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Χαιρετισμός του Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη για την
αλλαγή της Αρχηγίας της Εθνικής Φρουράς
Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετούμε
τον Αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη, ο
οποίος παραδίδει την Αρχηγία της
Εθνικής Φρουράς.
Τα τρία χρόνια της ευδόκιμης υπηρεσίας
και προσφοράς του στην Εθνική Φρουρά
έχουν ήδη γραφτεί με κεφαλαία
γράμματα στην ιστορία της.
Σε μια δύσκολη καμπή, μια περίοδο προκλήσεων στην ΑΟΖ αλλά και στο έδαφός
της Κυπριακής Δημοκρατίας, επωμίστηκε το τεράστιο βάρος υλοποίησης μιας
εξαιρετικά επίμοχθης αποστολής, την οποία έφερε σε πέρας, επιδεικνύοντας
πάντα στρατιωτικό επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
Με μοναδική προσήλωση στο καθήκον, έθεσε για τρία χρόνια τις πλούσιες
επιτελικές του εμπειρίες και τις πολύτιμες επιχειρησιακές του γνώσεις στην
υπηρεσία της πατρίδας μας.
Με επιμονή και υπομονή, ως Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, είχε πρωτεύοντα
ρόλο στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην Εθνική Φρουρά από ιδρύσεώς
της και την οποία παρέλαβε όταν ανέλαβε την Αρχηγία, στα πολύ αρχικά της
στάδια. Η Αρχηγία του σημαδεύτηκε από την πρόσληψη των πρώτων γυναικών
συμβασιούχων οπλιτών, με την οποία σήμανε ουσιαστικά η νέα εποχή στο
στράτευμα, όπου άντρες και γυναίκες οπλίτες καλούνται να συνυπάρχουν, να
συμβιώνουν και να συνεκπαιδεύονται και όταν απαιτηθεί να υπερασπιστούν
από κοινού την ελευθερία της πατρίδας.
Ασφαλώς η μετεξέλιξη και αναδιοργάνωση του στρατεύματος αποτελεί ζώσα
διαδικασία και θα συνεχιστεί μέχρι η Εθνική Φρουρά να καταστεί ένας σύγχρονος
και ευέλικτος στρατός, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και υιοθετώντας
ανάλογη νοοτροπία.
Επιπλέον, ο Στρατηγός Λεοντάρης με τη δική του προσωπική συνδρομή και
εμπειρία συνέβαλε στην εξωστρέφεια της Εθνικής Φρουράς. Έκανε αισθητή
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την παρουσία της στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων, συμμετέχοντας στις
προκλήσεις των σύγχρονων Στρατών και, λόγω της τεράστιας τριβής που είχε με
ξένους Στρατούς κατά την υπηρεσία του στον Ελληνικό Στρατό, διαδραμάτισε
καθοριστικό ρόλο στη στρατιωτική συνεργασία με ξένες χώρες καθώς επίσης
και στη συμμετοχή Στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε ευρωπαϊκές στρατιωτικές
επιχειρήσεις και δραστηριότητες.
Είμαι πεπεισμένος πως χάρις στον Στρατηγό Λεοντάρη, οι   Ένοπλες Δυνάμεις
της Κυπριακής Δημοκρατίας κινούνται στα πρότυπα αξιόμαχου, ετοιμότητας και
τεχνογνωσίας σύγχρονων ευρωπαϊκών Στρατών.
Στρατηγέ Λεοντάρη,
Εκ μέρους όλου του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής
Φρουράς, της Πολιτείας, αλλά και ολόκληρης της Κυπριακής Κοινωνίας, σε
ευχαριστούμε! Ευχόμαστε υγεία και κάθε καλό!
Την ίδια στιγμή, καλωσορίζουμε στην Κύπρο τον Αντιστράτηγο Δημόκριτο
Ζερβάκη κατόπιν της επιλογής του από την Πολιτεία ως νέου Αρχηγού της Εθνικής
Φρουράς.
Είμαι σίγουρος πως θα συνεχίσει με επάρκεια και ευσυνειδησία το έργο του
προκατόχου του, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες του προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων, του λαού και της Πολιτείας ολόκληρης.
Αρχηγέ,
Οι προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες.
Είμαι βέβαιος ότι, με τις περγαμηνές που κουβαλάτε, με τις γνώσεις, τον
επαγγελματισμό σας και την αγάπη για το πολύπαθο νησί μας, το έργο σας θα
στεφθεί με απόλυτη επιτυχία για το καλό της πατρίδας μας. Να ‘στε σίγουρος
πως θα με βρείτε συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο σ’ αυτή σας την προσπάθεια.
Κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα!
Σάββας Αγγελίδης
Υπουργός Άμυνας
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Μήνυμα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς με την ευκαιρία της
ολοκλήρωσης της θητείας και της σταδιοδρομίας του
Συμπληρώνω σε λίγες ημέρες κάτι
παραπάνω από τέσσερεις δεκαετίες
ενεργού υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις
της Ελλάδος και της Κύπρου και, πριν βγάλω
τη στολή μου για τελευταία φορά, θεωρώ
υποχρέωσή μου να απευθυνθώ προς
εσάς. Προς εσάς που, κατά καιρούς και σε
διάφορους τόπους, με δεχτήκατε δίπλα σας
ως συνεργάτη, προϊστάμενο ή υφιστάμενό
σας και είχα το προνόμιο να επηρεάζω ή να ρυθμίζω την προσωπική και την
επαγγελματική σας ζωή με τις αποφάσεις ή τις διαταγές μου καθώς και να σας
εκπροσωπώ εντός και εκτός της χώρας. Ήταν μεγάλη πραγματικά η τιμή και τώρα
που το πλήρωμα του χρόνου πλησιάζει θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό
που είστε και γι’ αυτό που κάνετε.
Εσείς της ενεργού δύναμης, της εφεδρείας, της εθνοφυλακής και του πολιτικού
προσωπικού μας αντιπροσωπεύετε ένα μικρό ποσοστό του λαού μας, αλλά
ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα να υπηρετήσετε την πατρίδα και το ελληνικό
έθνος σε μιαν περίοδο κατά την οποία εξελίσσεται ένας ιδιόμορφος πόλεμος.
Εσείς απαντήσατε στην πρόκληση της αριστείας, επιλέξατε έναν ιδιαίτερο τρόπο
ζωής και θυσιάσατε ένα μέρος του εαυτού σας για το κοινό καλό.
Εσείς επιλέξατε να κάνετε τη διαφορά με την παρουσία σας σε κάθε γωνία της
επικράτειας, στην ξηρά, τον αέρα και τη θάλασσα.
Εσείς ανήκετε σ’ εκείνους που δεν συζητούν μόνο, αλλά δέχονται τις προκλήσεις,
συμμετέχουν στη «ζωή» και τη μετεξέλιξη του οργανισμού μας, εκλαμβάνουν τις
κρίσεις ως ευκαιρίες, και αντιμετωπίζουν τις απειλές, (συμβατικές, ασύμμετρες
ή υβριδικές), με αποφασιστικότητα. Όπως και οι προκάτοχοί σας, είστε απλοί
άνδρες και γυναίκες που κατάγονται από όλες τις γωνιές του ελληνισμού και
προέρχονται απ’ όλες τις τάξεις του πληθυσμού.
Είστε εσείς που επιδεικνύετε εξαιρετικό θάρρος, δέσμευση στον σκοπό και
αφοσίωση στο καθήκον. Με τη δική σας συνδρομή:
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• Μπορούμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα, να διατηρήσουμε την ασφάλεια
και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και να εξασφαλίσουμε την ευημερία του
λαού μας.
• Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των φίλων και συμμάχων.
• Βλέπει ο κόσμος την Κύπρο και την Ελλάδα με «άλλο μάτι» και αναγνωρίζουν
τον ρόλο μας στο διεθνές περιβάλλον.
• Δημιουργούμε τη Δύναμη Αποτροπής και εκπέμπουμε το ισχυρό μήνυμα προς
κάθε επιβουλευόμενο την εθνική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία.
Εσείς είστε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και ο πολύτιμος πολλαπλασιαστής
ισχύος.
Εσείς αποτελείτε τη στρατιωτική μας οικογένεια, τον θεσμό της οποίας σας καλώ
να πλαισιώσετε και να ενισχύσετε την παρουσία της στην κοινωνία.
Εγώ, η σύζυγος μου Σόνια και τα παιδιά μας Ηλιάνα και Θάνος γνωρίζουμε πολύ
καλά τις ιδιαιτερότητες, τις προκλήσεις και τις θυσίες της οικογένειας κάθε
στρατιωτικού. Γνωρίζουμε επίσης ότι η ισχύς των Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι
το προσωπικό μας και το προσωπικό μας είναι η στρατιωτική μας οικογένεια.
Εμείς, ως οικογένεια, σας ευχαριστούμε γιατί ανοίξατε την καρδιά σας και μας
καλωσορίσατε στα σπίτια σας.
Ένα ταξίδι φθάνει στον προορισμό του. Ένα ταξίδι 43 χρόνων, μέσα από στενούς,
χωμάτινους και ασφαλτοστρωμένους δρόμους, δάση και κοιλάδες, πεδιάδες και
κακοτράχαλα εδάφη, απομακρυσμένα μικρά ή εγκαταλελειμμένα χωριά, πόλεις
και μεγαλουπόλεις. Στη διαδρομή συνάντησα πολλούς απλούς και σημαντικούς
ανθρώπους, έζησα πίκρες και χαρές, μικρές και μεγάλες στιγμές και απέκτησα
εμπειρίες.
Επιτρέψτε μου όμως να κλείσω λέγοντας ότι, καθώς αποχωρώ από την ενεργό
υπηρεσία, αναχωρώ για τη νέα μου ζωή με απίστευτη υπερηφάνεια και απέραντη
ευγνωμοσύνη, όχι μόνο επειδή έγινα στρατηγός και αρχηγός, αλλά απλά, επειδή
είχα την τύχη και την τιμή να «περπατήσω» μαζί σας και να διοικήσω στρατιώτες.
Σας ευχαριστώ όλους και όλες και σας βεβαιώνω ότι θα παραμείνω και στη νέα
μου ζωή ένας από σας.
Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός
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Ημερήσια Διαταγή
Παραλαμβάνοντος Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς
Αντιστράτηγου Δημόκριτου Ζερβάκη της 21ης Μαρτίου 2020
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές
Παραγωγικών
Σχολών,
Οπλίτες,
Εθνοφρουροί, Έφεδροι, Εθνοφύλακες και
πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Φρουράς.
Αναλαμβάνοντας σήμερα, μετά από
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, τα καθήκοντα του
Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, και έχοντας
πλήρη επίγνωση της υψίστης τιμής και του χρέους μου έναντι του Κυπριακού
λαού, διαβεβαιώνω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως το βάρος της ευθύνης μου και
ότι θα κάνω Ο,ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για να ανταποκριθώ πλήρως στην αποστολή μου.
Πρώτιστο καθήκον μου να υποκλιθώ με ευλάβεια και συγκίνηση στις πολεμικές
σημαίες της Εθνικής Φρουράς και να αποτίσω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης
στους αθάνατους νεκρούς του Έθνους και στους ηρωικώς πεσόντες κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος σε ειρηνική περίοδο. Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς.
Σε μια περίοδο πολλαπλών, πολυεπίπεδων και πολυδιάστατων προκλήσεων,
καλούμαστε ως Εθνική Φρουρά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να
προσαρμοζόμαστε έγκαιρα, ώστε να αποτελούμε ένα αξιόπιστο μέσο για την
υλοποίηση των πολιτικό-στρατηγικών επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η γεωγραφία μάς έχει ορίσει να ευρισκόμαστε στο κέντρο ενός τριγώνου
αστάθειας. Στο πλαίσιο των ευρύτερων γεωπολιτικών αναδιατάξεων η Κυπριακή
Δημοκρατία
προωθεί τις περιφερειακές συνεργασίες διαδραματίζοντας
ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος της
Εθνικής Φρουράς, ως ισχυρού παράγοντα διαχείρισης κρίσεων και συνεισφορέα
ασφάλειας.
Το σύγχρονο αυτό επιχειρησιακό περιβάλλον, πέραν των κλασικών
συμβατικών απειλών, χαρακτηρίζεται και από την ύπαρξη μη συμβατικών,
ασύμμετρων απειλών, όπως η παράνομη διοχέτευση μεταναστευτικών ροών,
η κυβερνοασφάλεια, η διεθνής τρομοκρατία, η ασφάλεια των δραστηριοτήτων
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εκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων, ενώ διαπιστώνεται και ανάπτυξη
υβριδικών απειλών, που επιδεινώνουν τις συνθήκες ασφάλειας. Ωστόσο, πέραν
πάσης αμφιβολίας, η κύρια Απειλή προέρχεται από την Τουρκία. Η επί, 45 και
πλέον έτη, ύπαρξη κατοχικού στρατού και η συνεχώς εξελισσόμενη τουρκική
προκλητικότητα, με την οποία θίγονται ζωτικά μας συμφέροντα, επιβάλλει
τη συνεχή ετοιμότητά μας να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία και τα
κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Οι παραπάνω προκλήσεις, που
δημιουργούν νέα δεδομένα στον τομέα άμυνας και ασφάλειας, δεν επιτρέπουν
εφησυχασμό, ολιγωρία ή χαλάρωση. «Η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται φωνάζοντας
ειρήνη». Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Στο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων
και προτεραιοτήτων του Υπουργείου Άμυνας, επιβάλλεται η ενδυνάμωση της
Αμυντικής Θωράκισης και του αξιόμαχου της Εθνικής Φρουράς, εξασφαλίζοντας
την ΑΠΟΤΡΟΠΗ -που αποτελεί την κύρια μας αποστολή στην ειρήνη- και αν
αυτή αποτύχει, επιτυγχάνοντας τη ΝΙΚΗ.
Απαιτώντας τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων και στη βάση ενός
εφικτού επίπεδου φιλοδοξίας, πρόθεσή μου είναι η βελτίωση όλων των
συστατικών της μαχητικής ισχύος και η συνέχιση της αναβάθμισης του ρόλου
της Εθνικής Φρουράς, ως μιας από τις συνιστώσες Εθνικής Ισχύος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Προς τούτο, με συνέπεια στο έργο των προκατόχων μου, σε
αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και με την πλήρη συμμετοχή σας,
θα επικεντρώσω:
• Στην ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής Φρουράς, μέσω,
ενός μελετημένου και ορθολογικού εξοπλιστικού προγράμματος ικανού να
αξιοποιεί την καινοτομία της εφικτής επιχειρησιακής σχεδίασης με επιθετικό
πνεύμα και ετοιμότητα αντιμετώπισης του μη αναμενόμενου και ενός
δοκιμασμένου συστήματος χειρισμού κρίσεων.
• Στη διατήρηση όλων των οπλικών συστημάτων σε πλήρη επιχειρησιακή
κατάσταση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, εντάσσοντας
στην καθημερινότητά μας την προτεραιοποίηση, τον προγραμματισμό και την
καινοτομία.
• Στην αξιολόγηση της Μετεξέλιξης-Μετασχηματισμού της Εθνικής Φρουράς, στην
ανάδειξη του διακλαδικού πνεύματος και επιχειρείν και στη βελτιστοποίηση
της διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα.
• Στη διεύρυνση του πλέγματος διεθνών και πολυμερών στρατιωτικών
συνεργασιών.
• Και κυρίως στην ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Αποτελεί ευθύνη κάθε επιπέδου διοίκησης, η ορθολογιστική και αξιοκρατική
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διαχείρισή του και η, προς πόλεμο, προετοιμασία και ρεαλιστική εκπαίδευσή
του. Η ένταξη των Συμβασιούχων Οπλιτών ενέδωσε άλλη δυναμική, της οποίας
αποτελεί υποχρέωση η μέγιστη αξιοποίηση, ενώ παράλληλα προτεραιότητά
μου αποτελεί η περαιτέρω αναβάθμιση της Εθνοφυλακής και της Εφεδρείας
και η δυνατότητα εξειδικευμένης συνεισφοράς έμπειρων συναδέλφων.
Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,
Εσείς αποτελείτε το συγκριτικό πλεονέκτημά της. Καλείσθε να καλλιεργήσετε σε
βάθος όλες τις στρατιωτικές αρετές, την τιμή, το θάρρος, την υγιή φιλοδοξία και
την αφοσίωση, και με ενσυνείδητη πειθαρχία, λεβεντιά και μέσα από εξαιρετικές
ανθρώπινες σχέσεις, να επικεντρώσετε την ενεργητικότητά σας στην εκτέλεση
της αποστολής σας, πιστοί και πιστές στον, προς την Πατρίδα, όρκο. Καλείσθε
να έχετε διευρυμένους ορίζοντες, πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση, κατάλληλη
επαγγελματική συγκρότηση, ώστε σύμφωνα με την Πρόθεση του προϊσταμένου
σας να αντιμετωπίσετε το απρόβλεπτο. Το αυτονόητο δεν αποτελεί ζητούμενο.
Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη «ΡΟΥΤΙΝΑ», τη «ΣΥΝΗΘΕΙΑ», πρέπει να
πετύχουμε και θα πετύχουμε. Πρέπει να επιδιώκουμε :
• Από τον εαυτό μας, να αισθάνεται υπερήφανος για την ιδιότητά του και να
παραμένει προσηλωμένος σε αυτή.
• Από τους φίλους, να μας σέβονται.
• Από τον αντίπαλο, να μας φοβάται.
Έχουμε την τιμή η πατρίδα να μας εμπιστεύεται την υπεράσπισή της.
Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε την υποστήριξη της Πολιτείας και τη
συμπαράσταση της Εκκλησίας. Ο σημαντικότερος όμως αρωγός του έργου μας
είναι η αγάπη, η εμπιστοσύνη και η στήριξη των Κυπρίων πολιτών. Οφείλουμε
να ανταποδώσουμε τα αισθήματα αυτά. Τους διαβεβαιώνουμε ότι η ασφάλεια
της πατρίδας μας βρίσκεται στα χέρια ικανών και αποφασισμένων στρατιωτών.
Δεσμεύομαι απέναντί σας να εξασφαλίσω όλες εκείνες τις συνθήκες, που θα
επιτρέψουν να αφοσιωθείτε απερίσπαστοι στην αποστολή σας. Στην κοινή μας
προσπάθεια θα βρίσκομαι διαρκώς δίπλα σας, να αφουγκράζομαι δυσχέρειες
και προβλήματα και να συνδράμω με κάθε μέσο στην επίλυσή τους, αρωγός
στις πρωτοβουλίες σας, καλός αγωγός των ιδεών σας, ως Αρχηγός, συνεργάτης,
συνάδελφος και πάντα ως στρατιώτης. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους σας.
Είμαι βέβαιος ότι θα επιτελέσετε την αποστολή σας με Όραμα και ενθουσιασμό.
Σήμερα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου και νοιώθοντας ιδιαίτερη συγκίνηση
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καθώς βρίσκομαι σε γνώριμο περιβάλλον, προσβλέπω στη συνέχιση της
απρόσκοπτης συνεργασίας και υποστήριξης της Πολιτείας, των Κεντρικών και
Τοπικών Αρχών, των λοιπών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας και ιδίως των Σωμάτων
Ασφαλείας και των εν Εφεδρεία στελεχών αλλά και των Πρυτανικών Αρχών των
Πανεπιστημίων μας.
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους προκατόχους μου αλλά και τους
Διοικητές των Σχηματισμών, Συγκροτημάτων και των μονάδων όλων των Κλάδων
της Εθνικής Φρουράς για το έργο που επιτέλεσαν μέχρι σήμερα, επάνω στο
οποίο θα χτίσουμε εμείς.
Αγαπητέ κύριε Αρχηγέ, Στρατηγέ Λεοντάρη, εκ μέρους όλων θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω για τη δική σας σημαντική παρακαταθήκη στην Εθνική Φρουρά.
Αποτελεί για μένα τιμή να σας αντικαταστήσω για δεύτερη φορά. Σας εκφράζω
τις εγκάρδιες ευχές μου για προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία και
κάθε επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε να διοχετεύσετε την ενεργητικότητα, τις
εμπειρίες και γνώσεις σας.
Γυναίκες και άνδρες της Εθνικής Φρουράς, με τις σκέψεις αυτές, σας καλώ να
• χαράξουμε μαζί την πορεία της,
• υλοποιώντας το “…πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξομαι’’,
έχοντας ως οδηγό τη ρήση ενός μεγάλου κρητικού ‘’Ν’ αγαπάς την ευθύνη.
Να λες: Εγώ, εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ
φταίω.’’ και
• με την ευθύνη που αποπνέει ο στίχος του Εθνικού μας ποιητή,
‘’Εκείνο τ’«Όχι» δεν το επανέλαβε η ηχώ, ήταν πολύ βαρύ για να το μεταφέρει.’’
Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στους συναδέλφους μας αλλά και σε
όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σήμερα και να ευχηθούμε να
το ξεπεράσουν γρήγορα. Eύχομαι σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας υγεία,
χαρά και ευτυχία. Ευχόμενος ο Πανάγαθος Θεός και η Υπεραγία Θεοτόκος να
είναι προστάτες μας και να μας χαρίζουν δύναμη, σας καλώ να αναφωνήσετε:
Ζήτω το Ελληνικό Έθνος
Ζήτω η Κυπριακή Δημοκρατία
Ζήτω η Εθνική Φρουρά

Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης
Αρχηγός
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Η Μάχη της Αγγλίας - Στρατηγική Ανάλυση
Αντισμήναρχου (Ι) Χρίστου Χρίστου
Μπορούν οι ιδέες και οι αρχές των μεγάλων στρατηγιστών Καρλ Φον Κλαούζεβιτς
(Carl Von Clausewitz) και Βαρόνου Αντουάν Χένρυ Ντε Ζομινί (Baron Antoine
- Henry De Jomini) να μας δώσουν μιαν πιο ξεκάθαρη εικόνα στο τι ακριβώς
πήγε λάθος στα γερμανικά σχέδια κατά τη διάρκεια της περίφημης «Μάχης της
Αγγλίας» («Battle of Britain»). Ήταν μόνο η υστεροφημία του Χίτλερ (Hitler) και η
υπεροψία του Γκέρινγκ (Goering) οι λόγοι που τελικά η Γερμανία έχασε τη Μάχη;
Εισαγωγή
Η «Μάχη της Αγγλίας» -καλύτερος όρος «Η Εκστρατεία κατά της Αγγλίας στον 2ο
ΠΠ»- ήταν αδιαμφισβήτητα η πρώτη μάχη στην Ιστορία του Πολέμου, της οποίας
το αποτέλεσμα κρίθηκε μόνο από τις συμμετέχουσες αεροπορικές δυνάμεις χωρίς
καμία άμεση ανάμειξη οποιονδήποτε άλλων δυνάμεων (χερσαίων ή θαλασσίων).
Αυτό καθιστά τη Μάχη μοναδική όσον αφορά τη χρήση αεροπορικών δυνάμεων
σε τόσο μεγάλη κλίμακα.
Σκοπός
Η Στρατηγική Ανάλυση της συγκεκριμένης Μάχης, πέραν της χρήσης των Τακτικών
και Επιχειρησιακών Σχεδίων (Battle Orders), θα επιχειρηθεί με γνώμονα τις
ορολογίες και τις ιδέες των μεγάλων κλασικών στρατηγιστών. Από τον Καρλ Φον
Κλαούζεβιτς θα χρησιμοποιηθούν τα «Κέντρα Βάρους» («Center of Gravity»), η
«Τριβή» («Friction») και η «Ομίχλη του Πολέμου» («Fog of War»). Από πλευράς
των θεωριών του Ζομινί θα καταβληθεί προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί και να
εφαρμοστεί η θεωρία του περί «Αποφασιστικών Σημείων» («Decisive Points»)
ως προς τα Κέντρα Βάρους του αντιπάλου.  
Ανάλυση
Η αναποφασιστικότητα του Χίτλερ, κατά τη διάρκεια της Α΄ Φάσης της όλης
επιχείρησης, ο οποίος αμφιταλαντευόταν μεταξύ της εισβολής ή της επιδίωξης
μιας πολιτικής λύσης (Συνθηκολόγηση), έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση της
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Μάχης. Εκτιμούσε ότι με μια διαρκή επίθεση κατά της βρετανικής ναυσιπλοΐας
και των λιμανιών της θα υποχρέωνε τη Βρετανία να προσέλθει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων. Γνώριζε ότι οι Βρετανοί ήταν πεισματάρηδες, αλλά δεν
φαντάστηκε ποτέ πόσο επίμονοι θα μπορούσαν πραγματικά να είναι. Στη Φάση
αυτή ο Γκέρινγκ είχε την ελπίδα ότι η αεροπορία του θα μπορούσε να δελεάσει
τα μαχητικά των Άγγλων για να επιτεθούν στα αεροσκάφη συνοδείας και με
αυτό τον τρόπο τα γερμανικά αεροσκάφη αναχαίτισης θα τα εξουδετέρωναν
με ευκολία και ανενόχλητα. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχε
υπολογίσει. Η επιχειρησιακή διαύγεια και η δύναμη της θέλησης του Ντάουνινγκ
(Αρχηγός RAF) εμπόδισαν τη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία (RAF) να πέσει στην
παγίδα του εχθρού. Επέμεινε τα αεροσκάφη αναχαίτισης της RAF να επιτίθενται
μόνο στα γερμανικά βομβαρδιστικά και μόνο σε μικρές ομάδες. Κύριο μέλημά
του ήταν να κρατήσει την Τακτική Αεροπορία ζωντανή και να είναι σε θέση να
συνεχίσει τον αγώνα μέχρις εσχάτων. Αυτό ακριβώς πέτυχε!
Στη Β΄ Φάση η Λουφτβάφε (Luftwaffe) ήρθε πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου
της, ο οποίος ήταν η απόκτηση πλήρους Αεροπορικής Υπεροχής, που θα παρείχε
στους Γερμανούς τη δυνατότητα επιχείρησης Χερσαίας Εισβολής. Ο Γκέρινγκ
συνειδητοποίησε ότι η Τακτική Διοίκηση (Κέντρο Βάρους) των Βρετανών έπρεπε
να καταστραφεί, προκειμένου να αποκτήσει την Αεροπορική Υπεροχή. θα έπρεπε
όμως πρώτα να επιτεθεί εναντίον των αεροδρομίων, των μαχητικών στο έδαφος,
στα Κέντρα Διοίκησης και Ελέγχου καθώς και στα εργοστάσια παραγωγής
μαχητικών αεροσκαφών, ώστε να πετύχει τον Αντικειμενικό του Σκοπό (ΑΝΣΚ).  
Σωστά ο Γκέρινγκ είχε αναγνωρίσει ένα από τα Βρετανικά Κέντρα Βάρους και
τα Αποφασιστικά Σημεία του, αλλά υπήρχαν δύο βασικά λάθη στην προσέγγιση
και υλοποίηση του στόχου του. Πρώτον, δεν έλαβε υπόψη τις αναφορές
αποτελεσμάτων των επιδρομών της αεροπορίας του (Χαμηλή Τρωτότητα
Στόχων) και την αναγκαιότητα της χρήσης της Αρχής της Συγκέντρωσης Πυρών
εναντίον των σταθμών ραντάρ (Κομβικό Σημείο Ισχύος). Εάν «τύφλωναν» τα
Κέντρα Διοίκησης και Ελέγχου ή εάν πετύχαιναν τα αεροσκάφη των Άγγλων
στο έδαφος, οι Γερμανοί δεν θα είχαν τόσες πολλές απώλειες. Δεύτερον, δεν
είχε επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές του εναντίον των Κέντρων Διοίκησης
και Ελέγχου. Οι νυκτερινές επιδρομές του κτυπούσαν αεροδρόμια, πόλεις και
δευτερευόντως βιομηχανίες, οι οποίες δεν είχαν να κάνουν τίποτα με τη Διοίκηση.
Δεν είχε αναγνωρίσει έγκαιρα και σωστά τα κατάλληλα Αποφασιστικά Σημεία ή
την τρωτότητα του όλου βρετανικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου.
Στη συνέχεια, όταν σωστά αναγνώρισε τα Αποφασιστικά Σημεία, δεν εφάρμοσε
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Καλάϊ, Σεπτέμβριος 1940. Ο Γκέρινγκ μιλάει στους πιλότους για αλλαγή τακτικής:
«ΚΤΥΠΑΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΤΙ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ».

την αρχή της Συγκέντρωσης Δυνάμεων, για να πετύχει τον βασικό στρατηγικό του
στόχο.
Η Γ΄ Φάση της Μάχης της Βρετανίας είχε ελάχιστη επίδραση στο Σύστημα
Διοίκησης και Ελέγχου των Άγγλων. Στην πραγματικότητα η Διοίκηση των Άγγλων
μπόρεσε να ανακάμψει σχετικά γρήγορα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έπαιξαν
πρωτεύοντα ρόλο στην αδυναμία της Λουφτβάφε να αποκτήσει Αεροπορική
Υπεροχή, η οποία θα επέτρεπε την αναμενόμενη εισβολή στη Βρετανία.
«Σημείο Κορύφωσης Μάχης»
Ο Κλάουζεβιτς περιγράφει το «Σημείο Κορύφωσης Μάχης» ως «το σημείο εκείνο
όπου το υπολειπόμενο της δύναμης ενός στρατού είναι μόλις αρκετό για να
διατηρήσει την άμυνα του και να εστιαστεί στην ειρήνη». Το εγχειρίδιο FM 1005 περαιτέρω επεξηγεί ότι «κάθε επιθετική ενέργεια, αν δεν είναι στρατηγικά
αποφασιστική, αργά ή γρήγορα θα φθάσει σε ένα σημείο όπου η δύναμη
του επιτιθεμένου δεν υπερβαίνει πλέον σημαντικά εκείνης του αμυνομένου,
πέρα από το οποίο, εάν συνεχίσει τις επιθετικές επιχειρήσεις, κινδυνεύει από
το φαινόμενο της υπερέκτασης του κινδύνου, της αντεπίθεσης και τέλος της
ήττας».
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι η «Κορύφωση Μάχης»
είναι μια πολύ σημαντική αρχή για τους Διοικητές Αεροπορικών Δυνάμεων, η
οποία και θα πρέπει να προσδιοριστεί έγκαιρα. Όταν μια μονάδα στρατού φτάνει
στην κορύφωσή της, ο φυσικός αρχηγός της μπορεί να επιχειρήσει να κάνει ένα
ή δύο πράγματα. Αυτός μπορεί να σταματήσει την επιθετική ενέργεια και να
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μεταπέσει σε άμυνα ή να αναλάβει έναν ψηλό βαθμό επικινδυνότητας και να
συνεχίσει την επίθεση.
Ο Αρχηγός Δυνάμεων, για να αποφύγει το ενδεχόμενο αποτροπής του να
φθάσει στο Σημείο Κορύφωσης, θα πρέπει να δημιουργήσει μιαν παύση στην
επίθεσή του, ώστε να ξανασυγκεντρώσει τις δυνάμεις και εφεδρείες του και
να επιβεβαιώσει τη στρατηγική του σκέψη και τα σχέδια για τη μάχη. Σε κάθε
περίπτωση μπορεί να αλλάξει τις απαιτήσεις του για την αεροπορική ισχύ. Αν
σωστά έχει προβλέψει το Σημείο Κορύφωσης, τότε δεν υπάρχει ανάγκη για
αλλαγές. Αν όμως δεν έχει προβλέψει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν
την έκβαση της μάχης, τότε οι απαιτήσεις του για αεροπορική ισχύ θα αλλάξουν
δραματικά. Το πιο σημαντικό είναι ένας Αρχηγός Δυνάμεων να αναγνωρίσει ότι
το συγκεκριμένο σημείο υφίσταται και θα το συναντήσει. Αυτό βασίζεται στα
καύσιμα, τα πυρομαχικά, τα αεροσκάφη, την κούραση των χειριστών ή τις ώρες
απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσει ότι μια
απλή υπέρ-επέκταση (over-extension) δεν είναι πάντοτε και Σημείο Κορύφωσης.
Μπορεί σε μιαν υπέρ-επέκταση να αποφευχθεί το Σημείο Κορύφωσης, χωρίς την
ανάγκη να πάει σε Άμυνα.
Έφτασαν οι Γερμανοί στο «Σημείο Κορύφωσης Μάχης»; Ουσιαστικά η Λουφτβάφε
δεν είχε φτάσει ποτέ στο σημείο αυτό. Μπορεί να υποτεθεί όμως ότι η γερμανική
ηγεσία (Χίτλερ) πίστευε ότι πέτυχε το «Σημείο Κορύφωσης Μάχης», γι’ αυτό οι
Γερμανοί συνέχιζαν να αγωνίζονται ταυτόχρονα και σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων
στην Αγγλία και αλλού, προσπαθώντας να πετύχουν και άλλους στρατηγικούς
στόχους, όπως η εισβολή στη Σοβιετική Ένωση και η κατάληψή της.
«Τριβή και Ομίχλη του Πολέμου»
«Η Τριβή» και η «Ομίχλη του Πολέμου» είναι δύο ακόμα όροι του Κλαούζεβιτς,
οι οποίοι καλύπτουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή της
μάχης και μπορούν να μετατρέψουν μιαν απλή δραστηριότητα σε έναν τιτάνιο
έργο.
Ο Κλαούζεβιτς περιγράφει την «Τριβή» ως «αμέτρητα μικρά επεισόδια -το
είδος τους που ποτέ δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει- [και] συνδυάζονται με
τη μείωση του γενικού επιπέδου των επιδόσεων, έτσι ώστε κάποιος πάντοτε να
απέχει πολύ από τον αντικειμενικό σκοπό». Η «Τριβή» πρέπει να λαμβάνεται ως
συνολικό γεγονός και όχι ως μικρά επεισόδια τριβής, αλλά ως ένα συνολικό ποσό
όλων των δυνάμεων και του χρόνου που απαιτείται για να ξεπεραστεί. Όλες οι
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«Τριβές» δεν μπορούν να προβλεφθούν από τη στρατιωτική δράση, αλλά για
κάποια γεγονότα που μπορούν να προβλεφθούν πρέπει να υπάρχει επαρκής
σχεδίαση, έτσι ώστε η «Τριβή» να μειωθεί στο ελάχιστο.
Η «Ομίχλη του Πολέμου» τείνει να έχει τα ίδια αποτελέσματα σε οργανωμένα
σύνολα και σχέδια όπως ακριβώς και η «Τριβή», αλλά είναι σχεδόν πάντοτε
αδύνατο να προβλεφθεί. «Η Ομίχλη του Πολέμου είναι η σκίαση της
πραγματικότητας ... αποκρύπτει την αληθινή φύση του πεδίου της μάχης.»
Ένα παράδειγμα «Τριβής του Πολέμου», το οποίο επέφερε μια αλληλουχία
αποτελεσμάτων, ήταν ο τυχαίος βομβαρδισμός του Λονδίνου.

Ο κατά λάθος βομβαρδισμός του Λονδίνου προκάλεσε τη διεθνή οργή και κατ’
επέκταση δόθηκε στη συνέχεια, ως αντίποινα, προτεραιότητα στον συνεχόμενο
βομβαρδισμό του Βερολίνου. Αυτές οι επιθέσεις προκάλεσαν, στο χείλος της
επιτυχίας της, τον τερματισμό της Β΄ Φάσης, και την έναρξη αυτού που αποκάλεσαν
Επιδρομή στο Λονδίνο (Blitz). Ο καιρός ήταν ένα άλλο πρόβλημα «Τριβής» για
τους Γερμανούς. Τους απαγόρευε για αρκετές μέρες τη συγκέντρωση ισχύος σε
σημαντικούς στόχους, ώστε να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εναντίον
της Διοίκησης της Αεροπορίας των Άγγλων.
Στη «Μάχη της Αγγλίας» υπάρχουν δύο (2) τρανταχτά παραδείγματα της
«Ομίχλης του Πολέμου». Και τα δύο σχετίζονται με τις ανακριβείς πληροφορίες
17

Εθνική Φρουρά & Ιστορία

που απέσπασε η Λουφτβάφε για τους Βρετανούς. Τα στοιχεία σχετικά με
τα ποσοστά παραγωγής αεροσκαφών ήταν λανθασμένα και με βάση αυτά
εκτιμήθηκε ότι η παραγωγή κυμαινόταν σε 150-190 αεροσκάφη ανά μήνα. Ο
Λόρδος Μπίβερμπρουκ (Beaverbrook), ο Υπουργός Παραγωγής Αεροσκαφών,
κατάφερε να έχει έναν ρυθμό παραγωγής πάνω από 400 αεροσκάφη τον μήνα.
Επίσης, οι Γερμανοί υποτίμησαν τις επισκευαστικές δυνατότητες των Άγγλων. Οι
εσφαλμένες πληροφορίες για τα νούμερα αυτά οδήγησαν τους Γερμανούς στο
να δίνουν «ψευδείς» ισχυρισμούς στους δικούς τους χειριστές και στον Χίτλερ.
Το ηθικό τους ήταν χαμηλό, επειδή ανέμεναν να συναντούν μειωμένο αριθμό
βρετανικών αεροσκαφών, αλλά αυτή η προσδοκία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Επιπλέον οι Γερμανοί δεν γνώριζαν το άριστο σύστημα κατεύθυνσης αεροσκαφών
του αντιπάλου και το θεωρούσαν άκαμπτο και με αδύναμη διαχείριση.
«Επίθεση και Άμυνα»
Ο Κλαούζεβιτς πίστευε ότι, αφού όλα τα πράγματα είναι ίσα, «Η Άμυνα είναι
η ισχυρότερη μορφή πολέμου». Ισχύει η προηγούμενη αρχή όσον αφορά και
τον εναέριο πόλεμο; Είναι σχεδόν εμφανές και βέβαιο ότι η Άμυνα είναι η
ισχυρότερη μορφή του πολέμου, επειδή «ο υπερασπιστής είναι σε κατάσταση
αναμονής και δεν είναι υπόκειται σε χρήση όλων των δυνάμεων του και
επιπλέον δεν εκτίθεται στις εξαντλητικές δυνάμεις της «Τριβής», όπως είναι
εκτεθειμένος ο επιτιθέμενος». Στην εναέρια μάχη (αερομαχίες) ο αμυνόμενος
δεν είναι σε κατάσταση ηρεμίας ούτε σε αναμονής, ως εκ τούτου δεν έχει όλα τα
πλεονεκτήματα του αμυνομένου στο έδαφος.
Επίσης σημειώνεται ότι ο αμυνόμενος βρίσκεται σε φιλικό περιβάλλον,
δηλαδή στην εστία του, και έχει το πλεονέκτημα να αναπτυχθεί όπως θέλει,
αφού έχει και γνώση του εδάφους. Ο ουρανός όμως δεν παρουσιάζει κανένα
τέτοιο πλεονέκτημα στον αμυνόμενο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο έδαφος για
να αντιμετωπιστεί ο εχθρός, ως εκ τούτου όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές
αντιμετωπίζονται ισότιμα. Το μόνο πλεονέκτημα στη «Μάχη της Αγγλίας» τόσο
για τη Βρετανική όσο και τη Γερμανική Αεροπορία ήταν ότι αυτός που ήταν σε
μεγαλύτερο υψόμετρο θεωρητικά είχε το πλεονέκτημα, αφού είχε τον μεγαλύτερο
χρόνο για τον σταθμό του ή θα μπορούσε να επιτεθεί από την πλευρά του ήλιου,
ώστε να μη γίνει εύκολα αντιληπτός. Οι Γερμανοί είχαν το πλεονέκτημα του
ύψους. Είχαν όλο το διαθέσιμο χρόνο για να βρεθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο,
προτού εισέλθουν στο κανάλι. Οι Βρετανοί από την άλλη πλευρά είχαν μόνο
περιορισμένη προειδοποίηση για να φτάσουν στο συγκεκριμένο υψόμετρο,
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πριν η επιδρομή των εχθρικών μαχητικών αεροσκαφών φθάσει πάνω από την
Αγγλία. Ο Κλαούζεβιτς αποκαλεί το συγκεκριμένο πρόβλημα ως μια τακτική
άμυνας, επειδή «μια μάχη είναι αμυντική, αν είμαστε έτοιμοι και αναμένουμε
την επίθεση -αυτό μεταφράζεται στην αναμονή για εμφάνιση του εχθρού
μπροστά από τις γραμμές των αμυνομένων και εντός εμβέλειας των πυρών
του αμυνομένου».
Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ότι ο αμυνόμενος έχει την υλικοτεχνική
υποστήριξη και τη Διοικητική του Μέριμνα σε ελάχιστη απόσταση, πράγμα το
οποίο είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αλλά σε μία Τακτική Εναέρια Μάχη,
η οποία χαρακτηρίζεται από μαχητικό αεροσκάφος εναντίον μαχητικού, έξοδοι
πτήσης του αμυνομένου σε σχέση με τις εξόδους πτήσεων του επιτιθεμένου,
είναι εμφανές ότι ο εισβολέας, ο επιτιθέμενος, είναι αυτός που θα κερδίσει την
αεροπορική μάχη (Dogfight).
Συμπεράσματα
Στη συγκεκριμένη μελέτη αναλύθηκε ένα από τα μοντέλα της στρατηγικής
ανάλυσης, ώστε να είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την ιδέα των
Αποφασιστικών Σημείων και του Κέντρου Βάρους σε μία συγκεκριμένη Μάχη.
Τα «Κέντρα Βάρους» χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως όλο και περισσότερο στις
Ένοπλες Δυνάμεις και στα Τακτικά Σχέδια, καθώς έχουν καταστεί περισσότερο
κατανοητά, ευδιάκριτα και εφαρμόσιμα. Από τη μελέτη της «Μάχης της Αγγλίας»
προκύπτουν τα πιο κάτω συμπεράσματα:
• Το σημαντικότερο που εξάγεται είναι ότι οι θεωρίες του Κλαούζεβιτς και
του Ζομινί βρίσκουν εφαρμογή και στις Αεροπορικές Επιχειρήσεις. Υπάρχει
μια διακριτική σχέση μεταξύ των Αποφασιστικών Σημείων και του Κέντρου
Βάρους. Ένα Κέντρο Βάρους σπάνια μπορεί να κτυπηθεί απευθείας. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των Αποφασιστικών Σημείων ή άλλων τρωτών
σημείων, ώστε αυτό να κτυπηθεί και εξουδετερωθεί. Είναι πολύ σημαντικό να
μην αναλωθεί όλη η Κύρια Προσπάθεια και η Δύναμη Πυρός Μάχης σε μη
Αποφασιστικά Σημεία ή επιθέσεις οι οποίες δεν βοηθούν στη επίτευξη του
Αντικειμενικού Σκοπού.
• Στη «Μάχη της Αγγλίας» και συγκεκριμένα στην Α΄ Φάση διαπιστώνουμε ότι
η Γερμανία λανθασμένα επιτέθηκε σε στόχους οι οποίοι δεν τους βοήθησαν
στην ορθή επίτευξη του πρωταρχικού τους στόχου, που ήταν η
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Αεροπορική Υπεροχή πάνω από τον αγγλικό εναέριο χώρο. Το κομβικό σημείο
της επιχειρησιακής δύναμης ήταν η αλυσίδα των αγγλικών ραντάρ και θα
έπρεπε να είχε καταστραφεί μέσω μιας συγκεντρωτικής προσπάθειας. Εάν είχε
καταστεί το σύστημα ραντάρ των Άγγλων μη επιχειρησιακό, οι Γερμανοί θα
είχαν πρόσβαση στην εξουδετέρωση του Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου,
το οποίο θα οδηγούσε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, την πλήρη Αεροπορική
Υπεροχή. Με τις επιχειρησιακές και στρατηγικές δυνάμεις τους είχαν την
περίσσεια δύναμη που χρειάζονταν, ώστε να καταστρέψουν αυτό το κομβικό
σημείο.
• Κατά τη Β΄ Φάση σωστά οι Γερμανοί είχαν αναγνωρίσει τη Διοίκηση
Επιχειρήσεων ως κύριο εμπόδιο τους για την απόκτηση Αεροπορικής Υπεροχής
(«Κέντρο Βάρους»). Έφτασαν πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου τους,
εκτός από τα δύο σοβαρά προβλήματα που συνάντησαν και ήταν τα εξής:
- Κατά την Α΄ Φάση δεν είχαν επικεντρώσει την κύρια Μάζα Πυρός τους στην
κύρια προσπάθειά τους.
- Είχαν λανθασμένη εκτίμηση και πληροφορίες για τους ρυθμούς παραγωγής
μαχητικών αεροσκαφών του αντιπάλου, με συνεπακόλουθο να κάνουν λάθος
εκτίμηση για τον χρόνο ολοκλήρωσης της όλης επιχείρησης.
• Αν και η Λουφτβάφε δεν είχε φτάσει στο Σημείο Κορύφωσής της, ο πολιτικός
της ηγέτης είχε φτάσει. Το ενδιαφέρον του Χίτλερ είχε μετατοπιστεί προς τη
Ρωσία.
• O τυχαίος βομβαρδισμός του Λονδίνου οδήγησε στο αποκαλούμενο «Blitz»
προς το τέλος της Β΄ Φάσης και την παραλίγο επιτυχία στην κατάκτηση της
Βρετανίας.
Η «Ομίχλη του Πολέμου» και η «Τριβή» θα είναι πάντα παρούσες, αλλά δεν
σημαίνει ότι οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτούς τους δύο
παράγοντες και να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να τους ξεπεράσουν. Οι
συνέπειες αυτών των παραγόντων μπορούσαν να είχαν μειωθεί μόνο μέσα από
άριστη σχεδίαση, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Η περίσσεια ισχύς πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη, να ακολουθεί συγκεκριμένο σχεδιασμό και να αναλώνεται,
και για να ξεπεραστεί η «Τριβή».
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
10 Ιουλίου – 31 Οκτωβρίου 1940
(3 μήνες και 3 εβδομάδες)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Βρετανικός Εναέριος Χώρος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Αποφασιστική Νίκη Άγγλων
Εθνικότητες Αγγλικών Μαχητικών
United Kingdom, Canada, Poland, New Zealand, Czechoslovakia, Belgium, Australia
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

South Africa, France, Ireland, United States, Southern Rhodesia, Jamaica, Barbados, Newfoundland,
Northern Rhodesia
Ηγέτες - Αρχηγοί
ΑΓΓΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Winston Churchill
Adolf Hitler
Hugh Dowding
Keith Park
T. Leigh-Mallory
Quintin Brand
Richard Saul

Wilhelm Keitel
Hermann Göring
Albert Kesselring
Hugo Sperrle
Hans-Jürgen Stumpff

William Lyon Mackenzie King

Benito Mussolini

L. Samuel Breadner

R.C. Fougier

Royal Air Force
Royal Canadian
Air Force
1,963

Αντιμαχόμενες Δυνάμεις
Luftwaffe
Regia Aeronautica
Δύναμη Αεροσκαφών
Απώλειες - Θάνατοι

2.550

544

Θάνατοι Πληρωμάτων

2.698

Θάνατοι Πληρωμάτων

1.547

Κατεστραμμένα Αεροσκάφη

1.887  

Κατεστραμμένα Αεροσκάφη

422

Τραυματισμοί Πληρωμάτων

638

Πτώματα Αναγνωρισμένα από τη
RAF

718

Θάνατοι Πληρωμάτων
Βομβαρδιστικών

967

Αιχμάλωτοι

280

Θάνατοι Πληρωμάτων
Ακτοφυλακής

-

-

ΑΛΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Περίπου 90.000 πολίτες, 40.000 από αυτούς θανάσιμα.
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Από όλες τις θεωρίες πολέμου η άποψη ότι «η Άμυνα είναι η ισχυρότερη μορφή
του πολέμου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιχειρήσεων» είναι μια έννοια η
οποία έχει δυσκολότερη εφαρμογή. Από τη φύση της η αεροπορική ισχύς είναι
κατεξοχήν επιθετικό εργαλείο, με ισχυρότερο χαρακτηριστικό της την επίθεση.
Κατά τη διάρκεια της «Μάχης της Αγγλίας» η αμυντική χρήση της αεροπορικής
ισχύος αποδείχθηκε ότι είναι εξίσου ισχυρή μορφή του πολέμου. Φυσικά πάντοτε
θα υπάρχει και το ρητορικό ερώτημα «Εάν η γερμανική πλευρά…;», ώστε να
υπάρξουν ή προταθούν αντίθετα αποτελέσματα και κατάληξη της μάχης.
• Η τεχνολογία είναι το εκκρεμές που ελέγχει τις εναέριες δυνάμεις στο εάν
η επιθετική ή αμυντική τους χρήση είναι η ισχυρότερη μορφή του πολέμου.
Μέτρα και αντίμετρα διέπουν το πεπρωμένο των εναέριων δυνάμεων. Μια
αεροπορική δύναμη στην άμυνα συναντά τον εισβολέα στον εναέριο χώρο
της. Ο αμυνόμενος έχει σχετικά ευκολότερη «δουλειά» και δεν έχει παρά να
ματαιώσει τα σχέδια του εισβολέα.
Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα δεν μπορεί κανείς να μην μπει στον
«πειρασμό» να εφαρμόσει τις στρατηγικές των μεγάλων θεωρητικών και να
προσπαθήσει έστω και νοητικά να τις ενσωματώσει σε ένα φανταστικό σενάριο,
το οποίο θα είχε ως Αντικειμενικό Σκοπό τον ίδιο με αυτόν του Χίτλερ: «Αρχικά
Αεροπορική Υπεροχή και στη συνέχεια εισβολή στην Αγγλία». Αφού αναλύσαμε
τα λάθη, ας δώσουμε σε συντομία την πιθανή «ορθή» στρατηγική που θα έπρεπε
να ακολουθηθεί:
Α΄ Φάση:
• Αναβολή της επίθεσης στην Αγγλία, έστω και αν η Αγγλία είχε κηρύξει τον
πόλεμο στη Γερμανία (3 Σεπτεμβρίου 1940) λόγω της εισβολής της τελευταίας
στην Πολωνία. Καλύτερη προετοιμασία και έμφαση σε καλύτερης τεχνολογίας
όπλα (π.χ. πυραύλους εδάφους- εδάφους, όπως V1 και V2, βομβαρδιστικά
αεροσκάφη μεγαλύτερης ακριβείας και συγκέντρωση αεροπορικών
εφεδρειών).
• Αναβολή της επίθεσης στη Ρωσία.
• Χρήση αγγλικών νησιών που βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχή (Jersey,
Guernsey) και προετοιμασία για την επίθεση.
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Β΄ Φάση (Αεροπορική Επίθεση):
• Εξουδετέρωση των συστημάτων ραντάρ της Αγγλίας με μεγάλη δύναμη πυρός
με τη χρήση αεροσκαφών, πυραύλων και ειδικών δυνάμεων.  
• Αεροπορικές Επιχειρήσεις Παραπλάνησης.
• Καταστροφή εργοστασίων παραγωγής αεροσκαφών.
• Αποδιοργάνωση των Τακτικών Στρατηγείων.
Γ΄ Φάση:
• Βομβαρδισμός του Λονδίνου για λόγους πτώσης του ηθικού.
• Απειλή χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής.
• Εισβολή με επίγειες δυνάμεις.   

Οι Πολωνοί χειριστές της 303 Μοίρας ισχυρίζονταν ότι κατάρριψαν 126 «Αδόλφους»,
όπως έλεγαν τα γερμανικά αεροσκαφη.

Επίλογος
Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει/ διακρίνει
τα εξής:
Η «Μάχη της Αγγλίας» ήταν μοναδική, επειδή μια ολόκληρη εκστρατεία μεταξύ
δύο αντιμαχόμενων Πολεμικών Αεροποριών έκρινε την έκβαση του πολέμου.
Παρά τη μοναδικότητά της, διαπιστώνεται ότι βρίσκουν και σ’ αυτή εφαρμογή
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οι θεωρίες και οι αρχές του πολέμου των μεγάλων στρατηγιστών. Δεν μπορούμε
να προβλέψουμε ή να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν θα υπάρξουν και άλλοι
πόλεμοι/ μάχες/ εκστρατείες όπως αυτή. Η απάντηση είναι και ναι και όχι! Στη
διάρκεια όμως του χρόνου το σίγουρο είναι ότι σε όλους τους μελλοντικούς
πολέμους θα υπάρξει μια μάχη για τον καθορισμό της Αεροπορικής Υπεροχής
και στη συνέχεια οι αεροπορικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν σε συνδυασμό
με αυτές στο έδαφος. Μια σύγχρονη Πολεμική Αεροπορία διαθέτει τις εξής
δυνατότητες, οι οποίες είναι μοναδικές για τον κλάδο σε αντιδιαστολή με
τους κλάδους του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς: Η μεγάλη
εμβέλεια, η συγκέντρωση ισχύος σε συγκεκριμένο στόχο/ στόχους, η ακρίβεια
στην εξουδετέρωση του στόχου/ στόχων και η χρονική ακρίβεια υλοποίησης
της αποστολής. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι θεωρίες και οι όροι των
μεγάλων στρατηγιστών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη
και με βάση αυτές περιγράφεται μια στρατηγική ανάλυση της «Μάχης της
Αγγλίας». Οι θεωρίες περί του «Κέντρου Βάρους», της «Ομίχλης του Πολέμου»,
της «Τριβής» και του «Σημείου Κορύφωσης» ισχύουν στο σύνολό τους και στον
εναέριο πόλεμο.

Γερμανικά Βομβαρδιστικά HEINKEL He 111 πάνω
από τη Μάγχη προς την Αγγλία.
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Μάρκος Δράκος
Η Ζωή, η Δράση, η Θυσία και η Αθανασία του
Ομιλία Λάζαρου Α. Μαύρου,
Δημοσιογράφου και Ραδιοφωνικού Παραγωγού
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 1932, ο Κυριάκος Δράκος από τον Καλοπαναγιώτη και
η σύζυγός του Δέσποινα από τη Βατυλή έφεραν στον κόσμο τον Μάρκο Δράκο.
Τρία χρόνια αργότερα γέννησαν τη θυγατέρα τους, τη Μεγαλύνη και εφτά χρόνια
μετά το τρίτο παιδί τους, τη Μαρία.
Λόγω της εργασίας του πατέρα του διέμεναν στη Λεύκα. Στο χωριό της μητέρας
του, στη Βατυλή, ο μικρός Μάρκος φοίτησε μέχρι τη Γ΄ Δημοτικού. Τις υπόλοιπες
τάξεις στη Λεύκα, από όπου αποφοίτησε ως ένας από τους καλύτερους μαθητές.
Πρώτος στα μαθήματα, στη σεμνότητα, στην καλοσύνη, στη χριστιανική ευσέβεια
και στην εργατικότητα, ήταν για τους γονιούς του άξιος να τον εμπιστευθούν και
να του πληρώνουν δίδακτρα και ενοίκιο για να συνεχίσει μακριά τους τη φοίτησή
του σε ανώτερο σχολείο.
Εισήχθη στην τότε Εμπορική Σχολή «Σαμουήλ» της Λευκωσίας. Και, όπως
άλλα αγροτόπαιδα, διέμενε με άλλους δύο μαθητές σ’ ενοικιαζόμενο δωμάτιο
στη Λευκωσία. Στο σπίτι της Ευπραξίας Χριστοδούλου στην οδό Κοραή κοντά
στην Αρχιεπισκοπή. Απέναντι από το ανεγερθέν επί του τείχους πολλά χρόνια
αργότερα, το 1973, μνημείο της κυπριακής ελευθερίας, με την αναπαράσταση
δύο ανταρτών της ΕΟΚΑ που σηκώνουν τις αλυσίδες της σκλαβιάς και
σταυροκοπιούνται βγαίνοντας από μπουντρούμι 14 μορφές του απλού λαού.
Στο αριστερό στήθος του ορειχάλκινου αγάλματος της Ελευθερίας είναι, μέχρι
σήμερα, στο μέρος της καρδιάς μια τρύπα από σφαίρα διαμετρήματος 12,7
χιλιοστών εκείνης της ολέθριας για τον Ελληνισμό εμφύλιας Δευτέρας της
15ης Ιουλίου 1974.
Εκεί απέναντι, λοιπόν, ο έφηβος Μάρκος συνέχισε να διαμένει στο δωμάτιο του
ίδιου σπιτιού της κυρίας Πραξούς και μετά τα σχολικά του χρόνια μέχρι και τον
τρίτο μήνα της κυπριακής επανάστασης. Συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 1955 τον
συνέλαβαν εκεί -κατόπιν προδοσίας- οι Εγγλέζοι διώκτες του.
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Στις ίδιες ενορίες -του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου
Κασσιανού- διέμεναν και άλλοι, από άλλα χωριά φίλοι του, που υστερότερα
αναδείχθηκαν άξιοι συναγωνιστές και αντάρτες του.
Από τη Σχολή «Σαμουήλ» ο Μάρκος αποφοίτησε το 1949, στα 17 του, με άριστα.
Πέρασε πρώτος ανάμεσα σε άλλους 300 τις εξετάσεις πρόσληψης και βρήκε
δουλειά λογιστή στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία του Μαγκλή. Παιδί του
Κατηχητικού, από τα μικρά του χρόνια στη Λεύκα, συνέχισε και στη Λευκωσία
πλέον στην πολύ δραστήρια Ορθόδοξον Χριστανικήν Ένωσιν Νέων (ΟΧΕΝ) του
Παπάσταυρου της Φανερωμένης. Από εκείνην την ΟΧΕΝ στρατολογήθηκαν, μετά
από λίγα χρόνια, πολλοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ.
Το οίκημα της ΟΧΕΝ βρίσκεται στην αυλή της Φανερωμένης. Εκεί είναι από το
1930 και το Μαυσωλείο των Εθνομαρτύρων με τα λείψανα των θανατωθέντων
από τους Τούρκους την 9η Ιουλίου 1821, με πρωτομάρτυρα τον απαγχονισθέντα
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Απέναντι εντοιχίστηκε μια ξεχωριστή μαρμάρινη στήλη
τιμής με τα ονόματα στελεχών της ΟΧΕΝ, ηρώων της ΕΟΚΑ, κατά ημερολογιακή
σειρά που θυσιάστηκαν:
-

Ιάκωβος Πατάτσος,
Πέτρος Ηλιάδης,
Μάκης Γιωργάλλας,
Μάρκος Δράκος,
Νίκος Γεωργίου,
Στυλιανός Λένας,
Παναγιώτης Γεωργιάδης.

Εδώ αρμόζει να υπενθυμίσουμε ότι στα χρόνια της Αγγλοκρατίας ο κύριος
χαρακτήρας και της Εκκλησίας και της Παιδείας των Ελλήνων στην υπόδουλη
Κύπρο ήταν κατ’ εξοχήν χαρακτήρας ελληνικής εθνικής αντίστασης.
Προσανατολισμένος αταλάντευτα στο όραμα και στο αίτημα ενσωμάτωσης της
Κύπρου στο ελεύθερο, μετά την Επανάσταση μας του 1821, ελλαδικό μας κράτος.
Χαρακτήρας ο οποίος ενισχύθηκε, ως υπερήφανος και πεισματικός πυλώνας
ελληνικής ταυτότητας και αντίστασης, και με την αθρόα εθελοντική συμμετοχή
των Κυπρίων σε όλους τους έκτοτε ένοπλους αγώνες του έθνους.
Και γιγαντώθηκε, όταν πλέον η πολιτική των Βρετανών Αποικιοκρατών διέψευσε
τις ελπίδες των καλοπροαίρετων Κυπρίων που ανέμεναν ότι το «δημοκρατικόν,
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φιλελεύθερον και ευγενές αγγλικόν έθνος», όπως το έλεγαν, θα απέδιδε και την
Κύπρο στη μητέρα Ελλάδα, όπως είχε κάνει και με τα Επτάνησα το 1864.
Ατσαλώθηκε ο αντιστασιακός χαρακτήρας, όλως ιδιαιτέρως, εξαιτίας των
καταπιεστικών μέτρων που επέβαλαν με τη βία οι Βρετανοί ύστερα από το
ξέσπασμα της αυθόρμητης κι ανοργάνωτης εθνικολαϊκής εξέγερσης των
Οκτωβριανών του 1931 για την Ένωση με την Ελλάδα, όταν οι παππούδες μας
πυρπόλησαν το βράδυ της Τετάρτης 21ης Οκτωβρίου 1931 το Κυβερνείο των
Εγγλέζων.
Ήταν εκείνος ο αντιστασιακός εθνικός χαρακτήρας που έβγαλε τις κρυμένες
για εννέα χρόνια στα μπαούλα απαγορευμένες ελληνικές σημαίες κι έντυσε
γαλανόλευκο ολόκληρο το νησί από την 28η Οκτωβρίου 1940. Ημέρα που
απέναντι στους Ιταλούς εισβολείς του Μουσολίνι η Ελλάδα αντέταξε με τα όπλα
το ΟΧΙ. Σύμμαχος πλέον της Αγγλίας καθ΄όλη τη διάρκεια του παγκόσμιου αγώνα
των ελεύθερων λαών εναντίον του Φασισμού και του Ναζισμού. Όταν ο Μάρκος
Δράκος ήταν από 8χρονος έως 12χρονος μαθητής.
Ο ίδιος αντιστασιακός χαρακτήρας της Εθναρχούσας Εκκλησίας και των Ελληνικών
Σχολείων και όλων των πολιτικών, κοινωνικών, δημοσιογραφικών, μορφωτικών,
θρησκευτικών, αθλητικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, που μετά και την
ελληνική συμβολή στη νίκη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δικαιωματικά απηύθυνε
ένα και μόνο αίτημα προς τους συμμάχους:
Όπως ευτύχησαν την Ένωσή τους με την μητέρα Ελλάδα τα Δωδεκάνησά μας,
να υλοποιηθούν και τα υπεσχημένα των Άγγλων προς τους Κυπρίους κατά τη
διάρκεια του Πολέμου: Η ΄Ενωση και της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα μας.
Υπερήφανος, ελληνικός, αντιστασιακός χαρακτήρας, ο οποίος, ενθαρρυνόμενος
από τον ελπιδοφόρο Καταστατικό Χάρτη του νεοσύστατου Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για το δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης των λαών, οργάνωσε πανηγυρικά,
ειρηνικά και δημοκρατικά το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950.
ΕΚΕΙΝΟΥ λοιπόν του πατριωτικού χαρακτήρα ελληνικής αντίστασης, παιδείας,
ήθους και ευλαβικής πίστης, ενθουσιώδεις κοινωνοί και εύψυχοι δραστήριοι
εργάτες ήσαν, φυσιολογικά, οι δυναμικότεροι, οι μαχητικότεροι και οι καλύτεροι
νέοι της ηλικίας του Μάρκου Δράκου. Αναγιωμένοι απ’ τους γονιούς, τους
δασκάλους και τους παπάδες με το όραμα της απελευθέρωσης από τον αγγλικό
ζυγό.
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Κατηχητόπαιδα της ΟΧΕΝ που στελέχωσαν συνάμα, από το 1952, και την
Παγκύπριον Εθνικήν Οργάνωσιν Νεολαίας (ΠΕΟΝ), την οποία συγκρότησε ο
τότε Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης Μακάριος Γ΄ για την κλιμάκωση του ενωτικού
αγώνα μετά το Δημοψήφισμα του 1950.
Ο ίδιος ο Μάρκος Δράκος, 20χρονος το 1952, κάτοικος Λευκωσίας και κάθε
Σαββατοκυριάκο στη Λεύκα με τους Λευκάτες φίλους του, εξελέγη και
Γραμματέας της Επιτροπής Λευκωσίας της ΠΕΟΝ.
Το επόμενο έτος, το 1953, εκείνοι οι ψυχωμένοι νεολαίοι, με καταδρομική
διακοπή της ηλεκτροδότησης και με πετροβολισμό στο Κυβερνείο των Εγγλέζων
κατόρθωσαν να σαμποτάρουν τους εορτασμούς που διοργάνωσε στη Λευκωσία
ο Άγγλος Κυβερνήτης για τη στέψη της νέας βασίλισσας των Βρετανών, της
Ελισάβετ. Οι Εγγλέζοι έθεσαν την ΠΕΟΝ εκτός νόμου και την απαγόρευσαν.
Ο Μάρκος Δράκος της ΟΧΕΝ και της απαγορευμένης πλέον ΠΕΟΝ, λογιστής της
ΕΜΕ του Μαγκλή, ως εργαζόμενος εντάχθηκε και στη συνδικαλιστική πάλη της
Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ).
Διακρίθηκε ο Μάρκος για τη δράση του, τις οργανωτικές και ηγετικές του
ικανότητες, ώστε το 1954 να εκλεγεί μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.
Γεγονός που οδήγησε στο να εκδιωχθεί από την εργασία του στον Μαγκλή. Είναι
βέβαιο ότι η δραστήρια προϋπηρεσία του Μάρκου Δράκου στην ΟΧΕΝ, την ΠΕΟΝ
και τη ΣΕΚ και η ηγετική δικτύωσή του ανάμεσα στη φλεγόμενη για λευτεριά
νεολαία ήσαν προφανώς τα επαρκή προσόντα για να επιλεγεί από τους πρώτους
για τον προετοιμαζόμενο ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα. Και εκείνοι οι έμπιστοι
σύντροφοί του στη Λευκωσία και τη Λεύκα ως οι πρώτοι πυρήνες δράσης. Για την
ιστορική στιγμή κατά την οποία η Κύπρος θα αποκρινόταν επάξια, και ενόπλως
πλέον, στο προσκλητήριο όλων των προηγούμενων ελληνικών της αιώνων.
Μερικοί ιστορικοί ερευνητές έχουν ακόμη την απορία γιατί ένα μέρος του
μυστικού οπλισμού -που ο Αρχηγός Διγενής έστειλε πριν έλθει μυστικά στην
Κύπρο ο ίδιος, και το οποίο εκφορτώθηκε από το ιστιοφόρο «Σειρήν» στην
Χλώρακα τον Μάρτιο 1954- στάλθηκε για απόκρυψη στην, κατοικούμενη και
από Τούρκους, Λεύκα.
Έχοντας μελετήσει πολλές φορές τις αναφορές στα βιβλία και στις αφηγήσεις
των πρωταγωνιστών, έχουμε μία σχετική υποψία ότι:
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Η απάντηση είναι μεν γεωγραφικού προσδιορισμού της σχεδιαζόμενης από τον
Αρχηγό διασποράς, σε διάφορα μέρη του νησιού, των επιχειρήσεων ανορθοδόξου
πολέμου, που ο ίδιος προετοίμαζε. Επικαθορισμένη δε η συγκεκριμένη επιλογή
και της Λεύκας λόγω των εκεί εμπίστων και μυημένων πατριωτών. Του ιερέα
Παπά Ευρυπίδη και του Μάρκου Δράκου, του επικεφαλής ψυχωμένων νέων της
παρέας στη Λεύκα.
Δεν έχουμε άλλα τεκμήρια γι’ αυτό παρά μόνο δύο ενδείξεις:
• Κατά τη διάρκεια του προεπαναστατικού έτους 1954, τα Σαββατοκυρίακα
στη Λεύκα, ο Μάρκος Δράκος μάζευε την παρέα στον σύλλογο «Λεύκο»
και οργάνωνε εκδρομές κουραστικής πεζοπορίας μέσα στα βουνά. Απ’ το
χωριό τους μέχρι τη μονή του Κύκκου. Και από εκεί, επιστροφή οδικώς,
με τα ποδήλατά τους. Που τα έστελναν από πριν με το λεωφορείο άλλων
προσκυνητών στο μοναστήρι. Όταν το φθινόπωρο του επόμενου έτους οι νέοι
εκείνης της παρέας έγιναν πλέον η πρώτη αντάρτικη ομάδα της περιοχής,
αντιλήφθηκαν πλήρως ότι εκείνες οι βουνίσιες πεζοπορίες του Μάρκου
Δράκου στόχευαν στην αναγνώριση του εδάφους. Στον εντοπισμό αθέατων
διαδρομών για αντάρτες. Και στην επισήμανση κατάλληλων σημείων των
δρόμων για τις ένοπλες ενέδρες.
• Τρεις μήνες πριν ξεκινήσει ο ένοπλος αγώνας, τον Γενάρη του ‘55, σε μια
επείγουσα ανάγκη απόκρυψης του μυστικά ελθόντος στην Κύπρο Αρχηγού
Διγενή, επιλέγηκε η Λεύκα και το σπίτι του ξαδέλφου του Μάρκου Δράκου για
διαφυγή και απόκρυψη. Δεν είναι, εξάλλου, καθόλου τυχαίο ότι στην πρώτη
και σημαντικότερη βομβιστική ενέργεια -η οποία σηματοδότησε την έναρξη
του αγώνα της ΕΟΚΑ στην Λευκωσία με την ανατίναξη του ραδιοφωνικού
σταθμού των Αποικιοκρατών- επικεφαλής της μυστικής ομάδας «Αστραπή»
των βομβιστών δολιοφθορέων, που την διενήργησαν επιτυχώς, ορίστηκε από
τον Αρχηγό ο 22χρονος Μάρκος Δράκος. Το πέτυχαν στα πρώτα 30 λεπτά της
σπουδαιότερης Παρασκευής της Κύπρου, ημερομηνίας 1ης Απριλίου 1955.
Από εκείνα τα πρώτα λεπτά της Κυπριακής Επανάστασης, ώρα «μηδέν - μηδέν τριάντα» της Παρασκευής Πρώτης Απριλίου 1955, έως την ώρα «είκοσι τρεις και
δέκα» της Παρασκευής 18ης Ιανουαρίου 1957 όλη η ζωή, η ύπαρξη, η σκέψη και
οι δράσεις του Μάρκου Δράκου ήσαν μόνο ένα, «ΕΟΚΑ».
Ζαλίζοντας -στο επαναστατημένο νησί επί είκοσι ένα μήνες και 18 ημέρες με
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τους αξιότερους εκ των συναγωνιστών του- τον στρατάρχη της βρετανικής
αυτοκρατορίας Κυβερνήτη της Colony of Cyprus σερ Τζων Χάρντινγκ, τα όργανά
του, τους πράκτορες και τους πληροφοριοδότες του.
Είκοσι ένας μήνες και 18 ημέρες - Τόση διήρκεσε η ένοπλη δράση του Μάρκου
Δράκου. Από την εναρκτήρια ανατίναξη του ραδιοσταθμού C.B.S. (“Κυπριακής
Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας”) των Εγγλέζων στη Λευκωσία ως την τελική και
θανατηφόρα ενέδρα των Εγγλέζων στρατιωτών του Σάφφολκ Ρέτζιμεντ στα
βουνά της Ευρύχου.
Όλες ανεξαιρέτως οι τότε και έκτοτε μαρτυρίες, οι προσωπικές αφηγήσεις,
οι μνήμες, τα κείμενα, οι καταθέσεις, οι αναφορές, τα απομνημονεύματα,
τα βιβλία, οι συνεντεύξεις, όλων όσοι τον έζησαν από κοντά -ή συνδέθηκαν,
ή συνεργάστηκαν, ή συμπολέμησαν, λίγο ή περισσότερο, διαδοχικά ή και
περιστασιακά- με τον Μάρκο Δράκο εκείνους τους 21 μήνες και 18 μέρες της
ένοπλης δράσης του, βεβαιώνουν, με ποσοστό σιγουριάς 100%:
- την υποδειγματική ελληνική, χριστιανική και ηγετική λεβεντιά γενναιότητας
- την αδάμαστη ευψυχία και τον αδαμάντινο σεμνό χαρακτήρα εκείνου του
νεαρού, του άψογου και ακέραιου ήρωα.
Όπως τη βιώνει εξάλλου στη συλλογική του μνήμη και στα συναισθήματά του
ο λαός από τις 18 Ιανουαρίου 1957 έως σήμερα, μόλις ακουστεί, κάθε φορά, το
όνομα Μάρκος Δράκος.
Από την 1η Απριλίου 1955 μέχρι που - κατόπιν προδοσίας - συνελήφθη στις 30
Ιουνίου 1955 ο Μάρκος Δράκος στη Λευκωσία, ηγήθηκε σειράς βομβιστικών
επιθέσεων των συναγωνιστών του εναντίον σημαινόντων βρετανικών στόχων,
ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν:
• Η ωρολογιακή βόμβα στο κάθισμα του Εγγλέζου Κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ, που
τοποθέτησε ο συναγωνιστής του Χαρίλαος Ξενοφώντος στο κινηματοθέατρο
Παλλάς στις 25 Μαΐου 1955. Γλύτωσε όμως ο Άρμιτεϊτζ, επειδή έφυγε γι’
άλλους λόγους στη μέση του κινηματογραφικού έργου.
• Η βόμβα που ανατίναξε μέρος του αστυνομικού σταθμού των Εγγλέζων στον
Άγιο Δομέτιο στις 19 Ιουνίου 1955.
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• Η ωρολογιακή βόμβα, τις ίδιες μέρες, στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό στο
Σεράγιο του τουρκομαχαλλά της Λευκωσίας.
Μετά τη σύλληψή του στις 30 Ιουνίου 1955 οδηγήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές,
όπου στις 2 Σεπτεμβρίου μετείχε στην εξέγερση των κρατουμένων, με αποτέλεσμα
την επόμενη μέρα ένας αριθμός κρατουμένων, μαζί κι ο Μάρκος Δράκος, να
μεταφερθούν από τους Άγγλους για εγκλεισμό στο Φρούριο της Κερύνειας, το
οποίο είχε μετατραπεί σε φυλακή.
Μέσα σε είκοσι μέρες οι εκεί φυλακισμένοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, με επικεφαλής
τον Μάρκο Δράκο, σχεδίασαν, οργάνωσαν μεθοδικά και πέτυχαν στις 23
Σεπτεμβρίου την καταπληκτική απόδραση 16 φυλακισμένων, κατεβαίνοντας με
δεμένα σεντόνια τη νύκτα απ’ τα κομμένα σίδερα του παραθύρου του πύργου
του Φρουρίου της Κερύνειας.

Την 1η Οκτωβρίου 1955 μεθοδεύτηκε η μετάβαση των καταζητούμενων
δραπετών, με τη συνδρομή και του μετέπειτα απαγχονισθέντος ήρωα της ΕΟΚΑ
Στέλιου Μαυρομμάτη, από τον Λάρνακα της Λαπήθου στην ιερά μονή Κύκκου.
Στα βουνά του Κύκκου ήσαν ήδη κρυμμένοι άλλοι τρεις, από αλλού δραπέτες
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συναγωνιστές, πρώτοι αντάρτες: Ο Χαράλαμπος Μούσκος κι ο Ευτύχιος Σαλάτας,
αμφότεροι της γειτονιάς του Αγίου Κασσιανού και των εκρήξεων της 1ης Απριλίου
1955 στη Λευκωσία, και ο Κύπριος φοιτητής Νίκος Σπανός, ο οποίος εγκατέλειψε
τις σπουδές του στην Αθήνα, αφού έτυχε ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στα όπλα,
για να ενταχθεί στην ΕΟΚΑ.
Τότε ακριβώς ο Μάρκος Δράκος συγκρότησε την πρώτη αντάρτικη ομάδα με τ’
όνομα «ΟΥΡΑΝΟΣ» στα κρησφύγετα των βουνών του Κύκκου. Η οποία έδρασε,
με εναλλασσόμενη συγκρότηση και με πολλές σπουδαίες επιδόσεις σε ενέδρες
εναντίον των Εγγλέζων τους επόμενους μήνες, από τον Νοέμβριο του 1955 και
σε όλη τη διάρκεια του 1956. Στην ομάδα του Μάρκου Δράκου κατέφυγε τον
Γενάρη του 1956 και ο ίδιος ο Αρχηγός Διγενής.
Είχε προηγηθεί, λίγες μέρες νωρίτερα, η καταστροφική για τα αγγλικά στρατεύματα
και σωτήρια για την κυπριακή επανάσταση μάχη στα κρησφύγετα του αρχηγείου
της ΕΟΚΑ στα Σπήλια, την 11η Δεκεμβρίου 1955. Εκεί όπου, καλύπτοντας τη
διαφυγή του Αρχηγού Διγενή και των συνεργατών του, ο έφεδρος ανθυπολοχαγός
του Ελληνικού Στρατού, και ήδη αρχιαντάρτης του Πενταδακτύλου Γρηγόρης
Αυξεντίου, αξιοποιώντας την ομίχλη κι εκμεταλλευόμενος τις πτυχές του ορεινού
εδάφους, πυροβολώντας με γερμανικό αυτόματο «μαρσίπ» τις ένθεν και ένθεν
κινούμενες διμοιρίες των Εγγλέζων, τις παρέσυρε να αλληλοσκοτωθούν.
Στα κρησφύγετα των βουνών του Κύκκου με τους αντάρτες του Μάρκου Δράκου
παρέμεινε ο Αρχηγός Διγενής μέχρι τον Ιούνιο του 1956. Διεθύνοντας από εκεί
τον αγώνα σε όλη την Κύπρο με το εκπληκτικά αποδοτικό και ανεξιχνίαστο
σύστημα των μυστικών συνδέσμων που επινόησε.
Στο μοναστήρι του Κύκκου, με επικεφαλής της ένοπλης ασφάλειας τον Μάρκο
Δράκο, πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1956 η μόνη μυστική συνάντηση
των Αρχηγών του αγώνα, του Μακαρίου και του Γρίβα-Διγενή. Ο Εθνάρχης
ενημέρωσε τον Αρχηγό για τις διεξαγόμενες συνομιλίες του με τον ΄Αγγλο
Κυβερνήτη σερ Τζων Χάρντινγκ, και την επικείμενη, όπως νόμιζε, συμφωνία.
Ήταν τότε που ο Διγενής πίστεψε προς στιγμήν ότι επέρχεται η λήξη του ένοπλου
αγώνα. Γι’ αυτό κι επέτρεψε στον αντάρτη Μίκη Φυρίλλα να απαθανατίσει τον
ίδιο και τους αντάρτες του Μάρκου με τη φωτογραφική του μηχανή. Είναι, έκτοτε,
οι μοναδικές φωτογραφίες ανταρτών με τον Αρχηγό στον 4ετή ένοπλο αγώνα
της ΕΟΚΑ. Άλλες δύο φωτογραφίες του Διγενή σ’ έκεινα τα λημέρια απαθανάτισε
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σε μυστική συνάντηση που είχε μαζί του τη Δευτέρα του Πάσχα 7 Μαΐου 1956 ο
τότε πρόξενος της Ελλάδος στη Λευκωσία Ροδής Κανακάρης Ρούφος.
Από τον Νοέμβριο του 1955 ως τον Νοέμβριο του 1956 οι αντάρτες του
Μάρκου Δράκου επιχείρησαν οκτώ συνολικά καταδρομικές ενέδρες εναντίον
των βρετανικών στρατευμάτων στα βουνά των περιοχών Ξερού, Λεύκας,
Καλοπαναγιώτη, Πεδουλά, Κύκκου, οι μισές από τις οποίες απέβησαν άκρως
επιτυχημένες.
Εκείνοι οι νεαροί άνδρες της ΕΟΚΑ που πήραν στα χέρια τους τα όπλα της
πατρίδος τα ιερά, για να απελευθερώσουν την Κύπρο από τους Εγγλέζους
-νικητές των δύο Παγκοσμίων Πολέμων- εκτός από τον έχοντα στρατιωτική
εμπειρία ανθυπολοχαγό Γρηγόρη Αυξεντίου και δυο τρεις άλλους σε ολόκληρο
το νησί, δεν είχαν ποτέ προηγουμένως εκπαιδευτεί στα όπλα. Δεν έτυχαν καν
στοιχειώδους στρατιωτικής εκπαιδεύσεως. Δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους
βολή με περίστροφο, με πιστόλι, με στρατιωτικό τυφέκιο, με αυτόματο ή
οπλοπολυβόλο. Είχαν όμως ψυχή. Αποφασισμένοι, με της καρδιάς το πύρωμα,
γενναίοι, πειθαρχημένοι και ατρόμητοι στον αγώνα. Με πλήρη γνώση ότι η
επόμενη ριπή των Εγγλέζων στρατιωτών ή η επόμενη κρεμάλα του Χάρντινγκ
πιθανόν να έγραφε το δικό τους όνομα. Ανδρειωμένοι κι έτοιμοι για κάθε
αυτοθυσία, αν και η πρώτη φορά που πάτησαν τη σκανδάλη και δοκίμασαν πώς
πυροβολεί το όπλο τους -που τους εμπιστεύθηκαν- ήταν στην πρώτη πολεμική
αποστολή που τους ανατέθηκε εναντίον του αγγλικού στρατού. Επίσης, ο
οπλισμός και τα πυρομαχικά που είχαν στα χέρια τους ήταν μια πανσπερμία
όπλων και διαμετρημάτων, παλιών φυσιγγίων, λάφυρα τα περισσότερα από την
εθνική αντίσταση του 1940-1945 στην Ελλάδα, που είχε στείλει με το ιστιοφόρο
«ΣΕΙΡΗΝ» στην Χλώρακα το 1954 ο Διγενής.
Αυτή η επισήμανση έχει την δική της σημασία, μερικές φορές καθοριστική,
στην εξήγηση και των αποτυχιών των ανταρτών στις ενέδρες που έλαβαν μέρος
εναντίον των αγγλικών στρατευμάτων.
Ο ομιλών δημοσιογράφος πήρα κάποτε μια «ανακριτικού τύπου» συνέντευξη
από ένα γνωστό κι επιτυχημένο στη δράση μέλος του εκτελεστικού της ΕΟΚΑ
στη Λευκωσία, μετέπειτα αντάρτη, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στην ζωή και είναι
απόψε εδώ μαζί μας: «Πού έκανες εκπαίδευση στη χρήση του πιστολιού; Πόσες
βολές και πού τις έκαμνες, για να μάθεις τη λειτουργία και τη σκόπευση του
πιστολιού;», τον ρώτησα.
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«Λάζαρέ μου, η πρώτη βολή που έκανα με κείνο το πιστόλι, ήταν στην πρώτη
αποστολή που αναλάβαμε», μου είχε πει.
Σας διαβεβαιώ ότι ρώτησα και πολλούς άλλους της ΕΟΚΑ και είχα πάρει την
ίδια απάντηση, σχεδόν απ’ όλους. Μερικοί είναι απόψε ανάμεσά σας εδώ στα
μπροστινά καθίσματα.
- Στην πρώτη επιχείρηση ανατίναξης του ραδιοσταθμού, την 1η Απριλίου 1955,
η ομάδα ΑΣΤΡΑΠΗ του Μάρκου Δράκου είχε και δύο περίστροφα που πρώτη
φορά τα έπιαναν στα χέρια τους. «Δύο περίστροφα που οι σφαίρες για να
στερεωθούν στον κύλινδρο ήταν τυλιγμένες με χαρτί», είπε ένας της ομάδας.
Προφανώς -για όσους ξέρουν- εκείνα τα φυσίγγια ήσαν για άλλο όπλο. Δεν
χρειάστηκε, τελικά, να τα δοκιμάσουν εκείνη τη νύκτα.
- Ένας από τους εν ζωή τομεάρχες της ΕΟΚΑ μου διηγήθηκε πρόσφατα, σ’ ένα
πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς όπου συναπαντηθήκαμε, ότι: Στη μάχη του
Νοσοκομείου 31 Αυγούστου 1956 για την απελευθέρωση του φυλακισμένου
αγωνιστή Γιωρκάτζη, όπου θυσιάστηκαν οι αγωνιστές Ιωνάς Νικολάου και
Κυριάκος Κολοκάσης, ίσως να αποφεύγονταν οι θυσίες, αν θυμόταν εγκαίρως
τις οδηγίες χειρισμού του καινούργιου πιστολιού που του έδωσαν ένας από
τους επιζήσαντες της μάχης αγωνιστές.
- Στη μάχη του Μαχαιρά στις 3 Μαρτίου 1957 μπορούσε η εξέλιξή της να ήταν
διαφορετική, αν τη στιγμή που, με διαταγή του Αυξεντίου, ο Αυγουστής έριξε
τη μοναδική τους καπνογόνο δεν ήταν στην ασφάλεια το αυτόματό του, ένα
Τόμσον, και έριχνε εγκαίρως τα πυρά του κατά των Άγγλων, όπως ο ίδιος ο
Αυγουστής διηγείται.
Τέτοια και παρόμοια μπορούν να εντοπιστούν σε πολλές επιχειρήσεις της
ΕΟΚΑ, μαρτυρημένα από τους ίδιους τους αγωνιστές. Έχοντας στο μυαλό αυτές
τις πραγματικές παραστάσεις, των ανεκπαίδευτων και χωρίς πείρα αγωνιστών
αφενός, και των προβλημάτων οπλισμού και φυσιγγίων αφετέρου, μπορούμε να
εξηγήσουμε και την αποτυχημένη ενέδρα που έστησε στις 15 Δεκεμβρίου 1955 η
εννεαμελής αντάρτικη ομάδα του Μάρκου Δράκου στο Μερσινάκι των αρχαίων
Σόλων.
Όπου θυσιάστηκε ο πρώτος σε μάχη αντάρτης, ο Χαράλαμπος Μούσκος,
συνελήφθησαν και απαγχονίστηκαν οι αντάρτες Ανδρέας Ζάκος και Χαρίλαος
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Μιχαήλ και διέφυγε τραυματισμένος από σφαίρα στο κεφάλι ο Μάρκος Δράκος.
Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας σ’ εκείνη την αποτυχημένη ενέδρα
της ΕΟΚΑ, όπως ο ίδιος ο Μάρκος Δράκος με την υποδειγματική εντιμότητά
του ομολογούσε, ήταν η γενναιότητα του αντιπάλου. Του εμπειροπόλεμου
Άγγλου ταγματάρχη Brian Jackson Coombe.
Έχοντας μελετήσει διεξοδικά όλες τις γραπτές μαρτυρίες και τα δημοσιεύματα
για εκείνη την ενέδρα, αλλά και τις λεπτομερείς επί δικαστηρίω καταθέσεις
των Βρετανών εμπειρογνωμόνων οπλισμού και πυρομαχικών, στα πρακτικά της
δίκης και θανατικής καταδίκης των Ζάκου και Μιχαήλ που συνελήφθησαν στο
Μερσινάκι, διαμορφώσαμε την εξής εικόνα, την οποία δημοσιεύσαμε και το
2013:
«Κατά πάσαν πιθανότητα, στην εξ απειρίας αποτυχημένη ενέδρα στο Μερσινάκι
των αρχαίων Σόλων, Πέμπτη 15.12.1955, ο 23χρονος ήρωας Χαράλαμπος
Μούσκος, πρώτη φορά στη ζωή του χειριζόταν εκεί το γερμανικό αυτόματο MP40 Schmeisser των 9 χιλιοστών, κοινώς «Μαρσίπ», με αριθμό κατασκευής 4137.
Λάφυρο προφανώς της Εθνικής Αντίστασης κατά των Γερμανών κατακτητών στην
Ελλάδα 1941-44, απ’ όπου έφερε ο Διγενής τα πρώτα όπλα της ΕΟΚΑ. Όπως και
το μοναδικό γερμανικό αυτόματο τυφέκιο εφόδου, ΜΡ-44 Sturmgewehr 7.92x33
χιλ. που κρατούσε στην ίδια ενέδρα ο αντάρτης Νίκος Ιωάννου Ψωμάς και το
οποίο απ’ την αρχή έπαθε εμπλοκή. Δεν έριξε ούτε μία σφαίρα. Και βρήκαν μετά
οι Εγγλέζοι εκεί πεσμένο έναν από τους γεμιστήρες του και 192 από τα φυσίγγιά
του που δεν ταίριαζαν σε κανένα άλλο όπλο. Ούτε ο αντάρτης Στέλιος Ξαπόλυτος
πρόλαβε να πυροδοτήσει τη βόμβα που θ’ ανατίναζε το γιοφύρι, καθώς διερχόταν
το στρατιωτικό Austin Champ 76BE83. Ούτε ο τραυματισμένος Ανδρέας Ζάκος
πρόλαβε να πυροβολήσει με το ισπανικό πιστόλι Guernica 7.65 χιλ. υπ’ αριθμ.
71233, που είχε μαζί του. Το σίγουρο είναι ότι πρόλαβαν να ρίξουν τα πυρά τους
κατά του εχθρού ο Μάρκος Δράκος με ένα εγγλέζικο Sten 9 χιλ. κι ο Μούσκος με το
Μαρσίπ των 9 χιλ. Καθήλωσαν το αγγλικό όχημα, με νεκρό τον 20χρονο συνοδηγό
υποδεκανέα James Brian Morum των  Royal Engineers. Τους εξουδετέρωσε, όμως,
μόνος, ο εμπειροπόλεμος και γενναίος ταγματάρχης Brian Jackson Coombe μ’
ένα αυτόματο Sten κι ένα 38ρι περίστροφο»...
Το 2013, επίσης, οι επιστημονικές μελέτες του νυν διευθυντή του Μουσείου
Αγώνος ΕΟΚΑ κ. Ανδρέα Κάρυου μας τροφοδότησαν με επιπλέον γνώση, που
δημοσιεύσαμε στην ΣΗΜΕΡΙΝΗ (12.9.2013) με τον τίτλο το 13ο φυσίγγιο του
Μάρκου Δράκου. Διαβάζω σχετικό απόσπασμα:
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«Πενηνταέξι χρόνια, μετά από την ηρωική θυσία τού εκ των κορυφαίων ανταρτών
της ΕΟΚΑ. Μάρκου Δράκου, ανακαλύπτουμε ότι στα μαρμαρένια αλώνια της
τελικής αναμέτρησής του με τον στρατό των Εγγλέζων αποικιοκρατών, τον
«πρόδωσε» το όπλο του. Στη μάχη με τους ενεδρεύοντες Άγγλους στρατιώτες
του Suffolk Regiment της 3ης βρετανικής Ταξιαρχίας, ώρα 23:10  της Παρασκευής
18 Ιανουαρίου 1957, στα βουνά της Σολέας, ενάμιση μίλι νοτιοανατολικά της
Ευρύχου, το εγγλέζικο αυτόματο όπλο Στεν, με το οποίο ο Δράκος ανταπέδιδε τα
πυρά στους διώκτες του, έπαθε εμπλοκή καθώς το 13ο φυσίγγιο στην θαλάμη
είχε αφλογιστία.
Το κατέθεσαν οι ίδιοι οι Εγγλέζοι: Οι επικεφαλής μίας οκταμελούς εκ των ομάδων
της ενέδρας. Ο δεκανέας Brian King κι ο υποδεκανέας Henry Kenneth Fowler,
στην έρευνα που ακολούθησε για εξακρίβωση των αιτιών θανάτου του Μάρκου
Δράκου και στον βρετανικό φάκελο που εντόπισε στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου ο
ιστορικός ερευνητής Ανδρέας Κάρυος.
Ο Brian King κατέθεσε: «Περίπου η ώρα 23:10 αλλάξαμε τις δύο ομάδες της
ενέδρας μας. Αντιληφθήκαμε έναν άνδρα ακριβώς μέσα στη γραμμή πυρός μας.
Μια από τις ομάδες των στρατιωτών μας αμέσως άνοιξε πυρ και την ίδια στιγμή
αυτός ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον μας. Είχε ένα όπλο Sten. Πυροβόλησε
περίπου 12 φορές. Ο Fowler κι εγώ ανταποδώσαμε τα πυρά […] Αυτός ο άνδρας
θεάθηκε να πέφτει στο έδαφος περίπου δέκα γιάρδες μακριά από μένα […] Έπειτα
προσεγγίσαμε το σώμα του άνδρα στο έδαφος, το οποίο δεν κινήθηκε από τότε
που έπεσε. Πρώτα πήραμε το όπλο του. Ήταν γεμισμένο με ένα αριθμό σφαιρών
στον γεμιστήρα. Ήταν ένα όπλο Sten […] Ο λόγος για τον οποίο ο συγκεκριμένος
άνδρας σταμάτησε να πυροβολεί ήταν ότι υπήρξε μια σφαίρα που απέτυχε να
πυροδοτηθεί μέσα στο όπλο»…
Δηλαδή τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της εκ του συστάδην μάχης, ένα φυσίγγιο
αφλογιστίας μέσα στη θαλάμη προκάλεσε εμπλοκή στο Στεν του Μάρκου
Δράκου, την πιο μοιραία γι’ αυτό στιγμή. Το άγνωστο, επί 56 χρόνια σημαντικό
αυτό στοιχείο, το διαβάσαμε στο κείμενο του Ανδρέα Κάρυου «Οι βρετανικές
αρχειακές πηγές και οι επιμέρους πτυχές του κυπριακού αγώνα».
Παρασκευή, λοιπόν, 18η Ιανουαρίου 1957, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, θυσιάστηκε
πολεμώντας τους Εγγλέζους Κατακτητές, στα βουνά της Ευρύχου, ο 24χρονος
αντάρτης της ΕΟΚΑ Μάρκος Δράκος. Tην επόμενη μέρα, Σάββατο 19η Ιανουαρίου
1957, στις 8 το βράδυ, οι Εγγλέζοι έθαψαν τον νεκρό ήρωα στις Κεντρικές
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Φυλακές της Λευκωσίας. Στο πρόχειρο κοιμητήριο που επίτηδες έφτιαξαν για
την ΕΟΚΑ τον προηγούμενο χρόνο, δίπλα στο προαύλιο της Αγχόνης. Τα έκτοτε
Φυλακισμένα Μνήματα.
Πριν από τον Μάρκο Δράκο οι Εγγλέζοι είχαν ήδη ενταφιάσει εκεί Οκτώ Ήρωες
της ΕΟΚΑ, οι οποίοι απαγχονίστηκαν από τους δήμιους της Χερ Μάτζεστι.
• Τον Μιχαλάκη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου στις 10 Μαΐου 1956
• Τον Ανδρέα Ζάκο, τον Ιάκωβο Πατάτσο και τον Χαρίλαο Μιχαήλ στις 9
Αυγούστου 1956
• Τον Στέλιο Μαυρομμάτη, τον Ανδρέα Παναγίδη και τον Μιχάλη Κουτσόφτα
στις 21 Σεπτεμβρίου 1956.
Οι Εγγλέζοι έθαψαν, μετά τον Μάρκο Δράκο, άλλους Τέσσερεις Ήρωες στα
Φυλακισμένα Μνήματα:
• Τον Γρηγόρη Αυξεντίου στις 4 Μαρτίου 1957
• Τον Ένατο και τελευταίο απαγχονισθέντα Ευαγόρα Παλληκαρίδη στις 14
Μαρτίου 1957
• Τον Στυλιανό Λένα στις 28 Μαρτίου 1957
• Δέκατο τρίτο και τελευταίο, τον Κυριάκο Μάτση στις 20 Νοεμβρίου 1958.
Εντελώς μόνος και αυστηρά φρουρούμενος από ένοπλους Εγγλέζους στρατιώτες,
ο ιερέας των Κεντρικών Φυλακών εκείνα τα χρόνια και εφημέριος του καθεδρικού
ναού του Αγίου Ιωάννη της Λευκωσίας, ο Παπάντωνης Ερωτοκρίτου, τέλεσε στα
σκοτεινά, στο προαύλιο της Αγχόνης, μία προς μία τις φυλακισμένες νεκρώσιμες
ακολουθίες των Δεκατριών Ηρώων.
Μετά τον Αγώνα, το 1962, ο Παπάντωνης έγραψε ένα μικρό, συγκλονιστικά
κατατοπιστικό βιβλίο, με τον τίτλο «Πώς έζησα το δράμα των Απαγχονισθέντων»,
που εκδόθηκε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εξαντλημένο και μόνο σε
φωτοτυπίες διακινούμενο, το βιβλίο του μακαριστού Παπάντωνη φρόντισε για
την επανέκδοσή του το 2009 η πρώην υπουργός Παιδείας, ως πρόεδρος τότε
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του Σ.Ι.Μ.Α.Ε., η Κλαίρη Αγγελίδου. Για τους νεότερους. Ώστε να το βρίσκουν
τουλάχιστον στο μικρό βιβλιοπωλείο που λειτουργεί μέχρι σήμερα απέναντι από
την είσοδο των Φυλακισμένων Μνημάτων.
Είναι οι Δεκατρείς εκ των Αρχαγγέλων της κυπριακής ελευθερίας, αγωνιστών
της ΕΟΚΑ. Στην έκτοτε «Κιβωτό με τα αγιότερα των αγίων του κυπριακού
Ελληνισμού», όπως έγραψε ένας ποιητής για τα Φυλακισμένα Μνήματα.
Εννέα Μνήματα Δεκατριών πανευφήμων και πανενδόξων Αθανάτων Ηρώων της
ΕΟΚΑ.
- Στον ίδιο τάφο, μπροστά στην στενή είσοδο, μαζί, ο Αυξεντίου και ο
Παλληκαρίδης.
- Στον πρώτο τάφο δεξιά, μαζί, ο Παναγίδης κι ο Κουτσόφτας.
- Στον πρώτο τάφο αριστερά ο Ζάκος με τον Μάτση.
- Στη γωνιά μέσα αριστερά ο Ανδρέας Δημητρίου με τον Λένα.
- Σε μονούς τάφους ο Μαυρομμάτης, ο Καραολής, ο Δράκος, ο Χαρίλαος Μιχαήλ
και ο Πατάτσος.
Πού ακριβώς είχαν ενταφιάσει, τότε, τον κάθε Έναν από τους Δεκατρείς οι
Εγγλέζοι, ουδείς είδε. Ουδείς ήξερε. Ακόμη και τον Παπάντωνη, που οι ίδιοι
μετέφερναν σε κάθε περίπτωση στις φυλακές για να ψάλλει τις νεκρώσιμες
ακουλουθίες, επάνω από φέρετρα αφημένα στο έδαφος στο προαύλιο ανάμεσα
στην Αγχόνη και στα Φυλακισμένα Μνήματα, δεν τον άφησαν ποτέ να εισέλθει
για να δει πού ακριβώς και πώς τους έθαβαν.
Όταν το 1959 ο τελευταίος Εγγλέζος διευθυντής των φυλακών Άκερ παρέδιδε τις
φυλακές στον Έλληνα διευθυντή, έσπευσε εκεί ο Παπάντωνης, ζήτησε και πήρε
το σχεδιάγραμμα ενταφιασμού των Δεκατριών Ηρώων που είχαν φυλαγμένο
στο αρχείο τους οι δήμιοι. Έτσι τοποθετήθηκαν και οι πρώτοι σταυροί με τα
ονόματα των ηρώων στα Φυλακισμένα Μνήματα, μετά που έφυγαν οι Εγγλέζοι.
Ο Παπάντωνης έδωσε το δακτυλογραφημένο αγγλιστί σχεδιάγραμμα που
τυπώθηκε στο μικρό εκείνο βιβλίο του.
Όταν ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, έγραφε Μάιο μήνα του 1823
στην Ζάκυνθο τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι
ύστερα από 133 ακριβώς χρόνια, από τον Μάιο του 1956, κάποιοι Έλληνες
Κύπριοι της ΕΟΚΑ θα ανέβαιναν στην Αγχόνη των Εγγλέζων Αποικιοκρατών,
ψάλλοντας τους δικούς του στίχους ως την Ύστατη Πνοή τους. Δεν μπορούσε
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ούτε να προβλέψει, ο Διονύσιος Σολωμός, πιο συγκλονιστική και θυσιαστική
τελετή που ιερώθηκε και καθιερώθηκε στην Κύπρο, το:
«Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη,
απ΄ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε ω χαίρε ελευθεριά», ως ο ιερότερος ΥΜΝΟΣ των αγωνιζομένων για
λευτεριά Ανθρώπων.
Ψάλλοντας στεντόρεια το «Σε Γνωρίζω Από την Κόψη», βάδιζαν από το Κελλί των
Μελλοθανάτων προς την Αγχόνη και οι Εννέα Απαγχονισθέντες. Και αντηχούσε,
την ίδια στιγμή, απ’ όλα τα στόματα, απ’ όλα τα κελιά των γυναικών και ανδρών
της ΕΟΚΑ στις φυλακές και στα κρατητήρια των Εγγλέζων Κατακτητών. Σε όλα τα
λημέρια και τα κρησφύγετα των ανταρτών της ΕΟΚΑ. Σε όλον τον υπόδουλο λαό,
που αγωνιζόταν για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού, την απελευθέρωση της
Κύπρου και την Ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα.
Σε εκείνον τον ιερότατο και ενδοξότερο χώρο αξιώθηκε να ενταφιαστεί και να
ενθρονιστεί, επάξια πλέον, στο Πάνθεο των Αθανάτων, μαζί με άλλους δώδεκα
εκ των αξιότερων συναγωνιστών του, ο Μάρκος Δράκος, εκείνο το Σάββατο
βράδυ 19 του Γενάρη 1957. Νωρίτερα εκείνην τη μέρα οι Εγγλέζοι φρόντισαν
να ξεγελάσουν τους γονιούς και την οικογένεια του Μάρκου, οι οποίοι είχαν
πάει στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της Πεντάγυιας για να ντύσουν με τα
καλά του, το άσπρο πουκάμισο και τη γαλάζια γραβάτα, τον λεβέντη τους και
για να παραλάβουν το νεκρό παλληλάρι τους, για να το κηδεύσουν στη Λεύκα.
Στην πραγματικότητα οι Άγγλοι τους έκλεψαν δολίως τη σορό του Μάρκου
Δράκου και τη μετέφεραν στη Λευκωσία. Για να φυλακίσουν ακόμη και νεκρό
τον επικηρυγμένο με 5.000 λίρες αντάρτη της ΕΟΚΑ.
Απόψε μαζευτήκαμε εδώ, ύστερα από 63 χρόνια, για τον Μάρκο Δράκο. Η ομιλία
μου, το πιστεύω ακράδαντα, θα μπορούσε να ήταν η πιο σύντομη ομιλία που
εκφωνήθηκε ποτέ. Μια ομιλία δύο μόνο λέξεων: Μάρκος Δράκος. Διότι αυτό
το όνομα τα περικλείει όλα. Για τον Μάρκο Δράκο αρκεί μόνο να εκφωνήσεις το
όνομά του. Διότι, όλα όσα σημαίνουν αυτές οι δύο λέξεις, είναι ήδη χαραγμένα
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ανεξίτηλα στη μνήμη των Ελλήνων της Κύπρου. Στη μνήμη του έθνους των
Ελλήνων. Όχι μόνο στα 63 χρόνια που πέρασαν, αλλά, πιστεύω, και σε όλους
τους επόμενους ελληνικούς αιώνες. Αιώνες οι οποίοι πάντοτε θα λαμπρύνονται
από εκείνα τα τέσσερα γράμματα: ΕΟΚΑ. Της ένδοξης τετραετίας 1955 -1959. Με
ένα προς ένα τα ονόματα των Αθανάτων Ηρώων αυτουργών της.
Αξίζει όμως. Ως οφειλόμενο μνημόσυνο στον ήρωα. Ως έμπρακτη και πάλιν
επαλήθευση της υλικής υπόστασης της αθανασίας του ήρωα. Και, ιδίως, ως
προσφορά προς τους νεοτέρους. Να θυμηθούμε κι εφέτος, όπως κάθε Γενάρη
από τότε, τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες, του υποδειγματικού ήρωα Μάρκου
Δράκου. Επειδή ακριβώς ήταν ένας από τους επιλέκτους, επικεφαλής των
ολίγων εκείνων επιλέκτων, οι οποίοι, είχαν στη νιότη τους τη μέγιστη ευλογία,
που φύλαγαν υπομονετικά οι ελληνικοί αιώνες, να εκτοξεύσουν με τα δικά
τους χέρια, εμπράκτως, με τις αυτοσχέδιες βόμβες τους, με τη δράση τους, με
τα φυλλάδια της 1ης Προκήρυξης, με το Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ και με το ΠΟΛΛΩ
ΚΑΡΡΟΝΕΣ ΤΟΥΤΩΝ στη γιγαντωμένη ψυχή τους, το υπέρλαμπρο έκτοτε γεγονός
της 1ης Απριλίου 1955.
Μπορούσε, ο Μάρκος Δράκος, απέχοντας ήσυχα κι αθόρυβα, να είχε μιαν
άλλη, σίγουρη, προσοδοφόρα, επαγγελματική σταδιοδρομία. Και μιαν άνετη
οικογενειακή ζωή. Νέος, ωραίος, αθλητικός, άψογος, αγαπητός απ’ όλους,
αποφοίτησε με άριστα και πρώτευσε μεταξύ εκατοντάδων σε εξετάσεις για την
επαγγελματική του αποκατάσταση. Αλλά ο Μάρκος Δράκος ήταν από ένα άλλο
κράμα. Και με άλλα γράδα. Των πιο επίλεκτων νέων πατριωτών της Κύπρου της
δεκαετίας του ‘50. Το κράμα της υποδειγματικής ανιδιοτέλειας. Της έμπρακτης
κοινωνικής αλληλεγγύης. Της ευλαβικής καθημερινής πραγμάτωσης των αξιών
της χριστιανικής θρησκείας. Της ασάλευτης πίστης. Και τα γράδα της ατρόμητης,
μέχρι αυτοθυσίας, προσήλωσης στο πατριωτικό καθήκον για την απελευθέρωση
της υπόδουλης πατρίδας και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό.
Οι νεότεροι ιστορικοί ερευνητές μπορούν να μελετήσουν πλήθος βιβλία, έγγραφα,
αναφορές, γεγονότα επαλήθευσης της ελληνικής αντιστασιακής παιδείας των
υποδούλων στους Εγγλέζους Κυπρίων. Τα έγραψαν και τα τεκμηρίωσαν πολλοί.
Ακόμα και οι εχθρικότεροι του Ελληνισμού, παλαιοί και νεότεροι. Ντόπιοι και
αλλοδαποί.
Προτείνουμε, για κάθε περαιτέρω προσπάθεια διερεύνησης, το κείμενο «Παιδεία
και Εκπαίδευση στην Κύπρο επί Αγγλοκρατίας, αγώνες για τη διατήρηση του
42

Μάρκος Δράκος - Η Ζωή, η Δράση, η Θυσία και η Αθανασία του

εθνικού φρονήματος» του διακεκριμένου εκπαιδευτικού Μιχαλάκη Μαραθεύτη.
Στο βιβλίο του «Μνήμες και δάφνες από τον αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959», που
εκδόθηκε το 2013 στη Λευκωσία.
Και ειδικά για τον ήρωα που τιμούμε απόψε, το σπουδαίο βιβλίο της αείμνηστης
Τομεάρχισσας της ΕΟΚΑ Ελενίτσας Σεραφείμ Λοΐζου με τον τίτλο «ΜΑΡΚΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ, η σεμνότητα του ήθους και η αρετή της ψυχής». Εκδόθηκε το 1997
και είναι ήδη εξαντλημένο. Επιτακτικό και το καθήκον επανέκδοσής του. Ιδίως
επειδή το συζυγικό επίθετο Λοΐζου της Τομεάρχισσας αναφέρεται στην ηρωική
οικογένεια των Λοΐζου από το Καλό Χωριό Λεύκας. Εν όπλοις συντρόφων του
Μάρκου Δράκου μέχρι τη νύκτα της ηρωικής θυσίας του.
Προτείνουμε επίσης, για τη διεξοδική μελέτη της αντάρτικης δράσης του Μάρκου
Δράκου, το βιβλίο ενός ακόμη εκ των ανταρτών, συγχωριανών και επιστήθιων
φίλων του, «Εμπειρίες και Βιώματα ΕΟΚΑ 1955-1959», του Νίκου Ιωάννου Ψωμά
από τη Λεύκα, που εκδόθηκε το 2011.
Και για πολλές άλλες λεπτομέρειες του πολύμηνου συναπαντήματος του Μάρκου
Δράκου και των ανταρτών του το 1956, στα λημέρια των βουνών του Κύκκου,
με τον Αρχηγό Διγενή, πολύτιμο είναι το βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος
Νίκος Παπαναστασίου το 2009, για τον συνοδό, σωματοφύλακα και μάγειρα
του Αρχηγού αντάρτη Λάμπρο Καυκαλίδη από τον Αγρό, με τίτλο «Λάμπρος
Καυκαλίδης το ‘αγρινό’ της ΕΟΚΑ».
Πολύτιμα επίσης στοιχεία αντλήσαμε από το κορυφαίο και βραβευμένο το 1993
και από την Ακαδημία Αθηνών επτάτομο βιβλίο του Χρίστου Ανδρέου με τον τίτλο
«Πεθαίνοντας για την Ελευθερία», αφιερωμένο στους Εννέα Απαγχονισθέντες
Αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ο τρίτος τόμος του οποίου αναφέρεται διεξοδικά στους
Απαγχονισθέντες Αντάρτες της ομάδας του Μάρκου Δράκου, τον Ανδρέα Ζάκο
και τον Χαρίλαο Μιχαήλ της μάχης στο Μερσινάκι.

Αιωνία θα είναι η μνήμη τους.
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Επιχειρησιακό Στρες Μάχης &
Μετατραυματικό Στρες
Αντισυνταγματάρχη (ΥΓ) Ιωάννη Πέτρου,
MSc Κλινικού Ψυχολόγου
Στρες: Είναι η απάντηση του σώματος σε γενικές εξωτερικές πιέσεις. Εμφανίζεται
σε καταστάσεις που απαιτούν προσαρμογή (δράση). Αποτελεί φυσιολογική
διαδικασία προετοιμασίας για την αντιμετώπιση ενός στρεσογόνου παράγοντα.
Είναι παρόν στην καθημερινή μας ζωή. Μας βοηθά να παραμείνουμε ζωντανοί,
να λειτουργούμε καλύτερα και να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του
περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει σωματική και συναισθηματική αντίδραση και
αλλαγές από τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Ενεργοποιούνται αντανακλαστικά
του οργανισμού που θέτουν το σώμα σε ετοιμότητα για μάχη ή φυγή από τον
στρεσογόνο παράγοντα (fight or flight situation). Κυρίαρχο συναίσθημα είναι ο
φόβος.
Θετικό Στρες – Eustress: Ονομάζεται το στρες που είναι απαραίτητο για την
υγεία και την ισορροπία του καθενός απέναντι στους παράγοντες στρες
και προϋποτίθεται για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του ατόμου, που
επιτυγχάνεται με τη βαθμιαία μεγαλύτερη έκθεση στους παράγοντες αυτούς.
Αυτή η έκθεση σε σωματικούς παράγοντες οφείλει να είναι επαρκής για
τη βελτίωση των ανακλαστικών του στρες. Παραδείγματα αποτελούν ο
εγκλιματισμός στη ζέστη, η αύξηση της μυϊκής ισχύος και ιδιαίτερα η περίοδος
προπαίδευσης των στρατιωτικών.
Το θετικό στρες αναφέρεται πέραν των σωματικών και σε ψυχικούς παράγοντες
στρες, τους γνωστικούς και τους συναισθηματικούς. Η κατάλληλη έκθεση
σ’ αυτούς θεωρείται, επίσης, αναγκαία για την αύξηση της ανθεκτικότητας
απέναντί τους. Όπως και στους σωματικούς έτσι και στους ψυχικούς ισχύει κατά
βάση η διάζευξη «ή το χρησιμοποιείς το θετικό στρες ή το χάνεις» (use it or lose
it). Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, δεν χάνεται και η μνήμη της επιτυχούς
προσαρμογής στο παρελθόν.
Το θετικό στρες έρχεται σε αντίθεση με το άγχος, το οποίο προϋποθέτει
την ασυνείδητη ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ διαφόρων θετικών ψυχικών
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συνιστωσών ενός ατόμου, όπως η γνώση (ξέρει), η επιθυμία (θέλει), η δεοντολογία
(πρέπει), η δυνατότητα (μπορεί) και η επιτελεστική ικανότητα (επιτυγχάνει). Το
θετικό στρες χαρακτηρίζεται από την έλλειψη τέτοιων εσωτερικών συγκρούσεων,
ενώ το αρνητικό στρες από την παρουσία τους.
Αρνητικό Στρες – Negative Stress: Ονομάζεται το αποτέλεσμα των ψυχικών
εσωτερικών συγκρούσεων, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Εμφανίζεται σε περιπτώσεις
υπερβολικής έκθεσης σε παράγοντες στρες ως αρνητική, δυσλειτουργική
κατάσταση που οδηγεί σε δυσπροσαρμογή, αντί να διευκολύνει και να αυξήσει
την ανθεκτικότητα σ’ αυτούς. Είναι δυνατόν να προκαλέσει ασθένειες και να
οδηγήσει, με διάφορους τρόπους, ακόμα και στον θάνατο.
Για τους λόγους αυτούς οι ανεκπαίδευτοι, που δεν έχουν εγκλιματισθεί στο νέο
περιβάλλον, δεν υφίστανται υπερβολική εκπαίδευση, αλλά ακολουθούν ειδικό
πρόγραμμα γι’ αυτή.
Καταπόνηση – Distress: Ονομάζεται η κατάσταση πέραν του αρνητικού στρεςάγχους, η οποία εμφανίζει και καταθλιπτικά ισοδύναμα, π.χ. ενοχές, θλίψη,
αδυναμία, απελπισία. Η καταπόνηση, πέραν των συναισθημάτων, σχετίζεται
με σκέψεις, αλληλεπιδράσεις, διάφορους τύπους συμπεριφοράς καθώς και το
σωματικό ευ ζην.
Συνηθίζεται, συνεπώς, να συσχετίζεται και με σωματικές ασθένειες. Θεωρείται
αναμενόμενη και σ’ έναν βαθμό φυσιολογική, όπως, π.χ. συμβαίνει κατά την
ανακοίνωση της διάγνωσης μιας σοβαρής νόσου και του προσδόκιμου επιβίωσης.
Οι πιθανές βλάβες κατά το αρνητικό στρες είναι πιθανόν να μην εμφανισθούν τη
δεδομένη στιγμή αλλά αργότερα. Γι’ αυτό προτείνονται άμεσα προληπτικά μέτρα
και εφόσον χρειασθεί και θεραπεία για τη συγκράτηση ή ακόμα και μείωση της
χρόνιας ανικανότητας, η οποία είναι σε εξέλιξη.
Αθροιστικό: Ονομάζεται η κατάσταση του οργανισμού που δημιουργείται
σταδιακά εξαιτίας του στρες μιας παρατεταμένης χρονικής περιόδου και
είναι πιθανόν να προκαλέσει σωματόμορφες παθήσεις και καταστάσεις
επαγγελματικής εξουθένωσης ή το σύνδρομο Burn out, με αντίστοιχο στο
στρατιωτικό περιβάλλον το επιχειρησιακό στρες.
Εργασιακό Στρες: Το στρες αυτό στο στρατιωτικό περιβάλλον είναι αυξημένο. Για
τα μόνιμα στελέχη περίοδοι αυξημένου στρες θεωρούνται η κατάταξη στη Σχολή,
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η αποφοίτηση και τοποθέτηση σε Μονάδα, οι μεταθέσεις, οι προαγωγές, τα νέα
καθήκοντα, η αλλαγή διοικητή, οι επιθεωρήσεις και η αποστρατεία. Αυξημένο
στρες για το προσωπικό στρατευμένης θητείας παρατηρείται στα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

κατάταξη – προπαίδευση
μεταθέσεις
έλευση στη μονάδα προσωπικού επόμενης κλάσης
μέσο της θητείας
τελευταία περίοδο πριν την απόλυση
επετείους σημαντικών απωλειών.

Επιχειρησιακό Στρες: Ονομάζεται η μορφή αθροιστικού στρες που εμφανίζεται
σε επιχειρήσεις, δεν έχουν σχέση με μάχη και είναι διαφορετικές σε σχέση με
τις συνηθισμένες για τις οποίες προετοιμάζονται οι στρατιωτικοί, π.χ. σύνδρομα
του Κόλπου και των Βαλκανίων. Για τον λόγο αυτό πολλοί υποστηρίζουν την
άποψη ότι μια στρατιωτική μονάδα δεν είναι εξίσου κατάλληλη για πολεμικές
και ειρηνευτικές αποστολές και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνιέται το
ένα εξάμηνο σε αποστολές.
Στρες Μάχης: Ονομάζεται το πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο
αποτέλεσμα όλων των σωματικών και ψυχικών παραγόντων και των διαδικασιών
στρες που υφίσταται και βιώνει ως φυσιολογική αντίδραση ο στρατιωτικός κατά
την εκτέλεση αποστολών στο ακραία επικίνδυνο για τη ζωή του περιβάλλον
της μάχης σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα. Είναι γνωστό από το παρελθόν με τις
διαγνώσεις Νεύρωση Πολέμου, Νοσταλγία, Καρδιά του Στρατιώτη και Σύνδρομο
Έκρηξης Οβίδας – Shell Shock.
«Θεωρείται συνέπεια των συγκρούσεων που ζει ο στρατιωτικός ανάμεσα στην
ενστικτώδη επιθυμία του να επιζήσει και στη διάθεσή του να μην εγκαταλείψει
τους συναδέλφους του και να φανεί κατώτερός τους».
Σωματικοί παράγοντες Στρες:
Περιβαλλοντικοί
- Ζέστη, κρύο, υγρασία
- Δονήσεις, θόρυβοι, εκρήξεις
- Υποξία, δηλητήρια, χημικά
- Διοξείδιο του άνθρακος, αιθάλη
- Ιονίζουσα ραδιενέργεια
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-

Μεταδιδόμενες νόσοι και παράγοντες
Μικρόβια, έντομα, ερπετά
Δερματικοί ερεθισμοί και διαβρώσεις
Σωματική εργασία
Έντονος φωτισμός, σκοτάδι, ομίχλη
Εδαφικές δυσχέρειες

Ψυχικοί παράγοντες Στρες:
- Υπερβολική ή ανεπαρκής πληροφόρηση
- Πρωτόγνωρη κατάσταση
- Αισθητηριακή υπερφόρτωση ή στέρηση
- Αμφιθυμία, αβεβαιότητα
- Απομόνωση
- Πίεση χρόνου ή παρατεταμένη αναμονή
- Έλλειψη ικανότητας πρόβλεψης
- Κανόνες εμπλοκής, δύσκολη κρίση
- Ομαδικά, οργανωτικά δυναμικά
- Δύσκολες επιλογές ή έλλειψη επιλογών
- Αναγνώριση της δυσλειτουργικότητας
Παθοφυσιολογικοί παράγοντες Στρες:
- Στέρηση ύπνου
- Αφυδάτωση
- Υποσιτισμός
- Κακή υγιεινή
- Μυϊκή και αεροβική κόπωση
- Ελλειμματικό ανοσοποιητικό σύστημα
- Εξαντλητική ή μηδαμινή χρήση των μυών και άλλων συστημάτων
- Ασθένειες
- Τραυματισμοί
Συναισθηματικοί παράγοντες Στρες:
- Απειλές που προκαλούν φόβο και άγχος (ασθένειας, πόνου, απωλειών,
αποτυχία προσωπικής ή της αποστολής)
- Απώλειες που προκαλούν θλίψη και στέρηση
- Προσβολή, απογοήτευση, απειλή, απώλεια, ενοχή που προκαλούν άγχος και
οργή
- Ανία, αδράνεια
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- Αντιτιθέμενα κίνητρα και βιώματα
- Απώλεια θρησκευτικής πίστης για χάρη θελγήτρων
Στάδια Προσαρμογής: Η προσαρμογή σε μιαν απειλητική κατάσταση συνίσταται
σε τρία στάδια, τα ακόλουθα:
- Στάδιο του συναγερμού, που είναι συνήθως σύντομο, με ενεργοποιημένη
την αντίδραση «μάχης ή φυγής». Η απόδοση πιθανόν να επιδεινωθεί, εκτός
εάν οι αντιδράσεις των στρατιωτών είναι απλές και ενστικτώδεις ή εξαιρετικά
εκπαιδευμένες.
- Στάδιο της αντίστασης, που επιτυγχάνεται όταν ο στρατιωτικός αντιμετωπίσει
την απειλή αποτελεσματικά. Η υπερδιέγερση βρίσκεται σε λογικά επίπεδα και
ο μαχητής αρχίζει να προσπαθεί δραστικά ή να ξεπεράσει την κατάσταση ή να
διαφύγει από τον στρεσογόνο παράγοντα ή να προσαρμοστεί με αυτόν. Στο
στάδιο αυτό η απόδοση συνήθως αυξάνεται.
- Στάδιο της εξάντλησης, που εμφανίζεται όταν το θύμα του στρες είναι αδύναμο
να υπερβεί, να αποφύγει ή να ανεχθεί έναν σοβαρό παράγοντα στρες. Η
απόδοση εκφυλίζεται, χειροτερεύει ή και εκλείπει. Ο μαχητής ενδέχεται να
εμφανίσει ασθένεια που σχετίζεται με το στρες ή να φτάσει ακόμα και στον
θάνατο.
Συμπτώματα Στρες Μάχης
Τα στρατιωτικά στελέχη ενδέχεται να βιώσουν στρες επιχειρήσεων ή μάχης σε
καθαρά στρατιωτικές επιχειρήσεις καθώς και σε άλλες επικίνδυνες στρεσογόνες
καταστάσεις. Κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζουν όλοι, όπως και η Διοίκηση,
τα σωματικά, ψυχικά και συμπεριφορικά σημεία και συμπτώματα καθώς και
τις προειδοποιητικές ενδείξεις που απαιτούν ταχεία παρέμβαση, και είναι οι
ακόλουθες:
•
•
•
•
•
•
•
•

Έντονος αιφνιδιασμός σε κάθε ήχο και κίνηση
Υπερβολική νευρικότητα
Τρόμος ή συρρίκνωση
Απώλεια αίσθησης των άκρων του σώματος
Μερική ή ολική απώλεια μυϊκής κίνησης
Εμφάνιση ή συμπεριφορά αποπροσανατολισμένου
Έλλειψη υγιεινής
Έκπτωση, απουσία ομιλίας ή λογόρροια
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μη ελεγχόμενες εκρήξεις θυμού
Απερίσκεπτες ενέργειες
Έντονες αλλαγές συναισθηματικής διάθεσης
Απόσυρση
Κατάθλιψη, απώλεια μνήμης, αϋπνία ή φόβος επελεύσεως ύπνου
Απάθεια
Μετατρεπτικές εκδηλώσεις
Κρίσεις πανικού
Μανιακές εκδηλώσεις

Διαταραχή Μετάτραυματικού Στρες (ΜΤΔΣ)
Τα μετατραυματικά συμπτώματα και τα
σημεία του στρες αποτελούν φυσιολογικές
αντιδράσεις, που δεν χαρακτηρίζουν τον
μαχητή ως απώλεια ούτε ως ασθενή. Θεωρείται,
δηλαδή, φυσιολογικό για τον επιζήσαντα από
κάποια τρομακτική εμπειρία να έχει επώδυνες
αναμνήσεις, άγχος, ενοχές και εφιάλτες. Όταν,
ωστόσο, η οδύνη από τις αναμνήσεις ακραίων
παθολογικών και επώδυνων γεγονότων ή οι
ενέργειες για την αποφυγή τους προκαλούν
δυσλειτουργία, δηλαδή εμποδίζουν την
επίτευξη των υπηρεσιακών ή προσωπικών στόχων, τότε γίνεται λόγος για ΜΤΔΣ.
Μέτρηση του στρες
Είναι επί πολύ χρόνο γνωστή και αποδεκτή στον επιστημονικό χώρο η Κλίμακα
Κοινωνικής Επαναπροσαρμογής (Social Readjustment Scale) Holmes – Rahe ή
Πίνακας Προσφάτων Εμπειριών (Schedule of Recent Experience), ως κατωτέρω.
Με την κλίμακα αυτή βαθμολογείται το στρες, το οποίο έπεται διαφόρων
γεγονότων ζωής (social events) κατά τη διάρκεια ενός έτους και αξιολογείται
προληπτικά η επικινδυνότητά του.
Πίνακας Μέτρησης του Στρες (%) - Γεγονότα Ζωής Διάρκειας Ενός Έτους:
• Θάνατος συζύγου 100
• Διαζύγιο 73
• Συζυγικός χωρισμός 65
50

Επιχειρησιακό Στρες Μάχης & Μετατραυματικό Στρες

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κράτηση σε φυλακή ή άλλο ίδρυμα 63
Θάνατος στενού οικογενειακού μέλους 63
Μεγάλο προσωπικό τραύμα ή ασθένεια 53
Γάμος 50
Απόλυση από την εργασία 47
Συμφιλίωση με σύζυγο 45
Συνταξιοδότηση 45
Μεγάλη αλλαγή υγείας ή συμπεριφοράς στην οικογένεια 44
Εγκυμοσύνη 40
Σεξουαλικές δυσκολίες 39
Νέο μέλος στην οικογένεια 39
Μεγάλη αναπροσαρμογή εργασίας 39
Μεγάλη αλλαγή οικονομικής κατάστασης 38
Θάνατος στενού φίλου 37
Αλλαγή προς διαφορετική κατεύθυνση εργασίας 36
Μεγάλη αλλαγή συχνότητας λογομαχιών με σύζυγο 35
Υποθήκη ή δάνειο για μεγάλη αγορά 31
Κατάσχεση μετά υποθήκη ή δάνειο 30

Κύριες Αρχές αντιμετώπισης: Με την εφαρμογή μέτρων, βάσει των έξι πρώτων
αρχών που ακολουθούν, ποσοστό 65% - 85% θα επιστρέψει σε λίγες ημέρες έως
2 εβδομάδες και κατά κανόνα δεν θα εμφανίσει απώτερες συνέπειες (ΜΤΔΣ) μετά
τη λήξη των εχθροπραξιών. Μόνο ένα 5% - 10% πιθανώς δεν θα επιστρέψει ποτέ.
Αμεσότητα – Immediacy: Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων απωλειών μάχης
πραγματοποιείται όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Εγγύτητα – Proximity: Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων απωλειών μάχης
πραγματοποιείται όσο το δυνατόν εγγύτερα στη μονάδα τους, για να
παραμείνουν σε στενή επαφή με τα μέλη της, που αποτελούν το ενδοομαδικό
σύστημα επούλωσης τραυμάτων. Ο στρατιωτικός σε τέτοια περίπτωση υφίσταται
ψυχική σύγκρουση, δηλαδή επιθυμεί την ασφάλεια και την απομάκρυνση από
το επικίνδυνο για αυτόν περιβάλλον, αλλά και δεν θέλει να αφήσει μόνους τους
συντρόφους του. Εάν χάσει την επαφή με τη μονάδα του, επικρατεί η παραπάνω
επιθυμία του, δεδομένου ότι αισθάνεται πώς απέτυχε και οι σύντροφοί του τον
έχουν ήδη απορρίψει ως μη χρήσιμο.
Προσδοκία – Expectancy: Η παροχή θετικής προσδοκίας για ανάρρωση και
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επιστροφή στη μονάδα είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Δίνονται εξηγήσεις
στον μαχητή ότι εμφάνισε φυσιολογικές και προσωρινές αντιδράσεις και
αναμένεται ότι να επανέλθει στη μονάδα του μετά την πάροδο κάποιων ωρών
ή ημερών. Εάν μάλιστα φορέας της ενημέρωσης είναι ο άμεσος αρχηγός του,
τότε τα αποτελέσματα είναι καλύτερα εξαιτίας των θετικών δεσμών φιλίας
και συντροφικότητας που έχουν αναπτυχθεί στη μικρή ομάδα. Τονίζεται ότι
οι σύντροφοί του τον χρειάζονται, τον περιμένουν να γυρίσει πίσω και να έχει
μεγάλη απόδοση, γνωρίζοντας ότι οι στρατιωτικοί που ανάρρωσαν από στρες
μάχης δεν εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής σε σχέση με τον κίνδυνο
που εμφανίζει κάποιος άπειρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Απλότητα – Simplicity: Η χρήση απλών, σύντομων, συνοπτικών και άμεσων
μεθόδων αποκαθιστά την οργανική ευεξία και την αυτοπεποίθηση.
Βραχύτητα – Brevity: Η αρχική φάση της ανάπαυσης δεν διαρκεί περισσότερο από
3 - 4 ημέρες. Όσοι χρειάζονται περαιτέρω θεραπεία μετακινούνται στο αμέσως
επόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών, ενώ όσοι δεν χρειάζονται αναμένεται να
επιστρέψουν τάχιστα στις μονάδες τους.
Κεντρικότητα – Centrality: Η μεταφορά των στρατιωτικού, για τον οποίο απαιτείται
παροχή υπηρεσιών που δεν καλύπτεται από τη μονάδα του, πραγματοποιείται
σε ιατρικές εγκαταστάσεις εγγύς της μονάδας αλλά με διαχωρισμό από τους
οργανικούς – ιατρικούς ασθενείς. Κρίνεται ορθότερο να σταλεί σε χώρο εκτός
του νοσοκομείου.
Αρχική Αξιολόγηση, Διαφορική Διάγνωση – Initial Assessment, Differential
Diagnosis: Βραχεία ιατρική αξιολόγηση καθώς και αξιολόγηση ψυχικής υγείας με
απώτερο σκοπό τον όσο το δυνατόν ταχύτερο διαχωρισμό των διαγνωσθέντων
για Κόπωση Μάχης από τις υπόλοιπες διαγνωστικές κατηγορίες.
Καθησυχασμός – Reassurance: Διαβεβαίωση του στρατιωτικού ότι τα
συμπτώματα αποτελούν ενδείξεις Κόπωσης Μάχης, μιας δηλαδή προσωρινής
κατάστασης, που αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σε ακραίες έντονες συνθήκες και όχι ασθένεια.
Ανάπαυση – Rest: Θεραπεία ενσυνείδητα απλή, λιτή και αυστηρή με σχετική
ανάπαυση και απομάκρυνση από τον άμεσο κίνδυνο αλλά σε ατμόσφαιρα και
περιβάλλον που παραμένουν κατά βάση στρατιωτικά.
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Ανεφοδιασμός – Replenish: Αναπλήρωση των φυσιολογικών σωματικών
αναγκών, π.χ. ύπνου, τροφής, καθαριότητας, ενυδάτωσης.
Συγκράτηση – Retain: Διατήρηση, όσο το δυνατόν, εγγύτερα στην αρχική μονάδα.
Αποκατάσταση – Restore: Επαναφορά σε ενεργό φάση μέσω καλής σωματικής
κατάστασης, δομημένης ενασχόλησης με στρατιωτικές δραστηριότητες,
αθλοπαιδιές και ψυχαγωγία καθώς και κινητοποίησης για την έκφραση των
βιωμάτων.
Διαφοροποίηση – Separation: Αποφυγή συσχετισμού με σοβαρά ασθενείς που
επιδεινώνει τα συμπτώματα, αρχή της συν-νοσηρότητας. Μόνο σε περίπτωση
που έχει αρχίσει η διαδικασία αποχώρησης και επιστροφής στα καθήκοντα είναι
επιτρεπτή η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο με ασθενείς σε ανάρρωση.

«Αν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ή να αποφύγεις τη στρεσογόνο
κατάσταση, τότε χαλάρωσε, θα είσαι πάντα κερδισμένος!»

Albert Ellis
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53

Εθνική Φρουρά & Ιστορία

Ο Σταυραετός του Μαχαιρά
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Επιμνημόσυνος λόγος προς τιμή του
Γρηγόρη Αυξεντίου την 1η Μαρτίου 2020
Ανδρέα Φ. Μάτσα
Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ
«Στης λεβεντιάς το θέριεμα,
στης ψυχής το κρικέλι που ατσαλένια θωριά το κρατεί,
τα βήματ’ αψεγάδιαστα κι’ ακλόνητα την ιστορία κουβαλούν,
διά του παραδείγματος ως προσταγή,
στων καιρών τα κελεύσματα,
σ’ αυτούς, που στων αιώνων το πέρασμα θα ‘ρθουν»
Κύριε Εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κύριε εκπρόσωπε
του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Θεοφιλέστατε, Σεβαστό Ιερατείο,
Κυρία και Κύριοι εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Κύριε Πρέσβη
της Μητρός Πατρίδος, Κύριε Αρχηγέ της Εθνικής Φρουράς, Τιμημένοι Αγωνιστές
της ΕΟΚΑ, Σεβαστή οικογένεια του Ήρωα, Ελληνίδες, Έλληνες,
Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο, προδιέγραφαν οι Αρχαίοι πρόγονοι της φυλής
μας, ομοίως και η πορεία λεβεντιάς του Γρηγόρη είχε ήδη προαναγγελθεί από
τα μαθητικά του χρόνια, ενσαρκώνοντας τότε τον ρόλο του Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού- «Εγιώνη θέλω Κκιόρογλου να μείνω τζι’ ας πεθάνω…», αποτυπώνοντας
προφητικά, για τον ίδιο, τα λόγια του Επισκόπου της Ρωμιοσύνης.
Εννιά χρόνια αργότερα, στις 3 Μαρτίου 1957, ο ρόλος γίνεται όρκος ζωής, πράξη
τιμής, λεβεντιάς, αντρειοσύνης και απόλυτης Ελληνοπρέπειας. «Μολών Λαβέ»,
σε απόλυτη αντιστοιχία και συνέπεια, όχι όμως πλέον στο θεατρικό σανίδι, αλλά
στο πεδίο της μάχης, στα μαρμαρένια αλώνια της φυλής μας. Εκεί όπου τα λόγια
γίνονται πράξεις και τα οράματα όρκοι ζωής και διαχρονικές παρακαταθήκες, ως
κληροδότημα στις επόμενες γενιές Ελλήνων.
«Αδέλφια θα νικήσουμε. Νάστε βέβαιοι πως θα νικήσουμε. Ο Θεός είναι μαζί
μας! Θα νικήσουμε. Ας μείνουμε μονάχα όλοι κοντά του και θα νικήσουμε!».
Με αυτά τα λόγια, με αυτή τη βεβαιότητα, μέσα από αυτές τις προτροπές,
ενέπνεε τους υπόλοιπους αγωνιστές της ΕΟΚΑ.
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Το μεγαλείο της θυσίας σου Γρηγόρη δεν μετριέται μόνο με το στιγμιαίο φιλί στον
θάνατο, ως αποστροφή στα εφήμερα ανταλλάγματα μιας προδότρας ζωής, αλλά
πολύ περισσότερο στη βαρύτητα των διαχρονικών μηνυμάτων για αξιοπρέπεια,
τιμή προς της πατρίδας το κάλεσμα και αδιαπραγμάτευτο οραματισμό στης
ελευθερίας τα νάματα.
Η βαρύτητα του λόγου, η σημασία των λέξεων και η συνέπεια της επιμνημόσυνης
τιμής θα πρέπει να έχουν ουσία, βάθος και διάρκεια, όχι μόνο στις στιγμές αλλά
πολύ περισσότερο στον χρόνο, αποτυπώνοντας και αντανακλώντας ανάλογα το
πολιτικό υπόβαθρο των διεκδικήσεων, με απόλυτη συναίσθηση στο κληροδότημα
των αρχών και αξιών που απορρέουν μέσα από τη στάση ζωής του Γρηγόρη
Αυξεντίου, των συναγωνιστών του και των άλλων αγωνιστών του μεγαλειώδους
έπους της ΕΟΚΑ.
Η ομορφιά, το μεγαλείο και η αγνότητα του αγώνα της ΕΟΚΑ εμπεριείχε και
συνέδεε, κάνοντας έμπρακτο βίωμα των αγωνιστών, όλη την Ελληνική Ιστορία.
Όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία και τον ηρωισμό του Ελληνισμού. Επικυρώνοντας
την εθνική τους ταυτότητα, αναδεικνύοντας όλα τα στοιχεία και τις αρετές της
φυλής μας, μεταφέροντας στην πράξη αυτά που οι αγωνιστές μας διάβασαν στα
βιβλία του δημοτικού και άκουσαν από τους δασκάλους τους για την αντρειοσύνη
και το μεγαλείο της ψυχής των Ελλήνων.
Το ένδοξο παρελθόν του γένους των Ελλήνων στη μητροπολιτική Ελλάδα, στην
Κύπρο, στην αλυτρωτική γη της Μικρασίας, του Πόντου, της Βορείου Ηπείρου,
καθώς και στα υπόλοιπα νησιά, δεν μπορεί και σίγουρα δεν πρέπει να αποτελεί
μόνο επετειακό σημείο αναφοράς, αλλά πολύ περισσότερο καθοδηγητικό
ανάχωμα στους εφιάλτες του έθνους. Όχι σαν έκφανση εθνικισμού ή
αντικατοπτρισμού της ψευδαίσθησης των διλημμάτων, αλλά ως εθνικιστική
ανάγκη αποκρυπτογράφησης και αξιολόγησης της ιστορικής διαδρομής, ως
δίδαγμα για αποφυγή ανάλογων λαθών στο παρόν και στο μέλλον.
«Ο Γρηγόρης δεν ξεχώριζε για την επιμέλειά του ή την επίδοσή του στα μαθήματα.
Εκείνο που θαύμαζα σ’ αυτό το παιδί [θα πει ο Γυμνασιάρχης του Κυριάκος
Χατζηιωάννου] ήταν η γραμμή της εθνικοφροσύνης, την οποία κρατούσε
σταθερά. Ο Γρηγόρης ήταν άνθρωπος που συζητούσε κι επιχειρηματολογούσε.
Στις ιδέες του ήταν σταθερός και πεισματάρης. Ήταν απλώς και καταδεκτικός,
καθόταν με τους εργάτες και κουβέντιαζε, δεν ήταν φαντασμένος άνθρωπος».
Το μπόι της ψυχής και η επάρκεια των ιδανικών αναδεικνύονται, συνειρμικά και
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δεικτικά, μέσα και από τον υπέροχα γλαφυρό στίχο που εξυμνεί το γεγονός πως
«σπούδασε στη Μεγάλη Σχολή τους Γένους κι’ έμαθε τόσα μόνο γράμματα,
ώστε να γράφει τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» με το μελάνι της καρδιάς και το πρόσταγμα
της ψυχής, συνυφασμένη με μια άλλη λέξη με αμέτρητη βαρύτητα, έρωτας ζωής
και ατέλειωτο γαλανόλευκο ταξίδι σε θάλασσα και ουρανό. Ελλάδα, μοναδικά
δική μας -ως έννοια, ως πόθος, ως ιδανικό, ως πάθος ακαταλάγιαστο, αλυτρωτική
προσμονή- μια ακόμα Παρηγορήτρα και Δυναμοδότρια Παναγιά.
Πόσες στ’ αλήθεια παραπομπές γίνονται σε εκείνο το μοναδικά Ελληνικό
αποτύπωμα της ιστορικής διαδρομής αυτού του τόπου και των αντοχών των
ανθρώπων μας, «την Ελλάδα θέλομεν και ας τρώγωμεν πέτρες».
Ακριβώς, «ο Αυξεντίου κράτησε στα χέρια του την τιμή της Ελλάδας», θα πει
εμφαντικά τον Αύγουστο του 1959 ο συναγωνιστής του Αυγουστής Ευσταθίου.
Σειρά μας σήμερα να πράξουμε το ίδιο. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να μας
εμπνέετε, Γρηγόρη, Αυγουστή, Ανδρέα Στυλιανού, Φειδία Συμεωνίδη, Αντώνη
Παπαδόπουλε, και μαζί δοξάζουμε την Παναγιά τη Μαχαιριώτισσα, γιατί σας
φυλάει στοργικά. Γιατί σας έδωσε τη δύναμη και την ευλογία να γίνετε η ανάσα,
το παράδειγμα, ο οδοδείκτης για όλες τις επόμενες γενιές.
Πιστοί στα Θερμοπύλεα οράματα, συνεπείς στον όρκο των Αρχαίων Αθηναίων
νεανίων, στην πράξη και όχι σαν σύνθημα ασυντόνιστου αφουγκρασμού, ωσάν
αριβίζουσα σχοινοβασία στο μεταίχμιο της ανάσας της επόμενης ημέρας.
Δεν μας τη χάρισαν τη λευτεριά για να την παζαρεύουμε. Κι’ ούτε μας πότισαν
το νέκταρ των Ολύμπιων Θεών ωσάν ωδή στη λήθη. Στο σφιχταγκάλιασμα
της λεβεντιάς μονάχα ο θάνατος του ανδρειωμένου δίνει ορίζοντα πορείας.
Αξιοπρέπειας, τιμής και προοπτικής.
Ήρθαμε εδώ, μέσα από των αιώνων το πέρασμα, για να μείνουμε ωραίοι,
αγνοί, ανιδιοτελείς και γνήσιοι Έλληνες. Κι’ αν δεν μας σκιάζει φοβέρα καμιά,
μήτε ο αντίλαλος των ιαχών βαρβάρων, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να
κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια που μας αποκαλύπτει
κάθε χρόνο τέτοια μέρα, σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο, ο Γρηγόρης Αυξεντίου,
όπως και οι υπόλοιποι αγωνιστές του έθνους των Ελλήνων, στων αιώνων το
πέρασμα, στης λευτεριάς το αδιαπραγμάτευτο αποτύπωμα, στις στιγμές που
γίνονται αγέραστοι αιώνες, στα λόγια που μετουσιώνονται σε όρκους τιμής,
στο πεπρωμένο που μέσα από του μύθου την υπερβολή, αποτυπώνοντας του
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ηρωισμού την έκφανση, γίνεται ιστορία, όπως αυτή γράφεται από τη λεβεντιά,
βρίσκοντας τα σκαλοπάτια που πάνε μόνο εκεί, στη λευτεριά. Στη λευτεριά που
δεν έχει, ούτε ως λέξη μα ούτε και ως έννοια, συνθετικά ή και υποκατάστατα για
να επιδέχεται παρερμηνείες, διφορούμενων απόψεων και πολιτικά ασύμμετρων
προσεγγίσεων. Η ελευθερία είτε υπάρχει είτε διεκδικείται και κερδίζεται
χωρίς ημίμετρα, χωρίς εποικοδομητικές ασάφειες, χωρίς κατά προσέγγιση
διευθετήσεις.
Ευλογημένοι όσοι δημιούργησαν τα οράματα, τυχεροί όσοι μπόρεσαν να τα
βιώσουν και ευλαβικοί συνεχιστές όσοι από εμάς μπορέσαμε να νοιώσουμε όλα
αυτά που μας προστάζουν οι Ελληνοπρεπείς παραπομπές των αθανάτων.
Μακριά από υπεκφυγές και διλήμματα. Προσηλωμένοι στη Θουκυδίδεια
θεώρηση του πραγματισμού. Εκεί όπου δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις μεταξύ
του εφικτού και του ευκταίου σε συνάρτηση με την επίτευξη του τελικού στόχου.
Ο Παπασταύρος, ο άνθρωπος που τέλεσε το μυστήριο του γάμου του Γρηγόρη
με τη Βασιλού, αφηγείται, «από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, διαπίστωσα
ότι ήταν μια θρησκευόμενη, ηθική φυσιογνωμία…..ήταν ο άνθρωπος που μια και
μπήκε στον Αγώνα, ήταν έτοιμος να πεθάνει, είτε να νικήσει. Το «Ελευθερία ή
θάνατος» δεν ήταν απλώς μια κουβέντα. Ήταν πίστη του».
Κάθε του λόγος και μια διαχρονική παρακαταθήκη με πολλούς αποδέκτες,
«αν εμείς που λεγόμαστε αρχηγοί [έγραφε σε φίλους του] δεν θελήσουμε να
εκτεθούμε σε κίνδυνο, πώς θα τολμήσουν αυτά τα νέα παιδιά να αντισταθούν
στον εχθρό; Αρκετή υπηρεσία πρόσφερα, διδάσκοντας πώς να κρατάνε το
όπλο και να πολεμούν, πρέπει όμως να τελειώσω, διδάσκοντάς τους και πώς
να πεθαίνουν…».
Λίγες μέρες πριν το αιώνιο φτερούγισμα του Υπαρχηγού προς την αιωνιότητα,
ο γιατρός Κώστας Τσέλλος αποκαλύπτει τα ακόλουθα λόγια, ειπωμένα από
τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει και ταυτόχρονα
αποδεικνύει το μέγεθος του ανδρός, την ψυχική του ολοκλήρωση και την
προσήλωση στο καθήκον, με απόλυτο σεβασμό προς την ιδιότητά του, «…Αυτή
είναι τώρα η μόνη, η τελευταία προσφορά μου στον Αγώνα…Θα διδάξω όλους
τους αγωνιστές μας, όλα τα παλληκάρια μας να πεθαίνουν. Έφτασε η στιγμή
που δεν θα ξαναϊδεί ο εχθρός κανένα να παραδίδεται…». Αιώνιο δίδαγμα
ήθους, φιλοπατρίας, περηφάνιας, αξιοπρέπειας.
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«Μάθατε πώς πολεμούν οι Έλληνες, σήμερα θα μάθετε και πώς πεθαίνουν».
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως, αν Αυτός αρνήθηκε να παραδοθεί στη μάχη,
εμείς σήμερα δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, κανένα άλλοθι, καμία απολύτως
δικαιολογία να παραδοθούμε εν καιρώ ειρήνης.
Ο Γρηγόρης, ο Ζήδρος της ΕΟΚΑ, όπως ο Μακεδόνας κλεφταρματολός
επί Τουρκοκρατίας, είχε γίνει το φόβητρο των Άγγλων και ο θρύλος των
συμπατριωτών του. Ο θρύλος, που στο διάβα του καιρού έγινε μύθος, με έντονο
όμως το ιστορικό αποτύπωμα, το οποίο ο ίδιος, μαζί με τους συναγωνιστές του,
προδιάγραψε και δημιούργησε.
Όταν τον κάλεσαν οι Άγγλοι να παραδοθεί, έχοντας πια εντοπιστεί, μετά από
προδοσία, το κρησφύγετό του, διέταξε τους συντρόφους να βγουν έξω, «εγώ
πρέπει να πολεμήσω και να πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω». Επανέλαβε πολλές
φορές τη φράση, «πρέπει να πεθάνω». Δίνοντας με αυτό τον τρόπο ζωή στη
δική μας υπόσταση και εθνική αξιοπρέπεια. Διδάσκοντας διά του παραδείγματος
και μέσα από τη δική του αυτοθυσία, προσδίνοντας στη μορφή του ακόμα
μεγαλύτερη αίγλη και ατόφια λεβεντιά.
Ευλογημένα της ψυχής τα βήματα σε κάθε ψιθύρισμα λευτεριάς, σε κάθε
εικόνισμα Άγιο, στον κουρνιαχτό της επόμενης μέρας.
Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, βίωμα ζωής για τον Γρηγόρη. «Κάθε Ελληνόπουλο
που δεν θέλει να δει τον πατέρα του να σφάζεται, την αδελφή του να
ατιμάζεται, την περιουσία του να καταστρέφεται και πάνω απ’ όλα την Ελλάδα
μας να υποδουλώνεται, δεν θα διστάσει να κάμει ότι έκαμα εγώ». Καταγράφει
η αδελφή του Χρυσταλλού Πιερή Αυξεντίου Σουρουλά, αποτυπώνοντας το
περιεχόμενο επιστολής του Γρηγόρη προς την οικογένειά του.
Όταν, κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του Αγώνα, του τέθηκε ο προβληματισμός
να διαφύγει στο εξωτερικό, η απάντηση του Γρηγόρη ήταν ξεκάθαρη, «αν ήμουν
έξω, θα ερχόμουν, όϊ να φύω».
Ανάλογη και η στιχομυθία του Γρηγόρη με τον πατέρα του, όταν του ζήτησε να
του παραδώσει ένα περίστροφο. «Το ξέρεις ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να σου
στοιχήσει και τη ζωή σου;» «Το έχω ήδη αποφασίσει.», απάντησε ο Γρηγόρης.
«Υπεύθυνη θέση να μην αναλάβεις, γιατί είχες πολλές αποτυχίες στη ζωή σου»,
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ήταν η συμβουλή του πατέρα. «Θα αναλάβω και θα πετύχω.», ήταν η άμεση
απάντηση του ήρωά μας. Παραδίδοντας του το όπλο, ο Πιερής Αυξεντίου τον
προέτρεψε λεβέντικα, λέγοντας, «δεν φαντάζομαι να αξιωθούν οι Εγγλέζοι να
το πάρουν από το χέρι σου». Η απάντηση και πάλι ανάλογα παλληκαρήσια και
αφοπλιστική, «Μείνε ήσυχος. Αυτό το περίστροφο θα τιμήσει και την πατρίδα
και την οικογένειά μου».
Τέσσερις μέρες πριν τη θυσία του έστειλε επιστολή προς τον πατέρα του,
ενημερώνοντάς τον πως, «…μας έσφιξαν οι προδοσίες. Ο γιος σου δεν θα
παραδοθεί κατ’ ουδένα λόγο, αλλά θα πεθάνει.»
Ο γέρο Πιερής, αφηγείται, «Ήμασταν στης Χρυσταλούς για τη Σήκωση, όταν ήλθε
ο Παπαηρόδης και μας έφερε το μήνυμα του θανάτου του. Έτρεξα και εζήτησα το
λείψανό του. Με οδήγησαν σ’ ένα καρβουνιασμένο πτώμα.

Τον αναγνώρισα από ένα σημάδι που είχε στο πόδι. Στάθηκα και κοίταξα το παιδί
μου με ψυχραιμία. Γύρισα στους Άγγλους που στέκονταν δίπλα εκεί και τους
είπα- Άγγλοι, αυτό που κάνατε είναι θηριωδία». Αναντίλεκτα, η αδυναμία των
βαρβάρων να λογαριαστούν στα ίσα με την Ελληνική λεβεντιά, τους κάνει ακόμα
πιο δειλούς, ποταπούς και απάνθρωπους. «Την ιστορία την γράφουν οι νικητές»,
είχε σημειώσει ο Ουίνστων Τσόρτσιλ, με τη διαφορά όμως πως αυτό γίνεται
μόνο όταν δεν υπάρχουν Έλληνες, αντρειωμένοι που πολεμούν και μάχονται ως
ήρωες, μαθαίνοντας στους ήρωες πώς να πολεμούν σαν Έλληνες.
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«Την λευτεριά της Κύπρου μας την υπόγραψα κι’ εγώ -τονίζει, απαντώντας
με επιστολή σε φίλους του, οι οποίοι τον είχαν ενημερώσει για το Ενωτικό
δημοψήφισμα- όχι σε χαρτί, αλλά φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα
φαντάρου και θα την υπογράψω ότι ώρα χρειαστεί και με το αίμα μου».
Ανάλογα σαφής και ξεκάθαρη η αναφορά του στο πρώτο γράμμα που έστειλε
στην οικογένειά του από την Ελλάδα. «Να μη μαραζώνει η μάνα μου, πως έφυα
από την αγκαλιά της, γιατί βρίσκομαι στην αγκαλιά της πιο στοργικής μάνας
όλου του κόσμου -υλικά φτωχής, αλλά ψυχικά, της πλουσιότερης χώρας όλων
των αιώνων. Της τρισδοξασμένης μας Ελλάδας».
Ο Αυξεντίου ένοιωσε, αντιλήφθηκε και έκανε βίωμα και πράξη ζωής την ιστορικά
επιβεβαιωμένη Ελληνικότητα των Κυπρίων. Συνειδητά πίστεψε πως στην Κύπρο
δεν μιλούμε απλώς Ελληνικά, το αρχέγονο ιδίωμα του Ομήρου, κι’ ούτε πως μας
έφερε σε αυτό το νησί τυχαία του Αιόλου η ταξιδεύτρα ανάσα, μα πως ο Έλλην
Κύπριος είναι και παραμένει, σε πείσμα των καιρών και των βαρβάρων, απότοκο
του σπέρματος των Ελλήνων προγόνων, που ταξιδεύει ακόμα ανόθευτα ατόφιο
από γενιά σε γενιά.
Για εμάς τους νεότερους η θυσία των ηρώων μας, σε κάθε στάδιο ιστορικής
αναφοράς, αποτελεί στοιχείο έμπνευσης, προσανατολισμού και καθοδήγησης
στα βήματά μας.
Μια πορεία σταθερή και αταλάντευτη στην αιώνια Αλεξανδρινή οικουμενικότητα,
βασισμένη στην Αριστοτέλεια φιλοσοφία πως «τον κόσμο τον κατακτάς αν
σκέφτεσαι με την καρδιά» και στην καρδιά χτυπά η Ελλάδα, η δική μας εσωτερική
Ελλάδα, συνώνυμο της αξιοπρέπειας και της λεβεντιάς.
Υμνείται το πεπρωμένο της φυλής μας, στο αντρειωμένο συναπάντημα του
νου και της ψυχής με το ευπρεπές ιστόρημα ωσάν κραυγή εφιάλτη, ευλαβική
προσταγή στο αντίκρισμα της Παναγιάς με το ψηφιδωτό αποτύπωμα Ελλάδας
στα μάτια, στο βλέμμα, στο πρόσταγμα και στην ευχή για λευτεριάς αγώνα.
Ελληνίδες, Έλληνες,
Η μνημόνευση των ηρώων μας αποτελεί ευκαιρία για αφύπνιση. Οφείλουμε
να ξαναπιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Να βρούμε όραμα και ελπίδα και να
ρυθμίσουμε την πυξίδα μας προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα διεκδικούμε τη λύση που θα απελευθερώνει και
θα επανενώνει πραγματικά και ουσιαστικά τον τόπο, θα αντέχει στον χρόνο, θα
στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα σέβεται τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων.
Μια τέτοια λύση, για να είναι δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη, προϋποθέτει την πλήρη
αποχώρηση του κατοχικού στρατού και την κατάργηση των αναχρονιστικών
εγγυήσεων, πάραυτα και αδιαπραγμάτευτα. Άλλωστε μας το είπαν και οι ίδιοι,
διά στόματος του Τούρκου ΥΠΕΞ στο Κρανς Μοντανά, πως τις εγγυήσεις και τα
στρατεύματα τα χρειάζονται για να τα χρησιμοποιήσουν, όταν και όπως κατά τη
γνώμη τους χρειαστεί.
Σαφής η συμβουλή του Περικλή στους συμπολίτες του, όπως καταγράφεται
στην Ιστορία του Θουκυδίδη: «αν υποχωρήσετε θα προβάλουν, αμέσως, άλλη
μεγαλύτερη απαίτηση, γιατί θα νομίζουν ότι και τώρα ενδώσατε από φόβο
[καθώς είναι στη φύση του ανθρώπου να εξουσιάζει όσους δεν αντιστέκονται].
Αλλά αν δείξετε σταθερότητα, θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι πρέπει να μας
φέρονται σαν ίσοι προς ίσους».
Τα ιδανικά και τις αξίες, όπως η ορθόδοξη πίστη, ο αγνός πατριωτισμός, η
συναίσθηση ευθύνης και η συνείδηση του χρέους προς τους προγόνους, η
αγάπη προς την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ισότητα, που έδωσαν την
ψυχική δύναμη για να αντιμετωπίσει τον θάνατο το παλληκάρι μας που τιμούμε
και μνημονεύουμε σήμερα, εμείς καλούμαστε να τα διαφυλάξουμε και να τα
αναδείξουμε ως παρακαταθήκες επιβίωσης και αγώνα. Και θα το πράξουμε με
συναίσθηση και επίγνωση ευθύνης και προς τις επερχόμενες γενιές.
Σίγουρα, η εξελικτική πορεία του πολιτισμού, της κοινωνίας, αλλά προπαντός της
πολιτικής και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, επιβάλλουν στις πλείστες των
περιπτώσεων να υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή στη στρατηγική προσέγγιση.
Παρά ταύτα, όμως, οφείλουμε να κρατάμε καλά ριζωμένες εκείνες τις αξίες
και τις αρχές που θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε με
αξιοπρέπεια.
Με σιγουριά στα βήματά μας, χωρίς παροξυσμούς και αστόχευτες υπερβολές,
συνοδοιπορούμενοι από τη Θουκυδίδεια αντίληψη περί πραγματισμού και με
στρατηγική προσέγγιση στη στόχευση του εφικτού, αλλά και του πρέποντος, του
ηθικού και του δικαίου.
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Ελληνίδες, Έλληνες,
Σήμερα, με την αποθράσυνση και την προκλητικότητα της Τουρκίας να έχει
ξεπεράσει τα υποφερτά όρια ανοχής και αντοχής, βιώνοντας μια νέα μορφή
εισβολής στην κυπριακή Α.Ο.Ζ. και με ένα ανάλογα στοχευμένο μεταναστευτικό
εποικισμό, με συγκεκριμένους κινδύνους να σκιαγραφούνται όλο και πιο
ξεκάθαρα στον ορίζοντα, οφείλουμε να είμαστε συνεπείς στα προστάγματα
των καιρών. Να αξιοποιήσουμε, με ομοψυχία και σύνεση, με στόχευση και
στρατηγικό προσανατολισμό τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην
περιοχή μας, αξιολογώντας και αξιοποιώντας ανάλογα το νέο γεωπολιτικό και
γεωστρατηγικό περιβάλλον που δημιουργείται γύρω μας. Σαφώς, η αναβάθμιση
του γεωπολιτικού ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να οδηγήσει σε
ένα συγκροτημένο σχεδιασμό «υψηλής στρατηγικής» ως αντιστάθμισμα στην
τουρκική «στρατηγική της εκμηδένισης» και της «στρατηγικής της εξουθένωσης».
Αδιαπραγμάτευτος συμπαραστάτης μας η Ελλάδα και βασικός σύμμαχος μας
η Ε.Ε., στις αρχές και αξίες της οποίας θα πρέπει να βασίσουμε το πλαίσιο
διεκδίκησης μιας λύσης, η οποία θα δημιουργεί τις ικανές και δυνατές συνθήκες
για πραγματική απελευθέρωση, ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία, κοινωνική συνοχή
και ανάπτυξη, ενώ την ίδια στιγμή θα θέτει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να είμαστε
-το σύνολο των νόμιμων κατοίκων αυτού του τόπου- ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες
και αφέντες στη γη και στον τόπο μας.
Δυστυχώς, η αρχή της δικαιοσύνης, του δικαίου και της ηθικής υποτάσσονται
στην αρχή της εξυπηρέτησης του συμφέροντος -διαχρονική και βασική αρχή των
διεθνών σχέσεων. «Ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμή του και ο
αδύνατος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του».
Ο αμοιβαίος φόβος μπορεί να είναι η μόνη ασφαλής βάση μιας συμμαχίας, αλλά
ταυτόχρονα και εξίσου σημαντική είναι και η μεγιστοποίηση του συμφέροντος,
που αποτελεί βασικό κίνητρο της στρατηγικής συμπεριφοράς των κρατών.
Αυτή η αρχή θα πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα πιο άμεσα σε συνάρτηση με την
αποθρασυνόμενη προσπάθεια της Τουρκίας να αναβαθμίσει περαιτέρω τη
«δόση» ισχύος της, καθώς η υπερβολική δύναμη, η «μη σωστή/ ισορροπημένη
δόση» ισχύος, μπορεί να συσπειρώσει τα άλλα κράτη εναντίον της. Η σύγκλιση
συμφερόντων αποτελεί βασικό άξονα δημιουργίας συμμαχιών σε μια συνάρτηση
οικονομικής, διπλωματικής και στρατιωτικής δύναμης. Στη βάση και στο πλαίσιο
των αρχών που διέπουν το διεθνές δίκαιο.
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Η βεβαιότητα στο δίκαιο των θέσεών μας και η απόλυτη στοχοπροσήλωση θα
πρέπει να μας καθοδηγούν, όπως ακριβώς αποτυπώνονται από τον Αυγουστή
Ευσταθίου ως εικόνα στις τελευταίες στιγμές του Αυξεντίου.
«Εκείνος καθόταν στο βάθος του κρησφυγέτου ατάραχος, ήρεμος, έχοντας
ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του την απόλυτη γαλήνη… [κι’ όταν πια τον είχαν
ζώσει οι φλόγες από παντού], διατηρούσε την ψυχραιμία του. Στο πρόσωπό του
δεν είδα να ζωγραφίζεται τρόμος ή πόνος…με κοίταζε ατάραχος [δίνοντάς μου
μια συμβουλή]…μη φοβάσαι ρε μισκή, μη φοβάσαι».
Και δεν φοβόμαστε αλήθεια, όταν πραγματικά πιστεύουμε σε αυτό για το
οποίο αγωνιζόμαστε. Προσήλωση στον στόχο, στο εθνικό καθήκον, μακριά από
προσωπικά, μικροπολιτικά, κομματικά ή άλλα συμφέροντα και σκοπιμότητες.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου μας δίδαξε πως οι ρίζες του ανθρώπου προκρίνουν στάση
ζωής, αρχές, αξίες, ιδανικά. Προδιαγράφοντας τις αταλάντευτες διεκδικήσεις και
ευνοώντας τις συνθήκες για επιτυχή έκβαση του αγώνα μας.
«Είμαι περήφανη για τον γιο μου. Κάλλιο μια φούχτα τιμημένη στάχτη, παρά
γονατισμένος ο λεβέντης μου. Χαλάλι για την πατρίδα. Κι’ εγώ στη θέση του
το ίδιο θα έκανα». Πόσες μάνες αναφώνησαν το ίδιο περήφανες με τη μάνα
του Γρηγόρη, μέσα στον πόνο τους «χαλάλι της Ελλάδας ο γιος μου», και πόσοι
πατεράδες, αλήθεια, ένοιωσαν «ανακούφιση» και περηφάνια βλέποντας το
παιδί τους νεκρό, μα με τις σφαίρες στο μπροστινό μέρος του σώματος τους, στα
στήθια τους, πιστοί στο Λακεδαιμόνιο πρόσταγμα «ή ταν ή επί τας».
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ξεπέρασε τα γήινα και μας δίδαξε πως «Θέλει αρετήν
και τόλμην η ελευθερία». Ομοίως και σθένος, λεβεντιά, υπερηφάνεια,
στοχοπροσήλωση και στρατηγική προσέγγιση, με μακρύ και ξεκάθαρο ορίζοντα
πνοής, βηματισμού και πλεύσης.
Τιμή και δόξα στο παλληκάρι μας.
Αθάνατη ας παραμείνει στων αιώνων το πέρασμα η θωριά του.
Καλή λευτεριά.
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Παγκόσμιο Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού
- Ιστορία και Μέλλον
Ταγματάρχη (ΠΖ) Χριστόφορου Χριστοφόρου

«Friendship through sport»
Στις 18 Φεβρουαρίου 1948 πέντε κράτη, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία, το
Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, ίδρυσαν το Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού
Αθλητισμού στη Nice της Γαλλίας. Παρόλο που τα ιδρυτικά μέλη ήταν μόνο
ευρωπαϊκά κράτη, το γενικότερο πλάνο ήταν η δημιουργία ενός Παγκόσμιου
Συμβουλίου για τον Στρατιωτικό Αθλητισμό.
Η επιθυμία ωστόσο ανάμεσα στη Στρατιωτική Κοινότητα για συνεύρεση
μεταξύ τους σε αθλητικούς χώρους και όχι σε πεδία μάχης δεν ήταν κάτι το
νέο το έτος 1948. Αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο διοργανώθηκαν,
μετά από πρωτοβουλία του
Στρατηγού Pershing και των
συναδέρφων του, οι πρώτοι
Διεθνείς Στρατιωτικοί Αγώνες
με τη συμμετοχή 18 κρατών
από 5 ηπείρους. Οι αγώνες
πραγματοποιήθηκαν το 1919
στο Joinville, στα προάστια του
Παρισιού, με τη συμμετοχή
1500 στρατιωτικών αθλητών,
οι οποίοι αγωνίστηκαν σε 24
αθλήματα. Τους εν λόγω
αγώνες παρακολούθησε
Ίδρυση του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Στρατιωτικού Αθλητισμού.
πλήθος κόσμου.
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επανασυστάθηκε το Συμβούλιο
Αθλητισμού
των Συμμαχικών Δυνάμεων. Αμέσως μετά το τέλος του
καταστροφικού αυτού πολέμου, αναδύθηκε μία έντονη επιθυμία μεταξύ
της Στρατιωτικής Κοινότητας για κοινή συνεύρεσή τους, όχι τόσο για την
πραγματοποίηση διαγωνισμών με νικητές και ηττημένους, αλλά κυρίως για
τη μεταξύ τους επικοινωνία, την ανάδειξη και την προβολή φιλειρηνικών
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διαθέσεων με απώτερο στόχο τον παραδειγματισμό του υπόλοιπου κόσμου.
Έτσι το 1946 έλαβαν χώρα οι δεύτεροι Διεθνείς Στρατιωτικοί Αγώνες αυτή τη
φορά στο Βερολίνο. Τον Μάιο του ιδίου έτους ιδρύθηκε το Συμβούλιο Αθλητικών
Συμμαχικών Δυνάμεων από τον Συνταγματάρχη Debrus και τον Ταγματάρχη
Mollet, οι οποίοι ήταν δύο από τους ιδρυτές του CISM δύο χρόνια αργότερα.
Δυστυχώς, λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων, το Συμβούλιο διχάστηκε το 1947
και διαλύθηκε. Ωστόσο, η μεγάλη ιδέα για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου
Συμβουλίου για την προαγωγή του Στρατιωτικού Αθλητισμού αναζωπυρώθηκε το
αμέσως επόμενο έτος, με την ίδρυση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Στρατιωτικού
Αθλητισμού (International Military Sports Council ή αλλιώς στη γαλλική γλώσσα
Conseil International du Sport Militaire, εξού και το ακρωνύμιο CISM) και την
ολοκλήρωση ενός οράματος το οποίο φάνταζε ακατόρθωτο την τότε εποχή.
Από την ίδρυσή του, το 1948, η οικουμενικότητα του CISM έγινε όλο και πιο
πραγματική, όπως διαφαίνεται από τις θητείες των Προέδρων και Γενικών
Γραμματέων που ηγήθηκαν της οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι
προέρχονταν από όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. Και ενώ σιγά σιγά η
κοινότητα του CISM μεγάλωνε σταθερά, η περίοδος του ψυχρού πολέμου και η
σύσταση της Οργάνωσης Φίλων Στρατιωτικού Αθλητισμού (Friendly Army Sports
Committee – γνωστής και ως SKDA), των οποίων τα κράτη-μέλη ήταν επίσης μέλη
του Συμφώνου της Βαρσοβίας, αμφισβήτησε την οντότητα του CISM ως επίσημου
Συμβουλίου Παγκόσμιου Στρατιωτικού Αθλητισμού, καθώς θεωρήθηκε ότι αυτό
έπρεπε να αναγνωριστεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Οι πολιτικές
αναταραχές, όμως, στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και πιο συγκεκριμένα η πτώση
του τείχους του Βερολίνου έδωσαν ξαφνικά νέα ώθηση και επέκταση του CISM,
όπου μόλις μέσα σε μία τετραετία (1991-1995) 31 νέες χώρες προσχώρησαν στην
οργάνωση. Αυτή η ταχεία πρόοδος οδήγησε στην αναγνώριση του CISM από
διεθνή θεσμικά όργανα και τη ΔΟΕ.
Ένα άλλο σημαντικό γεγονός στην
ιστορία του CISM συνέβη τον
Σεπτέμβριο του 1995 με τη διοργάνωση
των πρώτων Παγκόσμιων Στρατιωτικών
Αγώνων στη Ρώμη από τις 4 έως τις
16 Σεπτεμβρίου 1995. Εκεί, 93 έθνη
με 4.000 στρατιωτικούς αθλητές,
συναγωνίστηκαν σε 17 διαφορετικές
αθλητικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό
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της 50ής επετείου του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και της επικύρωσης του Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών.
Έκτοτε, μεγάλος αριθμός στρατιωτικών αθλητικών πρωταθλημάτων και αγώνων
λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο, ηπειρωτικό και περιφερειακό επίπεδο,
καθιστώντας το CISM ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά ιδρύματα στον κόσμο.
Κατόπιν πολύ μεγάλης επιτυχίας που είχαν οι αγώνες στη Ρώμη, το CISM
διοργανώνει κάθε τέσσερα χρόνια Παγκόσμιους Στρατιωτικούς Αγώνες, οι οποίοι
θεωρούνται ένα πολυαθλητικό γεγονός, που διεξάγεται ένα χρόνο πριν από τη
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τον Αύγουστο του 1999 διεξήχθησαν
οι δεύτεροι Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί
Αγώνες στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας με
τη συμμετοχή 7.000 στρατιωτικών από
82 χώρες, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε 20
αθλήματα.

Τον Δεκέμβριο του 2003 πραγματοποιήθηκαν
οι
τρίτοι
Παγκόσμιοι
Στρατιωτικοί Αγώνες στην Κατάνια της
Ιταλίας με τη συμμετοχή στρατιωτικών
από 84 διαφορετικά έθνη, οι οποίοι
αγωνίστηκαν σε 13 αθλήματα.

Το Οκτώβριο του 2007 διεξήχθησαν
οι τέταρτοι Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί
Αγώνες στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας
με τη συμμετοχή στρατιωτικών από 101
χώρες, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε 14
αθλήματα.
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Επιπρόσθετα, το 2010 έλαβαν
χώρα και οι πρώτοι χειμερινοί
Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες
στην Ιταλία, στην περιοχή Αόστα,
με τη συμμετοχή 43 χωρών και
800 στρατιωτικών.
Οι πέμπτοι Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί
Αγώνες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο
του 2011 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της
Βραζιλίας. Συμμετείχαν στρατιωτικοί
από 108 χώρες σε 20 αθλήματα. Η
Βραζιλία κατέκτησε την πρώτη θέση με
45 χρυσά, 33 ασημένια και 36 χάλκινα,
η Κίνα τη δεύτερη με 37 χρυσά, 28
ασημένια και 34 χάλκινα και η Ιταλία την τρίτη θέση με 14 χρυσά, 13 ασημένια
και 24 χάλκινα μετάλλια.
Οι
δεύτεροι
χειμερινοί
Παγκόσμιοι
Στρατιωτικοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν
από τις 25 μέχρι 29 Μαρτίου του 2013
στην Ανσί της Γαλλίας, στην ίδια τοποθεσία
που διεξήχθησαν οι πρώτοι Χειμερινοί
Ολυμπιακοί Αγώνες το 1924. Η Γαλλία
κατέκτησε την πρώτη θέση με 12 χρυσά
μετάλλια, τη δεύτερη η Ιταλία με 11 χρυσά
μετάλλια, την τρίτη η Ελβετία με 5 χρυσά μετάλλια, την τέταρτη η Ρωσία με 4
χρυσά μετάλλια, την πέμπτη η Αυστρία με 2 χρυσά μετάλλια και έκτη την Κίνα με
2 χρυσά μετάλλια.
Οι έκτοι Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες
πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του
2015 στο Μουνγκγιόνγκ της Κορέας.
Οι συμμετέχοντες από 105 χώρες
-συμμετείχαν και επιπλέον 15 χώρες
ως παρατηρητές- συναγωνίστηκαν σε
24 αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων
πέντε στρατιωτικών αθλημάτων. Η Ρωσία
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κατέκτησε την πρώτη θέση με 59 χρυσά, 43 ασημένια και 33 χάλκινα, η Βραζιλία
τη δεύτερη με 34 χρυσά, 26 ασημένια και 24 χάλκινα και η Κίνα την τρίτη με 32
χρυσά, 31 αργυρά και 35 χάλκινα μετάλλια.
Τον Φεβρουάριο του 2017 πραγματοποιήθηκαν οι τρίτοι χειμερινοί Παγκόσμιοι
Στρατιωτικοί Αγώνες στο Sochi της Ρωσίας.
Τον Οκτώβριο του 2019
πραγματοποιήθηκαν οι έβδομοι
Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί
Αγώνες στο Ουχάν (Wuhan)
της Κίνας. Περίπου 8.000
αθλητές από 109 χώρες αγωνίστηκαν σε 32 αθλήματα. Η Κίνα
κατέκτησε την πρώτη θέση με
239 μετάλλια (133 χρυσά, 64 αργυρά και 42 χάλκινα), τη δεύτερη η Ρωσία με
συνολικά 161 μετάλλια και την τρίτη η Βραζιλία με 88 μετάλλια.
Για πρώτη φορά στην ιστορία των Στρατιωτικών Αγώνων αυτοί έλαβαν χώρα σε
διαφορετικές τοποθεσίες και αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι διοργανωτές έκτισαν
ολόκληρο Ολυμπιακό Χωριό για
τη φιλοξενία των 8.000 αθλητών
και 3.500 διαιτητών, προπονητών
και παρατηρητών.
Η τελετή έναρξης των αγώνων, η
οποία διήρκεσε δυόμιση ώρες,
ήταν φαντασμαγορική και όλα τα
διεθνή μέσα τη χαρακτήρισαν ως
αντάξια αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων, ίσως ακόμη και καλύτερη. Την τελετή
έναρξης των αγώνων τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κίνας κ. Xi
Jinping.
Ο Πρόεδρος του CISM, ο Γάλλος Hervé Piccirillo, κατά
τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή λήξης των
αγώνων, υπογράμμισε την αξιοθαύμαστη δουλειά
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης
του Wuhan για την εξασφάλιση
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των πλέον σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων και ενός άρτια εξοπλισμένου
χωριού αθλητών για τη διεξαγωγή των αγώνων. Οι πολλαπλοί αθλητικοί χώροι
και το ολυμπιακό χωριό, που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα στον κόσμο, επέτρεψαν σε όλους, ικανά άτομα και άτομα με αναπηρίες,
να μοιραστούν την από κοινού αξία των Στρατιωτικών Αγώνων μέσω της
συμμετοχής και της ισότητας. Αυτή ενδεχομένως ήταν ίσως και η μεγαλύτερη
επιτυχία της εκδήλωσης, κάτι που δεν θα γινόταν εφικτό χωρίς τη συνειδητή
προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής και των εθελοντών του Wuhan, οι
οποίοι διευκόλυναν τη διαμονή των 12.000 και πλέον συμμετεχόντων.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού Σήμερα
Το CISM διοργανώνει διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις για τις ένοπλες δυνάμεις
των 139 κρατών μελών του και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους
αθλητικούς οργανισμούς. Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι μπορεί προηγουμένως να
συναντιούνται στα πεδία της μάχης, τώρα συναντιούνται φιλικά μέσα στους
αθλητικούς αγωνιστικούς χώρους, προάγοντας την ευγενή άμιλλα, ιδανικό που
συνάδει με τη φιλοσοφία και τα ιδανικά που τέθηκαν στην αποστολή του CISM,
η οποία υπογράφηκε το 1998 από όλα τα κράτη-μέλη.
Το CISM διοργανώνει ετησίως πάνω από είκοσι Παγκόσμια Πρωταθλήματα
Στρατιωτικών Αγώνων σε διαφορετικά αθλήματα, στα οποία μπορούν να
λάβουν μέρος όλα τα κράτη-μέλη. Οργανώνονται επίσης Ηπειρωτικοί και
Περιφερειακοί Στρατιωτικοί Αγώνες, ενώ κάθε τέσσερα χρόνια διεξάγονται
οι Παγκόσμιοι Στρατιωτικοί Αγώνες και πιο πρόσφατα οι Χειμερινοί Αγώνες.
Πρόκειται για εκδηλώσεις πολλαπλών εκδηλώσεων, που διοργανώνονται από
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το CISM σε συνεργασία με τα κράτη μέλη του CISM. Οι δύο πυλώνες του CISM,
που λειτουργούν ως βάση αυτών των εκδηλώσεων, είναι ο αθλητισμός και η
αλληλεγγύη. Το CISM έχει καταστεί ένας φορέας που δεν μπορεί πλέον να
αγνοηθεί από τη διεθνή αθλητική κοινότητα. Πέρα από το ότι διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση εκλεκτών αθλητών, αναλαμβάνει και τη
διοργάνωση διάφορων δράσεων και έργων σε συνεργασία με τη ΔΟΕ, τα ΗΕ,
την ΕΕ, καθώς επίσης και άλλες εθνικές και διεθνείς ομοσπονδίες και αθλητικές
αρχές.
Διαχρονικά πάρα πολλοί στρατιωτικοί με τη συμμετοχή τους σε αγώνες πολιτών,
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή παγκόσμια και ηπειρωτικά πρωταθλήματα,
καταρρίπτουν παγκόσμια ρεκόρ και βρίσκονται μεταξύ της ελίτ του παγκόσμιου
αθλητισμού με τις επιδόσεις τους. Μεταξύ των αθλητών που τίμησαν τις χώρες
τους και τη στρατιωτική κοινότητα είναι οι Paul Tergat, ο Aleksey Nemov, ο
Valentina Vezzali, ο Mark Huizinga, ο Pavel Kolobkov, ο Renata Mauer, ο Πύρρος
Δήμας και ο Fabrozio Mori.
Συμπόσια – Συναντήσεις – Συνέδρια
Το CISM προσπαθεί να διοργανώνει διεθνή συμπόσια σχεδόν κάθε χρόνο, για
να μελετήσει διάφορες πτυχές της σωματικής αγωγής και του αθλητισμού
στις ένοπλες δυνάμεις. Το CISM διοργάνωσε το 2005 στη Μάντοβα της
Ιταλίας σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός και ειρήνη». Το εν λόγω σεμινάριο
παρακολούθησαν εκπρόσωποι από περισσότερες των 22 χωρών, Διεθνείς
Οργανισμούς, ΔΟΕ, ΟΗΕ, UNICEF, Αθλητικούς Συνδέσμους, Εθνικά Μέλη του
CISM και οργανώσεις που ασχολούνται άμεσα με την ειρήνη, την υγεία, τον
αθλητισμό και την εκπαίδευση. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο ότι ο
αθλητισμός αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη της κοινωνίας.
Τον Οκτώβριο του 2007, κατά τη διάρκεια των τέταρτων Στρατιωτικών
Παγκοσμίων Αγώνων στην Ινδία, το CISM διοργάνωσε -σε συνεργασία με τη ΔΟΕ,
την Ινδική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή των Παγκόσμιων
Αγώνων- ένα Διεθνές Φόρουμ για τον Αθλητισμό για την Ειρήνη με θέμα
«Αθλητισμός, θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση της ειρήνης».
Στις 20 Μαρτίου 2010, στο πλαίσιο των χειμερινών αγώνων, το CISM διοργάνωσε,
σε στενή συνεργασία με τη ΔΟΕ, το Διεθνές Φόρουμ με θέμα «Αθλητισμός
για την Ειρήνη - Από θετικές πρωτοβουλίες μέχρι συστημικά ολοκληρωμένα
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προγράμματα». Αυτό το συνέδριο, σε συνδυασμό με προηγούμενες
πρωτοβουλίες του CISM (Mantova 2005 και Hyderabad 2007), απέδειξε
περίτρανα ότι ο αθλητισμός, και ιδιαίτερα ο στρατιωτικός αθλητισμός αποτελεί
θεμελιώδες εργαλείο, ικανό όχι μόνο να προωθήσει την ειρήνη αλλά και ένα
χρήσιμο κανάλι σε περιπτώσεις ειρηνευτικών αποστολών παγκοσμίως. Όλοι οι
συμμετέχοντες και τα θεσμικά όργανα αναγνώρισαν ότι το CISM και οι Ένοπλες
Δυνάμεις ξεχωρίζουν ως σημαντικοί παράγοντες του Κινήματος Αθλητισμού για
την Ειρήνη.
Στο προαναφερθέν Φόρουμ «Αθλητισμός για την Ειρήνη – Από θετικές
πρωτοβουλίες μέχρι συστημικά ολοκληρωμένα προγράμματα» συμμετείχαν
αξιόλογες προσωπικότητες και αρχές, όπως ο Πρίγκιπας Αλβέρτος ΙΙ του Μονακό
και άλλοι διακεκριμένοι φιλοξενούμενοι ως λέκτορες από τη ΔΟΕ, τα Ηνωμένα
Έθνη, το ΝΑΤΟ, το Βατικανό, τον Οργανισμό Αθλητισμού και Ειρήνης, καθώς
επίσης και πρώην διοικητές σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Εκεί επιβεβαιώθηκε
για ακόμη μία φορά ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ
των διεθνών θεσμών. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ υπέγραψαν δήλωση με
τίτλο «CISM Aosta Call-to-Action 2010 για τον Αθλητισμό για την Ειρήνη», στην
οποία συνοψίζονταν οι κοινές επιθυμίες και ζητήθηκε από όλα τα θεσμικά όργανα
να καθιερώσουν επίσημα μια διμερή και αμοιβαία συμφωνία, προκειμένου
να αναλάβουν συγκεκριμένα προγράμματα με στόχο την ανταλλαγή καλών
πρακτικών για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων Αθλητισμού
για την Ειρήνη.
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Τα Κράτη Μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού
AFRICA (46)
South Africa
Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Comoros
Congo
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Egypt
Eritrea
Eswatini
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Equatorial Guinea
Kenya
Lesotho
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Morocco
Mauritania
Namibia
Niger
Nigeria
Uganda
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Sudan
Tanzania

AMERICA (19)
Argentina
Barbados
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Dominican Republic
Ecuador
USA
Guatemala
Guyana
Jamaica
Paraguay
Peru
Suriname
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela

ASIA (32)
Afghanistan
Saudi Arabia
Bahrain
Bangladesh
China
Republic of Korea
United Arab Emirates
India
Indonesia
Iran
Iraq
Jordan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Kuwait
Lebanon
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Uzbekistan
Pakistan
Palestine
Philippines
Qatar
DPR of Korea
Sri Lanka
Syrian Arab Republic
Thailand
Turkmenistan
Vietnam
Yemen

AFRICA (46) Συνέχεια
Togo
Tunisia
Zambia

EUROPE (42)
Albania
Germany
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Cyprus
Croatia
Denmark
Spain
Estonia
Finland
France
Georgia
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
North Macedonia
Malta
Monaco
Montenegro
Norway
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Serbia
Slovakia
Slovenia
Sweden
Switzerland
Czech Republic
Turkey

Chad

Zimbabwe

Ukraine
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Πρόεδρος CISM
Χρέη Προέδρου του CISM την παρούσα χρονική περίοδο εκτελεί ο Γάλλος
Συνταγματάρχης Hervé Piccirillo, ο οποίος είναι υπόλογος στη Γενική Συνέλευση.
Οι αρχές και οι αρμοδιότητές του
είναι:
• να οδηγεί και να διαχειρίζεται
τον οργανισμό CISM σύμφωνα με
τους κανονισμούς του.
• να προεδρεύει του Συνεδρίου και
της Γενικής Συνέλευσης.
• να παρουσιάζει ετήσια έκθεση
στη Γενική Συνέλευση

Πρόεδρος: Συνταγματάρχης Hervé Piccirillo

• να προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Επείγουσας
Ανάγκης και του Συμβουλίου της Αξίας του CISM
• να αναπτύσσει όλες τις απαραίτητες σχέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και
επιρροή του CISM με άλλους διεθνείς οργανισμούς.
• να επικοινωνεί με τους Αρχηγούς Προσωπικού των κρατών-μελών σε υποθέσεις
που σχετίζονται με την υπερβολική έλλειψη πειθαρχίας.
Γενικός Γραμματέας CISM
Τη θέση του Γενικού Γραμματέα
σήμερα κατέχει ο Συνταγματάρχης
Dorah Mamby Koita από τη Γουινέα. Ο
Γενικός Γραμματέας, ο οποίος εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση, εξασφαλίζει
την εφαρμογή των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης και του
Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειρίζεται
τη Γενική Γραμματεία και εκτελεί τον
προϋπολογισμό του CISM που εγκρίνεται
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από τη Γενική Συνέλευση. Είναι επίσης υπόλογος στον Πρόεδρο για τα διοικητικά
θέματα και το Διοικητικό Συμβούλιο για την εποπτεία των Τεχνικών Επιτροπών των
Προέδρων και τη δημοσιονομική διαχείριση. Ο Γενικός Γραμματέας, μεταξύ των
κύριων αρμοδιοτήτων του, οφείλει να προετοιμάζει και να εδρεύει των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις.
Τέλος, πρέπει να παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο το προτεινόμενο
ημερολόγιο του CISM World και να διατηρεί επαφή με διεθνείς οργανισμούς
(ΔΟΕ, GAIFS, FISU, UNESCO κ.λπ.) και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες για
καλύτερο προγραμματισμό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο CISM
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκαεννέα (19) μέλη, εκλέγεται και
εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίζει όλα τα
μέτρα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διοίκηση του CISM εντός των
ορίων του Καταστατικού και του Εγχειριδίου Πολιτικής μεταξύ δύο Γενικών
Συνελεύσεων.

74η CISM Γενική Συνέλευση και το Κογκρέσο στην πόλη Ho Chi Minh του Βιετνάμ το 2019

77

Εθνική Φρουρά & Ιστορία

Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. Οι αρχές και οι
αρμοδιότητές του είναι να επιβλέπει το έργο των οργάνων του CISM και να
διασφαλίζει την ορθή διαχείρισή τους, την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης και την ανάπτυξη και την υλοποίηση του ετήσιου
προγραμματισμού του CISM. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατυπώνει εντολές των
οργάνων του CISM και εποπτεύει την προετοιμασία του Κογκρέσου και της
Γενικής Συνέλευσης, συστήνει επιτροπές, εγκρίνει το ημερολόγιο παγκόσμιων
γεγονότων CISM για τα επόμενα δύο χρόνια και ασκεί τον γενικό δημοσιονομικό
έλεγχο.
Τα δεκαεννέα (19) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζονται από:
• Τον Πρόεδρο του CISM,
• Τους τέσσερις (4) Προέδρους του CISM για τις 4 ηπείρους
και
• Δεκατέσσερα (14) μέλη, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των 4 ηπείρων ως
ακολούθως:
- τέσσερα (4) από Αφρική
- τρία (3) από Αμερική
- τρία (3) από Ασία
- τέσσερα (4) από Ευρώπη
για τη διασφάλιση της γεωγραφικής ισορροπίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεδριάζει κανονικά τρεις φορές τον χρόνο, τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον
Νοέμβριο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη σύσταση επιτροπών, οι οποίες
εργάζονται σε καθορισμένες περιοχές δραστηριοτήτων του CISM. Στην παρούσα
φάση το Διοικητικό Συμβούλιο του CISM έχει συγκροτήσει την επιτροπή
Κανονισμών, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
Προσφυγών, Πειθαρχίας, Αθλητισμού, Aντι-ντόπινγκ και Αθλητικής Επιστήμης.
Τέλος, εκτός από τις πιο πάνω επιτροπές, υπάρχουν και οι αθλητικές επιτροπές του
CISM για κάθε άθλημα, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση, την ανάπτυξη
και τις τεχνικές πτυχές του κάθε αθλήματος που αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο
άθλημα του CISM. Οι Επιτροπές Αθλητισμού του CISM αποτελούνται από έναν
Πρόεδρο, έναν Γραμματέα και αρκετά μέλη, κατά προτίμηση τουλάχιστον έναν
78

Παγκόσμιο Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού - Ιστορία και Μέλλον

από κάθε ηπειρωτική χώρα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού CISM, μεταξύ
των κύριων αρμοδιοτήτων του, διαχειρίζεται και αναπτύσσει -με την υποστήριξη
των μελών του CISM- ένα άθλημα CISM για στρατιωτικούς αθλητές, άνδρες και
γυναίκες. Θεωρείται η τελική τεχνική αρχή του CISM και επιβλέπει την τεχνική
διεξαγωγή Παγκόσμιου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος σε ένα συγκεκριμένο
άθλημα. Διατηρεί τους νόμους και τους κανονισμούς του αθλήματος και
προωθεί το άθλημά του σε όλη τη στρατιωτική κοινότητα. Παρακολουθεί την
πραγματοποίηση των παγκόσμιων, ηπειρωτικών και περιφερειακών αγώνων του
αθλητισμού σε πλαίσιο πενταετίας, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις ημερομηνιών
μεταξύ του CISM και των πολιτικών αγώνων.
Σ΄αυτό τον μεγάλο Οργανισμό, δεύτερου σε
μέγεθος μετά τον ΟΗΕ, με τα συνολικά 139
Κράτη – Μέλη, η Κύπρος αποτελεί, μέσω
του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού
Εθνικής Φρουράς (ΑΣΑΕΦ), μέλος του από
το 1991. Από το ίδιο έτος, έτος ιδρύσεως του
ΑΣΑΕΦ, επανειλημμένως κάθε χρόνο αριθμός
Εθνοφρουρών και Στελεχών της ΕΦ λαμβάνουν
μέρος στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες
του CISM, δηλώνοντας την παρουσία της μικρής Κύπρου σε τέτοιου υψηλού
επιπέδου αγώνες, όπου μετέχουν ολυμπιονίκες αλλά και παγκόσμιοι
πρωταθλητές. Η συμμετοχή της Κύπρου στο CISM παρέχει τη δυνατότητα κυρίως
στους μικρούς σε ηλικία στρατευμένους αθλητές μας να αναδεικνύουν το
ταλέντο τους και να προβάλλουν τη χώρα μας στο εξωτερικό, δίνοντας τη δική
τους μάχη σε ένα πολύ δύσκολο και σκληρό αθλητικό πεδίο, όπως είναι αυτό του
στρατιωτικού αθλητισμού.

«Φιλία μέσω του αθλητισμού»

Πηγή Άρθρου : https://www.milsport.one
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Η εκθηρίωση του ανθρώπου: Πορεία προς
το Ολοκαύτωμα
Ταγματάρχη (ΥΓ) Παύλου Νικολάου
Τον Ιανουάριο του 2004 καθιερώθηκε, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των
Ελλήνων, η 27η Ιανουαρίου ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων
και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Ένα χρόνο αργότερα καθιερώθηκε από τη Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του
Ολοκαυτώματος.
Ο σπόρος της μισαλλοδοξίας
Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε μία Γερμανία εξευτελισμένη από τους
ταπεινωτικούς όρους της Συνθήκης των Βερσαλλιών και τις επαχθείς πολεμικές
αποζημιώσεις που όφειλε να καταβάλει η χώρα στους νικητές. Το συνακόλουθο
μαζικό κύμα ανεργίας, και η αδυναμία της εύθραυστης Δημοκρατίας της
Βαϊμάρης να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιβίωσης, έδωσαν τροφή σε ακροδεξιά
σχήματα, τα οποία προέβαλαν τη δική τους Ιδεολογία του Μίσους.
Μέσα στη νοσηρή αυτή ατμόσφαιρα αναδύθηκε ως κυρίαρχη φυσιογνωμία ο
Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος αναδείχθηκε καγκελάριος το 1933, με το κόμμα του να
έχει πάρει στις εκλογές το 43.9% των ψήφων. Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς
προέκρινε τις θέσεις του Χίτλερ, οι οποίες καταγράφονται στο πρόγραμμα των
«25 σημείων» του Κόμματος. Απλή ανάγνωση των σημείων καταδεικνύει το
πνεύμα ενός επεκτατικού Παγγερμανισμού και μιας άκρατης ξενοφοβίας, με
ιδιαίτερη μνεία στο εβραϊκό έθνος. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στο σημείο 4
ότι «κανείς Εβραίος δεν μπορεί να ανήκει στο Έθνος», εννοείται το γερμανικό.
Βεβαίως, το αντισημιτικό μένος δεν υπήρξε αποκύημα του νοσηρού μυαλού
του Χίτλερ. Η Βιέννη, όπου είχε πάει νεαρός για σπουδές, υπήρξε φυτώριο
αντισημιτισμού. Το φαινόμενο ήταν διάχυτο και σε πολλές άλλες χώρες της
Ευρώπης, ιδιαίτερα της ανατολικής.
Πρώτα δείγματα
Δυο μήνες αφού κατέλαβε την εξουσία ο Χίτλερ, διοργανώθηκε πανεθνικό
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μποϋκοτάζ εναντίον των εβραϊκών επιχειρήσεων υπό την καθοδήγηση του
Υπουργού Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαίμπελς. Τα διαβόητα Τάγματα Εφόδου
εμπόδιζαν τον κόσμο να ψωνίσει από εβραϊκά καταστήματα, κρατώντας πανώ
με αντιεβραϊκά συνθήματα. Μια εβδομάδα αργότερα ακολούθησε η διά νόμου
απόλυση Εβραίων από τη Δημόσια Υπηρεσία.
Τον Σεπτέμβριο του 1935 τέθηκαν σε ισχύ οι επαίσχυντοι Νόμοι της Νυρεμβέργης,
οι οποίοι αφορούσαν στη γερμανική ιθαγένεια και «την προστασία του Γερμανικού
αίματος και της Γερμανικής τιμής». Απαγορεύονταν όχι μόνο οι γάμοι μεταξύ
Γερμανών και Εβραίων ή άλλων εθνικοτήτων αλλά και η σεξουαλική επαφή.
Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός «Εβραίος» δεν είχε θρησκευτική χροιά, αλλά
φυλετική.
Η Νύκτα των Κρυστάλλων
Στις 7/11/1938 ένας δεκαεπτάχρονος Πολωνοεβραίος δολοφόνησε στο Παρίσι
έναν αξιωματούχο της γερμανικής πρεσβείας, αφού είχε πληροφορηθεί ότι οι
γονείς του είχαν απελαθεί από τη Γερμανία μαζί με χιλιάδες άλλους Εβραίους
πολωνικής υπηκοότητας, οι οποίοι ζούσαν στη Γερμανία. Την επόμενη νύκτα,
ακολούθησε αντιεβραϊκό πογκρόμ σε όλη τη Γερμανία. Μονάδες των Ταγμάτων
Εφόδου και της χιτλερικής
νεολαίας έκαψαν σχεδόν όλες
τις συναγωγές και προέβησαν
σε βανδαλισμούς σπιτιών
και καταστημάτων. Χιλιάδες
Εβραίοι
οδηγήθηκαν
σε
στρατόπεδα συγκεντρώσεως,
από όπου απελευθερώθηκαν
σε τρεις μήνες, υπό τον όρο ότι
θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία.
Ο τότε Υπουργός Οικονομικών Χέρμαν Γκέρινγκ εξέδωσε διατάγματα επιβολής
προστίμου ενός δισεκατομμυρίου μάρκων στους Εβραίους για την καταστροφή
των περιουσιών τους!
Πρόγραμμα Ευθανασίας «Aktion Τ4»
Θύματα της ναζιστικής θηριωδίας πριν τον πόλεμο δεν υπήρξαν μόνο οι Εβραίοι,
αλλά και Γερμανοί πολίτες. Πιστός στην ιδεοληψία περί καθαρότητας της
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Άριας φυλής, ο Χίτλερ διέταξε -με μια απλή υπογραφή εξουσιοδότησης και με
άκρα μυστικότητα- την εφαρμογή Προγράμματος Ευθανασίας σε πάσχοντες
από ψυχικές διαταραχές και γενετικές ανωμαλίες. «Άχρηστα στόματα»! Η
μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών, οι οποίοι παρέστησαν σε σχετική συνάντηση,
συμφώνησαν με τον Φύρερ και γνωμάτευσαν ότι περίπου 60.000 ασθενείς
«πληρούσαν τους όρους». Του προγράμματος αυτού είχε προηγηθεί η θανάτωση
5.000 με 8.000 παιδιών από μια οργάνωση με το όνομα « Επιτροπή του Ράιχ για
την επιστημονική καταγραφή των πασχόντων από κληρονομικές και συγγενείς
ασθένειες». Τα παιδιά φονεύονταν με φάρμακα χορηγούμενα σε υπερδοσολογία.
Τα υποψήφια θύματα μεταφέρονταν σε φρενοκομεία και θανατώνονταν με
μονοξείδιο του άνθρακα. Οι συγγενείς ενημερώνονταν με επιστολές, όπου
προβαλλόταν μία πλαστή αιτία θανάτου και η αποτέφρωση του νεκρού για λόγους
υγιεινής. Μάλιστα, ένας γκαουλάιτερ (επικεφαλής διοικητικής περιφέρειας),
ακολουθώντας «τη γραμμή του Φύρερ», «καθάρισε» φρενοκομεία της επαρχίας
του με τη βοήθεια των SS, οι οποίοι τουφέκισαν τους ασθενείς. Το παράδειγμά
του ακολούθησε κι άλλος με τη βοήθεια των πρωτότυπων τότε φορτηγών
αερίων. Μέχρι τον Αύγουστο του 1941, οπότε έπαυσε η λειτουργία της Aktion
T4, θανατώθηκαν γύρω στα 70.000 άτομα.
Lebensborn
Στους επιστημονικούς κύκλους των ΗΠΑ υπήρξε μεγάλη ζύμωση κατά τη δεκαετία
του ’30 γύρω από το θέμα της Ευγονικής, ήτοι, της δημιουργίας αρτιότερων
απογόνων μέσω ελεγχόμενης αναπαραγωγής. Άτομα ελαττωματικά, είτε
σωματικά είτε ψυχικά, εθεωρούντο ότι συντείνουν στη διαιώνιση ανθρώπων με
ανωμαλίες. Σε ένα διαζύγιο της Επιστήμης από την Ηθική, 27 πολιτείες είχαν
θεσπίσει νόμους για στείρωση ατόμων τα οποία κρίνονταν ελαττωματικά. Η
μόνη πολιτεία η οποία εφάρμοσε σε μεγάλη κλίμακα το ακραίο αυτό μέτρο ήταν
η Καλιφόρνια.
Οι ιδέες αυτές δεν διέλαθαν της προσοχής του Χίτλερ. Με την ανάληψη της
εξουσίας, προχώρησε τάχιστα στη θέσπιση και επιβολή των υποχρεωτικών
στειρώσεων, οι οποίες έφτασαν τις 400.000 μέχρι την κατάρρευση του
καθεστώτος.
Δεν αρκούσε, όμως, μόνο το αρνητικό μέτρο της αποφυγής τεκνογονίας. Θα
έπρεπε να ληφθεί κι ένα θετικό μέτρο για τη μαζική δημιουργία καθαρών Αρίων
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Χάινριχ Χίμλερ: Δεξί χέρι του Χίτλερ και υπεύθυνος για 4 εκατομμύρια θανάτους.

απογόνων. Το 1936 ο αρχηγός των SS Χίμλερ έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα
ευγονικής για τη δημιουργία υγιών απογόνων, με ξανθά μαλλιά και γαλάζια
μάτια. Η νέα αυτή γενιά θα ήταν η μαγιά του χιλιόχρονου Ράιχ. Στο πρόγραμμα
δόθηκε η ονομασία «Lebensborn», Πηγή Ζωής.
Αρχικός στόχος ήταν η ενθάρρυνση στελεχών των SS να γεννούν πολλά παιδιά.
Στις κλινικές του ιδρύματος μπορούσαν οι σύζυγοι των στελεχών να γεννούν
και να υποβοηθούνται στην ανατροφή των παιδιών τους. Δεκτές γίνονταν και
ανύπαντρες μητέρες, αποκαθαρμένες από το στίγμα, εφόσον προσέφεραν σε
έναν «ιερό σκοπό». Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες περνούσαν από εξονυχιστικό
έλεγχο για διακρίβωση της φυλετικής τους καθαρότητας.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου το πρόγραμμα επεκτάθηκε στις κατακτημένες
χώρες και ιδιαίτερα στη Νορβηγία, διότι οι Ναζί πίστευαν ότι το νορβηγικό
αίμα είναι ανώτερο ακόμα κι από το γερμανικό. Νεαρές γυναίκες έρχονταν σε
ερωτική επαφή με άνδρες των SS, ακόμη και εγγάμους. Ένας άντρας μπορούσε
να συνευρεθεί με περισσότερες από μία γυναίκες. Τα παιδιά που γεννιούνταν
ανήκαν στο Ράιχ και ανατρέφονταν σε πρότυπους οίκους με περισσή φροντίδα
και γαλουχούνταν στη ναζιστική ιδεολογία.
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Η θηριωδία του Χίμλερ, όμως, δεν είχε τέλος· οι ορδές του Φύρερ χρειάζονταν όλο
και πιο πολλούς στρατιώτες. Πολλά παιδιά με γαλάζια πάντα μάτια απήχθησαν,
κατόπιν εντολής του Χίμλερ, από την Πολωνία και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία,
όπου δόθηκαν για υιοθεσία και εκγερμανίστηκαν.
Έναρξη επιχειρήσεων - πρωτόγνωρες τακτικές
Με την κατάκτηση της Πολωνίας ο Χίμλερ οργάνωσε τις Μονάδες Ειδικής
Δράσης Einsatzgruppen, με την εντολή να ακολουθήσουν τις γερμανικές ένοπλες
δυνάμεις στην Πολωνία το 1939, να περικυκλώσουν και να εγκαταστήσουν τους
Εβραίους σε γκέτο.
Τον Σεπτέμβριο του 1941 ο Χίτλερ ενέκρινε την απέλαση όλων των Εβραίων
της Γερμανίας στην Πολωνία κι ακόμα ανατολικότερα. Πολλοί μεταφέρθηκαν
στο ήδη βαρυφορτωμένο από Πολωνοεβραίους γκέτο του Λουτζ. Το μέτρο
αυτό ακολούθησε ένα πολύ πιο δραστικό μέτρο: στις 20 Ιανουαρίου 1942, ο
Ράινχαρντ Χάιντριχ, δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία των SS, συγκάλεσε στην
επαίσχυντη Διάσκεψη της Βάνζεε, ενός προαστίου του Βερολίνου, δεκαπέντε
ανώτερα στελέχη του Γ΄ Ράιχ. Σκοπός της διάσκεψης ήταν «η προετοιμασία της
τελικής λύσης του εβραϊκού ζητήματος στην Ευρώπη». Οι ναζιστές διέθεταν
ένα ευφάνταστα ευφημιστικό λεξιλογικό οπλοστάσιο για το μασκάρεμα των
εγκληματικών τους ενεργειών. Το σχέδιο αφορούσε στην εξόντωση όλων των
Εβραίων της Ευρώπης.
Ήδη, με την εισβολή στη Ρωσία τον Ιούνιο του 1941, τα τάγματα θανάτου
ακολουθούσαν τον προελαύνοντα στρατό και δρούσαν στα μετόπισθεν,
προκαλώντας μαζικές δολοφονίες σε ντόπιους Εβραίους, Ρομά κι αξιωματούχους
του σοβιετικού κράτους. Αρχικά, οι δολοφονίες εκτελούνταν με τυφεκισμό.
Συχνά, τα θύματα καλούνταν να ανοίξουν μεγάλου μήκους ορύγματα, μπροστά
από τα οποία ακροβολίζονταν γυμνοί και έπεφταν μέσα με πυροβολισμούς.
Αναφέρεται από μάρτυρες ότι τα παιδιά δεν πυροβολούνταν. Αντ’ αυτού, οι
εκτελεστές κτυπούσαν τα κεφαλάκια τους σε πέτρες και τα έριχναν στο σωρό,
πολλές φορές ζωντανά. Εξάλλου, πολλοί έπεφταν ζωντανοί. Υπάρχουν μαρτυρίες
ανθρώπων οι οποίοι σκαρφάλωναν τους λάκκους και επέζησαν.
Η μέθοδος είχε αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των στρατιωτών, κι έτσι
αναζητήθηκαν άλλοι τρόποι θανάτωσης, όπως η χρήση μονοξειδίου του άνθρακα
σε φορτηγά οχήματα με ενσωματωμένους ερμητικά κλειστούς θαλάμους.
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Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως το
φθειροκτόνο Κυκλώνας Β στους θαλάμους αερίων. Ακολουθούσε αποτέφρωση
των νεκρών στα κρεματόρια.
Στο έργο της εξόντωσης των Εβραίων οι Γερμανοί βρήκαν πολύτιμους συνεργάτες
στις βαλτικές χώρες. Οι Λιθουανοί υποδέχτηκαν τους ναζί ως ελευθερωτές από
τους Σοβιετικούς και συντάχθηκαν ομάδες οι οποίες συνέπραξαν στον αφανισμό
των Εβραίων συμπατριωτών τους. Λιθουανοί αστυνομικοί ξυλοκοπούσαν τους
Εβραίους σε δημόσια θέα, ενώ τους χάζευαν ακόμα και γυναίκες με μικρά παιδιά
στην αγκαλιά τους. Στο Λβιβ Ουκρανοί εθνικιστές προέβησαν σε δύο πογκρόμ.
Όπως δείχνουν φωτογραφίες της εποχής, ακόμα και μικρά παιδιά συμμετείχαν
στους ξυλοδαρμούς. Οι γυναίκες υφίσταντο και την ταπείνωση της γύμνωσης.
Σε αρκετούς απαγχονισμένους Εβραίους οι εκτελεστές τους είχαν κρεμάσει στον
λαιμό τους κοροϊδευτικές πινακίδες.
Στρατόπεδα συγκεντρώσεως

Δυο μήνες μετά την ανάρρηση του Χίτλερ στην εξουσία, ιδρύθηκε το Νταχάου
το πρώτο στρατόπεδο συγκεντρώσεως αιχμαλώτων. Οι πρώτοι κατάδικοι ήσαν
πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος. Αργότερα ακολούθησαν Μάρτυρες του
Ιεχωβά, Ρομά και ομοφυλόφιλοι, καθώς και Εβραίοι, ειδικά μετά τη Νύχτα
των Κρυστάλλων. Οι κρατούμενοι υπόκειντο καθημερινώς σε ξυλοδαρμούς
και μαστιγώσεις, αλλά εκείνο που κυριολεκτικά τσάκιζε τον ψυχισμό των
κρατουμένων, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Διοικητής του Άουσβιτς Ρούντολφ Ες,
ήταν η αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάρκεια της φυλάκισής τους. Παρά την
επιγραφή «Η εργασία απελευθερώνει» στην πύλη του Νταχάου -όπως και σ’
όλα τα στρατόπεδα- οι κρατούμενοι εργάζονταν ως χειρώνακτες δούλοι σε
βιομηχανίες και επιχειρήσεις και τις απολαβές προσπορίζονταν οι SS.
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Οι συνθήκες στα στρατόπεδα ήταν φρικτές· το φαγητό ήταν ένα νεροζούμι
με ελάχιστες φλούδες από πατάτες, τις οποίες έπαιρναν κάποιοι τυχεροί ή
επιτήδειοι. Οι τουαλέτες ελάχιστες, ώστε να αναγκάζονται οι κρατούμενοι
να πατούν πάνω στα περιττώματά τους. Σε θερμοκρασίες συχνά κάτω από το
μηδέν κυκλοφορούσαν με την πενιχρή στολή τους και υποδήματα τα οποία τους
είχαν δοθεί χωρίς έγνοια για το κατάλληλο μέγεθος. Ένα μεγάλο καθημερινό
μαρτύριο συνιστούσαν οι καθημερινές συγκεντρώσεις, όπου οι κρατούμενοι
μετρούνταν ξανά και ξανά επί ώρα, υποφέροντας το αφόρητο κρύο τον χειμώνα
και το ξυλοκόπημα με τα γκλομπς. Μη αγνοώντας τη δύναμη της ψυχολογικής
βίας, οι ναζί έφεραν και τους ίδιους τους κρατούμενους σε αντιπαράθεση
μεταξύ τους, καθώς όριζαν σε ορισμένους απ’ αυτούς καθήκοντα φύλακα των
συγκρατουμένων τους. Ονομάζονταν Kapo και είχαν κάποια μικρά προνόμια:
έτρωγαν λίγο περισσότερο φαγητό και απέφευγαν το ξύλο. Όφειλαν όμως να
είναι πραγματικά σκληροί και να κτυπάνε οι ίδιοι αλύπητα τους συναιχμάλωτούς
τους, αλλιώς διακινδύνευαν τη θέση τους. Πολλοί από αυτούς αποδείχθηκαν
βασιλικότεροι του βασιλέως, και κάποιοι δεν γλύτωσαν από την εκδίκηση των
κρατουμένων κατά την απελευθέρωση των στρατοπέδων.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκτός από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως
-όπου κύριο έργο ήταν η καταναγκαστική εργασία- τέθηκαν σε λειτουργία και
στρατόπεδα εξοντώσεως, όπως της Τρεμπλίνκα, του Σομπιμπόρ και του ΆουσβιτςΜπιρκενάου. Λόγω της μαζικής κλίμακας των θανατώσεων, δεν συμβάδιζε
ο ρυθμός αποτέφρωσης των πτωμάτων, με αποτέλεσμα να αντικρύσουν οι
σύμμαχοι που απελευθέρωσαν τους αιχμαλώτους τεράστιες σωρούς πτωμάτων.
Ιατρικά πειράματα
Κατά τη διάρκεια του πολέμου οι Γερμανοί διενήργησαν φρικτά ιατρικά
πειράματα σε τροφίμους των στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Τα πειράματα αυτά
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στόχευαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την επιβιωσιμότητα
του στρατιωτικού προσωπικού σε συνθήκες μάχης, την εξέλιξη της ιατρικής
αντιμετώπισης των τραυματιών και την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων.
Ενδεικτικά, αναφέρονται μερικά από τα πειράματα:
Αντοχή σε μεγάλο υψόμετρο
Ο άνθρωπος-πειραματόζωο τοποθετείται σε θάλαμο με συνθήκες ατμοσφαιρικής
πίεσης υψόμετρου μέχρι 28.000 πόδια. Όσοι δεν πέθαιναν, υφίσταντο σοβαρές
βλάβες.
Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες
Τα πειράματα αυτά είχαν ως στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την
αντιμετώπιση της υποθερμίας που πάθαιναν πιλότοι της Λουφτβάφε των οποίων
τα αεροπλάνα καταρρίπτονταν στη Βόρεια Θάλασσα. Τα θύματα τοποθετούνταν
σε μία δεξαμενή με πάγο μέχρι και τρεις ώρες. Κατόπιν, ζεσταίνονταν με διάφορες
μεθόδους, συνήθως εμβάπτιση σε καυτό νερό. Ο Χίμλερ πρότεινε φυσικό τρόπο
ζεστάματος, δηλαδή την επαφή με γυμνές γυναίκες, με το σκεπτικό ότι η σύζυγος
ενός μισοπαγωμένου ψαρά στη Βόρεια Θάλασσα εύκολα θα μπορούσε να
αναζωογονήσει τον άντρα της!
Ένα άλλο πείραμα στόχευε στην προσομοίωση συνθηκών με αυτές που υπέφεραν
οι Γερμανοί στρατιώτες στο ανατολικό μέτωπο. Οι τρόφιμοι αφήνονταν γυμνοί
στο ύπαιθρο, σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, για 14 ώρες. Πολλά πειράματα
διενεργήθηκαν σε Ρώσους αιχμαλώτους, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί
κατά πόσο είχαν γενετικά μεγαλύτερη αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Αντοχή στην ελονοσία
Τα θύματα μολύνονταν με ενέσεις εκκριμάτων από τους βλεννογόνους αδένες
κουνουπιών, με αποτέλεσμα να νοσούν από ελονοσία. Πολλοί πέθαναν, ενώ
πολλοί υπέφεραν από φρικτούς πόνους και μόνιμες βλάβες.
Έκθεση σε αέριο μουστάρδας
Τα θύματα τραυματίζονταν και μετά μολύνονταν με το κυτταροτοξικό αέριο
μουστάρδας. Προκαλεί οδυνηρούς πόνους και ο θάνατος επέρχεται αργά.
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Πειράματα με σουλφοναμίδια
Αφού προκαλούνταν πληγές στα θύματα, κατόπιν μολύνονταν με βακτήρια και
κομμάτια ξύλου ή γυαλιού μπήγονταν στις πληγές. Η κυκλοφορία του αίματος
διακοπτόταν με περίδεση της πληγής εκατέρωθεν, ώστε να προσομοιάζει με
πληγές που δυνατόν να προκληθούν κατά τη μάχη. Η μόλυνση αντιμετωπιζόταν
με αντιμικροβιακό φάρμακο, τη σουλφοναμίδη.
Ανάπλαση οστών, μυών και νεύρων και μεταμόσχευση οστού
Τεμάχια οστών, μυών και νεύρων αφαιρούνταν από τα θύματα χωρίς τη χρήση
αναισθησίας, με αποτέλεσμα ακρωτηριασμό, φρικτούς πόνους, αγωνία και
θάνατο.
Πόση θαλασσινού νερού
Επεξεργασμένο θαλασσινό νερό εχορηγείτο σε άτομα σε πλήρη ασιτία,
οδηγώντας σε έντονους πόνους, βαριά σωματική βλάβη και τρέλα.
Αξίζει ειδικής μνείας η περίπτωση του διαβόητου
γιατρού του Άουσβιτς, του Γιόζεφ Μέγγελε, στον
οποίο οι αιχμάλωτοι έδωσαν το προσωνύμιο
«Άγγελος του Θανάτου». O Μέγγελε σπούδασε
Ιατρική κι έκανε διδακτορικό στην Ανθρωπολογία.
Ήταν αξιωματικός των SS και πολέμησε με θάρρος
στην Ουκρανία, όπου και έσωσε δύο στρατιώτες
από ένα φλεγόμενο άρμα μάχης. Προερχόταν από
μεγαλοαστική οικογένεια και ήταν καλλιεργημένος,
με ενδιαφέρον για τη μουσική και τις τέχνες. Τίποτε
δεν προοιώνιζε την μετέπειτα εξέλιξή του στον
σαδιστή του Άουσβιτς.
Ο Μέγγελε έφτασε στο στρατόπεδο τον Μάρτιο του
1943 κατόπιν αιτήσεώς του. Στο Άουσβιτς έφταναν
καθημερινώς τραίνα με κρατούμενους από όλες
τις γερμανοκρατούμενες χώρες της Ευρώπης. Οι
γιατροί των SS ήσαν επιφορτισμένοι με το έργο της
«διαλογής» των αφιχθέντων σε δύο κατηγορίες:

Γιόζεφ Μένγκελε,
Ο «Άγγελος του Θανάτου»
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Σ’ αυτούς οι οποίοι θεωρούνταν ικανοί για εργασία, και στους υπολοίπους, οι
οποίοι στέλνονταν αμέσως στους θαλάμους αερίων. Το έργο αυτό οι περισσότεροι
γιατροί το θεωρούσαν ιδιαίτερα δυσάρεστο, αφού φαίνεται ότι δεν είχαν πετύχει
στον ύψιστο βαθμό ν’ αποκοιμίσουν τη συνείδησή τους. Αντίθετα, ο Μέγγελε το
επιδίωκε ακόμα κι όταν δεν είχε οριστεί γι’ αυτό. Ντυμένος άψογα στη στολή των
SS, με καλογυαλισμένα παπούτσια, χαμογελαστός και συχνά σφυρίζοντας κάποιο
σκοπό, με ένα νεύμα αριστερά ή δεξιά αποφάσιζε για ζωή ή για θάνατο.
Ως γιατρός, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη των διδύμων, τα οποία
ξεχώριζε για «πειράματα», με στόχο να βρει μια μέθοδο ώστε οι γυναίκες του Ράιχ
να γεννάνε περισσότερα παιδιά, αλλά και για την εξεύρεση τρόπων για βελτίωση
των γενετικών χαρακτηριστικών της «κυρίαρχης φυλής». Οι κρατούμενοι που
επέζησαν από τα χέρια του τον περιγράφουν ως μία σχιζοειδή προσωπικότητα·
μπορούσε να είναι πολύ ευγενικός, αλλά και ιδιαίτερα σκληρός. Στα παιδιά
που θα χρησιμοποιούσε για τα πειράματά του έδινε σοκολάτες. Ήταν ο «καλός
θείος». Δεν δίστασε, όμως, να πυροβολήσει μία μητέρα και το παιδί της, επειδή
τον ενοχλούσαν. Δύο δεκαοκτάχρονοι δίδυμοι κραύγαζαν τόσο δυνατά από τους
πόνους ενός πειράματος, ώστε διέταξε να τους βάλουν φίμωτρο.
Τα πειράματά του δείχνουν μάλλον έργο ενός σχιζοφρενούς, παρά ενός ιατρού με
τις περγαμηνές που κατείχε. Στην προσπάθεια να αλλάξει το χρώμα των ματιών,
έβαζε ενέσεις χημικών μέσα στα μάτια ζωντανών υποκειμένων και σκότωνε
ανθρώπους με ετεροχρωματικά μάτια, τα οποία εξόρυσσε και τα έστελνε στο
Βερολίνο για εργαστηριακές εξετάσεις. Ακόμα, έφτασε στο σημείο να ράψει
δύο δίδυμα πλάτη με πλάτη, με στόχο να γίνουν σιαμαία! Τα παιδιά πέθαναν
μετά από μέρες από γάγγραινα, αφού βίωσαν πόνο και αγωνία που αδυνατεί να
συλλάβει ο νους.
Η άλλη πλευρά
Είναι γνωστή η ρήση ότι η ιστορία γράφεται πάντα από τους νικητές. Παρά
ταύτα, όπως συμβαίνει πάντα, θηριώδεις πράξεις και κτηνωδίες έχουν
καταγραφεί και στην αντίπερα όχθη. Επιγραμματικά αναφέρονται οι μαζικοί
βιασμοί Γερμανίδων, αλλά ακόμα και κρατουμένων, από στρατιώτες του
Ερυθρού Στρατού. Ο βομβαρδισμός της Δρέσδης, όταν η πλάστιγγα της νίκης
είχε καταφανώς γείρει προς την πλευρά των Συμμάχων, σήμερα θεωρείται από
πολλούς έγκλημα πολέμου. Η ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και στο
Ναγκασάκι συνιστά όνειδος για την ιστορία του ανθρώπου επί της γης. Στο
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Kočevski Rog της Σλοβενίας σκοτώθηκαν σε λάκκους, με τη χρήση δυναμίτιδας,
πάνω από δέκα χιλιάδες Σλοβένοι ναζιστές μαζί με τις οικογένειές τους. Στη
μεταπολεμική Νορβηγία τα παιδιά του προγράμματος Lebensborn υπήρξαν
τα αθώα θύματα του αντιναζιστικού μένους και υπέφεραν κακομεταχείριση,
βιασμούς και εγκλεισμούς σε ψυχιατρεία.
Homo homini lupus?
Στόχος του παρόντος άρθρου δεν είναι μία αδρή ιστορική αναδρομή στην πορεία
του ναζισμού, αλλά μία φευγαλέα ματιά στις δυνάμεις του Κακού, στις οποίες
έκλιναν γόνυ χιλιάδες άνθρωποι στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας του «Άουσβιτς» Laurence Rees: «Οι ναζί
δεν εξαναγκάστηκαν με απειλές να προβούν σε δολοφονίες. Όχι, επρόκειτο
για ένα συλλογικό εγχείρημα που αφορούσε χιλιάδες ανθρώπους…». Ακόμα
και μετά τον πόλεμο, πολλοί από τους φυσικούς αυτουργούς των εγκλημάτων
δήλωναν με φυσικότητα ότι «εκτελούσαν διαταγές». Μπορούμε όμως οι
σημερινοί κατήγοροί τους να παινευτούμε ότι αν ζούσαμε στο δικό τους
περιβάλλον θα αντιστεκόμασταν στο Κακό; Τι τους εξωθούσε στα ανοσιουργήματα
που διέπραξαν; Μήπως η εξυπηρέτηση στενά ατομικών συμφερόντων και μόνο,
όπως τα εύκολα κέρδη του πλιάτσικου; Ταπεινή γνώμη του γράφοντος είναι
ότι η κινητήριος δύναμη της μισαλλοδοξίας είναι η Ιδεολογία, ιδιαίτερα όταν
αυτή είναι μία ιδεολογία του μίσους. Όταν η Ιδέα σφηνωθεί στο μυαλό και στην
καρδιά -προπαντός- του ανθρώπου, τότε μπορεί αυτός να πράττει το κακό με
την απόλυτη πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν υψηλό σκοπό.
Βεβαίως, τώρα και πάντα, στον αντίποδα του ιδεοψυχαναγκασμού του μίσους
βρίσκεται η απλή ανθρωπιά. «Όπου περισσεύει η αμαρτία, υπερπερισσεύει η
χάρις». Έτσι, στο έρεβος της ναζιστικής -και όχι μόνο- βαρβαρότητας, έλαμψαν
αχτίδες φωτός. Ακροθιγώς αναφέρονται κάποια λαμπρά παραδείγματα:
Στην κοιτίδα του ναζισμού, το Μόναχο, η εικοσιδυάχρονη φοιτήτρια Σόφι
Μαγδαληνή Σολ και ο εικοσιπεντάχρονος αδελφός της Χανς, μέλη της
αντιστασιακής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, διένειμαν αντιναζιστικά φυλλάδια και
αντιμετώπισαν το 1943 με απαράμιλλο θάρρος τη γκιλοτίνα.
Όταν οι ναζί εισέβαλαν στο Βέλγιο, ο Βενεδικτίνος μοναχός Pere Bruno, με
κίνδυνο της ζωής του και της οικογένειάς του, διέσωσε 320 Εβραιόπουλα. Η
Ελληνοεβραία Γιολάντα Γουίλλις αναφέρει ότι το ένοιωσε ως αδήριτη ανάγκη να
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φέρει στο φως τις ιστορίες των ηρωικών χριστιανών Ελλήνων, οι οποίοι έθεταν
σε κίνδυνο τη ζωή τους για να βοηθήσουν Εβραίους, συχνά τελείως αγνώστους.
Ευχετικός επίλογος
Η δυσοσμία της κοπριάς πνίγει το λεπτό άρωμα των λουλουδιών, μα στο τέλος η
κοπριά χωνεύεται και γίνεται αιτία ώστε πιο έντονα ν’ αναδύεται τ’ άρωμα των
ανθέων. Το πυκνό σκοτάδι αρχίζει να υποχωρεί με τις πρώτες αχτίνες του ήλιου.
Ευχή - Προσευχή, να πληθαίνει το φως, ως το σκότος να χαθεί.

Να πληθαίνει το φως,
ως το σκότος να χαθεί !!!!!
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Ναυάρχου ε.α. Γρηγόρη Δεμέστιχα Π.Ν.
Οι κρίσεις μεταξύ κρατών συμβαίνουν όταν βρίσκονται σε σύγκρουση σοβαρά
συμφέροντα, η διεκδίκηση των οποίων δημιουργεί συνθήκες που υπάρχει το
ενδεχόμενο χρήσης και της στρατιωτικής ισχύος, προκειμένου να επιτευχθούν
οι επιδιωκόμενοι αντικειμενικοί στόχοι. Γενικά οι κρίσεις είναι καταστάσεις
που, με την απειλή χρήσης βίας, πρέπει είτε να επιλυθούν εις βάρος ενός των
εμπλεκομένων είτε να εκτονωθούν με την επιστροφή στο ισχύον καθεστώς είτε
να οδηγήσουν σε εμπόλεμη κατάσταση.
Υπό γενική περιγραφή ο χειρισμός μιας κρίσεως διακρίνεται σε τρεις φάσεις:
• Η πρόληψη.
• Η διασφάλιση των συμφερόντων με την απειλή χρήσης βίας.
• Η μετάβαση σε πόλεμο υπό τις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες.
Ενώ οι κρίσεις δημιουργούνται για διάφορες αιτίες προς εξασφάλιση
οικονομικών, κυριαρχικών, πολιτισμικών και άλλων συμφερόντων, μπορούμε να
τις διακρίνουμε σε δύο βασικές κατηγορίες:
• Τις προσχηματικές κρίσεις, δηλαδή τις κρίσεις που προκαλούνται από
κάποιο κράτος, τις οποίες έχει ήδη προσχεδιάσει, προκειμένου αυτό να
δικαιολογήσει την έναρξη εχθροπραξιών. Στην περίπτωση αυτή ο επιτιθέμενος
διαθέτει επαρκή ισχύ, που μάλλον του εξασφαλίζει την επιτυχή έκβαση των
επιχειρήσεων.
• Τις κρίσεις αμφισβήτησης δεσμεύσεων ή δικαιωμάτων, προκειμένου να
επιτευχθεί υποχώρηση του αντιπάλου από αυτά υπό την πίεση ενδεχόμενης
χρήσης βίας. Στην περίπτωση αυτή η κρίση μπορεί να ελεγχθεί αναλόγως
της αποφασιστικότητας των εμπλεκομένων, της προετοιμασίας τους για
πολεμική σύρραξη αλλά και των τιθέμενων μακροπρόθεσμων επιδιώξεων του
προκαλούντος την κρίση.
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Η Ελλάδα και η Κύπρος μετά το 1960 αντιμετώπισαν κρίσεις βασικά από την
Τουρκία, ενώ οι στρατιωτικές κρίσεις προέρχονταν μόνον από την Τουρκία. Οι
καθαρά Ελληνο-Τουρκικές κρίσεις εντάσσονται στην κατηγορία των κρίσεων
αμφισβήτησης. Όλες οι κρίσεις (1976, 1987, 1996) ξεκίνησαν από την Τουρκία, η
οποία έθεσε υπό αμφισβήτηση ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο (υφαλοκρηπίδα
και κυριαρχία βραχονησίδων/ νησίδων) και επιδίωξε τον εξαναγκασμό της
ελληνικής πλευράς σε υποχώρηση, ενώ εξασφάλισε την προβολή των απαιτήσεων
της σε διεθνές επίπεδο.
Σε εθνικό όμως επίπεδο οι κρίσεις που προκάλεσε η Τουρκία στην Κύπρο (1964,
1967, 1974 όταν έγινε η εισβολή) ήταν προσχηματικές, προκειμένου να εισβάλλει
στη μεγαλόνησο και να ελέγξει μεγάλο τμήμα της. Ας εξετάσουμε χρονολογικά τις
κρίσεις, να δούμε τα συμπεράσματα και στη συνέχεια την παρούσα κατάσταση.
Κρίση 1964 (Εθνική)
Τον Δεκέμβριο του 1963 σκοτώθηκαν στην Λευκωσία δύο Τ/Κ. Ακολούθησαν
συγκρούσεις μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ πολιτών και τελικά οι Τ/Κ αποσύρθηκαν σε
περιοχές που υπερείχε πληθυσμιακά το Τ/Κ στοιχείο, δημιουργώντας θύλακες
σε διάφορα μέρη της Κύπρου, ενώ η Τουρκία είχε ήδη απορρίψει το μνημόνιο
των 13 σημείων (αφορούσαν αναγκαίες αλλαγές στο σύνταγμα της ΚΔ) που είχε
παρουσιάσει ο πρόεδρος της ΚΔ Aρχιεπίσκοπος Μακάριος.
Στη βορειοδυτική Κύπρο (περιοχή Κόκκινα) δημιουργήθηκε παραθαλάσσιος
θύλακας, μέσω του οποίου έρχονταν, κρυφά, ενισχύσεις από την Τουρκία.
Μάλιστα τον Μάρτιο του 1964 ελληνική ΟΥΚ, που είχε αποσταλεί στην Κύπρο,
ανατίναξε μικρή προβλήτα που χρησιμοποιούσαν οι Τ/Κ για να δέχονται τις
ενισχύσεις. Οι Τ/Κ άρχισαν την άνοιξη του 1964 να επεκτείνουν τον θύλακα
αυτόν προς νότο αποκόπτοντας Ε/Κ χωριά. Τον Αύγουστο του 1964 Ε/Κ δυνάμεις
ανέλαβαν επιχειρήσεις για να εξουδετερώσουν τις στρατιωτικές Τ/Κ δυνάμεις
στον θύλακα της περιοχής Κοκκίνων.
Από την πλευρά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μετείχαν δύο παλαιά
παράκτια περιπολικά (ΠΠ ΑΡΙΩΝ – ΦΑΕΘΩΝ) γερμανικής κατασκευής, τα
οποία είχαν καταπλεύσει πριν λίγες ημέρες στην Κύπρο, καθώς και συστοιχίες
πυροβόλων 40mm (Μπόφορς), που είχαν και αυτές αποσταλεί από την Ελλάδα
και είχαν αραιωθεί σε γειτνιάζουσα παράκτια περιοχή. Η Τουρκία επενέβη από
αέρος και από την τουρκική αεροπορία προσβλήθηκαν στρατιωτικά Ε/Κ τμήματα
96

Κρίσεις με την Τουρκία - Το Παρόν

και βυθίσθηκε το ένα περιπολικό (ΠΠ ΦΑΕΘΩΝ= 6 νεκροί – 7 τραυματίες), ενώ η
Άγκυρα απειλούσε με απόβαση.
Κατά την τουρκική αεροπορική επέμβαση καταρρίφθηκε ένα τουρκικό Α/Φ από
πυρά του ναυτικού (είτε των πλοίων είτε των συστοιχιών ξηράς). Η απόβαση που
σχεδίαζε η Τουρκία δεν πραγματοποιήθηκε χάρις στην αυστηρή παρέμβαση
του προέδρου Τζόνσον των ΗΠΑ προς την Τουρκία. Γνωρίζω τα γεγονότα με
λεπτομέρεια, καθόσον το αμέσως επόμενο διάστημα ήρθα εθελοντικά στην Κύπρο
και παρέλαβα κυβερνήτης μίας από τις αφιχθείσες (αρχές 1965) τορπιλακάτους
ρωσικής προελεύσεως.
Τα έτη 1965-66, που υπηρέτησα στην Κύπρο, αντιμετωπίσαμε κρίσεις με την
Τουρκία -που απειλούσε με αποβατικές ενέργειες- λαμβάνοντας τα κατάλληλα
μέτρα. Παραδείγματα:
• Απειλή βομβαρδισμών της ναυτικής βάσης στο Μπογάζι τον Μάρτιο 1965 –
Αραίωση – Απόκρυψη.
• Σε δύο περιπτώσεις απόπλους Τ/Α από Κερύνεια και υπό την κατεύθυνση των
Ρ/Ε λήψη θέσεων στο όριο των χωρικών υδάτων (12 ν.μ.) μεταξύ τουρκικών
δυνάμεων που έπλεαν προς νότο και της ξηράς.
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Οι τουρκικές δυνάμεις προσέγγισαν μέχρι περίπου 15 ν.μ. από την Κύπρο και
μετά ανέστρεψαν.
Κρίση 1967 (Εθνική)
Η κρίση αυτή ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 1967, όταν η Τουρκία απειλούσε
την Ελλάδα με πόλεμο, απαιτώντας από την Αθήνα να αποσύρει τη Μεραρχία
[ΕΛΔΥΚ/Μ] που είχε αποστείλει στην Κύπρο από το 1964. Με τη ΕΛΔΥΚ/Μ στην
Κύπρο η Τουρκία ήταν αδύνατον να διενεργήσει επιτυχή απόβαση.
Από το ελληνικό Π.Ν. αποφασίσθηκε να πλεύσουν στην Κύπρου δύο (2) Τ/Α τύπου
NASTY, για να ενισχύσουν το κυπριακό ναυτικό. Ήμουν ο κυβερνήτης της μίας.
Μέσα σε φοβερή κακοκαιρία καταπλεύσαμε στον Άγιο Νικόλαο για ανεφοδιασμό
και στη συνέχεια πλέοντας προς την Κύπρο δόθηκε εντολή να επαναπλεύσουμε
στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και μετά στη Σούδα. Η ελληνική κυβέρνηση
είχε αποφασίσει να αποσύρει τη ΕΛΔΥΚ/Μ, που πράγματι υλοποιήθηκε τις
επόμενες μέρες. Η κρίση εκτονώθηκε μεν, αλλά η Κύπρος καταδικάσθηκε, αφού
απογυμνώθηκε στρατιωτικώς. Το απέδειξε η εισβολή του 1974. Τα γεγονότα και
οι συνέπειες είναι γνωστά και δεν θα τα εξετάσουμε.
Θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις καθαρά Ελληνο-Τουρκικές κρίσεις.
Από τις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80 η Τουρκία προβάλλει τις διεκδικήσεις της
στον εναέριο χώρο στο Αιγαίο με τις καθημερινές παραβάσεις και παραβιάσεις,
και πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σθεναρή αντιμετώπισή τους από την ελληνική
πολεμική αεροπορία, η οποία με θυσίες -με έγκαιρη παρουσία- κατοχυρώνει
την ελληνική κυριαρχία και τα δικαιώματα που παρέχονται από διεθνείς
οργανισμούς. Είναι μία συνεχής κρίση, που αντιμετωπίζεται από την Ελλάδα
με σθένος και ψυχραιμία, προσόντα που ασφαλώς είναι πρωτόγνωρα στην
ανατολίτικη νοοτροπία της γείτονας. Ανάλογες παραβιάσεις πραγματοποιούνται
και στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, που αντιμετωπίζονται βασικά από το Πολεμικό
Ναυτικό αλλά και το Λιμενικό Σώμα.
Όλες οι κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
προέρχονται από τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, διεκδικήσεις που δεν
έχουν καμιά βάση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, και που η Τουρκία θέλει μέσω
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και παρουσίας να δημιουργήσει το κατάλληλο
σκηνικό, ώστε κάποτε να επιβάλει λύσεις που θα είναι ανεκτές, έστω, από τη
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διεθνή κοινή γνώμη. Οι τρεις βασικές κρίσεις (1976, 1987, 1996) ξεκίνησαν από
επίσημες τουρκικές ενέργειες, οι οποίες ήταν γνωστές στην ελληνική κυβέρνηση
(Έκδοση άδειας εξερεύνησης σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το 1976
και το 1987 και ρηματική διακοίνωση αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας
των νήσων Ίμια το 1996). Μέσα από αυτές τις κρίσεις και τις παραβιάσεις του
εναέριου χώρου η Τουρκία έχει θέσει τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και θα
επιδιώκει να τις υπενθυμίζει, ώστε να προχωρήσει στον κατάλληλο χρόνο, όταν
οι συνθήκες γι’ αυτήν θα είναι ευνοϊκές, στην προώθηση ή την επιβολή των
κατάλληλων λύσεων.
Σύντομη περιγραφή των προαναφερθεισών Ελληνο-Τουρκικών κρίσεων
Κρίση 1976
Τον Αύγουστο του 1976 η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε σχετική αγγελία για
εκτέλεση σεισμογραφικών παρατηρήσεων στον χώρο του Β. Αιγαίου που
περιλαμβάνοντο και περιοχές που ήταν σαφώς στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ή
σε αμφισβητουμένη υφαλοκρηπίδα.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το 1975 υπήρξε πρόταση του τότε Έλληνα
πρωθυπουργού προς τον Τούρκο ομόλογό του για σύνταξη συνυποσχετικού
και προώθηση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προς επίλυση του θέματος
οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση αναγνώριζε
ότι η μόνη ελληνοτουρκική διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο
Αιγαίο, πολιτική η οποία ακολουθείται μέχρι και σήμερα. Η τουρκική κυβέρνηση
αρνήθηκε το 1975 την παραπομπή του θέματος στη Χάγη και η απάντησή της
ήλθε το 1976 με την έξοδο του πλοίου θαλασσίων ερευνών «ΧΩΡΑ» στο Αιγαίο.
Την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου του 1976 και κατόπιν σχετικής αποφάσεως της
ελληνικής κυβέρνησης συγκροτήθηκε ομάδα κρούσεως από τρία αντιτορπιλικά
και δύο πυραυλακάτους, η οποία έπλευσε στο Αιγαίο με στόχο την απομάκρυνση
του «ΧΩΡΑ» από την ελληνική ή την αμφισβητουμένη υφαλοκρηπίδα, ενώ
παράλληλα συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις σε πολιτικό επίπεδο.
Η επιχείρηση ανετέθη σε πλοίαρχο διοικητή που είχε τον τακτικό έλεγχο, ενώ
σε πρώτη φάση τα ελληνικά πλοία θα καλούσαν το «ΧΩΡΑ» να απομακρυνθεί
από την ελληνική ή την αμφισβητουμένη υφαλοκρηπίδα. Περαιτέρω κλιμάκωση,
εφόσον απαιτείτο, θα διετάσσετο από το ΓΕΝ.
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Η δύναμη (2 Α/Τ – 2 ΤΠΚ) αναπτύχθηκε στο Β.Α. Αιγαίο (με βάση την ν. Σκύρο).
Ήμουν κυβερνήτης της μίας ΤΠΚ. Στα πληρώματα υπήρξε ενθουσιασμός.
Προειδοποιήσαμε το «ΧΩΡΑ» να αποσυρθεί πλησιάζοντάς το σε μικρή απόσταση.
Το «ΧΩΡΑ» συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία πράγματι αποσύρθηκε
και συνέχισε για λίγες ημέρες έρευνες σε τουρκικά χωρικά ύδατα, ενώ σε
πολιτικό επίπεδο επακολούθησε τον Νοέμβριο 1976 συμφωνία με την υπογραφή
του πρωτοκόλλου της Βέρνης. Προβλεπόταν, σύμφωνα μ’ αυτό, η αποφυγή
προκλητικών ενεργειών από τις δύο χώρες που οδηγούν σε εντάσεις.
Αυτό θα επιτυγχανόταν με τη μη πραγματοποίηση ερευνών σε αμφισβητούμενες
περιοχές, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις για την
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Δηλαδή τέθηκε περιορισμός που αφορούσε την
υφαλοκρηπίδα στο Ανατολικό Αιγαίο.
Κρίση 1987
Η κρίση του Μαρτίου του 1987 ξεκίνησε, αφού είχαν προηγηθεί έντονες πολιτικές
αντιπαραθέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όταν η τελευταία εξήγγειλε την
αμετάκλητη απόφασή της για πραγματοποίηση σεισμογραφικών παρατηρήσεων
από το πλοίο «SISMIK» στο Βόρειο Αιγαίο, και συγκεκριμένα σε περιοχές που
περιλαμβάνοντο τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή της αμφισβητουμένης
υφαλοκρηπίδας. Με δεδομένο ότι οι διαβουλεύσεις σε πολιτικό επίπεδο δεν είχαν
φέρει αποτέλεσμα, από την ελληνική κυβέρνηση αποφασίσθηκε η χρησιμοποίηση
στρατιωτικών μέσων (δηλαδή της στρατιωτικής διπλωματίας), προκειμένου να
επιδείξει την αποφασιστικότητά της για την απαγόρευση ερευνών σε ελληνική ή
σε αμφισβητουμένη υφαλοκρηπίδα. Εδώ θα μου επιτρέψετε την προσωπική μου
εξιστόρηση, όπως έζησα τα γεγονότα της στρατιωτικής πλευράς της κρίσεως στο
Β. Αιγαίο, από την υπεύθυνη θέση που έτυχε να υπηρετώ τότε.
Ήμουν διοικητής μοίρας αντιτορπιλικών και τα μεσάνυχτα της 26/27 Μαρτίου
κλήθηκα να παρουσιασθώ στον Α/ΓΕΝ, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από τη
συνεργασία του με τον πρωθυπουργό. Ο Α/ΓΕΝ μου ανέθεσε την αποστολή:
«Απαγόρευση εκτελέσεως ερευνών από το SISMIK έξω από τα τουρκικά χωρικά
ύδατα».
Επιλέγηκαν 3 αντιτορπιλικά και 4 πυραυλάκατοι, τα οποία αναπτύχθηκαν στο
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Β.Αιγαίο. Η κινητοποίηση του προσωπικού πραγματοποιήθηκε τις νυκτερινές
ώρες (μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού) και τις μεταμεσημβρινές ώρες της 27ης
Μαρτίου αναλάβαμε την επιτήρηση του Β. Αιγαίου (περιοχή Β. Σποράδες,
Χαλκιδική, Λήμνος, Ίμβρος, Δαρδανέλια, Ακτές ΒΑ Ηπειρωτικής Ελλάδας).
Η επίδειξη αποφασιστικότητας από την πολιτική ηγεσία λήφθηκε σοβαρά υπόψη
σε διεθνές επίπεδο, αφού το Β. Αιγαίο «άδειασε» κυριολεκτικά από τα εμπορικά
πλοία, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις που διευκόλυναν το
έργο της επιτήρησης.
Δεν θα αναφέρω λεπτομέρειες του σχεδίου, πώς δηλαδή θα διεξαγόταν η
απαγόρευση ερευνών από το «SISMIK» σε μη επιθυμητές περιοχές, όμως
θέλω να τονίσω ότι υπήρχε πλήρης ελευθερία, ώστε χωρίς καθυστερήσεις να
πραγματοποιηθεί η αποστολή με όλα τα διατιθέμενα μέσα και τους εναλλακτικούς
τρόπους. Οι ΤΠΚ έλαβαν θέσεις στη Λήμνο, τη Θάσο και το ακρωτήριο του Άθω,
ενώ ένα AT περιπολούσε στην περιοχή εναλλασσόμενο ανά 12ωρο.
Από τουρκικής πλευρά στο Β. Αιγαίο αναπτύχθηκαν ένα αντιτορπιλικό και μία
κανονιοφόρος, τα οποία τέθηκαν υπό συνεχή επιτήρηση από τα δικά μας πλοία.
Σε μία περίπτωση αποκτήθηκε επαφή με τουρκικό Υ/Β, το οποίο έλαβε πορεία
(με ταχύτητα περί τους 8 κόμβους) προς τη νήσο Ίμβρο, ακολουθούμενο από
το A/T μας, το οποίο εισήλθε και αυτό στα χωρικά ύδατα της Ίμβρου, για να μη
χάσει επαφή. Το γεγονός αυτό αναφέρθηκε αμέσως στο ΓΕΝ, το οποίο διέταξε
την απομάκρυνση του A/T από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας.
Στο έργο μας για την επιτήρηση μας συνέδραμαν αεροσκάφη ναυτικής
συνεργασίας καθώς και αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. (Απαραίτητη η
παρουσία τους σε περιόδους εντάσεων/ κρίσεων). Σήμερα βέβαια υπάρχουν και
τα DRONES/ UAVS.
Οι περιπολίες συνεχίσθηκαν επί αρκετές ημέρες, ενώ τα πλοία του στόλου, που
είχαν αραιωθεί με την έναρξη της κρίσεως στην περιοχή Κυκλάδων – Κεντρικού
Αιγαίου, είχαν επαναπλεύσει, στο μεταξύ, στις βάσεις τους. Οι συνεχείς
περιπολίες, παράλληλα με άλλες κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν με μεταφορές
υλικού και την ενίσχυση των αντιαεροπορικών δυνατοτήτων ξηράς στο Β. Αιγαίο,
κατέδειξαν κατά τρόπο ξεκάθαρο προς την τουρκική πλευρά ότι ήταν δυνατόν η
κατάσταση να κλιμακωθεί ραγδαία, εάν το «SISMIK» προχωρούσε σε έρευνες,
όπως είχε εξαγγελθεί.
101

Εθνική Φρουρά & Ιστορία

Τελικώς το «SISMIK» δεν εξήλθε στο Β. Αιγαίο και οι όποιες έρευνες έγιναν σε
τουρκικά χωρικά ύδατα. Τα πράγματα εκτονώθηκαν αρχές Απριλίου.
Συμπερασματικά στην κρίση του Μαρτίου 1987 και σε ό,τι αφορά τη
χρησιμοποίηση των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων:
• Επιδείχθηκε αποφασιστικότητα σε πολιτικό επίπεδο, που εκφράσθηκε και με
στρατιωτικά μέσα.
• Πραγματοποιήθηκε έγκαιρη ανάπτυξη των απαραίτητων ναυτικών δυνάμεων.
• Ορίσθηκε διοικητής που -απερίσπαστος από την εσωτερική λειτουργία των
πλοίων- είχε τον τακτικό έλεγχο και την πλήρη ελευθερία για την εκτέλεση της
αποστολής του.
• Δόθηκαν σαφείς και απλές εντολές από τη στρατιωτική ηγεσία (απαγόρευση
ερευνών εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων) με πλήρη κάλυψη της πολιτικής
ηγεσίας.
Κρίση 1996 (Ίμια)
Για την κρίση τον Ιανουάριο 1996 (Ίμια)
υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση για τις
προθέσεις της Τουρκίας, με την προσάραξη
εμπορικού πλοίου στην ανατολική νησίδα
Ίμια τον Δεκέμβριο του 1995 και την άρνηση
του Τούρκου πλοιάρχου να δεχθεί ελληνική
βοήθεια για αποκόλληση του πλοίου του,
δηλώνοντας ότι η νησίδα ανήκει στην
Τουρκία.
Προκλήθηκε κλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες με την ανάπτυξη ναυτικών
δυνάμεων της Ελλάδας και της Τουρκίας σε περιορισμένο χώρο, με αποτέλεσμα
να υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας θερμών επεισοδίων έστω και από τυχαίο
γεγονός. Ανταλλάχθηκαν ρηματικές δηλώσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Από
πλευράς Ελλάδας αποβιβάστηκε ομάδα βατραχανθρώπων στην ανατολική νησίδα
Ίμια, αλλά όμως και αντίστοιχη τουρκική ομάδα αποβιβάσθηκε κεκαλυμμένα
στη δυτική Ίμια, ενώ ένα ελληνικό ελικόπτερο κατέπεσε στην θάλασσα. Η κρίση
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εκτονώθηκε με παρέμβαση των ΗΠΑ, όμως το καθεστώς των δύο νησίδων
παρέμεινε ασαφές μετά την αναχώρηση των στρατιωτικών μονάδων.
Τα λάθη στον χειρισμό της κρίσεως από την Ελλάδα πολλά (Δεν συνήλθε εγκαίρως
το ΚΥΣΕΑ, δεν εκτιμήθηκαν οι τελικές προθέσεις της Τουρκίας, δεν δόθηκαν
σαφείς εντολές για την κλιμάκωση της κρίσεως, δεν φυλάχθηκε η δυτική νησίδα,
δεν εφαρμόσθηκαν τα σχέδια).
Από το επόμενο διάστημα η Τουρκία προβάλλει διεκδικήσεις για 18 νησίδες που
ανήκουν στην ελληνική επικράτεια.
Αποτελέσματα των Κρίσεων
Από τις κρίσεις που προαναφέρθηκαν η Τουρκία πέτυχε αρκετούς αντικειμενικούς
σκοπούς της:
• Με την κρίση το 1964 στην Κύπρο σταμάτησε την προέλαση των Ε/Κ δυνάμεων
για κατάληψη του θύλακα των Κοκκίνων, δεν προχώρησε, όμως, σε αποβατική
ενέργεια κατόπιν επέμβασης των ΗΠΑ.
• Με την κρίση το 1967 και την απειλή πολέμου με την Ελλάδα επέβαλε την
απόσυρση της ΕΛΔΥΚ/Μ από την Κύπρο και άνοιξε το έδαφος για τουρκική
απόβαση στο νησί σε πρώτη ευκαιρία.
• Η ευκαιρία αυτή δόθηκε το 1974, όταν η ελληνική κυβέρνηση αναμείχθηκε
στα εσωτερικά της Κύπρου με την απόπειρα εναντίον του Μακαρίου και την
εγκατάσταση των πραξικοπηματιών Κυπρίων στην Κυβέρνηση. Η Τουρκία
εξετέλεσε αποβίβαση ουσιαστικά (όχι απόβαση) και κατέχει το βόρειο μέρος
της νήσου μέχρι σήμερα.
• Με την κρίση του 1976 επέτυχε τη συμφωνία με το πρωτόκολλο της Βέρνης
για την μη εκτέλεση ερευνών σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές που
αφορούσαν το Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στο Νταβός μετά την
κρίση του Μαρτίου του 1987 μεταξύ των πρωθυπουργών Ελλάδας – Τουρκίας
και, ενώ η στρατιωτική κρίση είχε γείρει υπέρ της Ελλάδας, δεν ασκήθηκε από
την Αθήνα η κατάλληλη πολιτική εκμετάλλευση (MEA CULPA κατά δήλωση του
τότε Έλληνα πρωθυπουργού). Με αυτή την εξέλιξη τέθηκε έκτοτε ο περιορισμός
για την μη εκτέλεση ερευνών εκτός χωρικών υδάτων σε όλο το Αιγαίο, όπως
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το ερμηνεύει η Τουρκία. Αυτή η πολιτική υποχώρηση σε συνδυασμό με τη
διακήρυξη της Μαδρίτης του 1997, με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζει
«νόμιμα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο», αποτελούν εξαιρετικά
δυσμενή εξέλιξη, αφού η Τουρκία κατά καιρούς επικαλείται το casus belli όχι
μόνο για την περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων (σύμφωνα
με το Διεθνές Δίκαιο) από 6 σε 12 ν.μ. αλλά και για την εκτέλεση ερευνών
εκτός χωρικών υδάτων σε όλο το Αιγαίο. Οι συζητήσεις για την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας συνεχίζονται μέχρι σήμερα χωρίς αποτέλεσμα.
• Με την κρίση του 1996 έθεσε διεκδικήσεις σε νησιά/ νησίδες του Αιγαίου.
Το Παρόν
Θα εκφράσω τις σκέψεις μου για την παρούσα περίοδο, κατά την οποία έχουμε
μίαν παρατεταμένη κρίση, που προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από την
Τουρκία. Η Τουρκία εδώ και αρκετές δεκαετίες επιδιώκει να αναδειχθεί σε
περιφερειακή δύναμη, που να έχει λόγο σε θέματα της εγγύς και ευρύτερης
περιοχής, και ανέπτυξε το δόγμα των 2.5 πολέμων.
Παράλληλα η Άγκυρα, πέραν του εσωτερικού κουρδικού προβλήματος, έχει ως
στόχους:
Ανατολικά – Ν. Ανατολικά τη μη δημιουργία ανεξάρτητου κουρδικού κράτους
και Δυτικά και Νότια τη συμμετοχή/ συνεκμετάλλευση στα θαλάσσια ενεργειακά
κοιτάσματα, ενώ η διαιώνιση του Κυπριακού προσφέρει οφέλη στην άσκηση της
εξωτερικής της πολιτικής. Στη συνεκμετάλλευση εντάσσεται και η διακίνηση/
μεταφορά των ενεργειακών κοιτασμάτων.
Προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω αυξάνει συνεχώς τη στρατιωτική της ισχύ,
ενώ προσπαθεί να ασκήσει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική συμμαχώντας
με αντιπάλους της Δύσεως (Ρωσία-Ιράν) και συγχρόνως μετατοπίζεται από
κοσμικό κράτος σε φανατικό ισλαμικό κράτος, αγκαλιάζοντας τους Αδελφούς
Μουσουλμάνους και δυσαρεστώντας τον Μουσουλμανικό Σύνδεσμο που τον
βρίσκει απέναντι της. Η εξωτερική πολιτική της Άγκυρας ισορροπεί σε σχοινί με
μεγάλη δυσκολία. Η Άγκυρα, έχοντας (προσωρινά έστω) λύσει τη μη δημιουργία
κουρδικού κράτους στη Συρία, στρέφεται εντατικότερα τώρα στις διεκδικήσεις
της στο Αιγαίο και τη Ν.Α. Μεσόγειο και προβάλλει παράλογες διεκδικήσεις με
απειλή τη χρήση βίας. Η Τουρκία διαστρέφει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας,
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προβάλλοντας τη θέση ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΖ/ Υφαλοκρηπίδα και τελευταία
προώθησε συμφωνία οριοθετήσεων των Θαλασσίων Ζωνών με τη Λιβύη
διαγράφοντας τα ελληνικά νησιά.
Η παρούσα κρίση έχει ξεκινήσει ως κρίση αμφισβήτησης, αλλά είναι δυνατόν
να μεταλλαχθεί σε προσχηματική κρίση, καθόσον η Τουρκία εκτιμά ότι έχει
σημαντική στρατιωτική ισχύ και μπορεί να επιβάλλει τις επιδιώξεις της ή μάλλον
μέρος των επιδιώξεών της.
Οι χώρες μας την τελευταία δεκαετία πλήγηκαν από σοβαρή οικονομική κρίση,
η οποία είχε επιπτώσεις στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την αναβάθμιση
της στρατιωτικής ισχύος. Εν τούτοις η Ελλάδα και η Κύπρος, με συνέχεια και
συνέπεια, προχώρησαν ικανοποιητικά τις εξωτερικές σχέσεις και τις συμμαχίες
(άξονες Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου) και
αναβάθμισαν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ, ισορροπώντας και τις σχέσεις τους
με τη Ρωσία. Με αυτές τις αναβαθμίσεις η Αθήνα και η Λευκωσία αυξάνουν ένα
παράγοντα της εθνικής τους ισχύος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει
να αναβαθμίσουν με άμεσες λύσεις τη στρατιωτική τους ισχύ. Η Ελλάδα, κυρίως,
πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, αν τούτο απαιτηθεί, αυτοδύναμα την
τουρκική απειλή.
Κάποια μέτρα που εξαγγέλλονται από την Αθήνα για αύξηση της στρατιωτικής
ισχύος (π.χ. πρόσκτηση UAV, αναβάθμιση Α/Φ, Φ/Γ) είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, αλλά εκτιμώ ότι οι χώρες που στηρίζουν την Ελλάδα (αλλά και
την Κύπρο) την παρούσα περίοδο θα ήταν δυνατόν να παραχωρήσουν αμέσως
κάποιο κατάλληλο υλικό που θα ενδυναμώσει ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ
των Ε.Δ., και αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξη τους παράλληλα με την υλοποίηση
μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων για νέο υλικό. Η συμπεριφορά της Τουρκίας
εκτιμώ ότι θα είναι ανάλογη με την αντιμετωπιζόμενη στρατιωτική ισχύ και την
ελληνική, κατά βάση, αποφασιστικότητα.
Αντιμετώπιση Κρίσεων
Οι κρίσεις και η αντιμετώπισή τους είναι πολύπλευρες, διότι αναμειγνύονται η
πολιτική βούληση, η εθνική ισχύς με προεξάρχουσα την στρατιωτική ισχύ και οι
διεθνείς οργανισμοί και οι συμμαχίες στις οποίες μετέχουν οι εμπλεκόμενοι. Η
στρατιωτική ισχύς χρησιμοποιείται ως όπλο της πολιτικής βούλησης και ιδίως
της εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να προβληθούν οι δίκαιες ή έστω ακόμη
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και οι άδικες διεκδικήσεις των εμπλεκομένων. Αυτή η ισχύς αποτελεί ίσως το
πιο πειστικό επιχείρημα, όταν τα πράγματα φθάσουν στο απροχώρητο και είναι
το τελευταίο όπλο στα χέρια της εξωτερικής πολιτικής πριν από το στάδιο του
πολέμου.
Ανεξάρτητα εάν οι κρίσεις που αναφέρθηκαν -που σε ό,τι αφορά τον χώρο του
Αιγαίου το κύριο βάρος για την αντιμετώπισή τους έπεσε στις ναυτικές και κατ’
επέκταση στις αεροναυτικές δυνάμεις της χώρας μας- ο αντίπαλος πρέπει να
υπολόγισε τη συνολική ισχύ και την ετοιμότητα των ελληνικών ΕΔ.
Συμπερασματικά αναφέρονται ορισμένες σκέψεις που αφορούν στην
αντιμετώπιση των κρίσεων:
• Ο χειρισμός των κρίσεων πρέπει να είναι συνεπής σε ό,τι αφορά την προάσπιση
των εθνικών συμφερόντων (δηλαδή συνεπής προς την Εθνική Στρατηγική) και
κατ’ ακολουθία η αποφασιστικότητα θα εκδηλώνεται τόσο πιο έντονα όσο πιο
σημαντικά είναι τα συμφέροντα που προασπίζονται.
• Απαιτείται έγκαιρη συλλογή πληροφοριών ως προς τις δυνατότητες και τις
προθέσεις του αντιπάλου καθώς και εκτίμηση για τη σημαντικότητα των
κερδών που αυτός αναμένει να αποκομίσει.
• Η πολιτική βούληση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, δηλαδή ως ποιο στάδιο
είναι δυνατόν να εξελιχθεί μία κρίση, ώστε να εναρμονισθούν αναλόγως οι
στρατιωτικές ενέργειες.
• Η στρατιωτική διπλωματία είναι ο πιο αποφασιστικός παράγοντας, όταν δεν
λειτουργήσει η διπλωματική γλώσσα και οι διεθνείς παράγοντες.
• Ο συντονισμός των πολιτικών και στρατιωτικών φορέων κρίνεται απαραίτητος
και προϋποθέτει τη δημιουργία κοινής αντίληψης, ώστε να αποφευχθούν
χρονοτριβές και καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσεως.
• Η επικοινωνία προς το εξωτερικό και το εσωτερικό πρέπει να είναι ταυτόσημη
και να εκφράζει την πραγματική βούληση και τα μηνύματα που η Κυβέρνηση
θέλει να περάσει προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε αυτά εκφράζονται μέσω των
διπλωματικών και στρατιωτικών διαύλων είτε εκφράζονται μέσω των ΜΜΕ,
που τη σημερινή εποχή δυνατόν για λόγους θεαματικότητας μπορεί να δίνουν
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παραπλανητικά μηνύματα ή ακόμη και πληροφορίες χρήσιμες στον αντίπαλο.
Εν κατακλείδι τονίζεται ότι:
• Μία κρίση δεν έρχεται αιφνιδίως, καθόσον προηγείται η φάση της
προετοιμασίας και της δημιουργίας των προϋποθέσεων.
• Οι κρίσεις αντιμετωπίζονται με τη σωστή προετοιμασία και την ενημέρωση
των αρμόδιων φορέων.
• Η διατήρηση ισορροπίας της ισχύος ή ακόμη καλύτερα η υπέρτερη ισχύς σε
τόπο και χρόνο αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα για τον επιτυχή χειρισμό
της κρίσεως.
• Η μεθοδευμένη κινητοποίηση και η έγκαιρη ενημέρωση των διεθνών
οργανισμών αλλά και των εθνικών οργανισμών του εξωτερικού για τα εθνικά
θέματα και τις άδικες διεκδικήσεις άλλων χωρών συμβάλλει, ασφαλώς, θετικά
στην αντιμετώπιση της κρίσεως.
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Νέες Μορφές Καπνίσματος - Μύθοι και Αλήθειες
Παντελίτσας Νικολάου,
Εγγεγραμμένης Κλινικής Ψυχολόγου,
Ανώτατης Συντονίστριας ΚΕΝΘΕΑ
Το ΚΕΝΘΕΑ, Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, είναι
ένας παγκύπριος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός,
ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαρτήσεων. Το ΚΕΝΘΕΑ ιδρύθηκε
το 1994, σε μια εποχή που λίγα γνώριζε η κυπριακή κοινωνία για τις εξαρτήσεις.
Στόχος του ΚΕΝΘΕΑ είναι να προσφέρει προγράμματα πρόληψης, τα οποία θα
ενισχύσουν τον γενικό πληθυσμό κατά των εξαρτήσεων, αλλά και θεραπεία σε
άτομα τα οποία ήδη παρουσιάζουν συμπτώματα εξάρτησης αλλά και στήριξη
στις οικογένειές τους.
Το ΚΕΝΘΕΑ, στα πλαίσια της προσφοράς του στον τομέα της πρόληψης και
ενημέρωσης του κοινού, διοργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ετήσιο συνέδριο. Η επιλογή της θεματολογίας του
συνεδρίου κάθε χρόνο γίνεται προσεκτικά, με βάση θέματα τα οποία άπτονται
της επικαιρότητας και απασχολούν μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας, αφού
μέσα από το συνέδριο επιθυμούμε να ενημερώσουμε και να προβληματίσουμε.
Το θέμα του φετινού συνεδρίου του ΚΕΝΘΕΑ, το οποίο διοργανώθηκε στις
07/02/2020, ήταν οι Νέες Μορφές Καπνίσματος.
Ποιες είναι οι Νέες Μορφές Καπνίσματος (ΝΜΚ);
Στο φετινό μας συνέδριο αποφασίσαμε όπως εστιάσουμε στις ΝΜΚ. Αυτές
θεωρούνται ο ναργιλές, ο οποίος ναι μεν δεν είναι καινούρια εφεύρεση, αλλά
βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να καθίσταται ιδιαίτερα δημοφιλής και να
αποκτά μια μεγάλη διάδοση, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, το
ηλεκτρονικό τσιγάρο αλλά και τα θερμαινόμενα καπνικά προϊόντα.
Γιατί η επιλογή αυτής της θεματικής;
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αυτές οι εναλλακτικές μορφές καπνίσματος
φαίνεται να κερδίζουν πολύ έδαφος και να είναι ευρέως διαδεδομένες ανάμεσα
στον γενικό πληθυσμό, αλλά ακόμη περισσότερο ανάμεσα στους νέους
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ανθρώπους. Περισσότερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλές έρευνες
καταδεικνύουν ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού όχι μόνο δεν γνωρίζει ποια
πραγματικά είναι αυτά τα προϊόντα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους αλλά και
οι συνέπειές τους στον ανθρώπινο οργανισμό και την υγεία μας, αλλά και ότι τα
θεωρεί αθώα και υγιεινές εναλλακτικές σε σχέση με το παραδοσιακό τσιγάρο.
Ναργιλές
Ο ναργιλές είναι συσκευή που χρησιμοποιείται για το
κάπνισμα. Αποτελείται από διάφορα μέρη. Υπάρχει ένα
πήλινο δοχείο στην κορυφή και σε αυτό καίγεται με τη
βοήθεια καρβούνου καπνός ή μείγματα καπνού. Ο καπνός
που παράγεται διέρχεται πρώτα από φιάλη νερού για
σκοπούς ψύξης και φιλτραρίσματος. Ακολούθως περνά σ’
έναν μακρύ και ευλύγιστο σωλήνα που διοχετεύει τον καπνό
στο στόμα του καπνιστή.
Ηλεκτρονικό Τσιγάρο (ΗΤ)
Το ΗΤ είναι μια ηλεκτρονική συσκευή διανομής νικοτίνης που
λειτουργεί με μπαταρία. Μετατρέπει ένα υγρό που περιέχει νικοτίνη
σε ατμό που μπορεί να εισπνευσθεί. Παρά το ότι δεν περιέχει πίσσα
(που αποτελεί προϊόν της καύσης του κλασσικού τσιγάρου), το υγρό
του ΗΤ περιέχει νικοτίνη, προσθετικές ουσίες και αρώματα καθώς
και χημική ουσία για τη δημιουργία των ατμών.
Θερμαινόμενα Καπνικά Προϊόντα (ΘΚΠ)
Το θερμαινόμενο τσιγάρο είναι ένα σύστημα
που λειτουργεί θερμαίνοντας τον καπνό και όχι
καίγοντάς τον. Για τη χρήση του τοποθετείται μία
ειδικά σχεδιασμένη ράβδος καπνού μέσα στη
συσκευή. Καθώς η συσκευή ξεκινάει να θερμαίνει
τον καπνό, αυτός ελευθερώνει ατμό (αερόλυμα),
ο οποίος περιέχει νικοτίνη και έχει τη γεύση
του παραδοσιακού τσιγάρου. Ανάμεσα στα ΘΚΠ παρουσιάζονται διαφορές,
αναλόγως του τρόπου με τον οποίο θερμαίνεται ο καπνός. Η διαφορά των δύο
τελευταίων (δηλαδή του ΗΤ και των ΘΚΠ) έγκειται στο ότι το ΗΤ παράγει ατμό
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που περιέχει νικοτίνη χωρίς τη χρήση καπνού, ενώ τα ΘΚΠ θερμαίνουν τον καπνό
για να δημιουργηθεί ατμός που περιέχει νικοτίνη.
Ποια είναι η πραγματικότητα;
Περίπου 100.000.000 άνθρωποι χρησιμοποιούν ναργιλέ καθημερινά. Ελάχιστα
στοιχεία είναι γνωστά για τις φαρμακολογικές παρενέργειές του. Παρουσιάζεται
να περιέχει τις ίδιες τοξίνες με το συμβατικό τσιγάρο και δεν υπάρχουν αποδείξεις
ότι είναι λιγότερο επιβλαβές. Αντίθετα, η περιεκτικότητα σε νικοτίνη φαίνεται
να είναι η ίδια όπως στο συμβατικό τσιγάρο και η συγκέντρωση καρκινογόνων
ουσιών μπορεί να είναι ίση με το συμβατικό τσιγάρο. Από τις έρευνες φαίνεται
ότι οι χρήστες ναργιλέ είναι πιο εκτεθειμένοι στις καρκινογόνες επιδράσεις
της καύσης του καρβούνου, ενώ μεγαλύτερος παρουσιάζεται να είναι και ο
κίνδυνος δηλητηρίασης από το μονοξείδιο του άνθρακα. Οι λόγοι για τους
οποίους οι χρήστες ναργιλέ φαίνεται να είναι σε δυσμενέστερη κατάσταση
από τους καπνιστές είναι η έλλειψη των φίλτρων στον ναργιλέ, με αποτέλεσμα
να μην φιλτράρονται οι διάφορες τοξικές ουσίες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ/ WHO) το κάπνισμα ναργιλέ οδηγεί σε έκθεση του
χρήστη σε εισπνεόμενο καπνό με όγκο 100 έως 200 φορές μεγαλύτερο απ’ ότι το
κάπνισμα ενός τσιγάρου. Έρευνες έχουν αποδείξει επίσης ότι το νερό κατακρατά
τις συγκεντρώσεις τοξικών ενώσεων, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, την
πίσσα, τα βαρέα μέταλλα και τις διάφορες καρκινογόνες ουσίες. Το κάπνισμα
με τον ναργιλέ δημιουργεί και μολυσματικούς κινδύνους. Η χρήση της ίδιας
συσκευής από πολλά άτομα επιτρέπει τη μεταφορά μικροβίων μέσω του κοινού
επιστομίου, και η συνήθεια αυτή έχει συσχετισθεί με τη μετάδοση φυματίωσης.
Ανάλογα και για το ΗΤ και για τα ΘΠΚ η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καινούρια
και περιορισμένη. Ανελλιπής θεωρείται επίσης και ο έλεγχος των διαφόρων
προϊόντων, ειδικά αφού στο εμπόριο κυκλοφορεί μια πλειάδα συσκευών και
ανταλλακτικών με σημαντικές μεταξύ τους διαφορές. Παρ’ όλα αυτά, είναι
ήδη ξεκάθαρο ότι ακόμη και στις ΝΜΚ υπάρχουν χημικά συστατικά, όπως τα
υγραντικά, η νικοτίνη, οι διάφορες γεύσεις και αρώματα τα οποία περιέχουν
αρκετές τοξικές ουσίες. Αν και δεν είναι πλήρως γνωστές οι συνέπειες στον
ανθρώπινο οργανισμό, φαίνεται ότι υπάρχει επιβάρυνση της λειτουργίας του
αναπνευστικού συστήματος, πιθανή καρκινογόνος δράση (από μεταλλικά
στοιχεία, μικροσωματίδια), αφού έχουν εντοπιστεί ανεπιθύμητες παρενέργειες
σε διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί. Η χρήση των ΝΜΚ φαίνεται
επίσης από έρευνες να προκαλεί πνευμονία, θωρακικό άλγος, υπόταση, ζάλη
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και ναυτία. Ο ΠΟΥ/ WHO αναφέρει ότι η χρήση προϊόντων με νικοτίνη σε νέους
και εγκύους θεωρείται μη ασφαλής. Ο εισπνεόμενος καπνός περιέχει τοξικές
ουσίες, που μπορεί να αυξάνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου και
καρδιαγγειακών ή αναπνευστικών παθήσεων. Λανθασμένη χρήση των συσκευών
και των σκευασμάτων/ ανταλλακτικών έχει επίσης φανεί να οδηγεί σε εκρήξεις
και πιθανότητα εγκαύματος, όπως και πνευμονοπάθειες, ακόμη και θανάτους.
Προς τι η δημοτικότητα των NMK;
Οι NMK φαίνεται να κερδίζουν έδαφος ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους. Οι
λόγοι γύρω από αυτή την τάση φαίνεται να συνδέονται με την άποψη ότι:
• αποτελούν πιο υγιεινή εναλλακτική λύση συγκριτικά με το κάπνισμα τσιγάρων
(“αθώοι υδρατμοί”).
• είναι χρήσιμη επιλογή για τη μείωση ή τη διακοπή του καπνίσματος τσιγάρων.
Αναρίθμητες είναι οι διαφημίσεις και τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται και μέσω
των οποίων κάποιες από τις NMK παρουσιάζονται ως πιο υγιεινές εναλλακτικές
έναντι του παραδοσιακού καπνίσματος, αναφέροντας ότι οι τοξίνες, και όχι η
νικοτίνη, είναι η κύρια αιτία των νόσων που σχετίζονται με το κάπνισμα και ότι οι
δικές τους εταιρείες αναπτύσσουν εναλλακτικά του τσιγάρου προϊόντα, τα οποία
περιέχουν νικοτίνη και προσφέρουν ικανοποιητική γεύση στους υφιστάμενους
καπνιστές, χωρίς, όμως, να παράγουν καπνό, άρα και τοξίνες.
Για τον ίδιο ακριβώς λόγο οι εναλλακτικές μορφές καπνίσματος παρουσιάζονται
και ως μέθοδος για διακοπή του καπνίσματος, για όσους δυσκολεύονται να
εγκαταλείψουν μια και καλή το κάπνισμα. Αρκετές διαφημίσεις τονίζουν την
απουσία συμπτωμάτων στέρησης με τη χρήση των NMK, κάνοντάς το ελκυστικό
σε καπνιστές που σχεδιάζουν να διακόψουν το κάπνισμα.
Πέραν από τις πιο πάνω απόψεις γύρω από τις NMK, τα νέα καπνικά
προϊόντα παρουσιάζονται από τις εταιρείες ως «νέες τάσεις της μόδας»,
«καινοτόμα τεχνολογία», «εύχρηστα», «κομψά», «ποιοτικά», «γευστικά».
Οι νέοι παρακινούνται, εάν θέλουν «να παραμείνουν μέσα στα πράγματα»,
να φροντίσουν να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τις τάσεις που θα
κυριαρχήσουν. Το κλασικό κάπνισμα παρουσιάζεται ως ντεμοντέ και ξεπερασμένο
μετά την εμφάνιση των NMK. Οι νέοι βομβαρδίζονται με πληροφορίες για
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όλες τις καινούριες γεύσεις και αρώματα τα οποία θα τους προσφέρουν μια
ανεπανάληπτη και μοδάτη εμπειρία.
Μύθοι και Αλήθειες για τις NMK
Μπέρδεμα και διχασμό σε δύο στρατόπεδα φαίνεται να προκαλούν τα διάφορα
δεδομένα τα οποία αρχίζουν να βλέπουν σιγά σιγά το φως. Κάποιοι πιστεύουν
ότι NMK είναι μια υγιεινή εναλλακτική, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι
ένα έξυπνο κόλπο μάρκετινγκ για την προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών.
Η σύγχυση γύρω από τη χρήση των νέων καπνικών προϊόντων φαίνεται να
δημιουργεί «μύθους» και παρανοήσεις.
Στην ερώτηση εάν είναι μια πιο υγιεινή λύση σε σχέση με το παραδοσιακό τσιγάρο,
η απάντηση από τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα είναι ότι, σε αντίθεση
με αυτό που διαδίδεται, οι ατμοί του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν είναι μόνο
νερό. Αν και οι NMK (HT και ΘΚΠ) δεν περιέχουν πίσσα, όπως το παραδοσιακό
τσιγάρο, φαίνεται να δημιουργούν ενώσεις κατά τη θέρμανση των συστατικών
(φυτική γλυκερίνη, προπυλενογλυκόλη και τα αρώματα της νικοτίνης) που
περιέχονται στο υγρό αναπλήρωσης του ΗΤ, οι οποίες παρουσιάζονται τοξικές.
Οι υπερασπιστές των νέων μορφών καπνίσματος, αν και αναφέρουν ότι αυτές οι
τοξικές ουσίες είναι λιγότερες από αυτές που παράγονται από το παραδοσιακό
τσιγάρο, δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε ότι η έρευνα είναι ακόμη στα αρχικά
της στάδια και ότι χρειάζεται αρκετός καιρός στην ιατρική έρευνα, ώστε να
διαφανούν οι πραγματικές συνέπειες από τη χρήση μίας ουσίας.
Στο επιχείρημα ότι τα νέα καπνικά προϊόντα αποτελούν καλή λύση για τη μείωση
ή τη διακοπή του καπνίσματος, οι έρευνες φαίνεται να δίνουν την απάντηση
ότι δεν υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις ως προς αυτό, και τα αποτελέσματα
είναι μικτά. Τα στοιχεία κάποιων ερευνών μάλιστα φαίνεται να δείχνουν
ότι αρκετά από τα άτομα τα οποία επιχείρησαν να διακόψουν τη χρήση του
παραδοσιακού τσιγάρου με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού τσιγάρου κατέληξαν να
χρησιμοποιούν και τις δύο μεθόδους ταυτόχρονα. Μια καλή εξήγηση ως προς το
γιατί παρατηρείται αυτό είναι ότι ο ατμός από τη χρήση του ΗΤ περιέχει νικοτίνη
και μάλιστα την ίδια ποσότητα νικοτίνης με ένα τσιγάρο. Νικοτίνη είναι η ουσία
που βρίσκεται και στο παραδοσιακό τσιγάρο και η οποία προκαλεί εξάρτηση στα
άτομα. Το δυσκολότερο όμως κομμάτι στη διακοπή του καπνίσματος είναι η
ψυχολογική εξάρτηση, και όσοι καπνιστές έχουν προσπαθήσει να διακόψουν
το κάπνισμα το γνωρίζουν καλά. Οι δυσάρεστες παρενέργειες της διακοπής του
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τσιγάρου, οι οποίες οφείλονται στη νικοτίνη, παύουν να υπάρχουν ένα μήνα
περίπου μετά τη διακοπή. Η ψυχολογική εξάρτηση με το κάπνισμα αναπτύσσεται
μέσω ενός μηχανισμού που λέγεται μαθημένη μάθηση. Ο καπνιστής ανάβει
τσιγάρο με τον καφέ, ανάβει τσιγάρο στο διάλειμμα της εργασίας του και
δημιουργεί συνδέσεις άλλων ευχάριστων δραστηριοτήτων με το κάπνισμα, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται η αίσθηση ότι αυτός ο συνδυασμός χαλαρώνει και
προκαλεί ευχαρίστηση. Αποτέλεσμα, όταν το άτομο προσπαθήσει να διακόψει
ή να μειώσει το κάπνισμα - ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι συνδέσεις- να
δυσκολεύεται και να αναζητά το τσιγάρο σε όλες τις συνθήκες στις οποίες το έχει
συνηθίσει.
Οι υπέρμαχοι των νέων καπνικών προϊόντων αναφέρουν ότι όλες οι υπόλοιπες
μέθοδοι διακοπής καπνίσματος δεν είναι επιτυχείς, γιατί δεν λαμβάνουν
υπόψη τους την παράμετρο της ψυχολογικής εξάρτησης. Θεωρούν ότι με τις
ΝΜΚ ο ατμιστής διατηρεί την απόλαυση που αισθανόταν με το κάπνισμα των
πραγματικών τσιγάρων. Αυτό είναι αλήθεια. Ο ατμιστής δεν εγκαταλείπει τη
συνήθεια του καπνίσματος και ταυτόχρονα, εάν έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει
ανταλλακτικά με νικοτίνη, δεν θα βιώσει ούτε στερητικό σύνδρομο. Στην
πραγματικότητα όμως με αυτό τον τρόπο διατηρείται μια συνήθεια.
Το άτομο σίγουρα δεν βιώνει τις αρνητικές συνέπειες της έλλειψης της νικοτίνης
ούτε και αυτές της διακοπής της συνήθειας του καπνίσματος, παράλληλα
όμως δεν σπάζει την εξάρτηση του καπνίσματος. Ίσως αυτό να είναι μία ακόμη
εξήγηση για τα αποτελέσματα των ερευνών που δείχνουν ότι όσοι προσπαθούν
να διακόψουν το παραδοσιακό τσιγάρο με τη βοήθεια των νέων καπνικών
προϊόντων μπορεί να καταλήξουν να χρησιμοποιούν και τα δύο.
Άλλες έρευνες αναδεικνύουν το επίσης ανησυχητικό φαινόμενο των νέων
ανθρώπων οι οποίοι δεν κάπνιζαν, αλλά ξεκίνησαν τη χρήση των νέων καπνικών
προϊόντων θεωρώντας τα ως «αθώα». Δεδομένα τα οποία φαίνεται να στηρίζουν
τις απόψεις του στρατοπέδου το οποίο εναντιώνεται στα νέα καπνικά προϊόντα
και αναφέρει ότι ο στόχος των κολοσσών της καπνοβιομηχανίας είναι, εκτός
από το να κρατήσουν τους ήδη υπάρχοντες καπνιστές, να δημιουργήσουν και
μια νέα κατηγορία καταναλωτών οι οποίοι θα προτιμούν τα ΗΤ. Μια απλή
αναζήτηση στο διαδίκτυο σε φέρνει αντιμέτωπο με πλειάδα διαφημίσεων οι
οποίες παρουσιάζουν όλα τα θετικά των νέων καπνικών προϊόντων, ξεχνώντας
να επισημάνουν κάποια αρνητικά, αλλά και διαστρεβλώνοντας κάποιες
πληροφορίες, αφήνοντας κάποιον να αναρωτιέται εάν πράγματι προωθείται ένα
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ευεργετικό προϊόν για τον άνθρωπο και την υγεία του ή μια καινούρια τάση της
τεχνολογίας και της μόδας.
Οι ΝΜΚ είναι σίγουρα μια εναλλακτική του παραδοσιακού καπνίσματος. Κανείς
δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να αποφανθεί για το κατά πόσο είναι υγιείς
εναλλακτικές ή τουλάχιστον πιο υγιεινές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζεται να
περιμένουμε δεδομένα πολλών ακόμη, σε βάθος χρόνου, ερευνών. Ερευνών τις
οποίες καλούμαστε να αξιολογήσουμε με προσοχή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος
τις διενεργεί; Ποιος τις επιχορηγεί; Είναι αυθεντική έρευνα και παρουσιάζει
αποτελέσματα στατιστικά και αντικειμενικά ή μήπως είναι ένα άρθρο στο
οποίο αναφέρεται η άποψη ενός ατόμου ή μίας ομάδας ατόμων; Πολλά τα
δημοσιεύματα τα οποία καλείται ο καθένας από εμάς να αξιολογήσει με προσοχή.
Ας μην ξεχνάμε τις περίφημες διαφημίσεις τσιγάρων, κάποιων δεκαετιών
προηγουμένως, οι οποίες, χωρίς επιστημονικά δεδομένα τότε, παρουσίαζαν το
κάπνισμα ως ευεργετικό για την αναπνοή και τον βήχα.
Για όσους επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα και ανησυχούν ότι θα είναι
γι’ αυτούς δύσκολο, να αναφέρουμε ότι προϊόντα διακοπής καπνίσματος
υπάρχουν αρκετά, και πολύ αξιόπιστα, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά από
πολλές ιατρικές έρευνες και χορηγούνται από τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος,
τα οποία λειτουργούν στα νοσοκομεία μας, και μπορούν να ενισχύσουν την
προσπάθεια ενός καπνιστή να διακόψει την εξάρτηση αυτή. Στη διάθεση του
κοινού υπάρχουν επίσης πολλές θεραπευτικές προτάσεις, οι οποίες μπορεί να
ενισχύσουν την προσπάθειά τους.

Χρήσιμες Πληροφορίες:
Προγράμματα για Διακοπή Καπνίσματος /Τηλεφωνικές Γραμμές
- Κλινική Διακοπής Καπνίσματος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας: 1431
- Προγράμματα Διακοπής Καπνίσματος Υπουργείου Υγείας: 22605317/323
- Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος Flexiquit Εργαστήριο Act Healthy,
- Πανεπιστήμιο Κύπρου: https://Flexiquit.com/
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Η Μαθηματική Εξίσωση της Οργανωσιακής
Εμπιστοσύνης (Organizational trust)
Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Μιχάλη Α. Μιχαήλ,
Διδάκτορα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Oργανωσιακής
Aποδοτικότητας στο ΤΕΠΑΚ.
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Η βασική διαφορά μιας επιτυχημένης από μια αποτυχημένη ομάδα είναι
η εμπιστοσύνη που δείχνει η πρώτη σε σχέση με τη δεύτερη στον οργανισμό
που είναι ενταγμένη και κυρίως στον έχοντα τη διοικητική εποπτεία της. Η
εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό συναίσθημα των ανθρώπων και πάνω σε αυτή
βασίζονται οι σχέσεις τους και γενικά οι δόκιμες επαφές που αναπτύσσονται
μεταξύ τους. Οι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύονται τους
γύρω τους, διακατέχονται από εσωτερική ηρεμία και γενικά είναι ευτυχισμένοι,
σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίζουν τους πάντες και τα πάντα με καχυποψία.
Οι οργανισμοί όντας πλαισιωμένοι από ανθρώπους είναι φυσιολογικό η
εμπιστοσύνη να έχει βασικό ρόλο. Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό παράγοντα
της ικανοποίησης και γενικά της καλής σχέσης του εργαζομένου με τον οργανισμό
που εργοδοτείται.
Η οργανωσιακή εμπιστοσύνη ορίζεται ως «οι προσδοκίες, οι παραδοχές, ή οι
πεποιθήσεις σχετικά με την πιθανότητα ότι οι μελλοντικές δράσεις κάποιου
άλλου θα είναι επωφελείς, ευνοϊκές, ή τουλάχιστον δεν θα είναι επιζήμιες για
το ενδιαφέρον κάποιου» (Robinson 1996). Ο Rotter (1967) προσδιόρισε την
εμπιστοσύνη ως «Την απαίτηση των εργαζομένων για τήρηση των δηλώσεων και
υποσχέσεων εκ μέρους των εργοδοτών». Στην πραγματικότητα, η εμπιστοσύνη
αντανακλά την ποιότητα της σχέσης δύο μερών –των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων που εργάζονται (Mayer et al., 1995).
Οι Pivato et al. (2008) υποστηρίζουν ότι «η δημιουργία εμπιστοσύνης είναι
μία από τις πιο άμεσες συνέπειες των κοινωνικών επιδόσεων μιας επιχείρησης
ή το άμεσο αποτέλεσμα των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Από
την αντίθετη πλευρά η Mishra (1996) αναφέρει ότι: «Η εμπιστοσύνη είναι η
ανοχή ή και αδυναμία μιας ομάδας προς τους ανταγωνιστές της, αποφέροντας
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όφελος και στις δυο ομάδες». Όπως ανέφεραν οι Mayer, Davis and Schoorman
(1995), ο ρόλος της εμπιστοσύνης, είναι σημαίνων, δεδομένου ότι αναφέρεται
σε βασικές έννοιες της διοίκησης, όπως την επικοινωνιακή διαδικασία (Giffin &
Baterman, 1986), τα ηγετικά στυλ (Atwater, 1988, Demirtas, 2015), τη διοίκηση
των εργαζομένων (Scott, 1980) και τη συνεννόηση για καθορισμό κοινών
αντικειμενικών στόχων (Bazerman, 1994).
Η εμπιστοσύνη ως έννοια βοηθά στην ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας. Η εταιρική
κουλτούρα, η οποία αποδέχεται ως σημαίνουσας σημασίας την εμπιστοσύνη και
τη διαφάνεια, καθίσταται ως ισχυρός αλλά και βασικός παράγοντας ενοποίησης,
δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εργαστούν πιο ελεύθερα, χωρίς
φόβους και περιορισμούς. Ακόμα τους οδηγούν να εργαστούν αποδοτικά για τον
οργανισμό που τους στηρίζει και τους εμπιστεύεται. Όταν ο εργαζόμενος νοιώθει
εμπιστοσύνη και σεβασμό για την ομάδα που είναι ενταγμένος, τη στηρίζει, τη
βοηθά να αναπτυχθεί και νοιώθει συνεχώς αναπόσπαστο κομμάτι της.
Η εμπιστοσύνη σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό επίσης με το αίσθημα της
απουσίας κινδύνου και της ελευθερίας των κινήσεων. Αυτά καθοδηγούν τον
κάθε εργαζόμενο να συζητά, να βοηθά με σκέψεις και προβληματισμούς
και να αποδέχεται συμβουλές και παραινέσεις αναφορικά με την αύξηση της
αποδοτικότητάς του. Η ομάδα που επιδιώκει να αναπτύσσει μια κουλτούρα
εμπιστοσύνης δίνει το δικαίωμα σε όλους να συνδράμουν, να είναι ειλικρινείς,
να δημιουργεί πλατφόρμα επικοινωνίας, προκειμένου η ηγεσία να συνδυάζεται
στρατηγικά με τους εργαζομένους που τη πλαισιώνουν και συγκεκριμένα με το
ταλέντο που χαρακτηρίζει τον καθένα από αυτούς αλλά και με την τεχνογνωσία,
τη γνωσιολογική επάρκεια, αλλά και την ικανότητα (Nedkovski et al., 2017). Η
εμπιστοσύνη θεωρείται πάρα πολύ σημαντική σε αναπτυσσόμενους τύπους
σχέσεων οι οποίες υφίστανται αλληλένδετα με τους εργαζόμενους και τους
εργοδότες.
Η εμπιστοσύνη παρέχει στις ομάδες που αναπτύσσονται μέσα στις επιχειρήσεις
τον αποδεκτό έλεγχο και τη δυναμική ευελιξίας στις σχέσεις που αναπτύσσονται
μεταξύ των εμπλεκόμενων στελεχών (Cho & Lee, 2011). Η εμπιστοσύνη βοηθά
στην απαλλαγή από τα μη-αποδοτικά δεδομένα και αποτελεί το αιτιατό της
εταιρικής κουλτούρας. Οι θεωρητικοί εκφράζουν παρόμοιες απόψεις σχετικά
με την εμπιστοσύνη, αναφέροντας ότι αποτελεί ίσως το βασικό πεπραγμένο
ενός αρμονικού και παραγωγικού περιβάλλοντος. Ο βαθμός εμπιστοσύνης στο
ευρύτερο περιβάλλον ενός οργανισμού ενισχύει και επηρεάζει την παραγωγική
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δεινότητα αλλά και την έκφραση θετικών συναισθημάτων από την πλευρά των
μελών μια επιχείρησης (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; Cho & Lee, 2011;
Sultana & Johari, 2017).
Η συσχέτιση της εμπιστοσύνης με την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και των
οργανισμών υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τρεις θεωρίες, τη θεωρία της
κοινωνικής ανταλλαγής (Social Exchange Theory), τη θεωρία του Maslow σχετικά
με τα κίνητρα και τη θεωρία των προσδοκιών του Vroom.
Η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, σύμφωνα με τον Whitener (1998),
αναφέρει ότι η εμπιστοσύνη πρωτοεμφανίστηκε διά μέσου της συνεχιζόμενης
ανταλλαγής οφελών μεταξύ δύο η περισσότερων ομάδων. Εάν ένα άτομο παρέχει
όφελος, ο παραλήπτης θα πρέπει να ανταποκριθεί (Gergen 1969).
Σε μιαν κοινωνική ανταλλαγή ένα μέρος παρέχει εθελοντικά όφελος στην
άλλη, επικαλούμενος την υποχρέωση να ανταποδώσει με την παροχή κάποιου
οφέλους σε αντάλλαγμα (Whitener et al., 1998). Ο κανόνας της αμοιβαιότητας
ισχύει και στην περίπτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επειδή υπονοεί
εθελοντικές δράσεις από την επιχείρηση, ώστε να υποστηρίξει την ευημερία των
εργαζομένων καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται υποχρεωμένοι να
ανταποδώσουν σε αυτές τις εθελοντικές επενδύσεις. Ο έχων τον διοικητικό
έλεγχο, με βάση τη συγκεκριμένη θεωρητική οπτική, επιδιώκει να δημιουργεί
και να αναπτύσσει ανώτερες ποιοτικές και μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους
υφισταμένους του και γενικά με αυτούς που συνεργάζεται, αναπτύσσοντας
αξιόλογο σταθμισμένο περιβάλλον, στην ικανοποίηση των αναγκών του
προσωπικού (Yee et al., 2009). Εντός του εταιρικού πλαισίου της εμπιστοσύνης
τα μέλη κατανοούν ότι τους σέβονται, ως επακόλουθο των προσπαθειών που
καταβάλλουν, αλλά και σε συνδυασμό με τον ευρύτερο ρόλο τους (Gouldner,
1960).
Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ότι τους αντιμετωπίζουν δίκαια, ότι αναγνωρίζει
η διοίκηση τη σημασία της οικογένειας αλλά και την ανάγκη τους για καλές
εσωτερικές διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμα αντιλαμβάνονται την αναγνώριση
της διοίκησης του οργανισμού για επίτευξη από την πλευρά τους προσωπικής
ανάπτυξης (Smith & Lewis 2004, Azim et al., 2011). Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζοντας
την προσπάθεια του οργανισμού να τους στηρίξει, να τους βοηθήσει να
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αναπτυχθούν, αλλά και δεδομένης της εμπιστοσύνης που δίνουν και λαμβάνουν,
κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, ώστε να αποδώσουν τα δέοντα, να εργαστούν
με ζήλο για να συμβάλλουν ώστε ο οργανισμός να είναι πιο παραγωγικός και
αποδοτικός, και εν κατακλείδι να αποφεύγουν αρνητικές συμπεριφορές που
μπορεί να τον επηρεάσουν (Eisenberger et al.,1986; Hutchinson 1997; Wayne et
al., 1997).
Αναφερόμενοι στη θεωρία των κινήτρων του Maslow, διαπιστώνεται ότι όταν
το άτομο νοιώθει ασφάλεια μέσα σε μιαν επιχείρηση, όταν νοιώθει ότι έχει
τον σεβασμό των συναδέλφων του αλλά και των ανωτέρων του, ότι έχει τη
δυνατότητα να ολοκληρώσει τις ανάγκες αυτοπραγμάτωσής του, τότε αυτά τον
κάνουν να νοιώθει μοναδικός, τον δεσμεύουν σε σχέση με την επιχείρηση ή τον
οργανισμό όπου εργάζεται και του δημιουργούν το αίσθημα της εμπιστοσύνης
και της ταύτισης (Μπουραντάς, 2001).
Σύμφωνα με τους θεωρητικούς Kotler and Armstrong (2016) η εμπιστοσύνη
συνδέεται με την ικανοποίηση των πελατών και τις βλέψεις τους να συνεχίσουν
τη συνεργασία τους με μιαν επιχείρηση.
Η ικανοποίηση αυτή με τα χρόνια γίνεται εμπιστοσύνη, πίστη στην επιχείρηση,
με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αγοράζουν μόνο από αυτή συγκεκριμένα
προϊόντα. Αναφέρουν επίσης, ότι το ίδιο συμβαίνει και με το προσωπικό,
αναφέροντας ότι αν η διοίκηση της επιχείρησης θέλει να είναι καινοτόμος και
παραγωγική, πρέπει να φερθεί στον εργαζόμενο ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία,
θέση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρέχοντάς του τις κατάλληλες παροχές,
τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, τον καλύτερο μισθό, μπόνους και άλλες
παροχές, ώστε με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη του, όπως θα
έκανε και με έναν πελάτη της.
Συμπερασματικά οι εργαζόμενοι που ταυτίζονται με το όραμα της επιχείρησης
είναι και πιο παραγωγικοί, γιατί θέλουν το καλύτερο, δεδομένου ότι η σχέση
τους μαζί της είναι πολύ δυνατή, αντιλαμβάνονται ότι η διοίκηση της επιχείρησης
ενδιαφέρεται γι’ αυτούς και το αντίθετο.
Η σχέση αυτή προάγει την καινοτομία και τη διαφορετικότητα, διότι ένας
ικανοποιημένος εργαζόμενος δεν αρκείται σε ημίμετρες δράσεις, αλλά αναζητά,
επιχειρεί, ριψοκινδυνεύει, ώστε να υπάρξουν καινοτόμες και παραγωγικές
ιδέες, οι οποίες να φέρουν την πρόοδο αλλά και να ανοίξουν δρόμους για τη
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στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης σε αγορές που θα τη βοηθήσουν να
αναπτυχθεί στο μέλλον, πετυχαίνοντας όλους τους στόχους της.
Μια πρόσθετη θεωρία, η οποία έχει να κάνει με τον ρόλο της εμπιστοσύνης του
προσωπικού στην ευρύτερη απόδοση ενός οργανισμού, είναι η θεωρία των
προσδοκιών. Η συγκεκριμένη θεωρία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1964
στο βιβλίο του Victor Vroom “Work and Motivation” (Εργασία και Κίνητρα). Το
σημαντικότερο στοιχείο της θεωρίας του Vroom αναφέρεται στη μελέτη των
στόχων, οι οποίοι καθορίζονται από τους ανθρώπους καθώς και την προσπάθεια
που καταβάλλουν, για να καταφέρουν να τους ικανοποιήσουν. Οι στάσεις των
εργαζομένων προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή τους. Στο σημείο
αυτό αναφέρεται η εμπιστοσύνη, διότι χωρίς την ύπαρξή της η θεωρία δεν
ευδοκιμεί.
Η δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης
αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία των στόχων των επιχειρήσεων.
Σκοπός των επιχειρήσεων είναι να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα, ώστε να
λειτουργεί ενισχυτικά στην ψυχοσύνθεση των μελών της, με απώτερο σκοπό να
αυξηθεί η αποδοτικότητά τους, για να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού.
Η όλη αυτή κατάσταση δημιουργεί προσδοκίες για τους εργαζομένους και τους
καθοδηγεί σε σχέση με την αποδοτικότητά τους, αλλά και σε ποιον βαθμό θα
πρέπει να προσπαθήσουν, για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Οι πιο πάνω θεωρίες υποστηρίζουν ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί «το μυστικό
εργαλείο που ενισχύει τις επιχειρήσεις» (Bennis & Νanus, 1985). Υπολογίζεται
επίσης ως: «Η πηγή της αυξημένης αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας».
(Golembiewski & McConkie 1975; Zand 1972; Culbert & McDonough 1986). Η
εμπιστοσύνη συσχετίζεται με την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης
μεταξύ των εργαζομένων, σε θέματα που αναφέρονται στην προθυμία και την
οργάνωση μιας επιχείρησης (Eddy 1981; Sparrow 1998; Gibb 1964).
Η απουσία ή η μειωμένη εμπιστοσύνη είναι ικανή να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες
που έχουν να κάνουν με χαμηλά κίνητρα, χαμηλή δέσμευση αλλά και έλλειψη
εμπιστοσύνης (Kanter & Mirvism 1989; Carnevale & Wechsler, 1992).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δειγματοληπτικά ποσοτικές μελέτες που
επιβεβαίωσαν και ερευνητικά τη συσχέτιση της εμπιστοσύνης του προσωπικού
με,την αποδοτικότητα του οργανισμού όπου εργοδοτούνται.
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Πίνακας: Ενδεικτικές ποσοτικές έρευνες που συσχετίζουν την εμπιστοσύνη του
προσωπικού με την αποδοτικότητα της επιχείρησης.
Α/Α

Μελέτες

1

Yu, Mai,
Tsai and Dai
(2018)

Συλλογή
στοιχείων

Χώρα/ες
Προέλευσης

Αριθμός
εταιριών

questionnaire

China

63

Δείγμα

935
employees

Σχέσεις που
εξετάστηκαν

H1:
EOR (employee
organization
relationship) is
positively related
to innovative
behavior.
H2:
EOR is positively
related to
organizational
trust
H3:
Organizational
trust is positively
related to
innovative
behavior
H4-H6:
Organizational
trust mediates
the positive
relationship
between EOR
and innovative
behavior
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Συμπεράσματα

All the
hypotheses
are
supported
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Α/Α

Μελέτες

Συλλογή
στοιχείων

Χώρα/ες
Προέλευσης

Αριθμός
εταιριών

2

Asencio
(2016)

Questionnaire
(OPM 2010)

United States

82

Δείγμα
263,475
employees

Σχέσεις που
εξετάστηκαν
H1:
Employee
perceptions of
transactional
leadership
behaviors are
positively related
to employee
perception of
organizational
performance.

Συμπεράσματα
All the
hypotheses
are
supported

H2:
Employee
perceptions of
transformational
leadership
behaviors are
positively related
to employee
perceptions of
organizational
performance.
H-H5:
Employee
perceptions of
trust in leaders
are positively
related to
employee
perceptions of
organizational
performance.
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Α/Α

3

Μελέτες

Fulmer
and
Ostroff
(2017)

Συλλογή
στοιχείων

Χώρα/ες
Προέλευσης

Αριθμός
εταιριών

questionnaire

United States

1

Δείγμα

336
employees

Σχέσεις που
εξετάστηκαν

H1:
Trust in direct
leaders is
positively related
to trust in top
leaders.

Συμπεράσματα

All the
hypotheses
are
supported

H2:
Direct leader
procedural
justice mediates
the relationship
between trust in
direct leaders and
top leaders.
H3:
Trust in top
leaders has a
stronger positive
relationship with
overall employee
performance than
trust in direct
leaders
H4:
Vertical
collectivism
moderates the
relationship
between direct
leader procedural
justice and trust
in the top leader.
The relationship
is stronger for
employees low
rather than
high on vertical
collectivism

Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες που διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις οργανισμούς έχουν παρουσιάσει θετική συσχέτιση της εμπιστοσύνης με την
οργανωσιακή απόδοση (Deluga 1995, Earley 1986, Pettit, Goris, & Vaught
1997). Παρόλο που οι Cropanzano, Prehar και Chen (1999) συμπέραναν ότι η
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εμπιστοσύνη και η οργανωσιακή απόδοση δεν σχετίζονται, είναι εμπειρικά και
ερευνητικά αποδεκτό ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Σύμφωνα με το Lowe (1998)
σε μια εκτεταμένη έρευνα που έγινε στην Texas Distributors Industries σε 262
κατασκευαστικά έργα αναφορικά με την εμπιστοσύνη -του προσωπικού, της
διοίκησης της επιχείρησης και των πελατών- μερικά από τα συμπεράσματα ήταν
ότι η εξυπηρέτηση των πελατών επηρεαζόταν από το επίπεδο εμπιστοσύνης
μεταξύ εργαζομένων, των διευθυντών της επιχείρησης και των πελατών (Downs,
1990). Σύμφωνα με τον Kramer (1999) επιβεβαιώθηκε ότι η εμπιστοσύνη
επηρεάζει προς το καλύτερο τις δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους λόγω του
χαμηλότερου κόστους συναλλαγής εντός της επιχείρησης με τους εργαζομένους
αλλά και τους πελάτες, και καταλήγει με τη λογική ότι χωρίς την εμπιστοσύνη
οι σχέσεις εργασίας που αναπτύσσονται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου
θα λειτουργούσαν υπό καθεστώς κρίσης, γεγονός που θα οδηγούσε στο να
έχει επιπτώσεις η επιχείρηση στην οργανωσιακή της απόδοση. Η αμοιβαία
εμπιστοσύνη αποτελεί ότι η σπονδυλική στήλη για το ανθρώπινο σώμα, χωρίς
την ύπαρξη της η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Επίσης σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Yu, Mai, Tsai and Dai ( 2018) σε 63
επιχειρήσεις στην Κίνα, τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει
θετική επίδραση μεταξύ της σχέσης εργαζομένων - επιχείρησης και εμπιστοσύνης,
αλλά και ότι η εμπιστοσύνη επιδρά ως μεσολαβητικός μηχανισμός (mediating
mechanism) μεταξύ των σχέσεων εργαζομένων - επιχείρησης και καινοτομίας.
Συμπερασματικά κατέληξαν στο πόσο σημαντική είναι η οργανωσιακή
εμπιστοσύνη για τους εργοδότες αλλά και πως αποτελεί το κλειδί για την
καινοτομική δραστηριότητα των υπαλλήλων, και πως οι διοικούντες πρέπει να
αναπτύξουν τέτοιες πρακτικές που να προάγουν την εμπιστοσύνη, με σκοπό τη
μέγιστη αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.
Όταν μια επιχείρηση καταφέρνει να διατηρεί υψηλά τα επίπεδα εμπιστοσύνης
των εργαζομένων της, τότε το όφελος για αυτήν είναι μεγάλο σε όλα τα
επίπεδα. Το ικανοποιημένο προσωπικό δημιουργεί μια θετική εικόνα στην
αγορά, η οποία καθιστά έναν οργανισμό ως ιδανικό χώρο εργασίας για κάθε
εργαζόμενο. Η διαδικασία αυτή βοηθά στην προσέλκυση ταλαντούχων
εργαζομένων, οι οποίοι τη βοηθούν να είναι ανταγωνιστική, παραγωγική, να
καινοτομεί, να καθίσταται μοναδική σε πολλά πεδία στην αγορά σε σχέση
με τον ανταγωνισμό, άρα και να διαφοροποιείται, αποκτώντας διακριτό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γεγονός σημαντικό για τη βιωσιμότητα της
μακροπρόθεσμα (Engelbrecht et al., 2017).
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Η Εθνική Φρουρά τίμησε τον ήρωά της, Διοικητή
της 33 ΜΚΔ
Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς

Έκλεισε ένας κύκλος, ο ήρωας Στρατηγός Κατσάνης αναπαύεται, ανάμεσα σ’
άλλους συμπατριώτες του ήρωες, στη γενέτειρά του.
Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 η Εθνική Φρουρά υποδέχτηκε τα λείψανά
του στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΗ», τη νέα έδρα της 33 Μοίρας
Καταδρομών, στο Σταυροβούνι, όπου διανυκτέρευσε υπό το άγρυπνο βλέμμα
των ανδρών της Μοίρας.
Κατά την υποδοχή του, πραγματοποιήθηκε τελετή στην οποία παρευρέθηκε ο
Υφυπουργός Άμυνας της Ελλάδας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής κ. Γιώργος
Κάρουλας μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, ο Επιτετραμμένος
της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Ιωάννης Μαλλικούρτης, η οικογένεια του ήρωα, ο
Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, στελέχη των
Δυνάμεων Καταδρομών, εκπρόσωποι συνδέσμων, οργανώσεων, τοπικών και
εκκλησιαστικών αρχών, Έφεδροι Καταδρομείς και Εθνοφύλακες και σύνδεσμοι
Αγωνιστών.
Στον χαιρετισμό του ο Διοικητής Καταδρομών, ανέφερε ότι με μια σεμνή τελετή
τιμούμε έναν ξεχωριστό καταδρομέα, έναν ξεχωριστό αξιωματικό, έναν αγωνιστή
της Κυπριακής ελευθερίας, που με τη ζωή του έγινε φωτεινό παράδειγμα για τις
επόμενες γενεές. Πρόσθεσε ότι ο Διοικητής, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί,
οι συμβασιούχοι οπλίτες, οι έφεδροι καταδρομείς και καταδρομείς θητείας της
33ης Μοίρας Καταδρομών, καθώς και οι καταδρομείς της Μοίρας του 1974
παραταγμένοι στην παρουσία της οικογένειας, κλίνουν το γόνυ στον αθάνατο
Αντιστράτηγο Γεώργιο Κατσάνη.
Ο Διοικητής Καταδρομών έκλεισε τον χαιρετισμό του αναφερόμενος στα λόγια
του Περικλή από τον Περικλέους Επιτάφιο, «Οι άντρες που αποδείχτηκαν
γενναίοι με έργα, με έργα να τους αποδίδετε τις τιμές» και διαβεβαίωσε: «Γι’
αυτό δηλώνουμε με πλήρη συναίσθηση του μεγέθους της ευθύνης ότι θα
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με αμείωτη ένταση, πίστη και ελπίδα, πως θα
είμαστε εμείς αυτοί που θα επιστρέψουμε νικητές στον χώρο της θυσίας σου
για να σε τιμήσουμε όπως σου αρμόζει».
128

Η Εθνική Φρουρά τίμησε τον ήρωά της, Διοικητή της 33ΜΚΔ

Ο Στρατηγός Λεοντάρης, με την σειρά του, καλωσόρισε τον Στρατηγό Κατσάνη
στο δεύτερο σπίτι του, το οποίο επέλεξαν τα παλικάρια του, οι Καταδρομείς της
33ΜΚ για να ξαναχτίσουν τη Μοίρα τους, αφού τα γεγονότα του ’74 δεν τους
επέτρεπαν να παραμείνουν στο Πέλλα – Πάις. Πρόσθεσε ότι με αυτή την τελετή
αποτίνουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής, γεγονός, όμως, το οποίο δεν είναι αρκετό
για να περιγράψει το μεγαλείο του ανθρώπου, του άνδρα, του Αξιωματικού, του
πατέρα, του συζύγου, του αδελφού, του φίλου που τιμάμε σήμερα. «Είναι λίγα
αυτά που μπορεί κανείς να πει ή να γράψει σε ένα χαρτί. Είναι περισσότερα
όμως εκείνα τα οποία βλέπει κάθε μέρα στις σελίδες που γράφτηκαν στο όνομά
του και στη παρακαταθήκη που άφησε τόσο στις Ειδικές Δυνάμεις όσο και στο
σύνολο των στελεχών της Εθνικής Φρουράς και του Ελληνικού Στρατού».
Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε ότι η Εθνική Φρουρά θα εξαγγείλει διαγωνισμό
διατριβής για το μοντέλο της ηγεσίας και το πρότυπο της διοίκησης που άσκησε ο
ήρωας Κατσάνης, ούτως ώστε να διδάσκεται στις επερχόμενες γενεές στις Σχολές
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και να διατηρηθεί η μνήμη του ζωντανή.
Εν κατακλείδι, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς τόνισε: «Θα συνεχίσουμε σ ’αυτό
που η αποστολή μας έταξε, να δούμε ξανά την Κύπρο ενωμένη, ελεύθερη σε ένα
κράτος βιώσιμο, ευρωπαϊκό, λειτουργικό, που θα διασφαλίζει την ευημερία
του λαού του. Εσύ μας έδειξες τον δρόμο, εμείς υποσχόμεθα ότι θα τηρήσουμε
τον όρκο μας».
Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 η Εθνικής Φρουράς οργάνωσε στον Ιερό Ναό
της Του Θεού Σοφίας και στο αεροδρόμιο Λάρνακας την τελετή παράδοσης των
λειψάνων στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, στον Ιερό Ναό της Του Θεού
Σοφίας, τα λείψανα του ήρωα Κατσάνη
παραδόθηκαν στην οικογένειά του, παρουσία
του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου,
του Υφυπουργού Άμυνας Ελλάδος, της
Πολιτειακής, Θρησκευτικής και Στρατιωτικής
ηγεσίας, εκπροσώπων συνδέσμων και
οργανώσεων και πλήθος κόσμου. Την ίδια
μέρα με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130
της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και τη
συνοδεία της οικογένειας του, Καταδρομέων της 33ΜΚΔ του 1974 και στελεχών
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της Διοίκησης Καταδρομών και της 33 ΜΚΔ, του σήμερα, πήρε το ταξίδι της
επιστροφής για τη μητέρα πατρίδα.

Μετά την άφιξη στο Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, της αγαπημένης του πόλης της
Θεσσαλονίκης, η πομπή κινήθηκε προς τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών
Σωμάτων, όπου έλαβε χώρα η τελετή υποδοχής των λειψάνων στην Ελλάδα.
Στην τελετή παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Άμυνας κ. Αλκιβιάδης
Στεφανής ως Εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόξενος της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη κ. Σπύρος Μιλτιάδης ως εκπρόσωπος
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Ο ηρωικός Αξιωματικός», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Άμυνας, «μαζί
με τους λοιπούς Έλληνες πολεμιστές της Κύπρου, με τον αγώνα τους εναντίον
του Αττίλα, τίμησαν την ελληνική σημαία, επιτέλεσαν στο ακέραιο το εθνικό
τους καθήκον και προάσπισαν τα ιερά και τα όσια του Κυπριακού Ελληνισμού,
αποτελώντας για όλους μας διαχρονικό φωτεινό φάρο και εφαλτήριο εθνικής
αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας».
Ακολούθως και με πομπή τα ιερά λείψανα του Στρατηγού κινήθηκαν προς το
Στρατόπεδο «ΚΑΤΣΑΝΗ» στη Ρεντίνα, όπου και παρέμειναν στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου μέχρι το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου, οπότε και μεταφέρθηκαν με
ανάλογη πομπή στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Σιδηροκάστρου, όπου έλαβε
χώρα η εξόδιος ακολουθία. Στην εξόδιο ακολουθία, που εψάλη στον Ιερό Ναό
Ευαγγελιστρίας Σιδηροκάστρου χοροστάτησαν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες
Σιδηροκάστρου Μακάριος και Ζιχνών και Νευροκοπίου Ιερόθεος, παρέστη
η οικογένεια του Στρατηγού Κατσάνη, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
από την Κύπρο και την Ελλάδα. Ανάμεσά τους παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας, ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, η Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Βουλευτές των
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Σερρών και της Καβάλας, εκπρόσωποι τοπικών
αρχών, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο
Αρχηγός του ΓΕΣ, ο Δκτής του Γ’ ΣΣ, στελέχη και
οπλίτες των Ελληνικών Δυνάμεων Καταδρομών,
έφεδροι καταδρομείς και στελέχη της Διοίκησης
Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς και πλήθος
κόσμου. Με το πέρας της εξοδίου ακολουθίας,
η πομπή κινήθηκε πεζή στους δρόμους της
πόλης του Στρατηγού Κατσάνη και οδηγήθηκε
στην τελευταία του κατοικία, στο Στρατιωτικό
Κοιμητήριο της πόλης του Σιδηροκάστρου.
Την Παραμονή της εξοδίου ακολουθίας, την
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Σιντικής
πραγματοποίησε στο Σιδηρόκαστρο και στην
αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας της Ιεράς
Μητροπόλεως εκδήλωση αφιερωμένη στον
Σπουδαίο Ήρωα, στην παρουσία, μεταξύ άλλων,
του Πρέσβη και του Πρόξενου της Κύπρου στην
Ελλάδα, του Δημάρχου Στροβόλου, του Κοινοτάρχη
της Ορόκλινης, του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς,
του Διοικητή των Καταδρομών της Εθνικής Φρουράς και συναγωνιστών του ήρωα.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, ο Δήμαρχος
της πόλης, ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών, ο
Συνταγματάρχης Νικόλαος Σκαρλάτος και συμπολεμιστές του Γεωργίου Κατσάνη.
Καθένας τους προσπάθησε να αποτυπώσει από τη δική του σκοπιά και το δικό
του βλέμμα τη αγωνιστικότητα και τη φιλοπατρία του Γεωργίου Κατσάνη, ενός
Στρατηγού που έδωσε τη ζωή του για την προάσπιση της Πατρίδας και των
ιδανικών του και κατόρθωσε με την αυτοθυσία του να ανέλθει στο πάνθεον
των Ηρώων και το όνομά του να μνημονεύεται στους αιώνες ως σύμβολο της
γενναιότητας και της ελευθερίας.
Στη σύντομη παρέμβασή του ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς τόνισε ότι η Κύπρος
είναι παρούσα για να τιμήσει τον Σταυραετό του Πενταδακτύλου και να εκφράσει
την ευγνωμοσύνη της προς την οικογένεια του ήρωα, τον Ελληνικό λαό και την
Ελληνική πολιτεία.
Πηγές : Ιστοσελίδα Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (http://www.army.gov.cy).
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Ιστορική Αναδρομή
της Εθνικής Φρουράς

Συγκρότηση Λόχου Εθνοφρουράς το 1964 στο χωριό Ορόκλινη

Διερχόμενο Περίπολο το 1964 δέχεται την ευχή ιερέως
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Κύπρια χωρική δίδει το 1964 την ευχή της σε εθνοφρουρό που
διέρχεται από το χωριό της για να μεταβεί στο φυλάκιό του

Τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Marmor Herrington και τύπου Daimler
Scout το 1967 κατά τη διάρκεια άσκησης στην περιοχή Λακατάμειας
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Κατεχόμενη Κύπρος

Παραλία Αμμοχώστου

Το νησάκι του Τζιέρη, όπου στεγαζόταν ο
Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου μέχρι το 1974
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Κατεχόμενη Κύπρος

Σαλαμίνα

Αγιος Νικόλαος Αμμοχώστου
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Φωτογραφική Ανασκόπηση
Δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κοινή άσκηση «ΤΑΛΩΣ-1/2020» μεταξύ των Ενόπλων
Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο
του διμερούς προγράμματος συνεργασίας.

Το χιονισμένο Τρόοδος και τους εκπαιδευόμενους καταδρομείς της 33 Μοίρας
Καταδρομών, επισκέφθηκε ο Υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης, κατά τη διάρκεια
της άσκησης «Χειμερινή Διαβίωση 2020» της Διοίκησης Καταδρομών στο Τρόοδος.
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Στις 6 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία της Α.Ε
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τελετή επαναδιαβεβαίωσης
του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Κώστα Χρυσηλίου.

Στις 20 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων
Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς στο Στρατόπεδο «ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ»,
όπου ο Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης παρέλαβε καθήκοντα Αρχηγού από τον
απερχόμενο Αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη.
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Ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης
πραγματοποίησε επιχειρησιακές επισκέψεις σε Σχηματισμούς - Συγκροτήματα, Μονάδες
και φυλάκια της ΕΦ.
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Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο Υπαρχηγός
Αντιστράτηγος Κώστας Χρυσηλίου και ο Επιτελάρχης ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Απόστολος
Περβολαράκης πραγματοποίησαν επισκέψεις σε Σχηματισμούς, Συγκροτήματα,
Μονάδες και φυλάκια της ΕΦ, ανταλάσσοντας ευχές με το προσωπικό για τις Άγιες
Ημέρες του Πάσχα.
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Το πενθήμερο 1 έως 5 Ιουνίου 2020, διεξήχθηκε με απόλυτη επιτυχία η Διακλαδική
Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας της Εθνικής Φρουράς με την επωνυμία «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
2020».
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