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

EIΣ OIΩNOΣ APIΣTOΣ AMYNEΣΘAI ΠEPI ΠATPHΣ

Eθνική Hχώ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN ΣTPATOY
Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021 • AP. ΦYΛΛOY 693 ΚΩΔ.:012779

Επετειακό αφιέρωμα:
«200 χρόνια από
την Εθνική Παλιγγενεσία»

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΤΣΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και
φέτος οι Eπετειακές Προσκυνηματικές
Eκδηλώσεις στα όρη Βίτσι και Γράμμο. Η Ε.Α.Α.Σ.
τήρησε στο ακέραιο όσα προβλέπει το καταστατικό της αλλά και οι άγραφοι, πανανθρώπινοι και
πανάρχαιοι νόμοι για την απότιση φόρου τιμής σε
εκείνους που έπεσαν στο καθήκον.

w Συνέχεια στη σελίδα 2

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ

Παναγιώτης Σέκερης

(1785 Τρίπολη Αρκαδίας
w σελ. 5
-1847 Ναύπλιο)

Επισκόπηση Γεγονότων

Καλυπτόμενη
χρονική περίοδος:

20 ΙΟΥΛΙΟΥ – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
w σελ. 6

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 1949
w σελ. 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΜΙΤΣ

Λειτουργία Ιατρείου
Διαιτολογίας & Διατροφής
w σελ. 22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Το ΚΚΕ στην Κατοχή δεν έκανε αντίσταση
αλλά προετοίμαζε κατάληψη της εξουσίας»
Από τον Παναγιώτη Λιάκο,

για το Παιδομάζωμα. Ευτυχώς το απέραντο αρχειακό υλικό είναι σε ψηφιακή μορφή.

Σύμβουλο Επικοινωνίας της Ε.Α.Α.Σ.

Ο

Τελικά, το ΚΚΕ έκανε αντίσταση κατά των κατακτητών για πατριωτικούς λόγους ή απλώς επιδίωκε να κατακτήσει την εξουσία;

Δρ. Ιωάννης Μπουγάς είναι ένας από σημαντικότερους μελετητές, ιστορικούς ερευνητές και συγγραφείς της χώρας μας. Το συγγραφικό του έργο
έχει φωτίσει με αδιάσειστα στοιχεία, μαρτυρίες και άγνωστες μέχρι σήμερα πηγές την δράση του
ΚΚΕ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ/ΔΣΕ στην Ελλάδα και έχει φέρει στο
φως τα φρικτά βιώματα των θυμάτων της δράσης αυτών
των οργανώσεων. Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι ένα
αληθινό, πικρό μάθημα νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Πόσο καιρό ασχολείστε με την δράση του
ΚΚΕ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ/ΔΣΕ στην Ελλάδα; Τι ήταν αυτό
που σας ώθησε να ερευνήσετε αυτή την πτυχή
της ελληνικής ιστορίας;

Είμαι αναγνώστης της ιστορίας της περιόδου 194049 για τουλάχιστον 55 χρόνια, από τα φοιτητικά μου χρόνια στην πατρίδα. Ερευνώ συστηματικά τη δράση του ΚΚΕ
και των οργανώσεών του τα τελευταία 20 χρόνια. Είχα ιδιαίτερη αγάπη στη μελέτη της Ιστορίας γενικά από πολύ
ενωρίς, από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η πρώτη
μου σοβαρή ενασχόληση με την ιστορία της περιόδου
ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για τα γεγονότα των Γαργαλιάνων, της μάχης μεταξύ ΕΛΑΣ και του Τάγματος
Ασφαλείας του ταγ/ρχη Παναγιώτη Στούπα τον Σεπτέμβριο 1944, αμέσως μετά εκείνης στον Μελιγαλά. Τα βιβλία που αναφέρονταν στο γεγονός, έλεγαν τα ακριβώς

αντίθετα από αυτά που είχα ακούσει από αυτόπτες μάρτυρες. Τελικά αυτά τα γεγονότα τα περιέγραψα στο έργο
μου «Ματωμένες Μνήμες 1940-45». Για να τα ερμηνεύσω, έπρεπε να ξεκινήσω από πιο πριν και πιο μακριά, από
τις πηγές τους. Έτσι άρχισα την έρευνα για την Κατοχή σε
εθνικό επίπεδο.
Μπορείτε να μας πείτε μερικά στατιστικά στοιχεία
για το έργο σας όπως ο αριθμός των προσωπικών
συνεντεύξεων που έχετε κάνει και τον όγκο του
αρχειακού υλικού (βιβλία, μπροσούρες, περιοδικά και εφημερίδες), που έχετε μελετήσει;
Τα βιβλία που έχω μελετήσει πρέπει να υπερβαίνουν
τα πεντακόσια και οι συνεντεύξεις και μαρτυρίες που έχω
καταγράψει σε χαρτί ή σε ακουστικό υλικό, πλησιάζουν τις
διακόσιες, κυρίως από την Πελοπόννησο, αλλά και τις περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας ειδικώς

Η σύντομη απάντηση είναι, ότι δεν έκανε αντίσταση
αλλά προετοίμαζε κατάληψη της εξουσίας. Οι ηγέτες του
ΕΑΜ/ΚΚΕ ξεκίνησαν να ομιλούν για αντίσταση μόνο μετά
την επίθεση της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση, αντιστρέφοντας τη μέχρι τότε φιλοναζιστική θέση τους, ανταποκρινόμενοι στην εντολή της Κομιντέρν να πολέμήσουν
τους Γερμανούς. Όμως, δεν θα δείτε το ΚΚΕ να συμμετέχει σε καμία πραγματικά αντιστασιακή ενέργεια, όπως σε
δολιοφθορές που επιζητούσαν οι σύμμαχοι, παρότι έλαβαν τις πρώτες χρυσές λίρες από τη SOE, μέσω του πράκτορα «Οδυσσέα», το φθινόπωρο του 1941. Ο Γιώργης
Σιάντος είναι γνωστόν ότι ήταν εναντίον της ένοπλης αντίστασης μέχρι και το μέσον του 1942. Όλα άλλαξαν μετά
τον Γοργοπόταμο, όταν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα η
Βρετανική Αποστολή και άρχισαν να λαμβάνουν αφειδώς
όπλα, εφόδια και χρυσές λίρες. Από τον Δεκέμβριο του
1942 καθορίστηκε ως στόχος η εξουσία μετά την απελευθέρωση. Η αντίσταση ήταν μόνο το όχημα, ποτέ ο σκοπός.
Να διευκρινίσω βέβαια ότι αυτό αφορούσε τα ηγετικά στελέχη και το πλήθος των οπαδών. Είναι βέβαιο ότι υπήρχαν
απλά μέλη του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ που πίστευαν ότι πολεμούν
τους Γερμανούς.

w Συνέχεια στη σελίδα 7

Σύμβαση Συνεργασία
ΜΤΣ και Τρ Eurobank AE

w σελ. 22

Μετακομιδή των οστών
του Στρατηγού
Στυλιανού Καλμπουρτζή
από την Κύπρο

w σελ. 13

Το
Το παρόν
παρόν εικαστικό
εικαστικό
φιλοτεχνήθηκε
φιλοτεχνήθηκε
από
από τον
τον Σχη
Σχη ε.α.
ε.α.
Αναστάσιο
Αναστάσιο
Φαραντάτο
Φαραντάτο
Μέλος
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
ΔΣ/ΕΑΑΣ
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02 Ενημέρωση
Όροι για την δημοσίευση
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να
έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες
(400) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ουχί δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο.
2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη- αποστολέα
3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει
προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και
αξίες που υπηρετήσαμε.
6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
7. Να αναγράφονται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, οι πηγές
των άρθρων.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα κείμενα για δημοσίευση
ισχύουν τα εξής:
1. Τα κείμενα εξετάζονται και αξιολογούνται από τη συντακτική
επιτροπή.
2. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρθρων, τα κείμενα,
φωτογραφίες και άλλα σχετικά, δεν επιστρέφονται.
3. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.
4. Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.
l Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια αξκου κτλ)
τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν στο τηλ. 211 4184935.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν
να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα και
σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση: eaasgr@gmail.com

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

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

Γράφει ο
Υπτγος ε.α.
Δεβούρος Ιωάννης,
Αντιπρόεδρος
Ε.Α.Α.Σ.
Συζητήθηκε την 15 Σεπ 2021,
στην Ολομέλεια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, το
θέμα των περικοπών των
συντάξεων, της κατάργησης
των επιδομάτων, δώρων, το
εάν οι αξιώσεις των
συνταξιούχων Δημοσίου –
Αποστράτων υπάγονται σε
διετή ή πενταετή παραγραφή
καθώς και η επιστροφή,
αναδρομικά από το 2017, των
κρατήσεων της εισφοράς
αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΑΣ).

Σ

υγκεκριμένα συνεδρίασε η
Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου προκειμένου να ξεκαθαρίσει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως:
α. Η συνταγματικότητα ή μη της κατάργησης των επιδομάτων των δώρων
για τους συνταξιούχους του δημοσίου.
β. Η συνταγματικότητα ή μη της συνέχισης των περικοπών του
ν.4093/2012 μετά τη δημοσίευση
του ν. 4387/2016.
γ. Εάν οι αποζημιωτικές αγωγές που
έχουν ασκηθεί για τα ανωτέρω ζητήματα υπόκεινται σε διετή ή πενταετή
παραγραφή.
δ. Εάν η απόσβεση των αξιώσεων για
όσους δεν είχαν ασκήσει αγωγές
μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου 33

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά και όχι μόνο
του ν. 4734/2020 αντίκειται στο
Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ή όχι.
Στην διαδικασία παρενέβησαν με
πρόσθετη παρέμβαση στην αγωγή από
26 Αυγ 2020 (ΑΒΔ 1283/2020) πολιτικών συνταξιούχων υπαγομένων στο
συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, πρώην εκπαιδευτικού και πρώην
ιατρού ΕΣΥ, κατά του Ελληνικού Δημοσίου ( Υπουργού οικονομικών) και του
ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΄΄Ηλεκτρονικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Αποστράτων
Αξκών Στρατού (ΕΑΑΣ) ο Αντγος ε.α
Καρανίσας Θωμάς και ο Αστυνομικός
Δντης ε.α Καλογιαννάκης Νικήτας.
Η ΕΑΑΣ συνεχίζει τον αγώνα για τη
δικαίωση των μελών της. Ο Αγώνας
αυτός έχει μείζονα πτυχή την νομική –
δικαστική και η Ένωση παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις αντιδρά με στοχευμένες δράσεις, στον κατάλληλο χρόνο.
Από τα τέλη Ιουνίου οι υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ έχουν ξεκινήσει τη σταδιακή
καταβολή των αναδρομικών και των
αυξήσεων στους συνταξιούχους που
έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης,
εφαρμόζοντας το νόμο 4670/2020,
που προβλέπει βελτιωμένα ποσοστά
αναπλήρωσης.
Συγκεκριμένα στόχος του ΕΦΚΑ
είναι, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, να
έχουν καταβληθεί αναδρομικά και αυξήσεις:
n Στους 150.000 παλαιούς συνταξιούχους

n Για τις 20.000 περιπτώσεις νέων
συνταξιούχων που εκκρεμούν
Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει
ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των
100.000 παλαιών συνταξιούχων και
θα έχουν καταβληθεί τα ποσά σε
όσους τα δικαιούνται (υπολογίζεται
περίπου το 20% από αυτούς δικαιούνται αναδρομικά και αυξήσεις).Επίσης
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
για τους παλαιούς συνταξιούχους,
(που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης, πριν από τον Μάιο του 2016), οι
τεχνικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ και την ανάδοχο εταιρεία δείχνουν πως το τελικό πλήθος των δικαιούχων είναι κατά πολύ μικρότερο
από αυτό που έχει επικρατήσει ως εικόνα το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα.
Όπως υπογραμμίζουν πηγές του
ΕΦΚΑ, η διαδικασία του επανυπολογισμού των συντάξεων είναι μια εξαιρετικά σύνθετη και , ως εκ τούτου, χρονοβόρα διαδικασία. Είναι ενδεικτικό
πως στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από
1.000 διαφορετικοί τρόποι ασφάλισης
των μισθωτών, με αποτέλεσμα αυτό να
αντανακλάται τόσο στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων όσο και τον υπολογισμό των αναδρομικών και των αυξήσεων, διευκρινίζουν.
Παρά τις δυσκολίες, οι υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ έχουν ήδη προχωρήσει σε
πληρωμές χιλιάδων συνταξιούχων.

Tηλέφωνα:
210 3633797,
Γραμματεία Προέδρου: 211 4184942
Αντιπροέδρος: 211 4184937
Διευθ. Σύμβουλος: 210 3624495
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων: 210 3632517
e-mail:eaasgr@gmail.com
www.eaas.gr

Συντακτική επιτροπή:
Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ι.ωάννης
Αντγος ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Λιάκος Παναγιώτης

Δντης Σύνταξης:
Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ

Αρχισυντάκτης:
Λιάκος Παναγιώτης

DTP-Eκτύπωση:
Νews Press Hold

Συνέχεια από 1η σελίδα
Η Ένωση έφερε σε πέρας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων για τους νεκρούς αξιωματικούς
και οπλίτες του Ελληνικού Στρατού,
που έπεσαν το θέρος του 1949, πολεμώντας το ξενοκίνητο αποσχιστικό κίνημα , υπερασπιζόμενοι την ελευθερία
και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος. Η προσέλευση του λαού, παρά τα
αναπόφευκτα κωλύματα που θέτει
διαρκώς ενώπιον όλων η πανδημία,
ήταν αθρόα και στις δύο εκδηλώσεις.

φείου του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη Μ. Αντωνίου. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, το προσκλητήριο πεσόντων και την ενός λεπτού σιγή, ακολούθησε ο χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του παραρτήματος Καστοριάς της
Ε.Α.Α.Σ. Υπτγο ε.α. Ηλία Τζωρτζόπουλο. Το νόημα της διοργάνωσης της εκδήλωσης ανέλυσε στον χαιρετισμό που
απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ
Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής . Κεντρικός ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος
και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού «Βεργίνα» κ. Σέργιος Καλόγηρος.

Στο Βίτσι το παρόν έδωσαν, μεταξύ
άλλων, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Τζηκαλάγιας και Κωνσταντίνος Μπογδάνος , ο βουλευτής
της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς Φ.
Κρανιδιώτης και ο πρόεδρος του κόματος Δημιουργία Ξανά Θ. Τζήμερος. Επίσης, παρέστη η επικεφαλής του γρα-

Στο Γράμμο, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο Στρατηγός Κόρκας Κωνσταντίνος, ο οποίος συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις του εμφυλίου πολέμου, αντιπρόσωποι των κομάτων Δημιουργία Ξανά και Νέα Δεξιά. Εκφωνήθηκε χαιρετισμός της Βουλευτού της
Νέα Δημοκρατίας Μαρίας Αλεξάνδρας
Κεφάλα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την

επιμνημόσυνη δέηση για τους ηρωικούς νεκρούς του Ελληνικού Στρατού,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Δριυνουπόλεως και
Πωγωνιανής κ. Ανδρέα και ακολούθησε το προσκλητήριο πεσόντων, ενός
λεπτού σιγή και ο χαιρετισμός από τον
Πρόεδρο του παραρτήματος της
Ε.Α.Α.Σ. Ιωαννίνων Σχη ε.α. Δημήτρη
Καλησπεράτη. Χαιρετισμό εκ μέρους
της Ενώσεως απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της, Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος . Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης και εκδότης του περιοδικού «Ενδοχώρα» κ.
Ιωάννης Κουριαννίδης.
Δέσμευση όλων είναι οι εκδηλώσεις του 2022 να είναι μαζικότερες και
οι θυσίες των ηρώων μας να αποτελούν
παραδείγματα προς μίμηση για τις επόμενες γενεές.
Το Γραφείο Τύπου της ΕΑΑΣ
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Εκδήλωση 03

Χαιρετισμός στην Επετειακή
Εκδήλωση στο ΒΙΤΣΙ 2021
Του
Αντιστράτηγου
ε.α. Σταύρου
Κουτρή

Προέδρου ΕΑΑΣ
Αγαπητοί συμπολίτες, συνάδελφοι, φίλες
και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας βλέπω κοντά
μας για άλλη μια χρονιά στα ιερά αυτά χώματα,
όπου πριν από 72 χρόνια, Καλοκαίρι του ’49,
εξασφαλίστηκε:
n η ελευθερία της Πατρίδας μας,
n η εδαφική της ακεραιότητα και
n η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος με τη νίκη του Ελληνικού Στρατού επί
των ξενοκίνητων ανταρτικών δυνάμεων του
αυτοαποκαλούμενου “Δημοκρατικού Στρατού”.
Ευχαριστώ θερμά το τοπικό Παράρτημα
τηε Ενώσεως για την άρτια οργάνωση της
εκδήλωσης και όλους σας για την παρουσία
σας.
Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1850 μ. του
ορεινού συγκροτήματος του ΒΕΡΝΟΥ, γνωστού ως ΒΙΤΣΙ. Αυτό το βουνό είναι ένα φυσικό
κάστρο μεταξύ Φλώρινας, Καστοριάς και Πρεσπών. Η στρατιωτική του αξία αναγνωρίστηκε
από τις ανταρτικές δυνάμεις και με τα κατάλλη-

λα έργα οχύρωσης και πυκνή επάνδρωση ενίσχυσαν την φυσική του διάσταση, καθιστώντας
το άπαρτο φρούριο.
Από εδώ ξεκίνησε το Καλοκαίρι του 1949
το ξήλωμα των ανταρτών για να ολοκληρωθεί
τον Αύγουστο στο Γράμμο.
Εδώ έπεσαν ηρωικά μάρτυρες του έθνους
και της δημοκρατίας, ελληνόπουλα πιστά στον
όρκο τους και στις εντολές της Πολιτείας.
Σήμερα είμαστε εδώ, πιστοί στον ανθρώπινο και Θείο νόμο, πιστοί στο στρατιωτικό μας
καθήκον, ν΄ ανάψουμε ένα κερί για την ανάπαυση της ψυχής τους και να υποβάλλουμε τα
σέβη μας στη θυσία τους.
Στο πλαίσιο του θρησκευτικού καθήκοντος
ξεκίνησε το 2008 η προσπάθεια ανέγερσης
του Ιερού Ναού που βρίσκεται δίπλα μας στη
μνήμη του Αγ. Ιωάννη Προδρόμου και του Αγ.
Γεωργίου του Ελευθερωτή από πρωτοβουλία
μελών του ΔΣ της Ενώσεως, αποστράτων
αξιωματικών και πολιτών και με την οικονομική
συνδρομή χιλιάδων συμπολιτών μας. Θυρανοίξια τελέστηκαν στις 26 Ιουνίου του 2010. Αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω τα ονόματα των πρωτοστατών αυτού του τάματος:
Πρωτίστως των κεκοιμημένων:
n Αντγου ε.α. Μπίκου Δημητρίου
n Αντγου ε.α. Φρατζεσκάκη Ελευθερίου
n Αντγου ε.α. Χούσου Ευσεβίου
n Ταξχος ε.α. Κοτίκη Κωνσταντίνου
και ακολούθως των :
n Αντγου ε.α. Ασλανίδη Ιωάννη (τ. μέλος ΔΣ
ΕΑΑΣ)

n Αντγου ε.α. Μαυροδόπουλο Παντελή (επίτιμος πρόεδρος ΕΑΑΣ)
n Αντγου ε.α. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου (τ. μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ)
n Αντγου ε.α. Βράϊλα Γεωργίου
n Αντγου ε.α. Επιτήδειου Γεωργίου (τ. μέλος
ΔΣ ΕΑΑΣ, και τ. ευρωβουλευτής)
n Υπτγου ε.α. Καραχάλιου Γεωργίου
n Υπτγου ε.α. Κρέζα Βασιλείας
n Σχη (ΠΖ) ε.α. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα
n Σχη ε.α. Χρήστου Πέτρου
n Ανθγου (ΠΖ) ε.α. Τοτονίδη Νικολάου (τ. μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ)
n Εφ Ανθγου (ΠΖ) Νικολάου Χαραλάμπου
κ. Δελή Νικολάου
Η ΕΑΑΣ όλα αυτά τα χρόνια οργανώνει αυτές τις τελετές/μνημόσυνα σύμφωνα με τις νομικές και ηθικές της υποχρεώσεις. Η Ένωση

δεν λύνει το ιστορικό θέμα της εμφύλιας διαμάχης, δεν κάνει στείρα πολιτική πάνω σε αυτό
το ευαίσθητο θέμα, δεν ξύνει πληγές, ούτε
ανακυκλώνει μίσος, όπως δυστυχώς η αριστερή προπαγάνδα θέλει να της καταλογίζει. Εκτελεί καθήκον ιερό και τίποτε παραπάνω.
Ας αφήσουν λοιπόν οι πάσης φύσεως
στρατευμένοι δημοσιολογούντες και αρθρογράφοι την προσπάθεια προπαγάνδας, κατασυκοφάντησης των ενεργειών μας και διαστρέβλωσης του σκοπού μας. Καλούμε τους
τότε αντιπάλους του Έθνους και του Ελληνικού
Στρατού, που πρώτοι “ήρξαντο χειρών αδίκων”, να αναγνωρίσουν το ιστορικό πολιτικό
λάθος τους, που αιματοκύλησε τη χώρα, να
αποκηρύξουν την δια της βίας επίλυση των πολιτικών διαφορών, να κηρύξουν την πίστη τους
στη δημοκρατία και ευχόμαστε να προσέρχονται στο μέλλον στους χώρους αυτούς, ώστε
από κοινού να μπορούμε να αναφωνήσουμε
“ποτέ ξανά”.
Από αυτό το βήμα και με το θεσμικό μου
ρόλο, καλώ την Πολιτεία με τα επίσημα όργανά
της, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση,
Βουλή, Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας να συμμετέχουν και να αναλάβουν επιτέλους το καθήκον που τους αναλογεί. Είναι άδικο γι’ αυτούς και όλους μας να υποκύπτουν
στην στρεβλή προπαγάνδα που χρόνια αντιμετωπίζουμε. Αν αρνείσαι να τιμήσεις τους νεκρούς σου πως θα απαιτήσεις νέες θυσίες στο
μέλλον.

Κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Σ. Καλόγηρου στο Βίτσι
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης της Ε.Α.Α.Σ. στο
Βίτσι ήταν ο δημοσιογράφος, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού «Βεργίνα» κ. Στέργιος Καλόγηρος. Στην ομιλία του ο κ. Καλόγηρος αναφέρθηκε
στον χαρακτήρα της εκδήλωσης επισημαίνοντας τα εξής:
«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες και μας λένε ότι κάνουμε
γιορτές μίσους, επειδή δεν παραδώσαμε την πατρίδα
στους κομμουνιστές και δεν γίναμε Αλβανία του Χότζα,
Κούβα του Κάστρο, Καμπότζη του Πολ Ποτ και Ρουμανία
του Τσαουσέσκου. Είμαστε περήφανοι που η γαλανόλευκη με το σταυρό νίκησε την κόκκινη σημαία με το
σφυροδρέπανο».
Στη συνέχεια, ο ομιλητής έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην άλυσο των γεγονότων που οδήγησαν
στον θρίαμβο των ελληνικών όπλων τον Αύγουστο του
1949: «Τρεις αιματηρούς γύρους προσπαθειών για να
καταλάβουν την εξουσία έκαναν τα μέλη του ΚΚΕ, το
οποίο δίκαια αποκαλεί «κόμμα του εγκλήματος και της
προδοσίας» ο Γέρος της Δημοκρατίας Γεώργιος Παπανδρέου, ο μεγαλύτερος ίσως αντικομουνιστής ηγέτης. […]
Ο πρώτος γύρος της κομμουνιστικής ανταρσίας ήταν την
περίοδο 1941 – 1944, όταν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τρομοκρατούσε την ελληνική ύπαιθρο και δολοφονούσε άμαχο πληθυσμό μέσα στην κατοχή και στρατολογώντας με τη βία
τους νέους και τις νέες. […] Το Δεκέμβριο του 1944
έχουμε το δεύτερο γύρο με τα λεγόμενα «Δεκεμβριανά»,
που αποτελούν στην ουσία την προσπάθεια των κομμουνιστών να κατακτήσουν την Αθήνα. Ευτυχώς, χάρη στην
αυταπάρνηση και τον ηρωισμό του στρατού και της χωρο-

φυλακής, η Αθήνα δεν έπεσε στα κομμουνιστικά νύχια.[…] Και πάμε στον τρίτο γύρο που ακολούθησε και αιματοκύλησε για τρία χρόνια την Ελλάδα. Το 1946 το ΚΚΕ
επειδή γνώριζε ότι δεν είχε κανένα απολύτως λαϊκό έρεισμα απείχε από τις εκλογές, καθώς αν συμμετείχε θα
φαινόταν η μηδαμινή επιρροή του στο γενικό πληθυσμό.
Έτσι για ακόμη μια φορά θα προσπαθήσει να πάρει την
εξουσία με τα όπλα, αφού δεν μπορεί με την κάλπη. Σφαγές, τρομοκρατία, βασανισμοί, βιασμοί απαγωγές, ολοκαυτώματα, βίαιες στρατολογήσεις συνθέτουν τη δράση
των κομμουνιστικών ταγμάτων. Για 4 χρόνια προσπαθούσαν να μας σκλαβώσουν. Δεν τα κατάφεραν εξαιτίας των
ηρώων, τη μνήμη των οποίων τιμούμε σήμερα. […] Είναι
η Ιστορία που οι εθνομηδενιστές ανθέλληνες θέλανε
πάντα να προδώσουν. Και τότε. Και τώρα. Πιστοί στο ιδεολόγημα τους για την κατάργηση του Ελληνικού Έθνους,
και την πλήρη καταπάτηση των συνόρων της χώρας
μας». Ο κ. Καλόγηρος συνέχισε την ομιλία του συνδέοντας τους παρελθόντες κινδύνους και τις προκλήσεις στις
οποίες απάντησε δυναμικά ο Εθνικός Στρατός της πατρίδας με το σήμερα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Μακεδονία μας και την προσβλητική για τους Έλληνες Συμφωνία των Πρεσπών: «Με ποιο σκεπτικό και υποχρεωμένοι από ποια άραγε ανάγκη εμείς οι περήφανοι Έλληνες
παραχωρήσαμε το πολύτιμο όνομα για το οποίο χύθηκαν
τόνοι αίματος ηρώων; Κι αν αυτή η απόφαση που ελήφθη
από μια αισχρή μειοψηφία δεν είναι προδοσία , τότε τι είναι;
Ποιος είναι ο σεβασμός στην λαϊκή βούληση που

επικαλούνται οι πολιτικοί και ποια η δημοκρατία τους, εάν
για ένα θέμα ύψιστης σημασίας δεν έγινε δημοψήφισμα;
Ποιοι ήταν αυτοί που γύρισαν την πλάτη στη φωνή και οργή λαού και κλήρου; Ποιοι και γιατί αγνόησαν τα εκατομμύρια του κόσμου που βροντοφώναξε στα συλλαλητήρια
στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε όλη την οικουμένη ότι η
Μακεδονία είναι μία και είναι μόνο Ελληνική; […]
Όπως έχω τονίσει και σε ομιλίες μου στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, «πρέπει επιτέλους να φύγουμε
από το δόγμα του ‘δεν παραχωρούμε και δεν διεκδικούμε τίποτα’ στο ‘δεν παραχωρούμε, αλλά διεκδικούμε την
προστασία της ελληνικής μειονότητας, όπου υπάρχει’ και
ειδικά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 700.000 Ελλήνων που ζουν στα Σκόπια».
Καταλήγοντας, ο κ. Καλόγηρος σχολίασε το ζήτημα
της επικινδυνότητας των αριστερών ιδεοληψιών για την
πατρίδα και τον λαό:
«Δυστυχώς ο Αριστερός Φασισμός δεν ηττήθηκε εξ
ολοκλήρου το 49, αλλά εξακολουθεί και υπάρχει μέχρι
τώρα και καταστρέφει τη χώρα.
Λένε λοιπόν ορισμένοι της αριστεράς ότι είναι γιορτή μίσους η απόδοση τιμής στους ήρωες. Όμως εάν δεν
υπήρχε η θυσία εκείνων των ανθρώπων που ήλθαμε
εδώ για να τιμήσουμε, σήμερα θα ήμασταν Κούβα, Αλβανία ή Β. Κορέα. Η διαφορά ανάμεσα σε έναν Έλληνα που
είναι πατριώτης, και πατριώτες είναι το 99% των Ελλήνων, και σε έναν που λέγεται Έλληνας αλλά είναι αριστερός φασίστας, είναι ότι ο Έλληνας πατριώτης ποτέ δεν
χτύπησε και δεν θα χτυπήσει πολίτη που φορά πάνω του

ή που κρατά την ελληνική σημαία. Ο αριστερός φασίστας
χτυπούσε και θα χτυπήσει μόνο αυτόν που φορά ή κρατά
την ελληνική σημαία!
Εμείς εδώ σήμερα ήλθαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στους Έλληνες Πατριώτες μας!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ, ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!»
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Εκδήλωση
Του Υπτγου ε.α.
Δεβούρου Ιωάννη,
Αντιπροέδρου
Ε.Α.Α.Σ.

Χαιρετισμός στην Επετειακή
Εκδήλωση στο ΓΡΑΜΜΟ 2021

Σεβασμιότατε, Αγαπητά μέλη
και φίλοι της Ενώσεως,
Κυρίες και Κύριοι

Ε

κ μέρους του προέδρου και του Δ.Σ.
της Ε.Α.Α.Σ. απευθύνω θερμό χαιρετισμό σε όλους εσάς που τιμάτε με την
παρουσία σας την επετειακή προσκυνηματική εκδήλωση της Ένωσης στο όρος Γράμμο.
Η επίσκεψη μας στα μνημεία των πεσόντων του Ελληνικού Στρατού (Ε.Σ.), στην
όμορφη Βούρμπιανη και την Κόνιτσα, έχουν
σκοπό την απότιση φόρου τιμής και μνήμης
στους Αξ/κους Υπαξιωματικούς και Οπλίτες
του Ε.Σ. οι οποίοι πολέμησαν τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν στις πολεμικές επιχειρήσεις, για την καταστολή της καθοδηγούμενης από ξένα κέντρα επιρροής κομμουνιστικής ανταρσίας, από το 1946 έως τις 29 Αυγούστου 1949.
Έχουν περάσει 72 χρόνια από το καλοκαίρι του 1949 όταν οι δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ), υπό την διοίκηση του
στράταρχου Αλέξανδρου Παπάγου κατέλαβαν τα ισχυρά οχυρά των κομμουνιστών ανταρτών, στις κακοτράχαλες αετοράχες το
Γράμμου και του Βιτσίου, γεγονός που σήμανε το τέλος του εμφυλίου πολέμου που στοίχισε στην χώρα 111.000 νεκρούς και με πολύ σοβαρές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα
ανάλυσης, γεωπολιτικά, οικονομικά, εθνικά,
κοινωνικά, ιστορικά.
Ο Ε.Σ. πολέμησε τότε για να διαφυλάξει
την δημοκρατία, την ελευθερία και τις αξίες

του έθνους υπακούοντας στις εντολές της
νομίμου και δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, με πρωθυπουργό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ακολούθησαν για μια ακόμη
φορά τον δρόμο της τιμής και του χρέους κάνοντας πραξη αυτά που τους υπαγόρευε η
συνείδησή τους και η φιλοπατρία, με θάρρος
και αποφασιστικότητα. Αυτός ο αγνός πατριωτισμός είναι που οδηγεί τους Έλληνες
δια μέσου των αιώνων να κάνουν το καθήκον τους προς την πατρίδα με τέτοιο ηρωισμό

και αυτοθυσία, ώστε οι πράξεις τους ν’ αποτελούν σημείο αναφοράς στην παγκόσμια
ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη Θερμοπύλες χρησιμοποιείται αυτούσια στην Αγγλική
γλώσσα, για να περιγράψει τον μέχρι εσχάτων αγώνα!
Αν η θυσία όλων εκείνων των παλληκαριών που αγωνίστηκαν να διατηρηθεί η δημοκρατία στην χώρα που γεννήθηκε δεν
αναγνωρίζεται σήμερα, αυτό δεν σημαίνει
ότι είναι δυνατόν να μειωθεί το μέγεθος της
προσφοράς τους!
Για εμάς δεν υπάρχει διαχωρισμός
“εμείς” και οι “άλλοι”. Είμαστε όλοι Έλληνες!
Εκείνο όμως που αρνούμαστε να δεχτούμε
είναι η παραχάραξη της ιστορίας, διότι αυτή
περνάει πάνω από τους τάφους των χιλιάδων θυμάτων μας η ιστορική σκύλευση των
οποίων ισοδυναμεί με κατάπτυστη προδοσία!
Ο αδελφοκτόνος αυτός πόλεμος άφησε
βαθιά διχαστικά στους Έλληνες, την Κοινωνία και την πολιτική για δεκαετίες μέχρις
ότου η Ελληνική Πολιτεία έδωσε το χέρι
στους πλανημένους αντιπάλους της και κήρυξε την ανάγκη συμφιλίωσης. Κύριοι πρωταγωνιστές του δράματος έδωσαν τα χέρια, η
πολιτική ζωή του τόπου εξομαλύνθηκε και η
κοινωνία ειρήνευσε.
Την ιστορία έχουμε την υποχρέωση να
την μελετούμε και να την αποδεχόμαστε
όπως είναι χωρίς να την τοποθετούμε στην
κλίνη του Προκρούστη των σκοπιμοτήτων.
Έχουν αλλάξει οι εποχές, έχει κυλήσει
πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Περικλής στον πε-

ρίφημο επιτάφιο λόγο τον οποίο εκφώνησε
για να τιμήσει τους νεκρούς του δεύτερου
έτους του Πελοποννησιακού πολέμου χαρακτήρισε τον θάνατο για την υπεράσπιση της
πατρίδας ως τον πλέον τιμητικό και οριοθετεί
στους αιώνες το πρακτέο με τη φράση:
“…Εγώ δε τολμώ να πιστεύω πως άνδρες που δοξάστηκαν με τα έργα τους, με έργα μόνο θα ταίριαζε να τιμηθούν, έργα όπως
η δημόσια αυτή ετοιμασία που βλέπετε
εδώ…”
Σήμερα βρισκόμαστε εδώ όχι για να μισήσουμε, αλλά για να τιμήσουμε.
Σήμερα δεν γιορτάζουμε νίκες, θρηνούμε για τον αδελφοκτόνο αλληλοσπαραγμό
και όλα του τα θύματα.
Σήμερα δεν θριαμβολογούμε, απλά ευγνωμονούμε τους μαχητές του τότε, που μας
χάρισαν το ευτυχές για το Έθνος αποτέλεσμα
εκείνων των αγώνων, και που η ίδια η Ιστορία
σήμερα τους δικαιώνει.
Σήμερα ευχόμαστε ποτέ ξανά να μη ζήσουμε οι Έλληνες τέτοιο κακό.
Τιμούμε λοιπόν αυτούς που έπεσαν
ηρωικά, πειθόμενοι τοις ρήμασι της Ελληνικής Πολιτείας, ανάβουμε το κεράκι μας και
προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών, όλων των πεσόντων Ελλήνων στο πεδίο
της μάχης.
Οι άνδρες του Ε.Σ. που πολέμησαν στο
Γράμμο και το Βίτσι, εξασφάλισαν αιώνια δόξα και έλαβαν τη θέση που τους αρμόζει στο
πάνθεον των Ελλήνων Ηρώων.
Αθάνατοι!

Κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Ι. Κουριαννίδη στον Γράμμο
Στην εκδήλωση της Ε.Α.Α.Σ. στον Γράμμο εις μνήμην
των πεσόντων ηρώων του Εθνικού Στρατού στις επιχειρήσεις εναντίον του ξενοκίνητου αποσχιστικού κομμουνιστικού κινήματος, κύριος ομιλητής ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης και εκδότης του περιοδικού «Ενδοχώρα» κ. Ιωάννης Κουριαννίδης. Αρχικά, μίλησε για τα
δύο μέτρα και δύο σταθμά που χρησιμοποιούνται για την
ιστορική αποτίμηση όσων συνέβησαν τότε από την πλευρά
της Αριστεράς. Συγκεκριμένα, είπε: «Οι υπαίτιοι, λοιπόν,
της συμφοράς αυτής που έπληξε την πατρίδα μας μεταπολεμικά και που οδήγησε σε έναν ανελέητο αδελφοκτόνο
πόλεμο, μέχρι και σήμερα όχι μόνο δεν έκαναν την αυτοκριτική τους (τόσο αγαπητός σε αυτούς όρος, που όμως
αυτός αφορά πάντα τους ιδεολογικούς και εσωκομματικούς αντιπάλους τους και ποτέ τους ίδιους!), αλλά και εξακολουθούν αμετανόητοι να χρησιμοποιούν εκφράσεις
υποτιμητικές και απαξιωτικές για όσους υπερασπίστηκαν
το δικαίωμα του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία.
Χαρακτηρίζοντας ως «γιορτές μίσους» τις τελετές μνήμης
προς τους ανθρώπους αυτούς, στήνουν τα δικά τους μνημεία (πραγματικού) μίσους. Μίσους εναντίον των ανθρώπων που θυσίασαν τα καλύτερά τους χρόνια και πολλοί
από αυτούς την ίδια τους τη ζωή, για να σώσουν την πατρίδα από τα νύχια τους. Ένα τέτοιο τοπόσημο μίσους βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από το χωριό αυτό, στο χωριό Θεοτόκος, πάνω στον άξονα Πανταλόφου – Κονίτσης. Ανα-

φέρομαι στο μουσείο του λεγομένου «Δημοκρατικού»
Στρατού Ελλάδας, με τα ονόματα εκατοντάδων νεκρών
ανταρτών, ανάμεσα στα οποία συνυπάρχουν και αρκετές
δεκάδες αλλοεθνών, κυρίως Βουλγάρων, Αλβανών και
φυσικά Σκοπιανών, που πλαισίωναν τις τάξεις τους με την
ιδιότητα του «Μακεδόνα», όπως αυτοαποκαλούνταν!»
Στη συνέχεια, ο κ. Κουριαννίδης αναφέρθηκε σε προσωπικά βιώματά του όσον αφορά τη μεγαθυμία των νικητών πατριωτών και τη μικροψυχία των ηττημένων κομμουνιστών: «Η προσπάθεια παραποίησης της ελληνικής ιστορίας, ειδικότερα των τραγικών εκείνων στιγμών που παραπλανημένοι από τα κομμουνιστικά ιδεολογήματα Έλληνες
πήραν τα όπλα εναντίον της πατρίδας τους, συντελείται
χωρίς ουσιαστική αντίδραση, αφού η πολιτική του κατευνασμού των παθών είναι, όπως προανέφερα, μονομερής.
Και αυτό σας το επιβεβαιώνω και με την προσωπική μου

εμπειρία, αφού μπροστά σας βρίσκεται ο γιος ενός ανθρώπου που ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε και τραυματίστηκε σε αυτά εδώ τα χώματα, στις κορυφογραμμές του Γράμμου. Ο 97χρονος σήμερα, ταξ/χος
ΠΖ ε.α. Χαράλαμπος Κουριαννίδης, παρά τους εφιάλτες
που ζώνανε τα όνειρα τού ταραχώδη ύπνου του για χρόνια, ποτέ δεν μίλησε με μίσος εναντίον των μητραλοιών
κομμουνιστών. Αντιθέτως προσπαθούσε πάντοτε να ανιχνεύσει και τυχόν ευθύνες της πλευράς των νικητών, σε
μία καλοπροαίρετη προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, επιχειρώντας να κάνει πράξη στη δική του συνείδηση την εθνική συμφιλίωση. Και δεν ήταν ο μόνος…
Αντιθέτως από την άλλη πλευρά καλλιεργείται ακόμη και
σήμερα η μισαλλοδοξία και ένα πνεύμα ρεβανσισμού, που
μάλιστα εκδηλώθηκε με τραγικό τρόπο για τα εθνικά μας
δίκαια με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών».
Ο κ. Κουριαννίδης επίσης τόνισε την ανάγκη η ελληνική πολιτεία να θέσει υπό την αιγίδα της τις εκδηλώσεις τιμής στους ηρωικώς πεσόντες οπλίτες και αξιωματικούς
του Εθνικού Στρατού στις μάχες του Γράμμου και του Βιτσίου: «Οι μαχητές της ελευθερίας και της δημοκρατίας αξίζουν την αιώνια ευγνωμοσύνη της πατρίδας. Μια πατρίδα,
όμως, που δείχνει εδώ και χρόνια την αγνωμοσύνη της
προς τη θυσία και την προσφορά τους. Οι σεμνές τελετές
στη μνήμη τους, όπως η σημερινή, γνωρίζουν μία θεσμική
απαξίωση, αφού η επίσημη πολιτεία λάμπει διά της απου-

σίας της. Τι είναι άραγε αυτό που αποτρέπει την ελληνική
πολιτεία να θέσει υπό την αιγίδα της αυτές τις εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής προς τους ήρωές της; Είναι μία απλή λάθος προσέγγιση στο νόημα της θυσίας τους και στα ιστορικά γεγονότα της εποχής; Είναι μία κακώς νοούμενη πολιτική λήθης και κατευνασμού των παθών;
Κατά την άποψή μου πρόκειται για κάτι πολύ υψηλότερο, που οδηγεί όμως σε λάθος τακτικές.
Βλέπετε, η κομμουνιστική ιδεολογία στηρίζεται πάνω
στο αξίωμα της πάλης των τάξεων. Καλλιεργεί δηλαδή
συνθήκες συγκρουσιακές μέσα σε μία κοινωνία, δημιουργεί εχθρούς ακόμη και μέσα σε άτομα της ίδιας οικογένειας, διαρρηγνύει ιστορικούς και κοινωνικούς δεσμούς βαθειά ριζωμένους για αιώνες στην ιστορική πορεία ενός
έθνους. Σε άτομα μάλιστα του ιδίου έθνους, που μιλούν
την ίδια γλώσσα, έχουν την ίδια θρησκεία, ζουν με τον ίδιο
τρόπο, αυτά τα ρήγματα είναι πολύ πιο βαθειά, πολύ πιο
επώδυνα, ακριβώς διότι απαιτείται υπερπροσπάθεια για
να σπάσουν αυτοί οι δεσμοί. [..] Η πολιτεία έχει ιστορική
ευθύνη τόσο απέναντι στη μνήμη των ηρωικών υπερασπιστών της όσο και στην ίδια την ύπαρξή της, να είναι μπροστάρης στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης όπως η σημερινή. Είναι το ελάχιστο πνευματικό αντίδωρο απέναντι σε ανθρώπους που έκαναν με αυταπάρνηση το χρέος τους προς
αυτήν.
Αθάνατοι!»
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Γράφει ο Αντγος ε.α. Ιωάννης
Μ. Ασλανίδης, Επίτιμος
Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
Επειδή! Σήμερα
συμπληρώνεται, άλλος ένας
επετειακός χρόνος (29
Αυγούστου 1949), από το τέλος
του Ελληνικού
αλληλοσπαραγμού, θα ήθελα
για άλλη μία φορά, με λίγα
λόγια σταχυολογώντας τα
παρακάτω να επισημάνω την
ιστορική αδικία που συνεχίζει
να επαναλαμβάνεται στην
μνήμη των υπερασπιστών της
Πατρίδος μας της περιόδου
1946-1949. Οι οποίοι με την
θυσία τους απέτρεψαν τους
τότε ξενοκίνητους
πλανεμένους κομμουνιστές της
πατρίδος μας, καθώς και τους
συνοδοιπόρους των ομόρων
κρατών, να πραγματοποιήσουν
τα καταχθόνια σχέδια
εκείνων… που μεθόδευαν τον
εδαφικό ακρωτηριασμό της
χώρας μας και τον
εξανδραποδισμό του λαού μας.

Χ

ωρίς να είναι στις προθέσεις
μου η ανάξεση πληγών του
παρελθόντος κρίνω σκόπιμο,
χωρίς μίσος και πάθος, έτσι απλά
ελεύθερα, υπηρετώντας το δίκαιο,
να επισημάνω την Ιστορική Αλήθεια,
για μια τόσο σημαντική περίοδο
(1946-49) της νεώτερης Ιστορίας της
Ελλάδος, κατά την οποία διακυβεύτηκαν η Ελευθερία του Ελληνικού
λαού, το Δημοκρατικό πολίτευμα της
χώρας και η εδαφική ακεραιότητα
της πατρίδος μας.
Οι Μάχες στο Γράμμο και το Βίτσι
και η νίκη του Ελληνικού Στρατού,
αποτελούν Ιστορικό ορόσημο μιας
πραγματικής Εθνικής Αντίστασης κατά των πλανεμένων δυστυχώς αδελφών Ελλήνων τότε κομμουνιστών,
για την σωτηρία της πατρίδος.
Η Ελλάδα του Βορειοηπειρωτικού
έπους του 1940, με τους αγώνες της
στα βουνά της Ηπείρου, έδωσε το
πρώτο βασικό και ουσιαστικό ράπισμα στον φασισμό, όταν ισχυρά κράτη του τότε γνωστού κόσμου έπιπταν
το ένα μετά το άλλο, δίνοντας έτσι
την πρώτη ελπίδα και κουράγιο στον
Ελεύθερο κόσμο για την τελική νίκη.
Ήλθε στη συνέχει η εφιαλτική νύ-

Εκδήλωση

ΓΡΑΜΜΟΣ – ΒΙΤΣΙ

(ΜΝΗΜΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚAI OΧΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ)
κτα της κατοχής.
Η Ερειπωμένη, εξαντλημένη και
καθημαγμένη Ελλάδα, κάτω από το
βαρύ πέλμα του Γ΄ ΡΑΙΧ δεν ησύχασε, συνέχισε τον αγώνα της κατά του
κατακτητή μέχρι της τελικής ήττας
των δυνάμεων του φασισμού. Η Ανθρωπότης ανέπνευσε, η ελευθερία
και το δίκαιο επεκράτησαν και οι λαοί
πλέον ελεύθεροι άρχισαν την αναστήλωση της χώρας των, μέσα από τα
ερείπια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Ελλάδα! νικήτρια τότε και δοξασμένη με πρωταρχικό ρόλο στην ήττα
του φασισμού, αλλά ευρισκόμενη
στο χείλος του αφανισμού, αντίκρισε
με ελπίδα το φως της Ελευθερίας μέσα από τα ερείπια της. Όλοι οι Έλληνες ανέμεναν το θαύμα, ζούσαν με
την ελπίδα, ότι χάρις στην ζωτικότητα
και το δημιουργικό πνεύμα της φυλής, θα βαδίζαμε ενωμένοι στην
ανασυγκρότηση και προ παντός στην
δικαίωση των Ελληνικών θυσιών και
την ικανοποίηση επί τέλους των εθνικών πόθων του Ελληνικού Λαού.
Αλλά οι ωραίες προσδοκίες και τα
γλυκά όνειρα, για την δημιουργία
μιας μεγάλης Ελλάδος, αντάξια των
νικηφόρων αγώνων της διαλύθηκαν.
Οι τότε πλανεμένοι Έλληνες κομμουνιστές, καθοδηγούμενοι από τον διεθνή κομμουνισμό, εξαπέλυσαν το
«Δεκεμβριανό κίνημα», διότι οι τότε
Πολιτικοί μας δεν συμφώνησαν στην
μοιρασιά της εξουσίας. Και!! έτσι η
προσφορά της εκατόμβης αίματος,
στο βωμό της ελευθερίας για τους
Έλληνες δεν σταματά και μάλιστα με
καθαρά Ελληνικό πλέον αίμα. Την
καταστολή του κομμουνιστικού κινήματος του Δεκεμβρίου 1944 και την
συμφωνία της Βάρκιζας, ακολουθεί
ο ύπουλος αδελφοκτόνος πόλεμος
μεταξύ του Ελληνικού Στρατού και
των Στασιαστών Κομμουνιστών βοηθουμένων από τον ακήρυκτο πόλεμο
των ομόρων κρατών από τον Οκτώβριο του 1947.
Τότε συνέβη το χειρότερο, η Ελλάδα χωρίστηκε στα δύο και κατεστράφη ολοσχερώς και η Εθνική ευκαιρία χάθηκε για πάντα.

Ο «αδελφοκτόνος πόλεμος των
Ελλήνων» άρχισε την νύκτα 30/31
Μαρτίου 1946 με την επίθεση των
κομμουνιστών στασιαστών ανταρτών
στο Σταθμό Χωροφυλακής Λιτοχώρου και τελείωσε την 29 Αυγούστου
1949 με το τέλος των νικηφόρων μαχών Γράμμου-Βίτσι του Ελληνικού
Στρατού μας και την καταστροφή και
εκδίωξη των ξενοκίνητων τότε Ελληνικών Κομμουνιστικών αντάρτικων
δυνάμεων, μαζύ με τους συνοδοιπόρους των, Σλαβικής συνείδησης, στα
όμορα κομμουνιστικά κράτη.
Εβδομήντα δύο (72) χρόνια πέρασαν από τότε και η Επίσημη Ελλάδα,
οι Κυβερνήσεις της χώρας μας, επισήμως σήμερα αγνοούν όλους εκείνους τους ηρωικούς νεκρούς στους
οποίους οφείλουμε την Ελευθερία
μας, την Δημοκρατία μας, την ακεραιότητα της πατρίδος μας και την ως
έχει σήμερα ύπαρξή μας σαν λαός,
σαν Έθνος.
Με την ευκαιρία της 72ας επετείου της λήξης του αδελφοκτόνου
εκείνου πολέμου (29-8-49), κάθε
χρόνο όπως και φέτος, μεταβαίνουν
στο μνημείο των αθανάτων αυτών
παλικαριών της πατρίδος μας,με οργάνωση και μέριμνα της ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΑΑΣ), μεγάλος αριθμός
Ελλήνων, διάφορες οργανώσεις,
ελάχιστοι εναπομείναντες συμπολεμιστές των και πλήθος συγγενών των
θυμάτων, για να αποτίσουν φόρο τιμής, να κάνουν ένα τρισάγιο και ν’
ανάψουν ένα κερί στην μνήμη των
αδούλωτων Ελλήνων. Βέβαια! Με
πλήρη δυστυχώς απουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας, όπως
γίνεται και κάθε χρόνο.
Το Μεγάλο Ιστορικό λάθος των
σημερινών πολιτικών της Ελλάδος,
κατά τη γνώμη μου είναι, αντί να επιτρέπουν από ορισμένους πολιτικούς
χώρους, να χαρακτηρίζονται τα μνημόσυνα αυτά «Εορτές Μίσους», να
παροτρύνουν σύσσωμη την Πολιτική
Ηγεσία του τόπου μας από την Αριστερά έως την δεξιά να μεταβούν
στον ιερό αυτό χώρο του ΓΡΑΜΜΟΥΒΙΤΣΙ, για προσευχή στην μνήμη

όλων των φονευθέντων Ελλήνων,
χωρίς διάκριση (Αξιωματικούς,
οπλίτες, χωροφύλακες και Έλληνες αντάρτες) με σεμνότητα και κατάνυξη, και χωρίς κορώνες, για να
θυμούνται οι επερχόμενες γενεές
και να διδάσκονται από τα λάθη
των προγόνων των. Την ευθύνη η
Ιστορία την έχει καταγράψει, φθάνει
πλέον.
Δυστυχώς! Και αυτό το μεγάλο εθνικό έγκλημα οφείλεται,
όπως και άλλα, στην έλλειψη πολιτικής συνεργασίας, των Κομμάτων
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Τέλος! Θα ήθελα με την ευκαιρία
της μνήμης των ηρώων να απευθύνω
στην χθεσινή, την σημερινή και την
μελλοντική πολιτική εξουσία του τόπου μας, μία ερώτηση, που αναζητεί απάντηση εδώ και εβδομήντα
χρόνια:
Tι! Κακό έκαναν τα νιάτα εκείνα
της πατρίδος μας, που θυσίασαν
την ζωή τους υπερασπιζόμενοι αυτήν, “τοις κοίνων ρήμασι πειθόμενοι” και μας την παρέδωσαν ελεύθερη και ακέραια δια της ανδρείας
των; Κόντρα ακόμη και στην ιστορική μας κληρονομιά, για τους
ήρωες της Πατρίδος(ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ).
Η Συνεχιζόμενη απουσία, όλων
των Πολιτικών Δυνάμεων της χώρας και της Στρατιωτικής Ηγεσίας
από το μνημόσυνο των Ελλήνων
αγωνιστών στο Γράμμο-Βίτσι, για
όλους τους Έλληνες πεσόντες, συνεχίζει να διατηρεί την διχόνοια
και το μίσος μεταξύ των Ελλήνων,
με αποκλειστική ευθύνη των Πολιτικών Κομμάτων. Και! Δυστυχώς
έτσι απομακρύνεται κάθε ελπίδα
συνεργασίας για το καλό της ωραίας μας Πατρίδος, προς την οποία ο
Θεός απλόχερα έδωσε τόσα χαρίσματα, εδαφικά,ιστορικά, Σοφίας
και Πολιτισμού.
“Μία χελιδών έαρ ου ποιεί”(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ).

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Ενημέρωση
Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ
Απόστρατος Αξκος ΣΞ
ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις
και Στρατηγικές
Σπουδές
Δόκιμος
Ερευνητής ΙΔΙΣ
Σκοπός Επισκοπήσεως: Η με συνοπτικό τρόπο παρουσίαση των κυριοτέρων γεγονότων, κατά την κρίση
του γράφοντος, από ανοικτές πηγές πληροφοριών, για
την καλυπτομένη χρονική περίοδο.
Κριτήρια Συλλογής: Ειδήσεων/Γεγονότων: Επιλέγονται τα κατά τεκμήριο σοβαρότερα γεγονότα που επηρεάζουν τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική ασφάλεια,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τους περιορισμούς του χώρου.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
α. Στην προσπάθεια της ελληνικής κυβερνήσεως για την
συγκρότηση συμμαχιών, ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε την 8η Σεπτεμβρίου την Ρουμανία και την
Μολδαβία, όπου είχε συναντήσεις με επισήμους των
δυο κρατών. Η Μολδαβία αναζητεί στήριξη για την ένταξη της στην ΕΕ, ενώ η Ελλάδα θέλει υποστήριξη στα
προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία σε Αιγαίο και
ΝΑ Μεσόγειο.
β. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, ανεχώρησε από την χώρα μας για την Σαουδική Αραβία, μια
πυροβολαρχία Α/Α πυραύλων Patriot, η οποία θα
συμμετάσχει στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept». Το βασίλειο των Σαούντ θα καλύψει το κόστος
για την μεταφορά και λειτουργία της πυροβολαρχία
των Patriot από την Ελλάδα και θα αναλάβει την χρηματοδότηση της αναβαθμίσεως τους στην έκδοση Pac
3.

ΤΟΥΡΚΙΑ
α. Οι αρχές της Βραζιλίας βρήκαν 24 βαλίτσες που περιείχαν 1,3 τόνους κοκαΐνης φορτωμένες σ’ ένα αεροπλάνο Gulfstream IV, ιδιοκτησίας της Εταιρείας Επενδύσεων Affan Yatirim Holdings, ενός γνωστού λαθρεμπόρου πετρελαίου του Seyhmus Ozkan. Ο Ozkan έχει στενές σχέσεις με το κυβερνόν κόμμα ΑΚΡ
και τον πρόεδρο Ερντογκάν. Η εταιρεία του με καταγεγραμμένο κεφάλαιο τον Σεπτέμβριο του 2012,
275.000 $, κατάφερε να αγοράσει τον Οκτώβριο του
2017, δυο jet Gulfstream IV, που ανήκαν στην τουρκική κυβέρνηση αξίας 10,4 εκατ $, έναντι μόλις 2,8 εκατ
$.
β. Οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις αποχώρησαν από
το Αφγανιστάν, μετά από απαίτηση των Ταλιμπάν, στις
27 Αυγούστου. Η Τουρκία, προ της καταλήψεως της
χώρας από τους Ταλιμπάν, είχε προσπαθήσει να εξασφαλίσει την συγκατάθεση των ΗΠΑ, για την παροχή
ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς και
την διαχείριση του, κάτι που δεν επετεύχθη τελικώς. Ο
εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν, Mohammad Naeem, δήλωσε πως οι Ταλιμπάν προσβλέπουν σε βοήθεια της Τουρκίας στους τομείς της οικονομίας, της
εκπαιδεύσεως καθώς και για την ανοικοδόμηση της
χώρας. Η πρεσβεία της Τουρκίας στην Καμπούλ, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, αφού η Τουρκία ενδιαφέρεται να παίξει ρόλο στην σταθεροποίηση της πολιτικής καταστάσεως στο Αφγανιστάν.
γ. Ο ηγέτης των γκρίζων λύκων του κόμματος (ΜΗΡ) Devlet Bahçeli και συνεταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού στην Τουρκία, ανακοίνωσε σε δημοσιογράφους την 1 Σεπτεμβρίου, ότι ο πρόεδρος Ερντογκάν
και ο ίδιος, έχουν συμφωνήσει να μειώσουν το ποσοστό που χρειάζεται ένας πολιτικό κόμμα για να εισέλθει την τουρκική εθνοσυνέλευση, από το 10% που
ισχύει μέχρι σήμερα, στο 7%. Αυτό εκτιμάται ότι γίνεται για δυο λόγους:

Επισκόπηση Γεγονότων
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
l Πρώτον διότι με ποσοστό 10%, κινδυνεύει το κόμμα
του Bahçeli να μείνει εκτός βουλής, αφού οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν ποσοστά από 7-9%
l Δεύτερον διότι οι διώξεις που έχει υποστεί το φιλοκουρδικό κόμμα HPD, έχουν μειώσει αισθητά τα ποσοστά του, οπότε εξυπηρετεί και μικρότερο όριο για είσοδο στην βουλή.

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποίησε την Τρίτη
17 Αυγούστου, η υπουργός Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, Ραντμίλα Σεκερίνσκα, όπου συναντήθηκε με τον
τούρκο ομόλογό της Χουλουσί Ακάρ, με τον οποίο υπέγραψαν πενταετή συμφωνία στρατιωτικο-οικονομικής
συνεργασίας και πρωτόκολλο για την εφαρμογή της.
Η συμφωνία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της
Βόρειας Μακεδονίας, προβλέπει ετήσια κατανομή κονδυλίων από την Τουρκία στη Βόρεια Μακεδονία, τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την μέσων πυροβολικού και τον
εκσυγχρονισμό του Στρατού.

προ και πως αυτή θα πρέπει να μεταβιβαστεί άμεσα
στο Οθωμανικό Κράτος και στην Τουρκία. Στην ομιλία
του που είχε θέμα «Η θάλασσα των νήσων και τα προβλήματα των σχέσεων γειτνίασης με την Ελλάδα», ο
Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι: «Όλοι γνωρίζουμε πως
προσπάθησαν ύπουλα να μας πάρουν την Κύπρο από
τα χέρια μας. Οι Ελληνοκύπριοι δεν κατείχαν ποτέ την
Κύπρο, δεν κυβέρνησαν ποτέ τους Τουρκοκύπριους.
Αντιθέτως οι πρόγονοί μας κυβέρνησαν την Κύπρο για
περισσότερα από 300 χρόνια».»

ΡΩΣΙΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

α. Στις 9 Σεπτεμβρίου, στην διάρκεια πρωινής συνεδριάσεως της Gazprom στην Μόσχα, ο γενικός διευθυντής
του ομίλου Αλεξέι Μίλερ δήλωσε, πως ‘’η κατασκευή
του αγωγού αερίου Nord Stream 2 ολοκληρώθηκε
πλήρως’’. Αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός αερίου με
μήκος 1.230 χιλιόμετρα κάτω από τη Βαλτική θάλασσα, θα διπλασιάσει τις παραδόσεις ρωσικού φυσικού
αερίου στην Γερμανία, μεταφέροντας 55 δις cm2 αερίου ετησίως. Η διαδρομή του είναι η ίδια με τον δίδυμό του Nord Stream 1, ο οποίος λειτουργεί από το
2012.
β. Η Ρωσία ανεκοίνωσε ότι στην μεγάλη άσκηση Zapad
2021 που θα διεξαχθεί μεταξύ 12 και 16 Σεπτεμβρίου,
θα συμμετάσχουν και δυνάμεις της Λευκορωσίας.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η άσκηση θα διεξαχθεί σε 14 μεγάλα πεδία ασκήσεων, στο έδαφος τόσο της Ρωσίας όσο και της Λευκορωσίας, με συμμετοχή 12.800 στρατιωτών, 140 αρμάτων μάχης, 110 πυροβόλων και μικρού αριθμού πολεμικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Οι ασκήσεις Zapad διεξάγονται
κάθε 4 χρόνια και αποσκοπούν στην πρακτική εξάσκηση των στρατευμάτων των 4 στρατιωτικών περιοχών
της Ρωσίας, Ανατολικής, Δυτικής, Βόρειας και Νότιας.
(Zapad σημαίνει δύση)

ΙΣΡΑΗΛ

ΑΦΡΙΚΗ

Στις αρχές Αυγούστου, ο ΥΠΕΘΑ του Ισραήλ Benny
Gantz μιλώντας σε πρεσβευτές ξένων χωρών στο Ισραήλ, εξέφρασε την άποψη ότι ‘’το Ιράν απέχει μόνο 10
εβδομάδες από την απόκτηση υλικών καταλλήλων για
την κατασκευή πυρηνικού όπλου και ότι, είναι καιρός για
πράξεις στο οικονομικό, διπλωματικό, ακόμη και στο
στρατιωτικό επίπεδο. Ότι τα λόγια πλέον δεν αρκούν’’.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΗΠΑ
Η ναυτική δύναμη κρούσεως του αεροπλανοφόρου
Carl Vinson (Carl Vinson Carrier Strike Group) εισήλθε
στην νότιο κινεζική θάλασσα για ασκήσεις. Ο διοικητής
της δυνάμεως υποναύαρχος Dan Martin, δήλωσε ότι
‘’είναι σημαντικό για το ναυτικό των ΗΠΑ να ενεργεί σε
όλες τις θάλασσες. Η παρουσία της δυνάμεως στην νότιο
κινεζική θάλασσα γίνεται στο πλαίσιο της περιοδικής
αναπτύξεως της στον Ινδο-Ειρηνικό, όπου ενεργεί ο 7ος
αμερικανικός στόλος’’. Να σημειωθεί ότι από την νότιο
κινεζική θάλασσα διακινείται το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Στις 3 Σεπτεμβρίου, τα ΗΑΕ, έστειλαν ανθρωπιστική
βοήθεια στο Αφγανιστάν, από τρόφιμα και φάρμακα, στο
πλαίσιο της βοήθειας προς τον αδελφό αφγανικό λαό,
όπως έγραψε το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων των
ΗΑΕ.
Να σημειωθεί ότι τα ΗΑΕ, είναι μια από τις τρεις χώρες που είχαν αναγνωρίσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, πριν την εισβολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, το 2001.

ΕΥΡΩΠΗ
ΚΥΠΡΟΣ
α. Ο Αμερικανός δημοκρατικός γερουσιαστής Bob Menendez, στην διάρκεια επισκέψεως του στην Κύπρο
στις αρχές Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι στόχος του είναι
να δει ‘’και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη να εγκαταλείπει το έδαφος της Κύπρου’’. Σημειώνεται ο Menendez είναι επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών
Σχέσεων της αμερικανικής γερουσίας και σφοδρός
επικριτής του Ερντογκάν.
β. Ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, κατά την
διάρκεια ομιλίας του στη Σμύρνη, εξέφρασε την άποψη πως οι Ελληνοκύπριοι δεν κατείχαν ποτέ την Κύ-

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ την
14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη
στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησε με
τον πρόεδρο αλ Σίσι θέματα ασφαλείας καθώς και τις
εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Αίγυπτο εδώ και
δέκα χρόνια, γεγονός που σηματοδοτεί την προσπάθεια
των δυο χωρών για επαναπροσέγγιση.

ΛΙΒΥΗ
α. Ο πρωθυπουργός της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας (GNU), Abdel Hamed Dbeibah, μιλώντας στο Ambrosetti Forum στην Ιταλία στις 3 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ότι η Λιβύη, χώρα με σχετικά μικρό πληθυσμό, έχει
αποθέματα πετρελαίου που ανέρχονται στα 40 δις βαρέλια.
β. Στις 4 Σεπτεμβρίου, οι λιβυκές αρχές αποφυλάκισαν
έναν εκ των υιών του Καντάφι, τον Saadi Gadhafi και
το δεξί χέρι του πατέρα Καντάφι, Ahmed Ramadan. Ο
Saadi Gadhafi πέταξε από την Λιβύη στην Κων/πολη
όπου έγινε δεκτός από τις τουρκικές αρχές, για να μεταβεί στη συνέχεια με την μεσολάβηση της Τουρκίας
στο Κάιρο.

ΑΣΙΑ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
α. Συνεπεία της Συμφωνίας που οι ΗΠΑ είχαν υπογράψει
με τους Ταλιμπάν στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020,
τα αμερικανικά στρατεύματα ολοκλήρωσαν την αποχώρηση τους από τις βάσεις που διατηρούσαν στην

χώρα. Υποτίθεται ότι μετά την αποχώρηση των ξένων
στρατευμάτων από την χώρα, θα ακολουθούσαν ενδοαφγανικές συνομιλίες για την εξεύρεση πολιτικής
λύσεως για την διακυβέρνηση της χώρας.
Όμως οι Ταλιμπάν εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία
των αφγανικών ενόπλων δυνάμεων να τους αντιμετωπίσουν, κατέλαβαν σταδιακά όλες τις μεγάλες πόλεις, τις
περιφέρειες της χώρας και την πρωτεύουσα Καμπούλ.
β. Πριν ακόμη τον σχηματισμό κυβερνήσεως οι Ταλιμπάν, έστειλαν προσκλήσεις για συμμετοχή στις εκδηλώσεις αναλήψεως των καθηκόντων της νέας κυβερνήσεως σε έξι χώρες: Ρωσία, Κίνα, Τουρκία, Πακιστάν, Ιράν
και Κατάρ.

Κύριο Γεγονός:
Η ταχεία αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν και η ανάληψη της κυβερνήσεως
της χώρας από τους Ταλιμπάν.

Συμπεράσματα:
α. Η αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν
μπορεί να φαίνεται ως ήττα των αμερικανικών στρατευμάτων, ταυτοχρόνως όμως υποχρεώνει την Ρωσία
αλλά και την Κίνα, να στραφούν η μεν πρώτη και ανατολικά ενώ είναι σε εξέλιξη η διαμάχη στην Ουκρανία,
η δε δεύτερη προς νότο ενώ είναι σε εξέλιξη ο ανταγωνισμός για επικράτηση στην νότιο σινική θάλασσα.
Και οι δυο χώρες πρέπει πλέον να εξασφαλίσουν οι
ίδιες ότι εξτρεμιστές Μουσουλμάνοι δεν θα δώσουν
έναυσμα στις δικές τους μουσουλμανικές μειονότητες
για αποσχιστικές τάσεις.
β. Το Αφγανιστάν αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
για την Τουρκία, να εμπλακεί στις πολιτικές εξελίξεις
στο εσωτερικό της χώρας, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι είναι Μουσουλμανική χώρα και ότι δεν συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά των Ταλιμπάν. Το Αφγανιστάν δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία, όμως μπορεί να αποτελέσει πηγή προσφύγων προς την Τουρκία, κάτι που δεν επιθυμεί η κυβέρνηση Ερντογκάν εν
όψει και των επομένων προεδρικών εκλογών του
2023.
γ. Το γεγονός με την ποσότητα κοκαΐνης που βρέθηκε σε
τουρκικό αεροπλάνο σε αεροδρόμιο της Βραζιλίας,
επιβεβαιώνει όχι μόνο τις διαπιστώσεις της Διώξεως
Ναρκωτικών της Τουρκίας,, η οποία στις 23 Μαΐου του
τρέχοντος έτους είχε δηλώσει ότι, ‘’η Τουρκία έχει γίνει ενδιάμεσος σταθμός για μια νέα διαδρομή διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη’’,
αλλά και τους ισχυρισμούς του αρχινονού της Τουρκίας, Σεντάτ Πεκέρ που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα που δημοσίευε
κατά καιρούς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου
έχει καταφύγει, για το ότι η Τουρκία έχει καταστεί κράτος-διακινητής ναρκωτικών.
δ. Η συμφωνία στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας για τα επόμενα πέντε χρόνια, αποδεικνύει
περίτρανα ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν απομάκρυνε την προσέγγιση Σκοπίων-Τουρκίας όπως ισχυρίζονταν οι υπογράψαντες την Συμφωνία. Η Τουρκία
έχει κάθε συμφέρον να υποστηρίζει κάθε κράτος που
αποτελεί εμπόδιο στην προώθηση των ελληνικών
συμφερόντων στα Βαλκάνια.
ε. Η προσέγγιση της Τουρκίας με τον γιό του Καντάφι,
εκτιμάται ότι γίνεται για να αποκτήσει η Τουρκία άλλο
ένα έρεισμα στα πολιτικά πράγματα της Λιβύης, αφού
η μονόπλευρη υποστήριξη της Κυβερνήσεως Εθνικής
Ενότητας (GNU) και του προσωρινού πρωθυπουργού
Dbeibeh, φαίνεται να μην επαρκεί, στην πορεία προς
τις εθνικές εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Τελικά, το ΚΚΕ έκανε αντίσταση κατά των κατακτητών για πατριωτικούς λόγους ή απλώς επιδίωκε να
κατακτήσει την εξουσία;
Η σύντομη απάντηση είναι, ότι δεν έκανε αντίσταση αλλά προετοίμαζε κατάληψη της εξουσίας. Οι ηγέτες του
ΕΑΜ/ΚΚΕ ξεκίνησαν να ομιλούν για αντίσταση μόνο μετά
την επίθεση της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση, αντιστρέφοντας τη μέχρι τότε φιλοναζιστική θέση τους, ανταποκρινόμενοι στην εντολή της Κομιντέρν να πολέμήσουν τους
Γερμανούς. Όμως, δεν θα δείτε το ΚΚΕ να συμμετέχει σε
καμία πραγματικά αντιστασιακή ενέργεια, όπως σε δολιοφθορές που επιζητούσαν οι σύμμαχοι, παρότι έλαβαν τις
πρώτες χρυσές λίρες από τη SOE, μέσω του πράκτορα
«Οδυσσέα», το φθινόπωρο του 1941. Ο Γιώργης Σιάντος
είναι γνωστόν ότι ήταν εναντίον της ένοπλης αντίστασης μέχρι και το μέσον του 1942. Όλα άλλαξαν μετά τον Γοργοπόταμο, όταν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα η Βρετανική Αποστολή και άρχισαν να λαμβάνουν αφειδώς όπλα, εφόδια
και χρυσές λίρες. Από τον Δεκέμβριο του 1942 καθορίστηκε ως στόχος η εξουσία μετά την απελευθέρωση. Η αντίσταση ήταν μόνο το όχημα, ποτέ ο σκοπός. Να διευκρινίσω
βέβαια ότι αυτό αφορούσε τα ηγετικά στελέχη και το πλήθος των οπαδών. Είναι βέβαιο ότι υπήρχαν απλά μέλη του
ΕΑΜ/ΕΛΑΣ που πίστευαν ότι πολεμούν τους Γερμανούς.
Πόσα ήταν τα θύματα στον άμαχο πληθυσμό από τη
δράση του ΚΚΕ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ;
Για την Πελοπόννησο, την οποία έχω ερευνήσει εξονυχιστικά, έχω υπολογίσει ότι τα θύματα του ΕΑΜΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ μεταξύ των αμάχων, σχεδόν όλα σφαγμένα
με μαχαίρι, μέχρι την 31ην Αυγούστου 1944, ήταν τουλάχιστον 3.465, εκ των οποίων τουλάχιστον 1.276 στην Αργολιδοκορινθία. Σε αυτά να προστεθούν τουλάχιστον 2.500 μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου 1944 και 15 Ιανουαρίου 1945, καταλήγομε σε περίπου 6.000 θύματα. Σε πανελλήνιο επίπεδο, τα
θύματα του 1943 – 45 έχουν υπολογισθεί σε 47.000 περίπου.
Βέβαια, και τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων αντιποίνων των κατακτητών –περίπου 4.000 στην Πελοπόννησο και 30.000 πανελληνίως– και των καταστροφών, πρέπει
να αποδωθούν στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ που έδινε την αφορμή
με τις ενέδρες και τις δολοφονίες μεμονωμένων Γερμανών
στρατιωτών.

Ενημέρωση

την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα το 1943 – 44 που ομάδες
ανδρών, γυναικών και παιδιών, συνελήφθησαν χωρίς λόγο
από τα σπίτια τους και οδηγήθηκαν δεμένοι πλησίον σε καταβόθρες, ξεροπήγαδα ή γκρεμούς. Εκεί, εσφάγησαν με
μαχαίρια, συχνά παρουσία των υπολοίπων, που έβλεπαν
μέχρι να έρθει η σειρά τους, και ρίχτηκαν σε πρόχειρους τάφους. Αν ο τάφος ήταν τρύπα ή ξεροπήγαδο μιάς χρήσης, οι
σφαγείς στο τέλος έριχναν ξύλα και πέτρες. Μόνο στην
Τρύπα του Φενεού, όπου εσφάγησαν εκατοντάδες το
1944, κρατούσαν την κουστωδία των θυμάτων 100-150 μέτρα μακριά από τον τόπο σφαγής και οδηγούσαν εκεί τα θύματα ανά δύο. Στα βιβλία μου «Ματωμένες Μνήμες 1940 –
45» και «Αθώων Αίμα», έχω πολλές περιγραφές σφαγών
με ονόματα θυμάτων και σφαγέων. Για μένα, οι πιο φριχτές
και απάνθρωπες περιπτώσεις ήταν εκείνες που κακοποιούσαν μητέρες και μετά τις έσφαζαν μαζί με τα παιδιά τους. Τη
Βασίλω Στάικου από το Βαλτέτσι της έσφαξαν με τα τέσσερα μικρά κορίτσια της στον Φενεό, ενώ ένα πέμπτο που γέννησε στο Μοναστήρι το πέταξαν οι Ελασίτες στα σκυλιά.
Την Παρασκευή Μπάρλα από τη Φρουσιάνα την έσφαξαν
με το αβάπτιστο μωρό της. Την Ελένη Ράπτη από τη Μιδέα
την έριξαν στο ξεροπήγαδο με τα δυό μικρά παιδιά της. Τη
Μαρία Κρέσπη με την ενδεκάχρονη κόρη της φανή από το
Λέπρεο Ηλείας, τις κακοποίησαν και τις έσφαξαν. Τη συμπάτριώτισσά μου Φλωρεντία Παπαχριστοφίλου την κακοποίησαν 15 μέλη της ΟΠΛΑ και την έσφαξαν εμπρός στα
μάτια μιάς κόρης της. Και άλλες, και άλλες. Θυσίασαν πολλές αθώες μητέρες με τα παιδιά τους!
Τα κίνητρα των δραστών ποια ήταν; Να τιμωρήσουν τους συνεργάτες του κατακτητή, όπως ισχυρίζονταν;

Ποια από τα εγκλήματα από τα οποία διέπραξαν οι
κομμουνιστές εκείνη την περίοδο θεωρείτε ότι
ήταν τα ειδεχθέστερα; Μπορείτε να μας αναφέρετε
μερικές περιπτώσεις;

Το κίνητρο των ηγετών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ/ΚΚΕ ήταν να
εξαφανίσουν τους «αντιδραστικούς» που δεν τάσσονταν
στο πλευρό τους, ώστε να μην τους βρουν απέναντι μετά
την απελευθέρωση. «Να ξεπατωθεί η αντίδραση» διακήρυξε ο Αχιλλέας Μπλάνας στη Διάσκεψη της Στράζοβας στις
25–26 Νοεμβρίου 1943 και άστραψαν αμέσως τα μαχαίρια
στην Πελοπόννησο, οργανώνοντας τουλάχιστον 80 Στρατόπεδα «αντιδραστικών» σε μοναστήρια, σχολεία και σπίτια
χωριών. Τον Απρίλιο του 1944, το σύνθημα έγινε «λεπίδι –
λεπίδι στην αντίδραση» από τον Θεόδωρο Ζέγκο. Οι φρουροί και οι σφαγείς ήταν επιλεγμένοι από τα χειρότερα στοιχεία του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ και έσφαζαν για να βιάσουν,
να κάνουν πλιάτσικο και να εξασφαλίσουν το φαγοπότι
τους. Υπήρχαν και κάποια φτωχά αγροτόπαιδα που είχαν
φανατισθεί από τους ινστρούχτορες του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και
ίσως πίστευαν ότι πράγματι σφάζουν προδότες, σαν τον Τίγρη (Γιάννης Σχοινάς) στα Δίδυμα Αργολίδος ο οποίος φορούσε τη φουστανέλλα του όταν πήγαινε να σφάξει!

Υπήρξαν δεκάδες περιπτώσεις στην Πελοπόννησο και

Για ποιον λόγο δε γνωρίζει πολύς κόσμος αυτή την

πλευρά της δράσης οργανώσεων που αποκαλούνταν και αποκαλούνται «αντιστασιακές»;
Τα θύματα της Κόκκινης Τρομοκρατίας εγκαταλείφθηκαν, και τα εγκλήματα αγνοήθηκαν, από το καλοκαίρι του
1944, στην προσπάθεια της κυβέρνησης εξωτερικού του
Γεωργίου Παπανδρέου να προσεταιριστεί τους κομμουνιστές, υπό την πίεση και των Βρετανών, ώστε να μην αντιδράσει ο ΕΛΑΣ στην άφιξη της κυβέρνησης στην Αθήνα με
ελάχιστα Βρετανικά στρατεύματα, και ούτε να προκαλέσει
την κάθοδο των Σοβιετικών στρατιών στο Αιγαίο. Αυτή η τακτική συνεχίσθηκε με τις Συμφωνίες της Καζέρτας και της
Βάρκιζας. Η τελευταία υπεγράφη, παρά τα νέα χιλιάδες εγκλήματα των κομμουνιστών στα Δεκεμβριανά. Η Λευκή
Τρομοκρατία του 1945 – 46, η οποία από αντίποινα εναντίον εγκληματιών του ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ που ήταν, με την φοβερά επιτυχημένη προπαγάνδα του ΚΚΕ, μετετράπη σε κυνήγι «αθώων» μελών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και έθεσε τα εγκλήματα
της Κόκκινης Τρομοκρατίας κάτω από το χαλί της ιστορίας.
Στη συνέχεια, ο αγώνας εναντίον των κομμουνιστών το
1946 – 49, τα νέα εγκλήματα και το Παιδομάζωμα, έθεσαν
πιο πολύ στο περιθώριο τα μαζικά ειδεχθή εγκλήματα του
1943 – 44.
Εσείς μιλάτε για τα εγκλήματα που διέπραξε το
ΚΚΕ/ΕΛΑΣ/ΟΠΛΑ/ΔΣΕ στην Ελλάδα αλλά η Πολιτεία όχι μόνο δεν αναγνωρίζει το ορθόν της απόψεώς σας αλλά χορήγησε χιλιάδες συντάξεις σε «αντιστασιακούς» αυτού του τύπου. Που το αποδίδετε;
Από την επομένη της νίκης επί της ανταρσίας στον
Γράμμο, τα πολιτικά κόμματα της δεξιάς και του κέντρου
άρχισαν να πλειοδοτούν σε παραχωρήσεις στην αριστερά,
η πρώτη για να την κρατά μακριά από το κέντρο και το τελευταίο για να την προσεταιρίζετε. Ήταν η περίφημη πολίτική λήθης για δήθεν καλλιέργεια εθνικής ενότητος! Μετά
ήρθε η δικτατορία και με τους απαράδεκτους διωγμούς
φρονημάτων αντί πράξεων, «λεύκανε» τους εγκληματίες
και έθαψε τα εγκλήματά τους. Η πλειοδοσία μεταξύ των
κομμάτων, της κεντροαριστεράς (ΠΑΣΟΚ) και κεντροδεξιάς (ΝΔ) τώρα, για τις ψήφους των αριστερών, επανήλθε
μετά τη μεταπολίτευση. Το πρώτο (ΠΑΣΟΚ), το 1981 – 82
ανεγνώρισε το ΕΑΜ/ΚΚΕ ως αντιστασιακές οργανώσεις,
και έδωσε τις συντάξεις και τους χαμένους βαθμούς τους
σε αξιωματικούς που είχαν πολεμήσει εναντίον της κυβέρνησης και των συμμάχων από τις τάξεις του ΕΛΑΣ. Η δεύτερη (ΝΔ), το τελείωσε αναγνωρίζοντας την Ανταρσία των
κομμουνιστών ως εμφύλιο και τους ξενοκίνητους αντάρτες
ως Δημοκρατικό Στρατό!
Τι προτείνετε να γίνει για την ενημέρωση του κοινού και την αποφυγή παρομοίων καταστάσεων στο
μέλλον;
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Ελπίζω να βρεθεί μια πλειοψηφία στη Βουλή, να αναγνωρίσει την πραγματική ιστορία της δεκαετίας 1940 – 49
και να διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση και τα Πανεπιστήμια. Να αναγνωρίσει την Κόκκινη Τρομοκρατία του 1943 –
44 και να ορίσει «Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των». Τέλος, να καταργήσει τον νόμο Τζαννετάκη 1863/1989 που
αναγνώρισε τον Δημοκρατικό Στρατό και απάλειψε τα εγκλήματα του 1946 – 49.
Ποιο βιβλίο ετοιμάζετε αυτή την περίοδο;
Μόλις τελείωσα ένα μεγάλο έργο –είναι στον εκδότη–
για τα γεγονότα του 1940 – 45, με ιδιαίτερη έμφαση στα
Τάγματα Ασφαλείας και τον ρόλο των Βρετανών (στον πόλεμο, τη Μέση Ανατολή, την Κατοχή και την Απελευθέρωση).
Τελειώνοντας σημειώνω, ότι όσο η ΕΡΤ θα προβάλλει
προπαγάνδα, ψεύδη και κείμενα φαντασίας ως ιστορία (π.χ.
ο ΕΛΑΣ ελευθέρωσε, Αθήνα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη),
ενώ αποφεύγει να παρουσιάσει την Κόκκινη Τρομοκρατία
του 1943 – 44 ή το Παιδομάζωμα του 1947 – 48, και το
υπουργείο Παιδείας προσαρμόζει ανάλογα την ιστορία που
διδάσκει στα Ελληνόπουλα, η Ελλάδα θα συνεχίζει να ζει
το δικό της «παραπέτασμα». Όταν η Ανατολική Ευρώπη
ελευθερωνόταν το 1990, η Ελλάδα έμπαινε βαθύτερα στην
κομμουνιστική περίοδο της ιστορίας της.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Δρ. Ιωάννης Μπουγάς γεννήθηκε το 1945 στους
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, όπου τελείωσε το Γυμνάσιο.
Υπηρέτησε τη θητεία του ως έφεδρος αξιωματικός. Έλαβε
πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά, στα πανεπιστήμια Concordia (Μόντρεαλ, Κεμπέκ) και Queen's
(Κίνγκστον. Οντάριο), στον τομέα της Στατιστικής και ειδίκευση στις μεθόδους μέτρησης και βελτίωσης της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας.
Στο παρελθόν έχει διδάξει και στα πανεπιστήμια McGill
του Μόντρεαλ και Queen’s του Κίνγκστον στον Καναδά. Εργάσθηκε στην Εταιρία Bell Canada, από όπου το 2005 συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή Στατιστικών Μελετών.
Στα βιβλία του Δρ. Ι. Μπουγά περιλαμβάνονται το «Η
Φωνή της Ειρήνης», από τις Εκδόσεις Ερωδιός, το οποίο είναι μια μαρτυρία του Παιδομαζώματος που εφάρμοσε το
1948 το ΚΚΕ για Ελληνόπουλα από τις ακριτικές περιοχές,
το «Ματωμένες Μνήμες 1940-45», και υπότιτλο «Κόκκινη
Τρομοκρατία, Κατοχικός Εμφύλιος, Κόκκινη Απελευθέρωση, Λευκή Τρομοκρατία στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο
(Γαργαλιάνοι - Καλαμάτα - Μελιγαλάς - Πύλος - Πύργος)»,
και το δίτομο «Αθώων Αίμα – Ελεύθερος Μωριάς 1943 –
‘44».
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ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

Ενημέρωση

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

Παναγιώτης Σέκερης (1785 Τρίπολη Αρκαδίας-1847 Ναύπλιο)
«Ὁρκιζόμεθα δέ πρό πάντων ὅτι μεταξύ ἡμῶν καί τῶν τυράννων τῆς πατρίδος μας τό πῦρ καὶ ὁ σίδερος εἶναι
τὰ μόνο μέσα τῆς διαλλαγῆς καὶ τίποτα ἄλλο». Ἀπόσπασμα άπό τον ὅρκο τῆς μυήσεως στήν Φιλική Ἑταιρεία.

Γράφει ο Ιωάννης Κρασσάς
Αντιστράτηγος ε.α.

Ο Παναγιώτης Σέκερης γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1785. Ανήκε σε μια από τις σημαντικότερες οικογένειες της Πελοποννήσου στη δύση της τουρκοκρατίας. Φοίτησε στην Σχολή της Δημητσάνας. Σε
ηλικία 15 ετών κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη,
μετά την δολοφονία του πατρός του από τους Τούρκους. Ο Σέκερης ίδρυσε δικό του εμπορικό οίκο και
εξελίχθηκε ταχέως σε ικανότατο μεγαλέμπορο, με
15 ιδιόκτητα πλοία και υποκαταστήματα στην Οδησσό και την Μόσχα.

Η Φιλική Εταιρεία
Το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας, ο Νικόλαος
Σκουφάς (35 χρ.) από την Άρτα και ο Αθανάσιος
Τσακάλωφ (34 χρ.) από τα Ιωάννινα, αποφάσισαν
την ίδρυση μυστικής οργανώσεως με την ονομασία
«Εταιρεία των Φιλικών». Η «Εταιρεία» αποσκοπούσε στην οργάνωση των Ελλήνων προς αποτίναξη
του οθωμανικού ζυγού. Στην συνέχεια μύησαν ξεχωριστά τον Εμμανουήλ Ξάνθο (42 χρ.) από την Πάτμο και τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο (34 χρ.)
από την Ανδρίτσαινα της Ολυμπίας. Οι ιστορικοί
έχουν δεχθεί ότι η πρωτοβουλία ιδρύσεως ανήκει
στον Σκουφά. Ο Τσακάλωφ υπήρξε μέλος της μυστικής εταιρείας «Ἑλληνόγλωσο Ξενοδοχεῖον», η
οποία ιδρύθηκε το 1809 από τον Γρηγόριο Ζαλύκη
στο Παρίσι για τον ίδιο σκοπό. Ο Ξάνθος έλαβε την
τρίτη θέση στα ιδρυτικά μέλη της. Άπαντες ήσαν τέκτονες, γεγονός το οποίο τους βοήθησε στην αφανή
δράση. Ο Αναγνωστόπουλος διεκδίκησε την θέση

του τρίτου μέλους, ζήτημα που τον οδήγησε σε
σκληρή αντιπαράθεση με τον Ξάνθο για πολλά χρόνια στην συνέχεια. Το 1818 η έδρα της Φιλικής Εταιρείας μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Χορηγός της Φιλικής
Τον Μάιο του 1818, μυήθηκε στην Φιλική Εται-

ρεία από τον Νικόλαο Σκουφά, προσφέροντας αμέσως το ποσό των 10.000 γροσιών, ποσόν υπερδιπλάσιο από τα συνολικά έσοδα από την ίδρυσή της.
Μέσω του Σέκερη οι φιλικοί ήρθαν σε επαφή με
τους κύκλους των πλουσίων της Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι την στήριξαν οικονομικά και βοήθησαν στην επέκταση του δικτύου της. Τον Ιούλιο του
1818, ο Σκουφάς απεβίωσε. Με τον θάνατό του
έλειψε ο ενσαρκωτής της ιδέας, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μελών, αυτός που απολάμβανε τον
σεβασμό και την εμπιστοσύνη όλων. Κανείς από
τους Τσακάλωφ, Ξάνθο, Αναγνωστόπουλο ήσαν
ικανοί να αναλάβουν την αρχηγία, γιατί ο ένας δεν
ανέχονταν τον άλλον. Την δύσκολη εκείνη στιγμή
την κατάσταση έσωσε ο Παναγιώτης Σέκερης. Κάθε
φορά που υπήρχε ανάγκη, άνοιγε το χρηματοκιβώτιο του και παρείχε αφειδώς τα απαιτούμενα χρήματα. Ο Σέκερης αποδέχθηκε την πρόταση να τεθεί
επικεφαλής της Φιλικής Εταιρείας και όταν ακόμη
του αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρχε ανώτατη αρχή,
που σκόπιμα διαδιδόταν ότι ήταν ο Τσάρος. Ο αγνός
αυτός πατριώτης πίστευε ακράδαντα στην δύναμη
του έθνους και όχι στην εξάρτησή της τύχης του από
την βούληση ή την διάθεση των ηγετών των ισχυρών κρατών. Από εκείνη την στιγμή, πέρα από μέγα
χορηγός, ο Σέκερης αναδείχθηκε ο ιθύνων νους
και η ψυχή της Φιλικής Εταιρείας. Η ιδέα και η δράση της Φιλικής Εταιρείας δικαιώθηκαν ιστορικά.
Χωρίς την ύπαρξή της δεν ήταν εφικτή η συνωμοτική οργάνωση των υπόδουλων Ελλήνων, προκειμένου να επιτύχει ο συγχρονισμός της ενάρξεως της
επαναστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Μετά την έκρηξη της επαναστάσεως, ο Σουλτάνος Μαχμούτ άρχι-

σε του διωγμούς των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Σέκερης προ του κινδύνου να συλληφθεί και να εκτελεσθεί φυγαδεύτηκε στη Οδησσό,
από τους αδελφούς Σταμάτη και Κυριάκο Κουμπάρη, ένθερμους και δραστήριους φιλικούς, από την
Μεσημβρία της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Το Τέλος
Το 1830 ο Σέκερης εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Ναύπλιο. Η κυβέρνηση τον διόρισε
τελώνη πρώτα στην Ύδρα και μετά στο Ναύπλιο. Την
29η Ιανουαρίου 1847, ο Σέκερης άφησε την τελευταία του πνοή. Είχε προσφέρει όλη την περιουσία
του (2 εκατομμύρια γρόσια) για τις ανάγκες της Φιλικής Εταιρείας και κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος.
Η αγνωμοσύνη προς τον Παναγιώτη Σέκερη, αλλά
και για τους αδελφούς του Αθανάσιο και Γεώργιο, οι
οποίοι και αυτοί προσέφεραν πολλά στον αγώνα της
ανεξαρτησίας είναι ανεπίτρεπτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία μόνο οδό στο λεκανοπέδιο Αττικής
έχει δοθεί το όνομά του, ενώ σε 25 οδούς έχουν δοθεί τα ονόματα για καθένα από τους Σκουφά, Ξάνθο
και Τσακάλωφ. Ο Σέκερης ανήκει στους ολίγους
των Ελλήνων που κατεστράφησαν για την πατρίδα
και όχι σε εκείνους που πλούτισαν απομυζώντας
την.
1 Οι αξιώσεις ήταν πολλές και μεγάλες. Ο Σέκερης κατέβαλε τα 50.000 γρόσια τα οποία ζήτησε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης για να γίνει μέλος της.

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η επική πτώση της Μουργκάνας
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Νικολάος Ζαρκάδας
Σεπτέμβριος 2021: Συμπληρώνονται εβδομήντα
τρία χρόνια, από την ημέρα, 22.9.1948, κατάληψης και
εκκαθάρισης από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις της
οργανωμένης και οχυρωμένης από τις ξενοκίνητες ανταρτικές δυνάμεις τοποθεσίας του όρους Μουργκάνα.
Μουργκάνα τραχύς, δυσπρόσιτος, απότομος,
άδενδρος, βραχώδης ορεινός όγκος της περιοχής Θεσπρωτίας της Ηπείρου πάνω στην οριοθετική γραμμή
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Άλλος ένας τόπος μαρτυρίου, θυσίας και δόξας για τον Ελληνικό Στρατό.
Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, Μάρτιος
1946 – Αύγουστος 1949, οι ξενοκίνητες ανταρτικές δυνάμεις του μίσους επέληξαν, κατέλαβαν και οχύρωσαν
ορεινά συγκροτήματα, τα οποία γειτνίαζαν με τις βαλκανικές χώρες, οι οποίες διάκεινταν φιλικά προς αυτές.
Αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση συνεχούς αναπλήρωσης του προσωπικού, στον ανεφοδιασμό υλικών και
στην δυνατότητα ασφαλούς διαφυγής σε περιπτώσεις
ήττας.
Το όρος Μουργκάνα λόγω των ιδιαίτερων εδαφικών χαρακτηριστικών, αλλά κυρίως της γειτνίασης με
την Αλβανία, η οποία για τις ανταρτικές δυνάμεις αποτελούσε σοβαρή και απαραίτητη βάση ανεφοδιασμού,
επιλέχτηκε και οργανώθηκε αμυντικά κατά τέτοιο τρό-

πο, ώστε να θεωρείται απόρθητο φρούριο.
Για την κατάληψη της τοποθεσίας οι εθνικές δυνάμεις σχεδίασαν και πραγματοποίησαν τρεις επιθετικές
επιχειρήσεις. Τις δύο κατά τους πρώτους μήνες του
έτους 1948, οι οποίες δεν είχαν τα αναμενόμενα επιτυχή αποτελέσματα και την τρίτη για την 11ην Σεπτεμβρίου 1948, η οποία ολοκληρώθηκε στις 22 του μήνα, με
την οποία επιτεύχθη η επική κατάληψη και εκκαθάρισή
της με σοβαρές απώλειες προσωπικού και υλικών των
ανταρτικών δυνάμεων.
Βέβαια, σοβαρές ήταν και οι απώλειες του εθνικού
στρατού, τόσον κατά τις προηγούμενες διαδοχικές επιχειρήσεις, όσον και κατά την τελική της κατάληψης, κατά την οποία οι νεκροί, αγνοούμενοι και τραυματίες
ανήλθαν σε 406 αξιωματικούς και οπλίτες.
Μέγιστη και αποφασιστικής σημασίας η νίκη των
εθνικών ελληνικών δυνάμεων, για τη συνέχεια και γενικά την τελική έκβαση του εμφυλίου. Στέρησε τις ανταρτικές δυνάμεις του μίσους ένα από τα σοβαρότερα προπύργια αντίστασης, απέκοψε ένα δρόμο ενίσχυσης και
ανεφοδιασμού και τις υποχρέωσε να διασκορπιστούν
και να διαφύγουν μακριά από την περιοχή.
Σήμερα, εβδομήντα τρία χρόνια μετά την επική κατάληψη και εκκαθάριση του ορεινού όγκου και της περιοχής της Μουργκάνας, που στοίχισαν τόσο αίμα στον
ελληνικό στρατό, δεν μπορούμε να ξεχνάμε τον ηρωισμό, την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση στα πεδία της

μάχης και της θυσίας των υπερασπιστών της πίστης, της
ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας της
Πατρίδας μας.
Η Πολιτεία, κατά το παρελθόν, ευγνωμονούσα τα
τέκνα της και προς τιμήν των πεσόντων, θυσιασθέντων και αγνοουμένων αξιωματικών, οπλιτών και ιδιωτών, κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις της Μουργκάνας, ανήγειρε επιβλητικό και μεγαλοπρεπές ηρώο,
μετά από πρωτοβουλία της Ιης Στρατιάς, στο χωριό
Τσαμαντάς της περιοχής. Στο ηρώο αυτό κάθε χρόνο,
την τελευταία Κυριακή του μήνα Σεπτεμβρίου, με την
ευγενική φροντίδα και μέριμνα του Συνδέσμου “Φίλοι του Στρατού Φιλιατών” τελείται επιμνημόσυνη δέηση και κατατίθεται δάφνινο στεφάνι μνήμης, τιμής
και ευγνωμοσύνης.
Το Παράρτημα Μακεδονίας – Θράκης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αξιωματικών Πεζικού {ΠΣΑΠ} επαναλαμβάνει την πρότασή του, όπως η εκδήλωση μνήμης και τιμής της σπουδαιότητας για την εξέλιξη του εμφυλίου πολέμου επικής κατάληψης και εκκαθάρισης
της τοποθεσίας της Μουργκάνα, αναληφθεί από την
Ε.Α.Α.Σ. στο πρόγραμμά της των ετήσιων επετειακών
εκδηλώσεων. Μια τέτοια ενέργεια αποτελεί ρητή αναγνώριση της θυσίας των υπερασπιστών της Πατρίδας
μας και δεν είναι απλά μια τυπική πράξη ή ένα συνηθισμένο μνημόσυνο προς τους νεκρούς.
Η αναδρομή στον συμμοριτοπόλεμο, όπως έμαθαν

οι παλαιότεροι να αποκαλείται το χρονικό διάστημα
1946 – 1949 ή στον εμφύλιο πόλεμο, όπως τον έμαθαν
οι νεώτεροι, μετά την ψήφιση και ισχύ του νόμου
1863/1989 {ΦΕΚ 204 Α΄}, μας θυμίζει μια περίοδο εθνικού διχασμού και αδελφοκτόνου σπαραγμού με άφθονο μίσος, πολλούς νεκρούς και με μια βαθύτατη πολιτική κρίση. Στοίχισε τόσο αίμα και τέτοια υλική καταστροφή της πληθυσμιακής κατανομής και της χωροταξικής
λογικής, ώστε η μετά την κομμουνιστική ανταρσία Ελλάδα να έχει μηδενικό, περίπου, προσδόκιμο ιστορικής
επιβίωσης.

22 Σεπτεμβρίου
Μια ακόμη ένδοξη ημέρα για την Πατρίδα μας, μια
ιστορική επέτειος, μια επική και αποφασιστική νίκη του
στρατού μας, ένας θρύλος, μια εθνική μνήμη, ένα πανεθνικό χρέος.
Την ένδοξη αυτή ημέρα είναι αδήριτη υποχρέωση
να τιμούμε ημείς κατά τον εθνικότερο δυνατό τρόπο και
να αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο μνήμης, τιμής και
ευγνωμοσύνης προς τους αξέχαστους ηρωικά πεσόντες πολεμιστές της Μουργκάνας.
Η αδιαφορία και η σκοπιμότητα κινδυνεύουν να μας
οδηγήσουν στη λήθη, ενώ αντίθεται “η γνώση και η κατανόηση των γεγονότων δεν είναι μόνον διδαχή, αλλά
λειτουργεί και ως λύτρωση” {Κων. Βοβολίνης}.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

Ενημέρωση

Επετειακό

H Μάχη της Μενίνας (17 και 18 Αυγούστου 1944)
Γράφει:
Ο Γιώργος
Γκορέζης*
e-mail:
ggorezis@yahoo.gr
weblog:
ggore.wordpress.com
Τους θερινούς μήνες του
1944 διεξήχθησαν
επιχειρήσεις από τη Χ
Μεραρχία των Εθνικών
Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών
( ΕΟΕΑ ) στη περιοχή
Παραμυθίας – Μαργαριτίου –
Μαζαρακιάς για την
απελευθέρωση της περιοχής
από τους Γερμανούς και
τους Μουσουλμάνους
Τσάμηδες. Η Μάχη της
Μενίνας την 17 και 18 Αυγ
1944 εντάσσεται στο πλαίσιο
των επιχειρήσεων αυτών.

Τ

η νύχτα της 16 προς 17 Ιουνίου 1944
το ΙΙ/16 Τάγμα ανταρτών, με διοικητή
τον Λοχαγό Κ. Ζιώγα, κινήθηκε με
διαταγή της Χ Μεραρχίας για τη κατάληψη
της πόλης της Παραμυθιάς. Ο διοικητής της
Μεραρχίας Συνταγματάρχης Β. Καμάρας,
που επιθυμούσε αποφυγή αντιποίνων κατά
των Μουσουλμάνων Τσάμηδων που συνέπρατταν με τους Γερμανούς, διέταξε τους
Λόχους ανταρτών Ποπόβου και Ελευθεροχωρίου ( οπλαρχηγός ο δικηγόρος Στρουγγάρης Ελευθ. από την Παραμυθιά, του
οποίου ο αδελφός είχε εκτελεσθεί με τους
49 προκρίτους της πόλης από τους Γερμανοτσάμηδες ), να μη λάβουν μέρος στις επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης. Οι
λόχοι υπήγοντο στο Ι ανεξάρτητο Τάγμα
υπό τον καθηγητή γυμναστικής Αντ. Σούζη,
επίσης από την Παραμυθιά.
Παρά ταύτα αυτοί από τις νυχτερινές
ώρες της προτεραίας είχαν πλησιάσει τη
Παραμυθιά, αντήλλαξαν μερικούς πυροβολισμούς με όσους εκ των Γερμανοτσάμηδων προέβαλλαν αντίσταση και κατέλαβαν
την πόλη. Την πρωία εισέρχεται στην Παραμυθιά και το ΙΙ/16 Τάγμα, την 28η Ιουνίου
αφίχθηκε ο διοικητής του Συντάγματος
Ταγματάρχης Κρανιάς Αρ. και την 30η Ιουνίου ο διοικητής της Χ Μεραρχίας Συνταγματάρχης Β. Καμάρας.

Τη 30 Ιουνίου οι δυνάμεις των ΕΟΕΑ (
ΙΙ/16 Τάγμα ) πέτυχαν περιφανή νίκη κατά
των Γερμανοτσάμηδων στη μάχη των Αγίων
Θεοδώρων, έξω από τη Παραμυθιά. Ακολούθησαν από 4 μέχρι 11 Αυγούστου επιχειρήσεις εκκαθάρισης της περιοχής από το
ίδιο ανωτέρω Τάγμα, οι αντάρτες του οποίου, όπως και του Συντάγματος, κατήγοντο
όλοι από τη περιοχή, και έπνεαν μένεα κατά
των μυσαρών τούτων σφαγέων του ελληνισμού. Αντικειμενικός σκοπός των επιχειρήσεων ήταν ο έλεγχος της αμαξιτής οδού
Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, που επετεύχθη
με τη κατάληψη των υψωμάτων εκατέρωθεν του χωρίου Κορύτιανη, παρά τις λυσσώδεις αντεπιθέσεις των Μουσουλμάνων
Τσάμηδων που εξορμούσαν από τα χωριά
Δράμεση και Ρίζιανη. Επετεύχθη επίσης η
περίσχεση του οδικού κόμβου της Μενίνας,
που αποτελούσε βάση για τις επιχειρήσεις
των Γερμανοτσάμηδων.
Την 6η Αυγούστου αφίχθη στη Παραμυθιά το 3/40 Σύνταγμα με διοικητή τον Αντισυνταγματάρχη Γ. Αγόρο και τέθηκε υπό διοίκηση της Χ Μεραρχίας. Παρά τη Χ Μεραρχία είχε αφιχθεί στη Παραμυθιά, μετά τη
Μάχη των Αγίων Θεοδώρων, μόνιμη αντιπροσωπία της συμμαχικής αποστολής από
τους αμερικανούς λοχαγούς Άντερσον και
Ρότζερς, το λοχαγό Τζων και τον άγγλο
υπολοχαγό Ντέϊβ.
Από τις 10 Αυγούστου 1944 οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες άρχισαν να συμπτύσσονται στη περιοχή Φιλιατών και ελληνοαλβανικών συνόρων, τμήματα δε αυτών είχαν
παραμείνει στην Ηγουμενίτσα και Μενίνα,
με τις Γερμανικές δυνάμεις της περιοχής.
Το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής ( Σ.Μ.Α. )
διέταξε τη κατάληψη του οδικού κόμβου
της Μενίνας, τον οποίο υπερασπίζετο Γερμανικό Τάγμα και ικανός αριθμός Μουσουλμάνων Τσάμηδων.
Το χωριό Μενίνα είχε άρτια αμυντική
οργάνωση, με δύο πυροβόλα και αρκετό
αριθμό πολυβόλων θέσεως. Υπήρχαν επίσης στο χωριό αυτό προωθημένες αποθήκες τροφίμων και πυρομαχικών και πολλά
μεταφορικά αυτοκίνητα. Η Μενίνα αποτελούσε προωθημένη μικρή βάση εφοδιασμού για τις επιχειρήσεις των Γερμανοτσάμηδων στη περιοχή Παραμυθιάς- ΣουλίουΦαναρίου-Μαζαρακιάς. Καταλαμβανόμενης της Μενίνας απεκλείοντο οι Γερμανοί
στην Ηγουμενίτσα και τις Φιλιάτες, και καμία κίνηση προς την Παραμυθιά και τη Πρέβεζα δεν θα ήταν δυνατή. Ήταν λοιπόν ζωτική θέση για τους Γερμανούς.
Την επίθεση κατά της Μενίνας διηύθυνε η Χ Μεραρχία των ΕΟΕΑ υπό τον Συνταγματάρχη Β. Καμάρα, που διέθετε το 3/40
Σύνταγμα του Αντισυνταγματάρχου Αγόρου

Γ. δυνάμεως 750 ανδρών και το 16 Σύνταγμα του Αντισυνταγματάρχου Κρανιά Αρ. δυνάμεως 350 ανδρών.
Το 3/40 Σύνταγμα κατά τη μάχη της Μενίνας περιελάμβανε : Διοίκηση με διοικητή
τον Αντισυνταγματάρχη Γ. Αγόρο και υποδιοικητή τον Επίλαρχο Δ. Γεωργιάδη, το Ι Τάγμα ( διοικητής Ταγματάρχης Οικονομόπουλος, διοικητές Λόχων Υπολοχαγός Χονδρός, Υπολοχαγός Φωτάκης ), το ΙΙ Τάγμα (
διοικητής Επίλαρχος Μπασαράκος, διοικητές Λόχων Υπίλαρχος Μητρόπουλος, Υπίλαρχος Φραντζέσκαρος ), το ΙΙΙ Τάγμα ( διοικητής Επίλαρχος Κατσαδήμας, διοικητές
Λόχων Ίλαρχος Χαρβαλάκης, Λοχαγός Ρωμανός ), και το Ταγμα Οπλομηχανημάτων (
διοικητής Ταγματάρχης Παπαζώης, διοικητές Λόχου Πολυβόλων Υπίλαρχος Περεπές, Λόχου Όλμων Υπολοχαγός Μώρος ).
Η μάχη άρχισε την 0500 ω της 17ης Αυγούστου και ο αγώνας ήταν σκληρός, καθόσον οι Γερμανοί αμύνονται από τις πλέον
οχυρές θέσεις τους. Προσπάθειες γερμανικών ενισχύσεων από την οδό ΙωαννίνωνΗγουμενίτσας και Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων αποτυγχάνουν, διότι οι κατευθύνσεις
αυτές φράσσονται από Λόχους των Ιλάρχων Μητρόπουλου και Φραντζέσκαρου αντίστοιχα. Η κάλυψη από την κατεύθυνση
των Φιλιατών γίνεται από τμήματα του Συνταγματάρχου Κάτσιου.
Τις απογευματινές ώρες ο αγώνας είναι
κρίσιμος. Το Ι Τάγμα του 3/40 Συντάγματος
καθηλώνεται στη πεδινή περιοχή της Μενίνας, 100 μέτρα από τις οχυρές θέσεις των
Γερμανών. Οι απώλειες του Τάγματος είναι
σοβαρές, αλλά οι διοικητές των Λόχων
πρώτης γραμμής Υπολοχαγός Χονδρός και
Υπολοχαγός Φωτάκης επιδεικνύουν απαράμιλλο ηρωισμό και ελέγχουν τη κατάσταση. Ο Υπολοχαγός Χονδρός τραυματίζεται
σοβαρά, φέρων πέντε τραύματα από θραύσματα όλμων, αλλά δεν δέχεται να αποσυρθεί της θέσεως του.
Το 16 Σύνταγμα ομοίως έχει καθηλωθεί. Με την έλευση του σκότους η κατάσταση εξακολουθεί κρίσιμη. Οι άγγλοι αξιωματικοί που παρακολουθούν τα επιτιθέμενα
τμήματα θεωρούν τη μάχη απολεσθείσα.
Τη πρώτη μέρα συνελήφθησαν 50 Γερμανοί αιχμάλωτοι. Το πρωι της ημέρας αυτής έπεσε επί του πεδίου της μάχης ο Ταγματάρχης Ουάλας, μαχόμενος μεταξύ των
ακροβολιστών.
Την επόμενη ημέρα, 18 Αυγούστου, το
ΙΙΙ Τάγμα του 3/40 Συντάγματος ( Επίλαρχος
Κατσαδήμας ) έλαβε διαταγή και κινήθηκε
κατά του οχυρού συγκροτήματος των οικημάτων όπου ημύνοντο σθεναρά οι Γερμανοί. Το Τάγμα επιτέθηκε με τους Λόχους

κατά βάθος, λόγω του στενού μετώπου, και
με επικεφαλής τον ιερό Λόχο του Συντάγματος, υπό τον Ίλαρχο Χαρβαλάκη, με διμοιρίτες τον Υπίλαρχο Σούτσο και τον Ανθυπολοχαγό Τρίμπο.
Την 10.00ω οι αντάρτες ευρίσκονται 50
μέτρα από των οχυρών των Γερμανών, και
λόγω των δραστικών πυρών των τελευταίων η περαιτέρω κίνηση καθίσταται αδύνατη. Στο μεταξύ πίπτει νεκρός ο διμοιρίτης
Ανθυπολοχαγός Τρίμπος και τραυματίζεται
ο Υπολοχαγός Σούτσος. Την ίδια ώρα 7 Γερμανικά αυτοκίνητα κατόρθωσαν να διέλθουν την οδό που κατείχετο από Λόχο του
Συντάγματος και κινούνται την πλέον κρίσιμη στιγμή προς Μενίνα.
Την 1100 ω προωθείται το μοναδικό αντιαρματικό πυροβόλο ( γερμανικό λάφυρο )
σε κατάλληλη θέση για να βάλει κατά των
οχυρών των Γερμανών από μικρή απόσταση, λόγω της εγγύτητας των ημετέρων τμημάτων. Ο αγώνας συνεχίζεται με αμείωτη
ένταση μέχρι την 1500 ω, οπότε 47 Γερμανοί εξήλθαν των οχυρών και παρεδίδοντο,
αφού όλοι ήταν τραυματισμένοι. Την ίδια
ώρα ο Ιερός Λόχος γίνεται κύριος της οχυρής αυτής θέσεως. Από αυτή τη στιγμή
παύει κάθε αντίσταση των Γερμανών. Και
τις δύο ημέρες πολέμησαν γενναιότατα.
Οι απώλειες των Γερμανών ανήλθαν :
σε 101 αιχμαλώτους, 112 Γερμανούς νεκρούς και 35 νεκρούς Μουσουλμάνους
Τσάμηδες.
Οι δικές μας απώλειες ανήλθαν σε : 18
νεκρούς αξιωματικούς και οπλίτες και 27
τραυματίες αξιωματικούς και οπλίτες του
3/40 Συντάγματος, 15 εκτός μάχης του 16
Συντάγματος και 1 Άγγλος ( Ταγματάρχης
Ουάλας ) νεκρός.
Η μάχη της Μενίνας είναι για τη πατρίδα
μας μια από τις πιο λαμπρές σελίδες δόξας
και ηρωισμού.-

* Ο Γιώργος Γκορέζης είναι υποστράτηγος ε.α., αρθρογράφος, συγγραφέας.
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Αντισυνταγματάρχης Γ. Αγόρος, Διοικητής
Συντάγματος.
- « Πολεμική Έκθεση Δράσης ΙΙ/16 Τάγματος», Αντισυνταγματάρχης Κ. Ζιώγας, Διοικητής Τάγματος.
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Οι Ηρωίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821
Γράφει
ο Υπτγος ε.α.
Χρίστος Φαραντάτος
Διανύουμε τον 8ο μήνα των
εορταστικών εκδηλώσεων για
την επέτειο των 200 ετών, από
της ιστορικής Ελληνικής
Επαναστάσεως του 1821,
εναντίον των Τούρκων
κατακτητών.

Σ

τους ιερούς και επικούς αγώνες των
Ελλήνων, μπροστά στους οποίους
έμεινε άφωνος η ανθρωπότης, συμμετείχαν ενεργώς και επαξίως πολλές υπερήφανες γυναίκες, γνωστές και άγνωστες, οι
οποίες εφάνησαν ισάξιες των ηρώων ανδρών, προβάλλουσες μέσα από τις σελίδες
της Ελληνικής Επαναστάσεως τις μορφές της
Ελληνίδος γυναίκας. Προβάλλουν οι επώνυμες ηρωίδες, που αγωνίσθηκαν σε στεριές
και θάλασσες και που εδημιούργησαν θρύλους και παραδόσεις με τον ηρωισμό και τη
καρτερία τους.
Προβάλλουν οι μορφές των ηρωίδων
του Μεσολογγίου, της Μάνης, της Αρκαδίας
και των άλλων περιφερειών της χώρας, που
χορεύουν μαζί με τις Σουλιώτισσες τον χορό
του Ζαλόγγου και μαζί με τις Ναουσαίες τον
χορό της Αραπίτσας. Τα δύο μεγάλα αυτά
ολοκαυτώματα, που αναφέρει η ένδοξη ιστορία μας, των 147 γυναικών του Σουλίου, που
έπεσαν στο βάραθρο (1803) και των 13 Ναουσαίων νεανίδων που έπεσαν στη γέφυρα
της Αραπίτσας (1822), μιμούμενες τις Σουλιώτισσες, μαρτυρούν περίτρανα την αγάπη
των Ελληνίδων προς την Πατρίδα και την
Ελευθερία.
Προβάλλουν όμως και επώνυμες ηρωίδες, όπως είναι η Μόσχω Λάμπρου Τζαβέλλα και η Χάιδω Σέχου, η Δέσποινα Γεωργάκη
Μπότση και η Ελένη Μπότσαρη, η Κωνσταντία Ζαχαριά και η Γκούραινα, η Σάββαινα και
η Αναϋπόνυμφη, η Μπουμπουλίνα και η
Μαντώ Μαυρογένους, η μάνα του Κολοκοτρώνη, καθώς και η Ζαφειράκη με τη Καρατάσαινα.
Δεν επεβάλλετο σ’αυτές να παραδώσουν στα παιδιά τους τις ασπίδες με το πρόσταγμα «η ταν ή επί τας», το αρχαίο αυτό σύνθημα εξέφραζε την άτεγκτη φιλοπατρία της
Σπαρτιάτισσας, που εκάθητο στη πόρτα να
ξεπροβοδίσει τους μαχητές υιούς της!
Επί τέσσερεις αιώνες μαύρης και πικρής
δουλείας οι Ελληνίδες μάνες είχαν γαλουχήσει τα παιδιά τους μαζί με το μητρικό γάλα τη
φιλοπατρία και τη προθυμία της θυσίας για τη
λευτεριά!
Η συνδρομή των Ελληνίδων στην εκατόμβη της προσφοράς στο βωμό της Ελευθε-

ρίας υπήρξε πράγματι πολυτιμότατη. Αντέταξαν στη τραχύτητα του πολέμου την ευαισθησία και τη μαχητικότητά τους, στην απεραντωσύνη της μεγάλης καρδιάς τους έβαλαν
τις στεναχώριες και τις δοκιμασίες αυτού του
μεγάλου, του φοβερού και άνισου απελευθερωτικού πολέμου, εναντίον των Αγαρηνων.
Στο χορό της θυσίας είναι πιασμένη η Ελληνίδα σ’όλες τις επαναστάσεις που αναφέρει η ιστορία, από της αλώσεως (29 Μαΐου
1453) μέχρι της ευλογημένης μεγάλης Επαναστάσεως του Γένους (25 Μαρτίου 1821),
με αποκορύφωμα και αποθέωση του γυναικείου ηρωισμού τους αγώνες των Σουλιωτισσών, που αποτέλεσαν το προανάκρουσμα
της Ελληνικής Επαναστάσεως. Είναι αυτές
που με τους άνδρες τους κράτησαν τα αιματοβαμμένα χώματα του τόπου τους επί χρόνια αμόλυντα από τουρκαλβανική βεβήλωση
και από ποδάρι αγαρηνό!
Στο πλήθος των ηρωίδων του Σουλίου
ξεχωρίζουν πρώτη η καπετάνισσα Μόσχω
Τζαβέλλα, συμμετεχούσα σ’όλους τους πολέμους του Σουλίου και προτιμήσασα να χάσει το παιδί της Φώτο που εκρατείτο όμηρος
του Αλή Πασά, σαν χαθεί το Σούλι, αλλά και
αυτή η ίδια μαζί μ’αυτό! Η Δέσπω Μπότση,
που κλείστηκε στον πύργο του Δημουλά,
έθεσε πυρ στην πυριτιδαποθήκη και αυτοκτόνησε! Αλλά και η Λένω Μπότση, αφού
επολέμησε ηρωικώς τους Τούρκους, αυτοκτόνησε για να μη πέσει στα χέρια τους, η δε
Ελένη Μπότση πνίγηκε στον Αχελώο συμπαρασύροντας και τον Τούρκο διώκτη της. Οι
περισσότερες Σουλιώτισσες, μετά την εγκατάλειψη της πατρώας γης ήλθαν στο Μεσολόγγι, όπου έγραψαν νέο μεγαλοπρεπές
έπος στην ιστορία μας, μαχόμενες στους
προμαχώνες μαζί με τους άνδρες. Στη τραγική έξοδο ντύθηκαν ανδρικά και πολλές εθυσιάστηκαν για να ανοίξουν δρόμο διαφυγής.

Η παράδοση των γυναικείων ηρωισμών
συνεχίζεται και στα ορλωφικά (1770),
αλλ’έμεινε αθάνατος η περίφημη μάχη των
δρεπανηφόρων του Δηρού κατά των 1500
Τούρκων του Ιμπραήμ, που τους αποβίβασε
στο λιμάνι του Αλμυρού για αντιπερισπασμό
(1826) τους οποίους αποδεκάτισαν. Ο Ιμπραήμ για να αποπλύνει το όνειδος έστειλε
και δεύτερη αποστολή, όπου η σύγκρουση
έγινε στον Πολυάραβον, με τις γυναίκες στη
πρώτη γραμμή. Αναφέρονται μάλιστα τα
ονόματα της Κωνσταντίας Ζαχαριά που ήλθεν από τη Σπάρτη ως επί κεφαλής 250 παλληκαριών και της Ελένης Αναϋπόμονης που
πάλαιψε και εφόνευσε τον Τούρκο που την
κατεδίωκε.
Βαρύς είναι ο φόρος της θυσίας της Ελληνίδος και στη Μακεδονία, όπου αναφέρονται τα ονόματα της Καρατάσαινας και της
Ζαφειράκη, οι οποίες συνελήφθησαν και
εφονεύθησαν με φρικτά βασανιστήρια.
Η ίδια ανδρειωσύνη των Ελληνίδων γυναικών αναφέρεται και στους αγώνες της λεβεντογέννας Κρήτης και των άλλων νήσων,
που εσφαγιάσθησαν (Χίος – Σάμος – Ψαρά).
Κάθε τόπος είχε τις επώνυμες και ανώνυμες
ηρωίδες του.
Δύο όμως υπέροχες μορφές δεσπόζουν
κατ’εξοχήν στο πάνθεο των ηρωίδων της Ελληνικής Επαναστάσεως. Είναι η Μαντώ
Μαυρογένους και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, που ενσάρκωσαν και οι δύο τον θρύλο
του γυναικείου μεγαλείου.
Η Μπουμπουλίνα (1771 – 1825), το γένος Σταυριανού Πινότση, έλαβε μέρος στον
Αγώνα με τα τέσσερα πλοία της. Γεννήθηκε
στην Ύδρα με πρώτο σύζυγό της τον Δημ.
Γιάννουλα, αποβιώσαντα (1797), παντρεύτηκε δε κατόπιν τον πλοίαρχο Δημ. Μπούμπουλη, όστις εφονεύθη σε σύγκρουση με
Αλγερινούς πειρατές (1811). Ήταν μυημένη
στην Φιλική Εταιρεία, διέθεσε δε τα πάντα

στον Αγώνα. Μαζί με τα δύο παιδιά της απέκλεισε το Ναύπλιο, λαβούσα μέρος και τη
πολιορκία και την άλωση της Τριπολιτσάς μαζί με τον Κολοκοτρώνη, καθώς και σε πολλές
άλλες μάχες στο Μοριά.
Εγκατεστημένη στο Ναύπλιο έδιδε συνεχώς χρήματα υπέρ του απελευθερωτικού
Αγώνος μέχρι του θανάτου της.
Η Μπουμπουλίνα απεδείχθη η Αμαζών
του Αγώνος σε στεριά και θάλασσα!
Το όνομα της Μαντούς Μαυρογένους
(1796 – 1840), έμεινε θρυλικό. Ήταν κόρη
του Νικ. Μαυρογένους, ο οποίος είχε διάφορα αξιώματα από τους Τούρκους στη Μολδαβία. Με τη κήρυξη της Επαναστάσεως κατέβηκε με τη κόρη της στη Μύκονο (1821),
εξοπλίσασα δε δύο πλοία, εισήλθε στον
Αγώνα υπό τις διαταγές του Τομπάζη, λαβούσα μέρος σε πολλές ναυμαχίες, αλλά και
σε μάχες στη στεριά (Κάρυστος – Πήλιο –
Λειβαδιά κ.ά.), όπου διεκρίθη για την ανδρεία της. Ιδιαιτέρως εξαίρονται οι ενέργειές
της για τη δημιουργία στη Δύση φιλελληνικού ρεύματος (Γαλλία – Αγγλία). Τελικώς εγκατεστάθη στο Ναύπλιο, ο δε Καποδίστριας
της έδωσε μικρή σύνταξη και τον βαθμό του
επίτιμου αντιστρατήγου. Συνδεθείσα με τον
Δημ. Υψηλάντη εγκατέλειψε το Ναύπλιο, εγκατασταθείσα, αρχικώς στη Μύκονο και εν
συνεχεία στη Πάρο (1840). Εκεί απεβίωσε
ξεχασμένη και πτωχή, ο δε τάφος της σώζεται στην αυλή του ναού της Εκατονταπυλιανής.
Προς όλες τις Ελληνίδες ηρωίδες του μεγάλου Αγώνος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας
στρέφει το Έθνος ευγνώμονα μνήμην, τιμώντας τη δράση και τις θυσίες τους, οι οποίες
απέβησαν πηγή ελευθερίας και ζωής για την
φιλτάτη πατρίδα μας και το ευγενές και ένδοξον Ελληνικόν Έθνος.
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Εκκλησία και κρυφό σχολειό
Γράφει
ο Βασίλειος Μιχ. Βακάλης,
Φιλόλογος -Ιστορικός
Διακόσια χρόνια από τον
ξεσηκωμό του Γένους το 1821.
Μια ευκαιρία αναστοχασμού
για όλους μας. Να σταθούμε
νοερά μπροστά στις μαρτυρικές
μορφές των προγόνων μας και
να αναλογιστούμε την
αναγκαστική ραγιαδοποίησή
τους, τους αγώνες, τις θυσίες,
τις καταστροφές, τις σφαγές,
το παιδομάζωμα, τους
εξισλαμισμούς και να
σκεφτούμε αν και πώς εμείς
μετατρέψαμε τους αγώνες, τις
αγωνίες και τις λαχτάρες τους
σε πράξεις προόδου,
προκοπής, ευημερίας και
θωράκισης της πατρίδας μας
ιδιαίτερα σήμερα, που
βρισκόμαστε μπροστά στα
όνειρα της Τουρκιάς να μας
αφανίσει από προσώπου γης.

Σ

' αυτή τη συγκυρία χαίρεται κανείς
όταν βλέπει ανθρώπους του πνεύματος και της επιστήμης να ερευνούν και
να μελετούν τα έργα, τους λόγους και το ήθος
των Τουρκομάχων του '21 και να προσφέρουν τα αποτελέσματα της επιστημονικής
τους εργασίας στους συμπολίτες ως τροφή
πνευματική και ως οδηγό για την ατομική και
συλλογική μελλοντική πορεία.
Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι οι επιστήμονες οι οποίοι αντί να προβάλλουν το
λαμπρό ήθος και τις αξεπέραστες αξίες της
αγιασμένης εκείνης επανάστασης αυτοί αρέσκονται να αναδεικνύουν μόνο πάθη, αδυναμίες, λάθη και στραβοπατήματα, τη χωματίλα
και μόνο των επαναστατών. Λένε ότι θέλουν
να απομυθοποιήσουν πρόσωπα και γεγονότα
του '21. Αλλά το έργο τους συχνά μοιάζει με
εκείνο του σκαθαριού, που αρέσκεται να σέρνεται στη γη ασχολούμενο με τη διαχείριση
σβώλων κοπριάς. Γιατί είναι άλλο πράγμα η
μελέτη και η προβολή προς αποφυγήν του
αρνητικού παραδείγματος και άλλο πράγμα η
σκόπιμη και εμμονική ανάδειξή του με στόχο
την προώθηση ιδεολογικών αγκυλώσεων και
κομματικών θέσεων.
Με την έναρξη του 2021 σαν έτοιμοι
από καιρό κάποιοι επιστήμονες άρχισαν το
άχαρο έργο τους επαγγελλόμενοι την αλήθεια και χρησιμοποιώντας επιλεκτικά ιστορικές πηγές που εξυπηρετούν τους στόχους
τους. Οι Σουλιώτες; Αλλόφυλοι, που δεν πήγαν βέβαια να ελευθερώσουν τα Τίρανα! Ο
Αλής; Ευεργέτης των Ραγιάδων! Ο Κολοκοτρώνης; Τσιφλικάς! Ο Καραϊσκάκης; Βωμολόχος! Ο Μακρυγιάννης; Θρησκόληπτος! Η

Μαντώ; Ελαφρούτσικη! Ο Υψηλάντης;
΄Αμυαλος! Ο Καποδίστριας; Φασίστας! Ο
Γρηγόριος ο Ε΄; Αυτός κι αν δεν ήταν εχθρός
της επανάστασης, που δεν τον ξεπλένει ούτε
το αίμα του, όταν τον πιάσει ο στόμας τους ο
συκοφαντικά βέβηλος! Το κρυφό σχολειό;
Ανύπαρκτο! Μύθος! Και αγωνίζονται να επιβάλλουν την ανυπαρξία του ... ανύπαρκτου.
Αυτού του είδους οι επιστήμονες, που βάλθηκαν να μας μάθουν - ντε και καλά - τη δική
τους σκαρίμπεια ανάγνωση της ιστορίας του
'21 και της τουρκοκρατίας, έχουν εργαλειοποιήσει την ιστορία και συναγωνίζονται ποιος πρώτος θα μας ... πείσει ότι η τουρκοκρατία δεν ήταν δα και τίποτε το τρομερό! Πατερούλης ο Σουλτάνος, καλέ μου. Απ' όοοοολα
είχαν οι Ραγιάδες. Ακόμα και σχολεία! Και γι'
αυτό δεν είχαν ανάγκη από κρυφά σχολειά!
΄Εγραψε ένας απ' αυτούς; "Η Οθωμανική περίοδος ως το 1914 μπορεί να θεωρηθεί ως
μια από τις πλέον ευνοϊκές συμβιώσεις κυρίαρχων μουσουλμάνων και υποτελών χριστιανών"! Ναι, καλά διαβάσατε. Φτάσανε σε
τέτοιο απαίσιο σημείο να αποδέχονται ως κάτι
φυσικό (= ευνοϊκή συνύπαρξη) την ύπαρξη
κυρίαρχης και υπόδουλης κοινωνίας! Αμφιβάλλω αν θα έγραφαν κάτι παρόμοιο στην περίπτωση που η υπόδουλη κοινωνία ήταν μουσουλμανική. Αυτά λένε και οι Τούρκοι.
Ας μη γελιόμαστε. Αυτού του είδους
επιστήμονες δεν τους έπιασε ο καημός για
την ιστορική αλήθεια και ακρίβεια. Δεν έχουν
στόχο να μας διδάξουν το εθνικό μέσα από
την αλήθεια, γιατί ελέγχονται για τις σχέσεις
τους με την ιστορική αλήθεια. Να αποδομήσουν θέλουν κάθε έννοια πατριωτισμού και
να απομειώσουν μέχρι μηδενισμού τη συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη διατήρηση και στον φωτισμό του Γένους κατά τα
σκληρά χρόνια της Οθωμανοκρατίας. Αυτός
είναι ο στόχος τους. Δεν επιθυμούν την καταδίκη της οθωμανικής μουσουλμανικής σκοταδιστικής καταπίεσης. Σκόπιμα παραβλέπουν πως αν οι Διονύσιοι Φιλόσοφοι είχαν γίνει Αγιατολάδες, οι Πατροκοσμάδες χοτζάδες και οι Ραγιάδες μουσουλμάνοι επανάστα-

ση δε θα είχε γίνει. Ποιος θα την έκανε. Ταυτίζουν με αυθαίρετες γενικεύσεις την Εκκλησία με τον σκοταδισμό και την παρουσιάζουν
ψευδόμενοι ως εχθρό της επανάστασης δογματίζοντας οι ίδιοι σκοταδιστικά και από σκοπού. Αρνούνται την αλήθεια την οποία γράφει
ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ Π. Κιτρομιλίδης:
"Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αναχρονισμού αν επιμείνουμε στην άνευ όρων
αντιπαράθεση Διαφωτισμού και Χριστιανισμού. Επικρατεί μια απλουστευτική αντίληψη
για την Ορθοδοξία και τον Διαφωτισμό ως αντιθετικά συστήματα αξιών". Κλείνουν τα αυτιά
τους όταν ο Αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου Θ. Ζυγομαλάς φωνάζει από το 1585 και
λέει: "Σοφίαν και μαθήματα δούλοι όντες ουκ
έχομεν. Αι επιστήμαι, αι τέχναι, η παίδευσις
ηφανισμένα ... Δώη ο Θεός ποτε άνεσιν και
ελευθερίαν, την εις το αρχαίον [πολιτικόν καθεστώς] αποκατάστασιν". Και σε όσα ο μαθητής του Α. Κοραή Κ. Κούμας γράφει ότι όντας
δεκάχρονος δε γνώριζε Εκκλησία και σχολείο στη Λάρισα γιατί τη μοναδική Εκκλησία
της πόλης την είχαν γκρεμίσει οι Τούρκοι και
το κοινό σχολείο ήταν - με δικά του λόγια "κλειστό διά τον φόβον των γενιτσάρων"! Δυστυχώς δεν ήταν τα παραπάνω σπάνια γεγονότα ή εξαιρέσεις και φωνές μεμονωμένες.
΄Ηταν ο κανόνας. ΄Ηταν το θρησκευτικό και
μορφωτικό καθεστώς στο οποίο ζούσαν οι
Ραγιάδες. Κάτι παραπάνω ήξεραν από πολλούς σημερινούς επιστήμονες οι Ζυγομαλάς
και Κούμας. Μύθος είναι το ανεμπόδιστο και
ελεύθερο ραγιαδοσχολείο. Μέριμνα για σχολεία ραγιαδοπαίδων ουδέποτε έδειξαν οι
Τούρκοι. Αν δεν υπάρχει φιρμάνι που να απαγορεύει τη λειτουργία σχολείων ραγιαδοπαίδων ΔΕΝ υπάρχει και φιρμάνι ίδρυσης, μέριμνας και προστασίας ανάλογου σχολείου απ'
όσα γνωρίζουμε. Τα αριθμητικώς ελάχιστα σε
σύγκριση με τα πολλαπλασίως αναγκαία ραγιαδοσχολεία στην τουρκοκρατία λειτουργούσαν με χρήματα από την αυτοφορολόγηση του Ραγιά ή της Εκκλησίας ή από την προσφορά πλουτισάντων εκτός Οθωμανικού
εδάφους Ελλήνων. Όσα σχολεία λειτούργη-

σαν τότε, λειτούργησαν αθέσμως, ως ανά πάσα στιγμή ανακλητή βακούφικη εκκλησιαστική δραστηριότητα, χωρίς καμιά απολύτως νομική ή άλλου είδους κάλυψη απ' τον Σουλτάνο και σχεδόν πάντα η ασφαλής και ανεμπόδιστη και ελεύθερη λειτουργία τους εξαρτιόταν από τις εξάρσεις των αρπακτικών ορέξεων του κάθε μπέη και του κάθε αγά. Κάποιοι
αναθεωρητές της ιστορίας λησμονούν ότι το
1911 - προσοχή: 1911 - ο Μητροπολίτης Βελλάς Σπυρίδων Βλάχος ποτέ δε μπόρεσε να
νομιμοποιήσει το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς
απ' τις τουρκικές αρχές και ισχυρίζονται ψευδόμενοι ότι η Εκκλησία έπλασε τον "μύθο"
του κρυφού σχολειού. Δεν είχε ανάγκη η Εκκλησία από "μύθους", ούτε τον πίνακα του
Γκύζη, ούτε το ποίημα του Πολέμη για να κατοχυρώσει δεκάδες χρόνια μετά το '21 τη θεμελιώδη συμβολή της στη διατήρηση, τον
φωτισμό και τον ξεσηκωμό του Γένους. Οι
Γκύζης και Πολέμης "κατέγραψαν" στα καλλιτεχνήματά τους την παράδοση του λαού μας.
Η Εκκλησία δε φοβάται την ιστορική αλήθεια,
αντίθετα την επιδιώκει γιατί απ' τα πρώτα χρόνια της σκλαβιάς διαθέτει αγωνιστικές περγαμηνές, που είναι υπογραμμένες με το αίμα χιλιάδων μελών της, εκατοντάδων λειτουργών
της και δεκάδων ανωτάτων στελεχών της. Η
ύπαρξη και η λειτουργία του κρυφού σχολειού είναι θεμελιωμένη στη μακρόχρονη συλλογική μνήμη, πίστη και συνείδηση του Ελληνικού λαού, η οποία διαμορφώθηκε από αληθινά βιώματα και ακατάγραπτες ιστορικές
πραγματικότητες κατά τα χρόνια της δουλείας. Γι' αυτό και διατηρείται μέχρι σήμερα η
παράδοση του κρυφού σχολειού. Γι' αυτό και
ο λαός αγάπησε τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα του Γκύζη, του Πολέμη και του Βρέλλη.
Σ' αυτά τά καλλιτεχνήματα ο λαός διαβάζει
την ιστορία του, αναγνωρίζει το ιστορικό παρελθόν του και την υπαρκτή προσφορά της
Εκκλησίας του στην υπόθεση της στοιχειώδους και κατά το δυνατόν μορφώσεως του
Ραγιά. Αν τα καλλιτεχνήματα αυτά δεν τόνιζαν την προσφορά της Εκκλησίας στον υπόδουλο Ραγιά κανένας αναθεωρητής της ιστορίας δεν θα ασχολιόταν μαζί τους. Ποιος Ραγιάς θα φανταζόταν στα χρόνια εκείνα ότι θα
υπήρχαν σήμερα ΄Ελληνες που θα αμφισβητούσαν τα δεσμά του, ώστε να φροντίσει να
αφήσει γραπτές - ικανοποιητικές των απαιτήσεων των σημερινών αναθεωρητών της ιστορίας - αποδείξεις για την πνευματική του καταπίεση και την πλήρη αδιαφορία του Σουλτάνου για τη μόρφωσή του!
Ας αναλογιστούν λοιπόν οι αναθεωρητές αυτοί της ιστορίας μας ξανά τους στόχους και τις μεθόδους τους και ας ξανασκεφτούν ότι η απενοχοποίηση του ζοφώδους ισλαμοφασισμού των Οθωμανών και η αλόγιστη αποδόμηση προσώπων και γεγονότων
του '21 μάλλον νέους γενιτσάρους αναδεικνύουν παρά ΄Ελληνες νέους με στέρεα εθνική, ιστορική και αντιστασιακή συνείδηση απέναντι στα σχέδια των σύγχρονων ισλαμοφασιστών της αντίπερα όχθης του Αιγαίου. Κάποιοι πρέπει να μάθουν ότι εθνικό δεν είναι το
ψευδές ή το κατά το ήμισυ αληθές, αλλά το
πλήρως αληθές.-
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Κύπρος 1974: H Στρατιωτική Ηγεσία της Καταστροφής
Του Φοίβου Κλόκκαρη,
Αντιστρατήγου ε.α.
Κάθε καλοκαίρι, οι μαύρες
μνήμες της καταστροφής της
Κύπρου, το πραξικόπημα και η
τουρκική εισβολή, μας
στοιχειώνουν και
υπενθυμίζουν το χρέος μας για
άντληση διδαγμάτων προς
αποφυγήν.

Σ

το φάκελο της Κύπρου (ΦΚ) 632 σελίδων (άραγε περιέχει όλα τα στοιχεία;)
περιγράφονται οι εγκληματικές παραλείψεις σε πολιτικό και στρατιωτικό
επίπεδο που έφεραν την καταστροφή. Το
παρόν άρθρο αναφέρεται στον Αττίλα Ι και
τις παραλήψεις της ηγεσίας του ΓΕΕΦ και
ΑΕΔ (Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων)που,
ενώ είχαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες
μεταξύ 15 και 19 Ιουλίου1974 για Τουρκική
εισβολή στη Κύπρο, εφησύχαζαν. Συγκεκριμένα :
Το ΓΕΕΦ δεν επανέφερε στην αρχική
τους διάταξη ,τις μονάδες που έλαβαν μέρος στο πραξικόπημα. Όταν εκδηλώθηκε η
τουρκική εισβολή, ΓΕΕΦ και ΑΕΔ δεν αντέδρασαν στα εχθρικά πυρά και δεν εφάρμοσαν το Σχέδιο Αμύνης Κύπρου (ΣΑΚ)
(σελ.88, 98,99, 230 ΦΚ).
Η Τουρκική αποβατική δύναμη (ΤΑΔ)
αναχώρησε από το λιμάνι της Μερσίνας περί
την 1700 ώρα της 19 Ιουλίου και η κίνηση
της επαρακολουθείτο (σελ 86ΦΚ). Το ΓΕΕΦ
την Ν/19 Ιουλίου δεν διέταξε γενική επιστράτευση, δεν μετακίνησε τις μονάδες
στις πολεμικές θέσεις τους ούτε διέταξε
εφαρμογή του ΣΑΚ όταν η ΤΑΔ μπήκε στα
χωρικά ύδατα της Κύπρου (12ν.μ.), παρά την
ρητή πρόνοια του ΣΑΚ (σελ.88 ΦΚ). Η ΤΑΔ
μπήκε στα χωρικά ύδατα πολύ πριν την
0520 ώρα της 20 ης Ιουλίου, που άρχισε η
Τουρκική επίθεση, η οποία βρήκε τις μονάδες της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) στα στρατόπεδα τους και την ακτή αποβάσεως 5 μίλι
Κερύνειας, ανυπεράσπιστη.
Το ΓΕΕΦ δεν διέταξε εκτέλεση πυρών
κατά των τουρκικών δυνάμεων (ΤΔ) που
είχαν επιτεθεί με αεροπορικές και ναυτικές
προσβολές, ρίψη αλεξιπτωτιστών, μεταφορά δυνάμεων με ελικόπτερα (ΕΠ) και έναρξη
απόβασης στην ακτή 5 μίλι Κερύνειας. Το
ΑΕΔ είχε δεσμευμένα τα πυρά πυροβολικού
(ΠΒ) και των αντιαεροπορικών (Α/Α) όπλων
μέχρι την επίθεση και συνιστούσε «αυτοσυγκράτηση». Όλες οι διαταγές του ΓΕΕΦ
εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση ΜΕΤΑ
την έναρξη της Τουρκικής επίθεσης. Η

εφαρμογή του ΣΑΚ διατάχθηκε την 0840
ώρα, 3,5ολόκληρες ώρες μετά την έναρξη της τουρκικής επίθεσης (
σελ.88,89,380 ΦΚ).Αιτήματα διοικητών μονάδων να μετακινήσουν τις μονάδες τους
την Ν/19 Ιουλίου δεν εγκρίθηκαν από το ΓΕΕΦ. Το πρωί της επομένης προσβλήθηκαν
από τη τουρκική αεροπορία στα στρατόπεδά
τους ή κατά τη μετακίνηση τους και υπέστησαν απώλειες.
Το ΑΕΔ δεν έστειλε στην Κύπρο τις
προβλεπόμενες από το ΣΑΚ Ελλαδικές
αεροναυτικές ενισχύσεις που ήταν σε
ετοιμότητα και είχαν συγκεκριμένη αποστολή να προσβάλουν την ΤΑΔ και να παρεμποδίσουν απόβαση σε ακτή της Κύπρου. Οι
διαταγές αναχώρησης των αεροσκαφών και
υποβρυχίων που είχαν εκδοθεί για εκπλήρωση της αποστολής τους, ανακλήθηκαν
με διαταγές του Αρχηγού ΑΕΔ (σελ. 230
ΦΚ).
Το ΓΕΕΦ δεν εκτέλεσε ούτε τη βασική
πρόνοια του ΣΑΚ να δοθεί προτεραιότηταστην αντιμετώπιση προγεφυρώματος (ΠΓ)
σε ακτή. Δεν εφάρμοσε το ειδικό σχέδιο “
ΒΕΛΟΣ” που αφορούσε αντεπίθεση στην
ακτή δυτικά της Κερύνειας από την ΔΜΑ (Διοίκηση Μάχης με βασική συγκρότηση τα τεθωρακισμένα υποστηριζόμενη από τρεις μοίρες ΠΒ εκ των οποίων δύο Γενικής Υποστηρίξεως (ΓΥ)).Διέθεσε όλες τις αξιόμαχες εφεδρείες του (ΕΛΔΥΚ, ΔΜΑ, Διοίκηση Καταδρομών) καθώς και το ΠΒ/ΓΥ κατά του ΤΚ θύλακα ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΓΥΡΤΑ – ΤΕΜΠΛΟΣ, ο
οποίος δεν είχε μέσα άρματα ούτε ΠΒ.

Η αδράνεια και οι ενέργειες του ΑΕΔ
και ΓΕΕΦ διευκόλυναν την ΤΑΔ να προσεγγίσει ανενόχλητη την ακτή 5 μίλι Κερύνειας (μη επέμβαση Ελλαδικών αεροναυτικών ενισχύσεων – μη έγκαιρη εφαρμογή του ΣΑΚ- μη έγκαιρη επάνδρωση της τοποθεσίας ακτής) και να εγκαταστήσει χωρίς
αντίσταση, ένα Προγεφύρωμα (ΠΓ), το
οποίο επεκτάθηκε γιατί παρέμεινε στο απυρόβλητο (μη επέμβαση ΓΕΕΦ με αξιόμαχη
εφεδρεία και πυρά ΠΒ).
Στον ΦΚ (σελ.230) καταλογίζονται τεράστιες ευθύνες στην ηγεσία του ΑΕΔ και της
ΕΦ για “την μη εφαρμογή του ΣΑΚ και την μη
έγκαιρη ανταπόδοση στα εχθρικά πυρά“με
την διαπίστωση ότι “δεν προέκυψε[….] ότι
αυτό έγινε με πρόθεση προδοσίας της χώρας και διευκολύνσεως των σχεδίων και των
επιδιώξεων του εχθρού ”.
Η διαπίστωση αυτή δεν απαντά στο ερώτημα της ΑΙΤΙΑΣ για τη στάση της στρατιωτικής ηγεσίας και αν αυτή η στάση διασυνδέεται με την συγκλονιστική διαπίστωση του
πορίσματος του ΦΚ (σελ.380,381) ότι:
« σκόπιμα δεν αντιμετωπίσθηκε κατά
προτεραιότητα το ΠΓ στο χώρο εισβολής,
όπως προνοούσαν τα σχέδια άμυνας της
Κύπρου και δόθηκεβαρύτητα πρώτα στην
εξουδετέρωση των ΤΚ θυλάκων » και ότι
«από τα πρακτικά της σύσκεψης της συνάντησης της ηγεσίας της χούντας με τον Σίσκο
και την λοιπή αμερικανική αντιπροσωπεία
στην Αθήνα, στις 19Ιουλίου 1974,προκύπτει
έμμεσα αλλά με σαφήνεια η συναίνεση της
για παραχώρηση στους τουρκοκύπριους

εξόδου προς τη θάλασσα. Αυτό ουσιαστικά
υποδηλώνει συγκατάθεση για κατάληψη
από τηνΤουρκία εδαφών στις ακτές της
Κερύνειας και συνένωση τους με τον
Τουρκοκυπριακό θύλακα Κιόνελι-Αγύρτας»
Συμπερασματικά η ΕΦ, παρά τις αδικαιολόγητες ελλείψεις, τις αδυναμίες και το
πλήγμα του πραξικοπήματος, εκτιμάται ότι
είχε τη δυνατότητα να αποκρούσει με επιτυχία την Τουρκική εισβολή, αν η στρατιωτική ηγεσία εκπλήρωνε το ύψιστο χρέος
της, να εφαρμόσει το Σχέδιο Άμυνας, που
αποτελεί και τον λόγο ύπαρξης των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Κύπρος το 1974υπέστει
αδικαιολόγητα στρατιωτική ήττα και απώλεσε εθνικό έδαφος 3.000 χρόνων ιστορίας
Ελληνικού πολιτισμού. Έκτοτε παραμένει
υπό την στρατηγική ομηρία της Τουρκίας
(ισχυρές κατοχικές δυνάμεις) της οποίας τελικός στόχος είναι ο έλεγχος ΟΛΗΣ της
Κύπρου, της Δυτ.Θράκης, του Ανατ.Αιγαίου και Ανατ.Μεσογείου (εθνικός όρκος
τουρκικής εθνοσυνέλευσης1920).Αδήριτη
ανάγκη για τον Ελληνισμό, είναι η επείγουσα ενίσχυση της αμυντικής ικανότητάς
του, η απόρριψη λύσης τουρκικών όρων
στο κυπριακό , η εγκατάλειψη της πολιτικής
κατευνασμού της Τουρκίας και η εφαρμογή
πανεθνικής στρατηγικής ανακοπής τηςΤουρκικής επιθετικότητας, στη βάση της
συνειδητοποίησης ότι αυτή συνιστά την μέγιστη απειλή κατά της ύπαρξης του Ελληνικού Έθνους.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Μετακομιδή των οστών του Στρατηγού
Στυλιανού Καλμπουρτζή από την Κύπρο
Γράφει ο τότε Υπολοχαγός της μονάδος του
και Διοικητής της Γ' Πυροβολαρχίας
της ηρωϊκής 181ΜΠΠ.
Δημήτριος Κούκουρας Ταξίαρχος ε.α

Στις 21 Ιουλίου 2021 η
Διερευνητική Επιτροπή
Αγνοουμένων παρέδωσε στην
Εθνική Φρουρά στην Κύπρο τα
οστά του ήρωα Διοικητή της
181ΜΠΠ Αντιστράτηγου
Στυλιανού Καλμπουρτζή. Με
τιμητική πομπή τα οστά
μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο
που φέρει το όνομά του και έχει
και την προτομή του, εκεί μετά
το τρισάγιο τα οστά
διανυκτέρευσαν στο εκκλησάκι
της Αγίας Βαρβάρας.

Τ

ην επομένη 22 Ιουλίου 2021 με τιμητική
πομπή μεταφέρθηκαν στην εκκλησία
της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο Λευκωσίας όπου μετά το τρισάγιο και τις ομιλίες
από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της
Κύπρου παρεδόθησαν στον υφυπουργό Άμυνας κ.Αλκιβιάδη Στεφανή. Στη συνέχεια με τιμητική πομπή κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο
της Λάρνακας, εκεί ανέμενε αεροσκάφος C130 της πολεμικής μας αεροπορίας το οποίο τα
παρέλαβε για την μεταφορά τους στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
Τα οστά συνόδευαν τιμητικά αρκετοί από
τους τότε Κυπρίους στρατιώτες της μονάδος
που βρέθηκαν μαζί του στο σημείο εκείνο της
παράνομης επίθεσης και διασώθηκαν εκ θαύματος μέσα από την κόλαση του πυρός που
εξαπέλυσαν εναντίον τους οι τουρκικές δυνάμεις εισβολής, ήσαν επίσης και στρατιώτες
της Πυροβολαρχίας μου καθώς και Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,εκπρόσωποι της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Ελλάδος. Το αεροσκάφος έφθασε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας όπου στρατιωτικό άγημα
απέδωσε ανάλογες τιμές κατά την άφιξη τους.
Ακολούθησε τιμητική πομπή μέχρι τη Σχολή
Πυροβολικού όπου τοποθετήθηκαν για διανυκτέρευση στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας.
Ο στρατηγός ήταν Διοικητής της 181 Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού, μονάδα στην
οποία υπηρετούσα τότε στην Κύπρο με το βαθμό του υπολοχαγού και είχα τα καθήκοντα του
Διοικητού της Γ' Πυροβολαρχίας της. Έπεσε
ηρωικά στις 23 Ιουλίου 1974 σε περιοχή του
Πενταδάκτυλου μετά από ύπουλο χτύπημα των
Τουρκικών δυνάμεων εισβολής κατά την διάρκεια της εκεχειρίας. Τα οστά του ανευρέθησαν
πριν από ολίγα χρόνια και στην συνέχεια αφού
έγινε η ταυτοποίησή τους με την μέθοδο του
DNA σε ειδικά προς τούτο εργαστήρια, αποδόθηκαν στους οικείους του για την ταφή τους.
Στις 23 Ιουλίου τα οστά του Στρατηγού
στην εκκλησία τις Αγίας Βαρβάρας στη Σχολή

Πυροβολικού στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής μετά τις ευλογίες της εκκλησίας μας και τις τιμές
που αποδόθηκαν τόσο από την Ελληνική όσο
και από την Κυπριακή Δημοκρατία έγινε στην
συνέχεια η ταφή τους στο χώρο της Σχολής.
Καθήκον ιερό αλλά και μέγιστος οφειλόμενος φόρος τιμής μου επέβαλαν να απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό στον ήρωα Διοικητή
μου:
Πέρασαν σαράντα εφτά χρόνια Στρατηγέ
από τότε που συναντηθήκαμε για τελευταία
φορά στη πύλη του στρατοπέδου της μονάδος
μας στην Κύπρο. Ήταν εκείνο το καυτό πρωινό
της 20ης Ιουλίου 1974, οταν μου δώσατε την
πρώτη πολεμική αποστολή να κινηθώ πρώτος
με την πυροβολαρχία μου, ανεξάρτητα από την
υπόλοιπη μονάδα, σε ένα περιβάλλον που είχε
αρχίσει να γίνεται πολεμικό από την αιφνιδιαστική παρουσία των δυνάμεων εισβολής της
Τουρκίας από αέρα και θάλασσα. Η αεροπορία
τους πετούσε χωρίς κανένα εμπόδιο στον ουρανό της Κύπρου, βομβαρδίζοντας στρατόπεδα και μονάδες που κινούνταν με το φως της
ημέρας για τους χώρους εκτέλεσης της αποστολής τους. Στεκόσουν αγέρωχα εκεί στην
Πύλη να μας αποχαιρετήσεις την ώρα που αναχωρούσαμε για να εκτελέσουμε το ιερότερο
καθήκον. Ακόμα αντηχούν στα αυτιά μου τα
λόγια σου:"Δημήτρη καλή τύχη, η Παναγία να
είναι μαζί σας και η Αγία Βαρβάρα να σας προστατεύει και να σας οδηγεί".Ήταν τα τελευταία
λόγια ευθύνης και από καρδιάς που άκουσα
απο το στόμα σου γιατί τέσσερις μέρες αργότερα ταξίδεψες για το Πάνθεον των ηρώων του
Ελληνισμού μετά από ύπουλο κτύπημα των
τουρκικών δυνάμεων εισβολής κατά την διάρκεια της εκεχειρίας.
Ο Καλμπουρτζής ήταν ένας γενναίος αξιωματικός του πυροβολικού, χαρισματικός διοικητής, ζυμωμένος με τις αρετές και τις αξίες
των Ελλήνων, αλλά και διαποτισμένος με τις
αρχές και τις παραδόσεις του ενδόξου πυροβολικού μας. Υπηρέτησε με αυτοθυσία τις ανεξίτηλες αξίες της φυλής μας, ενέπνεε τους
υφισταμένους του αξιωματικούς και οπλίτες
στην εκτέλεση του καθήκοντος και ο ίδιος προσέφερε τον εαυτό του θυσία στον βωμό των
ιδανικών μας.
Θυμάμαι το Διοικητή μου τη νύχτα 19 προς
20 Ιουλίου 1974, μία νύχτα φορτωμένη με
απορίες και αγωνία για το ξημέρωμα, ξάγρυπνο στο γραφείο του να μας δίνει οδηγίες και
κατευθύνσεις για την προετοιμασία της μονάδος.Είχε αφουγκρασθεί το κίνδυνο που απειλούσε την Κύπρο εκείνη την νύχτα και προσπαθούσε να είναι έτοιμος με την Μονάδα του
ώστε να τον αντιμετωπίσει. Θυμάμαι μάλιστα
με κάλεσε στο γραφείο του αρκετά μετά τα μεσάνυχτα προς το ξημέρωμα της τραγικής εκείνης μέρας για να με ρωτήσει εάν είναι έτοιμη η
πυροβολαρχία μου για ανάληψη πολεμικής
αποστολής εάν απαιτηθεί. Του απάντησα πως
αυτή τη στιγμή αν μας δοθεί διαταγή, είμαστε
έτοιμοι να κινηθούμε και να δράσουμε σε οποιοδηποτε σημείο του νησιού. Η ικανοποίηση
από αυτό που του είπα αποτυπώθηκε αμέσως

στο πρόσωπό του,διαπίστωσα όμως και ένα
προβληματισμό που μου τον είπε αμέσως: "Δυστυχώς δεν έχουμε διαταγές για κάτι συγκεκριμένο, να είσαι όμως σε ετοιμότητα γιατί η
μέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει". Ο κυριότερος λόγος της έντονης
ανησυχίας του ήταν η καθήλωση τους μέσα
στα στρατόπεδα. Και τούτο διότι σε τέτοιες κρίσιμες ώρες, θα αποτελούσαμε τον πρώτο και
εύκολο στόχο της τουρκικής αεροπορίας,
όπως και έγινε ξημερώνοντας η 20η Ιουλίου.
Η αποστολή που δόθηκε στον Διοικητή
μου εκείνη την ημέρα ήταν, να υποστηρίξει τις
μονάδες που επιχειρούσαν στην περιοχή του
Πενταδάκτυλου και να ενισχύει τις μονάδες
πυροβολικού του τομέα Κερύνειας, την εκπλήρωσε στο ακέραιο, ενεργώντας ως υπεύθυνος
τίμιος και γενναίος αξιωματικός. Και όταν το
Συμβούλιο Ασφαλείας των Η.Ε. διέταξε την κατάπαυση του πυρός την 16.00 ώρα της 22ας
Ιουλίου εκείνος συμμορφώθηκε,γιατί διακρινόταν απο υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθος και
πολεμική αρετή.
Την 23η Ιουλίου 1974 ενώ είχε αρχίσει η
πρώτη ημέρα καταπαύσεως του πυρός, τα
τουρκικά στρατεύματα δεν σεβάστηκαν την
συμφωνία και άρχισαν να προωθούνται. Ο
ίδιος διαισθάνθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο που
απειλούσε την μονάδα και ενημέρωσε αμέσως
τους προϊστάμενους του ότι, οι τουρκικές δυνάμεις κινούνται απειλητικά εναντίον τους,
έλαβε την εντολή να παραμείνει στη θέση του
και να σεβαστεί την εκεχειρία. Εντολή τελείως
παράλογη από προϊσταμένους οι οποίοι σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή έπρεπε να εκτιμήσουν
σωστά την κατάσταση και να πάρουν ανάλογη
και έγκαιρη απόφαση ώστε να μην αφήσουν
την μονάδα ακάλυπτη απέναντι στην τουρκική
αυθαιρεσία.
Όταν δόθηκε επιτέλους εντολή να μετακινηθεί σε ασφαλέστερη θέση ήταν ήδη αργά,
πολύ αργά. Το τουρκικό πεζικό αφού προετοιμάστηκε με όλη του την άνεση, απο τα υπερκείμενα υψώματα με όλμους και πολυβόλα άρχισε να σφυροκοπά τη μονάδα, η οποία εκείνη τη
στιγμή ετοιμαζόταν για αναχώρηση, με τα πυροβόλα συνδεδεμένα στα οχήματα και το προσωπικό επάνω σε αυτά, δηλαδή εκτός πολεμικής αποστολής.
Ο αγώνας που εκ των πραγμάτων υποχρεώθηκαν να δώσουν ήταν πλέον άνισος. Τα περιθώρια αντίδρασης ελάχιστα και τούτο διότι
για πρώτη φορά στην ιστορία, μονάδα πυροβολικού έδινε μάχη σώμα με σώμα με αντίπαλο
πεζικό. Σε αυτή την κορυφαία και κρίσιμη στιγμή της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας ο
Καλμπουρτζής δεν δίστασε να γράψει την δική
του Ιστορία. Στάθηκε όρθιος με το όπλο στο χέρι, ακριβώς εκεί που το καθήκον ορίζει τη θέση
του Διοικητή να εμψυχώνει τους στρατιώτες
του, μπροστά και δίπλα τους,αποδεικνύοντας
ότι τα δύσκολα είναι για τους ικανούς και η δόξα για τους γενναίους. Η φλόγα και το θάρρος
της ψυχής του ηταν εκείνα που θωράκισαν το
Διοικητή μου για να υπερασπιστεί αδιαπραγμάτευτες αξίες και ιδανικά στα καθαγιασμένα χώ-

ματα της Κύπρου. Έδωσε το αίμα του μαζί με
τριάντα εφτά από τα παλικάρια του γιατί αυτό
τους πρόσταζε το καθήκον και η συνείδησή
τους. Ο ηρωισμός των στρατιωτών του,"των
παιδιών του" όπως τους αποκαλούσε,γιατί οι
Κύπριοι εστρατεύοντο από τότε στα δέκα οκτώ
τους χρόνια, αποτυπώνεται στα τελευταία λόγια του στρατιώτη Νίκου Ψαρά,του ήρωα απο
το Παραλίμνι της Αμμοχώστου. Βαριά πληγωμένος λίγο πριν αφήσει την τελευταία πνοή στο
πεδίο της μάχης είπε στους συμπολεμιστές
του:"να πείτε στη μάνα μου να μην κλάψει για
μένα εγώ πέφτω για την Πατρίδα".
Με αυτό το τρόπο ο Καλμπουρτζής με τους
στρατιώτες του έγραψε μια καινούργια σελίδα
δόξας στην ιστορία του Πυροβολικού μας, που
θέλει τους πυροβολιτές να αγωνίζονται μέχρις
εσχάτων επάνω στα πυροβόλα τους. Απέδειξε
όμως και τα μεγάλα εγκλήματα που διέπραξαν
οι τουρκικές δυνάμεις κατά την διάρκεια της
παράνομης εισβολής τους και τα οποία δεν
έχουν αναδειχθεί όσο θα έπρεπε.
Στρατηγέ σήμερα η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία αποδίδουν τις τιμές που
αξίζουν σε έναν ηρωικό μαχητή, σε αυτόν που
ενσυνείδητα ακολούθησε το δρόμο του καθήκοντος και της θυσίας. Εναποθέτουν τα οστά
σου στο χώρο του ανώτερου αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος που ειναι φυτώριο των αξιωματικών του πυροβολικού μας για να αποτελείς
φωτεινό παράδειγμα στις επόμενες γενιές ,
που θα περνούν από αυτό.
Εμείς όμως που υπηρετήσαμε υπό τις διαταγές σου θα σε φανταζόμαστε να πετάς σαν
τον σταυραετό εκεί ψηλά στις κορυφές του
Πενταδάκτυλου και να διασταυρώνεις τη ματιά
σου με τον άλλο σταυραετό της Μονής Μαχαιρά στο όρος Τρόοδος τον Γρηγόρη Αυξεντίου.
Να πετάτε μαζί στους ελεύθερους ουρανούς
και να μελετάτε σχέδια για τη δικαίωση της Κύπρου. Από εκεί θα ακούμε και την κραυγή που
θα υπενθυμίζει το ανεξόφλητο χρέος και τις
ιστορικές ευθύνες καθ'ότι η εθνική μας συνείδηση δεν μπορεί να εφησυχάζει όσο η Μεγαλόνησος υφίσταται την παράνομη κατοχή.
Με ευλάβεια αναπολώ την μνήμη σου
Στρατηγέ και αισθάνομαι υπερήφανος, γιατί
ευτύχησα να έχω Διοικητή ένα γενναίο αξιωματικό όπως αυτός ορίζεται από τον ακαδημαϊκό Ευάγγελο Παπανούτσο:"Γενναίος δεν είναι
εκείνος που δεν υπολογίζει τον κίνδυνο επειδή
τον αγνοεί, ούτε ο άφοβος από μωρία ή θηριωδία. Γενναίος είναι εκείνος που και επίγνωση
του κινδύνου έχει και φοβάται.Υπερνικάει,
όμως, τους φόβους του και ρίχνεται στον κίνδυνο, οταν πρόκειται να υπηρετήσει αξίες που
βρίσκονται πάνω από αυτή την ίδια του τη ζωή".
Η Δόξα Στρατηγέ να δροσίζει τα κρίνα του
Παραδείσου σου.
Η ψυχή σου να είναι Αγία και
Η μνήμη σου αιωνία.
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Τουρκία: Κέντρο Διερχομένων
Άρθρο του δημοσιογράφου
Νεντίμ Τιουρκμέν στην εφημερίδα
«Σοζτζιού» (27-8-2021)

αυτές που ζουν σε μεγάλες πόλεις, δείχνουν
μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στους μετανάστες.
Γιατί η Τουρκία;

Μετάφραση από
τον Άνχη ε.α
Χαρ. Καραγκιοζούδη
Μετά την κατάληψη της
εξουσίας από τις
ριζοσπαστικές ισλαμιστικές
οργανώσεις των Ταλιμπάν στο
Αφγανιστάν εδώ και 11 μέρες,
οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες,
σε αντίθεση με την Τουρκία,
συνεχίζουν να ανησυχούν για
την καταπολέμηση του
μεταναστευτικού κύματος, το
οποίο αναμένουν να φτάσει
στα σύνορα της ΕΕ σε σύντομο
χρονικό διάστημα.

Ε

νώ περιμένουμε με περιέργεια πώς
θα επηρεαστεί η Τουρκία από το παράνομο κύμα μετανάστευσης από το
Αφγανιστάν, η είδηση ότι ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Ben Wallace, που απέρριψε τη
δήλωση: «Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε
κέντρα προσφύγων για Αφγανούς πρόσφυγες σε χώρες όπως η Τουρκία και το Πακιστάν», αντήχησε στην Τουρκία. Μας έδωσε
μερικές πληροφορίες για το σχέδιό του για
τους μετανάστες. Ο υπουργός λέει ότι ναι
μεν θα δημιουργηθούν περιφερειακά κέντρα προσφύγων, αλλά δεν αναφέρει καμία
χώρα στη δήλωσή του, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.
Η Ευρώπη ετοιμάζεται να δεχτεί περιορισμένο αριθμό προσφύγων και αιτούντων
άσυλο. Την περασμένη Κυριακή, η Ρωσία και
η Αυστρία δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν Αφγανούς μετανάστες. Γνωρίζουμε ότι
η χώρα μας, η οποία φιλοξενεί σήμερα 5
εκατομμύρια πρόσφυγες, δεν μπορεί να αντέξει ένα νέο βάρος. Δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση εντός της Ευρώπης, η οποία εξακολουθεί να συζητά τις επιλογές, για τη φιλοξενία αυτών των προσφύγων στην Τουρκία και
δεν επιθυμεί την επέκταση των ποσοστώσεων των προσφύγων.
Ποιος βάζει τα χέρια του κάτω από τις
πέτρες;

Μετά την άνοδο των Ταλιμπάν στην
εξουσία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
υποσχέθηκε ότι «θα εκκενώσει 22.000 ανυπεράσπιστους Αφγανούς». Ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι μπορεί να δεχτεί 20.000 νέους Αφγανούς πρόσφυγες σε 5 χρόνια και ότι θα δε-

χτούν την πρώτη ομάδα 5.000 ατόμων φέτος. Δηλώνοντας ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος στη χώρα σε χιλιάδες Αφγανούς, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον
δήλωσε ότι, θα μπορούσε να εκδώσει βίζα σε
3.000 Αφγανούς. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι αρκετές χιλιάδες Αφγανοί πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών και ακτιβιστών, θα μεταφερθούν στη Γαλλία. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, είπε στο κόμμα της
ότι θα πρέπει να πάρει 10.000 Αφγανούς που
είναι σε κίνδυνο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να
αρνηθούμε ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι
οι χώρες που απορρίπτουν περισσότερο
τους Αφγανούς πρόσφυγες. Όμως πρόσφατα, όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ανέστειλαν τις διαδικασίες
απέλασης.
Δεν έχουμε δει τα νέα στα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει τους
Σύριους πρόσφυγες μακριά από τις χώρες
της, δεν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πρόσθετες πληρωμές στην Τουρκία, για εκείνους που προέρχονται από το Αφγανιστάν
και ότι ο προϋπολογισμός που έχει διατεθεί,
καλύπτει αιτούντες άσυλο όλων των εθνικοτήτων.
Γιατί οι άλλες χώρες δεν θέλουν πρόσφυγες;
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί
λόγοι για τους οποίους οι χώρες δεν είναι

διατεθειμένες να δεχτούν πρόσφυγες, οι
οποίοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα στην
Ευρώπη. Το πρώτο από τα προβλήματα που
μπορεί να προκύψει με την άφιξη των μεταναστών, που τονίζεται από τους πολίτες των
Ευρωπαϊκών χωρών, είναι η ανησυχία της
ανεργίας. Σύμφωνα με την επιστημονική
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα στις ΗΠΑ, η χώρα
όπου αυτός ο φόβος είναι υψηλότερος είναι
η Ουγγαρία με 66%. Η Τσεχία βρίσκεται στη
δεύτερη θέση με 65%. Η τρίτη χώρα σ’ αυτή
την κατάταξη είναι η Σλοβενία.
Οι τρεις χώρες με τον λιγότερο «φόβο
ανεργίας» λόγω της άφιξης μεταναστών, είναι η Γερμανία, η Νορβηγία και η Σουηδία.
Το ποσοστό εκείνων που ανησυχούν για
τη μείωση του επιπέδου πρόνοιας με την άφιξη των προσφύγων είναι το υψηλότερο στην
Τσεχία με 63%. Ακολουθεί η Ουγγαρία με
62% και η Ισπανία με 61%.
Το ποσοστό εκείνων που αντιλαμβάνονται τους μετανάστες που έρχονται στη χώρα
ως πολιτιστική και εγκληματική απειλή και είναι κατά των μεταναστών, είναι το υψηλότερο στην Αυστρία με 70%. Ακολουθεί η Νορβηγία με 68% και η Τσεχία με 67%. Οι τρεις
τελευταίες χώρες σε αυτήν την κατηγορία είναι η Γαλλία με 58%, η Εσθονία με 57% και η
Πολωνία με 57%. Οι χώρες που ενδιαφέρονται λιγότερο για την ευημερία είναι η Αυστρία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Στη Γερμανία, από την άλλη πλευρά, η στάση απέναντι
στους μετανάστες αλλάζει. Οι γυναίκες και

Ίσως μπορούμε να πούμε ότι λόγω της
γεωγραφικής μας γειτνίασης με τη Συρία, ως
γειτονική χώρα, πέρασαν απευθείας κατά τη
διάρκεια του πολέμου. Αλλά οι δύο πιο κοντινοί γείτονες του Αφγανιστάν, είναι το Πακιστάν και το Ιράν. Ωστόσο, σ’ αυτό το κύμα μεταναστών που ζούμε, η Τουρκία είναι τόσο
δημοφιλής για τους Αφγανούς, όσο το Ιράν
και το Πακιστάν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ,
υπάρχουν 181.000 Αφγανοί μετανάστες στη
Γερμανία, 47000 στην Αυστρία, 45000 στη
Γαλλία, 41000 στην Ελλάδα, 31000 στη
Σουηδία, 13000 στην Ιταλία και 12000 στην
Αγγλία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετανάστευσης στις
12 Αυγούστου 2021, 29.118 Αφγανοί ήρθαν
στην Τουρκία με παράτυπη μετανάστευση
φέτος. Ωστόσο, στη δήλωση που έγινε μετά
το τελευταίο κύμα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν
400.000 Αφγανοί μετανάστες στην Τουρκία.
Οι αιτούντες άσυλο γενικά δεν επιλέγουν να
μείνουν στο Πακιστάν ή στο Ιράν. Γιατί οι οικονομικές συνθήκες στο Ιράν δεν θα τους
προσφέρουν καλύτερη ζωή. Στο Πακιστάν,
από την άλλη πλευρά, υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας, φτώχειας και ανεργίας. Και
όμως, πολλοί Αφγανοί επιλέγουν να έρθουν
και να μείνουν στην Τουρκία, παρά τις μέτριες οικονομικές συνθήκες.
Στην τρέχουσα κατάσταση, η Τουρκία
φαίνεται να έχει αποδεχτεί ότι είναι η χώρα
προστασίας της Ευρώπης. Αλλά οι πρόσφυγες είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, που απαιτεί
κοινή ευθύνη. Είναι άτομα υπό προσωρινή
προστασία, παράτυποι μετανάστες. Θα πρέπει να μοιραστεί με τις Ευρωπαϊκές χώρες
και την Αμερική, ιδιαίτερα τις Αραβικές χώρες. Η Τουρκία δεν πρέπει να είναι χώρος
αποθήκευσης προσφύγων και μεταναστών
και η αντιμετώπιση της Τουρκίας ως ζώνης
ασφαλείας, δεν είναι ποτέ αποδεκτή.
Εάν δεν μπορούμε να σταματήσουμε το
εισερχόμενο κύμα μετανάστευσης, πρέπει
να καταγράψουμε τους μετανάστες που είναι
χωρίς χαρτιά, να αποτρέψουμε τη γκετοποίηση, τους άτυπους εργαζομένους, την παιδική εργασία και την απασχόληση εργαζομένων με μισθούς κάτω από τον κατώτατο μισθό. Η οικονομική, πολιτική και πολιτιστική
ολοκλήρωση πρέπει να μελετηθεί. Γιατί αν
δεν διασφαλιστεί σωστά η ένταξη αυτών των
μεταναστών στην κοινωνία, θα εμπλακούν
σε εγκλήματα και θα αποτελέσουν μεγάλο
κίνδυνο για τον Τουρκικό λαό. Τα προνόμια
που δίνονται στους πρόσφυγες περισσότερο
από τους Τούρκους πολίτες, πρέπει να αποτραπούν και να δημιουργηθεί ασφάλεια
στους δρόμους και τις γειτονιές.

Στηρίξτε τον EKOEMΣ ψωνίζοντας από τα EKEMΣ.
Το 93% των κερδών κατατίθεται υπέρ EKOEMΣ.
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Σύγχρονα δεδομένα στην αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης
Tου Λαγουδιανάκη
Εμμανουήλ, MD, PhD
Γενικού Αρχίατρου,
Β΄ Χειρουργική 401 ΓΣΝΑ
Η κήλη ορίζεται ως η παθολογική προβολή ενός οργάνου ή ιστού διαμέσου των τοιχωμάτων που φυσιολογικά τον περιβάλλουν.
Παρόλο που μια κήλη μπορεί να εμφανιστεί
σε διάφορες θέσεις του σώματος, συχνότερα
κήλες εμφανίζονται στο κοιλιακό τοίχωμα και
ιδιαίτερα στη βουβωνική χώρα. Υπολογίζεται
ότι το 5% του πληθυσμού θα εμφανίσει κήλη
κοιλιακού τοιχώματος με το 75% αυτών να
αφορά την βουβωνική χώρα, καθιστώντας
την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης μία
από τις πιο συχνά εκτελούμενες επεμβάσεις.
Οι άνδρες έχουν 25 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν βουβωνοκήλη από
τις γυναίκες. Η εμφάνιση της βουβωνοκήλης
συνηθέστερα γίνεται με την παρουσία διόγκωσης στην βουβωνική χώρα που σχετίζεται
και με ήπια ενόχληση ενώ σε περίπτωση που
δεν ανατάσσεται η διόγκωση παραμένει μόνιμα. Μεγάλες κήλες με μικρά στόμια μπορεί
να διαταράξουν την αρτηριακή ροή του αίματος ή, και τη φλεβική παροχέτευση του προπίπτωντος σπλάχνου προκαλώντας εντερική
απόφραξη και εντερική ισχαιμία.
Οι σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση
της βουβωνοκήλης περιλαμβάνουν την επιλογή της προσεκτικής συντηρητικής αντιμετώπισης χωρίς χειρουργείο στις περιπτώσεις
μικρής κήλης με περιορισμένα συμπτώματα
σε νέα άτομα χωρίς άλλες παθήσεις. Όμως οι
ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, οι παχύσαρκοι ασθενείς και οι συμπτωματικές ευμεγέθεις κήλες θεωρούνται υψηλότερου κίνδυ-

νου και θα πρέπει να προγραμματίζονται άμεσα για χειρουργική αντιμετώπιση. Τα αποτελέσματα δε της αποκατάστασης ανεξάρτητα
από την μέθοδο που θα επιλεγεί είναι πάντα
καλύτερα όταν διορθωθούν ατομικοί παράγοντες όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, ο
διαβήτης και η διατροφική κατάσταση. Επίσης
η διαχείρηση των τυχόν άλλων νοσημάτων
προ της επέμβασης θα επιδράσει θετικά στο
τελικό αποτέλεσμα.
Η πρώτη επιτυχημένη τεχνική αποκατάστασης βουβωνοκήλης περιγράφηκε από τον
Bassini το 1887 και αυτή η τεχνική και οι παραλλαγές της παραμένουν συγκρίσιμες με
τις σημερινές τεχνικές. Η σύγχρονη τεχνική
αποκατάστασης με την χρήση προσθετικού
πλέγματος περιγράφηκε για πρώτη φορά
από τον Lichtenstein το 1986 έχοντας το πλεονέκτημα ότι αποφεύγεται η τάση των ιστών
παίρνοντας την ονομασία πλαστική αποκατάσταση δίχως τάση. Τα επόμενα χρόνια η χρήση του πλέγματος επεκτάθηκε και με διαφορετικές τεχνικές τοποθετείται είτε προπεριτοναικά είτε ενδοπεριτοναικά είτε με την ανοιχτή είτε με την λαπαροσκοπική μέθοδο. Η πιο
δημοφιλής τεχνική αποκατάστασης κήλης
σήμερα παραμένει η πρόσθια αποκατάσταση
του Lichtenstein. Η ενδοσκοπική προσέγγιση
αναπτύχθηκε από το 1990 και αφορά την τοποθέτηση πλέγματος είτε προπεριτοναϊκά
(τεχνική TAPP) είτε ενδοπεριτοναϊκά (ΤΕΡ).
Στις λαπαροσκοπικές τεχνικές είναι σημαντικό ο ασθενής να είναι ικανός για γενική αναισθησία. Αντίθετα οι ανοικτές (με τομή) προσεγγίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν
υπό γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιο αναισθησία,τοπικό-περιοχικό αποκλεισμό των νεύρων ή ακόμα και με τοπική αναισθησία

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κήλης (EHS) αναφέρουν ότι
«Η τεχνική Lichtenstein, που εισήχθη το
1984, είναι σήμερα η καλύτερη και η πιο δημοφιλής από τις διαφορετικές τεχνικές ανοιχτής τοποθέτησης του πλέγματος: είναι αναπαραγώγιμη με ελάχιστη περιεγχειρητική νοσηρότητα, μπορεί να εκτελεσθεί με ασφάλεια
στα πλαίσια ημερήσιας νοσηλείας και έχει χαμηλά ποσοστά υποτροπής«. Σε σχέση με τις
λαπαροσκοπικές τεχνικές, οι ανοιχτές τεχνικές έχουν διακριτά πλεονεκτήματα, το πρώτο
από τα οποία είναι η δυνατότητα αποφυγής
της γενικής αναισθησίας. Για ασθενείς στους
οποίους οι κίνδυνοι της γενικής αναισθησίας
είναι αυξημένοι, η αποκατάσταση με τοπική
αναισθησία είναι ιδανική. Οι λαπαροσκοπικές
τεχνικές είναι πιο σύνθετες και απαιτείται εμπειρία 50-100 περιπτώσεων ώστε να επιτευχθεί παρόμοιο προφίλ ασφάλειας.
Οι κατευθηντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κήλης (EHS) θεωρούν τις ανοικτές και λαπαροσκοπικές προσεγγίσεις εξίσου αποδεκτές. Και οι δύο προσεγγίσεις
έχουν αποδειχθεί ότι είναι ασφαλείς, αλλά οι
λαπαροσκοπικές τεχνικές έχουν μια μικρή
αύξηση της πιθανότητας σοβαρών επιπλοκών από κακώσεις των σπλάχνων και των αγγείων ενώ επιπλοκές όπως ο χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος, ο τραυματισμός των νεύρων και η λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος παραμένουν. Η πιθανότητα υποτροπής,
γενικά αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου,
υποδηλώνοντας ότι η βουβωνοκήλη είναι μια
χρόνια ασθένεια που επηρεάζει τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Μετά την επέμβαση υπάρχουν μικρές πιθανότητες επιπλοκών. Μερικές φορές χρει-

άζεται ένας καθετήρας στην ουροδόχο κύστη. Σπανιότερα συμβαίνει αιμάτωμα μετά
την επέμβαση αλλά στην μεγάλη πλειοψηφία
των περιπτώσεων θα απορροφηθεί χωρίς παρέμβαση. Αντίστοιχα η συλλογή υγρού υποχωρεί χωρίς θεραπεία σε 6-8 εβδομάδες. Ο
πόνος μετά την αποκατάσταση της κήλης της
βουβωνικής χώρας είναι συνήθως ήπιος και
συνήθως αντιμετωπίζεται καλά με παρακεταμόλη και άλλα μη ναρκωτικά αναλγητικά. Μερικοί ασθενείς όμως υποφέρουν από μακροχρόνιο πόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν διάφορες επιλογές θεραπείας.
Συμπερασματικά η αποκατάσταση της
βουβωνοκήλης είναι μίας μέτριας βαρύτητας
επέμβαση που απαιτεί έναν λογικό χρόνο
αποθεραπείας περίπου 1-2 εβδομάδες. Σε
αυτό το διάστημα θα υπάρχει ανάγκη για ήπια
αναλγησία. Ενώ μεγαλύτερη περίοδος ανάπαυσης δεν είναι απαραίτητη, ο περιορισμός
άρσης βάρους και η υποστήριξη της χειρουργικής περιοχής κατά τη διάρκεια του βήχα και
του φτερνίσματος τις πρώτες ημέρες μετά την
επέμβαση θα μειώσουν τις περιόδους δυσφορίας. Δεν υπάρχει περιορισμός της συνήθους σωματικής δραστηριότητας μετά την
επέμβαση βουβωνοκήλης και η παρατεταμένη κατάκλιση πρέπει να αποφεύγεται.
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«Κάπνισμα: Οι Σειρήνες, οι Κύκλωπες και η επιστροφή στην Ιθάκη»
Γράφει η Έλλη Λυκίδου
Φιλόλογος,
Σύζυγος Ταξχου ε. α.
Γεωργίου Κλαδογένη
Τρείς φορές την εβδομάδα περνούσε τη
γέφυρα, για να πάει στο φροντιστήριο, στο
κέντρο της Χαλκίδας. Και κάθε φορά, την
στιγμή που πατούσε το πόδι του στο οδόστρωμα της Ευβοϊκής ακτής, σχεδόν αυτόματα έστρεφε το βλέμμα του στην τεράστια
αφίσα με τον γοητευτικό άνδρα που χαμογελούσε αδιόρατα, γεμάτος αυτοπεποίθηση, κρατώντας ανάμεσα στα δυο του δάχτυλα ένα υπέροχο Marlboro, δείγμα επιτυχίας
οπωσδήποτε, σκεφτόταν. Πόσο θα ήθελε
να του μοιάσει… Να γίνει ένας όμορφος,
γοητευτικός, επιτυχημένος άνδρας!
Ήταν στην εφηβεία ο Γιάννης, γεμάτος
όνειρα για το μέλλον. Πίστευε ότι το κάπνισμα θα τού ‘δινε άλλον αέρα. Μα έλα που οι
γονείς του είχαν άλλη γνώμη. «Πρόσεχε
παιδί μου, μην παρασύρεσαι, το κάπνισμα
βλάπτει σοβαρά την υγεία. Το λέει και το
Υπουργείο». Ναι, αλλά με μικροσκοπικά

γράμματα, στο κάτω μέρος του πακέτου.
Δεν απαγορεύει την διακίνησή τους.
Έπειτα ήρθε το πρώτο πάρτυ. Ντυμένος
με τα καλά του, αναδίνοντας ένα λεπτό
άρωμα από την πρώτη του κολόνια, βρέθηκε ανάμεσα σε αγόρια & κορίτσια, όλα καλοντυμένα, όμορφα, χαρούμενα. Ήταν εκεί
κι ο Μάκης, ο μεγάλος, μαθητής της Β’ Λυκείου. Περιτριγυριζόμενος από ένα σμάρι
κοριτσόπουλα, έπινε το ποτό του κρατώντας στο χέρι του – τι άλλο? το κοσμαγάπητο
Marlboro. Όλοι τον θαύμαζαν. Ήταν σχεδόν
άνδρας, γεμάτος σιγουριά, αυτοπεποίθηση, αξιαγάπητος.
Πήρε την απόφασή του ο Γιάννης. Προφασίσθηκε ότι κάτι ξέχασε, πετάχτηκε στο
κοντινό περίπτερο και πήρε το πρώτο του
πακέτο, μαζί μ’ ένα κουτί σπίρτα. Έστριψε τη
γωνιά και σ’ ένα αδιέξοδο σκοτεινό δρομάκι
με τρεμάμενο χέρι άναψε ένα τσιγάρο…
Η πρώτη ρουφηξιά του έφερε βήχα δυνατό, ενοχλητικό. Δεν πτοήθηκε. Ήταν άλλωστε ενημερωμένος γι΄ αυτό. Συνέχισε
την προσπάθεια, ώσπου τελικά τα κατάφερε. Αν ήταν ειλικρινής με τον εαυτό του θα

ομολογούσε ότι δεν του άρεσε καθόλου,
αντίθετα τον ενοχλούσε αυτή η παράξενη,
πικρή γεύση. Όφειλε όμως να επιμείνει και
το έκανε. Γυρίζοντας στο πάρτυ κάπνισε άλλα τρία τσιγάρα. Τα κορίτσια άρχισαν να τον
κοιτούν αλλιώτικα τώρα. Το ένοιωθε. Είχε
αρχίσει να επιβάλλεται στο περιβάλλον.
Ήταν ευτυχής!
Πέρασε καιρός. Οι γονείς του το κατάλαβαν ότι κάπνιζε, παρά τα μέτρα που
έπαιρνε για να το αποκρύψει. Προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, μα ήταν αργά. Το
κάπνισμα του είχε γίνει πια συνήθεια. Καθώς περνούσε ο καιρός, αύξαινε ο αριθμός
των τσιγάρων που κάπνιζε κάθε μέρα. Ένοιωθε ένα βάρος στο στήθος. Συχνά έβηχε.
Υπήρχαν νύχτες που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, ένοιωθε πως πνιγόταν. Είχε αρχίσει
να διαπιστώνει τις βλαβερές συνέπειες του
καπνίσματος. Πόσο θα ήθελε να το κόψει!
Δεν μπορούσε όμως. Είχε γίνει σκλάβος
του πάθους του.
Ώσπου μια μέρα ήλθε η φοβερή είδηση:
Η θεία του, που τόσο αγαπούσε, αρρώστησε βαριά, με πόνους στο στήθος. Η διάγνω-

ση ήταν απερίφραστη: Καρκίνος των πνευμόνων. Οι γιατροί δεν της έδιναν ζωή περισσότερο από πέντε μήνες.
«Η ευλογημένη», ψιθύριζε η μητέρα
του, «της το λέγαμε να κόψει το κάπνισμα,
αλλά αυτή δεν άκουγε. Να τώρα η κατάληξη».
Για ένα ολόκληρο μήνα ο Γιάννης ήταν
σκεπτικός, προβληματισμένος. Πήγε στο
νοσοκομείο να δει τη θεία του. Τρόμαξε να
την γνωρίσει. Η αρρώστια της είχε αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά. Με σβησμένη φωνή του είπε «παιδί μου, το καλό που σου θέλω, ποτέ να μην βάλεις στο στόμα σου τσιγάρο». Πού να ήξερε η καημένη!
Βγαίνοντας από το νοσοκομείο με βαριά
την καρδιά και με την εικόνα της ετοιμοθάνατης ακόμα μπροστά στα μάτια του, προχώρησε σαν υπνωτισμένος. Έφθασε σ’
έναν κάδο απορριμμάτων, έβγαλε από την
τσέπη του το πακέτο που φέρνει το θάνατο
και το πέταξε μέσα. Έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό και συνέχισε το δρόμο του για το
σπίτι. Τώρα ήταν πιο ανάλαφρος. Ήταν
ελευθερωμένος.
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Τρίτη Ηλικία

«Να πεθάνω νέος όσο αργότερα μπορώ»
«Να προσθέτω ζωή στα χρόνια και όχι χρόνια στη ζωή»

Sir Richard Doll

Γράφει ο Αθανάσιος Μπαμπάτσος
Συνταγματάρχης ε.α Πτυχιούχος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και
οργανισμών, ΕΑΠ Μάστερ
(Magister Atrium) στη Διοίκηση
Μονάδων Υγείας, ΑΠΚΥ.

Η

κατανόηση των αναγκών των ατόμων της
τρίτης ηλικίας είναι ένα από τα θέματα που
απασχολεί την παγκοσμία κοινωνία σήμερα. Το γήρας δεν είναι νόσος, αλλά μια φυσιολογική κατάσταση. Χαρακτηριστικά του αποτελούν, η
ελάττωση της ζωτικότητας και της απόδοσης των
κύτταρων στα διάφορα όργανα, κάτι που δεν γίνεται ταυτοχρόνως και παράλληλα σε όλα τα όργανα.
Κοινή διαπίστωση για την τελική φάση της διαδικασίας της γήρανσης είναι η ύπαρξη οξειδωτικών ουσιών στο μικροπεριβάλλον του κυττάρου. Η
έκφραση όμως της γενετικής προδιαθέσεως που
οδηγεί στην γήρανση των κυττάρων είναι συνδυασμός της γενετικής πληροφορίας, της επίδρασης
του περιβάλλοντος και των επιλογών του τρόπου
ζωής. Μια εναλλακτική προσέγγιση που έχει κοινωνικοψυχολογική βάση, υποστηρίξει πως η γήρανση είναι αποτέλεσμα αποκλεισμού του ηλικιωμένου ατόμου από την κοινωνία και τις δραστηριότητες της.
Καθώς αυξάνεται η ηλικία, ορισμένες βιολογικές αλλαγές επηρεάζουν σταδιακά το άτομο. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι παθολογικές, ούτε αποτελούν συνέπεια κάποιας νόσου. Είναι μεταβολές
φυσιολογικές ως αποτέλεσμα της γήρανσης του
οργανισμού.
Η περίοδος της τρίτης ηλικίας έχει περιγραφεί
ως μια περίοδος εξασθένησης του ανοσοβιολογικού σθένους. Το αποτέλεσμα αυτής της έκπτωσης
είναι η ασθενέστερη ανοσοβιολογική ανταπόκριση
σε ερεθίσματα. Η ανικανότητα που συνοδεύει τη
γήρανση αφορά στην αδυναμία ή στη δυσκολία
εκτέλεσης μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων
που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή, όπως
το ντύσιμο, η καθημερινή υγιεινή, η παρασκευή
τροφής, η μετακίνηση καθώς και η δυσκολία εκτέλεσης βασικών δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού. Ο
ρυθμός αύξησης του επιπολασμού της ανικανότητας αυξάνει σταδιακά με την ηλικία και επιταχύνεται μετά την ηλικία των 70 ετών.
Επισημαίνεται, πως βάσει των δεδομένων νοσηρότητας που προκύπτουν από τον Π.Ο.Υ, μεταξύ
των κυριότερων νόσων και διαταραχών υγείας
που παρατηρούνται στον πληθυσμό των ηλικιωμένων, συγκαταλέγονται η υπέρταση, η καρδιαγγειακή νόσος, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο
σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος, νόσοι του αναπνευστικού συστήματος, η ακράτεια ουρών, η διαταραχή ή απώλεια όρασης είτε ακοής, οι διαταραχές κινητικότητας, ψυχικές και διανοητικές διαταραχές, καθώς και η υποθερμία.
Κάθε κράτος οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να κρατήσει την πολυάριθμη ομάδα των ατόμων της τρίτης ηλικίας,
ενταγμένη στην κοινότητα. Μέσα για την επιδίωξη
αυτή, αποτελούν τα προγράμματα πρόληψης εκδήλωσης διαφόρων νόσων και λοιμώξεων που συνεπάγονται πολλές φορές βαρύτατες επιπτώσεις για
την τρίτη ηλικία. Παραδείγματα επιτυχημένης πρόληψης αποτελούν οι χρήσεις εμβολίων όπως της
γρίπης, του πνευμονιόκοκκου ή του Covid-19.

Πέραν των μέτρων που στόχο έχουν την πρόληψη συγκεκριμένων ασθενειών, οφείλουν να
εφαρμόζονται και μετρά γενικότερης μέριμνας μεταξύ των οποίων η διακοπή του καπνίσματος ο
έλεγχος του βάρους, η υγιεινή διατροφή, η ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας καθώς και η
υιοθέτηση γενικότερων πρακτικών υγιούς διαβίωσης.
Εξίσου σημαντική αποδεικνύεται στην προσπάθεια αυτή και η συμβολή του οργανωμένου
κοινωνικού περιβάλλοντος, το οποίο προάγοντας
υγιείς επιλογές οδηγεί τα άτομα στην υιοθέτηση
διαδικασιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους,
που τους εξασφαλίζουν την επίτευξη φυσικής, κοινωνικής και διανοητικής ευεξίας.
Ο σχεδιασμός προγραμμάτων με στόχο την ένταξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας στην κοινότητα,
απαλλαγμένος από τα στερεότυπα του παρελθόντος που στόχευαν στην κάλυψη των ιατρικών και
μόνο αναγκών των ηλικιωμένων, αναγνωρίζει
πλέον τα δικαιώματά τους και σέβεται τις επιθυμίες
τους για ίσες ευκαιρίες, ασφάλεια και συμμετοχή
σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες.
Στην Ελλάδα λειτουργούν για τους ηλικιωμένους δημόσια και ιδιωτικού δικαίου θεραπευτήρια,
ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και οίκοι ευγηρίας,
ενώ ήδη από το 1981 με την ίδρυση των Κέντρων
Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) παρασχέθηκαν στους ηλικιωμένους υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επιμορφώσεων, θερινών διακοπών και επισκέψεων σε μουσεία.
Προέκταση των ΚΑΠΗ αποτελούν τα Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα οποία προσφέρουν νοσηλευτικές υπηρεσίες και δημιουργική απασχόληση, ενώ στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν λέσχες φιλίας παρέχοντας στους ηλικιωμένους κοινωνική υποστήριξη, ψυχαγωγία και
επαφή με συνομηλίκους τους.
Από το 2000 εφαρμόζεται το πρόγραμμα
«βοήθεια στο σπίτι» στοχεύοντας στη δημιουργία
ομάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε
ηλικιωμένους, που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν
και χρήζουν ειδικής φροντίδας. Σκοπός του προγράμματος είναι η διασφάλιση και διατήρηση καλής ποιότητας ζωής στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον που οι ηλικιωμένοι έχουν επιλέξει να ζουν.
Η εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών κατέδειξε
πως η επιλογή του ιδρυματισμού εκτός από δαπανηρή, αντιμετώπιζε το γήρας ως ασθένεια, ανταποκρινόμενη μόνο στην επίλυση προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων, αδυνατώντας να καλύψει τις
συναισθηματικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
ανάγκες της τρίτης ηλικίας.
Αναγκαία κρίνεται πλέον η ανάπτυξη περισσότερων παροχών προς διευκόλυνση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων, σεβόμενη τη διατήρηση
της αξιοπρέπειας του ατόμου και του συνόλου των
ανθρώπινων αξιών.
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ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΤΟΥ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
(ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ) 1919-1922

Γράφει ο Αντγος ε.α. Ιωάννης Γκουγκουστάμος, π. Δντης ΓΕΣ/ΔΙΣ
Α. Οι συνέπειες των συνθηκών Ειρήνης του Α΄Π.Π.
Ο εθνικισμός και οι αρπακτικές διαθέσεις των νικητών και των νεόκοπων χωρών είχαν και τούτη τη συνέπεια που αποδείχθηκε μοιραία
για την ειρήνη: Δημιούργησαν πληθώρα μειονοτήτων σε πολλές χώρες. Μετά το 1919 πάνω από 25 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης
συνιστούσαν τις διάφορες μειονότητες της Ηπείρου. Στις συνθήκες ειρήνης καθώς και στον καταστατικό χάρτη της κοινωνίας των εθνών
(ΚΤΕ) προβλέφθηκαν εγγυήσεις για τις μειονότητες, αντίθετες ωστόσο
προς την αρχή της Εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας.
Η κατάσταση αυτή οδήγησε σύντομα σε προστριβές και συγκρούσεις ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι ηττημένες δυνάμεις άρχισαν να
συνέρχονται από τον πόλεμο και να ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Γαλλίας και της Βρετανίας. Δημιουργήθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη του αναθεωρητισμού, της μεταπολεμικής δηλαδή πολιτικής
των δυσαρεστημένων χωρών, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας, οι οποίες προσπαθούσαν να αναθεωρήσουν
το εδαφικό καθεστώς που είχε προέλθει από τις συνθήκες ειρήνης του
μεγάλου πολέμου.
Η Γερμανία ειδικά είχε πρόσθετους λόγους να επιθυμεί την αναθεώρηση ή και την κατάργηση της συνθήκης ειρήνης που είχε υποχρεωθεί να υπογράψει επειδή, εκτός από την απώλεια εδαφών, την πολεμική αποζημίωση και την αποστρατικοποίηση της Ρηνανίας, υποχρεώθηκε να διαλύσει την πολεμική της μηχανή και να διατηρεί περιορισμένες μόνο στρατιωτικές δυνάμεις. O αφοπλισμός της Γερμανίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα καταδικάστηκε επίσημα ως υπεύθυνη
για τον πόλεμο και για τις συνακόλουθες καταστροφές, προσέβαλε
τους Γερμανούς και ευνόησε την ανάπτυξη ακραίων εθνικιστικών κινημάτων, με πρώτο και κύριο το ναζιστικό, που υπονόμευσαν τη Γερμανική Δημοκρατία της Βαϊμάρης (το δημοκρατικό πολίτευμα της ηττημένης
Γερμανίας που ανακηρύχθηκε στην πόλη Βαϊμάρη-weimar-το 1918. Η
Δημοκρατία της Βαϊμάρης καταλύθηκε ουσιαστικά από τον Αδόλφο Χίτλερ τον Ιανουάριο του 1933 όταν ο τελευταίος διορίστηκε Καγκελάριος
από τον υπέργηρο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χίντενμπουργκ) και οδήγησαν τελικά στον Β΄ΠΠ.
Διαφορετικά προβλήματα προκάλεσε η συνθήκη ειρήνης των νικητών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η απώλεια εδαφών, που προσαρτήθηκαν σε άλλες χώρες ή αποτέλεσαν ανεξάρτητα κράτη, σε συνδυασμό με την ταπεινωτική μεταχείριση από τους Συμμάχους, ευνόησε
την ανάπτυξη ενός εθνικιστικού κινήματος με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ (τον γνωστό ως Αττατούρκ), το οποίο μεταμόρφωσε την
Τουρκία σε εθνικό κράτος. Το κεμαλικό εθνικιστικό καθεστώς προώθησε την οργάνωση ισχυρού στρατού, ο οποίος αμφισβήτησε δυναμικά
την Ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μ. Ασία, που είχε δημιουργηθεί με εντολή των Συμμάχων από την Άνοιξη του 1919 και για τα επόμενα τρία χρόνια.
Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, η οποία υπογράφηκε στις 24
Ιουλίου 1923, μετά την ήττα της Ελλάδας κατά τη μικρασιατική εκστρατεία, ήταν η οριστική συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Τουρκίας και των
συμμάχων της Συνεννόησης. Με τη συνθήκη αυτή η Τουρκία ανέκτησε
την Ανατ. Θράκη και την περιοχή της Σμύρνης. Με την ίδια συνθήκη
αναγνωρίστηκε επίσης η κυριαρχία της Ιταλίας στα Δωδεκάνησα και
ορίστηκαν τα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Έβρο.
Β. Οι Ελληνικές διεκδικήσεις μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920), όπου οι νικητές ανέλαβαν να χαράξουν εκ νέου τον χάρτη της Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής από τη Βαλτική ως τον Περσικό Κόλπο με πρωτεργάτες
του συνεδρίου τον Γάλλο πρωθυπουργό Κλεμανσό, τον Αμερικανό
πρόεδρο Ουίλσον και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Λόυντ Τζόρτζ ,
έγινε εξαρχής φανερό ότι η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της
Ελλάδας ήταν μία άκρως δυσχερής επιχείρηση. Οι δυσχέρειες της Ελλάδας προήλθαν κυρίως από την Ιταλία, αλλά και από τις ΗΠΑ, για το
λόγο ότι η μεν Ιταλία προωθούσε τις επιδιώξεις της στην περιοχή διά της
Αλβανίας, οι δε ΗΠΑ, διά της Τουρκίας. Στο Συμβούλιο των Συμμάχων(Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ιταλία και Ιαπωνία) η Ελλάδα μπορούσε να
βασίζεται μόνο στην υποστήριξη της Αγγλίας και της Γαλλίας, ενόσω τα
συμφέροντα αυτών των δύο δυνάμεων συνέπιπταν με τα δικά της.
Οι εθνικές διεκδικήσεις της Ελλάδας, όπως υποβλήθηκαν επισήμως από τον Βενιζέλο τον Δεκ. του 1918 στο Συνέδριο στο Παρίσι, περιλάμβαναν τη Β. Ήπειρο, τη Θράκη, τα δυτικά παράλια της Μ. Ασίας και
τα νησιά του Αν. Αιγαίου πλην των Δωδεκανήσων, στηρίζονταν δε στην
εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της. Για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας ο Βενιζέλος έθεσε στη διάθεση της
Γαλλίας και της Αγγλίας το Α΄ΣΣ (δύο από τις τρείς μεραρχίες του) για να

λάβει μέρος στον πόλεμο κατά των Μπολσεβίκων στην Ουκρανία τους
πρώτους μήνες του 1919.
Γ. Η συμμαχική εντολή για την απόβαση του Ελληνικού στρατού
στη Σμύρνη και η έκβαση του πολέμου.
Ο Βενιζέλος επιδίωξε και εξασφάλισε, σε μία άκρως ευνοϊκή για
τη χώρα διεθνή συγκυρία, τη συμμαχική εντολή για την κατάληψη από
την Ελλάδα της Σμύρνης και του βιλαετίου του Αϊδινίου, προκειμένου
να διατηρήσει την τάξη, που είχε διασαλευθεί, σε μία περιοχή με συμπαγή Ελληνικό πληθυσμό και να προλάβει τυχόν κατάληψή της από την
Ιταλία, η οποία ήταν φανερό πως επεδίωκε να θέσει τους συμμάχους
της προ τετελεσμένων γεγονότων. Η συμμαχική εντολή του Μαϊου του
1919 προς την Ελλάδα ήταν πάντως προσωρινής ισχύος, αφού την οριστική τύχη της Σμύρνης και της ενδοχώρας της θα έκρινε δημοψήφισμα
των κατοίκων ύστερα από πέντε χρόνια Ελληνικής διοίκησης.
Η ήττα της Ελλάδας στον Ε/Τ πόλεμο που ακολούθησε και η ουσιαστική διάλυση της νικήτριας συμμαχίας του Α΄Π.Π. οδήγησαν στη
Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, η οποία αντανακλούσε τον νέο συσχετισμό ισχύος στην περιοχή. Είχαν μεσολαβήσει η εκλογική ήττα του
Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης/14ης Νοε.1920 και η επάνοδος του
Κωνσταντίνου στο θρόνο της Ελλάδας, η επέκταση του Ελληνικού μετώπου στη Μ. Ασία και η διάσπασή του από τα Τουρκικά στρατεύματα
τον Αύγουστο του 1922. Την ήττα και την υποχώρηση του Ε.Σ. ακολούθησαν η πυρπόληση της Σμύρνης τον ίδιο μήνα από τους Τούρκους και
ο απηνής διωγμός των Ελλήνων της Μ. Ασίας, του Πόντου και της Ανατ.
Θράκης. Η εθνική αυτή συμφορά προκάλεσε εσωτερική κρίση στην Ελλάδα. Τον Σεπ. του 1922 εκδηλώθηκε κίνημα Αξκών του στρατού υπό
τον Ν. .Πλαστήρα. Οι κινηματίες υποχρέωσαν τον Κωνσταντίνο να αποχωρήσει οριστικά από την Ελλάδα (στον θρόνο ανήλθε ο γιός του Γεώργιος) και παρέπεμψαν σε δίκη, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας
(έγκλημα που διαπράττεται από έναν πολίτη, όταν εξυπηρετεί με διάφορους τρόπους εχθρικές ενέργειες ξένης χώρας σε βάρος της δικής
του), έξι στελέχη της βασιλικής παράταξης, τα οποία και εκτελέστηκαν
τον Νοε. του ίδιου έτους.
Αντίπαλος της Ελλάδας στη διάσκεψη της Λωζάννης δεν ήταν
πλέον η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά η νέα Τουρκία, η οποία είχε
προέλθει από τα ερείπια της Αυτοκρατορίας. Με την πρώτη σύμβαση
που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στις 30 Ιαν./12 Φεβ.
1923,συμφωνήθηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή Ελλήνων ορθόδοξων
χριστιανών της Τουρκίας και των μουσουλμάνων της Ελλάδας. Εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ανταλλαγή οι μουσουλμάνοι της Δ. Θράκης και οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και των νησιών της
Ίμβρου και της Τενέδου. Με την ίδια σύμβαση επιβεβαιώθηκε η παραμονή στην πόλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Δ. Συμπεράσματα.
Σε σύγκριση με τη Συνθήκη των Σεβρών, η Συνθήκη της Λωζάννης ήταν σκληρή και ταπεινωτική για την Ελλάδα, αντανακλούσε όμως
τον συσχετισμό ισχύος που προήλθε από την ήττα της Ελλάδας στον Ε/Τ
πόλεμο, καθώς και τη νέα κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην περιοχή από το 1920. Η Ελλάδα το 1923 ήταν μία χώρα ηττημένη στρατιωτικά, διχασμένη πολιτικά, διεθνώς απομονωμένη και απειλούμενη από
τις γειτονικές χώρες, οικονομικά κλονισμένη και υποχρεωμένη να περιθάλψει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ενδεείς και άστεγους
πρόσφυγες.
Σημείωση:
Οι συνθήκες ειρήνης του Α΄ΠΠ, που υπογράφτηκαν στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920) είναι:
l Βερσαλλιών (28 Ιουν.1919) ανάμεσα στη Γερμανία και τις νικήτριες
δυνάμεις.
Με τις άλλες ηττημένες δυνάμεις:
l Σαιν Ζερμαίν με την Αυστρία.
l Νειγύ (27 Μοε.1919) με τη Βουλγαρία.
l Σεβρών (28 Ιουλ./10 Αυγ.) με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
l Τριανόν (4 Ιουν.1920) με την Ουγγαρία.
Αυτές αφορούσαν κυρίως τις χώρες που διεκδικούσαν εδάφη τους,
όπως , την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, καθώς και τις νέες χώρες,
τη Γιουγκοσλαβία, την Τσεχοσλοβακία και την Πολωνία, οι οποίες θεωρήθηκαν χώρες συμμαχικές.
Επίσημες πηγές – Βοηθήματα.
l Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ
l Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος (1797-1980) Ι.Σ.Κολιόπουλος.
l Ιστορία του Ελληνικού Έθνους/Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
l Υπουργείο Παιδείας/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
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Κάλυμνος: Το νησί των σφουγγαράδων,
των βουτηχτάδων και των Μπουρλοτιέρηδων
Γράφει ο Αντγος ε.α..
Φωτιάδης Ιωάννης,
π. Υπαρχηγός
Ε. Φρουράς Κύπρου
1. Γενικά:
α. Η Κάλυμνος έχει έκταση 111,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το υψόμετρό της είναι 760μ και οι κάτοικοί της ανέρχονται στις 16.500 περίπου. Το
1821 οι κάτοικοι της ήταν 5.000 και στις αρχές
του 20ου αιώνα στις 25.000. Κατοικείται από την
νεολιθική εποχή. Αρχαιότεροι κάτοικοί της ήταν
οι Κάρες. Υπάρχουν καρικά ερείπια.
β. Αργότερα την κατοίκησαν οι Φοίνικες, [Υπάρχουν ερείπια στο Εμπορικό]. Από το 1150-800
εποικίσθηκε από τους Δωριείς. Ο Όμηρος τους
ονομάζει Καλύνδες. Κατά την Βυζαντινή περίοδο ανήκαν στο Θέμα της Σάμου. Τον 10ο αιώνα
την κατέλαβαν οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννου οι
οποίοι έκτισαν το τείχος του Κάστρου. Έκτοτε
απετέλεσε οικιστικό Κέντρο του Νησιού, μέχρι τις
αρχές του 18ου αιώνα. Το 1552 υποτάχθηκε
στους Οθωμανούς. Το 1912 η νήσος κατελήφθη
από τους Ιταλούς.
γ. Είναι το 4ο σε μέγεθος νησί της Δωδεκανήσου
και το τρίτο σε πληθυσμό [μετά την Ρόδο και την
Κω]. Περιβάλλεται από πανύψηλα επιβλητικά
βράχια. Είναι παγκοσμίως γνωστή σαν διεθνές
Κέντρο επεξεργασίας και εμπορίας σφουγγαριών, με παράδοση εκατοντάδων ετών. Λέγεται
ότι το όνομά της το οφείλει στο κάλλος των υδάτων που βρέχει τις ακρογιαλιές της.
δ. Πρωτεύουσά της η Πόθια με 12.500 κατοίκους.
Άλλοι κατοικημένοι τόποι η Χώρα [Κωμόπολης],
Βαθύς [παλαιοχριστιανικός οικισμός], Μυρτιές,
Καμάρι, Άργος, Εμπορειός, Πάνορμος.

2. Αξιοθέατα:
α. Πετρόκτιστοι ανεμόμυλοι. Το κάστρο της Χρυσογεργιάς [κτίσθηκε από τους Ιωννίτες Ιππότες τον
15ο αιώνα]. Έχει αμέτρητες παραλίες. Θεωρείται
ο κορυφαίος αναρριχητικός χώρος. Κάθε χρόνο
προσελκύει μεγάλους αναρριχητές από όλο τον
κόσμο.
β. Ο βυθός της είναι γεμάτος από ναυάγια, υποβρύχια σπήλαια, σπηλιές, ύφαλους. Λειτουργεί και
Σχολή δυτών Καλύμνου.
γ. Περιβάλλεται από μικρά νησιά και νησίδες.
Τα
σημαντικότερα: Τα ακατοίκητα
Γλαρονήσι, Καλαβρός, Νερά, Άγιος Νικόλαος ,
Ίμια, Πέντε, Καλόλυμνος και τα κατοικημένα Τέλενδος, Πλάτη, Ψέρειμος.

3. Μουσεία:
α. Αρχαιολογικό Μουσείο [Λειτουργεί από το
2009]: Σημείο αναφοράς η Κυρά της Καλύμνου.
Το γλυπτό βρέθηκε στα δίχτυα Ψαρά. Επίσης
υπάρχουν Χάλκινα, μαρμάρινα, γλυπτά Κεραμικά, κοσμήματα, Εικόνες της Βυζαντινής εποχής
κ.α. Ξεχωριστό το Ιερό του Δάλιου ή
Δήλιου Απόλλωνα [σύμφωνα με επιγραφή του
3ου αιώνα]. Στη θέση του τα χρόνια του Χριστιανισμού κτίσθηκε Τρίκλινος Ναός, ''o Χριστός της
Ιερουσαλήμ'', και αργότερα ο τρίκογχος [γνωστός ως Αγία Σοφία η Ευαγγελίστρια].
β. Από τις ανασκαφές προέκυψαν επί πλέον διαδή-

ματα, στεφάνια, ενώτια, δακτυλίδια, νεκρικά
υφάσματα, έργα υαλουργίας, αμφορείς της Βυζαντινής εποχής [προερχόμενα από την Κνίδο
της Μ. Ασίας].
γ. Ναυτικό Μουσείο: Ιδρύθηκε το 1994. Ναυτική
παράδοση,
ιστορία
σπογγαλιείας,
αντικείμενα από αρχαία ναυάγια.
δ. Μουσείο θαλασσίων ευρημάτων: Ιδιωτικό Μουσείο [αδελφών Βαλσαμίδη]. Έργο ζωής. Τα ευρήματα είναι προϊόν χιλιάδων καταδύσεων. Έχει
ποικιλίες από ψάρια, κογχύλια οστρακοειδή κα.
ε. Μουσείο Καλυμνικό Σπίτι: Ιδιωτικό λαογραφικό
Μουσείο.
στ. Ρωμαϊκός Φλάσκας [Βόρεια του Εθνικού Σταδίου]. Ελαιοτριβεία. Ερείπια αρχαίου οικοδομήματος, Λουτρώνες.
ζ. Από τα ενάλια ευρήματα ξεχωρίζουν: Έφιππος
θωρακοφόρος ηγεμόνας. Ανασύρθηκε τμηματικά από Καλύμνιους Ψαράδες. [Η εφορεία ενάλιων Αρχαιοτήτων στεγάζεται στη Διονυσίου Αεροπαγίτου ,κάτω από την Ακρόπολη]. Είναι η μοναδική στην Αθήνα.
η. Τον Μάιο του 2003, ο Καλύμνιος ψαράς Μιχαήλ
Κουφάκης ανέσυρε από την θάλασσα χάλκινο
άγαλμα ανδρός και χάλκινη κνήμη του ηγεμόνα,
''Δείχνει τον Ρωμαλέο άνδρα [Ελληνοχριστιανικών χρόνων] με ένα καπέλο ονομαζόμενο Καψία. Μετά από μέρες παραδόθηκε το δεύτερο
πόδι από τον Ψαρά Μ. Γάτη. Το άγαλμα είναι μεγίστης αρχαιολογικής αξίας. Ο Κουφάκης με την
μηχανότρατά του ''Καπετάν Θέμελης'' βρήκε και
άλλα ευρήματα και τα παρέδωσε. θ. Σπήλαιο στο
Δασκαλειό.

4. Ιστορικά στοιχεία.
α. Κατά την Επανάσταση του 1821,τα Δωδεκάνησα
είχαν άμεση σχέση με την Φιλική Εταιρεία. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος ήταν από την Πάτμο. Πάτμιος
ήταν ο Δημήτριος Θέμελης, μεγάλος αγωνιστής
και πατριώτης. Στα Δωδεκάνησα απεστάλη σαν
Απόστολος [= εκπρόσωπος] από τον Αρχηγό της
Επαναστάσεως Αλέξανδρο Υψηλάντη. Εστάλη
επιστολή προς τον Δημήτριο Θέμελη για ξεσηκωμό των Δωδεκανήσων και κήρυξη της Επανα-

στάσεως.
β. Το Επαναστατικό Κέντρο της Δωδεκανήσου ήταν
η Πάτμος. Την 1η Απριλίου 1821 ο καταγόμενος
από την Πάτμο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Παπακώστας, ύψωσε την σημαία της Επαναστάσεως στην πλατεία της Χώρας, με άλλους Φιλικούς και πλήθος κόσμου.
γ. Στις 27 Απριλίου 1821 ο Πατριάρχης Θεόφιλος Β΄
απέστειλε επιστολή στον Επίσκοπο Λέρνης [Λέρου και Καλύμνου] Ιερεμία Παντελλάκη [Καλύμνιο] με την οποία τον παρότρυνε να σταθεί στο
πλευρό των επαναστατών στην περιφέρειά του.
Ο ίδιος Πατριάρχης Θεόφιλος, κοινώνησε τα
πληρώματα λίγο πριν από την Ναυμαχία του Γέροντα.
δ. Στην Κάλυμνο ηγήθηκε ο Μιχαήλ Ρέτσης. Στην
νήσο υπήρχε διχασμός [αν θα έπρεπε να κηρύξουν άμεσα την Επανάσταση ή όχi,λόγω εγγύτητάς της με τα παράλια της Μικράς Ασίας].
ε. Ο Δημήτριος Υψηλάντης ευρισκόμενος στην
Ύδρα επενέβη επί της καταστάσεως. Στις 18 Ιουνίου 1821 ζήτησε από τους προεστούς της Καλύμνου να στείλουν βουτηχτάδες [=δύτες] στον
Όρμο Ερεσού της Μυτιλήνης. Αποστολή: “Να
βγάλουν από βυθισμένο Οθωμανικό καράβι, κανόνια, μολύβι, μπάλες και άλλα πολεμικά είδη για
τις ανάγκες του αγώνα”. Το μήνυμα μεταφέρθηκε στην δημογεροντία. Άμεσα ετοιμάσθηκε μεγάλο τμήμα εθελοντών. Η επιχείρηση έγινε. Τα
αποτελέσματα πολύ πέραν των αναμενομένων.
[Το Οθωμανικό πολεμικό είχε πυρποληθεί στις
27 Μαρτίου 1821 [Ναύαρχος Ιάκωβος Τομπάζης]. Η Ναυμαχία της Ερεσού θεωρείται η πρώτη
κατά μέτωπο Ναυμαχία που έδωσαν οι Έλληνες
Ναυμάχοι εναντίον του Οθωμανικού Στόλου.
Τραγική συνέπεια της Ναυμαχίας η καταστροφή
των Κυδωνιών [Αϊβαλή] σαν αντίποινα από τους
Οθωμανούς.
στ. Ναυμαχία του Γέροντα [28-29 Αυγούστου
1924]. Ανάμεσα των Καλύμνου-Γαϊδουρονησίου-Αγίου Αποστόλου-Τσαταλίων Μικράς Ασίας.
Πραγματοποιήθηκε ανατίναξη της Φρεγάτας
του Οθωμανού Ναυάρχου από τον Γεώργιο Θεοχάρη. Σ' αυτήν έλαβαν μέρος 250 Οθωμανικά,
Αιγυπτιακά, Αλγερινά, Τυνησιακά πλοία εναν-

τίον 70 Ελληνικών. Του Στόλου ηγείτο ο Ανδρέας Μιαούλης. Παρόντες στην ναυμαχία ήταν οι
Παπανικολής, Μαντρόζος, Τσαμαδός, Σαχτούρης, ο Ναύαρχος Σπετσών Ανδρούτσος, ο Ψαριανός ναύαρχος Αποστόλης, ο Κριεζής ο Βατικιώτης κ.α. Ήταν πολύ κοντά στην Κάλυμνο. Οι
κάτοικοι ανέβηκαν στον Προφήτη Ηλία για να
παρακολουθήσουν την Ναυμαχία.
ζ. Μετά το πέρας της Ναυμαχίας 30 Ελληνικά πλοία
υπό τον Ανδρέα Μιαούλη κατέπλευσαν στην Κάλυμνο. Όταν μπήκαν στο λιμάνι, οι Καλύμνιοι
έτρεξαν να ευχαριστήσουν τους νικητές. Τα πληρώματα τους προσέφεραν είδη που στερούντο
[βόδια, πρόβατα, όρνιθες, κ.α]. Ο Μιαούλης ήξερε να αμείβει.
η. Λόγω της νικηφόρας αυτής Ναυμαχίας ματαιώθηκε η αποβίβαση και η σίγουρη σφαγή της Σάμου, το νησί του Πυθαγόρα. Σε όλη την διάρκεια
της Επαναστάσεως, Ελληνικά πολεμικά ελλιμενιζόταν και ανεφοδιαζόταν από τα λιμάνια Λέρου-Καλύμνου.
θ. Μετά την επανάσταση του 1821 και επί μία 10ετία
τα Δωδεκάνησα είχαν συμπεριληφθεί στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι το 1831 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου [3 Φεβρουαρίου 1831]. Οι
Μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν όπως τα νησιά
των Νότιων Σποράδων παραχωρηθούν πάλι
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με αντάλλαγμα
την Εύβοια. Έτσι η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων έγινε το 1947. Δυστυχώς μετά από 116 χρόνια.
ι. Το 1914 οι διωγμοί από τους Οθωμανούς στα
απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας είχαν ενταθεί
εναντίον του Ελληνικού στοιχείου. Πολλοί Μικρασιάτες κατέφυγαν στα Ελληνικά νησιά, μεταξύ
των οποίων και η Κάλυμνος. Το αυτό συνέβη και
μετά την Μικρασιατική καταστροφή [1922-23]. ια.
Κατά τον Β'Π.Π. ο Ιερός Λόχος υπό τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε [υπό διασυμμαχική
Διοίκηση] έκανε καταδρομικές ενέργειες εις το
Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κάλυμνο στις 2-3 Ιουλίου
1943. Και όταν χρειαζόταν ανεφοδιαζόταν ή χείμαζαν στο Νησί.
ιβ. Μετά τον Β΄.Π. Πόλεμο όλα τα Δωδεκάνησα πέρασαν δικαιοδοσία της Ελλάδος. Η επίσημη ενσωμάτωση έγινε στις 7 Μαρτίου 1947.
ιγ. Το 1974 έγιναν τα εγκαίνια του 1ου Μητροπολιτικού Ναού της Καλύμνου, της Τρίκλιτης Παναγίας Κεχαριτωμένης [βασικό υλικό το μάρμαρο].
Επίλογος: Από την μέχρι σήμερα συμπεριφορά
των Καλυμνίων διαπιστώνουμε ότι: ότι βρήκαν το
παρέδωσαν στις αρχές. Δεν είχαν άλλη επιλογή.
Φτωχοί ψαράδες όλοι τους, πλούσιοι όμως σε
αγνότητα, πατριωτισμό, λεβεντιά. Παρέδωσαν τα
ευρήματά τους γιατί πίστευαν στην Ελλάδα, της
οποίας ένα μέρος των συνόρων, προστατεύουν σήμερα και αυτοί με τις βάρκες τους. Αθόρυβα αλωνίζουν την περιοχή. Είναι γνωστόν ότι οι Καλύμνιοι είναι δεμένοι πολύ δυνατά με τον τόπο τους. Είναι ίδιοι, ολό'i'διοι με τους μπουρλοτιέρηδες, τους βουτηχτάδες της Επαναστάσεως του 1821. Όλοι τους
γεμάτοι από ανθρωπιά, ηρωικές πράξεις, πίστη,
προσφορά. Τα Ίμια λίγο πιο πέρα. Αγαπούν τον τόπο
τους, τη θάλασσα, τα ευρήματα, την Ελευθερία
τους. Γι' αυτήν αγωνίζονται και άμα χρειασθεί θυσιάζονται. Κανείς δεν μπορεί να τους την πάρει.
Πάντα όρθιοι, αγνοί, παλικάρια, Ελληναράδες. Παράδειγμα προς μίμηση.

18 Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.
ΚΑΒΑΛΑ
Στις 0110:00 Σεπτεμβρίου 2021 στη
ΛΑΦ Καβάλας, μετά
τον καθιερωμένο
αγιασμό, πραγματοποιήθηκε απονομή
αναμνηστικών πλακετών σε μέλη του προηγούμενου ΤΣ του Παραρτήματος Καβάλας της ΕΑΑΣ.
Στις 20 Ιουλίου
2021 ο βουλευτής
Καβάλας κος Μακάριος Λαζαρίδης
επισκέφτηκε το
γραφείο του Παραρτήματος Καβάλας.
Κατά την επίσκεψη
τού έγινε ενημέρωση επί της αναλογικής κατανομής των πόρων από τις προμήθειες των ΕΔ στα
ΜΤ και συζητήθηκαν εθνικά θέματα.
Ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ταξχος ε.α. ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνος Στεφανίδης του επέδωσε το πόνημα του Ανχη ε.α.
Παπαβέργου Ευάγγελου «Στολές του ΕΣ» την έκδοσή του οποίου επιμελήθηκε το Παράρτημα Καβάλας.
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ΠΡΕΒΕΖA
Στις 10 Αυγ. σε μια σεμνή τελετή στο
628 Μ/Π ΤΠ στους ακριτικούς Φιλιάτες
παρουσία της πολιτικής και πολιτειακής
ηγεσίας και των σωμάτων ασφαλείας
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9
Αυγ 19 το πρωί η τελετή παράδοσης –
παραλαβής της Διοικήσεως του Τάγματος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν o
Πρόεδρος του Παραρτήματος Πρέβεζας
Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης Γιώτης και ο Αντιπρόεδρος Σχης (ΜΧ) ε.α. Μπουρνάκας
Κων/νος
Στις 22 Αυγ. ο Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. Ιωάννου Σπυρίδωνας εκπροσώπησε την Ε.Α.Α.Σ./Παράρτημα Πρέβεζας στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του μεγάλου αγωνιστή της επανάστασης του 1821 Φώτη
(Φώτου) Μπόμπορη, στη ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρανιά Πρέβεζας. Ένας από
τους καλύτερους Έλληνες γλύπτες ο
Ηπειρώτης Θεόδωρος Παπαγιάννης φι-

λοτέχνησε του το άγαλμα του οπλαρχηγού.
Στις 29 Αυγ. ο Τχης (ΠΒ) ε.α. Παπαβασιλείου Βασίλειος μέλος του Παραρτήματος Πρέβεζας και πρόεδρος Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ζηρού εκπροσώπησε το Παράρτημα Πρέβεζας
στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την
ιστορική μάχη των Σουλιωτών και Παρασουλιωτών (Λακκιωτών) στη θέση Μπογόρτσα του χωριού Άσσου Πρέβεζας.
Αξιοσημείωτο είναι το θλιβερό γεγονός
ότι το μνημείο, τη βραδιά πριν από τα
αποκαλυπτήρια, βεβηλώθηκε από άγνω-

στους, γεγονός, που αποτελεί θρασύδειλη περιφρόνηση της ιστορικής μνήμης.
Στις 19 Σεπ. ο πρόεδρος του Παραρτήματος Λγος (ΤΘ) ε.α. Ιωάννης
Γιώτης παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα Εθνικής Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος.
Πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Χαραλάμπους παρουσία του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Νικοπόλεως και
Πρεβέζης κ. Χρυσόστομου, και κατέθεσε στεφάνι .

Τρίκαλα
Με κάθε επισημότητα και τηρώντας ευλαβικά τα μέτρα κατά της πανδημίας , πραγματοποιήθηκαν σήμερα 22 Αυγ 2021 στα Τρίκαλα οι εκδηλώσεις εορτασμού για την απελευθέρωση
των Τρικάλων από την Τουρκική κατοχή. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τέλεση Δοξολογίας
στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως , Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη , των Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών της πόλης .Την Ε.Α.Α.Σ. / Παράρτημα Τρικάλων εκπροσώπευσε ο Πρόεδρος Σχης ε.α. Ζιώζιας Βασίλειος . Τον πανηγυρικό
της ημέρας εκφώνησε ο Λοχαγός ε.α. Γεώργιος Παλαντζάς, μέλος της Ε.Α.Α.Σ. / Παραρτήματος Τρικάλων. Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο και καταθέσεις στεφάνων στον ανδριάντα του Νικολάου Στουρνάρα . Καταθέσεις έγιναν από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
του τόπου και από τις ενώσεις των αποστράτων του Στρατού και της Αστυνομίας , ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες. Η εκδήλωση τιμής ολοκληρώθηκε με την απαγγελία του Εθνικού Ύμνου από τους παρευρισκομένους .

ΙΩΑΝΝΙΝA

Την Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 , πραγματοποιήθηκαν στη Φούρκα Κονίτσης, εκδηλώσεις «Μνήμης της Γυναίκας της Πίνδου, των
Αξιωματικών Κ. Δαβάκη, Α. Διάκου και όλων
των ηρώων του έπους
του 1940».
Το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ, συμμετείχε δια του Προέδρου και του Σχη ε.α. κ. Γκέρατς Δημ., στην Επιμνημόσυνη Δέηση που εψάλη στο Ηρώο του χωριού, στο Υψ. Προφ. Ηλία όπου και το ομώνυμο εξωκκλήσι, και κατατέθηκε στεφάνι. Πραγματοποιήθηκε στέψη των εκεί (νεοτοποθετημένων)
προτομών των δύο Αξκών και σχετική ομιλία εκφώνησε η φιλόλογος κ.
Ελένη Καραγιάννη.
Στην εκδήλωση, παρέστησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας, ο Υφυπ Προστασίας του
Πολίτη κ. Οικονόμου Ελευθέριος, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση , ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλεξ. Καχριμάνης, ο Δήμαρχος
Κονίτσης κ. Εξάρχου Νικ., οι οποίοι και εκφώνησαν σύντομο χαιρετισμό
και ο Δκτης της 8ης Μ/Π ΤΑΞ Ταξχος κ. Σιόρεντας Χρ., ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντγος κ. Σκούμας Κων/νος , ο
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, Ταξίαρχος
Κωνσταντίνος Δούβαλης, ο Συντον. Επχσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων, Υπτγος κ. Παχίδης
Κων/νος καθώς και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων .
Η εκδήλωση περατώθηκε, με μικρή δεξίωση που παρέθεσε η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας, στο χωριό Φούρκα."

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΜΑ

Στις 27 Αυγ., στην ΛΑΦ Νευροκοπίου από το Παράρτημα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αποστράτων των ΕΔ και
Σωμάτων Ασφαλείας, με σκοπό τη σύσφιξη σχέσεων, καθώς και ανταλλαγής
απόψεων για διάφορα θέματα που απασχολούν τα στελέχη.
Την 10 Σεπ., εθελοντική αιμοδοσία
στον Μαυρόβατο Δράμας σε συνεργασία
με τον Ερυθρό Σταυρό Δράμας, τον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυροβάτου
«ΤΟ ΚΑΡΣ» και την Τοπική Κοινότητα
Μαυροβάτου. Την 19 Σεπ., κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο Μικρασιατικής

Καταστροφής στη Δράμα, ενόψει των 99
ετών από την Γενοκτονία των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος. Κατά τις παραθεριστικές σειρές στα
ΚΑΑΥ Ν. Περάμου , παραθέρησε αρκετός αριθμός μελών μας με τις οικογένειες τους.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Το παράρτημα, στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης μνήμης,
στο Βίτσι, επισκέφθηκε στις 28 Αυγούστου, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΑΣ. Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ ενημέρωσε τα
μέλη του παραρτήματος, για τα ενδιαφέροντα θέματα της Ένωσης
και ανταλλάχθηκαν απόψεις. Το παράρτημα πρόσφερε αναμνηστικά δώρα , ενώ το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνεστίαση, στη οποία
παρευρέθηκαν ο βουλευτής ΝΔ, του νομού, ο αντιπεριφερειάρχης
και ο δήμαρχος Καστοριάς, μέλη του παραρτήματος, άλλοι προσκεκλημένοι, καθώς και συνάδελφοι, που παρευρέθηκαν στην
πόλη της Καστοριάς, για να τιμήσουν την εκδήλωση της ΕΑΑΣ.

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

ΔΡΑσΤΗΡιΟΤΗΤΕσ

λΕΥκΑΔΑ

Παρουσία του Πρόεδρου της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Αντγου Κουτρή Σταύρου , μελών του Παραρτήματος , εκπροσώπων Τοπικών αρχών,
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας , πραγματοποιήθηκαν σε μια σεμνή
τελετή το Σάββατο 11-09-2021 τα επίσημα εγκαίνια του Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στην Λευκάδα στην οδό Ιωάννη Μελά
63-65. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ.
Θεόφιλος , ο οποίος έδωσε τις καλύτερες πατρικές Του ευχές στους παρισταμένους
και στα μέλη του Παραρτήματος .
Στις άμεσες και κύριες δραστηριότητες , ως και στους κορυφαίους σκοπούς και
στόχους αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος Παραρτήματος Τχης(ΤΧ) ε.α.
Κοντομίχης Β. Γεώργιος , σημειώνοντας πως το Παράρτημα παραμένει αυστηρά εκτός
από κάθε κομματική , πολιτική και παραταξιακή δραστηριότητα , ενώ χαιρετισμούς
απηύθυναν στους παρισταμένους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης , ο Πρόεδρος της
Ε.Α.Α.Σ και ο Βουλευτής Λευκάδας κ. Καββαδάς Αθανάσιος.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε με την απονομή πλακέτας το μέλος του Παραρτήματος συντοπίτης μας Αξκός ε.α. και Ακαδημαϊκός -Καθηγητής έδρας στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δρακάτος Παναγιώτης , για την πολύτιμη και πολύπλευρη προσφορά του τόσο στο στράτευμα , όσο και στην επιστήμη.
Τα εγκαίνια του Παραρτήματος πραγματοποιήθηκαν τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με περιορισμένη παρουσία εκπροσώπων των αρχών και φορέων
του τόπου μας.
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ΗΡΑκλΕιΟ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ν. Ηρακλείου, Άνχης ε.α Σταύρος Καλογεράκης, παραβρέθηκε
στις παρακάτω εκδηλώσεις:
- 25 Αυγ. στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο, με αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Αποστόλου Τίτου,
στον ομώνυμο Ιερό Ναό της πόλεως Ηρακλείου και στην επιμνημό-

συνη δέηση, υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών, των κατά την 25 Αυγούστου 1898, υπέρ Πίστεως και
Πατρίδος, σφαγιασθέντων Χριστιανών, από τους Τούρκους και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο σφαγιασθέντων.
-03 Αυγ. στην πρωτότυπη σύγχρονη λαϊκή όπερα " Καπετάν Μιχάλης ", βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, με αφορμή τον εορτασμό

των 200 χρόνων, από την επανάσταση του 1821.
- 17 Αυγ. στην τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξκών Πεζικού της 2021 Γ ΕΣΣΟ, στο
Στρατόπεδο " ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ " (
ΣΕΑΠ ).
-19 Αυγ στις εκδηλώσεις για
την 78η επέτειο του Ολοκαυτώματος των χωριών της Βιάννου, στο
μνημείο του Ολοκαυτώματος, περιοχή Σελί.

ΑΡκΑΔιΑ

Ο Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος Αρκαδίας συμμετείχαν στην εκδήλωση του δήμους
Τρίπολης για την 200η Επέτειο της Μάχης της Γράνας (στην Σκοπή Αρκαδίας). Στο Μνημείο που είναι
αφιερωμένο στην παραπάνω μάχη (10 Αυγ.1821),
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου ενώ
πραγματοποιήθηκε ομιλία για την σημασία της Μάχης από το μέλος του Παραρτήματος μας Σχη ε. α.
Μυλωνά Κωννσταντίνο.

ΕΒΡΟσ (ΑλΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟλΗ)

Σας γνωρίζουμε ότι, την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Αλεξανδρουπόλεως, με μέριμνα του
Τοπικού Παραρτήματος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και
παρουσία των τοπικών αρχών(Στρατιωτικών και Πολιτικών), τελέσθηκε
όπως κάθε χρόνο το ετήσιο μνημόσυνο για τους 105 φονευθέντες Αξιωματικούς και Οπλίτες της ΕΛΔΥΚ, που έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις κατά
την τουρκική εισβολή το 1974 στην Κύπρο, εκτελώντας το υπέρτατο καθήκον προς την Πατρίδα.

ΞΑΝΘΗ
Πανηγυρικός Εορτασμός των Αγίων Θεοπατόρων, Ιωακείμ & Άννης, στις
ΘΕΡΜΕΣ (Λουτρά) Ξάνθης.
Τελέστηκε σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη με κάθε επισημότητα και το προβλεπόμενο τελετουργικό, Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, προς τιμήν της εορτής των Αγίων
Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο, στο πομακοχώρι
Θέρμες.
Την λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμων, επικουρούμενος στην τελετή από τον πατέρα Παναγιώτη Παναγιωτίδη και τον Ιεροδιάκονο Νεκτάριο.
Ο χορός των ιεροψαλτών αποτελείτο εξ ολοκλήρου από μέλη του Παραρτήματος ΕΕΑΣ Ν. Ξάνθης, με επικεφαλή τον Γραμματέα του Παραρτήματος Επίλαρχο ε.α. Αναστάσιο Αλέκογλου, τον Ταξίαρχο ε.α. Νικόλαο Αραμπατζή, τον
Αντισυνταγματάρχη ε.α. Νικόλαο Αντωνόπουλο και τον Αντισυνταγματάρχη ε.α.
Μενέλαο Κυριακού, απέσπασε δε τα συγχαρητήρια του Σεβασμιωτάτου για την
ορθοφωνία τους και την μελωδική τήρηση του τυπικού.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ομίλησε για τη σημασία της εορτής
των Αγίων Θεοπατόρων, ενώ ευχαρίστησε το εκκλησίασμα για τη παρουσία του,
όπως και το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, για τη συνεχή ανακαίνιση και φροντίδα
του ναού.
Η όλη εορτή πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του «αναδόχου», Παράρτημα Ν.
Ξάνθης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Εκκλησιασμοί στα Πομακοχώρια Ν. Ξάνθης 2021».
Παραβρέθηκαν, για πρώτη φορά, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης, ο Υποδιοικητής του Δ΄ΣΣ Υποστράτηγος Αστέριος Σαμαράς, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης κ. Πασχάλης Γιώρης, αντιπροσωπεία της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης με επί κεφαλής τον πρόεδρό της κ. Θεοφάνη Καραμπιπέρη και ο Γραμματέας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν.
Ξάνθης κ. Φίλιππος Μαλούσαρης, Αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Οπλιτών
από τις στρατιωτικές Μονάδες της περιοχής και το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Τουριστικό Γραφείο «TASIOS Travel» που μας παραχώρησε δωρεάν τα λεωφορεία για την μετακίνηση των προσκυνητών και
όσους μας ενίσχυσαν οικονομικά για τη συνέχιση της ανακαίνισης του ναού, καθώς και τους φορείς και τα άτομα που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης

κιλκισ

Η 71η Α/Μ Ταξιαρχία «ΠΟΝΤΟΣ» τίμησε στις 01 Αυγ 2021 τη
μνήμη του Ταξίαρχου Παπαγρηγοριάδη Εμμανουήλ, Επχη κ Υδκτή της Ταξιαρχίας, που απεβίωσε την 09 Αυγ 2014 στο Κιλκίς, τελώντας τρισάγιο στην έδρα της
Ταξιαρχίας με μια λιτή αλλά συναισθηματικά φορτισμένη και γεμάτη υπερηφάνεια τελετή.
Παρευρέθηκαν ο Ταξίαρχος
Τσάμης Βασίλειος, Δκτής της 71

Α/Μ ΤΑΞ, η σύζυγος και τα τέκνα
του εκλιπόντος αξιωματικού και
αριθμός αξιωματικών και υπαξιωματικών του Επιτελείου της Ταξιαρχίας, όπου το κτίριο του Διοικητηρίου της φέρει το όνομά του.
Στη συνέχεια ακολούθησε μια σεμνή τελετή μνήμης στη Λ.Α.Φ.
Νέας Σάντας.
Το Παράρτημα Κιλκίς της
ΕΑΑΣ εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Ταξχος
ε.α Τσερτσίδης Σπυρίδων.
Αιωνία η μνήμη αυτού.

ΧΑΝιA

Στις 12 Αυγούστου τα Μέλη του Παραρτήματος Χανίων της Ε.Α.Α.Σ. ανταποκρινόμενα
στο κάλεσμα του Δήμου Χανίων, προσέφεραν
ποσότητες τροφίμων, εμφιαλωμένου ύδατος,
ειδών υγιεινής και ιατρικών μασκών μιας χρήσεως για ενίσχυση των πυροπλήκτων συνανθρώπων μας της βορείου Ευβοίας.
Η παράδοση των παραπάνω έγινε από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Υπτγο ε.α. Φινοκαλιώτη Γεώργιο και το μέλος του Παραρτήματος Σχη ε.α. Βασιλαντωνάκη Κωνσταντίνο, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη διάθεση του οχήματος και του ρυμουλκούμενού
του για τη μεταφορά τους.
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Eπιμέλεια: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Υδκτής Δ’ΣΣ, Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 1949
Γράφει ο Υπτγος ε.α.
Χρήστος Μπολώσης

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

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Το όνομα Ελληνίδας αγωνίστριας του
’21, θρεπτικό υγρό
2. Κενή
3. Εναντίον, καινούργια
4. Σώμα του Στρατού, Άγιος Ιωάννης ο
… (τα οστά του στο Προκόπι Ευβοίας)
5. Αρχιεπίσκοπος που διετέλεσε και
Πρωθυπουργός
6. Οδοντιατρικός σύλλογος Πειραιά,
Μονάδα ΤΘ
7. Ονομασία του α/φ C-47, μονάδα
αντιστάσεως
8. Βοηθός του Ηρακλή, παλιό
ασφαλιστικό ταμείο
9. Κατάληξη επιθέτων που δηλώνει
προέλευση, μάρκα αυτοκινήτου
10. Τόπος πασίγνωστης Ναυμαχίας

1. Είναι μία και Ελληνική
2. Ανυπότακτοι
3. Το δίχτυ του τέννις, ελληνικός χορός
4. Κάλυμμα κεφαλής του Πάπα, πλαίσιο
στήριξης πόρτας/παραθύρου
5. Αυγά (αρχ.), όπως, μικρό ροκέ
6. Ολιγόλεπτη θεατρική παράσταση
7. Ο δορυφόρος της είναι η Σελήνη,
πινακίδα τροχαίας, Στρατιωτική
Μουσική
8. Η ανάδοχος, τεχνολογικά ιδρύματα
9. Σύνθημα προσκόπων, σάμπως
10. Συμπεραίνει, υπάρχουν και
Ασφαλείας

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ Νο7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:

Τις μέρες που πέρασαν,
πολλά ακούστηκαν και πολύ περισσότερα γράφτηκαν για την
ιστορική αυτή ημερομηνία, κατά
την οποία οι Εθνικές Δυνάμεις
συνέτριψαν τους (ας το πούμε
κομψά) ξενοκίνητους ανάρχους
κομμουνιστές (τι προσδιορισμός
κι αυτός…), στον Γράμμο και στο
Βίτσι. Βέβαια οι πολλές φωνές
θα ακουστούν από τους ηττημένους διότι οι νικητές, εδώ και
πολλά χρόνια έχουν, αναγκαστικά, υποχρεωθεί σε «μούγκα στη
στρούγκα» και ευπειθώς υπακούουν, μπας και στενοχωρηθούν οι σύντροφοι, οι οποίοι
όμως ξελαρυγγιάζονται ότι
«Στον Μελιγαλά έγινε μισή δουλειά»…
Ο (ας το πούμε κομψά)
αγώνας εκείνος, άρχισε τον
Μάρτιο του 1946 και τελείωσε
την Δευτέρα 29 Αυγούστου του
1949. Ο ΟΗΕ, τον χαρακτήρισε
ως «Bandits Warfare», δηλαδή
«Συμμοριτοπόλεμο». Οι νικητές, στις 18 Σεπτεμβρίου του
1989, διέταξαν να τον λέμε «Εμφύλιο». Γιατί; Επειδή έτσι γούσταραν οι ηττημένοι…
Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Όσοι έχουν απλώς περάσει
απ’ όξω από την Νομική, γνωρίζουν ότι για να χαρακτηριστεί
«Εμφύλιος Πόλεμος» μία σύρραξη, θα πρέπει οι αντίπαλοι να
διαθέτουν τρία πράγματα: Έδαφος, Κυριαρχία επί του εδάφους
και Αναγνώριση διεθνή. Το ΚΚΕ
δεν είχε κάτι από αυτά. Εξ’ ου
και η πρεμούρα τους να καταλάβουν ένα αστικό κέντρο, γι’ αυτό
και μακέλεψαν την Έδεσσα, την
Νάουσα, το Καρπενήσι, την
Φλώρινα χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι κατά τον
ΟΗΕ Κομμουνιστοσυμμορίτες
(ΟΗΕ/ΚΣ) είχαν πιάσει κάποιες
βουνοκορφές, σχημάτισαν μία
«κυβέρνηση» με «υπουργούς»
και «υφυπουργούς» παρακαλώ,
για τους οποίους ο Λεωνίδας
Κύρκος (κάθε άλλο παρά…ταγματασφαλίτης ή χρυσαυγίτης),
σε συνέντευξή του στον κ. Αλέξη Παπαχελά στις 3 Δεκ. 2006,
παρόντος του καθηγητού και
εκλογολόγου κ. Ηλία Νικολακόπουλου, είχε πει: «Με πιάνει
τρόμος άμα σκεφτώ ότι π.χ. αν
νικούσε τότε η επανάστασή μας
θα είχαμε πρωθυπουργό τον
Μάρκο, έναν γελοίο άνθρωπο -

τον είδα από κοντά και κατάλαβα
τι γελοίος άνθρωπος ήταν- θα
είχαμε υπουργό Οικονομικών
τον Μπαρτζώτα, θα είχαμε
υπουργό της Παιδείας π.χ. τον
Στρίγγο, θα είχαμε υπουργό των
Εσωτερικών τον άλλον, τον
ανεκδιήγητο άνθρωπο που ήρθε από την Κρήτη, τον Βλαντά, ο
οποίος ήταν για την εποχή εκείνη ένας ήρωας για τη νεολαία,
γραμματέας της νεολαίας κ.τ.λ.
Άνθρωποι γελοίοι, χωρίς καμιά
παιδεία για να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο, σαν αυτόν που
φιλοδοξούσαν να παίξουν. Κι
όμως εκείνη την εποχή, σας
επαναλαμβάνω, τους έβλεπα
τους ανθρώπους αυτούς σαν γίγαντες».
Τέλος πάντων με ό,τι έχει ο
καθενός πορεύεται.
Όμως καλό θα ήταν να θυμηθούμε, τι δήλωσαν για τον κατά ΟΗΕ συμμοριτοπόλεμο, πέντε ιστορικοί πολιτικοί ηγέτες:
Γεώργιος Παπανδρέου: «…
Ο συρφετός των προδοτών, ο
οποίος είχε συγκεντρωθεί εις
τον Γράμμον και το Βίτσι, αριθμείται πλέον εις νεκρούς, εις
αιχμαλώτους και εις φυγάδας.
Δόξα και τιμή εις τας Ενόπλους
Δυνάμεις της χώρας. Ζήτω ο
εθνικός μας στρατός (δήλωσή
του στις 14 Αυγούστου 1949).
Θεμιστοκλής Σοφούλης: «…
Εκαλέσαμεν την εγκληματικήν
και ξενόδουλον μειοψηφίαν να
επανέλθει εις τους κόλπους του
έθνους. Αυτή όμως απέκρουσε
με λύσσαν την προσφοράν και
εδιπλασίασεν την καταστροφικήν μανίαν της. Διατί; Διότι έτσι
την διέταξαν οι ξένοι αυθέντες
της…» (ομιλία την 1 Νοεμβρίου
1947).
Κων. Καραμανλής: «…Αν αι
συμμοριτικαί ορδαί επικρατού-

σαν, θα είχε χαθεί τα παν… Το
έθνος συνεσπειρώθη γύρω από
τα ιδεώδη του και εδέχθη προθύμως τας θυσίας, υπέστη
αγογγύστως τας δοκιμασίας,
επολέμησε με σθένος και απαράμιλλον ηρωισμόν και ενίκησεν…» (1956).
Νικ. Πλαστήρας: «… Οι αρχηγοί εκείνων οι οποίοι ύψωσαν
τα όπλα κατά της ελληνικής πατρίδος και απέβλεψαν εις τον
ακρωτηριασμόν και την υπαγωγήν της, εις ασυμβιβάστους
προς τα συμφέροντα του έθνους
και της ελληνικής νοοτροπίας
καταστάσεις, ουδεμιάς επιεικείας είναι άξιοι…»
Παν. Κανελλόπουλος: «…
Καμία αναλογία δεν υπάρχει
ανάμεσα στον ισπανικό εμφύλιο
και τον ιδιότυπο ‘’διεθνή’’ πόλεμο που σημειώθηκε στην Ελλάδα από τα 1946 έως τα 1949…»
(βιβλίο του ‘’20ος Αιώνας’’, έκδοση 1950).
Τώρα εμείς τι πάμε και κάνουμε κάθε χρόνο, πάνω στον
Γράμμο και στο Βίτσι; Ό,τι θα
έκανε κάθε καλός Χριστιανός, ο
οποίος θέλει να τιμήσει τους νεκρούς του. Πηγαίνουμε ν’ ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη
τους και να τους ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά, για όσα
προσέφεραν στην Πατρίδα
Έχουμε υποχρέωση!
Μπορεί κάποιοι, μη αντέχοντας την αλήθεια, να ξινίζονται. Ε, δεν θα τους ζητήσουμε
και την άδεια…
ΥΓ: Η επικαιρότητα και το
χρέος μας έναντι αυτών που θυσιάστηκαν για την Πατρίδα την
περίοδο 1946 - 1949, μας αναγκάζει να αναβάλουμε για το επόμενο φύλλο της «ΕΗ» την συνέχεια και το τέλος του «Ουκ έρχεται μόνο».
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Ενημέρωση 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ

Λάβαμε τα παρακάτω έντυπα και ευχαριστούμε τους Συνδέσμους Φορείς εκδότες τους για την αποστολή τους :
1. Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. ΄΄ ΝΕΑ του
Σ.Α.Σ. ΄΄
2. Τριμηνιαία Έκδοση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών Στρατού
Μακεδονίας-Θράκης
(Αποφοίτων ΣΜΥ) ΄΄Η Φωνή ΄΄
3. . Διμηνιαία Έκδοση ΄΄Αστυνομική Ανασκόπηση ΄΄ της ΕΛ-ΑΣ.
4. Διμηνιαία Εφημερίδα ΄΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΄΄ της Ε.Σ.Ε.Α. Αν.
Μακεδονίας-Θράκης
5. Περιοδική Έκδοση ΄΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΓΗΣΗ ΄΄ της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρεται σε γνώση των μελών της Ενώσεως , που είναι Δημότες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ότι πραγματοποιούνται
διάφορες δράσεις επ’ ωφελεία των, ενδεικτικές των οποίων είναι
:
1. Υποτροφίες από Σχολές Χορού, Ωδεία, Αθλητικούς Συλλόγους και Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών για μαθητές και νέους,
μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
2. Δημοτική Ιματιοθήκη
3. Κοινωνικό Φροντιστήριο
4. Συγκέντρωση οπωροκηπευτικών .
Λεπτομέρειες και έντυπα συμμετοχής στην κατηγορία “Ανακοινώσεις” στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ (www.eaas.gr).
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΛΕΣΧΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Αθήνα, 18 Σεπ. 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έτους 2021, πέτυχαν τα παρακάτω τέκνα μελών
μας:
n Ο Αιμίλιος Νικολόπουλος, υιός του Ταξχου ε.α. Βασιλείου Νικολόπουλου, εισαγωγή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
στα Όπλα.
n Ο Νικόλαος Παρασκευόπουλος, υιός του Ανχη ε.α. Αναστάσιου Παρασκευόπουλου, εισαγωγή στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
n Ο Ιωάννης Σαμαράς, υιός του Ταξχου ε.α. Γεωργίου Σαμαρά, εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.
n Η Αλεξάνδρα Σαμαρά, κόρη του Ταξχου ε.α. Γεωργίου Σαμαρά, εισαγωγή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.
n Ο Γεώργιος Σουλικιάς, υιός του Ανχη ε.α. Σουλικιά Αντωνίου, εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή.
Το Δ.Σ. της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού συγχαίρει τα τέκνα των μελών μας και τους εύχεται καλή πρόοδο, υγεία και πάντα
επιτυχίες στη ζωή τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικολόπουλος Βασίλειος
Ταξχος εα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ανχης εα

Δεν είναι πια κοντά μας
ΜΗΝEΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2021
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ
Ο-Σ
Εξ Εθελοντών
Τχης (ΥΓ) Κτηνίατρος
ΣΣΕ - 1962
Υπτγος (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1962
Ταξχος (ΠΖ)
ΣΜΥ - 1979
Τχης (ΔΒ)
ΣΜΥ
Υπλγος (ΠΖ)
ΣΣΕ - 1973
Ταξχος (ΜΧ)
ΣΣΕ - 1958
Ταξχος (ΠΒ)
ΣΣΕ
Υπτγος (ΜΧ)
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
ΣΜΥ - 1955
Υπλγος (ΤΘ)
ΣΣΕ - 1957
Τχης (ΠΖ)
Εξ Εθελοντών 1952 Ανχης (ΤΘ)
ΣΣΕ - 1957
Ταξχος (ΠΒ)
ΣΜΥ 5Η ΣΕΙΡΑ
Σχης (ΠΖ)
Χήρα Ανχη (ΠΖ) Σάρρα Αθανασίου
ΣΜΥ
Άνχης (ΔΒ)
ΣΜΥ
Σχης
ΣΣΕ - 1963
Άνχης (ΠΖ)
ΣΜΥ - 1956
Άνχης (ΔΒ)
ΣΜΥ - 1964
Άνχης (ΤΧ)
ΣΜΥ - 1961
Άνχης (ΣΓ)
ΣΜΥ - 1965
Σχης (ΤΧ)
Εκ Διαγωνισμού
Άνχης (ΥΓ)
Εξ Ανακατάταξης
Άνχης (ΠΖ)
Αντγος ΕΛ.ΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Νίκου Απόστολος
Κοτρωνάκης Παναγιώτης
Σερέτης Κωνσταντίνος
Νικολτσούδης Χρήστος
Καρατσιράκης Χρήστος
Βαρουξής Αθανάσιος
Κωστάκης Ανδρέας
Σιμιτζής Στυλιανός
Σωτηρόπουλος Γεώργιος
Λαζαρίδης Θεόδωρος
Σίμος Νικόλαος
Παπαδημητρίου Θωμάς
Αυγερινός Τηλέμαχος
Μπακατσούλας Ιωάννης
Σάρρα Βασιλική
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Λιακάκης Γεώργιος
Μπουζίκας Χαράλαμπος
Νίκαρης Θεόδωρος
Ονουφρίου Σπυρίδων
Καρακωνσταντής Απόστολος
Τσιρογιάννης Θεόδωρος
Φέστας Δημήτριος
Τσιχλής Φώτιος
Χρονόπουλος Δημήτριος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Γεώργιος
Ιωάννης
Γεώργιος
Παναγιώτης
Κυριάκος
Κωνσταντίνος
Νικόλαος
Χαράλαμπος
Παναγιώτης
Καλλινίκας
Ιωάννης
Ανδρέας
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Φώτιος
Μιχαήλ
Χαράλαμπος
Νικόλαος
Λάμπρος
Νικόλαος
Ανδρέας
Μιχαήλ
Γεώργιος
Ηλίας
Πέτρος

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ
28 Ιουλίου 2021
31 Ιουλίου 2021
27 Ιουλίου 2021
07 Αυγούστου 2021
17 Αυγούστου 2021
07 Αυγούστου 2021
20 Αυγούστου 2021
28 Αυγούστου 2021
29 Αυγούστου 2021
05 Απριλίου 2021
01 Σεπτεμβρίου 2021
16 Αυγούστου 2021
26 Αυγούστου 2021
11 Αυγούστου 2021
21 Αυγούστου 2021
13 Σεπτεμβρίου 2021
11 Σεπτεμβρίου 2021
11 Σεπτεμβρίου 2021
06 Σεπτεμβρίου 2021
02 Αυγούστου 2021
01 Ιουλίου 2021
04 Αυγούστου 2021
17 Σεπτεμβρίου 2021
22 Αυγούστου 2021 (ΛΟΝΔΙΝΟ)
17 Σεπτεμβρίου 2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΑΦΗΣ
30 Ιουνίου 2021
03 Αυγούστου 2021
29 Ιουλίου 2021
08 Αυγούστου 2021
17 Αυγούστου 2021
08 Αυγούστου 2021
30 Αυγούστου 2021
30 Αυγούστου 2021
06 Απριλίου 2021
03 Σεπτεμβρίου 2021
17 Αυγούστου 2021
27 Αυγούστου 2021
12 Αυγούστου 2021
23 Αυγούστου 2021
14 Σεπτεμβρίου 2021
13 Σεπτεμβρίου 2021
11 Σεπτεμβρίου 2021
07 Σεπτεμβρίου 2021
03 Αυγούστου 2021
02 Ιουλίου 2021
04 Αυγούστου 2021
20 Σεπτεμβρίου 2021
23 Σεπτεμβρίου 2021
20 Σεπτεμβρίου 2020

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

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Κοιμητήριο Παπάγου
Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών
Κοιμητήριο Ξάνθης
Κοιμητήριο Μαυροκκλησίου Έβρου
Κοιμητήριο Ξάνθης
Κοιμητήριο Ναυπλίου
Κοιμητήριο Π.Φαλήρου
Κοιμητήριο Άργους
Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρουπόλεως
Κοιμητήριο Αγ. Λαζάρου Κατερίνη
Κοιμητήριο Μιλινή Μαγνησίας
Κοιμητήριο Αγ. Λαζάρου Κατερίνη
Κοιμητήριο Θεσσαλονίκης
Κοιμητήριο Περάματος Ιωαννίνων
Κοιμητήριο Κοπάνων Ιωαννίνων
Κοιμητήριο Ξάνθης
Κοιμητήριο Κομοτινής
Κοιμητήριο Αγ.Παρασκευής Αττικής
Κοιμητήριο Ρόκα Άρτας
Κοιμητήριο Ανατολής Ιωαννίνων
Κοιμητήριο Αλεξιώτισας Πατρών
Κοιμητήριο Έδεσσας Ν.Πέλλας
Κοιμητήριο Αρφαρά Μεσσηνίας
Κοιμητήριο Καλαμάτας
Κοιμητήριο Νερόμυλου Μεσσηνίας
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22 Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣ: EAAΣ
Χαριλάου Τρικούπη 18Α
Τ.Κ 10679 Αθήνα
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
Γενικός Δντής ΜΤΣ
ΜΤΣ/Τμ.Κίνησης Κεφαλαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τηλέφ. 211 1048 233
Φ.813.2/23/14130
Σ.2703
Αθήνα, 19 Ιουλ 2021

ΘΕΜΑ: Διάφορα Θέματα
(Διαχείριση Κεφαλαίων Ταμειακής Διαχείρισης)
ΣΧΕΤ: Η από 04/01/2021 Σύμβαση Συνεργασία ΜΤΣ και Τρ Eurobank AE
1. Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο καλύτερης παροχής υπηρεσιών Ταμειακής Διαχείρισης του ΜΤΣ υπογράφηκε κατόπιν διαγωνισμού νέα σύμβαση μεταξύ του Ταμείου και
της Τράπεζας Eurobank AE.
2. Η υπόψη σύμβαση, μεταξύ άλλων, παρέχει διάφορα προνόμια προς τους μερισματούχους του ΜΤΣ, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμολογήσεις για τους λοιπούς πελάτες της
Τράπεζας και είναι:
α. Επιτόκιο λογαριασμού σύνταξης για τους μερισματούχους :
(1) Προνομιακό επιτόκιο 1,5% για τα πρώτα 5.000 €. Για τους λοιπούς πελάτες της Τράπεζας το επιτόκιο στο λογαριασμό μισθοδοσίας/σύνταξης αυτή τη στιγμή είναι 0,50%.
(2) Άμεση κάλυψη σε μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης , μέσω της δυνατότητας
υπερανάληψης (κατόπιν σχετικής έγκρισης) με τα πρώτα 150 € κάθε μήνα άτοκα,
(3) Προθεσμιακή κατάθεση σύνταξης με ελάχιστο ποσό από 5.000 €, σταθερή απόδοση
και επιλογή 3μηνης ή 12μηνης διάρκειας με επιτόκιο που διπλασιάζεται τον 6ο ή 12ο
μήνα.
(4) Δωρεάν αυτόματη εξόφληση λογαριασμών, μέσω παγίας εντολής.
β. ¨Όφελος 4% επιστροφή σε επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ και σε super market Σκλαβενίτης, Μασούτης και Χαλκιαδάκης με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Για τους
λοιπούς πελάτες ισχύει η κλασσική επιβράβευση από το πρόγραμμα Επιστροφή πχ (
Σκλαβενίτης 1%, ΕΚΟ 1%, Μασούτης 1% κλπ).
γ. Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή και μειωμένο επιτόκιο κατά 3,5% ενώ για τους
λοιπούς το επιτόκιο για τη VISA classic είναι 17.85% ενώ για την mastercard classic είναι 17,7 %. Σε αυτά το επιτόκια οι μερισματούχοι του Ταμείου θα έχουν μειωμένο επιτόκιο κατά 3,5% (δηλαδή 14,30% αντί 17,85%). Στο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών
συμμετέχουν όλοι οι πελάτες της Τράπεζας ανεξαρτήτως ιδιότητας, αυτό όμως που αλλάζει είναιι το ποσοστό επιστροφής, που στους μερισματούχους είναι πολλαπλάσιο στις
συγκεκριμένες επιχειρήσεις που αναφέρουμε (ΕΚΟ, Σκλαβενίτης , Μασουτης & Χαλκιαδακης).
δ. Στεγαστικά προγράμματα με χαμηλότερο επιτόκιο: Για τους μη μερισματούχους, με
σταθερό επιτόκιο ( πχ για 20 έτη είναι 3,50%) για αγορά / Κατασκευή / Επισκευή / Αναχρηματοδότηση, έχουν χαμηλότερο κατά 0,30% σταθερή δόση για ορισμένη αρχική
περίοδο ή και για όλη τη διάρκεια του δανείου, με ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση και
χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής. Με κυμαινόμενο επιτόκιο χαμηλότερο κατά
0,45% και επιπλέον εκπτώσεις βάσει προφίλ και σχέσης με την Τράπεζα.
ε. Προσωπικό Δάνειο με προνομιακό επιτόκιο 10,15%, εύκολη αποπληρωμή απευθείας
από τη σύνταξη και πάνω από 50% έκπτωση στα έξοδα φακέλλου.
στ. Λοιπά όπως η ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ.
3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών της ΕΑΑΣ και τη δημοσίευσή του παρόντος στην εφημερίδα σας,
Σχης (Ο) Αντώνογλου Δημήτριος
Γενικός Δντής

Ευχαριστήρια Επιστολή - Διαπιστώσεις
Νοσηλεύτηκα στο 401 ΓΣΝΑ με σοβαρό πρόβλημα υγείας από 19-12-2019 έως 2312-2019, στην Β’ Παθολογική κλινική (3ος όροφος).
Ευχαριστώ θερμά τους θεράποντες ιατρούς μου, που συνέβαλαν στην αποκατάσταση
της υγείας μου, Δντη της κλινικής, τον Αρχίατρο Ταπίνη, καθώς και τους υπολοίπους ιατρούς.
Η κατάσταση που επικρατούσε στον θάλαμο νοσηλείας (4 κρεβάτια) ήταν επιεικώς
απαράδεκτη σε όλους τους τομείς.
Εξήλθα του Νοσοκομείου, σκεπτικός, προβληματισμένος και πολύ στεναχωρημένος.
Στις 16-8-2021 εισήλθα στο ΝΙΜΙΤΣ στην Α’ Παθολογική κλινική με γενικευμένο
εξάνθημα και νοσηλεύτηκα σε θάλαμο νοσηλείας (4 κρεβάτια) Νο 212.
Έτυχα υποδειγματικής Νοσηλείας. Κράτησα εικόνες από όλους τους χώρους της πτέρυγας που πραγματικά με εντυπωσίασαν.
Έλαβα εξιτήριο στις 20-8-2021 και ευχαριστώ θερμά τους θεράποντες ιατρούς μου
που συνέβαλαν στην αποκατάσταση της υγείας μου. Παθολόγο Λαζαρίδη Νικ., επιμελήτρια Αγγελοπούλου Ευσταθία και τη Δερματολόγο Επίατρο Ζώτου Θεοδώρα. Τέλος, τις
ακούραστες Νοσηλεύτριες και Προϊσταμένη που έτρεχαν ακούραστα νυχθημερόν με το
χαμόγελο στα χείλη.
Όλα λειτούργησαν σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή από το ΤΕΠ μέχρι τη Νοσηλεία.
Αντγος ε.α. Παν. Καραχάλιος

Ευχαριστήριο
Τον Διευθυντή της Β' Χειρουργικής κλινικής Ν.Ι.Μ.Τ.Σ κύριο
Νικόλαο Κοντοράβδη και όλη την ιατρική του ομάδα, Προβάλλω,
διότι ο όρκος του Ιπποκράτη που έχουν, απαυγάζει την αρετή, στην
εκτέλεση του υπέρτατος καθήκοντός τους, προς τους χρήζοντας ιατρική βοήθεια συνανθρώπους τους. Τέλος θέλω να τον ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την επιτυχία της Εγχειρήσεως μου την 15
Ιουνίου 2021, την Ανθρώπινη στήριξη του, τον εξαίρετο επαγγελματισμό του, όχι μόνο στην επιτυχή χειρουργική, αλλά και στην μεταχειρουργική μου αποκατάσταση, ώστε το πρόβλημα, που με ταλαιπωρούσε πέραν των τριών ετών έγινε πλέον παρελθόν.
Με Εκτίμηση
Μιχάλης Φιορέντζης Αξκός ε.α

Σε συνέχεια της υποβολής
άρθρων και κειμένων με
Επετειακά - Ιστορικά – Θρησκευτικά και διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν και
απασχολούν το κοινωνικό
σύνολο , ώστε να δημοσιεύονται μετά την κρίση τους
από την Συντακτική Επιτροπή, ενδεικτικά τους προσεχείς μήνες επίκαιρα γεγονότα είναι τα παρακάτω, για τα
οποία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν τα άρθρα ή κείμενά
τους το αργότερο μέχρι 15
Δεκεμβρίου :
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
Διεθνής Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Ηρώων Μαρτύρων
και Ηρώων του Ολοκαυτώματος
Κρίση Ιμίων (31/1/1996)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Υπαπαντή του Σωτήρος,
Παγκόσμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου
Συμφωνία της Βάρκιζας
(12/12/1945)
Μάχη
της Φλώρινας
(12/2/1949)
Ανεξαρτησία Βορείου Ηπείρου
Απελευθέρωση Ιωαννίνων
(21/2/1913)
Το Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων
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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

Αγγελίες 23
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

Τηλ. 6936023616- 2106393215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως,
Θέση Παξιμάδα Καρύστου (ΟΣΜΑΕΣ) 669 τ.μ, ΑΟ4/ΟΤ15,
Με θέα όλο τον κόλπο της Καρύστου
Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ επικοινωνίας: 2111825627 - 6976055918
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 77
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 216-8099365 ΚΙΝ: 6989654077
ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ,

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

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

Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.
Θυγατέρα Υπτγου ε.α. Κων/νου Τζίτζικα (Ταξ. 1968).
Έχει αναλάβει το αρχείο της συμβολαιογράφου
Σαρρή-Σταυρούση Χάιδως.
Φράγκων 1, Τ.Κ 546 26, Θεσσαλονίκη.
Τηλ/fax 2310 543817, κιν 6974 872 521,
e-mail: mtzitzika@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Πωλείται Οικόπεδο

Πωλούνται

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

692 τμ στην Παξιμάδα ΚΑΡΥΣΤΟΥ, παραθαλάσσιο,
ΑΟ 3, ΟΤ 176. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
24210.43770, 690.7794821

οικόπεδα σε τιμές ευκαιρίας :
α. Στη Μαλεσίνα 1031 τ.μ. με αριθ. οικοπέδου 149/13 και
β. Στη Κάρυστο 650 τ.μ. με αριθ. Οικοπέδου 199/16
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6746889

Πωλείται στην Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΟΥ

Οικόπεδο 650 τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως,
Με σ. δ. 0,4%, ύψος 8,5 μέτρα,
Σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000ευρώ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310698630 και 6946411888

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

Πωλείται
οικόπεδο 1000 τ.μ , στην περιοχή Διόνη Πικέρμι.
Πληροφορίες
Κα Μανθοπούλου Μαγδαλινή
Τηλέφωνο : 210 6514482 , 6944640497
Μεσιτικό Γραφείο
Πωλήσεις-Ενοικιάσεις ακινήτων
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση
Ειδικές τιμές και εκπτώσεις για απόστρατους Αξιωματικούς
Αργύρης Τζούμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc.
Κιν. 697-6062799, e-mail: dci-realestate@outlook.com
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1033m2, 65.000 €,
ΘΕΟΛΟΓΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.
32η οδός, 122 Ο.Τ., 6ο οικόπεδο. Απρόσκοπτη θέα
Έτοιμες παροχές Ηλεκτρικού, Νερού, τηλεφώνου.
Αρχιτ. Κωνσταντίνος Σπ. Φαναριώτης, 6993 955 031
costfan@yahoo.gr www.goldenbusinesscenter.com
Πωλείται οικόπεδο στη Μαλεσίνα,
εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ, αμφιθεατρικό, πευκόφυτο,
κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον Ευβοϊκό,
1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ.33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Πόσο σωστά και οικονομικά έχετε ασφαλιστεί;
Αποκλειστικές ειδικές προσφορές για στρατιωτικούς
Αν ακόμα νομίζετε ότι έχετε την οικονομικότερη ασφάλεια..
επικοινωνήστε μαζί μας και θα δείτε πως τίποτα
δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο
Τηλ: 2118001945 & 6932360377
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στη Μαλεσίνα, εντός οικισμού ΟΣΜΑΕΣ,
αμφιθεατρικό, πευκόφυτο, κοντά στην θάλασσα, με απεριόριστη θέα στον
Ευβοϊκό, 1.099 τ.μ., οικ. τετρ. 28, αριθ. 33.
Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 210-6522750, 6974091364.
Κατερίνα Δημοηλιοπούλου
Ο Αχιλλέας Παπανικολάου,
υιός του Κων. Παπανικολάου
(ΣΣΕ 1973), ολοκλήρωσε επιτυχώς την ειδίκευσή του

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ (Υιός Σχη ε.α)
Φυσικός Πανεπιστημίου Κρήτης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς , Σώματα Ασφαλείας. Τηλ.6936739618
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τα οικόπεδα 184/3 (ΟΣΜΑΕΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ),
και 84/13 (ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Πληροφορίες Κων. Φράγκος
Τηλ 6932980461
Δημήτριος Γιαννιός
(υιός Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ)
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής
Πτυχίο Ψυχολογίας (BSc) -Πανεπιστήμιο Cardiff
MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας - Πανεπιστήμιο Keele
Εξιδείκευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία
Αν. Τσόχα 30, Αμπελόκηποι, τηλ. 6937344916
e-mail: jimgiannios@yahoo.com
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥH - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κόρη Λγου (ΔΒ) ε.α.
Υποθέσεις Αστικού (οικογενειακό, κληρονομικό,
ακίνητα, Κτηματολόγιο, τροχαία, μισθώσεις),
Τραπεζικού, Στρατιωτικού,
Διοικητικού Δικαίου (διαφορές με το Δημόσιο,
ιατρικά σφάλματα), συνταξιοδοτικό.
Τηλ: 6937712066, Θεσσαλονίκη”
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ ε.α - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αναλαμβάνει ρυθμίσεις
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΔΕΙΕΣ,
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
με μεγάλες εκπτώσεις σε Συναδέλφους Στρατιωτικούς
σε όλη την Αττική Τηλ. Κιν. 6983072995
e-mail:kwstas xenos@hotmail.com
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
στην Εύβοια Κάρυστος, οικισμός ΟΣΜΑΕΣ,
οικόπεδο δίπλα στο κύμα, εντός σχεδίου, άρτιο,
οικοδομήσιμο, 663 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 177,
αριθ. οικοπέδου 1, ρεύμα, νερό, τιμή 80.000 ευρώ,
Email επικοινωνίας m.archontis@hotmail.com.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

(Υιός Υποστρατήγου ε.α.)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού Αθηνών
με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε παιδιά
Δημοτικού και Γυμνασίου, Αθήνα και Προάστια
Ειδικές τιμές σε Στρατιωτικούς και Σώματα Ασφαλείας
Τηλ.: 6936023616- 2106393215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Κάρυστο Ευβοίας (ΟΣΜΑΕΣ)
Ο.Τ. 104 Αρ.Οικ.9, 671 τ.μ., 60 μέτρα από θάλασσα εντός σχεδίων
Σ.Δ. 0,4 ύψος 8,5 μ. σε εξαιρετική θέση, αντί 60.000€.
Υπτγος ε.α. Γιόγιας Ιωάννης
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210 – 6012744 και 698 0078388
Γεώργιος Σ Τζιάτζιος MD,PhD
Γαστρεντερολόγος- Ηπατολόγος
Υιός αποστράτου Αξιωματικού
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξειδικευτείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Augsburg,Γερμανία.
g_tziatzios@yahoo.gr
Τηλ: 6942259009
Διαδικτυακά Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας
Θυγατέρα Αξκού ε.α. Σμαράγδα Κωνσταντή απόφοιτος ΕΚΠΑ Τμ. Ισπανικής
Φιλολογίας, με πολυετή διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά,
εφήβους και ενήλικες, για απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, όλων των επιπέδων και Πιστοποιητικού Ινστιτούτου Cervantes.
Τηλ.6983734846.

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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24 Θέματα

Ο Ήρωας Ταγματάρχης ΦΩΚΙΩΝ Κ. ΔΙΑΛΕΤΗΣ (Ο Εύζωνας της Ρούμελης)
Έπεσε κατά τη μάχη ΚΙΛΚΙΣ-ΛΑΧΑΝΑ την 19-06-1913 μαχόμενος ηρωικά για το γλυκύτερο και ιερότερο των ιερών, την ΠΑΤΡΙΔΑ
Γράφει ο Αντγος ε.α.
Φωκίων Κ. Διαλέτης
(Εγγονός του Ήρωα )
Ο Ταγματάρχης Φωκίων Διαλέτης
του Κων/νου και της Δήμητρας
γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του
1861 στην Άνω Χρυσοβίτσα
Τριχωνίδος του Νομού Αιτωλ/νίας.

Ο

παππούς του, Βασίλειος Διαλέτης, οπλαρχηγός του
1821 της περιοχής Απόκουρου Αιτωλ/νίας, υπηρέτησε
κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 υπό τον καπετάνιο Σιαδήμα και το 1825 προήχθη σε Αντιστράτηγο. Ο πατέρας του Κων/νος , γιος του Βασιλείου, ήταν Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού (Αντισυνταγματάρχης Πεζικού) και στη συνέχεια εξελέγη κατ’ επανάληψη Βουλευτής.
Ο Ταγματάρχης Φωκίων Διαλέτης, γόνος της ιστορικής οικογενείας των Διαλέτηδων, κατετάγη εθελοντής την 26-5-1881
και φοίτησε στο Σχολείο Υπαξιωματικών και την 20-8-1888 ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Έλαβε μέρος στον πόλεμο
του 1897, προήχθη το Δεκέμβριο του 1898 σε Υπολοχαγό, τον
Δεκέμβριο του 1904 σε Λοχαγό και τον Δεκέμβριο του 1911 σε
Ταγματάρχη.
Κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1912-1913 έλαβε
μέρος ως Διοικητής Τάγματος του 1ου Συντάγματος Πεζικού
της ΙΙ Μεραρχίας στη Μακεδονία και Ήπειρο, όπου μετά την επιχείρηση προς Δέλβινο (Βόρειο Ήπειρο), ανέλαβε τη Διοίκηση
του Συντάγματος.
Την 19η Ιουνίου 1913 λαμβάνει μέρος στην μάχη ΚΙΛΚΙΣΛΑΧΑΝΑ στην οποία και φονεύεται.
Ας μου επιτραπεί όμως να εξιστορήσω περιληπτικά τις
ενέργειες της ΙΙ Μεραρχίας πριν από τη Μάχη.
Μετά τον τερματισμό του Ελληνοτουρκικού Πολέμου η ΙΙ
Μεραρχία το πρώτο δεκαήμερου του Απριλίου 1913 μεταφέρθηκε με πλοία στη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε την φρούρηση της
πόλεως, στην οποία εισήλθαν, κατόπιν αδείας του Αρχηγού του
Ελληνικού Στρατού και Βούλγαροι (δύναμη 1300 περίπου ανδρών) για ανάπαυση και προσωρινή φιλοξενία.
Κατά τον μήνα Απρίλιο 1913 σε διάφορα σημεία στη Μακεδονία, κατεχόμενα από τον Ελληνικό Στρατό, προσπαθούν να
διεισδύσουν με οποιονδήποτε τρόπο Βουλγαρικά στρατεύματα,
προβαίνοντα και σε εχθρικές ενέργειες κατά των Ελληνικών
στρατευμάτων.
Κατά τα τέλη Απριλίου οι ενέργειες των Βουλγάρων παρουσίασαν οξύτερο χαρακτήρα και την 8η και 9η Μαΐου έλαβαν
χώρα σοβαρές συγκρούσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή ΠΑΓΓΑΙΟΥ
και ΝΙΓΡΙΤΑΣ. Την 22α Μαΐου, κατόπιν διαπραγματεύσεων των
Γενικών Στρατηγείων των δύο αντιπάλων, καθορίστηκε γραμμή
που διαχώριζε τα στρατεύματα αυτών και συνέχιση της στάθ-

μευσης των Βουλγαρικών τμημάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η ΙΙ Μεραρχία, είχε την ευθύνη φρούρησης
της Θεσσαλονίκης, εκπόνησε σχέδιο ενέργειας κατά των ευρισκομένων στην πόλη αυτή Βουλγαρικών τμημάτων. Την νύχτα
της 16ης Ιουνίου οι Βούλγαρη επετέθησαν αιφνιδιαστικά κατά
των Ελληνικών προφυλακών στο ΠΑΓΓΑΙΟ και ΝΙΓΡΙΤΑ. Το Γενικό Στρατηγείο διέταξε αυθημερόν (17 Ιουνίου) την ΙΙ Μεραρχία να προβεί σε εκκαθάριση της Θεσσαλονίκη από τα Βουλγαρικά
τμήματα.
Με την εφαρμογή του εκπονηθέντος
σχεδίου ενεργείας η Θεσσαλονίκη κατά τη
Νύχτα 17 προς 18 Ιουνίου εκκαθαρίστηκε
από τα Βουλγαρικά στρατεύματα και έτσι η ΙΙ
Μεραρχία, ελεύθερη πλέον, ανασυντάχθηκε και την 18η Ιουνίου εγκαταλείπει τη Θεσσαλονίκη με ετοιμότητα να λάβει μέρος στις
επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων.
Το εσπέρας της 18ης Ιουνίου εκδόθηκε Διαταγή επιχειρήσεων του Γενικού Στρατηγείου για την επομένη. Με βάση τη Διαταγή αυτή η ΙΙ Μεραρχία λαμβάνει την αποστολή να επιτεθεί από το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ πλευρό
του χωριού ΜΑΝΔΡΕΣ (Αμπάρκιοϊ) προς τα
υψώματα μεταξύ ΚΙΛΚΙΣ και ΛΑΧΑΝΑ. Προελαύνουσα πριν από το πρώτο φως της 19ης Ιουνίου με εμπροσθοφυλακή το 1ο Σύνταγμα Πεζικού (Διοικητής Ταγματάρχης
Φωκίων Διαλέτης) εμπλέκεται την 9η πρωινή σε αγώνα πεζικού. Από ενός υψώματος (του υψηλοτέρου και οχυροτέρου
στην περιοχή) οι Βούλγαροι αντέταξαν λυσσώδη αντίσταση και
ο αγώνας προς στιγμή κινδύνευσε. Μόνος τότε ο Διαλέτης τίθεται επικεφαλής του προπορευόμενου Λόχου και ορμά έφιππος
προς την κορυφή. Στην απαράμιλλο εκείνη ορμή σφαίρα εχθρική την 12:30΄ ώρα τον πλήττει στην κοιλιακή χώρα και πέφτει
στο έδαφος αιμόφυρτος.
Οι στρατιώτες που αντιλαμβάνονται τον τραυματισμό του
τρέχουν αμέσως τον σηκώνουν και τον μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος όπου και του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.
Το Σύνταγμα προχωρεί με την ίδια ορμή και καταλαμβάνει
την 15:30΄ ώρα το ύψωμα. Τη στιγμή που οι στρατιώτες έστηναν
τη Σημαία επί της κορυφής του υψώματος ο ηρωικός Διοικητής
του Συντάγματος Φωκίων Διαλέτης εξέπνευσε ενώ μεταφερόταν στη Θεσσαλονίκη. Η έκβαση της μάχης αυτής που επήλθε,
πολύ νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, επέδρασε και στην έκβαση
της όλης Μάχης ΚΙΛΚΙΣ-ΛΑΧΑΝΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της Μάχης, ο Διοικητής της Μεραρχίας εξέδωσε Ημερήσια Διαταγή προς τα στρατεύματα στην
οποία καταλήγει:
«…..Δια της ανδρείας σας σήμερον επεφέρατε την αποφασιστικήν έκβαση του αγώνος...Σας σφίγγω θερμώς την χείρα
γενναία τέκνα της Μεγάλης Πατρίδος μας. Εις την ιστορία σας
εγράψατε μίαν νέαν δόξα, τη ΝΙΚΗΝ του ΚΙΛΚΙΣ.»
Κ. Καλλάρης - Υποστράτηγος.
Θα μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να αναφέρω κάτι πολύ

ενδιαφέρον, που μου διηγήθηκε ένας (νησιώτης, γέρος πλέον)
Δεκανέας του 1ου Συντάγματος ο οποίος κλήθηκε το 1962 από
την VI Μεραρχία Πεζικού για να προβεί στα αποκαλυπτήρια της
προτομής του Ταγματάρχη Φωκίωνος Διαλέτη στο ΗΡΩΟΝ της
πόλεως ΚΙΛΚΙΣ:
«Όταν άρχισε η επίθεση στο ύψωμα, οι σφαίρες των Βουλγάρων έπεφταν σαν βροχή. Η επίθεση κινδύνευε. Τότε ο Διοικητής μας
Φωκίων Διαλέτης, ορμά μπροστά
από εμάς και μας παρασύρει όλους
με ορμή στο ύψωμα, το οποίο με
σκληρό αγώνα το καταλάβαμε. Όταν
ο Λόχος ο δικός μου έφτανε στο ύψωμα μάθαμε ότι ο Διοικητής Συντάγματος έπεσε νεκρός. Μετά από λίγες
μέρες και αφού τελείωσαν οι Μάχες
στην περιοχή ΚΙΛΚΙΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ μάθαμε
ότι την ίδια νύχτα της 19ης Ιουνίου, αδελφικός φίλος του Διαλέτη,
Αξιωματικός από άλλη Μονάδα καλπάζοντας με το άλογο του μετέβη
στον αδελφό του Διοικητή μας, Λοχαγό Δημοσθένη Διαλέτη, που βρισκόταν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και
του λέει έφιππος και μεγαλοφώνως:
ΑΞ: Δημοσθένη!!
ΔΙΑΛ: Τι συμβαίνει ορέ; (και εξέρχεται της σκηνής του)
ΑΞ: Τα συγχαρήκια!!
ΔΙΑΛ: Τι, ο ΦΩΚΙΩΝ κατέλαβε το ύψωμα;
ΑΞ: Τα συγχαρητήρια σου λέω Δημοσθένη, ο ΦΩΚΙΩΝ
έπεσε υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Και στα δικά μας Δημοσθένη!!
Και αναχώρησε για τη Μονάδα του. Την μεθεπόμενη έπεσε και αυτός νεκρός.»
Τώρα μπορεί ο καθένας μας να αντιληφθεί ποιο πνεύμα
και ποια πατριωτική φλόγα διακατείχε Αξιωματικούς και Οπλίτες το 1912-1913 οι οποίοι με σκληρούς αγώνες και αγάπη
προς την ΠΑΤΡΙΔΑ μεγάλωσαν την ΕΛΛΑΔΑ και έφτασαν τα
ανατολικά της σύνορα μέχρι τον ποταμό ΝΕΣΤΟ.
Ας δούμε σε σύντομο περιγραφή ποιος ήταν ο Ταγματάρχης Φωκίων Διαλέτης. Τέκνον της λεβεντογέννας Αιτωλ/νίας,
γόνος ενδόξων αγωνιστών, ανατραφείς μέσα σε ηρωικές παραδόσεις και ηρωικά τραγούδια της Ρούμελης, που εξυμνούν
τους ένδοξους αγωνιστές της. Δραστήριος, αγαπητός σε όλους,
αεικίνητος, ατρόμητος, ακαταπόνητος, δεν υπολόγιζε κινδύνους και αυτό το είδαμε στην τελευταία μάχη που τον βρήκε το
βόλι. Ήταν προικισμένος με πνευματικά και ψυχικά προσόντα
και φανατικός λάτρης του καθήκοντος. Ενέπνεε εκτίμηση και
σεβασμό στους ανωτέρους του, αγάπη και λατρεία στους κατωτέρους του. Τον Ταγματάρχη Διαλέτη τον εμπιστεύονταν οι πάντες. Τούτο αποδεικνύεται από αυτά που μου διηγήθηκε το έτος
1954, σε μεγάλη ηλικία, ένας στρατιώτης του Λόχου του όταν
υπηρετούσε στην Κόρινθο: «Η Αστυνομία από καιρό κυνηγούσε

τους ληστές στην περιοχή της Κορίνθου για να τους συλλάβει,
αλλά εις μάτην οι ενέργειές της. Η Αστυνομία τελικά, που εγνώριζε ότι στον Λοχαγό Διαλέτη είχαν εμπιστοσύνη Λαός και Στρατός, απεφάσισε να αναθέσει την αποστολή της συλλήψεως των
ληστών στον Διαλέτη και ο Λοχαγός τη δέχτηκε. Χωρίς να χάνει
χρόνο στέλνει μήνυμα στους ληστές να παραδοθούν και δεν θα
τους πειράξει κανένας. Όταν οι ληστές πήραν το μήνυμα και βεβαιώθηκαν ότι το στέλνει ο Λοχαγός Διαλέτης χωρίς να διστάσουν μετέβηκαν στο καθορισμένο σημείο και παραδόθηκαν. Ο
Λοχαγός Φωκίων Διαλέτης τήρησε την υπόσχεσή του.»
Επί πλέον ο Φωκίων Διαλέτης ήταν και υπερήφανος. Για
αυτό το χαρακτηριστικό του, ας εξιστορήσω το πιο κάτω γεγονός (από τη συλλογή ανεκδότων του Δ. ΛΑΜΨΑ):
«Στη Μάχη των Γιαννιτσών τα παλικάρια μας πολεμούσαν
χωμένα ως το γόνατο στο βούρκο (φοβερή λάσπη). Τούτο όμως
δεν εμπόδιζε να προχωρούν πάντα προς τα εμπρός. Ιδιαίτερα
χαρακτηρίζεται για την ορμή του το Τάγμα με Διοικητή τον Ταγματάρχη Φωκίωνα Διαλέτη. Ο Διαλέτης έφιππος και αψηφώντας τις σφαίρες του εχθρού πετά από Λόχο σε Λόχο και ενθουσιάζει διαρκώς τους άνδρες του με τα ωραία παλικαρίσια λόγια
του και με ζωντανό το παράδειγμά του.
Επάνω στην ορμή της Μάχης τον πλησιάζει ένας αγγελιοφόρος, ο οποίος του μεταβιβάζει διαταγή ανωτέρου του όπως
κατέβει από το άλογό του, γιατί έφιππος κινδυνεύει να κτυπηθεί
από τον εχθρό. Και ο Διαλέτης με την παιδική του αφέλεια λέγει
στον αγγελιοφόρο: «Άντε παιδί μου σύρε πίσω και πες τους: Δε
βλέπουν τι λασπουριά που έχει; Πως θα μπορέσω ύστερα να
καθαρίσω τις μπότες μου;»
Αυτός ήταν ο Ταγματάρχης Φωκίων Διαλέτης ο οποίος σε
ηλικία 52 ετών (έγγαμος χωρίς παιδιά) έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπέρ του ιερωτέρου των ιερών μας, της ΠΑΤΡΙΔΑΣ.
Η πολιτεία τον τίμησε μετά τον θάνατόν του στήνοντας την
προτομή του στο ΗΡΩΟΝ του ΛΑΧΑΝΑ και μετέπειτα στο
ΗΡΩΟΝ του ΚΙΛΚΙΣ και προσφέροντας στη σύζυγό του, Ανθή,
αξιόλογη θέση στην κοινωνία.
Και ο Λαός τίμησε τον Φωκίωνα Διαλέτη, δίνοντας το όνομά του σε οδούς πόλεων, όπως η Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά, το
Αγρίνιο, το Θέρμο. Το δε στρατόπεδο στο ΚΙΛΚΙΣ φέρει σήμερα
επίσης το όνομά του. Στη δε περιοχή της επαρχίας Τριχωνίδος
πολλοί βάπτισαν τα παιδιά τους με το όνομα ΦΩΚΙΩΝ, πρώτον
για να τιμήσουν τον ΗΡΩΑ και δεύτερον για να τους δώσουν την
ευχή να του μοιάσουν.
Δεν θα αναφερθώ σε άλλες λεπτομέρειες για τον Φωκίωνα Διαλέτη. Θα τελειώσω εδώ αφού αναφέρω αυτό που αναγράφεται στο ΛΕΥΚΩΜΑ των Αγωνιστών του 1912-1922:
«Η Ρούμελη έδωσε σε όλην την στρατευμένη Ευρώπη το
σπανιώτατο Άνθος της Στρατιωτικής Αρετής: “Τον Εύζωνα”.
Ένα θαύμα πολιτισμένης ορμής, αφθάστου σβελτωσύνης, πρωτοβουλίας αμιμήτου, Σπαρτιατικής καρτερικότητας και πειθαρχικότητος Δωρικής. Ο Ταγματάρχης Φωκίων Διαλέτης ήτο Διοικητής του καλύτερου Ελληνικού Συντάγματος, αλλά ήτο προ
πάντων και έμεινε μέχρι τέλος Εύζωνας και επάνω στον τάφο
του πρέπει να γράφει απλώς:
-Εδώ κείται ένας Εύζωνας- .»

“10 Μύθοι και Αλήθειες για την Επανάσταση του 1821”
Γράφει ο Αντώνης
Κρούστης , Συγγραφέας
Ο Ρήγας Φεραίος καλούσε τους έλληνες και Τούρκους σε κοινό αγώνα κατά της
Οθωμανικής κυριαρχίας και δημιουργία
Βαλκανικής Ομοσπονδίας.
Ως φοιτητής πάντοτε αναρωτιόμουν
γιατί η νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού ονομάστηκε ως ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Προφανώς γιατί ο Ρήγας Φεραίος επεδίωκε το ξεσήκωμα όλων των Βαλκανικών λαών, ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία , χωρίς
να τον εμποδίζει η διαφορά γλώσσας και
κουλτούρας. Άρα, προλετάριοι όλου του κόσμου ενωθείτε, κατά το μαρξιστικό απόφθεγμα. Συμπερασματικά η επανάσταση
δεν ήταν ούτε εθνική, ούτε θρησκευτική, αλλά ταξική.

Ο Ρήγας Φεραίος όντως επεδίωκε το
ξεσήκωμα όλων των Βαλκανικών λαών, χωρίς να τον εμποδίζει η διαφορά γλώσσας και
κουλτούρας. Αλλά με μια διευκρίνιση. Καλούσε τους πολίτες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και όχι τους Τούρκους. “Τούρ-

κους” εννοούσε τους γηγενείς με αλλοιωμένη Εθνική συνείδηση. Εάν κάνατε τον
κόπο να μελετήσετε κύριοι της Μαρξιστικής
σκέψης, θα βλέπατε ότι όλος ο αγώνας του
Ρήγα ήταν για τους Γηγενείς, ενάντια στους
Εισβολείς. Όσο για την “αγάπη” του, ας μιλή-

σει ο ίδιος:
«Οι ΄Ελληνες…δεν κάνουν ποτέ ειρήνην με ένα εχθρόν, οπού κατακρατεί τον ελληνικόν τόπον». «Σταυρός, η πίστις και καρδιά, δουφέκια και καλά σπαθιά, γκρεμίζουν
Τυραννίαν τιμούν Ελευθερίαν». «Παρασταίνει όλον το ΄Εθνος το πλήθος του λαού, το
οποίον είναι ως θεμέλιον της εθνικής παραστήσεως και όχι μόνον οι πλούσιοι και οι
προεστοί».
Το ακριβώς αντίθετο δηλ. από τον αρχικό μαρξιστικό ισχυρισμό.
Υπήρχε όμως μια βασική ενωτική παράμετρος: η κοινή θρησκεία του Χριστιανισμού
εναντίον των μουσουλμάνων κατακτητών.
Απορίας άξιον που το παραβλέπετε κύριοι
της επιλεκτικής ανάγνωσης της ιστορίας..
Και ανέντιμο που αμέσως μετά το όνομα του
Ρήγα γράφετε με έντονα γράμματα ότι «η

επανάσταση του 1821 δεν ήταν θρησκευτικός πόλεμος, ξεσηκωμός των Χριστιανών
κατά των Μωαμεθανών».
Στα κείμενα τους (στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΚΕ, του εξωτερικού αυτή τη φορά)
παρουσιάζουν σ’ έναν πίνακα έναν αγωνιστή να κρατάει ένα γυμνό σπαθί με το ένα χέρι. Στο πλάι του αναγράφεται η πασίγνωστη
φράση από το Θούριο του Ρήγα: «καλύτερα
μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα
χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Με το άλλο
χέρι, ο δύσμοιρος κρατάει μια μεγάλη λευκή
σημαία με ένα μπλε σταυρό. Άκουσον,
άκουσον…. Σταυρό; Τι να συμβολίζει άραγε;
Πώς και δεν σκέφτηκαν τη λύση του photoshop;
Συνεχίζεται

