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2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Α.Α.Σ.
O Πρόεδρος
και τα μέλη του
Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Τ

ο ΔΣ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού τον Ιούνιο
του 2021 και παρακαλεί τα μέλη, για την ενεργό
συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις και την συμπαρά-

σταση στο έργο των συναδέλφων που θα εμπλακούν στο τεράστιο οργανωτικό και μελετητικό έργο
που απαιτείται.
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εύχονται
από καρδιάς
σε όλους τους
συναδέλφους

Ευτυχισμένο
το 2021
με υγεία και ελπίδα
για καλύτερες
μέρες!

H μάχη
της Κονίτσης
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Αποτροπή
είναι...
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Οικονομικές
διαστάσεις
της πανδημίας
Covid-19

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΕΡΡΩΝ ΤΑΣΟ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γραμματέα της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών Υποθέσεων

ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ
οι προσπάθειες της Τουρκίας
ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

Ο

κ. Τάσος Χατζηβασιλείου είναι βουλευτής
Σερρών της Ν.Δ. και
Πολιτικός Επιστήμονας με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και την Πολιτική
Ιστορία, αριστούχος Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και αποφοίτησε ως αριστούχος από το Τμήμα
Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Επιπλέον, είναι Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
της Βουλής.
Στην συνέντευξη που παραχώρησε στην «Εθνική
Ηχώ» σχολιάζει τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά,
στις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της γείτονος,
στα ενεργειακά ζητήματα της ευρύτερης περιοχής,
στις συμμαχίες της χώρας μας και στην στρατηγική
της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στα εθνικά μας
θέματα. Τέλος, αναφέρεται στο ρόλο και τη συμβολή των αποστράτων αξιωματικών και της
Ε.Α.Α.Σ. στις ΕΔ και στην ελληνική κοινωνία.
Η Τουρκία κινείται στην κατεύθυνση της δυναμικής αναμέτρησης με την Ελλάδα ή σε τροχιά
αποκλιμάκωσης;
Η Τουρκία βρίσκεται σε μια επικίνδυνη στροφή.
Ο κ. Ερντογάν έχασε έναν «ιδιόμορφο» φίλο στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και αυτό αποσταθεροποιεί τα σχέδιά του. Ίσως έφτασε το τέλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

οθωμανικές βλέψεις του κ. Ερντογάν. Από την
ευρωπαϊκή πλευρά, συνεχίζουμε την προσεκτική
παρακολούθηση των τουρκικών κινήσεων και
αναμένουμε τα επόμενα βήματα. Η Ελλάδα πιέζει
τους εταίρους και συμμάχους μας για παύση της
παροχής στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία.
Είναι οξύμωρο να πωλούνται όπλα από χώρες
της ΕΕ στην Τουρκία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά κράτους μέλους. Βεβαίως,
είναι ώρα και το ΝΑΤΟ να αντιληφθεί τις επιπτώσεις
που έχει στην Συμμαχία ο αποσταθεροποιητικός
ρόλος της Τουρκίας.

Aπό τον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΟ
Σύμβουλο επικοινωνίας
της EAAΣ

της ιδιότυπης ασυλίας του και της ανοχής στην
προκλητικότητά του στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η απόφαση των ΗΠΑ για κυρώσεις και το κείμενο
συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο, με
την δαμόκλειο σπάθη των κυρώσεων, πιέζουν
την Άγκυρα, η οποία καλείται να αποδείξει επιτέλους συνέπεια λόγων και έργων. Οφείλει να
δείξει έμπρακτα την αποκλιμάκωση, αν θέλει τις
διερευνητικές επαφές.
Η κίνησή της να συμμαχήσει με τους Ρώσους
και να αγοράσει S400 της κόστισε στις σχέσεις
με τη Δύση ή όχι;
Τώρα διαφαίνεται το πραγματικό κόστος των
επιλογών της Τουρκίας. Γι’ αυτές φέρει την πλήρη
ευθύνη. Αναδεικνύεται εκ νέου ο ρόλος της ως
«νταής» της περιοχής. Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη κατάφερε να βάλει την παραβατική
συμπεριφορά της γείτονος στο μικροσκόπιο του
διεθνούς παράγοντα. Οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ
στέλνουν ένα πρώτο αυστηρό μήνυμα στις νέο-

Αφιέρωμα
200 χρόνια από την Εθνική
Παλιγγενεσία
Γράφει ο IΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
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ΣΤΗ
ΣΕΛ. 7

Η στάση της Ε.Ε. δεν είναι υπερβολικά ελαστική
όσον αφορά στην αντιμετώπιση της τουρκικής
προκλητικότητας; Πώς ακριβώς έχει επιδείξει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα;
Συχνά απαιτούμε μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη ανταπόκριση από την ΕΕ στα ελληνοτουρκικά. Όμως, ο τομέας της εξωτερικής πολιτικής
και άμυνας παραμένει ουσιαστικά στην δικαιοδοσία
των κρατών μελών. Για αυτούς τους λόγους, η
Γερμανική Προεδρία δυσκολεύτηκε αρκετά να
βρει μια ικανοποιητική ισορροπία. Ακόμη και σε
αυτό το δύσκολο πλαίσιο, η κυβέρνηση κατάφερε
να βάλει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας
ψηλά στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής, να
λάβει την υποστήριξη πολλών κρατών μελών
που δεν είχαν πάρει θέση στο παρελθόν και να
αποτυπωθούν στο κείμενο συμπερασμάτων αυστηρότερες προϋποθέσεις που θα υποχρεώσουν
την Άγκυρα να ξανασκεφτεί σοβαρά την στάση
της.
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Μόρφωση και
….«παραμόρφωση»
Γράφει ο
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
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ΣΤΗ
ΣΕΛ. 4

ενημέρωση 2
Όροι για την
δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται
σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή
και ουχί δακτυλογραφημένο
ή χειρόγραφο.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του
συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην
περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις
αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται
από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε
ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7.Να αναγράφονται 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 δεν επιστρέφονται.
3. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4.Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα
να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
- Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια
αξκου κτλ) τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν
στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν
να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα και σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση:
eaasgr@gmail.com

Eθνική Hχώ
Mηνιαίον όργανον Aποστράτων
Aξκών Στρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ
Kωδ.: 2779
Iδιοκτήτης:
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
Eκδότης:
Αντγος ε.α. Κουτρής Σταύρος
Πρόεδρος EAAΣ
Τηλ:210.36.244.95
Fax: 210 36.11.963
Συντακτική επιτροπή:
Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ι.ωάννης
Αντγος ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Δημοσιογραφική
επιμέλεια:
ΔEΣMOΣ
desmosekdoseis@gmail.com
Eκτύπωση:
N. Γ. Παπαδόπουλος
Tηλ.: 210 3468268
Fax: 210 3467155
Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται.

EΘNIKH HXΩ
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ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

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

Δ

υστυχώς στην Ανατολική Μεσόγειο η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες
της δικής της μη ουδετερότητας, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στη χώρα μας. Υπαρκτή είναι
πλέον η ανάγκη ανάληψης ρόλου, έστω και έμμεσα μέσω
ΝΑΤΟ ή ΟΗΕ, από τις ΗΠΑ, δημιουργώντας μηχανισμούς
εκτόνωσης κρίσεων.
Με την Ελλάδα και Κύπρο στην Ε. Ε. και την Τουρκία εκτός
και παράλληλα με την υπάρχουσα ένταση των σχέσεων
μεταξύ Τουρκίας - Γαλλίας, η Ε. Ε. θεσμικά δεν μπορεί, ή δεν
θέλει να παίξει “πρώτο βιολί” στην συμφωνική ορχήστρα
της περιοχής.
Η νέα Αμερικανική κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μία
σειρά κινήσεων που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη
και θα βελτιώσουν το κλίμα στις σχέσεις Ευρώπης - Αμερικής. Στα συμπεράσματα της πρόσφατης συνόδου κορυφής
της Ε.Ε. για την Τουρκία, αναφέρεται ότι “η Ε.Ε. θα επιδιώξει
να συντονισθεί, σε θέματα που αφορούν την Τουρκία και
την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, με
τις ΗΠΑ”.
Όσον αφορά τη Δημοκρατία, ΗΠΑ και Ευρώπη τη θεωρούν δεδομένη, όμως τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι και
αμυνόμενοι σε λαϊκιστές και αυταρχικούς ηγέτες, σε μία
χρονική στιγμή που η Δημοκρατία βρίσκεται διεθνώς σε
υποχώρηση. Είναι η πρώτη φορά, από το τέλος του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου που η δημοκρατία δέχεται προκλήσεις από λαϊκιστές και εθνικοσοσιαλιστές στο εσωτερικό πολλών κρατών της Ε. Ε. και του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο αυταρχισμός κυβερνήσεων όπως του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, του Βίκτορ Ορμπάν στην Ουγγαρία κ.α.
Η ημέρα “D” είναι πλέον προ των πυλών.
Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα θα αρχίσει στην Ελλάδα,
όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εμβολιασμός, προκειμένου να καταπολεμηθεί και
τελικά να νικηθεί η φονική πανδημία.
Αυτό δεν θα συμβεί όμως από την μία μέρα στην άλλη. Ο
εμβολιασμός αποτελεί την αρχή του τέλους, όχι το τέλος.
Τονίζεται ότι έχει μεγάλη σημασία η συνέχιση της τήρησης
των μέτρων.
Με άλλα λόγια η ελπίδα είναι αλληλένδετη με την πειθαρχία. Εάν δεν υπάρξει η δεύτερη θα διαψευσθεί η πρώτη.
Λίγο πριν την επανεκκίνηση, εκτιμά η Κυβέρνηση, ότι βρίσκεται η Ελληνική οικονομία, μετά τις δραματικές επιπτώσεις από την πανδημία του covid-19.
Οι ζημιές είναι μεγάλες σε επιχειρήσεις και οικονομία,
ωστόσο η έναρξη των εμβολιασμών και το μεγάλο πακέτο
των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 32 δις ευρώ
που θα διοχετευθεί στην αγορά, δημιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, για την επόμενη ημέρα.
Η Κυβέρνηση ήδη έχει εκπονήσει και έχει αποστείλει στις
Βρυξέλλες το Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς που θέλει να ενισχύσει με τα 19 δις ευρώ που θα διατεθούν ως επιδοτήσεις
και τα περίπου 13 δις ευρώ ως δάνεια.
Για να μην είμαστε σε όλα απαισιόδοξοι, οι εξαγωγές είναι από τους κλάδους εκείνους της οικονομίας που άντεξαν
στις δοκιμασίες της Κρίσης, διατηρώντας την ανοδική τους
πορεία και συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείματος του
εμπορικού ισοζυγίου χημικά, βιομηχανικά προϊόντα αλλά
και τρόφιμα ελληνικών επιχειρήσεων, είναι εκείνα που ξεχώρισαν.
Την 28/02/2020 ψηφίστηκε ο ν.4670/20 ΦΕΚ43, νέος
ασφαλιστικός νόμος Βρούτση, τα άρθρα 23, 24 και 25, του
οποίου αφορούν τους νέους συντελεστές αποδοτικότητας
εισφορών – παροχών. Κατά το Σύνταγμα της Ελλάδος, η
αρχή της ανταποδοτικότητας αποτελεί την έκφανσή της,
αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοιας της υπέρβασης του ανεκτού ορίου, μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η
έλλειψη ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών.
Το «κλειδί» των αυξήσεων στις συντάξεις, βρίσκεται στα
ποσοστά αναπλήρωσης με τα οποία υπολογίζεται το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης και επάνω στο ποσό που
προκύπτει προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 Ευρώ.
Από τα 30 ως τα 40 έτη ο νέος νόμος (4670) δίνει αυξήσεις στην ανταποδοτική 0.2 % ως και 16,85% λόγω των νέων ποσοστών συμπλήρωσης.

Στα 30 έτη και 1 μήνα, η ανταποδοτική σύνταξη θα έχει
αύξηση 0,2%
Στα 33 έτη, η αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης από
τα νέα ποσοστά είναι 5,5%
Στα 35 έτη η αύξηση είναι 10,4%
Στα 38 έτη η αύξηση ανταποδοτικής σύνταξης είναι
15,2%
Στα 40 έτη η ανταποδοτική αύξηση παίρνει αύξηση
16,85% από τα νέα ποσοστά συμπλήρωσης.
Από τα 36 ως τα 40 έτη ασφάλισης τα νέα ποσοστά συμπλήρωσης έχουν προσαύξηση 2,55% ετησίως, ενώ με τον
παλιό νόμο ήταν 1,80%
Από τα 40 έτη και πάνω περιορίζεται η ετήσια προσαύξηση στο 0,5% ενώ με τον παλιό νόμο ήταν 2%
Τα ποσοστά συμπλήρωσης των δύο νέων νόμων (ν. 4670
και ν. 4387) δίδουν την ίδια αναπλήρωση στα 44 έτη και 9
μήνες. Από εκεί και πάνω τα νέα ποσοστά φθίνουν σε απόδοση έναντι των παλαιών. Για παράδειγμα, στα 45 έτη ο
ασφαλισμένος παίρνει ποσοστό αναπλήρωσης 52,51% με
τον νόμο 4670, ενώ αν ίσχυε ο νόμος 4387 θα είχε 52,80%.
Για στρατιωτικούς των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται
με διπλό χρόνο ασφάλισης από πτητικά και καταδυτικά εξάμηνα δίδεται προσαύξηση 2% από το 45ο έτος και μετά με
τον νόμο 4670 ώστε να μην πάρουν λιγότερα σε σχέση με
αυτά που θα έπαιρναν για ασφάλιση άνω των 45 ετών με
τον νόμο 4387.
Επισημαίνεται ότι οι νέοι συντελεστές του ν.4670/20 αδικούν τους αποστράτους που έχουν συντάξιμα χρόνια άνω
των 40, αφού ο συντελεστής από 2% που ίσχυε με τον
ν.4387/16, μειώνεται στο 0,5% και 1,5%.
Εννέα (9) μήνες μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, ν.4670/28-02-20, δεν έγινε η αναπροσαρμογή των
συντάξεων και ο επαναϋπολογισμός παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων, ότι θα έπρεπε
να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2020 και να δοθούν αναδρομικά
12 μηνών (Οκτώβριος 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020),
όπως προέβλεπε ο νέος νόμος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επαναϋπολογισμός της
σύνταξης θα γίνει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2021 και τα
οφειλόμενα αναδρομικά 17 μηνών (3 μήνες το 2019 , 12
μήνες το 2020 και 2 μήνες το 2021) θα δοθούν με την σύνταξη Μαρτίου 2021.
Οι αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
δικαιώνουν τους ε.α. συναδέλφους, εκδόθηκαν από αυτά,
μετά από προσφυγές της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) και των υπολοίπων δύο (2) Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών (Ε.Α.Α.). Εάν δεν είχαμε προβεί
σε προσφυγές στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, δεν θα
υπήρχαν τα αναδρομικά που αποδόθηκαν το 2014, το 2018
ούτε και αυτά που πήραμε πρόσφατα, με την σύνταξη του
Νοεμβρίου 2020.
Η Ε.Α.Α.Σ. δεν παρακολουθεί θεωρητικά το σημαντικό θέμα της προάσπισης των συμφερόντων των μελών της, κάνοντας αναπαραγωγή των ειδήσεων, αλλά έχει προβεί,
προβαίνει και θα εξακολουθήσει να το κάνει, στις απαιτούμενες ενέργειες τις οποίες υλοποιεί στον κατάλληλο χώρο
και χρόνο, προκειμένου να επιτύχει, σε πολλά επίπεδα,
αποτελέσματα ικανά να ρυμουλκήσουν την εκάστοτε
εξουσία, σε θετικές για τον κλάδο εξελίξεις.
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.ά.. Είχαμε διακηρύξει από την αρχή
και το εφαρμόζουμε, ότι θα αγωνιστούμε μέχρι να δικαιωθούμε στα δίκαια αιτήματά μας.
Η εορτή των Χριστουγέννων και η Πρωτοχρονιά, όπως
κάθε νέα περίοδος σηματοδοτούν την εσωτερική μας
ανάγκη αναγέννησης, εξέλιξης και αλλαγής.
Εύχομαι η ανάγκη αυτή να γίνει αιτία να γεμίσουν οι καρδιές μας με φως, αγάπη, πίστη, οράματα, αρχές, αξίες και
όνειρα.
Να είναι η ψυχή μας γαληνεμένη και οι πράξεις μας σοφές.
Ο νεογέννητος Χριστός και ο νέος χρόνος να φέρουν κάθε καλό αισιοδοξία, ευημερία και προκοπή στον κάθε έναν
από εμάς και όλο τον κόσμο!
Οι πίκρες έμειναν στο παρελθόν και τα λάθη έχουν ήδη γίνει εμπειρίες.
Χρόνια Πολλά!
Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ
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ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Α

γαπητοί συνάδελφοι και φίλοι με το παρόν θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μερικά στοιχεία που αφορούν
το πρόγραμμα άϋλης συνταγογράφησης και μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα γενικότερα, αλλά και για τον προγραμματισμό του μελλοντικού εμβολιασμού για την καταπολέμιση της πανδημίας. Τις βασικές πληροφορίες αντιγράφουμε
από
την
διαδικτυακή
πύλη
https://howto.gov.gr/mod/book/view.php? id=51 και επίσης από την πρακτική εγγραφής μελών μας στην υπηρεσία.
Περιγραφή της υπηρεσίας
1. Γενικά
Η άυλη συνταγογράφηση είναι μια υπηρεσία της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Αν ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνετε από τον γιατρό σας τα στοιχεία
των συνταγών σας με γραπτό μήνυμα (sms) ή/και μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Πρακτικά η άυλη συνταγογράφηση:
•αντικαθιστά την έντυπη συνταγή σε ηλεκτρονική
μορφή
•επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους χρονίως πάσχοντες να λαμβάνουν συνταγή εξ αποστάσεως, χωρίς
δηλαδή την επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό όπως διατυπώνεται στο άρθρο 49 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-03-2020). Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί μπορούν να επανεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν σε σταθερή
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και οι οποίες θα εκτελούνται στα φαρμακεία.
2. Αναμενόμενα oφέλη
Ενεργοποιήστε την άυλη συνταγογράφηση για να επωφεληθείτε εσείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς
σας.
Διαφάνεια και ασφάλεια
Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, κάθε φορά που θα
λαμβάνετε μια συνταγή θα αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση στο κινητό σας. Με αυτό τον τρόπο, αν κάποιος τρίτος
εκδώσει ή εκτελέσει συνταγή στο όνομά σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, θα ενημερωθείτε άμεσα και αυτόματα.
Κατάργηση χαρτιού
Με την άυλη συνταγογράφηση καταργείται η έντυπη συνταγή και γίνεται ηλεκτρονική. Έτσι εξοικονομούμε χαρτί και
αποφεύγουμε τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται από
την απώλεια ή φθορά της έντυπης.
Ηλεκτρονικό αρχείο
Όλες οι συνταγές που εκδίδουμε καταγράφονται ηλεκτρονικά, με μηνύματα στο κινητό (sms) ή/και μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη τελευταία περίπτωση θα

έχουμε ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις λεπτομέρειες της συνταγής.

κτρονικού ταχυδρομείου (email) και μέσω τηλεομοιοτυπίας
(φαξ).

Αποφυγή μετακινήσεων
Ειδικά για τους χρονίως πάσχοντες, θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν συνταγές εξ αποστάσεως μετά από
επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό. Έτσι θα αποφεύγονται
οι άσκοπες αλλά και επίπονες σε πολλές περιπτώσεις μετακινήσεις.

Για όλους τους πολίτες
Επισκέπτεστε τον ιατρό σας και απλά τον ενημερώνετε ότι
έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση

3. Τρόπος λειτουργίας
Η άυλη συνταγογράφηση θα αλλάξει το τρόπο που λαμβάνετε μια συνταγή από τον γιατρό σας, καθώς και την εκτέλεσή της στο φαρμακείο. Παρακάτω εξηγούμε συνοπτικά το
τρόπο λειτουργίας της άυλης συνταγογράφησης.
Ενεργοποίηση της υπηρεσίας
Αρχικά, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία και να
επιλέξτε τον τρόπο αποστολής της άυλης συνταγής (κινητό
τηλέφωνο ή/και e-mail). Η ενεργοποίηση αυτή γίνεται μία
μόνο φορά, και ξεχωριστά για κάθε προστατευόμενο μέλος
της οικογένειάς σας. Η διαδικασία ενεργοποίησης γίνεται ως
εξής:
•Μπαίνουμε στο www.gov.gr
•Επιλέγουμε: “Υγεία και Πρόνοια”
•Επιλέγουμε: “Φάκελος Υγεία”
•Επιλέγουμε: “Είσοδος στην Υπηρεσία”
•Χρησιμοποιούμε τους κωδικούς του Taxisnet
•Επιλέγουμε: Εξουσιοδότηση
•Αναγράφουμε τον ΑΜΚΑ και
•Επιλέγουμε: ΕΙΣΟΔΟΣ
•Επιλέγουμε: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
•Ανοίγει “παράθυρο”: ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
•Επιλέγουμε: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
•Επιλέγουμε: ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
•Προσθέτω: το Τηλέφωνο ή και το e-mail μου
•Επιλέγουμε: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Έκδοση συνταγής από τον ιατρό
Η επόμενη συνταγή φαρμάκων που θα σας συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά με μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο και δεν θα σας δοθεί έντυπο
της συνταγής.
Εκτέλεση συνταγής στο φαρμακείο
Κατά την επίσκεψη σας στο φαρμακείο επιδεικνύετε τα
ηλεκτρονικά στοιχεία της συνταγής στον φαρμακοποιό ώστε
να εκτελέσει τη συνταγή.
4. Έκδοση συνταγής
Για τους χρονίως πάσχοντες
Επικοινωνείτε με τον ιατρό σας και ζητάτε επανέκδοση της
συνταγής σας. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά,
μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms), ηλε-

Λήψη συνταγής
Ο ιατρός καταχωρεί ηλεκτρονικά τη συνταγή όπως και
πριν. Όταν όμως πρόκειται για πολίτες που έχουν επιλέξει
την άυλη συνταγογράφηση, αντί να την εκτυπώσει θα αποστείλει τον κωδικό της με SMS ή/και με e-mail. Ταυτόχρονα,
η συνταγή θα συσχετίζεται με τον ΑΜΚΑ του ασθενούς.
Με SMS
To SMS περιέχει τις βασικές πληροφορίες της συνταγής:
τον μοναδικό κωδικό (barcode) και τη διάρκεια ισχύος.
Στο φαρμακείο
Προσέρχεστε στο φαρμακείο της επιλογής σας, έχοντας
το κινητό σας τηλέφωνο που περιέχει τον κωδικό της συνταγής (είτε σε sms ή/και email). Ο φαρμακοποιός αναζητά και
εκτελεί την άυλη συνταγογράφηση με βάση τον κωδικό της.
Απώλεια κωδικού
Σε περίπτωση απώλειας του μηνύματος με τον κωδικό της
συνταγής, τότε ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει ηλεκτρονικά τυχόν συνταγές σας που εκκρεμούν προς εκτέλεση με βάση τον αριθμό ΑΜΚΑ. Αφού βρεθεί η συνταγή από
τον φαρμακοποιό, το σύστημα σας στέλνει άμεσα κωδικό
μιας χρήσης (one time password) που πρέπει να γνωστοποιήσετε στο φαρμακοποιό.
Επομένως σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας:
•τον αριθμό ΑΜΚΑ
•το κινητό τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο email που έχετε δηλώσει στην υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης.
Παραλαβή συνταγής από συγγενή ή τρίτο πρόσωπο
Τη συνταγή μπορεί να παραλάβει εναλλακτικά κάποιος
συγγενής α’ ή β’ βαθμού, καθώς και τρίτα πρόσωπα που έχει
εξουσιοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος σε ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά
μέσω του gov.gr. Όποιος παραλάβει τα φάρμακα πρέπει να
έχει μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι ταυτότητα
και ΑΦΜ. Στην περίπτωση τρίτων προσώπων απαιτείται επιπρόσθετα και συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση.
Ενημερωτικό μήνυμα
Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, θα λάβετε
άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο ή και στο e-mail σας, ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
•Υπτγος (ΕΛ) ε.α. Μαλούτας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
(ΣΣΕ-1979). Απεβίωσε στις 01/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
02/12/2020 στο Κοιμητήριο Βεργίνας.
•Λγος (ΤΘ) ε.α. Κροκίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ΣΜΥ
– 4η ΣΕΙΡΑ). Απεβίωσε στις 04/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
05/12/2020 στο Κοιμητήριο Κέρκυρας.
•Ανθστης (ΜΣ) ε.α. Χάσπαρης Στυλιανός του Αθανασίου.
Απεβίωσε στις 04/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 05/11/2020
στο Κοιμητήριο Καβάλας
•Σχης (ΔΒ) ε.α. Βαρδουλάκης Γεώργιος του Παύλου (ΣΜΥ1970). Απεβίωσε στις 08/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
09/12/2020 στο Κοιμητήριο Κουτσελιό Ιωαννίνων.
•Υπλγος (ΠΖ) ε.α. Στάμος Αθανάσιος του Προκόπη (ΣΜΥΑ’ΤΑΞΗ). Απεβίωσε στις 11/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
12/12/2020 στο Κοιμητήριο Αναστάσεως Κυρίου Θεσσαλονίκη.
•Υπλγος (ΥΓ) ε.α. Βαλαβάνης Βασίλειος του Δημητρίου.
Απεβίωσε στις 02/12/2020 και ενεταφιάσθη στις 03/12/2020
στο Κοιμητήριο Δράμας.
•Άνχης (ΠΒ) ε.α. Αντωνάτος Νικόλαος του Παναγής (ΣΜΥ).
Απεβίωσε στις 08/12/2020 και ενεταφιάσθη στις 09/12/2020
στο Κοιμητήριο Κουφάλια Θεσσαλονίκη.
•Ανθστης (ΤΘ) ε.α. Μάντζαρης Αριστείδης του Αντωνίου
(ΣΜΥ-1981). Απεβίωσε στις 27/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
28/11/2020 στο Κοιμητήριο Περίσταση Κατερίνης Πιερίας
•Ταξχος (ΥΓ) ε.α. Θεοδωρίδου Ευαγγελία του Νικολάου
(ΣΑΝ-1963). Απεβίωσε στις 24/09/2020 και ενεταφιάσθη στις

25/09/2020 στο Κοιμητήριο Λιτοχώρου Πιερίας
•Ταξχος (Ο) ε.α. Μοσχόπουλος Μιχαήλ του Ιωάννη (ΣΣΑΣ 1987). Απεβίωσε στις 16/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
17/12/2020 στο Κοιμητήριο Αδριανή Δράμας
•Υπαστυνόμος Β’ ε.α. Μπελής Αθανάσιος του Ευάγγελου.
Απεβίωσε στις 16/12/2020 και ενεταφιάσθη στις 16/12/2020
στο Κοιμητήριο Σαρακίνας Γρεβενών.
•Τχης (ΥΓ) ε.α. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
(ΣΜΥ - 1962). Απεβίωσε στις 19/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
20/11/2020 στο Κοιμητήριο Δράμας.
•Ταξχος (ΔΒ) ε.α. Μαρκομανωλάκης Γεώργιος του Ανδρέα
(ΣΣΕ - 1950). Απεβίωσε στις 19/12/2020 και ενεταφιάσθη στο
3ο Κοιμητήριο Αθηνών.
•Ταξχος (ΕΜ) ε.α. Αυγέρης Ηλίας του Δημητρίου (ΣΣΕ-1957).
Απεβίωσε στις 27/11/2020 και ενεταφιάσθη στις 30/11/2020
στο Κοιμητήριο Δελφών.
•Ταξχος ΕΛ-ΑΣ ε.α. Κόϊκας Παναγιώτης του Πέτρου. Απεβίωσε
στις 21/12/2020 και ενεταφιάσθη στις 22/12/2020 στο Κοιμητήριο
Βύρωνα.
•Σχης (ΠΖ) ε.α. Τζατζάνης Νικόλαος του Δημητρίου (ΣΜΥ
2ας ΤΑΞΕΩΣ). Απεβίωσε στις 18/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
19/12/2020 στο Κοιμητήριο Κηπουριού Γρεβενά.
•Άνχης (ΕΜ) ε.α. Παππάς Βασίλειος του Πέτρου (ΣΜΥ 2ας

ΤΑΞΕΩΣ). Απεβίωσε στις 16/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
17/12/2020 στο Κοιμητήριο Καρυών Ιωαννίνων.
•Άνχης (ΜΧ) ε.α. Μπίμπος Τηλέμαχος του Ιωάννη (ΣΜΥ).
Απεβίωσε στις 10/10/2020 και ενεταφιάσθη στις 11/10/2020
στο Κοιμητήριο Περιβλέπτου Ιωαννίνων
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Νικοκάβουρας Νικόλαος του Γεωργίου
(ΣΣΕ-1954). Απεβίωσε στις 10/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
12/12/2020 στο Κοιμητήριο Παπάγου.
•Υπλγος (ΠΖ) ε.α. Ρήτας Θωμάς του Ευάγγελου (ΣΜΥ). Απεβίωσε στις 06/12/2020 και ενεταφιάσθη στις 07/12/2020 στο
Κοιμητήριο Αγ. Νικολάου Καρδίτσας.
•Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Χάντζος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (ΣΣΕ
- 1952). Απεβίωσε στις 15/07/2020 και ενεταφιάσθη στις
16/07/2020.
•Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Λιακόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
(ΣΣΕ - 1974). Απεβίωσε στις 09/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
10/11/2020 στο Κοιμητήριο Καισαριανής
•Αντγος (ΤΘ) ε.α. Παπαζαχαρίας Ιωάννης του Ζαχαρία (ΣΣΕ 1974). Απεβίωσε στις 25/11/2020 και ενεταφιάσθη στις
26/11/2020 στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου
•Ταξχος (ΠΒ) ε.α. Κοκκίνης Ιωάννης του Αθανασίου (ΣΣΕ 1958). Απεβίωσε στις 07/12/2020 και ενεταφιάσθη στις
08/12/2020 στο Κοιμητήριο Κιλκίς

Tο Δ.Σ. της E.A.A.Σ θερμά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς
των θανόντων συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγορίαν”.
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Μόρφωση και …. «παραμόρφωση»
Γράφει ο
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
Αντισυνταγματάρχης ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Γ

ια να εισαχθεί κάποιος/α στις
Στρατιωτικές Σχολές γράφει
εξετάσεις.
Για να προάγεται από κάθε
τάξη γράφει εξετάσεις .
Την καριέρα του την καθορίζει η επιτυχία στις γραπτές
πτυχιακές εξετάσεις αφού η σειρά αποφοίτησης καθορίζει κατά μείζονα τρόπο, το μέλλον του/της.
Στη συνέχεια περνάει διάφορα σχολεία μετεκπαιδεύσεως όπου και πάλι οι γραπτές εξετάσεις παίζουν
πρωτεύοντα ρόλο.
Ένας Αξιωματικός φοιτά σε διάφορα σχολεία κατά
μέσο όρο 4-5 χρόνια πέραν των 4 αρχικών που είναι η
βασική Σχολή για όλους.
Σ’ αυτά δεν προσμετρούνται πιθανά σχολεία εξειδικεύσεως του εξωτερικού ή και ένα δεύτερο πτυχίο
που πάρθηκε από χόμπι ή και εξαιρετικό ενδιαφέρον
για μάθηση σε ένα άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Σύνολο λοιπόν σπουδών για ένα μέσο Αξιωματικό 9
-10 χρόνια και 11 - 14 για τους φιλομαθείς.
Εξετάσεις εκατοντάδες, διαγωνίσματα χιλιάδες και
ώρες μελέτης, αμέτρητες.
Μετά το «μάλιστα – όχι - διατάξτε» το «βγάλτε μια
κόλλα χαρτί» είναι η πιο πολυχρησιμοποιημένη έκφραση
ανάμεσα στα στελέχη των ΕΔ.
Είναι όμως αρκετή η ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ μόρφωση που λαμβάνουν τα στελέχη των ΕΔ προκειμένου να ανταποκριθούν στην αποστολή τους; Πώς διδάσκεται το φρόνημα;
Πώς καλλιεργείται η αφοσίωση στα ιδανικά του Γένους
των Ελλήνων; Πώς καλλιεργείται η «λεβεντιά» και το
«θάρρος της γνώμης»; Πώς διδάσκεται η Διοίκηση όταν
υπάρχουν Αξιωματικοί που αποφοιτούν και ΔΕΝ έχουν
δώσει ούτε παράγγελμα στις Σχολές τους; Πώς τέλος
καλλιεργείται η διαχρονική σωματική αντοχή στις κακουχίες και η ψυχική στη θέα του ΑΙΜΑΤΟΣ;
Ερωτήματα που χρήσιμο είναι να απαντηθούν από
τους καθ’ ύλην αρμοδίους για την εκπαίδευση των αυριανών ηγητόρων του Στρατού μας.
Φαντάζομαι ότι ΔΕΝ υπάρχουν γραπτές εξετάσεις
για τα παραπάνω, ούτε φυσικά ωρολόγιο πρόγραμμα
εκπαιδεύσεως. Τουλάχιστον επί των ημερών μου –
προ 30ετίας δηλαδή – δεν υπήρχε τίποτα από τα προαναφερθέντα.
Θυμάμαι παλιούς μου εκπαιδευτές στρατιωτικούς
και μη στη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων να μας
προτρέπουν να μάθουμε ξένες γλώσσες για να υπηρετήσουμε ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ σε θέσεις εξωτερικού. Άλλοι
πάλι μας έλεγαν να πάρουμε και δεύτερο πτυχίο διευρύνοντας τους ορίζοντές μας γιατί οι Στρατιώτες που
θα διοικήσουμε θα είναι υψηλοτάτου επιπέδου και θα
πρέπει να «σταθούμε» επαξίως απέναντί τους, διοικώντας
τους, κερδίζοντας το σεβασμό τους δια της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.
Απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω το έρπην, ο στίβος
μάχης, η λύση αρμολόγηση του ατομικού τυφεκίου
και η ατομική εκπαίδευση του μαχητή δεν απαιτεί ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ!!!
Το πλήρωμα του άρματος δεν χρειάζεται ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ και οι «υπηρέτες» ενός όλμου ή ενός πυροβόλου
δεν χρειάζονται ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ!!!
Για να είσαι δε αλεξιπτωτιστής ή βατραχάνθρωπος

εκεί είναι που ΔΕΝ χρειάζεσαι 20 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε
διεθνή συνέδρια!!! Αν είναι ποτέ δυνατόν!!!
Εκπαίδευση, εμπνευσμένους ηγέτες και αφοσίωση
και πίστη στην αποστολή απαιτούνται και σταματώ
εδώ.
Και όμως το βάρος δίνεται στην Ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή μάλλον λάθος, μόνο στην Ακαδημαϊκή και τα
στελέχη των ΕΔ «γέρνουν» επικίνδυνα προς την πλευρά
των «επιστημόνων» παρά προς την πλευρά της μάχης
και της αυτοθυσίας.
Η κρίση και η πρόοδος ενός αξιωματικού ΔΕΝ εξαρτάται
από το εάν είναι πρόθυμος και έτοιμος να πεθάνει στη
μάχη για υψηλά ιδανικά, ΟΥΤΕ από το εάν οι υφιστάμενοί
του θα τον ακολουθήσουν τυφλά στη μάχη Α Λ Λ Α
από το εάν πρώτευσε στο ακαδημαϊκό πεδίο.
Αν μιλήσουμε δε για χειρισμό υπολογιστή, όσοι απογειώνουν το power point στις διάφορες παρουσιάσεις
σε υψηλό επίπεδο επαφών και επισκέψεων, τυγχάνουν
αναγνώρισης και έχουν περισσότερες πιθανότητες για
επικείμενη προαγωγή.
Αυτός που κάνει ταχεία τάξη του όλμου, που ξέρει
πώς να επισκευάζει σε μηδενικό χρόνο την ερπύστρια
του άρματος, που κάνει πορεία πολλών χιλιομέτρων
φορτωμένος σαν τριαξονικό, που μιλάει στους στρατιώτες του με πατριωτική φλόγα και τους συνεπαίρνει,
ΥΣΤΕΡΕΙ έναντι άλλων, όταν δεν έχει πτυχία, όταν δεν
έλαβε καλή βαθμολογία στη θεωρία και όταν δεν
μιλάει ξένες γλώσσες.
Επίσης υστερεί λόγω ανάληψης ρίσκου, διότι όποιος
«μπαίνει» στη φωτιά και ζυμώνεται μ’ αυτήν κινδυνεύει
να τραυματιστεί ή και να τραυματίσει. Κινδυνεύει να
πει και μια κουβέντα παραπάνω και να στοχοποιηθεί
ΑΜΕΣΑ ως αντιδραστικός. Κινδυνεύει ακόμη να κακοχαρακτηρισθεί αφού αντιστεκόμενος σε ρουσφέτια,
πάντοτε στενοχωρεί τον αιτούντα. Κινδυνεύει τέλος
να τον «στιγματίσουν» τα ΜΜΕ ως μιλιταριστή, σωβινιστή,
καραβανά, χουντικό ή φασίστα και τότε «κλαύτα Χαράλαμπε».
Έτσι τα στελέχη των ΕΔ, αντί να διάγουν στρατιωτικό
βίο, αρκούνται στη διεκπεραίωση της ημερήσιας γραφειοκρατίας, διολισθαίνοντας έτσι σε νοοτροπία κακού
δημοσίου υπαλλήλου, χάνουν τα πρότυπα που θα
έπρεπε να έχουν και τελικά καταλήγουν να υπηρετούν
ένα Στρατό που αντί να παράγει ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και
ΤΟΛΜΗ στην τήρηση της αποστολής του, αντί να λειτουργεί ως μέσον
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ, συμπεριφέρεται και
διάγει ως «υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου». Τα
πτυχία...πτυχία,
όπως και η μόρφωση και το επίπεδο υψηλότατη!

ου. Έχει ανάγκη από έναν Ηγήτορα με ευρυμάθεια μεν
αλλά φλογερό πατριώτη και πολεμιστή από την άλλη.
Έναν «μπροστάρη» που δεν θα φείδεται κόπου και
χρόνου για να τον εκπαιδεύσει. Έναν συμπαραστάτη
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως στρατιώτης και
όχι έναν «καλοχαιρέτα» που απλά πετάει τη μπάλα
στην εξέδρα. Ένα ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΝΩ απ’ όλα που θα το
θυμάται για όλη του τη ζωή.
Ρωτήστε γύρω σας στρατιώτες που έχουν απολυθεί
την τελευταία 5ετία αν θυμούνται το Διμοιρίτη τους ή
το Λοχαγό τους. Αν θυμούνται το Διοικητή τους ή
έστω πόσες βολές φορητού οπλισμού έκαναν. Αν θυμούνται κάτι από την στρατιωτική τοπογραφία της περιοχής τους. Ρωτήστε τους ποια είναι η άποψή τους
για τους Αξιωματικούς τους και τι πιστεύουν για τη
θητεία γενικότερα.
Οι απαντήσεις που θα πάρετε, θα σας απογοητεύσουν,
θα σας πικράνουν, θα σας θυμώσουν.
Αυτές οι απαντήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
κάτι πάει πολύ στραβά. Κάτι στη μόρφωση και την
επάρκεια των Αξιωματικών χωλαίνει.
Πτυχία, Αγγλικά, Γαλλικά και «πιάνο» ΔΕΝ επαρκούν.
Εύχομαι μόνο να μη χρειαστεί ποτέ να δοκιμαστούμε
– βάζω και τον εαυτό μου μέσα – σε πόλεμο γιατί ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ όπως είμαστε θα σκουπίζουμε το αίμα
που θα τρέχει ποτάμι με τα αποδεικτικά της ΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΑΣ...τα ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ και τα ΠΤΥΧΙΑ!!!!
Αντί επιλόγου, από το «Ευαγγέλιο του Στρατού».
Στρατιωτικός Κανονισμός ΣΚ 20-1, Κεφάλαιο Α’, άρθρο
2:
1.«Ο Έλληνας ή η Ελληνίδα, όταν καλείται από το
Νόμο στην ενεργό υπηρεσία του Στρατού, αναλαμβάνει
το ιερό καθήκον της υπερασπίσεως της Πατρίδας και
έχει εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες.
2. Για να φθάσει στην εκπλήρωση του μεγάλου
αυτού προορισμού ο στρατιωτικός πρέπει να είναι
προικισμένος με τις αρετές της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερίας, του στρατιωτικού πνεύματος
και της πειθαρχίας.
3. Οι αρετές αυτές, που αποτελούν τις κύριες ηθικές
δυνάμεις του Στρατού, προϋποθέτουν ανάλογη διαπαιδαγώγηση στους κόλπους της οικογένειας, του
σχολείου και της κοινωνίας,αλλά σφυρηλατούνται και
σταθεροποιούνται κυρίως με τη στρατιωτική αγωγή».

Όμως το νεαρό
Ελληνόπουλο,
που αφήνει την οικογένειά του για
να υπηρετήσει τη
θητεία του, δεν
αναμένει να συναντήσει έναν καθηγητή ούτε έναν
καλοδιαβασμένο
διοικητικό υπάλληλο του δημοσί-

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

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 26 NOEMΒΡΙΟΥ - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Μπαχρέιν και του Σουδάν. Σε αντάλλαγμα, οι
ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν την κυριαρχία του Μαρόκου επι της Δυτικής Σαχάρας.
β. Ο Αμερικανός Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Mark
Milley επισκέφθηκε το Ισραήλ όπου είχε συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογο του Αντιστράτηγο Aviv Kohavi, τον πρωθυπουργό και
τον ΥΠΕΘΑ, σχετικώς με την διαμορφωθείσα κατάσταση
ασφαλείας στην Μέση Ανατολή. Ο Milley είχε προηγουμένως
επισκεφθεί για συνομιλίες για το ίδιο θέμα, την Σαουδική
Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκτιμάται ότι οι
συνομιλίες είχαν θέμα τον περιορισμό της δραστηριότητας
του Ιράν στην Συρία και τρόπους περιορισμού του πυρηνικού
του προγράμματος.

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.
ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Η τουρκική εταιρεία MilSOFT, ανακοίνωσε στις 19 Νοεμβρίου, την κατασκευή λογισμικού για χρήση από σμήνη
μικρών UAV, τα οποία θα μπορούν να ενεργούν είτε από
αεροπορικές, είτε από ναυτικές, είτε και από χερσαίες
πλατφόρμες. Προς το παρόν, κάθε ένα από αυτά τα UAV,
θα έχει αυτονομία μισής ώρας και θα μπορεί να φέρει
βάρος 1 κιλού. Το σμήνος θα μπορεί να αποτελείται από 5
έως 25 UAV.
β. Το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, την παράταση της παραμονής τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Λιβύη, για 18 ακόμη μήνες. Την
έγκριση υπερψήφισε ο κυβερνητικός συνασπισμός ΑΚΡ και
το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαχτσελί, ενώ όλα τα κόμματα
της αντιπολιτεύσεως ψήφισαν κατά. Ο τουρκικός στρατός
αναπτύχθηκε στην Λιβύη τον Ιανουάριο του 2020, με εξουσιοδότηση παραμονής ενός έτους.
ΗΠΑ
α. Ο πρόεδρος Trump υπέγραψε τελικώς την επιβολή
κυρώσεων στην Τουρκία για την αγορά και ενεργοποίηση
του συστήματος S-400. Η επιβολή των κυρώσεων έρχεται
με καθυστέρηση ενός έτους, αφού η παραλαβή των S400 από την Τουρκία έγινε τον Ιούλιο του 2019, η δε
ενεργοποίηση τους τον περασμένο Οκτώβριο.
Σημαντικό ρόλο στην επιβολή των κυρώσεων στην
Τουρκία έπαιξε ο ΥΕΘΑ Μάικ Πομπέο, ο οποίος σε ανάρτηση
του στο tweeter έγραψε: «Παρά τις προειδοποιήσεις μας,
η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του συστήματος των S-400 από τη Ρωσία. Οι σημερινές κυρώσεις
αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως τον
νόμο «Αντιμετωπίσεως των εχθρών της Αμερικής μέσω
κυρώσεων (CAATSA). Δεν θα ανεχθούμε σημαντικές συναλλαγές με τον αμυντικό τομέα της Ρωσίας».
β. Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την μη διάδοση
του κορονοιού στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν οι εισαγωγές των
ΗΠΑ από την Κίνα, φθάνοντας στα 51,98 δις δολάρια.
Μόνο τον Νοέμβριο, η Κίνα ανεκοίνωσε πλεόνασμα στο
εμπορικό της ισοζύγιο της τάξεως των 75,43 δις δολάρια.
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην διακίνηση ηλεκτρικών
συσκευών, χριστουγεννιάτικων ειδών και ειδών αναψυχής,
μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.
γ. Ο πρόεδρος Trump δεν υπέγραψε το νομοσχέδιο για
τον αμυντικό προϋπολογισμό του επομένου έτους ύψους
740 δις δολαρίων, με την δικαιολογία ότι ‘’το νομοσχέδιο
απέτυχε να έχει ως προτεραιότητα την Αμερική’’, όπως
είχε ο ίδιος διακηρύξει πριν την εκλογή του και ότι αυτό
‘’αποτελεί δώρο στην Κίνα και την Ρωσία’’.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit,
η ΕΕ και η Βρετανία κατάφεραν την 24η Δεκεμβρίου, να
συμφωνήσουν για την οριστική έξοδο της χώρας από
τους κανόνες εμπορίου με την ΕΕ.
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ
α. Στον κατάλογο των αραβικών χωρών που αναγνωρίζουν
το Ισραήλ και εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το εβραϊκό
κράτος προστέθηκε την 10η Δεκεμβρίου και το Μαρόκο,
μετά απο ανάλογες συμφωνίες που συνήφθησαν τους τελευταίους μήνες, με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταξύ
του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του

ΙΡΑΝ
Την 27η Νοεμβρίου, άγνωστοι άνοιξαν πύρ με αυτόματα
όπλα κατά αυτοκινήτου που μετέφερε τον ιρανό πυρηνικό
επιστήμονα Mohsen Fakhrizadeh, επικεφαλής του Τμήματος
Έρευνας και Καινοτομίας του ιρανικού ΥΕΘΑ. Το συμβάν
έγινε λίγα χιλιόμετρα από την Τεχεράνη. Στην εκτέλεση
φαίνεται να συμμετείχαν πάνω από 60 άτομα, καλά εκπαιδευμένα και χωρισμένα σε ομάδες. Μεταξύ του 2010 και
του 2012, άλλοι τέσσερεις πυρηνικοί επιστήμονες του
Ιράν είχαν πέσει θύματα δολοφονικών επιθέσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, ο πρωθυπουργός του
Ισραήλ Νετανιάχου, σε μια παρουσίαση που είχε κάνει για
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε ακροατήριο του
Ισραήλ, είχε μνημονεύσει το όνομα του Fakhrizadeh, λέγοντας τους να συγκρατήσουν αυτό το όνομα.
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στις 23 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως Μουσταφά Σεντόπ επισκέφθηκε τα Σκόπια
προκειμένου να επιβεβαιώσει την επιρροή που συνεχίζει
να ασκεί η Τουρκία στα Σκόπια. Μετά την συνάντηση, ο
πρόεδρος της βουλής των Σκοπίων Πενταρόφσκι δήλωσε
ότι, «οι δυο χώρες συμβάλουν στην σταθερότητα και στην
ασφάλεια της περιοχής μέσω της συμμαχίας στο ΝΑΤΟ». Ο
Μουσταφά Σεντόπ έγινε στη συνέχεια δεκτός και από τον
πρωθυπουργό της χώρας, Ζόραν Ζάεφ.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
α. Στο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ που συνεδρίασε στις
Βρυξέλλες το διήμερο 10 και 11 Δεκεμβρίου, τα 27 κράτη
μέλη απεφάσισαν ήπιες κυρώσεις, χωρίς ιδιαίτερο αντίκτυπο
στην Τουρκία, ενώ παρέπεμψαν την επανεξέταση του θέματος των κυρώσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαρτίου του 2021. Για το συγκεκριμένο Συμβούλιο είχαν
καλλιεργηθεί ελπίδες από ελληνικής και κυπριακής πλευράς,
όχι μόνο για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην
Τουρκία, αλλά ακόμα και για πιθανότητα επιβολής εμπάργκο
πωλήσεως γερμανικών όπλων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η
παράγραφος 33 του κοινού ανακοινωθέντος, με το οποίο
«η ΕΕ θα επιδιώξει να συνεργαστεί, σε ζητήματα σχετικά
με την Τουρκία και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο,
με τις ΗΠΑ».
β. Στις 17 Δεκεμβρίου, η ΕΕ διέθεσε στην Τουρκία και το
υπόλοιπο ποσό της συμφωνίας, ύψους 6 δις ευρώ, προκειμένου η Τουρκία να δέχεται την επιστροφή στο έδαφός
της όλων των μεταναστών που φθάνουν στα ελληνικά
νησιά, περιλαμβανομένων και των Σύρων αιτούντων άσυλο.
Αρχικά είχαν διατεθεί στην Τουρκία 4,7 δις, οπότε εκκρεμούσε
το υπόλοιπο ποσό.
ΣΕΡΒΙΑ
Στις 28 Νοεμβρίου, το Μαυροβούνιο και η Σερβία απέλασαν
τους πρεσβευτές τους, σε μία νέα κλιμάκωση των ήδη τεταμένων διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες της
πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το Μαυροβούνιο κήρυξε τον πρεσβευτή της Σερβίας Βλαντίμιρ Μπόζοβιτς persona non
grata για «ανάμειξη στις εσωτερικές του υποθέσεις»,
δίνοντάς του προθεσμία 72 ωρών για να εγκαταλείψει την
χώρα, ενώ αμέσως μετά, η Σερβία προχώρησε σε αντίμετρα,
δίνοντας στον πρεσβευτή του Μαυροβουνίου Τάρζαν Μιλόσεβιτς 72 ώρες για να εγκαταλείψει την χώρα.
Η διαμάχη μεταξύ των δυο χωρών ξεκίνησε το 2018,
όταν οι βουλευτές του Μαυροβουνίου υιοθέτησαν απόφαση
που ακύρωνε ψήφισμα του 1918 με βάση το οποίο, το

Μαυροβούνιο θα εντασσόταν στο βασίλειο των Σέρβων,
Κροατών και Σλοβένων.
ΡΩΣΙΑ
Ρωσία και Σουδάν συζητούν για την πιθανότητα παραχωρήσεως λιμένος για τον ελλιμενισμό ρωσικών πολεμικών
πλοίων στο Port Sudan, στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς κόστος, για τα επόμενα 25 χρόνια.
ΑΣΙΑ
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογκάν ήταν ο επίσημος
προσκεκλημένος του προέδρου του Αζερμπαιτζάν Αλίγιεφ,
το διήμερο 9-10 Δεκεμβρίου στο Μπακού, για την εορτή
της νίκης στον πρόσφατο πόλεμο με την Αρμενία. Μάλιστα
την 10η Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στρατιωτική παρέλαση με συμμετοχή τουρκικών τμημάτων ενώπιον των
δυο ηγετών.
Κύριο Γεγονός:
Η για μια ακόμη φορά απόφαση της ΕΕ για μη επιβολή
κυρώσεων στην Τουρκία, προκειμένου η τελευταία να εγκαταλείψει την παραβατική της συμπεριφορά κατά της Ελλάδος και Κύπρου στην ΝΑ Μεσόγειο. Το κείμενο των
συμπερασμάτων μετά το Συμβούλιο Κορυφής της 11ης
Δεκεμβρίου, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι η Ελλάδα
και η Κύπρος δεν πρέπει να υπολογίζουν ότι θα τύχουν
της υποστηρίξεως της ΕΕ στην λύση προβλημάτων εθνικής
τους ασφαλείας.
Συμπεράσματα:
α. Από την ανάγνωση του κειμένου συμπερασμάτων
μετά το πρόσφατο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ, συνάγονται
τα εξής:
Από τις επτά παραγράφους που αφιερώθηκαν για τις
σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, δεν υπάρχει ούτε μια λέξη για την
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών
που επικρατεί στην Τουρκία. Άρα δεν ήταν στις προθέσεις
του Συμβουλίου η γενικότερη καταδίκη της Τουρκίας.
Ουδεμία χώρα εξ αυτών που αρχικώς είχε φανεί ότι θα
κρατούσαν μια πιο επικριτική στάση προς την Τουρκία,
Γαλλία-Αυστρία, επέμεινε στην επιβολή κυρώσεων. Όλες
οι χώρες συντάχθηκαν πίσω από την Γερμανία η οποία
διεφύλαξε τα οικονομικά της συμφέροντα και την από
ετών στρατηγική της σχέση με την Τουρκία.
Στην παράγραφο 33 των συμπερασμάτων, η ΕΕ κάνει
λόγο για αναμονή της στάσεως των ΗΠΑ με την νέα κυβέρνηση Μπάιντεν, ώστε να συντονιστεί μαζί της για την
στρατηγική που θα εφαρμόσει έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή
ολόκληρη η ΕΕ των 27 κρατών, αναμένει από τις ΗΠΑ κατεύθυνση για την δική της στάση έναντι της Τουρκίας.
β. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Τουρκίας για την
αγορά των S-400, στέλνουν πολλαπλά μηνύματα:
Προς άλλες χώρες που τυχόν έχουν στον σχεδιασμό
τους την αγορά εξοπλισμών από την Ρωσία. Προβαίνοντας
σε μια τέτοια αγορά, τοποθετούνται στην ουσία στα
εχθρικά προς τις ΗΠΑ κράτη.
Προς την Ρωσία, ότι θα έχει τεράστιες δυσκολίες στην
προσπάθεια της για αύξηση των εξαγωγών στρατιωτικού
υλικού της προς τρίτες χώρες, αφού στην ουσία στοχοποιούνται οι δυνητικοί πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό,
περιορίζεται η εξάρτηση τρίτων χωρών από την Ρωσία.
Δείχνουν την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της αυξήσεως της επιρροής της Ρωσίας, αφού
δεν διστάζουν να επιβάλλουν κυρώσεις ακόμα και σε
χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
γ. Η προσπάθεια της Ρωσίας για απόκτηση ναυτικής βάσεως στο Σουδάν, θα της δώσει την δυνατότητα να έχει
πρόσβαση στις θαλάσσιες οδούς συγκοινωνιών στην
Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό, ενώ παράλληλα
προσθέτει και άλλο ένα σημείο τριβής με την Τουρκία, η
οποία επίσης δραστηριοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα.
δ. Η ανανέωση της εντολής της εκστρατευτικής τουρκικής
δυνάμεως που παρέσχε το τουρκικό κοινοβούλιο λίγες
ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την αποχώρηση
όλων των ξένων μαχητών από την Λιβύη, δείχνει την πρόθεση της Τουρκίας για υποστήριξη του Μνημονίου Τουρκίας-Κυβερνήσεως Τριπόλεως παρά τους διεθνείς κανόνες.
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Το μονοκομματικό κράτος του Κεμάλ Ατατούρκ,
την περίοδο 1925-1945 και η ιδεολογία του Κεμαλισμού
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α.
Φοιτητής του τμήματος Τουρκικών, Μεσανατολικών
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Τ

ο μονοκομματικό καθεστώς της Τουρκίας, από το 1925
μέχρι το 1945, αν και στρατιωτικής προέλευσης και για
μεγάλο χρονικό διάστημα αυταρχικού χαρακτήρα, δεν υπήρξε
ποτέ καθαρά στρατιωτική δικτατορία, όπως αυτές που βλέπουμε σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, Αφρικής κλπ. Τόσο ο
Κεμάλ όσο και ο Ινονού στη συνέχεια, αρνήθηκαν στρατιωτικούς
τίτλους και στολές και στα Συντάγματα της η στρατιωική
εξουσία υποτασσόταν στην πολιτική και επίσης ο στρατός
είχε αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή, μέσα σε μια σιωπηλή
νομιμοφροσύνη. Μετά δε τις εκλογές του 1950, με τη νίκη
του Δημοκρατικού Κόμματος του Μεντερές, τόσο ο πρόεδρος
όσο και ο πρωθυπουργός δεν προέρχονταν από τις στρατιωτικές
ελίτ και τάξεις.
Το 1925, με την θέσπιση του νόμου για την τήρηση της
τάξης, έγινε η καταστολή κάθε αντιπολιτευτικής φωνής και ο
νόμος αυτός παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1929, έτος που η
κεμαλική κυβέρνηση αισθάνθηκε αρκετά ασφαλής για να επιτρέψει την αναστολή του. Εκτός από κάποια «πειράματα Δημοκρατίας» με το πιο βασικό τη δημιουργία ενός «μετριοπαθούς»
αντιπολιτευτικού κόμματος το 19301 δεν υπήρξε ποτέ καμία
νόμιμη αντιπολίτευση (πολιτική ή θρησκευτική) μέχρι και το
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η παράνομη αντιπολίτευση
περιορίστηκε σε ένα ασήμαντο κομμουνιστικό κίνημα ή στην
κάπως σημαντικότερη δράση των Κούρδων εθνικιστών.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1924, όλες οι εξουσίες εκπορεύονταν από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που
αποτελούσε τη μόνη νόμιμη εκπρόσωπο της κυρίαρχης θέλησης του τουρκικού έθνους. Ενώ το κόμμα CHP διέθετε
οργανώσεις - βάσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες διοικούνταν
από έναν γενικό γραμματέα, τον πρώτο λόγο όμως, είχαν τα
μέλη της Εθνοσυνέλευσης, η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός
(που ήταν και ο αντιπρόεδρος του CHP) και ο Πρόεδρος (που
ήταν επίσης πρόεδρος – αρχηγός του κόμματος). Κράτος και
κόμμα συνδέονταν πολύ στενά. Αυτό είχε σαν σημαντική συνέπεια το ίδιο το κόμμα να μην μπορεί να αναπτύξει ποτέ μια
ανεξάρτητη ιδεολογική ή οργανωτική δομή και να είναι έντονα
γραφειοκρατικό. Στο συνέδριο του 1936 διακηρύχθηκε από
τον Ισμέτ Ινονού, ως επίσημη πολιτική, η ταύτιση του κρατικού
και του κομματικού μηχανισμού. Έτσι για παράδειγμα, ο κυβερνήτης μιας επαρχίας διοριζόταν αυτόματα και ως επικεφαλής
του τοπικού παραρτήματος του κόμματος CHP. Κατά τη
διάρκεια της μονοκομματικής περιόδου γίνονταν ανά τετραετία

βουλευτικές εκλογές αλλά ήταν εντελώς τυπικές. Ωστόσο
παρότι οι εκλογές ήταν υπό στενή επιτήρηση, το γεγονός ότι
δόθηκε στις γυναίκες δικαίωμα ψήφου και εκλογής στις 5 Δεκεμβρίου 1934, αποτελούσε ήδη ένα σημαντικό βήμα για τη
χειραφέτηση των γυναικών στην Τουρκία. Από τον Μάρτιο
του 1935 και εξής, δεκαοχτώ (18) γυναίκες εξελέγησαν βουλευτές στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
Το σύνολο των ιδεών ή ιδανικών που διαμόρφωσε την ιδεολογία του Κεμαλισμού ή Ατατουρκισμού, όπως αποκαλούνταν
στη δεκαετία του 1930, αναπτύχθηκε σταδιακά. Ο ατατουρκισμός/κεμαλισμός, δεν υπήρξε ποτέ μια συνεκτική καθολική
ιδεολογία και μπορεί να περιγραφεί ως το σύνολο των αντιλήψεων και απόψεων που ποτέ δεν διατυπώθηκαν με ακρίβεια.
Ο κεμαλισμός γενικά παρέμεινε μια εύπλαστη έννοια και με
τον τρόπο αυτό, μπορούσαν να αυτοαποκαλούνται κεμαλιστές
και άνθρωποι με πολύ διαφορετική κοσμοαντίληψη. Ωστόσο
οι βασικές αρχές του κεμαλισμού καταγράφηκαν στο πρόγραμμα του κόμματος το 1931. Αυτές οι αρχές που ήταν έξη
τον αριθμό, συμβολίζονταν στο έμβλημα του CHP με έξη
βέλη, ενσωματώθηκαν στο Σύνταγμα του 1937 και αποτέλεσαν
την κρατική ιδεολογία του κεμαλισμού. Οι βασικές αρχές
λοιπόν του κεμαλισμού είναι οι παρακάτω:
1. Ρεπουμπλικανισμός: αποτέλεσε τη βασική αρχή του πολιτεύματος της Σύγχρονης Τουρκίας από το 1923 με την κατάργηση του Σουλτανάτου και του Χαλιφάτου.
2.Κοσμική ιδεολογία: Αυτή ήταν πλήρως αντιληπτή, όχι
μόνο ως αρχή της διάκρισης θρησκειας και κράτους, αλλά
και ως ο εξοστρακισμός της θρησκείας από το δημόσιο βίο
και η εγκαθίδρυση του απόλυτου κρατικού ελέγχου στους
εναπομείναντες θρησκευτικούς θεσμούς, από τη Διεύθυνση
Θρησκευτικών Υποθέσεων και Διεύθυνση Ευαγών Ιδρυμάτων
(Βακουφίων). Υπόψη ότι επί Κεμάλ, η θρησκεία περιορίσθηκε
στην ιδιωτική σφαίρα και δεν απαγορευόταν όπως γινόταν σε
άλλα κράτη πχ. Αλβανία επί κυβέρνησης Χότζα.
3.Εθνικισμός: Κατασκευή μιας νέας εθνικής ταυτότητας με
τη δημιουργία ιστορικών μύθων και με βάση τη γλώσσα, με
σκοπό να αντικαταστήσει τη θρησκεία.
4. Λαϊκισμός: Όχι με την έννοια που την αντιλαμβανομαστε
στη χώρα μας. Η αρχή του λαϊκισμού αποτελούσε την ενσάρκωση της αντίληψης της εθνικής αλληλεγγύης, που πρωτοεμφανίστηκε δυναμικά στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου και η οποία έθετε τα συμφέροντα του τουρκικού
έθνους πάνω από εκείνα των ομάδων ή των τάξεων. Από μια
άποψη συνεπαγόταν άρνηση των ταξικών συμφερόντων
(σύμφωνα με τον Κεμαλισμό, στην Τουρκία ποτέ δεν υπήρχαν
κοινωνικές τάξεις με την ευρωπαϊκή έννοια) και απαγορευόταν
η πολιτική δραστηριότητα, που υπερασπιζόταν ταξικά συμφέροντα (και επομένως κάθε σοσιαλιστικής ή κομμουνιστικής

δραστηριότητας).
5. Επαναστατικότητα: Η μεταρρυθμιστική αντίληψη. Η πίστη
στις συνεχόμενες αλλαγές (αλλά οργανωμένες και καθοδηγούμενες από το κράτος) και υποστήριξη στο κεμαλικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.
6. Κρατισμός: Αυτός αποτελούσε μια καινούργια έννοια
και συνεπαγόταν την αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας του
κράτους στην οικονομική ζωή και αποτέλεσε ίσως το κυρίαρχο
θέμα συζήτησης στη Τουρκία στις δεκαετίες 1930 και 1940.
Σε κάποιες περιπτώσεις ο κεμαλισμός χαρακτηρίστηκε
ακόμα και ως «τουρκική θρησκεία». Ωστόσο ως ιδεολογία δεν
διέθετε συνοχή αλλά ούτε και συναισθηματικό κίνητρο γεγονός
ακόμη πιο σημαντικό. Το ιδεολογικό αυτό κενό καλύφθηκε
σε κάποιο βαθμό από την προσωπολατρεία που αναπτύχθηκε
γύρω από το πρόσωπο του Κεμάλ Ατατούρκ, όσο ζούσε
αλλά και μετά το θάνατό του. Από το 1926 και μετά όλα τα
δημόσια κτήρια είχαν τη φωτογραφία του Κεμάλ (μέχρι και
σήμερα) καθώς επίσης και αγάλματα με τη μορφή του τοποθετήθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Τέλος το γεγονός ότι ο Κεμαλισμός δεν είχε συνδεθεί με
κάποια ξεκάθαρη ιδεολογία που θα μπορούσε να χάσει το
κύρος της, όπως ο φασισμός, ο εθνικοσοσιαλισμός ή ο μαρξισμός- λενινισμός, σήμαινε ότι η λατρεία στο πρόσωπό του
Κεμάλ θα μπορούσε να επιβιώσει και μετά τις αλλαγές στο
πολιτικό σκηνικό.
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Το «Ελεύθερο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα» του Οκιάρ Φετχί,
το οποίο στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1930, κατόρθωσε να εξοστρακίσει στους μεγάλους Δήμους στελέχη
του CHP και γιαυτό κρίθηκε εκτός νόμου στη συνέχεια με τη
δικαιολογία ότι προκαλούσε αντιδράσεις στο δημόσιο αίσθημα.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΑΚΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α.

Α

ποστολή του Στρατού στην Ειρήνη είναι να προετοιμάζει
τους νέους μας για την κρίσιμη ώρα της μάχης. Η
στρατιωτική εκπαίδευση απλά ως ενημέρωση και εκμάθηση
χειρισμού του οπλισμού είναι το ελάχιστο έργο και θα αρκούσε ένας μικρός χρόνος στράτευσης. Αυτή η εσφαλμένη
αντίληψη δυστυχώς επικρατεί και από εκεί απορρέει το
ψεύτικο “ερωτηματικό” γιατί να υπηρετούν τόσους μήνες
τα παιδιά μας και να χάνουν πολύτιμο χρόνο από τη σταδιοδρομία τους;” Δεν είναι χαμένος χρόνος η στρατιωτική
θητεία. Είναι ο πιο γόνιμος χρόνος της ζωής μας!
Παραβλέπονται, συνήθως εσκεμμένα, δύο τουλάχιστον
βασικοί λόγοι που επιβάλλουν τη διάρκεια τής στρατιωτικής
θητείας:
Οι επιχειρησιακές ανάγκες για εξασφάλιση της Εθνικής
Άμυνας. Θαρρούμε ότι χρόνος θητείας που ισχύει είναι
ανεπαρκής για τίς επιχειρησιακές ανάγκες. Έχει αποφασιστεί
προ ετών με προτεραιότητα τη διευκόλυνση των στρατεύσιμων νέων, με υποεκτίμηση, όμως, της εξωτερικής
απειλής, που τώρα πια είναι εμφανέστατη!
Δεύτερος, αλλά εξίσου σοβαρός, λόγος, είναι ότι η
θητεία έχει ως αποστολή την κορυφαία φάση της ανθρώπινης αγωγής, τη στρατιωτική αγωγή, η οποία ως προσωπική
ενεργητική συμμετοχή στο ύπατο αγαθό της ελευθερίας
καθίσταται δημοκρατική αξία.
Ας δούμε επιγραμματικά τι συμβαίνει κατά τη φάση της
στρατιωτικής αγωγής:

Μέσα σε ένα ιδιάζον κλίμα διαφορετικό από το σπιτικοοικογενειακό αναπτύσσεται η προαίρεση και η προθετικότητα
για ευθύνη του νέου. Λόγω της ορμέμφυτης ανθρώπινης
κοινωνικότητας, της μίμησης, προκαλείται μία έντονη συγκινησιακή ενεργοποίηση του συναισθηματικού του χώρου,
ταυτόχρονα, αφυπνίζεται ο συνειδησιακός χώρος, καθόσον
βρίσκεται μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα της ευθύνης.
Δια του παραδείγματος των μελών της ομάδας και με
τη συνδρομή του εκπαιδευτή καλλιεργείται η ευγενής
άμιλλα και η ηθική συνείδηση, οπότε αναπτύσσεται η
βούληση για προσφορά μέχρι της αυτοθυσίας!
Με τη στρατιωτική αγωγή ο νέος αναπτύσσει την αυτοσυνείδηση, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση...Συνειδητοποιεί την έννοια και την αξία της Πατρίδας του και
νιώθει άξιος να συμβάλει στην Ελευθερία της. Έτσι διευρύνονται τα στενά ατομικά του όρια μέχρι και την αιωνιότητα
τού Έθνους.
Καλλιεργείται η ενσυνείδητη πειθαρχία. Μέχρι εκείνη τη
στιγμή οι άλλοι τού υπαγόρευαν το τι πρέπει να κάνει.
Τώρα πια είναι εκείνος, ο οποίος συνειδητά, πλέον, αποφασίζει. ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΝΑΣ ΙΚΑΝΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!
Κοντολογίς η στρατιωτική θητεία δεν είναι μια απλή
φυσική και αναγκαστική παρουσία στο στράτευμα, αλλά
μία ενεργητική και δημιουργική μέθεξη στην Εθνική Άμυνα
της Πατρίδας.
Αυτή η ενεργός συμμετοχή ”ΑΝΔΡΟΠΟΙΕΙ” τον νέο!
Συνιστά ύψιστη τιμή. Μία ιερή υποχρέωση έναντι των
προγόνων και των επιγόνων. Κυρίως, όμως, έναντι της
αξιοπρέπειας και σεβασμού τού ίδιου τού εαυτού του, ως

Πρόσωπο! Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ ΘΗΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ
ΓΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ!
Οι δημιουργικοί οπλίτες έχουν πάντα προσωπικό ανεκτίμητο όφελος! Όσοι δεν συμμετέχουν ενεργά στη στράτευση είναι, οπωσδήποτε, οι χαμένοι!
Η στρατιωτική αγωγή συνιστά μοναδική προσφορά στη
λειτουργία τής δημοκρατικής Πολιτείας. Δυστυχώς αρκετοί
λοιδορούν τη θητεία και άλλοι εσκεμμένα τη διαβάλουν ή
κακόβουλα την αποφεύγουν!
Θαρρούμε ότι τέτοιας σπουδαιότητας ηθοπλαστικό έργο
δεν παράγεται από κανέναν άλλο θεσμό. Γιατί αρτιώνει
την αρετή τής κοινωνικότητας και υλοποιεί το “άρχεσθαι
μαθών, άρχειν επιστήσει”.
Στη Δημοκρατία όλοι μας ασκούμε εξουσία με την ορθή
ψήφο μας και, οπωσδήποτε οφείλουμε να πειθαρχούμε
συνειδητά στις αποφάσεις και τους Νόμους, που αφορούν
το καλό του συνόλου.
Ο μαχητής μέσα από τη δημιουργική Στρατιωτική θητεία
και αγωγή εξοπλίζεται με αρετές κοινά πιστεύω, φιλότητα,
ελπίδα, μελλοντική προσδοκία…, τα οποία υπερβαίνουν
τον έρωτα και την ανθρώπινη φιλία αγγίζοντας τα όρια
της αγάπης για κάτι το ιερό και άγιο, την Πατρίδα.
Αποκτά αυτόνομα ένα μεγάλο πιστεύω: ότι το καλό της
Πατρίδας, συνιστά υπόθεση τού καθενός μας και η ατομική
μας ελευθερία υπόθεση όλων.
Το ίδιο πιστεύω πρέπει να έχει και κάθε πολίτης άξιος
για Δημοκρατία. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η στρατιωτική
θητεία συνιστά διαχρονική δημοκρατική Αξία.
Ήτοι ισχύει πάντα ότι ο Στρατός είναι “το μεγαλύτερο
σχολείο” τής Κοινωνίας μας, όπως ήδη έχει χαρακτηριστεί
από τη “λαϊκή σοφία”!
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Αθανάσιος Διάκος
(1788 Άνω Μουσουνίτσα Φωκίδος
-24 Απρ. 1821 Λαμία)
«Καὶ τῶν ἡρώων καύχημα στήν δόξα τοῦ Κυρίου,
Θανάση Διάκο σ’ ἒφερεν ὁ δαρμός τοῦ μαρτυρίου,
Καὶ ἐνώ σοῦ σπάραζε κακή φωτιά τό τίμιο σῶμα,
τραγούδι ἀγγελικό φιλί, σοῦ μύρωνε τό στόμα».
Κωστής Παλαμάς

Ο

Αθανάσιος Διάκος υπήρξε ο
πρώτος μεγάλος νεκρός του
αγώνος. Παππούς του ήταν ο
φημισμένος αρματολός Αθανάσιος Γραμματικός, ενώ ο πατέρας
του Νίκος επειδή είχε κάνει ψυχογιός, έφερε το επίθετο Ψυχογιός. Υποστηρίζεται επίσης ότι
το επώνυμό του ήταν Μασσαβέτας. Ο ήρωας είχε δύο αδελφούς τον Απόστολο και τον Κωνσταντίνο και δύο αδελφές την
Καλομοίρα και την Σοφία.1 Ο τόπος γεννήσεώς του έχει αποτελέσει αιτία αντιπαράθεσης
δύο κοινοτήτων της Φωκίδος, της Άνω Μουσουνίτσας Παρνασίδος, η οποία από το 1959 μετονομάσθηκε σε Αθανάσιος
Διάκος, και της Αρτοτίνας. Σε νεαρή ηλικία εισήλθε στην
μονή του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Αρτοτίνα, όπου
σε ηλικία δεκαεπτά χρονών χειροτονήθηκε διάκονος. Ο
νεαρός Αθανάσιος εγκατέλειψε την μοναστηριακή ζωή,
όταν κατηγορήθηκε για τον φόνο Τούρκου κατά την διάρκεια
γάμου και επέλεξε έκτοτε ως επώνυμο τον ιερατικό βαθμό
του Διάκου.
Από την Μονή στο Κλαρί
Ο ονειροπόλος, ηθικός, θεοσεβής και ανδρείος Αθανάσιος
Διάκος εντάχθηκε στο σώμα του κλέφτη Τσάμ Καλογήρου

και στην συνέχεια στου αρματολού Δήμου Σκαλτσά ή Σκαλτσοδήμου, ο οποίος τον επέλεξε για πρωτοπαλίκαρο του.
Για ένα διάστημα υπηρέτησε στην Αυλή του Αλή Πασά των
Ιωαννίνων ως «τζοχανταραίος (σωματοφύλακας)». Διαδέχθηκε
τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, του οποίου υπήρξε πρωτοπαλίκαρο,
στο αρματολίκι της Λειβαδιάς. Ένα χρόνο πριν την επανάσταση μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία.
Ο Επαναστάτης
Στα τέλη Μαρτίου 1821, στην Μονή του Οσίου Λουκά, ο
Αθανάσιος Διάκος με την ευλογία του Επισκόπου Σαλώνων
Ησαΐα, κήρυξε την έναρξη της επαναστάσεως. Αμέσως
μετά πολιόρκησε την Λειβαδιά την οποία κατέλαβε και κατάφερε να σώσει πολλούς Τούρκους αιχμάλωτους από
την μανία των επαναστατών. Την 1η Απριλίου 1821 ύψωσε
την σημαία του στο φρούριο της πόλεως, η οποία ήταν
λευκού χρώματος, με την εικόνα του Άγιου Γεώργιου και
το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος». Στην ομιλία του προς
τους κατοίκους της πόλεως τόνισε ότι η επανάσταση
υπήρξε θέλημα Θεού και τούς συμβούλευσε, «Ὁμόνοια καὶ
αὐταπάρνηση, γιατί εἶναι τά μόνα φοβερά ὃπλα εἰς χείρας
λαοῦ πολεμούντος πρός ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας του».
Ο Νέος Λεωνίδας
Ο Σουλτάνος για την κατάπνιξη της επαναστάσεως απέστειλε στράτευμα 10.000 ανδρών, υπό τους Πασάδες
Κιοσσέ Μαχούτ και Ομέρ Βρυώνη. Ο δεύτερος ήταν ικανότατος
στρατιωτικός και καταγόταν από αρχοντική εξισλαμισθείσα
χριστιανική οικογένεια. Την 23η Απριλίου ο Διάκος με τους
οπλαρχηγούς Δημήτριο Πανουργιά και Γιάννη Δυοβουνιώτη,
επικεφαλής 1.500 ενόπλων, αποφάσισαν να ανακόψουν
την προέλαση των Τούρκων. Ο Διάκος εγκαταστάθηκε στην
γέφυρα του παραπόταμου του Σπερχειού Αλαμάνα, λίγο
βορειότερα των Θερμοπυλών και παρέμεινε εκεί σαν ένας
σύγχρονος Λεωνίδας. Ο Δυοβουνιώτης εγκαταστάθηκε στην
γέφυρα του Γοργοποτάμου, ενώ ο Πανουργιάς στην Χαλκωμάτα (Ηράκλεια). Οι Έλληνες οπλαρχηγοί διέπραξαν δύο
σφάλματα από στρατιωτικής απόψεως. Αναλώθηκαν επί
δεκαήμερο για την κατάληψη του Πετρατσικίου(Υπάτης),
χωρίς να το καταλάβουν και στην συνέχεια κατακερμάτισαν
την δύναμή τους στα τρία.

Ο Μάρτυρας
Ο Πανουργιάς
πολέμησε γενναία, αλλά τραυματίσθηκε σοβαρά
και αναγκάσθηκε
να αποχωρήσει. Ο
Δυοβουνιώτης
μετά την συντριβή
του Πανουργιά,
υποχώρησε πιεζόμενος. Ο Διάκος
όμως δεν εννοούσε να φύγει, παρά τις εκκλήσεις των συντρόφων του. Στην ομιλία του στην Λειβαδιά τόνισε ότι
πρέπει οι Έλληνες να μάθουνε να πεθαίνουν με τα όπλα
στα χέρια. Τίποτα δεν υποκαθιστά το παράδειγμα όταν
είσαι αρχηγός. Ο υπερήφανος χαρακτήρας δεν του επέτρεψε
να συμβιβαστεί με τις αρχές του. Όπως ο ήρωας Ηρακλής
επέλεγε πάντοτε το δύσκολο δρόμο της αρετής. Τον συνέλαβαν αιχμάλωτο όταν είχε σπάσει το γιαταγάνι του και
έχασε τις αισθήσεις από την αιμορραγία, λόγω τραύματος
στην δεξιά ωμοπλάτη, επιδεικνύοντας άνευ ορίων γενναιότητα και αδάμαστο θέληση. Ο Ομέρ Βρυώνης του ζήτησε
να αλλαξοπιστήσει και να τον υπηρετήσει με αντάλλαγμα
να σώσει την ζωή του. Ο Διάκος του αποκρίθηκε περήφανα
«Δὲν σε ὑπηρετώ. Ἀλλά καὶ νά σε ὑπηρετήσω, δέν θά σε
ὡφελήσω». Την 24η Απριλίου μετά από φρικτά βασανιστήρια,
άφησε την τελευταία του πνοή με τον πλέον επώδυνο θάνατο, ανασκολοπισθείς. Την στιγμή εκείνη ο Αθανάσιος
Διάκος περιβλήθηκε με το φωτοστέφανο του μάρτυρος και
εισήλθε στο Πάνθεο των Ελλήνων ηρώων. Η πολιτεία,
μετά την απελευθέρωση, του απένειμε τον βαθμό του
στρατηγού και στην επιζήσασα αδελφή του Καλομοίρα και
μοναδική κληρονόμο του, επιδίκασε μηνιαία σύνταξη δεκατεσσάρων δραχμών(Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου).

Ο Κωνσταντίνος επονομάζονταν Μασσαβέτας, από την
άκληρη χήρα θεία του Στάμω Μασσαβέτα, η οποία τον υιοθέτησε Κατά μία άλλη εκδοχή το επώνυμο Μασσαβέτας
προήλθε από την μετάφραση της τουρκικής λέξεως müsvedde που σημαίνει Γραμματικός.
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΘΕΥΔΕΙ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ
Γράφει ο
IΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Επίτιμος διοικητής Σ.Σ.Ε
- Η Ελλάς! Παρ’ όλα όσα υπέστη από την Βαρβαρότητα της
Τουρκίας, δεν έχει καμία επιθυμία τιμωρίας της ή λήψεως μέτρων εναντίον της. Το μόνο που θέλουμε είναι να μας αφήσει
ήσυχους διότι εκείνο που είναι βέβαιο είναι πως είτε θέλουμε
είτε δεν θέλουμε θα είμαστε γείτονες στον αιώνα τον άπαντα.
Εκείνο που δεν θέλει να καταλάβει η Τουρκία είναι ότι η Ιστορία
λέει την αλήθεια και δεν διαγράφεται.
-Σήμερα! Δυστυχώς η Συνεργασία Ερντογάν – Μπαγτσελί αντιπροσωπεύει την εγκληματική παράδοση της Τουρκίας, που
ισοπέδωσε και κατέστρεψε την Ανατολία, που έδιωξε και εξολόθρευσε ολόκληρους λαούς, καταστρέφοντας ταυτοχρόνως
και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Είναι δε το θράσος του
Ερντογάν, να μιλάει για Γαλάζιες πατρίδες, ενώ γνωρίζει αυτή
που αποκαλεί γαλάζια πατρίδα, την κατέκτησαν οι πρόγονοι
του, προ 700 περίπου ετών.
- Και! Πρέπει να γνωρίζει ότι οι Έλληνες είναι λαός Πολεμικός, όταν θα χρειασθεί να υπερασπιστεί το «Πάτριο Έδαφος»
και αν τολμήσει θα φάει τα μούτρα του.
- Σήμερα! Ο Τουρκικός Βανδαλισμός κάθε πολιτισμού και διεθνούς δικαίου και η Τουρκική καταστροφικότητα, κατέχουν την
εξουσία, με τον Συνασπισμό Ερντογάν – Μπαγτσελί – Περιντσέκ. Σήμερα εξελίσσεται σχέδιο το οποίο, κατά την γνώμη
μου, σχεδίασε ο Ερντογάν βάσει του οποίου προσπαθεί να πετύχει τα οράματα περί Οθωμανικής Τουρκικής Αυτοκρατορίας.
- Βέβαια! Για να το πετύχει αυτό, έπρεπε να είχε μειώσει την
δυνατότητα των Ευρωπαϊκών κρατών για επέμβαση στις Παράνομες ενέργειές της, προκειμένου να εφαρμόσει το Σχέδιό της.
Τι έκανε λοιπόν, παραχώρησε εδάφη σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για Επενδύσεις, με χαμηλό φόρο με μικρό εργατικό μεροκάματο και χωρίς απεργίες και κουκουλοφόρους. Αποτέλεσμα!
Σήμερα υπάρχουν 7.200 Επιχειρήσεις, συμφερόντων ευρωπαϊκών κρατών, εις την Τουρκία, υπό πλήρη έλεγχο του Ερντογάν.
- Επειδή ξέρουμε, σήμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ηγέτες, αυτοί Διοικούν και Ενεργούν βασικά,με βάσει τα συμφέροντα και με τις οδηγίες του κεφαλαίου της εκάστης Ευρωπαϊκής

χώρας. Επομένως αυτές έχουν χάσει το παιχνίδι με αυτογκόλ
και δεν έχουν καμία Δύναμη επιβολής επί της Τουρκίας. Τελευταία είδε το φως τα δημοσιότητας, το Βιβλίο του πρώην προέδρου των Η.Π.Α, Μπαράκ Ομπάμα, το οποίο δίδει μία πλήρη εικόνα για την σημερινή κατάσταση, ακόμη και για το οικονομικό
χρέος της Ελλάδος και για το οποίο πόσο φέρει την Ευθύνη η
Ε.Ε.
- Την όλη δυναμική του ο Ερντογάν, την ενισχύει και με την
ακόμη χειρότερη απειλή, δια της Ασύμμετρης Απειλής της προωθήσεως των λαθρομεταναστών, ιδίως εγκληματιών-φονταμενταλιστών προς την Ευρώπη. Δυστυχώς! Η Ε.Ε. ακόμα συνεχίζει να κοιμάται !!!
- Η ανικανότητα της Ε.Ε να σταματήσει το μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη, καταδεικνύει ότι σήμερα, πράγματι! δεν
υπάρχουν σε αυτήν ηγέτες, πλην ολίγων εξαιρέσεων, που να
μπορέσουν να σταματήσουν την άνευ προηγουμένου συμφορά που θα πλήξει τις αρχές, τις αξίες, τις πολιτισμικές καταβολές, την θρησκεία και γενικά τον πολιτισμό της που διατρέχει
άμεσο κίνδυνο να αλλοιωθεί.
-Λαμπρή εξαίρεση, των καθεύδειν ηγετών της Ευρώπης αποτελεί ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ελπίζουμε αφυπνιζόμενοι και άλλοι ηγέτες της Ευρώπης να παραδειγματιστούν από τον σημερινό πρόεδρο κ. Μακρόν της Γαλλίας.
-Η αμυντική συμπεριφορά ορισμένων Κρατών της Ε.Ε να περιφράζουν τα σύνορα των έναντι της Μεταναστευτικής πλημμυρίδας, είναι μέσα στα πλαίσια της Συνθήκης Σέγκερ, καθ’
όσον η δεύτερη τροποποίηση της συνθήκης που υπεγράφη το
2013 από όλες τις Κυβερνήσεις της Ε.Ε προβλέπει την δυνατότητα των Κρατών να κλείσουν τα σύνορά τους, εκτιμώντας τον
κίνδυνο κατά την κρίση των, τρεις έως έξι μήνες και με παράταση μέχρι δύο χρόνια, εάν δεν κάνω λάθος. Την τροποποίηση
αυτή την υπέγραψε και η Ελλάς. Άρα οι φιλεύσπλαχνοι κατήγοροι της συμπεριφοράς αυτής ας περιορισθούν εις τα του οίκου
των, για το τι μέλλει γενέσθαι.
-Οι κατήγοροι αυτοί ξένοι και ντόπιοι ας προσέξουν όταν
απευθύνονται κυρίως προς του Έλληνες, διότι ο Ελληνικός λαός έχει το αίσθημα της φιλευσπλαχνίας μέσα στον χαρακτήρα
του, στην ιστορία του, την πίστη του και μάλιστα από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι μεν αρχαίοι Έλληνες είχαν τον Δία ως θεό και
μία από τις επωνυμίες του ήτο ο Ξένιος Δίας, δηλαδή έδιδαν μεγάλη αξία στην φιλοξενία.

- Η Αξία της φιλοξενίας των αρχαίων, σήμερα με την χριστιανική πίστη των Ελλήνων ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, διότι
ο χριστιανισμός είναι κατ’ εξοχήν η θρησκεία της Αγάπης
«...αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». Επομένως κάθε λόγος,
περί ελλείψεως φιλευσπλαχνίας των Ελλήνων είναι εκ του πονηρού.
-Το Μεγάλο και ανυπέρβλητο λαθρομεταναστευτικό κύμα,
αντιμετωπίζοντας την πραγματική αλήθεια πρέπει να συνεξεταστεί με βάσει ορισμένους παράγοντες, για να υπάρξουν προτάσεις για ενδεχόμενη λύση.
ΠΡΩΤΟΝ: Αυτοί που κινούνται με θεμιτά και αθέμιτα μέσα,
ασυγκράτητοι προς την Ευρώπη, είναι όλοι πρόσφυγες; ασφαλώς όχι!
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Είναι πλέον γνωστό ότι, μεταξύ δυστυχισμένων
ανθρώπων με μικρά παιδιά, από την Τουρκία ειδικά προωθούνται φονταμενταλιστές Μουσουλμάνοι ακραίων εγκλημάτων,
με επιδίωξη να επικρατήσει στο γηραιό κόσμο, των αμάχητων
και απίστων της Ευρώπης. Αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί, όχι
όμως και τα γεγονότα. Διότι! Διερωτάται κανείς με κοινό νου,
γιατί δεν καταφεύγουν αυτοί στις πλούσιες Μουσουλμανικές
χώρες που είναι πλησίον των; Επίσης! Διερωτάται κανείς, γιατί
δεν υπάρχουν από την Αιθιοπία οικονομικοί μετανάστες, που είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου; Διότι απλά αυτοί είναι χριστιανοί.
-Εάν δεν ληφθούν υπ’ όψιν τα ανωτέρω αναφερόμενα και η
Ε.Ε δεν δρομολογήσει άμεσα πάση θυσία, επίλυση του μεταναστευτικού και της Τουρκικής Εγκληματικής συμπεριφοράς,
ανοικτά πλέον, είναι βέβαιο ότι, η Γηραιά Ευρωπαϊκή Ήπειρος
θα εισέλθει στο Στάδιο παρακμιακής κατάστασης, με το βαρύ
βαρομετρικό να δείχνει πλέον μη αναστρέψιμη την κατάσταση
με βέβαιο θύμα πρώτα την Πατρίδα μας.
-Τελειώνοντας και πάλι θα αναφερθώ στην «Εθνική μας Κατάρα». Αντί μέσα στην Βουλή οι Εκπρόσωποι του Ελληνικού Λαού
να συζητούν και να βοηθήσουν με κοσμιότητα και με τεκμηριωμένες προτάσεις την Ελληνική Κυβέρνηση, αυτοί επιλέγουν τις
ύβρεις, την διχόνοια και τις αντιδράσεις σε κάθε προσπάθεια
της Κυβέρνησης. Είμαστε άξιοι της τύχης μας εξαιτίας της νοοτροπίας αυτής των Ελλήνων Πολιτικών.
Δυστυχώς! ακόμη και ότι ο Έλλην Μαχητής κέρδισε στα πεδία
των Μαχών, χάθηκαν στις τράπεζες διαπραγματεύσεων των
πολιτικών. Γιατί; Έλεος, λυπηθείτε την πατρίδα μας.
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παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΝΙΑ

ΔΡΑΜΑ
Το Παράρτημά, συμμετείχε στην εκδήλωση
«Αλυσίδα Αγάπης», σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας και τον Ερυθρό Σταυρό
Παρ. Δράμας προσφέροντας συσκευασμένες
πατάτες χορηγία της Ομάδας Παραγωγών Πατάτας Κ. Νευροκοπίου.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το Παράρτημα της ΕΑΑΣ Ν. Ιωαννίνων επίδωσε το
δώρο που αγοράστηκε, για το ΕΦ ΔΡΥΜΑΔΕΣ του 583
ΤΠ στη ΖΕ της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.
Για πρακτικούς λόγους, η επίδοση πραγματοποιήθηκε
μπροστά από το κτίριο του Παραρτήματος Ιωαννίνων
και ανταλλάχθηκαν ευχές με τη Μονάδα και το Φυλάκιο,
μέσω VIBER.
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΤΣ/ Παραρτήματος Ν
. Ιωαννίνων ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ.

ΣΕΡΡΕΣ
Στις 22 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Στρίκος Θεόδωρος Υπαστυνόμος Β ε. α. και τα μέλη Λαζαρίδης Δημοσθένης Υποστράτηγος ΕΛΑΣ, Καραγιαννίδης
Ελευθέριος Ταγματάρχης ε. α. και Δαλγκίτσης Αθανάσιος
Λοχαγός ε. α. , επισκέφθηκαν το ΑΤ Προμαχώνα, το
Βουλγαρικό ΑΤ, το Τελωνείο και το κλιμάκιο του ΕΟΔΔΥ.
Σε όλες τις υπηρεσίες, προσφέρθηκαν Βασιλόπιτες,
μελομακάρονα Κουραμπιέδες, Κρασιά, μάσκες, γάντια
και αντισηπτικά.

ΣΑΜΟΣ
Aντιπροσωπείας της ΕΑΑΣ/Τ.Π ΣΑΜΟΥ επισκεύτηκε το
στρατηγείο της 79 ΑΔΤΕ την 24 Δεκ. 2020. Σκοπός της
επίσκεψής ήταν:
α. Η ανταλλαγή ευχών με τον Ταξίαρχο Δκτη 79 ΑΔΤΕ
β. Η παράδοση δώρου (Πλυντηρίου ρούχων) με
σκοπό να αποσταλεί στο φυλάκιο Ψιλής Άμμου.

ΞΑΝΘΗ

Χριστούγεννα, με υγεία, κάθε ατομική και οικογενειακή ευτυχία, ευόδωση του έργου που
επιτελούν και τον καινούργιο χρόνο να ξεπεραστούν γρήγορα οι δυσκολίες που βιώνουμε
όλοι.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Γνωρίζεται ότι το γραφείο του Παραρτήματος
Σαλαμίνος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) στη λεωφόρο Φανερωμένης 33 στη Σαλαμίνα διακόπτει τη λειτουργία
του.
Το γραφείο θα επαναλειτουργήσει με το
Νέο Έτος στη νέα του διεύθυνση, Ακτή Καραϊσκάκη 21 και Γεωργίου Λουκά 1 (2ος όρο-

και την πρόταση του Τοπικού Παραρτήματος
για την προσφοροτέρα τοποθεσία εγκατάστασης του Πολεμικού Μουσείου καθώς
και οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη
για την επιλογή αυτή. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.
Γιαννακάκης Ιωάννης, η Προϊσταμένη της
Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων κα Παπαδοπούλου Ελένη και ο Σχης (ΠΖ) Μιχελάκης
Εμμανουήλ της ΣΕΑΠ, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη φωτογραφική κάλυψη.
Το Παράρτημα Χανίων την 21η Δεκ. κατέθεσε το ποσό των 1435 € από εισφορές
μελών του Παραρτήματος, για κάλυψη μέρους των εξόδων νοσηλείας τέκνου συναδέλφου εν ενεργεία το οποίο χρήζει άμεσης
χειρουργικής συνδρομής σε Χειρουργικό
κέντρο της Γερμανίας, πάσχων από σάρκωμα
EWING αριστερού μηριαίου οστού.

ΠΡΕΒΕΖΑ
Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ./ Παράρτημα
Πρέβεζας (Ν.Π.Δ.Δ.) πραγματοποίησε
βιντεοκλήση μέσω viber με το 628
Μ/Τ ΤΠ. Φιλιατών Θεσπρωτίας , την
23 Δεκ. 2020 για ανταλλαγή ευχών
εν όψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Στη μικρή εορταστική εκδήλωση που διοργανώθηκε και μεταδόθηκε διαδικτυακά ο Δκτής της
Μονάδας παρέδωσε στον αρχιφύλακα του Φυλακίου «ΛΗΜΕΡΙ-ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ)
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΡΛΗ» 2 απορροφητήρες που
απέστειλε το Παράρτημα Πρέβεζας για να

τοποθετηθούν στο μαγειρείο του φυλακίου
για τις ανάγκες των οπλιτών. Χορωδία του
628 Μ/Τ ΤΠ έψαλλε τα κάλαντα και μας ευχαρίστησαν για την προσφορά μας.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Aντιπροσωπεία του Παραρτήματος πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα του 574 ΤΠ
(Τάγμα Προκαλύψεως) για ανταλλαγή
ευχών λόγω τών Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς και για την επίδοση δώρου
(στεγνωτήριο ρούχων) που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΑΑΣ.

Προσφορά δώρων
σε Μονάδες και Φυλάκια
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο Πρόεδρος και
τα μέλη του τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Ξάνθης, προσέφεραν δώρα και αντάλλαξαν ευχές με τους Διοικητές των ΤΕ Εχίνου και 2ου ΛΒΚΕΕΔ, στην έδρα του Παραρτήματος, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας
αποφεύχθηκε η επίσκεψη στις Μονάδες και τα
Φυλάκια της περιοχής.
Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά σε όλους τους
Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Οπλίτες,
Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό, Καλά

Ο Προέδρος του Παραρτήματος
Υπτγος ε.α. Γεώργιος Φινοκαλιώτης
πραγματοποίησε τις παρακάτω συναντήσεις:
Στις 13η Δεκ, με τον Πρόεδρο του
Ναυτικού Μουσείου Κρήτης Αρχιπλοίαρχο (Μ) Π.Ν. ε.α. Εμμανουήλ Πετράκη
με θέμα τις προοπτικές επαναλειτουργίας του Παραρτήματος του Πολεμικού
Μουσείου στα Χανιά
Στις 15 Δεκ, με αντιπροσωπεία του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο του κ. Αναστάσιο Λιάσκο, συνοδευόμενο από τα μέλη του ΔΣ Αντιστράτηγο ε.α Χιονή Νικόλαο και Υποπτέραρχο
ε.α Θεοδωσουλάκη Ιωάννη, οι οποίοι πραγματοποιούν 3ήμερο επίσκεψη στα Χανιά,
στα πλαίσια των ενεργειών για την επαναλειτουργία Παραρτήματος του Πολεμικού
Μουσείου, προκειμένου να εντοπίσουν κατάλληλο χώρο στέγασης.
Τη συνάντηση φιλοξένησε ο Πρόεδρος
του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης Αρχιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ ε.α. Εμμανουήλ Πετράκης
στο Ναυτικό Μουσείο, κατά τη διάρκεια επισκέψεως της προαναφερόμενης αντιπροσωπείας στο Φρούριο Φιρκά.
Στον κ. Λίασκο παραδόθηκε υπόμνημα
στο οποίο μεταξύ των άλλων περιελάμβανε

φος), 18900 Σαλαμίνα.
Η επικοινωνία με το Τοπικό Συμβούλιο μπορεί
να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eaassal@yahoo.gr και στο τηλ 6932574819 (προσωπικό κινητό Αντιπροέδρου).
Ταξχος (ΔΕ) εα Όθων Κυπριωτάκης
Αντιπρόεδρος-Ταμίας ΤΣ
Παραρτήματος Σαλαμίνος ΕΑΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σήμερα η Καστοριά θρηνεί τη μεγάλη απώλεια τού σεβαστού της ιεράρχη, του μακαριστού μας Μητροπολίτη Καστορίας, Κυρού Σεραφείμ.
Η κοίμηση του Μητροπολίτου μας προκαλεί
σε όλη την Καστοριά αισθήματα θλίψης και
συγκίνησης.
Ο μακαριστός Ιεράρχης διακρινόταν για τον
πατριωτισμό του, το αγωνιστικό του φρόνημα,
την κοινωνική ευαισθησία του, το φιλάνθρωπο
ήθος του, την λογιότητά του και τον καταδεκτικό χαρακτήρα του. Υπήρξε μία δυναμική
παρουσία στον εκκλησιαστικό χώρο και άφησε
το θετικό του αποτύπωμα στην Μητρόπολη,
που θεάρεστα υπηρέτησε και με αγάπη, έμπνευση και πνεύμα διακονίας ανοικοδόμησε.
Θα αποτελεί πάντα ένα παράδειγμα πεφω-

τισμένου ιεράρχη, κατέχοντας ιδιαίτερη θέση
ως πνευματικός πατέρας στις καρδιές όλων
εκείνων που τον γνώρισαν και συμπορεύτηκαν
μαζί του.
Σεμνός και φιλάνθρωπος, μια εξαίρετη προσωπικότητα, πάνω από όλα κέρδισε το σεβασμό και την αγάπη του ποιμνίου του.
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
Καστοριάς, με την οποία ο εκλιπών συνεργάστηκε και την στήριξε στις επιλογές και δράσεις
της, εύχεται να αναπαύει ο Θεός την ψυχή
του, να αναδείξει τον μεταστάντα μέτοχο της
βασιλείας Του,και να τον κατατάξει “εις τα
σκηνώματα,τα αγαπητά και ποθούμενα”.
Αιωνία του η μνήμη !
Για την ΕΑΑΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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ενημέρωση

Ενημέρωση

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
(25 Δεκ. 1947 - 6 Ιαν. 1948)
Γράφει ο
ΧΡ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Η

Κόνιτσα είναι μία ακριτική κωμόπολις, πρωτεύουσα της
ομωνύμου επαρχίας του Νομού Ιωαννίνων, αλλά και
έδρα Δήμου, με περίπου 13.500 κατοίκους (1950). Ευρίσκεται στις ΝΔ υπώρειες του όρους Σμόλικας (υψ. 2.637 μ.), το
οποίον εκτείνεται Ν. και ΝΔ αντιστοίχως των ορέων Γράμμου και Βέρνου (Βιτσίου), ενώ 10 χλμ. Ν. της πόλεως διέρχεται ο ποταμός Αώος. Γενικώς’ περιβάλλεται από υψώματα, ενώ προς Δ. είναι απροστάτευτη, διότι η περιοχή είναι
πεδινή.
Εξυπηρετείται κυρίως από την οδόν Ιωάννινα - Ελαία
(Καλπάκι) - Κόνιτσα - Κορυτσά.
Ευρισκόμεθα χρονικώς στο μέσον περίπου του Συμμοριτοπολέμου (1946-’49) του αποκληθέντος κατ’ ευφημισμόν
«Εμφυλίου», προς χάριν της εθνικής συμφιλιώσεως, αλλά
και συγχωρήσεως των κομμουνιστών για τα μεγάλα εγκλήματα και τις τεράστιες καταστροφές που επεσώρευσαν
στην πατρίδα. Ο αγών των εθνικών δυνάμεων κατά του
ΕΛΑΣ (Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός) και του ΕΑΜ
(Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου), παραπλανητικών
παραφυάδων του ΚΚΕ ευρίσκεται στο αποκορύφωμά του.
Στις 24 Δεκεμβρίου 1947 η κομμουνιστική ηγεσία αναγγέλλει δια του παρανόμου ραδιοφωνικού σταθμού της τον
σχηματισμόν «Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης»
υπό την προεδρία του αρχηγού του ΕΛΑΣ Μάρκου Βαφειάδη (1906-1992), τον οποίον τελικώς διέγραψε το ΚΚΕ
(1964).
Είχε ήδη προετοιμασθή με πάσαν επιμέλειαν και μυστικότητα η επιθετική επιχείρησις καταλήψεως της Κονίτσης,
προς εγκατάσταση της ανακηρυχθείσης Κυβερνήσεως,
ώστε να αναγνωρισθή αμέσως από την Σοβιετικήν Ένωση
και τα δορυφόρα όμορά μας κομμουνιστικά κράτη. Διότι η
Κόνιτσα προσεφέρετο άριστα, ως κειμένη πλησίον της Αλβανίας του Ενβέρ Χότζα (1908-1985), αλλά και της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο (1892-1980), από όπου ελαμβάνετο

σημαντική στρατιωτική βοήθεια, η όλη δε περιοχή είναι
εξόχως ιδανική δια την διεξαγωγήν ανορθοδόξου πολέμου.
Στην πόλη ευρίσκετο ανεπτυγμένη η 75η Ταξιαρχία της
VIIIης Μεραρχίας των δύο ταγμάτων πεζικού, υπό τον Ταξίαρχον Κωνσταντίνο Δόβα (1898-1973), Λόχος Μηχανικού,
ΜΑΥ (Μαχητές Ασφαλείας Υπαίθρου) και Τμήμα Χωροφυλακής. Στον επακολουθήσαντα δωδεκαήμερον επικόν αγώνα
μεγάλη υπήρξεν προς τας εθνlκάς δυνάμεις η συνδρομή
των ηρωικών κατοίκων της πόλεως.
Ο, Κ/Σ (Κομμουνιστο - συμμορίτες) διέθεταν δύο Ταξιαρχίες των τεσσάρων και τριών- ταγμάτων αντιστοίχως για
την επίθεση προς κατάληψη της πόλεως, άλλη μία ταξιαρχία είχε καταλάβει το ύψωμα της Γκραμπάλας, ώστε να
αποκοπεί η οδός ενισχύσεως της πόλεως από μονάδες της
νlllης Μεραρχίας Ιωαννίνων, αλλά ανεπτύχθησαν και άλλα
τμήματα προς απομόνωση της πόλεως. Η υπεροχή των
κομμουνιστικών δυνάμεων ήταν σημαντική.
Οι Κομμουνιστές διάλεξαν τις ημέρες των εορτών για την
επίθεση με την ιδέα, ότι λόγω των εορτών η επαγρύπνησις
του Εθνικού Στρατού θα ήτο μειωμένη.
Τα ξημερώματα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου 1947, εξεδηλώθη η κεραυνοβόλος
επίθεση των Κ/Σ κατά της Κονίτσης. Οι αμυνόμενες δυνάμεις κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες διατηρήσεως

των θέσεών τους, περί δε την μεσημβρίαν τραυματίζεται
βαρέως ο διοικητής της Ταξιαρχίας.
Το πρωί της Πρωτοχρονιάς διείσδυσε στην αμυνόμενη
Κόνιτσα η Γ Μοίρα Καταδρομών (ΜΚ) με διοικητή τον Τχη
Εμμ. Ζαχαράκη, η οποία στις 3 Ιανουαρίου ενήργησε καταδρομή σε βάθος 8 χλμ. προς ΒΔ της πόλεως, καταλαβούσα
με θυελλώδη έφοδο το ζωτικό ύψωμα ΛΥΚΟΜΟΡΟ, όπου
εστάθμευε το Αρχηγείο των Κ/Σ. Επηκολούθησαν λυσσώδεις αντεπιθέσεις των Κ/Σ, οι οποίες απεκρούσθησαν επιτυχώς. Η όλη επιχείρησις προς κατάληψη της Κονίτσης κράτησε δώδεκα ολόκληρες ημέρες, άρχισε την ημέρα των Χριστουγέννων και τελείωσε την ημέρα των Φώτων. Η ήττα
των Κ/Σ ήταν συντριπτική. Η ανακηρυχθείσα ψευδοκυβέρνησις από ουδεμία χώρα ανεγνωρίσθη.
Την επομένη επεσκέφθη την ηρωική πόλη η Βασίλισσα
Φρειδερίκη (1917-1981), ο δε αείμνηστος Βασιλεύς Παύλος (1901-1964) παρασημοφόρησε την μαρτυρική πόλη με
τον Σταυρό ταυ Σωτήρας. Η μάχη της Κονίτσης αποτέλεσε
σημαντική καμπή κατά τον αγώνα εναντίον των Κ/Σ, ο οποίος μετά 21 μήνες ολοκληρώθηκε με τον θρίαμβο των εθνικών μας δυνάμεων στο Γράμμο και το Βίτσι (29 Αυγ. 1949).
Οι απώλειες της σκληράς και πολυημέρου αυτής μάχης
ήταν δια μεν τις εθνικές δυνάμεις 104 νεκροί (εξ’ ων 7 αξιωματικοί), 416 τραυματίες (22 αξιωματικοί) και 53 αγνοούμενοι (2 αξιωματικοί), δια δε τους κομμουνιστές 240 ανευρεθέντες νεκροί, 77 περισυλλεγέντες τραυματίες, 15 συλληφθέντες αιχμάλωτοι και 2 παραδοθέντες, αν και πολλοί είχαν περισυλλεγεί από τις μονάδες τους (νεκροί - τραυματίες).
Αναπολώντας τα του “υπερόχου εκείνου αγώνα και θαυμάζοντας την εξαίρετη εκείνη εποπο(ια του εθνικού μας
Στρατού, αποτίομε τον επιβαλλόμενο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους αθανάτους ηρωικώς πεσόντας,
που πότισαν με το τίμιον αίμα τους την ακριτική γη της Κονίτσης.
Η Κόνιτσα θα μείνει στην ιστορία ως ο ακλόνητος προμαχών, που εστάθη ως λαμπρός φάρος για να φωτίζει εσαεί
την λεωφόρο των εθνικών πεπρωμένων μας.
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Επιτελείς του Ερντογάν ετοιμάζουν «ισλαμικό στρατό» από 61 χώρες!

Ε

άν η Δύση δεν αντιδράσει άμεσα, θα
έως το 2023. Το τέταρτο συνέδριο ASSAM
βρεθεί μπροστά σε έναν νέο «Άξονα»
θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη
που ήδη δημιουργείται.
και θα εστιάσει στις «αρχές και διαδικασίες
Θέλουν να ενεργοποιήσουν συμμαχία
του κοινού αμυντικού συστήματος της Ισ61 ισλαμικών χωρών, στις υπηρεσίες του
λαμικής Ένωσης» και «το ιδανικό μοντέλο
τουρκικού επεκτατισμού.
αμυντικής οργάνωσης για τη συνομοσπονδία
Ο τούρκος στρατηγός Adnan TanrŞverdi,
Ισλαμικών Χωρών ASRICA (Ασία-Αφρική).“
Τέως σύμβουλος του Ερντογάν καλεί για
Η Επιτροπή Επιστημών του Κογκρέσου
την δημιουργία ενός παγκόσμιου στρατού
της Ισλαμικής Ένωσης για το 2020 απαρτίμίσους, με επίκεντρο την Τουρκία! Μαζί
ζεται από ενδιαφέροντα πρόσωπα, όπως οι
του πλήθος συμβούλων και στενών συεπικεφαλής
βοηθοί του Προέδρου Ερντογάν
Ο Adnan Tanrıverdi και τα σύμβολα των οργανώσεων που ελέγχει
νεργατών του Ερντογάν, τον οποίο παΜεσούτ Χάκσι Κασίν και Χάκκι lnur evik,
ρουσιάζουν ως παγκόσμιο ηγέτη του Ισμέλος του Συμβουλίου Προεδρικής ΑσφάΣύμφωνα με το «σύνταγμα», ο κύριος στόχος της «Ένωλάμ!
λειας και Εξωτερικών Πολιτικών ağrı Erhan, συνταξιούχοι
σης Ισλαμικών Χωρών της Asrica [συνομοσπονδία]»,
Το ετήσιο συνέδριο της Ισλαμικής Ένωσης που διορστρατηγοί και αρκετοί ισλαμιστές ακαδημαϊκοί.
που περιλαμβάνει 61 χώρες, είναι η «διασφάλιση του
γανώθηκε από το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών ΥπεΣύμφωνα με τον ιστότοπο του συνεδρίου, «οι ισλαμικές
Έθνους του Ισλάμ» ώστε ο κόσμος για να το δει ξανά
χώρες έχουν πέσει σε τεράστιο χάος και διαταραχές
ρασπιστών της Δικαιοσύνης (Adaleti Savunanlar Stratejik
στη σκηνή της ιστορίας ως υπέρτατη δύναμη. «Η Κωνμέσω της παρέμβασης των ιμπεριαλιστικών δυτικών
Araştırmalar Merkezi, ASSAM) επικεντρώθηκε στη δημισταντινούπολη θα είναι η πρωτεύουσα της ένωσης»,
ουργία ενός κοινού ισλαμικού στρατού και κοινού συκρατών» και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος συνεχίζεται
σύμφωνα με αυτό το «σύνταγμα».
στήματος άμυνας για τη «Συνομοσπονδία Ισλαμικών
ως ένας αδήλωτος πόλεμος εναντίον αυτών των χωΤο σωματείο θα διευθύνεται από έναν πρόεδρο. Το
Χωρών».
ρών.
προεδρικό υπουργικό συμβούλιο θα περιλαμβάνει
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το ΣάβΟ Τανριρίντι διαθέτει επίσης οργάνωση με ιδιωτικό
υπουργεία άμυνας, εξωτερικών υποθέσεων, εσωτερικών
βατο 12 Δεκεμβρίου, με θέμα «Καθορισμός αρχών και
στρατιωτικό σχηματισμό που ονομάζεται SADAT, που
και δικαιοσύνης που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη
διαδικασιών κοινού συστήματος άμυνας για την Ισλαμική
πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια de facto παραστρατιωτική
και θα δημιουργηθεί ένας κοινός στρατός υπό το υπουρδύναμη πιστή στον ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας.
Ένωση». Στην ομιλία του ο συνταξιούχος στρατηγός
γείο Άμυνας, δήλωσε ο Τανριρίντι στην ηλεκτρονική
Άφησε την επίσημη θέση του ως σύμβουλος τον ΙαAdnan Tanrıverdi, επικεφαλής της διευθύνουσας επιτου παρουσίαση. Ο ισλαμικός στρατός θα αποτελείται
νουάριο του 2020.
τροπής ASSAM και πρώην επικεφαλής στρατιωτικός
από γενικό προσωπικό, χερσαίες, ναυτικές και αεροποΗ όλη υπόθεση θυμίζει τους καθοδηγητές του Χίτλερ
βοηθός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
ρικές δυνάμεις, μια διοίκηση αεροπορικής άμυνας και
και την μυστική εταιρεία της Θούλης. Μόνο που αυτή
παρουσίασε την αμυντική δομή της Ένωσης Ισλαμικών
πυραύλων, και μια κυβερνητική και ηλεκτρονική διοίκηση
τη φορά δεν είναι καθόλου μυστική, και ήδη βρίσκεται
Χωρών της Asrica [Ασία και Αφρική].
ασφαλείας.
στο προσκήνιο.
Το «Σύνταγμα της Συνομοσπονδίας Ισλαμικών Χωρών»
Το συνέδριο της Ισλαμικής Ένωσης είναι μια σειρά
εγκρίθηκε στο πρώτο συνέδριο της ASSAM το 2017.
δράσεων που ξεκίνησαν το 2017 και θα συνεχιστούν
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Αποτροπή είναι...
Γράφει ο
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ
Στρατηγός ε.α.
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
π. Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

Μ

εγάλη αναφορά γίνεται διαρκώς σε δημόσιες αλλά και ιδιωτικές συζητήσεις για
την αποτροπή που πρέπει να προβάλλουμε
στον καθημερινά εκδηλούμενο τουρκικό αναθεωρητισμό. Δεδομένου ότι το δόγμα μας είναι αποτρεπτικό –αμυντικό, η αποτροπή συνιστά κυρίαρχο στοιχείο του εθνικού μας αφηγήματος. Σε τι συνίσταται όμως αυτή η αποτροπή;
Αποτροπή είναι το άθροισμα των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων και της πολιτικής μας
βούλησης, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις
δυνατότητες αποτελεσματικά, αν απειληθούν η εθνική μας ακεραιότητα και τα εθνικά
μας συμφέροντα. Σκοπό έχει να καταστήσει
οποιαδήποτε ενέργεια αμφισβήτησης της
ισχύουσας κατάστασης από οποιονδήποτε
αντίπαλο, εξαιρετικά παρακινδυνευμένη και
ενδεχομένως τραγικά ασύμφορη ή/και καταστροφική γι’ αυτόν, σε μέσα και δυναμικό. Η
αποτροπή δεν υπάρχει όταν απουσιάζει η μια
από τις δυο παραμέτρους. Οι στρατιωτικές
δυνατότητες χωρίς πολιτική βούληση είναι
άχρηστες και αδιάφορες, και η πολιτική βούληση χωρίς στρατιωτικές δυνατότητες είναι
«ευσεβείς πόθοι». Η σωστή στρατηγική επικοινωνία αυτής της αποτροπής είναι εκ των «ων
ουκ άνευ».
Τους τελευταίους μήνες στηρίξαμε την
πεμπτουσία της αποτροπής μας τόσο στις δυνατότητες και την αποφασιστικότητα μας αλλά κυρίως στις ενδεχόμενες κυρώσεις από τις
ΗΠΑ και κυρίως την ΕΕ. Και ενώ οι κυρώσεις
από τις ΗΠΑ ήρθαν χωρίς να αποτελέσουν
αποφασιστική αποτροπή, οι κυρώσεις από
την ΕΕ φαίνεται ότι ακόμη και αν επιβληθούν
στο μέλλον, προς στιγμήν έχουν καθυστερήσει, δίνοντας μέχρι την επόμενη συζήτηση
στις Βρυξέλλες ένα παράθυρο ενδεχόμενης
δημιουργίας τετελεσμένων στους αντιπάλους μας. Όλα αυτά προσδίδουν τουλάχιστον αμηχανία στο εθνικό μας αφήγημα, που
πρέπει να αποδεχθεί το προφανές, ότι δηλαδή εφόσον οι κυρώσεις δεν συνιστούν το κύριο μέσο αποτροπής, έχουν στην ουσία μειωμένη αποτελεσματικότητα έναντι των αντιπάλων μας. Η ανάθεση της αποτροπής σε τρίτους αναπόφευκτα οδηγεί σε εξάρτηση, εξασθένιση και τελικά κατάργηση της.
Οι μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες του τελευταίου διαστήματος δεν μπορούν δυστυχώς να αποτελέσουν από μόνες τους την βασική και αποτελεσματική εκείνη μορφή αποτροπής που επιβάλλει η παρούσα κατάσταση.
Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι το να αμύνεσαι
διπλωματικά απέναντι σε μία αναθεωρητική
δύναμη οδηγεί αναπόφευκτα σε σταδιακές
υποχωρήσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι για να
έχουμε πραγματική αποτροπή απέναντι σε
ένα αντίπαλο που αναγνωρίζει μόνο την ισχύ,
θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις στρατιωτικές μας δυνατότητες, χωρίς φυσικά να εγκαταλείψουμε ούτε τις διπλωματικές μας ενέργειες προς γείτονες και συμμάχους ούτε τις
προσπάθειες μας σε ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Δεδομένου ότι η αναβάθμιση της αεροναυτικής μας δυνατότητας έχει απόλυτη προτεραιότητα, νομίζω ότι μια πρώτη προσέγγιση
των στρατηγικών μας εξοπλιστικών μας προτεραιοτήτων θα μπορούσε να είναι:
Πολεμικό Ναυτικό:
Σήμερα:
Αύξηση της διαθεσιμότητος όλων των Μονάδων του Στόλου στα υψηλότερα δυνατά
επίπεδα με εντατικοποίηση ενεργειών και εργασιών.
Έναρξη πραγματικής αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ τουλάχιστον όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 2014, και

όχι κάποια light παραλλαγή της.
Έναρξη σχεδίασης – ναυπήγησης «Εθνικού
πλοίου».
Συμμετοχή στη σχεδίαση οποιασδήποτε
νέας ευρωπαϊκής ή αμερικανικής φρεγάτας
που θα ικανοποιεί τις επιχειρησιακές απαιτήσεις μας το 2040.
Αύριο:
Τέσσερεις αμερικανικές φρεγάτες τύπου
MMSC, με σύγχρονη διεκδίκηση από τις ΗΠΑ
δυο αντιτορπιλικών Arleigh Burke σαν ενδιάμεση λύση.
Προσδιορισμός επιχειρησιακών απαιτήσεων για μελλοντικά υποβρύχια και ΤΠΚ.
Μεθαύριο:
Δυο γαλλικές φρεγάτες Belh@rra με προαίρεση για άλλες δύο.
Ολοκλήρωση ναυπήγησης του πρώτου
«Εθνικού πλοίου».
Συνέχιση ναυπήγησης εθνικών πλοίων
όλων των τύπων (ΤΠΚ-κορβέτες-φρεγάτεςς).
Έναρξη ναυπήγησης ή αγοράς νέων Υ/Β
εφόσον απαιτείται.
Στόχος: Ισχυρό ΠΝ 20 φρεγατών/κορβετών
και 10-12 υποβρυχίων με αυξανόμενο αριθμό
πλοίων εθνικής ναυπήγησης, δυνάμενο να
κυριαρχήσει τόσο το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου όσον και την ανοικτή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου.
Πολεμική Αεροπορία:
Σήμερα:
Αύξηση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας
όλων των υπαρχόντων αεροσκαφών στα
υψηλότερα δυνατά επίπεδα, και σε κάθε περίπτωση άνω του 80%.
Αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16.
Αύριο:
Αεροσκάφη Rafale.
Συνέχιση αναβάθμισης αεροσκαφών F-16.
Μεθαύριο:
Αεροσκάφη F-35.
Ολοκλήρωση αναβάθμισης αεροσκαφών
F-16.
Συμμετοχή στη σχεδίαση οποιασδήποτε
νέου ευρωπαϊκού ή αμερικανικού μαχητικού
αεροσκάφους που θα ικανοποιεί τις επιχειρησιακές απαιτήσεις μας το 2040.
Στόχος ΠΑ: Ισχυρή ΠΑ με συνεχώς διαθέσιμα 200 τουλάχιστον μαχητικά αεροσκάφη, με
διαρκή διαθεσιμότητα τουλάχιστον 80%.
Σε Διακλαδικό επίπεδο πρέπει να ασχοληθούμε με την απειλή που συνιστούν τα
Drones (Αεροχήματα χωρίς πιλότο – UAVs).
Παρόλο που οι ΕΔ ασχολήθηκαν με αυτά από
τη δεκαετία του 90 και πρώτες προμηθεύτηκαν drones το 2003, στη συνέχεια έμειναν πίσω και στη προμήθεια αλλά και στην ανάπτυξη τους. Η ραγδαία ανάπτυξη και χρήση τους
από τις τουρκικές ΕΔ τα τελευταία χρόνια
απαιτεί απόλυτη προτεραιότητα στην ανάπτυξη ή/και αγορά τόσο Drones όλων των τύπων, όσο και (και αυτό είναι το κυριότερο και
πιο επείγον) οπλικών συστημάτων αντιdrones για την αντιμετώπιση τους.
Η δικαιολογία του υψηλού κόστους ενός
τέτοιου φιλόδοξου προγράμματος δεν πρέπει να μας αποτρέψει. Ας προσδιορίσουμε τι
θέλουμε για να εκτελέσουμε την αποστολή
μας και ας προσπαθήσουμε να το αποκτήσουμε ή να το κατασκευάσουμε. Με τη βοήθεια
του ελληνικού λαού και των φίλων μας μπορούμε να το πετύχουμε. Το διακύβευμα είναι
πολύ σημαντικό, και αφορά στην απώλεια περιοχών που ήταν ελληνικές τα τελευταία
3000 χρόνια και δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς
τώρα να τις χάσουμε. Η εφαρμογή ενός τέτοιου εξοπλιστικού σχεδίου έπρεπε να έχει αρχίσει στο σύνολο του από «χθες». Όποιο από τα
παραπάνω σημεία δεν άρχισε ήδη να υλοποιείται, θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται
άμεσα από «σήμερα». Το «αύριο» θα είναι πάρα πολύ απαιτητικό και πρέπει να μας βρει πανέτοιμους, γιατί το να νικηθούμε, να χάσουμε
ή να αποχωρήσουμε δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε σαν ενδεχόμενο και πολύ περισσότερο ούτε να αποτελεί επιλογή μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΣΕΡΡΩΝ ΤΑΣΟ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Πώς ερμηνεύετε την στάση του αραβικού
κόσμου (πλην Κατάρ) τους τελευταίους
μήνες; Γιατί γίνεται προσέγγιση με το Ισραήλ,
διαφοροποίηση -έως και καταγγελία- της πολιτικής της Τουρκίας;
Ο κ. Ερντογάν έκανε μια προσπάθεια να
αναδειχθεί σε «πατέρα» του αραβικού κόσμου.
Όμως, η αναθεωρητική και προκλητική στάση
του περισσότερο ενόχλησε παρά συσπείρωσε.
Αυτή η συμπεριφορά ανέδειξε την Τουρκία
σε περιφερειακό ταραξία σε μία περίοδο που
ο αραβικός κόσμος έχει υποστεί μεγάλα
πλήγματα από τις συγκρούσεις και τις διενέξεις. Η Ελλάδα επιμένει να ενώνει δυνάμεις.
Σε αντίθεση με την Τουρκία, πρωτοστατεί
στα πολυμερή σχήματα συνεργασίας με πολλά γειτονικά κράτη – ανάμεσα σε αυτά και
το Ισραήλ – και αναδεικνύεται σε πάροχο
ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική
Μεσόγειο. Και αυτό αναγνωρίζεται πλέον
από όλους.
Σε ποια συμπεράσματα έχετε καταλήξει
από την έμμεση ή άμεση συμμετοχή της
Τουρκίας σε ένοπλες αντιπαραθέσεις και διενέξεις στην ευρύτερη περιοχή (Λιβύη, Αρμενία
κ.ά); Ενδυνάμωσαν την θέση της με τη δοκιμή
διαφόρων τακτικών μάχης, με την πρακτική
εφαρμογή στο πεδίο νέων οπλικών συστημάτων της (όπως τα UAV) και με την επίδειξη
της βούλησής της να παρεμβαίνει ένοπλα ή
την αποδυνάμωσαν διπλωματικά και οικονομικά;
Η προσπάθεια της Τουρκίας να αναδειχθεί
σε περιφερειακή δύναμη την ενέπλεξε σε
όλες τις κρίσεις που σημειώθηκαν από την
Λιβύη και την Συρία ως τον Καύκασο. Η χρήση
των διαφόρων οπλικών συστημάτων της σαφώς την ωφέλησε στο πεδίο των επιχειρήσεων αλλά πρόσκαιρα. Τελικά, γύρισε μπούμερανγκ. Το πρόσφατο χαστούκι των ΗΠΑ,
που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, έρχεται
σε συνέχεια της διακοπής της καναδικής συνεργασίας που υποστήριζε τα συστήματα
UAV. Αλλά και η στάση ευρωπαϊκών κρατών
άλλαξε π.χ. στην επιχείρηση «Ειρήνη», καθώς
είδαμε τους ελέγχους να αυστηροποιούνται.
Η Ελλάδα με την επιμονή της στο Διεθνές
Δίκαιο και την τήρηση των συμφωνιών βγαίνει
ισχυρότερη και κυρίως αξιόπιστη. Επίσης,
στο επίπεδο της οικονομίας και λόγω της
συμμετοχής της σε πολλά μέτωπα, η Τουρκία
αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με αποτέλεσμα να κατρακυλά καθημερινά η τουρκική
λίρα.
Σε έναν πιθανό διάλογο με την Τουρκία η
Ελλάδα δεν θα είναι ο χαμένος της υπόθεσης
αφού οι Τούρκοι ζητούν πολλά δικά μας και
εμείς δεν διεκδικούμε κάτι; Έστω και μια
απαίτηση να ικανοποιηθεί της Τουρκίας δεν
θα είναι πλήγμα για τη χώρα μας;
Κατ’ αρχήν δεν θα μπουν στο τραπέζι όλες
οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Εμείς αναγνωρίζουμε ως μόνη διαφορά, και γι’ αυτό μόνο
συζητάμε, την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα δεν φοβάται να διαλέγεται
με τους γείτονές της. Έχει πλήρη εμπιστοσύνη
στα επιχειρήματά της και στην ορθότητα
των θέσεων της. Συμπεριφερόμαστε με σοβαρότητα και σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο.
Είμαστε μια σύγχρονη, ισχυρή, ευρωπαϊκή
χώρα. Δεν απειλούμε και δεν απειλούμαστε.
Την θέση μας αυτήν ενισχύουν οι ισχυρές
Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Με υψηλού
επιπέδου εκπαίδευση και εξαιρετικό φρόνημα,
στέκονται πάντα στο ύψος των περιστάσεων.
Άλλωστε ο επαγγελματισμός των στελεχών
τους είναι υποδειγματικός.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει δείξει
τις τελευταίες δεκαετίες ότι κινείται βάσει

μακροπρόθεσμου σχεδίου ή αντιδρά στις
πρωτοβουλίες των γειτόνων;
Η ελληνική εξωτερική πολιτική, με κάποιες
εξαιρέσεις, κινείται με σοβαρότητα και σχέδιο.
Διακρίνεται όμως και από προσαρμοστικότητα
και ευελιξία. Τώρα, η σημερινή κυβέρνηση
άφησε πίσω την εποχή της αδράνειας και
προχώρησε στην υπογραφή συμφωνιών με
την Ιταλία και την Αίγυπτο. Ακόμα περισσότερο,
συμφώνησε με την Αλβανία για την παραπομπή του ζητήματος της ΑΟΖ στην Χάγη. Η
Ελλάδα διαθέτει όραμα για την Ανατολική
Μεσόγειο. Οι κινήσεις μας αποσκοπούν στην
σταθερότητα της περιοχής και αναγνωρίζονται
από όλους.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα ατού που διαθέτει
η χώρα για τη διασφάλιση των εθνικών, κυριαρχικών συμφερόντων;
Το μεγαλύτερο προτέρημα της χώρας σήμερα αποτελεί η εθνική αξιοπιστία. Η σταθερότητα στην εξωτερική πολιτική και η προσήλωση στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου,
καθιστούν την Ελλάδα αξιόπιστο εταίρο σε
διεθνές επίπεδο. Γι’ αυτό και αναγνωρίζεται
από όλους ως πάροχος ασφαλείας στην περιοχή. Εκτός αυτού, η παρουσία της χώρας
μας στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και
το κοινό νόμισμα, καθώς και το αξιόμαχο
των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αποτελούν την
πιο αποτελεσματική ασπίδα απέναντι σε φιλόδοξους καιροσκόπους.
Ο αγωγός EastMed είναι κάτι υλοποιήσιμο
ή θα μείνει στα χαρτιά λόγω μη εύρεσης πόρων για την κατασκευή του και σχετικά χαμηλών τιμών στο φυσικό αέριο αυτή την περίοδο - κάτι που καθιστά ασύμφορη την εκμετάλλευσή του;
Ο αγωγός έχει συγκεντρώσει ήδη μεγάλο
ενδιαφέρον από εταιρείες, κράτη και την ΕΕ.
Η υλοποίησή του δεν είναι απλή υπόθεση
παρά την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων αερίου. Πέραν όμως του οικονομικού ενδιαφέροντος, θεωρούμε ότι η ενέργεια αποτελεί
ιδανικό πεδίο διακρατικής συνεργασίας. Οι
κοινοί ενεργειακοί στόχοι μπορούν να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ειρήνης και
της σταθερότητας στην περιοχή.
Ποια είναι η άποψή σας για τον ρόλο που
μπορούν και πρέπει να έχουν οι απόστρατοι
αξιωματικοί στην ελληνική κοινωνία; Πώς
μπορεί ένα σύγχρονο κράτος να αξιοποιήσει
τις γνώσεις και την εμπειρία τους;
Οι απόστρατοι αξιωματικοί, λόγω της εμπειρίας και των γνώσεών τους, διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο και προσφέρουν στην πατρίδα
μας. Και φυσικά αυτό το αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία και οι πολίτες. Το κεφάλαιο
αυτό συχνά αξιοποιείται, όταν απόστρατοι
αναλαμβάνουν δράση στην πολιτική σκηνή
ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πολλά τα
παραδείγματα συναδέλφων που μου έρχονται
στο μυαλό. Η συσσωρευμένη εμπειρία τους
και τα πατριωτικά αισθήματα αποτελούν
πλούτο τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο
και για την κοινωνία. Άλλωστε, η πολυετής
προσφορά τους είναι ύψιστης εθνικής σημασία.
Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό.
Τι γνωρίζετε για την Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού;
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
αποτελεί μια ζωντανή και πολύ δραστήρια
οργάνωση. Βρίσκεται πάντα κοντά στις Ένοπλες Δυνάμεις, με σημαντική συνδρομή σε
θέματα κανονιστικά, νομικά και καλής λειτουργίας του στρατού. Η συχνή παρουσία
στελεχών της Ένωσης κοντά στον ελληνικό
στρατό σε εορτές και εκδηλώσεις δίνει
θάρρος και δύναμη. Οι νεότεροι αντλούν
γνώση από την πείρα των αποστράτων, οι
οποίοι είναι ουσιαστικά ο καλύτερος σύμβουλος των σημερινών αξιωματικών.
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«Ο Ερντογάν είναι ο πιο εθνικιστής
ηγέτης της σύγχρονης Τουρκίας»
Ο

τούρκος καθηγητής, Χακάν Γιαβούζ, σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα «Το Βήμα» στον Δημοσιογράφο
Άγγελο Αλ. Αθανασόπουλο, εξήγησε πώς διαμορφώθηκε
η πολιτική σκέψη του τούρκου προέδρου, για τον οποίο
λέει ότι είναι «πρώτα ισλαμιστής και μετά Τούρκος», ενώ
υπογραμμίζει ότι ακόμη και αν αυτός φύγει, η Τουρκία δεν
θα είναι πια η ίδια.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι πρώτα ισλαμιστής και
μετά Τούρκος. Ο νεοοθωμανισμός του είναι βαθιά αντιδυτικός και στο μυαλό του η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι
μια καθαρά ισλαμική αυτοκρατορία. Ο ίδιος είναι δε ο πιο
εθνικιστής ηγέτης της σύγχρονης Τουρκίας.
Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πολύ ενδιαφέροντα
σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε στο «Βήμα» ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γιούτα και συγγραφέας
του εξόχως ενδιαφέροντος βιβλίου με τίτλο «Nostalgia
for the Empire: The Politics of Neo-Ottomanism» Χακάν
Γιαβούζ.
Ο τούρκος καθηγητής επισημαίνει ότι η πολιτική σκέψη
του Ερντογάν διαμορφώθηκε κατ’ απόλυτη αντιπαράθεση
με τον κεμαλικό εκδυτικισμό και ότι ακόμα και αν αυτός
φύγει, η Τουρκία δεν θα είναι πια η ίδια καθώς το… αυτοκρατορικό «τζίνι» έχει πια βγει από το μπουκάλι.
Ποιες είναι οι ρίζες της ισλαμικής σκέψης
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν;
«Το ιστορικό της οικογένειας του Ερντογάν και η πρώιμη
κοινωνικοποίησή του είναι πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε την πολιτική ταυτότητα και ιδεολογία του. Κατάγεται
από το Ρίζε, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ο
πατέρας του ήταν φτωχός και πάλευε για να καλύψει τις
βασικές ανάγκες της οικογένειάς του. Οταν ο Ερντογάν
πήγαινε στο σχολείο, πουλούσε ψωμί με σουσάμι στους
δρόμους της Κωνσταντινούπολης για να βοηθήσει την οικογένειά του και έτσι συνειδητοποίησε σε νεαρή ηλικία
τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Αυτός και οι όμοιοί
του πάντοτε διάβαζαν και ερμήνευαν αυτή την ανισότητα
με όρους ισλαμικών φτωχών μαζών έναντι πλουσίων κοσμικών Τούρκων. Ηταν ο Ερντογάν που ισχυρίστηκε ότι
αντιπροσωπεύει τους «Μαύρους Τούρκους». Αλλωστε, η
περιθωριοποίηση της περιφέρειας της Ανατολίας διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στην πολιτικοποίηση του Ισλάμ. Το
Ισλάμ, ως μονοθεϊστική θρησκεία, δεν είναι ριζοσπαστικό,
αλλά οι επικρατούσες συνθήκες και ειδικότερα οι κοινωνικές
ανισότητες βοήθησαν την πολιτικοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίησή του, που εισήλθε σε ένα πλαίσιο θεολογίας
της αντίστασης απέναντι την πολιτική καταπίεση και στην
οικονομική ανισότητα.
Επομένως, περιθωριοποιημένοι τομείς δημιούργησαν
το δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι όπως εκπροσωπείται από το θρησκευτικό σχολείο (imam hatip). Η σκέψη
και η δυσαρέσκεια του Ερντογάν διαμορφώθηκαν από την
εμπειρία του σε ένα τέτοιο σχολείο, που ασκούσε κριτική
στο κεμαλικό σχέδιο του εκδυτικισμού ως ξένο, αυτοαποικιοκρατικό και καταστροφικό. Συμπερασματικά, το
φτωχό, συντηρητικό οικογενειακό του υπόβαθρο, η γειτονιά
στην οποία έζησε, η Κασίμπασα, όπου φτωχοί και Τσιγγάνοι
έμεναν μαζί με τους μαφιόζους/νταήδες (kabadayis) της
περιοχής και η εμπειρία της παρακολούθησης των θρησκευτικών σχολείων συνδυάστηκαν ως δυνάμεις επιρροής
για την κοινωνικοποίησή του. Αυτή, με τη σειρά της,
οδήγησε στην απόρριψη του κεμαλικού εκδυτικισμού και
των παραδοσιακών πλούσιων τάξεων της Τουρκίας. Θεωρεί
τον εαυτό του ως τον ηγέτη όσων ιστορικά υπήρξαν περιθωριοποιημένοι και αποκλεισμένοι – των συντηρητικών
ισλαμικών μαζών».
Ποιοι ισλαμιστές θεωρητικοί τον επηρέασαν;
Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της σκέψης τους;
«Για ένα διάστημα φλέρταρε με τον σουφισμό και το
τάγμα των Νακσιμπεντί του Ισκεντερπασά στην Κωνσταντινούπολη αλλά δεν βρήκε σύνδεση με αυτή τη συγκεκριμένη μορφή του Ισλάμ που είναι εσωστρεφής και έχει

στοιχεία διαλογισμού. Για τον Ερντογάν, το εξωστρεφές
και συγκρουσιακό Ισλάμ, εξοπλισμένο με ιδέες για την αντιμετώπιση των κεμαλικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τον
εκδυτικισμό, ήταν αυτό που προσέφερε τη σύνδεση. Ο
ιδεολογικός του μέντορας ήταν ο Νετζίπ Φαζίλ Κιζακιουρέκ.
Ο Νετζίπ Φαζίλ, ποιητής, ήταν στην πραγματικότητα
ένας ποπ διανοούμενος που μετέτρεψε το Ισλάμ σε μια
ιδεολογία αντίστασης στις ρεπουμπλικανικές μεταρρυθμίσεις. Ο Ερντογάν απορρόφησε την ισλαμική του ιδεολογία,
που ήταν στην πραγματικότητα φασιστική και ριζοσπαστική,
και ο Νετζέπ Φαζίλ είχε, με διαφορά, την ισχυρότερη
επιρροή στον Ερντογάν και στην πολιτική ηγεσία του ΑΚΡ,
συμπεριλαμβανομένων, π.χ., του Αμπντουλάχ Γκιουλ και
του σημερινού υπουργού Αμυνας Χουλουσί Ακάρ».
Πώς έχουν ωσμωθεί το Ισλάμ
και ο εθνικισμός στη σημερινή τουρκική πολιτική;
«Στην περίπτωση της Τουρκίας, το Ισλάμ δεν μπορεί να
διαχωριστεί από την τουρκική ταυτότητα. Ποιος είναι Τούρκος; Αυτό το ερώτημα απαντήθηκε τον 19ο αιώνα. Ο
Τούρκος είναι πρώτα μουσουλμάνος, μετά είναι πιστός
στο οθωμανικό κράτος και, τέλος, ομιλεί τουρκικά. Πρέπει
κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι η Τουρκία είναι μια χώρα
με πολλές εθνικότητες και ότι ο βασικός ενοποιητικός παράγοντας που τις διατηρεί ενωμένες και τις κάνει τουρκικές
είναι το Ισλάμ. Αυτό το μοντέλο δεν πέτυχε πλήρως με
τους Κούρδους, αλλά οι υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες ενσωματώθηκαν στο ισλαμικό χωνευτήρι. Υπό τον Ερντογάν,
η ισλαμική πτυχή της τουρκικής ταυτότητας ενισχύθηκε.
Ο Ερντογάν είναι πρώτα ισλαμιστής και μετά Τούρκος. Ο
νεαρός Ερντογάν κατέκρινε τον τουρκικό εθνικισμό και
ωρίμασε μέσα στην πανισλαμική ιδέα. Ωστόσο, από το
2015 έχει μετατραπεί στον πιο εθνικιστή ηγέτη της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας. Για τον Ερντογάν, οι ταυτότητες απλά είναι εργαλεία για τη διατήρησή του στην
εξουσία».

«Ο Ερντογάν είναι μεγαλύτερη
απειλή για την Τουρκία από ό,τι
για τις γειτονικές χώρες. Αποτελεί
Χακάν Γιαβούζ
γεωπολιτικό κίνδυνο και οι αρνητικές εικόνες έχουν αποδυναμώσει τη θέση της Τουρκίας. Εχει μετατραπεί σε έναν προβληματικό ηγέτη που πλήττει σοβαρά τους θεσμούς του
κράτους και της κυβέρνησης και το κράτος δικαίου. Η κυβέρνησή του έχει παρανόμως δημεύσει περιουσίες των
αστών της Ανατολίας επειδή ήταν υποστηρικτές του Γκιουλέν. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του η διαφθορά
έχει γίνει ο κανόνας. Εχει πολώσει την κοινωνία και, όπως
παρατηρήσαμε στις τελευταίες τοπικές εκλογές, η αντιπολίτευση είναι πιθανό να συνασπιστεί εναντίον του.
Σε ό,τι αφορά την εξωτερική του πολιτική, δεν διαμορφώνεται προς όφελος των συμφερόντων του τουρκικού
έθνους. Μετατρέπεται σε ακόμα ένα όπλο στα χέρια του
με σκοπό να υπηρετήσει το πολιτικό συμφέρον παραμονής
στην εξουσία. Εκμεταλλεύεται εθνικές και διεθνείς κρίσεις
για να κινητοποιήσει τη βάση του και δημιουργώντας αληθινές, υπερβολικές ή φανταστικές αντιλήψεις περί εξωτερικών εχθρών προσπαθεί να τη συσπειρώσει. Ορισμένες
συγκρούσεις τον έχουν πραγματικά ευνοήσει, ιδιαίτερα
στη Λιβύη και στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ισως προχωρήσει
σε κάποια μονομερή πρωτοβουλία στην Κύπρο. Αναμένω
εκεί μια διαχειρίσιμη αντιπαράθεση, κλασικό παράδειγμα
παγωμένης διένεξης, για αλλαγή του status quo. Είτε επιθυμεί μια ομοσπονδία όπως αυτή του Σχεδίου Ανάν το
2004 ή πλήρες διαζύγιο των δύο πλευρών».
«Το φάντασμα της αυτοκρατορίας έχει απελευθερωθεί»
Πιστεύετε ότι αν ο Ερντογάν φύγει θα μπορούσε η Τουρκία
να επιστρέψει σε μία προηγούμενη φάση;
«Η Τουρκία σήμερα δεν είναι πια η παλιά Τουρκία. Στο
παρελθόν, η εξωτερική της πολιτική ήταν προέκταση του
ΝΑΤΟ. Δεν πιστεύω ότι η κοινή γνώμη θέλει μία επιστροφή
σε αυτό. Τόσο αυτή όσο και η ελίτ έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν επιθυμούν να είναι “ουρά” της ΕΕ, αλλά
παίκτης-κλειδί στα Βαλκάνια, στον Καύκασο και στη Μέση
Ανατολή. Το φάντασμα της αυτοκρατορίας έχει απελευθερωθεί. Ακόμη και αν φύγει ο Ερντογάν, πιστεύω ότι η
Τουρκία θα επιδιώξει μία πιο ανεξάρτητη, πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική.
Το πρόσφατα ανακαλυφθέν ισλαμο-οθωμανικο-τουρκικό
μείγμα ταυτότητας θα διαμορφώσει τα εθνικά συμφέροντά
της. Ωστόσο, στη μετά Ερντογάν περίοδο, η τουρκική
εξωτερική πολιτική θα είναι λιγότερο συγκρουσιακή. Οι
πολιτικές του έχουν απομονώσει την Τουρκία. Είναι είτε
προβληματικός σύμμαχος είτε μοναχική χώρα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιθετική χώρα. Πιστεύω ότι η
ρητορική και η τακτική στην εξωτερική πολιτική θα αλλάξει,
αλλά η φιλοδοξία της Τουρκίας να γίνει “ξανά μεγάλη” θα
παραμείνει».

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
του νεοοθωμανισμού;
«Κατ’ αρχήν, δεν υπάρχει μόνο μία εκδοχή του νεοοθωμανισμού. Τι είναι ο νεοοθωμανισμός; Είναι μια κατασκευασμένη μνήμη του οθωμανικού παρελθόντος για να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια
των ήρεμων ημερών του κοσμικού εκδυτικισμού, μια
ομάδα λογοτεχνών, ποιητών και διανοουμένων έλεγε
«ναι, θέλουμε εκσυγχρονισμό αλλά και να διατηρήσουμε
την παράδοση». Φαντάστηκαν λοιπόν την οθωμανική παράδοση και μνήμη ώστε να ασκήσουν κριτική στις υπερβολές
του κεμαλισμού. Ηταν ο Αχμεντ Χαμντί Τανπινάρ που ανακατασκεύασε την οθωμανική παράδοση για να ασκήσει
κριτική στον ιακωβίνικο κεμαλισμό. Αυτός ήταν ο στοχαστικός
νεοοθωμανισμός. Πρέπει επίσης κάποιος να συνυπολογίσει
τον τρόπο με τον οποίο κατανόησε τον οθωμανισμό
ο Τουργκούτ Οζάλ. Ισχυρίστηκε ότι η Οθωμανική
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Αυτοκρατορία ήταν μια νοτιοευρωπαϊκή δημιουργία
και, άρα, ευρωπαϊκή.
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον οθωμανισμό Ω Παναγία Δέσποινα και του Χριστού μητέρα
ως απάντηση στη μετακεμαλική, μεταεθνικιστική Σε σένα παραδίνομαι και νύχτα και ημέρα
συζήτηση στην Τουρκία. Για τον Οζάλ, ο οθωμανισμός Το όνομα σου το γλυκό όλοι τ’ αναζητούμε
ήταν κοσμοπολίτικος, όπως αποδεικνύεται και στο
Μέσα στις δύσκολες στιγμές που κάθε μέρα ζούμε
βιβλίο του «Η Τουρκία στην Ευρώπη και η Ευρώπη
Γλυκιά μητέρα του Χριστού όλους βοήθησε μας
στην Τουρκία». Σήμερα, ο οθωμανισμός του Ερντογάν
Και από κακό και πονηρό όλους απάλλαξε μας
είναι αντιδυτικός, αντικοσμοπολίτικος και εθνικιστικός,
Θεράπευσε τους ασθενείς εις τα νοσοκομεία
ενώ διεκδικεί την ισλαμική υπεροχή. Ο Ερντογάν
Γαλήνευε τον πόνο τους και δίνε τους υγεία
βλέπει την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως Ισλαμική
Εις
τα κρεβάτια που βογγούν τρέξε προστάτευσε τους
Αυτοκρατορία. Αυτό δεν είναι αληθές και η Ιστορία
Ρίξε
τους σύ το βάλσαμο το πόνο γλύκανε τους
επιβεβαιώνει ότι ποτέ δεν υπήρξε. Ηταν κοσμοπολίτικη
Και
στους
γιατρούς που βρίσκονται στου αρρώστου τη κλίνη
αν και μουσουλμανική αυτοκρατορία εντός της
Δώσε
Παναγία
παρθένα μου υγεία κουράγιο και γαλήνη
οποίας ποικίλες θρησκευτικές παραδόσεις επιβίωσαν
μέχρι την έλευση του εθνικισμού».
Με εκτίμηση, Ελένη Τζαμπαζάκη Κασσελάκη
Μέλος
της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
Αποτελούν η Τουρκία και οι πολιτικές Ερντογάν
Δημιουργός
της
ομάδας Αγάπης Προσφοράς Αλληλεγγύης
κίνδυνο για την περιφερειακή σταθερότητα;
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Οικονομικές Διαστάσεις της Πανδημίας COVID-19
Γράφει ο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥ
Υποπτέραρχος ε.α.
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (LLM),
πρώην Διοικητής Νοσοκομείου ΕΣΥ.
Πανδημία και Οικονομική Κρίση
Από την 11η Μαρτίου 2020 που ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) κήρυξε τη νόσο COVID-19 ως Πανδημία, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σε ισχυρή ένταση τα χαρακτηριστικά
που συνθέτουν μια μεγάλη Παγκόσμια Οικονομική Κρίση,
ενώ δημιουργούνται συνθήκες ακραίας φτώχειας (πρόβλεψη ΔΝΤ για 90 εκατ. ανθρώπων σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας το 2020).
Η πανδημία επηρέασε και επηρεάζει την οικονομία μέσω τριών διαύλων, α) τον δίαυλο της Προσφοράς (μειώθηκε η ποσότητα και ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας), β) τον δίαυλο της Ζήτησης (περιορίστηκε σημαντικά η κατανάλωση λόγω μείωσης των εισοδημάτων και
της συλλογικής ανασφάλειας) και γ) τον δίαυλο της Χρηματοπιστωτικής Διάδρασης (ασκείται μεγάλη πίεση στο
τραπεζικό σύστημα, αυξάνονται οι επισφάλειες και τα
«κόκκινα δάνεια» )
Για πρώτη φορά στην ιστορία βλέπουμε ότι μια πανδημία μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε σοβαρή και
ποσοτικά μετρήσιμη παγκόσμια οικονομική κρίση ή ακόμα
και σε ανθρωπιστική κρίση. Και τούτο παρά το υψηλό παγκοσμίως παραγόμενο ΑΕΠ, την ύπαρξη ισχυρών διεθνών
οικονομικών θεσμών και οργανισμών καθώς και των μηχανισμών παρέμβασης που διαθέτει το παγκόσμιο σύστημα
(ΟΗΕ υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργούν ΠΟΥ-ΠΟΕΔΝΤ-Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΚΤ
κ.α.).
Οι Οργανισμοί όμως αυτοί και μεγάλα κράτη δεν αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη σοβαρότητα της πανδημίας, πλην εξαιρέσεων, και δεν ενεργοποιήσουν άμεσα τις οικονομικές
και λοιπές διαδικασίες που τα ίδια έχουν θεσπίσει για να
χρηματοδοτήσουν τη μάχη κατά του κορονοϊού.
Από τις αδυναμίες που αναδείχτηκαν στην αντιμετώπισή
της πανδημίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ΕΕ έχει ήδη
προς έγκριση νέα Πρόταση-Κανονισμό για την Υγεία με
ισχύ από 1ης Ιαν. 2021 μέχρι το 2027, καταργώντας αντίστοιχα τον Βασικό Κανονισμό για την Υγεία Νο.282/2014.
Η χώρα μας στο πρώτο κύμα του κορονοϊού την άνοιξη
2020 αντέδρασε έγκαιρα, πήρε τα αναγκαία μέτρα που
σύστησε η αρμόδια επιστημονική επιτροπή και επ΄αυτού
έλαβε τα εύσημα και τα θετικά διεθνή σχόλια για την επιτυχία της. Τώρα όμως που το δεύτερο κύμα της πανδημίας εμφανίστηκε επιθετικότερο με πολλά κρούσματα και
σημαντικές απώλειες συμπολιτών μας, άρχισαν να φαίνονται αρκετές δυσλειτουργίες στο ΕΣΥ και στο σύστημα

προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Οικονομικές Επιπτώσεις στην Ελλάδα
Οι οικονομικές επιπτώσεις της Πανδημίας, οι σχετικοί οικονομικοί δείκτες και άλλα αριθμητικά μεγέθη προβλέπεται να διαμορφωθούν ως εξής, σύμφωνα με τις συνδυασμένες προβλέψεις Υπ.Οικ., ΤτΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ :
ΕΤΗ
ΑΕΠ (Ύφεση)
Δημοσιονομικό
Έλλειμμα
Χρέος/ΑΕΠ
Ανεργία
Πληθωρισμός

2019
1,9%

2020
-10,5%

2021
4,8%

1,5%
180,5%
17,3
0,5%

7,2%
210%
18,9%
-1,3%

3,9%
200,7%
17,9%
0,9%

-ΑΕΠ 2020, 162,7 δισ ΕΥΡΩ, (από 183,4 δισ ΕΥΡΩ το 2019)
-ΑΕΠ 2021, 171,9 δισ ΕΥΡΩ
-Δημόσιο Χρέος 2020 340 δισ Ευρώ.-Για το 2021 343,2 δισ
Ευρώ
-Lockdown, Κόστος ανά ημέρα Ş160-180 εκατ.(30 μέρες,
5 δισ ή 3% του ΑΕΠ)
Σύμφωνα με την κομισιόν η ελληνική οικονομία επηρεάστηκε σημαντικά καθώς ο μεγάλος τομέας των υπηρεσιών και η υψηλή εξάρτησή της από τον εξωτερικό τουρισμό την κατέστησαν ιδιαίτερα ευάλωτη.
Κυρίαρχο στοιχείο, απέναντι στην πανδημία σε επίπεδο
ΕΕ είναι η δημιουργία του Αναπτυξιακού Ταμείου (Next Generation EU Fund), το οποίο θα χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες την περίοδο 2021-2027 αξίας 750
δισεκ. Ευρώ. Η Ελλάδα θα εισπράξει 30,2 δισεκ. ευρώ εκ
των οποίων 17,7 δισεκ. ευρώ θα είναι επιχορηγήσεις και
τα υπόλοιπα 12,5 δισεκ. ευρώ θα είναι πολύ χαμηλότοκα
δάνεια. Οι πρώτες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος
για τις επιπτώσεις του Αναπτυξιακού Ταμείου στον ετήσιο
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για τα έτη 2021-2027αυτά
θα είναι >2% .
Βασικές Οικονομικές Επεμβάσεις
Προς αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, δύο κατά
βάση είναι οι οικονομικές δράσεις και αφορούν:
α. Υγειονομικό Κόστος-Επενδύσεις στην Υγεία για την
θωράκιση των συστημάτων υγείας τόσο προς αποσόβηση
της κρίσης όσο και για την προετοιμασία των συστημάτων
υγείας για πιθανή νέα κρίση στο μέλλον.
β. Κοινωνικό Κόστος-Δαπάνες για την ενίσχυση των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και των
αδυνάτων εν γένει προς αποφυγή μιας επαπειλούμενης
ανθρωπιστικής κρίσης και εκτεταμένης φτώχειας που θα
οδηγούσε σε περισσότερους ακόμα θανάτους στην κοινωνία εκτός από τον ίδιο τον κορονοϊό.

Οι δαπάνες αυτές σκοπό έχουν να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή απέναντι στις δυσμενείς επιπτώσεις που
επιφέρει το lockdown στη μαζική ψυχολογία της κοινωνάς
και από τον γενικότερο διάχυτο φόβο και πανικό απέναντι
στη φτώχεια και την ανεργία.
Επίλογος-Συμπεράσματα
Η Πανδημία της Covid-19 από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσής της επηρέασε αρνητικά σε σημαντικό βαθμό την
παγκόσμια οικονομία και σχεδόν κανένα κράτος του πλανήτη δεν έμεινε ανεπηρέαστο. Οι άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις που δραματικά συνεχίζονται, συνοπτικά είναι:
-Σημαντική Ύφεση με μεγάλη Μείωση του ΑΕΠ, Αύξηση
του δημόσιου χρέους, Αύξηση του Δανεισμού για τη χρηματοδότηση των δομών υγείας και των αδυνάτων, Αύξηση της Ανεργίας, Αύξηση των Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων, Μείωση της Παραγωγής, Μείωση της Κατανάλωσης,
Αύξηση της Παγκόσμιας Φτώχειας.
-Η πανδημία σταμάτησε την πρόοδο και τον αγώνα για
την ευημερία, δημιουργεί ανασφάλεια και διάχυτο συλλογικό φόβο στον πληθυσμό, αφήνει πολλά θύματα συνανθρώπων μας, δημιουργεί τεράστια πίεση στο υγειονομικό
σύστημα και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις αδυναμίες και
ελλείψεις του, επαναπροσδιορίζει τις συνεργασίες μεταξύ
κρατών για πιο αποτελεσματική κοινή δράση σε κρίσιμα
ζητήματα υγείας, αναδεικνύει τέλος τις αδυναμίες πολλών διεθνών Οργανισμών.
-Στα θετικά της πανδημίας είναι, η Μείωση του Πληθωρισμού, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η
αύξηση της αποταμίευσης και των τραπεζικών καταθέσεων λόγω υποχρεωτικής αποχής από την κατανάλωση, η
αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου (η οποία όμως τελικά
θα οδηγήσει αργότερα στο κλείσιμο πολλών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων με αντίστοιχη αύξηση των ανέργων), ο
ταχύτερος ψηφιακός μετασχηματισμός πολλών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
-Στα θετικά μπορούμε να πούμε ότι συγκαταλέγεται η
ισχυροποίηση των συστημάτων υγείας. Η λήξη της πανδημίας είναι σίγουρο ότι θα βρει το δημόσιο σύστημα υγείας
σε καλύτερο επίπεδο αφού τεράστιοι οικονομικοί πόροι
διοχετεύονται στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της νόσου.
-Το Σύστημα Υγείας την επόμενη μέρα θα βρεθεί με περισσότερο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και επενδύσεις
σε σύγχρονο ιατροβιολογικό εξοπλισμό που δεν θα γινόταν χωρίς την πίεση της πανδημίας. Βεβαιότατα η πανδημία θα αναδείξει και τις αδυναμίες των λοιπών δομών του
ΕΣΥ (πχ ΠΦΥ) που θα παραμείνουν υποβαθμισμένες εκτός
αν υπάρξει σωστή ιεράρχηση αναβάθμισής τους, ενώ φαίνεται επιτακτικότατη η ανάγκη της ριζικής-συνολικής αναδιοργάνωσής του ΕΣΥ.

1913 - ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΝ
Γράφει ο
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΥΦΤΟΣ
Ιστορικός

Κ

ατά την περίοδο του Α’ Βαλκανικού Πολέμου το ελληνικό
Ναυτικό εξοπλισμένο με νέο πολεμικό υλικό, σταδιακά
κερδίζει έδαφος εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και απελευθερώνει τα νησιά του Αιγαίου. Ο ναύαρχος Παύλος
Κουντουριώτης ώστε να επιτύχει τις όλες εκείνες γνωστές
νικηφόρες ναυμαχίες, είχε ήδη από τον Δεκέμβρη του 1912
δημιουργήσει την “φάλαγγα” με τα θωρηκτά «Αβέρωφ»,
«Ύδρα», «Σπέτσαι» και «Ψαρά». Ένα μήνα μετά η έκβαση της
ναυμαχίας της Λήμνου στις 5 Γενάρη του 1913, προκαλεί
στον τουρκικό στόλο αρκετές απώλειες. Η Ελλάδα με την
νικηφόρα αυτή ναυμαχία είχε σημειώσει άλλη μια ένδοξη
σελίδα στην ιστορία της στρατιωτικά και εθνικά. Ο ναύαρχος
Παύλος Κουντουριώτης ωστόσο επιθυμούσε στοιχεία σχετικά
με την μετέπειτα θέση που είχαν τα εχθρικά πλοία. Το
υδροπλάνο Astra το οποίο θα προοριζόταν για χρήση από
τον αρχηγό του στόλου ήταν δύσκολο να πετάξει και γι
αυτόν τον λόγο ο ναύαρχος ζήτησε να του προμηθεύσουν
ένα Maurice Farman «Ναυτίλος». Το συγκεκριμένο υδροπλάνο
θα διέθετε αντί του συστήματος τροχιοδρόμησης με ρόδες
, ένα σύστημα προσθαλάσσωσης με πλωτήρες . Ο πιλότος

του αεροσκάφους ήταν ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης ο
οποίος είχε αποσπαστεί από το μέτωπο της Ηπείρου στην
Ναυτική Αεροπορία και παρατηρητής τοποθετήθηκε ο σημαιοφόρος, Αριστείδης Μωραϊτίνης, ύπαρχος του τορπιλοβόλου15.
Στις 24 Ιανουαρίου 1913 το ελληνικό υδροπλάνο με πλήρωμα τους πρωτοπόρους μέχρι τότε Μουτούση και Μωραïτίνη
πέταξε πάνω από την Καλλίπολη εντοπίζοντας έτσι σε απόσταση 180 χιλιομέτρων τα πλοία του εχθρικού στόλου στο
αγκυροβόλιο Ναγαρά. Ο Μωραϊτίνης έφτιαξε ένα σύντομο
σκαρίφημα της διατάξεως του αγκυροβολίου και αναγνώρισε
τα αγκυροβολημένα πλοία. Εντοπίζοντας έτσι τον Τουρκικό
Στόλο στη περιοχή των Δαρδανελίων του επιτέθηκε με έξι
βόμβες. Ο Μωραïτίνης χρησιμοποίησε ως τέχνασμα το χαμήλωμα του υδροπλάνου πάνω από τον τουρκικό στόλο με
αποτέλεσμα να προκαλέσει τα πυρά του. Ταυτοχρόνως πετώντας κυκλικά τέσσερις φορές πάνω από τα εχθρικά πλοία,
τα χτύπησε ρίχνοντας πάνω τους όλες τις χειροβομβίδες.
Μετά την αναγνώριση και το βομβαρδισμό το υδροπλάνο
κέρδισε ύψος και στράφηκε προς τη Λήμνο προσπαθώντας
να εντοπίσει και να προσθαλασσωθεί κοντά στο αντιτορπιλικό
Βέλος που το συνόδευε. Έτσι λοιπόν την ημέρα εκείνη
πραγματοποιήθηκε από Έλληνες αξιωματικούς η πρώτη αεροπορική αποστολή ναυτικής συνεργασίας παγκοσμίως. Η

διανυόμενη απόσταση του υδροπλάνου ξεπερνούσε τα 250
χιλιόμετρα, γεγονός που έγινε αμέσως πρώτη είδηση στα
πολεμικά νέα και στον τύπο της εποχής. Το αποτέλεσμα της
ναυτικής συνεργασίας ωφέλησε την ελληνική πλευρά αποσπώντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τουρκικό
στόλο αλλά και δημιουργώντας του έτσι ένα σοβαρό πλήγμα.
Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν το ιστορικό παρελθόν της ελληνικής
ναυτικής δύναμης ας συλλογιστούμε και ίσως προβληματιστούμε για το κρίσιμο παρόν!
ΠΗΓΕΣ
•Richard Clogg, «Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 17702000», εκδ. ΚΑΤΟΠΤΡΟ, Αθήνα, 2003, σελ 103-105
•Εφημ. Σκριπ, «Ιστορία του Ναυτικού Πολέμου 19121913», εκδ. ΕΦΗΜ. ΣΚΡΙΠ, Αθήνα, 1914, σελ 85
•Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος , «Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους», εκδ. ΦΑΡΟΣ, Αθήνα, Τομ. 10ος ,1983, σελ 116
•Ανθπ/χος Πάτροκλος Ι. Γιάγκου, «Οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Ναυτικής Αεροπορίας», 2η εκδ. Αθήνα, 1986 σελ 25
•Ναύαρχος Ιωάννης Παλούμπης, «Το Ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό μεταξύ της Εθνικής Ολοκλήρωσης και Τεχνολογικής
Εξέλιξης, 1821-1941», περιοδ. «Περίπλους Ναυτικής Ιστορίας»,
τ. 77, σ.14, έκδ. του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος, ΟΚΤ. –
ΔΕΚ. 2011
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«ΧΑΡΑ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝΕ ΤΟΝ ΝΙΟ»
Γράφει ο
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.

Π

ριν από αρκετές μέρες χτύπησε το τηλέφωνό μου.
Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο αγαπητός συνάδελφος Γιώργος Ανδριώτης, ο οποίος στις συναντήσεις
της παρέας, τότε τον καλό καιρό που δεν μας είχε επισκεφτεί ο κορονοϊός, έκλεβε την παράσταση με την κιθάρα του, το τραγούδι και τα ανέκδοτά του. Με ρώτησε
τι γνωρίζω για κάποιο οικονομικό θέμα και μετά ως
καλοί Έλληνες η συζήτηση επεκτάθηκε περί ανέμων
και υδάτων, όπως συνήθως λέγεται.
Σε κάποια στιγμή επάνω στην κουβέντα ο αγαπητός
Γιώργος αναφέρθηκε σε ένα παλιό δημοσιευμένο άρθρο
μου στην εφημερίδα «Εθνική Ηχώ» τον Ιούνιο 2019 και
συγκεκριμένα, στο «Ελληνικά Εμβατήρια τα πάντα ρει
και ουδέν μένει». Άρχισε, λοιπόν, να τραγουδά, όπως
ακριβώς του το τραγουδούσε ο αείμνηστος πατέρας
του, το ξεχασμένο εμβατήριο του Σκρά: «Ξημέρωσε
μια χαραυγή 17 Μαΐου- διαταγή εδόθηκε παρά του
στρατηγείου-να προελάσει ο στρατός το Σκρά να καταλάβει- που μας το εμολύνανε οι γερμανοβουλγάροι
κ.λ.π.», το οποίο είχα αναφέρει στο άρθρο μου. Η συγκίνησή μου δεν περιγράφεται. Ήταν ο τρίτος, εκτός
από εμένα, με αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια,
του οποίου ο πατέρας του τραγουδούσε το εμβατήριο
του Σκρα. Μάλιστα ο ένας από τους τρεις, συνταξιούχος
αρχιτέκτονας σήμερα, όταν ήταν μαθητής δημοτικού
πριν από καμιά εβδομηνταριά χρόνια, προσφάτως δηλαδή, αρέσκε το να πηγαίνει έξω από το στρατόπεδο
της Τρίπολης για να ακούσει τους στρατιώτες να τραγουδούν το εν λόγω εμβατήριο.
Ο αγαπητός όμως Γιώργος δεν αρκέστηκε μόνο στο
εμβατήριο Σκρα αλλά συνέχισε να τραγουδά άλλο ένα,
«το εμβατήριο της Μικράς Ασίας», το οποίο, επίσης,
τραγουδούσε o πατέρας του, κληρωτός Λοχίας ΠΒ
που πολέμησε στη Μικρά Ασία. Ομολογώ ότι το άκουγα
για πρώτη φορά και μάλιστα δε γνώριζα ότι υπήρχε
εμβατήριο και για εκείνη την περίοδο. Παρακάλεσα,
λοιπόν, τον Γιώργο να μου στείλει τους στίχους, τους
οποίους και παραθέτω για καθαρά ιστορικούς λόγους.
Δυστυχώς δεν γνωρίζω μουσική, ώστε να έγραφα τις
νότες για να διασωθεί και η μελωδία.

Το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων
παρελαύνει στη 15/5/1919

Φρουρά Ευζώνων στο Διοικητήριο Σμύρνης

Ελληνικό Πολεμικό Αεροπλάνο της ΝΑΜΣ.
Το βομβαρδιστικό «Σπέτσαι», Airco De Havilland D.H.9

Το εμβατήριο της Μ.Α. λοιπόν:
Χαρά σε εκείνονε τον νιό
που θάνατο αψηφάει
που για πατρίδα και σταυρό
με το ντουφέκι στο πλευρό
στα όρη πολεμάει (δις)
Ο Δκτής του Δ’ΣΣ υπτγος Ν.Τρικούμπης εξερχόμενος
της εν Αφιόν-Καραχισάρ Αρμενικής εκκλησίας

Οποίος θάνατος γλυκύς
για την ελευθερία
για την τιμή να σκοτωθείς
και μ’ άγιο χώμα να ταφείς
μες τη Μικρά Ασία (δις)

ας γίνει τάφος ιερός
σ’ όσους τιμή ποθούνε (δις)
Άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις, μια γενιά -παιδιά
μπαρουτοκαπνισμένων αξιωματικών από τους Βαλκανικούς πολέμους και τους πολέμους της Μικράς Ασίας,
του 1940, του Γράμμου και του Βίτσι- όπου μεγάλωνε

Αυτός ο τόπος ο σεμνός
που ξένοι τον πατούνε
ας γίνει τάφος ιερός

Ευχαριστήριο
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω
τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου και ειδικότερα τον καρδιολόγο Ιατρό Γεώργιο
Καρατασάκη και την ομάδα του για την βοήθεια τους,
καθώς και τον χειρουργό, Γεώργιο Σταυρίδη και την
άρτια καταρτισμένη χειρουργική ομάδα του, που με
υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος έφεραν εις

πέρας την επέμβαση που υποβλήθηκα.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εώς και σήμερα
θεράποντα ιατρό μου, Αρχίαστρο Δήμου Σμαρώ του
424 ΓΣΝΕ, η οποία πρώτη διέγνωσε το πρόβλημα στην
καρδιά μου.
Με ιδιάιτερη εκτίμηση,
Ανχης (ΤΘ) ε.α. Σωκράτης Παπαδόπουλος

Σταθμός ασυρμάτου εν λειτουργία.

ακούγοντας εμβατήρια και ζωντανές αφηγήσεις των
πολέμων από τους πατεράδες τους.
Αυτό το εμβατήριο μαζί με άλλα, προφανώς τραγουδούσαν παρελαύνοντας οι άνδρες της Ι Μεραρχίας
(αποτελούμενη από το 4ο και το 5ο Σύνταγμα, το 1/38
Σύνταγμα Ευζώνων και τις Ια και Ιβ μοίρες Ορειβατικού
Πυροβολικού), αμέσως μετά την αποβίβασή τους στη
στολισμένη με ελληνικές σημαίες Σμύρνη στις 15 Μαΐου1919. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων φορώντας την τιμημένη φουστανέλα -αυτή τη
στολή που κάποιοι ανιστόρητοι σήμερα λοιδορούνκαταχειροκροτήθηκε προκαλώντας ρίγη και δάκρυα
συγκίνησης στον ελληνικό πληθυσμό της πόλης.
Λίγες ημέρες μετά την αποβίβαση της Ι Μεραρχίας
έρχονται στη Σμύρνη οι πρώτες ενισχύσεις και συγκεκριμένα, το 6ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους και το 8ο Σύνταγμα
Κρητών. Συγχρόνως, αναπτύσσεται η ελληνική πολεμική
αεροπορία με την ονομασία «Ναυτική Αεροπορική Μοίρα
Σμύρνης (ΝΑΜΣ)», διαθέτοντας 25 αεροπλάνα, εκ των
οποίων 10 βομβαρδιστικά Airco De Havilland D.H.9 και
15 καταδιωκτικά Sopwith Camel 1F.1
Οι ενισχύσεις συνεχίζονται με νέες δυνάμεις καθ’
όλη τη διάρκεια του πολέμου και η μία νίκη ακολουθεί
την άλλη. Ο ελληνικός στρατός φτάνει μέχρι το Εσκί
Σεχίρ, την Κιουτάχεια, το Αφιόν Καραχισάρ και τον Σαγγάριο ποταμό για να ακολουθήσουν τα τραγικά γεγονότα
του Αυγούστου 1922, όπου αναγκάστηκε σε άμεση
οπισθοχώρηση και εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας.
Τελικά, στις 8 Σεπτεμβρίου 1922 εγκαταλείπουν τη
Σμύρνη και τα τελευταία ελληνικά τμήματα. Ο χειριστής
ασυρμάτου του σταθμού Σμύρνης με τον χαρακτηριστικό
κωδικό ΕΣ 7 εκπέμπει προς τους σταθμούς του δικτύου,
μεταξύ των οποίων και στον ΕΣ 6 της Ανατολικής
Θράκης, το τελευταίο του ιστορικό σήμα: «Απερχόμεθα
για πάντα από την ελληνικήν Σμύρνη». Ένα μήνυμα
που σημάδευσε μια ελληνική πόλη, μια πόλη ποτισμένη
με αίμα και δάκρυα.
Δεν έχω σκοπό να κάνω ιστορική και στρατιωτική
ανάλυση της Μικρασιατικής εκστρατείας. Με αφορμή,
όμως, το σχετικό εμβατήριο αναλογίζομαι, ποιος αλήθεια
σήμερα θυμάται τα δεκάδες χιλιάδες λεβεντόπαιδα
από κάθε γωνιά της ελληνικής γης, από την Κρήτη έως
τη Θράκη, το Ιόνιο, το Αιγαίο αλλά και τη Μικρά Ασία,
τα οποία έπεσαν ή τραυματίστηκαν πολεμώντας, με
τον σταυρό στο ένα χέρι και το όπλο στο άλλο, για την
ελευθερία των αδελφών μας της Μικράς Ασίας τραγουδώντας: «Αυτός ο τόπος ο σεμνός, που ξένοι τον
πατούνε, ας γίνει τάφος ιερός, σ’ όσους τιμή ποθούνε».
Ανεξάρτητα με το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας απελευθερώσεως των αδελφών μας από τη
Σμύρνη έως τον Πόντο, η Μικρασιατική γη έως τον
Σαγγάριο ποτίστηκε με αίμα ελληνικό και η μόνη τιμή
σε αυτούς τους νεκρούς μας σήμερα είναι η αναγραφή
των ονομάτων τους, όπου υπάρχουν ηρώα, στις γενέτειρές τους επαρχιακές πόλεις και χωριά. Αυτό το
αίμα δε χύθηκε άσκοπα. Χύθηκε για μια μεγάλη και
ελεύθερη πατρίδα που να περιλαμβάνει όλα τα χώματα,
όπου για χιλιάδες χρόνια έζησαν και μεγαλούργησαν
Έλληνες. Το αίμα αυτό ακόμη περιμένει δικαίωσηαναγνώριση, περιμένει πότε θα αναγερθεί ένα μνημείο
σε δεσπόζουσα θέση της Αθήνας, ανάλογο της προσφοράς και της θυσίας αυτών που το έχυσαν.
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Η στήλη της βιβλιοθήκης
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ

Π

ολλά ήταν τα δημοσιεύματα στον τύπο και μεγάλος
ο αριθμός των βιβλίων που έχουν γραφεί για την
τραγωδία της μαρτυρικής Κύπρου. Η τραγωδία παίχθηκε
με την εισβολή των Τούρκων στο νησί της Αφροδίτης
το καλοκαίρι του 1974.
Κάποια από αυτά ξεχωρίζουν, όπως το βιβλίο του
υποστρατήγου εα Δελλή Σπυρίδωνα, με τίτλο « Η Αυτοθυσία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της ΕΛΔΥΚ».
Ο συγγραφέας ήταν αυτόπτης μάρτυρας των αναφερόμενων γεγονότων και όχι μόνον, αφού μάλιστα τα
επηρέασε με τις αποφάσεις του στο επίπεδο του ως
εκ της υπευθύνου θέσεως την οποία κατείχε στην
ΕΛΔΥΚ. Τα πολύτιμα στοιχεία που κατείχε, συνδυαζόμενα
με τις έντονες εκτυπώσεις και ανεξίτηλες μνήμες του
για τα γεγονότα, εκτιμώμενα ανεπηρέαστα πλέον λόγω
της παρόδου μεγάλου χρόνου, του έδωσαν την δυνατότητα να καταγράψει ένα ακριβές, όσο και αξιόπιστο
ιστορικό.
Το γεγονός ότι υπήρξε πρωταγωνιστικό πρόσωπο
στα ιστορούμενα, του προσδίδουν και το χρέος της
καταγραφής τους και της παράδοσης τους στην ιστορία,

αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι τα συνέζησαν
και για καλή τους τύχη επέζησαν, χρέος το οποίο δεν
είναι ολιγότερο και για αυτούς οι οποίοι πέρασαν στο
πάνθεον των ηρώων, συνολικά 105 αξιωματικοί και
οπλίτες της ΕΛΔΥΚ. Από αυτούς 43 του Λόχου Διοικήσεως.
Πρωτίστως η εργασία εξιστορεί τον αγώνα αντίστασης
της ΕΛΔΥΚ κατά την εισβολή των Τούρκων, όμως
καθόλου δεν παραβλέπεται η αναφορά στα αίτια τα
οποία οδήγησαν στην αντίσταση αυτή, όπως αυτά
προέκυψαν από την όλη εξέλιξη του Κυπριακού Ζητήματος.
Η εργασία δεν αποβλέπει στην καταγραφή του Κυπριακού Ζητήματος, όμως αποφαίνεται μετά λόγου
γνώσεως, κατόπιν προσωπικής εκτιμήσεως, με απέριττο
μεν, όμως συχνά έντονο και οξύ λόγο.
Η μαρτυρία του υποστρατήγου εα Δελλή Σπυρίδωνα
αποτελεί κάτι το πολύ διαφορετικό διότι εδράζεται σε
αδιαμφισβήτητη και εύκολα επιβεβαιωμένη τεκμηρίωση
πολεμικής δράσεως, επί συγκεκριμένου πεδίου μάχης,
σε τόπο και χρόνο.
Τον πυρήνα των ιστορούμενων γεγονότων συνθέτουν
την «κραυγή» του συγγραφέα για την ελληνική πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία της εποχής εκείνης, όμως ταυτόχρονα με τον θαυμασμό του DNA της φυλής μας,
όπως το κατέγραψε ο Τυρταίος το 650 π. Χ. « ΕΙΝΑΙ
ΚΑΛΟ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ….».
Προς απόδειξη αυτού ο συγγραφέας με θάρρος και

παρρησία καταγράφει συγκεκριμένα
περιστατικά από τον
επικό αγώνα του
προσωπικού της ΕΛΔΥΚ και ιδιαιτέρως
του τμήματος που
διοικούσε ( Λόχου
Διοικήσεως) εναντίον του οποίου επιτίθετο μια τουρκική
τεθωρακισμένη ταξιαρχία επί τριήμερο, χωρίς να λυγίσει η αντίσταση των αμυνόμενων ,
ούτε ένα βήμα πίσω.
Σε όλους τους επιζήσαντες αξίζει ο έπαινος, το
εγκώμιο, ο ύμνος και στους πεσόντες- αγνοούμενους
ο έπαινος, το εγκώμιο, ο ύμνος και η τιμή.
Η ευμενής υποδοχή από το αναγνωστικό κοινό των
4 πρώτων εκδόσεων έδωσε προφανώς δύναμη και
κουράγιο στον συγγραφέα να συνεχίσει με την 5η
έκδοση με τίτλο « Φάκελος Κύπρου, 5η Βελτιωμένη
Έκδοση, Η Αυτοθυσία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου
(ΕΛΔΥΚ), Μια Μαρτυρία».
Το βιβλίο μας το έστειλε, όπως και τις προηγούμενες
εκδόσεις του ο συγγραφέας και τον ευχαριστούμε. Εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Παπαζήση προ 2 μηνών, 47
χρόνια μετά τα γεγονότα του 1974.

Ιερά Τεμένη (τζαμιά) στην Ελλάδα
Γράφει ο
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
Π. Υπαρχηγός Εθν. Φρουράς Κύπρου
Π. Αντιπρόεδρος Πανελ. Ομοσπονδίας Θρακικών
Σωματείων (ΠΟΘΣ)

Μ

έχρι πριν από λίγα χρόνια ο Πρόεδρος της Τουρκίας
κατηγορούσε συχνά την Ελλάδα ότι είναι η μοναδική
χώρα στην ΕΕ, όπου στην πρωτεύουσά της δεν υπάρχει
τζαμί.
Η ιστορία είναι λίγο παλιά. Το 2000 ψηφίστηκε από
την τότε κυβέρνηση ο νόμος 2833 δια την κατασκευή
τζαμιού στην περιοχή Χουσμούζα Παιανίας και μάλιστα
με χρηματοδότηση της Σ.Αραβίας. Τούτο δεν κατασκευάστηκε λόγω μεγάλης αντιδράσεως του κόσμου
και της εκκλησίας (Αρχιεπίσκοπος ο μακαριστός Χριστόδουλος). Τελικά το 2017 κατασκευάστηκε στην
Αθήνα ένα (1) ιερό τέμενος (τζαμί) σε έκταση 1000
τετ. μέτρων στο Βοτανικό, σε στρατιωτικό οικόπεδο. Ο
χώρος ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, είναι χωρίς μιναρέ,
χωρητικότητας 500 ατόμων. Το τέμενος αυτό συνορεύει
με την εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου. Η κατασκευή
του ιερού αυτού Τεμένους δεν ικανοποίησε ιδιαίτερα
τον Πρόεδρο της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδος
Ναϊμ Γκαντούρ (είναι μετριοπαθής) από την Αίγυπτο και
εργάζεται στην Ελλάδα πάνω από 40 χρόνια. Η γυναίκα
του Ελένη Στάμου (ακτιβίστρια) ασπάσθηκε το Ισλάμ.
Θα το ήθελε μεγαλύτερο και με μιναρέ. Κατά δήλωσή
του η Μουσουλμανική Ένωση αριθμεί στις 18.000 και
ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός στην Αθήνα δεν
είναι Τουρκογενής.
Το νεοκατασκευασθέν τέμενος δεν είναι το μοναδικό.
Στην Αττική υπάρχουν πάνω από 150 παράτυπα τζαμιά.
Ενδεικτικά θα αναφερθούν μερικά:
Ανά ένα (1) εις Χάμζα πλατείας Βικτωρίας, Πειραιά
(δια τους Έλληνες Μουσουλμάνος Πειραιά), σε προάστιο
Αττικής δια τους Πακιστανούς, Περιστέρι, Νέο Κόσμο,
Αχαρνών, Κυψέλη , Μοναστηράκι και αλλού. Υπάρχουν
επίσης χώροι λατρείας σε υπόγεια, σε πάρκινγκ κ.α.
στα οποία δεν τηρούνται κανόνες υγιεινής. Στους
χώρους αυτούς συγκεντρώνονται πάνω από 1000
άτομα. Σύμφωνα με τη Μουσουλμανική κοινότητα,
στην Αττική μένουν 700.000 άτομα. Μέγα πρόβλημα
επίσης υπάρχει για τα νεκροταφεία των ως άνω ατόμων.

Παλαιότερα μεταφέροντο σε νεκροταφεία της Θράκης.
Υπάρχουν επίσης 2 τζαμιά στην Ν. Κω και ένα (1) στη
Ρόδο.
Στη Θράκη υπάρχουν 256 λειτουργούντα τζαμιά για
τους 95000 Έλληνες Μουσουλμάνους της περιοχής. Η
αναλογία είναι 1:400. Κατά τον έγκριτο δικηγόρο παρ’
Αρείω Παγω κ. Γιαλόγλου Στέργιο, η αναλογία είναι η
μεγαλύτερη στις χώρες τηε ΕΕ και πολύ υψηλότερη
ακόμα και για αμιγή μουσουλμανικά κράτη του πλανήτη.
Στα παραπάνω τεμένη (Θράκης) υπηρετούν 750 θρησκευτικοί λειτουργοί. Η Θράκη είναι η μοναδική περιοχή
της ΕΕ που δίδεται στην μειονότητα το δικαίωμα της
επιλογής του Ισλαμικού Νόμου (Σαρία) για διαφορές
οικογενειακού κληρονομικού δικαίου. Τούτο αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον οι Ιεροδιδάσκαλοι της Ισλαμικής
Θρησκείας μπορούν να διδάσκουν το Κοράνιο στο
μάθημα των θρησκευτικών.
Εις Κομοτηνή και Ξάνθη λειτουργούν από ένα (1) Ιεροσπουδαστήριο, όπως τα Χριστιανικά Εκκλησιαστικά
σχολεία. Οι σπουδές είναι υψηλού επιπέδου, με ισότιμη
πρόσβαση στην 3-βάθμια εκπαίδευση. Το τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, παρέχει ανώτατες Ισλαμικές σπουδές (όπως στη Μέκκα) και μάλιστα
οι υποψήφιοι έχουν το προνόμιο της ποσόστωσης του
0.5%.
Αυτά τα ουκ ολίγα κάνει το Ελληνικό κράτος. Η
Τουρκία όμως η οποία προ πολλού εφαρμόζει επεκτατική
πολιτική εις βάρος της Ελλάδος, δεν αφήνει τη Θράκη
απ’ έξω. Δεν της αρέσει η νομιμότητα. Σε κάθε ευκαιρία
παρουσιάζει τη Μουσουλμανική μειονότητα ως καταπιεσμένη. Κεντρικό ρόλο στα σχέδια της έχει το Τουρκικό
Προξενείο Κομοτηνής. Διαθέτει άφθονο χρήμα, προσωπικό (πράκτορες επί πληρωμή) και ασυλία. Προωθεί
ακραία στοιχεία με σκοπό την επίτευξη κατ’αρχήν αυτονομίας και εν συνεχεία την απόσχιση της Θράκης.
Προς τούτο ενισχύει οικονομικά και με πολλούς άλλους
τρόπους το αποσχιστικό κόμμα DEB (Κόμμα Ισότητας,
Ειρήνης και Φιλίας) και όχι μόνο.
Στην προσπάθεια αυτή ενεργό ρόλο έχουν οι παράτυποι Μουφτήδες (ή ψευτομουφτήδες). Τη στιγμή που
υπάρχουν και οι νόμιμοι Μουφτήδες όπως καθορίζεται
στη Συνθήκη της Λωζάνης.
Σε καμία χώρα του κόσμου, ούτε στην Τουρκία, οι

μουφτήδες δεν εκλέγονται με ανάταση της χειρός,
δεν καθορίζουν το εκλογικό σύστημα, ούτε και πιο
προσωπικό θα ψηφίσει. Οι ψευτομουφτήδες είναι παράτυποι, ανθέλληνες και δηλητηριάζουν στις σχέσεις
μεταξύ Χριστιανών-Μουσουλμάνων. Η Ελληνική πολιτεία
οφείλει να εφαρμόσει επακριβώς το Νόμο χωρίς ελαφρυντικά. Η συμπεριφορά και οι ενέργειές τους είναι
γνωστές. Πάντα κατά της Ελλάδος και υπέρ της Τουρκίας.
Πέραν των παραπάνω κατά καιρούς εμφανίζονται
στον Ελλαδικό χώρο Ιεροκύρηκες του Ισλάμ χωρίς
άδεια. Προ 2ετίας περίπου, Ιεροκύρηκας χωρίς άεια
καλούσε τους σουνίτες στην Αθήνα σε Ιερό Πόλεμο.
Εντοπίσθηκε έγκαιρα, συνελήφθη και μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγκατέλειψε τη χώρα. Τίθεται το
ερώτημα: Ποιος είναι σε θέση να ελέγξει το περιεχόμενο
κηρυγμάτων των ακραίων εκτός από τους πιστούς; Η
στρατολόγηση στο Ισλαμικό Κράτος δεν είναι πάντα οι
ευσεβής πιστοί. Πολλές φορές επιλέγονται άνθρωποι
μοναχικοί, άνεργοι, με ψυχολογικά προβλήματα ή εξαρτημένοι από ουσίες. Ιδιαίτερα οι επισκέπτες κήρυκες.
Οι ακραίοι άνθρωποι του Ισλάμ δεν επιτρέπουν στους
Μουσουλμάνους να έχουν καμία σχέση με τους Χριστιανούς συνανθρώπους τους. «Ούτε μία απλή καλημέρα». Η γραμμή είναι μία. «Η μισαλλοδοξία».
Μετά τα παραπάνω θα πρέπει ο Ελληνισμός να μεγιστοποιήσει εν ομονοία την κοινή αποτρεπτική ισχύ της
πατρίδας μας, στα εναέρια, χερσαία και θαλάσσια
σύνορά μας αλλά και στο εσωτερικό, έναντι της Τουρκίας
και του προέδρου Ερντογάν. Ο οποίος δεν δίστασε
εντός του 21ου αιώνα να μετατρέψει το μεγαλύτερο
Θρησκευτικό Σύμβολο του Χριστιανισμού την Αγία Σοφία
σε τζαμί. Το ίδιο έκανε πρόσφατα με τον Άγιο Σωτήρα
της χώρας. Η ενέργειά του αυτή αποτελεί μέγιστη
ύβρη προς τον Ελληνισμό, την παγκόσμια Ορθοδοξία
και την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Οι αρχαίοι ημών
πρόγονοι αντιμετώπιζαν την ύβρη με τις λέξεις: (άτις,
ύβρις, νέμεσις, τίση).
- άτις (=θόλωμα του μυαλού του υβριστή).
- ύβρις (=πρόκληση δια επέμβαση των θεών, κυρίως
του Δία).
- νέμεσις (=οργή εκδικήσεως των Θεών).
- τίση (=τιμωρία, συντριβή, καταστροφή).
Ο μεγάλος και μακαριστός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ είχε πει: «Η ιστορία κάνει κύκλους».
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αγγελίες

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

***
ΑΤHENS MEDICAL GROUP
Αθανάσιος Μάριος Βούλγαρης ΜD, PhD, F.E.B.U
Oυρολόγος Χειρουργός
Υιός υποστρατήγου ε.α
Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μετ/θείς στη Ρομποτική Χειρουργική στο Cambridge University
Hospital κ Βristol University Hospital
Κηφισίας 56 κ Δελφών, Μαρούσι Διγενη 12, Βούλα
Τηλ: 2106862181, Kιν: 6932416315
www.robosurgery.gr
***
Μεταφραστής (Μηχανικός ΕΜΠ) αναλαμβάνει την
μετάφραση κειμένων από Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
Είναι κάτοχος της κρατικής άδειας διδασκαλίας
και για τις τρεις γλώσσες (Υιός αξιωματικού ε.α.).
Τηλ. 210-6008532,
E-mail: achilakeas@otenet.gr
***
Αλεξάνδρα Εμμ. Βάσιλα
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Ατομική & Ομαδική Θεραπεία- Συμβουλευτική Ενηλίκων,
Παιδιών, Εφήβων, Ζεύγους, Οικογενείας
Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο 6980704349
Βας.Γεωργίου 3, Χαλάνδρι (Εμπ. Κέντρο “Ρολόι” 1ος όροφος)
Email: alexandra.vasila@gmail.com
***
Πωλείται
στον Πειραιά (Υπαπαντή) ,ισόγειο υπερυψωμένο
διαμέρισμα 106τμ-σαλοτραπεζαρία-κουζίνα- μεγάλα
υπνοδωμάτια-διαμπερές-ευήλιο διαθέτει αυλή πλακόστρωτη
αποκλειστικής χρήσης 70τμ-κεντρική θέρμανση-ειδική τιμή
για ένστολους 55.000 ευρώ (δεκτός διακανονισμός)
τηλ: 2299042286 -6944706541
Σχης(Σ) εα Ιωάννης Καλαχάνης
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ο 1ος οροφος ,137τ.μ. σε διπλοκατοικια στο Χαλανδρι.
Ημιεπιπλωμενο. 2 υπνοδωματια, 1 παιδικο (η για χρηση γραφειου)
Μεγαλο σαλονι, χωλ,Κουζινα, Σε αλλο επιπεδο
Τραπεζαρια,μπανιο.Παταρι.
Ελαχιστα κοινοχρηστα.παρκιν στεγασμενο, Ηλιακος.
Αυτονομη θερμανση. Ανανεωση σταδιακη κουφωματων.
850euro συζητησιμο.
τηλ: 2106854748/6936735880 Καραμερου Σισσυ
***
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Θυγατέρα Αξιωματικού ε.α. ,πτυχιούχος καθηγήτρια Γερμανικής,
με πολυετή διδακτική εμπειρία,
προετοιμάζει (ατομικά ή ομαδικά) ενδιαφερόμενους για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
για διπλώματα του Ινστιτούτου Γκαίτε όλων των επιπέδων,
για τις ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ.
Διαθέτει προσωπικό υλικό, καθώς και ειδικά Projekte.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6526906, 6977977912
***
Πωλείται
οικόπεδο 1000 τ.μ , στην περιοχή Διόνη Πικέρμι.
Πληροφορίες
Κα Μανθοπούλου Μαγδαλινή
Τηλέφωνο : 210 6514482 , 6944640497
***
Μεσιτικό Γραφείο
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
***
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1033m2, 65.000 €,
ΘΕΟΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
32η οδός, 122 Ο.Τ., 6ο οικόπεδο. Απρόσκοπτη θέα
Έτοιμες παροχές Ηλεκτρικού, Νερού, τηλεφώνου.
Αρχιτ. Κωνσταντίνος Σπ. Φαναριώτης, 6993 955 031
costfan@yahoo.gr www.goldenbusinesscenter.com
***
Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα,
εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό, πευκόφυτο,
κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό,
1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ.33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
***
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Πόσο σωστά και οικονομικά έχετε ασφαλιστεί;
Αποκλειστικές ειδικές προσφορές για στρατιωτικούς
Αν ακόμα νομίζετε ότι έχετε την οικονομικότερη ασφάλεια..
επικοινωνήστε μαζί μας και θα δείτε πως τίποτα
δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο
Τηλ: 2118001945 & 6932360377
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στη Μαλεσίνα, εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στην θάλασσα, με απεριόρι-

στη θέα στον Ευβοϊκό, 1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
***
Ο Αχιλλέας Παπανικολάου, υιός του Κων. Παπανικολάου
(ΣΣΕ 1973), ολοκλήρωσε επιτυχώς την ειδίκευσή του
στην ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΒΗΤΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ.
Από την 15η Σεπτεμβρίου δέχεται στο ιατρείο του κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού.
Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 69, 4ος όροφος
Τηλ. 6948516139 (WIND)
***
Διαδικτυακά μαθήματα ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ γλώσσας, από θυγατέρα
Αξκού ε. α. Αναστασία Αλέξη γλωσσολόγο, απόφοιτο
πανεπιστημίου της Άγκυρας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Eιδικές τιμές για τα μέλη της ΕΑΑΣ.
Τηλ : 6944051919.
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο 673τ.μ.στην Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ), Ο.Τ.101, υπ
αρ.11 οικόπεδο, ανάμεσα σε δυο θάλασσες (κόλπος Καρύστου90μ και Ν. Ευβοϊκός 70μ). Τηλ 6947217770
***
Ο μεγάλος όμιλος μεσιτικών υπηρεσιών
Nova Real Estate,
αναζητά φιλόδοξους συνεργάτες
στο χώρο των αποστράτων αξιωματικών.
Η εταιρεία παρέχει υψηλά ποσοστά αμοιβών, δυνατότητα
εργασίας εξ αποστάσεως, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων,
άριστο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.
Πληροφορίες κ. Αλεξάκη 210-6458952,
αποστολή βιογραφικών:
alexaki@novarealestate.gr
***
Πωλείται Οικόπεδο
692 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821
***
Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Οικόπεδο 650 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως,
Με σ. δ. 0,4%, ύψος 8,5 μέτρα,
Σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310698630 και 6946411888
***
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)
Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας.
Τηλ.6936739618
***
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
***
Δημήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήμιο Cardiff
MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αμπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com
***
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κόρη Λγου (ΔΒ) ε.α.
Υποθέσεις Αστικού (οικογενειακό, κληρονομικό,
ακίνητα, Κτηματολόγιο, τροχαία, μισθώσεις),
Τραπεζικού, Στρατιωτικού,
Διοικητικού Δικαίου (διαφορές με το Δημόσιο,
ιατρικά σφάλματα), συνταξιοδοτικό.
Τηλ: 6937712066, Θεσσαλονίκη”
***
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αναλαμβάνει ρυθμίσεις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
με μεγάλες εκπτώσεις σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς
σε όλη την Αττική
Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com

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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2ο Πανελλήνιο
Συνέδριο
της Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού
Ιούνιος 2021
Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, όπως γνωρίζετε, η Ένωση είναι ένας ζωντανός οργανισμός αποτελούμενος από ενεργούς πολίτες με κύριο αντικείμενο
επιστημονικής γνώσης την Άμυνα και Ασφάλεια, τη
Στρατηγική, την Ηγεσία, τα αντικείμενα των Ενόπλων
Δυνάμεων και του Στρατού Ξηράς ειδικότερα, καθώς
και σωρεία άλλων επιστημονικών πεδίων και εξειδικεύσεων λόγω των επιπλέον των στρατιωτικών σπουδών στις οποίες τα μέλη της έχουν εντρυφήσει.
Επίσης πολλά από τα μέλη μας έχουν αναπτύξει κοινωνική δράση και ασχολούνται με ποικίλα άλλα πεδία.
Αυτή η γνώση και εμπειρία δεν πρέπει να χάνεται,
αλλά να παρουσιάζεται στην Κοινωνία προς όφελός
της, αλλά και για την ανάδειξη της Ενώσεως ως αξιόλογου κυττάρου της.
Επίσης επιβάλλεται να γίνεται ετήσιος απολογισμός
έργου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων,
ο οποίος λαμβάνοντας δημόσιο χαρακτήρα αποδίδει
τον απαιτούμενο σεβασμό προς τα μέλη μας και αποδεικνύει έμπρακτα την αντίληψη της διαφανούς διοίκησης στις δημόσιες υποθέσεις.
Το 2003 οργανώθηκε με επιτυχία το 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Ενώσεως και τα πεπραγμένα του συγκεντρώθηκαν σε καλαίσθητο τόμο που κοσμεί τη βιβλιοθήκη της Ενώσεως και διανεμήθηκε δεόντως. Η
Ένωση απέδειξε έμπρακτα και σαφώς ότι παρακολουθεί
τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και τον Κόσμο, έχει
μέλη με άποψη και μπορεί να συμβάλλει με εποικοδομητικές παρεμβάσεις σ’ αυτά.
Το 2014 η 1η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών
σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση
στην καλλιτεχνική κριτική επιτροπή αποτελούμενη
από διαπρεπείς καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών,
οι οποίοι εκφράσθηκαν ιδιαίτερα κολακευτικά για την
ποιότητα των εκθεμάτων και το εξαίρετο επίπεδο
των συμμετασχόντων συναδέλφων με καλλιτεχνική
φλέβα.. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι ο Έλληνας αξιωματικός μπορεί να χειρίζεται άριστα το όπλο και εξ
ίσου άριστα να εκφράζει την ευαισθησία του με την
παλέτα, την σμίλη, τη φωτογραφική μηχανή και τα
λοιπά εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης.
Όπως σημειώνει ο Αντγος ε.α. κ. Δημήτριος Μπάκας
στο περί κάλλους σημειώμά του:
“Το κάλλος, ως αισθητικό ενέργημα καθίσταται
αρετή, όταν υπερβεί την αρχική αβίαστη ευεξία
της καρδιάς και ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα
ολιστικής ψυχικής διάθεσης και ενσωματωθεί με
την αλήθεια και το ευρύτερο αγαθό προς όφελος
της ανθρώπινης προσωπικότητας και του κοινω-

νικού συνόλου.
Τότε δεν είναι διατεταγμένη σε προσωποπαγείς
και κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά σε οράματα
που βελτιώνουν τον Άνθρωπο ως ανθρώπινο γένος. Τότε το όραμα της ύπαρξης της Πατρίδας
είναι το αγιότερο και αναδύεται το φρόνημα των
παιδιών της”
Με βάση τα παραπάνω η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού προτίθεται να διοργανώσει τον προσεχή Ιούνιο το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριό της στο όποιο
θα περιλαμβάνονται:
•ο ετήσιος απολογισμός έργου Κεντρικής Υπηρεσίας
και Παραρτημάτων και ο προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς.
•η παρουσίαση θεμάτων Εθνικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και λοιπών από επιτροπές που θα συγκροτηθούν.
•η 2η Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών.
•η οργάνωση εξειδικευμένου Συνεδρίου Στρατιωτικής
Ιστορίας, με επί μέρους θεματολογία τον αγώνα της
Παλιγγενεσίας του 1821.
•η βράβευση προσωπικότητας η οποία με την στάση
της την παρελθούσα χρονιά συνέβαλε στην προώθηση
των συμφερόντων του Ελληνισμού.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας το οργανωτικό και μελετητικό έργο που έχουμε
μπροστά μας είναι τεράστιο και τίποτε από
αυτά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς
την ενεργό συμμετοχή των μελών μας, ημών
των ιδίων.
Παρακαλούμε λοιπόν και σας προσκαλούμε
να συμμετέχετε στις σχετικές μελετητικές
ομάδες εργασίας, καθώς και στην Έκθεση
Εικαστικών.
Ομάδες Εργασίας
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν τη συμμετοχή τους στις παρακάτω
ομάδες εργασίας να αποστείλουν σχετική
αίτηση ενδιαφέροντος στην Ένωση:
Οικονομικών Θεμάτων
Εθνικών Θεμάτων
Κοινωνικών Θεμάτων
Λοιπών Θεμάτων
Συμμετοχή στην 2η Έκθεση Εικαστικών
Προσκαλούνται τα μέλη της Ενώσεως και
τα μέλη των οικογενειών τους να συμμετέχουν στην παραπάνω Έκθεση γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους με σχετική επιστολή
προς την Ένωση στην οποία θα αναφέρουν:

•στοιχεία ταυτότητας συμμετέχοντος και σχέση με
μέλος Ε.Α.Α.Σ. (π.χ. μέλος με αριθ. ταυτότητος μέλους
ΧΧΧΧ, ή σύζυγος μέλους με αριθ ταυτότητος ΧΧΧ)Χ
και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail οπωσδήποτε)
•το εικαστικό πεδίο ενασχόλησής τους (π.χ. ζωγραφική, αγιογραφία, φωτογραφία, γλυπτική κ.λ.π.),
•τον αριθμό των έργων με τα οποία θα συμμετέχουν
(μέχρι 5), και
•την προτεραιοποίηση συμμετοχής των προτεινομένων έργων που οι ίδιοι θα επιθυμούσαν.
Οι επιστολές συμμετοχής παρακαλούνται να αποσταλούν μέχρι 31 Μαρτίου 2021.
Η βοήθεια Συλλόγων και Σωματείων στα οποία δραστηριοποιούνται συνάδελφοι θα είναι πολύτιμη.
Λοιπές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής
Επίτιμος Δκτης 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”
ΠΡOΕΔΡΟΣ Ε.Α.Α.Σ.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Χριστούγεννα! Γιορτή αγάπης, γιορτή ελπίδας·
ένα χαμόγελο χαράς φωτίζει την ψυχή μας,
και όλη η πλάση γύρω μας χαρούμενη γιορτάζει,
γιατί γεννήθηκε ο Χριστός στης Βηθλεέμ τ’ αγιάζι.
Χριστούγεννα! Γέλια, χαρές, τραγούδια κι’ ευτυχία.
Κάτω απ’ το δέντρο σου, Χριστέ, η Φάτνη Σου η θεία
κείτεται, κι’ όλα λαμπρά μες στο χρυσό φαντάζουν,
χίλια στολίδια, άπειρα παιχνίδια σε φωνάζουν.
Μα αύριο θα είναι χαρά; θα ζήσει η ελπίδα;
της βίας και του πόλεμου θα σπάσει η λεπίδα;
Ή μήπως τα Χριστούγεννα είναι για να γελάμε,
να λέμε ποιήματα ευχές κι’ ύστερα να ξεχνάμε!
Kαι μόλις πάψει η χαρά και σβήσουν τα λαμπιόνια,
να σε σταυρώνουμε ξανά Χριστέ, μα με… κανόνια.
Κι όμως, εσύ γεννήθηκες να φέρεις την ειρήνη,
να σβήσουνε τα μίση πια και του πολέμου η δίνη.
Πότε θα ’ρθεί η στιγμή αυτή να ζήσουμε μαζί Σου
το μήνυμα που έφερε η θεία Γέννησή Σου!
Ας ήταν τα Χριστούγεννα να ήταν κάθε μέρα,
για ν’ αγαπάμε ολημερίς και όλους πέρα ως πέρα!!

Ιωάννης Παναγάκος

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

Α’ Βραβείο Παιδικής Ποίησης στον 36ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «ΣΙΚΕΛΙΑΝΑ» 2020 του Διεθνούς Πολιτιστικού Οργανισμού
«ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ» υπό την αιγίδα του «ΟΜΙΛΟΥ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ».

