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ΠΟΛγΣΧΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΦΕΛΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔγΝΑΜΕΩΝ

Tl>U K,_K~vQT"- ΓΕ._ΑΘ~ΝΑJ:QDQγΔQΥ

Καθηγητού του Παντείου Πανεπιστ. Κοιν. Πολιτ. Επιστ.,

και του Πανεπιστ. Αθηνών (Επισκ.),

Εχ Ch.L., υ.Ι. Bruxelles, Εχ Int. Ι.Ι.Α.Ρ., Paris

Κυ. 1 0\ χρονΟ\'"'ΤΗ Ι([j)ΧΙ 101 'ΤΙ1/.ΙΙΙΙΨΙIΙ Ι.ΙΙΙ 111' υι'. ΙΙΙΗ) I1 - Ι ιlΊI Ι ~ ίlΖ.μ

(niκμ tΩυν 1'.(,(1 ΛιιοΙ, πολ'υπληΟείς ηξωτ/(,(\ιίσΟηκιιν (,(ί1 • τι) προυΚΙΙΥIΟ τιι; ιστορία:. το
ι~θνoς των Ελλι'ινων. π ι )ά τις αντι' οι'nητε των καιρών J α~ ύ. ους J εριστU\Jι(α 'i.. ; 'μ
ΠΗιγμοίις της Ειμuρμi,llι!".]Ι ρύ. τις αναίτ;ιες, ποl λ "ς φoρ~ς, πτώο 'ις, διι'σ(;ιΟη. μf"! 1λο Ίρ_
γηnr κ((Ι (J1J" 'χίζr,ινα συνειοφί, ει τα μl;γι πα Οι κοινι') χαλό,στον ανΟρώπιν πολιτισμό,

ηις ανΟριίιπιν 'ς ιιξί 'ς.
Είναι (~ τον' ητο, . τι α lτό το μ "γα Eπ~τευγμα Oφείλl'τcι.ι. π~ρ ν τ(ι)ν ω,λων. και στην

στρu.ιιωΤΙΚ1:1 του ωχί) και. ι,ικμ11. '\ι ίν<.ιι τ χαίο το γΓογο\lΩς, ότι οι έν\loι'~ της. στρατηγι

Κliς 'Και της ΤCΙΚΤΙΚ1;ς ι;ί.ναι ελληνικιΤις επιν' ησης και πα.γκόσμιας αποδοχι;ς.
'Ομως, παρ(,( τ γεγΟ'VΙJς ότι το (;λληνικό iTVt1'i μα ι πι'ιρξε ανΙκα 'V εξ6χως αγωνιστι

κι), σχε όν l,)υδέποτε υπι;ρξε κατακτητικό: Η Ελληνικι; Φ Ali Ετωη πάντο ε την υπηρι;
οία του πνΕύματος, πολέμησΕ κιιτά το [)αρβάρου δεσπο<πιμ '. υπερασπίοΘηκι:την αν
Θρώπινηαξωπρέπει~ και εΟ σιάσΘηυπέρ της ε-λ :υΟερίαςκαι ΤTjς ειΡιivης.

Δεν είναι τυχσ.ίο ότωυτι; η Φυλιι προσέφερι;σι;η\' ΑνΟρωπότητατην Ιλιc,ιδα κω τι l"
ΟδύιταειιιΤ(" . μι;ρn1l, π-nιl, ι ξ άλλη~ πλειι()άς. (υνιστ ·ί ν τ( ι χαι' τερο μνημείο περ'
τ 1<; π λι:μΙ,Κ1iς δ αστηριότητ.ας τω ι Ελλ1;ν ν γέν\lησ' τον Μ ιλτιάδη, το" Θ 'μιστοκ ·,i,

Χ(,ιριτι Θι-ίu ί:χω τη\' υψίοτη τιμι'1 "l( ομιλl;) 1"\'(;)JTIl)\I L(I.C: Π ι-χ) Ι των Ι':νΙ)ΠΛ(ι)\' Λιινίψιων

χι,(ι TlIς:Ι'lJνoψι~',(1lI ιlΛ ..)\HO).I~ llι)\.{)Ι. ΙιΙΙΙ_ ()u.ιί\'ιι.ι uΙ'\'Ι);ΙΓlYΙ)'~.!
Ι\πο ιφνιlμονΙ'ί) ων Ί.lJίll'ων LtVιHιTllxI)i' '10 Γλληνικι) ί'l)νος οτη flIXQ1l (I.lIΤ1Ί !'ΟΧΠTl('ι

τη::; Eoριi>πης ι:ξιιuιι ί,(λιζι" ((Vi'xnOfv την (')tιΊ μί'σου των (Ηιονων ιlπαρξlΊ του. χcχρις στο αL
ιυνιυ αγω ΙΙιΠ!Κ() Ηn ;τνπ' μα, χιΌιρις (πη ι (ΙΝοΟυοίu των τέκνων του. χάρις στη πίστη του

nτι,ι Γ()νιχύ. ι bιxIJb ι).

1. ΑόΥος εJ(φωνrJ8εJ, εΙ' ΑΟΔ"α/ς Kard m\' ημέρα εoprασμoι!ωςΗμέρας[ων Ενόπλων Δυνάμε
ων εvώπιονωςΓ/oλJωσ'Jςκα) ΣφarJωωcfJςHyeufα,ωςΧώρας.



ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ. AVΤ. ΠΕΡ. ΑΝ. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV.

τον Λεωνίδα, τον Φίλιππο, τον Αλέξανδρο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τους Ύιρωες

του 1821 μ.Χ., τους Ήρωες των μετέπειτα χρόνων, τους υπέροχους Μαχητές του 1940
μ.Χ., αλλά και τους υπέροχους Φιλοσόφους, ποιητές, Καλλιτέχνες.

Δεν θα καταχρασΘώ του χρόνου σας και Θα αναφερΘώ επιγραμματικώς σε τρεις προ

σωπικότητες εξ αυτών, όλως ενδεικτικώς:

Ο Μιλτιάδης κατά την μάχη του ΜαραΘιλJνος, 12 Σεπτεμβρίου 490 π.χ., αμυνόμενος

υπέρ των πατρίων εδαφών ετροποποίησε την έως τότε ομοιόμορφη διάταξη μάχης και

«έταξε το μεν κέντρον επ' ολίγων ζυγών, τα δε κέρατα επί πολλαπλών ζυγών (ίσως 20)>>.
Το καινοφανές της ενέργειας, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, εξέπληξε τους Πέρσες, οι

οποίοι θειΩρησαν τους Έλληνες παράφρονες.

Όμως, εί,ναι ο Μιλτιάδης ο νικητής και τον σπουδαΙο ελιγμό του Θα επαναλάβουν αι

(ονες μετά ο Αννίβας στις Κc,(ννες και ο Α'ίζενχάουερ στις μάχες της Γαλλίας, καΘώς και

δεκάδες άλλοι Στρατηγοί.

Ο Λεωνίδας και οι συν αυτώ κατέλιπαν σε ολόκληρη την Ανθρωπότητα, με την πρω

τοφανιι αυτοθυσία τους κατά την μάχη των Θερμοπυλών του έτους 480 π.χ. το ευγενέ

στερο πρότυπο εκτέλεσης άνωΘεν δοθείσης στρατιωτικής εντολής, καταστcχντες αιώνια

φωτεινά μετέωρα.

ο ΠC~Τl1Ρ του Μεγιίλου Αλεξάνδρου ΦΙλιππος εφΙ1ρμοσε, πρώτος αυτός, το σίJστημα

των μονιμων Στελεχών του Στρατού και καΘιέρωσε το πρώτο πλέγμα προαγωγΙlJν κατ' ε

κλογήν και κατ' αρχαιότητα, καταστάς πρόδρομος όλων των θεωριών και των πρακτι

κών οργάνωσης εθνικού στραΤΟΊ').

Κυρίες και Κύριοι,

Επειδή κατά Θουκυδίδην (Ιστ. Α' 122): «...'Ηκιστα γαρ πόλεμος επί ρητοίς χωρεί, αυ

τός δε αφ' αυτού τα πολλά τεχνάται προς το παρατυγχάνον .. ,», η συγκρότηση και κατά

την σύγχρονη εποχή ισχυριί)ν Ενόπλων Δυνάμεων είναι υπέρ το δέον επιβεβλημΔνη,δε

δομΔνου, ότι το καθεσΤCΙJς ασφαλεΙας επί διεΟνοίJς επιπέδου έχει μεταβληΟεί ριζικώς, εκ

πολλών aLtL(lJV (τρομοκρατί.α, τοπικί,ς συρράξεις x.Cx.).
Αλλιί. οι Ένοπλες Δυνάμεις της σίιμερον, πέραν των παραδοσιακών χαρακτηριιnι

κιλJν τους, γΙνονται πιο ευέλικτες, πιο αποτελεσματικές, πιο σίJγχρονες η δε Πολιτεία είναι

συνεΠl~lς αρωγός με ποικίλους τρόπους, βλ. Π.χ. την πρόσφατη προμ11θεια των φρεγατών

FREMM, εξοπλισμένωνμε SCALP NAVALE Κ,CΙ,

Παραλλήλως,και εξ άλλης πλευρcις, οι ΕλληνικέςΈνοπλες Δυνιίμεις έχουν επιφορ

τισΘι:ί. κω με άλλους ρόλους και κα(-)11κοντα,όπως η «παραγωγΙ:Ί» κοινωνικοί)κω αν

Θρωπιοτικοί,έργου, 'i «[μπλοκι:]»τοιlς σε διιωνείς δρ<ιστηριότηn:ςx,cl. ..
Δε\' Οα ιιναψερ()ιλ) EΚH:νι;)~ 0111\' ιυωοιυλί], (uι\, Ενύιιλων ΔlIvcψnuv, Ι] οποία ιων;,

σταται σε αποτροπιΊ XC,(OE μορφι:ις ι(πειλι:]ς, πρι)κλησης, ένοπλης επωεσης κιnι'.ι της XC;J
ρας μας. ΙJποστιιριξη και προιίΊΘηση εΟνικιον συμφερόντων. συνεχι:) ισχυροποίηση της

αποτρπττικίις μας δυναΤίJτητας, OilTε στιι λιψπρcι κατορ(-)ιίψατα. OilTε στην μΗ' αυτα

παQνΙ1σι'ως ι'κτί-'λιοοη τοl' κιισ11κοντος lJJTc) των Σπλl:'χιίJν των Ενι)πλιιιν Λυνι'ΨΗI)Υ rιαι

ιων t( 11 ι'ιν ,-IVΙHIΙΙΙTων : ΙΙUT{ιJν i{(ΙΙ .ι..μιινιτων ,[υ()ς ι, (ψΙ" \( "11 ΤΟΙΙ ,ΤιΙΤ\>LOΙ' Η)Ηψι)υ".

ούτε στις λαμπρές σελίδες δόξης, που ί,χουν προσθέσει μι.ο ιδριίnα και αίμα οι Ένοπλες

Δυνάμεις της Χι1>ρας κατά το υς παρελΘόντες και τους σύγχρονους καιρούς, προκαλέσα

σες τον παγκόσμιο θαυμασμό με το μέγεθος των πολεμικιί.1ν κατορΘωμάτων τους.

Όλοι παραμένουμε ενεοί και άφωνοι, όπως ι'Jλoς ο κόσμος, προ του επιτελεσΟέντος,

ενίοτε με μιlδαμινά μέσα, Θαύματος.

ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ. AVΤ. ΠΕΡ. AJ

Θα ήΘελα, όμως. να μ'

Επί του οικονομικοί' 1
., , • Υ

ναμλ,ων: οπου υπαρχει ....1

μάτων ασφαλείας. σε έγο

σφαλούς και στην οι κο'>"

ρούν πρώην στρατόπεδ.<.

λησηςκ.ά..
Επί. του κοινωνιχοί' '[

κού και της Αεροπορία;

ΧωρΙς να θίγεται τοε

μιουργικές πρωτοβουλί:ε

παιδεΙας, του πολιτισμοl

τικές και νησιωτιχέ; :τερ

βάλλουν συστηματικι;.ις

των Πολιτών.

Έτσι, ο Στρατι)ς Ξι9!Ι::

ρεσία των πολιτι;)ν Χίνη

και Στρατιωτικοί); Iερεiι

Το Πολιψικc) NCΙΙ'H;':

γανώνει πολιτιστικές ,;
διασώζεικαι παραδοσΗ

μας.

Η ΠολεμικιιΑερο;τ,

ρεσίες έρευνας κω bl(lI

ΕξυπηρέτησηςΔljμοσiι

Π{,ραν αυτιί)\,. οι Έ1

ΙJπηρεσίες, μέσω τη; Γε

της ΥπηρεσίαςΦι:ιρων

σί.ας, των Διευθί'νσΗσΥ

Εκτός όλων ((τι;)\'. (

ντρικές» κω εν κιιιρ(;) f:

Υπενθυμίζοντιιι εΟοι

Η επιλογι1 τω\' Στ\ο.ΧΙ

ΤΕς γίνπιιι ωοτιμιι): μ..Ξ

(!!1 () Ι ι()(ί)\, χ (Ι.

Επί Τ01' πί.Ε1'τα;,νι

Πανεπιστημίοι'.~.7"σ ~

Οι ειδιrιίnητε; ..'Η,ίΨ
ρι:Ις Εργιιοί (Ι:::.

, ~ ι

Λειτουργοί'ν IjCHj ιb

Και ενι;) ((\.)τι:ι :τρο',ο:

κές και εν γένει οι ΔΙE*~

πεια, αποφασιστιι:οτη

επιβολί1ν τη::: όιεθ\'()ί;
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'ιί.ιιι λόγο. τους ήρωες

)ι'; Μαχητές του 1940

. αΤιi~ώ: σε τρεις προ-

Ι

, {V\ •

:.f7V π.χ., αμυνομενος

'~η διίιταξη μάχης και

ί.ών ~ι'γι;)ν (ίσως 20)>>.
:r/.ιιξε τους Πέρσες, οι

~. θα ετcιναλάβoυν ω

η; Γαλλίας. καΘιος κω

1.,'Υ:'Ι"ι1τφι(. μι την πρω·

11"; 4SO ;Τ.Χ τα ευγενι:

:. YJlncι.OTctvTε;(1Ιιί)\lια

~·x «,,·Τι):::. το σί'στημα

'.Jιf~: ~9σ((';'(I)γ(;)\1Λατ' Ε

v.'·.\, ;.~αι των ;τρακτι-

'; ;:',"1ί ρητοί; χωρεί. (Ιι'

:ιο·.-/"ρότησ'l και XαTCI

;., '.', :::.,llί Ιϊlllμι\'11 δl,

~:Τ r, ιιΙJ~Ί ς,ιΙLικω:::. ~'I.

IJilO%cO\" Ζαρακτηριστι

....~; Ι) δε Πολιτεία είναι

I\l:liJθ1'lU των cpgtyatQ)V

ί"1t'iψει; ~'xoυν επιφορ·

ί·~ κοινωνικοί, και αν

:~_ί!...
~iΙμΕων. η οποία συνί

:τiΟεσης κατά της Χώ

[7.11 ισχι'ροποίηση της

. οί'Π στην μετ' αυτα

δ:l'J.ων Δυνάμεων και

(,'\\' :τcι.τρί01 1 εδάφους.

ι Ζω αίμα οι Ένοπλες

: ;ωιροt'ς. ;τροκαλέσα
li:~ωμ(ιτων τους.

..) τοι' οιτελεσΘέντος.
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Θα ήθελα, όμως, να μνημονεύσω ταχέως και συνΟΠίικώ τα εξ,;ς:

Επί του οικονομικού τομέως υπενθυ μlζω τον αναδιανεμητικό ρόλο των Ενόπλων Δυ

νάμεων: όπου υπάρχει Στρατόπεδ ,Ναυτική 1; Αεροπορικ;ι 8(1Οη πέραν των συναισΘη

μάτων ασφαλ ίας, σε ένα κόσμο ανασφαλή. οι' ν()πλες ν(χμεις συμβάλλουν εκ του α

σφαλούς και στην οικονομική ανάπτυξη το τόπου κατά ποικίλους τρόπους, παραχω

ροί,ν πρώην στρατόπεδα στηνΤσΠΙΚ1; Αυτοδιοίκηση, δημιουργούν νέες θέσεις απασχό

λησηςκ.ά ..
Επί του κοινωνικού τομέως, η προσφορά του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτι

κο' και της Αεροπορίας είνα πολλαπλ1Ί και π λύτιμη.

Χωρίς να Οίγεται το επιχειρησια.κό το ς έργο Οι Ένοπλες Δ νάμεις αναπτύσσουν δη

μιουργικ ~ς πρωτ βο λίες και ρι~στηριόΤ'1τες στ υι;: τομείς της γείας, τη" πρόνοιας. της

πα Ί,Ιι,(ς, τ 1 Π λιτισμ 1\ Τ ι αΟλητιομού.(κατά π οτε αιότητα σε ρειν'ς. προβλημα

τικές καινησιωτικέςπεριοχές),και μέσω καιτης εκτέλεσηςμlΚΡΙQνέργων ποδομιlςσυμ

βάλλουνσυστηματικιίιςκαι ανιδιοτελάιςστην [~. τίιιι(πι των ίιρων nις κ ,(0 ιι .)ινl'1ς .ω11
των Πολιτά)ν.

Έτσι, ο Στρατός Ξηράς κατασκευιΊζει αγροτικ ύς δρ' μο ς, Ol~ ει δωρεάν (Πην υπll

)ιοσΙι( των ολιτιίιν κινητ', ιαπικές μονάδες κ ιtJιίJς καιχιλιω)f.. φι('.ιλε. αίμη ,αλλά

)'(ιl ΤΡ(ΤΙΙιΤΙΚ ιιc[ι,(}l'ίcγlατηντΌ εοllυείας εΙΤΟ!.1>γίίςσε L ομίΚΡ ομ"ν .Π· ι χ''.

Ι"ο ολΙΨΙΥ( «Ι τικ' \ιό )ο()οτεί ι'1Υ\lδοα νηαιά. νΟ .άμπ τιcΤο ΙΚfς Κ ινι lνίι:ς. lρ

'ιινωνεl πω.ι ωτικε....;κι)ψ /ι"ιι ι~ μΗΙΗI' Ι ωι()ι' 'Ι ί., διιιιιιίJ:;Ι ι;ι. ·1 Ι vr Ι· , ε; ω ι(

δω ,(')~(:I χω ϊΙΙ!!(1,( 0/111 J ί1<1 ι" λ Οζ)γτιι ()'- ΙΓ • ι () 'ζ (1 Ί ι~Ι .(1 τ Cν(/1'Τ 101,ν1 C Τ1 C Ι)1JλίJC

μας.

Η ΠολεμΙΚ1:] Αεροπορία πραγματοποιεί εκατοντάδες αεροδιακομιδές, παρέ.χει υπη

ρεσί.ες έρευναι:; και διάσωσης κινδυνευόντων ατομων. όιαΘέτει Μονcιδα ΑεΡΟΠΟΡΙΚ1Ίς

F:ξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσ!.ιΟν διενεργεί αεροψεκασμο'ί)c.

l' ~ιι\ UI ~ι) ι J •• f" , .... 1.) "",t·'" rlr"ΙIi.,.'· .... #('1 ~'ι"Λν

υπηρεσίες,μέσω της ΓεωγραφικήςΥπηρεσίαςΣτρατου.της γ δρογραφικί]ςΥπηρεσίας,

της ΥπηρεσίαςΦάρων του Πολεμικού Ναυτικού.της Εθνικής ΜετεωρολΟ'(ΙΚ11ςΥπηρε

σίας,των ΔιευθύνσεωνΙστορίαςΣτρατού.Ναυτικούκαι ΠολεμικήςΑεροπορίας.
Εκτός όλων ατών. οι Ένοπλες Δυνάμεις καΘί,στανται συνεΧQ)ς πλέον «ανθρωποκε-. ..

ντρικες»και εν καιρω ειρηνης.

ΥπενΘυμίζονταιεδώ πρόσφατεςρυθμlσεις,όπως:

Η επιλογήτων Στρατευσίμωνκαι η τοποΟέτησ1;τους σε Όπλα,Σώματακαι Ειδικότη

τες γίνεται ισοτίμως με βάση τα οία δτ\ποτεπροσόντατους: λαμβάνονταιυπ' όψει τίτλοι

σπουδώνκ.ά..
Επί του τελευταίου υπενθυμlζεται, ότι ποσοστό στρατευσίμων 10% κατέχει πτυχίο

Πανεπιστημloυ,2,7 % Μεταπτυχιακό Τίτλο και ποσοστό 4,6% πτυχίοΤΕΙ

Οι ειδικότητεςδιαμορφώνονταισε συνάρτησημε μελλοντικέςπισΤΟΠΟΙ11σειςτης αγο·

ράς εργασίας.

Παρέχεταιη ευχέρεια φοίτησηςΣτρατευσίμωνσε Σχολεία δεύτερης ευκαριίας.

Λειτουργοί)ν1'1Οη δύο Κέντρα Eπαγγι::λμUΙΙιCllςΚατάρτισηςΣτρατcυσίμωνΧ.ά,

Και ενώ αυτά προκύπτουνεπί εσωτερικοί.πεδίου δεν παραγνωρίζονταιοι Ε υρωπα'ί

κές και εν γένει οι Διεθνείςυποχρεώσειςτης Χιορας, όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις με συνέ

πεια, αποφασιστικότητα.και αποτελεσματικότηταf.iVat δημιουργικώςπαροί!σες.προς

επιβολήντης διεΘνούς νομιμότητας.
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Η Ελλάδα στηρίζει την πρωταρχική ευΘύνη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ

νων Εθν(ον για την διατήρηση της διεΘνοίις ασφαλείας και ειρήνης, ενώ τάσσεται υπέρ

της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, μέσω των αρμοδίων ΔιεΘνών Οργάνων, όπως και

υπέρ της διμεροίις και πολυμερούς συνεργασίας προς ανάπτυξη και σεβασμίJ των

Ανθρωπίνων ΔικαιωμΛτων.

Και υπενΟυμίζι::ται εν προκειμΛνω, ότι οι Πι::ριφερειακοί Οργανισμοί Ασφαλι::ίας, ()
πως ι::τόνισε προσφάτως ο κί)ρως Υπουργός ΕθνΙΚΙ1ς Άμυνας, δηλαδΙ1 η Ευρωπα'ίΚI:!

Ένωση, το ΝΑΤΟ και ο ΟΑΣΕ είναι ζωτικιις σημασίας για την ενίσχυση και συμπλΙ1ρω

ση του καΘοριστικού ρόλου των ΗνωμΙνων ΕΘνών.

Πέραν όμως των κατά καιρούς εφαρμοζομένων διαρθρωτικών αλλαγ(ίιν, και της υλι

Κ11ς διάστασης του πράγματος, οι Ελληνικi~ς Ένοπλες Δυνάμεις προς επιτέλεση του υ

ψηλού καθήκοντος, με το οποίο τις έχει επιφορτίσει η Πατρίδα, διακατέχονται από όρα

μα, ενθουσιασμό, ηΟικές αρχές, Θέληση και εμμονή στην υλοποίηση του έργου τους, περι

βεβλημένες π('ιντοτε από την αγ(χπη του Ελληνικού Λαού και την σ111ριξη της Πολιτείας.

Ακόμη,.διαΘέτουν ένα άλλο μοναδικό, ακαταμάχητο, αναντικατΓλστατο στοιχείο: τον

Έλληνα Πολεμιστrι, έμπλεω ήθους, αρετιον, Θάρρους, γενναιοψυχίας, τόλμης, μαχητικό

τητας, μεγαλοψυχίας, πίστης προς τα ιδανικά της Φυλι'lς και τα Θεία ν(χματα της Χρι

στιανΙΚΙ1ς Θρησκείας.

Ο 'Ελληνας δεν διστάζει. δεν κάμπτεται προ των κινδύνων και μι:.; αληΘι:] διάθεση ανι

διοτελούς αυταπάρνησης, ως άλλος ΠOLμΙlν της ΟρΘοδοξίας. «τίΘησιν την ψυχΎ1ν αυΤΟΊ)>>

υπΙ::ρ πολλ(Ων, υπi:ρ βωμι;)ν, υπέρ εστι(ον, υπΙ::ρ ιδεωδύJν, υπέρ Πατρίδος, μαχόμενος, CΗαν

χαλεποί κωροί το απαιτούν. «για του ΧρισΤ01') την πίστη την αγία και της Πατρίδος την

Ελευθερί,α», ι)πως ο Κυναίγειρος, με (\λα τα μέσα.

Εορτάζοντες σΊιμερα 21 ΝοεμβρΙου και τα Εισόδια της Θεοτόκου, ας ανακαλέσουμε

στην μν1Ίμη μας την συμπαριχστασΙ1 T11c:; στους αγι;)νες του ΈΘνους.

Η Θεοτ()κος καn\ τους αΥι(ινι'ς του 'ΕΟνους δεν κρατεί ασπίδα, ως ι'ιλλοτε η προστιΊτι

δα Α()ηνά, ούτε δόρυ. Κρατι'ί τον Χριστόν, τον ΣωηΊρα του ΑvQgC!J!TlVOιI Πνους. Και ι'ίναι

ΑυτιΊ η (χοπλυς Θεοτδκος, υπέρμαχος Στρατηγός στις Πύλες της Πδλης των ονείρων του

Πνους. Και εΙναι ΑυηΊ, Εκεί,νη την οποίίΙ {:βλεπε στον ύπνο του ο Γέρος του ΜωριCχ, είναι

Εκείνη, η οποΙαlΊταντο ένσαρκο όραμα των Μαχητ(οντου Ι 940 μ.χ., είναι Εκεί.νη, προς την

οποΙα προστρi'χει ο ευσεβιΊς Λαός μας, ως 1',στο.τη καταφυγιΊ του σε κρίσιμες ι;ιρες.

Ως (-)110αΘι'ν κοινωνnc; των ηκ['ψεων χω των 11'\!'(;)\ι των Στι,Λι'χ(ί,ν των Ην()πΛων Λllνrι

μι':ων και των ι:ν otoArl ΕλλιΊνων 1l0IcIT(;JV, Σ(ς παQιι.καλ(;j νιι. ()ι:χ()ιίπ [ι)ς ι(λη()ιι τ 11" bιu

l)ιlΙιιιωοιΊ μο II.ΙΗΙ οι Ελληνl x:\c .Ενοπλι:ς Λ υνιΊμης ΕΙ νω ι,()ιί" b\JVlni-c; χω 1',τοιμΙ'C γl(ι την

·ΨΟ(J\ ιωίι ( ;((1.1 [11\' Λ(Jοίω;[LlJΙI Τ(;)\, [~Oνι,((;,\' Ι διωδιίJΊ' Ιιj", Ι 1uΙ(Jί.ί') u", [i]" [λλ 11\'1" IΊ", Φ [,
λlΊς κω των !Τιι.V(Jν()ρύ.Jπινων Λξl,{J)ν κω ΙΟανικ(Ον.

Αξιιον και ιδανικιίιν. ΠΟΙJ η Ελληνικrι ΦυλlΊ εμπνΕ1JοΘηκε για να χαρί.υΕΙ οτην ΑνΟρω

πι'ιτητα, κτίζοντας Παρ()ενιίlνΕς και ΑγιΓι LοφIΙ'ς. γενν(ί)ΥΤίις LTOaTllYOll; και Φιλοοι')

CfJ01'C. [xrIνOl'C κω ΜηιαλΙ't.ιινι)()ο\lc. ψωτισμί'νο\)c [ιφΕίc κω ΔΙ((ίχΙχλοιlς. Γπιναίους κω

j ι ω ..,,_ Ι}ΙΙ ιυl, Ι~ Ι)Ι ΙΗΙ ct') Ι .), Ι ΙΙΙ' 1'11 \'ΙΙlΙΗ'μι ι ,

Ως πολίτιις δεχCψ.ενος τα ίιγαΟιΊ., τα οποl.υ πιιριιγΕτΕ 1JΠl) ουν()ιΊκες δυοχε[JΕίς ΟΕ χα

λεπούς καιρσί,ς, Σας παρακαλώ ΆνδΡΕς και ΓυναΙκες των Ενι\πλων Δυν(χμεων, να δε

χτείτε την ί·:κφρυση συναισΟημcnων σΕr1ασμοίJ και την ταπεινιι ΠΡ()ΤΡOΠ1~1 να συνΕχίσπε

να προσφέΡΕΤΕ στο Λαό μας συναισ()lΊματα ασφαλείας σε Ινα σύγχρονο κι')σμο εξι)χως ['
πισφαλιΊ,,·
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