, απηύθυνε πρόσκληση στον Έλληνα πρωθυπουργό
για επίσκεψη στην Λιβύη.
ΕΥΡΩΠΗ
ΓΑΛΛΙΑ
Η Γαλλία συμμετείχε για πρώτη φορά στην άσκηση Noble Dina που
έλαβε χώρα από 7 έως 12 Μαρτίου, δυτικά της Κύπρου. Η άσκηση
αυτή έγινε για πρώτη φορά το 2017, με πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, του

Ισραήλ και της Ελλάδος, τα οποία ασκήθηκαν σε πολλαπλά σενάρια,
μεταξύ των οποίων και στην προστασία θαλασσίων γραμμών συγκοινωνιών.
ΑΦΡΙΚΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
α. Η Αιγυπτιακή Κρατική Εταιρία Πετρελαίου (EGAS) προκήρυξε στις
18 Φεβρουαρίου, την δημοπράτηση 24 ‘‘οικοπέδων’’ εντός της χερσαίας
και θαλάσσιας αιγυπτιακής επικράτειας προκειμένου να διενεργηθούν
σ’ αυτά έρευνες για υδρογονάνθρακες. Ένα οικόπεδο εξ αυτών, το EGMED-W18, είχε σχεδιαστεί ανατολικά, παράλληλα με την γραμμή ‘‘Erciyes’’, δηλαδή τις συντεταγμένες που είχε καταθέσει η Τουρκία
αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα της στον ΟΗΕ, τον Νοέμβριο του
2019. (Βλέπε Χάρτη-Αιγυπτιακά Οικόπεδα). Αυτό έδειξε αρχικά ότι, η
Αίγυπτος αποδέχεται την τουρκική θέση για μη επήρεια του Συμπλέγματος
Καστελορίζου στην ΑΟΖ της Ελλάδας.
β. Η ενέργεια αυτή της EGAS, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της
Ελλάδος σε επίπεδο πρωθυπουργού ο οποίος τηλεφώνησε στον
Αιγύπτιο πρόεδρο αλ-Σίσι και σε επίπεδο ΥΠΕΞ με την επίσκεψη του
Νίκου Δένδια στον ομόλογο του Σούκρι. Οι κινήσεις αυτές της ελληνικής
πλευράς επέφεραν διόρθωση των συντεταγμένων και έκδοση νέου
χάρτου.
ΑΣΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΑ
Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, την 9η Μαρτίου,
ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του ΓΕΣ υποστράτηγος Ονίκ Γκασπαριάν,
απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του. Ο Πασινιάν, που πήρε την
εξουσία στην Αρμενία το 2018 με φυλοδυτική ατζέντα, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολιτική κρίση καθώς ο στρατός απαίτησε να υποβάλλει
την παραίτησή του μετά την ήττα της Αρμενίας στον πρόσφατο πόλεμο
με το Αζερμπαιτζάν. Ωστόσο ο πρόεδρος Αρμέν Σαρκισιάν, αρνήθηκε
να υπογράψει το διάταγμα και δεν αναγνωρίζει την καθαίρεση του
υποστρατήγου Γκασπαριάν, βαθαίνοντας την κρίση.
Κύριο Γεγονός:
Η Συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, για την κατασκευή υποθαλασσίου αγωγού ΦΑ, που θα μεταφέρει αέριο από το κοίτασμα
Leviathan, στους σταθμούς υγροποιήσεως της Αιγύπτου. Η Συμφωνία
αυτή στην ουσία, υποβαθμίζει την αξία της Τουρκίας ως διαμετακομιστικής
χώρας, αφού το ΦΑ από το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κοίτασμα του Ισραήλ, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, χωρίς την παρέμβαση της Τουρκίας.
Συμπεράσματα:
α. Η συμμετοχή της χώρας στις διερευνητικές επαφές είναι απαραίτητη
προκειμένου να μην κατηγορηθούμε ότι φέρνουμε προσκόμματα στον
διάλογο, ακόμη και αν αυτό λειτουργεί ως προπέτασμα καπνού για την
Τουρκία. Αρκεί να επιμείνουμε στον χαρακτήρα των συνομιλιών, διερευνητικές και, στην μονοθεματική ατζέντα, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ,
ασχέτως με τις επιδιώξεις της Τουρκίας, οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν
αποδεκτές.
β. Η απειλή που παρουσιάζει η πιθανότητα αποκτήσεως πυρηνικών
όπλων από το Ιράν, φέρνει κοντά το Ισραήλ με αραβικές χώρες όπως
η Σαουδική Αραβία, πράγμα αδιανόητο πριν μερικά χρόνια. Αυτό
συμβαίνει γιατί η Σαουδική Αραβία, κράτος με σοβαρή επιρροή στο
σουνιτικό Ισλάμ, βλέπει το Ισραήλ ως τον μόνο αξιόπιστο σύμμαχο
στην αντιμετώπιση του Ιράν. Να σημειωθεί δε ότι, Ισραήλ και Σαουδική
Αραβία συνομιλούν, χωρίς να έχουν αποκαταστήσει διπλωματικές
σχέσεις.
γ. Η άσκηση ‘’Γαλάζια Πατρίδα’’ είχε δύο χρόνια να πραγματοποιηθεί
καθώς το 2020 είχε ματαιωθεί εξαιτίας της πανδημίας. Εφέτος έγινε
λίγο πριν την νέα συνάντηση των αντιπροσωπειών των δυο χωρών
στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, προκειμένου η τουρκική
στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, να μας θυμίσει τις θαλάσσιες διεκδικήσεις
της Τουρκίας οι οποίες εκτείνονται σε μία περιοχή 462.000 τετραγωνικών
χιλιομέτρων, την οποία η Τουρκία θεωρεί ως «τουρκική επικράτεια».
δ. Η διπλωματική νότα που έστειλε η Τουρκία στην ΕΕ σχετικώς με
τον υποθαλάσσιο αγωγό EuroAsia Interconnector, για την διασύνδεση
των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, φανερώνει την πρόθεση της να δείξει στην ΕΕ ότι, η Κύπρος και όλες οι
συμφωνίες τις οποίες συνάπτει, θα δημιουργούν προβλήματα στην
Ένωση. Αυτό θα συμβαίνει όσο η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κρατικής οντότητας.
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Ισότητα είπατε; Ε όχι δα!
Γράφει ο
NIKOΛΑΟΣ MANΩΛΑΚΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Δκτης ΑΣΔΕΝ
Βουλευτής Α’ Πειραιά & Νήσων (Ν.Δ.)

Τ

ην 8η Μαρτίου, εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,
η οποία καθιερώθηκε το 1910, ως ημέρα μνήμης, αφιερωμένη
σε όλες εκείνες τις γενναίες και ασυμβίβαστες γυναίκες, που
στον 19ο και 20ο αιώνα έδωσαν σκληρούς αγώνες διεκδικώντας
αξιοπρεπείς, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σε όλες εκείνες,
που, έως τότε, είχαν χάσει τη ζωή τους δουλεύοντας, σαν
σκλάβες, υπό άθλιες συνθήκες.
Από τότε, η ανθρωπότητα, με τη αδιαμφισβήτητη συμβολή
και του γυναικείου κινήματος, έκανε άλματα προς την αναγνώριση
των γυναικών, ως ισότιμων μελών των κοινωνιών στην οικογένεια,
στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην πολιτική, στον αθλητισμό,
στις τέχνες και στις επιστήμες.
Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν αποδεχθεί το γεγονός αυτό; Ή
μήπως, ακόμα οι γυναίκες δεν βρίσκονται στο ίδιο κοινωνικό
σκαλοπάτι με τους άνδρες;
Στην Δύση, την κοιτίδα του πολιτισμού, τί συμβαίνει; Θα έλεγε
κανείς ότι υπάρχει μια ετεροβαρής ισότητα, όπου οι άντρες και
οι γυναίκες είναι μεν ίσοι, αλλά οι άντρες είναι … «ισότεροι» από

τις γυναίκες! Αμείβονται καλύτερα, προωθούνται ευκολότερα
εργασιακά, χρησιμοποιούν συχνότερα την, όποια, ισχύ τους,
για να επιβληθούν ψυχολογικά, σωματικά, σεξουαλικά – το
κίνημα #metoo, είναι απόδειξη – και, γενικά, έχει φτιαχτεί ένας
κόσμος στα ανδρικά μέτρα.
Όσο για την Ασία, την Αφρική, και την Νότια Αμερική, παρά τα
κάποια μικρά βήματα προόδου, το ισοζύγιο, δυστυχώς, γέρνει
στο 90 προς 10 ή ακόμα και στο 100 προς 0, εις βάρος των γυναικών. Καθόλου τιμητικό για μια κοινωνία, που υπερθεματίζει
τα ανθρώπινα δικαιώματα
Πώς είναι δυνατόν ο σύγχρονος κόσμος να αποδέχεται την
κακοποίηση, την ταπείνωση, τον βιασμό, τον ακρωτηριασμό των
γεννητικών οργάνων; Υπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, 2 εκατομμύρια
νεαρά κορίτσια υφίστανται τον τρόμο του ακρωτηριασμού, στην
Αιθιοπία, τη Σομαλία, τη Γουινέα και 25 ακόμη Αφρικανικές
χώρες, όπως επίσης και σε ορισμένες περιοχές της Ασίας και
της Μέσης Ανατολής.
Αλήθεια, στο όνομα ποιας θρησκείας νομιμοποιείται η βία και
η υποβάθμιση ενός ανθρώπου, επειδή έτυχε να γεννηθεί γυναίκα;
Όταν, μάλιστα, ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα, καλείται να υπηρετήσει, ταυτόχρονα, τους απαιτητικούς ρόλους της μητέρας,
της συζύγου της οικοδέσποινας και τις πιο πολλές φορές και
της εργαζομένης;
Από την άλλη, είναι λάθος να συγχέεται η ισονομία με την
ισότητα. Γιατί, όπως έγραψε και ο Αριστοτέλης, στα «Πολιτικά»: «Δεν
υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση ανίσων αν-

θρώπων». Οι άνθρωποι, λοιπόν, άνδρες ή γυναίκες, δικαιούνται
τις ίδιες ευκαιρίες για εξέλιξη, όταν έχουν τα ίδια προσόντα και
τις ίδιες ικανότητες.
Φέτος, που οι περιστάσεις δεν προσφέρονται για πανηγυρικούς
εορτασμούς, αντί να αναλωθούμε σε λουλούδια και ευχές, ας
αναλογιστούμε το πραγματικό νόημα της Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας: Σεβασμός στον άνθρωπο – ίση μεταχείριση των
«ίσων», ανεξαρτήτως φύλου.
Κι επειδή κάτι τέτοιο στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, δεν
συμβαίνει, θα πρέπει το γυναικείο κίνημα, οι οργανώσεις και
φορείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι κυβερνήσεις των πολιτισμένων χωρών, να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε να
‘ρθει κάποτε μια μέρα, που οι κοινωνίες δεν θα χρειάζεται να
αναφέρονται ειδικά στα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά στα δικαιώματα του ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλλου.
Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και στο μέλλον καλύτερα, για
όλες τις γυναίκες του κόσμου!

Συρία
Δημοσίευμα του δημοσιογράφου Τουντζά Μπενγκίν της εφημερίδος «Μιλλιέτ» της 15 Μαρ 2021

Μετάφραση από τον Ανχη ε.α Χαράλαμπο Καραγκιοζούδη

Στη Συρία κατέρρευσε η χώρα, όχι το καθεστώς

Κ

αθώς αφήνουμε πίσω τη 10η επέτειο του εμφύλιου
πολέμου της Συρίας, όταν κοιτάζουμε τη χώρα, βλέπουμε
απέναντί μας μια κατακερματισμένη και εξαιρετικά περίπλοκη
εικόνα στα Ανατολικά του Ευφράτη, στα Δυτικά του Ευφράτη
και στις περιοχές που κυριαρχούνται από το καθεστώς του
Άσαντ. Επειδή κάθε μέρος της εικόνας, περιέχει επίσης και
άλλες περιπλοκές, όσον αφορά τόσο τους παράγοντες, όσο
και τα διαφορετικά σχέδια, σενάρια, τόσο τα ρητά όσο και τα
εμπιστευτικά. Επιπλέον, ο Άσαντ, για τον οποίο έλεγαν από
την αρχή ότι φεύγει, έφυγε, εξακολουθεί να βρίσκεται στη
θέση του και μάλιστα περισσότερο ενισχυμένος.
Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι συγκρούσεις και
μέχρι σήμερα, η προκύπτουσα ισορροπία σφαγής και μετανάστευσης, είναι ντροπιαστική για την ανθρωπότητα. Περισσότεροι
από 600000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 150000 γυναίκες
και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και ο αριθμός αυτών που εγκατέλειψαν τη χώρα και τα σπίτια τους, έφτασαν τα 13 εκατομμύρια. Το χειρότερο είναι ότι το τέλος αυτής της σκοτεινής
σήραγγας, είναι ακόμα αόρατο. Ναι, υπάρχουν ρητορείες για
ειρήνη στη χώρα και την περιοχή και θαρρείς πως γίνονται
προσπάθειες και διαβουλεύσεις, αλλά αυτά είναι ακόμα σε
θεωρητικό επίπεδο. Ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμάχη
εξουσίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και ιδιαίτερα την «βαθιά»
απειλή και τους κινδύνους στην περιοχή Ιντλίμπ. Έτσι το
δράμα συνεχίζεται μπροστά στα μάτια του κόσμου. Ο Πρόεδρος
της Ερυθράς Ημισελήνου της Τουρκίας Dr. Κερέμ Κινικ αφηγείται:
«Στα 10 χρόνια, λέγεται ότι το πιο κρίσιμο μέρος είναι το Ιντλίμπ, όμως στη Δαμασκό και στη Λατάκεια είναι διαφορετικά?
Σήμερα, το 80% των Σύριων είναι εξαιρετικά φτωχοί. Υπάρχει
ανεργία στο 60% του πληθυσμού που είναι σε ηλικία εργασίας,
στους νέους. Για τους ανθρωπιστικούς μας παράγοντες
βοήθειας, δηλαδή τον ΟΗΕ, την Ερυθρά Ημισέληνο και τον
Ερυθρό Σταυρό, ο αριθμός των Σύριων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια το 2021, είναι 13,4 εκατομμύρια. Αυτοί το

2020 ήταν 11 εκατομμύρια. Με άλλα λόγια, ο αριθμός των
ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, αυξάνεται
μέρα με τη μέρα. Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
που έχει ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως γυναίκες,
άτομα με ειδικές ανάγκες, χήρες, παιδιά, δεν θα είναι σε θέση
να επιβιώσουν, εκτός εάν παρέχεται πραγματική προστασία.
Πάνω σ’ αυτή την κρίση του 2020, προστέθηκε και η κρίση
του COVID. Άμα το προσέξετε καλά, πολλοί άνθρωποι, δεν
μπορούν να λάβουν υπηρεσίες υποστήριξης, ειδικά στις σκηνο-πόλεις, λόγω COVID κλπ. Μέχρι τώρα, υπάρχουν περίπου
45000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, αλλά ο αριθμός είναι
τουλάχιστον διπλάσιος ή και τριπλάσιος. Το 42% των νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα και σχεδόν τα μισά από τα
κέντρα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης δεν λειτουργούν
και το 70% του εργατικού δυναμικού υγείας σε ολόκληρη τη
χώρα, την έχει εγκαταλείψει. Για παράδειγμα, υπήρχαν περίπου
40000 γιατροί και απέμειναν λιγότεροι από 5000 γιατροί. Με
άλλα λόγια, δεν υπάρχει νοσοκομείο, ούτε γιατρός, ούτε
φάρμακο, ούτε και εμβόλιο».
Αναφέροντας ότι η φτώχεια και η ανέχεια στη Λατάκεια και
τη Δαμασκό, η οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο του καθε-

στώτος, βρίσκονται σε ακραία κατάσταση, ο Dr. Κερέμ Κινικ
συνεχίζει:
«Για παράδειγμα, το ρεύμα και το νερό παρέχονται ανά ώρα
και οι άνθρωποι πλένουν τα ρούχα τους κλπ. Οι άνθρωποι παρατάσσονται στην ουρά μπροστά από τα αρτοποιεία το πρωί,
για ν’ αγοράσουν ψωμί. Αυτά δεν είναι μόνο στη Δαμασκό, τη
Λατάκεια και το Ιντλίμπ. Στην πραγματικότητα, στο Ιντλίμπ,
παρέχουμε τακτικά ψωμί για άλλους ανθρωπιστικούς παράγοντες. Για παράδειγμα ο ΤΜΟ (Οργανισμός Αγροτικής Εσοδείας)
φέτος μας έδωσε 100000 τόνους αλεύρι, τους οποίους με
10000 φορτηγά TIR στείλαμε στο εσωτερικό της Συρίας, τα
διοχετεύουμε στα δικά μας αρτοποιεία που έχουμε εκεί, φτιάχνουμε ψωμί και το μοιράζουμε, αλλά οι άνθρωποι που είναι
στις περιοχές υπό το καθεστώς, δεν μπορούν καν να πλησιάσουν
στο ψωμί μ’ αυτή την έννοια. Οι άνθρωποι δεν φτάνουν ούτε
στο νερό του δικτύου. Το 36% του πληθυσμού σε ολόκληρη
τη Συρία, εξαρτάται από πόρους διαφορετικούς από το νερό
του δικτύου. Όλοι έσκαψαν πηγάδια στα σπίτια τους… Οι υπόνομοι δεν λειτουργούν, όλες οι πηγές είναι μολυσμένες. Δυστυχώς, 500000 παιδιά στη Συρία, αντιμετωπίζουν καθυστέρηση
στην ανάπτυξη, λόγω υποσιτισμού και σχετικών ασθενειών.
Εν τω μεταξύ, υπάρχουν έρευνες, οι οποίες δίνουν πολύ
πόνο. Για παράδειγμα, όταν ρωτούν τη νεολαία, ένας στους
δύο νέους λέει ότι ένας στενός συγγενής ή φίλος, σκοτώθηκε
στις συγκρούσεις. Ένας στους 6 Σύριους λέει ότι τουλάχιστον
ένας από τους γονείς του έχει σκοτωθεί ή έχει τραυματιστεί
σοβαρά. Το 12% αυτών είπαν ότι τραυματίστηκαν…»
Εν κατακλείδι: Τα τελευταία 10 χρόνια στη Συρία, κυριολεκτικά
στη χώρα του αίματος και των δακρύων, όλα τα διαθέσιμα
περιουσιακά στοιχεία έχουν χαθεί, ανεξάρτητα από τις πολιτικές,
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές ή επιστημονικές πτυχές
τους. Από την παλιά Συρία απομένει μόνο ο Άσαντ. Δηλαδή το
καθεστώς στη Συρία, ο Άσαντ, ο οποίος στέκεται στη θέση
του, όμως η χώρα έχει καταρρεύσει ...
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Το φως της Ελλάδας
Γράφει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Μ

πορείς να πάρεις όποιο αγαλματάκι σου αρέσει, μου είπε!

Απέναντί μου, πίσω από το τεράστιο τραπέζι με τα πανέμορφα
αγαλματίδια, στεκόταν όρθιος και χαμογελαστός ο Θεόδωρος
Παπαγιάννης! Έμεινα «άγαλμα»! Αυτή η πρόταση ήταν η τελευταία
που θα περίμενα να ακούσω από τον σπουδαίο γλύπτη μετά από
την ξενάγηση - ενημέρωση που μας έκανε ο ίδιος προσωπικά,
κατά τη διάρκεια της έκθεσής του, η οποία πραγματοποιείτο στο
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση
εκατό χρόνων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
Χαμήλωσα το βλέμμα μου και κοίταξα για μια ακόμη φορά
εκείνα τα υπέροχα δημιουργήματα που έστεκαν ολοζώντανα
μπροστά μου! Στιγμιαία αισθάνθηκα πως αυτά τα μικροσκοπικά
«ανθρωπάκια», κάπου βαθιά μέσα στην ψυχή τους, θα έκρυβαν
έναν μοναδικό κώδικα εξευγενισμού της ύλης. Και ίσως, κάποιο
μυστικό που θα μοιράζονταν, ενδεχομένως, μόνο με τον δημιουργό
τους και με κανέναν άλλον!
Όχι, δεν προσπάθησα να αναγνωρίσω ποιο αγαλματάκι θα
ταίριαζε καλύτερα στη βιβλιοθήκη πίσω από το γραφείο μου!
Στάθηκα ωστόσο για λίγο αναποφάσιστος, αναζητώντας ανάμεσα
στο δέος, την τύχη, τα θέλω, τα πρέπει και το πρέπον, ένα
κίνητρο, μια δικαιολογία για να πω το μεγάλο ναι! Έκανα, νοερά,
μερικά βήματα προς τον πειρασμό και αμέσως μετά έκανα πίσω!
Ευτυχώς τελικά δεν ξεκόλλησα από τη θέση μου! Ο δημιουργός
τους με κοίταξε αινιγματικά! Τον ευχαρίστησα ευγενικά και του
είπα πως αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω, χωρίς να του
εξηγήσω το λόγο. Εξάλλου, δεν ήμουν σε θέση εκείνη τη στιγμή
να δικαιολογήσω την άρνησή μου!
Ποιος είμαι εγώ; αναρωτήθηκα καθώς απομακρυνόμουν. Θυμήθηκα την τύχη των θησαυρών της Μεσοποταμίας (γλυπτά

3.000 ετών) που «διασώθηκαν» από τους Γερμανούς κατά τον
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Τελ
Χαλάφ στο Βερολίνο, για να καταστραφούν ολοσχερώς από τους
βομβαρδισμούς των συμμάχων το 1943. Τα έργα τέχνης πρέπει
να βρίσκονται στον τόπο που γεννήθηκαν, κοντά στον δημιουργό
τους, ο οποίος θα αποφασίζει εάν, που, πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να εκτίθενται!
Στην προκειμένη περίπτωση, ο δάσκαλος Θεόδωρος Παπαγιάννης
έχει εξασφαλίσει για το έργο του μια ζεστή αγκαλιά, ένα φιλόξενο
σπίτι, που δεν είναι άλλο από το ομώνυμο Μουσείο - Σχολείο,
στο Ελληνικό Ιωαννίνων! Και οι δημιουργίες του δεν θα έπρεπε να
βρίσκονται αλλού, αφού εκεί εκπληρώνεται και ο βασικός σκοπός
του, που όπως ο ίδιος ομολογεί, είναι να τοποθετεί την τέχνη
δίπλα στον άνθρωπο, στην κοινωνία.
Από την άλλη, εκείνο το έρμο το ελληνικό κράτος της ντροπής,
που φέτος γιορτάζει(;) τα διακόσια χρόνια από την έναρξη του
απελευθερωτικού αγώνα του έθνους των Ελλήνων, είχε την
ατυχία να διοικηθεί ως επί τω πλείστον (με εξαιρετικά ολίγες
εξαιρέσεις) από ανάξιες και ελεγχόμενες από ξένες δυνάμεις
ηγεσίες. Ηγεσίες που δεν κατάφεραν να αναδείξουν στον βαθμό
που θα έπρεπε τον μεγαλύτερο πλούτο της χώρας, που δεν είναι
άλλος από τον πολιτισμός της. Δεν μπόρεσε να κρατήσει ή να
επαναφέρει στην αγκαλιά του, κοντά στον τόπο που γεννήθηκαν,
παγκόσμιας αξίας αριστουργήματα που δυστυχώς κοσμούν με το
αζημίωτο τα μουσεία των πλούσιων ευρωπαϊκών χωρών! Δεν κατάφερε να ιδρύσει πανεπιστήμια κλασικών σπουδών δίπλα σε
αρχαιολογικούς χώρους, που θα προσέλκυαν σπουδαστές και κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους από όλη την υφήλιο!
Πριν μερικά χρόνια επισκέφτηκα το μουσείο του Λούβρου και
μπαίνοντας στην αίθουσα των ελληνικών αρχαιοτήτων βρέθηκα
ξάφνου μπροστά στο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου, που παρεμπιπτόντως συμπλήρωσε και αυτό πρόσφατα τα διακόσια
χρόνια από την ημέρα που ανακαλύφθηκε σε έναν αγρό στη
νήσο Μήλο! Ειδικός με την τέχνη της γλυπτικής δεν είμαι, το

αντίθετο θα έλεγα. Ωστόσο, θα πρέπει να παρέμεινα για αρκετή
ώρα εκεί ακίνητος στη θέση μου, αποσβολωμένος από την απίστευτη ομορφιά, τη θηλυκότητα και την αρμονία του αγάλματος,
γιατί η ξεναγός που μας συνόδευε, με επανέφερε στην πραγματικότητα διαμαρτυρόμενη έντονα ότι εξαφανίστηκα για αρκετή
ώρα από το γκρουπ και με αναζητούσαν.
Όταν τελείωσε η ξενάγηση πλησίασα τη Γαλλίδα ξεναγό για να
της ζητήσω συγνώμη για την συμπεριφορά μου. Αυτή χαμογέλασε
και μου είπε ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Πως δηλαδή,
πολλοί είναι οι επισκέπτες που ξεχνιούνται μπροστά στα εκθέματα,
κυρίως στην αίθουσα των ελληνικών αρχαιοτήτων. Και συμπλήρωσε:
- Είναι κρίμα που το άγαλμα της Αφροδίτης βρίσκεται τόσο
μακριά από την Ελλάδα!
- Γιατί; Τη ρώτησα απορημένος που το έλεγε μία Γαλλίδα.
- Γιατί μόνο εκεί το φωτίζει το φως που το γέννησε, μου
αντιγύρισε με νόημα και ολοφάνερη συγκίνηση!
Εμάς να δούμε πότε θα μας φωτίσει ο Θεός της Ελλάδας να
αντιδράσουμε, αναρωτήθηκα! Γιατί δυστυχώς, αφεθήκαμε στους
μικρούς και στις μικρότητες να μας οδηγήσουν στη βαρβαρότητα.
Μακριά από τις ηθικές και της πνευματικές αξίες της κληρονομιάς
μας.

Ένα συμβόλαιο χωρίς Συμβολαιογράφο
Γράφει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ
Συνταγματάρχης (ΠΒ) ε.α.

Ό

ποιοι κάνανε φτωχοί γνωρίζουν τι θα πει φτώχεια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσανε στη διατροφή και στη διαβίωση
πριν και μετά την Κατοχή. Αυτοί άνετα μπορούν να μας περιγράψουν
όλα αυτά που τους άφησε στα πονεμένα κορμιά τους και αντέξανε
να παραμείνουν στη ζωή μέχρι σήμερα.
Αυτοί οι άνθρωποι ήτανε καθαροί στο σώμα και στην ψυχή τους
όπως τους θεωρούσανε και πιστεύανε ότι λόγω της αγνότητας
που είχανε τους βοηθούσε ο Θεός και τους έδινε δύναμη για να
διατηρηθούν ακόμα περισσότερο στη ζωή τους. Εκτός από αυτό
είχανε την εμπιστοσύνη όλων και της κοινωνίας που ζούσανε γιατί
ανταποκρινότανε με τον λόγο της αλήθειας σε όλες τις υποχρεώσεις
τους.
Με αυτά τα χαρίσματα βρέθηκε και περπατεί από τη γέννησή
του μέχρι σήμερα στη γη ενός χωριού του τόπου μας και ο κύριος
Γιάννης… που είναι σήμερα 86 ετών. Όταν μεγάλωσε το 1954
έφυγε από την Κρήτη για να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά και
συγχρόνως να δημιουργήσει οικογένεια.
Πριν ακόμα φθάσει στην σύνταξη με τις οικονομίες που είχε
κάνει ενδιαφέρθηκε να αποκτήσει σπίτι στον τόπο που γεννήθηκε
και όταν θα γύριζε να μπει αμέσως μέσα με την οικογένειά του
που είχε δημιουργήσει τα χρόνια αυτά. «Των φρονίμων τα παιδιά
πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέγανε οι παλιοί μας.
Κατά το χρόνο της ανεύρεσης έτυχε τελείως ξαφνικά να συναντηθεί με τον κύριο Λευτέρη Δ. στο προάστιο της διαμονής του
όπου είχανε κάνει τη γνωριμία τους το 1957 στην Θήβα εκεί που
εργαζότανε και ο κ. Γιάννης. Χαρές αφάνταστες και από τους δυο
για την συνάντησή τους μετά από 25 χρόνια.
Ο κ. Γιάννης δεν άργησε να του πει ότι βρέθηκα στον τόπο σου,
Λευτέρη, επειδή ψάχνω να βρω να αγοράσω σπίτι ή οικόπεδο για

να έρθω όταν πάρω τη σύνταξη να μείνω μόνιμα με την οικογένειά
μου στον τόπο που έχω γεννηθεί και που τον αγαπώ και τον σέβομαι.
Αμέσως πρόθυμα του είπε: Γιάννη, την Πέμπτη το απόγευμα
έλα εδώ που είμαστε και γνωρίζω ένα σπίτι στη γειτονιά μου που
πουλιέται.
Πράγματι, ανταποκρίθηκε στο ραντεβού και οδηγηθήκαμε μαζί
πεζοί στο σπίτι του πωλητή κ. Νίκου Μ. Έτυχε πάλι και με αυτόν
γνωριμία με τους γονείς του Γιάννη που είχανε καταγωγή από το
ίδιο χωριό της Μ. Ασίας τις Φώκαιες. Η γνωριμία αυτή βοήθησε και
τους δυο να συμφωνήσουν και να γίνει σε μικρό χρόνο η αγοραπωλησία του σπιτιού. Ο Γιάννης ευχαρίστησε και τους δυο και στη
συνέχεια σιγά – σιγά προχώρησε να ετοιμάζει το σπίτι για να είναι
έτοιμο να κατοικήσει όταν πάρει την σύνταξή του. Τον χρόνο αυτό
ο Γιάννης και ο Λευτέρης είχανε συχνές συναντήσεις και γίνανε
πλέον καλοί φίλοι για το μέλλον τους.
Αφού είχανε περάσει επτά χρόνια περίπου από την εγκατάσταση
του Γιάννη στο σπίτι του, αυτήν την φορά ο Λευτέρης έτυχε να
έχει ανάγκη εξυπηρέτησης με χρήματα να συμπληρώσει τα
υπόλοιπα για την αγορά φορτηγού αυτοκινήτου για το επάγγελμά
του που ήδη το είχε συμφωνήσει. Λόγω της φιλίας και της εμπιστοσύνης που είχανε μεταξύ τους έκανε την πρόταση στον φίλο
του αν θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο χωράφι 1500 τ.μ. που
ανήκει στη γυναίκα του για να συμπληρώσει τα υπόλοιπα για την
αγορά του. Αυτός δέχθηκε και η συμφωνία τους ήτανε 1.500.000
δρχ.
Όμως έπρεπε άμεσα τα χρήματα να φύγουν για τον άνδρα της
που ήδη ήτανε στα Τρίκαλα και είχε κάνει την αγορά για να το εξοφλήσει και να το πάρει να έρθει μαζί του στο Ρέθυμνο.
Ο Γιάννης είπε στην κ. Ελευθερία (γυναίκα του): Πρέπει να
κάνουμε ένα συμφωνητικό ότι σας έδωσα αυτό το ποσόν και
εκείνη του έδωσε αμέσως την απάντηση: Γιάννη, το πρόσωπο του
Λευτέρη είναι καθαρό στην κοινωνία και τον ξέρουν όλοι τι
άνθρωπος είναι.

Ο λόγος του είναι συμβόλαιο όπως αυτό που κάνει και ο συμβολαιογράφος. Όταν έρθει θα το κάνει αμέσως και να μην ανησυχείς
καθόλου.
Πείστηκε ο Γιάννης με τα λόγια αυτά και αμέσως της έδωσε στα
χέρια τα χρήματα και φύγανε αυτόματα για τον άνδρα της που τα
περίμενε και σε λίγες ημέρες γύρισε ο Λευτέρης μαζί με το αυτοκίνητό του κοντά μας. Οι δύο φίλοι συναντηθήκανε και ακουστήκανε:
το ευχαριστώ και το καλορίζικο για τις δύο αγορές τους.
Τα πολύ παλιά χρόνια οι αγορές και οι πωλήσεις των ακινήτων:
σπιτιών – οικοπέδων χωραφιών – βοσκοτόπων κ.λπ. γινότανε περισσότερο δια λόγων και ελάχιστοι γράφανε σε ένα πρόχειρο
χαρτί με υπογραφές του αγοραστή, του πωλητή και τριών μαρτύρων
και ήτανε έγκυρο. Κάνανε όπως λέγανε ένα συμβόλαιο μεταξύ
τους χωρίς τη συμμετοχή του συμβολαιογράφου.
Εκείνος που δεν θα τηρούσε τον λόγο του ή θα αναιρούσε την
υπογραφή του δεν είχε θέση στο χωριό και στην πόλη γι’ αυτό και
ήτανε ελάχιστοι που σπούσανε όπως λέγανε τη συμφωνία τους.
Κανείς δεν πήγαινε στην πόλη στον συμβολαιογράφο και ούτε τον
ξέρανε.
Μετά που το κράτος ήθελε να βάλει τάξη σε όλα τα ακίνητα για
να μην δημιουργούνται δυσάρεστες καταστάσεις μεταξύ των και
μεταξύ των κληρονόμων τους, πηγαίνανε οι περισσότεροι στον
συμβολαιογράφο και δηλώνανε αυτά που είχανε. Λίγοι αργήσανε
να πάνε αλλά στο τέλος υποχωρήσανε και πήγανε για να μην δημιουργούνται προβλήματα εις βάρος τους. Έτσι αναγνωριζότανε
και τα πρόχειρα χαρτιά που είχανε χωρίς κανένα πρόβλημα.
Σήμερα που δεν τηρούνται οι συμφωνίες δια λόγων και δεν
αναγνωρίζονται τα πρόχειρα συμφωνητικά πηγαίνουν όλοι σε συμβολαιογράφο. Όμως οι δύο φίλοι που είναι της παλιάς εποχής
αγνοήσανε το νόμο και συντάξανε ένα συμβόλαιο αγοράς και πώλησης διαλόγων χωρίς την συμμετοχή συμβολαιογράφου γιατί
είχανε την εμπιστοσύνη ο ένας του άλλου και γιατί έτσι ήτανε και
οι Μικρασιάτες γονείς τους χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία και
αργότερα με το πάσο τους κάνανε ότι προβλέπει ο νόμος.
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Επετειακό αφιέρωμα: «200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία»

200 Χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση (1821 – 2021)
(Αναγέννηση του Έθνους ή Δημιουργία ενός νέου Κράτους – Έθνους)
Γράφει ο
IΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΕΑΣ
Ταξίαρχος ε.α.

Μ

ε την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 200 χρόνων
από την έναρξη της Ελληνικής επαναστάσεως του 1821
έχει έλθει στην επικαιρότητα η συζήτηση για τα χαρακτηριστικά
της εξεγέρσεως του υπόδουλου γένους αλλά και της ίδρυσης
του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους.
Στις μέρες μας η επικρατούσα κυρίαρχη τάση στην άρχουσα
τάξη (πολιτικά κόμματα) και στην ακαδημαϊκή και όχι μόνο
διανόηση, για το εθνικό φαινόμενο, είναι το σχήμα της
θεωρίας του μοντερνισμού όπως αυτό έχει μορφοποιηθεί
διεθνώς. Αυτό προκύπτει από τον δημόσιο λόγο που εκφέρεται
από πολιτικούς όλων των αποχρώσεων αλλά και από την
επίσημη επιτροπή για τον εορτασμό των 200 χρόνων με την
συγκεκριμένη σύνθεση προσώπων και τις ενέργειες της.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά για να εμβαθύνουνε στην θεωρία του μοντερνισμού.
Τον 18ο - 19ο αιώνα και κυρίως μετά την Αμερικάνικη και
την Γαλλική επανάσταση και την συνολική επίδραση του
ρεύματος του διαφωτισμού κυρίαρχη πολιτική και πολιτισμική
πραγματικότητα στην δυτική Ευρώπη είναι το έθνος. Η δυτική
Ευρώπη μετασχηματίζεται και περνά από την φεουδαρχία
και την Μοναρχία στα εθνικά κράτη. Οι δύο παγκόσμιοι
πόλεμοι, η μεγάλης έκτασης κατάρρευση της αποικιοκρατίας
που ακολούθησε και η ραγδαία άνοδος των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο πυροδότησε
σημαντικές εξελίξεις στην μελέτη του εθνικού φαινομένου
από την δεκαετία του 60 και μετά.
Μέχρι τον 18ο αιώνα η κυρίαρχη αντίληψη ήταν ότι η εθνικότητα είναι ένα φυσικό στοιχείο των ανθρώπινων κοινωνιών και ότι τα έθνη υπήρχαν από την αρχαιότητα ( Αρχαιγονισμός
ή Διαχρονισμός ). Απέναντι σε αυτή την
άποψη, από τα μέσα της δεκαετίας του
60 και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
80, διαμορφώνεται το ρεύμα του Μοντερνισμού στην μελέτη του εθνικού φαινομένου. Την εποχή αυτή η πολιτική επιστήμη και η κοινωνιολογία ηγεμονεύεται
από το ρεύμα του Εκσυγχρονισμού το
οποίο ουσιαστικά θεωρεί ότι οι υπανάπτυκτες κοινωνίες πρέπει να ακολουθήσουν τα σχέδια εξέλιξης των ανεπτυγμένων κοινωνιών σύμφωνα με το καπιταλιστικό σύστημα χωρίς να έλθουν σε ρήξη
με αυτές. Είναι η σχέση μεταξύ μητροπόλεων και περιφερείας που σύμφωνα με
την θεωρία του εκσυγχρονισμού θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των περιφερειακών
κοινωνιών.
Βασικό στοιχείο του μοντερνισμού, το οποίο είναι Αγγλοσαξονικής επινοήσεως και προελεύσεως, είναι η τομή και η
ασυνέχεια μεταξύ παραδοσιακών και νεωτερικών κοινωνιών
του 18ου αιώνα. Το έθνος θεωρείται προϊόν της εξέλιξης
των νεωτερικών κοινωνιών τόσο στην βάση όσο και στο οικοδόμημα τους. Το ρεύμα του μοντερνισμού αρνείται την
ύπαρξη του έθνους πριν τον 18ο αιώνα ενώ ο χώρος της δυτικής Ευρώπης αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό πρότυπο
μιας καθολικής και ομοιόμορφης εθνογενέσεως. Πρόκειται
δηλαδή για μία απολύτως ευρωκεντρική θεώρηση των πραγμάτων.
Συνοψίζοντας, το εθνικό φαινόμενο (εννοείται για όλα τα
έθνη) δεν προϋπάρχει της νεωτερικής περιόδου στην Ευρώπη
και διαμορφώνεται κυρίως κατά την βιομηχανική περίοδο

από την εθνικιστική ιδεολογία της
αστικής τάξεως και το κράτος της.
Αυτό το κράτος επινοεί ή κατασκευάζει
το έθνος αναπαράγοντας την εθνική
συνείδηση στους πολίτες μέσα από
ιδεολογικούς μηχανισμούς, τα βιβλία
ιστορίας, τις δημόσιες τελετές, τις
εθνικές επετείους, τα μνημεία, τον
δημόσιο διάλογο και την εθνοκεντρική
σκέψη.
Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η
θεωρία του μοντερνισμού έρχεται σε
επαφή αρχικά με την διανόηση και
στην συνέχεια με την πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδος. Η χώρα (περιφερειακή κοινωνία στο καπιταλιστικό
σύστημα) την περίοδο αυτή προσπαθεί
να γίνει μέρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ταυτόχρονα βιώνει την
Βαλκανική κρίση και τον Τουρκικό επεκτατισμό στο Αιγαίο. Κύριοι εκφραστές
του μοντερνισμού είναι πολιτικοί επιστήμονες, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί. Αρνούνται την ιστορική συνέχεια
του Ελληνικού Έθνους και θεωρούν ότι αυτό είναι μια νέα
κατασκευή της εποχής της νεωτερικότητας στον 18ο αιώνα
και προήλθε σαν αποτέλεσμα της ιδρυσης του Ελληνικού
κράτους.
Η θεωρία του μοντερνισμού περί έθνους κατέλαβε κυρίαρχη
θέση στην ιδεολογία της ανανεωτικής - ριζοσπαστικής αριστεράς αλλά και της σοσιαλδημοκρατικής κεντροαριστεράς
την δεκαετία του 90. Στην συνέχεια στις μέρες μας στα
πλαίσια ενσωματώσεως της Ελληνικής κοινωνίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αφομοιώσεως
του ευρωπαϊκού κεκτημένου διευρύνεται η αποδοχή της θεωρίας του μοντερνισμού από την νεοφιλελεύθερη
και την ευρύτερη κεντροδεξιά με σκοπό
να γίνουν οι αιρετικοί Έλληνες επιτέλους Ευρωπαίοι.
Η προσπάθεια εισαγωγής στην Ελληνική πραγματικότητα της θεωρίας
της εθνογενέσεως σύμφωνα με τον
μοντερνισμό σε περιβάλλον και συνθήκες παγκοσμιοποίησης ικανοποιεί και
την απαίτηση της δυτικής ομοιομορφίας. Είναι όμως η Ελληνική περίπτωση
μέρος της δυτικής ομοιομορφίας ή
αποτελεί μια ιδιομορφία. Μπορεί το
Ελληνικό Έθνος να διαγράψει την ιστορία του μόνο και μόνο για να ξεκινήσει
από την ίδια αφετηρία με τους ετέρους
της στην Ευρώπη και να πορευτεί μαζί
τους προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση;
Ας ανατρέξουμε όμως στην ιστορία της για να δούμε αν
πράγματι υπάρχει βάση για τους ισχυρισμούς των οπαδών
της νεωτερικότητας. Η ιστορία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
για να αντλήσουμε στοιχεία από το παρελθόν που θα μας
βοηθήσουν για να κατανοήσουμε καλύτερα το μέλλον.
Για την φύση της επαναστάσεως του 21 και το ζήτημα της
συνέχειας του έθνους ας δούμε τι είπε συνεκτικά και εύστοχα
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης1:
«Η επανάσταση η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν άπ
όσαις γίνονται τη σήμερον είς την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι
επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεων των είναι εμφύλιος
πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήτο ο πλέον δίκαιος. …
..Μίαν φοράν, όταν επήραμεν το Ναύπλιον, ήλθεν ο Άμιλτον
να με ιδή μου είπε ότι πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμ-

βιβασμόν, και η Αγγλία να μεσιτεύση εγώ
του απεκρίθηκα, ότι αυτό δεν γίνεται
ποτέ, ελευθερία ή θάνατος εμείς, καπιτάν
Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν εκάμαμε
με τους Τούρκους άλλους έκοψε, άλλους
εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς
εμείς εζούσαμε ελεύθεροι από γεννεά
είς γεννεά ο Βασιλεύς μας εσκοτώθη,
καμμίαν συνθήκη δεν έκαμε…»
Ο γέρος του Μοριά αντιμετωπίζει την
επανάσταση του 21 σαν συνέχεια των
προγενεστέρων αγώνων του Ελληνισμού
και θεωρεί ταυτόχρονα τον Κωνσταντίνο
Παλαιολόγο σαν τον μοναδικό νόμιμο βασιλέα του και τους σκλαβωμένους Έλληνες σε διαρκή πόλεμο από την άλωση
και μετά.
Ας δούμε πως ο Ρήγας Βελεστινλής ο
οποίος από μικρό παιδί έχει εντρυφήσει
στα γράμματα αλλά και ζώντας κάτω από
τις ανυπόφορες συνθήκες του οθωμανικού
ζυγού πως περιγράφει τα βάσανα του σκλαβωμένου γένους
αλλά και την οργανική συνέχεια του Ελληνισμού :
«Τί σε ωφελεί να ζήσης και είσαι στην σκλαβιά;
Στοχάσου πώς σε ψένουν καθ’ ώρα στην φωτιά
Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης κι αν σταθής,
Ο Τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθής2»
«Κάθε νουνεχής φιλόπατρις λυπείται βλέποντας τους δυστυχείς απογόνους των ευκλεεστάτων απογόνων Αριστοτέλους
και Πλάτωνος ή πάντη γεγυμνωμένους από την ιδέα της φιλοσοφίας ή αφού εγήρασαν επικεκυφότες εις μόνα τα σπάνια
της ελληνικής διαλέκτου βιβλία, εκαρποφορήθησαν πολλά
ή ολίγον ή παντελώς….Όντας φύσει φιλέλλην, δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την κατάστασίν του γένους
μου, αλλά και συνδρομήν να επιφέρω επάσχισα….3»
Από τα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται καθαρά η
αντίληψη που είχαν δύο από τους βασικούς πρωταγωνιστές
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος για την φύση της
μάχης που εκλήθησαν να δώσουν στο πνευματικό αλλά το
στρατιωτικό πεδίο. Η επανάσταση των υπόδουλων Ελλήνων
δεν προέκυψε ξαφνικά επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν
άλλο την σκλαβιά 400 ετών. Η Ελληνική επανάσταση ήταν
αποτέλεσμα μιας γενικευμένης ανάκαμψης του γένους σε
πολλούς τομείς σε συνδυασμό με την στασιμότητα που
διέκρινε στην Οθωμανική πλευρά. Από το 1700 μέχρι το
1821 παρατηρούμε αύξηση του ρόλου των υπόδουλων Ελλήνων στο εμπόριο και την ναυτοσύνη, Σουλιώτες και
Μανιάτες λειτουργούν ημιανεξάρτητα, οι Φαναριώτες αναλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στην κεντρική διοίκηση της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και στις ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας, ιδρύονται σχολές σε διάφορες περιοχές. Η οικονομική,
πολιτική και θρησκευτική ανάκαμψη ανατροφοδοτεί την πνευματική κίνηση και αιμοδοτεί τα πνευματικά κέντρα του Ελληνισμού ενώ παράλληλα πολλαπλασιάζονται οι επαναστατικές
απόπειρες και εξεγέρσεις. Η διαδικασία αυτή ωρίμανσης θα
συμπαρασύρει όλους αυτούς που αισθάνονταν ότι είναι συνεχιστές του αρχαίου, του Ελληνιστικού και του Βυζαντινού
κόσμου σε έναν παράτολμο αγώνα χωρίς συμβιβασμούς σε
ένα διεθνές εχθρικό περιβάλλον με μοναδικό σκοπό την
ελευθερία και την αναγέννηση του Ελληνικού Έθνους.
1 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (υπαγόρευσε) Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής φυλής από τα 1770-1836, Αθήνα
1846.
2 Ρήγας Βελεστινλής Θούριος.
3 Ρήγας Βελεστινλής Φυσικής Απάνθισμα.
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Εισαγωγή
Το έτος 2021 συμπληρώνονται διακόσια
χρόνια από την ελληνική επανάσταση του
1821, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο
σταθμό της νεώτερης ιστορίας του ελληνικού έθνους.
Ουσιαστικά αποτελεί τον χρόνο, από
τον οποίο ξεκινά ο ελεύθερος βίος των
ελλήνων και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Οι έλληνες προετοιμάστηκαν για την
επανάσταση, αφού γαλουχήθηκαν με τα
κηρύγματα του νεοελληνικού διαφωτισμού
και συμμετείχαν στην Φιλική Εταιρεία.
Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός ήταν μια
πνευματική κίνηση, η οποία ως σκοπόν
είχε την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, η οποία στην συνέχεια οδήγησε
στην εξέγερση και στην εθνική αποκατάσταση.
Κύριοι εκφραστές και φορείς του διαφωτισμού αυτού ήταν οι Φαναριώτες ηγεμόνες, η Εκκλησία και οι πλούσιοι έμποροι,
οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε πόλεις
του εξωτερικού. Στις περισσότερες από
αυτές τις πόλεις είχαν συγκροτηθεί ελληνικές παροικίες, λειτουργούσαν ελληνικά
σχολεία, ιδρύθηκαν εμπορικά κέντρα, συστήθηκαν και λειτούργησαν βιβλιοθήκες
και τυπογραφεία.
Σημαντικότεροι έλληνες διαφωτιστές
της προεπαναστατικής περιόδου ήταν ο
Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος
{Βελεστινλής}.
Αδαμάντιος Κοραής
Πίστευε στην πνευματική ελευθερία,
στην καταπολέμηση της αμάθειας, των
δεισιδαιμονιών, της διχόνοιας και της τυρανίας. Επεδίωκε την μεταφορά της ευρωπαϊκής παιδείας στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και όσον αφορά στην γλώσσα ήταν οπαδός της καθαρεύουσας.
Με την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης, αν και πίστευε ότι το Έθνος δεν
ήταν ακόμη έτοιμο για να απελευθερωθεί,
προσπάθησε και επεδίωξε να ενισχύσει
την επαναστατημένη Ελλάδα με την κινητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.
Ρήγας Φεραίος {Βελεστινλής}
Διακήρυσσε ότι όλοι οι δούλοι οιασδήποτε φυλής και θρησκείας είναι αδελφοί
και έπρεπε να απελευθερωθούν.
Αναδείχθηκε φλογερός κήρυκας των
αγαθών της ελευθερίας και έταξε τον
εαυτόν του ως πρόμαχο στον υπέρ της
απελευθέρωσης αγώνα.
Διεξήγαγε μυστικές συνεννοήσεις προς
όλες τις κατευθύνσεις και ήρθε σε επαφή
με επίσημους κύκλους της Ευρώπης.
Επεδίωξε να οργανώσει τους σκλαβομένους έλληνες σε ένα παράνομο ισχυρό
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. Το κίνημα
αυτό δεν έσβησε μετά την σύλληψη και
τον βίαιο θάνατό του. Βρήκε άξιους συ-

νεχιστές του έργου του, οι οποίοι διατήρησαν αναμμένη την δάδα της εξέγερσης,
μέχρι να έλθει η Φιλική Εταιρεία, η οποία
πήρε στα χέρα της υπεύθυνα και μαζικά
την ευθύνη της παράνομης συνεργασίας
των σκλαβωμένων ελλήνων μετά αυτών
του εξωτερικού.
Φιλική Εταιρεία
Δημιουργήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου
1814 στην Οδησσό από τρεις έλληνες
εμπόρους.
Η ίδρυσή της ήταν αποτέλεσμα της
ωρίμανσης των ελλήνων, της διάψευσης
κάθε ελπίδας για βοήθεια από ευρωπαϊκές
δυνάμεις και της καθημερινά αυξανόμενης
επαναστατικής ψυχολογίας των σκλαβωμένων ελλήνων. Δημιούργησε δε ένα συνωμοτικό μηχανισμό μύησης των ελλήνων.
Μετά δε τον ορισμό αρχηγού άρχισαν
οι απαραίτητες προετοιμασίες για την
εξέγερση του υπόδουλου έθνους. Μάλιστα
έγιναν προσπάθειες συνεννόησης και με
τους άλλους βαλκανικούς λαούς, οι οποίες
δεν καρποφόρησαν.
Εκκλησία
Διατήρησε άσβεστο το ελληνικό φως
με το να μορφώνει, καθοδηγεί και ενθαρρύνει τον υπόδουλο ελληνισμό. Διατήρησε την ελληνική γλώσσα και στην
εκκλησία οφείλεται η λειτουργία των
“Κρυφών Σχολείων”.
Μεγίστη προσφορά της Εκκλησίας στον
αγώνα της ελευθερίας ήταν η ίδρυση το
1454 και η λειτουργία της “Πατριαρχικής
Ακαδήμειας”, ήτοι της “Μεγάλης του Γένους Σχολής”, η οποία αποτέλεσε το εκπαιδευτικό φυτώριο του Γένους και στην
οποία καλλιεργήθηκαν το εθνικό φρόνημα,
το εθνικό αίσθημα και η εθνική συνείδηση.
Πολιτειακή Οργάνωση
Κατά την διάρκεια της εξέγερσης οι
επαναστατημένοι έλληνες προσπάθησαν
να οργανωθούν σε τοπικό επίπεδο και
δημιούργησαν τοπικούς οργανισμούς.
Την πρωτοβουλία είχαν οι πρόκριτοι
και οι αρχιερείς, που αντλούσαν το κύρος
τους από την θέση, την οποίαν είχαν
στην προεπαναστατική Ελλάδα.
Η ενιαία πολιτική διοίκηση ιδρύθηκε,
οργανώθηκε και λειτούργησε μετά την
άλωση της Τριπολιτσάς, Σεπτέμβριος
1821, και η πρώτη Εθνική Συνέλευση συνήλθε στην Παλιά Επίδαυρο στις 20 Δεκεμβρίου 1821, η οποία την 1η Ιανουαρίου
του 1822 διακήρυξε την εθνική ανεξαρτησία των Ελλήνων και ψήφισε το πρώτο
Σύνταγμα της Πατρίδας μας.
Επίλογος
Η εθνική παλιγγενεσία του έθνους στα
1821 στηρίχθηκε κυρίως σε δύο σημαντικούς πυλώνες δράσης. Στο ένοπλο κίνημα
της κλεφτουριάς, που αναπτύχθηκε στην
σκλαβωμένη ελληνική ύπαιθρο, και στο
μυστικό οργανωμένο πολιτικό κίνημα των
υπόδουλων ελλήνων, Φιλική Εταιρεία,
που οργανώθηκε τόσο στο εσωτερικό,
όσο και στο εξωτερικό στις πολυάριθμες
ελληνικές παροικίες.
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Ο

αγών της παλιγγενεσίας δεν άρχισε το 1821, όπως
συνηθίζεται να λέγεται, αλλ’ ευθύς μετά την
άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Αν αξιοθαύμαστος
είναι ο επί του πεδίου της μάχης αγών, όχι μικρότερου
θαυμασμού είναι ο κρυφός αλλ’ επίσης ηρωικός αγών
, τον οποίο διεξήγαγε το έθνος από το 1453 μέχρι το
1821. Και ο αρματολός, ο κλέφτης, ο ναυτίλος, ο κληρικός, ο διδάσκαλος, ο λόγιος, ο έμπορος, η ηρωική
μητέρα, ο βασανισμένος ραγιάς, όλοι συνετέλεσαν να
διατηρηθεί άσβεστη η ελληνική συνείδηση που οδήγησε
στον ξεσηκωμό του 21.
Αλλά και οι πόθοι της φυλής θα ήταν κτήμα λίγων
εκατοντάδων διανοουμένων, εάν δεν υπήρχαν σ’ όλες
σχεδόν τις ελληνικές επαρχίες πολεμικοί πυρήνες οργανωμένοι και εκπαιδευμένοι, οι αρματολοί και οι κλέφτες. Είχαν πολεμική πείρα και ηρωικές παραδόσεις,
εκτίμηση και εμπιστοσύνη ολοκλήρου του λαού της
επαρχίας τους. Η λιτότητα και η σεμνότητα βίου, η
γνώση του εδάφους και η άσκηση στις πορείες και στη
βολή προετοίμαζε με τον καλύτερο τρόπο τους αυριανούς μαχητές της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Αγύμναστοι και απόλεμοι οι ραγιάδες, πλην των Μανιατών,
των Σουλιωτών και των αρματολών της Βορείου Ελλάδος, διδάσκονται τώρα από το παράδειγμα όλων
αυτών, αρματολών και κλεφτών, Σουλιωτών και Μανιατών, και εξεγείρονται υπέρ της ελευθερίας, του
ιστορικού δικαίου και της πατρικής κληρονομιάς, που
είχε αφαιρεθείδιατηςβίας.
Στον αγώνα της ανεξαρτησίας μεγαλόπρεπα παρουσιάζεται η πλούσια ανάδειξη ηγητόρων, αυτών
που αποτελούν τα κεφαλαία γράμματα της ιστορίας.
Άφθονες ηγετικές φυσιογνωμίες αναπηδούν από κάθε
γωνιά της ελληνικής γης, για να προσφέρουν στον
αγώνα επισκόπους, στρατηγούς, ναυάρχους, υπουργούς,
παιδαγωγούς. ιστορικούς, δημοσιογράφους, ποιητές.
Ξύπνησε ο ελληνισμός, και υπό το πρόσταγμα «Δεύτε
παίδες ελλήνων, η πατρίς σας καλεί», ανέλαβε το
ηράκλειο έργο της εθνικής του αποκαταστάσεως.
Ποίος ύμνος έχει την δύναμη να εξάρει τους θεούς,
από τους οποίους γέμισε η ελληνική γη, και τους μεγάλους στρατηγούς και ναυάρχους, που αυτοδίδακτοι
ξεπήδησαν από αυτή ;
Τίνος η φαντασία δύναται να υμνήσει τους στρατούς,
οι οποίοι ανεπήδουν αυτοφυείς, αήττητοι, ανά πάσα
ελληνική χαράδρα;
Το κίνημα των ενόπλων ανταρτών κατά της τουρκικής
εξουσίας έχει στα υπόδουλα Βαλκάνια ένα χαρακτήρα
ενιαίο. Η μορφή αυτή του αγώνα στην Ελλάδα παίρνει
γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, για να ολοκληρωθεί στο
τέλος του 18ου αιώνα – αρχές 19ου. Στους κλέφτες
στηρίχθηκαν τα σχέδια του Ρήγα, και αυτοί αποτέλεσαν
τους πολεμικούς πυρήνες της επανάστασης. Το όνομα
κλέφτης, λέγει ο Κολοκοτρώνης, βγήκε από την εξουσία
με συκοφαντικό χαρακτήρα. «Μας ονομάζουν οι άρχοντες
και το γουναρικό (Οι κοτζαμπάσηδες) κλέφτες». Ωστόσο
ήταν τόσο λαοφιλές το κίνημα ώστε και ο χαρακτηρισμός
έχασε την αρχική του σημασία στη γλώσσα του λαού
και άρχισε πια να σημαίνει «αγωνιστές αντάρτες» κατά
του εχθρού. Η δράση τους είναι πυκνή και οι επιχειρήσεις
τους διακρίνονται από μια ιδιότυπη στρατηγική, που
αλλάζει τακτική ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Έτσι άλλοτε δρουν κατά μεγάλες ομάδες και άλλοτε
χωρίζονται σε μικρές, που με αδιάκοπες επιθέσεις
φθείρουν τον εχθρό και τιμωρούν τους καταπιεστές
των πληθυσμών της υπαίθρου. Η ζωή μέσα στην κλέ-

φτικη ομάδα ήταν αναμφισβήτητα σκληρή και γεμάτη
κινδύνους. Η μετακίνηση τους ήταν αδιάκοπη και η καταδίωξη τους από τους Τούρκους δυνάστες επίσης
σκληρή. Εναντίον τους επιστρατεύονταν όλα τα απάνθρωπα μέσα, όπως το παλούκωμα, το σπάσιμο των
κοκάλων, οι κρεμάλες και άλλοι βάρβαροι τρόποι θανατικών εκτελέσεων. Ο Διονύσιος Φιλόσοφος και τα
παλικάρια του από τα περίχωρα της Παραμυθιάς στην
εξέγερση του 1611 εγδάρησαν ζωντανοί.
Η εσωτερική ζωή των κλέφτικων ομάδων στηριζόταν
σ’ ένα καθεστώς στρατιωτικής πειθαρχίας. Υπήρχε ο
αρχηγός (καπετάνιος), τα πρωτοπαλίκαρα και τα παλικάρια. Δίπλα στους ενόπλους κλέφτες ζούσε μια μικρή
κοινωνία ανθρώπων που είχαν σαν καθήκον να βοηθούν
στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας μέσα στην
ομάδα, όπως τουφεξήδες, τεχνικοί των αρμάτων, τσαρουχάδες, ραφτάδες κ.ά. Ακόμα μέσα στην ομάδα
υπήρχε ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος που είχε προορισμό
να φτιάχνει και να τραγουδάει τα κλέφτικα τραγούδια,
δημιουργήματα της λαϊκής μούσας, που απαθανάτιζαν
τους πολεμικούς άθλους της κλεφτουριάς.
Ο συντονισμός της κλέφτικης δράσης γινόταν με
συνελεύσεις των αρχηγών που συγκαλούνταν στα
βουνά όταν προέκυπτε ανάγκη. Οι κλέφτες ενισχύονταν
με όπλα από τις μυστικές οργανώσεις του παροικιακού
ελληνισμού, αλλά και από τα ευρωπαϊκά επαναστατικά
καθεστώτα και τη Ρωσία. Οι Γάλλοι π.χ. ενίσχυσαν σε
όπλα τους Σουλιώτες, η Μ. Αικατερίνη τον Κατσώνη,
το «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο» του Παρισιού τους
κλέφτες κ.λπ. Γενικά το κίνημα των κλεφτών στράφηκε
κατά του κατακτητή με σφοδρότητα, τόνωσε το εθνικό
φρόνημα του ραγιά, και βοήθησε την ενότητα του
λαού.
Ο αρματολός είναι μια διαφορετική περίπτωση ένοπλης παρουσίας στο σκλαβωμένο ελληνικό χώρο. Για
να αντιμετωπίσουν την ολοένα αυξανόμενη δύναμη
κλεφτουριάς οι Τούρκοι κατακτητές κατέφυγαν σ’ ένα
θεσμό γνωστό στα καθεστώτα της Ανατολής από την
εποχή των Βυζαντινών ακριτών, που διαμορφώθηκε
κατάλληλα στις τοπικές συνθήκες της Ελλάδος από
τους Βενετσιάνους κατακτητές: Όπλιζαν, δηλαδή,
ντόπια στρατιωτικά σώματα στα οποία ανέθεταν την
ευθύνη της τάξεως σε μια περιοχή έναντι γενναίων οικονομικών ανταλλαγμάτων. Ο θεσμός αυτός είναι το
αρματολίκι. Οι Τούρκοι συνήθως παραχωρούσαν μια
περιοχή σ’ ένα πρώην κλέφτη, με τον οποίο είχαν συνεννοηθεί προηγούμενα και του είχαν δώσει αμνηστία.
Ο αρματολός, ή καπιτάνος, με κληρονομικό δικαίωμα
στο αρματολίκι, αναλάβαινε να εμπεδώσει την τάξη
στη περιοχή διατηρώντας σώμα οπλοφόρων, που η
συντήρηση του εξασφαλιζόταν με άμεση φορολογία
των αγροτών για τη πληρωμή του μισθού τους, του
λεγόμενου λουφέ. Μέσα στα καθήκοντα των αρματολών
ήταν να εξοντώνουν τους κλέφτες. Πολύ συχνά οι αρματολοί, που για τον ένα ή τον άλλο λόγο ερχόταν σε
αντίθεση με την τουρκική εξουσία, μεταπηδούσαν ευκολότατα στην τάξη των κλεφτών.
Με την πάροδο του χρόνου αρματολοί και κλέφτες
συνδέθηκαν περισσότερο μεταξύ τους και ένωσαν τις
προσπάθειες τους εναντίον των Τούρκων. Στην αποσύνθεση του αρματολικιού συντέλεσε αποφασιστικά
το φούντωμα του κλέφτικου, οπότε άρχισαν να σημειώνονται απανωτές ανταρσίες αρματολών, να εγκαταλείπονται τα αρματολίκια και τα σώματα των ενόπλων
να περνούν στις γραμμές της κλεφτουριάς. Από τα
αρματολίκια πέρασαν πολλοί από τους σημαντικότερους
του ένοπλου αγώνα του 21 και, μαζί με την κλεφτουριά,
ο θεσμός στάθηκε ένα αληθινό σχολείο πολέμου για
τους υπόδουλους Έλληνες.
*e-mail:ggorezis@yahoo.gr
web ggore.wordpress.com
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Δημήτριος Μακρής
(1772-1841 Γαβαλού Αιτωλίας)
του Ζυγού.

Γράφει ο
IΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
«Ὁ μόνος ἲσως τῶν συγχρόνων οπλαρχηγῶν τῆς Δυτικῆς
Ἑλλάδος, ὃστις δὲν φίλησε ποτέ τουρκικήν ποδιάν».
Σπυρίδων Τρικούπη,
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Ο

Δημήτριος Μακρής
γεννήθηκε το 1772
στο χωριό Γαβαλού της
Αιτωλίας. Το πραγματικό
του επώνυμο ήταν Πραγγέλης, αλλά ονομάστηκε
Μακρής λόγω του ύψους
του. Ο πατέρας του Βαγγέλης ήταν εύπορος κτηματίας της περιοχής. Δεκαπεντάχρονος σκότωσε
έναν Τούρκο Αγά. Το
1790, μετά τον θάνατό
του πατέρα του, ακολούθησε τον αρματολό
Γιώργη Σφαλτό. Όταν ο
Αλή Πασάς δολοφόνησε τον Σφαλτό, ο Μακρής ανέλαβε
αρχηγός, των κλεφτών, διακρινόμενος τόσο για την παλληκαριά του, όσο και για τον χαρακτήρα του. Παρά τις
προσπάθειές του ο Αλή Πασάς δεν κατόρθωσε ούτε να
τον συλλάβει, ούτε να τον εξαγοράσει. Το 1819 ορκίσθηκε
μέλος της Φιλικής Εταιρείας στην Ιερά Μονή Κατερινούς(πλησίον της γενέτειρας του), απ’ τον ηγούμενο της μονής Δανιήλ. Σύμφωνα με Ιωάννη Παπαρηγόπουλο, γραμματέως
του Ρωσικού Προξενείου στην Πάτρα, ο οποίος ήταν
παρόν στην ορκωμοσία, η συγκίνηση του Μακρή ήταν
τόσο μεγάλη που με τα δυσκολίας κατόρθωσε να αρθρώσει
το κείμενο του όρκου. Όταν ο Αλή Πασάς κηρύχθηκε αποστάτης του σουλτάνου, ο Μακρής διορίστηκε αρματολός

Ο

Ο Επαναστάτης
Ο Μακρής πρωτοστάτησε στον ξεσηκωμό της Δυτικής
Ελλάδος. Την 5η Μαρτίου 1821 επιτέθηκε σε τουρκική
χρηματαποστολή, που μετέφερε εισπραχθέντες φόρους,
κινούμενη από το Μεσολόγγι στην Ναύπακτο. Η χρηματική
λεία δόθηκε για τις ανάγκες της επαναστάσεως στο ταμείο
του Μεσολογγίου. Την 21η Μαΐου 1821 απελευθέρωσε το
Αιτωλικό και επέτρεψε στους Τούρκους κατοίκους του
που παραδόθηκαν να μεταβούν στο Βραχώρι(Αγρίνιο). Το
Νοέμβριο του 1822 πήρε μέρος στην πολιορκία της Άρτας
και στην συνέχεια ακολουθήσε τον Μαυροκορδάτο στην
εκστρατεία του στην Δυτική Ελλάδα. Μετά την ήττα στην
μάχη του Πέτα συμμετείχε στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, από τον Ομέρ Βρυώνη. Ο Ιωάννης Μαρίνος ο
κυνηγός του Τούρκου Πασά ειδοποίησε τον γραμματικό
του Μακρή, ότι οι Τούρκοι θα επιτεθούν ανήμερα των Χριστουγέννων του 1822. Την επόμενη χρονιά η κυβέρνηση
του απένειμε τον βαθμό του Στρατηγού.
Εκ των Πρωταγωνιστών της Εξόδου
Τον Απρίλιο του 1824, μετά από υπόδειξη του Μαυροκορδάτου διορίσθηκε μέλος του δικαστηρίου που δίκασε
τον Καραϊσκάκη για προδοσία. Απέφυγε να πάρει μέρος
στον πρώτο εμφύλιο. Παρείχε μάλιστα προστασία στον
Νικηταρά, ο οποίος κατέφυγε στο Μεσολόγγι καταδιωκόμενος από τους «κυβερνητικούς». Κατά την δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Ιμπραήμ και τον Κιουταχή
υπήρξε από τους κύριους συντελεστές της αμύνης. Κατά
την διάρκεια της πολιορκίας νυμφεύθηκε την Ευπραξία,
θυγατέρα του προεστού Στάμου Ραζηκότσικα, με την
οποία απέκτησε στην συνέχεια τρεις υιούς και μία θυγατέρα.
Την 10 Απρίλιου 1826 κατά την Έξοδο των Πολιορκουμένων
υπήρξε ο αρχηγός της μίας εκ των τριών φαλάγγων. Επικεφαλής στις άλλες δύο ήταν ο Κίτσος Τζαβέλλας και ο
Νότης Μπότσαρης. Ο Δημήτριος Μακρής κατά την έξοδο,
δεν ίππευσε το άλογο του, αλλά κινήθηκε πεζή όπως οι
υπόλοιποι. Όταν οι επιζήσαντες των τριών φαλάγγων συ-

ι αγιογραφίες ηρώων του 1821 του Βάσου Βενέρη (γιος του εκλιπόντος Υπτγου (ΠΖ) Κίμωνος Βενέρη μέλους της ΕΑΑΣ) θα τοποθετηθούν
στον πρόναο του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου στο
Νυμφαίο.

ναντήθηκαν στο όρος Ζυγός(Αράκυνθος), ήταν ο μόνος
έφερε όλον τον οπλισμό του και την κάπα του. Το 1826
πήρε μέρος στην και έλαβε μέρος στη μάχη της Αράχοβας,
στην Ανατολική Στερεά (18 Νοεμβρίου 1826). Μετά τον
θάνατο του Καραϊσκάκη(23 Απριλίου 1827) και το προσκύνημα που ακολούθησε, αρνήθηκε να συμβιβαστεί και επανήλθε τα βουνά.
Ανιδιοτελής και Ακέραιος
Προσέφερε τις υπηρεσίες στον πρώτο κυβερνήτη της
Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια και συμμετείχε στην εκστρατεία του Άγγλου στρατηγού Ρίτσαρντ Τσώρτς στην
Δυτική Στερεά Ελλάδα. Μετά την απελευθέρωση απέφυγε
να ζητήσει δημόσια αξιώματα και δεν δέχθηκε την θέση
του υπασπιστού που του προσέφερε ο Βασιλεύς Όθων.
Ονομάσθηκε αξιωματικός της βασιλικής φάλαγγος.1 Διακατεχόμενος από ισχυρό τοπικιστικό πνεύμα δεν θέλησε
να απομακρυνθεί από την ιδιαίτερη πατρίδα του, ασχολούμενος με την γεωργία και την κτηνοτροφία, έως τον
θάνατό του.
Ο Δημήτριος Μακρής υπήρξε αγνός πατριώτης, ανδρείος,
ηθικός, τίμιος, και ικανότατος στρατιωτικός. Ο ιστορικός
Ιωάννης Φιλήμων τον περιγράφει ως εξής: «Ἀρχαϊκώτατος,
ἀπλοηθέστατος, καὶ ἀπονήρευτος, σκεπτικός δε καὶ ὁλιγόλογος,
ἐφερε πάντοτε ἀμετάβλητον τήν ἀθώαν καρδίαν καὶ ἀκατάβλητον τήν σπάνιαν ἀνδρείαν δι’ ὣν πάρα τῆς φύσεως ἧτο
προικισμένος». Στο δημαρχείο του Μεσολογγίου είναι τοποθετημένα τα όπλα του Δημήτριου Μακρή και ανάμεσά
τους το ασημένιο καριοφίλι του, ο φημισμένος Λιάρος, για
το οποίο ο ποιητής της επαναστάσεως Τριαντάφυλλος
Σποντής αφιέρωσε το παρακάτω ποίημα:
Τουρκικά ἔστρωνες κουφάρια
Εἲς τόν πύρινόν σου δρόμον
Εἲς τούς χρόνους τῆς σκλαβιᾶς μας
Τό τουφέκι σου ὁ Λίαρος
Ἒσπειρε παντοῦ τόν τρόμον

1
Η φάλαγγα υπήρξε στρατιωτικό σώμα που ιδρύθηκε
από τον Βασιλέα Όθωνα, στην οποία κατατάσσονταν, όσοι
από τους αγωνιστές του Ι821, δεν μπορούσαν να καταταχθούν στον τακτικό στρατό, είτε λόγω ηλικίας, είτε
λόγω ελλείψεως στοιχειώδους μορφώσεως και άλλων
απαιτούμενων προσόντων.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821
«ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΑΚΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Η

ύπατη ανθρώπινη ανάδυση, η οποία μπορεί να αντιληφθεί, να επικοινωνήσει και να επηρεάσει το Κόσμο
είναι το ανθρώπινο πνεύμα. Η πνευματική ισχύς συνιστά
την ειδοποιό διαφορά του ανθρώπινου είδους. Είναι η
κινούσα δύναμη. Συνιστά τη «ψυχή» της Ανθρωπότητας.
Στον στίβο του ανθρωπίνου πνεύματος το Γένος των Ελλήνων παίζει πανανθρώπινο πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη
τη διαδρομή της μακρόχρονης ζωής του. Το Γένος μας διατηρείται ακμαίο, αληθινό και ζωντανό για περισσότερους
από τριάντα αιώνες! Παρά τα όσα σκαμπανεβάσματα της
ιστορικής του πορείας είναι μία αειθαλής
συλλογική οντότητα, γι’ αυτό μιλάμε για
«βιογραφικό» ολόγραμμα. Ακτινοβολεί πάντα πνευματικό ζωογόνο «φως» και συνιστά
διαχρονικό παγκόσμιο παράδειγμα.
Το ανθρώπινο πνεύμα ταυτίζεται με την
ευρεία Παιδεία. Η Ελλάδα και η Ελληνική
Παιδεία είναι ταυτόσημες έννοιες. Αυτό
ενυπάρχει στην παγκόσμια συνείδηση σε
όλες τις εποχές. Μεταλαμπαδεύθηκε είτε
από τον Όμηρο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, είτε από τον Καζαντζάκη και τον
Ελύτη ή τους μεγάλους άπειρους δημιουργούς - και δημιουργήματα - της Ελληνικής Παιδείας.
Δεν είναι τυχαίο γεγονός αυτή η ταύτιση
της Ελλάδας και της Ελληνικής Παιδείας.
Η Παιδεία των Προγόνων μας αποβλέπει
σε αυτό τούτο το ανθρώπινο είναι, είτε
ως πρόσωπο, ως κοινωνικό και πολιτικό
ον. Η ταύτιση Ελλάδας και Παιδείας αναδύθηκε από το
όραμα που γεννήθηκε για τον άνθρωπο και τη σχέση του
με το Σύμπαν χιλιάδες χρόνια πριν! Κατά την πρώτη μεγάλη
άνοιξη του ανθρώπινου πνεύματος στους ίδιους ελληνικούς
«ιερούς βράχους» που και σήμερα μάς ρίχνουν την επιβλητική
και υποβλητική σκιά τους.
Αυτό το όραμα, που και σήμερα επιζητεί η Ανθρωπότητα,
για έναν πιο ανθρώπινο Κόσμο με ατομική και κοινωνική
ελευθερία και δημιουργία, σε αρμονία με το περιβάλλον
φυσικό και ανθρωπογενές.
Αυτήν, ακριβώς, τη συνειδητή επιδίωξη του υψηλού
πνευματικού στόχου οι Αρχαίοι Πρόγονοί μας ονόμασαν
Παιδεία - έννοια ταυτόσημη με τον Ελληνικό Πολιτισμό,
στον οποίο συμβαδίζουν αρμονικά η γνώση και στοχασμός,
η δεξιότητα και δημιουργία, η σωματική και πνευματική
καλλιέργεια, εργασία, αναψυχή και ψυχαγωγία. Μία γόνιμη
ολιστική Παιδεία, που εξακτινώθηκε σε όλο τον Πλανήτη
και συνέβαλε στη δημιουργία του Οικουμενικού Πολιτισμού.
Σήμερα είναι εμφανής η Παιδεία του Ελληνισμού σε
ολόκληρο τον Κόσμο, όπου υπάρχει δημοκρατία, ατομικά
και κοινωνικά δικαιώματα, που γέννησε η Παιδεία των Ελλήνων.
Συνιστά μοναδικό ιστορικό φαινόμενο σε παγκόσμια
κλίμακα και σηματοδότησε, σε όλες τις εποχές, τις εξελίξεις
του οικουμενικού πολιτισμού - πνευματικού και τεχνικού από την πρώτη εποχή μορφοποίησής της 27 αιώνες πριν
μέχρι και την σύγχρονη εποχή.
Υπήρξαν οι ζωντανές Ελληνικές εστίες εξαπλωμένες σε

ολόκληρη την Οικουμένη! Μια πολιτισμική αλυσίδα με τους
μεγάλους κρίκους που σφυρηλατήθηκαν σε Ελληνικά πνευματικά εργαστήρια από τους χρόνους της Ιωνίας, τους
Αλεξανδρινούς χρόνους, τους χρόνους της Ρώμης, του
Βυζαντίου, της Αναγέννησης, της Σύγχρονης Εποχής ξεκινώντας από τον 18° αιώνα μέχρι και σήμερα.
Οι σημερινοί Έλληνες στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη
Διασπορά αποτελούμε τους ζωντανούς πνευματικούς θεματοφύλακες της ανθρωπότητας και αυτό πρέπει να το
συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Αυτό συνιστά ιστορική αναγνώριση, που δεν έχει καμία σχέση με σωβινισμούς. Μια
αναγνώριση που την έχει κάνει και την αποδέχεται ολόκληρος
ο κόσμος.
Ο σημερινός Ελληνισμός, ως ζωντανός θεματοφύλακας
της Ελληνικής Παιδείας, σημαίνει ένα Έθνος που εμφορείται

από τις ηθικές και αισθητικές αξίες της Ελληνικής πνευματικής
δημιουργίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε δια μέσου των
αιώνων και προπαντός διατηρεί ζωντανή μέσα του την Ελληνική Γλώσσα.
Η Ελληνική Γλώσσα αποτέλεσε και αποτελεί τον εθνικό
συνεκτικό κρίκο του Ελληνισμού σε κάθε άκρο της Γης,
όπως η Ελληνική Γραμματεία μέσα στους αιώνες αποτέλεσε
τον ιστό της πολιτισμικής και ιστορικής μας συνέχειας.
Γλώσσα, Ελληνισμός, Παιδεία αποτελούν το ενιαίο και
μοναδικό σύνολο που δημιούργησε τον Οικουμενικό Ελληνικό
Πολιτισμό.
Προσδοκούμε οι απανταχού Έλληνες να είναι φορείς
του Ελληνισμού - Παιδείας, ανεξάρτητα από κοινωνική
τάξη ή επίπεδο παιδείας. Κανένας νέος Έλληνας δεν επιτρέπεται να στερηθεί από τη μεγάλη πατρογονική πνευματική
περιουσία του, που επί αιώνες έχει αποδειχθεί πολύτιμη
πηγή Παιδείας άλλων Λαών.
Απώτερος σκοπός της Παιδείας μας είναι να κατανοήσουμε
πρώτα εμείς οι Έλληνες και ειδικότερα οι νεότερες γενεές
το μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο που συνιστά ο Ελληνισμός,
ως Πολιτισμός για όλη την Ανθρωπότητα και να καταστούμε
θεματοφύλακές του.
Στον εορτασμό της συμπλήρωσης δύο αιώνων από την
Επανάσταση του 1821 δεν ταιριάζουν έλεγχοι και μεμψιμοιρίες, καυστηριασμοί και δεοντολογίες. Ταιριάζει μόνο
χαρμόσυνη μνήμη του αίνου απέραντος. Την μνήμη ανακαλούμε και τον αίνο αναπέμπουμε.

Ας φρονηματισθούμε, απ’ το μεγαλύτερο ιστορικό Γεγονός
του Ελληνισμού και ας αντλήσουμε από αυτό το Γεγονός
ευκρασία, ευρωστία και εύπνοια.
Με τη ευκαιρία του εορτασμού των διακοσίων ετών από
την Ελληνική Επανάσταση ας αποσυρθούμε στο ηθικό κορφοβούνι του 1821 και από το περήφανο εκείνο καραούλι
ας δούμε να προβάλλεται στο άπειρο πανοραμικά η ιστορική
μας μεγαλογραφία.
Ποια σταθερή συνέχεια! Ποια πιστή συνέπεια! Μία αδιάκοπη
δημιουργική βίωση! Ακαταπόνητη σκυταλοδρομία. Η σκυτάλη
πάντοτε η ίδια. Σκυτάλη πνευματική που μας συνδέει ως
Γένος σ’ όλη της την μακραίωνα αγωνιστική ιερή παράδοση
και πρόοδο.
Ξεπροβάλλουν ο αρματολός και ο γραμματικός. Ο καπετάνιος και ο δάσκαλος. Άνδρες του σπαθιού και άνθρωποι
του λόγου. Ονόματα εδώ και εκεί, φημισμένα
παραδειγματικά. Οι ανδρειωμένοι των παραμυθιών περισσότερο, παρά οι ξεχωρισμένοι
των ιστορικών χρονικών.
Ολίγα ονόματα που θα μιλήσουν για όλα τ’
άλλα. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Κανάρης,
Σαχτούρης, Μιαούλης, Καψάλης, Μπότσαρης,
Παπαφλέσσας, Τζαβέλας, Νικηταράς… Και
πού τελειώνει η ποίηση και πού αρχίζει η
ιστορία!
Και προελαύνουν εμπρός, ο σταυρός του
Παπά, το δαυλί του μπουρλοτιέρη, η φουστανέλα, το καριοφίλι. Άτακτοι θρυλικοί. Δύσκολα πειθαρχούντες, εύκολα συγχεόμενοι
στην προοπτική του πίνακα. Ισοπεδωτικοί,
προσωπολάτρες. Πρωτογενείς. Ηρωικοί, Ομηρικοί, περισσότερο πλήττουν τη φαντασία,
σταματούν το λογισμό. Δύσκολα μπορείς να
καταλάβεις αν έρχονται να χτυπήσουν τον
αλλόφυλο ή να χτυπηθούν μεταξύ τους.
Θα δούμε πόσο αδιάθλαστα ευθυγραμμίζονται στον περιστύλιο του Εθνικού Πανθέου: ο Όμηρος, ο Αισχύλος, ο
Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας, ο Αριστοτέλης, ο
Πλήθων Γεμιστός, ο Μ. Βασίλειος, ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος Ναζηανζηνός, ο Κοραής, ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο
Σεφέρης, Ελύτης κ.ά. τελετουργοί του ελληνοχριστιανικού
πνεύματος.
Και στην άλλη σειρά παραστέκεται η σεβάσμια χορεία: ο
Γρηγόριος ο Ε’, ο Σαλώνων Ησαΐας, ο Κύπρου Κυπριανός, ο
Χρυσόστομος Σμύρνης και τόσοι άλλοι ιεράρχες και της
Ελευθερίας Εθνομάρτυρες.
Το θέαμα είναι απέραντο ολόγραμμα, που θαμπώνει τα
μάτια και ζαλίζει τη σκέψη.
Η Ελλάδα η μία, ενιαία, αδιαίρετη, αδιάσπαστη απαλλαγμένη από τα φυλετικά της ελαττώματα της φιλοπρωτίας
και της διχοστασίας, φορτισμένη από τις εθνικές αρετές,
της φιλοπατρίας, της φιλομάθειας, της ανδραγαθίας, λάμπει
σαν διαμάντι.
Ας μη λησμονούμε ποτέ ότι το θαύμα της Παλιγγενεσίας,
όπως και όλη η ιστορική ζωή του Ελληνισμού οφείλεται
στην αθάνατη ελληνική ψυχή που κρατάει εσαεί ζωντανό
το Γένος των Ελλήνων.
Αυτή την αδάμαστη και υπέροχη ελληνική ψυχή καλούμαστε ΕΜΕΙΣ οι Νεοέλληνες να καλλιεργούμε αόκνως και
διαρκώς, αλλά κα να μεταλαμπαδεύσουμε με το παράδειγμά
μας στους Επιγόνους μας.
Τούτο συνιστά το ύπατο Ιερό καθήκον μας.!
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Επετειακό αφιέρωμα: «200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία»

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος Υδκτής Δ’ Σ. Στρατού

Κ

αιρό τώρα διατυμπανίζουν οι
∙εντιμότατοι Άρχοντες∙ τις εορταστικές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για την επέτειο
των 200 χρόνων από την έναρξη
της Επαναστάσεως του Ελληνικού
Λαού για να αποτινάξει τον ζυγό
του βάρβαρου κατακτητή.
Συγκροτήθηκαν Επιτροπές (ως
γνωστόν στην Ελλάδα όπου Επιτροπές αποτέλεσμα ΜΗΔΕΝ), ανέλαβε Πρόεδρος όλων των φορέων
η γνωστή κυρία Αγγελοπούλου,
κόπηκαν αναμνηστικά νομίσματα,
γράφουν οι εφημερίδες, διαλαλούν τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις (με το αζημίωτο βέβαια)
και πρόσφατα άκουσα ότι εκλήθησαν να παραβρεθούν τουλάχιστον στην Παρέλαση μπροστά
στον Άγνωστο Στρατιώτη (όχι στο
Τατόϊ) ο Πούτιν από την Ρωσία, ο
Πρίγκιπας Κάρολος από την Αγγλία
και ο Μακρόν από την Γαλλία. (Να
μην ξεχνάμε τις Μεγάλες Δυνάμεις
που έβαλαν το χεράκι τους στην
Ναυμαχία του Ναβαρίνου και ακολούθως τα τρία Κόμματα στην
∙Ψωροκώσταινα∙ (Ρωσικό- Αγγλικό- Γαλλικό!!).
Η μόνη υποχρέωση της ∙πολιτισμένης∙ Ευρώπης θα είναι να
τυπώσει ένα πεντάευρο με παραστάσεις από τους αγώνες του
21, το οποίο να κυκλοφορήσει σ’
όλο τον κόσμο για να μάθουν οι
Λαοί τι εστί Έλληνας αρματολός
και κλέφτης.
Δεν ξέρω τι μεγαλεπήβολα σχέδια έχει η κ. Αγγελοπούλου (αναπαραστάσεις μαχών, φολκλορικές
εκδηλώσεις, πυροτεχνήματα, προβολή ντοκιμαντέρ κλπ) αλλά Τούρκα, όπως έκανε ο Ερντογάν για
την επέτειο του Ματζικέρτ και την
΄Αλωση της Βασιλεύουσας, σύντομα όμως επειδή έφτασε ο καιρός, θα τα πληροφορηθεί ο Ελληνικός Λαός.
Παρά τη πανδημία του κορονοϊού (με τις μεταλλάξεις του)
και την οικονομική κρίση που περνάει ο κοσμάκης επιβάλλεται να
γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις
για τον σταθμό αυτό της Ιστορίας
του Γένους μας, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη την ρήση του
Χείλωνα του Λακεδαιμόνιου ∙Μηδέν άγαν∙.
Η ταπεινή μου γνώμη είναι (αν
βέβαια επιτρέψουν οι λοιμωξιολόγοι) να γίνει μια μεγαλοπρεπής
παρέλαση στην Αθήνα (δίχως μαθητιώσα νεολαία) αλλά με αγω-

νιστάς του 21 που θα ηγείται έφιππος ο Γέρος του Μοριά, με συλλόγους από την Ελλάδα και την
Κύπρο με Εθνικές ενδυμασίες, με
άνδρες και γυναίκες που να κρατούν πινακίδα με το όνομα της
περιοχής που έγινε κάθε μάχη
(π.χ. Γραβιά, Αλαμάνα, Βαλτέτσι)
και στο τέλος να παρελάσει το
καμάρι του Ελληνικού Λαού, ο
Στρατός μας, με πεζά τμήματα
και μηχανοκίνητα (κατά μάζας
όπως λέγαμε κάποτε στα Τεθωρακισμένα).
Για την μαθητιώσα νεολαία προτείνω, οι δάσκαλοί τους να αναρτήσουν στις αίθουσες πάλι τους
ήρωες του 21 και να τους διαβάσουν αποσπάσματα από τα Απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Ιωάννη Μακρυγιάννη, τον Ύμνο εις την Ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού,
την Διακήρυξη του Αλεξάνδρου
Υψηλάντη ∙Μάχου Υπέρ Πίστεως
και Πατρίδος∙ και τον Θούριο του
Ρήγα.
Να επισκεφθούν (όσα σχολεία
μπορούν) το Πολεμικό Μουσείο
στην Ρηγίλλης και το Εθνολογικό
Μουσείο στην Παλιά Βουλή, όπου
απ’ έξω στέκεται υπερήφανος ο
Γέρος του Μοριά και γράφει στη
βάση του μπρούντζινου αγάλματος:
∙ΕΦΙΠΠΟΣ ΧΩΡΕΙ ΓΕΝΝΑΙΕ ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΠΩΣ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ∙
και μετά να γράψουν μια έκθεση
που θα βραβευθεί η καλλίτερη
ενός μαθητή κάθε πόλεως από
την Βουλή των Ελλήνων (να κρατηθεί ένα ποσόν από τον μισθό
των βουλευτών).
Τέλος, για να μη μείνουν παραπονεμένοι
και
οι
∙προοδευτικοί∙οι αντιρρησίες και
οι αμφισβητίες τύπου Ρεπούση,
να διδάξουν στα Σχολεία στους
μαθητές τι τέλος είχαν πολλοί
από τους ήρωες των σκληρών,
πολύχρονων και αιματηρών αγώνων από τον Μάρτιο του 1821
έως τις 12 Σεπτεμβρίου 1829 με
την Μάχη της Πέτρας (Ανδρούτσος, Ματρόζος, Μπουμπουλίνα
και τέλος ο Ιωάννης Καποδίστριας).
Το παρακάτω ποίημα του Κωστή
Παλαμά να γραφεί στον πίνακα
κάθε Σχολικής Αίθουσας για να το
απομνημονεύσουν οι Έλληνες
μαθητές.
Αυτό, τον λόγο θα σας πώ
δεν έχω άλλο κανένα:
Μεθύστε με τ’ αθάνατο
Κρασί του Εικοσιένα!!

Χρονογράφημα

Νάτανε το ‘21

Φ

ακμήν έφθασεν σήμερον των Τούρκων η τυαίνεται ότι εμείς εδώ στη Ελλάδα
Γράφει ο
ραννία…Οι ταλαίπωροι Έλληνες δεν είναι πλέον
δεν πρόκειται να ησυχάσουμε.
κύριοι μήτε κτημάτων, μήτε τέκνων, μήτε των
Είδαμε και πάθαμε να ηρεμήσουμε από
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ
ιδίων αυτών γυναικών» (Ιστορία του Ελληνικού
τον «συνωστισμό» της Σμύρνης της κας
Υποστράτηγος ε.α.
Έθνους, τ. 1, σελ. 150.).
Ρεπούση και ξαφνικά ήρθανε τα πάνω –
Έτσι λοιπόν και πάντα σύμφωνα με τους
κάτω. Και ξαφνικά, ό,τι ξέραμε μέχρι σήεναλλακτικούς ιστορικούς, ήταν όλα όμορφα κι’ ωραία τους
μερα, θα πρέπει να το ξεχάσουμε και μάλιστα το δυνατόν ταδύο πρώτους αιώνες της Οθωμανικής (προσέξτε ποτέ Τουρκιχύτερα. Και ξαφνικά ό,τι μας έμαθαν σοφοί καθηγητές που
κής…) επισκέψεως (όχι και…κατακτητές οι Οθωμανοί).
έλιωσαν παντελόνια στα θρανία και άσπρισαν τα μαλλιά τους
Τώρα πώς αφού τα πράγματα ήταν τόσο καλά, τα Επαναστις πανεπιστημιακές έδρες, ετέθησαν στο περιθώριο με συστατικά Κινήματα άρχισαν από το 1463 και μέχρι το 1821 είχαν
νοπτικές διαδικασίες.
εκδηλωθεί περί τα 150, είναι ένα γεγονός για την ερμηνεία
Και αναρωτιέται τώρα ο κάθε προβληματισμένος, που έχει
του οποίου η επιστήμη αδυνατεί να ερμηνεύσει, σηκώνει
διαβάσει 2-3 σελίδες ιστορίας:
ψηλά τα χέρια και ρίχνει φάπες στους εναλλακτικούς.
l Ρε Παπαρρηγόπουλε τα είχες “τσούξει” όταν έγραφες ότι
Άλλο θέμα που μας έμαθαν οι εναλλακτικοί, είναι ότι το
«ο αγών της Ελληνικής Ελευθερίας υπήρξε μέγας και αποφασιστικός σταθμός»;
Κρυφό Σχολειό είναι μύθος, αφού η Παιδεία επί Οθωμανικής
l Εσύ Σπυρίδωνα Τρικούπη, τι σκεφτόσουν όταν διακήρυσσες
(είπαμε όχι Τουρκικής) προστασίας, ήταν ελεύθερη και κάθε
στο Προοίμιο της ιστορίας σου ότι «Αδύνατον να διατηρηθή
μεσημέρι γέμιζε η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες Ελληνικές
αμετάβλητος η πολιτική θέσις δύο εθνών, κατοικούντων ένα
πόλεις από σχολικά λεωφορεία, που μετέφεραν τους χαρούκαι τον αυτόν τόπον, όταν το μεν δεσπόζον διαμένη στάσιμον,
μενους Έλληνες μαθητές στα σπίτια τους.
το δε δεσποζόμενον προοδεύη. Η πολιτική των εθνών τούτων
Βέβαια, πάλι αυτός ο κακομαθημένος ο Κοραής, αλλιώς
μεταβολή, καθίσταται έτι μάλλον βεβαία, αν τα έθνη ταύτα
μας τα λέει το 1801 στο «Σάλπισμα Πολεμιστήριον»: «Τους
έχωσι διάφορον καταγωγήν, πρεσβεύωσι διάφορον θρησκείαν,
ιερούς ημών Ναούς, μετέβαλλαν εις τζαμιά και μας στερούσαν
λαλώσι διάφορον γλώσσαν, ζώσι μακράν πάσης προς άλληλα
την ανάγκη να συστήσωμεν σχολεία…». Επίσης ο Υπασπιστής
συγγενικής επιμιξίας, θεωρώνται αμοιβαίως ως βέβηλα και μιτου Κολοκοτρώνη Φώτιος Χρυσανθακόπουλος, πιο γνωστός
σώνται…».
ως Φωτάκος, γράφει στα Απομνημονεύματά του το 1827:
l Ρε συ Ρήγα, που κάνεις και το μάγκα, είχες “σώας τας
«Μόνοι των οι Έλληνες εφρόντισαν δια την Παιδείαν, η οποία
φρένας” όταν τραγουδούσες «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη
συνίστατο εις το να μανθάνουν τα κοινά γράμματα και ολίγην
αριθμητικήν ακανόνιστον. Εν ελλείψει δε διδασκάλου, ο ιερεύς
ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»;
εφρόντιζεν περί τούτου. Όλα αυτά εγίνοντο εν τω σκότει και
Τα λέμε αυτά, διότι άλλα ξέραμε και άλλα μας «μαθαίνουν»
προφυλακτικά από τους Οθωμανούς».
τώρα, οι διάφοροι εναλλακτικοί ιστορικοί, που βλέπουν τα γεΜεγάλη προβολή έγινε από τους εναλλακτικούς (το περίεργο
γονότα με «μια άλλη ματιά», όπως ισχυρίζονται. Με κόκκινες
θα ήταν να μη γινόταν) και του Γιακόμπ (!) Φιλίπ Φαλμεράιερ,
παρωπίδες να συμπληρώσω εγώ.
ο οποίος σπούδασε, μεταξύ των άλλων, σημιτικές (!) γλώσσες
Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε, ότι τους δύο πρώτους αιώνες
και παρασημοφορήθηκε (προφανώς «δια παρασχεθείσας υπητης Οθωμανικής (προσέξτε όχι Τουρκικής. Ο όρος ‘’Τούρκος’’
ρεσίας») από τους Τούρκους το 1847!
καθιερώθηκε πολύ αργότερα από τον Κεμάλ, μετά την επιΟ «πολύς» Φαλμεράιερ υποστηρίζει ότι οι σύγχρονοι Έλληνες
κράτηση του κινήματος των Νεοτούρκων) κατοχής, τα πάντα
δεν είναι απόγονοι των Αρχαίων, αλλά αποτέλεσμα προσμίξεων
όλα ήταν μια χαρά, δούλευαν ρολόι και ένας οργασμός έργων
(και κάποιος άλλος το είπε αυτό…). Το κύριο επιχείρημά του,
(γιοφύρια, αγορές, λουτρά, νοσοκομεία, δρόμοι), που θα
είναι ότι υπάρχουν πολλές ξένες λέξεις (κυρίως σλάβικες και
ζήλευε και ο Μαυρογιαλούρος γίνονταν ολούθε. Ακόμη και
τούρκικες), στο καθημερινό λεξιλόγιο των Ελλήνων. Αν ζούσε
γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων έγιναν και άσε τον Τρικούπη
σήμερα ο Φαλμεράιερ, τι θα μας έλεγε για την αγγλική, αλλά
να λέει τα δικά του.
και για άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, οι οποίες βρίθουν ελληνικών
Ποιος τα λέει αυτά; Ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου
λέξεων; (βλέπε ιστορική ομιλία του Ξενοφώντος Ζολώτα).
της Κωνσταντινουπόλεως Φικρέτ Αντανίρ. Τώρα ησύχασα.
Βέβαια η σημαία των πάσης φύσεως εναλλακτικών ιστορικών,
Τώρα με πείσατε. Αμ πέστε το μου ρε παιδιά να ενημερωθώ ο
είναι η Απελευθέρωση (και όχι Άλωση. Στην Τριπολιτσα τότε
άσχετος. Ακόμα μάθαμε από τον τούρκο ιστορικό, ότι το
το 65% ήσαν Έλληνες. Άρα μία Ελληνική πόλη απελευθερώθηκε
χωριό Παναγιά της Βοιωτίας γνώρισε τιμές και δόξες. Αν όμως
από Έλληνες) της Τριπολιτσάς. Εκεί βγάζουν όλο το φαρμάκι
από τις όποιες τιμές και δόξες της Παναγιάς, κρίνομε μια ολότους και κορδώνονται ότι απέδειξαν ότι οι Έλληνες είναι,
κληρη Επανάσταση, τότε αυτό κι’ αν είναι επιλεκτική εξιστόρηση
ούτε λίγο ούτε πολύ, «φονιάδες των λαών». Μετά τους Αμετων γεγονότων. Χώρια που χωριό Παναγιά στην Βοιωτία δεν
ρικάνους βέβαια.
υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα. Από την πολλή ευμάρεια,
Όταν το 1944 ο Αμερικανός Στρατάρχης Τζώρτζ Πάττον
φαίνεται ότι εξεμέτρησε το ζην. Ήγουν πόθανε ολωσδιόλου.
προετοίμαζε τους άνδρες του για την τελική σύγκρουση με
Εξαφανίστηκε βρε αδελφέ, πώς να το πούμε; Εκτός και αν οι
τους Γερμανούς τους έλεγε: «Τώρα μερικοί από ’σας ξέρω ότι
εναλλακτικοί εννοούν την Παναγιά την Πλατανιώτισσα, στο
αναρωτιέστε αν θα δειλιάσετε ή όχι μπροστά στα πυρά. Μην
πανηγύρι της οποίας πήγαιναν ο Αυλωνίτης με τον Φωτόπουλο
ανησυχείτε γι’ αυτό. Σας διαβεβαιώ πως όλοι θα κάνετε το καστη γνωστή ταινία του Αλέκου Σακελάριου… Οπότε, γαρύφαλλο
θήκον σας. Οι ναζί είναι ο εχθρός. Ορμήστε και χύστε το αίμα
στ’ αφτί…
τους. Ρίξτε τους στην κοιλιά. Όταν θα βάλετε το χέρι δίπλα
Λένε ακόμα οι σύγχρονοι διαστρεβλωτές της ιστορίας, ότι
σας σ’ ένα σωρό από πολτό που μέχρι τότε ήταν το πρόσωπο
ουδείς διωγμός έγινε, τουλάχιστον τους δύο πρώτους αιώνες
του καλύτερού σας φίλου, τότε θα ξέρετε τι να κάνετε».
και ότι οι Έλληνες, ήσαν περίπου ευτυχισμένοι, που τους
Ο Κολοκοτρώνης άραγε τι θα μπορούσε να πει στα παλικάρια
είχαν κατακτήσει οι Οθωμανοί! Βέβαια ο Γάλλος Ιησουίτης
του, τα οποία επί 4 αιώνες «άγγιζαν τον πολτό», που ήταν το
Francois Richard, έχει τις αντιρρήσεις του όταν το 1657
πρόσωπο του παιδιού τους, της γυναίκας τους, των γονιών
έγραφε: «…από την εποχή του Νέρωνα έχει να υποστεί ο Χριτους; Φτάνουν πια ρε σεις τα κροκοδείλια δάκρυα για τους
στιανισμός διωγμούς σκληρότερους από αυτούς που αντιμετωπίζει σήμερα (αναφέρεται στο 1650) η Ανατολική εκκλησία.
αναξιοπαθούντες κατακτητές.
Και όμως οι Έλληνες (προσοχή: οι Έλληνες), είναι ευτυχισμένοι
Άλλωστε, ουδείς Ντελακρουά ή Βίκτωρ Ουγκώ βρέθηκε να
που είναι Χριστιανοί».
περιγράψει Ελληνικές θηριωδίες, όπως έκαναν για τις ΟθωμαΕξ’ άλλου ο Αδαμάντιος Κοραής στην «Αδελφική Διδασκαλία»
νικές…
του, γράφει το 1798: «Είναι εις όλους γνωστόν, εις πόσην
Άρα λοιπόν; Άφεριμ…
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Επετειακό αφιέρωμα: «200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία»
Η «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ» ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΒΑΚΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Νομικός

Ο

Εθνομάρτυρας και Πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης Ρήγας
Φεραίος-Βελεστινλής (1757-1798), γεννήθηκε στο Θεσσαλικό χωριό
Βελεστίνο (αρχαίες Φέρες). Σε ηλικία 20 ετών εγκατέλειψε το Βελεστίνο,
κατέφυγε στο Λιτόχωρο και μετά στο Αγ. Όρος και την Κων/πολη, όπου
και γνωρίστηκε με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη (1726-1806) – παππού του
μετέπειτα αρχηγού της Επαναστάσεως Αλ. Υψηλάντη - τον οποίον και
ακολούθησε στο Ιάσιο ως ηγεμόνα της Μολδαβίας.
Διαμένων σε παραδουνάβιες περιοχές συνέλαβε την ιδέα της απελευθέρωσης του Γένους των Ελλήνων. Το 1786 έγινε Γραμματέας του
Ηγεμόνα της Βλαχίας Νικ. Μαυρογένη – αδελφό του παππού της Μαντώς
Μαυρογένους - στο Βουκουρέστι. Τον Αύγουστο του 1796 αναγκάσθηκε
να καταφύγει στην Βιέννη, που έγινε το κέντρο της επαναστατικής του
δράσεως.
To 1797, στον απόηχο των εξελίξεων της Γαλλικής Επανάστασης, κυκλοφόρησε το επαναστατικού περιεχομένου έργο με τον επιμήκη τίτλο:
«Ρήγα φιλοπάτριδος, ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ των κατοίκων της Ρούμελης,
της Μ. Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας (σ.σ.
Μολδοβλαχίας). Υπέρ των νόμων- Ελευθερία, Ισοτιμία, Αδελφότης - και
της Πατρίδος», το οποίο περιείχε κωδικοποιημένη πρόταση υπό συνταγματική μορφή για την οργάνωση και λειτουργία του Πολιτεύματος της
μετεπαναστατικής Ελλάδος, ως κράτους ανεξάρτητου και ενιαίου. Το
έργο περιελάμβανε τα πονήματα: «Επαναστατική Προκήρυξη υπέρ νόμων
και πατρίδος», «Διακήρυξη των Δικαίων (=δικαιωμάτων) του Ανθρώπου»
και το «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας».
Η «Επαναστατική Προκήρυξη», απευθύνονταν προς τους λαούς «που
στενάζουν υπό την δυσφορωτάτην τυραννίαν του οθωμανικού δεσποτισμού» παροτρύνοντας αυτούς «να εγείρουν ανδρείως τον καταβεβλημένο
τράχηλόν των, ενοπλίζοντες εμμανώς τους βραχιονάς των με τα άρματα
της εκδικήσεως δια να εκβοήσουν ενώπιον πάσης της Οικουμένης τα
άμωμα δίκαια (τα οποία) θεόθεν εχαρίσθησαν (σε αυτούς) δια να ζήσουν
ησύχως επάνω εις την γην». Στην τελευταία ενότητα της Προκήρυξης ,
οι λαοί παρακινούνται να ελέγχουν τους διοικούντες ώστε να εκδίδουν
νόμους ωφέλιμους στην κοινωνία, «εναγκαλιζόμενοι την πολύτιμον
ελευθερίαν των ενδόξων προπατόρων των».
Η κωδικοποιημένη «Διακήρυξη των Δικαίων του Ανθρώπου» πραγματεύεται την καταγραφή δικαιωμάτων και ελευθεριών φυσικού Δικαίου.
Κατ΄ αυτήν : « Η αυτοκρατορία (=κυριαρχία) του Λαού είναι αδιαίρετη
και αναφαίρετη και ο Λαός μόνο μπορεί να προστάζει[…..] για όλα και
χωρίς (κανένα) εμπόδιο». Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας,
είναι ίσοι απέναντι στον Νόμο, έχουν δικαίωμα αντίστασης εναντίον
εκείνων που κατέχουν δημόσια αξιώματα και δεν μπορεί να συλλαμβάνονται
ή φυλακίζονται, παρά μόνο εφόσον υπάρχει Νόμος και όπως αυτός
ορίζει. Ομοίως έχουν την ελευθερία του συναθροίζεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, της ακώλυτης επιλογής εργασίας και της προστασίας των «κτημάτων» (=περιουσίων) τους. Κάθε δόσιμο (φορολογία) γίνεται για το
Δημόσιο και «όχι για αρπαγές του ενός και του άλλου». Οι υπήκοοι έχουν
το δίκαιο (= υποχρέωση) να συντρέξουν στο «ρίψιμο του τεφτεριού»
(=να συνεισφέρουν) προς το Δημόσιο, αλλά δικαιούνται να παίρνουν (=
να ζητούν) λογαριασμό από εκείνον που το σύναξε. Αναφορικά με την
Παιδεία, η Πατρίς «έχει» (=είναι υποχρεωμένη) να καταστήσει σχολεία
εις όλα τα χωριά δια τα αρσενικά και θηλυκά παιδιά. (Διότι) «εκ των
γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα
έθνη»
Μετά την Διακήρυξη, η πρόταση και ο οραματισμός του Ρήγα για ένα
φιλελεύθερο δημοκρατικό Πολίτευμα στην απελευθερωμένη Ελλάδα
βρήκαν νομική και ιδεολογική υλοποίηση στο εξ 124 άρθρων μεγαλόπνοο
«Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας» ή, απλούστερα, «Σύνταγμα του
Ρήγα», εμπνευσμένο από το Γαλλικό σύνταγμα του 1793 και το πολίτευμα
της αρχαίας Αθήνας, αλλά χωρίς να εκλείπει το πνεύμα της χριστιανικής
Πίστεως.
Στο εν λόγω πόνημα η έννοια του «Έθνους» συνυφάζεται «με το
πλήθος του Λαού το οποίον είναι θεμέλιον της εθνικής παραστήσεως
και όχι μόνο οι πλούσιοι και οι κοτζαμπάσηδες».
Οι αναφορές του Συντάγματος στην λαϊκή αυτοκρατορία, την πολιτική
ισότητα και τα ατομικά/ κοινωνικά δικαιώματα αποτυπώθηκαν όπως
στην «Προκήρυξη των Δικαίων του Ανθρώπου» της οποίας άξιον ιδιαίτερης
μνείας είναι το πρώτο εδάφιο του ακροτελεύτιου άρθρου της που αναγνωρίζει το δικαίωμα αντίστασης του αδικούμενου λαού κατά της
εξουσίας, έχον ως εξής: «Όταν η Διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα
δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάμνει ο
λαός επανάσταση, ν’αρπάξει τ’άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους
του, είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητο

απ’όλα τα χρέη του».
Επιστέγασμα των ανωτέρω ρυθμίσεων ήταν η κατά το άρθρο 20 του
Συντάγματος του Ρήγα πρόβλεψη και διεξαγωγή εκλογών για την
ανάδειξη αντιπροσώπων του Έθνους, ενώ δεν έλειψαν ούτε οι διατάξεις
Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και εκπροσώπησης της Χώρας ούτε και θεσμοί άμεσης δημοκρατίας, όπως το
δημοψήφισμα, η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, το αιρετό των δικαστών.
Στο Παράρτημα του Συντάγματος, περιγράφεται η Σημαία του Ρήγα, με τρεις
παράλληλες τρίχρωμες λωρίδες: Mια
κόκκινη, που απεικονίζει «την αυτεξουσιότητα του Ελληνικού Έθνους», μια
άσπρη «την αθωότητα της δικαίας ημών
αφορμής κατά της τυραννίας» και μια
μαύρη, «τον υπέρ της Πατρίδος και Ελευθερίας ημών θάνατο». Στο μέσον της σημαίας απεικονίζεται «το ρόπαλο του Ηρακλέους» συμβολίζον την δύναμη των σκλαβωμένων Ελλήνων να γκρεμίσουν την απολυταρχία του Σουλτάνου και άνωθεν αυτού τρεις σταυροί
σημαίνοντες, κατά μια άποψη, αντίστοιχα: ΕΛΕΥΘΡΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΤA.
Η «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣIΣ» τυπώθηκε τον Νοέμβριο 1797 σε 3.000
αντίτυπα στην Βιέννη, εντός του παράνομου τυπογραφείου των Στατιστινών
αδελφών Πούλιου. Στα τέλη του έτους, σκοπεύοντας ο Ρήγας να
κατέλθει στην Ελλάδα για να αρχίσει την επαναστατική του δράση,
προωθεί τα κιβώτια με τα έντυπα στον εν Τεργέστη φίλο του Αντώνη
Νιώτη, στέλνοντας συγχρόνως και ενημερωτική επιστολή προς τον
έμπιστο συνεργάτη του Αντώνη Κορωνιό που δεν την παρέλαβε ο ίδιος
διότι απουσίαζε στην Δαλματία αλλά ο συνεταίρος του Δημ. Οικονόμου,
ο οποίος, από δόλο ή φόβο, τα παρέδωσε στην αυστριακή αστυνομία.
Έτσι, όταν ο Ρήγας ανύποπτος αφίχθη στην Τεργέστη, συνελήφθη και,
αρχές Φεβρ. 1798, οδηγήθηκε στην Βιέννη με την κατηγορία της προπαρασκευής επανάστασης κατά των Τούρκων. Στις 10 Μαΐου του ιδίου
έτους οι Αυστριακοί τον παρέδωσαν στον Τούρκο καϊμακάμη του Βελιγραδίου που τον φυλάκισε μαζί με άλλους 7 συντρόφους του στο παραποτάμιο φρούριο Νεμπόσα. Εκεί αφού τους βασάνισαν σκληρά, την ν.
10/11 Ιουν 1798 (π.ημ.) τους στραγγάλισαν και, σύμφωνα με επίσημα
αυστριακά έγγραφα (Έκθεση Λεγκράντ – Λαμπρού), πέταξαν τα σώματά
τους στον Δούναβη.
Είναι ευτύχημα για τον Ελληνισμό ότι ο Ρήγας, προ της συλλήψεως,
είχε προλάβει να διασπείρει ευρέως προς έμπιστα πρόσωπα, χειρόγραφα
και περί τα 200 αντίτυπα του έργου του, εκ των οποίων, όμως, ουδέν
διεσώθη μέχρι σήμερα, προφανώς διότι οι αποδέκτες τους, ένεκα
φόβου, τα εξαφάνισαν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πατριάρχου
Γρηγορίου Ε’ ο οποίος, με την από 1 Δεκ. 1798 (δηλαδή εξάμηνο μετά
την θανάτωση του Ρήγα) Πατριαρχική Επιστολή του, έδωσε προς τον
Μητροπολίτη Σμύρνης Άνθιμο - και πιθανώς και σε άλλους Μητροπολίτες
- εντολή να περιμαζέψει όσα έντυπα και χειρόγραφα κυκλοφορούσαν
στην Περιφέρειά του και να τα στείλει αμελητί στην Κων/πολη.
Το κείμενο της «ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ» παρέμενε άγνωστο μέχρι
το 1871, ώσπου στο Περιοδικό «ΠΑΡΘΕΝΩΝ», (τ.Β’, σ. 507) δημοσιεύθηκε
από τον ιστορικό Παν. Χιώτη (1814-1896) ένα χειρόγραφο αντίγραφο
του πρωτοτύπου, ληφθέν από το αρχείο του καθηγητού της Ιονίου Ακαδημίας Νικ. Μανιάκη (1789-1854), στην Ζάκυνθο. Ατυχώς, το χειρόγραφο
έχει χαθεί και αγνοείται η τύχη του. Ένα δεύτερο χειρόγραφο με
χρονολογία 1807, βρέθηκε από τον καθηγητή Αλ. Έλιαν το 1950 στο
Βουκουρέστι και σήμερα σώζεται στην βιβλιοθήκη της ρουμανικής ακαδημίας. Πρόκειται για το «Χειρόγραφο του Βουκουρεστίου» του οποίου η
χρησιμότητα έγκειται, κατά τον καθηγητή Απ. Δασκαλάκη, στο ότι
επέτρεψε την σχεδόν πλήρη αποκατάσταση, μελέτη και αξιολόγηση
του αυθεντικού κειμένου της «Νέας Πολιτικής Διοίκησης».
Και ένα τρίτο χειρόγραφο,
το επονομαζόμενο «Χειρόγραφο των Κυθήρων», βρέθηκε από τον φιλόλογο Εμμ.
Στάθη στο αρχείο του πατέρα του Σπύρου Στάθη (18891945), θεωρείται ότι αντιγράφηκε από έντυπο του
1797, είναι, όμως, άγνωστος
ο αντιγραφέας και το έτος αντιγραφής. Βρίσκεται καταχωρημένο στην
βιβλιοθήκη παλαιών βιβλίων της Βουλής των Ελλήνων και αποτελεί το
πρώτο πολιτικό συνταγματικό κείμενο του νεότερου Ελληνισμού.
Παρά τις ενάντιες περιστάσεις, το «Σύνταγμα του Ρήγα» όχι απλά κατόρθωσε να «επιβιώσει» αλλά και να διαφωτίσει τους εμπνευστές της
Ελληνικής Μετεπαναστατικής Πολιτείας, αρχής γενομένης από τα
ιδρυθέντα τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης «τοπικά πολιτεύματα»,

που θεωρούνται οι στοιχειώδεις «κρατικές»-διοικητικές οργανώσεις των
απελευθερουμένων περιοχών. Σημαντικά εξ αυτών των είναι: Η «Μεσσηνιακή Γερουσία», που εξέδωσε την πρώτη «Διακήρυξη περί Ανεξαρτησίας»
προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές (Καλαμάτα 25-3-1821), η «Βουλή της Θετταλομαγνησίας» (Βελεστίνο, 11-5-1821) κατά την οποίαν ο Άνθιμος
Γαζής (1758-1828) συνέστησε «μίμηση του έργου του Ρήγα» για την
σύνταξη τοπικού συντάγματος, η «Συνέλευση των Καλτεζών» (20-26
/5/1821), που αποτέλεσε το πρώτο επίσημο νομικό κείμενο της σύγχρονης
Ελλάδος και οι Συνελεύσεις της Δυτικής και Ανατολικής Χέρσου Στερεάς
Ελλάδος (Νοε. 1821, στο Μεσολόγγι και στην Άμφισα, αντίστοιχα ) που
έθεσαν τις πολιτειακές βάσεις των περιοχών τους.
Εναργέστερη προσδιορίζεται η επίδραση του Ρήγα στα τρία Συντάγματα
του Αγώνα. Αναλυτικότερα: Tον Ιανουάριο 1822, η Α’ Εθνoσυνέλευση
ψηφίζει στην Επίδαυρο την «Διακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας», που
προβάλλει την ίδρυση του Έθνους-Κράτους, όπως την οραματίσθηκε ο
Ρήγας και το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος», που καθιέρωσε την
δημοκρατική Αρχή της «Διακρίσεως των Εξουσιών», πάλι κατά τις δικές
του προβλέψεις.
Το Σύνταγμα της Επιδαύρου, τον Απρίλιο 1823, αναθεωρήθηκε από
την Β’ Εθνοσυνέλευση που συνήλθε στο Άστρος Κυνουρίας. Το νέο Σύνταγμα, ο «Νόμος της Επιδαύρου», ήταν νομοτεχνικώς αρτιότερο αφού
ενίσχυε την θέση του «Βουλευτικού» και την Αρχή του «φυσικού δικαστού»,
παρείχε μεγαλύτερη προστασία στα ανθρώπινα δικαιώματα , απαγόρευε
την δουλεία, αναγνώριζε την αυξημένη τυπική ισχύ του Συντάγματος,
αλλά, εν τούτοις. ουδόλως παρέκκλινε από τις κατευθύνσεις και τις
Αρχές του Ρήγα, μάλλον, θα έλεγε κανείς, τις εφάρμοσε περισσότερο.
Την Πρωτομαγιά 1827, στην Τροιζήνα, η Γ’ Εθνοσυνέλευση, έχοντας
ήδη αποφασίσει την μεταβίβαση της νομοτελεστικής εξουσίας στον Καποδίστρια και σκοπεύοντας να δώσει στο Έθνος οριστικό Πολίτευμα με
βάση το υπό του Ρήγα προτεινόμενο, ψήφισε το «Πολιτικό Σύνταγμα της
Ελλάδος». Η αξία του νέου Συντάγματος έγκειτο στο ότι, δια του άρθρου
5, διεκήρυσσε για πρώτη φορά την υπέρτατη δημοκρατική Αρχή της
«εθνικής λαϊκής κυριαρχίας» με διατύπωση γλωσσικά και εννοιoλογικά
όμοια με εκείνη του « πρώτου διδάξαντος» Ρήγα: «…H κυριαρχία
ενυπάρχει εις το Έθνος. Πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και υπάρχει
υπέρ αυτού». Είναι δε, τόσο νομικά ισχυρή και ολοκληρωμένη αυτή η
διατύπωση ώστε να αποτελεί το θεμέλιο παντός μέχρι σήμερα δημοκρατικού Πολιτεύματος της
Ελλάδος, μη υποκείμενη σε
αναθεώρηση.
Αυτός, εν ολίγοις, ήταν ο
πρώιμος πολιτειακός ιδεαλισμός του Ρήγα Βελεστινλή.
Χρέος της Ελληνικής Πολιτείας είναι να αναγνωρίσει
την «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣH»
ως κειμήλιο εθνικής κληρονομιάς μεγάλης δικαιϊκής και
ιστορικής αξίας και τον Εθνομάρτυρα, ομού με τις λοιπές
υπηρεσίες και την θυσία του
προς την Πατρίδα, ως τον
ως τον πρώτο συνταγματικό
νομοθέτη της Νεοελληνικού
Κράτους. Για να δικαιωθεί και
η περί αυτού ρήση του Θ.
Κολοκοτρώνη ότι: «Εστάθη
ο μεγαλύτερος ευεργέτης της φυλής μας. Το μελάνι του θα είναι (τόσο)
πολύτιμο ενώπιον του Θεού όσο (και) το αίμα των Αγίων Του».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)
•Νεώτερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΗΛΙΟΣ». τ. 46, σ. 629.
•Γιώργου Αναστασιάδη, Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία της
Ελλάδος 1821-1941, Θεσ/νίκη, 2001, σ.2επ.
•Κων/νου Α. Βακαλόπουλου, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1206-1941, σ.
102 επ.
•ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΓΕΣ, τ. 2/1999, Δ. Λημνιάτη, Ρήγας Βελεστινλής, ο Πρωτομάρτυρας της Ελευθερίας, σ. 43 επ.
•Θεόφ. Παπακων/νου, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΘΗΝΑ, 1970, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΈΘΝΟΣ, σελ. 422 επ.
•Τα Ελληνικά Συντάγματα και η Ιστορία τους (1797-1875), Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμ. και Δημ. Τσάτσου, Αθήνα,
2012.
•Από διαδίκτυο. Δημ. Καραμπερόπουλου, 2 άρθρα: «Επιβίωση του
Συντάγματος του Ρήγα Βελεστινλή στους Επαναστάτες του 1821» και
«Συμβολή στην Έρευνα του Συντάγματος του Ρήγα: Το σημαντικό
έγγραφο των Κυθήρων».
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΛΕΣΒΟΣ
Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η
Μαρτίου και την επέτειο των 200 χρόνων
από την Εθνική Παλιγγενεσία, παρέστη και
κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Αντγος ε.α. Θεόδωρος Δαγκόπουλος.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Στις 23 Φεβ 2021 στη ΛΑΦ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ,
πραγματοποιήθηκε η Απονομή Επαίνων στους
γονείς των αριστούχων μαθητών σχολικού
έτους 2019-2020, ευχόμενοι στα παιδιά καλή
πρόοδο, καλή συνέχεια στις σπουδές τους και
καλή τύχη στη ζωή τους.
Τιμήθηκαν οι παρακάτω μαθητές:
•Ασπιώτης Γεώργιος του Ιωάννη 18,4
Β’ Λυκείου
•Κυρτσόπουλος Δημήτ. του Γεωργίου 19,3
Γ’Λυκείου
•Μπότσας Ιωάννης τουΓεωργίου 18,8 Γ’

ΑΧΑΪΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβ. 2021, η επίδοση των βραβείων, στους αριστούχους μαθητές
τέκνα αποστράτων στρατιωτικών, μελών του
Παραρτήματος.
Πρόσφατα έγινε η κοπή της βασιλόπιτας με
τη παρουσία μόνο των μελών του Τοπικού
Συμβουλίου του Παραρτήματος, λόγω των υγειονομικών μέτρων .
Στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της
25ης Μαρτίου 1821, στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων Πατρών, στον Ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού, πραγματοποιήθηκε κατάθεση

στεφάνου από τον Πρόεδρο του παραρτήματος
Ε.Α.Α.Σ Πάτρας Υπτγο ε.α. Νάκα Κωνσταντίνο.
Στην εκδήλωση παρέστη επίσης, ο Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α. Δημητρακόπουλος Ιωάννης.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Λυκείου
•Πάλλη Αντιγόνη του Θωμά 19,0 Β’ Λυκείου

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η
Μαρτίου και την επέτειο των 200 χρόνων από
την Εθνική Παλιγγενεσία ,παρέστη και κατέθεσε
στεφάνι ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ναυπλίου Ταξχος ε.α. Διολίτσης Πέτρος, συνοδευόμενος από τον Τχη ε.α. Ιωαννίδη Γεώργιο
, Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος και τα μέλη
Αντγο ε.α. Βασιλό Νικόλαο και Ταξχο ε.α. Καταβούτα Βασίλειο.

ΣΑΜΟΣ
Την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 18.00,
αντιπροσωπεία του ΕΑΑΣ/ΤΠ Σάμου επισκέφτηκε τον απερχόμενο Δκτή 79 ΑΔΤΕ, Ταξχο
κ. Περικλή Δούκα για τον αποχαιρετισμό λόγω
μετάθέσεώς του και ανταλλαγή ευχών.

Το Τ.Σ. κατέθεσε στέφανο στο κενοτάφιο του
Αθανασίου Διάκου στην πόλη της Λαμίας,.
Στην κατάθεση παρέστησαν ο Πρόεδρος του
Τ.Σ. Ταξχος ε.α. Νικόλαος Τσιλαλής, ο Γραμματέας
Ανχης ε.α. Γεώργιος Αλεξανδρής και ο Ταμίας
Ανθστής ε.α. Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης.

ΑΡΚΑΔΙΑ
ΚΑΒΑΛΑ
Στις 23 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος Υπτγος
ε.α. Σιρίτογλου Αλέξανδρος και ο Αντιπρόεδρος

Τξχος ΕΛΑΣ ε.α. Στεφανίδης Κωνσταντίνος του
Παραρτήματος Καβάλας της ΕΑΑΣ δέχτηκαν,
στο γραφείο της Ένωσης, με μεγάλη χαρά, τη
βουλευτή Καβάλας Κα Ελευθεριάδου Τάνια.
Κατά την συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις
επί θεμάτων που αφορούν την τοπική μας κοινωνία, οικονομικών θεμάτων των απόστρατων
αξιωματικών καθώς και των τεκταινομένων στη
διεθνή πολιτική σκηνή και αφορούν το γεωστρατηγικό μας περιβάλλον.

Το Παράρτημα Ν. Αρκαδίας συμμετέχοντας
στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική
Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 , με τον Πρόεδρό
του Σχη ε.α. Σχοινά Κλεάνθη, κατέθεσε στεφάνι
στο μνημείο αρχιερέων και προκρίτων Τριπόλεως.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης τα μέλη
του Παραρτήματος, Ταξχος ε.α. Διαμαντόπουλος
Αντώνιος ταμιας, ο Αστ.Υδντης ε.α. Γιανακόπουλος Χρήστος γραμματέας και ο Σχης ε.α.

Μυλωνάς Κων/νος μελος.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Χρόνια πολλά & πάντα ελεύθεροι
Το ΤΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις της πόλεως με την συμμετοχή του Προέδρου του ΤΣ στη Δοξολογία που τελέστηκε
στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Αθανασίου
και την κατάθεση στεφάνου, στο Ηρώο Μπιζανομάχων,

Το ΔΣ της ΕΑΑΣ Μεσσηνίας εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Υπτγο ε.α Αντζελέτο Αναστάσιο του Χαραλάμπους για την Δωρεά επιγραφής στο γραφείο του τοπικού Παραρτήματος.
Μέσα σε μία λιτή αλλά λαμπερή εκδήλωση
λόγω πανδημίας εορτάστηκαν τα 200 χρόνια
απελευθέρωσης της μεσσηνιακής πρωτεύουσας
στον Ιστορικό ναό των Αγίων Αποστόλων.
Την ΕΑΑΣ Μεσσηνίας εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Σχης εα Ιωάννης Ίσσαρης και ο Δχστης
Λγος εα Μαρκόπουλος Παναγιώτης.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΞΑΝΘΗ
Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ
ΞΑΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 οι «Φίλοι
της Σημαίας Ξάνθης», με τη βοήθεια των φίλων
που ανταποκρίθηκαν στην από τις 17 Φεβρουαρίου ανακοίνωσή τους για
βοήθεια στην επισκευή και
επανατοποθέτηση του
ιστού και της σημαίας στο
Ύψωμα ΑΥΓΟ, που είχαν καταστραφεί από τη θεομηνία
της 8 ης Φεβρουαρίου (ο
ιστός κόπηκε στα δύο) προέβησαν στην αποκατάστασή
τους.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν μέλη από τους ∙Πεζοπόρους Ξάνθης, την ∙Καθαρή Ξάνθη, τον Σύλλογο
Τραντέλλενες, το Αθλητικό
Σωματείο ∙Σπάρτακος, 10
μαθητές του Εκκλησιαστικού Λυκείου Ξάνθης, μέλη
της Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού Ξάνθης και πολλοί ανώνυμοι φίλοι Ξανθιώτες πάνω
από 50 άτομα.
Όλοι αυτοί που θέλουν να βλέπουν τη γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από την Ξάνθη
(όλους φίλους της Σημαίας τους θεωρούμε),
βοήθησαν συντονισμένα στην επίτευξη του
σκοπού αυτού, άλλοι προσφέροντας ανιδιοτελώς τα υλικά, άλλοι την εργασία κατασκευής,
άλλοι προσφέρθηκαν με τη σωματική τους καταπόνηση να τα μεταφέρουν και άλλοι να βοηθήσουν στην ανύψωση του ιστού.
Μετά την έπαρση της σημαίας ο Εθνικός μας
Ύμνος αντήχησε στα βουνά της Ροδόπης, ψαλλόμενος από τα χείλη 50 και πλέον παρισταμένων Φίλων της Σημαίας
Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλους.
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΚΤΗ Δ’ΣΣ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ
Ξάνθης Υπτγος ε.α. Ιωάννης Κουτσαϊμάνης αποχαιρέτησε την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021,

στο Γραφείο του, τον επί ένα έτος καταξιωμένο
Δκτή του Δ’ ΣΣ Αντγο Άγγελο Ιλαρίδη ο οποίος
τοποθετήθηκε στα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητού Στρατού .
Εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων των
αποστράτων Αξιωματικών
του Παραρτήματος, συγχαίρουμε τον Αντγο Ιλαρίδη
Άγγελο για το επιτυχές, πολύμορφο και πολυδιάστατο
έργο του με το οποίο συνεχίζεται και εμπεδώνεται
το αίσθημα ασφάλειας που
παρέχει το Σ. Στρατού στην
περιοχή της Θράκης και της
πατρίδος μας γενικότερα.
Ευχαριστούμε για τη βοήθεια και τη συνεργασία στο
έργο του Παραρτήματος,
το οποίο πάντα θα είναι
στο πλευρό του Δ’ΣΣ σε
οτιδήποτε χρειαστεί.
Ευχόμαστε στον απερχόμενο Στρατηγό κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, που την θεωρούμε εξ’ αρχής δεδομένη,
υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία και εις
ΑΝΩΤΕΡΑ!!!
------------------Την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης Υπτγος ε.α.
Ιωάννης Κουτσαϊμάνης πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Στρατηγό Διοικητή του Δ
‘ΣΣ, Αντγο Άγγελο Χουδελούδη.
Εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων των
Μελών του Παραρτήματος, ευχήθηκε στον νεοπροαχθέντα Διοικητή του Δ’ΣΣ, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
για την επάξια προαγωγή και τοποθέτησή του
στη θέση του Διοικητή του πλέον νευραλγικού,
ισχυρού και αξιόμαχου Σχηματισμού του Ελληνικού Στρατού, ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο
δύσκολο έργο του - την οποία θεωρούμε δεδομένη - για το καλό του Δ’ΣΣ, του Ελληνικού
Στρατού και της Πατρίδος γενικότερα.
Το Παράρτημα της ΕΑΑΣ Ξάνθης θα βρίσκεται
πάντα δίπλα του και δίπλα στο Δ’ΣΣ.

ΚΙΛΚΙΣ
22 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα, προγραμματίστηκε η απονομή των Επαίνων Αριστευσάντων μαθητών τέκνων, μελών του Παραρτήματός μας, το Σχολικό Έτος 2020.
Η προσέλευση τους ήταν ανά μισή ώρα,
λόγω των μέτρων covid -19.
Τους Επαίνους παρέλαβαν οι γονείς των μαθητών.
Οι Αριστεύσαντες μαθήτριες/τες είναι οι παρακάτω:
- Αβραμίδης Δημήτριος Β’ Λυκ. βαθμός: 19,6
- Ιωαννίδης Σάββας Β’ Λυκ. βαθμός: 19,6
- Χρόνη Ευστρατία Γ’ Λυκ. βαθμός: 19,9
- Βίτσιου Αλίκη Γ’ Λυκ. βαθμός: 19,9
- Χατζή Μαρία βαθμός: 20
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ. εκφράζουν
τα θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά των μελών

μας, αλλά και τους γονείς που τα στηρίζουν.
Την 3 Μαρτίου 2021 ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, παρέστη στην εξόδιο ακολουθία
του Μακαριστού Μητροπολίτου Κύρου Εμμανουήλ.

ΠΡΕΒΕΖΑ
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, η Επιτροπή ΠΡΕΒΕΖΑ 1821-2021 σε συνεργασία
με την Επιτροπή «Τιμή στο ‘21», τίμησαν την
Μνήμη των ηρωικώς πεσόντων Αγωνιστών
στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821, τελώντας Μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγ. Χαραλάμπους.
Το Μνημόσυνο τελέσθηκε μια μέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς την 21η Φεβρουαρίου 1821 ο Βασίλειος Καραβίας εξουδετέρωσε
την Οθωμανική φρουρά στο Γκαλάτσι και την
22α Φεβρουάριου του 1821 ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης διέβη τον ποταμό Προύθο και πέρασε
στη Μολδαβία, επιχειρώντας την πρώτη επίσημη
πολεμική πράξη της Επανάστασης των Ελλήνων
κατά των Οθωμανών.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους
κυρίες από το σύλλογο του Αγίου Θωμά, ντυμένες με παραδοσιακές στολές.
Την Ε.Α.Α.Σ / Παράρτημα Πρέβεζας εκπροσώπησε ο πρόεδρος Λγος (ΤΘ) Ιωάννης Γιώτης

ΣΕΡΡΕΣ
Με αυστηρά μέτρα προστασίας και
χωρίς μαθητική και στρατιωτική παρέλαση
εορτάσθηκε και στις Σέρρες η επέτειος
του Εθνικής παλιγγενεσίας του 1821,
λόγω της πανδημίας.
Στις 11.30 το πρωί τελέσθηκε επίσημη
Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στην οποία
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ. Η εκφώνηση του πανηγυρικού της
ημέρας έγινε από την κα. Ακριβή Γεράκη
Διευθύντρια του 23ου Δημοτικού Σχολείου
Σερρών.
Στη συνέχεια επακολούθησε επιμνημόσυνη
δέση στην Πλατεία Ελευθερίας στο άγαλμα
του Εμμανουήλ Παππά και κατάθεση στεφάνων.

Εκ μέρους του Παραρτήματος Ν. Σερρών
της Ένωσης μας, κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος
ΥΒ ε. α. Στρίκος Θεόδωρος.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Με την παρουσία επισήμων και εκπροσώπων φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης η εκδήλωση για τον εορτασμό
της Εθνικής Επετείου.
Μια χρονιά διαφορετική καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, ωστόσο οι συνθήκες πανδημίας που επικρατούν, λόγω του COVID19, δεν επέτρεψαν στην περιοχή μας να
πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εκδηλώσεις, ενώ και η καθιερωμένη παρέλαση (για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) δεν πραγματοποιήθηκε.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε
με την επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Ναό χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κ. Τιμόθεου και ακολούθησε ο πανηγυρικός της
ημέρας από την κα Καζάνα Αθηνά, εκπαιδευτικό
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον προ του ηρώου πεσόντων
χώρο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κα-

τάθεση στεφάνων από τον Εκπρόσωπο της
Κυβέρνησης για την εκδήλωση και Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ Τσιάρα, τον Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Καρδίτσας ,τον Ανώτερο διοικητή φρουράς
Καρδίτσας, τον Δήμαρχο Καρδίτσας , τον Αστυνομικό Διευθυντή Καρδίτσας, τον Διοικητή της
Π.Υ. ν. Καρδίτσας,τον Συνταγματάρχη ε.α. Παναγιώτη Καραΐσκο Πρόεδρο Παραρτήματος
Ε.Α.Α.Σ. Καρδίτσας, τον Αστυνομικό Διευθυντή
ε.α. Αριστοτέλη Τσόγκα Πρόεδρο των Αποστράτων Αστυνομικών Καρδίτσας και λοιπούς
εκπροσώπους Ενώσεων.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΝΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Όπως κάθε χρόνο -- το ψυχοσάββατο -- έτσι και φέτος, στις 6
Μαρτίου, αντιπροσωπεία τού Παραρτήματος Καστοριάς/ ΕΑΑΣ επισκέφθηκε το Στρατιωτικό Νεκροταφείο Καστοριάς για να ανάψει ένα
κερί και να προσευχηθεί για τους
αξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας
που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι.
Τα μέτρα προστασίας από τον
covid-19 δεν επέτρεψαν να συμμετέχει πλήθος κόσμου στην τελετή
αλλά, το 15ο ΣΠ αποτείνοντας κάθε χρόνο την
ίδια μέρα φόρο τιμής στους πεσόντες για τους
αγώνες του έθνους, τέλεσε και φέτος σεμνή

τελετή όπως επιβάλουν τα
Στρατιωτικά ήθη.
Ο εορτασμός τής συμπλήρωσης 200 ετών από την
Ελληνική επανάσταση και η
γιορτή τού Ευαγγελισμού
τής Θεοτόκου γέμισαν υπερηφάνεια όλο τον ελληνισμό…. Το Παράρτημα Καστοριάς τής ΕΑΑΣ συμμετείχε
στους εορτασμούς και εκπρόσωπός του, κατέθεσε
στεφάνι στο Ηρώο τής Πλατείας Μακεδονομάχων.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ κι ελεύθερα σε όλους τους
Έλληνες και τους χριστιανούς ορθόδοξους!!

ΗΛΕΙΑ
Στα πλαίσια του εορτασμού των 200 ετών
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821,
την Κυριακή 7/2/21 ο σύλλογος των Γορτυνίων Νομού Ηλείας, οργάνωσε τρισάγιο στη
μνήμη του Θ. Κολοκοτρώνη.
Εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
ασφαλείας στην εκδήλωση παρέστησαν οι

αρχές του Πύργου καθώς και οι ενώσεις
αποστράτων του Νομού Ηλείας δια των προέδρων αυτών. Μετά το τρισάγιο κατατέθηκαν
στεφάνια.
Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
του παραρτήματος

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ

ο ΔΣ της ΕΑΑΣ αντιλαμβανόμενο
τον κοινωνικό του ρόλο αποφάσισε
να συνδράμει σε υλικά πρώτης ανάγκης τους σεισμοπαθείς της περιοχής
του Δήμου Τυρνάβου που επλήγησαν
πρόσφατα.
Αντιπροσωπεία του ΤΣ του Παραρτήματος της Ε.Α.ΑΣ. Λάρισας αποτελούμενη από τους Πρόεδρο Αντγο
ε.α Βλάχο Κωνσταντίνο και τα μέλη
Σχη ε.α Ζιώγα Γεώργιο και Λγο ε.α
Στέφο Γεώργιο παρέδωσε τα παραπάνω υλικά στην Γενική Γραμματέα
Δήμου Τυρνάβου, κα Έλενα Ζαρόγιαννου.

1.Στα πλαίσια των ενημερωτικών επισκέψεων
του Τοπικού Συμβουλίου σε φορείς των Χανίων
έλαβαν χώρα οι παρακάτω επισκέψεις από τον
Πρόεδρο του Παραρτήματος Υποστράτηγο ε.α.
Φινοκαλιώτη Γεώργιο:
α. Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, συνοδευόμενος
από το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και Ταμία
της Παραρτήματος Συνταγματάρχη ε.α. Σταυρουλάκη Γεώργιο, έγιναν δεκτοί από τον Βουλευτή Χανίων κ. Πολάκη Παύλο.
β. Στις 2 Μαρτίου 2021, συνοδευόμενος από
το Γραμματέα του Παραρτήματος Συνταγματάρχη
ε.α. Χριστοδουλάκη Μιχαήλ, έγιναν δεκτοί από
τον Βουλευτή Χανίων κ. Βολουδάκη Μανούσο.
2. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε
ενημέρωση των κ.κ. Βουλευτών για την Ένωση
Αποστράτων καθώς επίσης για τις προτεραιότητες του Παραρτήματος Χανίων που αφορούν
στην «κοινωνική συνοχή», στην επαναλειτουργία
του Πολεμικού Μουσείου στα Χανιά, στον «θεματικό τουρισμό» στα πλαίσια ιστορικών γεγονότων, καθώς και προτάσεις για θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος της πόλεως των Χανίων.
3. Επαναλειτουργία Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στα Χανιά
Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου
του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών κ. Λιάσκου
Αναστασίου με τον Πρόεδρο του Παραρτήματος
Χανίων της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού Υπτγο ε.α. Φινοκαλιώτη Γεώργιο, έγινε
γνωστό ότι η παραχώρηση των κτιριακών εγ-

καταστάσεων στο Φρούριο Φιρκά των Χανίων
για τη στέγαση του Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου, εγκρίθηκε από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).
Αναμένεται εντός των ημερών και η υπογραφή του αντιστοίχου εγγράφου από την
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Μενδώνη. Στην όλη προσπάθεια ήταν καθοριστική
και η συμβολή του Βουλευτή Χανίων κ. Βολουδάκη Μανούσου.
Το Παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου
Χανίων, με τα εκθέματα που θα φιλοξενήσει,
θα καταστεί κέντρο σύζευξης της Εθνικής μας
κληρονομιάς, μάθησης, εκπαίδευσης αλλά και
αναψυχής με διεύρυνση της διαδραστικότητας
και τη διαμόρφωση εμπειριών στο χώρο του
Μουσείου με κεντρικό άξονα την ενεργό συμμετοχή του επισκέπτη.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Στις 24 Φεβ. 2021, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Άνχης ε.α. Σταύρος Καλογεράκης, σε
μια λιτή και σεμνή τελετή, στην Έδρα του Παραρτήματος, επέδωσε τους Επαίνους στους
αριστούχους μαθητές Γ' Λυκείου του Σχολικού
Έτους 2019 - 2020.
Στις 28 Φεβ. 2021, ολοκληρώθηκε η τηλε-

φωνική έρευνα των μελών μας, για τον τρόπο
λήψεως (Έντυπο ή Ηλεκτρονικό) λήψεως της
εφημερίδας Εθνική Ηχώ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα!!! Τα αποτελέσματα υπεβλήθησαν
στην ΕΑΑΣ, για αξιολόγηση και αξιοποίηση. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και ουσιαστική εκκαθάριση του Μητρώου μελών μας!!!

ΡΟΔΟΣ

Στη συνέχεια τα μέλη του ΤΣ μετέβησαν στο χωριό Δαμάσι, όπου συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Τυρνάβου
κ. Κόκουρα Ιωάννη και τον Δντη του
Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου κ. Λέτσιο
Γρηγόριο οι οποίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη συνδρομή μας.
Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. εκφράζοντας το
σύνολο των αποστράτων του Στρατού
Ξηράς εύχεται στην πολύπαθη περιοχή
του Δήμου Τυρνάβου γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν και ταχεία επιστροφή στις οικογενειακές εστίες.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, στα γραφεία
του Παραρτήματος Δωδεκανήσου-Ρόδου,
το Τοπικό Συμβούλιο είχε την χαρά να επιδώσει επαίνους στους παρακάτω δύο αρίστους μαθητές , τέκνα ε. α. συναδέλφων,
μελών του Παραρτήματός μας:
- Στον Ματροκώστα Άγγελο του Κων/νου
(βαθμός 19,5) και στον
-Μαγιάννη Δημήτριο του Γεωργίου (βαθμός
19,4).
Τα μέλη του ΤΣ εύχονται τα δύο παιδιά να
έχουν υγεία και μεγάλες επιτυχίες στην ζωή
τους.
Την 09 Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΣ/Παράρτημα Δωδεκανήσου-Ρόδος, εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου, επέδωσε την
πλακέτα της ΕΑΑΣ στον απερχόμενο Διοικητή
της 95 ΑΔΤΕ, Υπτγο κ. Δημήτριο Χούπη, οποίος
εκπλήρωσε με υποδειγματικό τρόπο τα καθήκοντά του και μετατέθηκε στο ΓΕΕΘΑ.

Το ΤΣ ευχαριστεί ολόψυχα τον Στρατηγό για
την καλή διάθεση συνεργασίας και την αμέριστη
υποστήριξή του και του εύχεται υγεία και καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Στον νέο Δκτή της 95 ΑΔΤΕ , Υπτγο κ. Εμμανουήλ Θεοδώρου , έναν εξαίρετο αξιωματικό
και άνθρωπο με τον οποίο είχαμε μία σύντομη
συνάντηση, ευχόμαστε υγεία και δύναμη.
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Το Αιγαίον Πέλαγος
Γράφει ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Κ

ύριος της Ελλάδος είναι ο κατέχων το Αιγαίο. Αυτή είναι μία
στρατηγική αλήθεια, που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι
Έλληνες.
Το Αιγαίο θεωρείται ο ζωτικός χώρος της Ελλάδος. «Η Ελλάς
αποτελεί την στρατηγική κλείδα εις την Ανατολικήν Μεσόγειον και
είναι σαφώς σπουδαιοτέρα της Τουρκίας διά τα στρατηγικά συμφέροντα
των Η.Π.Α. και του ΝΑΤΟ» κατά την άποψη του Αμερικανού στρατηγού
Τζαίημς Βαν Φλήτ (1892–1992), την οποία διετύπωσε ομιλών στην
Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων του Κογκρέσου τον Μάϊον 1975.
Η ανοικτή και δολία επίθεσις της Τουρκίας στην Κύπρο και η απροκάλυπτος και παράνομος εμμονή της στην ιδιοποίηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος επί του Αιγαίου αναγκάζει την χώρα μας να
διατηρεί ικανές δυνάμεις, κυρίως αερο-ναυτικές προς εξασφάλιση του
ζωτικού μας χώρου, που λέγεται ΑΙΓΑΙΟΝ, αλλά και στρατιωτικές
δυνάμεις προς θωράκιση των νήσων μας. Πρέπει να αντιληφθούμε,
ότι ο κατέχων το Αιγαίον είναι και κύριος της Ελλάδος. Το Αιγαίον, όχι
μόνον επηρεάζει στρατηγικά ολόκληρον τον χερσαίον ελληνικόν χώρο,
αλλά έχει και ιδίαν εθνικήν στρατιωτικήν αξίαν μεγίστης σημασίας. Η
Τουρκία κραυγάζει και απαιτεί την αποστρατικοποίηση των νήσων,
όπως ακριβώς επέτυχε και την απόσυρση της Μεραρχίας μας από την
Κύπρο το 1967, με τα γνωστά αποτελέσματα. Είχε ζητήσει και την
αποστρατικοποίηση των νήσων Λήμνου και Σαμοθράκης, που τελικώς
δεν ίσχυσε, διότι το θέμα ελύθη με την Συνθήκη του Μοντραί Ελβετίας
(20 Ιουλ. 1936) υπέρ ημών.
Εις την έναντι των Ανατολικών νήσων του Αιγαίου μικρασιατικήν
ακτή εδρεύει η Δ’ τουρκική Στρατιά, η οποία απειλεί άμεσον επέμβαση
και κατάληψη νήσου ή νήσων ή και βραχονησίδων. Η στρατικοποίησις
των νήσων αυτών και της Δωδεκανήσου ασφαλώς δεν αποτελεί
απειλή διά την Τουρκία, έχει καθαρώς αμυντικό χαρακτήρα. Η τουρκική
ηγεσία γνωρίζει πολύ καλά, ότι δεν απειλείται από την Ελλάδα και συνεπώς διατηρεί σημαντικό πλεονέκτημα πρωτοβουλίας για δυναμικές
επιλογές της.
Το Αιγαίο διαδραματίζει τεραστίαν σημασία, όχι μόνο διά την χώρα
μας, αλλά και για την Ευρώπη και παγκοσμίως. Συνδέει την Μεσόγειο
με τα Στενά και τον Εύξεινο Πόντο, καθώς διά της Θεσσαλονίκης μέσω
των κοιλάδων Αξιού και Μοράβα με την Κεντρική Ευρώπη. Είναι η
κυρία αρτηρία που συνδέει την Δύση με την Ανατολή και αντιστρόφως,
αποτελεί δε το ανατολικό όριον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ε.Ε.). Ιδιαιτέρως για την Ελλάδα αποτελεί τον ζωοδότη πνεύμονα τόσον από
απόψεως εθνικής ασφαλείας, όσον και από πλευράς εθνικής οικονομίας
(εμπορική ναυτιλία, υποθαλάσσιος πλούτος, αλιεία, κ.λπ.).
Τα νησιά του Αιγαίου, που αρχίζουν από την έξοδο των Στενών (Ελλησπόντου – Προποντίδος – Βοσπόρου), σχηματίζουν ένα συνεχές
στρατηγικό τείχος σε βάθος, το οποίον επεκτείνει μέχρι Κρήτης. Επίσης,
το Αιγαίο συνδέεται και με την άμυνα της ευπαθούς και αβαθούς
περιοχής Μακεδονίας – Θράκης, τα συμπλέγματα των νήσων του
οποίου αποτελούν τον συνδετικό κρίκον πάσης από Βορρά ή Νότου
απειλής, παρέχοντα ευχέρειαν ελέγχου των εκατέρωθεν λιμένων επί
των ελληνικών και μικρασιατικών ακτών, καθώς και των θαλασσίων
και εναερίων συγκοινωνιών της Ανατολ. Μεσογείου. Επί πλέον: α) Διακόπτει τον διάδρομο επικοινωνίας Ευξείνου Πόντου – Μεσογείου, ανεξαρτήτως εάν τα Στενά κατέχονται από τον εχθρό β) Η κατά βάθος και
πλάτος διάταξις των νήσων δημιουργεί διαδοχικές γραμμές αμύνης,
που επιτρέπουν τον έλεγχο πάσης κινήσεως, καθώς και την αποτελεσματικήν άμυνα δι’ ολίγων σχετικώς χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων.

Οι νήσοι του Αιγαίου αποτελούν καταφύγια των πολεμικών μας πλοίων
και υποβρυχίων και χώρους εξορμήσεως.
Επισημαίνεται η μεγάλη στρατηγική αξία της νήσου ΚΡΗΤΗΣ με τους
λιμένες της, τις συγκοινωνίες της, τα αεροδρόμιά της, την μεγάλη
αμερικανική βάση της Σούδας, ένα πραγματικό τεράστιο αεροπλανοφόρο
στο κέντρο της Ανατολ. Μεσογείου για στρατιωτικές ενέργειες προς
πάσαν κατεύθυνση περιμετρικώς. Η Κρήτη αποτελεί την κορυφήν του
στρατηγικού τριγώνου ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ και είναι η «Κλείς»
και ο συνδετικός «κρίκος» των τριών ηπείρων ΕΥΡΩΠΗΣ – ΑΣΙΑΣ –
ΑΦΡΙΚΗΣ. Συνδυαζομένη η Κρήτη με τις νήσους Κύθηρα προς ΒΔ και
Κάρπαθον – Ρόδον προς Ανατολάς, φράσσει Νοτίως το ΑΙΓΑΙΟΝ, το
οποίο λαμβάνει την μορφή κλειστής θαλάσσης.
Πέραν αυτών προστατεύει τις νηοπομπές που κατευθύνονται προς
αφρικανικά και ασιατικά παράλια και απαγορεύει την θαλασσία λεωφόρον
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ – ΣΟΥΕΖ, συνιστώσα σοβαρόν «κώλυμα» και δυσπόρθητο
φρούριο δι’ έναν εχθρό που θα ενεργούσε προς Β. ΑΦΡΙΚΗ μέσω ΚΥΡΗΝΑΪΚΗΣ και ΛΙΒΥΗΣ. Γενικώς η νήσος ΚΡΗΤΗ είναι ένα από τα
στρατηγικά σημεία της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, όπως το ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, η ΜΑΛΤΑ, τα
ΣΤΕΝΑ, η ΚΥΠΡΟΣ και το ΣΟΥΕΖ.
Η Τουρκία έχει θέσει στόχο παγίως την προς Δυσμάς επέκτασή της,
διεκδικούσα το μισό Αιγαίο. Εάν η Ελλάς απολέσει έστω και μικρό
τμήμα του Αιγαίου, θα σημαίνει εθνική καταστροφή.
Τρεις άξονες εισβολής διαγράφονται μέσω του ΑΙΓΑΙΟΥ από των μικρασιατικών ακτών προς την Ελλάδα. Ο Βόρειος ΣΤΕΝΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ο Κεντρικός ΣΜΥΡΝΗ ευρέως – ΑΙΓΙΝΑ
– ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΑΘΗΝΑ ή προς ΕΥΒΟΙΑ – ΒΟΛΟ και ο Νότιος ακτές ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ – ΛΥΚΙΑΣ προς ΡΟΔΟ – ΚΑΡΠΑΘΟ – ΚΡΗΤΗ. Βεβαίως υπάρχει και ο
χερσαίος άξων ΕΒΡΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ με
σοβαράν αλληλοεπίδραση με τον βόρειο αιγαιακό άξονα.
Οι άξονες αυτοί μέσω του ΑΙΓΑΙΟΥ φράσσονται από διαδοχικές
γραμμές αμύνης λόγω της διατάξεως των νήσων, που συνιστούν
ασπίδα του ηπειρωτικού κορμού της χώρας εξ Ανατολών. Η πρώτη
γραμμή περιλαμβάνει τις νήσους ΘΑΣΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΑΓ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΕΣΒΟΣ – ΧΙΟΣ – ΣΑΜΟΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, δηλ. του Β. και Α.
ΑΙΓΑΙΟΥ. Έχει το μειονέκτημα, ότι ευρίσκεται πλησίον των τουρκικών
ακτών και είναι ευάλωτος εις ισχυράν απόβαση τουρκικών δυνάμεων,
υποστηριζομένων από διάφορα μέσα τεταγμένα σε προωθημένες παραλιακές θέσεις, εν συνδυασμώ με την αδυναμία ενισχύσεως, λόγω
αποστάσεως, εξ’ ηπειρωτικής Ελλάδος. Απαιτείται οργάνωσις αμύνης
δι’ έργων οχυρώσεως και πλήρης στρατικοποίησις, ώστε να καταστούν
οι νήσοι αυτάρκεις από απόψεως δυνάμεως, μέσων και εφοδίων, δυνάμενες να αποκρούσουν πάσαν εχθρικήν ενέργεια. Η επόμενη γραμμή
περιλαμβάνει Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ, που επιβάλλουν στον
επιτιθέμενο διαδοχικές προσπάθειες και ανάπτυξη ισχυρών ναυτικών
δυνάμεων με σοβαράν αεροπορική κάλυψη.
Το μεγάλο συμπέρασμα εκ της συνοπτικής αναφοράς της στρατηγικής
σημασίας του ΑΙΓΑΙΟΥ είναι, ότι δια να ζήσει η ΕΛΛΑΣ και να συνεχίσει
την κοσμοϊστορικήν αποστολή της, έχει ανάγκη ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατικοποίηση όλων των νήσων του ΑΙΓΑΙΟΥ, εθνικήν ενότητα
και ετοιμότητα προς αντιμετώπιση πάσης απειλής, που θα διακυβεύει
την ελευθερία της και την ακεραιότητά της.
Τα Ελληνο – Τουρκικά (Ε/Τ) σύνορα έχουν καθοριστεί με διεθνείς
Συνθήκες και Συμβάσεις, καθώς και τα όρια της υφαλοκρηπίδος και
των Αποκλειστικών θαλασσίων οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ), το πλάτος
της αιγιαλίτιδος ζώνης (χωρικά ύδατα) και ο εθνικός εναέριος χώρος.
Η διεθνής Σύμβασις της Ιαμαϊκής (10 Δεκ. 1982) για το δίκαιο της
θαλάσσης καθορίζει το πλάτος των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά
μίλια, επομένως η χώρα μας έχει το δικαίωμα να επεκτείνει με
μονομερή εσωτερική πράξη την αιγιαλίτιδα ζώνη της (που δικαιούνται
και τα νησιά) στα 12 ναυτικά μίλια, αντί των 6. Η Τουρκία αυθαιρέτως
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και παρανόμως απειλεί με Casus belli (αιτία πολέμου) την Ελλάδα, εάν
εφαρμόσει το αναφαίρετο νόμιμο δικαίωμά της. Σημειωτέον, ότι με
την υφισταμένη κατάσταση, πέραν του 45% της επιφανείας του Αιγαίου
παραμένει ελεύθερο (διεθνή ύδατα), ενώ εάν επεκταθεί η αιγιαλίτις
ζώνη στα 12 ν.μ. περιορίζεται η ελεύθερη επιφάνειά του στο 10%.!
Επομένως, δεν πρέπει να απορούμε διά την αδράνεια και τη σιωπή
τόσον των ΗΠΑ, όσον και της Ρωσίας.
Οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι συνεχείς και ατελείωτες. Παλαιότερα
είχαμε το ΧΟΡΑ και το ΣΙΣΜΙΚ που ενεργούσαν παράνομες έρευνες στο
Αιγαίο, τώρα μας απασχολούν το ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣ και το ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ
υπό ισχυράν συνοδείαν πολεμικών σκαφών. Ας ελπίσουμε, ότι δεν θα
σημειωθεί κανένα απρόοπτο ατύχημα με ανυπολόγιστες, προφανώς,
συνέπειες.
Η Ελλάς οφείλει το συντομότερον δυνατόν να επεκτείνει τα χωρικά
της ύδατα, όπου αυτή κρίνει σκόπιμον και να μην επιτρέψει την
δημιουργία γκρίζων ζωνών, όπως έγινε με την κρίση στις βραχονησίδες
ΙΜΙΑ (30/31 Ιαν. 1996). Υπ’ όψιν, ότι τα ΙΜΙΑ αναφέρονται με το
ελληνικό όνομά τους (immia) στην Ιταλο – τουρκική Συμφωνία του
1932 και στον επίσημο τουρκικό στρατιωτικό χάρτη του 1969. Αλλά
και ο ίδιος ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας εδήλωσε επισήμως (6
Φεβρ. 1996), ότι «η Συμφωνία του 1932 είναι έγκυρος και παραμένει εν
ισχύϊ !!).
Από το 1964 και εντεύθεν οι Τούρκοι προβαίνουν στο Αιγαίο σε
συνεχείς παραβιάσεις, παραβάσεις, διεκδικήσεις, αμφισβητήσεις και
σωρεία άλλων ανθελληνικών ενεργειών, όπως συνεχείς ασκήσεις
(NAVTEX), έρευνες κ.λπ., αποβλέποντες στην ιδιοποίηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ελλάδος.
Οι Τούρκοι επιζητούν διάλογον, ο οποίος ήδη ευρίσκεται επί θύραις,
αλλά μέχρι τούδε ετέλει υπό το κράτος βίας και απειλών. Ας ελπίσουμε
να βρεθούν λύσεις και έντιμοι συμβιβασμοί, ώστε να εξασφαλίσουμε
την ακεραιότητα της πατρίδος και την ασφάλεια, την ησυχία και την
ευημερία του Ελληνικού Λαού. Επιπλέον, ανηγγέλθη επισήμως και η
έναρξις της πενταμερούς ατύπου διασκέψεως, υπό την αιγίδα του Γεν.
Γραμματέως των Η.Ε. στην Ν. Υόρκη διά την επίλυση του Κυπριακού.
Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει και εκεί το δίκαιον και η λογική, αν και
αμφιβάλλουμε διά τις αγαθές προθέσεις της αδηφάγου Τουρκίας και
του ακόρεστου Ερντογάν.
Μη ξεχνάμε ότι ο Τούρκος είναι και θα παραμείνει πάντοτε ο
μόνιμος και αδιάλλακτος εχθρός του Ελληνισμού. Η Ελλάς δεν πρέπει
να συζητήσει θέματα, πλην του καθορισμού της υφαλοκρηπίδος και
των θαλασσίων ζωνών (ΑΟΖ). Να μην ενδώσει σε πιέσεις οπονθενδήποτε
προερχομένας.
Οφείλουμε νε αγρυπνούμε συνεχώς και να κρατήσουμε τους γκρίζους
λύκους έξω από το σπίτι μας, που είναι το ΑΙΓΑΙΟΝ.
Ο χώρος του Αιγαίου είναι ιερός και απαραβίαστος, είναι ενιαίος και
μη μεριζόμενος. Τούτο πρέπει να γίνει κτήμα και πίστις ολοκλήρου του
Ελληνισμού. Ο διεθνής ταραξίας Ερντογάν με τις παρανομίες του
(Λιβύη – Συρία – Ναγκόρνο Καραμπάχ – Αμμόχωστος – Αγ. Σοφία) και τη
μεγαλομανία που τον χαρακτηρίζει, αποτελεί ένα θλιβερόν μιμητήν
του Αδόλφου Χίτλερ (1889–1945) που αναζητούσε ζωτικόν χώρο
(Lebensraum) σε βάρος ολοκλήρου της Ευρώπης. Οι φρούδες φιλοδοξίες
του περί «γαλάζιας Πατρίδος» και επιβολής μιας νέας Οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι γλυκά όνειρα θερινής νυκτός! Ευτυχώς που η Ελλάς
κατόρθωσε τις Ε/Τ διαφορές να τις καταστήσει ευρω – τουρκικές,
αλλά και διεθνείς, διότι περιφρονούνται και αγνοούνται συστηματικώς
εκ μέρους της Τουρκίας διεθνείς Συνθήκες και διεθνείς Συμβάσεις.
Η Τουρκία θέλει σκληρό ράπισμα τόσον από τον ΟΗΕ, όσον και από
την Ε.Ε., δια να συμμορφωθεί, διότι με τις θωπείες καθίσταται πλέον
προκλητική και επικίνδυνη. Πρωτίστως, όμως, επιβάλλεται η ισχυροποίησις
των Ε.Δ. μας, η εγρήγορσις, η ετοιμότης και η εθνική ομοψυχία.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ: Ετυμολογία και συμβολισμός
Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σ

ύμφωνα με παράδοση της Μάνης, ένας απόγονος του αυτοκρατορικού
Οίκου των Κομνηνών, ο Νικηφόρος, κατέφυγε εκεί κατά τη δεκαετία
του 1470. Οι Μανιάτες αμέσως αναγνώρισαν την αυτοκρατορική του
καταγωγή και τον ενέταξαν στους προύχοντές τους. Ο Στέφανος τώρα,
εγγονός του Νικηφόρου, κέρδισε, το 1537, μία λαμπρή νίκη κατά των
Οθωμανών - με αποτέλεσμα η οικογένειά του να ρίξει στη λήθη το μεσαιωνικό της επίθετο και να προσλάβει εκείνο των Στεφανόπουλων.
Οι Στεφανόπουλοι, όμως, γρήγορα έγιναν αντικείμενο φθόνου από
άλλες ισχυρές οικογένειες της Μάνης. Επιπλέον, η κατά το 1669
πλήρης επιβολή της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη είχε ως
συνέπεια την εξάλειψη κάθε ελπίδας για απελευθέρωση του ελλαδικού
χώρου. Έτσι οι Στεφανόπουλοι, το 1675, έφυγαν από το Οίτυλο και,
μαζί με τους οπαδούς τους, εγκαταστάθηκαν στην Κορσική.

Το νησί τελούσε τότε υπό την κυριαρχία της Γένουας, οι ιθύνοντες
της οποίας αμέσως αναγνώρισαν την αυτοκρατορική καταγωγή των
Στεφανόπουλων-Κομνηνών και τους περιέβαλαν με δικαιοδοσίες ηγεμονικές στα μέρη εγκατάστασής τους. Τους χορήγησαν, επιπλέον, το
προνόμιο να φέρουν αυτοί και μόνο τα παραδοσιακά χρώματα των Κομνηνών (βαθύ κόκκινο/πορφυρό και εκείνο της βιολέττας).
Οι Στεφανόπουλοι-Κομνηνοί αρχικώς επιδόθηκαν στην υπεράσπιση
της επί της Κορσικής γενουατικής κυριαρχίας, με αποτέλεσμα να
πάρουν ενεργό μέρος στην πολυκύμαντη ιστορία του νησιού. Όταν
τελικώς το νησί ενσωματώθηκε στη Γαλλία, οι μακρινοί συγγενείς
καθώς και οι απόγονοι των οπαδών των Στεφανόπουλων, πολλοί από
τους οποίους είχαν προσλάβει το ίδιο επώνυμο, βρέθηκαν εγκατεστημένοι
στο χωριό Καργκέζε (Cargèse). Ο πυρήνας, όμως, της οικογένειας διαβιούσε πιά στο Αιάκειο, κύρια πόλη του νησιού. Και τότε έγιναν τα
εξής:
Α) Ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΣΤ’ επισήμως αναγνώρισε

την από τους Κομνηνούς καταγωγή των Στεφανόπουλων και τους επέτρεψε να φέρουν και αυτό το επίθετο: Stephanopo(u)li de Comnène.
Β) Ο εγκατεστημένος στο Αιάκειο όμως “στενός πυρήνας” των Στεφανόπουλων-Κομνηνών, είχε πάρει πιά την απόφαση να αποσκορακίσει
και το αρχικό τους επώνυμο και τις σχετικές αναμνήσεις• και αυτό,
επειδή είχαν πιά κουραστεί από τις συνεχείς περιπέτειες. Έτσι, ανέκυψε
νέο επώνυμο: Buonaparte (= Kαλόμερος), ενδεικτικό της καταγωγής
τους από τα “Καλά Μέρη/Άγια Χώματα” της Ελλάδας.
Ένδειξη της από τους Κομνηνούς καταγωγής του Ναπολέοντος Βοναπάρτη αποτελεί η μέλισσα, σύμβολο του αυτοκρατορικού αξιώματος
του Ναπολέοντος Α΄ αλλά και έβλημα των μελιρρύτων Κομνηνών.
Απόδειξη όμως της καταγωγής αυτής αποτελεί το όνομα Napoléon,
που μόνο μέσω της ελληνικής γλώσσας μπορεί να ετυμολογηθεί:
Νάπη/νάπος=δασώδης κοιλάδα+λέων= Το λιοντάρι της δασωμένης
κοιλάδας.
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Φυσίατρος, ο μέγας άγνωστος
Γράφει η
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΜΤΖΗ
Ανχης (ΥΙ) ε.α.
Διευθύντρια του Διακλαδικού Κέντρου Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης - ΔΚΦΙΑΠ

T

oν Φεβρουάριο 2017 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φιλοξένησε
τη συνεδρία: “Αποκατάσταση 2030: Ώρα για δράση” στην οποία
συμμετείχαν 200 ειδικοί της αποκατάστασης από 46 χώρες. Επισημάνθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της αποκατάστασης σε παγκόσμιο
επίπεδο, δεδομένου ότι είναι μια από τις στρατηγικές υγείας που
έχει μείνει παραμελημένη σε πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρώπης.
Αντιθέτως στις χώρες στις οποίες έχει δοθεί η προσοχή που αρμόζει,
το επίπεδο υγείας και ποιότητας στην καθημερινή ζωή του πληθυσμού
είναι πολύ υψηλό.
Η ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (αλλιώς
και Φυσιατρικής) αναπτύχθηκε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα με
σκοπό την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους με αναπηρία. Ειδικά
κατά τη διάρκεια των δύο Παγκόσμιων Πολέμων η φροντίδα των
απωλειών υγείας έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη της ειδικότητας με πρωτεργάτη τον Howard A. Rusk, έναν παθολόγο που
ανέλαβε την αποκατάσταση των πιλότων κατά τον 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Θεσπίστηκε επίσημα ως ιατρική ειδικότητα το 1949, οπότε
ιδρύθηκε η αντίστοιχη επιτροπή.
Βασικός στόχος είναι ο ασθενής που έχει υποστεί μόνιμη ή
παροδική βλάβη σε εγκέφαλο, νωτιαίο μυελό, νεύρα, οστά, αρθρώσεις,
συνδέσμους, τένοντες και μύες, η οποία τον δυσκολεύει να λειτουργεί
στην καθημερινότητά του όπως πριν, να ξεπεράσει τα εμπόδια
αυτά και να ζει κατά το δυνατόν ανεξάρτητα, χωρίς πόνους, χωρίς
ταλαιπωρία. Ο Ιατρός Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης (ή χάριν
συντομίας Φυσίατρος) ηγείται μιας ομάδας επιμέρους επιστημόνων

Αποκατάσταση Υγείας
Π
ρόσφατα είχα μια περιπέτεια
με ένα απλό ρωγμώδες κάταγμα στο αριστερό χέρι. Την
θεραπεία του κατάγματος ανέλαβαν οι ιατροί της Ορθοπεδικής
Κλινικής του ΝΙΜΤΣ, Σχης (ΥΓ) κ.
Ιωάννης Ζάγκας, Σχης (ΥΙ) κ. Δημήτριος Κωστόπουλος και Ανχης
(ΥΙ) κ. Χρήστος Πετρόπουλος
τους οποίος και ευχαριστώ θερμά
για την άκρως επαγγελματική
φροντίδα τους. Ακολούθως ήλθε
η ώρα της αποκατάστασης και η
επαφή μου για μία ακόμη φορά
με την εξαιρετική ΦΙΑ (Διακλαδικό
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης - ΔΚΦΙΑΠ) που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του
γνωστού 414 ΣΝΕΝ.

Η αποκατάσταση της υγείας
του χεριού στην προτέρα λειτουργική του κατάσταση ενέπλεξε τους ιατρούς με ειδικότητα
φυσιάτρου και τους φυσιοθεραπευτές και θα πάρει πολύ περισσότερες εργατοώρες του
υγειονομικού προσωπικού πάνω
στο χέρι και πολύ περισσότερο
χρόνο απ’ ότι η αντιμετώπισή
του στην οξεία φάση. Ανέδειξε
ιδιαίτερα το επιστημονικό πεδίο
του φυσιοθεραπευτού ως κορυφαίου επιστήμονα δίπλα στον
γιατρό και το νοσηλευτή. Μου
έφερε στο νου οικογενειακά περιστατικά κατά τα οποία συγγενείς μου μετά από κατάγματα

άκρων και εγκεφαλικά περιστατικά αναγκάστηκαν μετά την θεραπεία τους να προσφύγουν σε
ιδιωτικές Μονάδες Αποκατάστασης για μεγάλα διαστήματα και
πόσο απαραίτητη, μοναδική και
ανακουφιστική για τον πάσχοντα
υπηρεσία παρείχαν αυτές οι μονάδες.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Δντρια
της ΦΙΑ, Ανχη (Υ) κα Ελένη Μουμτζή, και την φυσιοθεραπεύτρια
Λχια (ΥΓ) κα Κυριακή Κλεάνθη για
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.
Η απλή αυτή προσωπική περιπέτεια και οι διαφωτιστικότατες
συζητήσεις μαζί τους με βοήθησαν να αντιληφθώ ότι η υγεία
μας καλύπτεται από τρία απόλυτα απαραίτητα στάδια την
πρόληψη, την θεραπεία και την
αποκατάσταση και πόσο εξ ίσου
σπουδαίο με τα δύο πρώτα είναι
αυτό το τρίτο στάδιο. Το Σύστημα
Υγείας στη χώρα μας και το Υγειονομικό των Ενόπλων Δυνάμεων
έχουν κάνει βήματα για την ανάπτυξη αυτού του τρίτου σταδίου
υγειονομικής περίθαλψης που
ίσως θα πρέπει να συμπληρωθούν έτι περαιτέρω. Ζήτησα από
την κα Μουμτζή να καταγράψει
κάποιες σκέψεις της, τις οποίες
με χαρά και ιδιαίτερη τιμή παρουσιάζουμε στους συναδέλφους.
Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής

φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, νοσηλευτικής,
ψυχολογίας, κοινωνικού λειτουργού η οποία πρακτικά αναλαμβάνει
να βοηθήσει τον ασθενή να αντιμετωπίσει τα νέα προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Αυτό γίνεται με βάση μια σχέση θεραπευτική που
αναπτύσσεται ανάμεσα σε ασθενή, φροντιστή και κάθε έναν από
την ομάδα αποκατάστασης, η οποία διαμορφώνεται στις λεγόμενες
θεραπευτικές συνεδρίες. Πολλές φορές, λόγω της χρονιότητας
μιας νόσου, αυτή η σχέση μπορεί να έχει διάρκεια ίση με το
υπόλοιπο της ζωής του ασθενή.
Στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε επίσημα το 1973, χωρίς ωστόσο
έως σήμερα να γίνει ευρέως αντιληπτή η διαφορά της από άλλες
ειδικότητες, που είναι κυρίως η ανάμειξη του φυσίατρου στην
ευρύτερη έννοια της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας
υγείας. Δηλαδή, μετά τα τμήματα των κέντρων υγείας και πρώτων
βοηθειών (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) και την νοσοκομειακή
φροντίδα για σταθεροποίηση των ασθενών (δευτεροβάθμια φροντίδα
υγείας) - δομές δηλαδή που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα υγείας
στην οξεία φάση - έρχονται οι φυσίατροι για να συμπληρώσουν την
παροχή υπηρεσιών υγείας με οδηγίες φροντίδας και αντιμετώπισης
από την υποξεία φάση της νόσου και να αναλάβουν την ολοκλήρωση
της θεραπείας (τριτοβάθμια φροντίδα υγείας).
Περίπου το 10% του ελληνικού πληθυσμού - ποσοστό που γενικά
ισχύει και σε παγκόσμιο επίπεδο - αντιμετωπίζει προβλήματα κινητικότητας και έχει ανάγκη από υπηρεσίες αποκατάστασης. Τις υπηρεσίες
δηλαδή που αν τις λάβει στην πρώιμη περίοδο, θα περιοριστεί η εμφάνιση δευτερογενών ελλειμμάτων. Στη χώρα μας υπάρχει διαπιστωμένη έλλειψη παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης, τόσο στη
νοσοκομειακή όσο και στη μετα-νοσοκομειακή φάση. Στο δημόσιο
τομέα υπάρχει μικρός αριθμός κλινών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με τα περισσότερα κέντρα να έχουν δημιουργηθεί χωρίς
σχεδιασμό και να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οργάνωσης
και στελέχωσης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Παρόλο που κάποια
διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραμένουν

ανεκμετάλλευτα. Τα κέντρα δε του ιδιωτικού τομέα λειτουργούν
κατά βάση ως επιχειρήσεις με ανάγκη απόσβεσης του κεφαλαίου
που έχει επενδυθεί και σε συνδυασμό με την έλλειψη κρατικού
ελέγχου και το χαμηλό νοσήλιο που έχει ορισθεί από τον ΕΟΠΥΥ, ξεφεύγουν καμιά φορά από την ποιότητα των υπηρεσιών που θα
έπρεπε να παρέχουν. Έτσι μεγάλος αριθμός των συμπολιτών μας
είτε αναγκάζεται να καταφύγει στο εξωτερικό είτε να συμβιβαστεί
με καταστάσεις διαβίωσης που του στερούν τη χαρά της ζωής,
αφού περιορίζονται από το ρόλο τους ως μέλη της οικογένειας,
μέλη της κοινωνίας, μέλη της παραγωγικής εργαζόμενης ομάδας.
Πέρα από τη συμβολή της αποκατάστασης στην οργάνωση αυτόνομης ζωής είναι αποδεδειγμένο πως μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στο κόστος εξάρτησης. Έχει υπολογιστεί ότι τα οικονομικά οφέλη μελλοντικά από την αποκατάσταση είναι πολλαπλάσια
των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί γι’αυτήν, αρκεί να ενεργοποιηθεί
οι δομές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί. Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση συνεχίζει να παρακολουθεί τους ασθενείς και μετά την
επιστροφή τους στην κοινωνία, ώστε να προλαμβάνονται:
• τα δευτερογενή προβλήματα υγείας και η κοινωνική απομόνωση
• η εξουθένωση των φροντιστών από το φόρτο της φροντίδας
και την κατάρρευση της οικογένειας
• οι άσκοπες εισαγωγές των ασθενών σε ιδρύματα και γηροκομεία
• οι επείγουσες επανεισαγωγές στο νοσοκομείο
• η ακατάλληλη και άκαιρη συνταγογράφηση εξοπλισμού αναπηρίας
• η αδυναμία αναβάθμισης του εξοπλισμού αναπηρίας υπό το
φως προηγμένης τεχνολογίας.
Το συνολικό αποτέλεσμα της έλλειψης αποκατάστασης μπορεί
να είναι η εγκατάλειψη του ατόμου σε μια φτωχότερη λειτουργική
ικανότητα και ποιότητα ζωής.
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Ε

ίναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιορισθεί ο ορισμός, η έννοια,
ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του χώρου της δημόσιας υγείας,
καθώς επίσης και το είδος των «προβλημάτων» που μπορούν να
ενταχθούν στη δημόσια υγεία. Σε γενικές γραμμές η δημόσια υγεία
αναφέρεται στην υγεία του πληθυσμού και η εφαρμογή της είναι
θέμα κυρίως πολιτικής επιλογής.
Κάθε κράτος, ανάλογα με τον ορισμό που δίνει στην υγεία, σχεδιάζει και τις πολιτικές δημόσιας υγείας, την προώθηση οικονομικών
πόρων σε ανάλογες παραμέτρους υγείας και κάνει την επιλογή
του προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ της ευρείας έννοιας
της δημόσιας υγείας που προϋποθέτει την κοινωνική ανάπτυξη και
της στενής έννοιας δηλαδή της αντιμετώπισης μεμονωμένων
ασθενειών.
Με τα σημερινά δεδομένα είναι σαφές ότι η υγεία του πληθυσμού
είναι θέμα δημόσιας υγείας και αποτελεί πολιτική προτεραιότητα.
Το κράτος οφείλει να έχει ξεκάθαρη θέση, κατανοώντας τις
ευρύτερες συνέπειες που η πολιτική υγείας επιφέρει στην κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου.
Το 1923 ο Winslow, μια ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος της
δημόσιας υγείας των ΗΠΑ διατύπωσε έναν ορισμό για την δημόσια
υγεία που είναι ακόμη και σήμερα εφαρμόσιμος. Δημόσια Υγεία
είναι η επιστήμη και η τέχνη του: α)να προλαμβάνεται η νόσος,
β)να επιμηκύνεται η ζωή και γ)να προάγεται η φυσική υγεία και η
αποδοτικότητα του ανθρώπου. Μέσω της οργανωμένης προσπάθειας
της κοινωνίας για την εξυγίανση του περιβάλλοντος, τον έλεγχο
των λοιμωδών νόσων, την εκπαίδευση του κάθε ατόμου στην
ατομική υγιεινή, την οργάνωση των ιατρικών και νοσηλευτικών
υπηρεσιών υγείας για την πρώιμη διάγνωση και προληπτική θεραπεία
των νόσων αναπτύσσεται μια «κοινωνική μηχανή» που εξασφαλίζει
σε κάθε άτομο ένα επίπεδο ζωής ικανό για την διατήρηση της

υγείας του.
Σε γενικές γραμμές η δημόσια υγεία έχει δέκα στόχους-τομείς
αρμοδιοτήτων:
1. Παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού
2. Προστασία περιβάλλοντος-χώρων εργασίας, τροφής και ύδατος
3. Προαγωγή υγιούς συμπεριφοράς
4. Πρόληψη επιδημιών
5. Ανταπόκριση σε καταστροφές
6. Αναζήτηση λύσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία
7. Κινητοποίηση της κοινωνίας
8. Παροχή ποιοτικών, αποτελεσματικών και προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας
9. Υπηρεσίες υγείας και διοίκηση υπηρεσιών υγείας
10. Σχεδιασμός και πολιτική υγείας
Στα νεότερα κινήματα της Δημόσιας Υγείας υπάγεται η προαγωγή
της υγείας που προέκυψε από τη διαπίστωση ότι τα μεγάλα προβλήματα υγείας του πληθυσμού δεν επιλύονται μόνο με την
ιατρική φροντίδα αλλά απαιτείται γενικότερη κοινωνική προσπάθεια.
Μεγάλη συμβολή στην έννοια της προαγωγής της υγείας αποτέλεσε και η διακήρυξη του Π.Ο.Υ. στην συνέλευση της Alma-Ata
(1977) σύμφωνα με την οποία «ο κύριος κοινωνικός στόχος των
κυβερνήσεων και του Π.Ο.Υ. στις επόμενες δεκαετίες θα έπρεπε
να είναι η απόκτηση από όλους τους πολίτες του κόσμου, ενός τέτοιου επιπέδου υγείας που θα τους επέτρεπε να ζουν μια κοινωνικά
και οικονομικά παραγωγική ζωή».
Οι δραστηριότητες στο πεδίο της προαγωγής της υγείας ομαδοποιούνται από αρκετούς συγγραφείς σε τρείς τομείς, την πρόληψη
νόσων, την προστασία της υγείας και την αγωγή υγείας. Τομείς
που σε πολλά σημεία αλληλοκαλύπτονται.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η προαγωγή της υγείας είναι ο
«στόχος» και οι επιμέρους τομείς «τα μέσα», για την επίτευξη του
στόχου. Η πρόληψη νόσων αναφέρεται στις διαδικασίες και στους
τρόπους για την αποφυγή των νόσων. Η προστασίας της υγείας
αναφέρεται στα διάφορα νομοθετικά και κοινωνικά μέτρα που
υποβοηθούν ή επιβάλλουν κανόνες για την αποφυγή νόσων.
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Τέλος η αγωγή υγείας αφορά στην εκπαίδευση των
ατόμων με στόχο την υιοθέτηση «υγιεινής» συμπεριφοράς.
Οι διάφορες πολιτικές δημόσιας υγείας παρουσιάζουν
αρκετές ομοιότητες ως προς το περιεχόμενο και τους
στόχους. Αυτό αποτελεί λογική συνέπεια του γεγονότος,
ότι οι μείζονες απειλές για τη δημόσια υγεία είναι παρόμοιες
σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Εντούτοις, οι στόχοι και
οι προτεραιότητες που τίθενται, καθορίζονται σε μεγάλο
βαθμό από τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές, δημογραφικές,
αλλά κυρίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Οι κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η χώρα έχουν ως
αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για παροχές υπηρεσιών υγείας από τις δημόσιες δομές υγείας. Η βιωσιμότητα
του συστήματος υγείας αποδεικνύεται ανάγκη επιτακτική
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες υγείας των πολιτών.
Οι αποφάσεις και δράσεις των φορέων χάραξης πολιτικών
υγείας οφείλουν να εντοπίσουν τις ανάγκες μιας κοινωνίας
που ζει σε συνθήκες στέρησης. Η διαφύλαξη του αγαθού
της υγείας είναι δικαίωμα που αποτελεί αξίωμα για την
συνέχεια μιας κοινωνίας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τζένη Κουρέα- Κρεμαστινού, 2010. «Δημόσια Υγεία. Θεωρία-Πράξη-Πολιτική», Τεχνόραμα, Αθήνα.
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2008-2012,
διαθέσιμο στο:[ file:///C:/Users/alexa/Downloads/ethniko
%20drasis%20(6)], ανακτήθηκε 07/02/2021.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο3
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:
1. Τον Ήρωα αυτόν του ’21, τον τίμησαν
και τον φυλάκισαν
2. Αμερικανικός κροκόδειλος
3. Αρωματικό φυτό που το βάζουμε στο
φαγητό, το υποκοριστικό όνομα γνωστού μαφιόζου
4. Οδηγώ (αρχ. Προστ.), Αεροπορία
Στρατού, κόρη του Ασκληπιού
5. Είναι τα Σύμβολα του Έθνους μας, ευχόμαστε να είναι «ανθόσπαρτος», προ
μεσημβρίας
6. Ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 1828, το συκώτι (καθ.), σύλλογος μεγάλος
7. Η συγκομιδή, σύστημα Υγείας
8. Αεροσκάφος, το ανάβουμε στην εκκλησία
9. Μπουρλοτιέρης του ’21, ήρωας του
Τρωϊκού πολέμου
10. Μνημείο προς τιμήν πεσόντων, παλιός πρόεδρος της Γαλλίας
11. Βασιλιάς της Λυδίας, λωρίδα ασφαλείας
12. Αυτά επέζησαν, μυθικός Ήρωας

Περιοδικό στρατιωτικής
στρατηγικής ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ

σταντίνα Μπότσιου, Κωνσταντίνος Κολιόπουλος και Ευπραξία Πασχαλίδου.
Στρατιωτικοί είναι οι εν αποστρατεία
στρατηγός Κωνσταντίνος Γκίνης, αντιστράτηγος Φοίβος Κλόκκαρης, αντιναύαρχος Βασίλειος Μαρτζούκος,
αντιπτέραρχος Βασίλειος Βρεττός και
οι αντιστράτηγοι Σταύρος Κουτρής
και Παναγιώτης Μαυρόπουλος. Διευθυντής του περιοδικού είναι ο αντιστράτηγος (ε.α.) Παναγιώτης Γκαρτζονίκας και αρχισυντάκτης ο Σπυρίδων
Κατσούλας.
Το ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ ξεκίνησε το 2017
ως ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ και μέχρι σήμερα
αριθμεί τέσσερα τεύχη. Σε κάθε τεύχος υπάρχει ένα αφιέρωμα σε ένα
αντικείμενο και διάφορα άλλα άρθρα.
Στο πρώτο τεύχος το αφιέρωμα ήταν για τα είκοσι χρόνια από την
έκδοση του Επιμέτρου για τις παραμέτρους ενός Ελληνοτουρκικού
πολέμου, που έγραψε ο Παναγιώτης Κονδύλης, με την εξέταση του
πρώτου πλήγματος και του παρεμποδιστικού πολέμου. Το δεύτερο
τεύχος ήταν αφιερωμένο στην Κύπρο και επιχείρησε να απαντήσει στο
ερώτημα ‘πόσο μακριά είναι η Κύπρος;’, που έχει αποκτήσει πλέον συμβολική σημασία. Στο τρίτο τεύχος το αφιέρωμα ήταν στις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις, ένα ζήτημα που έχει τύχει μικρής προσοχής στην
ελληνική βιβλιογραφία. Εξέταζε μεταξύ άλλων τις πολιτικοστρατιωτικές
σχέσεις στη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης αλλά και τις
σχέσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας την περίοδο της Μικρασιατικής
Εκστρατείας. Στο τέταρτο και πρόσφατο τεύχος το αφιέρωμα είναι και
πάλι στις πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις. Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή
θεματολογία για τον πολιτικό έλεγχο του στρατού και τις επεμβάσεις
του στην πολιτική, τα δύο άρθρα του αφιερώματος επισημαίνουν την
απουσία και δυσλειτουργία των πολιτικοστρατιωτικών θεσμών.
Η διεύθυνση του περιοδικού είναι: https://strategein.gr/. Για να
αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα άρθρα θα πρέπει πρώτα να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στην ιστοσελίδα, η οποία γίνεται πολύ απλά και
γρήγορα.

Τ

ο ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΝ είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο, με διαδικασία ομότιμης
αξιολόγησης (peer review) επιστημονικό περιοδικό με διαθεματική
προσέγγιση, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη στρατιωτική στρατηγική,
την οποία αντιλαμβάνεται ως γέφυρα που συνδέει τους σκοπούς της πολιτικής με τα στρατιωτικά μέσα. Πιστεύουμε ότι στη χώρα μας λείπει ένα
βήμα διαλόγου και συζητήσεων για θέματα στρατηγικής με την ακαδημαϊκή
μέθοδο. Το περιοδικό είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικό,
ελεύθερης πρόσβασης και εκδίδεται κανονικά δύο φορές το χρόνο. Για
να αποκτά κάποιος πρόσβαση θα πρέπει πρώτα να έχει πραγματοποιήσει
εγγραφή στην ιστοσελίδα, η οποία γίνεται πολύ απλά και γρήγορα.
Το περιοδικό επιθυμεί να είναι ελκυστικό και ωφέλιμο σε όσους εργάζονται και απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το χώρο της άμυνας.
Ταυτόχρονα, απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τους ερευνητές
και αναλυτές που ασχολούνται με αμυντικά θέματα και ζητήματα πολέμου
και συγκρούσεων. Τέλος, απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό, σε
όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα ζητήματα του πολέμου και της στρατηγικής.
Η στρατηγική ως αντικείμενο συστηματικής σπουδής στη χώρα μας
έχει ζωή μικρότερη των τριάντα ετών. Οι ένοπλες δυνάμεις – και όχι
μόνο οι ελληνικές – μέχρι και τη δεκαετία του 1980 ασχολούνταν κυρίως
με την τακτική. Από την άλλη, οι στρατηγικές σπουδές στην πατρίδα μας
αποτέλεσαν αντικείμενο ακαδημαϊκής σπουδής κυρίως από τη δεκαετία
του 1990 και μετά, όταν ιδρύθηκαν και στα ελληνικά πανεπιστήμια
σχολές διεθνών σχέσεων που συμπεριέλαβαν και τις στρατηγικές σπουδές.
Μετά από τριάντα χρόνια ενασχόλησης με τη στρατηγική θεωρήσαμε
ότι είναι καιρός οι ακαδημαϊκοί με τη μέθοδο και οι επαγγελματίες με την
εμπειρία, εκκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, να συναντηθούν και
να συνεργασθούν σε ένα επιστημονικό βήμα που θα είναι ένα περιοδικό
στρατηγικής. Αυτός ο συνδυασμός αντανακλάται στην επιστημονική επιτροπή του περιοδικού, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς και στρατιωτικούς. Οι ακαδημαϊκοί είναι οι Παναγιώτης Ήφαιστος, Χαράλαμπος
Παπασωτηρίου, Ηλίας Κουσκουβέλης, Κωνσταντίνος Υφαντής, Κων-

Eπιμέλεια
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΙΝΟΣ Α. ΣΚΑ
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Αντιστράτηγο
ς ε.α.
Επίτιμος Υδκτ
ής Δ’ΣΣ, Μέλ
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ΚΑΘΕΤΩΣ:
1.Οπλαρχηγός του ’21 (αιτ.)
2. Λίγες (καθ.), βασιλιάς Αυγυπτίων
3. Ευλίγιστες και λεπτές (μια γραφή),
πρέπει πάντοτε να τα καλύπτουμε
4. Πρώην ασφαλιστικός Οργανισμός, εκφράζει ενθουσιασμό
5. Στην πόλη αυτή ο Ιησούς ευλόγησε
τον γάμο, ημερησία διαταγή, θηλ. του
σός
6. Επίθημα ουσιαστικών (καθ.), ο φτωχός
(αρχ.)
7. Άρθρο, γνωστό δάσος στην Κρήτη,
αραβική χερσόνησος με σπουδαίο Ελληνικό μοναστήρι
8. Ίδια σύμφωνα, αραβική χώρα
9. Γονιμοποιείται στην ωοθήκη, υπάρχει
και τέτοιο Συντονιστικό
10. Ναύσταθμος Σαλαμίνας, σημαντικός
ο χρυσός αιώνας του (δημ.)
11. Δεύτερη σύζυγος του Περικλή, Ελληνικός Στρατός
12. Ο Εθνικός μας ποιητής (γεν.), Σχολή
υψηλού επιπέδου της Πολεμικής Αεροπορίας
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Η στήλη της βιβλιοθήκης
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Ἡ βιβλιοθήκη μας ἐμπλουτίσθηκε μέ
τά παρακάτω νέα ἐξαιρετικά βιβλίατά ὁποῖα ἐδωρήθησαν
ἀπό τούς συγγραφεῖς συναδέλφους μας και ὄχιμόνο:
1. Ὁ κύριος Ἀθανάσιος Καραθανάσης (ὁμότιμος καθηγητής τοῦ
Α.Π.Θ.καί τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας) μᾶς τίμησε μέ τήν δωρεά
ἑνός συγγραφικοῦ του ἔργου –
κοσμήματος μέ τίτλο: “ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ
ΠΟΝΟΣ”,καί μέ ὑπότιτλο: “Ἑκατό χρόνια
ἀπό τήν συνθήκη τῶν Σεβρῶν”.
Ἁφορᾶ στήν Μικρασιατική Ἐκστρατεία.
Γιατί κόσμημα; Γιατί ὁ συγγραφέας, Μικρασιάτης ὁ
ἴδιος, ἐπισκέφθηκε πολλές φορές ὅλους τούς τόπους τῶν
μαχῶν, ἐρεύνησε ἀφηγήσεις νεαρῶν, τότε, ἀξιωματικῶν
τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί έτσι μᾶς παρουσιάζει τήν ἱστορία
αὐτή μέσα ἀπό 42 ἀφηγήσεις ἀπό τό μικρασιατικό ἔπος.
Πρόκειται γιά μικροϊστορίες γραμμένες μέ δωρικό ὕφος,
αὐθόρμητο καί ἀνθρώπινο, στίς ὁποῖες πρωταγωνιστές
ἦσαν οἱ ἴδιοι καί, προπαντός, οἱ στρατιῶτες τους.

πτυχές τῆς Ἱστορίας. Τό πρῶτο:
“Ψήγματα Ιστορικής Μνήμης” καί
τό δεύτερο: “ΒΥΖΑΝΤΙΟ -ΑΙΜΑ ΣΤΟΝ
ΘΡΟΝΟ” ἔχουν ὡς σκοπό τήν
κατάδειξη ἀγνώστων λεπτομερειών
τῆς ζωῆς ἀνθρώπων ἀλλά καί γεγονότων πού δέν διδαχθήκαμε στά
σχολεῖα μας. Ἀξιολογότατα, εὐκολοδιάβαστα, ἀξιόπιστα καί χρήσιμα
γιά ὅλους μας βιβλία. Εἰδικά στό
δεύτερο μᾶς παρουσιάζει, πολύ ἔξυπνα, τούς Βυζαντινούς
Αὐτοκράτορες ὡς κατηγορούμενους τῶν πραγματικῶν
ἁμαρτημάτων τους σέ μιά, φανταστική, δίκη τῆς Ἱστορίας!!!
Τό ὅλο του ἔργο στηρίζεται σέ μιά πλούσια βιβλιογραφία.
(Ἐκδόσεις ΑΓΓΕΛΑΚΗ, Χαρ. Τρικούπη 41 Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,
τηλ: 2103826220, (e-mail: info@aggelakisbooks.gr)

Περιγράφει ρεαλιστικὰ τὰ δράματα ποὺ παίχτηκαν κατά
τὴν ἐποποιΐα τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας καί τά μαρτύρια
τῆς ρωμηοσύνης τῆς ἀνατολῆς. Ἕνας ὕμνος καὶ μνημόσυνο
γιὰ γιά τίς ἡρωϊκές αὐτές μορφές.
Καί κάτι σπάνιο: Ἀναφέρει ὁτι ὀφείλουμε θαυμασμό
καί ἐκτίμηση στούς δημοσιογράφους πού ἀκολούθησαν
τόν Στρατό μας καί κάλυψαν τήν ἐκστρατεία αὐτή.
Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι καί τό σπάνιο, δυστυχῶς, σήμερα γεγονός
ὁτι τό βιβλίο εἶναι γραμμένο μέ τό ἑλληνικό πολυτονικό
σύστημα!!!
(Ἐκδόσεις: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ. Τηλ. 2310 200 3760 info@ek.gr)
2. Ἡ κυρία Κωνσταντῖνα Φινοκαλιώτου (κόρη τοῦ προέδρου τῆς ΕΑΑΣ
Χανίων) μᾶς δώρησε ἕνα μοναδικό καί
σπάνιο, δίγλωσσο, βιβλίο της μέ τίτλο:
“Το Μυστήριο τοῦ Δάσους”. Πρόκειται
γιά ἕνα εὐαίσθητο, διδακτικό καί
τρυφερό παραμύθι, τό ὁποῖο
ἀπευθύνεται σέ παιδιά προσχολικῆς
ἡλικίας καί πρώτων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ, ἀλλά καί σέ παιδιά Ἑλλήνων πού
ζοῦν στό ἐξωτερικό καθώς ἔχει γραφῆ στά ἀγγλικά καί τά
ἑλληνικά. Μιά πολυτελέστατη ἔκδοση μέ γεμάτα εὐαισθησία
ζωγραφικά σχέδια τῆς ἴδιας τῆς δημιουργοῦ, ἡ ὁποία
σπουδάζει κινούμενα σχέδια στήν Σκωτία ὁπουκαί ζῆ.
(Γιά προμήθεια στο τηλ. 698.94.95.568)

4. Ἡ συνάδελφος Ἀνθλγός (ΥΓ) ἐ.
ἀ. Σοφία Ἀγραπίδη μᾶς τίμησε μέ
τήν δωρεά τῆς πρώτης της ποιητικῆς
συλλογῆς μέ τίτλο: “Ανατολή ψυχής”.
Τό ποίημα, ὁπως ἡ ἴδια ἀναφέρει,
δέν ἀποτελεῖ μία ἁπλή ἀνάγνωση,
ἀλλά εἶναι ἄγγιγμα ψυχῆς μέσα ἀπό
τό ὁποῖο ὁ ἀναγνώστης θά ἀνακαλύψη στιγμές ἀπό τήν ζωή του, θά
δῆ εἰκόνες τοῦ ἐσωτερικοῦ του
κόσμου καί θά ἀκούση τούς κτύπους
τῆς καρδιᾶς του. Ὅλα αὐτά τά καταφέρνει ἡ συνάδελφος,
καί πλέον ποιήτρια, μέ τήν συλλογή αυτή καί ἔτσι ἀποκτᾶ
ὲπάξια μιά θέση καί στήν οἰκογένεια τῶν Λογοτεχνῶν!!
(Ἐκδόσεις “Κέφαλος”, Σεργίου Πατριάρχου 20, Τ.Κ. 114 71
ΑΘΗΝΑ, e-mail:ekdoseiskefalos@gmail.com τηλ. 6942489227
καί τηλ. τῆς συγγραφέως: 6981713546) )

3. Ὁ Υποστράτηγος τῆς ΕΛ.ΑΣ κ. Παντελής Κυριακόπουλος
μᾶς δώρησε δύο βιβλία μέ τά ὁποῖα μᾶς παρουσιάζει ἄγνωστες

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ

Εμπειρίες ζωής
Η Μάθηση είναι χαρά, είναι ευτυχία, το μονοπάτι της ζωής, που της χαρίζει αξία.
Δε με νοιάζει που πεθαίνω, παρά που δε ζω, για να μαθαίνω.
Τα λεφτά δεν τα σκορπούμε, τα τοποθετούμε εκεί όπου γεννούνε.
Όποιος κάθεται παγώνει και όποιος περπατεί μαζώνει,
κι όποιος θέτει και κοιμάται κακορίζικος λογάται.
Η σπατάλη σε μειώνει, σου τρυπά το παντελόνι.
Η σπατάλη σου τρώει τον παρά και σε κάνει φουκαρά.
Η οικονομία σ’ ανεβάζει και πολύ παρά σωριάζει...
Κάνε φίλους τα παιδιά σου να ανεβεί ψηλά η γενιά σου.
Όποιος πολύ ψηλά πετά, του καίει ο ήλιος τα φτερά.
Όποιος κοπελομάθει δεν γεροντοξεχνά.
Το να μεγαλώνουμε είναι αναπόφευκτο, το να γερνάμε είναι επιλογή μας.
Για κάθε άνθρωπο σχημάτισε μια γνώμη, μην τη ξεστομίσεις, γιατί μπελάδες θα γιομίσεις.
Ό,τι φυσικό και ηθικό.
Πολλά μκρά κάνουν ένα μεγάλο.
Η πείρα διδάσκει, όποιος δεν έχει γέρο πρέπει να αγοράζει.
Όσο πιο πολλούς φίλους έχεις, τόσο πιο πλλές ιστορίες ζωής μαθαίνεις.
Με τον καλιά σου κάθιζε και νηστικός σηκώνου.
Τρώγε για ζεις και μη ζεις για να τρως...
Ελένη Τζαμπαζάκη – Κασσελάκη
Μέλος της πανελλήνιας ένωσης λογοτεχνών (ΠΕΛ).

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Σ

τις 08 Μαρτίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η κυρία Άννα Παπαναστασίου, π. Αντιδήμαρχος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και σύζυγος
του αειμνήστου Ευάγγελου Παπαναστασίου, επίτιμου Αντιστρατήγου Α’Υπαρχηγού του ΓΕΣ, τιμήθηκε και βραβεύτηκε από τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, κύριο Ηλία Αποστολόπουλο, ως εξέχουσα προσωπικότητα για την
πολυετή προσφορά της στα κοινά του Δήμου κι όχι μόνον.
Της
απονεμήθη,
δε,
ασημένιο
αναμνηστικό
αγαλματίδιο
(https://www.youtube.com/watch?v=U84bq0b7_8A).

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους - Φορείς εκδότες
τους για την αποστολή τους :
1. «ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΣ» Τριμηνιαία Εφημερίδα του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών
Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού
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αγγελίες

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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
***
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 216-8099365 ΚΙΝ: 6989654077
***
ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,
Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
Θυγατέρα Υπτγου ε.α. Κων/νου Τζίτζικα (Ταξ. 1968).
Έχει αναλάβει το αρχείο της συμβολαιογράφου
Σαρρή-Σταυρούση Χάιδως.
Φράγκων 1, Τ.Κ 546 26, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/fax 2310 543817, κιν 6974 872 521,
e-mail: mtzitzika@gmail.com
***
Πωλούνται
οικόπεδα σε τιμές ευκαιρίας :
α. Στη Μαλεσίνα 1031 τ.μ. με αριθ. οικοπέδου 149/13 και
β. Στη Κάρυστο 650 τ.μ. με αριθ. Οικοπέδου 199/16
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6746889
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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ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Γράφει ο
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Δ

ιακόσια χρόνια από την Επανάσταση
του 1821, την Εθνική Παλιγγενεσία,
την απαρχή της αποτίναξης του τουρκικού ζυγού που ρήμαξε την Πατρίδα
μας για σχεδόν 4 αιώνες .
Είναι άραγε εφέτος μια επέτειος που
μας αναπτερώνει το Εθνικό Φρόνημα; Μην είναι μια ανανέωση
του όρκου των Φιλικών και μιας συνέχειας της Magna carta του
Ρήγα ; Μήπως αναδεικνύει ή πρέπει να αναδείξει την πολεμική
αρετή, το θάρρος, τη γενναιότητα και τη θυσία των Αγωνιστών
του 1821; Μήπως κάποιος επιχειρεί να μας θυμίσει το άλικο
χρώμα του αίματος, που πότισε την ηρωϊκή φουστανέλα και
το μπαρούτι που μαύρισε τις μούρες των αγωνιστών;
Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι κατάντησε να μην είναι
τίποτε από τα παραπάνω.
Κατάντησε μια φιέστα τριλούλουδη, κάτι μπιχλιμπιδιασμένα
σύμβολα και κάτι ανόητες επινοήσεις με επιτηδευμένες φιοριτούρες που στρογγυλεύουν γωνίες ενώ παράλληλα προσβάλλουν το ένδοξο ιστορικό παρελθόν μας.
Μια αναδρομή στο παρελθόν με αιχμές κατά των επαναστατών
και μια απόπειρα απομείωσης του αγώνα τους σύμφωνα με
καλά …… ατεκμηρίωτες ιστορικές πηγές και μια προβολή στο
μέλλον που δείχνει την αλλοίωση της ράτσας μας.
Ξαφνικά ανακαλύπτουμε και κυρίως προβάλλουμε τα μει-

ονεκτήματα χαρακτήρος που είχαν ορισμένοι εκ των επικεφαλής,
τα οποία ουδόλως επηρέασαν τη συνεισφορά τους στον αγώνα
και που απλά και μόνο μεγαλοποιούνται ώστε να μη γίνουν
εκείνοι ΠΡΟΤΥΠΑ.
Ποιο είναι το μέλλον μας ως Έθνους και ως Φυλής όταν
πρότυπά μας δεν είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, η Μαντώ
Μαυρογένους, ο Εμμανουήλ Παππάς, η Δόμνα Βιζβίζη, ο Πλαπούτας, ο Δυοβουνιώτης, ο Φαρμάκης και τόσοι άλλοι που
αγωνίστηκαν και πέθαναν για να μη μας βιάζουν τις γυναίκες
και τις θυγατέρες, να μη μας κλέβουν το βιός, να μη μας
σφάζουν επειδή κάνουμε το Σταυρό μας;
Όταν επιχειρούμε εμείς οι σφαγμένοι, οι διωκόμενοι, οι καταπιεσμένοι το συμβιβασμό και οι δυνάστες μας επιδιώκουν το
ακριβώς αντίθετο, να μας ξαναζέψουν.
Τι θα έλεγαν άραγε ο Κανάρης, ο Μιαούλης κι ο Ματρόζος,
αν έβλεπαν το Τσεσμέ να τριγυρνάει ανενόχλητο στο Αιγαίο;
Πώς θα εκφραζόταν ο αθυρόστομος Καραϊσκάκης αν έβλεπε
τα σημερινά μας χάλια; Πώς θα ένοιωθε ο τεράστιος Καποδίστριας, που ούτε μισθό δεν έπαιρνε, αν διάβαζε το Ε9 των σημερινών πολιτικών ταγών μας.
Να σας πω εγώ πώς θα ένοιωθαν. Αηδία και απαξία! «Φωτιά
και τσεκούρι στους προσκυνημένους», θα κραύγαζαν!
Η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση,
τη δική μας Επανάσταση, είναι ιστορικό πολεμικό γεγονός.
Είναι μια ωδή στην πολεμική αρετή των κλεφταρματωλών που
«χάλασαν» τ’ ασκέρια των Οθωμανών, Τούρκων, Τουρκαλβανών
και Αιγυπτίων.
Είναι ένας ύμνος σ’ αυτούς, που κάνοντας το Σταυρό τους,
τσάκισαν την ημισέληνο και το Σουλτάνο. Είναι μια παλιγγενεσία,

μια αναρρίχηση της Ελλάδος στο βάθρο που της αξίζει. Στο
βάθρο της παγκόσμιας καρδιάς, του παγκόσμιου μυαλού, διότι
ανθρωπότητα χωρίς Ελλάδα είναι κορμί σκέτο…… αδειανό!!
Αγαπητοί συνάδελφοι το άρθρο αυτό δεν είναι ενημερωτικό.
Είναι μια κραυγή αγωνίας βγαλμένη από την ψυχή μου για την
Ελλάδα μας, για την ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
Αφελληνιζόμαστε και για όσα αγωνίστηκαν εκείνοι, εμείς τα
αποκαθηλώνουμε. Τα προσβάλλουμε και οι εφιάλτες, αν δεν
μας στοίχειωσαν ακόμη, θα μας στοιχειώσουν. Οι Ερινύες και οι
ενοχές για την Ελλάδα που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας
θα μας ψάξουν και θα μας βρουν.
Ο «εχθρός» διείσδυσε πλέον και είναι μέσα στο μυαλό μας.
Βολευτήκαμε και όταν ο βούρδουλας του τυράννου μας
αργάσει το τομάρι θα λέμε …. Άφεριμ αντί να του στρίψουμε
το λαρύγγι.
Η επανάσταση του 1821 ήταν Εθνικοαπελευθερωτική. Το
Έθνος των Ελλήνων αναγεννήθηκε εκ της τέφρας του χάρη
σε λίγους ψυχωμένους, χάρη σε λίγες ψυχωμένες.
Ας μην τους προσβάλλουμε με τη στάση ζωής μας κι ας
εορτάσουμε την επέτειο αυτή όπως της αρμόζει, όχι με φιέστες
και τηλεοπτικά σποτ αλλά με βαθιά ενδοσκόπηση στο ποιοι είμαστε, που πάμε και σε ποιους το οφείλουμε.
Νικήτα Σταματελόπουλε ή αλλιώς Νικηταρά και Τουρκοφάγε,
είσαι ο αγαπημένος μου ήρωας. Δεν μπορώ να σου μοιάσω
αλλά μπορώ να προσεύχομαι να μου δοθεί έστω η ευκαιρία…
…. Να προσπαθήσω, αν μου το επιτρέψουν οι κάθε λογής σύγχρονοι Νενέκοι.
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω το 1821

«Καμία υποχώρηση ή υπαναχώρηση στα εθνικά δίκαιά μας»
Συνέχεια από τη σελίδα 1

πράξουμε, αρκεί να πιστέψομε στις δυνάμεις μας.
Αυτό που πρέπει να πάρουμε σαν μεγάλο δίδαγμα από την
εποχή εκείνη είναι ότι εμείς οι Έλληνες σήμερα σ’ αυτούς
τους δύσκολους, ταραγμένους καιρούς –
και που μπορεί να γίνουν ακόμα πιο δύσκολοι στο μέλλον- έχουμε το χρέος να
θωρακίσουμε το κύρος αυτού του τόπου,
του λαού, του έθνους. Για να το πράξουμε
αυτό –και μέσα στη συγκυρία στην οποία
ζει η Ελλάδα και μέσα στο διεθνές πλαίσιο- η Ελλάδα θα πρέπει να υπερασπιστεί
τα εθνικά της θέματα και τα εθνικά δίκαιά
της πάνω στο ευρωπαϊκό και το διεθνές
δίκαιο δίχως καμία υποχώρηση!

Ήταν ένα είδος εμφυλίου πολέμου. Στη Γαλλία η επανάσταση
ήταν μια αστική επανάσταση. Στην Ελλάδα ήταν ένα έθνος
που εξεγέρθηκε για να αποτινάξει τον οθωμανικό ζυγό, ο οποίος ήταν πάνω του τέσσερις
και πλέον αιώνες. Είναι άλλο το ζήτημα ότι
οι ιδέες της αμερικανικής και της γαλλικής
επανάστασης μας επηρέασαν κάπως σε επίπεδο συνταγμάτων και ιδίως της διάκρισης
των εξουσιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Εθνεγερσία του
1821 έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, η οποία
δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά την Ευρώπη γενικότερα – είναι το πρώτο έθνοςκράτος στην Ευρώπη, που δημιουργήθηκε
Καμία υποχώρηση και υπαναχώρηση
τότε∙ εξ ου και η τεράστια αντίδραση που
στα εθνικά δίκαιά μας
υπήρξε για το κράτος αυτό από την Ιερά
Πρ. Παυλόπουλος: Πρέπει να δείξει η
Συμμαχία και ειδικά από τον Μέτερνιχ. Γιατί
Ελλάδα ότι πιστεύει στις δυνάμεις της, ότι
τότε, και υπό την επιρροή του ρομαντισμού
θα επιβάλλει το σεβασμό και της ιστορίας
των φιλελλήνων –και ιδίως του λόρδου
της και του μέλλοντός της. Αυτό πρέπει
Βύρωνα μετά το Μεσολόγγι- εδημιουργείτο
να το πράξουμε: να υπερασπιστούμε τα
Ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ένα κράτος που δεν είχε καμία σχέση με
εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια
κ. Παυλόπουλος με τον
τις αυτοκρατορίες της εποχής. Ήταν ένα
χωρίς ίχνος υποχώρησης ή υπαναχώρησης.
Σύμβουλο Επικοινωνίας
κράτος, το οποίο ήθελε να είναι δημοκρατικό,
Δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από
της Ε.Α.Α.Σ. Π. Λιάκο
όχι μέλος μιας αυτοκρατορίας ούτε ήθελε
αυτό που μας δίνει το διεθνές και το ευνα κυβερνιέται από μια ελέω Θεού μοναρχία.
ρωπαϊκό δίκαιο αλλά δεν παραχωρούμε
Τι μας διδάσκει το 1821
και οτιδήποτε. Μόνο όταν πράξουμε αυτό, το κύρος της χώρας
Πρ. Παυλόπουλος: Όλη εκείνη η περίοδος σήμερα, 200
θα είναι μεγάλο. Γιατί η Ελλάδα –μην το υποτιμάμε αυτό- και
χρόνια μετά πρέπει να μας διδάξει πριν απ’ όλα να θυμόμαστε
μόνη της είναι δυνατόν να υπερασπιστεί τα εθνικά της θέματα.
τους αγώνες των προγόνων μας για να στηθεί στα πόδια του
Το ‘χουμε αποδείξει στην Ιστορία. Μπορούμε να το κάνουμε
το νεότερο ελληνικό κράτος. Να μας διδάξει ότι για να πάμε
και τώρα! Μακάρι οι εταίροι μας και στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. να
μπροστά σήμερα εμείς οι Έλληνες δεν αρκεί να είμαστε
είναι δίπλα μας. Αν δεν το πράξουν, όμως, μόνοι μας πρέπει να
απόγονοι μεγάλων προγόνων. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο
υπερασπιστούμε την Ιστορία μας και την προοπτική μας.
βάρος, μια μεγάλη κληρονομιά. Αλλά, είναι ανάγκη να γράψουμε
Παρακολουθήστε το αφιέρωμα της Ε.Α.Α.Σ. για το 1821
τη δική μας ιστορία. Κι έχουμε όλες τις δυνατότητες να το
*Ολόκληρη την παρέμβαση και το μήνυμα του τέως Προέδρου

της Δημοκρατίας μπορείτε να το παρακολουθήσετε βιντεοσκοπημένο στο ειδικό αφιέρωμα της Ε.Α.Α.Σ. για το 1821, στην
ανανεωμένη ιστοσελίδα μας (στη διεύθυνση https://www.eaas.gr)
και στον λογαριασμό της Ενώσεως στο youtube (στη διεύθυνση
https://www.youtube.com/channel/UCMrQ80S3Ei-VJABPr3_0fXA)

Λογότυπο για τα 200 χρόνια της Παλιγγενεσίας
της Αρχιεπισκοπής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

