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Επετειακό αφιέρωμα:
«200 χρόνια από
την Εθνική Παλιγγενεσία»

Ο Πρόεδρος και τo ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. ευχόμαστε σε όλα τα μέλη
της Ένωσης και στα μέλη των ορφανικών οικογενειών,
οι Άγιες ημέρες του Πάσχα να γίνουν οδηγός για τη δική μας Ανάσταση.
Ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα δύναμη για
να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη περίοδο που περνάμε.
Το Άγιο Φώς της Ανάστασης του Κυρίου, ας φωτίζει τις ψυχές
και τις ζωές όλων μας με ελπίδα, ειρήνη και αγάπη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ Ε.Α ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
Μαντώ Μαυρογένους

(Μύκονος 1796-Πάρος 1848)
w σελ. 9

Κούρδοι-Αρχαίος
λαός, δίχως Πατρίδα

w σελ. 3

Στήλη Υγεία

«Η έλλειψη ελληνικής προπαγάνδας και
αντιπροπαγάνδας στο εξωτερικό, έχει αφαιρέσει
όλα τα ερείσματα της εξωτερικής πολιτικής μας»
Από τον Παναγιώτη Λιάκο, Σύμβουλο Επικοινωνίας Ε.Α.Α.Σ.

Ο Αντγος ε.α Ιωάννης Πασχαλίδης είναι ένας από
τους ειδικούς που διαθέτει η χώρα, στον ευαίσθητο
τομέα των Ψυχολογικών Επιχειρήσεων.

Σ

Περί COVID 19 και
ατομικής ευθύνης

w σελ. 10

Επισκόπηση Γεγονότων

Καλυπτόμενη
χρονική περίοδος:

18 Μαρτίου - 19 Απριλίου 2021

τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Παναγιώτη Λιάκο για την «Εθνική Ηχώ», αναφέρεται διεξοδικά
στις τακτικές της Τουρκίας στον επηρεασμό της ελληνικής και της διεθνούς κοινής γνώμης αλλά και
στις δυνατότητες της Ελλάδας να απαντήσει στον προπαγανδιστικό πόλεμο, τον οποίο διεξάγει αδιάκοπα η γειτονική χώρα. Ο Ιωάννης Πασχαλίδης, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει διατελέσει καθηγητής, Δντής έδρας, Δντής Πτέρυγας Ψυχολογικών
Επιχειρήσεων και Δντής Σπουδών στην ΑΣΠ. Επίσης, έχει διατελέσει Δντής έδρας και
Υδκτής στην ΑΔΙΣΠΟ και Δντής 7ου ΕΓ στο ΓΕΣ. Τυγχάνει απόφοιτος ΑΣΠ και ΣΕΘΑ
με άριστες επιδόσεις και του Πανεπιστημίου Μακεδονία στο «Πρόγραμμα εξειδικεύσεως στην επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Ανθρώπινες σχέσεις». Στο συγγραφικό έργο περιλαμβάνεται το διακλαδικό ΕΕ «Ψυχολογικές Επιχειρήσεις»
(από το 2004 περιμένει την έγκρισή του από το ΓΕΕΘΑ) και δεκάδες άρθρα σε
στρατιωτικά/αμυντικά περιοδικά και στο διαδίκτυο ενώ έχει ανέκδοτη προσωπική εργασία άνω των 6.000 σελίδων για την ιστορική διαδρομή των ΨΕ. Είναι πατέρας δύο τέκνων και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Το αγαπημένο του σπορ είναι η
ξιφασκία και το 1976 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο ξίφος μονομαχίας. Η συζήτηση μαζί του δεν είναι μόνο ευχάριστη αλλά –πάνω απ’ όλα- διδακτική και ωφέλιμη. Μας μαθαίνει την κρίσιμη σημασία της Επικοινωνίας και του
ψυχολογικού επηρεασμού σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας.

w Συνέχεια στη σελίδα 4

w σελ. 7

Πρωτοβουλία
διάσωσης ιστορικών
τεκμηρίων w σελ. 6
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Προς Θεσσαλονίκη
w σελ. 5

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

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

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

Tηλέφωνα:
210 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:
Νews Press Hold

Γράφει ο
Υπτγος ε.α.
Δεβούρος Ιωάννης,
Αντιπρόεδρος
Ε.Α.Α.Σ.
Σε ένα ρευστό διεθνές
περιβάλλον . η Τουρκία
επιχειρεί να αναδειχθεί σε
περιφερειακή δύναμη με
διεθνή επιρροή.

Η

παρουσία της στην Συρία, με την ανοχή
της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, τείνει να παγιωθεί. Υπογραμμίζεται
ότι η γειτονική ΄΄φίλη΄΄ χώρα διατηρεί στρατιωτική * παρουσία σε 15 χώρες. Απέναντι στην Ελλάδα αυξάνει την ψυχολογική πίεση, σε συνδυασμό με πρωτοφανείς προκλήσεις που
έχουν εξαιρετικά βίαιο χαρακτήρα όπως συνέβη στον Έβρο, όπου κατά παράβαση κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου, με μεθόδους βίας και
απάτης, εξωθεί χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα.
Εξασκεί πολιτική αυξανόμενων αξιώσεων,
προσθέτει καινούργια χαρτιά στο τραπέζι, από
τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, μέχρι τις υπερπτήσεις στον Ελληνικό εναέριο χώρο. Παράλληλα
στην Ανατολική Μεσόγειο διεκδικεί θεωρητικά
όλη την θαλάσσια περιοχή από το Καστελόριζο,
μέχρι νότια της Κρήτης. Με την παράνομη συμφωνία που υπέγραψε με την Λιβύη, αναβαθμίζει αξιώσεις της σε περιοχές που σύμφωνα με
το διεθνές δίκαιο, ανήκουν στην Ελλάδα.
Είναι πλέον φανερό ότι η ανατροπή των δεδομένων απαιτεί άμεσα αναπροσαρμογή της
Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδος. Είναι επίσης
γεγονός ότι καλλιεργούνται διπλωματικές συμμαχίες, με όλες τις περιφερειακές και διεθνείς
δυνάμεις, είναι μέλος της ΕΕ και έχουν αναχθεί
τα ζητήματα των σχέσεων με την Τουρκία, σε
Ευρωτουρκικά Θέματα.
Ο Ελληνοτουρκικός διάλογος ήταν ανέκαθεν ένα πολύ δύσκολο επιχείρημα. Προσκρούει σε σημαντικές, χρόνιες και δισεπίλυτες διαφορές. Παρεμποδίζεται από την αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία. Σκοντάφτει και
στις προτεραιότητες της κάθε πλευράς: η Ελλάδα δείχνει τις συνθήκες και η Τουρκία την επεκτατική πολιτική της. Όπως είπε ο Έλληνας
υπουργός εξωτερικών «είμαστε περιορισμένοι
να ζούμε μαζί, άρα πρέπει να συνεργαστούμε
για την εμπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας ».
Μια τέτοια συνεργασία προϋποθέτει ρεαλισμό, κατανόηση, ειλικρίνεια ψυχραιμία και μια
έξυπνη διπλωματία. Όπως παραδέχθηκε και ο
Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ΄΄τα τετελεσμένα και οι προκλητικές δηλώσεις πρέπει να
αποφεύγονται΄΄.
Επανερχόμενοι στα δικά μας, την Παρασκευή 09 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του Συντονιστικού των
Ενώσεων Αποστράτων Αξκών ΕΔ με τον Υφυπουργό Εργασίας για θέματα κοινωνικής
ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου και αρμόδιους επιτελείς του υπουργείου.
Βασικό αίτημα του Συντονιστικού ήταν η
επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών των
συνταξιούχων στρατιωτικών, στα επίπεδα του
Ιουλίου 2012, όπως ορίζουν οι υπ αριθμ
2192/2014 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. Ο κ. Υφυπουργός αποδέχθηκε το δίκαιο αίτημά μας, δεν δεσμεύτηκε όμως

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο)
ως προς τον χρόνο υλοποίησής του, επικαλούμενος την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση
της χώρας.
Τέθηκε επίσης το θέμα της επανεξέτασης της διανομής της κράτησης 0,20 € που
γίνεται στους συνταξιούχους, σύμφωνα με
το άρθρο 102 του ν. 4387/2016, για ενίσχυση συνταξιουχικών οργανώσεων, έτσι ώστε
να μην αποκλείονται, με φωτογραφικό τρόπο, οι Ενώσεις Αποστράτων, προς όφελος
του συνόλου των συναδέλφων και ορφανικών οικογενειών αυτών, καθώς και το θέμα
απασχόλησης των συνταξιούχων. Διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση απόψεων.
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 υποχρεώσεων του προς αυτό
(φόροι , εισφορές κ.α)
Αντισυνταγματική κρίθηκε για μια ακόμη
φορά η εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε από τους συνταξιούχους του Δημοσίου και τους στρατιωτικούς, τη διετία
2017 – 2018, βάζει με μια σημαντική απόφαση της η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι δικαστές του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, που συνεδρίασαν υπό τον πρόεδρο του Ιωάννη Σαρμά, με
την υπ΄ αριθμ 504/2021 έκριναν μεταξύ άλλων ως αντισυνταγματική την παρακράτηση
της εισφοράς αλληλεγγύης από τις συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου και κυρίως των στρατιωτικών.
Με την απόφαση του το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε επίσης στην ίδρυση του
ΕΦΚΑ και η ανάληψη από αυτόν της υποχρέωσης καταβολής συντάξεων στους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, ο τρόπος
χρηματοδότησης καθώς και ο τρόπος υπολογισμού, δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα
ούτε άλλους σημαντικούς νομοθετικούς κα-

νόνες. Όσον αφορά, όμως την εισφορά αλληλεγγύης το Δικαστήριο έκρινε ότι η παρακράτηση της από τις συντάξεις, από τότε που
εντάχθηκαν οι συνταξιούχοι στον ΕΦΚΑ και
μέχρι 31-12-2018, είναι αντισυνταγματική,
δεδομένου ότι αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, της ισότητας στα
δημόσια βάρη καθώς και της αναλογικότητας. Τον Ιούλιο, πρώτα ο Θεός θα βγουν για
τους παλαιούς συνταξιούχους – αποστράτους ο επανυπολογισμός στις συντάξεις με
τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.
4670/20, που ισχύουν από τα 30 έτη ασφάλισης και πάνω.
Όπως έχω ξαναγράψει αυξήσεις στις
συντάξεις θα πάρουν όλοι όσοι έχουν πάνω
από 30 έτη ασφάλισης και αυτές θα φανούν
στην ανταποδοτική σύνταξη. Για να περάσουν όμως και στην τσέπη θα πρέπει η αύξηση να είναι μεγαλύτερη από την προσωπική
διαφορά που λαμβάνουν από τον πρώτο
επανυπολογισμό της σύνταξης τους με το ν.
Κατρούγκαλου (ν.4387/2016).
Με τη μείωση της προσωπικής διαφοράς
μεγαλώνει το τμήμα σύνταξης και οι συνταξιούχοι θα έχουν πιο γρήγορα την εξάλειψη
της προσωπικής διαφοράς στις αυξήσεις που
θεωρητικά «ξεκλειδώνουν» από το 2023.
Οι αυξήσεις στις συντάξεις για τους παλιούς συνταξιούχους – αποστράτους εφόσον
είναι μεγαλύτερες από το ποσό της θετικής
προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν θα
πληρωθούν σε 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις,
εκ των οποίων οι δύο (για το 2020 και 2021)
θα πληρωθούν τον Ιούλιο και οι επόμενες
τρείς δόσεις για τα έτη 2022, 2023 και 2024.
Τα δε αναδρομικά στις συντάξεις θα είναι
από τα χερωστούμενα της πρώτης δόσης για
το διάστημα Οκτωβρίου 2019 ( που ισχύει ο
νόμος 4670) μέχρι και Ιούνιο 2021 (γιατί καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον Ιούλιο θα
πιστωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις). Στην
πράξη, τα αναδρομικά από την πρώτη δόση
της αύξησης θα είναι 20 μήνες. Αν πάει κι άλλο πίσω ο επανυπολογισμός (π.χ Αύγουστο)
η αύξηση δεν χάνεται γιατί περνάει στα αναδρομικά που θα είναι για 21 μήνες, κ.ο.κ
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Γράφει ο Αντγος ε.α.
Ιωάννης Φωτιάδης,
π. Υπαρχηγός Ε.Φ Κύπρου
Οι Κούρδοι είναι αρχαία
πολεμική φυλή και ζούνε σε μία
τεράστια έκταση της Δυτικής
Ασίας, εδώ και 7.000 χρόνια. Ο
χώρος που βρίσκονται σήμερα
είναι ένα Οροπέδιο που
περικλείει μεγάλο μέρος της
Ανατολικής Τουρκίας, του
Βόρειου Ιράκ, ΒΔ του Ιράν,
καθώς μικρότερα τμήματα της
Βόρειας Συρίας και Αρμενίας.

Ενημέρωση 03

Κούρδοι-Αρχαίος λαός, δίχως Πατρίδα

Ο

πληθυσμός τους ανέρχεται σε 26-28 εκατομμύρια κατοίκους. Υπάρχουν σκοπιμότητες
ως προς τον ακριβή αριθμό τους, ανάλογα με
τα συμφέροντα διαφόρων χωρών. Κάποιοι τους υπολογίζουν σε 40.000.000, με αυτούς που εκδιώχθηκαν και βρίσκονται σε χώρες της Ευρώπης και αλλού.
Από τους παραπάνω το 40-50% ζει στην Τουρκία [Τιγιάρ-Μπακίρ], Κωνσταντινούπολη το 25% στο Ιράν,
το 20% στο Ιράκ και τα υπόλοιπα σε Συρία, Αρμενία.
Θρησκεία: Το μεγαλύτερο μέρος τους είναι
Σουνίτες μουσουλμάνοι, σε αντίθεση με τους Ιρανούς που είναι σιίτες. Στο Ισλάμ τον 7ο αιώνα. Ιστορικά: Η λέξη Κούρδος συμπίπτει με την Περσική λέξη
Κιούρτ που σημαίνει ήρωας. Ο Ξενοφών στην ''Κύρου Ανάβαση'' τους ονομάζει Καρδούχους. Και τότε
ζούσαν στην ίδια περιοχή, στα απόκρημνα βουνά, την
οποία ονομάζουν Κουρδιστάν. Κατά τον Ηρόδοτο οι
πρόγονοί τους οι Σαγκάρτιοι είχαν την ίδια καταγωγή
και γλώσσα με τους Πέρσες. Από Ασσυριακές επιγραφές προκύπτει ότι Κούρδοι ζούσαν στην Οροσειρά Ζαγρός-Ταύρος. Είναι Ινδοευρωπαϊκά φύλα και
δεν έχουν σχέση με Άραβες αλλά ούτε με τους Τούρκους. Οι Κούρδοι στην πολυετή Ιστορία τους. Πολέμησαν εναντίον των Ελλήνων, τρεις φορές. Τις δύο
κατά την αρχαιότητα. Την μία προσπάθησαν να παρενοχλήσουν την κάθοδο των Μυρίων του Ξενοφώντα
στα απόκρημνα βουνά του Ιράν το 401 π.χ. Την δεύτερη όταν παρενόχλησαν τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο μεγάλος Στρατηλάτης είχε
εκστρατεύσει προς Μεσοποταμία και Ινδία [328-327
Π.Χ]. Την τρίτη φορά κατά το χρονικό διάστημα
[1914-1922]. Καθόλου τυχαία χρησιμοποιήθηκαν
από τους Τούρκους, στη γενοκτονία του Ποντιακού,
Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Οι περιβόητες Τσέτες. Μετά τον Α'.Π. Πόλεμο, απέκτησαν
ευρεία διεθνή δημοσιότητα κατά την Συνθήκη των
Σεβρών το 1920. Τότε η Ελλάδα αποκτούσε μεγάλες
εδαφικές εκτάσεις και γινόταν κατά την ρήση του
Ελευθερίου Βενιζέλου ''Η χώρα των δύο Ηπείρων
και των πέντε θαλασσών''. Με την συνθήκη αυτή θα
δημιουργείτο το πρώτο κράτος του Κουρδιστάν. Κατά
την σχεδίαση και επιθυμία των Αγγλο-γάλλων, τα δύο
νέα κράτη [Κουρδιστάν-Αρμενία],θα αποτελούσαν το
ανάχωμα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, προς τα
πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Αν και τελικά η Συνθήκη των Σεβρών δεν εφαρμόσθηκε ποτέ, αποτελεί
για τους Κούρδους και την Ιστορία τους σημείο αναφοράς. Το 1923 ακολούθησε η συνθήκη της Λωζάνης. Σε αυτήν οι Κούρδοι αγνοήθηκαν παντελώς από
τις Μεγάλες Δυνάμεις. Το Κουρδιστάν της Συνθήκης
των Σεβρών μοιράσθηκε στην Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και
Συρία. Η συνθήκη της Λωζάνης έχει ένα ενδιαφέρον
σημείο που λέει: ''Κανένας Τούρκος πολίτης δεν θα
στερηθεί επισήμως το δικαίωμα να χρησιμοποιεί
οποιαδήποτε γλώσσα''. Ο Κεμάλ Αττατούρκ ως πρόεδρος της νεοσύστατης Δημοκρατίας είπε ''Στην
Τουρκία υπάρχει μία οντότητα, η Τουρκική. Οι Κούρδοι είναι ορεσίβιοι Τούρκοι που ξέχασαν την μητρική
τους τους γλώσσα [δηλαδή την Τουρκική]. Αμέσως

άρχισε την προσφιλή του αλλά και εύκολη μέθοδο
της γενοκτονίας [εκτοπίσεις, πιεστικά μέτρα κ.λ.π.].
Οι Κούρδοι τελούν υπό Τουρκική κατοχή από το
1527μ.χ. Μετά τον Β΄Π' Πόλεμο μη έχοντας στήριγμα
πουθενά, στράφηκαν προς την τότε Σοβιετική Ένωση.
Και αυτή όμως μετά από 1,5 χρόνο τους εγκατέλειψε.
Κατά τον πόλεμο του Κόλπου[1991],το Ιράκ εισέβαλε
και κατέλαβε το Κουβέιτ [με την συγκατάθεση των
Η.Π.Α]. Αμέσως σχηματίσθηκε δύναμις 35 Κρατών
με πρωτοβουλία των Η.Π.Α] και η Ελλάς υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε, υπό τον Σαντάμ Χουσεΐν. Αφορμή το
πετρέλαιο. Η Τουρκία στο θέμα της εισβολής στον
κόλπο ήταν αρνητική. Στον Πόλεμο του Ιράν-Ιράκ διατήρησε αυστηρά ουδετερότητα. Η μόνη διαφορά
Τουρκίας-Ιράκ, ήταν η διαχείριση των υδάτων του
Ευφράτη. Υπήρξε συνεργασία Τουρκίας-Ιράκ εναντίον των Κούρδων. Εις τον πόλεμο του Κόλπου
[1991],περιορίσθηκε μόνο στο να επιτρέψει την χρησιμοποίηση των κοινών αεροπορικών βάσεων. Η κρίση του Κόλπου υπήρξε για την Τουρκία μία χαμένη
ευκαιρία.. Ήταν όμως ευεργετική στο οικονομικό και
διπλωματικό επίπεδο. Αναβαθμίσθηκε η σχέση της
με την Ε.Ε. Το 1995 έγινε συμφωνία για πλήρη τελωνειακή σύμβαση. Η στάση της Τουρκίας στον πόλεμο
του Ιράκ [2003] είχε συνέπειες. Στην προσπάθειά της
να κρατήσει μακριά από τα σύνορά τις Ιρακινές δυνάμεις [προστατεύοντας έτσι τους Κούρδους του
Ιράκ],μέσω της επιβολής μίας ζώνης στην οποία απαγορευόταν οι πτήσεις βόρεια του 36ου παραλλήλου.
Τελικά οδήγησε τους Ιρακινούς Κούρδους, σε μία de
fato κυριαρχία του Βόρειου Ιράκ. Την 1η Μαρτίου του
2003 το Τουρκικό κοινοβούλιο απαγόρευσε την διπλωματική σύμπραξη Αγκύρας-Η.Π.Α. Δεν δέχθηκε
ισχυρή οικονομική βοήθεια 6 δισ.

Πως έχουν σήμερα τα πράγματα:
Α. Τουρκία [1].Παρακολουθεί στενά το θέμα και
αντιτίθεται σφόδρα στην ιδέα δημιουργίας Κουρδικού Κράτους.[2].Διατηρεί καλές σχέσεις με τους
Κούρδους του Ιράκ. Διαθέτει άφθονο χρήμα. Οι παραπάνω εξαρτώνται οικονομικά από την Τουρκία.
Μέσω αυτής πωλούν το πετρέλαιό τους. τρέμει όμως
τους Κούρδους της Συρίας. Τους αποκαλεί τρομοκράτες, γιατί θεωρεί ότι συνεργάζονται με το Ρ.Κ.Κ.
Αυτό θα ανοίξει την όρεξη για ανάλογη ενέργεια και
στους ίδιους και διότι στηρίζονται από τις Η.Π.Α. Αν
και το Ιρακινό Κουρδιστάν απειλεί περισσότερο το
Ιράν. Ένα Συριακό Κουρδιστάν αποτελεί ταφόπλακα
για την Τουρκία. Μία τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει
και τους Κούρδους της Τουρκίας. Θα τους κάνει να
προσβλέπουν πλέον προς τους ομογενείς τους στη
Συρία και όχι στο Φιλοτουρκικό καθεστώς του Μπαρζανί στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Οι Κούρδοι της Τουρ-

κίας αποτελούν το 20% της χώρας. Η σχέση των
Κούρδων στη Μ. Ανατολή είναι πολύπλοκη. Η πόλης
Ντιγιάρ Μπακίρ[ στα Κουρδικά Άμεντ, από το Ελληνικό Άμιδα].Ο δρόμος από το Ντιγιάρ Μπακίρ μέχρι το
Ερμπίλ [τα αρχαία Άρβηλα] σήμερα πρωτεύουσα του
Ιρακινού Κουρδιστάν οδηγεί στις πόλεις ΜουσούληΚιρκούκ [από 1.000.000.κατοίκους περίπου]. Αποτελούν για αυτούς άστρα φωτεινά και το όραμά τους.
Β. Συρία: Οι κούρδοι της Συρίας ελέγχουν εδάφη στα βόρεια της χώρας με την ονομασία Ροτσάδα
[Δυτ. Κουρδιστάν] και αγωνίζονται εκεί για την ίδρυση αυτονομίας. Ανέρχονται σε 2-3.5 εκατομμύρια.
Γ. Ισραήλ.[1]. Η συνεργασία με τους Κούρδους
αρχίζει από την δεκαετία του 1960.Παρείχε στους
Κούρδους χρήματα, εξοπλισμούς, εκπαίδευση. Στήριξη τότε στους Κούρδους παρείχαν και οι Η.Π.Α. και
το Ιράν[ Σάχης] σύμμαχος τότε του Ισραήλ. [2].Το
2003 με την δεύτερη Αμερικανική επέμβαση κατά
του Σαντάμ Χουσεΐν, εγκαθιδρύθηκε η Αυτόνομη Περιφερειακή Κυβέρνηση του Π.Κ.Κ, στο Ιρανικό Κουρδιστάν. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τους Κούρδους ως
μέσο ανάσχεσης της Ιρανικής διεισδύσεως στο Ιράκ.
Οι Ισραηλινοί δημιουργήσει στον χώρο [με την κάλυψη εταιρειών] βάσεις εκπαιδεύσεως. ειδικά στρατόπεδα και βάσεις κατασκοπίας. [4]. Το 2017, όταν οι
ψηφοφόροι στο Ιρακινό Κουρδιστάν ψήφισαν υπέρ
της ανεξαρτητοποιήσεως της Π.Κ.Κ, το Ισραήλ κάλεσε ανοιχτά για δημιουργία Κουρδικού Κράτους. Στο
Ισραήλ υπάρχουν πολλοί Κούρδοι επιχειρηματίες.
[5].Έχει καλές σχέσεις με την περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν διότι εξασφαλίζει τα βόρεια σύνορά
του και διότι έχει οικονομικά οφέλη.
Δ.Ρωσία:[1]. Δεν θέλει την συντριβή των Κούρδων. Θεωρεί ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι στο
μέλλον, σαν αντίβαρο σε μία παρασπονδία της Τουρκίας. [Ο Ερντογάν δεν φημίζεται ως αξιόπιστος].[2].
Από την άλλη πλευρά έχει εξασφαλίσει την επιβίωση
του καθεστώτος Άσσαντ στην Συρία η' ακόμη μίας φιλικής προς την Μόσχα καταστάσεως. Μπορεί να
αδιαφορεί για τους Κούρδους όσο η Συρία θα παραμένει υπό την επιρροή της. Θα την συνδέει με το φιλικό της Ιράν και την φιλο'ι'ρα'ι'νή Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Έχει καλέσει τους Κούρδους να ενταχθούν
στον Ρωσικό Στρατό. [3].Από την δεκαετία του 1970
έχει δημιουργήσει Ναυτική βάση στην Ταρτούς [παλαιά Ταρσώ].Αυτή δύναται να δεχθεί 11πολεμικά
πλοία, ορισμένα ακόμη και πετρελαιοκίνητα.[4]. Έχει
αναπτύξει πλήρη αντιαεροπορική βάση στη Λατάκεια
[παλαιά Λαοδίκια],για επιχειρήσεις κατά τζιχανιστών
από την Συρία[διάδρομος 3.000μ]. [5] Ομοίως Μεγάλη Ρωσική βάση ακροάσεων [sigint] και Ηλεκτρονική
Μυστική Παρακολούθηση. [6].Η Ρωσία με πολύ προσεγμένες κινήσεις όπως συνήθως, έχει βγει πολλα-

πλά κερδισμένη.
Ε.Ιράν: [1]. Ιρανικό Κουρδιστάν η' Ανατολικό
Κουρδιστάν.[Ανεπίσημο όνομα].που κατοικείται από
Κούρδους. Συνορεύει με την Τουρκία.[2]Στην περιοχή αυτή ζούνε 8,2-12 εκατομμύρια Κούρδων. Αποτελούν το 7-10% του πληθυσμού της χώρας. Η πλειοψηφία τους είναι σιίτες. [3].Όταν έγινε το Δημοψήφισμα του 2017 το Ιράν είπε: Άνοιξε η πόρτα προς απόσχιση Κουρδικών εδαφών από Ιράν-Συρία-Τουρκία
και δημιουργίας μιάς νέας χώρας στην περιοχή.
ΣΤ. Ιράκ:[1] Ο Σαντάμ Χουσείν. Κατά την δεκαετία του 1980προσπάθησε να τους εξαραβίσει. Με
αποτέλεσμα χιλιάδες από αυτούς να διασκορπισθούν
σε διάφορες της Ευρώπης [Γερμανία,800.000,και
άλλες, καθώς και στην Τουρκία]. [2]. Κατά τον πόλεμο του Κόλπου[1991] χρησιμοποίησε εναντίον των
Κούρδων Χημικά και Βιολογικά όπλα με πολλά θύματα. Στο Ιράκ υπάρχουν 5,6-8,5 εκατομμύρια Κούρδοι.
Ζ. Η.Π.Α.[1]. Έχουν πολλά προβλήματα στην περιοχή. Συνεργάζονται πολύ καλά με τους Κούρδους.
Επιθυμούν την απόσυρση των στρατευμάτων τους
από την περιοχή, αλλά θέλουν και τον έλεγχό της.
Στηρίχθηκαν πιστά από τους Κούρδους σε ίλες τους
τις επιλογές. Χρησιμοποιήθηκαν στους πολέμους του
Κόλπου[1991] αλλά και του 2003 κατά του Σαντάμ
Χουσείν. [2].Οι Κούρδοι έχουν επαφές με Η.Π.Α-Ε.ΕΣαουδική Αραβία-Τουρκία.[3].Θέλουν τη βοήθεια
της Τουρκίας αλλά δεν επιθυμούν να απογοητεύσουν τους Κούρδους. [4].Το 2003 Ο Τζο Μπάιντεν είχε διαβεβαιώσει στους Κούρδους του Ιράκ ότι ''Τα
βουνά δεν είναι οι μοναδικοί τους Φίλοι. [5].Τελευταία ο νέος Πρόεδρος των Η.Π.Α. έχει εκφράσει έντονη ανησυχία δια τις παράνομες φυλακίσεις, αλλά και
για τον ηγέτη του φιλοκουρδικού κόμματος Ντεμίρτας. Ήδη οι οι Η.Π.Α. επιστρέφουν στην Ανατολικά
Μεσόγειο.
Ζ. Ελλάς: [1]. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν
περίπου 40.000 Κούρδοι. Οι περισσότεροι έχουν έλθει λόγω του πολέμου και διώξεών τους από τις πατρίδες τους από τη δεκαετία του 1990. Είναι Ιρακινοί
και σε μικρότερο βαθμό από την Τουρκία.[περίπου
9.000].Ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Κατοικούν σε
περιοχές Αθηνών [Λαύριο, Ν. Σμύρνη, Πάτρα, Θεσσαλονίκη ].Θρησκεία: [Σουνίτες, σιίτες, Αλεβίτες].
Γλώσσα, Κουρδικά, Ελληνικά. [2].Προ 3ετίας η Ελλάς
άνοιξε Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ. Έχει αναβαθμίσει την παρουσία της και τις σχέσεις της με την Περιφέρεια του Κουρδιστάν, σεβομένη και την ακεραιότητα του Ιράκ. [3].Η παρουσία της Ελλάδος στην περιοχή και η επαφή με έναν λαό που γνωρίζει από την
αρχαιότητα ήταν επιβεβλημένη. [4].Η σημασία της
περιφέρειας του Κουρδιστάν φάνηκε στην καταπολέμηση των Τζιχανιστών. Η Ελλάς βοήθησε στην περίθαλψη των τραυματιών σρατιωτών [Περμεγκά]. [5].
Έχομε σταδιακή οικονομική ανάπτυξη των δύο πλευρών. Ελληνικές Επιχειρησεις ήδη δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ενέργειας, κατασκευών, πετρελαιοειδών, τροφίμων κ.λ.π. [6].Δίδεται η ευκαιρία
στην Ελλάδα να συμπαρασταθεί στις Χριστιανικές
Κοινότητες των γύρω Χωρών, οι οποίες λόγω βρήκαν
καταφύγιο στο Ιράκ [Πρόσφατα επισκεύθηκε την περιοχή και ο Πάπας της Ρώμης [Δεν χάνει ευκαιρίες].
Με την εκεί Ελληνική παρουσία η φωνή της ακούγεται πιό μακριά, πιό καθαρά. [7].Στο πανεπιστήμιο του
Κουρδιστάν συμμετέχει και το πανεπιστήμιο Πατρών
[επί θεμάτων οργανώσεως. λειτουργία ψηφιακής πολιτικής, κ.λ.π.
Επίλογος: [1]. Οι Κούρδοι πανάρχαιος λαός, λιτοδίαιτος, ορεσίβιος, ανθεκτικός, αποφασιστικός.
Έχουν πολύ μεγάλη εμμονή στις παραδόσεις, την
ταυτότητα και τους στόχους τους. [2] Η στρατηγική
τους διαπνέεται από το όραμα δημιουργίας δικής
τους πατρίδας. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι
προοδευτικά θα το πετύχουν. Το δικαιούνται
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04 Ενημέρωση
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ Ε.Α ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Πώς ορίζετε τις Ψυχολογικές Επιχειρήσεις; Τι ακριβώς σημαίνει ο όρος;
Είναι σχεδιασμένες ψυχολογικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ειρήνης, κρίσης
και του πολέμου κατευθυνόμενες σε εχθρικό,
φίλιο ή ουδέτερο κοινό, με σκοπό να δημιουργήσουν τέτοια στάση και συμπεριφορά, ώστε να
μας ευνοούν στην επίτευξη πολιτικών και στρατιωτικών αντικειμενικών σκοπών.
Οι στρατιωτικές ΨΕ είναι αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής πολεμικής προσπάθειας στο
θέατρο πολέμου, έχουν ως σκοπό την υποστήριξη των διακλαδικών επιχειρήσεων, συμβάλλουν
θετικά στην εκπλήρωση των δικών μας ΑΝΣΚ
(πολιτικών και στρατιωτικών) και ουσιαστικά
αποτελούν ένα αποτελεσματικό πολλαπλασιαστή ισχύος και παράγοντα μείωσης των μαχών.
Στις κατηγορίες ΨΕ περιλαμβάνονται οι: α.
Στρατηγικές ΨΕ (ΣΨΕ), β. ΨΕ Πεδίου Μάχης
(ΨΕΠΜ) ή Τακτικές ΨΕ (ΤΨΕ), γ. ΨΕ Σταθεροποιήσεως (ΨΕΣ) δ. ΨΕ Υποστηρίξεως Ειρήνης
(ΨΕΥΕ) και ε. Ενημέρωση Κοινού (ΕΚ)
Στις Τεχνικές των ΨΕ περιλαμβάνεται α. Η
προπαγάνδα, και β. Η αντιπροπαγάνδα. Είδη
προπαγάνδας είναι: 1/ Λευκή Προπαγάνδα:
Όταν αυτή, που εμφανίζεται ως πηγή της είναι η
πραγματική. 2/ Φαιά Προπαγάνδα: Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η πηγή της. 3/
Μαύρη Προπαγάνδα: Όταν αυτή που εμφανίζεται ως πηγή της είναι διαφορετική από την πραγματική.
Από την άλλη, αντιπροπαγάνδα είναι η προπαγάνδα που κατευθύνεται προς τον αντίπαλο ή
προς οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα – στόχο
και έχει σκοπό να αντικρούσει ή να ανατρέψει
και να επικρατήσει της ξένης προπαγάνδας.
Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε
ζητήματα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων;
Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει μια σχετική
υποδομή στο ΓΕΕΘΑ, το οποίο ενέταξε (πολύ
σωστά) όλα τα υπάρχοντα τμήματα ΨΕ, σε διακλαδικό Τάγμα ΨΕ. Για την ενημέρωση κοινού
υπάρχει η ΓΓ Τύπου. Απαιτείται η στελέχωση του
Τάγματος ΨΕ με εξειδικευμένο προσωπικό
(Τουρκολόγοι, σκιτσογράφοι, γραφίστες, κλπ)
ώστε να παράγει ποιοτικό υλικό ΨΕ. Με χαρά είδα τα οχήματα μεγαφωνικών εκπομπών (δημιούργημα μου το 2008) στον Έβρο, να μάχονται
στην εισβολή λαθρομεταναστών. Με μεγαλύτερη χαρά είδα την Αστυνομία να προμηθεύεται με
ηχοβολιστικά μηχανήματα στον Έβρο. Κάποια
θετικά βήματα γίνονται.
Πώς θα έπρεπε να γιορτάσουμε τα
200χρονα από το 1821;
Αναμένουμε να δούμε τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν. Είναι φόρος τιμής
στους αγωνιστές του 1921, στους οποίους χρωστάμε την Ελευθερία μας. Εδώ θα ήθελα να τονίσω τον αγωνιστή Νικηταρά στην μάχη των Δερβενακίων όπου πολέμησε όλη την ημέρα σπάζοντας 3 σπαθιά. Μια ιαχή είχε: ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ
ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΦΑΛΙΑ ΚΟΒΕΙΣ!
Η Τουρκία σε τι επίπεδο βρίσκεται στον
τομέα της προπαγάνδας και των ΨΕ;
Σε στρατιωτικό επίπεδο διαθέτει ένα Τάγμα
ΨΕ με αξιόμαχο εξοπλισμό. Με τους αγώνες
που διεξάγει περιφερειακά δίδεται η ευκαιρία να

εξασκείται.
Επισημαίνεται η πολύ καλή υποδομή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών
α. Ο συντονισμός και υλοποίηση των διενεργείται από ένα αξιόλογο, άρτια οργανωμένο και
αποτελεσματικό μηχανισμό, που χρησιμοποιείται αφενός για την προώθηση των συμφερόντων
της Τουρκίας και αφετέρου, για την υπονόμευση
των αντιπάλων της. Βασικοί παράμετροι που
οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του συστήματος, είναι η πολιτική βούληση και χρηματοδότηση. Κύρια όμως προϋπόθεση υπήρξε η κατανόηση της σημασίας, που έχει η προπαγάνδα στη σημερινή εποχή, για την άσκηση μιας επιτυχούς και
αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής.
β. Η Τουρκία έχει προχωρήσει σημαντικά στον
τομέα της προβολής και το πλέον ανησυχητικό
για τη χώρα μας είναι ότι η τακτική που ακολουθεί είναι επιθετική. Παρενοχλεί συστηματικά την
Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, αγωνιζόμενη μεθοδικά και επίμονα, παρά του ότι παραβιάζει σε μόνιμη βάση τα
ανθρώπινα δικαιώματα και ως γνωστό βαρύνεται με τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου,

των Αρμένιων, ενώ στις μέρες μας εκτυλίσσεται
μια νέα αυτής των Κούρδων.
γ. Η πολύμορφη ψυχολογική δραστηριότητα της
Τουρκίας στο Εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Δύση
μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά αποδοτική σε
τομείς ενδιαφέροντος της. Ήδη εκτιμάται, ότι
από την Τουρκία έχει δημιουργηθεί στο ψυχολογικό πεδίο ένα αρκετά καλό και πρόσφορο έδαφος, για τη μελλοντική προώθηση και ευνοϊκή
κρίση των ζητημάτων της στα κέντρα αποφάσεων, στη διεθνή ηγεσία και ακόμη στη διεθνή κοινή γνώμη. Είναι «τρομερό» αλλά έχει πετύχει
ένας λαός πλέον των 14 εκατ. όπως ο Κουρδικός
που αγωνίζεται για στοιχειώδες ελευθερίες να
έχει χαρακτηριστεί συλλήβδην ως «τρομοκράτης» και για κατάπνιξη του αγώνα του να χρησιμοποιεί τη ΝΑΤΟική βοήθεια και τα όπλα της
Συμμαχίας.
δ. Αξιόλογα επίσης μπορούν να χαρακτηριστούν
τα αποτελέσματα των Τουρκικών ψυχολογικών
δραστηριοτήτων προς τον τρίτο κόσμο και ιδιαίτερα στο Μεσανατολικό χώρο. Χαρακτηριστικό
είναι, ότι η διείσδυση αυτή στον οικονομικό τομέα, έχει καρποφορήσει πολλές φορές σε βά-

ρος των οικονομικών ή εμπορικών συμφερόντων μας, που μετά την τελωνειακή ένωση με τη
Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανό να αποτελέσει ένα
χώρο αντιπαραθέσεως.
ε. Η δημιουργία Κρατικού φορέα Προβολής από
την Τουρκία, αποτελεί απόδειξη όχι μόνο για το
που αποβλέπουν οι ενέργειες της αλλά και πόσο
σημαντική θεωρεί την άσκηση της προπαγάνδας.
στ. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά βρίσκεται σε
κατάσταση διαρκούς αμύνης δεχόμενη παθητικά τα πλήγματα ή αντιδρώσα σπασμωδικά και
κατόπιν εορτής. Η έλλειψη ελληνικής προπαγάνδας και αντιπροπαγάνδας στο εξωτερικό,
έχει αφαιρέσει όλα τα ερείσματα της εξωτερικής
πολιτικής της χώρας. Βεβαίως θα πει κανείς ότι
και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί γνωρίζουν
την αλήθεια και την πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς για εμάς αυτές δεν ταιριάζουν στα σχέδια τους. Οι Τούρκοι τους παρέχουν συνεχώς
«τροφή» για να προωθούν τα σχέδια αυτά μέσω
της προπαγάνδας τους, ενώ η Ελλάδα με την
«απουσία» της αφήνει ελεύθερο το δρόμο για
την πραγμάτωση τους. Γιατί ακόμα και εάν η διεθνής κοινότητα λόγω στρατηγικών επιλογών
κλείνει τα μάτια στην αλήθεια που πλανάται σιωπηλή, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο όταν βρίσκεται
ενώπιον κραυγαλέων περιπτώσεων, και ευτυχώς η Ελλάδα διαθέτει αρκετές από αυτές για να
ξεγυμνώσει διεθνώς τον τουρκικό επεκτατισμό.
ζ. Δυστυχώς οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις
δεν απαίτησαν την προστασία των ελληνικών
πληθυσμών της Κωνσταντινούπολης, της Ιωνίας, της Καππαδοκίας, του Πόντου κ.λπ.. Δεν
πρόβαλαν την ελληνικότητα των μικρασιατικών
παραλίων, ξεχάστηκαν οι 1619 αγνοούμενοι της
Κύπρου, και δεν τολμάει κανένας να φωνάξει
σήμερα να φύγει από την Κύπρο της ΕΕ ο Τουρκικός στρατός κατοχής. «Δεν Ξεχνώ» έλεγε το
1974 το πετυχημένο Ελληνικό ΤΡΥΚ. Πόσοι άραγε από εμάς ξεχάσαμε ; Αυτό είναι ένα ερώτημα
που έρχεται αυθόρμητα στο στόμα όχι κάποιου
ειδικού ΨΕ, αλλά ενός απλού Έλληνα πολίτη.
Τα τουρκοσίριαλ είναι κομμάτι της δραστηριότητάς της στον τομέα των ΨΕ; Ποια
αντίμετρα προτείνετε;
Εκτός του ότι έχει μεγάλα έσοδα η Τουρκία
από τις διεθνείς προβολές των ταινιών της, διαπιστώνεται η πολύ καλή ποιότητα των ταινιών. Η
λύση είναι η μη προβολή των ταινιών στα Ελληνικά κανάλια, αλλά αυτό προϋποθέτει συνεργασία
καναλιών και πολιτείας
Έχετε γράψει σημαντική ιστορία στο ευγενές άθλημα της ξιφασκίας. Μπορείτε
να μας πείτε για τις εμπειρίες σας από το
άθλημα και τις σημερινές δραστηριότητές σας σχετικά με αυτό;
Με το άθλημα της ξιφασκίας ασχολήθηκα
στη ΣΣΕ το 1973. Το 1976 βγήκα πρωταθλητής
Ελλάδος στο ξίφος μονομαχίας. Την αγάπη αυτή
μετέφερα στα παιδιά μου. Ο γιος μου Κώστας
ασχολείται επαγγελματικά ως προπονητής ξιφασκία στο σύλλογο ΞΙΦΟΜΑΧΟ που δημιουργήσαμε. Η Κόρη μου Ελένη βγήκε 6 φορές πανελληνιονίκης στις κατηγορίες νεανίδων και νέων
και επίσης 3 φορές στο γυναικών. Σήμερα εκπαιδεύουμε αφιλοκερδώς την ομάδα ξιφασκίας
της ΣΣΑΣ και διοργανώνουμε το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα ξιφασκίας των ΕΔ-ΣΑ. Ευελπιστούμε σε αξιόμαχη Ελληνική γενιά.
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Τα τρία D της Εθνικής μας Πολιτικής
Γράφει ο Στρατηγός ε.α.
Μιχαήλ Δημητρίου Κωσταράκος
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
π. Πρόεδρος της Στρατιωτικής
Επιτροπής της ΕΕ
Έχει κατ’ επανάληψη ακουσθείδημοσιευθεί στα ΜΜΕ από
διάφορους σχολιαστές ότι η
χώρα στερείται Εθνικής
Πολιτικής ή/και Στρατηγικής για
την Άμυνα και τις Διεθνείς της
Σχέσεις.

Σ

την πλειονότητα των περιπτώσεων όσοι
δηλώνουν κάτι τέτοιο στερούνται γνώσεων επί του θέματος και δεν έχουν
γνώση του τι υπάρχει, τι έχει θεσπισθεί και τι
πραγματικά ισχύει. Θα πρέπει να γίνει γνωστό
και κατανοητό ότι η Ελλάδα έχει εδώ και πολλά χρόνια και Πολιτική και Στρατηγική για την
Άμυνα και την Εξωτερική της πολιτική. Στη
χώρα υπάρχει Αμυντικός Σχεδιασμός που περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται και προβλέπεται.
Ικανοί και άριστοι γνώστες του θέματος είτε
πολιτικοί, είτε διπλωμάτες και στρατιωτικοί
έχουν εργαστεί αποτελεσματικά και έχουν
επεξεργασθεί και συντάξει όλα τα απαραίτητα
θεσμικά κείμενα και σχέδια. Όταν η εκάστοτε

Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης

Τ

ον περασμένο μήνα και με πρωτοβουλία
και φροντίδα του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού κ.
Κων. Φλώρου και χίλια μπράβο του, έγινε στην Αθήνα η παρέλαση για τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821.
Είχαμε πολύ καιρό να δούμε παρέλαση,
διότι με διάφορες αστείες εν πολλοίς προφάσεις, οι αρμόδιοι γενικώς βγάζουν σπυράκια με
τις παρελάσεις.
Η παρέλαση αυτή λοιπόν, είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη και σπουδαιότερη ήταν ότι
γινόταν χωρίς την παρουσία του κόσμου. Διάφοροι λόγοι, που δεν είναι της στιγμής ν΄ αναλυθούν, απαγόρευσαν στον Ελληνικό λαό να
χαρεί και να χειροκροτήσει τις Ένοπλες δυνάμεις του από κοντά.
Έγιναν κάποιες παρατυπίες με τους επισήμους, που επίσης δεν είναι της στιγμής ν΄
αναλυθούν.
Πέραν αυτών, χύθηκε και μπόλικη χολή.
Όχι από τον απλό κόσμο, που σε ποσοστά ρεκόρ
τηλεθεάσεως (ξεπέρασε το 65%) χάρηκε την
παρέλαση και τις συναφείς εκδηλώσεις. Χάρηκε ο κόσμος και τον Νίκο Αλιάγα που ξεφεύγοντας από την πεπατημένη, έδωσε άλλο τόνο στην
περιγραφή και μας συγκίνησε με την συγκίνησή
του. Και η επισμηνίας Σοφία Κορμά ήταν πολύ
καλή. Είχε βέβαια το απολύτως δικαιολογημένο τρακ της «πρωτάρας», αλλά γενικώς ήταν
μια πολύ καλή παρουσία και τρακ δεν έχουν μόνο οι ατάλαντοι, αφού, όπως είχε πει η μεγάλη
μας Μαρίκα Κοτοπούλη, «ταλέντο και τρακ πά-

κυβέρνηση ή η πολιτική/στρατιωτική ηγεσία
δεν είναι σύμφωνες με τα θεσμικά κείμενα,
έχουν δικαίωμα να τα αναθεωρούν εφόσον
έχουν την θεσμική εξουσιοδότηση προς τούτο. Όταν όμως γίνονται λάθη, αβλεψίες, επιπολαιότητες ή κοινές ''χαζομάρες'', αυτό
οφείλεται στο ότι η εκάστοτε ηγεσία απαξιώνει
ή απλώς αγνοεί τα υφιστάμενα θεσμικά κείμενα και σχέδια τα οποία όφειλε να έχει μελετήσει από τον καιρό της ηρεμίας. Αρμόδιοι και
υπεύθυνοι κατά καιρούς δυστυχώς αγνοούν
τον υφιστάμενο σχεδιασμό και τα θεσμικά κείμενα γιατί απλά εκτιμούν και ελπίζουν ότι δεν
θα τα χρειαστούν. Όταν έρθει όμως η δύσκολη συγκυρία ή η κρίση, αυτοί που αγνοούν την
διάσταση της απειλής και τα υφιστάμενα πολιτικά και στρατηγικά δεδομένα και σχέδια,
αναγκαστικά θα «κάνουν του κεφαλιού τους»,
συχνά υπό το κράτος πανικού με πιθανά δυσάρεστα αποτελέσματα.
Για την κατανόηση των θεμελιωδών παραμέτρων της εθνικής στρατηγικής, πρέπει να
υπενθυμίσουμε ότι οι δημοκρατίες δυτικού
τύπου αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί όπως
λ.χ. το ΝΑΤΟ ή η ΕΕ (λαμβανομένων υπόψη
των ιδιαιτεροτήτων της), διαθέτουν τρεις πυλώνες στρατηγικής πάνω στους οποίους στηρίζεται η αντιμετώπιση κάθε απειλής. Είναι τα
λεγόμενα τρία (3) Ds από τα αρχικά των αντίστοιχων αγγλικών λέξεων. Δεν πρόκειται για
προσωπικό εφεύρημα ή άποψη. Είναι ένας
διεθνής μνημονικός κανόνας για τους τρεις

πυλώνες όπως παρακάτω:
l Deterrence (Αποτροπή)
l Defence (Άμυνα)
l Dialogue (Διάλογος)
Εξετάζοντας αναλυτικά τους τρείς αυτούς
πυλώνες, γίνεται φανερό ότι αρχικά αποτρέπουμε την απειλή (Αποτροπή) στηριγμένοι σε
τέσσερα σημεία:
l Εθνική ομοψυχία, που είναι απολύτως απαραίτητη.
l Παρουσία και ενέργειες στους Διεθνείς
Οργανισμούς, στηριγμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και τις υφιστάμενες Συνθήκες.
l Σύμπραξη συμμαχιών και ένταση διπλωματικών σχέσεων με γειτονικές χώρες των
οποίων τα συμφέροντα συμβαδίζουν με τα
δικά μας.
l Ένοπλες Δυνάμεις με ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες.
Αν η αποτροπή αποτύχει, καταφεύγουμε
στις αμυντικές μας δυνατότητες (Άμυνα) για
να εξασφαλίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και ανεξαρτησία. Η Άμυνα χτίζεται με βάση
τον διαχρονικό Αμυντικό Σχεδιασμό μας, χωρίς διακοπές, εντός των οικονομικών μας δυνατοτήτων και ανάλογα με τις απαιτήσεις του
γεωπολιτικού μας οράματος. Είναι γνωστό ότι
οι αμυντικές δυνατότητες κοστίζουν ακριβά
και απαιτούν πολύ χρόνο για να υλοποιηθούν
και να ενταχθούν επιχειρησιακά. Οι πανικόβλητες αγορές οπλικών συστημάτων όταν η

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Προς Θεσσαλονίκη
νε μαζί».
Και τώρα οι… χολές.
«Ο Αλιάγας ήταν άνευρος». Σωστά! Τι το
ήθελε ο ευλογημένος, κάθε λίγο και λιγάκι, να
μιλάει για Ελλάδα, για Πατρίδα, για γαλανόλευκη, για ένδοξες Ένοπλες Δυνάμεις; Χάθηκε να
μιλήσει για την συνδικαλιστική επανάσταση που
έγινε για «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία»; Α, κύριε
Αλιάγα, δεν μας τάπες καλά και θα σε μαλώσω…
«Τα άλογα δεν ήταν ζωηρά». Αυτή είναι παρατήρηση κάποιου, που κατά τα λεγόμενά του,
μεγάλωσε.. μέσα στα άλογα. Θα συμφωνήσω.
’Άλλωστε δεν είμαι ο ειδικός, καίτοι ήμουν ο
πρώτος στην τάξη μου που έπεσα από το άλογο
στην Ιππασία. Άρα έχω κάποιο λόγο… Απ’ ό,τι
γνωρίζω όμως, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις
τα άλογα από το παχνί και να τα φέρεις να παρελάσουν στην άσφαλτο της Πανεπιστημίου. Θυμάμαι τι τράβαγαν οι άνδρες της παλιάς ανακτορικής φρουράς, καίτοι τα άλογα τους ήταν ειδικά εκπαιδευμένα για παρελάσεις. Πάντως, δεν
μπορείς να τα βάλεις με αυτόν που μεγάλωσε
μέσα στα άλογα και που μπορεί να έχει και την
νοημοσύνη τους…
«Η στρατιωτική μπάντα δεν ήταν καλή και
εγώ ξέρω μπάντες που κάνουν συναυλίες
κ.λπ.». Να υπενθυμίσω ότι η στρατιωτική μπάν-

τα, δεν προορίζεται για το Μέγαρο Μουσικής,
αλλά για να ξεσηκώνει τα στρατιωτικά τμήματα.
Πάντως, να ενημερώσω τους γκρινιάρηδες ότι
σχεδόν όλες οι Στρατιωτικές μπάντες μας,
έχουν διακριθεί σε ανάλογα φεστιβάλ στο εξωτερικό. Αλήθεια φαντάζεσθε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, να παίζει το «Περνάει ο
Στρατός»; Δεν θα είναι σαν κοκορέτσι χωρίς άντερα;
«Πώς καταλήξαμε στην σοπράνο κ. Αναστασία Ζαννή εμείς που έχουμε παράδοση
στη μουσική. Που έχουμε βγάλει μια Μαρία
Κάλλας». Εν τάξει έχετε δίκιο. Εμείς όμως,
που επίσης έχουμε βγάλει μια Μαρινέλλα,
μια Χάρις Αλεξίου, δείτε με τι βολευόμαστε
τώρα.
Σε άλλους τέλος δεν άρεσαν τα πιτσιρίκια
που παρέλασαν κουνώντας Ελληνικές σημαιούλες. Ίσως θα προτιμούσαν κόκκινες σημαιούλες και, ακόμα καλύτερα, με κανένα σφυροδρέπανο επάνω. Φιρί - φιρί το πάμε να μας ξαναπεί αλήτες ο σ. Μπογιόπουλος. Ξέρετε ότι το
σκυλοβρίσιμο, είναι ο καλύτερο επιχείρημα,
όταν δεν έχεις επιχειρήματα…
Αυτή η μιζέρια ξεχείλισε από χολερικά άτομα, κι’ αυτό όχι τόσο επειδή δεν τους άρεσαν
αυτά καθ’ αυτά όσα παρουσιάστηκαν στην παρέλαση. Τους κάθισαν όμως στο λαιμό, διότι

απειλή δείχνει τα δόντια της και η κατάργηση ή
αναβολή των εξοπλισμών όταν οι τόνοι πέφτουν, σίγουρα δεν είναι η ενδεικνυόμενη
πολιτική.
Τέλος, απαραίτητο συστατικό της οποιαδήποτε στρατηγικής και σε όλες τις φάσεις,
με υποχρεωτική διαχρονική συνέχεια, είναι
πάντα ο Διάλογος με τους παράγοντες που
συνιστούν πραγματικές ή δυνητικές απειλές.
Η ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητη για τον ουσιαστικό έλεγχο της
κατάστασης και την αποφυγή απρόβλεπτων
καταστάσεων, εκπλήξεων και αιφνιδιασμών.
Η άρνηση του διαλόγου δεν είναι συμβατή με
τις δυτικές πολιτικές αξίες και τον δυτικό πολιτικό πολιτισμό και μια τέτοια θέση ή ενέργεια
είναι απολύτως μη αποδεκτές από το δυτικό
πολιτικό οικοσύστημα ανεξάρτητα από την
αποτελεσματικότητα ή τη φύση του. Μπορεί
να είναι απλή γραμμή επικοινωνίας, προσωπικές επαφές, διερευνητικές επαφές ή συνομιλίες αποφασιστικής σημασίας για τη επίλυση
των προβλημάτων. Ο Διάλογος σε οποιαδήποτε μορφή του πρέπει πάντα να υπάρχει και
είναι απόλυτα αναγκαίος εφόσον επιθυμούμε
η στρατηγική μας και οι ενέργειες που πηγάζουν από αυτή να είναι διεθνώς αποδεκτές και
σε τελευταία ανάλυση πραγματικά αποτελεσματικές.

λέξη «Ελλάδα», επιτέλους μετά από καιρό,
ακούστηκε χωρίς φόβο και ηλέκτρισε.
Αυτά έγιναν τώρα.
Πάμε τώρα καμιά 55αριά χρόνια πίσω.
Μια διλοχία της Σχολής Ευελπίδων ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη, για να συμμετάσχει στις
τριήμερες εκδηλώσεις για την εορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της απελευθερώσεως της πόλεως αλλά και της 28ης Οκτωβρίου. Μόλις τα πούλμαν πλησιάζουν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό, οι ευέλπιδες αυθορμήτως αρχίζουν να τραγουδούν το «Μακεδονία Ξακουστή». Ξαφνικά, πετάγεται ο επικεφαλής του
πούλμαν υπολοχαγός και σαν να τον χτύπησε
ρεύμα κραυγάζει: «Ανοίξτε όλα τα παράθυρα.
Πιο δυνατά. Πιο δυνατά». Τότε σηκώνεται και ο
Αρχηγός της Σχολής, ξετυλίγει την σημαία και
την αφήνει να κυματίζει από ένα παράθυρο
στον Μακεδονικό ουρανό. Το γεγονός δεν αργεί να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα λεωφορεία.
Όπου τους «πιάνουν» τα φανάρια, ο κόσμος
στέκεται σαστισμένος στην αρχή και μετά αρχίζει να χειροκροτεί και να φωνάζει «μπράβο,
μπράβο». Οι αξιωματικοί φωνάζουν: «Πιο δυνατά, πιο δυνατά, Δεν ακούω τίποτα»…
Και μετά ο ίδιος ο υπολοχαγός διατάζει σιωπή και δίνει το σύνθημα: «Σε γνωρίζω από την
κόψη…».
Την άλλη μέρα στην παρέλαση, η Σχολή
Ευελπίδων δεν χρειάστηκε την Μουσική του Γ’
ΣΣ. Όλη η Θεσσαλονίκη την συνόδευε με το
«Μακεδονία ξακουστή»
Ελλάδα τότε: Πατριωτισμός και φλόγα.
Ελλάδα σήμερα: Μιζέρια και…ΕΔΕ.
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06 Ενημέρωση
Πρωτοβουλία
διάσωσης
ιστορικών
τεκμηρίων
Συχνά γινόμαστε μάρτυρες «απόσυρσης» βιβλίων, φωτογραφιών, ατομικών
σημειώσεων και αρχείων θανόντων συναδέλφων, από τους κληρονόμους τους.
Τα περισσότερα από αυτά καταλήγουν
στα σκουπίδια ή στους παλιατζήδες. Θεωρούμε ότι είναι άδικο να χάνεται έτσι η
ιστορική συνέχεια και ο μόχθος ανθρώπων, που πάλεψαν να συγκεντρώσουν
πνευματικό υλικό.
Οσοι κ. συνάδελφοι μέλη της ΕΑΑΣ ή
κληρονόμοι τους θέλουν να απαλλαγούν
από παλαιά βιβλία ή και από ολόκληρη τη
βιβλιοθήκη τους, αλλά και από παλιές
στρατιωτικές φωτογραφίες, προσωπικές
σημειώσεις – απομνημονεύματα, ημερολόγια επιχειρήσεων και ότι άλλο αποτελεί
ιστορικό τεκμήριο ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΑ
και διατηρώντας έτσι ζωντανή τη στρατιωτική παράδοση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ένωση στο τηλέφωνο
2103633797 (Εσωτ. 25) ΕΠΟΠ Λοχιας
(ΠΖ) κα Φτούλη Μαρία και ΕΠΟΠ Λοχια
(ΠΒ) κο Βεργίδη Αριστοτέλη.
Θα καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να έρθει σε επαφή
με ενδιαφερόμενους η επιτροπή που έχει
συγκροτήσει, για τον αναφερόμενο σκοπό η ΕΑΑΣ και θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες παραλαβής.
Η Επιτροπή θα παραλάβει τα τεκμήρια
από τον χώρο σας, θα αξιολογηθούν και
θα διατεθούν επ΄ ονόματι των κατόχων
τους στη βιβλιοθήκη της ΕΑΑΣ (Έδρας και
Παραρτημάτων της) τα αρχεία της Δνης
ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) ή άλλη στρατιωτική βιβλιοθήκη.
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΣ

Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Λιατάκης Εμμανουήλ
«Γι’ αυτήν το πρώτο φίλημα
γι’ αυτήν το πρώτο χάδι
αφού αυτή είναι
το άγιο υφάδι που υφαίνεται η ζωή»

Ο Γάλλος
μυθιστοριογράφος Balzac
λέει: «Ποτέ στη ζωή σας
δεν θα συναντήσετε μία
στοργή πιο βαθιά, πιο
αφιλοκερδή, πιο
πραγματική από εκείνη
της μάνας σας».

O

σα σκεπάζει ο ουρανός, τόσα
σκεπάζει η μάνα. Στέκεται πάνω
στη χαραυγή κάθε ζωής και με
τα χέρια της που είναι βρύσες χαδιών
σμιλεύει τη μορφή του κόσμου. Είναι το
πρώτο ψέλλισμα από το πρώτο βρεφικό
στόμα και η στερνή λέξη από τα ψυχορραγούντα χείλη.
Είναι η γεννήτρια και τεχνίτρια της
ζωής. Είναι το σύμβολο της δημιουργίας, της αγάπης και της στοργής. Η
ύπαρξή μας, η ανάπτυξη, η ανατροφή
μας είναι έργο της. Μητέρα και παιδί είναι η κυριότερη σχέση. Αδιάρρηκτος δεσμός και ακλόνητος είναι το έργο της,
από τα θεία δώρα της ζωής.
Το άκουσμα της μάνας ταυτίζεται με
το όνομα του Θεού στα χείλη και τις καρδιές των παιδιών. Είναι ευχαριστημένη
αν την αγαπούν τα παιδιά της, όσο τ’ αγαπάει αυτή στην οργή της. Δίνει ένα χρόνο
από την ευτυχία της για να αφαιρέσει
μιας ώρας πόνο από το παιδί της.
Η αγκαλιά της μητέρας μοιάζει σαν
τον ήλιο που μας ζεσταίνει. Η ορφάνια
στο παιδί, η πραγματική ορφάνια, προέρχεται από τον χαμό της μητέρας. Ο

Η ΜΗΤΕΡΑ
Αχιλλέας Παράσχος πολύ ωραία αποδίδει την ορφάνια στο ποίημά του «Το Ορφανό». Και ο Γάλλος Ποιητής Jean Rispen, στο περίφημο ποίημά του «Η Καρδιάς της Μάνας» εξυμνεί το μεγαλείο
της μητρικής αγάπης και κατανόησης.
Τη μητρότητα τη βλέπουμε αναπτυγμένη και στα ζώα. Παρατηρούμε πώς
φροντίζει το θηλυκό το νεογέννητό του,
πώς ασχολείται μαζί του, πώς το εκπαιδεύει και το προστατεύει μέχρι να γίνε
ικανό να ζήσει μόνο του.
Στα εγκώμια του Μ. Σαββάτου διαβάζουμε: «Ώσπερ πελεκάν τετρωμένος την
πλευρά σου, Λόγε, τους θανόντας παίδας εζώσας, επιστάζας ζωτικούς αυτοίς
κρουνούς».
Ένας πελεκάνος γύρισε στη φωλιά
του και βρήκε ένα φίδι, που είχε πιει το
αίμα των μικρών του. Άνοιξε τότε με το
ράμφος του τρύπες επάνω στο κορμί του
και εκεί έβαλε τα στόματα των νεογνών.
Αυτά ήπιαν το αίμα και επέζησαν, ο πελεκάνος όμως δεν έζησε!
Μάνα! Άβυσσος η καρδιά της, που
φωλιάζει μέσα της η αγάπη, η καλοσύνη,
η συγγνώμη. Μπορεί ο εγκέφαλος της
οικογένειας να είναι ο πατέρας, αλλά η
μητέρα είναι η καρδιά. Απ’ όλα τα μυρωδικά καλύτερα μυρίζει η μάνα, βασίλισσα με τα βελούδινα δάκτυλα, που με το
χέρι της κινώντας την κούνια, κινεί όλον
τον κόσμο. Στα διλήμματά μας, μάνα, σημαίνει εκκλησίας καμπάνα και στον
απόηχο της φωνής της θυμόμαστε την
προτροπή της και την «σοφή τη συμβουλή της».
Δεν μπορούμε να έχουμε παρά μία
μόνο μάνα, που είναι υφάντρα και λίκνο
του πολιτισμού. Γιάτρισσα στον κόσμο
μόνη μάνα και στις πληγές μας φάρμακο

και βάμμα. Ο Νίτσε όταν έχασε τα λογικά
του, έχασε κάθε γλωσσική του δυνατότητα εκτός από μία και μόνο λέξη: «Μάνα».
Η Ελληνίδα μητέρα, με έντονο το συναίσθημα της μητρικής αγάπης, είναι
επίσης και το σύμβολο της φιλοπατρίας
και ηρωισμού. Η αναντικατάστατη ψυχή!
Η Ελληνίδα Σπαρτιάτισσα, η Ελληνίδα
του Ζαλόγγου, η Ελληνίδα του ’40 … Η
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ!
Πάνω όμως απ’ όλες τις μητέρες, είναι η Παναγία, η μητέρα όλων των Χριστιανών, που σ’ αυτήν λέμε τον πόνο μας
με αγάπη και σεβασμό, πιστεύοντας στη
βοήθειά της. Είναι εκείνη που δέχτηκε τη
θυσία του Υιού της, για να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Ο Θείος πόνος της
Μητέρας Παναγίας συγκλόνισε και θα
συγκλονίζει πάντα τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά και ως «μάνα η Παναγία»
εμφανίζεται Υπέρμαχος Στρατηγός
στους πολέμους, άμισθος γιατρός στις
αρρώστιες, παραμένει η χαρά των θλιμμένων, η προστάτις των αδικουμένων, η
τροφή των πεινασμένων και η οδηγήτρια
των τυφλών.

Ω φωνή, ώ μητέρα,
ώ των πρώτων μου χρόνων
σταθερά παρηγόρησις
Όμματα όπου με εβρέχατε,
με γλυκά δάκρυα»
(Κάλβος, Ωδαί)
«Κι ένα τέταρτο Μητέρας αρκεί
για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα
περισσέψει, που να το ανακράξεις
σε στιγμή μεγάλου κινδύνου».
(Ελύτης)

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

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ
Ο-Σ
ΣΣΕ - 1970
Υπτγος (ΕΜ)
ΣΜΥ 1954
Ανθλγος (ΥΓ)
ΣΣΕ - 1972
Ταξχος (ΕΜ)
ΣΜΥ – 1η ΤΑΞΗ
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΜΥ – 1986
Σχης (ΤΧ)
ΣΜΥ - 1951
Σχης (ΥΠ)
ΣΣΕ - 1954
Αντγος (ΜΧ)
ΣΣΕ - 1953
Υπτγος (ΕΜ)
ΣΣΕ - 1955
Αντγος (ΜΧ)
ΣΣΕ – 1956
Υπτγος (ΔΒ)
Υπαστυνόμος Β΄
Ταξίαρχος Χωροφυλακής
ΣΣΕ - 1956
Υπτγος (ΠΒ)
ΣΣΕ - 1972
Ταξχος (ΜΧ)
Εξ Εφέδρων
Άνχης (ΔΒ)
ΣΣΕ - 1948
Αντγος (ΔΒ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γαϊτάνης Ιωάννης
Τσούτσας Δημήτριος
Τσαλδάρης Κωνσταντίνος
Παπανικολάου Νικόλαος
Ράμμος Γεώργιος
Τζήκας Αριστείδης
Προκοπίου Αριστείδης
Κοντοράβδης Γεώργιος
Στρατόπουλος Νικόλαος
Κούρτης Κωνσταντίνος
Στεργίου Παναγιώτης
Πατσατζής Κωνσταντίνος
Γκάργκας Χρήστος
Φλουρής Παντελής
Κιτσάκης Γεώργιος
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Αγαμέμνων
Χαράλαμπος
Ζήσης
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Βάϊος
Πλάτων
Ευστάθιος
Γεώργιος
Χρήστος
Βησσαρίων
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Αχιλλέας
Αθανάσιος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
19 Μαρτίου2021
25 Μαρτίου 2021
06 Απριλίου 2021
09 Απριλίου 2021
07 Απριλίου 2021
08 Απριλίου 2021
09 Απριλίου 2021
13 Απριλίου 2021
25 Μαρτίου 2021
17 Απριλίου 2021
23 Μαρτίου 2021
02 Απριλίου 2021
08 Απριλίου 2021
18 Απριλίου 2021
18 Απριλίου 2021
20 Απριλίου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
20 Μαρτίου 2021
26 Μαρτίου 2021
07 Απριλίου 2021
10 Απριλίου 2021
09 Απριλίου 2021
09 Απριλίου 2021
12 Απριλίου 2021
15 Απριλίου 2021
29 Μαρτίου 2021
21 Απριλίου 2021
24 Μαρτίου 2021
03 Απριλίου 2021
10 Απριλίου 2021
20 Απριλίου 2021
20 Απριλίου 2021
23 Απριλίου 2021

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Κοιμητήριο Αγιάννη Βόρειας Κυνουρίας
Κοιμητήριο Καβάλας
Κοιμητήριο Δράμας
Κοιμητήριο Αναστάσεως Κυρίου Θέρμης-Θεσσαλονίκης
Κοιμητήριο Άρζου Ορεστιάδος
Κοιμητήριο Αγ. Γεώργιος Μηλιάς Γρεβενών
Κοιμητήριο Παπάγου
Κοιμητήριο Κυπαρισσίας Μεσσηνίας
Κοιμητήριο Χαλανδρίου
Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών
Κοιμητήριο Νυδρί Λευκάδας
Κοιμητήριο Ναυπλίου
Κοιμητήριο Παπάγου
Κοιμητήριο Παπάγου
Κοιμητήριο Ν. Κερασούντας Πρεβέζης
Κοιμητήριο Κωσταλεξίου Λαμίας

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

ΕΛΛΑΔΑ
α. Την 6η Απριλίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Λιβύη, προκειμένου να αποκαταστήσει διπλωματικές σχέσεις με την χώρα, οι οποίες είχαν διακοπεί μετά την υπογραφή του Μνημονίου Οριοθετήσεως της ΑΟΖ
μεταξύ Τουρκίας-κυβερνήσεως Σάρατζ, τον Νοέμβριο
του 2019.
Κατά την συνάντηση Μητσοτάκη-Ντμπεϊμπά, συμφωνήθηκε η επαναλειτουργία της ελληνικής πρεσβείας
στην Τρίπολη, το άνοιγμα προξενείου στην Βεγγάζη, ενώ
ετέθη και το ζήτημα της καταργήσεως του παράνομου
Μνημονίου.
β. Ακολούθησε επίσκεψη του ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια στην
Βεγγάζη, την 13 Απριλίου, στην διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τους Αναπληρωτή Πρωθυπουργό, αρμόδιο για την Ανατολική Λιβύη κ. Qatrani, και με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Saleh. Και οι δυο
Λίβυοι επίσημοι τόνισαν ότι το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο
είναι παράνομο και ανυπόστατο.
γ. Την 15 Απριλίου, ο ΥΠΕΞ κ. Δένδιας, πραγματοποίησε
επίσκεψη στην Τουρκία όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Ερντογκάν και τον ΥΠΕΞ κ. Τσαβούσογλου. Στην
διάρκεια της κοινής συνεντεύξεως τύπου των δυο ΥΠΕΞ,
ανέβηκαν οι τόνοι όταν o Έλληνας ΥΠΕΞ, απήντησε σε
όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών
συμφερόντων, θέματα τα οποία συνήθως θέτει η τουρκική πλευρά και για τα οποία επί σειρά ετών, η Ελλάδα δεν
αντιδρούσε.

ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Ο πρόεδρος Ερντογκάν με μια κίνηση έκπληξη, απεφάσισε να αντικαταστήσει τον διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας Naci Argal, τον οποίο ο ίδιος είχε τοποθετήσει
στην θέση τον Νοέμβριο του 2020, με τον άγνωστο
Sahap Kavcioglu. O Kavcioglu μοιράζεται την ίδια άποψη
που ο Ερντογκάν έχει για τα επιτόκια. Να σημειωθεί ότι ο
Argal, μέσα σε λίγους μήνες είχε καταφέρει, αυξάνοντας
το βασικό επιτόκιο από 10 σε 19%, να τιθασεύσει τον
πληθωρισμό και να σταματήσει την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, η οποία μάλιστα τους λίγους αυτούς μήνες, είχε ανακτήσει το 18% της αξίας της.
β. Το Σάββατο 20 Μαρτίου, με προεδρικό διάταγμα, ο
Ερντογκάν απέσυρε την χώρα του από την Σύμβαση για
τα Δικαιώματα των γυναικών που είχε υπογραφεί στην
Κων/πολη το 2011. Σημειώνεται ότι για την φιλοξενία της
διεθνούς αυτής συσκέψεως που είχε οδηγήσει στην υιοθέτηση της Συμβάσεως, είχε πρωτοστατήσει η Τουρκία.
γ. 104 απόστρατοι ναύαρχοι του τουρκικού ΠΝ εξέδωσαν
ανακοίνωση με την οποία κατήγγειλαν την προσπάθεια
του προέδρου Ερντογκάν για την αλλαγή της Συνθήκης
του Μοντρέ, με την οποία το 1936, δόθηκε ο έλεγχος των
Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία. Η επιστολή αυτή συντάχθηκε με αφορμή την εξαγγελία Ερντογκάν για κατασκευή της Διώρυγας της Κων/πολεως, ενός έργου που θα κοστίσει γύρω στα 10 δις δολάρια και με το οποίο θα παρακάμπτεται η διέλευση πλοίων
από τα Στενά του Βοσπόρου μόνο.
Ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου απήντησε
αμέσως στην κίνηση των αποστράτων ναυάρχων, απη-
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Επισκόπηση Γεγονότων
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 18 ΜΑΡΤΙΟΥ - 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
χώντας και τις απόψεις του προέδρου Ερντογκάν, εκλαμβάνοντας την ανακοίνωση ως απειλή πραξικοπήματος.

ΗΠΑ
α. Στην ετήσια αναφορά που εκδίδουν οι ΗΠΑ σχετικώς
με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 200
χώρες, η πρώτη που εκδίδεται υπό την διοίκηση Biden,
έχουν ενδιαφέρουν τα εξής σημεία σχετικώς με το Ισραήλ και την έκβαση του Παλαιστινιακού:
l Η Ιερουσαλήμ αναφέρεται ως η πρωτεύουσα του Ισραήλ, όπως ακριβώς αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση Trump το 2017.
l Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την κυριαρχία
του Ισραήλ στα υψώματα του Γκολάν, χωρίς να αναφέρουν ότι τα υψώματα κατέχονται από το Ισραήλ. Δηλαδή και εδώ, η κατάσταση παραμένει όπως διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση Trump το 2019.
β. Στην ίδια έκθεση, για πρώτη φορά περιγράφεται με μελανά χρώματα η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Συγκεκριμένα:
l Τονίζεται καθαρά ότι, μετά την ψήφιση του αντιτρομοκρατικού νόμου το 2018, περιορίστηκαν σημαντικά οι
βασικές ελευθερίες και καταστρατηγείται το κράτος δικαίου.
l Μετά το πραξικόπημα του 2016, οι αρχές έχουν απολύσει ή θέσει σε διαθεσιμότητα 60.000 αστυνομικούςστρατιωτικούς, 125.000 δημοσίους υπαλλήλους, το
ένα τρίτο του προσωπικού της Δικαστικής Εξουσίας,
ενώ έχουν συλλάβει ή φυλακίσει πάνω από 90.000 πολίτες με κατηγορίες σχετιζόμενες με τρομοκρατία.
l Επίσης έχουν συλληφθεί ως έχοντες σχέση με το πραξικόπημα 282.790 άτομα, εκ των οποίων 25.912 έχουν
προφυλακισθεί αναμένοντας να ορισθεί δικάσιμος.
l Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για αυθαίρετες δολοφονίες και
εξαφανίσεις ανθρώπων. Μάλιστα αναφέρεται ότι, από
το 2017, 403 άνθρωποι δολοφονήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας γιατί αρνήθηκαν να σταματήσουν για
έλεγχο των στοιχείων τους. Εξ αυτών, 93 ήταν παιδιά.
l Αναφέρεται επίσης η περίπτωση της παράνομης προωθήσεως 50.000 μεταναστών προς την Ευρώπη, μέσω του Έβρου το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας του
2020, παρά την συμφωνία του 2016 μεταξύ ΤουρκίαςΕΕ, για συγκράτηση των ροών μεταναστών από την
Τουρκία.
γ. Στη διάρκεια συνεντεύξεως στο ABC News και τον
Τζορτζ Στεφανόπουλο, σε ερώτησή για το εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Biden θεωρεί τον Πούτιν "δολοφόνο", ο
πρόεδρος Biden απήντησε "Ναι".
δ. Η κυβέρνηση Biden διέταξε την απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών με την δικαιολογία της αναμίξεως της Ρωσίας
στις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο έδαφος της
Κύπρου, το ερχόμενο καλοκαίρι. Να σημειωθεί ότι είναι η
πρώτη φορά που οι IDF θα πραγματοποιήσουν τέτοιας
εκτάσεως άσκηση σε ξένη χώρα. Στην άσκηση έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχουν ειδικές δυνάμεις του ΣΞ,
μονάδες και τμήματα του ΠΝ, πολεμικά αεροσκάφη, καθώς και προσωπικό, ενεργό και έφεδροι, από το Σώμα
Στρατού Βάθους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση αποστολών στα μετόπισθεν εχθρικών δυνάμεων.

ΙΡΑΝ
Το πρωί της 11 Απριλίου, το πρακτορείο Fars του
Ιράν μετέδωσε ότι σημειώθηκε ατύχημα σε τμήμα του
ηλεκτρικού δικτύου των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού
του Σαχίντ-Αχμαντί-Ροσά, στο συγκρότημα πυρηνικών

εγκαταστάσεων της Νατάνζ. Το Ιράν τις ημέρες που ακολούθησαν, ονόμασε την πράξη ‘’πυρηνική τρομοκρατία’’
και την απέδωσε στο Ισραήλ.

ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Το Μπαχρέιν τοποθέτησε τον Khaled Yousif al-Jalahama, ως πρώτο πρεσβευτή του στο Ισραήλ, την Κυριακή 28 Μαρτίου. Η πρεσβεία αναμένεται να οργανωθεί και
να λειτουργήσει μέσα τις προσεχείς εβδομάδες. Ο al-Jalahama έχει μακρά διπλωματική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει στην περίοδο 2009-13 στην Ουάσινγκτον, ως
δεύτερος στην ιεραρχία της πρεσβείας.
Η κίνηση αυτή του Μπαχρέιν έρχεται μετά την αποκατάσταση των σχέσεων των δυο χωρών στο πλαίσιο των
Συμφωνιών του Αβραάμ, τον Σεπτέμβριο του 2020.

ΕΥΡΩΠΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η Γερμανία, πιστή στην συμμαχία της με την Τουρκία, δεν απέστειλε μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση για
τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση του 1821.
Προφανώς η καγκελάριος της Γερμανίας δεν ήθελε να
δυσαρεστήσει τον Ερντογκάν, ο οποίος ασκεί τεράστια
επιρροή στους Τούρκους που ζουν και εργάζονται στην
Γερμανία. Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου πλησιάζουν και η
καγκελάριος φαίνεται να υπολογίζει πως η ψήφος των
Τούρκων μεταναστών θα αντισταθμίσει απώλειες των
Χριστιανοδημοκρατών προς άλλα κόμματα, κυρίως λόγω
της πολιτικής της στο μεταναστευτικό.

ΙΤΑΛΙΑ
Υπόθεση κατασκοπείας απασχολεί την Ιταλία καθώς
ο Ιταλός αντιπλοίαρχος , Βάλτερ Μποτ που συνελήφθη
στις 30 Μαρτίου στην Ρώμη και εργαζόταν στο ιταλικό ΓΕΕΘΑ, κατηγορείται ότι, φωτογράφιζε από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές απόρρητο υλικό, το οποίο αντέγραφε σε στικάκι το οποίο στη συνέχεια παρέδιδε στον ακόλουθο της
ρωσικής πρεσβείας στην Ιταλία.
Ο κύριος όγκος των πληροφοριών που παρέδωσε
φέρεται ότι αφορά στρατιωτικά συστήματα τηλεπικοινωνιών και, σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, ο Μποτ έλαβε
από τον Ρώσο στρατιωτικό ως αμοιβή, 5.000 ευρώ.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Στις 24 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Zelensky, υπέγραψε το διάταγμα 117/2021, με το οποίο στην
ουσία ανεκήρυξε πόλεμο κατά της Ρωσίας, ανακοινώνοντας την πρόθεση της Ουκρανίας να ανακαταλάβει την
Κριμαία.
Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται το τελευταίο διάστημα για την αύξηση της έντασης στο Ντονμπάς, όπου μαίνεται ένοπλη σύρραξη εδώ και επτά χρόνια.
Για πρώτη φορά το Κρεμλίνο απείλησε ανοικτά ότι θα
επέμβει στρατιωτικά, αν ο ουκρανικός στρατός εξαπολύσει επίθεση ευρείας κλίμακας στην ανατολική Ουκρανία.
Στην ανατολική Ουκρανία, δυο περιοχές που κατοικούνται από ρωσόφωνους, το Ντονιέτς και το Λουγκάνσκ, ανεκήρυξαν ανεξαρτησία από το Κίεβο κατόπιν
δημοψηφισμάτων το 2014.
Πλέον αυτού, η Ρωσία έχει χορηγήσει πάνω από
400.000 διαβατήρια σε πολίτες των δυο αυτών περιφερειών, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει επέμβαση για
προστασία Ρώσων πολιτών.

ΡΩΣΙΑ
Σε απάντηση της απελάσεως από τις ΗΠΑ 10 Ρώσων
διπλωματών, ο ΥΠΕΞ κ. Λαβρώφ, ανταποδίδοντας την κίνηση, ανακοίνωσε την απέλαση 10 αμερικανών διπλωματών από την Μόσχα και την απαγόρευση εισόδου στην
χώρα του υπουργού Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ, του

υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Αλεχάντρο Μαγιόρκας, του διευθυντού του FBI Κρίστοφερ Ρέι και του επικεφαλής της Διευθύνσεως Εθνικών Πληροφοριών, Αβρίλ
Χέινς.

ΚΙΝΑ
Στις 27 Μαρτίου, οι ΥΠΕΞ Κίνας και Ιράν, υπέγραψαν
στην Τεχεράνη, συμφωνία συνεργασίας για τα επόμενα
25 χρόνια. Οι δυο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν
στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας και των μεταφορών, μέσω και του ιδιωτικού τομέα.
Η Κίνα που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
εμπορικούς εταίρους του Ιράν, είχε ήδη συμφωνήσει από
το 2016 να αυξήσει σταδιακά τις διμερείς εμπορικές σχέσεις σε πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια, σε βάθος δεκαετίας.

Κύριο Γεγονός:
Η αύξηση της εντάσεως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στα σύνορα των δυο χωρών. Την ένταση προκάλεσε
η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Biden την 26 Φεβρουαρίου, ότι ‘’η Κριμαία είναι Ουκρανία’’. Αυτό έδωσε
την δύναμη στον Ουκρανό πρόεδρο Zelensky να εκδώσει το διάταγμα 117/2021, με το οποίο ορίζει ως στρατηγική της Ουκρανίας, την ανακατάληψη της Κριμαίας.

Συμπεράσματα:
α. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Λιβύη δεν
θα μπορούσε εξ αρχής να αποφέρει σοβαρά πλεονεκτήματα για την χώρα μας, αφού η συγκεκριμένη κυβέρνηση
έχει προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα και σε καμμία
περίπτωση δεν μπορεί, ακόμη κι αν ήθελε, να πάρει αποφάσεις για θέματα όπως το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Σε
κάθε περίπτωση, η Ελλάδα πρέπει με κάθε τρόπο, να πείσει το πολιτικό σύστημα της Λιβύης, να μην ψηφίσει το
παράνομο τουρκο-λυβικό μνημόνιο.
β. Η Συνθήκη της Κωνπολεως, προέβλεπε ότι οι κυβερνήσεις θα καταρτίζουν νομοθεσία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και παρόμοιων εγκλημάτων όπως ο βιασμός εντός γάμου ή ο ακρωτηριασμός
των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Από αυτές τις διατάξεις, για τις ανάγκες του εσωτερικού του ακροατηρίου,
ήθελε να απαλλαγεί ο πρόεδρος Ερντογκάν.
γ. Η Συμφωνία Κίνας-Ιράν, δείχνει από την μια την
ανάγκη της Κίνας για φυσικούς πόρους προκειμένου να
τροφοδοτήσει το πρόγραμμα της Belt and Road Initiative
και από την άλλη, την ανάγκη του Ιράν για συνεργασία με
χώρες που έχουν την δυνατότητα να αγνοήσουν τις οικονομικές κυρώσεις που οι ΗΠΑ του έχουν επιβάλει. Πλέον
αυτού, η Κίνα συμμετέχει στις 5 χώρες που κατευθύνουν
την Συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, γνωστή
ως JCPOA και για το οποίο αναμένονται εξελίξεις τους
προσεχείς μήνες.
δ. Οι απαντήσεις που ο Έλληνας ΥΠΕΞ έδωσε στον
Τούρκο ομόλογο του κατά την διάρκεια της κοινής συνεντεύξεως τύπου, ένεκα των παρανόμων τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας
της Ελλάδος, αν και αυτονόητες, εν τούτοις προκάλεσαν
αίσθηση αφού για πρώτη φορά:
l Η τουρκική κοινή γνώμη άκουσε τις ελληνικές θέσεις
για όλα αυτά που η Τουρκία διεκδικεί επί σειρά ετών σε
Κύπρο, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Θράκη.
l Εστάλη ένα σαφές μήνυμα στις ΗΠΑ, την ΕΕ και την διεθνή κοινότητα γενικότερα, ότι υπάρχει αντίλογος από
ελληνικής πλευράς στις παράνομες τουρκικές θέσεις
και ότι η χώρα μας αντιδρά.
l Η διπλωματική μας υπηρεσία έδειξε ετοιμότητα, ψυχραιμία και ευρηματικότητα, βάζοντας φρένο, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, στις τουρκικές διεκδικήσεις.

08 Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΚΙΛΚΙΣ
Την 25η Μαρτίου 2021
εορτάσθηκε, η διπλή εορτή, Ευαγγελισμού της Παναγίας και της Εθνικής Παλιγγενεσίας, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, τόσο στην Δοξολογία,
όσο και στη κατάθεση στεφάνων, λόγω του covid 19. Στέφανο κατέθεσε ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος.
Την 3η Απριλίου 2021,
ο Πρόεδρος του Παραρτήματος καλεσμένος από τον Δήμο Κιλκίς, παρακολούθησε το διαδικτυακό αφιέρωμα
για την ηρωική ζωή του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Γρηγόρη
Αυξεντίου, το οποίο διοργανώθηκε με μέριμνα των
αδελφοποιημένων Δήμων Κιλκίς και Λύσης της Κύπρου.
Στο πρώην φυλάκιο Ακρίτατου Κιλκίς, έχει δημιουγηθεί Μουσείο προς τιμήν του, καθόσον υπηρέτησε σε
αυτό ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της
Κύπρου Σπύρος Μιλιτιάδης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΧΑΝΙA
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Χανίων Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος Φινοκαλιώτης, στις 23 Μαρ 2021, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών κ. Λιάσκο, έδωσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό Σταθμό Σκάϊ Δυτικής Κρήτης – Γαύδος 88,8 FM,
καθώς και στο δελτίο ειδήσεων των 15.00 του Τηλεοπτικού σταθμού
ΝΕΑ Τηλεόραση ΚΡΗΤΗΣ, με θέμα τις εξελίξεις όσον αφορά στην επαναλειτουργία του Παραρτήματος του Πολεμικού Μουσείου στα Χανιά
στο Φρούριο Φιρκά.

ΠΡΕΒΕΖΑ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΒΕΖΑ 1821-2021 ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΝΗΜΗ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
την Κυριακή 11 Απριλίου 2021 πραγματοποίησε το προγραμματισμένο
Ιστορικό Οδοιπορικό της, σε μια προσπάθειά της να αναδείξει το ιστορικό
παρελθόν της πόλης και να καταστήσει ευρύτερα γνωστά, σημεία της Πρέβεζας που σχετίζονται με τους αγωνιστές ή στιγμές της επανάστασης του
1821. Το οδοιπορικό ξεκίνησε από το σημείο που βρισκόταν το σπίτι του
Οδυσσέα Ανδρούτσου, συνεχίστηκε στο σπίτι του Σπύρου Μπότσαρη και
των απογόνων του πλάι στο σχολείο, που ίδρυσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
το 1779. Η πορεία συνεχίστηκε μέσα στους δρόμους της πόλης ώστε να γίνει μια γνωριμία με τα στα κτίρια που στέγασαν τα προξενεία διαφόρων χωρών (Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Βρετανίας). Το οδοιπορικό ολοκληρώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, όπου βρίσκεται ο τάφος και το άγαλμα του
Οδυσσέα Ανδρούτσου. Λόγω της πανδημίας η Επιτροπή περιόρισε δραστικά τον αριθμό των συμμετεχόντων και την Ε.Α.Α.Σ / Παράρτημα Πρέβεζας
εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Σχης (ΜΧ) ε.α. Κων/νος Μπουρνάκας..

ΛΑΚΩΝΙΑ
Στις 19 Απριλίου 2021,
στο γραφείο του Παραρτήματος, έγινε ο αποχαιρετισμός
του απερχόμενου Δκτή
ΚΕΕΜ Υπτγου ε.α. Αθανάσιου Χρυσακόπουλου.
Παραβρέθηκαν τα μέλη
του Τ.Σ. Λακωνίας και ο
Δκτής ΚΕΕΜ Ταξχος
Κων/νος Πολίτης.
Στον Υπτγο ε.α. Χρυσακόπουλο Αθανάσιο, επιδόθηκε σε ένδειξη τιμής η πλακέτα της ΕΑΑΣ.

ΣΑΜΟΣ
Την Πέμπτη 01 Απριλίου και ώρα 18.30, αντιπροσωπεία του ΕΑΑΣ/ΤΠ Σάμου επισκέφθηκε τον νεο τοποθετηθέντα Δκτή 79 ΑΔΤΕ, Ταξχο κ. Νικόλαο Γκρέτσα για
την ανάληψη των καθηκόντων του

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Απρίλιος 2021

ΔΡΑΜΑ
Την 25 Μαρτίου
2021 έγινε κατάθεση
στεφάνου από τον
πρόεδρο του Παραρτήματος Δράμας στο
μνημείο του ΔΔ Μαυροβάτου Δ. Δράμας.
Την 16 Απρ 2021
το Παράρτημα Δράμας
παρέδωσε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ.
Δράμας συσκευασμένες πατάτες 1500 κιλών προσφορά της
Ομάδας Παραγωγών
Πατάτας Κ. Νευροκοπίου

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Μετά από συνεννόηση με το Δήμο Σαλαμίνος, τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων των Ενώσεων Αποστράτων
Αξκών Στρατού (ΕΑΑΣ) και Ναυτικού
(ΕΑΑΝ) συνεργάσθηκαν για τη σύνταξη
σχεδίου έκτακτης ανάγκης του Δήμου Σαλαμίνος για αντιμετώπιση πυρκαγιών.
Το σχετικό πόνημα παρουσιάσθηκε
από το ΤΣ του Παραρτήματος Σαλαμίνος
της ΕΑΑΣ και παραδόθηκε την 15 Απριλίου 2021 στο Δήμαρχο Σαλαμίνος Κο Γεώργιο Παναγόπουλο και τον Αντιδήμαρχο
υπεύθυνο για την Πολιτική Προστασία Κο
Μάκη Γαλέο, στην αίθουσα της ΕΑΑΝ Σαλαμίνος με εφαρμογή όλων των υγειονομικών μέτρων.
Ο Κος Δήμαρχος εξέφρασε τις ευχαριστίες για τη βοήθεια και εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου.
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Ενημέρωση 09

Επετειακό
Επετειακό αφιέρωμα:
αφιέρωμα: «200
«200 χρόνια
χρόνια από
από την
την Εθνική
Εθνική Παλιγγενεσία»
Παλιγγενεσία»

Μαντώ Μαυρογένους (Μύκονος 1796-Πάρος 1848)
«Ἡ πατρίς μου νὰ ἐλευθερωθεῖ καὶ μοῦ εἶναι ἀδιάφορον τὶ θὰ ἀπογίνω» Μαντώ Μαυρογένους.

ρό αίσθημα αγάπης. Το αίσθημα δεν
είχε ευτυχή κατάληξη. Η Μαντώ προηγείτο κατά πολύ της εποχής της και
προκάλεσε την «ανδροκρατούμενη»
αντίληψη, που επικρατούσε στην υπόδουλη ελληνική κοινωνία, σχετικά με
τη θέση των γυναικών. Ο ερωτικός δεσμός των δύο σπουδαίων προσωπικοτήτων της επαναστάσεως, δεν πρέπει
να επηρεάζει την κρίση μας για την
προσφορά τους στον αγώνα. Κατά την
άποψη μου εντάσσεται στην σφαίρα
των «ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων».

Γράφει ο Ιωάννης Κρασσάς
Αντιστράτηγος ε.α.
Η Μαντώ(ΜαγδαληνήΑδαμαντία) Μαυρογένους
γεννήθηκε στην Μύκονο το
1796 και απεβίωσε στην Πάρο
το 1848. Υπήρξε γόνος του
φαναριώτικού οίκου των
Μαυρογένηδων, ο οποίος
έδωσε ένα ηγεμόνα της
Βλαχίας και ένα μεγάλο
Λογοθέτη της Εκκλησίας.

Π

Η Πατρίς Αγνωμονούσα

ατέρας της Μαντώς ήταν ο Νικόλαος Μαυρογένης, σπαθάριος(υπασπιστής του ηγεμόνος της Μολδαβίας) και μητέρα της η
Ζαχαράτη Χατζή Μπάτη. Η Μαντώ προέρχεται από την «αριστοκρατία» του
γένους μας. Ανατράφηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι φαναριώτικες
οικογένειες θεωρούσαν «ἐκ τῶν ὣν
οὒκ ἂνευ», την επιμελημένη εκπαίδευση των παιδιών τους. Σπούδασε αρχαία ελληνική ιστορία και φιλοσοφία
και μιλούσε άπταιστα Γαλλικά, Ιταλικά
και Τουρκικά.

Από τα Σαλόνια
στο Πεδίο της Μάχης

Κατά το ξέσπασμα της επαναστάσεως η Μαντώ Μαυρογένους κατοικούσε στην Τεργέστη. Έκρινε ότι δεν
ήταν σωστό να απολαμβάνει τα αγαθά
της κοινωνικής της θέσεως και την οικονομική ευμάρεια στην ήρεμη πόλη
της Αδριατικής, ενώ οι πατριώτες είχαν αποδυθεί σε ένα τιτάνιο αγώνα.
Πνεύμα φωτισμένο και ανήσυχο, ιδιοσυγκρασία θερμή, ασυγκράτητος και
θεληματική, διαπνέονταν από τα ιδανικά της ελευθερίας. Κατήλθε στην
Μύκονο, την οικογενειακή της κοιτίδα, για να συμμετάσχει στην προσπάθεια της αγωνιζόμενης πατρίδος. Τον
Απρίλιο του 1822, μετά την καταστροφή της Χίου, οι Τούρκοι επιχείρησαν
να καταλάβουν την Μύκονο. Η Μαντώ
Μαυρογένους οργάνωσε με δικά της
έξοδα τις τοπικές δυνάμεις και απέκρουσε επιτυχώς την προσπάθεια Αλγερινής δυνάμεως 200 ανδρών να
αποβιβαστούν στην νήσο. Το όνομα
της «Ηρωΐδος της Μυκόνου» κατέστη
ταχέως γνωστό τόσο εντός της Ελλάδος, όσο και στο εξωτερικό. Η Μαντώ
συγκρότησε σώμα Μυκονιατών και
συμμετείχε στην πολιορκία της Καρύστου, στην Νότιο Εύβοια. Στην συνέχεια μετέβη με το σώμα της στο Πήλιο
και πολέμησε μαζί με τους Μακεδόνες

οπλαρχηγούς Καρατάσο και Διαμαντή,
εναντίον των δυνάμεων του Σελίμ Πασά της Αδριανουπόλεως, ο οποίος με

στράτευμα 12.000 πολεμιστών προήλαυνε προς την Νότια Ελλάδα.

Διεθνής Ευαισθητοποίηση

Η Μαντώ προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει τις κυρίες της Ευρώπης,
προκειμένου να τίς πληροφορήσει για
τον αγώνα των συμπατριωτών της και
να αποσπάσει την οικονομική ενίσχυσή τους. Για τον σκοπό αυτό συνέταξε
δύο μνημειώδεις επιστολές προς τις
κυρίες των Παρισίων και του Λονδίνου. Ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το θέμα υπήρξε ευφυέστατος. «Δίσταζα νὰ σᾶς γράψω, μήπως γελοιοποιηθῶ, ἂν μιλήσω γιά τὴν ἐπανάσταση τῆς ἡρωικής πατρῖδος μου, σε γυναῖκες ποῦ γνωρίζουν μόνο τήν ἐπανάσταση τῆς μόδας».

Το Ειδύλλιο

Η προτομή της Μαντώς
Μαυρογένους στο Πεδίον
του Άρεως.

Όταν η Μαντώ γνωρίσθηκε με τον
Δημήτριο Υψηλάντη στο Ναύπλιο,
ανάμεσα στις δύο εμβληματικές προσωπικότητες, αναπτύχθηκε ένα ισχυ-

Μετά την απελευθέρωση η Μαντώ
έζησε στη Μύκονο και σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων, σε κακή οικονομική κατάσταση. Η Μαντώ υπέβαλλε
υπόμνημα στην επιτροπή που είχε συσταθεί, προκειμένου να της χορηγηθεί οικονομικό βοήθημα για την προσφορά της στον αγώνα. Της εγκρίθηκε
μία μικρή σύνταξη που δίδονταν το
στους απομάχους, χωρίς να ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στην συνολική
συνεισφορά της. Δυστυχώς στις ιστορίες της επαναστάσεως, δεν υπάρχει
αρκετό υλικό και δεν μνημονεύεται
δράση της στο βαθμό που θα έπρεπε.
Υπήρξε η μοναδική Ελληνίδα, στην
οποία απονεμήθηκε ο βαθμός του Αντιστράτηγου. Τις περισσότερες πληροφορίες για την δράση της, τις πληροφορούμεθα από ξένους συγγραφείς και ειδικότερα από τον φιλέλληνα Γάλλο T. Ginouvier, ο οποίος τις
αφιέρωσε ένα ολόκληρο βιβλίο υπό
τον τίτλο «Σύγχρονη Ιστορία, Μαυρογένους, η Ηρωΐδα της Ελλάδος». Αν
και πλούσια και μορφωμένη, επέδειξε
ένα ανόθευτο «λαϊκό» πατριωτισμό
και όπως γράφει ο Γάλλος Rybaud, «Ἡ
φιλοπατρία σὲ ὅλη της τὴν καθαρότητα, χωρὶς ἴχνος ἰδιοτέλειας, ἡ ἀπόλυτη
αὐτοθυσία, ἡ πιὸ συγκηνητικὴ ἀπρονοησία γιὰ τὸ προσωπικὸ της μέλλον»,
διέθεσε όλη της την περιουσία, χωρίς
να αναμένει καμία ανταπόδοση. Προσέφερε 700.000 γρόσια και εκποίησε
τα κοσμήματά της για την περίθαλψη
των Μεσολογγιτών, που επιβίωσαν
της εξόδου. Όταν την ρωτούσαν τι θα
απογίνει εάν ξοδεύσει όλη της την περιουσία, συνήθιζε να απαντά: «Ἡ πατρίς μου νὰ ἐλευθερωθεῖ καὶ ἀδιάφορον τὶ θὰ ἀπογίνω». Στην γενέτειρά
της Μύκονο έχει στηθεί προτομή της
σε πλατεία που φέρει το όνομά της.

1 Μακεδόνες οπλαρχηγοί, Δημήτριος ή Τσάμης Καρατάσος από την Στενήμαχο Ημαθίας(1798-1861) και Αδαμάντιος Νικολάου
Ολύμπιος από την Πιερία (1790-1856)
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10 Υγεία

Περί COVID 19 και ατομικής ευθύνης
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Αλέξανδρος Συρίτογλου
Προέδρος Παραρτήματος
Καβάλας της ΕΑΑΣ

Τους τελευταίους
δεκατέσσερις μήνες η ζωή
μας περιστρέφεται
καθημερινά γύρω από τη νόσο
Covid-19, που προκαλεί ο
κορωνοϊός, στην αρχή ως
ασθένεια και μετέπειτα ως
πανδημία.

Σ

υμμετέχοντας σε αυτό το «άθλημα»
και χωρίς να έχω ιατρικές γνώσεις
θεώρησα σκόπιμο να τοποθετήσω
προς εξέταση όλα όσα έχω ακούσει ή διαβάσει, προκειμένου να εξάγω τα δικά μου
συμπεράσματα.
Τι είναι λοιπόν ο ιός αυτός και πως
μεταδίδεται;
1. Είναι ιός ο οποίος εισέρχεται από το αναπνευστικό μας σύστημα (σημ. 1) και το
προσβάλει σε πρώτο χρόνο.
2. Μεταδίδεται με την εκπνοή ζώντος οργανισμού που έχει προσβληθεί, ανθρώπου
και ίσως και ζώου, έχοντας ως μεταφορικό μέσο τα σταγονίδια που εκπνέουμε
(σημ. 2).
3. Για να προσβληθώ με τον ιό πρέπει να εισπνεύσω από τη μύτη ή το στόμα «αρκετό
φορτίο» ή να το προσλάβω με την αφή
μολυσμένων χεριών επί αυτών.
4. Τα σταγονίδια παραμένουν στην ατμόσφαιρα αναλόγως το μέγεθός τους και τις
ατμοσφαιρικές – καιρικές συνθήκες, μέχρι να επικαθήσουν σε κάποια επιφάνεια
και να αδρανοποιηθεί ο ιός μετά από κάποιο χρόνο σύμφωνα με τις μελέτες
(σημ. 3).
Τι μας παρέχει το εμβόλιο;
1. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία μας δίνει για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα απαραίτητα αντισώματα για να τον καταπολεμήσουμε προτού προσβάλει τα ασθενή
σημεία του οργανισμού μας.
2. Μας παρέχει λοιπόν την ανοσία, αλλά
όχι και την ιδιότητα του να μην είμαστε
φορείς και να τον μεταδίδουμε σύμφωνα
με τα έως τώρα δεδομένα (σημ. 4).
Από τα παραπάνω, που εκτιμώ, ουδείς
αμφισβητεί, ως πιθανότητες, συμπεραίνω
ότι ο ιός υφίσταται και θα συνεχίσει να
υφίσταται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τι λοιπόν θα μας «σώσει»;
Προσωπικά εκτιμώ ότι η ελευθερία μας
εξαρτάται από την έλευση ενός φάρμακου
που δεν θα έχει παρενέργειες στο 99% των
ανθρώπων και θα καταπολεμά τον ιό (σημ.
5).

Ποια είναι η συμπεριφορά μας ατομικά αλλά και οργανωμένα ως πολιτεία
αυτό το διάστημα;
Θα αναφερθώ με λίγα λόγια στην πολιτεία καθόσον θεωρώ ότι ναι μεν είναι υπεύθυνη για την λήψη αποφάσεων και μέτρων
αλλά δεν είναι η μόνη υπεύθυνη για την όλη
κατάσταση καθόσον:
l Η πανδημία είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την οποία έχουμε λίγες
πληροφορίες και αυτές μεταβάλλονται
με τη πάροδο του χρόνου.
l Οι οδηγίες που εκδίδονται σχεδιάζονται
να έχουν την μέγιστη αποδοχή και υλοποίηση από το πληθυσμό, αλλά δεν παύει
να αποτελούν νουθεσία καθόσον κανένας δεν έχει «θεϊκές» ικανότητες να τις
εμφυσήσει σε όλους μας.
Όπως λοιπόν ισχύει στο στρατιωτικό
πλαίσιο «μπορείς να εκφράσεις την άποψή
σου πριν τη λήψη της απόφασης, μετά πρέπει να την ενστερνιστείς προκει-μένου να
εργαστείς για την υλοποίησή της με όλες
σου τις δυνάμεις» (σημ. 6).
Η μεταχρονολογημένες «κρίσεις», που
είναι χαρακτηριστικό μας ως έθνος, μάλλον
δεν συμβάλλουν στη βελτίωση καμίας κατάστασης.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε άπαντες
σε ατομικό επίπεδο έχοντας τα δεδομένα που προανέφερα;
Προσπαθούμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και συγκεκριμένα:
l Φοράω τη μάσκα προτού βγω από το σπίτι
και την αφαιρώ όταν θα επιστρέψω στο νιπτήρα του μπάνιου, όπου πλένω τα χέρια
μου και αυτή με τους τρόπους που μας
έχουν υποδείξει.

l Φορώ την μάσκα με τον ενδεδειγμένο
τρόπο ώστε να καλύπτει τις αναπνευστικές μου διόδους, στόμα και μύτη.
l Δεν την ακουμπάω καθ’ όλη τη διάρκεια
χρήσης. Αν απαιτηθεί να την ανοίξω το κάνω στιγμιαία πιάνοντας το λαστιχάκι και
χωρίς να εισπνέω ή εκπνέω.
l Δεν εφευρίσκω «νομικές» δικαιολογίες
για να μη τη φοράω, πχ καπνίζω, πίνω,
τρώω, αθλούμαι. Ο ιός είναι στην ατμόσφαιρα και με κάθε εισπνοή με προσβάλλει (σημ. 7).
l Φροντίζω να μην ακουμπώ καμία «δημόσια» επιφάνεια πχ χερούλια πόρτας και να
μην φέρνω τα χέρια μου ποτέ στο στόμα
και τη μύτη.
Συμβάλλουμε ο καθένας στην μετάδοση
των παραπάνω μηνυμάτων στο περιβάλλον
του, στενό ή πολυπληθέστερο αναλόγως
της θέσης του.
Κλείνοντας θα ήθελα να σκεφτείτε αυτό
που αναφέρω και στην σημείωση 7. Εφόσον
θέλω να είμαι εν ζωή και να έχω κοινωνική ζωή πρέπει να συμβιβαστώ αγόγγυστα
στα παραπάνω μέτρα για άγνωστο ακόμη
χρονικό διάστημα.

Σημειώσεις
1. Ανώτερο αναπνευστικό σύστημα είναι η
μύτη, η στοματική κοιλότητα και ο φάρυγγας.
2. Η μη σωστή τοποθέτηση της μάσκας επιφέρει:
l Από τον ασυμπτωματικό την απελευθέρωση σταγονιδίων με τον ιό.
l Από τον υγιή την εισπνοή μολυσματικών
σταγονιδίων.
3. Ο ιός είναι στην ατμόσφαιρα όλων των
αστικών δομών. Όσο μεγαλύτερη η πυ-

κνότητα της δόμησης, τόσο μεγαλύτερο
το φορτίο της ατμόσφαιρας. Στο Bergamo
είχε μεταφερθεί, κατόπιν προσκλήσεως,
Μονάδα του Ρωσικού Στρατού με αποστολή τον Ράδιο Βιολογικό και Χημικό Πόλεμο (ΡΒΧΠ). Ανάμεσα στις δράσεις της
ήταν και η καταστροφή του ιικού φορτίου
της ατμόσφαιρας με κινήσεις οχημάτων
που έφεραν ειδικούς αεροστροβίλους
που ήταν εν λειτουργία, προκειμένου να
«κάψουν» τον ιό.
4. Οι εμβολιασμένοι πρέπει να φορούν τη
μάσκα με το σωστό τρόπο για να μην επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, σε περίπτωση
που έχουν μολυνθεί και είναι φορείς.
5. Η έλευση του φαρμάκου θα μηδενίσει
τους βαριά ασθενείς, άρα ελεύθερο σύστημα υγείας, ενώ εκμηδενίζει, εφόσον
δεν έχει παρενέργειες και τους θανάτους.
Η νοσηλεία θα επιτυγχάνετε όπως στις
απλές ιώσεις.
6. Σε μία «ουτοπική πολιτική» κατάσταση
όλοι θα εργάζονταν προς την κατεύθυνση
της συμβολής και της ενημέρωσης του
πληθυσμού.
7. Στην ισλαμική κοινωνία οι γυναίκες που
φοράνε μαντήλι στο πρόσωπο «νικάμπ»
τρώνε σε δημόσιο χώρο, χωρίς να το
αφαιρέσουνε. Μετακινούνε το μαντήλι
για να φέρουν το κουτάλι στο στόμα τους.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουν τη φυσική ανάγκη με τη θρησκευτική προσταγή.
Η παράθεση του παραδείγματος δεν
ενέχει καμία τοποθέτηση επί των αρχών και πιστεύω αυτών των κοινωνιών,
αλλά έχει στόχο να ενθαρρύνει στην ορθολογική χρήση της μάσκας η οποία προφανώς και προτιμάται από την απαγόρευση κυκλοφορίας.
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Ποια η ανάγκη
Αποκατάστασης
μετά COVID-19;
Από το τμήμα Φυσικής Ιατρικής
και Αποκατάστασης του 414 ΣΝΕΝ
Δ/ντρια: Ανχης (ΥΙ) Μουμτζή - Νάκκα Ελένη
Συγγραφή κειμένου: Λγος (ΥΙ) Κονταξάκης Αντώνιος
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα
μας, οι ανάγκες παροχών υπηρεσιών υγείας διεθνώς μετατοπίζονται από
την επιβίωση των ασθενών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID19 και δη των μακροχρόνιων επιπτώσεων. Για να δούμε τι γνωρίζουμε σήμερα.
Τα δεδομένα αθροίζονται και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες του NICE
του Ηνωμένου Βασιλείου1, οι λειτουργικές επιπλοκές είναι σημαντικές μετά τη νόσηση με COVID-19, τόσο στην οξεία φάση (έως 1 μήνα), σε παρατεινόμενη συμπτωματολογία (1- 3 μήνες), καθώς και στο μετά COVID-19 σύνδρομο.
Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τις πιο αναμενόμενες επιπτώσεις, παρατηρήθηκε σημαντική μυϊκή αδυναμία στο εξιτήριό τους σε 1/3 εξ αυτών
που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ στο Leuven, Βέλγιο2. Λογικό, το μέγεθος των επιπτώσεων, όμως, καταγράφεται καλύτερα σε δείκτη λειτουργικότητας με παρόμοια βαρύτητα στα άτομα με μυϊκή αδυναμία μετά ΜΕΘ και
σε αυτά χωρίς σημαντική μυϊκή αδυναμία, υποδεικνύοντας σημαντική
ανάγκη βοήθειας στις δραστηριότητες της καθημερινότητας (mBarthel σε
μέσο όρο 8/20 και 10,5/20 αντίστοιχα)2. Εκεί που το έλλειμμα παρεμβάσεων αποκατάστασης αρχίζει να διαφαίνεται σε ένα οργανωμένο σύστημα
υγείας, είναι ότι το 42% αυτών με την σημαντική μυϊκή αδυναμία αλλά και το
75% των υπολοίπων δεν μεταφέρθηκαν σε κλειστή νοσηλεία αποκατάστασης2. Η βαρεία λειτουργική διαταραχή στο εξιτήριο διαπιστώνεται και από
άλλες μελέτες3, αναφερόμενοι όμως στην εμμένουσα συμπτωματολογία 2
μήνες μετά, προεξάρχουν η κόπωση (53%), η δύσπνοια(43%) και οι αρθραλγίες(27%), όπως φάνηκε σε ιατρείο παρακολούθησης COVID-19 στη
Ρώμη4. Στους 3 μήνες μετά, 13-20% αναφέρουν μέτρια ή σοβαρή δυσκολία
στις συνήθεις δραστηριότητες της καθημερινότητας όπως φαίνεται στην
κλίμακα EuroQoL- 5L και το 76% αναφέρουν κάποια συμπτωματολογία σε
αντίστοιχο ιατρείο του Βανκούβερ5. Στην πιο μακροχρόνια έως τώρα παρακολούθηση των 6 μηνών από τη Wuhan6, σε 1733 άτομα η παρατεταμένη
κόπωση (63%), πόνος (27%) και άγχος/ κατάθλιψη (23%) αποτελούν συχνές επιπλοκές. Επίσης, το 23% μπορούσε να περπατήσει μικρότερη απόσταση στα 6 λεπτά από το φυσιολογικό εύρος, αναδεικνύοντας την παρατεταμένη επιβάρυνση λειτουργικότητας στους νοσήσαντες6.
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ακόμα αδρά, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο
ότι από τον Ιούνιο, οι οδηγίες σύμπραξης της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας με την Αμερικάνικη Εταιρεία Θώρακος συστήνουν την ένταξη σε πρόγραμμα αναπνευστικής αποκατάστασης 6-8 εβδομάδες μετά
τη νόσηση7.
Πόσο έτοιμοι είμαστε για να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας,
λοιπόν, και στην φάση της αποκατάστασης; Θα μπορούσαν εφαρμογές τηλε- αποκατάστασης να δώσουν λύση σε ευρεία κλίμακα στην Ελλάδα; Το
μόνο σίγουρο είναι ότι για άλλη μία φορά, η επίδραση της νόσησης δεν τελειώνει στο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι πολύτιμες την περίοδο που διανύουμε!
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Η σχέση προσκόλλησης μεταξύ μητέρας-βρέφους
Αικατερίνη Σουσαμίδου,
Δρ. Ψυχολογίας Α.Π.ΘΨυχοθεραπεύτρια ΓνωστικήςΣυμπεριφορικής Θεραπείας,
σύζυγος Ταξιάρχου ΠΒ ε,α.
Δημητρίου Καραμπέρη
Βασιλίσσης Όλγας 128,
Θεσσαλονίκη, τηλ
6945227739,
sousamidou@sch.gr

Η θεωρία της
προσκόλλησης
αναφέρεται στο
συναισθηματικό δεσμό
ανάμεσα στο βρέφος και
το κύριο πρόσωπο που το
φροντίζει (συνήθως τη
μητέρα).

Η

φύση και η μορφή της πρώτης
σχέσης γίνεται μοντέλο για τις
μετέπειτα σχέσεις , προκαλώντας προσδοκίες για το αν το άτομο
είναι άξιο αγάπης και κατά πόσο μπορεί να βασιστεί στους άλλους
(Bowlby,1969). Η προσκόλληση έχει
διπλή λειτουργία α) προσφέρει το αναγκαίο αίσθημα προστασίας και ασφάλειας και β) επιτρέπει την κοινωνικοποίηση του βρέφους με την μετάθεσή
της από την μητέρα στους ανθρώπους
του κοντινού περιβάλλοντος.
Η Mary Ainsworth (1978), μαθήτρια του Bowlby, χρησιμοποίησε τον
όρο ασφαλή βάση , τονίζοντας ότι το
πρόσωπο με το οποίο το βρέφος αναπτύσσει δεσμούς προσκόλλησης,
αποτελεί ένα ασφαλές σημείο, από
όπου το παιδί, νιώθοντας ελεύθερο,
μπορεί να ξεκινήσει να εξερευνά τον
κόσμο γύρω του, δοκιμάζοντας νέα
σχήματα, δεξιότητες και συμπεριφορές. Επιδίωξε να εξηγήσει πώς λειτουργεί το σύστημα προσκόλλησης με
τη συνθήκη του ξένου που αποτελεί
μια διαδικασία, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τον δεσμό που
έχει αναπτυχθεί με την μητέρα, βασιζόμενη στις αντιδράσεις που προκαλούνται στο παιδί, όταν έρχεται σε
επαφή με ένα άγνωστο πρόσωπο και
όταν η μητέρα του επιστρέφει Στη
συνθήκη αυτή, που παρουσιάζεται εν
συντομία, η μητέρα με το 18μηνών
παιδί της τοποθετούνται σε ένα δωμάτιο όπου γύρω υπάρχουν παιχνίδια. Η
μητέρα κάθεται σε μια καρέκλα, ενώ
το παιδί εξερευνά το περιβάλλον γύρω του και παίζει με τα παιχνίδια. Ακολούθως ένας άγνωστος μπαίνει στο
δωμάτιο και μιλά με τη μητέρα, καθήμενος δίπλα της. Η μητέρα φεύγει από
το δωμάτιο και ο άγνωστος καθησυχάζει το παιδί, αν εκδηλώνει άγχος.
Έπειτα, η μητέρα επιστρέφει και προσπαθεί να το κάνει να την δεχτεί ως
ασφαλή βάση για να μπορέσει να παί-

Πίνακας 1: Σχέση μεταξύ του τύπου προσκόλλησης
και του είδους των σχέσεων στην ενήλικη ζωή
Ασφαλής προσκόλληση
Χαμηλό άγχος για τις σχέσεις
Χαμηλή τάση αποφυγής της εγγύτητας
Καλές διαπροσωπικές σχέσεις
Έλεγχος συναισθημάτων
Οικειότητα-αυτονομία

Προσκόλληση αντίστασης
Υψηλό άγχος για τις σχέσεις
Χαμηλή τάση αποφυγής
Ανασφάλεια για τις σχέσεις
Έμφαση σε αρνητικά συναισθήματα
Υπερενεργοποίηση

Προσκόλληση αποφυγής
Χαμηλό άγχος για τις σχέσεις
Υψηλή τάση αποφυγής της εγγύτητας
Αποφυγή επαφών
Επιδίωξη αυτονομίας
Καταπίεση συναισθημάτων

Αποδιοργανωμένη προσκόλληση
Υψηλό άγχος για τις σχέσεις
Υψηλή τάση αποφυγής
Φόβος για την οικειότητα
Αποφυγή επαφών
Καταπίεση συναισθημάτων

ξει και πάλι με τα παιχνίδια Καταγράφονται οι συμπεριφορές που εκδηλώνει το βρέφος όταν αποχωρεί η μητέρα και κατά την επανασύνδεσή του
μαζί της.
Ανάλογα με τις αντιδράσεις του
βρέφους διακρίνονται οι εξής τύποι
προσκόλλησης:
1. Ασφαλής Προσκόλληση: Τα
βρέφη που αναπτύσσουν τον τύπο αυτό έχουν συνάψει μια στενή συναισθηματική σχέση με την μητέρα τους,
δέχονται θετικά την επαφή μαζί της
και μέσω της ασφάλειας και της προστασίας που τους παρέχει ως ασφαλής βάση, μπορούν να εξερευνήσουν
το περιβάλλον γύρω τους και να αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες. Βιώνουν άγχος όταν αποχωρεί, όμως κατά την επανασύνδεση με την μητέρα,
ανακουφίζονται μέσω της σωματικής
τους επαφής.
2. Προσκόλληση Αντίστασης: Τα
βρέφη με τον συγκεκριμένο τύπο
προσπαθούν να βρίσκονται συνεχώς
κοντά στην μητέρα τους, εξερευνώντας ελάχιστα το περιβάλλον. Διαμαρτύρονται έντονα κατά τον αποχωρισμό
ενώ όταν επιστρέφει, αμφιταλαντεύονται. Αντιστέκονται στη σωματική
επαφή, ειδικά όταν αυτό γίνει με πρωτοβουλία της μητέρας και είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά με τους ξένους ακόμη και αν η μητέρα είναι δίπλα τους.
3. Προσκόλληση Αποφυγής:
Όταν αποχωρεί η μητέρα τους τα βρέφη δεν διαμαρτύρονται ιδιαίτερα. Εκδηλώνουν τάση απομάκρυνσης από
αυτήν, παρά τις προσπάθειες της να
τραβήξει την προσοχή τους. Αντίθετα
μπορεί να είναι κοινωνικά με τους ξένους ή μπορεί να και αυτούς να τους
αγνοούν όπως και τη μητέρα τους.
4. Αποδιοργανωμένη Προσκόλληση: Αποτελεί συνδυασμό των δύο
παραπάνω τύπων ανασφαλούς προσκόλλησης, υποδηλώνοντας τη σύγχυση που νιώθουν τα βρέφη για το αν
θα πρέπει να προσεγγίσουν ή να αποφύγουν την μητέρα τους. Δείχνουν
σαστισμένα όταν επανεμφανίζεται και

ενώ αρχικά έρχονται κοντά της μετά
ξαφνικά απομακρύνονται από αυτήν.
Οι τέσσερις αυτοί τύποι προσκόλλησης , ενώ διαμορφώνονται πολύ
νωρίς στη ζωή του ανθρώπου, επηρεάζουν την ανάπτυξη των σχέσεων
τους στην ενήλικη ζωή. Παρατηρώντας προσεκτικά τον πίνακα 1 γίνεται
φανερή η σημαντικότητα αυτής της
σχέσης και η ευθύνη που επωμίζεται
η μητέρα στη φροντίδα όχι μόνο της
σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας
του βρέφους της. Με τη βοήθεια του
πατέρα και των άλλων σημαντικών
προσώπων στη ζωή της μπορεί να τα
καταφέρει θαυμάσια, δίνοντας την
προσοχή, στοργή και ασφάλεια που
έχει ανάγκη το αναπτυσσόμενο παιδί
της.
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12 Ενημέρωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια της υποβολής άρθρων και κειμένων με Επετειακά - Ιστορικά – Θρησκευτικά και
διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν το κοινωνικό σύνολο , ώστε να δημοσιεύονται
μετά την κρίση τους από την Συντακτική Επιτροπή,
ενδεικτικά τους προσεχείς μήνες επίκαιρα γεγονότα είναι τα παρακάτω, για τα οποία παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν τα άρθρα ή κείμενά τους το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου :

ΙΟΥΝΙΟΣ
Θάνατος Ρήγα Φεραίου (11/6/1798)
Θάνατος Μεγάλου Αλεξάνδρου (13/6/323π.Χ.)
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
Μάχη Τάγματος ΕΚΣΕ στο Ύψωμα «ΧΑΡΥ»
(18/6/1953)
Αγίου Πνεύματος
Μάχη Κιλκίς-Λαχανά (21/6/1913)
Ανατίναξη Γέφυρας Ασωπού (21/6/1943)
Ίδρυση Ε.Α.Α.Σ. (22/6/1938)
Ολυμπιακή Ημέρα
Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της
Παράνομης Διακίνησής τους
Των Αγίων Πάντων (Ημέρα Τιμής Αποστράτων
ΕΛ.ΑΣ)

ΙΟΥΛΙΟΣ
Μάχη Δορυλαίου (8/7/1921)
Αγίου Παϊσίου/ Προστάτη Διαβιβάσεων
1η Απελευθέρωση Ξάνθης (13-7-1913)
Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης
Προφήτου Ηλία/ Προστάτη Αεροπορίας Στρατού
Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο/Αττίλας 1
Μάχη Δερβενακίων (26/7/1821)
Μάχη Κλειδίου (29/7/1014)
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ε.Α.Α.Σ. στην προσπάθεια περιστολής και εξορθολογισμού των εξόδων της, ξεκίνησε από πέρυσι το Δεκέμβριο μια προσπάθεια μείωσης
του κόστους έκδοσης και αποστολής
της Εθνικής Ηχούς στα μέλη της. Η
προσπάθεια αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί και μέχρι στιγμής έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Δυστυχώς, αρκετοί συνάδελφοι
είτε έχουν δώσει εσφαλμένα στοιχεία , είτε δεν τα έχουν επικαιροποι-

ήσει με αποτέλεσμα να μην ανευρίσκονται.
Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. αποφάσισε τη
διακοπή αποστολής της εφημερίδας,
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, σε όσους συναδέλφους
δεν απαντούν στις προσπάθειές μας
και είναι αδύνατο να εξευρεθούν .
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι
δεν λάβουν το φύλλο της εφημερίδος μηνός Απριλίου 2021 ή και μεταγενέστερα, και επιθυμούν να τη λαμβάνουν, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2021
ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
ΑΘΗΝΑ (401 ΓΣΝΑ)
ΑΘΗΝΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΑΠΑΓΟΥ»)
ΑΘΗΝΑ (ΝΝΑ)
ΒΥΡΩΝΑΣ (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.)
ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΝΝΣ)
ΚΡΗΤΗ (ΝΝΚ)
ΛΑΡΙΣΑ (404 ΓΣΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΚΩΤΤΑ»)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (424 ΓΣΝΕ)
ΞΑΝΘΗ (212 ΚΙΧΝΕ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (216 ΚΙΧΝΕ)

ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ
ΑΠΟ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ
05 ΜΑΪ 21
ΕΩΣ
23 ΑΠΡ 21
ΕΩΣ
05 ΜΑΪ 21
ΕΩΣ
23 ΑΠΡ 21
ΕΩΣ
05 ΜΑΪ 21
ΕΩΣ
27 ΑΠΡ 21
ΕΩΣ
05 ΑΠΡ 21
ΕΩΣ
05 ΜΑΪ 21
ΕΩΣ
23 ΑΠΡ 21
ΕΩΣ
05 ΜΑΪ 21
ΕΩΣ
26 ΑΠΡ 21
ΕΩΣ
05 ΜΑΪ 21
ΕΩΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο4
Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Υδκτής Δ’ΣΣ, Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. 1
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Αγωνιστής του ‘21

1. Ναύαρχος του ‘21

2. Αρχηγός Αργοναυτικής εκστρατείας, οργανισμός που βοηθά ανέργους

2. Τραγοπόδαρος θεός, η μεγάλη και καλή
φήμη

3. Ανήρ (καθομ., πληθ.), το όνομα πασίγνωστου πράκτορα της Μοσάντ

3. Εκβλαστήσεις των σπονδύλων

4. Υποθετικό (καθ.), ο πέμπτος από τους
εφτά φθόγγους της βυζαντινής μουσικής
κλίμακας, ημερησία αποζημίωση

5. Ναυτική εταιρεία Σκύρου, συντομογραφία «συμφωνώ», σκακιστική απειλή

4. Γίνονται τώρα (θηλ.), ναυτικός όμιλος

5. Υποψία, Ναύσταθμος μεγαλονήσου

6. Θαλάσσιο και χειμερινό σπορ, αντιαρματικό

6. Εκεί δημοσιεύονται οι Νόμοι, εγώ στα ιταλικά

7. Αρχίζοντας το ροχαλητό, τελευταία προτεραιότης των σωστών ανδρών

7. Γλυκός (αρχ.), βουνοκορφή με το αρχαιότερο μοναστήρι Κεφαλονιάς

8. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάποιοι λένε
ότι κάνει τον παπά

8. Σχολείο Όπλων της Πολεμικής Αεροπορίας, σήραγγα

9. Ιχνοστοιχείο με πολλά οφέλη στον οργανισμό, αντιτορπιλικό

9. Πάλι, περιζήτητη στρατιωτική Σχολή

10. Μάρτυρας του ‘21, με αυτή τη λέξη ξεκινά ο Εθνικός μας Ύμνος

10. Νότα, η μεταξένια απάντηση, οργανισμός επικοινωνιών βαλκανικής χώρας

να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Παραρτήματα στα οποία ανήκουν, τα οποία στη συνέχεια και μέχρι 15 Ιουνίου το αργότερο να υποβάλλουν στην Ε.Α.Α.Σ. πρόσθετες λίστες με επικαιροποιημένα τα στοιχεία
των μελών τους.
Οι διαμένοντες στο Ν. Αττικής,
μπορούν να επικοινωνούν με την
Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. στο 210 36 33 797
εσωτ. 27 Γραφείο Μητρώου Μελών "
Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

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

12 ΜΑΪ 21
29 ΑΠΡ 21
11 ΜΑΪ 21
29 ΑΠΡ 21
08 ΜΑΪ 21
29 ΑΠΡ 21
07 ΑΠΡ 21
12 ΜΑΪ 21
29 ΑΠΡ 21
12 ΜΑΪ 21
29 ΑΠΡ 21
11 ΜΑΪ 21
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Νόμος 4305/1942: Ο επαχθής Νόμος του Φόρου Περιουσίας (Varlιk Vergisi)
που αποτελείωσε τις Μειονότητες της Κωνσταντινούπολης
Ο:
ΜΕΡΟΣ 1

Τα γεγονότα και οι λόγοι που επέβαλαν το νόμο

Γράφει ο Νικόλαος Νικολάου
Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α.
(Φοιτητής του τμήματος
Τουρκικών, Μεσανατολικών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
του ΕΚΠΑ)
Πριν περάσουμε στην εξέταση
του φόρου περιουσίας
(Varlιk Vergisi), πρέπει να
ερευνήσουμε τους λόγους που
οδήγησαν στη θέσπιση αυτού
του νόμου.

Γ

ια αυτό το λόγο πρέπει να δούμε πολύ καλά
την οικονομική, τη νομισματική και την πολιτική κατάσταση εκείνων των ημερών στην
Τουρκία. Σύμφωνα με τον Φαϊκ Οκτσέ , στο βιβλίο
του με τίτλο «Varlιk Vergisi: ο ληστρικός νόμος
του φόρου περιουσίας των Ελλήνων της Κωνσταντι νούπολης», αναφέρει ότι ναι μεν ήταν αναγκαίος ένας νόμος αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιβληθεί ένας φόρος σαν αυτόν που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο.
Ας δούμε λοιπόν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ψήφισης του Νόμου και τους λόγους για
τους οποίους επιβλήθηκε η ψήφισή του. Η «δημοκρατική» διακυβέρνηση παρέλαβε από την
«Οθωμανική» αντίστοιχη, μια χώρα φτωχή και εγκαταλελειμμένη. Η Ανατολία την περίοδο της
ίδρυσης της «Δημοκρατίας», έμοιαζε σαν κουρασμένο κερί λυωμένο από τις ασθένειες της εποχής (ελονοσία, σύφιλη, αναιμία). Στην Τουρκία τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπήρχαν βιομηχανίες. Δεν λειτουργούσαν τα μεταλλεία. Η γεωργία βρισκόταν σε μεσαιωνική κατάσταση. Τα
προγεφυρώματα του εμπορίου βρίσκονταν στα
χέρια των μειονοτήτων. Το είδος του εμπορίου
βασιζόταν στην πρωτόγονη μορφή εξαγωγής των
πρώτων υλών και στην εισαγωγή προϊόντων του
εξωτερικού, στη προώθησή τους στην εσωτερική
αγορά. Γενικά η Τουρκία είχε πτωχεύσει στον
Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Επί χρόνια το ισοζύγιο πληρωμών ήταν ελλειμματικό. Η κυριότερη παραγωγική μονάδα της Μικράς Ασίας κάηκε, καταστράφηκε και ερειπώθηκε στη διάρκεια του Κεμαλικού Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη μέθη της νίκης αυτού του Αγώνα, η παραπάνω οικονομική κατάσταση διέφυγε της προσοχής όλων. Μέσα δε σε αυτή
την «ομίχλη» της μέθης και του ενθουσιασμού οι
«νικητές» δεν ήθελαν να δούν την πραγματική εικόνα της κατάστασης της χώρας. Το μεγαλύτερο
δε σφάλμα τους ήταν ότι δεν σκέφτηκαν να οργανώσουν τη χώρα σύμφωνα με τις οικονομικές
συνθήκες της εποχής και να χρησιμοποιήσουν
για αυτή τη δουλειά ειδικούς επιστήμονες. Οι ιθύνοντες της κεμαλικής κυβέρνησης χρειάστηκαν

25 ολόκληρα χρόνια για να συνειδητοποιήσουν
αυτή την απλή αλήθεια!
Ένα από τα κορυφαία σφάλματα που διαπράχθηκαν μετά τον Αγώνα ήταν η εχθρότητα
προς το ξένο κεφάλαιο. Ίσως ήταν ένα είδος αντίδρασης για το προηγούμενο οθωμανικό καθεστώς των διομολογήσεων , όπου οι κυβερνητικοί
που δεν μπόρεσαν να αποδεσμευθούν με αυτή
την οθωμανικη αντίληψη φοβήθηκαν να χρησιμοποιήσουν το ξένο κεφάλαιο που θα έφερνε τις κατάλληλες προϋποθέσεις οικονομικής ευημερίας
για την ανορθωση της Τουρκίας. Ένας άλλος λόγος που δεν μπορούσαν να γίνουν άλματα στο τομέα της οικονομίας ήταν, ότι με τις νέες διεθνείς
συμφωνίες περιορίστηκε ο χρόνος εξόφλησης
των μακροπρόθεσμων δανείων που είχε λάβει η
χώρα. Το 1946 επήλθε ανακωχή με το ξένο κεφάλαιο. Ένα άλλο σφάλμα ήταν και οι κρατικοποιήσεις των επιχειρήσεων. Με τις κρατικοποιήσεις
των επιχειρήσεων, που λειτουργούσαν μέχρι τότε
με ξένα κεφάλαια, επιβαρύνθηκε ανεπανόρθωτα
ο ετήσιος προϋπολογισμός του κράτους. Η δημιουργία της κρατικής βιομηχανίας με μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα δάνεια του δημοσίου
ταμείου έκαναν την κοπή νέων νομισμάτων. Διπλασιάστηκε ή τριπλασιάστηκε η κυκλοφορία του
τουρκικού νομίσματος. Αυτό το γεγονός οδήγησε
στην αύξηση των τιμών και του κόστους ζωής.
Επίσης ένα από τα βασικά σφάλματα ήταν η προτεραιότητα που δόθηκε στις στρατιωτικές ανάγκες για τον προσδιορισμό του τόπου εγκαταστάσεως των βιομηχανιών. Τραγική η περίπτωση του
εργοστασίου Karabük που εγκαταστάθηκε μακριά από τα μεταλλεία σιδήρου και γαιανθράκων.
Σφάλμα πάνω στο σφάλμα υπήρξε και το γεγονός
ότι, δεν διερευνήθηκε το κατά πόσο αρμόζει στη
δομή της χώρας το είδος των βιομηχανιών που
ιδρύθηκαν. Άλλο σφάλμα ήταν και η έλλειψη
προγραμματισμού. Ενώ οι γειτονικές χώρες
εφάρμοζαν τριετή ή πενταετή προγράμματα, οι
Τούρκοι ιθύνοντες ξεκινούσαν να εφαρμόσουν
αμέσως την ιδέα που ήρθε στο νου τους στον
ύπνο τους ή την ιδέα που έριξε ένας επιχειρηματιας κατά τη διάρκεια κάποιου γεύματος, όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Οκτσέ. Τέλος οι διοικητικοί παράγοντες δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τα σημαντικά, τα απαραίτητα και τα αναγκαία
πράγματα από τα επιφανειακά και τα πομπώδη.
Τα τακτικά έσοδα του κράτους δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες που αυξήθηκαν και λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα
διάφορα μέτρα δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, όλοι οι νόμοι που
εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση των έκτακτων
δαπανών αφορούσαν την κοπή νομίσματος.
Στα χρόνια που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κρατικοποιήσεις κυριάρχησαν
στην οικονομική, πολιτική ζωή της Τουρκίας. Οι
βασικές συνέπειες αυτών των κρατικοποιήσεων
ήταν: η διεύρυνση του κρατικού οργανισμού, η

αύξηση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων,
η αύξηση των μισθών. Το κράτος που ήταν υποχρεωμένο να δίνει αυξήσεις στους μισθούς και
στα ημερομίσθια κάθε χρόνο, έφτασε σε αδιέξοδο.
Την περίοδο που εξετάζουμε (1939-1944)
στη Τουρκία δεν υπήρχαν ικανοποιητικές ποσότητες εισαγομένων προϊόντων. Η συντήρηση
ενός στρατού 1.000.000 ανδρών λόγω του πολέμου κράτησε μακριά από τα εργοστάσια και τους
αγρούς τα παραγωγικά χέρια. Αυτή η κατάσταση
μείωσε την εγχώρια παραγωγή και κυρίως περιόρισε τα είδη διατροφής. Όσοι καθιέρωσαν την
ιδέα των κρατικοποιήσεων στο τουρκικό σύνταγμα δεν σκέφτηκαν να εφοδιάσουν το κράτος με
τους απαραίτητους μηχανισμούς που απαιτούνται
σε αυτή την περίπτωση. Με περίεργο πείσμα, αρνήθηκαν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ένα από τα
πρώτα μέτρα που έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση,
κατά τον Οκτσέ, ήταν ο περιορισμός της κοπής νέου νομίσματος. Διότι σε περιπτώσεις που η προσφορά δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση, είναι απαραίτητος ο περιορισμός της κυκλοφορίας του νομίσματος για να μειωθεί η ζήτηση.
Θα ήταν εύστοχο να εξετάσουμε και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν το ίδιο διάστημα για
την πάταξη της αισχροκέρδειας και τον έλεγχο
των τιμών. Με βάση το Νόμο Εθνικής Προστασίας
(αρθρο 24) ορίστηκαν πάγιες τιμές σε όλα τα εμπορεύματα που είχαν εισαχθεί μέχρι εκείνη την
ημερομηνία (έκδοσης εγκυκλίου: 7 Οκτωβρίου
1940) ανάλογα με την ιδιότητα και την προέλευσή
τους. Για τα μεταγενέστερα προϊόντα δίνονταν
προσαυξήσεις ανάλογα με το κόστος παραγωγής.
Αυτό το μέτρο όμως οδήγησε στην αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων. Δηλαδή, αποκρύφθηκαν ορισμένα προϊόντα από κάποιους επιτήδειους, τα οποία ανακάτεψαν με άλλα που εισήγαγαν
αργότερα και τα πούλησαν με αυξημένες τιμές.
Το πιο σημαντικό όλης αυτής ιστορίας είναι ότι, οι
υπηρεσίες ελέγχου που θέλησαν με αυτό τον τρόπο να συμμαζέψουν τις τιμές δεν μπόρεσαν να θέσουν ούτε για ένα λεπτό την αγορά υπό τον έλεγχό τους. Αυτό συνέβη διότι οι αρμόδιοι χειριστές
της υπηρεσίας απαρτίζονταν από απόφοιτους λυκείου και η ίδια η υπηρεσία δεν είχε σωστή οργάνωση. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων αυτής της
υπηρεσίας ήταν σχεδόν ανίκανη να κάνει μια
απλή εγγραφή εσόδων – εξόδων και να ελέγχει
ένα λογιστικό βιβλίο ορθά. Εάν σκεφτούμε ότι ο
σωστός ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώνει τα
προσόντα του καλού οικονομολόγου, καταλαβαίνουμε στη συνέχεια τους λόγους της αποτυχίας
αυτής της υπηρεσίας. Φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο συναλλάγματος, μαύρη αγορά κλπ. επιβάρυναν αρκετά την οικονομική κατάσταση της Τουρκίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Φυσικά
κανένας δεν φορολογήθηκε όπως ακριβώς
έπρεπε για τα παράνομα κέρδη που αποκτούσε.

Η απώλεια της αξίας του νομίσματος, η αδιάκοπη αύξηση των τιμών , ο αφανισμός του προϋπολογισμού κάτω από το βάρος των στρατιωτικών δαπανών, η επικράτηση της αισχροκέρδειας
εκνεύριζε τόσο το λαό, όσο και την κυβέρνηση.
Το δυσκολότερο μέρος της όλης υπόθεσης ήταν
ότι οι μειονότητες κρατούσαν στα χέρια τους τα
νήματα των εισαγωγών και των εξαγωγών. Όταν
η άρχουσα κα κυρίαρχη τάξη ασχολήθηκε με τις
στρατιωτικές, τις δημοσιοϋπαλληλικές εργασίες,
οι μειονοτικοί ασχολήθηκαν με το εμπόριο, τις
προμήθειες, τις εμπορικές αντιπροσωπείες και
απέκτησαν πλούτη. Αυτό συνέβη διότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προτιμούσαν να συναλλάσσονται και να συνεργάζονται πάντα με τους ομοεθνείς τους. Άρα εφόσον όλο το εμπόριο των εισαγωγών βρισκόταν στα χέρια των μειονοτικών, η
διοχέτευση των εισαγομένων προϊόντων στη
μαύρη αγορά κατευθύνθηκε απ’ αυτούς και τους
μικροεπαγγελματίες. Γι΄αυτό το λόγο αρχικά, η
μαύρη αγορά κατευθύνθηκε κυρίως από τους
μειονοτικούς. Μεταξύ των αιτιών που «γέννησαν» το Φόρο Περιουσίας ήταν και αυτό το στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο που προκάλεσε την αιτία
του παραπάνω φόρου ήταν και ο εθνικισμός.
Εκείνη την εποχή είχε αναπτυχθεί παγκόσμια το
φαινόμενο του εθνικισμού και έτσι αναπτύχθηκε
και στην Τουρκία.
Σε γενικές γραμμές αυτοί ήταν οι οικονομικοί, οι φορολογικοί, οι πολιτικοί λόγοι που γέννησαν το «τέρας» του φόρου περιουσίας. Στο επόμενο τεύχος θα αναφερθώ στην σχεδίαση, στη
ψήφιση στην εφαρμογή και στην κατάργηση του
νόμου καθώς και στις συνέπειες εφαρμογής αυτού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ Νίκος, Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας_από την κεμαλική κυριαρχία στον «ισλαμικό» νεοφιλελευθερισμό. Εκδόσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Αθήνα:
2012
ZÜRCHER Erik, Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας. Εκδόσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Αθήνα: 2004
OKTE Φαϊκ, Varl k Vergisi: ο ληστρικός νόμος του
φόρου περιουσίας των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Εκδόσει: ΗΡΟΔΟΤΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ. Θεσσαλονίκη – Αθήνα: 1998
Άρθρο: ΖΗΚΟΥ Ζέτας, Varlik Vergisi: ο φόρος που
εξόντωσε Ρωμιούς, Αρμένιους και Εβραίους
https://www.kathimerini.gr/economy/ international/
471174/varlik-vergisi-o-foros-poy-exontose-romioysarmenioys-kai-evraioys/ ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021.
Άρθρο: Ο Φόρος Ευμάρειας – Βαρλίκι 1942-1944
https://www.tovima.gr /2014/03/14/politics/o-foroseymareias-barliki-1942-1944/ ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021.

1 Ο Φαϊκ Οκτσέ (1902 – 1989) ήταν γενικός έφορος Κωνσταντινούπολης (1942), όταν η τουρκική εξουσία του προέδρου Ισμέτ Ινονού και του πρωθυπουργού Μεχμέτ Σουκρού Σαράτσογλου τον επιφόρτισε με τον κεντρικό συντονισμό της εφαρμογής του νόμου
καταβολής κεφαλικού φόρου (Varl k Vergisi)και της προσαγωγής στα τάγματα εργασίας όλων των μειονοτικών που αδυνατούσαν να συμμορφωθούν στις διώξεις της κεντρικής εξουσίας.
2 Οι διομολογήσεις είχαν τη μορφή διμερών αμφοτεροβαρών συμβάσεων για τη φιλία και το εμπόριο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρούσε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις εμπορικά προνόμια και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υπόσχονταν ως αντάλλαγμα τη φιλία
τους. Αλλά επειδή στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει αμοιβαιότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στην ουσία οι διομολογήσεις ήταν μονομερείς πράξεις σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τον αποικιακό χαρακτήρα τους. Μ' αυτόν τον τρόπο η εκμετάλλευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λάμβανε τη μορφή κανόνα του διεθνούς δικαίου. Το καθεστώς των διομολογήσεων καταργήθηκε με τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923.
3 Ο Νόμος Εθνικής Προστασίας που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 1940 έδινε την δυνατότητα στην κυβέρνηση να ρυθμίζει τις τιμές, να επιτάσσει υλικά καθώς και το δικαίωμα επιβολής καταναγκαστικής εργασίας. Ιδιαίτερα στη βιομηχανία μεταλλευμάτων, η καταναγκαστική εργασία ήταν πολύ διαδεδομένη.
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14 Βιβλιοθήκη

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

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Ἡ βιβλιοθήκη μας ἐμπλουτίσθηκε μέ τά παρακάτω
ἕξη νέα ἐξαιρετικά βιβλία τά ὁποῖα ἐδωρήθησαν, τά
δύο ἀπό τούς συγγραφεῖς και τά τέσσερα ἀπό τόν
ἐκδοτικό τους οἶκο:
1. Ὁ κύριος Τσούρας
Ἰωάννης ( καθηγητής
Μαθηματικός Μ. Sc. καί
πτυχιούχος Θεολογίας)
μᾶς τίμησε μέ τήν δωρεά ἑνός συγγραφικοῦ
του ἔργου – κοσμήματος μέ τίτλο: “Η
(Α)ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ” καί μέ
ὑπότιτλο: ( ο αφελληνισμός των Μακεδόνων
και ο “Μακεδονισμός”
τῶν Σλάβων).

Πρόκειται γιά ἕνα ἔργο
στό ὁποίο μέσα σέ 96
σελίδες μικροῦ
μεγέθους ἔχει συγκεντρωθεῖ ἱστορικό ὑλικό ἰσοδύναμο μέ μεγάλες,
πολλῶν τόμων, μελέτες.
Ὁπως γράφει ὁ συγγραφέας, ἡ λεγόμενη “συμφωνία” τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἡ ἀλλοίωση τῆς ἱστο-

Ποίημα
Άρωμα δάφνης
Μυρίζουν δάφνες της πατρίδας μας οι κάμποι
κι αν μαραγκιάζουν στων Σιρόκων την πνοή,
γοργά αναθάλλουν, σαν ο ήλιος ξανά λάμπει,
και σφύζουν λόγγοι και πλαγιές από ζωή.
Στίφη βαρβάρων ματοκύλισαν τον τόπο,
τα κάστρα χούγιαξαν συντέλειας κραυγές,
μα το κουράγιο δύναμη έδωσε και τρόπο
να ξανακλείσουν των πολέμων οι πληγές.
Είναι στη μοίρα των Ελλήνων να πεθαίνουν
για την πατρίδα κι άλλους όρκους ιερούς
κι απ’ τα χαλάσματα τους ίσκιους ν’ ανασταίνουν,
όντας μονιάζουν στης ειρήνης τους καιρούς.
Πόπη Μπαλαμώτη-Σπιτά
χ. Αντιστρατήγου Αναξαγόρα Σπιτά

ρικής ἀλήθειας τήν ὁποία σεβάστηκαν οἱ χιλιετίες
καί μέ τήν ὁποία δέν ἀφαιρεῖ μόνο ἀπό τήν Ἑλλάδα
ἀλλά ἀλλοιώνει κάι τήν παγκόσμια ἱστορική καί πολιτιστική κληρονομιά. Ὀτι εἶναι ἀναληθές δέν μπορεῖ
νά γίνει ἀληθές και νά ἐδραιωθεῖ μέ τό πέρασμα τοῦ
χρόνου.
Ἔτσι μέ τό πόνημα αὐτό, ὁ συγγραφέας, κρατάει
ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας τῶν
αἰώνων σέ πείσμα τῆς ἐφήμερης ἐγχώριας καί διεθνοῦς ἱστορικῆς ἀμετροέπειας.
(Ἐκδόσεις “ἐν πλῳ” τηλ. 210 3226343 ἤ Fax:
2103221238)

2. Ὁ Ταξίαρχος ἐ. ἀ. τῆς
ΕΛ.ΑΣ. κύριος Σταῦρος
Μπουτεράκος μᾶς
δώρησε τό ἐξαίρετο
βιβλίο του: “Ἱστορίες
Ζωῆς”

Πρόκειται γιά μιά ἐπιλογή διηγημάτων καί
ποιημάτων τοῦ λογοτέχνη, πλέον, συγγραφέα πού ἀφοροῦν
στήν ἰδιαίτερή του
πατρίδα τήν Μάνη, καί
πού τά οἰκονομικά δικαιώματα τά παραχωρεῖ
στό Ἵδρυμα χρονίως
πασχόντων “Ὀ Ἁγιος Παντελεήμων” Γυθείου.

3. Ὁ Ἐκδοτικός οἶκος “στρατηγικές εκδόσεις” μᾶς
δώρησε τέσσερα πλήρη, ἀπό φωτογραφικό καί ἱστορικό ὑλικό, πολυτελέστατα λευκώματα πού ἔχουν
ἄμεση σχέση μέ τήν Ἕνωσή μας.

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΛΔΥΚ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
( Λόντου 6 Τ.Κ.10681 ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ.210 3836042)

(Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, Χαρ. Τρικούπη 14
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210 3628976)
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1033m2, 65.000 €,

Δημήτριος Γιαννιός

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

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

ΧΟΥΡΙΔΗΣ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα,

(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

Στρατιωτικός Ιατρός
Επιστημονικός συνεργάτης ΩΡΛ Κλινικής Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Παπαναστασίου 56 (Έναντι Ιπποκρατειου) 2ος όροφος
Τηλ./Fax:2310922109 Kιν.:6972248859
email:drchou1@hotmail.com

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

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

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

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

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

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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Ισότητα σημαίνει θητεία για
όλες και όλους ή κάνω λάθος;
Γράφει ο Ανχης ε.α.
Χρήστος Χρηστίδης ,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Σε κάθε εορτασμό, επέτειο ή επίσημη
εκδήλωση τα φώτα της δημοσιότητας και
το μικρόφωνο των δηλώσεων στρέφεται
πάντα προς μία γυναικεία παρουσία είτε
με τη στολή του αξιωματικού είτε του
υπαξιωματικού.

Μ

ία από τις ερωτήσεις που της υποβάλλονται, η πλέον
συνηθισμένη, είναι πώς σε ένα ανδροκρατούμενο
περιβάλλον επιβίωσε και μάλιστα προχώρησε σε
βαθμούς, ειδικότητες κλπ.
Αν τύχει δε και είναι ανακατεμένη με πτητικά μέσα ή με
πτώσεις αλεξιπτωτιστού τότε καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος κάθε συνεντεύξεως ως η attraction της εκδήλωσης.
Εξαιρετικά όλα αυτά και μπράβο και συγχαρητήρια και όλα
τα εύσημα στις γυναίκες μας που υπηρετούν υπό τα όπλα. Τις
σέβομαι, τις υπολήπτομαι και τις μακαρίζω μέσα από τα τρίσβαθα της ψυχής μου.
Τι γίνεται όμως με τις υπόλοιπες που δεν στρατεύονται
υποχρεωτικά; Δεν είναι ικανές να ανταποκριθούν ή θεωρούν-

ται ακόμα το 2021 το «ασθενές» φύλλο.
Ανταποκρίνονται και συμμετέχουν με επιτυχία σε όλα τα
μήκη και πλάτη του κοινωνικοπολιτικού φάσματος. Αγωνίζονται σε κάθε πόστο, σε κάθε επάγγελμα , επιφορτισμένες και με
έξτρα καθήκοντα αυτά της μητέρας και της νοικοκυράς αποδεικνύοντας ότι δικαιούνται απόλυτα την ισοτιμία την οποία και
εμείς οφείλουμε κάποια στιγμή να ξεβολευτούμε από τα στερεότυπα και να τους την απονείμουμε.
Στο θέμα της υποχρεωτικής στράτευσης όμως υπάρχει φάουλ και αυτό έρχομαι να επισημάνω με το σημερινό μου άρθρο.
Όταν προέκυψε ζήτημα εισαγωγής των γυναικών στις
Στρατιωτικές Σχολές κάποιες προσέφυγαν στο ΣτΕ και δικαιώθηκαν ορθότατα κατά την άποψή μου.
Όταν προκηρύσσονται θέσεις για ΕΠΟΠ ή άλλες προσλήψεις Στρατιωτικού Προσωπικού στην εγκύκλιο της προκήρυξης υπάρχει πάντα ειδική πρόβλεψη για κριτήρια και όρια που
αφορούν γυναίκες.
Που μας οδηγούν οι παραπάνω διαπιστώσεις;
Και απαντώ ο ίδιος καταθέτοντας και τη άποψή μου ταυτόχρονα.
Όταν πληρώνονται οι γυναίκες είναι κατάλληλες για τις
Ένοπλες Δυνάμεις ενώ όταν δεν υπάρχει αμοιβή εξαιρούνται.
Με την εξαίρεσή τους από την υποχρεωτική στράτευση, οι
γυναίκες παίρνουν προβάδισμα ενός έτους τουλάχιστον – παλαιότερα ήταν 2 – στην αγορά εργασίας.

Οι άνδρες δεν μπορούν να πολιτευτούν σε Εθνικές
Εκλογές αν δεν έχουν υπηρετήσει πρώτα τη θητεία
τους. Οι γυναίκες;
Για τους άνδρες, στις περισσότερες θέσεις εργασίας,
το απολυτήριο, ως απόδειξη ότι υπηρέτησαν την Πατρίδα, είναι τυπικό προσόν. Για τις γυναίκες;
Η συμπεριφορά την πολιτείας δεν είναι απλά μεροληπτική
αλλά και άδικη!
Πέραν δε της αδικίας υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα του
δημογραφικού των Ελλήνων που επηρεάζει άμεσα την Στρατιωτική Ισχύ της Πατρίδος και την αμυντική της ικανότητα. Σκεφθείτε πόσες θέσεις θα καλυπτόντουσαν από γυναίκες αν αυτές στρατευόντουσαν υποχρεωτικά και πόσο θα αύξανε το ποσοστό στελέχωσης των μονάδων μας.
Στην εποχή των ριζικών αλλαγών που ζούμε και με τους
γείτονες σε όλα τα σύνορά μας να επιδεικνύουν αλυτρωτικές
και επιθετικές τάσεις, ειδικά οι εξ ανατολών, επιβάλλεται η
επανεξέταση του όλου θέματος και η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής στράτευσης και των γυναικών.
Αυτό δε θα έπρεπε να είναι και κυρίαρχο αίτημα των
διαφόρων φεμινιστικών οργανώσεων, αν θέλουμε την
ισότητα να τη βλέπουμε υπό το πρίσμα της ισότιμης μεταχείρισης και με το «ζυγό» οριζόντιο και όχι ……να
γέρνει μεροληπτικά;

“10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821”
Γράφει ο
Αντώνης Κρούστης ,
Συγγραφέας
1. Η επανάσταση ήταν
ταξική και όχι εθνική
Η συζήτηση για τις κοινωνικές προεκτάσεις
της ελληνικής Επανάστασης εναντίον των
Οθωμανών κρατεί πάνω από 100 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε και να μην συμβεί αν η μαρξιστική αριστερά μέσω των κονδυλοφόρων της
δεν προσπαθούσε να οικειοποιηθεί έναν εθνικό αγώνα, όπως επανέλαβε πολλές φορές
στο μέλλον.
Σπουδαίοι κονδυλοφόροι υποστηρίζουν την
ταξικότητα του αγώνα με σημαντικότερο όλων
τον ιστορικό μαρξιστή Γ. Κορδάτο. Ακολουθούν ο λογοτέχνης μαρξιστής Γ. Σκαρίμπας, ο
φιλόλογος μαρξιστής Μάριος Πλωρίτης και ο
δημοσιογράφος Γ. Καρανικόλας που υποστηρίζουν την άποψη αυτή , χωρίς όμως να είναι
ιστορικοί. Οι θέσεις αυτές επαναλαμβάνονται
στερεότυπα και από άλλους λιγότερο σημαντικούς και άσχετους με την ιστορική έρευνα.
Οι θέσεις του Κορδάτου έχουν διατυπωθεί περίπου πριν έναν αιώνα και νεότεροι μαρξιστές
ιστορικοί έχουν αποκηρύξει την ερμηνευτική
του μέθοδο, χαρακτηρίζοντας τους υποστηρικτές της άποψης του , σαν “παλαιομοδίτες”.

Παράδειγμα ο Πέτρος Ρούσος (Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός, ηγετικό στέλεχος
του ΚΚΕ και διευθυντής του «Ριζοσπάστη»)
δέχεται την Επανάσταση του ‘21 ως εθνικοαπελευθερωτική και ομολογεί: «Σε σύγκριση
με το εθνικό, το κοινωνικό έρχεται στο
υπόστρωμα» . Την ίδια άποψη έχουν και ο καθηγητής. Βασ. Φίλιας, ο Λεων. Στρίγκας, η Ελ.
Αντωνιάδη-Μπιμπίκου κ.ά.
Η επικρατούσα στο χώρο της μαρξιστικής
σκέψης σήμερα θέση είναι, ότι η Επανάσταση του ‘21 , ήταν εθνικοαπελευθερωτική, με κοινωνικό περιεχόμενο, στην οποία
έλαβαν μέρος οι πιο ετερόκλητες δυνάμεις,
κάθε μια με τις δικές της προϋποθέσεις και
στοχοθεσία. Δεν έχει εκλείψει όμως τελείως η
ιδεολογική προσέγγιση, που δυσκολεύει και
παραμορφώνει την αντικειμενική προσέγγιση
της ιστορικής-επιστημονικής κατανοήσεως
και ερμηνείας.
Η άποψη περί ταξικότητας της επανάστασης
δυσκολεύεται να απαντήσει σε δεδομένα
όπως , γιατί επαναστάτησαν νησιά με μεγάλο
πλούτο, όπως η Ύδρα και η Σπέτσες ; Γιατί επαναστάτησαν η Χίος , η Σάμος και η Σύμη , νησιά
που ήταν ιδιαίτερα ευνοημένα του Οθωμανικού κράτους; Γιατί άραγε οι βαθύπλουτοι Έλληνες πλοιοκτήτες με συγκεντρωμένο ολόκληρο το θαλάσσιο εμπόριο στα χέρια τους,
διέθεσαν πρόθυμα τα καράβια τους στον Αγώνα; Γιατί διακινδύνευσαν τα πλούτη τους και οι

ίδιοι ηγήθηκαν της Επαναστάσεως σαν
Ναύαρχοι; Πως εξηγείται ότι μετά τη νικηφόρα
έκβαση της επανάστασης βρεθήκαν πάμπτωχοι και ολοκληρωτικά κατεστραμμένοι;
Άραγε μεγαλύτερη σημασία έχουν οι μεταναλύσεις των μαρξιστών ή οι παραδοχές των
πρωτεργατών της επανάστασης, όπως του
Θόδωρου Κολοκοτρώνη που διατύπωνε με
ξεκάθαρο τρόπο «Πλησίον εις τον Ιερέα
ήτον ο λαϊκός, καθήμενοι εις ένα σκαμνί,
Πατριάρχης και τζομπάνης, ναύτης και
γραμματισμένος, ιατροί, κλεφτοκαπεταναίοι, προεστοί και έμποροι» (Θ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων ελληνικής φυλής, εκδ. Πάπυρος, Αθήναι, σ. 29).
Αν ήταν διαφορετικά τα κίνητρα , εσείς τι πιστεύετε, ότι ο Γέρος του Μωριά θα μάσαγε το
λόγια του και δεν θα καλούσε το έθνος σε ξεσηκωμό εναντίον των ταξικών κατακτητών;
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ιστορικός
του 19 ου αιώνα , Χρήστος Βυζάντιος σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Προύχοντες,
κληρικοί, αρματολοί και κλέφται, λόγιοι
και πλούσιοι, συνεφώνησαν ή μάλλον συνώμοσαν και παραχρήμα επαναστάτησαν
κατά της τουρκικής δυναστείας». (Χρ.Βυζαντίου, Ιστορία τακτικού στρατού, σ. 265. Βλ.
στου Π. Γεωργαντζή, Oι Αρχιερείς και το Είκοσιένα, Ξάνθη 1985, σ. 189).
Αν όμως θέλουμε να βάλουμε στη δημόσια
συζήτηση τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της

επανάστασης πρέπει να αποδεχτούμε μερικά
αντικειμενικά χαρακτηριστικά.
Η επανάσταση ξέσπασε σε μια περίοδο φιλελεύθερων επαναστάσεων όπως της Αμερικανικής 1783 και της Γαλλικής 1799, οι οποίες
επηρέασαν και την ελληνική ως προς τον ιδεολογικό προσανατολισμό της.
Η ελληνική επανάσταση ιδεολογικοποιήθηκε
από φιλελεύθερους πολιτικούς όπως Ι Πολυζωίδης, Ι. Μάγιερ, Π.&Α. Σούτσοι κ.α και προσανατολίστηκε κυρίως στα πρότυπα της Αμερικανικής Επανάστασης καθώς και αντέγραψε
και το ιδεολογικό σκελετό του Αμερικανικού
Συντάγματος. Στον <<αντίποδα>> αυτών βρίσκονταν ο θαυμαστής του φιλελεύθερου βρετανικού συντάγματος Αδαμάντιος Κοραής,
του οποίου οι επιρροές είναι ζωντανές ακόμα.
Ποιοι ήταν όμως αυτοί που οργάνωσαν και
χρηματοδότησαν την επανάσταση; Κυρίως
Έλληνες που ζούσαν εκτός του ελληνικού χώρου , έμποροι, επιχειρηματίες, πλοιοκτήτες,
ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, διανοούμενοι, ιερείς, Φαναριώτες ,προεστοί, και
λιγότερο κλέφτες και αρματολοί από όσο πιστεύουν κάποιοι. (Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρία Θεσμών
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των
Αθηνών)

Συνεχίζεται...

