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ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ 

Δημήτρης Μπάκας 

 

 
Η Πατρίδα είναι αρμονική σύνθεση τεράστιας ποικιλότητας σε ενότητα. Στην εύ-
ρυθμη λειτουργία της το όλον έργο της Πολιτείας ανατίθεται στους επιμέρους 
Θεσμούς και ο συντονισμός, χωρίς όμως επιβολή, ανήκει στο Πολιτικό λειτούρ-
γημα. Όλοι οι θεσμοί οφείλουν να συνεργάζονται για το καλό του όλου, της Πα-
τρίδας. 
 

 
Ο άμεσα ορατός εξωτερικός κίνδυνος από ένστικτο αυτοσυντήρησης μάς συ-
σπειρώνει. Τότε τα ατομικά συμφέροντα αναστέλλονται. Ο λαός χαλυβδώνε-
ται κι αν υπάρχει η σχετική προεργασία τότε επιτυγχάνονται θαυμαστά αποτε-
λέσματα. 
 

Όταν σιγήσουν του πολέμου οι σειρήνες συνήθως ο ένας στρέφεται κατά του 
άλλου. Ο διπλανός μας γίνεται αντίπαλος ή και εχθρός ακόμα. Όχι συνεργάτης, 
σύντροφος και συνοδοιπόρος. 
 

Δίνουμε μάχες μεταξύ μας, γιατί υπερτερεί το προσωπικό ή συνδικαλιστικό συμ-
φέρον μας αδιαφορώντας για το καλό της Πατρίδας.  
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Κυνηγάμε τις απολαύσεις και την ατομική ευμάρεια και λησμονούμε τη μεγάλη 
αλήθεια ότι το προσωπικό συμφέρον είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ύ-
παρξη της Πατρίδας μας.  
 

Οι δυνάμεις Εθνικής συνοχής, οι κοινές αξίες μας, ξεθωριάζουν και η Κοινωνία 
λαμβάνει μαζικό χαρακτήρα και καθίσταται ένα συνονθύλευμα. 
 

Ζούμε στην εποχή της κυριαρχίας του χρήματος αδιαφορώντας το τι είδος αν-
θρώπων καλλιεργούμε! 
 

Μία απόλυτα μηχανιστική αντίληψη που αμβλύνει μέχρι μηδενισμού τις πολύτι-
μες ηθικές αξίες! 
 

Η φιλοπατρία, η Αγάπη για την Πατρίδα, ουσιαστικά απαλείφεται από το λεξιλό-
γιό μας και δυστυχώς από τη συνείδησή μας! 
 

Ο εθνισμός διαστρεβλώθηκε σε εθνικισμό και κακοποιήθηκε σε σωβινισμό που 
αντιπαρατάσσεται με τον διεθνισμό. Απαλείφθηκε η συνειδητή ευθύνη εθελοντι-
κής σύγκλισης των προσπαθειών όλων. 
 

Η Εθνική άμυνα δεν είναι υπόθεση μόνον των Λειτουργών της, αλλά όλων όσων 
επιθυμούν να απολαμβάνουν τα αγαθά, που τους προσφέρει η Πατρίδα μας. 
 

Γι' αυτό είναι προσωποπαγές καθήκον η στρατιωτική θητεία, η οποία δεν είναι 
εξαγοράσιμη. Απαλλάσσονται μόνον, όσοι δεν είναι όντως ικανοί. Ο ιδρώτας και 
το αίμα δεν αποτιμώνται σε χρήματα. Είναι συστατικά της ζωής μας. 
 

Η Εθνική Άμυνα είναι απόλυτα καθολικό αγαθό. Χωρίς υγιές κοινωνικό, οικονο-
μικό, παιδευτικό στοιχείο δεν νοείται Εθνική Άμυνα, η οποία αρχίζει από το ίδιο 
το άτομο και ολοκληρώνεται στις Στρατιωτικές Μονάδες και στα Γενικά Επιτε-
λεία. 
 

Το Στράτευμα δεν συνιστά μία ξεχωριστή ομάδα, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο λαός 
που αποτελεί την Πολιτεία. Ειδικά στις Χώρες που αντιμετωπίζουν κινδύνους 
ακεραιότητας και δεν έχουν την οικονομική πολυτέλεια για μισθοφορικό στρατό, 
όπως η δική μας Πατρίδα, ο πιο κρίσιμος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος πλού-
τος: Η νεολαία μας! 
 

Ανεπανόρθωτο και τεράστιο κακό προκαλούν, όσοι διατείνονται φορώντας πα-
ρωπίδες, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι παραγωγικός κλάδος!  
 

Η Πατρίδα και Πολίτης προκόβουν στην ευδαιμονία και στην Αρετή. Δεν είναι 
συγκρίσιμα μεγέθη κάθε προσφορά έργου. Πώς είναι δυνατόν να συγκριθεί μία 
ώρα φρουρού στο φυλάκιο Ω ή υπηρεσία στο υποβρύχιο που πλέει στον βυθό 
της θάλασσας και η επαγρύπνηση σε ένα ξερονήσι με οποιαδήποτε άλλη εργα-
σία σε κλίμα ασφαλείας; Ποια δύναμη ψυχής πρέπει να έχει αποκτήσει ο νέος 
για να σηκώσει την ευθύνη της τιμής της Πατρίδας μας! 
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Η ολιστική ισχύς τής Πατρίδας πρέπει να συνδυαστεί απαραίτητα με το εθνικό 
φρόνημα, ως αειφόρος αξία, το οποίο δεν επιβάλλεται. Η λεβεντιά επιτυγχάνεται 
με την ολιγόμηνη δημιουργική στρατιωτική θητεία μέσα στο γόνιμο περιβάλλον 
του Στρατεύματος. 
 

Η Εθνική Άμυνα συνιστά το θεμέλιο τής δημοκρατικής Πατρίδας μας, καθόσον 
υπερασπίζεται το ύπατο αγαθό της ελευθερίας από εξωτερικούς κινδύνους. Την 
ευθύνη διεξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων αναλαμβάνουν τα στελέχη 
των ΕΔ, αλλά ο αγώνας είναι ολόκληρου του Λαού. Το εάν και πότε θα απαιτηθεί 
να πολεμήσουμε είναι άγνωστο, αλλά η ετοιμότητα σε κάθε στιγμή για πόλεμο 
είναι υπόθεση όλων μας. 

 

Το φρόνημα συνιστά την πεμπτουσία της Εθνικής Άμυνας και είναι υπόθεση 
ανεξαιρέτως όλων των θεσμών. Οικογένεια, Σχολείο, Κοινωνία και τελικά η δη-
μιουργική στρατιωτική θητεία διαμορφώνουν τον τρόπο σκέψης μας. Όπλα για 
τον πόλεμο δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν χωρίς οικονομικούς πόρους, αλλά 
χωρίς το φρόνημα των νέων μας, που τα υπηρετούν, τα όπλα είναι αδρανή.  
 

Το πολυτιμότερο, αλλά και το πιο ευαίσθητο στοιχείο είναι η νεολαία μας. Κάθε 
νέος που αγαπά την Πατρίδα του και θέλει να ζει δημοκρατικά και αυτόνομα 
οφείλει να είναι έτοιμος να εκτελέσει το καθήκον του. Τη δημιουργική Στρατιω-
τική Θητεία. 
 

 (Στο επόμενο η συνέχεια) 
 

Δημήτρης Μπάκας 
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