Γ PA Φ E I A E . A . A . Σ . : X A P. T P I K O Y Π H 1 8 A • T. K . 1 0 6 7 9 A Θ H N A • T H Λ . 2 1 0 3 6 3 3 7 9 7 • 2 1 0 3 6 3 2 9 6 4 • Δ I A N E M E TA I Δ Ω P E A N

EIΣ OIΩNOΣ APIΣTOΣ AMYNEΣΘAI ΠEPI ΠATPHΣ

Eθνική Hχώ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN ΣTPATOY
Μάιος 2021 • AP. ΦYΛΛOY 690 ΚΩΔ.:012779

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩ. ΝΑΤΣΙΟ

Επετειακό αφιέρωμα:
«200 χρόνια από
την Εθνική Παλιγγενεσία»

«Το όπλο της Εθνομηδενιστικής εκπαίδευσης
αφοπλίζει τους Έλληνες απέναντι
στην διαρκή απειλή της Τουρκίας»
Από τον Παναγιώτη Λιάκο, Σύμβουλο Επικοινωνίας Ε.Α.Α.Σ.

Μάρκος Μπότσαρης

(1790 Σούλι Θεσπρωτίας1823 Κεφαλόβρυσο Ευρυτανίας)
w σελ. 13

Ποια ήταν τα παιδιά
της Σαμαρίνας
w σελ. 14

Παραθεριστικές Σειρές
Επιλεγέντων στα ΚΑΑΥ
Αγ. Ανδρέα έτους 2021
w σελ. 3-5

Επισκόπηση Γεγονότων

Καλυπτόμενη
χρονική περίοδος:

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 18 ΜΑΙΟΥ 2021
w σελ. 9

Το πεζικόν δια μέσου
των αγώνων (Η γέννηση
και η εξέλιξή του) w σελ. 19
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τα Σαραντάπορα, οι Δοϊράνες
και ο κ. Μπογιόπουλος
w σελ. 20

Ο κ. Δημήτρης Νατσιός
είναι ο πρώτος
δάσκαλος που
αρθρογράφησε
επώνυμα και με
επιχειρήματα εναντίον
του κατάπτυστου
βιβλίου της Ιστορίας της
Στ΄ Δημοτικού της
Μαρίας Ρεπούση με
τον… «συνωστισμό».
Συγγραφέας 11
βιβλίων, πιστός
χριστιανός , λάτρης του
αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού και της
γλώσσας μας μιλάει στη
Εθνική Ηχώ για τον
αθέατο πόλεμο που
διεξάγεται εναντίον της
χώρας μας μέσα στις
σχολικές αίθουσες
αλλά προτείνει και
στρατηγική για την
επίτευξη νίκης!

Ο

κ. Δημήτριος Νατσιός γεννήθηκε το 1965 στο Μοσχοχώρι Πιερίας. Είναι
πτυχιούχος της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και της
Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.
Υπηρετεί ως μάχιμος δάσκαλος σε
σχολεία του Κιλκίς. Αρθρογραφεί
εδώ και 25 χρόνια σε εφημερίδες
του Κιλκίς, της Κατερίνης και σε
διάφορα πανελλαδικά περιοδικά
του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Έχει εκδώσει 11 βιβλία, που
πραγματεύονται κυρίως θέματα
Παιδείας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Οι τοποθετήσεις του στη συνέντευξη που ακολουθεί αφοπλιστικά απροσχημάτιστες, με σαφέστατο εθνικό και
θρησκευτικό προσανατολισμό και

φανερώνουν κάτι που λείπει από
την εποχή μας: βαθιά γνώση του
αντικειμένου!
Πώς κρίνετε το επίπεδο της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη
χώρα μας;
Χριστός ανέστη. Ορθώς μιλάτε
για εκπαίδευση και όχι για Παιδεία. Η εκπαίδευση πληροφορεί

και δεν μορφώνει. Ο μαθητής αρκείται σε τσιμπολογήματα πληροφοριών. «Παιδεία εστί ου την
υδρίαν πληρώσαι, αλλά ανάψαι
αυτήν». Σύμφωνα με τον θαυμάσιο ορισμό του Πλάτωνα, η παιδεία
είναι άναμμα ψυχής, είναι φως,
και όχι το γέμισμα ενός άδειου δοχείου, δηλαδή ο εγκέφαλος του
παιδιού. Πάντοτε η ελληνική παιδεία φώτιζε, γι’ αυτό, σας θυμίζω,

οι Δάσκαλοι του Γένους, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ονομάζονται Φωτιστές του Γένους και
αυτό αντανακλάται και στην φράση του Πατροκοσμά «να πηγαίνετε
τα παιδιά σας στο σχολείο να φωτίζονται». Σήμερα απλώθηκαν και
στις σχολικές αίθουσες σκοτάδια,
γι’ αυτό αγρίεψαν τα παιδιά μας.

w Συνέχεια στη σελίδα 6

Τοπαρόν
παρόνεικαστικό
εικαστικό
Το
φιλοτεχνήθηκε
φιλοτεχνήθηκε
απότον
τονΣχη
Σχηε.α.
ε.α.
από
Αναστάσιο
Αναστάσιο
Φαραντάτο
Φαραντάτο
Μέλος
ΜέλοςΔΣ/ΕΑΑΣ
ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Μάιος 2021

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

Δντης Σύνταξης:
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ

Αρχισυντάκτης:
Λιάκος Παναγιώτης

DTP-Eκτύπωση:
Νews Press Hold

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

Α

πό μια άποψη, το σκηνικό θυμίζει παλιό καλό γουέστερν, ή περιπέτεια του Λούκυ Λουκ, όταν οι γύπες
έχουν αρχίσει να μαζεύονται και να κάνουν κύκλους πάνω από το υποψήφιο πτώμα, στην έρημο της
Άγριας Δύσης. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η εικόνα στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Περιπέτεια
δράση, εναλλαγή σκηνικών και προτεραιοτήτων χαρακτηρίζουν το σενάριο.
Είναι γεγονός, ότι η Ελλάδα έχει απόλυτη ανάγκη
εξοπλισμών, ιδίως στην θάλασσα και τον αέρα και ήδη
έχουν γίνει τα πρώτα βήματα από το ΥΠΕΘΑ. Δεν συνειδητοποιούμε όμως ότι αυτοί αφορούν στο μέλλον.
Δεν συνδέονται με την στιγμή εκδήλωσης μιας κρίσης.
Τέτοιες αποφάσεις αφορούν μακροχρόνιους σχεδιασμούς και όχι αντίδραση σε απειλή την ώρα που εκδηλώνεται αυτή.
Η φίλη γείτων χώρα το γνωρίζει αυτό και τα δικά
της εξοπλιστικά προγράμματα, είναι αρκετά μεγαλύτερα των Ελληνικών, εκτελούνται δε με σημαντικό βαθμό
επιτυχίας.
Η εξίσωση είναι δύσκολη, αλλά μπορεί να λυθεί
με επιτυχία σίγουρα πάντως η λύση δεν θα πρέπει να
φορά χώρες που δεν έχουν σταθεί δίπλα στην Ελλάδα,
αλλά αποκλειστικά όσες την στηρίζουν και φυσικά δεν
πρέπει να αφορά σε καμία περίπτωση ΄΄μεσάζοντες΄΄
αλλά κυβερνήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι οι γύπες ήδη
κάνουν κύκλους.
Επανερχόμαστε στα δικά μας…..
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με
την υπ αριθμ 668/2021 απόφαση της απέρριψε τις αιτήσεις αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων για το ζήτημα της καταβολής του εφάπαξ χρηματικού ποσού που
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των συντάξεων που δικαιούνταν να λάβουν, βάσει των ειδικών μισθολογικών
διατάξεων και αυτό που πραγματικά τους καταβλήθηκε, κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ μνημονιακών νόμων.
Νομοθετικά προβλέφθηκε ότι η καταβολή στους
αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων, του εφ άπαξ
χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του νόμου 4093/2012 και αυτής που πράγματι
τους κατεβλήθη, σε συνδυασμό με τους εν συνεχεία
νόμους που εκδόθηκαν (νόμοι 4387/2016 και
4575/2018), δεν επηρεάζει τον επανυπολογισμό –
αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά το άρθρο 14 του
νόμου 4387/2016.
Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οι Ενώσεις Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας οι

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο)
οποίες ζητούσαν την ακύρωση της υπ αριθμ
170285/0092/5-12-2018 κοινής απόφασης των
υπουργών Εργασίας και Οικονομικών για την « καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του νόμου 4575/2018», κατά το μέρος που
αφενός το καταβαλλόμενο σε αυτούς (βάσει του νόμου
4575/1018), εφάπαξ χρηματικό ποσό υπολογίζεται μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής αυτών στις διατάξεις
του νόμου 4387/2016 και αφετέρου το ποσό αυτό δεν
λαμβάνεται υπόψη για τον επανυπολογισμό και την
αναπροσαρμογή των συντάξεων τους κατά το νόμο
4387/2016.
Οι νομικοί της Ένωσης εξετάζουν τις νομικές και
πολιτικές συνέπειες της απόφασης και θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη μας.
Αυξήσεις και αναδρομικά έρχονται τον επόμενο
μήνα στις συντάξεις των αποστράτων από τον επανυπολογιμό των αποδοχών τους με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.
Οι αυξήσεις θα πιστωθούν
Τον Ιούνιο πρώτα σε αυτούς που αποστρατεύτηκαν με περισσότερα από 30 έτη υπηρεσίας από
1ης/7/2016 και μετά και οι συντάξεις τους υπολογίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016) και
Ιούλιο ή Αύγουστο θα δοθούν αυξήσεις και στους
παλαιότερους που αποχώρησαν πριν το νόμο 4387 με
30 έτη υπηρεσίας και άνω.
Οι νέοι απόστρατοι θα πάρουν την αύξηση σε μια
δόση ενώ οι παλαιότεροι σε 5 ετήσιες εκ των οποίων οι
δύο πρώτες θα πληρωθούν μαζί μέσα στο καλοκαίρι.
Για τους παλαιότερους (πριν το νόμο Κατρούγκαλου) απόστρατους οι αυξήσεις θα φανούν στην τσέπη
έστω και με δόσεις, εφόσον ξεπεραστεί η προσωπική
διαφορά.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 45 ΕΤΗ
Όσοι έχουν πάνω από 45 έτη με τους χρόνους που
υπολογίζονται στο διπλάσιο (πτητικά , καταδυτικά εξάμηνα Ειδικών Δυνάμεων κλπ) δεν θα δουν καμία διαφορά και θα διατηρήσουν τον παλιό επανυπολογισμό
που είχαν από το νόμο Κατρούγκαλου, γιατί μετά το
45Ο έτος ο νέος νόμος (4670/2010) δίνει μικρότερο
ποσό σύνταξης έναντι του νόμου Κατρούγκαλου.
Οι στρατιωτικοί που συνταξιοδοτούνται όμως με
τον νέο νόμο (αίτηση από 1/10/2019) εφόσον με τους
διπλάσιους χρόνους υπηρεσίας περνούν τα 45 έτη, θα
έχουν ειδική προσαύξηση ώστε να μην έχουν μείωση
στο ποσό της σύνταξης τους. Για παράδειγμα, στα 50
έτη το ποσοστό αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016

ήταν 62,80%, ενώ με τον νέο νόμο είναι 55%. Με την
ειδική προσαύξηση όμως ο συντελεστής υπολογισμού
της σύνταξης θα είναι 62,51%, 55% να μην έχουν μείωση σύνταξης.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις
και δεν θα εφαρμοστεί στους επανυπολογισμούς. Αυτό
που θα γίνει στις παλιές συντάξεις είναι ότι αν προκύψει μείωση θα δοθεί μια νέα προσωπική διαφορά ώστε
κανείς απόστρατος πάνω από τα 45 έτη να μην πάρει λιγότερα από αυτά που έχει τώρα.
Η οικονομική κρίση που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η πατρίδα μας χρησιμοποιήθηκε
(από μερίδα του πολιτικού κόσμου και εκπροσώπων
της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας) ως πρόσχημα για
να ισοπεδωθούν τα δικαιώματα των συνταξιούχων
Στρατιωτικών.
Γι αυτό τον λόγο η ΕΑΑΣ, σε συνεργασία με άλλες
Ενώσεις Αποστράτων προέβη σε μια σειρά από ενέργειες και σκοπεύει να προβεί και σε άλλες, όσες απαιτηθούν, για να αποκατασταθούν οι συντάξεις σύμφωνα
με τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. Με τις ορθές νομικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, συνεχίζει τον δίκαιο αγώνα των αποστράτων, για
ικανοποίηση των συνταξιοδοτικών τους αιτημάτων.
Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες, τις οποίες
υλοποιεί στον κατάλληλο χώρο και χρόνο, στοχεύοντας την επίτευξη αποτελεσμάτων, σε πολλά επίπεδα,
ικανά να ρυμουλκήσουν την εκάστοτε εξουσία, σε θετικές για τα μέλη της εξελίξεις..
Να μην ξεχνάμε ότι τα αναδρομικά που έως σήμερα μας έχουν καταβληθεί, οφείλονται αποκλειστικά
στις νομικές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει, από
το 2010 και μετά.
Η ΕΑΑΣ, δεν παρακολουθεί θεωρητικά το θέμα
της προάσπισης των συμφερόντων των μελών της κάνοντας αναπαραγωγή των ειδήσεων.
Είχαμε προβεί κατά το παρελθόν και εξακολουθούμε να το κάνουμε, σε πολλές δράσεις και ενέργειες, για την συμμόρφωση των κυβερνήσεων, με τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, όπως
συλλαλητήρια, συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς
και τους αρμόδιους πολιτειακούς και υπηρεσιακούς
παράγοντες, αποστολές εξωδίκων προσφυγή στο τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ, προβολή των
αιτημάτων μας μέσω των μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
κ.α.
Είχαμε διακηρύξει από την αρχή, το εφαρμόζουμε
και σήμερα, ότι θα αγωνιστούμε μέχρι να δικαιωθούμε
στα δίκαια αιτήματά μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Η 2η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών της Ε.Α.Α.Σ. θα
διεξαχθεί στον προθάλαμο του Αμφιθεάτρου του Πολεμικού
Μουσείου Αθηνών από 11 έως 14 Νοε. τρέχοντος έτους. Στα
εικαστικά έργα περιλαμβάνονται: Ζωγραφική , Σχέδιο, Αγιογραφία, Ψηφιδωτό, Γλυπτική, Κεραμική, Χαρακτική, Φωτογραφία, Βιβλιοδεσία Τέχνης. Στην Έκθεση μπορούν να εκθέσουν έργα τους τα μέλη της Ενώσεως και οι οικογένειές τους
και θα είναι ανοικτή στο κοινό.
Δηλώσεις Συμμετοχής
Ο χρόνος δηλώσεων συμμετοχής στην Έκθεση έχει παραταθεί
μέχρι την 10 Αὐγούστου 2021.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην Έκθεση θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στην ΕΑΑΣ (με επιστολή: Χ. Τρικούπη 18α ΤΚ
10679 Αθήνα ή με e-mail στην διεύθυνση της Ε.Α.Α.Σ.: eaas-

grammateia@gmail.com με παράλληλη κοινοποίηση στο μέλος της επιτροπής Ταξίαρχο ε.α. Ν. Νίκα στο: elikonik@yahoo.gr). Ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να συμμετέχει με μέγιστο
αριθμό έργων πέντε (5).
Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται:
l Ονοματεπώνυμο,
l Βαθμός ή σχέση με την Ένωση,
l είδος τέχνης,
l αριθμός και τίτλοι έργων
l σειρά προτεραιότητας εκθέσεως τού κάθε έργου.
Λεύκωμα
Επειδή υπάρχει σχεδιασμός για σύνταξη λευκώματος αναγκαιούν τα παρακάτω, η υποβολή των οποίων παρακαλούμε
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου:

l Βιογραφικό του καλλιτέχνη (μέχρι 150 λέξεις), στο οποίο καλόν θα ήταν να αναφέρεται ο τόπος καταγωγής και διαμονής,
πιθανές σχετικές σπουδές, ο χρόνος απασχολήσεως με την τέχνη, ερέθισμα, συμμετοχές σε εκθέσεις κ.λπ.
l Φωτογραφία καλλιτέχνη,
l Φωτογραφία για κάθε έργο με λίγα λόγια γι’ αυτό. Τεχνικές
λεπτομέρειες για τη φωτογράφηση των έργων θα δοθούν έγκαιρα.
l Διαστάσεις έργων.
Ο χώρος και ο χρόνος παράδοσης των έργων στους υπευθύνους της Έκθεσης θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.
Για επίλυση αποριών ή διευκρινίσεις μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στο μέλος της επιτροπής Ταξίαρχο Νίκα Νικόλαο στα τηλ: 6937359785 ή 6906013474
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ΚΑΑΥ 03

Παραθεριστικές Σειρές Επιλεγέντων
στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2021
Γνωρίζεται στα μέλη της ΕΑΑΣ ότι:
1 Οι επιλεγέντες παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα για το έτος 2021, κανονικοί και αναπληρωματικοί για όλες τις παραθεριστικές σειρές από 1η έως και 11η κατά χρονολογική σειρά, έχουν
όπως στις παρακάτω καταστάσεις παραθερισμού.
2 Αναφορές ενστάσεων, Αιτήσεις αλλαγής ή ακύρωσης παραθεριστικής σειράς να υποβάλλονται
στην ΕΑΑΣ όπως καθορίζεται στην «Ανακοίνωση Υλοποίησης Παραθερισμού Για Το ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα», που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ενώσεως .

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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06 Συνέντευξη
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩ. ΝΑΤΣΙΟ
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Κυριαρχεί η εθνική ή η εθνομηδενιστική κατεύθυνση;
Ο εθνομηδενισμός ίσως είναι επιεικής λέξη. Πολεμική και κατασυκοφάντηση απροκάλυπτα έχουμε
κατά των πολυτίμητων τζιβαϊρικών του έθνους μας.
Τιμαλφείς αξίες, όπως η φιλοπατρία, η πίστη, η αξιοπρέπεια και η εντιμότητα, το σέβας στην ιερότητα της
οικογένειας στηλιτεύονται, αγνοούνται και ευτελίζονται κατά παράβασιν βεβαίως και του Συντάγματος. Βιώνουμε, όσοι δάσκαλοι τιμούμε το «γάλα» της
μάνας μας Ελλάδας και δεν υποκύψαμε στις σειρηνωδίες της αλλοπρόσαλλης εποχής μας, με φρίκη
και με οδύνη, τον πνευματικό εξανδραποδισμό του
λαού μας. Δύο παραδείγματα, ελάχιστα από την παρεχόμενη νεοταξική εκπαίδευση. Στην Ε’ δημοτικού
στα βιβλία γλώσσας-«περιοδικά ποικίλης ύλης»
όπως τα αποκαλώ-για το ’40, το επίσημο κείμενο τιτλοφορείται «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο και
εμείς κρυφτήκαμε στα υπόγεια». Ενώ στο Ανθολόγιο
των Γ ’και Δ’ τάξεων υπάρχει κείμενο με τίτλο «Τότε
που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο» όπου διαβάζουμε,
απαράδεκτες, για την πιο κατανυκτική ακολουθία της
εκκλησίας μας, φράσεις, όπως «και όταν φτάσαμε
στον ναό περάσαμε από κάτω. Να, όπως παίζουμε το
περνά-περνά η μέλισσα». Επιπροσθέτως να σημειώσω ότι στα νυν βιβλία εκπαραθυρώθηκαν τα δημοτικά τραγούδια, στα οποία «εντυπώνεται ακραιφνής ο
εθνικός μας χαρακτήρ», όπως έλεγε ο μεγάλος λαογράφος Νικόλαος Πολίτης, τραγούδια που εξυμνούν
τον ηρωισμό και την λεβεντιά του λαού μας, και αντικαταστάθηκαν με συνταγές μαγειρικής. 35 περίπου
δημοτικά υπήρχαν στα παλιά, προ του 2006 βιβλία,
και παρεισέφρησαν καμμιά 40 συνταγές. Το μήνυμα
σαφές «φάγωμεν, πίωμεν». Η φιλοπατρία είναι παρωχημένη αρετή, είναι σκοταδισμός… Μια παροιμία
του λαού λέει «κάλλιο γνώση, παρά γρόσι», σήμερα
αντιστρέψαμε την σειρά και ιδού οι προκοπές μας με
τα μνημόνια και τις προδοσίες.
Γιατί υπάρχει και εκδηλώνεται σε τέτοιο βαθμό ο εθνομηδενισμός; Είναι περισσότερο
κοινωνικό ή πολιτικό-κομματικό αυτό το ζήτημα;
Μόνο η Παιδεία που αρδεύεται από την Παράδοση του Γένους μπορεί να μας σώσει!!Αυτή η Παιδεία
θα οδηγήσει στον επαναγνισμό μας. Όμως δεν θέλουμε ανθρώπους με ήθος και αρετή. Θέλουμε μάζες ικανές για κάθε παλιανθρωπιά. Ανθρώπους χωρίς μνήμη. Και χωρίς μνήμη, για να θυμηθούμε τον
Όμηρο, μεταμορφώνεσαι σε χοίρο, λησμονείς την
πατρίδα, ξεχνάς ποιος είσαι. Η Κίρκη είναι παρούσα
στο ελληνικό σχολείο…
Ορισμένοι θεωρούν ότι υπάρχει διείσδυση
ξένων δυνάμεων ακόμα και στο θέμα της
Παιδείας – κυρίως μέσω των βιβλίων Ιστορίας, του… αναθεωρητισμού κομβικών ιστορικών γεγονότων όπως το 1821 αλλά και της
προσπάθειας τόνωσης της «πολυπολιτισμικής». Συμφωνείτε με την παρατήρηση;
Συμφωνώ απολύτως. Υποδεχτήκαμε παράνομους μετανάστες, δεχτήκαμε τα παιδιά τους στα σχολεία και αντί να τους προσφέρουμε τα καλούδια της
ανθρωποποιού Παιδείας μας, εμείς την μετατρέψαμε
σε άχρηστο χυλό, παροχής αδιάφορων πληροφοριών, με τον φόβο μήπως χαρακτηριστούμε εθνοκεντρικοί. Έρχεται ένας ξένος στο σπίτι σου και αντί
να στρώσεις το πανέμορφα κεντημένο από την γιαγιά
σου τραπεζομάντιλο, στρώνεις μια πλαστική λινάτσα.
Όσο δε για τα βιβλία Ιστορίας, μια μόνο παρατήρηση.

λιος και φωτισμένος. Ο πεπαιδευμένος πολίτης που
είναι συγχρόνως και οπλίτης. Ένα μάθημα «Πατριδογνωσίας» στην θέση άλλων περιττών, θα έφερνε
κοντά τους μαθητές στις «στρατιωτικές αξίες» όπως
τις ονομάζεται, που είναι, ας μου η επιτραπεί η λέξη,
ελληνοσώτειρες. Να σημειώσω και τούτο Ζω στο Κιλκίς. Όταν παραλαμβάνω μια καινούργια τάξη ρωτώ
τους μαθητές μου πόσοι επισκέφτηκαν τον ιερό χώρο της Μάχης του Κιλκίς, (19 έως 21 Ιουνίου 1913),
που έσωσε όχι μόνο την Μακεδονία, αλλά την Ελλάδα όλη, χάρις στην θυσία 10.000 αξιωματικών και
στρατιωτών του ενδόξου ελληνικού στρατού. Με λύπη διαπιστώνω 1 ή 2. Αυτό βαρύνει και την οικογένεια, αλλά και τοπικούς άρχοντες που δεν προγραμματίζουν τέτοιες «δράσεις», όπως αρέσκονται να τις
αποκαλούν. Όλη η πατρίδα μας είναι ένα στρατιωτικό
κοιμητήριο, στο οποίο είναι θαμμένα ιερά κόκκαλα. Η
Ιστορία είναι φωνή νεκρών διδάσκουσα τους ζώντας. Με τα λείψανα των αγίων και των ηρώων μας,
στεκόμαστε ορθοί.

Ο κ. Νατσιός στο
γραφείο του,
μπροστά από
τα 12 βιβλία που
έχει συγγράψει και τα
οποία κυκλοφορούν
στην αγορά.

Τι θα προτείνατε στους γονείς που θα ήθελαν
να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εκπαίδευσή τους;
Είναι δυνατόν να λείπει από το βιβλίο Ιστορίας της Στ’
δημοτικού το γεγονός που είναι συνώνυμο της αυτοθυσίας και της αξιοπρέπειας; Και μιλώ για το Ζάλογγο. Άφαντο στα βιβλία. Κατά την ίδια λογική καταργήθηκε η απαγγελία του Εθνικού μας Ύμνου στα σχολεία και η έπαρση της σημαίας, που γινόταν μια φορά
τον μήνα, την πρώτη Δευτέρα. Με εγκύκλιο του
πρώην Εθνικής Παιδείας και νυν νεοταξικής εκπαίδευσης, υπουργείου. Συνέβη από την προηγούμενη
κυβέρνηση, αλλά και η τωρινή ουδέν έπραξε.
Μπορείτε εν συντομία να αφηγηθείτε τη δική
σας εμπλοκή στο θέμα του βιβλίου της Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού της Μαρίας Ρεπούση
που ανέφερε τα περί... συνωστισμού;
Το 2006, τον Μάιο, πριν βγει το βιβλίο της Ρεπούση, μας έγιναν σεμινάρια και μας το έδωσαν σε
ηλεκτρονική μορφή. Το διάβασα απνευστί, αντιλήφθηκα την προδοσία κατά της ιστορίας μας και κάθισα και έγραψα ένα κείμενο με τίτλο «τα νεοταξικά βιβλία ιστορίας του δημοτικού» - το πρώτο πανελληνίως- το οποίο έστειλα στην ιστοσελίδα «ΑΝΤΙΒΑΡΟ», στην «Παμποντιακή Ομοσπονδία» και όπου αλλού γνώριζα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Βρήκε την
θέση του στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
Τι σας δίδαξε η υπόθεση αυτού του βιβλίου
διά των αντιδράσεων των πολιτών και της
στάσης των πολιτικών απέναντι στην φράση
περί «συνωστισμού»;
Το ότι «δόξη και τιμή» αποσύρθηκε το κουρελούργημα της Ρεπούση μας διδάσκει πως όταν «είμαστε στο εμείς» επιτελούμε θαύματα. Οι πολιτικάντηδες εξάλλου δεν σκέφτονται τις επόμενες γενεές,
αλλά τις επόμενες εκλογές.
Ποια ήταν τα μεγαλύτερα σφάλματα που
έχουν γίνει στη Δημόσια Εκπαίδευση και ποιος ήταν ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία.
Πρώτον, και ας φανώ οπισθοδρομικός, η κατάργηση του λεγόμενου πολυτονικού, της αρτιμελούς
μορφής της γλώσσας μας. Ήταν εγκληματικό. Η
Γλώσσα αποτελεί το κυριότερο συστατικό αυτοπροσδιορισμού και συνείδησης ενός λαού. «Όπου γλώσσα πατρίς» λέει και ο Ελύτης. Διδάσκω, δεν το κρύβω, κατά παράβασιν των άνωθεν εντολών, εδώ και
δεκαετίες στους μαθητές μου, Ε’ ή Στ’ δημοτικού, για
1 ή 2 ώρες την εβδομάδα αρχαία ελληνικά, κυρίως
μύθους του Αισώπου-προγραμμένος κι αυτός από

την εκπαίδευση- ή Ευαγγελικές Περικοπές. Επιμένω
ιδίως στην πάντερπνη ετυμολογία. Είναι εκπληκτική
η ανταπόκριση των παιδιών. Χαίρονται και καμαρώνουν. Μαθαίνουν ορθογραφία, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Αν είχαμε υπουργείο και υπουργούς με
ήθος Ρωμιοσύνης, σκέφτομαι, τι θαύματα θα γίνονταν… Και δεύτερον τα απαράδεκτα βιβλία Γλώσσας,
Ιστορίας και Θρησκευτικών. Τα μαθήματα δηλαδή
που διδάσκουν την εθνική μας ταυτότητα.
Συνδέεται η κρατικά παρεχόμενη εκπαίδευση με την εθνική άμυνα; Για τα ελληνικά δεδομένα ποιο θα ήταν το ιδανικό μοντέλο Παιδείας που θα έπρεπε να έχουν οι νέοι;
Το πιο αποτελεσματικό όπλο δεν σε πυροβολεί
στα πόδια, σε πυροβολεί στο νου, στην σκέψη. Αυτό
το όπλο της εθνομηδενιστικής εκπαίδευσης, ήδη
τρανεύει δυο γενιές Ελλήνων σε σχολεία και πανεπιστήμια και τις έχει αφοπλίσει απέναντι στην διαρκή
απειλή της Τουρκίας. Θυμίζω το «πορκουά» των
Γάλλων… Να παραπέμψω και στο εξής: Το 1903, η
εφημερίδα «Ακρόπολις» στο πρωτοχρονιάτικο φύλλο της (υπ αριθμ. 7483), δημοσίευσε, μαζί με τις
ευχές του Κωστή Παλαμά «επί τω Νέω Έτει», και την
απάντησή του στο ερώτημα: «Ποια είναι η μάλλον
κατεπείγουσα ανάγκη διά το Ελληνικόν Κράτος, της
οποίας την εκπλήρωσιν θέλει πας Έλλην να ευχηθή
κατά το νέον έτος». Απάντησε: (α). «Το στρατιωτικό
δυνάμωμα του τόπου μας θα ήταν η μάλλον κατεπείγουσα ανάγκη· και (β) για το στρατιωτικό δυνάμωμα
τούτο πρώτα μας χρειάζεται ανθρώπων απόχτημα.
Και τους ανθρώπους θα μας έδινε η παιδεία… Δέομαι κάποιο άλλο αλφαβητάρι ν ανοιχτή εμπρός
στα μάτια του σημερινού παιδιού, του αυριανού πολίτη. ..».
Ποια είναι η άποψή σας για ουσιαστικότερη
και συστηματικότερη επαφή των μαθητών με
τις στρατιωτικές αξίες (τιμή, αλληλεγγύη, πατριωτισμός, ευσέβεια, πειθαρχία, ιεραρχία,
ανάληψη ευθυνών, εργατικότητα) και την δυνατότητα συνεισφοράς σε αυτό τον τομέα
από τις Ένοπλες Δυνάμεις;
Έθνος χωρίς παιδεία είναι πυροβόλο χωρίς πυρίτιδα. Δεν προασπίζουν την εθνική ανεξαρτησία και
την εδαφική ακεραιότητα μόνο οι ένοπλες μας δυνάμεις. Τις προασπίζει ο λαός με την ομηρική και την
θουκυδίδεια έννοια. Όχι ο φιλοπόλεμος λαός, αλλά
ο ετοιμοπόλεμος, ο ψυχικά αρματωμένος, ο νηφά-

Οι γονείς είναι οι πρώτοι και αναντικατάστατοι
δάσκαλοι των παιδιών. Διδάσκει όμως το παράδειγμα. «Παράδειγμα τοις τέκνοις παρέχειν», διαλαλεί ο
άγιος Χρυσόστομος. «Ου γαρ ο λόγος τοσούτον,
όσον ο βίος εις την αρετήν άγει», συμφωνεί ο Πλούταρχος. Δεν διδάσκουν τα «πρέπει». (Πρέπει να διαβάζεις, να μην βλέπεις τηλεόραση, να μην κάθεσαι
τόσες ώρες στο διαδίκτυο). Όχι. Το «πρέπει», λέμε
εμείς οι δάσκαλοι, είναι απρόσωπο ρήμα. Διδάσκει
το «πρέπον», που είναι μετοχή και συμμετοχή. Την
περίοδο της Τουρκοκρατίας όταν γεννιόταν ένα αγόρι έλεγαν στην μάνα του «να σου ζήσει, να γίνει καπετάνιος, να του γράψουν και τραγούδι». Και τα μεγάλωναν οι μάνες οι Ρωμιές με το όραμα της λευτεριάς,
γιατί, ας το διαβάσουν αυτό οι μάνες, οι μαστοί της είναι τρεις. Οι δύο για το πολύτιμο γάλα της, όμως
υπάρχει και τρίτος μαστός: το στόμα της, η λαλιά της.
Από αυτόν το τρίτο μαστό εξαρτάται η πνευματική
ανάπτυξη ή η καχεξία του παιδιού. Οι αρχαίοι έλεγαν
«γνώθι σαυτόν». Οι άγιοι Πατέρες της εκκλησίας μας
θα μας πουν «σεαυτώ πρόσεχε». Ας είμαστε πολύ
προσεκτικοί στο τι λέμε, πώς το λέμε και τι βλέπουν
σε μας τα παιδιά μας.
Η πλειοψηφία των εν ενεργεία εκπαιδευτικών λειτουργών μπορούν να αντεπεξέλθουν
στο εκπαιδευτικό μοντέλο που έχετε εσείς
κατά νου ως ιδανικό;
Για να σωθεί μαγιά δασκάλων, με ψυχή και Χριστό, χρειάζεται να συσταθούν φροντιστήρια εθνικής
αυτογνωσίας, όπου θα διδάσκονται τρία μαθήματα:
Γλώσσα, Ιστορία και Θρησκευτικά. Να μιμηθούμε
τους παλιούς, καλούς μας δασκάλους, γιατί «όλα τα
έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην του ελληνικού που πρέπει να στραφεί πίσω», κατά τον Παπαρρηγόπουλο.
Τι γνωρίζετε για την Ε.Α.Α.Σ.;
Η ΕΑΑΣ επιτελεί εθνικό έργο. Απαρτίζεται από
Έλληνες, που πρόσφεραν και αγωνίστηκαν για την
πατρίδα. Πίστη, φιλοπατρία, ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι αυτά τα λίγα που σκέφτομαι για τους σεβαστούς εν αποστρατεία αξιωματικούς μας. Και αυτό
αντικατοπτρίζεται και στις οικογένειές τους. Ως
απλός δάσκαλος ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά τους. Και ιδιαιτέρως στον αγαπητό, κοινό μας,
φίλο κ. Χρήστο Χρηστίδη, αξιωματικό με ήθος κολοκοτρωναίικο, που υπήρξε κ. Λιάκο, ο εμπνευστής αυτής της συνέντευξης.
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Άρθρο της δημοσιογράφου
Μινέ Σογούτ της εφημερίδος
«Τζουμχουριέτ» (14 Απρ 2021)
Μετάφραση από τον Άνχη ε.α
Χαρ. Καραγκιοζούδη
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«Πατάτες, κρεμμύδια, αντίο Ερντογάν»

Το αποθεματικό συναλλάγματος
αυτής της χώρας στην Κεντρική
Τράπεζα, ήταν 128 δις δολάρια.
Πλέον δεν υπάρχουν.
Ο πληθυσμός αυτής της χώρας
είναι 83.614.000. Και αυτός ο
πληθυσμός πρόκειται επίσης να
εξαφανιστεί.

Κ

άποιοι πεθαίνουν, κάποιοι
τρελαίνονται, όλοι είναι περιφρονημένοι…
Σε μια χώρα που εγκαταλείπεται
στη μοίρα της σε μια γρήγορη δίνη,
σ’ αυτό το πολιτικό κλίμα, όπου μόνο μια μικρή μειονότητα θα σώσει
τη ζωή της και όλοι οι υπόλοιποι, οι
υποστηρικτές ή οι διαφωνούντες,
θα αφεθούν σε μια τρομερή φωτιά... Εξαφανίζεται η ζωή όλων κυριολεκτικά, σαν τα μικρά και μεγάλα αστέρια, που σβήνουν το ένα
μετά το άλλο.

Λίγο πριν το θάνατο

l Οι φτωχοί, που δεν έχουν καμία
πιθανότητα να διατηρήσουν την
ανοσία τους υψηλή, πεθαίνουν.
l Οι ηλικιωμένοι που πρέπει να
ζουν σε πολυμελείς οικογένειες,
πεθαίνουν.
l Εκείνοι που πρέπει να ζήσουν με
τις συντάξεις τους, πεθαίνουν.
l Όσοι πρέπει να πάνε στο εργοστάσιο, στο γραφείο, πεθαίνουν.
l Οι δάσκαλοι που αναγκάζονται
να διδάξουν πρόσωπο με πρόσωπο, πεθαίνουν.
l Οι εργαζόμενοι στον τομέα της
υγείας που δεν προστατεύονται
επαρκώς, πεθαίνουν.
l Οι αγρότες που δεν μπορούν να
πουλήσουν τα προϊόντα τους, πεθαίνουν.
l Οι άνθρωποι που έχουν απολυθεί
από την εργασία τους, πεθαίνουν.
l Αυτοί που αναζητούν εργασία και
παρακαλούν, πεθαίνουν.
l Εκείνοι που δεν μπορούν να αντέξουν την πείνα, την έλλειψη
χρημάτων, την απόγνωση ... Πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο.
Δεν γίνεται… Σκοτώνουν τον
εαυτό τους.
Δεν γίνεται… Μαζί τους σκοτώνουν και τους αγαπημένους τους.
Στην εξουσία εκείνων που κυβερνούν τη χώρα κάνοντας άδικο
πλούτο, αμφισβητήσιμες σχέσεις,
μυστικές ευκαιρίες και συμφωνίες
και εκείνους που δεν αισθάνονται
καν την ανάγκη να κρύψουν τον
γρήγορο πλουτισμό του εαυτού
τους και των γύρω τους, στα μάτια
των ηγετών που δεν έχουν άλλο
όραμα από τη διανομή τόνων πατά-

τας και κρεμμυδιών στον καταναλωτή, που δεν μπορεί να τις αγοράσει από τους παραγωγούς, που δεν
μπορούν να τις πουλήσουν….
Οι θάνατοι είναι απλώς ένας
αριθμός. Δεν γνωρίζετε καν τις
ιστορίες, που οι περισσότερες είναι παρόμοιες μεταξύ τους ή ακόμα και με τις δικές σας. Η ψυχή σας
δεν ακούει αυτούς που είναι τρελοί. Όσοι χάνουν το μυαλό τους πίσω από κλειστές πόρτες, δεν είναι
καν ένας αριθμός ακόμη. Δεν είναι
αρκετά ορατά για να αποτελούν ειδήσεις, οι φωνές τους δεν ακούγονται.
Το περιστασιακό υλικό τριών
έως πέντε δραματικών ειδήσεων,
που χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες,
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι,
που δεν μπορούν να πάρουν παπούτσια στα παιδιά τους, που πλέον
δεν ψάχνουν για ψωμί αλλά αναζητούν τροφή στα σκουπίδια και κοιμούνται πραγματικά πεινασμένοι
…
Εκατομμύρια τρελαίνονται σε
απόμερες γωνιές, που κανείς δεν
μπορεί να δει.

Από μια ενιαία καρδιά, μια
άφθονη ανωριμότητα

Τα μισά από αυτά τα κουτσομπολιά κυκλοφορούν στα ΜΜΕ, εκφυλισμένα από τη ρύπανση της πληροφορίας, τα περισσότερα από τα
οποία σκοτώνουν. Λόγω της μη συνειδητοποίησης του πλήθους, πολλοί από τους οποίους δεν αντιμετωπίζουν ποτέ την αλήθεια λόγω

ψεύτικων ειδήσεων, καθυστερούν,
αναβάλλουν ή ακόμη και δεν συνειδητοποιούν, μέχρι σχεδόν να πεθάνουν. Ακριβώς όπως 128 δισεκατομμύρια δολάρια που μπορούν εύκολα να εξατμιστούν σε αυτήν τη
χώρα... Ακριβώς όπως 83614000
άνθρωποι μπορούν να εξαφανιστούν ξαφνικά. Αυτός ο τεράστιος
πληθυσμός, μπορεί να πιστέψει ότι
δεν θα είναι σε θέση να ξεφύγει
από μια φοβερή κυβέρνηση, που
έχει συσσωρευτεί πάνω του. Χαμένα δολάρια, νέες επενδύσεις που
έχουν νικήσει τη χώρα από την αρχή, απρόσιτα εμβόλια, νοσοκομεία
όπου δεν μπορεί να βρεθεί μέρος,
μια τρομερά διαχειριζόμενη κρίση
επιδημίας, μέτρα που δεν ενδιαφέρονται για τον εργαζόμενο και το
συνταξιούχο και σαν να μην συμβαίνουν όλα αυτά, συνεχίζονται
ακόμα οι συνεχείς δαπάνες, υπερβολική ευνοιοκρατία, που αντηχούν καμαρωτά: «Φτάνει !» Μια δυνατή κραυγή από μια καρδιά, δεν
είναι ακόμα σε θέση να σηκωθεί
στους δρόμους.

«Που είναι τα 128 εκατομμύρια
δολάρια ?»

Όλοι γνωρίζουν, δεν υπάρχει
καμία ερώτηση, στην πραγματικότητα υπάρχει μια απάντηση. «Πού
είναι τα 128 δισεκατομμύρια δολάρια?» Είναι μια πολύ σκληρή φράση
που φέρει μια αλήθεια, που δεν
μπορεί να διατυπωθεί προς το παρόν. Αλλά πού είναι εκείνοι τα
83614000 άνθρωποι που παραμέ-

νουν τυφλοί και κωφοί σε αυτήν
την απάντηση ? Στην πραγματικότητα από τώρα και στο εξής….
l Ποιος νοιάζεται για το Μοντρέ ?
l Ποιος νοιάζεται για τα στενά ?
l Ποιος νοιάζεται για τα κανάλια
και τις γέφυρες ?
l Ποιος νοιάζεται για τις γέφυρες
και τα τούνελ ?
l Ποιος νοιάζεται για τους τόκους
?
l Ποιος νοιάζεται για τους Υπουργούς ?
l Ποιος νοιάζεται γα τη Βουλή ?
l Ποιος νοιάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση ?
l Ποιος νοιάζεται για το ΝΑΤΟ ?
l Ποιος νοιάζεται για το λόμπι των
τόκων ?
l Ποιος νοιάζεται για το δολάριο ?
l Ποιος νοιάζεται για το Ευρώ ?
Σ’ αυτή τη γεωγραφία, όπου η
τοποθεσία της χώρας είναι πολύτιμη και η κουλτούρα της είναι βαθιά, οι άνθρωποι λιμοκτονούν μόνο
και μόνο επειδή υπάρχει κακή διαχείριση και εκμεταλλεύονται τους
πόρους... Και τα φορτηγά γεμάτα
με πατάτες και κρεμμύδια, δεν είναι τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Και ένα σύνθημα έρχεται
στην ημερησία διάταξη, που είναι
τόσο απλό αλλά και σημαντικό, που
μπορεί να σηματοδοτήσει την ιστορία της χώρας (με ομοιοκαταληξία
στα Τουρκικά):
«Patates soğan,
güle güle Erdoğan»
«Πατάτες, κρεμμύδια,
αντίο Ερντογάν !!»
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08 Ενημέρωση
Σπατάλη απερίσκεπτος
Γράφει ο Αντγος ε.α. Γεώργιος Τζουβαλάς

Η

μάστιγα του κορωνοϊού εσυσσώρευσε δεινά και ανέκαμψε
την πορεία αναπτύξεως που άρχισε να φαίνεται μετά το οικονομικό κατρακύλισμα που είχε υποστεί η πατρίδα μας.
Οι φανατικοί της θρησκείας ισχυρίστηκαν ότι προστατευόμαστε
από την πίστη μας ή ότι οι καφενόβιοι που όλα τα ξέρουν ισχυρίστηκαν ότι οι μεγάλοι κατασκεύασαν τον κορωνοϊό για να λιγοστέψει ο
κόσμος.
Την πραγματικότητα που υποστήριξαν οι επιστήμονες λιγότεροι
την πίστεψαν και την σεβάστηκαν. Όμως οι επιστήμονες παραμερίσαντες τις μικρότητες επεδόθησαν με αξιοζήλευτη επιμέλεια και
αποτελεσματικότητα στις έρευνες και ανακάλυψαν – παρασκεύασαν
αποτελεσματικά εμβόλια για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Στις
στιγμές που τα εμβόλια παρασκευάστηκαν και διατέθηκαν για την
σωτηρία των ανθρώπων εμφανίστηκαν οι απερίσκεπτοι να υπερφαλαγγίσουν τους επιστήμονες υποστηρίζοντας την ανυπαρξία, την
αναποτελεσματικότητα ή και την ζημιογόνο δράση των εμβολίων.
Παράλληλα με την απερίσκεπτη έως βλακώδη άρνηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων προέβαλαν αιτήματα για την αύξηση
του υγειονομικού προσωπικού και των υγειονομικών μονάδων. Κάτι
που δεν έκαμαν όταν μερικοί από αυτούς ασκούσαν αντίστοιχες αρμοδιότητες και κάτι πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
Παρατηρούμε ότι προσπαθούν να καλύψουν οι αρμόδιοι της σύγχρονης περιόδου. Προσπάθειες που συνδυαζόμενες με δωρεές ευαγών
ιδρυμάτων είναι αξιόλογες. Οι δαπάνες όμως για την κάλυψη των
αναγκών σε μια χώρα με διάσπαρτα νησιά και ακριτικές περιοχές μη
εύκολα προσβάσιμες δεν μπορεί να είναι απεριόριστες.
Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει κάθε αμερόληπτος αλλά υπεύθυνος πολίτης ότι οι επιστήμονες, το υγειονομικό προσωπικό και
όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ηγωνίσθησαν και αγωνίζονται για
την προστασία της υγείας του πληθυσμού της χώρας.
Υπάρχουν όμως και εκείνοι που τορπιλίζουν αυτήν την προσπάθεια. Και είναι πρώτον: Οι σκοπίμως αποβλέποντες εις την δυσμενή
εξέλιξη της πανδημίας για να επωφεληθεί, όπως πάντοτε κατά σύστημα έπραξαν και πράττουν. Και για να γίνω σαφέστερος είναι εκείνοι που μας «διαφώτιζαν» κατά την κατοχική περίοδο ότι ο Χρυσός
της Τραπέζης Ελλάδος που διεκινήθη χάρις στις προβλέψεις και την
αυτοθυσία υπαλλήλων της Τραπέζης, ο Χρυσός που επαναπατρίσθη
μετά την απελευθέρωση και συνεισέφερε εις την ανοικοδόμηση της
χώρας, όπως οι εκθέσεις των διοικητών της Τραπέζης μαρτυρούν,
ότι τον χρυσό τον πήρε ο «Γλύξμπουργκ» για να καλοπερνά στο εξωτερικό. Προφανώς έπρεπε να τον αφήσουν εδώ για να τον πάρουν οι
κατακτήσαντες την Ελλάδα. Τέτοια ψεύδη τα έλεγαν στην κατοχή αλλά γράφουν και σε σύγχρονα βιβλία. . Παρόμοια λέγουν και σήμερα.,
Δεύτερον: Οι μη σπεύδοντες να εμβολιαστούν καίτοι καλούμενοι, είναι κυρίως αυτοί που γεμίζουν τις Μονάδες Εντατικής θεραπείας που έχουν κόστος πολλαπλάσιο των απλών κλινών νοσηλείας. Είναι αυτοί που προκαλούν την απερίσκεπτη σπατάλη εθνικών πόρων,
που θα κληθούν νεότερες γενεές να πληρώσουν αργότερα. Είναι
πολλοί απ’ αυτούς που αποθνήσκουν και στερούν τις οικογένειες και
την πατρίδα των όποιων υπηρεσιών μπορούσαν να προσφέρουν.
Τρίτον: Οι διανυκτερεύοντες «ψυχαγωγούμενοι» ή διαφθειρόμενοι εις τις πλατείες, οι αγανακτισμένοι εκ της μονώσεως, οι μετονομάζοντες τους αστυνομικούς σε μπάτσους. Οι μη ανεχόμενοι την
ύπαρξιν του φόβου, φόβου Θεού, σεβασμόν στους νόμους όπως ο
Αισχύλος στον Αίαντα περιέγραψε..
Θλίβομαι και αγανακτώ κυρίως δια την αδικαιολόγητον αμάθειαν, την απερίσκεπτον σπατάλην και την παραγνώριση του πατριωτισμού.
Δεν θέλω τον πατριωτισμό μόνο όταν ο Αττίλας είναι προ των πυλών αλλά παντού και πάντοτε.
Περισσότερα επ’ αυτού θα μπορούσε όποιος ενδιαφέρεται να
ρωτήσει τον επιζόντα πολεμιστή Στρατηγό Κων. Κόρκα. Πώς απάντησε ο αιχμαλωτισθείς Γερμανός Διοικητής, στον δικό μας Διοικητή
Τμήματος του Ιερού Λόχου που απηλευθέρωσε ένα από τα νησιά της
Δωδεκανήσου.

Προγραμματισμός για τα Εθνικά Θέματα
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Αθανάσιος Κοσσιώρης
Επίτιμος Αντιπρόεδρος
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου

Δ

ιεκδικεί η Τουρκία 152 νησιά του Αιγαίου, πολλά από τα οποία κατοικούνται. Και δεν κατοικούνται από
πρόσφατα φερμένους επήλυδες (όπως
έκανε η Τουρκία με τους έποικους στα κατεχόμενα της Κύπρου), αλλά κατοικούνται
από αυτόχθονες Έλληνες από την αυγή της
Ιστορίας.
Δ εν υπολογίζονται αυτοί καθόλου;
Ανοίγουμε ένα χάρτη και «παίζουμε» την
τύχη τους στην πολιτική σκακιέρα, λες και
είναι «εμπορεύσιμα αντικείμενα»; ( Αλλά
μήπως και στο παρελθόν, σύμμαχοί μας
στην Ευρώπη, δεν έταζαν στην Τουρκία να
της δώσουν ελληνικά νησιά για να συμμετάσχει στο πλευρό τους κατά το Β΄ΠΠ, χωρίς να υπολογίζουν τους κατοίκους;). Ας
δούνε οι Τούρκοι τη δική τους Απογραφή
του 1950, όπου η Ίμβρος είχε αμιγή ελληνικό πληθυσμό. (Για να γνωρίζουμε ποιοι
κατοικούσαν στα νησιά).
Εξ άλλου ποια είναι η μέριμνα γι’ αυτό
το νησιωτικό πληθυσμό; Ναι, καταφέραμε
να περάσει στα κείμενα η ειδική μέριμνα
της «νησιωτικότητας». Οι νησιώτες ασχολούνται κυρίως με την αλιεία. Έχουν τα νησιά μας ζώνη αλιείας; Όχι, γιατί η ζώνη αλι-

είας, μετά το 1982, εντάχθηκε στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), την
οποία δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα
να την ανακηρύξουμε και να την οριοθετήσουμε μαζί με την «αδελφή έννοια» της
υφαλοκρηπίδας μας. Αλωνίζουν οι Τούρκοι ψαράδες έξω από τα 6 ν.μ. με θηριώδεις μηχανότρατες και σαρώνουν ακόμη
και το γόνο, αφού δε δεσμεύονται από τους
αυστηρούς κανόνες της ΕΕ για το άνοιγμα
του πλέγματος των δικτύων, το οποίο όμως
είναι υποχρεωτικό για τους Έλληνες κατοίκους των νησιών.
Πώς προστατεύει τους οικονομικούς
πόρους της αλιείας της η ΕΕ; Δεν την ενδιαφέρει; Μερικά χρόνια παλαιότερα παρ’
ολίγο να ξεσπάσει ο «πόλεμος του μπακαλιάρου» στην Ευρώπη. Το θυμόμαστε;
Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της
ΕΕ αποτελεί επιλογή του καθενός εκ των
κρατών-μελών ή δέσμευση; Ευχή ή υποχρέωση; Και σε ποιο βαθμό;
Αφού η οικονομική πολιτική κάθε
κράτους-μέλους διέπετε εν πολλοίς από
τις αποφάσεις της ΕΕ (κοινό νόμισμα, κλπ ,
κλπ.), κατά πόσον «επιτρέπεται» στην ΕΕ
να μην ενδιαφέρεται άμεσα για τις εκμεταλλεύσιμες ζώνες που παρέχει το διεθνές
δίκαιο της θάλασσας σε όλα τα κράτη-μέλη
της (χωρική θάλασσα, ΑΟΖ, Συνορεύουσα
Ζώνη, Υφαλοκρηπίδα, κλπ.);
Δεν θα ήταν ένα βήμα προς την ενίσχυση του πολιτικού σκέλους της ΕΕ, για

την ενιαία αντιμετώπιση εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της
Θάλασσας στο οποίο πιστεύει;
Με τις σκέψεις αυτές δεν αναιρούνται
βέβαια ούτε η συνεργασία της Κομισιόν με
τις εθνικές και τοπικές Αρχές, ούτε η παρουσία της Frontex στα νησιά μας και η διασφάλιση οικονομικών και υλικών πόρων
από την ΕΕ. Απλώς τονίζεται η ανάγκη ενδυνάμωσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και των γρήγορων αντανακλαστικών
μιας δύσκολης και πολύγλωσσης γραφειοκρατίας.
Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δε διαφαίνεται στο ορατό (αλλά ίσως και στο
απώτερο) μέλλον. Ήδη η ΕΕ έχει αρχίσει να
σχεδιάζει μια «ειδική σχέση» με την Τουρκία, αντί για την ένταξή της σ’ αυτή. Πώς μετέχουμε σ’ αυτή την «ειδική σχέση»;
Είναι δεδομένο ότι η Ευρώπη δε θέλει
να στείλει τα παιδιά της σε πόλεμο, ενώ η
Τουρκία έχει πολύ κόσμο να διαθέσει. Μήπως λοιπόν η ΕΕ καλοβλέπει το ανθρώπινο
μέγεθος του στρατιωτικού δυναμικού της
Τουρκίας και της αρέσει μια «ειδική αμυντική συνεργασία»;
Έχει κανένα συμφέρον απ’ αυτό η Ελλάδα; Μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο ή
πρέπει οπωσδήποτε να το αποτρέψει;
Αυτά θα πρέπει να προβλεφθούν στις
αμέσως επόμενες συναντήσεις στην ΕΕ με
ξεκάθαρα λόγια και όχι ευχολόγια.

Iστορικά ψέματα της τουρκικής προπαγάνδας
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Ιωάννης Μ. Ασλανίδης,
Επίτιμος Διοικητής Σ.Σ.Ε
Το Παρόν κείμενο είναι απώρρεια των λεχθέντων του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος διατύπωσε ωμά την απαίτηση, “να
διαγράψουμε από το λεξιλόγιό μας την λέξη
‘’γενοκτονία’’ και να μην διοργανώνουμε εορτές μνήμης για την Γενοκτονία”.
Αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, το ψέμα
και το θράσος, της Σημερινής Κυβέρνησης του
Ερντογάν, να αναφέρεται τόσο ανιστόρητα. Αυτό σημαίνει, είτε αυτή είναι προπαγάνδα για
εσωτερική κατανάλωση της χώρας , είτε δεν
γνωρίζουν Ιστορία, γεγονός που δεν πιστεύω.
Μερικά από τα χονδροειδή ψέματα της Κυβέρνησης Ερντογάν, στις ανακοινώσεις, σε δημοσιεύσεις και στην Παιδεία της Τουρκίας:
Πρόσφατα ο κ. Ερντογάν, στα εγκαίνια του
Μουσείου της Τροίας, σε ομιλία του, μεταξύ άλλων είπε: «… θα μαθαίνουν οι νέοι μας ποιοι
ήταν οι πρόγονοί μας ».
Ερώτηση: Μήπως γνωρίζει να μας πει ο
κ. Ερντογάν που ήταν οι Τούρκοι το 1000
– 800 π.Χ;
Η Τουρκία σήμερα διαμαρτύρεται για κακή
συμπεριφορά του Ελληνικού Κράτους προς
τους Μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης,
τους οποίους μάλιστα θεωρεί Τούρκους. Επί
του θέματος αυτού γνωρίζουμε ότι, οι Μου-

σουλμάνοι κατά την ανταλλαγή με δική τους θέληση, διότι δεν ένοιωθαν Τούρκοι, παρέμειναν
στη Θράκη. Ήταν τότε 120.000. Σε αντιστάθμισμα αυτών έμειναν στην Κωνσταντινούπολη
250.000 Έλληνες χριστιανοί. Σήμερα οι Μουσουλμάνοι της Θράκης είναι 180.000 περίπου
και οι Χριστιανοί στην Κωνσταντινούπολη μόλις
2.000 και μετά τα γεγονότα του 55, σχεδόν τους
αποτελείωσε.
Ερώτηση: Αυτό δεν είναι ασύστολο ψέμα; Αντίθετα η Τουρκία οφείλει να δώσει
λόγο για τον εξανδραποδισμό των Χριστιανών της Κωνσταντινούπολης.
Στο παρόν κείμενο θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα, για τους Μουσουλμάνους
της Θράκης ότι είναι γηγενής λαός από τα λεγόμενα περιφερειακά Ελληνικά φύλα, όπως οι
Ηπειρώτες, οι Μακεδόνες και πολλές άλλες φυλές. Αυτοί εξισλαμίστηκαν κατά την Τουρκική
Σκλαβιά, με τους γνωστούς εγκληματικούς τρόπους. Υπ’ όψη εάν δεν υπήρχε ο Άγιος Κοσμάς ο
Αιτωλός και οι Ηπειρώτες, σήμερα θα ήταν
Μουσουλμάνοι, το θρήσκευμα. Επομένως μακριά από τους Μουσουλμάνους της Θράκης,
αυτοί δεν είναι Τούρκοι, είναι Έλληνες.
Ο κ. Ερντογάν για να δικαιολογήσει τις γενοκτονίες, σε μία από τις, αναληθείς πάντα, ιστορικές αναφορές του μας γνώρισε ότι, πρώτοι
επιτέθηκαν εναντίων των Τούρκων Μουσουλμάνων, οι χριστιανοί κάτοικοι της Μικράς Ασίας,
οπότε αναγκάστηκαν οι Τούρκοι να αμυνθούν.

Επ’ αυτού τα σχόλια δικά σας, διότι είναι θράσος.
Το τελευταίο που θα ήθελα στην παρούσα
φάση ακόμα να επισημάνω είναι για την Τουρκική Παιδεία. Η τουρκική προπαγάνδα γνωρίζει
στους νέους της, δια της Παιδείας, σε γενικές
γραμμές ότι:
l Για Όλα τα δεινά που υπέστησαν οι Τούρκοι,
υπεύθυνοι είναι οι Έλληνες.
l Οι Αρχαίοι Έλληνες έχουν εξαφανισθεί, δεν
υπάρχουν και ότι Ιστορικά έχουν εξαφανισθεί.
l Οι Αρχαίοι Τούρκοι δημιούργησαν τον Αιγιακό Πολιτισμό. Ο Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός είναι παρακλάδι του Αιγιακού πολιτισμού, άρα ο Ελληνικός πολιτισμός προέρχεται από τον Τουρκικό πολιτισμό.
Σύμφωνα με την Τουρκική προπαγάνδα, το
σημερινό Ελληνικό κράτος δεν έχει καμία σχέση
με τους Αρχαίους Έλληνες. Ήταν απόφαση των
Μεγάλων Δυνάμεων να δημιουργήσουν Ελληνικό Κράτος επάνω στα Τουρκικά Εδάφη. Με τέτοια προπαγάνδα δεν μπορεί κανείς να πιστεύει
ότι Έλληνες και Τούρκοι μπορούν να μονοιάσουν. Και μάλιστα όταν δεν θέλουν οι Τούρκοι
να αναγνωρίσουν ούτε την γενοκτονία των Ποντίων και να ζητήσουν συγνώμη.
Και! Σήμερα ακόμη που γράφεται το κείμενο αυτό, βρίσκεται καλά οργανωμένο σχέδιο
προπαγάνδας της Τουρκίας, με μπαράζ εμπρηστικών δηλώσεων και κινήσεων που βάζουν
«Φωτιά » στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις.,,

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Απόστρατος Αξκος ΣΞ
ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις
και Στρατηγικές
Σπουδές
Δόκιμος
Ερευνητής ΙΔΙΣ
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.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Ο πρέσβυς της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, διαμαρτυρήθηκε στο ελληνικό ΥΠΕΞ για μονομερή στήριξη του Ισραήλ στην κρίση που είναι σε εξέλιξη στην Λωρίδα της Γάζας. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα επισκεφθεί την 18 Μαΐου την Ραμάλα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Παλαιστίνιο ομόλογο
του.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο Εντυ Ράμα είναι ο μεγάλος νικητής των προσφάτων
εκλογών στην Αλβανία, αφού το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατάφερε να κερδίσει 74 από τις 140 έδρες της βουλής, με ποσοστό 48,66%. Με την νίκη αυτή ο Ράμα κατάφερε ότι δεν
έχει καταφέρει κανείς άλλος πρωθυπουργός της μετακομμουνιστικής Αλβανίας, να εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη
φορά. Από πλευράς της ελληνικής μειονότητας, εξελέγησαν ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες υποψήφιος
με το Δημοκρατικό Κόμμα στην περιφέρεια Τιράνων και ο
Νίκος Κούρης στην Περιφέρεια Αυλώνα με το Σοσιαλιστικό.
Να σημειωθεί ότι το κόμμα του Ράμα ήρθε πρώτο στις
προτιμήσεις των ψηφοφόρων στους δήμους όπου διαβιοί η
ελληνική μειονότητα, στις πόλεις Χιμάρα, Δρόπολη και Φοινίκι. Επίσης ότι οι Βορειοηπειρώτες που ζουν στην Ελλάδα,
δεν πήγαν να ψηφίσουν στις εκλογές αφού ο Ράμα είχε ορίσει καραντίνα 14 ημερών για όσους θα ταξίδευαν από Ελλάδα στην Αλβανία για τις εκλογές.

ΚΥΠΡΟΣ
Στο διάστημα από 27 έως 29 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στην Γενεύη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και παρουσία
του ΓΓ αυτού, άτυπη πενταμερής μεταξύ των εγγυητριών
δυνάμεων και των δυο κυπριακών κοινοτήτων. Σκοπός της
συναντήσεως ήταν να προσδιοριστεί αν υπάρχει κοινό έδαφος για να διαπραγματευθούν τα μέρη μια διαρκή λύση του
κυπριακού προβλήματος, εντός ενός προβλεπτού ορίζοντα. Η Τουρκία είχε στην ατζέντα της πρόταση για δυο ξεχωριστά κράτη, έξω από κάθε συμφωνία μέχρι σήμερα για πιθανή λύση του κυπριακού.
Η τουρκική πλευρά δεν δέχθηκε την παρουσία της ΕΕ
στην συνάντηση, κάτι που έγινε αποδεκτό από τον ΓΓ του
ΟΗΕ Γκουτέρες.

ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Ο Ερντογάν εκμεταλλευόμενος την ένταση μεταξύ
Παλαιστινίων και Ισραηλινών, συνομίλησε με τον ηγέτη της
Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas και τον ηγέτη της
Χαμάς, Ismael Haniyeh για να δηλώσει τη στήριξή του και
τον όρκο του να "κινητοποιήσει τον ισλαμικό κόσμο ενάντια
στην Ισραηλινή τρομοκρατία".
β. Ο πρόεδρος Ερντογκάν σε ομιλία του στην Τουρκία
στις 12 Μαΐου, στρέφοντας τα βέλη του κατά της Ευρώπης
είπε: ‘’Στην Ευρώπη ζουν 35 εκατ. μουσουλμάνοι, εκ των
οποίων 6 εκατ. Τούρκοι, όλοι αδέλφια μας’’, Συνεχίζοντας,
παρομοίασε το «κλίμα μίσους» όπως το ονόμασε που έχει
δημιουργηθεί για τους μουσουλμάνους στην Ευρώπη, με
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Επισκόπηση Γεγονότων
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 18 ΜΑΙΟΥ 2021
την αντιμετώπιση των Εβραίων λίγο πριν από τον Β’ ΠΠ.
γ. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επεσκέφθη την Σαουδική Αραβία
σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τις τεταμένες σχέσεις
μεταξύ των δυο χωρών μετά την δολοφονία του Jamal Khashoggi μέσα στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας σε
τουρκικό έδαφος το 2018. Από τότε η Σαουδική Αραβία
έκλεισε οριστικά 8 τουρκικά σχολεία εκ των 26 που λειτουργούν στο βασίλειο, ενώ και οι εισαγωγές τουρκικών
προϊόντων μειώθηκαν κατά 94% μέσα σ’ ένα χρόνο.

ΗΠΑ
α. Στις 24 Απριλίου, ο πρόεδρος Biden, ανεγνώρισε
την γενοκτονία 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1915, όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά.
β. Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Τουρκία ότι, μετά την λήξη
του Μνημονίου Συνεργασίας με τις εννέα χώρες συμπαραγωγής του μαχητικού F-35 που είχε υπογραφεί το 2006,
υπέγραψαν νέο Μνημόνιο με τις υπόλοιπες 8 χώρες, αφήνοντας την οριστικά εκτός, λόγω της επιμονής της να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους S-400.
γ. Σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό ΥΠΕΞ ζητά αυξημένη προσοχή σε όσους θελήσουν να ταξιδέψουν στην
Τουρκία, λόγω τρομοκρατίας και αυθαίρετων συλλήψεων.
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τρομοκράτες μπορεί να επιτεθούν με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση, στοχεύοντας
τουριστικές τοποθεσίες, κόμβους μεταφοράς, αγορές / εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, ξενοδοχεία, κλαμπ, εστιατόρια, χώρους λατρείας, πάρκα, μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αεροδρόμια και άλλα δημόσιους χώρους.
δ. Ενημερώνοντας την Επιτροπή του Κογκρέσου για
τις Ένοπλες Δυνάμεις (Senate Armed Services Committee), ο επικεφαλής της DIA (Defence Intelligence Agency)
Αντγος Scott Berrier, είπε ο ότι ‘’ η Κίνα δουλεύει πυρετωδώς για την βελτίωση και την αύξηση των πυρηνικών της
δυνάμεων, ώστε να φθάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει την
τεχνολογία των ΗΠΑ, στο θέμα’’. Η εκτίμηση της DIA είναι
ότι οι κινεζικές ΕΔ διαθέτουν 200 πυρηνικές κεφαλές και
ότι η Κίνα θα έχει 1.000 πυρηνικές κεφαλές μέχρι το 2030.
Άλλοι ανεξάρτητοι αναλυτές διαφωνούν και θεωρούν ότι η
Κίνα σήμερα διαθέτει ήδη 1.000 κεφαλές. Ένα επί πλέον
στοιχείο που ανησυχεί τις ΗΠΑ είναι ότι η Κίνα έχει αναπτύξει τους υπερηχητικούς πυραύλους DF-17, οι οποίοι μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΙΣΡΑΗΛ
α. Στις 22 Απριλίου, συριακός αντιαεροπορικός πύραυλος SA-5 εξεράγη κοντά στην πόλη Dimona του Ισραήλ, η οποία ευρίσκεται στον νότο της χώρας κοντά στα
σύνορα με την Συρία. Η έκρηξη ανησύχησε τις αρχές του
Ισραήλ όχι μόνο γιατί 13 χλμ νοτιοδυτικά της πόλεως ευρίσκεται ο πυρηνικός του αντιδραστήρας, αλλά και γιατί το
σύγχρονο ισραηλινό σύστημα Α/Α αμύνης, τριών επιπέδων
μάλιστα, δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τον πύραυλο, καίτοι
αυτός διέγραψε πορεία 300 χλμ μέχρι να φθάσει στην Dimona.
β. Στις 26 Απριλίου, η βουλή του Ισραήλ, όρισε για
πρώτη φορά μια γυναίκα, την Υπτγο εα Orna Barbivai επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, θέση που
μέχρι σήμερα κατείχαν μόνο άνδρες. Η Barbivai είναι 58
ετών, μητέρα τριών παιδιών και έχει υπηρετήσει επι σειρά
ετών στις ισραηλινές ΕΔ.
γ. Στις 2 Μαΐου, το περιφερειακό δικαστήριο της Ιερουσαλήμ διέταξε έξωση έξι οικογενειών Παλαιστινίων
από την περιοχή Sheikh Jarrah της ανατολικής Ιερουσαλήμ
προκειμένου να εγκατασταθούν Ισραηλινοί έποικοι, ενέργεια η οποία συνέβαλε στο ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα σοβαρών επεισοδίων με-

ταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινών αρχών ασφαλείας. Αρχικά υπήρξαν μόνο τραυματισμοί Παλαιστινίων περί το τέμενος Al-Aqsa, στην συνέχεια όμως η μεν Χαμάς εκτόξευσε
μεγάλο αριθμό ρουκετών εναντίον μεγάλων πόλεων του
Ισραήλ, η δε ισραηλινή αεροπορία απήντησε με προσβολές
τουλάχιστον 90 στόχων στην Γάζα, προκαλώντας τον θάνατο σε 188 Παλαιστινίους μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, σε
διάστημα μιας εβδομάδος. Μόνο την 16η Μαΐου, σκοτώθηκαν 40 Παλαιστίνιοι. Μεταξύ των στόχων της ισραηλινής
αεροπορίας ήταν και ένα 12οροφο κτήριο που στέγαζε παγκοσμίου εμβελείας ΜΜΕ όπως το Al-Jazeera και Associated Press. Της προσβολής είχε προηγηθεί προειδοποίηση
μιας ώρας για την εκκένωση του κτηρίου.
Από την άλλη, η Χαμάς έχει εκτοξεύσει πάνω από
3.000 ρουκέτες κυρίως προς τις πόλεις Sderot, Ashkelon
και Ashdod, επιχείρηση που είχε να συμβεί από το 2014. Η
απάντηση της Χαμάς προκάλεσε τον θάνατο 10 Ισραηλινών
πολιτών.

ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι Γερμανοί Πράσινοι όρισαν υποψήφια καγκελάριο ενόψει των γενικών
εκλογών του προσεχούς Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την
συμπρόεδρο του κόμματος, Αναλένε Μπέρμποκ, την υποψηφιότητα της οποίας ανακοίνωσε χθες ο έτερος των συμπροέδρων, Ρόμπερτ Χάμπεκ.
Η είδηση είναι σημαντική γιατί μέχρι σήμερα, οι Πράσινοι δεν όριζαν υποψήφιο καγκελάριο και στις προεκλογικές
εκστρατείες τους ηγούνταν οι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής τους ομάδας.

ΡΩΣΙΑ
Ο Πατριάρχης Κύριλλος της Ρωσίας, σε συνέντευξη
του στο κανάλι Russia 24, στις 24 Απριλίου δήλωσε ότι,
‘’Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τους Χριστιανούς στον ισλαμικό κόσμο, δεν έχει προηγούμενο. Μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
στην οποία ζούσαν χριστιανικές μειονότητες και ουδείς
τους έκανε κακό’’.

ΑΦΡΙΚΗ

ΛΙΒΥΗ
α. Κατά την επίσκεψη πολυμελούς τουρκικής αντιπροσωπίας στην Τρίπολη υπό τον ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου, η
ΥΠΕΞ της Λιβύης Νάιλα αλ Μανγκούς κάλεσε την Τουρκία
‘’να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της και τους μισθοφόρους
που υποστηρίζει από την χώρα, ώστε να συμβάλλει στην
διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας της Λιβύης’’.
β. Ο μεγάλος Μουφτής της Λιβύης Al-Gharyani, δήλωσε την Τετάρτη 6 Μαΐου, ότι ‘’όλα θα ήταν δυσκολότερα
στην Τρίπολη, αν δεν είχε βοηθήσει η Τουρκία’’. Στις ίδιες
δηλώσεις κατέκρινε όσους εξισώνουν την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στην Λιβύη, με αυτά άλλων χωρών
που βρίσκονται στην χώρα, χωρίς διμερή συμφωνία με την
Λιβύη.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
α. Το ΥΠΕΞ της χώρας ανακοίνωσε πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας σε επίπεδο Υφυπουργών Εξωτερικών, από 5 έως 6 Μαΐου στο Κάιρο, με
σκοπό την ομαλοποίηση των σχέσεων των δυο χωρών.
β. Η Αίγυπτος συμφώνησε με την Γαλλία για μια αγορά
στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δις δολαρίων. Στα υλικά αυτά
περιλαμβάνονται 30 μαχητικά αεροσκάφη Rafale, ένας
στρατιωτικός δορυφόρος και δύο αεροσκάφη πολλαπλών
ρόλων τύπου A-330 MRTT (multi-role tanker transport), τα
οποία μπορούν να εκτελέσουν τόσο αποστολές εναερίου

ανεφοδιασμού, όσο και μεταφορές στρατιωτικού προσωπικού.

Κύριο Γεγονός:
Η αύξηση της πιέσεως στην Τουρκία από αμερικανικής πλευράς, προκειμένου να εγκαταλείψει την προσέγγιση της με την Ρωσία και να επιστρέψει στην δυτική συμμαχία. Η πίεση αυτή εκδηλώθηκε με τρεις κυρίως ενέργειες:
l Την οριστική της αποπομπή από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των μαχητικών F-35.
l Την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων το 1915.
l Έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας για Αμερικανούς πολίτες
που θα θελήσουν να ταξιδέψουν στην Τουρκία.

Συμπεράσματα:
α. Με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων,
η Αμερική εξασκεί την μεγαλύτερη δυνατή πίεση στην
Τουρκία, προκειμένου να την επαναφέρει πλήρως στην δυτική συμμαχία, αφού για πρώτη φορά 106 χρόνια μετά την
διάπραξη της γενοκτονίας, Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα στην αρχή της θητείας του, την αναγνωρίζει επισήμως.
β. Η ελληνική πλευρά (Ελλάδα και Κύπρος), πήγε σε
μια άτυπη πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό, χωρίς να
έχει κάποιο ουσιαστικό λόγο, αφού το θέμα είναι γνωστό
εδώ και 47 χρόνια στον ΟΗΕ. Δεν συμφέρει την ελληνική
πλευρά η αναζήτηση λύσεως εκτός των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ. Αντιθέτως, θα έπρεπε να τα επικαλούμεθα συνεχώς
ως βάση για οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα.
Στην άτυπη αυτή συνάντηση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πήγε ως εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής κοινότητας, ενώ το δυνατό σημείο της Κύπρου είναι η
διεθνής αναγνώριση της υπάρξεως της ως κράτους. Πλέον
αυτού, η Τουρκία έθεσε προς συζήτηση για πρώτη φορά
την λύση των δυο ξεχωριστών κρατών, κάτι που εκτιμάται
ότι δεν επιθυμεί ως λύση αφού σε μια τέτοια περίπτωση, το
ανεξάρτητο ελληνοκυπρικό κράτος θα μπορούσε κάλλιστα
να προσφέρει βάσεις και λιμάνια στις ελληνικές ΕΔ, προκειμένου προφανώς να αναγκάσει την ελληνοκυπριακή
πλευρά να συζητήσει την δικοινοτική-διζωνική ομοσπονδία, η οποία αποβλέπει στον πολιτικό έλεγχο όλης της νήσου. Την δικοινοτική-διζωνική ομοσπονδία δέχθηκε ο Μακάριος ως λύση του μελλοντικού καθεστώτος της νήσου
τον Φεβρουάριο του 1977, σε επίσημη συνάντηση με τον
Ντενκτάς. Στην συνάντηση συμφώνησαν στις τέσσερεις κατευθυντήριες γραμμές για την λύση του Κυπριακού, με μια
εξ αυτών, την ομοσπονδιακή δομή του μελλοντικού κράτους. Μόνο που σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν ήταν απαραίτητη η τήρηση των δυο δομών (κοινοτήτων), σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
γ. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα στην προεκλογική
εκστρατεία της Γερμανίας, φαίνεται ότι οι Πράσινοι θα μπορούσαν να ηγηθούν κεντροαριστερής κυβερνήσεως συνασπισμού, σε συνεργασία με το σοσιαλδημοκρατικό SPD
(15% του δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις) και τους Φιλελευθέρους του FDP (9%), χωρίς να αποκλείεται και συγκυβέρνηση με το αριστερό κόμμα Die Linke, κάτι που θα
σημάνει μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Γερμανίας.
δ. Η Τουρκία για άλλη μια φορά έλαβε ανοικτά μέρος
υπέρ της Χαμάς και κατά του Ισραήλ στην πρόσφατη κρίση
που εκδηλώθηκε μετά τα επεισόδια στο τέμενος al-Aqsa
στην Ιερουσαλήμ. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Ερντογκάν πήρε απόφαση ότι ο ηγετικός ρόλος που θέλει να παίξει στον
μουσουλμανικό κόσμο, οδηγεί αναπόφευκτα σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ και την Δύση ευρύτερα. Φαίνεται να καταλαβαίνει πλέον ότι, η ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί μεταξύ
Ανατολής και Δύσεως δεν μπορεί να συνεχιστεί, μετά την
αλλαγή στην προεδρία των ΗΠΑ. Η Χαμάς έχει στηριχθεί
ποικιλοτρόπως από την Τουρκία στο παρελθόν, στήριξη
που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
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Είναι Δημοκρατική Χώρα η Τουρκία; Σύγκριση με Ελλάδα
(αναφορά στον «Democracy Index-2020” του Economist)
Γράφει ο Υποπτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Πάσχου-Οικονομολόγος
MSc Διεθνές-Ανθρωπιστικό Δίκαιο-Γεν. Γραμ. Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ
Για τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία
(επεκτατικός ρόλος στην εξωτερική-ενεργειακή πολιτική,
στρατιωτική παρουσία και εμπλοκή σε εμπόλεμες καταστάσεις
άλλων χωρών, επιλογές εξοπλισμών, οικονομική πολιτική), θα
πρέπει να αναζητηθούν απαντήσεις και μέσα από το επίπεδο
λειτουργίας της Δημοκρατίας της, όπου κατά μεγάλο βαθμό μπορεί
να εξηγηθεί ο τρόπος που ασκείται η εσωτερική και εξωτερική της
πολιτική.

Ο

Ετήσιος Κατάλογος «Democracy Index 2020» του Economist αξιολογεί 167 χώρες, βαθμολογεί το επίπεδο δημοκρατίας κάθε χώρας στην κλίμακα 0-10 και η τελική βαθμολογία
είναι αποτέλεσμα πέντε επί μέρους παραγόντων (αναφέρονται τιμές για Ελλάδα-Τουρκία), ως ακολούθως:
Ι.«Εκλογική Διαδικασία & Πλουραλισμός-Electoral Process & Pluralism»
Τουρκία: 3,50 - Ελλάδα: 9,58 (ΔΙΑΦΟΡΑ: +6,08)
ΙΙ.«Λειτουργία της Κυβέρνησης-Functioning of Government»
Τουρκία: 5,36 - Ελλάδα: 5,21 (ΔΙΑΦΟΡΑ: -0,15 )
ΙΙΙ.«Πολιτική Συμμετοχή-Political participation»
Τουρκία: 5,56 - Ελλάδα: 6,11 (ΔΙΑΦΟΡΑ: +0,55)
IV.«Πολιτικός Πολιτισμός-Political Culture»
Τουρκία: 5,63 - Ελλάδα: 7,50 (ΔΙΑΦΟΡΑ: +1,87 )
V.«Πολιτικές Ελευθερίες/Δικαιώματα-Civil Liberties»
Τουρκία: 2,35 - Ελλάδα: 8,35 (ΔΙΑΦΟΡΑ+6)
Με βάση τη Συνολική Βαθμολογία τους οι χώρες κατατάσσονται σε 4 είδη «Δημοκρατιών-Καθεστώτων»:
Αριθμός Χωρών
%
Παγκ. Πληθυσμού
1.Πλήρεις Δημοκρατίες-Full Democracies (βαθμολ.8-10)
23
8.4 %
2.Ατελείς Δημοκρατίες-Flawed Democracies (βαθμολ.6-8)
52
41.0 %
3.Υβριδικά Καθεστώτα-Hybrid Regimes (βαθμολ.4-6)
35
15.0 %
4.Αυταρχικά Καθεστώτα-Authoritarian Regimes(βαθμ.0-4)
57
35.6 %
Στην έκθεση Economist αναφέρεται ότι οι πολίτες όλων των κρατών βίωσαν την πιο μεγάλη
στέρηση ατομικών ελευθεριών που έχουν ποτέ επιβληθεί από τις κυβερνήσεις σε καιρό ειρήνης
λόγω πανδημίας κατά το 2020.
«Πλήρεις Δημοκρατίες» θεωρούνται κατά Economist 23 χώρες, 1η Νορβηγία (βαθμός 9,81),
ακολουθούν Ισλανδία, Σουηδία, Ν.Ζηλανδία, Καναδάς, Φινλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Αυστραλία,
Ολλανδία, Ελβετία, Γερμανία, Μ.Βρεττανία, Ιαπωνία, Ισπανία, Νότια Κορέα(23η).

Γράφει ο Τχης ε.α. Κυριακίδης Χρήστος

Δ

εν πρέπει ποτέ να μάθουν οι Έλληνες ότι: Δημόκριτος, Πυθαγόρας, Ηράκλειτος διατύπωσαν απόλυτα τη θεωρία της Πυρηνικής Φυσικής και της Ειδικής Σχετικότητος, ενοποιώντας σε ενιαίους μαθηματικούς τύπους τον Ηλεκτρισμό, την Βαρύτητα, τον Μαγνητισμό, την Αστρονομία, και τα
Ασθενή Ρεύματα Πυρήνων Ατόμων.
Δεν πρέπει ποτέ να μάθουν οι Έλληνες ότι: οι
Αστρονόμοι – Μαθηματικοί, Εύδοξος, Κάλλιπος, Αρίσταρχος, Ευκλείδης, Αρχιμήδης, Κόνων, Ίππαρχος,
Κλεομήδης, Απολλώνιος, Πτολεμαίος, θέων, Υπατία,
Πάππος, είχαν εξαντλήσει τα όρια της ανθρώπινης
νοημοσύνης επιλύοντας ΝΟΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ εξισώσεις 12 αγνώστων (δώδεκα εξισώσεις δώδεκα αγνώστων) ενώ το όριο των σημερινών
Η/Υ είναι «7 εξισώσεις 7 αγνώστων». Διότι πρέπει να
προβληθούν οι κλεπταποδόχοι αρχαίας γνώσης Κέπλερ, Γαλιλαίος κλπ…
Δεν πρέπει οι έλληνες να γνωρίζουν ότι : οι Μηχανικοί – Τεχνικοί Ευπαλίνος, Σώστρατος, Ήρων, Ζώσιμος, Καλλίνικος, κατασκεύαζαν τοπογραφικά όργανα
τριγωνομετρικής τοπογραφήσεως, αυτόματους μηχανισμούς και όργανα ηλεκτρικών εφαρμογών, διότι
πρέπει να προβληθεί ο κλεπταποδόχος Έντισον ως

Διαπιστώσεις-Σύγκριση Τουρκία-Ελλαδα:
Τουρκία
l Συνολική βαθμολογία 4,48. Είναι 104η στη γενική κατάταξη και εντάσσεται στην κατηγορία των
«Υβριδικών Καθεστώτων» μεταξύ 35 ομοίων χωρών (Ουκρανία 79η -Γεωργία 91η -Ουγκάντα
98η -Γκάμπια 103η -Πακιστάν 105η).
l Πολύ χαμηλή βαθμολογία για Τουρκία στους επί μέρους παράγοντες Ι&V (Εκλογική Διαδικασία-Πολιτικές Ελευθερίες). Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην Τουρκία η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, παραβιάζονται δημοκρατικοί θεσμοί, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικές-θρησκευτικές
ελευθερίες, ατομικά δικαιώματα, δικαιώματα γυναικών, ελευθερία τύπου και έκφρασης. Διώκονται, ή έχουν φυλακισθεί, εκατοντάδες δημοσιογράφοι, δικαστές, εισαγγελείς δικηγόροι, εν ενεργεία και απόστρατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Κουρδικού
κόμματος.
l Δυσμενής για την Τουρκία είναι πρόσφατη έκθεση του κογκρέσου για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ ομάδα αμερικανών γερουσιαστών κατέθεσε στις 30 Απριλίου νομοσχέδιο
για επιβολή κυρώσεων στην τουρκική κυβέρνησή κατηγορώντας την για κράτηση χιλιάδων ανθρώπων και καταστολή πολιτικών ελευθεριών.
l Σε ένα τέτοιο καθεστώς με αυταρχική διακυβέρνηση, όπως είναι η Τουρκία σήμερα, όπου η
απόλυτη εξουσία ανήκει σε ένα και μόνο πρόσωπο που κυβερνά τη χώρα 19 συναπτά έτη, δεν
πρέπει να φαίνεται ως παράδοξο το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν
την Ελλάδα, Κύπρο, Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο, την εμπλοκή σε πολεμικές επιχειρήσεις, τα ενεργειακά κλπ («δικτάτορα» χαρακτήρισε πρόσφατα τον κ.Ερντογάν ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο
Νράγκι).
Ελλάδα
l Συνολική βαθμολογία 7,39. Είναι 37η στη γενική κατάταξη και εντάσσεται στην κατηγορία των
«Ατελών Δημοκρατιών» μεταξύ 52 ομοίων χωρών (Γαλλία 24η -ΗΠΑ 25η -Ισραήλ 27η -Ιταλία 29η
-Κύπρος 34η -Βουλγαρία 52η -Ρουμανία 62η -Σερβία 66η -Αλβανία 71η ). Η Ελλάδα ως «Πλήρης
Δημοκρατία» κατά Economist ήταν από 2006-2008. Η μετέπειτα “υποβίβαση” μάλλον οφείλεται
στη δεκαετή μνημονιακή πολιτική και την τότε πολιτική αστάθεια που επηρέασαν δημοκρατικούς
και εργασιακούς θεσμούς.
l Στον παράγοντα ΙΙ (Λειτουργία της Κυβέρνησης) η Ελλάδα βαθμολογείται χαμηλότερα από την
Τουρκία. Αυτή η όχι και τόσο ευχάριστη διαπίστωση σίγουρα είναι σε γνώση της κοινής γνώμης
που συμμετείχε στην έρευνα του Economist. Τούτο βέβαια θα πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση προκειμένου να εκσυγχρονιστούν ανάλογοι θεσμοί που αφορούν την εκτελεστική εξουσία,
τη δημόσια διοίκηση, τη δημόσια εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση-πολιτικά κόμματα καθώς και στην
εμπέδωση λαϊκής αντίληψης ότι οι πολίτες έχουν ελεύθερη επιλογή και έλεγχο στη ζωή τους.
Επιβάλλεται η χώρα μας, στο μέρος όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, να ανεβάσει την βαθμολογία της όχι για να μπει σε υψηλή θέση στον πίνακα του economist αλλά για να αναβαθμιστούν οι
δημοκρατικοί θεσμοί επ΄ ωφελεία των πολιτών και φαίνεται υπάρχουν αρκετά μεγάλα περιθώρια.
Απαραίτητο επίσης είναι να μειωθούν μη αναγκαίοι περιορισμοί σε πολιτικά-ατομικά δικαιώματα, να βελτιωθεί ποιοτικά αλλά και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και οι θεσμοί
περί πολιτικής συμμετοχής στην κοινωνία, σημεία δηλ. στα οποία καταγράφεται χαμηλή «επίδοση» για την Ελλάδα στον «Democracy Index».

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
εφευρέτης του …ηλεκτρισμού, αν και οι ανωτέρω έλληνες μηχανικοί χρησιμοποιούσαν το Ήλεκτρον (κεχριμπάρι) ως φυσικό συσσωρευτή στατικού ηλεκτρισμού σε τεχνικές εφαρμογές…
Δεν πρέπει οι έλληνες να γνωρίζουν ότι : οι Γεωγράφοι – Εξερευνηταί Σκύλαξ, Πυθέας, Εύδοξος,
Στράβων, Παυσανίας, Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, Εκαταίος, είχαν χαρτογραφήσει όλη την επιφάνεια του
πλανήτη, διότι υπάρχει κίνδυνος να μάθουν οι έλληνες ότι η Ατλαντίδα και η Αμερικανική Ήπειρος ανήκαν
διοικητικά στους Δελφούς, ενώ η Ασίας ανήκε διοικητικά στις Σάρδεις, με κεντρικό συντονιστή το Απολλώνειο Κέντρο Δήλου, στο οποίο οι Υπερβόρειοι Έλληνες
(Βόρεια Σιβηρία) έστελναν ως ένδειξη αναγνώρισης
«κάθε έτος, εκλεκτά σιτηρά», μέσω των Ελλήνων Αριμασπών και Ισσηδόνων και Μασαγετών Κεντρικής και
Νοτίας Σιβηρίας.
Δεν πρέπει οι έλληνες να γνωρίζουν ότι οι Έλληνες Ιατροί, Γαληνός, Κέλσος, Ηρακλείδης , Ηρόφιλος,
Πραξαγόρας, Αγνοδίκη, Κτηρίας, Ιπποκράτης, Εριβιώτης, προέβαιναν σε ιάσεις «εξισορροπήσεως ηλεκτρομαγνητικών ρευστών του σώματος» ρυθμίζοντας

την αλκαλικότητα και την οξύτητα των οργάνων. Ότι
προέβαιναν σε ιάσεις με χρήση «αριστερόστροφων
αμινοξέων» (αντιβιοτικών) λαμβανόμενων από φυτά,
γνωρίζοντας πλήρως ότι μόνον τελευταία ανεκάλυψε
η μοριακή βιολογία, για την δράση – αντίδραση των
αριστερόστροφων αμινοξέων (αντιβιοτικών) με τα δεξιόστροφα αμινοξέα (πρωτεΐνες οργανισμών).
Δεν πρέπει οι έλληνες να μάθουν ότι τα σύμβολα
«ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΣΒΑΣΤΙΚΑ» και «ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΣΒΑΣΤΙΚΑ» ήταν σύμβολα φυσικής και μαθηματικών, με τα οποία οι Έλληνες Πυθαγόρας και Δημόκριτος και Αρίσταρχος εξέφραζαν δεξιόστροφους και
αριστερόστροφους πυρήνες ατόμων, πλανήτες, ηλιακά συστήματα, γαλαξίες και συμπαντικούς τομείς συνόλων γαλαξιών.
Πριν από 2500 χρόνια ο Ιπποκράτης έκανε εγχειρήσεις στον εγκέφαλο και στην καρδιά…
Παρά τα σχεδόν ανύπαρκτα μέσα της εποχής
του, ο Ιπποκράτης πραγματοποιούσε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. Εκείνος και οι μαθητές του,
αντιμετώπιζαν με επιτυχία περιστατικά της ορθοπεδικής, της καρδιοχειρουργικής και της βασικής χει-

ρουργικής. Ακόμα και επεμβάσεις στο ανθρώπινο
κρανίο πραγματοποιούσε ο Ιπποκράτης, όπως διαβάζουμε σε αρκετά από τα έργα του…. Εκτός από
την ίδια την επέμβαση, ο Ιπποκράτης έδινε μεγάλη
σημασία στην προετοιμασία του ασθενούς και του
χειρουργείου. …
Στο έργο του Κατ’ ιατρείον, περιγράφει αναλυτικά
πώς πρέπει να ετοιμάζεται ο ασθενής πριν την επέμβαση, πώς αποστειρώνονται τα εργαλεία, πως διαμορφώνεται ο χώρος, αλλά και πώς χρησιμοποιείται
το τεχνητό και το φυσικό φως κατά την επέμβαση….
Αμερικανοί αρχαιοβοτανολόγοι μπόρεσαν για
πρώτη φορά να μελετήσουν και να αναλύσουν το περιεχόμενο χαπιών που έφτιαχναν οι γιατροί στην αρχαία Ελλάδα και τα οποία ανακαλύφθηκαν προ
20ετίας, σε ένα ναυάγιο Ελληνικού πλοίου στα ανοιχτά της Τοσκάνης……
Οι αναλύσεις DNA έδειξαν ότι κάθε χάπι ήταν ένα
μείγμα από τουλάχιστον δέκα διαφορετικά εκχυλίσματα φυτών, όπως ο ιβίσκος και το σέλινο. «Για πρώτη φορά έχουμε, πια, φυσικά στοιχεία όσων περιέχονται στα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων γιατρών Διοσκουρίδη και Γαληνού», δήλωσε ο Αλέν Τουγουέιντ
του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το
New Scientist…
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
ΠΟΝΤΙΟΙ !!!!
Η 19η Μαΐου έχει
οριστεί ως ημέρα μνήμης
τής γενοκτονίας των Ποντίων Ελλήνων.. Την ημέρα αυτή, εκπρόσωπος
τού Παραρτήματος Καστοριάς της ΕΑΑΣ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο ηρώων τής πλατείας Μακεδονομάχων Καστοριάς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΧΑΝΙA
Στα πλαίσια των εορτασμών της Μάχης της Κρήτης ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος Υποστράτηγος ε.α. Γεώργιος
Φινοκαλιώτης, αντιπροσωπεύοντας και τις τρείς Ενώσεις
Αποστράτων του Νομού Χανίων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) κατέθεσε στέφανο την 20η Μαΐου στο μνημείο πεσόντων Ευελπίδων κατά τη Μάχη της Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων Συνάντηση του Προέδρου του Παραρτήματος Υποστρατήγου ε.α.
Γεωργίου Φινοκαλιώτη:
- Την 13η Μαΐου 2021 με τους Προέδρους των Παραρτημάτων ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, Υποναύαρχο ε.α. Εμμανουήλ Σταματάκη και Αντιπτέραρχο ε.α. Αντώνιο Καμπιανάκη αντίστοιχα.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και λειτουργίας των Παραρτημάτων.
- Την 28 Απριλίου 2021 με τον Δήμαρχο Σφακίων κ. Μανούσο Χιωτάκη. Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση του κ.
Δημάρχου για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

Συνάντηση με τους Προέδρους
των Παραρτημάτων ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ

Συνάντηση με τον
Δήμαρχο Σφακίων

Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων Ευελπίδων κατά την Μάχη της Κρήτης

ΛΕΣΒΟΣ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Αντγος
ε.α. Θεόδωρος Δαγκόπουλος, παραβρέθηκε
την 9η Μαΐου στις εορταστικές εκδηλώσεις στη
πόλη της Μυτιλήνης, για τη λήξη του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, που περιλάμβαναν δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό και εν συνεχεία επιμνημόσυνη δέηση στο Άγαλμα της
Ελευθερίας ,όπου και κατέθεσε στεφάνι.

ΔΡΑΜΑ
α. Την 9 Μαΐου 2021 έγινε κατάθεση στεφάνου από
τον πρόεδρο του Παραρτήματος Δράμας στο άγαλμα της
Ελευθερίας στην πόλη της Δράμας, στην εκδήλωση <<
Ημέρας των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης
1941-1944 κατά του φασισμού και ναζισμού>>.
β. Την 16 Μαίου 2021 έγινε κατάθεση στεφάνου από
τον πρόεδρο του Παραρτήματος Δράμας στο ομώνυμο
μνημείο στη θέση όπου διεξήχθη η μάχη, στην εκδήλωση «77η Επέτειος Μάχης Γέφυρας των Παπάδων τον
Μάιο του 1944 κατά του βουλγαρικού στρατού».
γ. Κατά την 1η παραθεριστική σειρά παραθέρισαν
στα ΚΑΑΥ Ν. Περάμου 2 μέλη μας.

ΑΧΑIΑ
Πραγματοποιήθηκε
εθιμοτυπική επίσκεψη και
γνωριμία, μελών του Τ.Σ.
Ν. Αχαΐας, την 27 Απρ.
2021, στο νέο Δκτή ΚΕΤΧ
Ταξχο Ουρουμίδη Γεώργιο και ανταλλαγή ευχών
για τις άγιες ημέρες του
Πάσχα.

ΕΥΒΟΙΑ
1. To Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος έλαβε την απόφαση για την επαναλειτουργία του
κυλικείου του Παραρτήματος, από την ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Μαι 2021 , με βάση τις οδηγίες και
τους κανόνες, που έχουν καθορισθεί για το
άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης & καφετέριες , αναφορικά με τη λειτουργία τους ΜΟΝΟ
σε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ χώρους , την ανάπτυξη και
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και τήρηση των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας ( αποστάσεις ,
αριθμός καθισμάτων ανά τραπέζι , διαθεσιμότητα απολυμαντικού σε κάθε τραπέζι, πλύση – καθαριότητα - απολύμανση υλικών σερβιρίσματος
και τραπεζιών, συνεχής χρήση προστατευτικής
μάσκας και διενέργεια ‘’self test’’ από προσωπικό εξυπηρέτησης των προσερχομένων μελών,
χρήση μάσκας από μέλη κατά την προσέλευση
και αφαίρεση μόνο όταν είναι καθήμενοι , κλπ ).
2. Το ωράριο της ως άνω λειτουργίας του κυλικείου καθορίζεται από 09.30ω έως 13.00ω. , για
όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
3. Ως ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ του Παραρτήματος
και δυνάμενοι να χρησιμοποιηθούν , κατά τη
συγκεκριμένη περίοδο, θεωρούνται : οι δύο βεράντες της αίθουσας του κυλικείου και ο ανοικτός – αίθριος χώρος στη δυτική πλευρά της αίθουσας, ο οποίος ανήκει « για χρήση » στο Παράρτημα.
4. Μετά από την προηγηθείσα 6μηνη αναστολή
λειτουργίας του κυλικείου, το Παράρτημα κατέ-

βαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά όλων των χώρων σε πλήρη λειτουργική
κατάσταση, ενώ η δια- μόρφωση των διαθέσιμων και προς χρήση επιτρεπομένων χώρων,
έγινε με ιδιαίτερη φροντίδα, κατά τον καλύτερο
τρόπο και εξασφαλίστηκε η ανάπτυξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού καθισμάτων , για την
ασφαλή παραμονή και εξυπηρέτηση των προσερχομένων μελών.
5. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται τα παρακάτω, επί
των οποίων, τα προσερχόμενα μέλη οφείλουν
την προσοχή τους και την επίδειξη της απαιτούμενης ατομικής ευθύνης:
α. Απαγόρευση χρήσης τραπεζιών – καθισμά-

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Την 9η Μαΐου 2021, εορτάστηκε η ημέρα λήξης του
Β΄ΠΠ, ο εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και η ημέρα της Ευρώπης.
Ο Υπτγος ε.α. Αλέξανδρος Σιρίτογλου, Πρόεδρος
του Παραρτήματος Καβάλας της ΕΑΑΣ, παραβρέθηκε
στους εορτασμούς, εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας, κατέθεσε στεφάνι και παραχώρησε ολιγόλεπτη δήλωση στο τηλεοπτικό κανάλι ΕΝΑ CHANNEL.

Την 9η Μαϊου 2021 το ΤΣ του Παραρτήματος της
ΕΑΑΣ Κέρκυρας συμμετείχε στις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την ημέρα λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε Επίσημη Δοξολογία
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Υ.Θ Σπηλαιωτίσης , όπου
μετά το πέρας αυτής εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της
ημέρας από τον Πρόεδρο του Τ.Σ Τχη (ΔΒ) ε.α Σαλασίδη Βασίλειο και ακολούθως κατάθεση στεφάνου στο
Μνημείο πεσόντων.

των εσωτερικού χώρου.
β. Χρήση μάσκας προσώπου κατά την προσέλευση και κυκλοφορία στους χώρους του κυλικείου, εκτός του χρόνου καθημένου στο τραπέζι
.
γ. Απαγόρευση απόθεσης των μασκών επί των
τραπεζιών, κατά το χρόνο που δεν φέρονται, αλλά φύλαξη αυτών σε ατομικό μέσο με ευθύνη
του κάθε χρήστη.
δ. Σωστή χρήση των διατιθεμένων, κατά τραπέζι , απολυμαντικών.
ε. Αυστηρή απαγόρευση της υπέρβασης του
καθορισμένου ανά τραπέζι αριθμού καθημένων.
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Επετειακό
Επετειακό αφιέρωμα:
αφιέρωμα: «200
«200 χρόνια
χρόνια από
από την
την Εθνική
Εθνική Παλιγγενεσία»
Παλιγγενεσία»

Μάρκος Μπότσαρης (1790 Σούλι Θεσπρωτίας-1823 Κεφαλόβρυσο Ευρυτανίας)
«Ἐκεῖνος ἐκεῖ ὁ ἀμίλητος θὰ φάει πολλή Τουρκιάν». Ο Αλή Πασάς των Ιωάννινων για τον Μάρκο Μπότσαρη.

Γράφει ο Ιωάννης Κρασσάς
Αντιστράτηγος ε.α.
Ο Μάρκος Μπότσαρης γεννήθηκε
το 1790 στο Σούλι Θεσπρωτίας.
Ήταν ο δευτερότοκος υιός του
αρματολού των Τζουμέρκων
Κίτσου Μπότσαρη, από τον
πρώτο του γάμο με την Χρυσούλα
Παπαζώτου Γιώτη.

Η

οικογένεια του ήρθε σε σφοδρή
αντίθεση με αυτήν των Τζαβελλαίων, λόγω της συνεργασίας
τους με τον Αλή Πασά, ο οποίος τους
παρεχώρησε μεγάλες εκτάσεις στο χωριό Βουλγαρέλι. Το 1803, οι Σουλιώτες
μετά ηρωικό αγώνα εκδιώχθηκαν από
τα χωριά τους και κατέφυγαν στα Επτάνησα. Το επόμενο έτος, ο Αλή Πασάς
στράφηκε και κατά των Μποτσαραἰων,
οι οποίοι κατέφυγαν στη Μονή του Σέλτσου (σύνορα Νομού Άρτας και Καρδίτσας). Μετά από τετράμηνη αντίσταση
οι Μποτσαραίοι αποδεκατίσθηκαν. Ο
Μάρκος Μπότσαρης μαζί με τον πατέρα του κατέφυγαν στα Επτάνησα και
υπηρέτησαν πρώτα στον Ρωσικό στρατό και το 1807 στο Γαλλικό. Στο διάστημα αυτό ο δεκαεξάχρονος Μάρκος
νυμφεύθηκε το 1806 την Ελένη Καρακίτσου, από την οποία έλαβε διαζύγιο
το 1810 και την ίδια χρονιά σύναψε
δεύτερο γάμο με την Χρυσούλα Καλογήρου. Κατά την παραμονή του στα
Επτάνησα, ο ολιγογράμματος Μάρκος
Μπότσαρης έγραψε λεξικό της Ελληνοαλβανικής το οποίο προσέφερε στον
Γάλλο διπλωμάτη Φρανσουά Πουκεβίλ.

Η Επιστροφή στην Ήπειρο

Το 1813 ο Κίτσος Μπότσαρης επέστρεψε στην Ήπειρο και ανέλαβε το
αρματολίκι των Τζουμέρκων. Δολοφονήθηκε όμως από τον ανταγωνιστή του
Γώγο Μπακόλα. Ο Μάρκος, μετά από
παραχώρηση του Αλή Πασά, εγκαταστάθηκε στον Κακόλακο Πωγωνίου,
όπου διέμεινε μέχρι την αποστασία του
από την Υψηλή Πύλη το 1820. Στην αρχή συντάχθηκε με τις Σουλτανικές δυνάμεις, προσδοκώντας να επιστρέψει
στο Σούλι. Οι ελπίδες του όμως διαψεύσθηκαν και άλλαξε στρατόπεδο, υποστηρίζοντας τον Αλή Πασά. Ο Μάρκος
Μπότσαρης και οι περισσότεροι από
τους Σουλιώτες δεν γνώριζαν την Φιλική Εταιρεία, ούτε το σχέδιο για την
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. Ο
Χριστόφορος Περραιβός είναι αυτός
που τους έκανε κοινωνούς του εθνικού
οράματος. Ο Αλή Πασάς δεν έπρεπε να
πέσει, γιατί απασχολούσε πολυάριθμο

τουρκικό στράτευμα, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα στρέφονταν
στην Νότια Ελλάδα. Η κατάσταση στην
Ήπειρο δημιούργησε τις προϋποθέσεις, για την κήρυξη της επαναστάσεως από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

Ο Επαναστάτης

Ο Μάρκος Μπότσαρης προσέβλεψε
αρχικώς στην εκμετάλλευση της Ελληνικής Επαναστάσεως προκειμένου να

επιστρέψει στο Σούλι. Ο ξεσηκωμός
του γένους διεύρυνε τους ορίζοντές.
Συνειδητοποίησε βαθμιαία ότι πέρα
από τα ορεινά χωριά του, υπήρχε μία
πατρίδα την οποία όφειλε να ελευθερώσει και η οποία μπορούσε να του
προσφέρει πολύ περισσότερα. Πρώτα
ήταν Έλληνας και μετά Σουλιώτης. Ο
Μάρκος Μπότσαρης επέδειξε τις στρατιωτικές του αρετές σε μια σειρά από
μάχες: Στην κατάληψη του φρουρίου
της Ρινιάσας και στην απελευθέρωση
των κοινοτήτων των Βαριάδων, των
Δερβίζιανων και των Πέντε Πηγαδιών.
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον στρατιωτικό ηγέτη της Δυτικής Ελλάδος. Τον
Ιούλιο του 1822, οι Έλληνες υπέστησαν
οδυνηρή ήττα στο Πέτα και το Σούλι
καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Ο
Μάρκος Μπότσαρης έστειλε την οικογένεια στην Αγκώνα της Ιταλίας και
αποφάσισε απερίσπαστος να αφοσιωθεί στην επανάσταση. Την 11η Οκτωβρίου 1822, το βουλευτικό διόρισε τον
Μάρκο Μπότσαρη στρατηγό της Δυτικής Ελλάδος. Υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου(25 Οκτ.-31 Δεκ. 1822), από
τους Πασάδες Κιουταχή και Ομέρ
Βρυώνη.

Η Τελευταία Μάχη

Τον Ιούλιο του 1823 ο Μουσταφάς
Πασάς της Σκόρδας επικεφαλής στρατεύματος 10.000 ανδρών κατευθύνονταν προς την Νότιο Ελλάδα. Την 5η Αυγούστου στρατοπέδευσε στη θέση Κεφαλόβρυσο του Καρπενησίου. Ο Μάρκος Μπότσαρης με τους Κίτσο Τζαβέλλα και Λάμπρο Βέϊκο με 2.000 αγωνιστές, κινήθηκαν προς αντιμετώπιση
του. Ο Μπότσαρης αποφάσισε να επιτε-

θεί την νύκτα της 8ης προς 9ης Αυγούστου, προκειμένου να αιφνιδιάσει τον
εχθρό. Κατά την διάρκεια της μάχης
δέχθηκε βόλι στο μέτωπο πάνω από το
δεξί μάτι και εξέπνευσε ακαριαία. Την
10η Αυγούστου κηδεύτηκε στο Μεσολόγγι, με εξαιρετικές τιμές. Ο θάνατος
του θεωρήθηκε εθνικό δυστύχημα.
Ενέπνευσε Έλληνες και ξένους ποιητές και ζωγράφους (Διονύσιο Σολωμό, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Βίκτωρα
Ουγκώ κ.α) Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος έγραψε για τον Μάρκο Μπότσαρη: « Ἡ χρηστότης ἦτο ἐζωγραφισμένη εἴς τό πρόσωπον αὐτοῦ καί ἡ καλοκαγαθία ἐμαρτυρεῖτο ἀπό τῶν τρόπων αὐτοῦ. Ἦτο ἀρνίον κεκτημένον
καρδίαν λέοντος».

1 Ο Κίτσος Μπότσαρης είχε τρεις συζυγούς: Την
Χρυσούλα Παπαζώτου-Γιωτη, την Αναστασία Μακαντώνη και την Βασιλική Βαβύλη, με τις οποίες
απόκτησε 13 παιδιά (7 υιούς-6 θυγατέρες).
2 Μετά την προσάρτησή τους από την Γαλλία
(συνθήκη του Τιλσίτ, σημερινό Σοβιέτσκ στο Καλίνινγκραντ)
3 Θυγατέρα του Χρηστάκη Καλογήρου διοικητού
του τάγματος, στο οποίο υπηρετούσε ο πατέρας
του με τον βαθμό του Ταγματάρχη.
4 Η εφαρμοζόμενη από τους Έλληνες τακτική
στις συγκρούσεις τους με τους Τούρκους αφορούσε: στην επιλογή τοποθεσίας που θα τους
εξασφάλιζε τα νώτα(αισθάνονταν ασφαλείς με
την ύπαρξη ορεινού όγκου πίσω τους), στην κατασκευή ταμπουριών για την προστασία από τα
εχθρικά πυρά, και στην πρόβλεψη οδού διαφυγής. Έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση
των πλευρών προκειμένου να αποφύγουν την
υπερφαλάγγιση(περικύκλωση).Τον Μάρκο Μπότσαρη από πλευράς στρατιωτικής τακτικής μπορούμε να τον κατατάξουμε στους «Καταδρομείς» των επαναστατημένων Ελλήνων. Ο Μπότσαρης διεξήγαγε νυκτερινές επιχειρήσεις,
αφού πρώτα έκανε αναγνώριση των εχθρικών
δυνάμεων, δια της αποστολής περιπόλων αναγνωρίσεως. Οι τακτικές αυτές εφαρμόζονται και
σήμερα.

Ο Θάνατος
του Μάρκου
Μπότσαρη
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Ο Ελληνικός Στρατός μπήκε στη Θράκη Ελευθερωτής
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Φωτιάδης Ιωάννης,
Π. Υπαρχηγός
Ε. Φρουράς Κύπρου.

Ελ. Βενιζέλου και Ισμέτ Ινονού. Βάσει της
συνθήκης αυτής η Τουρκία απεμπόλησε πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί της ΚΥΠΡΟΥ.

13.

1.

Κατά καιρούς αναπτύσσονται από διάφορους κύκλους όχι τυχαία, απόψεις
ότι η Θράκη παραχωρήθηκε στην Ελλάδα και
ότι δεν απελευθερώθηκε. Μάλιστα χρησιμοποιούν και την υποτιμητική φράση "αφού ο
Στρατός έκανε παρέλαση κ.λ.π".

2.

Η Ιστορική πραγματικότητα είναι άλλη.
Ο Ελληνικός Στρατός μπήκε στη Θράκη
στις 14 Μαΐου 1920 ελευθερωτής. Ήταν μπαρουτοκαπνισμένος από το Μακεδονικό Μέτωπο[1915-1917]. Δεν τον σταματούσε τίποτε. Με τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. Αλλά νικηφόρος.[Στον Α΄.Π. Πόλεμο είχαμε 27.000
νεκρούς, 6.ΟΟΟ αγνοουμένους και 21.000
τραυματίες ].
Ξεχνούν ότι κατά τους Βαλκανικούς
Πολέμους 1912-1913 ο Σερβικός Στρατός ήταν διπλάσιος και ο Βουλγαρικός τριπλάσιος του Ελληνικού. Και όμως ενίκα, χάρις στην γενναιότητα, την αυταπάρνηση της
ζωής τους μέχρι θανάτου, την ομοψυχία και
τους εύστοχους διπλωματικούς χειρισμούς.

3.
4.

Προσπερνούν ότι με τον Β΄ Βαλκανικό
Πόλεμο [1913], είχε απελευθερωθεί
ολόκληρο το Νότιο τμήμα της Θράκης μέχρι
την Αλεξανδρούπολη [γραμμή Δεδεαγάτς
όπως λεγόταν]. Τελικά καθορίσθηκε η γραμμή του Νέστου ποταμού, λόγω ισχυρής πιέσεως της Ρωσίας η οποία ήθελε την δημιουργία
της Μεγάλης Βουλγαρίας [για να έχει πρόσβαση στο Αιγαίο Πέλαγος]. Αλλά και από την
Ρουμανία η οποία ήθελε την Νήσο Θάσο.
Ακολούθησε η εκδίωξη του Ελληνικού στοιχείου από την Ανατολική Ρωμυλία [Βόρεια
Θράκη], πέραν εκείνης που είχε αρχίσει από
το 1978 με την Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.

5.

Η Δυτική Θράκη έμεινε από το 1913 μέχρι την 14 Μαΐου 1920 υπό Βουλγαρική
κατοχή με όλες τις τραγικές συνέπειες, δια τις
οποίες θα αναφερθώ παρακάτω. Στη Θράκη
προ της απελευθερώσεως της, το Ελληνικό
στοιχείο έσφυζε από ενεργητικότητα. Ήταν
για τον Ελληνισμό περίοδος άνθησης και δημιουργίας. Ο πληθυσμός είχε δυσκολίες για
την ένοπλη αντίσταση λόγω των εμφανιζομένων απειλών από Βορρά και Ανατολάς. Τότε
το ελεύθερο Ελληνικό κράτος έστειλε ικανούς Αξιωματικούς για αντιμετώπιση της καταστάσεως. Ξεχώρισαν οι Γ. Κονδύλης, Στυλιανός Γονατάς, Σουλιώτης, Νικολαΐδης, αλλά και διπλωματικοί υπάλληλοι. Ανάμεσά
τους και ο Ίων Δραγούμης. Αργότερα [192122] ως Ύπατος αρμοστής ο Αντώνιος Σαχτούρης.

6.

Οι Βούλγαροι για να εδραιώσουν την
θέση τους στην περιοχή και να αποτρέ-

ψουν την μεταβολή των συνόρων στο μέλλον, εφάρμοσαν ένα ευρύ πρόγραμμα αλλοίωσης της δημογραφικής συστάσεως της περιοχής:
α. Το ειρηνικό: Ο βίαιος εκβουλγαρισμός των
ντόπιων, ή η απομάκρυνσή τους από τις προγονικές τους εστίες.
β. Η εγκατάσταση Βουλγάρων εποίκων στην
περιοχή. Απαγόρευσαν τη λειτουργία σχολείων και συλλόγων. Ενέταξαν την Ελληνική εκκλησία στην Βουλγαρική Εξαρχία. Υποχρέωσαν τους κατοίκους να μετατρέψουν τα ονόματά τους σε Βουλγαρικά.

7.

Με τα ανωτέρω ανάγκασαν σε όσους
διαφωνούσαν ,να εγκαταλείψουν την
πατρίδα τους και να αναζητήσουν καταφύγιο
στη γειτονική Μακεδονία και άλλες περιοχές
της Ελλάδος.

8.

Την ίδια μεταχείριση είχαν και οι Ορεσίβιοι Πομάκοι, τους οποίους οι Βούλγαροι επιχείρησαν να εκβουλγαρίσουν δια της
βίας, αυθαίρετα σαν εξισλαμισθέντες Βουλγάρους. Είναι γνωστόν ότι οι Πομάκοι είναι
απόγονοι της Αρχαίας Ελληνικής Φυλής των
Αγριάνων. Είναι απόγονοι των Ιππομάχων
που απάρτισαν το ιππικό του Μ. Αλεξάνδρου
κατά της άγριας φυλής των Σκύθων. Είναι οι
απόμαχοι [α-πομαχ-κ] της Βυζαντινής περιόδου [Αναστασίου Α'-491-518 Μ.Χ.]. Ο βίαιος
εξισλαμισμός άρχισε επί Σουλτάνου Σελίμ
[1512-1520] και ολοκληρώθηκε επί Μεχμέτ
Δ' [1640-1661]. Στην Βουλγαρία οι Πομάκοι
δεν αναγνωρίζονται σαν ξεχωριστή μειονότητα. Αναγνωρίζονται σαν Βούλγαροι.

9.

Την απελευθέρωση της Περιφέρειας
Κομοτηνής, χαιρέτησαν και γιόρτασαν
και οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι, οι Αρμένιοι
και η Εβραϊκή κοινότητα. Διότι και αυτοί μαζί
με τους Χριστιανούς Έλληνες ήταν παθόντες
από τις Βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Τα
βουλγαρικά τμήματα που υπήρχαν στα βορειοανατολικά τμήματα της Κομοτηνής απωθή-

θηκαν. Κατά την ανταλλαγή πυρών προς τα
Υψώματα Νυμφαίας-Τσαρντακλή υπήρξαν
νεκροί και τραυματίες εκατέρωθεν.

10.

Ο Ελληνικός Στρατός σεβάστηκε
όλα τα δικαιώματα της Μουσουλμανικής μειονότητας από την πρώτη στιγμή. Ο
ίδιος Ελληνικός Στρατός δύο μήνες αργότερα
απελευθέρωσε και την Ανατολική Θράκη,
πλην Κωνσταντινουπόλεως [δεν το επέτρεψαν οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις].

11.

Τα συγκροτηθέντα Τουρκικά τμήματα δυνάμεως Σώματος Στρατού υπό
τον Ταλάτ Πασά δεν μπόρεσαν να ανακόψουν
την ορμή του Ελληνικού Στρατού. Μεγάλα
Τουρκικά τμήματα αιχμαλωτίστηκαν. Ο ίδιος
ο Ταλάτ Πασάς συνελήφθη αιχμάλωτος από
τμήμα του τότε Υπιλάρχου Σόλωνα Γκίκα, μετέπειτα Αρχηγού του Γ.Ε.Σ. και Υπουργού για
αρκετά χρόνια.

12.

Στην επιχείρηση καταλήψεως της
γέφυρας Ανδριανούπολης [8 Ιουλίου 1920] εφονεύθησαν ο Λοχαγός Διαμάντης Νικόλαος και 17 Εύζωνοι οπλίτες, Τραυματίσθηκαν 45 Αξιωματικοί και πολύ μεγάλος
αριθμός οπλιτών. Η γέφυρα από τότε [1920]
και μέχρι την υπογραφή της συνθήκης της
Λωζάνης [1923], έφερε την ονομασία "Γέφυρα Λοχαγού Διαμάντη Νικολάου". Στις πόλεις
Θράκης και την Κομοτηνή υπάρχουν προς τιμήν του οδοί με την ονομασία "Λοχαγού Διαμάντη Νικολάου". Η Αδριανούπολη απελευθερώθηκε στις 28 Ιουλίου 1920. Η Απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης [πλην Κωνσταντινουπόλεως] ολοκληρώθηκε μέχρι
Τσατάλτσας και επικυρώθηκε με την συνθήκη των Σεβρών. Τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος
είχε πεί: ''Η Ελλάς κατέστη η χώρα των 2
Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών''. Η Διατήρηση της Ανατολικής Θράκης κράτησε μέχρι
την Μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή. Μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης
της Λωζάνης στις 24 Ιουλίου 1923, μεταξύ

Επισημαίνονται τα εξής:

α. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών που
ακολούθησε [της συνθήκης] στην Δυτική
Θράκη παρέμειναν 80.000 Μουσουλμάνοι.
Ενώ στην Κωνσταντινούπολη-ΊμβροΤένεδο,250.000,Έλληνες.
β. Οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης με
καθεστώς Θρησκευτικής μειονότητας.
γ. Η Τουρκία έκτοτε και επί συνεχούς βάσεως
[με μικρά διαλείμματα] είχε επιλέξει σχέδιο
διαρκούς αντιπαλότητας με την Ελλάδα σε
Κύπρο-Δυτική Θράκη.
γ. Προσπαθεί να πετύχει τον προσεταιρισμό
των Πομάκων-Αθιγγάνων, οι οποίοι είναι
Μουσουλμάνοι μόνο ως προς το θρήσκευμα,
αλλά όχι Τούρκοι.
δ. Εφαρμόζει πολιτική χειραγώγησης σε όλα
τα επίπεδα. Με την προπαγάνδα της επιδιώκει στην μη εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσης από τους μειονοτικούς. Επιμένουν στη
χρήση των Παλαιοθωμανικών ονομασιών
για τα χωριά της Θράκης και άλλα τοπωνύμια.
Αλλαγή επωνύμων με άλλα που να δείχνουν
την υποτιθέμενη Τουρκική καταγωγή όλων
των μουσουλμάνων. Η προτίμηση της Τουρκίας ως τόπου για ανώτερες σπουδές. Η
αθρόα αποστολή εφημερίδων, βιβλίων εντύπων από την Τουρκία για την μειονότητα [διανομή δωρεάν ή σε πολύ χαμηλές τιμές
κ.λ.π.].
ε. Πρωταγωνιστής στα παραπάνω το Τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, το οποίο διαθέτει
άφθονο χρήμα, προσωπικό και ασυλία. Έχει
σαν στόχο την γλωσσική και πολιτισμική ενοποίηση του Μουσουλμανικού πληθυσμού
της Θράκης. Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι
γνωστά: Ενίσχυση των Εθνικιστών, εφημερίδων, των σχολείων, συλλόγων κ.λ.π.

14.

Επίλογος: Η Τουρκία κατά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σύμμαχος
των Γερμανοβουλγάρων. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα αιμορραγούσε από
την τριπλή κατοχή [Γερμανία-Βουλγαρία-Ιταλία]. Αγωνιζόταν στη Μέση Ανατολή [Ελ Αλαμέιν] και αργότερα στο Ρίμινι της Ιταλίας στο
πλευρό των συμμάχων. Ενώ στο Αιγαίο, Κομάντος του Ιερού Λόχου υπό συμμαχική διοίκηση με εξαιρετικά επικίνδυνες αποστολές
υποβοήθησαν πολλαπλά στην απελευθέρωση των Νήσων του Αιγαίου. Η Τουρκία πολύ
έντεχνα παρουσιαζόταν ως ''Επιτήδειος Ουδέτερος''. Προσχώρησε στις συμμαχικές δυνάμεις ένα μήνα πριν την λήξη του πολέμου
με προτροπή της Αγγλίας. Αυτά λέει η Ιστορία. Κάθε προσπάθεια παραχάραξης της
Ιστορίας είναι σκόπιμη, καθοδηγούμενη και
πάντως όχι αθώα.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Η 1η απελευθέρωση της Ξάνθης (13 Ιουλίου 1913)
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Ιορδάνης Χατζηνικολάου
Η Ξάνθη είχε καταληφθεί από
τους Οθωμανούς το 1375 και για
σχεδόν 540 χρόνια βρισκόταν
υπό την κατοχή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Στο τέλος του
14ου αι. αρχίζει ο εποικισμός
της περιοχής με μουσουλμάνους
και ο εξισλαμισμός των ορεινών
περιοχών του νομού.

Π

αρά το γεγονός ότι υπέμενε τόσους αιώνες τον τουρκικό ζυγό, οι Έλληνες που
κατοικούσαν στην πόλη αλλά και στην
υπόλοιπη Θράκη, κράτησαν αναλλοίωτη την εθνική τους ταυτότητα και προχώρησαν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους, καθόσον η
Οθωμανική αυτοκρατορία τους παραχώρησε την
αυτοδιαχείριση των κοινοτικών πραγμάτων που
αφορούσαν τη λατρεία, την εκπαίδευση και το οικογενειακό δίκαιο.
Η περιοχή αρχίζει να ακμάζει με την καλλιέργεια του καπνού τον 17ο αι., ενώ τον επόμενο αιώνα η Ξάνθη γίνεται γνωστή παγκοσμίως. Μάλιστα αποκαλείται και Μικρό Παρίσι, εξαιτίας του
πλούτου που είχε εκείνη την εποχή. Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οι Ξανθιώτες λαμβάνουν μέρος στον αγώνα για την ανεξαρτησία με
κυριότερο οπλαρχηγό τον καπετάν Γεώργιο Δημητρίου.
Ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσαν και οι
δυο αλλεπάλληλοι σεισμοί το 1829 που ισοπέδωσαν την πόλη. Η πρώτη φάση οικοδόμησης της σημερινής Παλιάς Πόλης, εκτιμάται ότι έγινε μεταξύ
1830 - 1845 με οικοδόμους από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Την περίοδο 1870 - 1910
παρατηρείται έντονη εμπορική δραστηριότητα και
καταγράφεται μεγάλη οικονομική άνθηση. Το
1891 ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική γραμμή
Θες/νίκης – Κων/πολης.
Μετά το 1908 το αφομοιωτικό και εκτουρκιστικό πρόγραμμα των Νεότουρκων με τις συνεχείς κατατρομοκρατήσεις, απελάσεις, εκπατρισμούς και εκτοπισμούς σε μακρινές και απρόσιτες
περιοχές της Μ. Ασίας επιχειρούσε τη φυσική
εξόντωση και ολοσχερή εξαφάνιση του ελληνικού
στοιχείου της Θράκης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αποικισμοί μουσουλμανικών πληθυσμών
σέ περιοχές όπου το ελληνικό στοιχείο υπερείχε
πληθυσμιακά, οι οποίες απέβλεπαν στην εξασθένηση της εκπαιδευτικής και εκκλησιαστικής δράσης του.
Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων
(1912-13), η Οθωμανική Αυτοκρατορία που σταδιακά παράκμαζε, έχασε όλα τα εδάφη της στη
Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ελλάδα και την Αλβανία. Όταν ο Ελληνικός Στρατός ξεχύνονταν από
την Μελούνα και το Σαραντάπορο προς τα βόρεια,
τα «συμμαχικά» βουλγαρικά στρατεύματα κατέλαβαν την Θράκη. Έτσι στις 7 Νοεμβρίου του
1912, μονάδες της 2ης βουλγαρικής μεραρχίας
του Κοβάτσεφ μαζί με τμήματα του 21ου Συντάγματος του Σεραφίμοβ, αφού κατέλαβαν τη Σταυρούπολη Ξάνθης, προήλασαν και εισήλθαν την
επομένη (8 Νοεμβρίου) στην Ξάνθη.
Η Ξάνθη θα καταληφθεί από τους Βουλγά-

ρους, απελευθερώνοντας της από τους Τούρκους. Οι «σύμμαχοι» όμως μετατράπηκαν σε
στρατεύματα κατοχής και θα θελήσουν με βίαια
μέτρα, καταπιέσεις και δολοφονίες να εξαναγκάσουν τους Ξανθιώτες να μεταστραφούν στον εκβουλγαρισμό τους.
Προκειμένου η Βουλγαρία να αποδείξει στις
Μεγάλες Δυνάμεις ότι οι περιοχές που κατέλαβε
εθνολογικά κατοικούνταν στη συντριπτική τους
πλειονότητα από Βουλγάρους ή Εξαρχικούς με
βουλγαρική γλώσσα και συνείδηση, χρησιμο-ποίησε κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο ώστε να εξαναγκάσει τους κατοίκους να πολιτογραφηθούν Βούλγαροι. Ή δήλωνες Βούλγαρος ή αντιμετώπιζες το
θάνατο, την εξορία, ξυλοδαρμούς και βιασμούς
και άλλα φρικτά βασανιστήρια. «Το παν πρέπει να
εκβουλγαρισθεί» επαναλάμβαναν καθημερινά
στρατιωτικοί, παραστρατιωτικοί, υπάλληλοι, κομιτατζήδες και τυχοδιώκτες, ονειρευόμενοι τη Μεγάλη Βουλγαρία του βασιλέα Βόρις.
Οι Βούλγαροι καταστρέφουν ναούς, σχολεία
και σπίτια. Λεηλατούν τα μοναστήρια αρπάζοντας
τα ιερά κειμήλια και τους κώδικες και τα μεταφέρουν στη Σόφια, όπου βρίσκονται μέχρι και σήμερα. Στους 8 μήνες βουλγαροκρατίας φονεύονται
πολλοί κάτοικοι.
Τον Ιούλιο του 1913, κατά τη διάρκεια του Β’
Βαλκανικού Πολέμου, όταν Ελλάδα και Βουλγαρία βρέθηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα, ο ελληνικός στρατός κατέλαβε την πόλη και την απελευθέρωσε για πρώτη φορά.
Συγκεκριμένα, το πρωί της 11 Ιουλίου 1913,
τμήματα της VIIIης Μεραρχίας προήλασαν σε δύο
άξονες από την Καβάλα προς Χρυσούπολη και
Παρανέστι για να καταλάβουν την Ξάνθη. Την
επομένη, είχαν διαβεί τον ποταμό Νέστο και είχαν
διέλθει την Σταυρούπολη, αντίστοιχα. Η εμπροσθοφυλακή της μεραρχίας εγκαταστάθηκε στα
υψώματα νοτιοδυτικά της Ξάνθης, όπου πληροφορήθηκε από τους κατοίκους ότι οι βούλγαροι είχαν υποχωρήσει προς τα βόρεια από την προηγούμενη νύχτα.
Το πρωί της 13 Ιουλίου 1913, εισήλθαν τα Ελληνικά στρατεύματα στην Ξάνθη υπό τον Μέραρχο Δημήτριο Ματθαιόπουλο. Την ίδια ημέρα, αγήματα του στόλου, συμπλήρωσαν την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης (Δεδέαγατς) και του
Πόρτο Λάγο. Η Ξάνθη έπλεε στα γαλανόλευκα και
μετά την άφιξη 22 ομήρων προκρίτων και του Μητροπολίτη Άνθιμου στην πόλη (απελευθερώθηκαν στην Κομοτηνή), εψάλη δοξολογία και οι εκδηλώσεις χαράς και υποδοχής των στρατευμένων
συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.
Χαρακτηριστικό της φιλοπατρίας των Ξανθιωτών είναι το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες αυθόρμητα συγκεντρώθηκαν 10.000 φράγκα, τα
οποία απέστειλαν στον Βασιλέα υπέρ των αναγκών του πολέμου, ενώ οι κυρίες της πόλης εγκατέστησαν εντός μιας ημέρας ένα νοσοκομείο 30
κλινών για τις ανάγκες του στρατεύματος. Η απελευθέρωση αυτή έβαλε φραγμό στα σχέδια των
τούρκων, αφού ήδη είχανε σχεδιάσει την αυτονόμηση της Δυτικής Θράκης το 1913 και την ενσωμάτωσή της στην οθωμανική αυτοκρατορία.
Οι βούλγαροι στρατιώτες εγκαταλείποντας
την πόλη, πυρπόλησαν τις φυλακές (εκεί που είναι
τώρα το σιντριβάνι της κεντρικής πλατείας), όπου
υπήρχαν έγκλειστοι 28 πολίτες, ένας ιερεύς και
ένας διδάσκαλος. Οι κρατούμενοι θα εύρισκαν
μαρτυρικό θάνατο εάν δεν τους έσωζαν άλλοι κάτοικοι της πόλης.

Είσοδος του Ελληνικού Στρατού
στην Ξάνθη τη 13 Ιουλίου 1913
Με τη Συνθήκη τού Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913), η Δυτική Θράκη (η μεταξύ Νέστου
και Έβρου περιοχή) παραχωρήθηκε εκ νέου στη
Βουλγαρία. Ο Θρακιώτικος λαός εξεγέρθηκε,
ανακήρυξε αυτόνομη τη Δυτική Θράκη και σχημάτισε προσωρινή Κυβέρνηση με έδρα την Κομοτηνή, αλλά με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης
(29 Σεπτεμβρίου 1913) η Δυτική Θράκη κατοχυρώθηκε στη Βουλγαρία. Η Ελληνική Κυβέρνηση,
τηρώντας τους όρους της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, εγκαταλείπει τη Θράκη, η οποία παραδίνεται στην ηττημένη Βουλγαρία τον Οκτώβριο του
1913.
Η ελευθερία κράτησε λοιπόν μόνο λίγους μήνες και έμελλε να αργήσει άλλα έξι χρόνια. Η
«δεύτερη βουλγαρική κατοχή» αποδείχτηκε ιδιαίτερα οδυνηρή καταστρέφοντας τον κοινωνικό και
οικονομικό ιστό της τοπικής κοινωνίας. Σταμάτησε
τον πολιτισμό και ερήμωσε όλη την περιοχή.
250.000 Έλληνες της Θράκης αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οδηγήθηκαν
στην προσφυγιά μετακινούμενοι σε περιοχές της
Ανατολικής Μακεδονίας. Όσοι αντιστάθηκαν φυλακίζονταν και η περιουσία τους δημευόταν, ενώ
πολλοί εξορίστηκαν στη Βουλγαρία. Δεκάδες χιλιάδες σφαγιάσθηκαν.
Ο ελληνισμός της Θράκης γνώρισε από κοντά
και το αληθινό πρόσωπο της βουλγαρικής κατοχής, μιας απάνθρωπης και ανελέητης καταπίεσης,
πού απέβλεψε και αυτή στην εθνολογική αλλοίωση του θρακικού χώρου. Δολοφονικές ενέργειες, καταλήψεις ελληνικών σχολείων και εκκλησιών, διώξεις του διδακτικού προσωπικού και των
ιερέων, τους οποίους βασάνιζαν και κακοποιούσαν, καταστροφές των ελληνικών μοναστηριών,
στρατολόγηση νέων από 20-45 ετών και απαγόρευση σ’ αυτούς να μιλούν την ελληνική γλώσσα
ήταν τα μέτρα πού λάμβαναν για την επίτευξη των
στόχων τους.
Στο διάστημα 1913-14 ολόκληρος σχεδόν ὁ
πληθυσμός της Δυτικής Θράκης, περίπου 70.000,
υποχρεώθηκε να μεταναστεύσει κυρίως στη Μακεδονία και μεγάλο μέρος των Μουσουλμάνων
της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας (περίπου 125.000) μετανάστευσαν στην Τουρκία και
εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Θράκη. Μετά
την άνοιξη του 1914 εκδιώχθηκαν περισσότεροι
από 100.000 Έλληνες από την Ανατολική Θράκη,
άλλοι τόσοι από τη Δυτική Μικρά Ασία και 85.000
εκτοπίστηκαν από την Ανατολική Θράκη στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Μετά το τέλος του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου, όσοι επέζησαν από τούς
διωγμούς και τούς εκτοπισμούς, επαναπατρίσθηκαν. Από τη Μακεδονία μόνο 83.000 επέστρεψαν
στην Ανατολική Θράκη και 51.000 στη Δυτική
Θράκη.
Δεν υπάρχει πόλη ή χωριό της Δυτικής Θράκης που να μην δοκίμασε τη μισαλλοδοξία και το
φανατισμό των Βουλγάρων. Το μένος τους στράφηκε κυρίως προς τον κλήρο και τους ορθόδοξους ναούς. Οι ναοί του Τιμίου Προδρόμου, των
Ταξιαρχών, του Ακάθιστου Ύμνου, του Αγίου Γεωργίου των Αγίων Αποστόλων και του Αγίου Κήρυκος, όπως επίσης και τα Μοναστήρια των Ταξιαρχών, της Καλαμούς και της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας, υπέστησαν λεηλασίες και πυρπολήσεις. Μάλιστα 33 μοναχοί της Μονής Παναγίας Καλαμούς εκτελέστηκαν από το βουλγαρικό

κατοχικό στρατό κατά την περίοδο της κατοχής
1913-19.
Η οριστική απελευθέρωση Ξάνθης από τους
Βούλγαρους έλαβε χώρα την 4η Οκτωβρίου 1919,
με την είσοδο της ΙΧ Μεραρχίας με διοικητή τον
Υποστράτηγο Λεοναρδόπουλο. Η πλήρης ενσωμάτωση της Ξάνθης και όλης της Δυτικής Θράκης
στην Ελλάδα, έλαβε χώρα με τη Συνθήκη των Σεβρών στις 28 Ιουλίου 1920.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θα πρέπει να αναφέρουμε κάποιες
πληροφορίες για τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου,
προκειμένου να αντιληφθούμε το σκεπτικό της
επιστροφής της Δυτικής Θράκης στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, είναι η συνθήκη ειρήνης που συνομολογήθηκε στις 28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου του
1913 στο Βουκουρέστι, μεταξύ των Βασιλείων της
Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου αφενός και της Βουλγαρίας αφετέρου. Με τη συνθήκη αυτή δόθηκε τέλος στο Β'
Βαλκανικό Πόλεμο, μετά την ήττα της Βουλγαρίας.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις: Η θέση των Μεγάλων
Δυνάμεων, όπως αυτή εκδηλώθηκε επί των ελληνικών αιτημάτων, ήταν η ακόλουθη:
Η Γερμανία και η Γαλλία, υποστήριξαν θερμά
τις ελληνικές θέσεις.
Η Ρωσία και η Αυστροουγγαρία, υποστήριξαν
θερμά όλα τα αιτήματα της Βουλγαρίας.
Η Αγγλία και η Ιταλία, δεν εναντιώθηκαν αλλά
ούτε και υποστήριξαν τα ελληνικά αιτήματα.
Η Συνθήκη υπήρξε πολύ σημαντική για τους
Συμμάχους, διότι :
α. Ορίσθηκαν τα σύνορα της ηττημένης Βουλγαρίας με τις όμορες σύμμαχες και νικήτριες Χώρες.
β. Απετράπη η όποια ανάμιξη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας σε βαλκανικά πλέον ζητήματα.
γ. Άρχισε να οριστικοποιείται η λύση του Κρητικού
ζητήματος, που ακόμα χρονοτριβούσε.

Κέρδη των συμμετεχόντων
Α. Ελλάδα: Η συνοριακή γραμμή που χωρίζει την
Ελλάδα από τη Βουλγαρία συντάχθηκε από την κορυφή του Μπέλες στον ποταμό Νέστο. Στο έδαφος
που προσάρτησε η Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται
μεγάλα τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας,
συμπεριλαμβανομένης της Θεσ/νίκης. Επιπλέον,
ενσωματώ-θηκε οριστικά στην Ελλάδα στις 14 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η Κρήτη. Αύξησε την επικράτειά της από 63.211 τ.χλμ. σε 120.308 τ.χλμ.
(μαζί με τις νήσους του Αιγαίου) και τον πληθυσμό
της από 2.631.952 σε 4.718.221 κατοίκους.
Β. Σερβία: Το έδαφος που κερδήθηκε συγχωνεύθηκε με τον κεντρικό Βαρδάρη, συμπεριλαμβανομένης της Οχρίδας, Στιπ, Κότσανη και Μπίτολα στη
σημερινή Βόρεια Μακεδονία. Αύξησε την επικράτειά της από 48.303 σε 95.667 τ.χλμ. και τον πληθυσμό της περισσότερο από 1,5 εκατ. κατοίκους.
Γ. Ρουμανία: Η Βουλγαρία παραχώρησε τη Νότια
Δοβρουτσά, που έχει επιφάνεια περίπου 6.647
τ.χλμ., πληθυσμό 286.000 κατοίκους και περιλαμβάνει το φρούριο της Σιλίστρα και την πόλη Τουτρακάν στο Δούναβη.
Δ. Βουλγαρία: Προσάρτησε τμήμα της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Στρώμνιτσα και τη Δυτική Θράκη με 110 χλμ. παράλια του
Αιγαίου. Αύξησε την επικράτειά της κατά περίπου
17.672 τ.χλμ. και τον πληθυσμό της κατά 129.490
κατοίκους.
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Τα αλεξίπτωτα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών στη μάχη της Κρήτης
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Γεώργιος Φινοκαλιώτης
Η Μάχη της Κρήτης πέραν των
άλλων, αποτελεί κλασική
περίπτωση παλλαϊκής άμυνας,
όπου ο γενναίος κρητικός λαός
μαζί με τις Ελληνικές και
Συμμαχικές Δυνάμεις,
αψηφώντας την τρομερή ισχύ
των αντιπάλων, την έλλειψη
οπλισμού και πυρομαχικών και
την ατελή οργάνωση, πολέμησε
ηρωικά για τα ιδανικά της
πατρίδος, της ελευθερίας και
της δημοκρατίας.

Α

ς δούμε όμως μερικά ενδιαφέροντα
στοιχεία για τον τύπο των αλεξιπτώτων
που χρησιμοποίησαν τα Γερμανικά
στρατεύματα εισβολής.
Για τις μονάδες αλεξιπτωτιστών οι Γερμανοί ανέπτυξαν το αλεξίπτωτο RZ-1, ένα τύπο
αλεξιπτώτου στατικού ιμάντος, προσαρμοζόμενο στη ράχη του αλεξιπτωτιστή, το οποίο
σταδιακά λόγω έλλειψης σταθερότητος τροποποιήθηκε στο τύπο RZ – 16 και τελικά στο
τύπο RZ – 20 ο οποίος και παρέμεινε σε χρήση
μέχρι και το 1945.
Το κύριο αεροσκάφος ρίψεως αλεξιπτωτιστών ήταν το Junker 52.
Η έξοδος των αλεξιπτωτιστών γινόταν από
πλευρική θύρα με στάση «ιπτάμενου αετού»
δηλαδή ανοιχτά πόδια – χέρια.
Ο τύπος αυτός του αλεξιπτώτου βασίστηκε στον Ιταλικό τύπο εξάρτησης «Salvator».
Σχεδιάστηκε προκειμένου ο θόλος του αλεξιπτώτου να δύναται να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα επιτρέποντας οι αλεξιπτωτιστές να ρίχνονται από πολύ χαμηλά ύψη 80 – 100 μέτρων. Αυτό ήταν και το κύριο πλεονέκτημα του
τύπου αυτού.
Παραταύτα το πλεονέκτημα αυτό υπερκαλυπτόταν από πολλά μειονεκτήματα όπως:
l Βίαιο άνοιγμα του αλεξιπτώτου, αποτέλεσμα του οποίου ήταν αρκετές εξαρθρώσεις
των αλεξιπτωτιστών.
l Μη δυνατότητα κατεύθυνσης του αλεξιπτώτου.
l Μη σταθερή στάση καθόδου του αλεξιπτωτιστή.
l Αυξημένος κίνδυνος εμπλοκής των αρτανών λόγω του ενός ιμάντος ανάρτησης (σε
αντίθεση με το κανονικό των τεσσάρων
ιμάντων ανάρτησης).
l Υπερβολική ταχύτητα καθόδου (12 μέτρα/
δευτερόλεπτο).
l Προσγείωση του αλεξιπτωτιστή σε θέση
πρυνή, προβάλλοντας επικίνδυνα τους αγκώνες και τα γόνατα. Γιαυτό πάντα οι αλεξιπτωτιστές έπρεπε να φορούν προστατευτικά στα σημεία αυτά του σώματος.
l Δυσκολία απελευθέρωσης της εξάρτησης
μετά την προσγείωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αν ο αλεξιπτωτιστής προσθαλασσόνονταν να πνιγεί καθώς επίσης λόγω της
θέσης προσγείωσης να σέρνεται επί του

εδάφους για μεγάλες αποστάσεις και να
τραυματίζεται. Ο συνδυασμός όλων των
παραπάνω δεν επέτρεπε στον αλεξιπτωτιστή να φέρει φόρτο μάχης και οπλισμό πλην
ενός πιστολίου. Επίσης μαζί του έφερε και

ένα ειδικό μαχαιρίδιο το οποίο χρησιμοποιούταν για να κόψει τους ιμάντες της εξάρτησης όταν δεν μπορούσε να απογκιστρωθεί
από αυτή.
Ο οπλισμός των αλεξιπτωτιστών ριχνόταν

συσκευασμένος χωριστά σε ειδικές μεταλλικές θήκες. Άλλο ένα μεγάλο μειονέκτημα επίσης, αυξάνοντας τον χρόνο ανασυγκρότησης
των τμημάτων και ετοιμότητας ανάληψης αποστολής.
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Νόμος 4305/1942: Ο επαχθής Νόμος του Φόρου Περιουσίας (Varlιk Vergisi)
που αποτελείωσε τις Μειονότητες της Κωνσταντινούπολης
Ο:
ΜΕΡΟΣ 2

Η σχεδίαση, η ψήφιση, η εφαρμογή και η κατάργηση του νόμου

Γράφει ο Νικόλαος Νικολάου
Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α.
(Φοιτητής του τμήματος
Τουρκικών, Μεσανατολικών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
του ΕΚΠΑ)
Ο Φόρος Περιουσίας (Varl k
Vargisi) βασίζεται στο Ν. 4305/12
Νοεμβρίου 1942. Σε αυτό το νόμο
έγιναν μόνο δύο τροπολογίες
μέχρι την κατάργησή του. Πρώτη
τροπολογία ήταν ο Νόμος
4501/17 Σεπτεμβρίου 1943, ο
οποίος διέγραφε τις φορολογικές
οφειλές των πλανόδιων πωλητών
και ιδιωτικών υπαλλήλων και η
δεύτερη τροπολογία ήταν ο
Νόμος 4530 / 15 Μαρτίου 1944,
ο οποίος καταργούσε όλες τις
φορολογικές οφειλές (του
φόρου περιουσίας) που δεν είχαν
εισπραχθεί μέχρι την έκδοση
αυτού του νόμου.

Ο

παραπάνω βασικός νόμος αποτελείται
απο 17 βασικά άρθρα. Στο κείμενο διευκρινίζεται ότι ο φόρος θα επιβληθεί πάνω στις περιουσίες και στα έκτακτα κέρδη των
φορολογουμένων. Ο Μεχμέτ Σουκρού Σαράτσογλου, πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο οποίος επινόησε και σχεδίασε τον παραπάνω νόμο
κατά την διάρκεια της συζήτησης της ψήφισής
του από την ΜΤΕ στις 12 Νοεμβρίου 1944, έκανε
την εξής δήλωση που δείχνει καθαρά τους στόχους και του περιεχομένου του φόρου: «Αυτός ο
νόμος είναι ταυτόχρονα ένας επαναστατικός νόμος. Είμαστε ενώπιον μιας ευκαιρίας που θα μας
παραχωρήσει την οικονομική μας ανεξαρτησια.
Ακυρώνοντας τους ξένους που είναι κυρίαρχοι
στην αγορά μας, θα παραχωρήσουμε την τουρκική αγορά στα χέρια των Τούρκων».
Σύμφωνα με αυτό το νόμο οι φορολογούμενοι διακρίθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: Μ(=
Μουσουλμάνοι), D(=εξισλαμισθέντες Εβραίοι),
Ε (=ξένοι υπήκοοι που διαμένουν στην Τουρκία), GM (= Μη Μουσουλμάνοι). Από τα 61,000
άτομα που αφορούσε ο νόμος, μόνο το ένα τέταρτο ήταν μουσουλμάνοι και τελικά ενέτυχαν
φορολογικών ελαφρύνσεων. Γενικότερα στην
εφαρμογή του νόμου επικράτησαν διαφορετικές
κλίμακες φορολόγησης για κάθε μια από τις πιο
πάνω κατηγορίες.
Η βεβαίωση του φόρου γίνονταν από τοπικές επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν τοπικοί
κρατικοί αξιωατούχοι, εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης και των εμπορικών επιμελητηρίων. Τα άτομα που όφειλαν να καταβάλλουν το
φόρο σύμφωνα με τον νόμο 4305 ήταν οι εύποροι πολίτες, οι μεγαλοτσιφλικάδες, οι ιδιοκτήτες
Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση

ακινήτων που το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνούσε τις 2500 λίρες ή που η αξία της ακίνητης
περιουσίας τους είναι πάνω από τις 5000 λίρες.
Επίσης ο φόρος μπορούσε να επεκταθεί και
στους μετόχους διαφόρων εταιρειών. Σύμφωνα
με τον Berch Berbero lu, τούρκος οικονομολόγος, αρχικά ο φόρος στόχευε τα αστρονομικά
κερδη από τη μαύρη αγορά και ιδιαίτερα των μεγαλογαιοκτημόνων και των μεταπραττών. Όμως
λόγω της ισχυρής αντιστασης που είχαν οι μεγαλοτσιφλικάδες, το περιεχόμενο και οι στόχοι της
φορολογίας άλλαξαν και έπληξαν τους μη μουσουλμάνους μεταπράττες εμπόρους και με αυτό
τον τρόπο διασφαλίστηκε η κυριαρχία και η τελική επικράτηση των Τούρκων επιχειρηματιών της
Κωνσταντινούπολης και αλλων περιοχών.
Οι παραπάνω επιτροπές, που ήταν αρμόδιες
για την εκτίμηση του ύψους του οφειλόμενου
ποσού, είχαν απόλυτη ελευθερία κρίσης. Ο φόρος έπρεπε να καταβληθεί εντός 15 ημερών.
Εναντίον του φόρου δεν μπορούσε να ασκηθεί
κανένα ένδικο μέσο από πλευράς φορολογούμενου, καθόσον είχε αφαιρεθεί αυτή η διάταξη
από το Νόμο 4305. Το ποσό που θα καταβάλλονταν μετά την παρεύλεση του 15νθήμερου προσαυξάνονταν ανάλογα πχ την πρώτη εβδομάδα
μετά την παρέλευση του 15νθήμερου με πρόστιμο 1%, τη δεύτερη βδομάδα με πρόστιμο 2%
κ.ο.κ. Όσοι δε δεν πληρώσουν μέσα σε αυτό το
χρονικό διάστημα στέλνονταν σε στρατόπεδα
εργασίας (Amele Taburu), κυρίως στην επαρχία
Ερζερούμ στην ανατολική Ανατόλια και στο Ντιγιάρμπακιρ, όπου εκεί οι οφειλέτες θα εργάζονταν και το ήμισυ του μισθού τους θα παρακρατούταν για την εξόφληση του χρέους. Δεν υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής στις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω εφαρμογής του μέτρου εργασίας.
Τα ακίνητα των ανδρογύνων, των προγόνων και
των απογόνων που κατοικούσαν μαζί με το ανδρόγυνο, αποτελούσαν εγγυήσεις για το ποσό
του φόρου που τους έχει επιβληθεί. Για δε τα κινητά (διάφορα τιμαλφή κ.α.) που ανήκαν στους
οφειλέτες δεν ίσχυαν οι περιπτώσεις ενεχύρου,
μεταβίβασης κυριότητας ή δικαιώματος. Τέλος
επιπλέον για τα ακίνητα, εάν δεν επιβεβαιώνονταν ότι έχει καταβληθεί ο φόρος και ότι δεν
υπήρχε καμμία φορολογική εκκρεμότητα, το
κτηματολόγιο δεν επικύρωνε τις διάφορες διατάξεις.
Λόγω των παραπάνω, οι φορολογικές κλίμακες ήταν τέτοιες που ήταν αδύνατο να εξοφληθούν οι φόροι. Ορισμένοι φορολογούμενοι
ήταν αναγκασμένοι να πληρώσουν έως και ένα
εκατομμύριο τουρκικές λίρες. Η αδυναμία εξόφλησης οδηγούσε τους φορολογουμένους είτε
στην εγκατάλειψη της χώρας είτε στα καταναγκαστικά έργα στα στρατόπεδα εργασίας, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Το Άσκαλε (A kale)
στην Ανατολική Τουρκία, για παράδειγμα, «φιλοξένησε» 1400 φυλακισμένους, σύμφωνα με
επίσημους αριθμούς και 8000 σύμφωνα με διάφορες άλλες μαρτυρίες. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν, κάποιοι άλλοι έμειναν έγκλειστοι μέχρι
και το 1944. Η αυστηρότητα και το πνεύμα εκδίκησης με τα οποία εφαρμόστηκε ο εν λόγω νό-

μος αντικατοπτρίστηκαν για μια ακόμα φορά στα
λόγια του Σαράτσογλου : «Αυτός ο νόμος θα
εφαρμοστεί με όλη την απαιτουμένη αυστηρότητα εναντίον όλων όσοι επωφελήθηκαν από τη φιλοξενία αυτής της χώρας για να πλουτίσουν και
οι οποίοι, στη δύσκολη παρούσα κατάσταση παραλείπουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους
απέναντί της».
Ο εν λόγω νόμος δεν μοιάζει με κανέναν
συμβατικό φορολογικό νόμο. Ο νομοθέτης θέλησε να απευθυνθεί σε όλους τους φορολογούμενους, μέσω των φόρων επί των κερδών, των
ακινήτων και των αποδοχών. Η ένταξη των μεγαλοτσιφλικάδων, όμως, στο πλαίσιο του νόμου,
σήμαινε την «κήρυξη» πολέμου της κυβέρνησης
εναντίον των αγάδων (προκρίτων) των χωριών,
οι οποίοι πάντοτε ήταν κακοπληρωτές. Τώρα,
όμως, αποκόμισαν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη
από την αύξηση των τιμών των σιτηρών. Φυσικά
πάντα κατά τον Οκτσέ, σε χώρα όπου δεν ισχύει
το καθεστώς του φόρου εισοδήματος, δεν μπορεί να εφαρμοστεί τέτοιος κεφαλικός νόμος. Η
υπόθεση ήταν χαμένη από τη πρώτη στιγμή, συνεχίζει ο Οκτσέ, εφόσον ανατέθηκε η επιβολή
του φόρου στην απλή κρίση ορισμένων άσχετων
με την οικονομία υπαλλήλων. Ένα από τα σφάλματα που ουδέποτε θα συγχωρήσει η οικονομική επιστήμη είναι η «αφαίρεση» από τον επίμαχο
νόμο των δικαιωμάτων ένστασης και έφεσης
από τους φορολογουμένους. Επίσης άλλο λάθος είναι η «απαγόρευση» της προσφυγής στις
αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδικασίες που
εφαρμόζονται στον τρόπο είσπραξης του φόρου.
Η δε εφαρμογή του όρου υποχρεωτικής εργασίας για τους οφειλέτες που δεν μπορούσαν να
πληρώσουν το ποσό του φόρου που τους είχε
επιβληθεί δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη συγχρονη λογική. Όσον αφορά τη διάταξη με την οποία
το ήμισυ του ημερομισθίου που θα έπαιρνε ο
οφειλέτης θα παρακρατούνταν για την εξόφληση του χρέους του, ήταν πράγματι γελοία. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης που οδηγήθηκε στα
τάγματα εργασίας για χρέος 100,000 λιρών, με
ημερομίσθιο 2 λίρες τη μέρα, θα πρέπει να εργαστεί πάνω από 250 χρόνια για να ξοφλήσει το παραπάνω ποσό που οφείλει με τη 1 λίρα που θα
του παρακρατείται ημερησίως. Πέραν αυτών ο
νόμος όριζε ότι οι εργάτες, οι γυναίκες και όσοι
έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας
τους εξαιρούνταν από την καταναγκαστική εργασία. Σύμφωνα με μια άλλη διάταξη οι οφειλέτες
χωρίζονταν σε τρείς κατηγορίες: Πρώτον αυτοί
που δεν πλήρωσαν καθόλου το φόρο που τους
επιβλήθηκε. Δεύτερον όσοι μεν πλήρωσαν μέρος του οφειλόμενου ποσού, αλλά εξαφανισαν
τη κινητή περιουσία τους . Τρίτον όσοι δεν απέκρυψαν κανένα κινητό περιουσιακό τους στοιχείο κια έδειξαν καλή πρόθεση για την καταβολή
της οφειλής τους.
Τέλος προβλήματα αντιμετώπιζε και το ίδιο
το κράτος σε ότι αφορά την εφαρμογή του νόμου. Ένα βασικό πρόβλημα ήταν ότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να υποχρεώσει τους ξένους
υπηκόους σε αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό
γιαυτό στράφηκε στη λύση επιβολης του συγκε-

κριμένου φόρου με την πρόβλεψη η επιβάρυνσή
τους να είναι ανάλογη με την κατηγορία των
Μουσουλμάνων. Και αυτό έγινε διότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί από τις διάφορες εμπορικές
συμφωνίες , όπου σύμφωνα με τους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου καμμία χώρα δεν μπορεί
να επιβάλλει σε ξένους υπηκόους που ζουν στα
εδάφη της υψηλότερους φόρους απ’ αυτούς
που καταβάλλουν οι υπήκοοί της. Με βάση αυτό
το Δίκαιο πολλοί από τους Ρωμιούς, τους Αρμένιους και τους Εβραίους που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη απέκτησαν ξένη υπηκοότητα.
Σε γενικές γραμμές, ο Φόρος Περιουσιας
μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως συνέχεια της
πορείας δημιουργίας μιας εθνικής-τουρκικής οικονομίας έτσι όπως την αντιλήφθηκαν οι Νεότουρκοι το 1908. Σύμφωνα με τον Τζεμίλ Ερτέμ,
επικεφαλής του οικονομικού συμβουλίου του
Πρόεδρου Ερντογάν, η συγκεκριμένη φορολογία ήταν μέρος της πολιτικής τουρκοποίησης του
κεφαλαίου και ως τέτοια μπορεί να θεωρηθεί
ακόμα και συνέχεια μιας πολιτικής που οδήγησε
στη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915. Μετά την
εφαρμογή του Φόρου Περιουσίας, οι Τούρκοι
έμποροι πήραν την κυρίαρχη θέση στην οικονομία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, αφού «αντικατέστησαν» τη μη μουσουλμανική μεταπραττική τάξη.
Τέλος ο Νόμος 4305, ο οποίος καταργήθηκε
στις 15 Μαρτίου του 1944, ως αποτέλεσμα της
έντονης κριτικής που άσκησαν η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους η σχέση του τουρκικού κράτους με τις μειονότητες δεν είχε αποκατασταθεί ποτέ. Οι μη μουσουλμανικές μειονότητες, ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
παρουσιάστηκαν απροθυμες να επενδύσουν
στην Τουρκία.

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: ΗΡΟΔΟΤΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ 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-romioys-armenioys-kaievraioys/ ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου
2021.
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ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021.
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Ποια ήταν τα παιδιά της Σαμαρίνας
Γράφει ο
ΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Στο Νομό Γρεβενών της
Μακεδονίας, στη Βόρεια Πίνδο,
σε υψόμετρο 1450 μέτρων,
στέκει εδώ και αιώνες η
ιστορική Σαμαρίνα. Αυτό το
μικρό χωριό της Πίνδου, είναι
λες και έχει υπογράψει
συμβόλαιο με τις πιο κρίσιμες
στιγμές του ελληνισμού, όσο
κανένα άλλο μέρος. Κάθε
φορά που ο ελληνισμός
έμοιαζε να ξεψυχά, οι
βλαχόφωνοι κάτοικοι της
Σαμαρίνας, άφηναν την
κτηνοτροφία και το εμπόριο
από τα οποία βιοπορίζονταν,
έπαιρναν τα όπλα και σαν μία
και αδιαίρετη φαμίλια,
διέσχιζαν εκατοντάδες
χιλιόμετρα, ώστε να σταθούν
στο ίδιο ταμπούρι με τους
Έλληνες αδερφούς τους.
Του Ταξιάρχου ε.α. Χρήστου Νοταρίδη
Μέλους του Συνδέσμου Αποστράτων
Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Α

πό την αρχαία εποχή μέχρι τη σύγχρονη, η
μετάδοση της πληροφορίας είναι το κύριο
εργαλείο της Διοικήσεως σε κάθε στρατιωτικό κλιμάκιο, για την αποστολή οδηγιών και διαταγών, αλλά και για τη λήψη πληροφοριών και
αναφορών, με απώτερο σκοπό τη σωστή διεύθυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από τις πρώτες ώρες του αγώνα του 1821 εμφανίσθηκε η
ανάγκη οργανώσεως επικοινωνιών και ταχυδρομείου, για τις ανάγκες του πολέμου.
Νωρίτερα, για τις ανάγκες της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, λειτουργούσε ένα σύστημα εφίππων ταχυδρόμων με το όνομα μενζίλι, οι οποίοι μετέφεραν τα φιρμάνια στις επαρχιακές υπηρεσίες.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι Έλληνες
προεστοί χρησιμοποιούσαν επιστολές που στέλνονταν κρυφά με διπλωμάτες, εμπόρους ή κάποια
έμπιστα πρόσωπα, επιφορτισμένα ειδικά με τη
συγκεκριμένη αποστολή.
Η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης των επικοινωνιών της Εθνεγερσίας καταβλήθηκε από τον
Δημήτριο Υψηλάντη. Για να αποστέλλει τις διαταγές της η Προσωρινή Κυβέρνηση, εγκατεστημένη
στην Κόρινθο, αναγκάσθηκε να καταφύγει στη
χρησιμοποίηση του ταχυδρομικού συστήματος
που ονομαζόταν ποδοκόπι. Έκτακτοι πεζοί ή έφιπ-

Α

ναφορές για πολεμιστές από τη Σαμαρίνα βρίσκουμε ήδη από το 1770,
όταν έγινε ο μεγάλος ξεσηκωμός
στην Πελοπόννησο εναντίον των Οθωμανών
και το αποτυχημένο κίνημα των Ορλωφικών.
Μάλιστα, ο τότε οπλαρχηγός της Σαμαρίνας
Ιωάννης Φλώρος, σκοτώθηκε πολεμώντας
στην Πελοπόννησο εκείνη την περίοδο. Η
συμβολή ωστόσο της Σαμαρίνας, συνεχίστηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Σαμαριναίοι μαχητές επίσης έπεσαν
ηρωικά στο Μανιάκι το 1825, στο πλευρό του
Γρηγορίου Δικαίου – Παπαφλέσσα, όταν ο Ιμπραήμ και ο στρατός του πατούσε την Πελοπόννησο.
Η πιο λαμπρή σελίδα όμως για τη Σαμαρίνα, όπου προέκυψε και το ομώνυμο δημοτικό
τραγούδι Παιδιά της Σαμαρίνας¨, γράφτηκε

στη μητρόπολη της Ελευθερίας, το Μεσολόγγι. Το 1826, το τελευταίο προπύργιο ελευθερίας των επαναστατών ήταν το Μεσολόγγι.
Μέσα στην πόλη είχαν κλειστεί όλες οι φυλές
του ελληνισμού περικυκλωμένες από τους
Οθωμανούς και Τουρκαλβανούς. Ανάμεσα
στους πολιορκημένους βρίσκεται η φρουρά
των Μακεδόνων, μέλη της οποίας είναι και οι
Σαμαριναίοι, με αρχηγό το Μίχο Φλώρο και
120 άντρες. Οι πολιορκημένοι είχαν αντέξει
την πρώτη πολιορκία των Τουρκαλβανών
Κιουταχή και Ομέρ Βρυώνη. Τώρα όμως η
κατάσταση ήταν οριακή. Ο Κιουταχής είχε
επιστρέψει δριμύτερος, ενώ ο Ιμπραήμ κατέφτανε από την Πελοπόννησο για να τον ενισχύσει. Οι πολιορκημένοι για μήνες, δίνουν
σκληρή και άνιση μάχη και καταφέρνουν να
αποκρούσουν όλες τις συντονισμένες επιθέ-

σεις που δέχονται. Ωστόσο, η έλλειψη τροφής
και νερού σε συνδυασμό με τις αρρώστιες,
οδηγούν τους επαναστάτες να πάρουν την
απόφαση για την ηρωική έξοδο τη νύχτα της
9ης προς 10η Απριλίου του 1826.
Κατά την έξοδο, οι 120 Σαμαριναίοι μαχητές και η Μακεδονική Φρουρά αποτελούν την
εμπροσθοφυλακή των πολιορκημένων. Ήταν
αυτοί που δέχτηκαν το κύριο βάρος της επίθεσης των δυνάμεων του σουλτάνου. Από
τους 120 μαχητές της Σαμαρίνας κατάφεραν
να σωθούν μόνο οι 33. Ο αρχηγός τους Μίχος
Φλώρος χτυπήθηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με
την παράδοση, λίγο πριν ξεψυχήσει, περιτριγυρισμένος από τα παλικάρια του, τους αφήνει για κληρονομιά τα λόγια του τραγουδιού
Παιδιά της Σαμαρίνας¨, ως τελευταία του επιθυμία. Για να μην ξεχαστούν μάλιστα τα λόγια
του, τα παλικάρια τα έγραψαν στις φουστανέλες τους και όταν γύρισαν πίσω στο χωριό, τα
τραγούδησαν ως μοιρολόι. Ασφαλώς, τα λόγια και το μοιρολόι ήταν στα βλάχικα, πολύ
αργότερα έγινε τραγούδι με τον ελληνικό στίχο, όπως το ξέρουμε σήμερα.
Η θυσία των παιδιών της Σαμαρίνας δεν
ξεχάστηκε ποτέ από τους Σαμαριναίους και
την πόλη του Μεσολογγίου, που τους έχει
αφιερώσει μνημείο. Όπως οι 300 Σπαρτιάτες
στις Θερμοπύλες ειδοποιούν τον ξένο διαβάτη να αναγγείλει στη Σπάρτη, ότι έπεσαν στη
μάχη για τις αξίες και τα ιδανικά τους, έτσι
πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς την επιθυμία του Μίχου Φλώρου προς τα παιδιά από
τη Σαμαρίνα:
Ω ξειν, αγγέλλειν Σαμαρινίοις ότι τήδε
κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι…

Είχε Διαβιβάσεις ο Κολοκοτρώνης ;
ποι ταχυδρόμοι, υπαγόμενοι σε κάποια τοπική αρχή, είχαν ως επάγγελμα ή ως προσωρινή ενασχόληση, τη μεταφορά της αλληλογραφίας.
Η γραπτή επικοινωνία θεωρήθηκε σημαντική
απο τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος με την ιδιότητα
του αρχηγού των στρατευμάτων της Πελοποννήσου, μη αρκούμενος στους Εκτάκτους Πεζούς, εισηγήθηκε την οργάνωση ταχυδρομείων με επιστολή του προς το Μινιστέριον των Εσωτερικών
όπου επισήμανε την ανάγκη ...να μετακομίζονται
γρήγορα οι διάφορες ειδήσεις, όσες μάλιστα
εξαρτώνται από ουσιώδεις περιστάσεις και υποθέσεις πατριωτικές, των οποίων το κρίσιμο δεν χρειάζεται αναβολή. Η εισήγηση του Γέρου του Μοριά
εγκρίθηκε αμέσως. Αρχικά συστάθηκαν Ταχυδρομικά Γραφεία στην Τρίπολη, στο Άργος και
στην Επίδαυρο και αργότερα σε άλλες πόλεις. Τελικά, η Ταχυδρομική Υπηρεσία της χώρας ιδρύθηκε με ψήφισμα της 28ης Σεπτεμβρίου 1828 του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Πέρα απο τις επιστολές, τα πρώτα μέσα διαβιβάσεων του πεδίου
μάχης αποκαλύπτονται στο σύγγραμμα του υπασπιστού του Κολοκοτρώνη. Στη περιγραφή της
μάχης στο Βαλτέτσι (12-14 Μαίου 1821) οι Έλληνες ξεκινούν τη χρήση σημάτων καπνού για επικοινωνία: ...Τὸ σημεῖον ἦτο τὸ ἀκόλουθον· ὅταν οἱ
Τοῦρκοι ἔβγαιναν νὰ ὑπάγουν διὰ τὸ Ναύπλιον

ἔβαλλαν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ τῆς Ἐπάνω
Χρέπας ἕνα καπνόν, ἂν ἐπήγαιναν διὰ τὸ Λεβίδι
τρεῖς καὶ διὰ τὸ Βαλτέτσι τέσσερας καὶ οὕτω καθ᾿
ἑξῆς. Ἐδῶ πρώτην φορὰν μετεχειρίσθησαν οἱ
Ἕλληνες τοὺς καπνοὺς διὰ νὰ γνωρίζουν ποῦ πηγαίνουν οἱ Τοῦρκοι. Ἀφοῦ ἔβλεπαν τοὺς καπνοὺς
ἐτουφέκιζαν ἀπὸ ῥάχιν εἰς ῥάχιν καὶ στρατιῶται
καὶ τσοπάνιδες ὅπου εὑρίσκοντο, καὶ διεδίδετο
ἀπὸ τὸν ἕναν εἰς τὸν ἄλλον ἡ εἴδησις τῆς ἐξόδου
τῶν Τούρκων εἰς ὅλην σχεδὸν τὴν Πελοπόννησον, καὶ οὕτως ἐφύλαττον τὰς οἰκογενείας των
καὶ τὰ ζῷά των ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ο Κολοκοτρώνης θεωρούσε πρωταρχικό πολεμικό εργαλείο το
έργο αυτό και στα απομνημονεύματα του το έχει
επιβεβαιώσει: ...Από βουνό εις βουνό είχα τουφέκια με φωτιές και εις ολίγες στιγμές έδιδα είδησιν
εις τα μακρυνά στρατεύματα. Ενας άλλος τρόπος
επικοινωνίας ήταν με χρήση αγγελιαφόρων περιστερών. Στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη
υπάρχουν αναφορές σε περιστέρια ως μέσου μεταφοράς μηνυμάτων. Στην πολιορκία της Ακροπόλεως τον Ιανουάριο 1827 αναφέρει ότι : ...ήφεραν κι ένα περιστέρι από το κάστρο... και το φορτώσαμε γράμματα και το πήγαμε στους Τρείς Πύργους και τ’ απολύσαμεν. Ομως το σκότωσαν οι
Τούρκοι και πήραν και τα γράμματα και είδαν τι
τους γράφαμε των πολιορκημένων. Επίσης, γνω-

ρίζουμε οτι την ίδια εποχή στα νησιά του Αιγαίου,
οι κάτοικοι συνενοούντο με τα «μυστηριώδη φώτα», που ήταν φωτιές σε πύργους βυζαντινής και
φράγκικης προέλευσης, οι φρυκτωρίες, πυρσείες
ή καμινοβίγλες. Το Σώμα του Μηχανικού συστάθηκε την 4η Οκτωβρίου 1833 στο Ναύπλιο. Το
1836 ο Σάμιουελ Μορς εφηύρε τον ομώνυμο κώδικα, ενώ το 1859 εισήχθη στην Ελλάδα η ηλεκτρική
τηλεγραφία. Το 1877 περιελήφθει για πρώτη φορά
ο όρος Τηλεγραφητές στη σύνθεση του Στρατού,
οι οποίοι ακολούθως συμμετείχαν ενεργά στους
Βαλκανικούς πολέμους και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το 1926 καθιερώθηκε ο όρος Διαβιβάσεις, ενώ κατά τον πόλεμο 1940-41 είχαν συγκροτηθεί Διοικήσεις και Μονάδες Διαβιβάσεων ξεχωριστές απο τις αντίστοιχες του Μηχανικού. Το
1946 συγκροτήθηκε το νέο ανεξάρτητο Όπλο.

1 Φώτιου Χρυσανθόπουλου (Φωτάκου), Απομνημονεύματα
Περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1858
2 Διήγησις Συμβάντων Ελληνικής Φυλής, Υπαγόρευσε Θ. Κ.
Κολοκοτρώνης, 1846, σελ. 84
3 Βλαχογιάννης Γ., Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη, εκδ. Εστίας, 2014, τόμος α’ σελ. 155
4 Παντζόπουλος Γ. Η φωτιά ως μέσο μετάδοσης μηνυμάτων,
Συνέδριο 1-3 Απρ 2011
5 Από το 1829 είχε συσταθεί Σώμα Αξιωματικών Οχυρωματοποιίας και Αρχιτεκτονικής.
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18 Ενημέρωση
Γράφει ο
Aντγος ε.α.
Κώστας Παδουβάς

Ομ. Πολ.Mηχ./ΕΜΠ,
συγγραφέας

Μεγαλειώδης η πορεία του Ελληνικού
Έθνους (Παρά τις κακοτυχίες του)

Στη σημερινή Ελλάδα ,
ύστερα από 200χρόνια
ανεξάρτητης πορείας
τμημάτων των εθνικών της
εκτάσεων (ξηράς, θάλασσας
και αέρα), όπου είχαν
θεμελιώσει και αναπτύξει
διαχρονικά οι πρωτοπόροι
Έλληνες πρόγονοι
μοναδικές -σπάνιες
πνευματικές και υλικές
δημιουργίες, αναδύονται
χαρμόσυνα και ελπιδοφόρα
μηνύματα, μεγαλείου, αλλά ,
ταυτόχρονα και επώδυνες
μνήμες, κατά τους φετινούς
ετήσιους εορτασμούς μέσα
και έξω από το σημερινό
ανεξάρτητο (ελεύθερο)
Ελληνικό κράτος.

Ο

ι γραπτές, προφορικές και
άγραφες (της καρδιάς) «Ελληνικές και διεθνείς ιστορικοπολιτισμικές θεματοφυλακές» που
διασώθηκαν, διατηρούν ανεξίτηλες
όλες τις ασύμβατες μνήμες του Ελληνισμού της διαχρονίας, όπως είναι
οι μεγαλειώδεις (λαμπρές) νίκες κατά υπέρτερων αντιπάλων αλλά και
απάνθρωποι διωγμοί, καταστροφέςκλοπές Ελληνικών δημιουργημάτων
αμύθητης αξίας, δολοφονίες- γενοκτονίες και κάθε είδους αρπακτικές
βιαιότητες και υφαρπαγές των παντοειδών δημιουργημάτων, είτε βεβηλώσεων των ιερών και οσίων τους
κατά τους χαλεπούς χρόνους των κακοτυχιών τους.
Αμφότερες οι αντώνυμες (αλλά
πολύτιμες) ισχυρές μνήμες αυτές,
συνδέονται με το ακλόνητο Ελληνικό
κράτος-έθνος και θεωρούνται παρακαταθήκες και διδάγματα (προς μίμηση ή προς αποφυγή), για να καλλιεργηθούν οι σύγχρονοι τρόποι επιβίωσης των Ελληνικών (και μερικών ξένων) κοινωνιών, μεταφέροντας
ωραίες ελπίδες για την επιτυχία του
κοινού στόχου της προόδου και της
ελευθερίας των απανταχού Ελλήνων
, παρά τα ανάμεικτα συναισθήματα
χαράς-πόνου ψυχής και τις αναπολήσεις σπάνιων μνημείων ιδιοφυΐας και
λατρείας που κατέστρεψαν οριστικά

οι ανθέλληνες.
Από τα πάμπολλα πολιτικά και
θρησκευτικά παραδείγματα- παρακαταθήκες που γεννήθηκαν, ιδρύθηκαν, καλλιεργήθηκαν, αναπτύχθηκαν και τελικά υφαρπάχτηκαν ολόκληρες κοιτίδες; του Ελληνισμού, είναι η Μικρά Ασία (βλ. χάρτη).
Το παράδειγμα-παρακαταθήκη
της Μ. Ασίας (κατεχόμενο από τη σημερινή Τουρκία) υπήρξε «Μέγα Κέντρο διεθνούς πνευματικής ακτινοβολίας» των εκεί «Αρχαίων Ελληνικών
πληθυσμών (Αιολέων, Ιώνων, Δωριέων κ.ά.), παρόμοιο των άλλων επιφανών Ελληνικών Κέντρων, όπως
εκείνων της χερσαίας και νησιωτικής
Ελληνικής χερσονήσου στη Βαλκανική, της Κύπρου, της Αλεξάνδρειας
του Ευξείνου Πόντου κ.ά.
Στο εκεί ζωτικό ιστορικό Ανατολικομεσογειακό σταυροδρόμι των λαών και των πολιτισμών τους, εξακολουθούν να ανακαλύπτονται (αδιάλειπτα από την αρχαιολογική σκαπάνη) αμύθητης αξίας δημιουργήματα
των εκεί αλλεπάλληλων πολυπλη-

θών Αρχαίων Ελληνικών πληθυσμών και της μετέπειτα χιλιόχρονης
Ελληνορωμαϊκής Αυτοκρατορίας
(Βυζαντίου ή Ρωμανίας), που αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν την
εκεί ύπαρξη και διατήρηση σε ακμή
του αθάνατου Ελληνικού πνεύματος
και των πολιτισμένων τρόπων ζωής
των Ελλήνων κατοίκων επί πολλούς
αιώνες.
Στις αναπτυγμένες και μακραίωνες εκείνες Ελληνικές πόλεις της
Μ. Ασίας, βρήκαν γόνιμο πνευματικό έδαφος για να διαδοθούν και
αναπτυχθούν ταχύτερα (συγκριτικά
με άλλες περιοχές) οι πνευματικές
αρχές και διδασκαλίες του Ιησού
Χριστού και οι κοσμικές εφαρμογές
του Χριστιανισμού (στους τότε πληθυσμούς), καθόσον η υψηλή πνευματικότητα τους, τα γράμματα και οι
τέχνες τους, εξασφάλιζαν αφενός τη
διαιώνιση των σχετικών με τη Χριστιανική θρησκεία ιερών γραφών
και ταυτόχρονα τους ιδανικούς ιερούς τρόπους και τόπους λατρείας
και έκφρασης των τοπικών πιστών

Χριστιανών. Δεν είναι τυχαίο ότι
πλήθη επώνυμων και ανώνυμων
Αγίων-Οσίων γεννήθηκαν ή μαρτύρησαν στα αιματοβαμμένα εκείνα
μέρη (Καππαδοκία, παράλια Πόντου
κ.ά.).
Οι μετέπειτα και σημερινοί μεγαλοϊδεάτες κατακτητές των αγιασμένων εκείνων τόπων (Μουσουλμάνοι κατά πλειονότητα) με απύθμενο θράσος προσπάθησαν και
προσπαθούν να παραποιήσουν την
ιστορική αλήθεια ίδρυσης και ανάπτυξης όλων των εκεί Ελληνικών
πόλεων (βλ. χάρτη) και αποκρύπτοντας τα ανοσιουργήματα των
προγόνων τους σε βάρος των εκεί
Ελληνικών πληθυσμών, οραματίζονται να υφαρπάξουν ακόμη περισσότερες αρχαίες Ελληνικές
εκτάσεις (Γαλάζιες πατρίδες, γκρίζες Ζώνες, ΑΟΖ , Κύπρο κ.ά.).
Όμως, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επαγρυπνούν, γνωρίζοντας τι
πρόκειται να συμβεί εάν πραγματοποιηθούν οι οραματισμοί των Οθωμανών γειτόνων τους…

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Το πεζικόν δια μέσου των αγώνων
(Η γέννηση και η εξέλιξή του)
Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α.
Νικόλαος Ζαρκάδας
Προοίμιον
Ιούνιος 2021: Συμπληρώνονται
δέκα χρόνια από την ίδρυση,
οργάνωση και επίσημη έναρξη
λειτουργίας {απόφαση κύρωσης
του Καταστατικού} του
Πανελληνίου Συνδέσμου
Αξιωματικών Πεζικού {ΠΣΑΠ}.
Ενός Συνδέσμου ο οποίος ως
κύριο, βασικό και πρωταρχικό
σκοπό έχει καθορίσει “την
διατήρηση και σύσφιγξη των
δεσμών μεταξύ των
υπηρετησάντων ως αξιωματικών
του Πεζικού”.

Η

πορεία του Συνδέσμου, μέχρι σήμερα, παρά
τις αντιξοότητες και τις δυσμενείς συνθήκες
λειτουργίας μέσα στην πληθώρα των ενώσεων, συνδέσμων και συλλόγων, που συμμετέχουν οι
απόστρατοι αξιωματικοί, με την ομοψυχία, την μετριοπάθεια, το ενωτικό πνεύμα, την αλληλεγγύη, την
συναδελφικότητα και την ενεργητικότητα του Διοικητικού του Συμβουλίου, δύναται να εκτιμηθεί επιτυχής
και ικανοποιητική και με ευοίωνες προϋποθέσεις για
το μέλλον.
Ως ένα μικρό αφιέρωμα, για τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας του ΠΣΑΠ, θα προσπαθήσω λίαν περιληπτικά να ανατρέξω και παρουσιάσω την διαχρονική πορεία του όπλου του Πεζικού διά μέσου των αιώνων.

Εισαγωγή
Τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας αποτελούν, σήμερα, οι τρεις κλάδοι της, ο Στρατός Ξηράς,
το Πολεμικό Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία και ο
σχεδιαζόμενος τέταρτος, η Διεύθυνση Ειδικού Πολέμου.
Ο Στρατός Ξηράς, του οποίου αποστολή είναι˙
“δια της ισχύος των όπλων, να εξασφαλίζει την άμυνα της Χώρας και να υπερασπίζει την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας, την
προστασία των Ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών
εχθρών και απειλών……” {ΠΔ 982/1980 – ΦΕΚ 245
Α΄}, είναι οργανωμένος σε όπλα, σώματα και υπηρεσίες.
Τα όπλα του Στρατού Ξηράς είναι τα εξής˙ Πεζικόν, Ιππικόν – Τεθωρακισμένα, Πυροβολικόν, Μηχανικόν, Διαβιβάσεις – Ηλεκτρονικού Πολέμου και
Αεροπορία Στρατού.
Από τα όπλα το αρχαιότερο το πολυαριθμότερο
και το σπουδαιότερο είναι το Πεζικόν, του οποίου η
σπουδαιότητα παραμένει αναλλοίωτος από την
ύπαρξη των πρώτων στρατών. Δικαίως αποκαλείται ο
“Βασιλεύς των Όπλων” και το “Όπλο της θυσίας, του
αίματος και της δόξας”.
Αποστολή του Πεζικού είναι˙ «κατά μεν την επίθεση η προσέγγιση του εχθρού και η καταστροφή ή η

αιχμαλωσία αυτού, κατά δε την άμυνα η διατήρηση
των κατεχομένων θέσεων και η απόκρουση ή καταστροφή του εχθρού δια του συνδυασμού πυρός και
κινήσεως {αντεπιθέσεων}”.

Γέννηση και Εξέλιξη του Πεζικού
Προχριστιανικοί Χρόνοι
Από την στιγμή της εμφάνισης του ανθρώπου
στη γη γεννήθηκε το Πεζικόν. Με την δημιουργία των
πρώτων οργανωμένων κοινωνιών παρουσιάστηκαν
και συγκροτήθηκαν στρατιωτικές δυνάμει, οι οποίες
ήταν απαραίτητες για την προστασία της πολιτείας
από τις επιδρομές των γειτονικών φυλών – πολιτειών.
Οι πρώτοι έλληνες πολεμιστές ήταν πεζοί στρατιώτες και έφεραν ως οπλισμόν σφενδόνες, τόξα,
ακόντια και δόρατα. Το σπαθί αντικατέστησε το εγχειρίδιο και εντάχθηκε στον οπλισμό τους αργότερα.
Ήταν δε ο κλασσικός τύπος του ίσιου σπαθιού. Πολύ
αργότερα δε συμπλήρωνε τον οπλισμό των ελλήνων
στρατιωτών και η ασπίδα.
Κατά τον Τρωικό Πόλεμο. Αλλά και προ αυτού, οι
αρχαίοι έλληνες έχουν Πεζικό, το οποίο αποτελείται
από τους δορατοφόρους και τοξότες, οι οποίοι συγκροτούσαν το βαρύ πεζικό και τους σφενδονιστές και
πελεκοφόρους, οι οποίοι απάρτιζαν το ελαφρύ πεζικό. Οι δυο αυτοί τύποι του Πεζικού συνδύαζαν τις πολεμικές ενέργειες προκειμένου να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βαρύ πεζικό δεν ενεργούσε σε διάταξη ακροβολισμού
και χρησιμοποιούσε την τακτική του “ωθισμού”, ήτοι
την ισχυρή πίεση του αντιπάλου εναντίον της πιο χαλαρής και αδύνατης παράταξής του. Μικρότερη τακτική υπομονάδα ήταν η “δεκαρχία”, η οποία αποτελούσε έναν στίχο της φάλαγγας.
Αν ο ωθισμός δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί
επιλέγονταν η τακτική του “συνασπισμού”, ήτοι οι
ασπίδες των πολεμιστών συνάπτονταν και σχημάτιζαν ένα πραγματικό κινούμενο τείχος, ενώ οι τοξότες
εκτελούσαν υπερκείμενη βολή πάνω από τα κεφάλια
τους. Ήταν μια τακτική ανάγκης των τμημάτων οπλισμένων με αγχέμαχα εκήβολα όπλα. Ο βασικός τους
οπλισμός ήταν η ασπίδα, με διάφορες παραλλαγές,
και τα βαριά, ισχυρά και μαύρα δόρατα, τα οποία έφεραν ορειχάλκινη αιχμή.
Με την πάροδο του χρόνου το πεζικό έγινε ελαφρότερο και πιο ευέλικτο. Τα βαριά ακόντια και τα
μακριά ξίφη αντικαταστάθηκαν από ελαφρότερα δόρατα και κοντύτερα σπαθιά. Έτσι το πεζικό έγινε πιο
ευέλικτο και κατέστη ικανό να μάχεται σε έδαφος
οποιασδήποτε μορφολογίας και να χρησιμοποιεί πυκνό σχηματισμό ή διάταξη ακροβολισμού. Τον νέο
τύπο του πεζού πολεμιστή περιγράφει στην Ιλιάδα ο
Όμηρος ως ικανό “να πλήττει με το δόρυ του, να ξιφομαχεί και να ακοντίζει”.
Οι περίφημοι Μυρμιδόνες του Αχιλλέα ήταν
ελαφρά οπλισμένοι με μικρή ασπίδα, κοντό δόρυ ή
ακόντιο και σπαθί. Κράνη και ασπίδες έφεραν μόνον
οι πρόμαχοι. Πολεμούσαν σχετικά σε πυκνή μάζα και
η επιτυχία τους ήταν αποτέλεσμα της τακτικής, την
οποία χρησιμοποιούσαν. Πλησίαζαν τον αντίπαλο με
ταχύ βήμα και ενεργούσαν εναντίον του ορμητικά.
Μετά τον Τρωικό Πόλεμο οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, αλλά και οι Θηβαίοι, συνέχισαν να συγκρατούν τόσον το βαρύ πεζικό οπλισμένο με αγχέμαχα

όπλα και ασπίδες, όσον και το ελαφρύ πεζικό, τους
“ψιλούς”, που έφερε τόξα, σφενδόνες και ακόντια.
Η τακτική χρησιμοποίησης του πεζικού μεταβάλλεται και καταλήγει από τη “λοξή φάλαγγα” του Επαμεινώνδα στην “Σάρισσα” του Φιλίππου και γίνεται
πιο συμπαγές και ισχυρότερο. Η διάκρισή του όμως
σε βαρύ και ελαφρύ με μικρές παραλλαγές, διαφορές και μεταβολές, διατηρήθηκε μέχρι τον 14ο μ.Χ.
αιώνα, κατά το οποίον εξευρέθηκε η πυρίτιδα. Βέβαια η σπουδαιότητα του Πεζικού δια μέσου των αιώνων, και μέχρι σήμερα, παρέμεινε εξαιρετική,
αδιαμφησβήτητη και αναλλοίωτη.

Βυζαντινοί και Νεότεροι Χρόνοι
Βασικά οι Ρωμαίοι, αλλά και οι Βυζαντινοί ακολούθησαν και διατήρησαν τα πρότυπα των αρχαίων
ελλήνων. Από τον 15ο αιώνα το Πεζικό περιέρχεται
σε πτώση και την θέση του καταλαμβάνει το Ιππικόν.
Κατά τον 16ο αιώνα και μετά την χρήση της πυρίτιδας
για πολεμικούς σκοπούς και τον εφοδιασμό του Πεζικού με πυροβόλα όπλα, οι δορατοφόροι άρχισαν να
ελαττώνονται, τέθηκε σε εφαρμογή η τακτική της
προώθησής του με την υποστήριξη πυρών. Η ανάπτυξη του είναι αλματώδης. Κατά το 1703 εισάγεται
από τη Γαλλία ως εξάρτημα του οπλισμού του η σημερινή ξιφολόγχη.
Κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης
αρχίζει να εισάγεται η τακτική του ακροβολιστικού
σχηματισμού, καταργείται το βαρύ και ελαφρύ πεζικό, και στη συνέχεια με την εισαγωγή του αυλακωτού, αλλά και του οπισθογεμούς τυφεκίου αποκτήθηκε ακρίβεια βολής και ταχυβολία.
Με την έναρξη του 20ου αιώνα εισάγεται στον
οπλισμό του πεζικού το οπλοπολυβόλο και το πολυβόλο και ο ακροβολιστικός σχηματισμός έγινε η κύρια τακτική του, που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και
συνεχώς βελτιώνεται και εξελίσσεται.
Το σημερινό πεζικό είναι οπλισμένο με μεγάλο
αριθμό οπλομηχανημάτων, ατομικών και ομαδικών,
ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς, τα οποία λόγω
των τεχνολογικών εξελίξεων καθημερινά αυξάνονται και τελειοποιούνται. Τα ατομικά μεν όπλα χρησιμοποιούνται, κυρίως, για την ατομική ασφάλεια του
προσωπικού και ως επιθετικά όπλα από τους τυφεκιοφόρους, τα δε ομαδικά διαφόρων διαμετρημάτων
και ισχύος υπηρετούνται από περισσότερα του ενός
άτομα, αυξάνουν την ισχύ πυρός των διαφόρων τμημάτων και χρησιμοποιούνται για την καταστροφή
οχυρωματικών έργων, αρμάτων και λοιπών μηχανοκίνητων μέσων.
Τα χαρακτηριστικά του πεζικού το καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για επιθετικές ενέργειες σε δύσκολα εδάφη, σε νυκτερινούς, ορεινούς, ανορθόδοξους και εντός κατοικημένων τόπων αγώνες και
εναντίον οργανωμένων τοποθεσιών. Με την πάροδο
του χρόνου, όταν κατέστη μηχανοκίνητο, απέκτησε
ταχυκινησία και την δυνατότητα να συνεργάζεται και
να ενεργεί σε μεγάλες αποστάσεις με τεθωρακισμένες δυνάμεις. Σήμερα, το σύνολον σχεδόν των μονάδων πεζικού διαθέτουν ως οργανικά μέσα μεταφοράς και ενέργειες τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, είναι μηχανοκίνητες και έχουν την
δυνατότητα συνεργασίας μετά των λοιπών όπλων,
κυρίως τεθωρακισμένων.
Η καλλίτερη συνεργασία και αποτελεσματικότητα ενέργειας επιτυγχάνεται με την οργάνωση και

συγκρότηση επί διοικητικής και μόνιμης βάσης μηχανοκίνητων ή τεθωρακισμένων σχηματισμών, οι οποίοι διαθέτουν οργανικές μονάδες και τμήματα από
όλα τα όπλα και σώματα.
Την βασική οργάνωση των τμημάτων πεζικού
αποτελεί η ομάδα μάχης δύναμης 8 – 10 οπλιτών, της
οποίας ο οπλισμός ποικίλλει ανάλογα με την αποστολή της. Ο σύγχρονος πόλεμος, οι τεχνολογικές και
ηλεκτρονικές εξελίξεις, το έδαφος, οι ειδικοί αγώνες, η αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών, το δόγμα και
οι διάφοροι άλλοι παράγοντες επέβαλαν την οργάνωση και συγκρότηση ειδικών μονάδων προερχόμενων από το πεζικό, όπως καταδρομών, αλεξιπτωτιστών, αερομεταφερομένων ή πεζοναυτών, για τις
οποίες σχεδιάζεται όπως ενισχυθούν με ειδικά τμήματα του Ναυτικού και της Αεροπορίας και μελλοντικά τεθούν υπό ενιαία διοίκηση και αποτελέσουν τον
τέταρτο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίλογος
Στον 21ο αιώνα της ηλεκτρονικής εποχής οι συνθήκες του πολέμου και οι προϋποθέσεις και τρόποι
χρησιμοποίησης των μονάδων πεζικού άλλαξαν, δεδομένου ότι τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα
επέβαλαν την αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των
κλασικών τρόπων ενέργειας τόσον κατά την επίθεση
όσον και κατά την άμυνα, αλλά και σε όλες τις λοιπές
μορφές επιχειρήσεων.
Όμως παρά την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο
και την εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων το πεζικό παραμένει να φέρει το μεγαλύτερο βάρος της μάχης και τελικά είναι το όπλο με το οποίο θα κερδηθεί
ο πόλεμος. Ο πλέον αποφασιστικός παράγοντας της
νίκης, σε συνδυασμό με την ευρεία χρησιμοποίηση
των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, παραμένει να
είναι ο μαχητής, που πατάει τα πόδια του στο έδαφος
και αυτός είναι ο εκπαιδευμένος οπλίτης του πεζικού.

Επίμετρο
Το Πεζικό αναμφισβήτητα είναι καταξιωμένο
όπλο και δύναμη στη συνείδηση του ελληνικού λαού
και κατέχει πρωτεύουσα και διακριτή θέση στην ιστορική πορεία της Πατρίδας μας, πλην όμως ο πόλεμος
κερδίζεται με την συνεργασία όλων των όπλων και
την ενεργή συμμετοχή όλων των ενόπλων και λοιπών δυνάμεων της χώρας.
Πεζοί ήταν μαχητές της Εθνεγερσίας του 1821,
οι οποίοι αποτίναξαν τον τουρκικό ζυγό των τετρακοσίων ετών της δουλείας και έθεσαν τα θεμέλια του
σημερινού ελεύθερου βίου της Πατρίδας μας.
Τα Τάγματα και Συντάγματα Πεζικού των Βαλκανικών Πολέμων πεζοί μαχητές συγκροτούσαν, οι
οποίοι πολέμησαν με αυταπάρνηση και απαράμιλλο
ηρωισμό και διπλασίασαν εδαφικά και πληθυσμιακά
την Ελλάδα.
Τέλος, και κατά την νεότερη ιστορική πορεία της
Πατρίδας μας, πεζοί στρατιώτες αντιστάθηκαν στα
βουνά της Ηπείρου και της Μακεδονίας ή εκπόρθησαν τα ορεινά οχυρά της Μουργκάνας, του Βίτσι και
του Γράμμου.

ΠΗΓΕΣ
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό “ΗΛΙΟΣ” {Τόμος ΙΗ}.
Περιοδικό “Πόλεμος και Ιστορία” {Τόμος 175}
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Τα Σαραντάπορα, οι Δοϊράνες και ο κ. Μπογιόπουλος
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης
Ταινία: «Ένας ήρωας με
παντούφλες» σε σενάριο των
Αλέκου Σακελλάριου και
Χρήστου Γιαννακόπουλου,
παραγωγής 1958.

Ο

Στρατηγός Λάμπρος Δεκαβάλας
(Βασίλης Λογοθετίδης), ζει φτωχικά
με την οικογένειά του. Ένας παλιατζής περνά κάτω από το σπίτι του και η σύζυγός του Ειρήνη (Νίτσα Τσαγανέα), σπεύδει
να διαπραγματευτεί την πώληση μερικών
στρατιωτικών αντικειμένων του Στρατηγού,
μεταξύ των οποίων το σπαθί του, τις μπότες
και την χλαίνη του.
Ο Στρατηγός αντιλαμβάνεται τις… διαπραγματεύσεις και τις κόβει με το μαχαίρι,
σαν να ήταν οι διερευνητικές με την Τουρκία,
με την κα Ειρήνη να διαμαρτύρεται
w Μα τι τη θες Χριστιανέ μου όλη αυτή τη σαβούρα;
w Σαβούρα; Μπράβο Ειρήνη! Μπράβο! Μα
τίποτα να μη καταλαβαίνετε εσείς οι γυναίκες;
w Τι να καταλάβουμε; Τι θες να πεις;
w Μα σαβούρα Ειρήνη το σπαθί μου; Αυτό
βρε το σπαθί είναι Εθνικόν Κειμήλιον τρομάρα σου. Σόροβιτς, Γιαννιτσά, Σαραντάπορο,
Πρέσπα Δοϊράνη. Και η χλαίνη, σαβούρα κι΄
αυτή;
Και το αίμα μου, που είναι ακόμα
επάνω της, λεκές; Και οι μπότες που οργώσανε την Πίνδο και τον Μοράβα, που πατήσανε την Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο και
φτάσαν μέχρι την Κλεισούρα, σαβούρα κι΄
αυτές; Άντε τώρα μάζεψέ τα και ξαναβάλτα
στη θέση τους και να είσαι βέβαιη ότι αξίζουν
κάτι περισσότερο από 4 τάλιρα το κομμάτι.
Κλείνει η καπως μακρά εισαγωγή.
Τον κ. Μπογιόπουλο τον ξέρετε; Μας τον
συστήνει η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Διαβάστε: «Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1967 και σπούδασε στο οικονομικό τμήμα
του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εργάστηκε
από το 1992 ως δημοσιογράφος στον Ριζοσπάστη, από τον οποίο απολύθηκε τον Οκτώβριο του 2013, καθώς διαφώνησε με την

υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας,
ενώ ένα μήνα πριν η στήλη του είχε αφαιρεθεί από την διεύθυνση της εφημερίδας. Από
τότε εργάζεται στην εφημερίδα Real News
και τον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Έχει
συνεργαστεί με διάφορα περιοδικά και αρθρογραφεί στις ιστοσελίδες Ημεροδρόμος
και enikos.gr. Επί σειρά ετών συμμετείχε στο
ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ, του οποίου είναι μέλος. Το 2013 κατά διάρκεια του
προσυνεδριακού διαλόγου του ΚΚΕ, άσκησε
κριτική στην κεντρική επιτροπή του κόμματος με άρθρο του στον Ριζοσπάστη υπό τον
τίτλο «Λάθος πορεία». Λίγο αργότερα, δημοσίευσε νέο άρθρο, με το οποίο επιτέθηκε σε
όσους πίστευε πως χρησιμοποίησαν την
άποψή του για να ασκήσουν κριτική στο ΚΚΕ.
Ο Μπογιόπουλος αρνείται ότι υπήρξε ευθύνη των Σοβιετικών στη σφαγή χιλιάδων
Πολωνών αξιωματικών στο Κατύν, στηρίζοντας την άποψή του σε έργα αμφίβολης αξιοπιστίας, όπως του Ρώσου συνωμοσιολόγου
Γιούρι Μούχιν. Ο ίδιος, από την πλευρά του,
υποστηρίζει ότι η ιστορικά κυρίαρχη άποψη
αποτελεί προβοκάτσια του Γκαίμπελς και αν-

τικομμουνιστική προπαγάνδα».
Αυτά από την Wikipedia.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κ. Μπογιόπουλος αρνείται το Κατύν, ενώ η Σοβιετική
Ένωση επίσης αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, επιρρίπτοντάς τη στη Ναζιστική Γερμανία,
μέχρι το 1990, οπότε επισήμως αναγνώρισε
και καταδίκασε το έγκλημα εκ μέρους της
NKVD, όπως και μεταγενέστερες προσπάθειες συγκάλυψής του.
Τέλος το 2010, η Ρωσική Δούμα καταδίκασε τη Σφαγή του Κατύν και απέδωσε την
ευθύνη στον Στάλιν. «Έγγραφα που ήταν
απόρρητα για πολλά χρόνια, όχι μόνο αποκάλυψαν το μέγεθος αυτής της τραγωδίας, αλλά έδειξαν πως το έγκλημα του Κατύν εκτελέστηκε υπό τις διαταγές του Στάλιν και άλλων Σοβιετικών αξιωματούχων», αναφέρει
χαρακτηριστικά το ψήφισμα.
Πάντως ο κ. Μπογιόπουλος αρνείται ότι
το «Κατύν» ήταν έργο των σοβιετικών…
Ο κ. Μπογιόπουλος λοιπόν, μιλώντας σε
ραδιοφωνικό σταθμό είπε ότι «κάποιοι αλήτες της Ένωσης αποστράτων αξιωματικών,
διοργανώνουν γιορτές μίσους κ.λπ.»

Τούτων δοθέντων δεν έχουμε την απαίτηση από τον κ Μπογιόπουλο να καταλάβει
τη σημασία του διαλόγου μεταξύ του Στρατηγού Δεκαβάλλα και της συζύγου του. Πώς θα
μπορούσε άλλωστε! Είναι προφανές ότι υφίσταται χάσμα νοοτροπιών αγεφύρωτο. Ο κ.
Μπογιόπουλος θεωρώ ότι ευχαρίστως, θα
έβλεπε την Ελλάδα μας κομμάτι του πάλαι
ποτέ μακαρίτη Σιδηρού Παραπετάσματος.
Εμείς πάλι θα προτιμούσαμε να πεινάσουμε,
αλλά να έχουμε απελευθερώσει το Σόροβιτς, τα Γιαννιτσά κ.λπ., αλλά και να έχουμε
γράψει το έπος στον Γράμμο και το Βίτσι, για
να μπορεί σήμερα ο κ. Μπογιόπουλος να μας
βρίζει.
Όμως, αυτή ακριβώς είναι η διαφορά της
δικής μας νοοτροπίας από την δική του.
Εμείς να του εξασφαλίζουμε ένα ελεύθερο
κράτος για να μπορεί αυτός και οποιοσδήποτε άλλος να βρίζει ελεύθερα και, πάντα στο
όνομα της δημοκρατίας, να αμφισβητεί (χρησιμοποιώ την πιο κομψή λέξη) το δικαίωμά
μας να τιμούμε τους νεκρούς μας. Και λέω
πιο κομψή, διότι οι παλιότεροι ομοϊδεάτες
του κ. Μπογιόπουλου χρησιμοποιούσαν πολύ πιο πειστικά επιχειρήματα για να αμφισβητήσουν τις αντίθετες απόψεις, αφού ως
γνωστόν είχαν κάνει προόδους σε όλες τις
επιστήμες και ιδιαιτέρως στην ιατρική, αφού
από τότε χρησιμοποιούσαν την χειρουργική
άνευ… αναισθησίας.
Επίσης ειδοποιός διαφορά είναι ότι η δική του επιχειρηματολογία εκφράζεται με
υβρεολόγιο υψηλών προδιαγραφών.
Αυτή είναι η διαφορά φιλοσοφίας μας με
τον κ. Μπογιόπουλο.
Είναι βέβαιο ότι ο κ. Μπογιόπουλος θα
με κατηγορήσει εκτός από αλήτη και ότι ξυπνάω μίση, πάθη και ξύνω πληγές. Τα παράπονα του όχι σε μένα. Στον εαυτό του και –
πρωτίστως – στην ιστορία. Άλλωστε αυτός
άρχισε πρώτος… ξύνων τας πληγάς
Τελειώνοντας, θα υποβάλλω μια πρόταση στην Διοίκηση της ΕΑΑΣ. Να προτείνει
στον κ Μπογιόπουλο την συνεργασία του ως
εξωτερικού συνεργάτη και κάθε φορά που
θα θέλει να διοργανώσει κάποια γιορτή η τελετή, να την θέτει υπόψη του για τη τελική
έγκριση.
Ένας αλήτης

Δεν είναι πια κοντά μας
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΤΑΞΗ
ΣΜΥ - 1963
ΣΜΥ
ΣΙΣ - 1948
ΣΣΕ – 1954
ΣΣΕ - 1954
Υπαστυνόμος Β΄
ΣΣΕ - 1978
ΣΣΕ - 1957

ΒΑΘΜΟΣ
Ο-Σ
Λγος (ΤΧ)
Άνχης (ΜΣ)
Γενικός Αρχίατρος
Αντγος (ΤΘ)
Ταξχος (ΠΖ)
Σιώζος Δημήτριος
Ταξχος (ΔΒ)
Σχης (ΠΖ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πέππας Κωνσταντίνος
Σχοινάκης Νικόλαος
Μαγκλαβέρας Κωνσταντίνος
Μηνακίδης Γεώργιος
Βούλγαρης Ανδρέας
Ευάγγελος
Μεγαδούκας Κωνσταντίνος
Τόμπρος Σπυρίδων

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Αθανάσιος
Στέργιος
Νικόλαος
Ιωάννης
Λουκάς
02 Απριλίου 2021
Παναγής
Κωνσταντίνος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
24 Απριλίου 2021
28 Απριλίου 2021
20 Απριλίου 2021
16 Φεβρουαρίου 2021
06 Μαΐου 2021
05 Απριλίου 2021
17 Μαΐου 2021
19 Μαΐου 2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
26 Απριλίου 2021
29 Απριλίου 2021
22 Απριλίου 2021
17 Φεβρουαρίου 2021
07 Μαΐου 2021
Κοιμητήριο Άρτας
20 Μαΐου 2021
21 Μαΐου 2021

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Γ΄ Κοιμητήριο Πειραιώς Κοιμητήριο Ωρωπού
Κοιμητήριο Καβάλας
Κοιμητήριο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
Κοιμητήριο Βόλου
Κοιμητήριο Βόλου
Κοιμητήριο Κεφαλλονιάς
Κοιμητήριο Χολαργού
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ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1821
Τ΄ άρματα ζωστήκανε
Έλληνες Πατριώτες
αψήφησαν τον θάνατο
Νησιώτες Ηπειρώτες.
Μάνες μικρά παιδιά
λησμόνησαν την Ζωή τους
νοστάλγησαν για λευτεριά
δόξασαν την ψυχή τους.
Οι έγνοιες για την καλή Ζωή
ξεχάστηκαν για πάντα
την λευτεριά αγάπησαν
και φεύγανε αντάμα.
Οι γέροντες ορμάγανε
με πίστη στον αγώνα
σκεφτότανε τα εγγόνια τους
να Ζήσουνε αιώνια.
Ο κλήρος αρματώθηκε
άφησε τα ψαλτήρια
ζημιές στον Τούρκο έκανε
δόξα στα μοναστήρια.
Όταν η σπίθα της λευτεριάς
πυρπόλησε τα στήθια
όλοι πιστέψανε με μιάς
την ώρα για Αλήθεια.
Οι ξένοι στην αρχή ήταν δειλοί
Χλεύαζαν την Ελλάδα
έστω και στα στερνά κατάλαβαν
πως άναψε του Γένους για Λευτεριά η λαμπάδα.
Οι φιλικοί οργανώθηκαν
πίστεψαν στην ιδέα
ο Τούρκος θα κατατροπωθεί
με ρώμη κραυγαλέα.
Οι μύλοι σταμάτησαν πια
αλεύρι να αλέθουν
μπαρούτι έφτιαχναν πολύ
στις μάχες να ξοδεύουν.
Ακούραστοι οι οπλαρχηγοί
πετούσαν στον αέρα
γλεντούσανε τον πόλεμο
με νίκες νύχτα μέρα.
Αστράφτει του Διάκου το σπαθί
η Αλαμάνα τρέμει
Το αίμα πολύ για να πλυθεί
μα ο Διάκος δεν αιμορραγεί.
Τον Ήρωα συνέλαβαν
με το σπαθί σπασμένο
κι ο Διάκος καλοδέχτηκε
το ένδοξο πεπρωμένο.
Τον έτρεμαν τον κληρικό
οι Τούρκοι φοβισμένοι
του έστησαν θάνατο μαρτυρικό
θωρώντας τον ντροπιασμένοι.
Μέρα και νύχτα στα βουνά
στα όρη και στα λαγκάδια
οι Έλληνες ξαναδοξαστήκανε
στον προγόνων μας τα χνάρια
Τι κι αν οι Τούρκοι ήταν πολλοί
κι εμείς μια χούφτα μόνο
αυτά που καταφέραμε
άξιζαν κάθε πόνο.
Πολλές ψυχές ποτίσανε
της λευτεριάς το λίκνο
και σήμερα γιορτάζουμε
της λευτεριάς τον ύμνο.
Τιμή και δόξα στους νεκρούς
που ζήσανε γενναία
για μια Ελλάδα ελεύθερη
για μια Πατρίδα νέα.
Με απέραντο σεβασμό - ευγνωμοσύνη στους
Έλληνες Πατριώτες Προγόνους
Αθάνατους Ήρωες του 1821΄ !!!
Γαλανός Γεώργιος
Ανθστης ε.α {ΑΜ:55.063}
Μέλος παραρτήματος ΕΑΑΣ/Φθιώτιδας

Υγεία 21
Γράφει ο Σχης ε.α.
Αθανάσιος Μπαμπάτσος
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οργανισμών, ΕΑΠ
Μάστερ (Magister Artium)
στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ΑΠΚΥ

Η χρησιμοποίηση νομοθετικών
μέτρων για σκοπούς πρόληψης
και προαγωγής της υγείας έχει
προκαλέσει μεγάλες
διαφωνίες. Το αντεπιχείρημα
συνδέεται συνήθως με το
γεγονός ότι κανείς δεν έχει το
ηθικό δικαίωμα να αφαιρέσει
την ελευθερία του ατόμου για
επιλογή.

Σ

το δοκίμιο «On Liberty» του John Stuart
Mill, που δημοσίευσε το 1859, αναφέρεται ότι: «Ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί δικαιολογημένα να χρησιμοποιηθεί η εξουσία πάνω σε οποιοδήποτε μέλος μιας πολιτισμένης κοινωνίας, είναι η πρόληψη ζημίας σε άλλους. Το καλό του ίδιου του ατόμου, φυσικό ή
ηθικό, δεν αποτελεί επαρκή εγγύηση».
Υπάρχει πληθώρα διατάξεων που αφορούν
στα λοιμώδη νοσήματα. Πρόσφατα ψηφίστηκε ο
νόμος υπ’ αριθμ. 4675/2020: «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των
υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» που μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη προστασία της δημόσιας υγείας σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου διάδοσης σοβαρού μεταδοτικού
νοσήματος.
Με νομοθετικά μέτρα μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί στην είσοδο ή διακίνηση προσώπων σε κάποια χώρα. Ο περιορισμός της ελεύθερης κίνησης υγιών ατόμων που ίσως έχουν μολυνθεί, επειδή ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα
άτομα, ονομάζεται καραντίνα. Η χρονική διάρκεια της καραντίνας είναι ίση με την μεγαλύτερη
διάρκεια του χρόνου επωάσεως του νοσήματος.

Μέτρα που προλαμβάνουν την εξάπλωση μιας ασθένειας.

Νομοθετικά μέτρα. Νομικά και ηθικά
διλήμματα. Ανοσοποίηση-Εμβολιασμός
Περιορισμοί μπορεί να επιβάλλονται όχι μόνο σε
φυσικά πρόσωπα αλλά και σε χώρους συνάθροισης κοινού, με προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας τους.
Γενικώς διατάξεις που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, προστατεύονται στην
Ελλάδα από το Σύνταγμα, που αναγνωρίζει ρητά
την υπεροχή της έναντι άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σύγκρουσης θεμελιωδών δικαιωμάτων το προβάδισμα δίδεται σε
εκείνο που υπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον.
Ο έλεγχος των λοιμωδών νόσων απαιτεί
πολλά προληπτικά μέτρα. Το σημαντικότερο
ίσως προληπτικό μέτρο, είναι η ανοσοποίηση των
ατόμων με εμβόλια ώστε να μειωθεί η ευαισθησία τους στη λοίμωξη.
Οι εμβολιασμοί αποτελούν βασική στρατηγική της πρωτογενούς πρόληψης. Τα εμβόλια προστατεύουν τα άτομα από ανάπτυξη της λοίμωξης
και μειώνουν τη διασπορά της στην κοινότητα με
το μηχανισμό της συλλογικής ανοσίας. Η λέξη
ανοσία, υπονοεί την ικανότητα ενός ατόμου να
ανθίσταται στην ανάπτυξη μιας ασθένειας, στη
περίπτωση που εκτεθεί σε έναν μικροοργανισμό.
Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται σήμερα
ανάλογα με τον τύπο του επεξεργασμένου αντιγόνου που περιέχουν, ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες:
α. Εμβόλια με αδρανοποιημένους μικροοργανισμούς
β. Εμβόλια με ζωντανούς εξασθενημένους μικροοργανισμούς
γ. Εμβόλια που περιέχουν τοξοειδή
δ. Εμβόλια από «τμήματα» του μικροοργανισμού
ε. Συνδεδεμένα εμβόλια
Η αποδοτικότητα ενός εμβολίου είναι η ικα-

νότητά του να παράγει προστατευτικά αντισώματα. Για να διατεθεί ένα εμβόλιο στην αγορά και να
λάβει άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει τα δεδομένα
που θα συλλεχθούν από τις Κλινικές Δοκιμές να
υποστηρίζουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του.
Η αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου αντανακλά τη λειτουργία του εμβολίου στον πραγματικό «Πληθυσμό - στόχο». Προβλήματα στη φύλαξη, διακίνηση ή χορήγηση του εμβολίου, επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και εμφανίζονται πιο συχνά όταν το εμβόλιο καταναλώνεται
στον πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό η αποτελεσματικότητα είναι συνήθως μικρότερη από την
αποδοτικότητα.
Η εμβολιαστική κάλυψη καταγράφεται και
επιτηρείται από τα κράτη. Η εμβολιαστική κάλυψη είναι το ποσοστό των ατόμων που είναι εμβολιασμένοι. Υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης συνεπάγεται υψηλό ποσοστό συλλογικής
ανοσίας, αποφυγή εκδήλωσης νέων κρουσμάτων, μείωση της διασποράς και μετάδοσης των
λοιμογόνων παραγόντων και μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Στόχος των εμβολιασμών εκτός από την ατομική προφύλαξη κάθε ατόμου από την αντίστοιχη
νόσο, είναι η επίτευξη ανοσίας σε όσο το δυνατό
μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Η ανοσία της
αγέλης αποτελεί βασικό στόχο της δημόσιας
υγείας κάθε κράτους.

Βιβλιογραφία
1. Παπαευαγγέλου Γ. και Φαρμάκη Γ. Πρόληψη & έλεγχος
λοιμωδών νοσημάτων. Εκδόσεις Ζήτα, Αθήνα, 1998.
2. Κουρέα–Κρεμαστινού Τζ. Δημόσια Υγεία: Θεωρία –
Πράξη – Πολιτικές. Εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Αθήνα, 2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ ΓΙΑ Ε.Η.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ε.Α.Α.Σ. στην προσπάθεια περιστολής και εξορθολογισμού των εξόδων της, ξεκίνησε από πέρυσι το Δεκέμβριο μια
προσπάθεια μείωσης του κόστους έκδοσης και αποστολής στα
μέλη της την “Εθνική Ηχώ” με τηλεφωνική ερευνά μεταξύ των
μελών της. Η προσπάθεια αυτή έχει μέχρι στιγμής ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
Δυστυχώς, αρκετοί συνάδελφοι είτε έχουν δώσει εσφαλμένα στοιχεία, είτε δεν τα έχουν επικαιροποιήσει με αποτέλεσμα να
μην ανευρίσκονται, ώστε να πιστοποιηθούν τα στοιχεία αποστολής και η επιθυμία τους για τον τρόπο παραλαβής της εφημερίδας.
Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. αποφάσισε τη διακοπή αποστολής της
εφημερίδας, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, σε
όσους συναδέλφους δεν έχουν απαντήσει στις προσπάθειές μας.
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι δεν λάβουν στο μέλλον το
φύλλο της εφημερίδος, και επιθυμούν την παραλαβή της, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, να επικοινωνούν με τα Παραρτήματα στα
οποία ανήκουν για την κατάθεση της επιθυμίας τους. Τα Παραρτήματα οποία στη συνέχεια και μέχρι 15 Ιουνίου, το αργότερο να
υποβάλλουν στην Ε.Α.Α.Σ. πρόσθετες καταστάσεις με επικαιροποιημένα τα στοιχεία των μελών τους.
Οι διαμένοντες στο Ν. Αττικής, μπορούν να επικοινωνούν
με την Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. στο 210 36 33 797 εσωτ. 27 Γραφείο
Μητρώου Μελών .
Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ

Σε συνέχεια της υποβολής άρθρων και κειμένων με Επετειακά Ιστορικά – Θρησκευτικά και διάφορα
θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν το κοινωνικό σύνολο , ώστε να
δημοσιεύονται μετά την κρίση τους
από την Συντακτική Επιτροπή, ενδεικτικά τους προσεχείς μήνες επίκαιρα
γεγονότα είναι τα παρακάτω, για τα
οποία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν τα άρθρα ή κείμενά τους το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου :
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
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Μάχη Μαραθώνα (13-8-490π.χ.)
Μάχη Θερμοπυλών (20-8-480π.χ.)
Συντριβή Κομμουνιστοσυμμοριτών
Γράμμος-Βίτσι (30-8-1949)
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στους Γεν. Αρχτρο
Λάμπρου Σταύρο, Αρχτρους Παπουτσή Κων/νο - Κυριάκο ΝΙκόλαο καθώς και το προσωπικό της Β΄Παθολογικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ , για την
επιτυχή άμεση επέμβαση και τη συνολική νοσηλεία, του Γάσπαρη Ιωάννη .
Εκ μέρους της οικογένειάς του
Αθανάσιος Ζέρβας Τξχος ε.α και Γάσπαρη - Ζέρβα Πολυξένη
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22 Βιβλιοθήκη

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

Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Ἡ βιβλιοθήκη μας παρέλαβε τά παρακάτω δύο νέα ἐξαιρετικά βιβλία τά ὁποῖα ἐδωρήθησαν ἀπό τούς συγγραφεῖς :

1. Ὁ Ἱστορικός κύριος Δασκαρόλης Ἰωάννης μᾶς τίμησε
μέ τήν δωρεά ἑνός συγγραφικοῦ του ἔργου – κοσμήματος μέ τίτλο: “ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ” καί μέ
ὑπότιτλο: (Ο ΕΦΗΒΟΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ 1821).

Πρόκειται γιά ἕνα ἀξιολογότατο
καί σπάνιο ἔργο στό ὁποίο ὁ συγγραφέας, παρουσιάζει τήν
πλήρη βιογραφία τοῦ Γενναίου
Κολοκοτρώνη ὁ ὁποίος ἀπό 17
ἐτῶν πού διακρίθηκε στήν καταστροφή τοῦ Δράμαλη μέχρι τό
τέλος τῆς ζωῆς του, (ἐξελίχθηκε
καί σέ Πρωθυπουργό) ἔχει παραμείνει, ἱστορικά, στήν σκιά τῆς
ἐκτυφλωτικῆς λάμψης τοῦ
πατέρα του. Αὐτό τό κενό καλύπτει ὁ συγγραφέας στό
ἔργο του παρουσιάζοντας τήν ζωή του ἥρωα.
(i.b.daskarolis@gmail.com)

2. Ὁ Συνταγματάρχης ἐ.ἀ.(Ο) κύριος
Πέτρος Σκλέπος μᾶς δώρησε τό ἐξαίρετο
και σπάνιο βιβλίο του: “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ”
Πρόκειται γιά ἕνα τεκμηριωμένο ἔργο βασισμένο σέ στρατιωτικές πηγές, κυρίως,
στό ὁποίο περιλαμβάνονται ὅλες οἱ στρατιωτικές ἔγκαταστάσεις τῆς περιοχῆς.
Φωτογραφικό ὑλικό καθώς καί χάρτες
ὑποστηρίζουν πλήρως τό πόνημά του.
Ἕνα πολύ καλό βοήθημα γιά κάθε μελετητή.
(Ἐκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, τηλ: 2310 200376. Τό βιβλίο διατίθεται καί στό
Στρ. Πρατήριο Θεσσαλονίκης)

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Νο5
Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Υδκτής Δ’ΣΣ, Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. 1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Αγωνιστής του ‘21
2. Λοιμώδης νόσος του αίματος, νησί που είχε την Κυρά του
3. Ο ιερός βράχος των Αθηνών
4. Παγκόσμιος οργανισμός, αναφορική αντωνυμία (ουδ., πληθ.), όμοια σύμφωνα
5. Οικοδομώ (προστ.), το φως δημιουργεί
σε όλα τα αντικείμενα
6. Αθλητικός όμιλος με έδρα το Κορωπί, οργανισμός τουρισμού
7. Σημαντικός Έλληνας ευεργέτης της εκπαίδευσης
8. Ολυμπιακή Αεροπορία, ο πιο γνωστός
διεθνώς Έλληνας ποιητής
9. Αναφέρονται στο όσμιο, σαν (αρχ.)
10. Έχει πολλά το ανθρώπινο χέρι

1.Αθλητικός όμιλος με έδρα τον Χολαργό,
αυτόνομος οικοδομικός οργανισμός
2. Αγωνιστής του ‘21
3. Πατέρας του Ξέρξη, Μουσικό Σώμα
4. Ακρωτήρι της Πελοποννήσου, πνευματικό παιχνίδι
5. Μουσικό όργανο, προκαλεί το κάπνισμα
6. Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έδρα του
ΚΕΠΒ
7. Ταλαίπωρος (αρχ.), Σώματα Ασφαλείας
8. Βυζαντινή νότα, ακτινοβολία που ανιχνεύεται από το ανθρώπινο μάτι
9. Διαζευκτικό (αγγλ.), α’ συνθετικό πρωτεύουσας της Ν. Αμερικής, β’ συνθετικό
ομάδας της Καισαριανής
10. Αθηναίος φιλόσοφος

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο4

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

Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους - Φορείς εκδότες τους για την αποστολή τους :
1 Διμηνιαία Εφημερίδα Ηχώ των Αιθέρων, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α)
2 Διμηνιαία Εφημερίδα
ΝΕΑ του Σ.Α.Σ., του Συλλόγου Αποφοίτων
Σ.Τ.Υ.Α.
3 Τριμηνιαίο Περιοδικό
ΛΙΜΕΝΙΚΑ Χρονικά ,της
Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Λιμενικού
Σώματος
4 Διμηνιαία Εφημερίδα
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ,
του Σωματείου Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως Ε.Σ.Ε.Α. Αν. Μακεδονίας-Θράκης
5 Διμηνιαία Περιοδικό
Αστυνομική ανασκόπηση, του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας
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ΧΟΥΡΙΔΗΣ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα,

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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”

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

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

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

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

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

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

Πωλείται

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

οικόπεδο 1000 τ.μ , στην περιοχή Διόνη Πικέρμι.
Πληροφορίες
Κα Μανθοπούλου Μαγδαλινή
Τηλέφωνο : 210 6514482 , 6944640497

Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας. Τηλ.6936739618

Μεσιτικό Γραφείο
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1033m2, 65.000 €,
ΘΕΟΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
32η οδός, 122 Ο.Τ., 6ο οικόπεδο. Απρόσκοπτη θέα
Έτοιμες παροχές Ηλεκτρικού, Νερού, τηλεφώνου.
Αρχιτ. Κωνσταντίνος Σπ. Φαναριώτης, 6993 955 031
costfan@yahoo.gr www.goldenbusinesscenter.com

Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
Δημήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήμιο Cardiff
MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αμπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ

(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού Αθηνών
με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε παιδιά
Δημοτικού και Γυμνασίου, Αθήνα και Προάστια
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας
Τηλ.: 6936023616- 2106393215

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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Έξοδος Μεσολογγίου
Γράφει ο Ανχης ε.α.
Χρήστος Χρηστίδης ,
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Το παρακάτω κείμενο μου απέστειλε ο
Αντγος ε.α. Ευστάθιος Κολιοπάνος,
αγαπητός συνάδελφος εκ Μεσολογγίου,
με την πρόταση να δημοσιευθεί στην
εφημερίδα ενημερώνοντας με ότι είχε
δημοσιευθεί και στο παρελθόν στην τοπική
εφημερίδα «ΜΑΧΗΤΗΣ» τον Απρίλιο του
2020

Δ

ιαβάζοντάς το – πάνω
από 10 φορές – αρχικά
συγκινήθηκα και στη συνέχεια ένα κύμα υπερηφάνειας
και εθνικής έπαρσης με κατέκλυσε, αισθήματα φυσιολογικά
για κάθε Έλληνα πατριώτη.
Επειδή όμως υπήρξα και
αξιωματικός το ανέλυσα και
στρατιωτικά με τη στενή έννοια
του όρου.
Αποτελεί μια πλήρη διαταγή
επιχειρήσεων που απαντά σε όλα τα ερωτήματα , ποιος, πού,
πώς, πότε και διατί και θα ήταν υπόδειγμα διδαχής σε όλα τα
σχολεία των ΕΔ ως προς την απλότητα, τη σαφήνεια και την
πληρότητα.
Θεώρησα χρέος μου να σας το παραθέσω αυτούσιο, αφήνοντας σας να παρασυρθείτε από αυτό καθαυτό το κείμενο δημιουργώντας εικόνες που μας γεμίζουν με Εθνική Υπερηφάνεια.
Αντγος ε.α. Ευστάθιος Κολιοπάνος
Το κείμενο της απόφασης της εξόδου του Μεσολογγίου
«Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος»
«Βλέποντες τον εαυτόν μας, το στράτευμα και τους πολίτας
εν γένει μικρούς και μεγάλους, παρ’ ελπίδα υστερημένους
από όλα τα κατεπείγοντα αναγκαία της ζωής μας προ 40 ημέρας και ότι εκπληρώσαμεν τα χρέη μας ως πιστοί στρατιώται
της πατρίδος εις την στενής πολιορκίαν ταύτην και ότι, εάν μίαν
ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, θέλομεν αποθάνει όρθι-

οι εις τους δρόμους όλοι.
Θεωρούντες εκ του άλλου ότι μας εξέλιπεν κάθε ελπίς
βοηθείας και προμηθείας , τόσον από την θάλασσαν καθώς και
από την ξηράν ώστε να δυνηθώμεν να βαστάξωμεν, ενώ ευρισκόμεθα νικηταί του εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως :
Η έξοδός μας να γίνει βράδυ εις τα δύο ώρας της νυκτός,10 Απριλίου, ημέρα Σάββατον και ξημερώνοντας των
Βαΐων, κατά το εξής σχέδιον, ή έλθη ή δεν έλθη βοήθεια:
Α’ – Όλοι οι Οπλαρχηγοί οι από την Δάμπιαν του Στορνάρη
έως τη Δάμπιαν του Μακρή, με τους υπό την οδήγιαν των, μία
κολώνα, να ριχθούν εις τη δάμπιαν του εχθρού εις την ακρογιαλιάν, εις το δεξιόν. Η σημαία του στρατηγού Νότη Βότζιαρη
θέλει μείνει ανοικτή, ως οδηγός του σώματος τούτου. Ο Στρατηγός Μακρής να την συνοδεύση με ειδήμονες, όπου γνωρίζουν τον τόπον.
Β’ – Όλοι οι Οπλαρχηγοί οι από την Δάμπιαν του Στρατηγού
Μακρή έως εις την Μαρμαρούν με τους υπό την οδηγίαν των,
μια κολώνα όλοι, να ριχθούν εις τον προμαχώνα αριστερά των
εχθρών. Ο Στρατηγός Μακρής με την σημαίαν του ανοικτήν,
θέλει να είναι ο οδηγός του σώματος τούτου, αριστερά.
Γ’ – Διά να μη μπερδευθή το Στράτευμα με ταις φαμελιαίς,
δίδεται το γεφύρι της Δάμπιας του Στορνάρη, και όλοι οι φαμελλίται, εντόπιοι και ξένοι, να ταις συνοδεύσουν και να διαβούν απ’ εκεί. Τα δύο γεφύρια είναι το μεν δια την δεξιάν κολώναν και το της Λουνέτας διά την αριστεράν.
Δ’ – Κάθε οπλαρχηγός να σηκώνη τους στρατιώτας του
ανά έναν από τον προμαχώνα του, ώστε ο τόπος να μείνη εύκαιρος έως την ύστερην ώραν.
Ε’ – Οι από την Μαρμαρούν, άμα σκοτειδιάση, να τραβηχθούν από ένας – ένας και να σταθούν εις την Δάμπιαν του Χορμόβα.
ΣΤ’ – Ο Τζιαβέλας, με όλον το Βοηθητικόν σώμα, να μείνη
οπισθοφυλακή , αυτός με όλους θέλει περιέλθει όλον τον γύρον του Φρουρίου να δώση την είδησιν εις όλους και να τους
πάρη μαζί του.
Ζ’ – Το σώμα της Κλείσοβας, οδηγούμενον από τους
Οπλαρχηγούς του, να εξέλθη με τα πλοιάρια εις την μίαν της
νυκτός,σιγανά, και άμα φθάση εις την ξηράν να σταθή έως εις
τα 2 ώρας, όπου θα γίνη το κίνημα απ’ εδώ, και να κινηθή και
αυτό.
Η’ – Ο τόπος, το σημείον της διευθύνσεως μας, θέλει είναι
ο Άγιος Σιμεός. Οι οδηγοί θέλουν προσέχει να συγκεντρωθούμεν εκεί όλοι.
Θ’ – Οι λαγουμτζήδες να βάλουν εις τα φυτίλια φωτιά, λογαριάζοντες να βαστάξουν μετά την έξοδόν μας μία ώρα επέκεινα. Το ίδιον να οδηγηθούν και εις τας πυριτοθύκας ευρισκόμενοι ασθενείς και χωλοί. Ηξεύρομεν όλοι τον Καψάλην.

Ι’ – Επειδή θα πληγωθούν και πολλοί εξ ημών εις τον δρόμον, κάθε σύντροφος χρεωστεί να τον βοηθή και να παίρνη και
τα άρματά του, και εάν δεν είναι εκ του ιδίου σώματος.
ΙΑ’ – Απαγορεύεται αυστηρώς κανένας να μη αρπάξη άρμα συντρόφου του εις τον δρόμον, πληγωμένου ή αδυνάτου,
αργυρούν ή σιδηρούν και φύγη. Όπου φανή τοιούτος, μετά την
σωτηρία μας θέλει δίδει το πράγμα οπίσω και θέλει θεωρείσθαι ως προδότης.
ΙΒ’ – Οι φαμελλιται όλοι, άμα προκαταλάβουν τους δύο
προμαχώνας αι άλλαι δύο κολώναις, θέλουν κινηθή αμέσως,
ώστε να περιστοιχισθούν από την οπισθοφυλακή.
ΙΓ’ – Κανένας να μη ομιλήση ή φωνάξη την ώρα εξόδου
μας, έως ότου πέση το δουφέκι εις το ορδί του Κιουταχή από
την βοήθειαν όπου περιμένομεν και εάν, κατά δυστυχίαν , δεν
έλθουν βοήθειαν οι όπισθεν , πάλιν θέλουν κινηθή αμέσως,
όταν κινηθούν αι σημαίαι.
ΙΔ’ – Όσοι των αδυνάτων και πληγωμένων επιθυμούν να
εξέλθουν και δύνανται , να ειδοποιηθούν από τα σώματα προς
τούτο.
ΙΕ’ – Τα μικρά παιδιά όλα νά τά ποτίσουν αφιόνι οι
γονείς,άμα σκοτειδιάση.
ΙΣΤ’ – Το μυστκόν θέλει το έχομεν : « Καστρινοί και Λογγίσιοι»
ΙΖ’ – Διά να ειδοποιηθούν όλοι οι Αξιωματικοί το σχέδιον,
επιφορτίζεται ο Νικόλας Κασομούλης, γραμματεύς του Στορνάρη, να περέλθη από τώρα να τους το διαβάση, ιδιαιτέρως είς
τον καθέναν.
Εάν δε, εις αυτό το διάστημα, έξαφνα φανή ο στόλος μας,
πολεμών και νικών να μείνωμεν έως ότου ανταποκριθούμεν
Εν Μισολογγίω 10 Απριλίου 1826»
Το κείμενο συντάχθηκε από τον Στρατηγό Νικόλαο Κασομούλη καθ’ υπαγόρευση του Επισκόπου των Ρωγών Ιωσήφ ο οποίος το βράδυ της Εξόδου, μαζί με τον αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Ζαλογγίτη και λίγους ανάπηρους και τραυματίες κλείσθηκαν στον μύλο και την μπαρουταποθήκη.
Κατόπιν προστέθηκαν και όσοι Έλληνες γύρισαν πίσω κατά τη μάχη της Εξόδου και με τη σύμφωνη γνώμη όλων,
όταν οι εχθροί έφθασαν έξω, ο Ιωσήφ έβαλε φωτιά στο
μπαρούτι στις 13 Απριλίου 1826.

“10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821”
Γράφει ο
Αντώνης Κρούστης ,
Συγγραφέας
2. Στα πλοία του
Μιαούλη, το πλήρωμα
δεν ήξερε καθόλου την
ελληνική γλώσσα και
μιλούσε Αρβανίτικα
Το ιστορικό αυτό δεδομένο το
προβάλουν οι έλληνες κομμουνιστές, πιστοί στη διεθνιστική αντίληψη
της εργατικής τάξης, ως επιχείρημα

ότι να! δεν ήταν εθνική η επανάσταση
, γιατί συμμετείχαν και άλλοι λαοί.
Εδώ φαίνεται δυστυχώς ξεκάθαρα
πως υπάρχουν έλληνες εκπαιδευτικοί άσχετοι με την ελληνική ιστορία.
H Αρβανίτικη γλώσσα όμως δεν
είναι γλώσσα των Αλβανών, αλλά
των μακρινών προγόνων μας των Πελασγών που πήρε το όνομά της από
την αρχαία πόλη ΑΡΒΩΝ.
( Έλληνες Αρβανίτες και Αλβανοί. Δύο λαοί διαφορετικοί. Γράφει ο
Νίκος Αθ. Μπάτσος, Ιστορικός Ερευνητής. http://www.martino.gr/efhmerida/issue26/457-arvanites-al-

vanoi ).
Την Αρβανίτικη γλώσσα την ομιλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες της Ηπείρου, και της Ιλλυρίας, χιλιάδες χρόνια πριν έρθουν οι Αλβανοί στην Ευρώπη, από την εποχή των Πελασγών.
Οι Αρβανίτες είναι Έλληνες και
ήρθαν από την Β. Ηπείρο μετά από
την εκδίωξη τους από τους αλλόθρησκους Τουρκαλβανούς και παρέμεναν κυρίως στην Στερεά και Πελοπόννησο . (Κων/νος Παπαρρηγόπουλος: «Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους», ο Κ. Μπίρης: «Αρβανίτες οι
Δωριείς του Νεότερου Ελληνισμού»,

ο Περικλής Περάκης: «Η Διαμόρφωση του Ελληνικού Έθνους». κ.ά.)
Άρα οι Αρβανίτες ήταν και Έλληνες και χριστιανοί με εθνική συνείδηση που πολέμησαν τους Τούρκους
κάτω από την ίδια σημαία των κοινών
ιδανικών του έθνους μας και της θρησκείας μας.
Πολύ θα ήθελα να ακούσω έναν
αριστερό σύντροφο να λέει στους αρβανίτες κάτοικους της Ελλάδας ότι
δεν είναι Έλληνες.

Συνεχίζεται...

