
Η
εξέγερση του έθνους μας το

1821 εναντίον του επί 400 χρό-

νια Τούρκου δυνάστη, ας απο-

τελέσει το λάκτισμα της Εθνικής Συ-

νειδήσεως Λαού και Πολιτικών Ηγετών,

για μια εθνοσωτήριον συμπεριφορά.

Ο Τούρκος δυνάστης κατετροπώθει

διότι υπερίσχυσαν τότε οι Εθνικές Πα-

τριωτικές συνειδήσεις των Ηρώων

αγωνιστών μας και κατέστειλαν τις συμ-

φεροντολογικές εκτιμήσεις των κοτσαμ-

πάσηδων.

Η Ιερά Συμμαχία και οι οπαδοί της,

αντιτάχθηκαν στον αγώνα υπέρ ανε-

ξαρτησίας.

Το Εθνικό φρόνημα των Αγωνιστών

του σκληροτράχηλου Έλληνα, νίκησε

και δημιούργησε το Θαύμα της παλιγ-

γενεσίας του Έθνους των Ελλήνων.

Ας ελπίσουμε ότι όλες οι σημερινές

Πολιτικές Δυνάμεις, θα σταθούν στο ύψος της Εθνικής Συνειδήσεως

και θα υποστείλουν τη σημαία της υποταγής, στην όποια ξενική

εξουσία και στα όποια συμφέροντα.

Η Κύπρος μας, η Μακεδονία μας, η Θράκη μας, το Αιγαίο μας,

ευρίσκονται στα στιβαρά χέρια του Έθνους των Ελλήνων.

Εκ της ΕΑΑΑ

Την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο της Ένωσης

Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), παρουσία του Αρχηγού του Γενικού

Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Ευάγγελου Τουρνά, η τελετή βράβευ-

σης αριστούχων μαθητών της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012 - 13, οι

οποίοι είναι τέκνα εν αποστρατεία Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα τιμητικά

διπλώματα στους αριστεύσαντες μαθητές επέδωσαν ο Αρχηγός ΓΕΑ και ο πρόεδρος

της ΕΑΑΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Κωνσταντίνος Ιατρίδης.

ΗΕΑΑΑ, με αφορμή όχι μόνο τις υπέρογκες,

άνισες και άδικες περικοπές των αποδο-

χών των ε.ε. και ε.α. Στελεχών αλλά και τις

απότομες φορολογικές επιβαρύνσεις, αφού

έλαβε υπόψη αρκετές γνώμες-παράπονα Συ-

ναδέλφων για τα οικονομικά προβλήματα

που αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα για την

αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων,

είχε προτείνει την επιμήκυνση του χρόνου

αποπληρωμής των υπόψη δανείων όπως

έγινε από τον ΑΟΟΑ (μετά από συνεχείς πα-

ρεμβάσεις του Συντονιστικού, το 2013).

Για τις τράπεζες, οι οποίες ανακεφαλαι-

ώθηκαν, όχι μόνο δεν έγινε ελάφρυνση μέσω

επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής αλλά

η μείωση της δόσης στο ήμισυ για ένα ή δύο

χρόνια, αυξάνει το κεφάλαιο αποπληρωμής

και όταν θα παρέλθει ο χρόνος αυτός, που

δυστυχώς αποκαλείται χρόνος χάριτος, θα

αυξηθεί και η μηνιαία δόση.

Είναι δε λογικό, να αυξάνεται και το άγχος

των δανειοληπτών αυτών οι οποίοι επιθυμούν

να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και

να μην χάσουν τα σπίτια τους, τα οποία με

ιδρώτα μιας ζωής έκτισαν, με άλλο προγραμ-

ματισμό και προϋποθέσεις, και μάλιστα σε

χρόνο που όλα ήταν υπερτιμημένα στο έπα-

κρο.

Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι τα υπόψη

δάνεια, λόγω υποθηκών των ακινήτων είναι

εγγυημένα, κατά τη γνώμη μας πρέπει να

θέσετε αυτό το ερώτημα-αίτηση σε ανώτατο

κυβερνητικό επίπεδο και όχι μόνο για τους

στρατιωτικούς. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτού

του είδους οι προτεινόμενες ελαφρύνσεις,

υποστηρίζουν την κοινωνική συνοχή και το-

νίζουν το αίσθημα περί ίσης αντιμετώπισης

των τραπεζών και του λαού.

Μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες ανακεφαλαι-

ώθηκαν και αυτό για πολλούς αποτελεί με-

γίστη απορία, γιατί δεν προβαίνουν σε πραγ-

ματικές ελαφρύνσεις των δανειοληπτών,

όπως αυτές που προαναφέρονται.
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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»

Κ. παλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

Ανοιχτή Επιστολή προς κ. ΥΕΘΑ 
Άμεση ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες

25η Μαρτίου 1821

ΣΕΛ.4

ΣΕΛ.5

Ο Πρόεδρος και τα μέλη

του ΔΣ/ΕΑΑΑ σας εύχονται

Καλή Ανάσταση

και Καλό Πάσχα

Η ΕΑΑΑ θα παραμείνει

κλειστή από Μ. Τετάρτη

16/4/14 έως και την

Κυριακή του Θωμά 27/4/14

ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΟ-

ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Ημερήσια Διαταγή

του ΥΕΘΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Δραστηριότητες
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος

Αθήνα Τ.Κ. 10677

Τηλ.: 210-38.02.241, 

210-38.20.271 FAX: 210-38.25.393

e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr

EKΔΟΤΗΣ

Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΑ,

Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ

Διευθύνεται από

Συντακτική Επιτροπή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Κων. Ρώτας, Ασμχος (ΤΗ) ε.α.

rotasK39@gmail.com

6983506596 (VPN)

OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αθ. Κωνσταντινίδης,

Σγός ε.α. (ΥΟΚ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ

Ηρακλείου

Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201

Τηλ.: 2810-286333

Θεσσαλονίκης

Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621

Τηλ. & Fax: 2310-264459

Τηλ. Λέσχης: 2310-269033

Λάρισας

Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221

Τηλ.: 2410-251548,

Fax: 2410-251913

Μαγνησίας

Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221

Τηλ./Fax: 24210-28522

Μεσσηνίας

Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,

Τ.Κ. 24100

Τηλ.: 27210-95044,

Fax: 27210-80182

Πάτρας

Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225

Τηλ.: 2610-224179,

Fax: 2610-224225

Χανίων

Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100

Τηλ.: 28210-76172,

Fax: 28210-76170

Κομοτηνής

Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100

Τηλ.-Fax: 25310-28191

Ετήσιες Συνδρομές:

• Για Φυσικά Πρόσωπα .........20 €

• Για Ν.Π., Οργανισμούς,

Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λπ. 20 €

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ν.Γ. Παπαδόπουλος

Τηλ. 210-3468268

Τηλ.-Fax: 210-3467155

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις

E. Γιάνναρη 5, 11853  Αθήνα

Τηλ. 210-3468268

Τηλ.-Fax: 210-3467155

Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε

στις 28/3 και παραδόθηκε στο ταχυ-

δρομείο στις 4/4.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παρα-

λαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα

κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημο-

σίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεον-

τολογία που υπαγορεύεται από τις αρ-

χές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα

κείμενα που αποστέλλονται για δημο-

σίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέ-

πει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορ-

φή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά

και να μην υπερβαίνουν τις 600 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις

250 λέξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέρον-

τα, σε ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις

και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονο-

μεύουν την ενότητα των μελών.

δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην

έχουν κομματική χροιά.

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενι-

κά πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι

οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο αντα-

γωνισμό.

στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.

ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέ-

φωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση

στην εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι

τις 5 εκάστου μηνός.

Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η

οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος

διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούν-

ται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλ-

λεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις

για τη δημοσίευση αποφασίζει το Δ.Σ. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις

απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.

Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσί-

ευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δη-

μοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

ΟΡ ΟΙ  

ΣΥΝΕ Ρ ΓΑΣΙ ΑΣ

Μ Ε  ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

Το Σάββατο του Λαζάρου 12 Απριλίου 2014, θα πραγματοποιηθεί

2ήμερη εκδρομή, προκειμένου οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν

στις εκδηλώσεις της Εξόδου του Μεσολογγίου.

Λεπτομέρειες εκδρομής ως ακολούθως:

• Αναχώρηση: 12 Απριλίου 2014, ώρα 07.45 από ΕΑΑΑ.

• Άφιξη στη Ναύπακτο, παραλαβή δωματίου.

Αναχώρηση από ξενοδοχείο για Μεσολόγγι σε χρόνο που θα καθορι-

σθεί αργότερα. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα συνεχιστεί και την

Κυριακή 13-04-14, μετά το οποίο θα επιστρέψουμε στην Αθήνα.

• Τιμή Δίκλινου με πρωινό από 60-50 €

• Τιμή Μονόκλινου με πρωινό  70-60 €

Ανάλογα με τη συμμετοχή από 35 έως 45 ατόμων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το πούλμαν, το ξενοδοχείο και οι ξεναγοί.

Δηλώσεις συμμετοχής στην ΕΑΑΑ/3ος όροφος:

κ. Ρώτας (6983506596) ή 

κ. Γονατάς (6983506597) ή κ. Δελλής.

Η πληρωμή για την εξασφάλιση της θέσεως, στο Πρακτορείο.

210-3219211

Πέραν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι οι προγραμματισμένες

για το 2014, εκδρομές είναι:

- 3ο δεκαήμερο Ιουνίου: 3ήμερη για Βόρρα (Καϊκματσαλάν).

- 3ο δεκαήμερο Αυγούστου: 5νθήμερη για Γράμμο - Β. Ήπειρο.

- Τέλος Οκτωβρίου - αρχάς Νοεμβρίου: 3ήμερη για Καστοριά.

- 2ο δεκαήμερο Νοεμβρίου: 3ήμερη στη Μονεμβασιά.

Εκ της ΕΑΑΑ

Εκδρομή στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στο Δημόσιο δια-

γωνισμό που διεξήχθη για την “Ηχώ των Αιθέρων”:

μειοδότης ανακηρύχτηκε η εταιρία “ΔΕΣΜΟΣ” η οποία

έδωσε την τιμή των 1778,55 €€ (μηνιαίο κόστος +

ΦΠΑ). Το προηγούμενο κόστος με άλλη εταιρία στο

διαγωνισμό που διεξήχθη στο 2011 ανήρχετο στα

3500,00 € (μηνιαίο κόστος +ΦΠΑ), ήτοι τώρα θα είναι

μειωμένο κατά 45% περίπου.

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2014 θα

είναι μειωμένος  κατά 30% περίπου από το προηγούμενο

έτος (2013) και κατά 50% περίπου από το 2011, λόγω

αντίστοιχης μείωσης του μερίσματος.

Επακόλουθο αυτού είναι και η αναγκαστική ανάλογη

μείωση όλων των κωδικών του προϋπολογισμού του

2014 και επομένως και το κόστος για την εφημερίδα

“Ηχώ των Αιθέρων”.

Εκ της ΕΑΑΑ 

ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ

Σας αναφέρουμε ότι, η Μονάδα μας, πρόκειται να

λειτουργήσει καθ’ όλη την περίοδο εορτασμού του

Αγίου Πάσχα, από 11 Απριλίου 2014 έως και 21 Απρι-

λίου 2014.

2. Συγκεκριμένα, από 11 Απριλίου 2014, πρόκειται

να ξεκινήσει η καθημερινή λειτουργία της Λέσχης Πα-

ραθεριστών (γεύμα - δείπνο) και η διάθεση δωματίων

Μοτέλ για τους ε.ε. και ε.α. δικαιούχους (ημερομηνία

παράδοσης δωματίων ορίζεται το πρωινό της 22-4-

14).

Συναφώς, σας αναφέρουμε, ότι από 23 Απριλίου

2014 έως την ημέρα έναρξης Θερινής Περιόδου Πα-

ραθερισμού, η Μονάδα αναστέλλει τη λειτουργία της

λόγω εργασιών προετοιμασίας Θερινής Λειτουργίας

(ανάπτυξη Μονάδας).

Χειριστής θέματος: Ανθστής (ΤΜΜ) Γαβαλάς Αντώ-

νιος (τηλ. 1168).

ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των εορτών του

Πάσχα, το ΚΕΔA Σκοτίνας θα λειτουργήσει από Μ. Δευ-

τέρα 14-4-2014 έως Κυριακή 27-4-2014.

- Το ημερήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 8,60 €

- Έναρξη κρατήσεων από 24-3-14.

- Λειτουργία ρεσεψιόν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

από 07.00 έως 15.00 στα τηλέφωνα:

α. Από υπηρεσιακό τηλέφωνο: 6861182

β. Από VPN τηλ. 36861182

γ. Από αστικό τηλ. 23520 90182

Προς διευκόλυνση Συναδέλφων και προγραμματισμού

Μονάδας, παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση σε περίπτω-

ση ακυρώσεων.

Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, παρα-

καλούνται για ενημέρωση των μελών τους.

Χειριστής θέματος Ανθσγος (ΑΕΕΚ) Καραχάλιου Ευαγγε-

λία, τηλ. (εσωτ.) 1162.

Λειτουργία ΚΕΔΑ κατά την περίοδο εορτασμού Αγίου Πάσχα

ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΔΑ/Ρ θα λει-

τουργήσει από 14-4-2014 (Μ. Δευτέρα)

έως 22-04-2014. Κατά την άνω περίοδο

έχουν προγραμματιστεί οι εξής εκδηλώ-

σεις:

α. Εορταστικό δείπνο Αναστάσεως.

β. Εορταστικό γεύμα κατά την ημέρα του

Πάσχα.

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αναφέρουν δη-

λώσεις κρατήσεων δωματίων και συμμετο-

χής σε εκδηλώσεις τηλεφωνικά και απευ-

θείας στον προϊστάμενο ΚΕΔΑ Υπσγο (ΤΜΑ)

Στιούκη Αχιλλέα, ή (ΔΙΑΖ) τον αντικαταστά-

τη του, στο τηλ.: 22410 27660.

Ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν για την

μεταφορά τους από και προς νήσο Ρόδο και

ΚΕΔΑ, με δική τους ευθύνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι πέταξαν και εργάστηκαν σε αερο-

πλάνο F5 στην 113ΠΜ, μπορούν παρευ-

ρεθούν στη συνάντηση που θα γίνει στις

03 Μαΐου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα

12.00, στη λέσχη της 113ΠΜ (ΚΕΔΑ ΠΕ-

ΡΑΙΑΣ).

Δηλώσεις συμμετοχής στον κύριο Δα-

νιηλίδη Αθανάσιο, τηλ. επικοινωνίας:

6983501543.

Αθανάσιος Δανιηλίδης

Ασμχος ε.α.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεώρηση
Βιβλιαρίων

Μελών ΕΑΑΑ
Γνωρίζεται στα Μέλη της ΕΑΑΑ ότι η

θεώρηση των βιβλιαρίων Νοσηλείας

που εγένετο το 2013, ισχύει μέχρι το

τέλος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Μετά τον Σεπτέμβριο, θα περιμέ-

νουμε νεώτερα από την Κ. Γραμματεία

του ΟΠΑΔ. Υπενθυμίζεται ότι αυτό

αφορά τα έμμεσα μέλη. Επίσης, όσα

βιβλιάρια των εμμέσων μελών φέ-

ρουν σφραγίδα ισχύος για πέντε (5)

χρόνια, θα εξακολουθούν να ισχύουν

μέχρι το τέλος της 5ετίας. Η παρούσα

Ανακοίνωση θα κοινοποιηθεί και στα

Παραρτήματα της ΕΑΑΑ μέσω FAX των

Παραρτημάτων.

Για διευκρινήσεις, στο μέλος του

Δ.Σ. και αρμόδιο για υγειονομικά θέμα-

τα, κ. Γ. Γονατά.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για τη νέα

έκδοση της “ΗτΑ”

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

348 ΜΤΑ

Το Σάββατο 31 Μαΐου 2014, θα γίνει η

ετήσια συγκέντρωση της 348 ΜΤΑ στη

ΣΚΟΤΙΝΑ, με δυνατότητα διαμονής στο θέ-

ρετρο το Σαββατοκύριακο.

Δηλώσεις συμμετοχής στο:

2410-515331.



Οργή και αγανάκτηση
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, μετά τις δηλώσεις

της Κυβέρνησης περί διανομής  μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος στα εν ενεργεία Στελέχη

των Ε.Δ. και των Σ.Α., που σημειωτέον δεν αφορά τους αποστράτους , με τον τρόπο που έχει γνω-

στοποιηθεί και έχοντας το δικαίωμα να εκφράζει και τις απόψεις των εν ενεργεία και να προασπίζει

τα συμφέροντά τους, δηλώνει τα ακόλουθα :

α.-Η επιστροφή μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος στα εν λόγω Στελέχη  υποδηλώνει

την παραδοχή του μεγέθους της αδικίας που έχουν υποστεί έως σήμερα ( δικαίωση που αναμέ-

νεται να επέλθει και μέσω της Ελληνικής Δικαιοσύνης ), αλλά δυστυχώς με τον τρόπο που δίνεται,

αφενός δημιουργεί πρόβλημα κοινωνικού αυτοματισμού, αφετέρου υποβαθμίζει ακόμα και την

όποια προσπάθεια αποκατάστασης του περί δικαίου αισθήματος.

β.-Άς μην λησμονούμε οτι η επίτευξη του πλεονάσματος οφείλεται και στην υπερβολική περι-

κοπή των μισθών και κυρίως των συντάξεων των Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. 

γ.-Εφόσον πρέπει να γίνει κατανομή, αυτή επιβάλλεται να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, να ανα-

γνωρίζει τις προσπάθειες και τις θυσίες των εν ενεργεία στην εκτέλεση του καθημερινού καθή-

κοντος, σε συνδυασμό με την κατάφωρη αδικία που έχει γίνει εις βάρος τους, αναφορικά με το

μερίδιο συμμετοχής στα μέτρα λιτότητας και όχι ως επιβεβαίωση της φτωχοποίησής τους.

δ.-Με τον τρόπο διανομής που έχει αναγγελθεί, δεν γίνεται αναπλήρωση αναλογικά με την πε-

ρικοπή που έχει υποστεί έκαστος , αλλά με ένα πλαφόν 1.500 ΕΥΡΩ μικτά, που ορθώς περιλαμ-

βάνει τους χαμηλόβαθμους και με λίγα έτη υπηρεσίας Στρατιωτικούς, αλλά στην ουσία εξαιρεί την

ραχοκοκκαλιά του Στρατεύματος που είναι οι Υπαξιωματικοί με μεγάλη προυπηρεσία,  όπως και

την πλειονότητα των Αξιωματικών, που έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες περικοπές.

ε.-Η παροχή αυτή δεν θα πρέπει να είναι εφάπαξ, αλλά διαρκής και στα πλαίσια αυτά θεωρούμε

οτι θα πρέπει να ενταχθεί στις μηνιαίες αποδοχές των εν ενεργεία.

2.-Καλούμε την Κυβέρνηση  να δημιουργήσει ένα δίκαιο σύστημα ενίσχυσης και αποκατάστασης

των αδικιών εις βάρος των Στελεχών των Ε.Δ. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ
«Ιατροφαρμακευτική – Νοσοκομειακή περίθαλψη των
Αποστράτων και των Μελών των οικογενειών αυτών»

Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι στις 30 Μαΐου 2104, ημέρα Παρασκευή και από 18:30 έως

21:00 θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο, υπό την αιγίδα του Συντονιστικού Οργάνου των

τριών (3) Ενώσεων Αποστράτων, Ν.Π.Δ.Δ, ημερίδα με θέμα:

Ιατροφαρμακευτική – Νοσοκομειακή περίθαλψη των Αποστράτων και των Μελών των οικογενειών

αυτών.

Στην ημερίδα θα κληθούν να ομιλήσουν οι Διευθύνσεις Υγειονομικού Γ.Ε.ΕΘ.Α, Γ.Ε.Σ, Γ.Ε.Ν, Γ.Ε.Α.

καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Λεπτομέρειες και πρόγραμμα ημερίδος θα ανακοινωθούν προσεχώς.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΕΑΑΑ ευαισθητοποιημένη σε θέματα εθελοντισμού και σε

συνεργασία με τη Διοίκηση του ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ, καλεί όσους

Συναδέλφους ή και μέλη τους που επιθυμούν να συμμετάσχουν

ως εθελοντές στο εν λόγω θέρετρο, να επικοινωνήσουν με το

Μέλος του Δ.Σ. υπεύθυνο για θέματα εθελοντισμού Σμχο ε.α. κ.

Ηλία Σβάρνα στο τηλ. 6983523547

Επί του θέματος γνωρίζεται ότι η ΔΑΥ ενέκρινε τη διάθεση 5

(πέντε) οικημάτων για την εγκατάσταση των εθελοντών. Η πα-

ραμονή των εθελοντών στο θέρετρο αρχίζει τον Φεβρουάριο

και λήγει τέλος Σεπτεμβρίου 2014 με δυνατότητα εναλλαγής

των. Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής λήγει την 30η Απριλίου

2014.

Η Δ/ση του ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ με έγγραφό της μας γνωστοποίησε

ότι η εθελοντική προσφορά εργασίας την οποία θα μπορούσαν

να προσφέρουν οι εθελοντές είναι στους παρακάτω τομείς:

α. Γραμματειακή   Υποστήριξη

β. Εξωραϊσμού-Καθαριότητας-Διευθέτησης κήπων και Εξωτε-

ρικών χώρων.

γ. Τεχνικές ειδικότητες όπως ενδεικτικά : Χρώστες- Ξυλουρ-

γούς- Συντηρητές Οχημάτων , Πυρασφαλείας κ.λπ.  

Επιπρόσθετα η ΕΑΑΑ είναι υποχρεωμένη να διευκρινίσει ότι η

προσπάθεια που ξεκίνησε για την παραθεριστική περίοδο του

2013 και δεν τελεσφόρησε, οφείλεται σε καθαρά τυπικούς και

διαδικαστικούς λόγους, αισθάνεται όμως την υποχρέωση να

ευχαριστήσει δημοσίως όλους εκείνους τους συναδέλφους και

τα μέλη των οικογενειών τους, που έσπευσαν εξ αρχής να δη-

λώσουν τη συμμετοχή τους και προσβλέπει στην εκ νέου

δήλωση συμμετοχής των, την οποία και παροτρύνει.

Εκ της ΕΑΑΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ 

«ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014»

Η τύχη των τριών
Μετοχικών Ταμείων

1.-Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Α.Α.Σ.,

Ε.Α.Α.Ν. και Ε.Α.Α.Α. συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον Υφυπουργό

Εθνικής Άμυνας κο Αθανάσιο Δαβάκη, με κύριο θέμα συζήτησης τα

διάφορα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με

την τύχη των τριών Μετοχικών Ταμείων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων

του κου Υφυπουργού.

2.-Η συζήτηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και επεκτάθηκε σε όλες τις

πτυχές που αφορούν τα Μετοχκά Ταμεία.

3.-Οι τρείς Πρόεδροι έθεσαν στον κο Υφυπουργό τις θέσεις τους οι

οποίες είναι και οι θέσεις των τριών Ενώσεών τους, ως ακολούθως : 

α.-Είναι τελείως αντίθετοι με την ένταξη των τριών Μετοχικών Ταμείων

στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, για τους γνωστούς λόγους.

β.-Συμφωνούν με την διαδικασία που ξεκίνησε με την διατύπωση των

όρων προκύρηξης διαγωνισμού προς εκπόνιση μελέτης για την βιωσι-

μότητα ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου και συμφωνούν με την προκύρηξη

του σχετικού διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος, αλλά η

μελέτη είναι απαραίτητη, ώστε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την

λήψη απόφασης για την δημιουργία ή μη ενός ενιαίου Μετοχικού

Ταμείου και βεβαίως υπό τις προυποθέσεις που έχουν θέσει οι Ενώσεις.

γ.-Εν όψει της διαδικασίας που ξεκίνησε και που ενδεχομένως καταλήξει

στην δημιουργία ενός εναίου Μετοχικού Ταμείου, μετά από σύμφωνη

γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, είναι κάθετα αντίθετοι στην αλλαγή

των ιδιοκτησιακών στοιχείων των τριών Μετοχικών Ταμείων και ανα-

φέρθησαν συγκεκριμμένα στην φημολογούμενη πώληση του κτιρίου

του Μ.Τ.Σ. της οδού Σταδίου γιατί και η εποχή δεν είναι κατάλληλη,

αλλά και γιατί ενδεχόμενη πώληση ή άλλες πωλήσεις θα αλλάξουν τα

δεδομένα της εν λόγω μελέτης. Με τον τρόπο αυτό πέραν της Ε.Α.Α.Σ.

που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη Ένωση, η Ε.Α.Α.Ν. και η Ε.Α.Α.Σ.

δήλωσαν έμμεσα ενδιαφερόμενες και στο πλευρό της Ε.Α.Α.Σ. στο

θέμα αυτό.

4.-Ο κος Υφυπουργός εδήλωσε τα ακόλουθα:

α.-Δεν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ η ένταξη των τριών Με-

τοχικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

β.-Θα εξετάσει την συνέχιση της διαδικασίας εκπόνισης της μελέτης.

γ.-Δεν εξετάζεται από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ η πώληση του κτιρίου

του Μ.Τ.Σ.

5.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιω-

ματικών παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλα τα θέματα που απασχολούν

τους Αποστράτους και δρα έγκαιρα, αυτό δε αποδεικνύεται  για άλλη

μία φορά με την σημερινή συνάντηση με τον κο Υφυπουργό.

Το Συντονιστικό

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Αντιστράτηγος  Π.Μαυροδόπουλος Σ.Ξ. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ 

Αντιστράτηγος Ι.Κρασσάς Σ.Ξ. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ   

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ

και  του Συντονιστικού    

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ 

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος(Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Η μεγαλύτερη Ανισότητα

είναι η ίση

μεταχείριση των Ανίσων

Αριστοτέλης

Ανακοίνωση

για Παραθερισμό

Ενημερώνουμε τα μέλη μας

ότι τα αποτελεσματα του Παρα-

θερισμού θα αναρτηθούν πρώτα

στην ιστοσελίδα της Ένωσης και

στη συνέχεια στην εφημερίδα.

ΔΣ/ΕΑΑΑ

“
”

Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς   Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ο ύ
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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες,

Ναύτες, Σμηνίτες

και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Η σημερινή επέτειος του αγώνα της εθνικής παλιγγε-

νεσίας, ανήμερα της εορτής του Ευαγγελισμού, δεν λει-

τουργεί απλώς ως ημέρα μνήμης και υπερηφάνειας για

τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων κατά του οθωμα-

νικού ζυγού, αλλά κυρίως ως σύμβολο και υπόμνηση για

το τι μπορεί να πετύχει ένας λαός, χάρη στην ενότητα

και την ομοψυχία, όταν οι περιστάσεις επιβάλλουν και το

ιστορικό καθήκον επιτάσσει.

Και ο συμβολισμός είναι ακόμη βαθύτερος διότι, πέρα

από την ξεχωριστή στιγμή, της σύγχρονης ιστορίας του

Ελληνικού Έθνους, πέρα από το καύχημα των Ελλήνων

για τον απαράμιλλο ηρωισμό, την εθνική έξαρση, την

ενότητα και το μεγαλείο του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού

του τόπου αυτού, συμπυκνώνει μια σειρά μηνυμάτων

που λειτουργούν, όχι μόνον ως εθνικό κεφάλαιο, αλλά

ως παρακαταθήκη αρχών οικουμενικής αξίας.

Εάν δεν απεφάσιζαν οι Έλληνες να τολμήσουν ό,τι

τόλμησαν το 1821, η αμφιβολία παραμένει, ακόμα, ισχυρή,

και είναι ζήτημα εάν ο 19ος αιώνας θα έμενε στην ιστορία

ως ο αιώνας των εθνοτήτων και της αποκαταστάσεως

των εθνικών κρατών. Οι Έλληνες δεν απετίναξαν μόνον

τον Οθωμανικό ζυγό, αλλά δημιούργησαν σε ολόκληρη

την Ευρώπη τις ηθικές και πολιτικές προϋποθέσεις για

την εκδήλωση των διαφόρων εθνικών εξεγέρσεων, της

διεθνούς προστασίας των μειονοτήτων και του δικαιώματος

των λαών στην αυτοδιάθεση.

Πάνω σε αυτές τις αρχές στηρίχθηκαν οι καταστατικοί

χάρτες της Κοινωνίας των Εθνών, και μετέπειτα του Ορ-

γανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η συγκυρία σήμερα είναι κρίσιμη. Ειδικά για την Ευρώπη,

υπάρχουν απειλές ορατές, και υποδαυλίζουν την ιδέα

μιας κοινής Ευρωπαϊκής εστίας, την αρχή της κοινωνικής

συνοχής, αλλά, πολύ περισσότερο, απειλούν τη δημο-

κρατία στην Ευρώπη. Ενσάρκωση αυτής της τελευταίας

απειλής για τη δημοκρατία, είναι η άνοδος του εξτρεμισμού,

του λαϊκισμού και σε ορισμένες χώρες, του φασισμού.

Και δεν είναι η αποτυχία του ευρωπαϊκού ιδεώδους

που οδήγησε στην κρίση, που μας ταλαιπωρεί, αλλά η

απουσία πολιτικής βούλησης και οράματος. Για αυτό

πρέπει να αφήσουμε τη σοφία της Ιστορίας να μας καθο-

δηγήσει και, σαφώς, να μην υποκύψουμε σε αναχρονιστικά

συνθήματα, όπως δεν υπέκυψαν και οι αγωνιστές του

‘21.

Η πρόκληση, για την Ευρώπη, σήμερα, είναι να χτίσουμε

ένα πολιτικό οικοδόμημα που θα αγκαλιάσει όλους τους

λαούς της Ευρώπης και θα δώσει πραγματικό νόημα στις

αξίες της προόδου, της ανάπτυξης και της κοινωνικής

συνοχής. Μια Ευρώπη αντάξια της κληρονομιάς της και

των αγώνων που έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι πολίτες για

δημοκρατία και ελευθερία. Μία Ευρώπη ικανή να εγγυηθεί

την παγκόσμια σταθερότητα και την ισχύ του διεθνούς

δικαίου.

Η ιστορία του ελληνικού

έθνους, που διδάσκει και προει-

δοποιεί, που εμπνέει και θαυμά-

ζεται από ολόκληρο τον κόσμο,

είναι η πηγή και η έμπνευση,

στην οποία επιβάλλεται να προ-

στρέξουμε και εμείς, σήμερα, για

ν’ αναζωογονηθούμε και να δώσουμε με επιτυχία το δικό

μας αγώνα εθνικής επιβίωσης και ανάτασης. Έτσι και σή-

μερα, σε μια κρίσιμη καμπή για το νεοελληνικό κράτος,

τολμώντας αυτό που πολλοί, όπως και τότε, θεωρούσαν

«αδύνατο», μέσα από τη σύνθεση δυνάμεων και απόψεων

καλούμαστε ως έθνος να υπερβούμε τις προκλήσεις και

τις δυσκολίες και να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση

της πατρίδας μας.

Γυναίκες και Άνδρες των Ενόπλων μας Δυνάμεων,

Η χώρα μας, είναι αλήθεια, ότι διέρχεται δύσκολες

στιγμές. Η δημοσιονομική συγκυρία μας έχει δοκιμάσει

και συνεχίζει να μας δοκιμάζει. Αλλά, πάνω από όλα,

γνωρίζουμε ότι πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το φρόνημα,

το αξιόμαχο, την υπερηφάνεια και το κύρος της πατρίδας

μας.

Και αυτή την αποστολή την εκπληρώνουν στο ακέραιο

οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Με το ισχυρό και αξιόπιστο αμυντικό μας σύστημα κά-

νουμε την απαραίτητη παράσταση σημαίας της χώρας,

όπου και αν αυτό απαιτηθεί, ανυψώνουμε το διεθνές της

κύρος και αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι, παρά τα προ-

βλήματα και τις δυ-

σκολίες, η Ελλάς απο-

τελεί πυλώνα σταθε-

ρότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή που κυριαρχείται

από ρευστότητα και ανασφάλεια.

Το έργο μας για την αμυντική θωράκιση της χώρας και

για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι

τεράστιο και η πορεία καθόλου εύκολη. Απαιτεί από

όλους μας αυστηρή προσήλωση στο καθήκον, αυξημένη

συλλογική προσπάθεια, κοινωνική εμπιστοσύνη και εθνική

συνεννόηση.

Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, της οποίας θεμα-

τοφύλακες και υπερασπιστές είστε όλοι εσείς. Συνεχίστε

να επιτελείτε το σπουδαίο εθνικό

σας έργο, τιμώντας το αξιόμαχο

των ελληνικών όπλων και αποτε-

λώντας πρότυπο και παράδειγμα

για το σύνολο της ελληνικής κοι-

νωνίας. Η Πολιτεία σας περιβάλει

με εμπιστοσύνη, και η Πολιτική και

Στρατιωτική ηγεσία, καταβάλλουν

κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων και των αγωνιών, που με αξιοπρέπεια και αυ-

ταπάρνηση παραμερίζετε κατά την ενάσκηση των καθη-

κόντων σας. Τούτο θεωρούμε ότι αποτελεί ηθική υπο-

χρέωση και καθήκον μας.

Εμπνεόμενοι από τα νοήματα της Επετείου και βασιζό-

μενοι στα ιδανικά και τις παραδόσεις μας, ας ατενίσουμε

με αισιοδοξία το μέλλον. Ας ξαναδώσουμε στην Ελλάδα

μας την προοπτική και το κύρος που της αξίζει και της

επιβάλλουν η ιστορία της και η μοίρα της να δίνει πάντα

πρώτη διδάγματα οικουμενικής εμβέλειας.

Με την αλληλεγγύη, την ενότητα του Ελληνισμού, την

προσήλωση στην ελευθερία και τη δημοκρατία, το

σταθερό μας προσανατολισμό προς την ειρήνη, ας φέ-

ρουμε και πάλι την ελπίδα στα όνειρα των νέων μας.

Ζήτω η 25η Μαρτίου

Ζήτω οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ζήτω το Έθνος

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Η Ημερήσια Διαταγή του ΥΕΘΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ιστορία του ελληνικού έθνους,

που διδάσκει και προειδοποιεί,

που εμπνέει και θαυμάζεται

από ολόκληρο τον κόσμο...

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες

του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ευρισκόμενος στα

πρόθυρα του θανάτου,

ο Μέγας Αλέξανδρος

συγκάλεσε τους

στρατηγούς του και

τους κοινοποίησε

τις τρεις τελευταίες

επιθυμίες του.

Αυτές ήταν :

1] Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους από τους καλύτερους γιατρούς

της εποχής. 

2] Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει [ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους]

να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του. 

3] Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον αέρα, έξω από το φέρετρο, σε

θέα όλων. 

Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε

τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν οι λόγοι. 

Ο Αλέξανδρος του εξήγησε: 

1] Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν το φέρετρό μου, για να μπο-

ρούν να δείξουν με αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν, μπροστά στο θά-

νατο, τη δύναμη να θεραπεύουν! 

2] Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θησαυρούς μου, για να μπορούν όλοι

να βλέπουν ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ παραμένουν! 

3] Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα, για να μπορούν οι άνθρωποι

να βλέπουν ότι ερχόμαστε με τα χέρια άδεια και με τα χέρια άδεια φεύγουμε,

όταν τελειώσει για εμάς ο πιο πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος! 

Είχε άδικο..;

Ε Α Α Α

Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα

Συγχαρητήριο μήνυμα

του Α/ΓΕΑ

για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό που κατά τον οιονδή-

ποτε τρόπο, συμμετείχε στον επίσημο εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης

Μαρτίου, ανά την Ελλάδα.

Η εξαιρετική εμφάνιση, καταδεικνύει την επιχειρησιακή ικανότητα, το επίπεδο εκ-

παίδευσης και το υψηλό φρόνημα του προσωπικού της Π.Α.

Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς

Αρχηγός

Συγχαρητήρια του 

Α/ΓΕΕΘΑ

για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τις Διοικήσεις, τους Αξκούς, Υπξκούς,

στρατιώτες, ναύτες και σμηνίτες, που μα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμμετείχαν τόσο

ως τμήματα παρελάσεως, όσο και ως τμήματα αποδόσεως τιμών, στις εορταστικές

εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, σε όλους όσους συμμετείχαν,

χορηγώ πενθήμερη τιμητική άδεια.

Η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο στην παρέλαση, όσο και στις λοιπές εκ-

δηλώσεις, απέδειξε το μαχητικό φρόνημα, το υψηλό ηθικό και την αποτρεπτική

τους αξία.

Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
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Πρόσφατα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters

παρέθεσε αποσπάσματα από το  βιβλίο «El Dilema»

(To Δίλημμα) του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας

Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο που αναφέρονται

στην προσωπική του εμπειρία από τη δραματική σύνο-

δο των Καννών το Νοέμβριο του 2011.

Μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει:

«Σε κάποιο σημείο της συζήτησαν κάποιοι ευρωπαίοι

ηγέτες έφθασαν στο σημείο να επικαλούνται μεταπο-

λεμικά πάθη. Ήταν για μια στιγμή, αλλά για αυτή τη

στιγμή έμοιαζε ότι το δράμα του διχασμού της Ευρώπης

τον περασμένο αιώνα εξακολουθούσε να υπάρχει.

Ήταν μόνο για πέντε λεπτά, αλλά πέντε λεπτά στα

οποία οι λέξεις που άκουγα είχαν τη δύναμη να ανασύ-

ρουν όλα τα δάκρυα που ρίχτηκαν στην ευρωπαϊκή

ιστορία».

Η συγκλονιστική περιγραφή του για τα φαντάσματα

της Ευρώπης του περασμένου αιώνα που στοίχειωναν

την σύνοδο πέρασε απαρατήρητη στη χώρα μας ωσάν

να μην ήταν αυτοί οι ίδιοι εφιάλτες που την κατέστρε-

ψαν ολοκληρωτικά και την οδήγησαν σε δύο εμφυλίους

πολέμους τον 20 αιώνα.

Με την απόσταση του χρόνου που επουλώνει το ψυ-

χικό δράμα και αλλοιώνει τη μνήμη, κοινή πλέον είναι η

συνείδηση των λαών της Ευρώπης και των Ελλήνων ότι

οι αιτίες που προκάλεσαν τα γεγονότα ανήκουν στην

ιστορία και τους μελετητές της. Η ειρηνική συνύπαρξη

είναι κατάκτηση και επιλογή που δεν επιδέχεται αμφι-

σβήτησης ικανής να ερμηνευθεί διαφορετικά.

Η επί σχεδόν 50 χρόνια Ευρωπαϊκή συνεργασία με την

ολοένα και στενότερη ενοποίηση των κρατών μελών

καλλιέργησε την πεποίθηση ότι ο πόλεμος, ως αρρώ-

στια του διεθνούς συστήματος, και ιδιαίτερα στην Ευ-

ρώπη ιάθηκε για πάντα με την θυσία δεκάδων εκατομ-

μυρίων θυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Μέσα από τις στάχτες και τα συντρίμμια του Β’ΠΠ ξε-

πρόβαλε η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης ως απάντηση

για ειρηνική συμπόρευση, αλληλεγγύη των λαών, πο-

λυμερή συνεργασία, κοινή πορεία και δράση που θα

ξόρκιζε τους κακούς δαίμονες του παρελθόντος.

Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα

και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1952 και της Ευρωπαϊκής Οικονο-

μικής Κοινότητας (ΕΟΚ) το 1958 η διάχυση της συνεργα-

σίας ήταν το εργαλείο της προοδευτικής ενοποίησης σε

όλο και περισσότερους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η

συνθήκη του Μααστριχτ το 1992 για την Ευρωπαϊκή

Ένωση ήταν για τους εμπνευστές της το μεγάλο άλμα

προς την πολιτική ολοκλήρωση που έθετε ως προϋπό-

θεση την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Από τη σύλληψη του σχεδίου της ΟΝΕ έως την κυκλο-

φορία του ευρώ το διεθνές σύστημα και ο συσχετισμός

ισχύος των μεγάλων δυνάμεων είχε μεταβληθεί ριζικά.

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η διάλυση της Σο-

βιετικής Ένωσης, η επανένωση της Γερμανίας, η αναζή-

τηση ρόλου των ανθρωπογεωγραφικά μεγάλων δυνά-

μεων της Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας στην παγκόσμια κατα-

νομή ισχύος, καθιστούσαν την ατελή αρχιτεκτονική της

ΟΝΕ πρόσφορο μέσο κοντόθωρης ανακατανομής οικο-

νομικής και πολιτικής ισχύος.

Οι εθνικιστικοί και θρησκευτικοί πόλεμοι στην πρώην

Γιουγκοσλαβία έθεσαν νέα διλήμματα και αναβίωσαν το

σκηνικό του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Για πρώτη φορά

μεταπολεμικά στην Ευρώπη τα θέματα υψηλής πολιτι-

κής αντιμετωπίστηκαν με τις αρχές του πολιτικού ρεαλι-

σμού, που προτάσσει το εγωιστικό εθνικό συμφέρον,

όπως αυτό διαμορφώνεται από τους πολυποίκιλους

παράγοντες και ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Διεθνές δί-

καιο, διμερείς και πολυμερείς συνθήκες, διακυβερνητι-

κά και υπερεθνικά όργανα, κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική

αλληλεγγύης και συνοχής μπήκαν στο πατητήρι της

ηγεμονίας και κυριαρχίας που διαχρονικά θέλει την κεν-

τρική Ευρώπη και την περιφέρεια ως ζωτικό χώρο συμ-

φερόντων παραδοσιακά μεγάλων δυνάμεων.

Ενώ η μαζική είσοδος 10 νέων χωρών μελών το 2005

και λίγο αργότερα της Ρουμανίας και Βουλγαρίας διεύ-

ρυνε τα γεωγραφικά σύνορα της ΕΕ παράλληλα διεύ-

ρυνε και το χάσμα των χωρών του κέντρου και της περι-

φέρειας. Τα βαγόνια του Ευρωπαϊκού τρένου εκτροχιά-

στηκαν με την  Γερμανική ατμομηχανή να κατευθύνεται,

μόνη της, με μεγάλη ταχύτητα προς την κεντρική και

Ανατολική Ευρώπη.

Το ευρώ, φιλοτεχνημένο στα πρότυπα της Bundes-

bank, από εργαλείο προώθησης της πολιτικής Ένωσης

απέτυχε να προωθήσει ακόμα και την οικονομική Ένω-

ση όπως υποδηλώνει ο τίτλος της ΟΝΕ, με σοβαρό πλέ-

ον τον κίνδυνο να είναι η αιτία της κατάρρευσης του οι-

κοδομήματος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλι-

κής έμπνευση δημιουργία της ΟΝΕ με την προσδοκία

ελέγχου και περιορισμού της Γερμανικής κυριαρχίας

του Μάρκου αποδείχτηκε ουτοπία και ψευδαίσθηση

υψηλού ρίσκου.

Η Γερμανική προτεσταντική ηθική της λιτότητας και το

δόγμα της αυστηρής πειθαρχίας εμφιλοχώρησαν στα

θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποστερών-

τας ακόμα και την δυνατότητα επίκλησης αλληλεγγύης

των εταίρων. Η τιμωρία για τους απείθαρχους προβλή-

θηκε από την Γερμανική ελίτ ως επίτευγμα και επιτυχία

ζητώντας την ανανέωση της εμπιστοσύνης του λαού

που της δόθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Το επικίνδυνο

πολιτικό παίγνιο που θέλει την εξωτερική πολιτική ερ-

γαλείο προώθησης της εσωτερικής, και η δηλητηρίαση

της κοινής γνώμης των λαών είναι η σίγουρη οδός για

την επιβεβαίωση ότι, η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Ο ρόλος του ΔΝΤ όπου για πρώτη φορά ένας εξωευ-

ρωπαικός, εξωθεσμικός οργανισμός που κυριαρχούν οι

ΗΠΑ κλήθηκε ως ισότιμος εταίρος να αποφασίζει, από

κοινού, θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας των ευ-

ρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών,

το έλλειμμα της ηγεσίας, ο διαφαινόμενος διχασμός

του πλούσιου βορρά και του ασθμαίνοντος οικονομικά

νότου, το φλερτ της Μεγάλης Βρετανίας για έξοδο από

την ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν ένα εκρηκτικό κο-

κτέιλ αποσύνθεσης.

Αλληλεγγύη, συνοχή, κοινωνική πολιτική, πρόνοια,

αρωγή, όραμα για την Ευρώπη των λαών και την Ένωση

παραχώρησαν τη θέση τους στα κελεύσματα της παγ-

κοσμιοποίησης και στη θεωρία της αυστηρής μονεταρι-

στικής πολιτικής ως πανάκεια της οικονομικής κρίσης

που μαστίζει την ανθρωπότητα.

Ανάμεσα στους ευρωπαϊστές και ευρωσκεπτικιστές

που διαχρονικά συγκρούονται για την τελεολογική υφή

της Ευρώπης προστέθηκαν και οι ευρωδιαλυτές ως

οπαδοί της πλήρους διάλυσης και επιστροφής στο

έθνος κράτος.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές που η

επιλογή των λαών προσδιορίζονταν από την θεματολο-

γία των εθνικών εκλογών η κρίση φαίνεται ότι, στις

επερχόμενες εκλογές του 2014, για πρώτη φορά θα πυ-

ροδοτήσει τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά και θα καθο-

ρίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Ένωσης.

Το δράμα του διχασμού της Ευρώπης του περασμέ-

νου αιώνα, όπως το περιγράφει ο πρώην πρωθυπουρ-

γός της Ισπανίας, πλανάται πάνω από τον ατλαντικό ως

τα Ουράλια και τη βόρεια Θάλασσα ως της ακτές της

Αφρικής έτοιμο, όχι μόνο, να ανασύρει όλα τα δάκρυα

της Ευρωπαϊκής ιστορίας αλλά και τη φρίκη που βίωσαν

οι λαοί της από τους δυο παγκοσμίους πολέμους του

περασμένου αιώνα.

Οι στρατιωτικοί και οι εκπαιδευτικοί είναι δύο κλάδοι

«δημοσίων λειτουργών», στους οποίους η πατρίδα

έχει εμπιστευτεί ότι πολυτιμότερο διαθέτει: την υπε-

ράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και τη διαμόρφωση

του νου και της ψυχής της ελληνικής νεολαίας. Χωρίς

αυτές τις κρίσιμες λειτουργίες δεν υπάρχει λόγος να

μιλάει κάποιος για οργανωμένο κράτος και για οτιδήποτε

άλλο αφορά την κοινωνία. Αυτούς τους διαχειριστές

του παρόντος και του μέλλοντος του λαού μας κάποιοι

για άγνωστους δυστυχώς λόγους τους έχουν βάλει

στο στόχαστρο. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν τον

ρόλο τους, να δυσχεράνουν το έργο τους και να εξα-

θλιώσουν τους ιδίους και τις οικογένειές τους με περι-

κοπές επί περικοπών στις άγρια τσεκουρωμένες απο-

λαβές τους.

Εκπαιδευτικοί και στρατιωτικοί υποχρεώνονται από

καιρού εις καιρόν να γυρίζουν ολόκληρη την επικράτεια

(διά των μεταθέσεων), να μεταφέρουν τις οικοσκευές

τους, να αλλάζουν περιβάλλον στα παιδιά τους και να

συντηρούν δύο νοικοκυριά - το ένα στη φυσική έδρα

τους και το άλλο στον τόπο που ορίζει η μετάθεση.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι με τα 700 και τα 800

ευρώ που λαμβάνει η συντριπτική πλειονότητα των

δεινοπαθούντων συμπολιτών μας δεν είναι εφικτή η

αξιοπρεπής διαβίωση. Συχνά καθίσταται ανέφικτη ακόμα

και η ικανοποίηση των στοιχειωδών

αναγκών της οικογένειάς τους.

Με τις άθλιες προβλέψεις των απα-

νωτών Μνημονίων, τα οποία έχει υπο-

γράψει η αμήχανη και άβουλη πολιτική

ελίτ της χώρας, η καθημερινότητα

των εκπαιδευτικών και των στρατιω-

τικών έχει γίνει ακόμα πιο αντίξοη. Τα

χρέη τους γιγαντώνονται και η ένδεια τούς έχει «χτυπήσει»

την εξώθυρα.

Οι πολιτικοί, οι υπάλληλοι της τρόικας και οι «τεχνο-

κράτες» της συμφοράς απαιτούν από τους εργαζομένους

στην εκπαίδευση και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

να τα βγάλουν πέρα με τριτοκοσμικούς μισθούς, δίχως

καμία υποστήριξη!

Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύονται οι βασικές δομές

της κρατικής λειτουργίας και εξαθλιώνονται εκατοντάδες

χιλιάδες σκληρά εργαζόμενοι Έλληνες. Κανένα φως

στο τούνελ δεν πρόκειται να φανεί, αν η περιβόητη...

ανάκαμψη δεν ξεκινήσει από την Παιδεία και τον Στρα-

τό.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΟ - ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ
Του Αντιπτεράρχου (Ι) Κων. Ιατρίδη

Επιτίμου Διοικητού ΔΑΥ

Προέδρου ΕΑΑΑ

Τα Δάκρυα της Ευρώπης Του Σγου ε.α. Κων/νου Λιούτα

Προέδρου ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
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Ηπρωτεύουσα της Δυτικής Θράκης, η Κομοτηνή, μπο-

ρεί να καυχιέται για δυο κυρίως τέκνα της:

Τον μεγάλο αρχαίο φιλόσοφο Δημόκριτο, από τα

Άβδηρα της Θράκης, ο οποίος έζησε τον 4ο π.Χ. αιώνα,

θεμελιωτή της μέχρι σήμερον κρατούσας θεωρίας του

ατόμου. Το πανεπιστήμιο της Θράκης φέρει το όνομά

του «Δημοκρίτειο». Τον μεγαλύτερο Έλληνα μαθηματι-

κό, Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, στον οποίο υποκλίθηκε

ο μεγαλύτερος και παγκοσμίως γνωστός φυσικομαθη-

ματικός, Αλβέρτος Αϊνστάιν. Υπήρξε ο επιφανέστατος

σοφός του εικοστού αιώνα, που διατύπωσε τη θεωρία

του χωροχρόνου και της σχετικότητας.

Ο πατέρας του Καραθεοδωρή, Στέφανος, καταγόταν

από τη Θράκη. Υπηρέτησε ως πρέσβης της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας στο Βερολίνο όπου το 1873 γεννήθηκε

ο Κωνσταντίνος. Έμεινε ορφανός από μητέρα στα έξι

του. Σπούδασε μηχανικός στο Βέλγιο και εργάστηκε για

λίγο στο Φράγμα του Ασούαν. Δεν τον συγκινούσε αυτό

το επάγγελμα. Ευρισκόμενος στις Βρυξέλες, ανακάλυ-

ψε την κλίση του στα μαθηματικά, αφού δυο φορές πή-

ρε το πρώτο βραβείο σε μεγάλο διαγωνισμό των μαθη-

ματικών. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία στα

μαθηματικά και το 1904 αγορεύτηκε διδάκτορας στο

Πανεπιστήμιο Γκέτιγκεν. Δίδαξε επί πολλά χρόνια σε

διάφορα πανεπιστήμια.

Ο μεγαλύτερος μαθηματικός, σε αντίθεση με τον Αϊν-

στάιν, έμεινε στην αφάνεια και το περιθώριο αφού ακό-

μα και η πλειονότητα των Ελλήνων, ελάχιστα γνωρί-

ζουν για το σημαντικό ρόλο που έπαιξε στην «περίφη-

μη» θεωρία του Αϊνστάιν που τον έκανε παγκοσμίως

γνωστό.

Ο Έλληνας μαθηματικός, συνδέθηκε φιλικά με τον

Αϊνστάιν και τον βοήθησε ουσιαστικά, στη διατύπωση

των θεωριών του, όπως υποστηρίζουν πολλοί επιστή-

μονες και το επιβεβαιώνουν οι επιστολές που αντάλλα-

ξαν.

Αξίζει να αναφερθούμε σε μια από αυτές που μαρτυ-

ρεί την συμμετοχή του στη διατύπωση της θεωρίας του

μεγάλου επιστήμονα.

«Αγαπητέ συνάδελφε, βρίσκω θαυμάσιο τον υπολογι-

σμό που κάνατε. Τώρα τα κατανοώ όλα. Αν επιθυμείτε

και μπείτε στον κόπο

να μου εξηγήσετε

και τους κανονικούς

μετασχηματισμούς,

θα βρείτε έναν ευ-

γνώμονα ακροατή

σας. Αν μάλιστα λύ-

σετε και το πρόβλη-

μα των κλειστών

τροχιών του χρό-

νου, θα υποκλιθώ

ενώπιόν σας».

Ο μεγάλος μαθηματικός και δάσκαλος, απέδειξε ότι

είναι άξιος της επιστήμης του. Έλυσε το πρόβλημα του

Αϊνστάιν, ο οποίος με τη σειρά του υποκλίθηκε στο με-

γάλο δάσκαλό του. Το 1955, λίγο προτού πεθάνει (Απρί-

λιος 1955), ο μεγάλος φυσικομαθηματικός επιστήμονας

δήλωσε για τον Καραθεοδωρή: «Εγώ, η

Μαθηματική επιστήμη, η Φυσική, οι Σοφοί

του αιώνα μας, του χρωστάμε πολλά».

Οι κάτοικοι της Κομοτηνής τιμούν το άξιο τέκνο της,

που τους έκανε υπερήφανους και σε ένδειξη ελάχιστου

φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης, το άγαλμά του δεσπό-

ζει στην κεντρική πλατεία της. Οι Έλληνες επισκέπτες

της πόλης, οφείλουν να επισκέπτονται το χώρο του

αγάλματος καθώς και το μουσείο με πλούσια εκθέματα

της ζωή του, μεταξύ των οποίων και την αλληλογραφία

με τον Αϊνστάιν και Βενιζέλο, να ενημερώνονται για το

έργο του μεγάλου δάσκαλου και να αισθάνονται υπερή-

φανοι για τον Έλληνα.

Αισθάνομαι διπλά υπερήφανος, αφ’ ενός διότι είμαι

Έλληνας και αφ’ ετέρου διότι η σύζυγός μου έλκει την

καταγωγή της από την Κομοτηνή, ο πατέρας της υπήρ-

ξε μεγαλέμπορας της πόλης.

Θα κλείσω το κείμενο με μια πικρία που δυστυχώς από

αρχαιοτάτων χρόνων, είναι χαρακτηριστικό της φυλής

μας. Αναγκάζομαι να αναφερθώ σε αυτό διότι όπως λέει

ο θυμόσοφος λαός μας: «το πάθημα γίνεται μάθημα».

Ελλάς το μεγαλείο σου! Οι αρχαίοι πρόγονοί μας, είχαν

μυθοποιήσει την έννοια «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της».

Το παράδειγμα του Σωκράτη (τερμάτισε τη ζωή του με

το κώνειο), αλλά και δεκάδων άλλων φιλοσόφων: Πλά-

των, Αριστείδης, Δημοσθένης, Θουκυδίδης, Ισοκράτης

και άλλοι (πέθαναν στην εξορία από πείνα), αποδεικνύει

την τύχη αυτών και ότι αιτία του θανάτου των ήταν ο

φθόνος και η αχαριστία των ομοεθνών τους.

Έτσι περίπου, συμπεριφέρθηκε και το καθηγητικό κα-

τεστημένο της τότε εποχής που απαξίωσε το μεγαλύ-

τερο Έλληνα μαθηματικό. Συγκεκριμένα ο Κ. Καραθεο-

δωρής, συνομήλικος του Ελευθ. Βενιζέλου, γνωρίστη-

κε το 1895 με αυτόν, όταν είχε μεταβεί στο θείο του στα

Χανιά.

Το 1920 ο Ε. Βενιζέλος του ανέθεσε την οργάνωση

του Ιώνιου Πανεπιστημίου στη Σμύρνη. Το Πανεπιστήμιο

επρόκειτο να λειτουργήσει το 1922 αλλά η Μικρασιατι-

κή καταστροφή δεν το επέτρεψε. Ο ιδρυτής του, τα μό-

να που κατόρθωσε να περισώσει ήταν η βιβλιοθήκη και

τα εργαστηριακά όργανα, τα οποία μετέφερε στην Αθή-

να. Το καθηγητικό κατεστημένο για να τον μειώσει, τον

στέλνει να διδάξει στους πρωτοετείς φοιτητές της Χη-

μείας.

Απογοητευμένος, φεύγει το 1924 στη Γερμανία και

αναλαμβάνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μονάχου.

Ας σημειωθεί ότι και το

1904 ο μεγάλος δά-

σκαλος, επειδή αγα-

πούσε την Ελλάδα και

ήθελε να προσφέρει

γι’ αυτήν, ήλθε στη

χώρα αλλά και τότε το

κατεστημένο του ανέ-

θεσε να διδάξει σε γυ-

μνάσια της επαρχίας.

Και τότε απογοητευμένος, επιστρέφει στο Πανεπιστή-

μιο του Γκέτινγκεν.

Κατόπιν εορτής, όπως λέει ο λαός μας, έστω και κα-

θυστερημένα, η Ακαδημία Αθηνών τον ανακήρυξε Αθά-

νατο για την τάξη των θετικών επιστημών.

Τον Απρίλη του 1950, η Ελλάδα χάνει το τέκνο της, το

μεγάλο μαθηματικό, δάσκαλο του Αϊνστάιν, Κ. Καραθε-

οδωρή, που μας έκανε υπερήφανους. 64 χρόνια μετά,

ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Το καμάρι της Κομοτηνής
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ,Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ

Όταν τ' αεροπλάνα απογειώνονται και

χάνονται σιγά - σιγά στην ομίχλη του

ύψους και της απόστασης, τότε συντελεί-

ται μια μεταμόρφωση στους ποντοπόρους της "τρίτης

διάστασης" του χώρου, και οι κινήσεις και οι σκέψεις

των πληρωμάτων γίνονται αδελφικότερες, με μια κοινή

φροντίδα να κυριαρχεί στις καρδιές τους:

"πώς να πετύχουν την αποστολή τους".

Οι ζωές όλων είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, και μια

κοινή Μοίρα τους οδηγεί, χωρίς διακρίσεις βαθμών, ηλι-

κίας, ειδικότητας, μόρφωσης ή κοινωνικής τάξης.

Όταν τ' αεροπλάνα αναπαύονται στα υπόστεγα, συ-

νεργεία ειδικευμένων τα επιθεωρούν, κομάτι προς κο-

μάτι, βίδα προς βίδα, και δεν υπάρχει μηχανικός που να

μην αισθάνεται τον εαυτό του αλληλέγγυο, μ' εκείνους

που βρίσκονται στον αέρα.

Οι γιατροί, οι εφοδιαστές, οι μετεωρολόγοι, οι ελεγ-

κτές κίνησης, όλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για

την "καλή κατάσταση" του έμψυχου και άψυχου υλικού,

και την ασφαλή εκτέλεση των πτήσεων. Και όταν ακό-

μα όλο το προσωπικό της Μονάδας ανα-

παύεται ή αργεί ή απολαμβάνει μια συλλογι-

κή ψυχαγωγία, σε κάποια επετειακή ή εορ-

ταστική ευκαιρία, υπάρχουν άνδρες στα φυ-

λάκια, που με άγρυπνο μάτι νύχτα - μέρα, φροντίζουν

την ασφάλειά τους, και άλλοι που σε απομονωμένες

μακρυνές κορφές ερευνούν τους Ελληνικούς ουρα-

νούς.

Αδελφικότητα στη δουλειά, στα γήπεδα και στην ψυ-

χαγωγία. Οι ιπτάμενοι παρακολουθούν μ' ενδιαφέρον

και φιλία στον πάγκο, που ο μηχανικός επισκευάζει και

ελέγχει τον κινητήρα. Υπερηφάνεια του εργάτη, που

παρακολουθεί με στοργή την απογείωση των αερο-

πλάνων, του μηχανικού που ακούει εναγωνίως το βόμ-

βο του κινητήρα... Σύσφιξη καρδιών και κοινωνικών τά-

ξεων... Πνεύμα ενότητας... Πνεύμα συνεργασίας... Αυ-

τό είναι που χρειάζεται η Αεροπορία. 

Το "αεροπορικό πνεύμα".

Γ.Τ.

(1) Άρθρο του Jean Mermoz στο bell France Ιαν. 1937.

Διασκευασμένο ελεύθερα από τον βετεράνο και συγ-

γραφέα Υποπτέραρχο (Ι) αείμνηστο Η. ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗ.

Ο μεγαλύτερος μαθηματικός,

σε αντίθεση με τον Αϊνστάιν,

έμεινε στην αφάνεια

και το περιθώριο

(Αεροπορικό πνεύμα)

ΕSPRIT DE CORP(1)

Του Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Σμχου ε.α.
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Εισαγωγή

Ο Οργανισμός Ασφαλείας και Συνεργασίας της Ευρώ-

πης (OSCEM), ιδρύθηκε το 1975 στο Ελσίνκι από 57 χώ-

ρες της Ευρώπης, της κεντρικής Ασίας και της νοτίου

Αμερικής μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.

Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών του ορ-

γανισμού έχουν πολλάκις διαβεβαιώσει τους

πολίτες των για τον σπουδαίο ρόλο της κοι-

νωνίας των πολιτών για τον πλήρη σεβασμό

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών

ελευθεριών, το δημοκρατικό πολίτευμα και

την πιστή εφαρμογή των νόμων.

Στην Βαρσοβία είναι η έδρα του ODIHR

(ίδρυμα του OSCE διεθνούς κύρους).

Επί τη ευκαιρία συμπληρώσεως, το 2015,

40 χρόνων λειτουργίας, ο OSCE και ο ODIHR θα

δέχονται εισηγήσεις - προτάσεις μέχρι 20-12-

2014 από τις ενδιαφερόμενες κοινωνίες των

πολιτών και των στρατιωτικών οργανώσεων

για την τροποποίηση - ανανέωση της CM/Rec (2010)4

περιλαμβάνοντας εισηγήσεις για την ισχυροποίηση -

ανανέωση των μέτρων προστασίας των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και την εφαρμογή των νόμων τόσο στις

χώρες τους όσο και στις άλλες χώρες μέλη του ΟSCE.

Παρόμοια και η διακήρυξη του ΟΗΕ στην Βουδαπέστη

το 1994, για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

EUROMIL

Μοναδικός στρατιωτικός οργανισμός σε πανευρωπαϊ-

κό επίπεδο ιδρύθηκε το 1972 και

έκτοτε λειτουργεί στις Βρυξέλ-

λες με αντίστοιχο γραφείο στη

Βόννη για δικαστικές υποθέσεις

των μελών και αριθμεί σήμερα

43 οργανώσεις από 26 χώρες

της κεντρικής και νοτιοανατολι-

κής Ευρώπης στρατιωτικών ε.ε.

και ε.α. όλων των βαθμών.

Η χώρα μας συμμετέχει με

δύο στρατιωτικές οργανώσεις ε.α. αξιωματικών.

Μάχεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλι-

ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθε-

ριών και των κοινωνικών και επαγγελματικών ενδιαφε-

ρόντων του στρατιωτικού προσωπικού όλων των βαθ-

μών.

Μέλη του οργανισμού είναι οι δημοκρατικά εκλεγμέ-

νες στρατιωτικές οργανώσεις ε.ε. και ε.α. στρατιωτικών

χωρών της Ευρώπης.

Μη κυβερνητική οργάνωση, οικονομικά ανεξάρτητη,

στηρίζεται στις συνδρομές των μελών της που κυμαί-

νονται ετησίω ανά μέλος η ελαχίστη 0,27 € για την

ΠΓΔΜ έως 1,29 για την Δανία.

Η ετησία συνδρομή καθορίζεται ετησίως από τον

OSCE βάσει της οικονομικής ευρωστίας εκάστης χώρας.

Για την χώρα μας είναι 0,85 € ετησίως ανά μέλος.

Η μοναδική Γερμανική οργάνωση μέλος, αριθμό

193.853 μέλη ε.ε. και ε.α. όλων των βαθμών και η ετή-

σια συνδρομή τους για το 2014 είναι 179.771 €.

Ο προϋπολογισμός για το 2014 είναι 269.000 €.

Από το καταστατικό του οργανισμού προβλέπεται η

επί μέρους σύσταση περιφερειακών ενώσεων για την

αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων της περιοχής

των.

Έτσι δημιουργήθηκε το VISEGRAD GROUP από οργα-

νώσεις της Πολωνίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Τσε-

χίας, των οποίων στρατιωτικές οργανώσεις είναι μέλη

του EUROMIL.

Το FORUM MEDITERRANEAN MILITARY ASSOCIATION

ιδρύθη το 2010 στην Μαδρίτη και υπεγράφη η ιδρυτική

πράξη από εκπροσώπους στρατιωτικών της Κύπρου,

Ελλάδος, Ιταλίας, Μάλτας, Ισπανίας και Πορτογαλίας.

Το 2013 προσετέθη και το Μαυροβούνιο.

(Για την δημιουργία του Συμφώνου εργάσθησαν τα

μέλη του Δ.Σ. της περιόδου 2004-2008 της Ελλάδος και

της Πορτογαλίας).

Αντίστοιχη περιφερειακή οργάνωση εδημιουργήθη

το 2013 από χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου.

Στο τριμηνιαίο έντυπο του οργανισμού EUROMIL

NEWS  του Δεκεμβρίου 2013, υπενθυμίζεται το άρθρο

65 του CM/Rec (2010)4 των υπουργών του Συμβουλίου

της Ευρώπης όπως το έχουν αποδεχθεί στο οποίο τονί-

ζεται το αναφαίρετο δικαίωμα των στρατιωτικών για μια

αξιοπρεπή σύνταξη και άλλων παροχών.

Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η οικονομική κρίση

που έπληξε τις ΗΠΑ προ 7ετίας και μαστίζει την Ε.Ε. από

το 2010 με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις χώρες του Νότου

και η χωρίς διάκριση περικοπή των στρατιωτικών προ-

ϋπολογισμών, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την διατήρηση

των στρατιωτικών δυνατοτή-

των των χωρών.

Χωρίς εμβάθυνση στα αίτια

της οικονομικής κρίσης, αν είναι

ενδογενής ή εξωγενής, ουδείς

αμφιβάλλει ότι οι μειωμένοι

προϋπολογισμοί επηρεάζουν

δυσμενώς την λειτουργία των

ενόπλων δυνάμεων.

Ιδιαίτερα το στρατιωτικό

προσωπικό, πληρώνει διπλά την παρούσα οικονομική

κρίση. Συμμετέχουμε όπως όλοι οι πολίτες της χώρας

μας, στις όποιες περικοπές που αλόγιστα διαδέχεται η

μία την άλλη αλλά ως μέλη των ενόπλων δυνάμεων

καλούμεθα να προσφέρουμε για δεύτερη φορά.

Ζούμε όλοι κάτω από τον ίδιο ουρανό αλλά δεν αντι-

κρύζουμε όλοι τον ίδιο ορίζοντα όπως απεφάνθη ο Kon-

rad Adenauer.

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες του Νότου από την Κύπρο

έως την Πορτογαλία δεν είναι χώρες δεύτερης κατηγο-

ρίας.

Μέχρι σήμερα οι στρατιωτικοί των οργανώσεων με-

λών του Νότου ιδιαίτερα από το 2010 με την ίδρυση του

FORUM MEDITERRANEAN MILITARY ASSOCIATION αγωνι-

ζόμεθα για την προώθηση και επίλυση προβλημάτων

κοινού ενδιαφέροντος.

Στην 8η συνεδρίαση του FORUM MEDITERRANEAN MIL-

ITARY ASSOCIATION που έγινε στην Λευκωσία τον Απρί-

λιο του 2013 στα πλαίσια του 107ου συνεδρίου του EU-

ROMIL, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Κύ-

πρου και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς ετονίσθη η

αναγκαιότητα συνεργασίας και η αλληλοενημέρωση

επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις χώρες του

Νότου ήταν αντικείμενο ημερίδας στην Αθήνα στις

23.1.2013 από Ευρωβουλευτές της Σοσιαλδημοκρατι-

κής Πτέρυγας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Νό-

του με θέμα THE SOUTH IN TALK, τονίζοντας τα αίτια της

κρίσης και προτάσεις για την σταδιακή αποκλιμάκωση.

Σε συνέχεια των παραπάνω κινητοποιήσεων του FM-

MA και των Ευρωβουλευτών για τα προβλήματα του

Νότου, ιδιαιτέρας σπουδαιότητος ήταν η ημερίδα του

θέματος της 19/11/2013 που έγινε στην Μαδρίτη σε

συνεργασία του EUROMIL με τον ODIHR (Office of Dimo-

cratic Institution for Human Rights), με συμμετοχή εκ-

προσώπων οργανώσεων μελών του EUROMIL εκπρο-

σώπων των ΥΕΘΑ των χωρών και υψηλόβαθμα στελέχη

των OSCE και ODIHR.

Θέμα της ημερίδας ήταν: «Ο ρόλος των στρατιωτικών

Ενώσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων και βασικών ελευθεριών του προσωπικού των

ενόπλων δυνάμεων της Νοτίου Ευρώπης».

Παρέστησαν εκπρόσωποι 15 οργανώσεων μελών

από Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και

Μαυροβούνιο και των ΥΕΘΑ Κύπρου, Μαυροβουνίου και

Ισπανίας.

Τα έξοδα κινήσεως και διαμονής

εκαλύφθησαν από τον ODIHR και

EUROMIL.

Η χαιρετιστήρια επιστολή της

Ελληνίδας Ευρωβουλευτού κυ-

ρίας Ελένης Κοππά, του τομέα

ασφαλείας και άμυνας της Ε.Ε., την οποία

ανέγνωσα, εσχολιάσθη ευμενώς. Ετονίσθη

μεταξύ άλλων, ότι η χωρίς διάκριση περικοπή

των στρατιωτικών προϋπολογισμών, θέτει σε

σοβαρό κίνδυνο την διατήρηση των στρατιω-

τικών δυνατοτήτων (DEFENCE REALLY MAT-

TERS).

Στην ολιγόλεπτη ομιλία μου ανέφερα, μεταξύ άλλων,

τα εξής:

Οι στρατιωτικοί όλων των βαθμών χωρών της Μεσο-

γείου, ιδιαίτερα της Ελλάδος, είναι σε κρίσιμη κατάστα-

ση, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσεως και της πολι-

τικής, αντιμετωπίζοντας μεγάλες περικοπές και περιο-

ρισμούς στους προϋπολογισμούς αμύνης, μισθούς,

συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα.

Ο λανθασμένος τρόπος αντιμετωπίσεως μας από την

πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, είναι ότι βλέπουν τις

δημοκρατικά εκλεγμένες οργανώσεις μας, σαν αντιπά-

λους και όχι σαν συνεργάτες.

Είναι παράδοξο για τους στρατιωτικούς των χωρών

μας υψηλού επαγγελματικού επιπέδου που εργάζονται

κάτω από δύσκολες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συν-

θήκες για την ασφάλεια των συμπολιτών τους, δίνον-

τας και το αίμα τους όταν χρειασθεί, να μην έχουν το δι-

καίωμα να προστατεύουν τον εαυτόν τους όπως οι άλ-

λοι πολίτες των χωρών τους.

Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία πρέπει να αντιλη-

φθεί ότι συμπεριφορά του προσωπικού των οργανώσε-

ων, δεν έχει αρνητική επίδραση στην στρατιωτική πει-

θαρχία.

Αντιθέτως, ζώντας μέσα στα στρατόπεδα διαπιστώ-

νουν έγκαιρα, τα εκάστοτε αναφυόμενα προβλήματα

και τα επιλύουν συνεισφέροντας έτσι στην ετοιμότητα

ενόπλων δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώ-

πιση της όποιας καταστάσεως όταν απαιτηθεί.

Οι στρατιωτικοί σαν όργανα ασφαλείας και πολιτικής

άμυνας, θα είναι ικανοί να δώσουν τον καλλίτερο εαυ-

τόν τους όταν γνωρίζουν ότι οι οικογένειές τους και τα

προστατευόμενα μέλη τους θα τύχουν της δέουσας

προσοχής από την πολιτεία.

Ατενίζοντας με εμπιστοσύνη στο μέλλον, το μόνο βέ-

βαιο είναι αυτές οι αβέβαιες ώρες, η ανάγκη για περισ-

σότερο διάλογο με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία

με την ελπίδα για μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ μας

η οποία θα βοηθήσει στην επίλυση των χρονιζόντων

προβλημάτων.

Λαμβανομένου υπ’ όψιν της σημερινής καταστάσεως

εν όψει των μελλοντικών ευκαιριών, την παρούσα οικο-

νομική κρίση η οποία κτύπησε την περιοχή μας ιδιαίτερα

σκληρά, την μετανάστευση και τις τρομοκρατικές ενέρ-

γειες προερχόμενες κυρίως από τους νότιους γείτονές

μας, οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης της

Ε.Ε., χρειάζεται να σκεφθούν πάλι τον Νότο και να ασχο-

ληθούν σοβαρά με τα προβλήματά μας.

Καθώς οι Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε γράψει: «Όσο ωραία

και αν είναι η στρατηγική σας, απαιτείται να ελέγχονται

συχνά τα αποτελέσματά της». Και νομίζω ότι ο Βορράς

είναι σε λάθος δρόμο, σκέψεως και ενεργειών σε ό,τι

αφορά την εφαρμοζόμενη πολιτική στις χώρες της Με-

σογείου.

Τελειώνοντας, εύχομαι στον EUROMIL και τα μέλη

του, κάθε επιτυχία συνεργαζόμενοι με τα ανώτερα κλι-

μάκια OSCE και ODIHR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Το 111ο Συνέδριο του EUROMIL θα γίνει τον Απρίλιο

του 2015 στην Αθήνα.

Το ενδιαφέρον των Βρυξελλών

για τους Στρατιωτικούς της Νοτίου Ευρώπης
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟSCE

Με σκούρο χρώμα σημειώνονται τα 56 μέλη του ΟΑΣΕ

Οι στρατιωτικοί σαν όργανα ασφαλείας

και πολιτικής άμυνας, θα είναι ικανοί να

δώσουν τον καλλίτερο εαυτόν τους όταν

γνωρίζουν ότι οι οικογένειές τους και τα

προστατευόμενα μέλη τους θα τύχουν

της δέουσας προσοχής από την πολιτεία.

Του Πάνου Μερτίκα

Σμχου ε.α. 1ης σειράς ΣΤΥΑ

PRESIDIUM MEMBER EUROMIL

Επιτίμου Προέδρου ΣΑΣ
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Αυτό βέβαια δεν το ήξερε ένα 10χρονο κοριτσάκι που

πήγε να το αγοράσει για τον πολυαγαπημένο της

αδελφούλη και το πέτυχε.

Ένα 10χρονο κοριτσάκι άδειασε το περιεχόμενο του

κουμπαρά του και αφού μέτρησε δύο φορές τα κέρ-

ματα για να μην κάνει λάθος, 12 € και 50 σεντς.

Πήρε τα κέρματα και πήγε στο φαρμακείο της γειτο-

νιάς της.

Ο φαρμακοποιός εκείνη την στιγμή μιλούσε με έναν

καλοντυμένο κύριο και δεν πρόσεξε την μικρούλα. Το

κοριτσάκι έκανε κάποιο θόρυβο με τα πόδια της αλλά

τίποτα, δεν της δώσανε σημασία. Τότε, με ένα από τα

κέρματά της, κτύπησε το γραφείο:

«Τι θέλεις; Δεν βλέπεις; Μιλάω με τον μικρό αδελφό

μου που είχα να τον δω πολλά χρόνια».

Τότε η μικρή του είπε: «Θέλω να σου μιλήσω για τον

αδελφούλη μου που είναι πολύ άρρωστος και γι’ αυτό

θέλω να αγοράσω ένα θαύμα, έχω χρήματα».

«Δεν πουλάμε θαύματα, γύρνα γρήγορα στο σπίτι

σου».

«Ξέρετε» είπε το κοριτσάκι, χωρίς να δώσει σημασία

στα λεγόμενά του, «ο αδελφούλης μου κάτι έχει στο

κεφάλι του που μεγαλώνει συνεχώς και ο μπαμπάς λέει

ότι μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει. Πόσο κάνει λοιπόν,

ένα θαύμα να το αγοράσω;».

Ο αδελφός του φαρμακοποιού που παρακολουθούσε

με ενδιαφέρον την συζήτηση, ρώτησε την μικρή τι εί-

δους θαύμα χρειαζόταν ο αδελφός της.

«Δεν ξέρω» του απάντησε με μάτια βουρκωμένα.

«Εκείνο που ξέρω, είναι αυτό που λάει ο μπαμπάς, ότι

χρειάζεται εγχείρηση και εμείς δεν έχουμε τα ανάλογα

χρήματα, γι’ αυτό θέλω να πληρώσω εγώ, με τα δικά

μου χρήματα, το θαύμα που χρειάζεται».

Ο καλοντυμένος κύριος ρώτησε την μικρή πόσα χρή-

ματα έχει. Η μικρή του είπε: «12 € και 50 σεντς και αν

χρειαστούν και άλλα, θα προσπαθήσω να τα βρω».

«Τι σύμπτωση», χαμογέλασε ο καλοντυμένος κύριος,

«είναι το ακριβές ποσό για να αγοράσεις το θαύμα που

χρειάζεται για να σωθεί ο μικρός σου αδελφός».

Αφού πήρε τα χρήματα, πήρε την μικρή από το χεράκι

και της είπε: «Πάμε σπίτι σου να δω τον αδελφούλη σου

και τους γονείς σου, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε

για το θαύμα».

Ο καλοντυμένος κύριος ήταν ένας από τους πιο γνω-

στούς νευροχειρουργούς της Ευρώπης.

Η εγχείρηση έγινε με επιτυχία και ο μικρός της αδελ-

φός  γύρισε υγιής στο σπίτι και στα παιχνίδια του.

Η εγχείρηση, αν και ήταν πολύ δύσκολη, ήταν ένα

θαύμα που πέτυχε.

«Φαντάσου πόσα χρήματα θα κόστισε» είπε η μητέρα

των παιδιών.

Η μικρή χαμογέλασε γιατί ήξερε πόσο κόστισε η εγ-

χείρηση.

12 € και 50 σεντς, μαζί με την πίστη ενός μικρού αλλά

αγνού (με όλη την σημασία της λέξεως αγνού) κορι-

τσιού.

Πόσο κοστίζει ένα θαύμα;
Ένα θαύμα κοστίζει μόνο Πίστη
- Αλλά πραγματική Πίστη

Προοπτικές ανάπτυξης 

της ελληνικής 

οικονομίας

Η
προσέγγιση του προβλήματος το οποίο ταλανίζει τη χώ-

ρα μας εδώ και 4 χρόνια ,που δεν είναι άλλο από την κρί-

ση χρέους, θα είναι λίαν περιληπτική, ωστόσο θα  επιχει-

ρήσουμε να καταδείξουμε  τα κύρια προβλήματα που την προ-

κάλεσαν καθώς και πιθανούς  τρόπους εξόδου από αυτήν.

Κατ' αρχάς θα πρέπει  να γνωρίζουμε ότι η οικονομία είναι μια

κοινωνική επιστήμη και για να γίνουν  σωστές προβλέψεις πρέ-

πει να λαμβάνονται  υπόψη πολλές παράμετροι που την επηρε-

άζουν όπως.

Το ΑΕΠ, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας, η πολιτι-

κή κατάσταση, η ανεργία, ο προσανατολισμός της  παιδείας, το

διεθνές εμπόριο  και σχέσεις , οι εξωτερικές απειλές.κ.α.  Σε αν-

τίθετη περίπτωση γίνεται  φιλέκδικη

και διαψεύδει τις προσδοκίες των ειδι-

κών.

Το κύριο ερώτημα  που προκύπτει

είναι πως φθάσαμε σ'αυτήν  την κατά-

σταση και αναζητώντας τις αιτίες θα

αντιληφθούμε ότι. 

• Τα τελευταία 15 χρόνια δόθηκε

έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα πα-

ροχής υπηρεσιών, εγκαταλείποντας

σε μεγάλο βαθμό την παραγωγική δια-

δικασία (πρωτογενή και δευτερογενή

παραγωγικό τομέα), με αποτέλεσμα

να μειωθεί η δυνατότητα της χώρας

να παράξει πλούτο.  

• Η χώρα μας λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια ενός ισχυρού

νομίσματος, πράγμα που είχε δυσμενείς επιπτώσεις  επί των

ελληνικών προϊόντων και  αναφερόμεθα σαφώς, στην μη αντα-

γωνιστικότητα αυτών,  λόγω της υψηλής τιμής  των,   έναντι

προϊόντων άλλων χωρών, των οποίων  η χαλαρή νομισματική

πολιτική  τα καθιστούσε  περισσότερο ελκυστικά και δυστυχώς

αυτό δεν έγινε  αντιληπτό από τις Ελληνικές κυβερνήσεις. 

•  Υπήρξε αλόγιστος δανεισμός του δημοσίου που χρησιμο-

ποιήθηκε  αφ' ενός  για την κατασκευή έργων πολυτελείας, π.χ.

( ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ κ.α.) αφ' ετέρου για την ενίσχυση κοινωνικών προ-

γραμμάτων, που κάλυπταν την αυξανόμενη ανεργία  λόγω του

κλεισίματος των παραγωγικών μονάδων αλλά και της εγκατά-

λειψης των αγροτικών δραστηριοτήτων.

Θεωρώντας ότι οι κύριοι λόγοι που προκλήθηκε αυτή η κρίση

χρέους είναι οι παραπάνω και ενώ θα περίμενε κανείς, να λη-

φθούν  ανάλογα μέτρα για την αντιστροφή  της κατάστασης η

από τετραετίας εφαρμοζόμενη πολιτική που χαρακτηρίζεται

από την επιβολή σκληρών μέτρων λιτότητας αλλά και  νέων

φόρων, όχι μόνο  δεν έχει αποδώσει αλλά  έχει δημιουργήσει

σημαντικές παρενέργειες καθόσον.

• Δεν  συνοδεύεται  από αναπτυξια-

κά μέτρα πού θα προκαλούσαν την

αύξηση της παραγωγής καθώς και την

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών

προϊόντων.

• Η πολιτική της λιτότητας πού

εφαρμόζεται  εδώ και 4 χρόνια, θα έπρεπε να ήταν βραχυχρόνια

γιατί  είναι  δυσάρεστη  για όλες τις κοινωνικές τάξεις, και πολι-

τικά επιζήμια, τα δε αποτελέσματα  αυτής θα έπρεπε να είχαν

εμφανιστεί άμεσα και να συνδυάζονταν με την αύξηση της πα-

ραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, πράγμα

που δεν έχει επιτευχθεί.

• Η αύξηση των φόρων καθώς

και η επιβολή νέων, μείωσαν  τα ει-

σοδήματα των πολιτών με αρνητι-

κές επιπτώσεις στο σύνολο της οι-

κονομίας, η δε  συνέχιση αυτής της

πολιτικής είναι θέμα χρόνου  να πε-

ριορίσει την κυκλοφορία του χρή-

ματος σε τέτοιο βαθμό, που αυτή,

να μην μπορεί  να λειτουργήσει

πλέον.

• Οι έρπουσες και συνεχείς φή-

μες ότι επίκειται "κούρεμα" των κα-

ταθέσεων  ή πτώχευση της χώρας,

η βίαια έξοδος από το ευρώ  απομά-

κρυναν από την ελληνική οικονομία  ποσά ύψους 70 δις ΕΥΡΩ

περίπου, προκαλώντας οικονομική ασφυξία  στις τράπεζες.

Η προκρινόμενη λύση του προβλήματος κατά την άποψη

μας, είναι μια, και αυτή είναι  η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ-ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗ .

Αν  εφαρμοσθεί σωστά με δημιουργία σοβαρών παραγωγι-

κών επενδύσεων,  (ΔΗΜΟΣΙΩΝ και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ) η αύξηση  των οι-

κονομικών μεγεθών που θα προκύψουν από την παραγωγή

προϊόντων  θα συνοδεύεται και από αύξηση των εισοδημάτων,

κατ’ επέκταση, θα ανατείλουν προοπτικές για την ευημερία της

κοινωνίας, την εξυγίανση των δημοσιονομικών , αλλά και δυνα-

τότητα ομαλής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της πολιτείας. 

Προκύπτει όμως ένα ερώτημα. 

Πώς θα χρηματοδοτηθεί μία τέτοια προσπάθεια;

Προτείνεται  η αναστολή  της πληρωμής των χρεολυσίων,

για ένα χρονικό διάστημα 8 ετών , έτσι ώστε να  εξευρεθούν τα

απαραίτητα κεφάλαια (τουλάχιστο 100 δις ΕΥΡΩ) χωρίς η χώρα

να προστρέξει σε νέο δανεισμό.

Βεβαίως στο χρονικό αυτό διάστημα θα καταβάλονται οι τό-

κοι ώστε αφ' ενός να μην  αυξάνεται  το χρέος αφ' ετέρου να

μην ζημιώνονται οι πιστωτές.

Η αποπληρωμή του χρέους να αρχίσει απο το ένατο έτος και να

παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής του σε τέτοιο βάθος ώστε η

τοκοχρεολυτική δόση να είναι ίση προς ποσοστό του ΑΕΠ, που να

επιτρέπει την άνετη καταβολή του.

Όμως για να  υπάρξει, αλλά και για να επιτύχει η προοπτική

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ προϋποτίθενται τα

εξής:

• Η όποια Ελληνική κυβέρνηση, να έχει κατανοήσει πλήρως

την γενεσιουργό αιτία και τους λόγους που η οικονομία περιήλ-

θε  σ’αυτήν την κατάσταση.

Να έχει αξιολογήσει ότι οι αιωρούμενες φήμες, εδώ και  διε-

τία τουλάχιστον, που αφορούν  από τη μια πλευρά την ανα-

διάρθρωση του χρέους (κούρεμα) και από την άλλη πτώχευση

της χώρας, ουδεμιάς  εφαρμογής μπορεί να τύχουν για διαφο-

ρετικούς λόγους η κάθε μία.  

Να έχει τη δυνατότητα να τεκμηριώσει στους δανειστές την

αναγκαιότητα μιας τέτοιας λύσης και να διαπραγματευθεί και το

ύψος του επιτοκίου και εξυπακούεται ότι θα  αναλάβει την υπο-

χρέωση.  

α. Να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές με γνώμονα να

επιτυγχάνεται τουλάχιστον ο ισοσκελισμός στον προυπολογι-

σμό χωρίς ωστόσο να τίθενται  θέματα παράβλεψης της άμυ-

νας και ασφάλειας της χώρας.

β. Τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από την αναστολή πλη-

ρωμής των χρεωλυσίων θα χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και

μόνο, για παραγωγικούς σκοπούς. Δηλ. Να τοποθετηθούν σε

παραγωγικές επενδύσεις που θα εχουν στόχο, τη μείωση του

ελλείμματος στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, την αύξη-

ση των εισοδημάτων μέσω του παραγόμενου πλούτου.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε οτι η  υποδεικνυόμενη κυ-

ρίως απο το Δ.Ν.Τ. λύση, για νέα αναδιαρθρωση του χρέους

(ΜΕΙΩΣΗ- ΚΟΥΡΕΜΑ) ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο, θα πρέπει

να θεωρείται ως μη εφικτή, λόγω της αναμενόμενης αντίδρα-

σης των κρατων μελών του μηχανισμού στήριξης που θα απω-

λέσουν το ποσό αυτό. 

Του Δημήτρη Α. Ζακοντίνου  

Οικονομολόγου- π.Ανωτ. 

Τραπεζικού στελέχους

Αντιπροέδρου ΕΛΙΣΜΕ

Επιμέλεια: 

Ανδρέας Ανδρικόπουλος

Σμήναρχος ε.α.

Η  υποδεικνυόμενη κυρίως

απο το Δ.Ν.Τ. λύση, για νέα

αναδιαρθρωση του χρέους

(ΜΕΙΩΣΗ- ΚΟΥΡΕΜΑ) 

ώστε αυτό να καταστεί

βιώσιμο, θα πρέπει

να θεωρείται ως μη εφικτή.



Το Μάρτιο του 2013, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη-

ροφοριών (National Intelligence) των Ηνωμένων Πολιτειών,

Τζαίημς Κλάππερ, στην ετήσια έκθεσή του για τις παγκόσμιες

απειλές μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, τόσο οι συμβατικές όσο και οι

πυρηνικές, έχουν ως στόχο την αποτροπή και την ενίσχυση της

γεωπολιτικής επιρροής της Μόσχας. Από τα τέλη του 2008, το

Κρεμλίνο αναπτύσσει ένα ευρύ πρόγραμμα στρατιωτικής μεταρ-

ρύθμισης και εκσυγχρονισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων,

προκειμένου την επόμενη δεκαετία να μειωθούν αριθμητικά, να

καταστούν περισσότερο ευέλικτες και εκπαιδευμένες στα υψηλής

τεχνολογίας οπλικά συστήματα. Ήδη, από το 2008, η επάνδρωση

των ταγμάτων πεζικού και τεθωρακισμένων έχει μειωθεί περίπου

κατά 60%, ενώ το υπουργείο Άμυνας προχώρησε και στη μείωση

περίπου 135.000 θέσεων αξιωματικών (σήμερα, οι ένοπλες

δυνάμεις της Ρωσίας αριθμούν λιγότερο από ένα εκατομμύριο,

ενώ το 1986 ξεπερνούσαν τα 4,3 εκατομμύρια). Η χρηματοδότηση,

η γραφειοκρατία και κάποια πολιτιστικά εμπόδια φαίνεται να δη-

μιουργούν προβλήματα στις προσπάθειες της Μόσχας για εκσυγ-

χρονισμό των συμβατικών, ασύμμετρων και πυρηνικών δυνατοτήτων

της. Εντούτοις, οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις θα επιτρέψουν στη

Ρωσία να ανατρέψει σύντομα τα μικρά γειτονικά κράτη και να πα-

ραμείνει κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στο μετασοβιετικό χώρο,

αλλά δεν θα επιδιώξει να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις κατά

χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον μέχρι οι ένοπλες δυνάμεις

της να αποκτήσουν συμβατικά όπλα υψηλής τεχνολογίας, η πυ-

ρηνική αποτροπή θα παραμείνει το επίκεντρο του στρατηγικού

αμυντικού της σχεδιασμού, ώστε να αντισταθμίσει την αδυναμία

της έναντι των πιθανών αντιπάλων της με περισσότερες συμβατικές

δυνατότητες». [1]

Πέρα από το γεγονός ότι η εκτίμηση αυτή του Τζαίημς Κλάππερ

χαρακτηρίζεται ως «προφητική», μας οδηγεί και σε ένα μείζον

ερώτημα: «Η επιτυχία του Πούτιν στην Κριμαία αφήνει ανοικτό το

ενδεχόμενο της διεξαγωγής μιας νέας επιχείρησης των ρωσικών

ενόπλων δυνάμεων σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως για παρά-

δειγμα στην Υπερδνειστερία της Μολδαβίας ή ακόμη και στην

ανατολική Ουκρανία, με πρόσχημα την προστασία των ρωσικής

εθνικότητας πολιτών;». Εξάλλου, αφενός «τρώγοντας έρχεται η

όρεξη», αφετέρου το ΝΑΤΟ και κυρίως οι ευρωπαϊκές χώρες

μέλη του φαίνεται ότι έχουν αποδεχθεί πως «η Κριμαία είναι

πλέον μια χαμένη υπόθεση». Στην παρούσα φάση, αυτό που

προβληματίζει τη Δύση είναι η υψηλή πιθανότητα επέκτασης της

κρίσης, τόσο στην ανατολική Ουκρανία όσο και στον περιφερειακό

μετασοβιετικό χώρο, που δημιουργήθηκε στο δυτικό υπογάστριο

της Ρωσίας μετά τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Ο Πούτιν, προκειμένου να προστατεύσει τη ρωσική εθνική

ασφάλεια από τις επεκτατικές βλέψεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία,

αποφάσισε να ρισκάρει επικίνδυνα και να αποφασίσει την κατάληψη

της χερσονήσου της Κριμαίας. Θα πρέπει να σταθούμε στην από-

φαση αυτή του Ρώσου προέδρου και να επισημάνουμε ότι «ο

Πούτιν προχώρησε στην υλοποίηση του σχεδίου του, παρά τις

προειδοποιήσεις για κυρώσεις, αλλά και τις μετασταθμεύσεις

ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή». Ρίσκαρε σημαντικά,

αφού προηγουμένως εκτίμησε το μέγεθος και την πιθανότητα

ανάδυσης των εν δυνάμει εθνικών απειλών (βραχυ-μεσοπρόθεσμα,

πιθανή επέκταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

και απόσυρση των ρωσικών ναυτικών Δυνά-

μεων από την Κριμαία), που προέρχονταν

από τη γειτονική Ουκρανία αφενός  λόγω

της εγκατάλειψης του προεδρικού θώκου

από το φιλορώσο Γιανουκόβιτς, αφετέρου

λόγω του πιθανού σχηματισμού μιας μελ-

λοντικής φιλοδυτικής κυβέρνησης. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου

του, εξασφάλισε τουλάχιστον τη de facto προσάρτηση της Κριμαίας

στη Ρωσία και κατ’ επέκταση τη διατήρηση της έδρας του ρωσικού

στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη. 

Σε περίπτωση που δεν προχωρούσε στη διεξαγωγή αυτής της

στρατιωτικής επιχείρησης, τότε μετά τις εκλογές της 25ης Μαΐου

2014, που προβλέπονται από τη συμφωνία της 21ης Φεβρουαρίου

2014 μεταξύ Γιανουκόβιτς-αντιπολίτευσης, θα ήταν πολύ πιθανόν

η μελλοντική ουκρανική κυβέρνηση να ακύρωνε ως παράνομη τη

διμερή ρωσο-ουκρανική συμφωνία παραμονής του ρωσικού

στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία μέχρι το 2042. Ως

γνωστόν, η εν λόγω συμφωνία είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο του

2010, όταν επί προεδρίας Γιανουκόβιτς οι ρωσο-ουκρανικές

σχέσεις είχαν ήδη βελτιωθεί αισθητά.  

Στην παρούσα φάση, κυριαρχούν πολλά ερωτήματα σχετικά

με την κρίση της Ουκρανίας και οι εξωτερικοί δρώντες θα λέγαμε

ότι κρατούν μια προσωρινή στάση αναμονής. Παραμένουν

άγνωστες οι επιδιώξεις της Ουάσιγκτον ή τουλάχιστον περιορίζονται

στις προφανείς, όπως για παράδειγμα η διατήρηση της ενότητας

στην «υπόλοιπη» Ουκρανία. Άγνωστες παρα-

μένουν και οι βλέψεις της Μόσχας, σχετικά με

το μέλλον της ανατολικής φιλορωσικής Ου-

κρανίας. Ίσως, οι εκλογές της 25ης Μαΐου,

εφόσον διεξαχθούν και τύχουν της αποδοχής

των αντίπαλων πλευρών, αποδειχθούν καθο-

ριστικές για το μέλλον της χώρας. Ωστόσο, τα

τελεσίγραφα, οι εκατέρωθεν κυρώσεις και το ψυχροπολεμικό

κλίμα που επικρατεί δεν είναι καθόλου απίθανο να συντηρήσουν

την κρίση, να την κλιμακώσουν και τελικά να λειτουργήσουν ως

τροχοπέδη στη διεξαγωγή των εκλογών. 

Είναι προφανές ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία για τη διεξαγωγή

εκλογών, τότε είναι θέμα χρόνου η διχοτόμηση της χώρας. Επι-

πρόσθετα, θα αυξηθεί το έλλειμμα της εσωτερικής ασφάλειας,

θα σημειωθούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, θα πολλαπλα-

σιασθούν οι ανθρώπινες απώλειες λόγω της αυξομειούμενης

συγκρουσιακής κατάστασης που θα επικρατεί, ενώ σε δεδομένη

στιγμή δεν είναι απίθανη η διακοπή για μικρό ή μεγάλο χρονικό

διάστημα της ροής υδρογονανθράκων από τη Ρωσία προς την

Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, γεγονός που θα επιδεινώσει την

ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

[1] U.S. Senate. Select Committee on Intelligence, Statement for the

Record: Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Com-

munity, James R. Clapper, Director of National Intelligence, March

12, 2013, p. 24
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Αναδιοργάνωση του Ελληνικού Κράτους
Του Κων/νου Δελλή

Υποπτεράρχου ε.α.

Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

Ο
μέγιστος των νεωτέρων ιστορικών και μελετητής της

ιστορίας μας, αλλά και της Ελληνικής ψυχής μας,

Κων/νος Παπαρρηγόπουλος εκφράζει αλήθειες που

σπάνε κόκκαλα και που κανείς από τους κυβερνώντες αλλά

και τους κυβερνήσαντες αυτόν τον τόπο, τα τελευταία 50

χρόνια, δεν έλαβαν υπόψη τους. Όμως και εμείς χάσαμε κάθε

έννοια δικαίου και ηθικής.

Το νομικόν πλαίσιον αυτής της πανευλογημένης αλλά και τα-

λαίπωρης πατρίδας μας (σύνταγμα, νόμοι, διατάγματα, απο-

φάσεις), είναι φωτογραφικό.

Ποιον ή ποιους από τον κύκλο μας, πολιτικό, συνδικαλιστικό

ωφελεί η συγκεκριμένη διάταξη; Έτσι θα την ψηφίσουμε. Μα

ποιες θα είναι οι επιπτώσεις; Ας τις αντιμετωπίσουν άλλοι ή

του ίδιου κόμματος ή της αντιπολίτευσης.

Με αυτήν την ανευθυνότητα πορεύονται επί σειράν ετών

οι άρχοντές μας.

Το Α ή το Β Υπουργείο, Υπηρεσία κ.λπ., πόσους διευθυντές

χρειάζεται; Σε ποιους τομείς; Πόσους τμηματάρχες; Σε ποιους

τομείς; Πόσους γραμματείς κ.λπ.; Είναι επαρκώς δικαιολογη-

μένες οι θέσεις των τμηματαρχών, διευθυντών και γενικώς

των θέσεων ευθύνης;

Εάν δε δημιουργηθεί η συγ-

κεκριμένη θέση ή τμήμα, μπο-

ρεί να διεκπεραιωθεί το έργο;

Το συγκεκριμένο έργο είναι

ανάγκη να διεκπεραιωθεί από

διευθυντή ή τμηματάρχη ή

ακόμη-ακόμη, και απλό προ-

ϊστάμενο γραφείου; Σε κάποιο

δήμο της Αττικής, υπήρχε Δι-

ευθυντής με 4 υφισταμένους

εκ των οποίων 2 ήταν προ-

ϊστάμενοι και 2 υφιστάμενοι.

Αυτός ή αυτή φέρει τον τίτλο

του Διευθυντή. Δεν είναι επι-

τροπή;

Το ίδιο πρέπει να γίνει σε όλα τα υπουργεία (Πολιτικά,

Στρατιωτικά, Σωμάτων Ασφαλείας, ΠΟΕ, ΟΤΑ κ.λπ.).

Το προσωπικό διακρίνεται σε 2 κατηγορίες. Το πολιτικό

(ασκεί πολιτική) και το διοικητικό ή εκτελεστικό δηλ. το παρα-

γωγικό, δημιουργικό. Το παραγωγικό διαχωρίζεται σε 3 περαι-

τέρω κατηγορίες.

Το διευθυντικό (white collars), το οποίο σχεδιάζει, προ-

γραμματίζει, βελτιώνει το σύστημα, θεσμοθετεί εν γένει. Έχει

επομένως αναγκαία μόρφωση και εμπειρία για να επιτύχει

τους στόχους της κυβερνήσεως. Εάν δεν τους επιτύχει θα

πρέπει να απολυθεί, ως μη ανταποκρινόμενο.

Το εξειδικευμένο προσωπικό “blue collars” (τεχνικό, διοικητικό,

οικονομικό κ.λπ.). Το προσωπικό αυτό προΐσταται όμοιου

γνωστικού αντικειμένου προσωπικού, αλλά δε διευθύνει ευ-

ρύτερους τομείς, βελτιώνει τον τομέα του αλλά όχι το όλον

σύστημα, δια του οποίου την βελτίωση απαιτούνται ευρύτερες

γνώσεις και εμπειρίες.

Το εργατικό προσωπικό (workers). Αυτό εκτελεί συγκεκριμένη

εργασία καθ’ όλην την σταδιοδρομία του και είναι υπεύθυνο

για γραμμική παραγωγή και απόδοση.

Όλο το προσωπικό έχει κοινωνικό δικαίωμα να

επιβιώσει αξιοπρεπώς ως άτομο και ως μέλος

μιας οικογένειας. Θεσπίζονται μισθολογικές προ-

αγωγές, όχι αδιακρίτως, αλλά αναλόγως με την

προσφορά του, την παραγωγικότητά του.

Η ζωή είναι δύσκολη και το κάθε μέλος της

κοινωνίας είναι υπεύθυνο για την τύχην του,

την προσωπική και οικογενειακή. “Όπως στρώ-

σει θα κοιμηθεί”. “Ο μη εργαζόμενος μηδέ

εστιέτω”.

Οι θέσεις και η ευμάρεια δεν χαρίζονται,

ούτε είναι αποτέλεσμα ευποιΐας (αγαθο-

εργίας) των προϊσταμένων, αλλά κατακτώνται με διαρκή μόρ-

φωση, εξειδίκευση, αλλά και σκληρή προ-

σπάθεια και παραγωγικότητα.

Το σύστημα δεν θα πρέπει να θέτει φραγ-

μούς στον όποιο επιθυμεί να ανελιχθεί,

προσπαθώντας να ανταποκριθεί σε υψη-

λότερες ευθύνες, αλλά και δεν χαρίζεται

προσφέροντας προαγωγές.

Οι προαγωγικοί βαθμοί (Τμηματάρχης, Δι-

ευθυντής, Ταγματάρχης, Πλοίαρχος, Σμή-

ναρχος, Στρατηγός) δεν δίδονται μόνο και

μόνο επειδή κάποιος/α έχει πολλά χρόνια

υπηρεσίας ή και ακόμα επειδή αποδίδει

στον κατεχόμενο βαθμό. Χωρίς επιμόρφωση,

χωρίς αξιολόγηση, κανείς δεν είναι βέβαιος

ότι ο αποδίδων στον κατεχόμενο βαθμό θα αποδώσει στον

ανώτερο. Πολύ δε περισσότερο όταν προάγεται εκτός υπη-

ρεσίας.

Και στο τέλος-τέλος, γιατί θα προαχθεί κάποιος; Υπάρχει

κενή θέση που θα τον δεχθεί;

Έτσι, Κύριοι της Εξουσίας, απαξιώσατε τα αξιώματα και τις

αξίες. Έτσι, δημιουργήσατε προνομιούχους με προνόμια που

δεν θα έπρεπε να έχουν, π.χ. υπάλληλος πρωτοκολλητής για

30-35 χρόνια, συνταξιοδοτείται με βαθμό υποδιευθυντή ή δι-

ευθυντή, ενώ δεν μπορεί να μοιράσει σε δυο γαϊδούρια άχυ-

ρο.

Άλλοι προάγονται στον εξελικτικό βαθμό, επειδή είχαν την

υπομονή να παραμείνουν στην υπηρεσία κάποια χρόνια, ενώ

καθ’ όλη τη σταδιοδρομία τους παρακολουθούσαν το ρολόι,

ώστε να μην τους διαφύγει ούτε λεπτό, ενώ εχλεύαζαν τους

εργαζομένους, τους σκεπτόμενους, που αγωνιούσαν για την

βελτίωση του συστήματος.

Γιατί τέτοια αδικία, κύριοι των Πολιτικο-στρατιωτικών Ηγε-

σιών;

Μετά έρχεσθε και μας λέτε, ότι στην Elite των συνταξιούχων

(θεωρώντας τους υψηλόβαθμους), υπάρχουν χιλιάδες.

Η επιστήμη της Διοίκησης του Προσωπικού, έχει κανόνες,

μοντέλα, αρχές, μεθόδους “Υπολογισμού ποσότητας και

είδους των Αναγκαίων υπαλλήλων”. Η συστηματική πρόβλεψη

και σχεδίαση των μελλοντικών απαιτήσεων ή η κάλυψη κενών

με αυτούς που αξίζουν είναι το μέτρον.

The “need to have” and “the need to know”. Δηλαδή η

ανάγκη (προϋπόθεση) να υπάρχει η θέση και ανάγκη να

γνωρίζει (να είναι ικανός) αυτός που θα την καταλάβει.

Πουθενά δεν υπάρχει κανόνας να αναφέρεται σε ψηφοθηρία,

συγγένεια ή αγαθοεργία.

Ο υπάλληλος Α’ κατηγορίας (white collar) πάει σπίτι του

εάν δεν επιτύχει τους στόχους και εξειδικευμένος τεχνίτης,

υπάλληλος, δεν προάγεται εάν δεν επιμορφωθεί, ώστε να

αντεπεξέλθει σε θέσεις με αυξημένες ευθύνες (τεστ προσω-

πικότητας, τεστ καταστάσεων, τεστ ενδιαφέροντος, τεστ

αποδόσεως, τεστ νοημοσύνης), διαφορετικά απολύεται εάν

δεν αποδίδει.

Αυτή η Πατρίδα μας χρειάζεται όλους, αλλά τον καθένα

στη θέση που του αξίζει να έχει, τίποτε λιγότερο και τίποτε

περισσότερο.

Αυτή η Πατρίδα μας 

χρειάζεται όλους, αλλά τον

καθένα στη θέση που του

αξίζει να έχει, τίποτε

λιγότερο και τίποτε 

περισσότερο.

Πριν και μετά την προσάρτηση της Κριμαίας

Του

Βασίλη Γιαννακόπουλου,

γεωστρατηγικού αναλυτή

Ταξιάρχου ε.α. Π.Α.



HτΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 517 10

Όλοι στη σταδιοδρομία μας γνωρίσαμε

τουλάχιστον μια, αν όχι πάμπολλες πα-

ρεμφερείς ομοιότητες, εντυπωσιακής ανά-

λογης ιστορικής αδικίας και δικαστικής πλάνης

με την υπόθεση του λοχαγού Αλφρέδου

Ντρέιφους (Alfred Dreyfus 1859-1935) του

Γαλλικού στρατού.               

Η υπενθύμιση της ιστορίας αυτής με πε-

ριληπτικό τρόπο, ( η όλη υπόθεση έγινε ογ-

κώδες βιβλίο  «best seller»), θα βοηθήσει να

τονιστούν όχι μόνο οι ανθρώπινες ευαισθησίες

αλλά και οι αναισθησίες που επιβεβαιώνουν

τη ρήση του σοφού της Αρχαιότητας

Αριστοτέλη, ότι:

Το μεγαλύτερο τεκμήριο της

αθωότητας στη ζωή των ανθρώπων

είναι το ήθος! “

Ο Ντρέιφους ήταν ένας ευφυής,

μορφωμένος αξιωματικός αρχικά

του Μηχανικού και μετέπειτα του

Πυροβολικού, με ξεχωριστά προ-

σόντα  ικανότατου εργατικού επιτελή

που διέθετε εξακριβωμένα πατριω-

τικά αισθήματα αφοσιωμένου πλή-

ρως στα καθήκοντα του. Ωστόσο, η

Εβραϊκή καταγωγή των προγόνων του τον

είχε στοχοποιήσει από τους αντιεβραϊστές.

Στην πραγματικότητα η εμπαθής στοχοπρο-

σήλωση σε βάρος του προερχόταν από το

φθόνο για την ξεχωριστή παιδεία, το άψογο

ταπεινό ήθος, την ικανότητα και ταυτόχρονα

εργατικότητα του και προπαντός στην αμφι-

σβήτηση της απέραντης αγάπης του στη

Γαλλία, την μητέρα πατρίδα του.

Τα παραπάνω συντέλεσαν να υποστεί τις

συνέπειες μιας απίστευτης σατανικής πλε-

κτάνης που εξυφάνθηκε με εγκληματικό

υπολογισμό σε βάρος του, όταν η φήμη του

προηγήθηκε της τοποθέτησής του ως βοηθού

επιτελή στη Διεύθυνση Πληροφοριών του

Γαλλικού Γενικού Επιτελείου το 1889. 

Στην ίδια  διεύθυνση υπηρετούσαν ο σχης

Σάντερ ως διευθυντής, ο τχης Ανρύ και 4

λγοί μεταξύ αυτών και ο Ντρέιφους.

Οι ανησυχίες στο ΓΕΣ Γαλλίας άρχισαν τον

ίδιο χρόνο και γιγαντώθηκαν τον επόμενο

1890, όταν διαπιστώθηκε ότι εξαφανίζονταν

συστηματικά και μυστηριωδώς απόρρητα

έγγραφα-σχέδια που αφορούσαν την εθνική

άμυνα της Γαλλίας.  

Το  Γραφείο Πληροφοριών αυτό είχε με-

θοδεύσει τη συλλογή ενοχοποιητικών στοι-

χείων από τη Γερμανική Πρεσβεία στο Παρίσι,

χρησιμοποιώντας μια μεσόκοπη γυναίκα με

το όνομα Μπαστιάν που είχε προσληφθεί

ταυτόχρονα στο Γαλλικό ΓΕΣ και στη Γερμανική

Πρεσβεία ως καθαρίστρια. Με την ευνόητη

ελεύθερη πρόσβαση της καθαρίστριας στα

Γραφεία αμφοτέρων των υπηρεσιών (Γαλ-

λικού ΓΕΣ και Γερμανικής Πρεσβείας), συγ-

κέντρωνε με πανουργία από τα καλάθια

αχρήστων, συρτάρια, σάκους απορριμμάτων

κ.ά. έγγραφα και σημειώσεις των επιτελών

της Γερμανικής Πρεσβείας, με προορισμό

τον τγχη Ανρύ (Joseph Henry) του 2ου Γρα-

φείου του ΓΕΣ Γαλλίας, προκειμένου να λαμ-

βάνει ανταποδοτικά χρηματικά ποσά και άλλα

δώρα. Με την επεξεργασία των κάθε είδους

στοιχείων που προσκόμιζε η Μπαστιάν ,

όπως πρόχειρες σημειώσεις, σχέδια εγγρά-

φων, αυτούσια έγγραφα επί των σχεδίων

άμυνας κ.ά. το 2ο Γραφείο παρακολουθούσε

μυστικά τις δραστηριότητες της Γερμανικής

Πρεσβείας στο Παρίσι.

Οι εξαφανίσεις των εγγράφων από το Γαλ-

λικό ΓΕΣ συνεχίστηκαν στα επόμενα 4 χρόνια,

μέχρις ότου ο Ανρύ απέκτησε μια επιστολή-

βόμβα της Γερμανικής Πρεσβείας στο Παρίσι,

στις 25 Σεπτεμβρίου 1894, που περιέγραφε

τρόπους λειτουργίας Γαλλικών αμυντικών

συστημάτων και όπλων, που πήρε την κωδική

ονομασία «Μπορτερώ» (Bordereau),. Ύστερα

από γραφολογική εξέταση αποκαλύφθηκε

ότι ήταν γραμμένη από το Γάλλο τγχη Εστερ-

χάζυ (Walsin-Esterhazy), που ήταν επιστήθιος

φίλος του τγχη  Ανρύ (αμφότεροι είχαν γίνει

γνωστοί για την άσωτη ιδιωτική ζωή,  απάτες,

χρέη για πολυδάπανη κοινωνική ζωή  κ.ά ).  

Τότε, ο τχης Ανρύ αποφάσισε να διασώσει

τον πραγματικό ένοχο και φίλο του τχη

Εστερχάζυ ενοχοποιώντας τον Ντρέιφους.

Με πωρωμένη συνείδηση, ο Ανρύ,

υποδεικνύει ως ένοχο γραφής

της επιστολής τον Ντρέιφους,

αφού τον παγίδευσε αποσπώντας

τον γραφικό χαρακτήρα του (για

να τον ενοχοποιήσει ως συντάκτη

της επιστολής της προδοσίας) με ύπουλο

και αντιδεοντολογικό τρόπο. 

Οι προϊστάμενοι στρατιωτικοί ανέφεραν

το γεγονός στον Υπουργό Στρατιωτικών, ο

οποίος   ανέθεσε την προανάκριση στον εμ-

παθή και βλοσυρό τχη Πατί ντε Κλάμ. Δεν

άργησε να συλληφθεί και απομονωθεί, να

καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, να καθαι-

ρεθεί του βαθμού του και να οδηγηθεί στις

χειρότερες φυλακές της Γαλλίας στο νησί

του Διαβόλου. 

Οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν για την

ενοχοποίηση και σύλληψη, την εμπαθή από-

φαση του Στρατοδικείου της καταδίκης, τις

μακροχρόνιες περιπέτειες του Ντρέιφους

φυλακισμένου και αλυσοδεμένου  μέχρις

ότου δικαιωθεί, τιμηθεί και πολεμήσει με

γενναιότητα και ήθος στον Α’ Π.Π., αποτελούν

μια από τις σημαντικότερες δραματικές ιστο-

ρίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι πνευματικές ηγεσίες του κόσμου και

ιδιαίτερα της Γαλλίας, δηλαδή, των καλλι-

τεχνών, διανοουμένων πολιτών και πολιτικών,

στρατιωτικών κ.ά, είχαν ενεργοποιηθεί μεταξύ

των οποίων και του καταξιωμένου λογοτέχνη

Εμίλ Ζολά (Παρίσι 1840-1902).

Εκείνος δημοσιοποίησε τα πραγματικά

δραματικά γεγονότα της όλης εξέλιξης της

υπόθεσης Ντρέιφους  με τίτλο: «Κατηγορώ»

(J’accuse…! Παρίσι Ιανουάριος 1898), σε

πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Αυγή ( L’ Au-

rore), με ανοιχτή επιστολή του προς τον

τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γαλλίας

Φήλιξ Φωρ. 

Σε περίληψη έγραφε τότε:

Ο Ντρέιφους, υποχρεώθηκε με δόλο -

από τον ανακριτή του τχη Πατί ντε Κλάμ - να

αντιγράψει ιδιοχείρως το περιεχόμενο της

προδοτικής επιστολής Εστερχάζυ, με τη δι-

καιολογία ότι θα απαλλαγεί κάθε υποψίας

αφού η γραφή του διέφερε από εκείνη του

ενόχου, πριν ακόμη αποκαλυφθεί δημόσια

το γεγονός της εσχάτης προδοσίας και ο

προδότης. 

Η αθωότητά του από τη μια μεριά και το

ανόθευτο ήθος του από την άλλη δεν του

επέτρεψαν την παραμικρή καχυποψία για

την πλεκτάνη που εξυφαινόταν σε βάρος

του. Γράφοντας, όμως, την τελευταία λέξη

του κειμένου κεραυνοβολήθηκε ακούγοντας

έκπληκτος την ενοχή και σύλληψή του από

τον ανακριτή του: Είσαι προδότης και  συλ-

λαμβάνεσαι… 

Ήταν 13-10-1894
Ο ανακριτής υποτίθεται ότι «αναγνώρισε»

την ομοιότητα του γραφικού χαρακτήρα του

Ντρέιφους με εκείνο του επίμαχου προδοτι-

κού εγγράφου που είχε βρει στα σκουπίδια

της Γερμανικής Πρεσβείας η καθαρίστρια

Μπαστιάν, ενώ οι  «γραφολόγοι», που επι-

στρατεύτηκαν, απλά εκτελούσαν εντολές

να νομιμοποιήσουν την ενοχοποίηση του

προδότη που είχε ήδη συλληφθεί... 

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του, ο λο-

χαγός Ντρέιφους  οδηγήθηκε δέσμιος σ’

ένα υγρό, σκοτεινό και μικροσκοπικό κελί

των φυλακών στο Παρίσι μέχρι να ολοκλη-

ρωθούν οι ανακρίσεις. Στο στρατοδικείο οδη-

γήθηκε αφού τροφοδοτήθηκε η κοινή γνώμη

με ψευδολογίες δια του Τύπου, με αιχμή

τον Τύπο της καθολικής εκκλησίας, σε βάρος

του «αλλόφυλου», και «αναθεματισμένου»

Εβραίου! 

Ο Ντρέιφους είχε καταρρεύσει ψυχικά και

σωματικά μέχρι του σημείου να εκφραστεί

ότι προτιμούσε να θανατωθεί αρκεί να απαλ-

λαγεί από την  «άδικη κατηγορία» της εσχάτης

προδοσίας! Είμαι αθώος! Δεν είμαι προδότης»,

«Σκοτώστε με αλλά μη με κατονομάζετε

προδότη» βροντοφωνούσε ακατάπαυτα, ακό-

μη και κατά τη συνεδρίαση του Στρατοδικείου

«κεκλεισμένων των θυρών». Η τριήμερη

«δίκη» ολοκληρώθηκε και η απόφαση ανα-

κοινώθηκε την  22-12-1894 που ήταν: 

Καθαίρεση-ατίμωση

και Ισόβια κάθειρξη
Η καθαίρεση-ατίμωση έγινε δημόσια την

5-1-1895 στην αυλή της στρατιωτικής σχολής,

όπου μεταξύ άλλων υποτιμητικών λόγων

και πράξεων, όπως: Είσαι ανάξιος της πατρί-

δος. Είσαι προδότης. Σε καθαιρώ …κ.λπ»,

τεμαχίστηκε επιδεικτικά το ξίφος του ενώ οι

θεατές φώναζαν: «Σκοτώστε τον προδότη

!»…Εκείνος, όμως,  στήθηκε όρθιος, σήκωσε

τα χέρια ψηλά και βροντοφώναξε: Είμαι

αθώος!. Το ορκίζομαι! Ζήτω η Γαλλία!...

Στις φυλακές των Παρισίων παρέμεινε

μέχρι 22-2-1895, πριν οδηγηθεί δέσμιος στο

πλοίο «Σεν Ναζέρ» που τον μετέφερε και

τον αποβίβασε την 13η Απριλίου 1895 στον

Ατλαντικό Ωκεανό, σε μια βραχονησίδα της

Γαλλικής Γουιάνας στην Νότια Αμερικανική

Ήπειρο κοντά στον ισημερινό της Γης, όπου

επικρατούσαν συνθήκες  καύσωνα και απαί-

σιες συνθήκες διαβίωσης,  επονομαζόμενη

«νησί του Διαβόλου». 

Οι  φυλακές ήσαν ασφαλείς, αφού η από-

δραση ήταν σχεδόν αδύνατη. Στο μικρό κελί

3Χ3 με ένα μικρό παράθυρο αερισμού τε-

λούσε επί 24ωρη φρούρηση αλυσοδεμένος

ακόμη και στο κρεβάτι, εκτεθειμένος στα

έντομα και ερπετά, αφυπνισμένος συχνά-

πυκνά για να υποφέρει από αϋπνία. Εκεί πα-

ρέμεινε μαρτυρώντας 4 και πλέον χρόνια,

γράφοντας 1000 περιγραφικές επιστολές

από την εκεί ζωή του, τύπου ημερολογίου. 

Στους χρόνους αιχμής της υπόθεσης Ντρέι-

φους η Γαλλία και ο λαός της δοκιμάστηκαν

από την βαθύτερη κρίση πολιτικών ηθών

συγκριτικά με την όλη  ιστορία της. Πολιτικοί,

στρατιωτικοί, πνευματικοί άνθρωποι και ιε-

ρωμένοι (κυρίως Καθολικοί) διχάστηκαν σε

διαμαρτυρομένους για την αδικία και αντι-

σημιτικούς υποστηρικτές της «δίκαιης τιμω-

ρίας».

Ενδιάμεσα και για πρώτη φορά, το έτος

1896, μια ευνοϊκή συγκυρία  επιφύλαξε μια

παρ’ ολίγο αναψηλάφηση της κακοδικίας για

τον Ντρέιφους. Ο νέος διευθυντής του 2ου

γραφείου (Πληροφοριών) ανχης και αργότερα

σχης Πικάρ (Marie Georges Picquart) πείστηκε

για την αθωότητα του Ντρέιφους, όταν ξε-

φυλλίζοντας το μυστικό φάκελο που οδήγησε

στην καταδίκη του, ανακάλυψε την πλαστο-

γραφία του εγγράφου «Μπορτερώ» από το

γνήσιο που ήταν γραμμένο από τον τχη

Εστερχάζυ αλλά, ματαιώθηκε η προσπάθειά

του. Η στρατιωτική ηγεσία επιθυμούσε τη

συγκάλυψη, η Κυβέρνηση τρομοκρατήθηκε

από την τυχόν δημοσιότητα της δικαστικής

πλάνης, οπότε ο μεν σχης Πικάρ μετατέθηκε

στην τότε Γαλλική αποικία Τύνιδα, ενώ ο

Εστερχάζυ οδηγήθηκε σε μια εικονική δίκη

παρωδία για να αθωωθεί παμψηφεί τον Ια-

νουάριο 1898.

Η παγκόσμια απήχηση των δημοσιευμάτων

του Ζολά προκάλεσε διεθνείς διαμαρτυρίες

και αντιδράσεις για τις απάνθρωπες και με-

σαιωνικές πρακτικές των εξουσιών της Γαλ-

λίας. Ο διεθνής αναβρασμός παρότρυνε εκ

νέου το σχη Πικάρ να υποδείξει ως ένοχο

της πλαστογραφίας τον Ανρύ  την 31-8-

1898 ( είχε προαχθεί σε συνταγματάρχη). 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν σφράγισαν

την επανεξέταση  της υπόθεσης αυτής: Η

κυβέρνηση είχε αναγκαστεί να διατάξει ανα-

ψηλάφηση της δίκης. Τον Ιούνιο 1899 έγινε

η μεταγωγή του από τις φυλακές του νησιού

του Διαβόλου στο Παρίσι. Η επιστροφή αυτή

έφερε αναστάτωση στο Παρίσι. Οι μοναρχικοί

εξοργίστηκαν με την αποφυλάκιση του εξό-

ριστου, ενώ ο ίδιος κίνησε τη διαδικασία για

νέα δίκη στο εφετείο και πλήρη αποκατά-

σταση. Τάγματα εφόδου δημιουργούσαν κλί-

μα αποσταθεροποίησης της ήρεμης ζωής

με απειλές κατά πάντων που ήθελαν να

επανεκδικαστεί η ελεεινή αυτή κακοδικία. Ο

δικηγόρος του Ντρέιφους γλίτωσε από θαύμα,

κατά την απόπειρα δολοφονίας του. Το στρα-

τοδικείο, υπό την πίεση της κοινής γνώμης,

κατέληξε σε μια σιβυλλική απόφαση , αρχές

του 1899, του τύπου:

«Ένοχος ο Ντρέιφους, καταδικάζεται σε

δέκα χρόνια φυλάκιση αλλά του απονέμεται

χάρη!».

Αντί να κατευνάσει τα πάθη, η απόφαση

έμοιαζε με λάδι στη φωτιά. Τα δραματικά

γεγονότα και οι αποκαλύψεις των ενόχων

διαδέχονταν το ένα μετά το άλλο, πριν από

τη δικαίωση του αθώου και επιβολή σοβαρών

μεταρρυθμίσεων του συστήματος σε όλες

τις κρατικές εξουσίες της Γαλλίας. Στη δίνη

των αναστατώσεων της περιόδου εκείνης,

της κάθαρσης στη Γαλλία, παρασύρθηκε και

ο υποκινητής της αναψηλάφησης της δίκης

Εμίλ Ζολά. Παραπέμφθηκε σε δίκη για πα-

ράβαση του νόμου περί Τύπου, καταδικάστηκε

σε ένα χρόνο φυλάκιση και πρόστιμο 3.000

Φράγκων και όχι μόνο. Βρέθηκε νεκρός υπό

συνθήκες που θεωρούνται ύποπτες ( 28-9-

1902).

Χρειάστηκαν επτά χρό-

νια για την τελική αθωω-

τική δίκη. Στις 12 Ιουλίου

του 1906, στον ίδιο τόπο

που το 1894 του είχαν

ξηλώσει τα γαλόνια, σε

νέα τιμητική τελετή, ξα-

νάπαιρνε βαθμό ταγμα-

τάρχου και θέση στο

στρατό, αποκαθιστώντας

πλήρως την τιμή και την

υπόληψή του με την πα-

ρουσία της συζύγου του και των 2 παιδιών

του, αφού ο Ανρύ ομολόγησε ότι πλαστο-

γράφησε το «Μποντερώ», ότι κατέθεσε ψευ-

δώς σε βάρος του Ντρέιφους στη δίκη του

και ότι ήταν αθώος απ’ αρχής ο έγκλειστος

στο νησί του Διαβόλου. Ως ήταν επόμενο

φυλακίστηκε αλλά την επόμενη μέρα  ανα-

κοινώθηκε η αυτοκτονία του στο κελί της

φυλακής  του, πριν γίνει η δίκη του και απο-

καλύψει ονόματα και άλλων ενόχων…              

Ωστόσο, δυνάμωσαν ακόμη περισσότερο

οι διχαστικές τάσεις στη Γαλλία.  Ο πραγμα-

τικός ένοχος Εστερχάζυ αυτοεξορίστηκε στο

Λονδίνο. Ο εικονικός ένοχος  Άλφρεντ Ντρέι-

φους ύστερα από μικρή παραμονή στο στρά-

τευμα αποστρατεύτηκε. Κλήθηκε εκ νέου

να υπηρετήσει κατά τον  Α’ Παγκόσμιο

Πόλεμο ως  Ανχης διοικητής φάλαγγας πυ-

ρομαχικών, όπου κατέδειξε και πάλιν το

ήθος και τον ηρωισμό του.. Αποστρατεύτηκε

τελικά ως συνταγματάρχης το 1918. Πέθανε

στο Παρίσι στις 12 Ιουλίου 1935 σε ηλικία

76 ετών με την ιαχή στα χείλη του «Ζήτω η

Γαλλία», χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την αυ-

τοπεποίθησή του, το ηθικό και την προσή-

λωσή του στο μεγαλύτερο τεκμήριο της

αθωότητας που κατά τον κορυφαίο σοφό

της αρχαιότητας  Αριστοτέλη είναι το ήθος.

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Δ Α

Το ήθος στην

Υπόθεση Ντρέιφους

Του Κώστα Παδουβά

Αντγου ε.α.
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Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.,

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, μια

ομάδα από 45 Μέλη του Συνδέσμου μας

επισκέφτηκε την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης

Αέρος στην Καλαμάτα. Οι Βετεράνοι μας

έτυχαν μιας θερμής και εγκάρδιας υποδοχής

από τον Διοικητή της 120ΠΕΑ Ταξχο (Ι) κ.

Γρ. Δημακογιάννη καθώς και όλο το προ-

σωπικό της μονάδας που, μετά από μία

αναφορά στην ιστορία του α/δ της Καλα-

μάτας και μία γενική ενημέρωσή μας για

την εκπαίδευση των Ικάρων στα γραφεία

της διοίκησης, μας ξενάγησαν στις κύριες

εγκαταστάσεις του α/δ. Στην διάρκεια της

επίσκεψης είχαμε την ευκαιρία να δούμε

από κοντά τους σύγχρονους προσομοιωτές

πτήσης, τα θαυμάσια Τ-6 Τexan II για την βασική εκπαί-

δευση των Ικάρων καθώς και τα Τ-2 Buckeye που χρη-

σιμοποιούνται ως προχωρημένα εκπαιδευτικά σε αντι-

κατάσταση των παλαιότερων Τ-37. Τweet. Η επίσκεψη

ολοκληρώθηκε με μια ενημέρωση στην 362 ΜΕΑ και

έκλεισε με μία επίδειξη με τα γεράκια που χρησιμο-

ποιούνται για να φοβίζουν, και να διώχνουν τα επικίνδυνα

για τους κινητήρες των α/φ αποδημητικά πουλιά.

Μετά από ένα πλούσιο γεύμα στην φιλόξενη λέσχη

της αεροπορίας κατά  την επιστροφή μας στην Αθήνα

περάσαμε από την Αρχαία Μεσσήνη όπου μας έγινε

μία πολύ εμπεριστατωμένη ξενάγηση στον χώρο τών

ανασκαφών που έχουν θαυμάσια αναστηλωθεί από

τον καθ. Κ. Θέμελη, όσο και μία σύντομη περιήγηση

στα επιβλητικά τείχη που προστάτευαν την αρχαία

πόλη.  

Ο Σύνδεσμος σας περιμένει στην επόμενη εκδήλωσή

του που θα γίνει την Παρασκευή 9 Μαΐου οπότε θα

επισκεφτούμε το 2ο Δημοτικό Σχολείο στο Άργος για

να γιορτάσουμε εκεί την ημέρα των Βετεράνων και να

βραβεύσουμε την καλύτερη έκθεση μαθητού με θέμα

την αεροπορία. 

Σας παρακαλούμε, τέλος, μην ξεχάσετε να καταβάλετε

την συνδρομή σας στο λογαριασμό του ΠΑΣΥΒΕΤΑ

στην Τράπεζα Eurobank Εργασίας No

00260328901101418509, γιατί, όπως σας είναι γνωστό,

αυτό είναι το μόνο έσοδο του Συνδέσμου μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΠΑΣΥΒΕΤΑ

Εκδηλώσεις 

του Συνδέσμου

Βετεράνων

ΟΠανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας

(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α) διοργανώνει κατά το δεύτερο τρί-

μηνο του 2014, τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1) Το Σάββατο 12 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00,

στα γραφεία του Συνδέσμου θα γίνει η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕ-

ΛΕΥΣΗ του ΠΑΣΥΒΕΤΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ενεργά οικο-

νομικώς τακτοποιημένα Μέλη του Συνδέσμου.

2) Την Παρασκευή 9 Μαΐου ε.ε., επίσκεψη στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο Άργους, όπου στεγάστηκε η Σ.Α.

το 1940-41. Στις 9.00 θα ξεκινήσει από την πύλη του

ΥΕΘΑ πούλμαν (συμμετοχή για τα Μέλη 10,00€ το

άτομο).

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Δευτέρα 5/5/2014.

3) Το Σάββατο 24 Μαΐου ε.ε. στο αεροδρόμιο Δε-

κέλειας (Τατοΐου):

Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στην Μνήμη των

πεσόντων αεροπόρων στην Κορέα (1951-1952) και

ακολούθως συνεστίαση.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Τετάρτη 21/5/2014.

Λεπτομέρειες παρέχονται στα γραφεία του Συνδέ-

σμου(Δημητρίου Σούτσου 40 - Αμπελόκηποι), κάθε

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 11.00-13.00

καθώς και στα τηλ. 210-6422730 & 210-8705197.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ

Γιάγκος Βουτσινάς

Γιος Βετεράνου Π.Α.

Ανακοίνωση

επί θεμάτων

ΝΙΜΤΣ

Στις 12-3-2014 συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της

ΕΑΑΑ, ο Αντιπρόεδρος και ο Υπεύθυνος επί των

Ιατρικών θεμάτων, με το Γενικό Διευθυντή του ΝΙΜΤΣ

Υπτγο ε.α. Γ. Αγγελάκα (Ιατρός Αγγειοχειρουργός)

προκειμένου να συζητήσουν θέματα ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης δικαιούχων στο ΝΙΜΤΣ, όχι μόνο

στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια όπου υπάρχουν

τα εύλογα και δικαιολογημένα παράπονα των μελών

μας. 

Κατά τη συζήτηση – ενημέρωση ο κ. Αγγελάκας

ανέφερε ότι, ενώ υπάρχουν πτέρυγες ΝΙΜΤΣ στα

περιφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία αυτές δεν

είναι επανδρωμένες λόγω έλλειψης Ιατρών. Επίσης

το ΝΙΜΤΣ ως ΝΠΔΔ δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις

καθότι αυτές απαγορεύονται βάση Νόμου. 

Επισήμανε δε ότι, με τα σημερινά δεδομένα και

λόγω των πολλών προβλημάτων στον τομέα υγείας

επιβάλλεται και είναι προς το συμφέρον μας να

υπάρχει πέραν των Νοσοκομείων 251 ΓΝΑ και 401

ΓΣΝ και το ΝΙΜΤΣ ως εναλλακτική προτεραιότητος

λύση. 

Απεφασίσθη το θέμα να τεθεί στο ΔΣ του ΝΙΜΤΣ με

εισήγηση να επανδρωθούν οι πτέρυγες ΝΙΜΤΣ στα

περιφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία από Γιατρούς

κάποιων ειδικοτήτων από ΓΕΣ και ΓΕΑ και στη συνέχεια

το θέμα να προωθηθεί από τους Προέδρους των

Ενώσεων ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ, Γενικών

Επιτελείων και Πολιτικής Ηγεσίας προκειμένου να

βρεθεί λύση. Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι  τα πε-

ριφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία  δεν έχουν τις

δυνατότητες (για πολύ σοβαρά περιστατικά) των

Νοσοκομείων των Αθηνών. 

Επίσης επίκειται και άλλη συνάντηση από τις πολλές

με τη Διοίκηση του ΓΝΑ προκειμένου να συζητηθούν

προβλήματα που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση

των μελών μας αλλά και τρόποι καλύτερης εξυπη-

ρέτησης αυτών.

Το θέμα της Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει

τεθεί ως πρωταρχικός στόχος για το 2014 από την

ΕΑΑΑ και από το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων,

και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ

Απτχος (Ι) Κων. Ιατρίδης

Επίτιμος  Δκτής  ΔΑΥ    

Επίσκεψη στην Καλαμάτα

Προς: Αγία Παρασκευή,

14/01/2014

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού,                                                         

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού,

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας

Κύριοι,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας

Πτέραρχο κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω.

Η Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης δραστηριοποιείται στο χώρο  της πρωτοβάθμιας φροντίδας

υγείας  και συγκεκριμένα στο χώρο της διάγνωσης.

Η Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης,  ως εξειδικευμένο κέντρο υπερηχογραφίας καλύπτει όλο

το φάσμα των υπερηχογραφικών εξετάσεων τόσο της κλασικής υπερηχογραφίας όσο και της έγχρωμης

Doppler υπερηχογραφίας (triplex).

H Mονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης στελεχώνεται από μια ομάδα ιατρών ακτινοδιαγνωστών,

εξειδικευμένων στο αντικείμενο της υπερηχογραφίας. Η  Μονάδα μας είναι συμβεβλημένη με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και

βρίσκεται  στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου 53 και Αρτέμιδος, στο εμπορικό κέντρο Βεργίνα.

Η Μονάδα μας έχει τη δυνατότητα  για τα μέλη σας και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι ασφαλισμένοι

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να μην τους  επιβαρύνει με το ποσοστό που αναλογεί στον κάθε ασφαλισμένο ανά εξέταση ως

συμμετοχή, για το έτος 2014.

Τα μέλη σας  και οι οικογένειες τους θα μπορούν να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  σε προγραμ-

ματισμένα ραντεβού. Τα ραντεβού θα πραγματοποιούνται σε άμεσο χρονικό διάστημα χωρίς καθυστερήσεις και

αναμονές, σεβόμενοι πάντα τον ασθενή.

Σε κάθε ασθενή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός  φάκελος έτσι ώστε οι επαναληπτικοί έλεγχοι να γίνονται πιο

εύκολα και αξιόπιστα.

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα και κατ’ οίκον εξετάσεων. 

Συγκεκριμένα:

1. Υπερηχογραφικές εξετάσεις και triplex κατ οίκον  σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής  από ιατρούς της

Μονάδας Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης, στην τιμή των 100 ευρώ.

2. Ψηφιακή ακτινογραφία κατ’ οίκον σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής από εξειδικευμένους συνεργάτες μας.

Με εκτίμηση,

Για τη Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης,

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι,

Γεώργιος Ν. Κορμάς Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης                                          

Ηλίας Α. Νάκος Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
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� I A TΡ Ο Ι

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ

Καρδιολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

τ. Instructor of Cardiology in University

of California USA.

τ. Δντής Καρδιολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ

Triplex καρδιάς - Τεστ κόπωσης - Holter

πίεσης

Δέχεται: Δευτέρα-Πέμπτη 5.30-8.00

μ.μ.

Αμοιβή σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΥ

Αρχελάου 15, Παγκράτι

(Άγαλμα Τρούμαν)

Τηλ.: 210-7222212,

Κιν.: 6945-293470

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Αθηνών

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Μετεκπαιδευθείς στην Αγγλία

Δέχεται με ραντεβού

Κεδρήνου 29, Αμπελόκηποι

(όπισθεν Αρείου Πάγου)

Τηλ.: 210-6468200,

Κιν.: 6974-003700

� Σ Υ ΜΒ Ο Λ Α Ι ΟΓ Ρ ΑΦ Ο Ι

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

(Υιός συναδέλφου ε.α.)

Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

• Αναλαμβάνει τη σύνταξη πάσης

φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων

Σοφοκλέους 7-9, 2ος όροφος,

Αθήνα Τ.Κ. 10559,

Τηλ./Fax: 210-3243778,

Κιν.: 6979-984750

e-mail: georgemouz@yahoo.gr

� Π ΟΛ Ι Τ ΙΚ Ο Ι  Μ ΗΧ ΑΝ Ι Κ Ο Ι

• Δρ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικός σύμβουλος επί του σκυροδέμα-

τος. Αναλαμβάνει αποκαταστάσεις,

ενισχύσεις, επισκευές εγκαταστάσεων,

αντιμετώπιση ανοδικής υγρασίας, εκτί-

μηση υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου.

Τεχνικός ασφαλείας.

Κιν.: 6977-751132

� ΕΛ Α Ι Ο ΧΡ Ω ΜΑ Τ Ι Σ ΜΟ Ι

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(Υιός συναδέλφου ε.α.)

Ιδομενέως 17 Περιστέρι

Τηλ.: 210-5726027,

Κιν.: 6978-653321

� Σ Υ ΝΤ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  -  ΥΔ ΡΑ ΥΛ Ι ΚΑ

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

(Υιός συναδέλφου Αξκού ε.α.)

Εγκαταστάσεις - Επισκευές -

Συντηρήσεις - Υδραυλικά -

Φυσικό Αέριο

Δομοκού 3, Ίλιον

Κιν.: 6970-175978, οικία: 210-5022319

� Σ Υ Σ Τ Η ΜΑ Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

• ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ

Συστήματα Ασφαλείας -

Αυτοματισμοί - Δίκτυα

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ

- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

(ΚΑΜΕΡΕΣ)-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ-

ΔΙΚΤΥΑ

Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό

Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.

Ζαννή 61, Πειραιάς 18537

Τηλ.: 210-4185780,

Κιν.: 6973-038304

e-mail: laoulakos@ymail.com

� Π ΩΛ Η Σ Ε Ι Σ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ το υπ’ αριθμ. 7 οικόπεδο

του Ο.Τ. 129 στον οικισμό του ΙΚΑΡΟΥ

στην Κάρυστο.

Πληροφορίες: Εμμ. Κύρκας

Τηλ.: 210-9930191, Κιν.: 6979-216855

Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη (υιό συνα-
δέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα -
Νόμος Κατσέλη), σε θέματα προσασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζι-
κών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία
ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του
κάθε εντολέα.

Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα

Τηλ.: 210-3846435, Fax: 210-3846635,

Κιν.: 6976-145135, 6947-693200

e-mail: info@k-klaw.gr web: www.k-klaw.gr

Συνάδελφε, ψωνίζοντας από τα ΣΕΠΑ Αθηνών
και Περιφέρειας, ενισχύεις και ισχυροποιείς
το Μ.Τ.Α. και σιγουρεύεις το Μέρισμά σου!

Γίνετε γνωστοί μέσα από τους χιλιάδες 
αποδέκτες της «ΗτΑ». Οι μικρές σας αγγελίες
γίνονται μεγάλες ευκαιρίες.

ΕΑΑΑ

�Μικρές Αγγελίες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

Καλαμαριά: Σμύρνης 34, τηλ. 2310431805

Νεάπολη: Νεοχωρίου 5, τηλ. 2310523112

κιν. 6937193505 & 6973235407

24ωρη εξυπηρέτηση

Τα διπλώματα και τα... παπλώματα
* Δεν αρκούν τα πολύχρωμα πηλίκια, οι χρυσές επωμίδες και τα λοφία, για να είναι

κάποιος ηγέτης. Χρειάζεται σύνεση, τόλμη, εμπειρία, φρόνημα, ήθος, θάρρος,

ικανότητα επιλογής συνεργατών, αποδοχή από τους κατώτερους, πατριωτισμός.

Μπαλζάκ

Αυτά γιατί έγιναν πολλές συζητήσεις τελευταία...

Ποια βιογραφικά και ποια λοφία είχε ο Γκιάπ, που ταπείνωσε τους Αμερικανούς

στο Βιετνάμ;

Προσφορά Βιβλίων
Προσφέρουμε κατ’ αποκλειστικότητα το Πλήρες γενικό αναλυτικό Αγγλο-Ελληνικό Εγκυ-

κλοπαιδικό Λεξικό Αεροπορικών Όρων (το χρησιμοποιούν οι Παραγωγικές Σχολές της Πο-

λεμικής Αεροπορίας) στην τιμή των 40 ευρώ (αρχική 70 ευρώ) και μαζί ως δώρο την 4τομη

Θεματική Αεροπορική Εγκυκλοπαίδεια* (αξίας 60 ευρώ).

* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Παραγγελίες: 210-3304553 ή στο e-mail: ideato@otenet.gr

Έξοδα αντικαταβολής 5 ευρώ
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• Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014,

επίσκεψη μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, Παραρτήματος Λάρι-

σας, στην Καρδίτσα.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση και η ανταλ-

λαγή απόψεων, σε θέματα ενδιαφέροντος της ΕΑΑΑ και

της επικαιρότητας (Απόφαση του ΣτΕ, Δάνεια του Μ.Τ.Α.,

Μετάλλια, ΒΑΜ κ.λπ.). Την ενημέρωση έκανε ο πρόεδρος

του παραρτήματος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας και στη

συνέχεια ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων.

Οι ε.α. συνάδελφοι της Καρδίτσας, εξέφρασαν προς το

Δ.Σ., την ικανοποίησή τους για την επίσκεψη.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη για την παρουσία

καθώς και για την άψογη φιλοξενία τους.

• Την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014, παρουσία του Υφυ-

πουργού Εθνικής Άμυνας, Αθανασίου Δαβάκη, που τον

συνόδευε ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωσταράκος Μιχαήλ, τε-

λέστηκαν τα εγκαίνια του Μνημείου Ηρώων για τους Μα-

χητές του Υψώματος 731. Οι εκδηλώσεις μνήμης και τι-

μής, σε όλους όσους πολέμησαν σθεναρά και έδωσαν τη

ζωή τους για την πατρίδα και την ελευθερία, κατά το

ηρωικό έπος του ‘40-’41, άρχισαν στα Τρίκαλα με Θεία

Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-

ου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τα αποκαλυπτήρια

του Μνημείου Πεσόντων, το οποίο βρίσκεται στο 6ο χλμ.

της Εθνικής Οδού Τρικάλων - Καρδίτσας.

«Σήμερα νοερά μεταφερόμαστε στο Ύψωμα 731, όπου

τα παιδιά της Θεσσαλονικής γης, όρθωσαν το ανάστημά

τους απέναντι στον Φασισμό και μας δίνουν ηθική ανάτα-

ση και ενέσεις αισιοδοξίας», ανέφερε μεταξύ άλλων,

στην ομιλία του ο ΥΦΕΘΑ κ. Δαβάκης.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός

Μιχαήλ Κωσταράκος, τόνισε: «Υποκλινόμαστε μπροστά

στην θυσία αυτών των Ηρώων».

Τιμήθηκε ο Νίκος Λεοντάρης, εγγονός του Μαχητή του

Υψώματος 731 Νίκου Λεοντάρη, που με κίνδυνο της ζωής

του, διέσωσε τη Σημαία του 5ου Συντάγματος, που σήμε-

ρα, μετά την αποκατάστασή της, βρίσκεται στη ΣΜΥ Τρι-

κάλων.

Αξιωματικός της ΣΜΥ κάλεσε προσκλητήριο νεκρών,

ενώ το προσκλητήριο διακοπτόταν από την κραυγή

«Έπεσαν Υπέρ Πατρίδος», με πυροβολισμούς από το τι-

μητικό άγημα των Σπουδαστών της ΣΜΥ και χειροκροτή-

ματα από τους εκατοντάδες πολίτες που έδωσαν το «πα-

ρών» στην Τελετή.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή σε μνήμη των νεκρών

ηρώων και η απαγγελία του Εθνικού Ύμνου!

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με περιήγηση στο εσωτε-

ρικό του Μνημείου, όπου εντός του μνημείου αναγρά-

φονται όλα τα ονόματα των ηρώων πολεμιστών (πεσόν-

των και αγνοουμένων, 441 ...ενώ εκτός του μνημείου

υπάρχουν 28 Σταυροί για τους 28 μαχητές που δεν έχουν

βρεθεί ακόμη τα οστά τους!

Από την Στρατιωτική ηγεσία παραβρέθηκαν επίσης, ο

Αρχηγός του ΑΤΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης και ο

Στρατηγός της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγος Βασίλειος

Τελλίδης.

Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, εκπροσώπησε ο πρό-

εδρος του Δ.Σ., Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας.

1. 01-02-14: Στην κοπή πίτας των Συν-

δέσμων Στρατιωτικών και Σωμάτων

Ασφαλείας, Δήμου Θερμαϊκού, «ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ».

2. 09-02-14: Στον ετήσιο χορό της Ένω-

σης Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

3. 19-02.14: Στην αίθουσα της Ένωσής

μας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Συγκέν-

τρωση-Συνέλευση των μελών μας, με

θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων

του έτους 2013, τον προγραμματισμό και

επιδιώξεις του έτους 2014. Την ετήσια

συγκέντρωση, τίμησε με την παρουσία

του ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. Απτχος (Ι)

ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο οποίος, με-

τά την ομιλία του Προέδρου του Παραρ-

τήματος, έλαβε τον λόγο και μας ενημέ-

ρωσε για όλα τα θέματα που μας απασχο-

λούν.

Αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης και

στην συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση

απαντώντας στις ερωτήσεις των Συνα-

δέλφων.

4. 21-02-14: Στα εγκαίνια της έκθεσης

Έργων Τέχνης Μελών του Συλλόγου

Παρκινσονικών Βορείου Ελλάδος, από τη

Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσα-

λονίκης.

5. 22-02-14: Στην Επιμνημόσυνη δέηση

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των πεσόν-

των Στρατιωτικών κατά τους Αγώνες του

Έθνους.

6. 26-02-14: Στην Εκδήλωση κοπής της

Βασιλόπιτας της Ένωσης Αποστράτων

Αξιωματικών Στρατού, Παράρτημα Νο-

μού Θεσσαλονίκης.

Σμχος (ΥΥΜ) ε.α.

Ιωάννης Γιαπουτζίδης

Πρόεδρος

παραρτηματα
Θεσσαλονίκη

Λάρισα

1. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2014 για την παρουσίαση του

βιβλίου για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Ιγ-

γλέσης Γρηγόριος, ο Ταμίας Δρόσος Ευάγγελος και η Γραμματέας Τσίκα Εριφύλη.

2. Στον εορτασμό της 26/01/2014, ημέρα Κυριακή, μνήμης των Ελλήνων Εβραίων

Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος παρευρέθησαν ο Πρόεδρος Ιγγλέσης Γρη-

γόριος, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι, ο Αντιπρόεδρος Καμνής Σπυρίδων, η Γραμματέας

Τσίκα Εριφύλη και ο Κοσμήτορας Κωνσταντίνου Δημήτριος

3. Μετά από πρόσκληση της ΕΑΑΑ Αθηνών για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας,

που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΑ Ζούμπερι, το παράρτημά μας εκπροσώπησε ο Αντι-

πρόεδρος Καμνής Σπυρίδων.

4. Μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου του παραρτήματος Λάρισας κ. Κωνσταντίνου

Λιούτα για την εκδήλωση της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του

Παραρτήματος Ιγγλέσης Γρηγόρης.

5. Ο Πρόεδρο του Παραρτήματος Αλμυρού και Σωμάτων Ασφαλείας Μπουκουβάλας

Γεώργιος προσκάλεσε τον Πρόεδρο του Παραρτήματος μας και τα μέλη του ΔΣ στην κο-

πή της πίτας που πραγματοποιήθηκε στις 08/02/2014. Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Ιγ-

γλέσης Γρηγόρης και ο Κοσμήτορας Κωνσταντίνου Δημήτριος   

6. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του πα-

ρατήματός μας, στις 23/02/2014, παρουσία του Προέδρου της Ε.Α.Α.Α. κυρίου Ιατρίδη

Κ ,Στρατιωτικών-Πολιτικών Αρχών, εκατοντάδων μελών και φίλων της Ένωσης.

7. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του Παραρτήματος Ν. Μαγνησίας εκφράζουν τα

συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του αγαπητού συναδέλφου Αστέριου Αραμπατζή

που έφυγε από την ζωή στις 19/01/2014 και τους ευχόμαστε υγεία και μακροζωία

8. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του Παραρτήματος Ν. Μαγνησίας εκφράζουν τα

θερμά τους συγχαρητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου Μαγκανίκα Ιωάννη για τον

γάμο της κόρης τους και εύχονται στις οικογένειες να τους ζήσουν.

9. Για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο μνημείο των πεσόντων έγινε κατάθεση στε-

φάνου από τον πρόεδρο του παραρτήματος Ν. Μαγνησίας Υποπτέραρχο Γρηγόριο Ιγ-

γλέση. Παραβρέθηκαν και τα μέλη του Δ.Σ Καμνής Σπυρίδων, Δρόσος Ευάγγελος, Κων-

σταντίνου Δημήτριος και Τσίκα Εριφύλη.

10. Την Δευτέρα 10 Μαρτίου, το παράρτημα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας της

γυναίκας, διοργάνωσε εκδήλωση στην αίθουσα του παραρτήματος με ομιλία από τη

γνωστή γυναικολόγο κ. Οικονομίδου Γιάννα. Επακολούθησε μουσική βραδιά με πολύ κέ-

φι. Η συμμετοχή υπερέβη τις προσδοκίες μας.

11. Την Παρασκευή 7 Μαρτίου, το παράρτημα παρακολούθησε με κατάνυξη, τους Α’

χαιρετισμούς της Παναγίας, στην Ιερό Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Μετά τελέστη-

κε το καθιερωμένο μνημόσυνο θανόντων συναδέλφων και μελών των οικογενειών.

12. Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, η ΕΑΑΑ Ν. Μαγνησίας, δημιούργησε εθε-

λοντική τράπεζα αίματος, την Πέμπτη 13 Μαρτίου, στο νοσοκομείο του Βόλου. Η αιμο-

δοσία έγινε επιτυχημένα με αθρόα συμμετοχή των μελών της και μονίμων αξιωματικών

της 111 ΠΜ.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι από τις μεταβολές του Ιανουαρίου 2014 και με το έγγραφο υπ’

αριθμ. 2 αριθμ. πρωτοκόλου 69 της 16-1-2014, το Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-

ματικών Αεροπορίας, Παραρτήματος Νομού Μαγνησίας, συνήλθαν σε σώμα, την 24-1-

2014 ως ακολούθως:

α. Υποπτέραρχος ε.α. Ιγγλέσης Γρηγόρης Πρόεδρος

β. Σμήναρχος ε.α. Καμνής Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

γ. Χήρα Σμηναγού Τσίκα Εριφύλη Γραμματέας

δ. Σμηναγός ε.α. Δρόσος Ευάγγελος Ταμίας

ε. Σμηναγός ε.α. Κωνσταντίνου Δημήτριος Μέλος

Ο  Πρόεδρος 0 Αντιπρόεδρος

Γρηγόρης Ιγγλέσης Σπυρίδων Καμνής 

Υποπτέραρχος  ε.α. Σμήναρχος  ε.α.

Μαγνησία

Xανιά

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες Εκδηλώσεις
α. Ο πρόεδρος και Μέλη του Δ.Σ.

του Παραρτήματος, εκπροσώπησαν

την Ένωση στις κατά τόπους επίση-

μες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης

των Περιφερειών Χανίων-Ρεθύμνης.

β. Την 2 Φεβρουαρίου, πραγματο-

ποιήθηκε η τελετή κοπής της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας του Παραρτή-

ματός μας, με την παρουσία των Με-

λών μας, εκπροσώπων των πολιτει-

ακών και στρατιωτικών αρχών του

τόπου και εκπροσώπων του Δ.Σ. της

Ένωσής μας, στην Λέσχη Αξκών της

115ΠΜ.

γ. Την 28 Φεβ. πραγματοποιήσαμε

τον αποκριάτικο χορό μας στο κέν-

τρο «Κανάρια» της πόλης μας. Η

συμμετοχή των μελών μας ήταν με-

γάλη και η διασκέδαση κράτησε μέ-

χρι τις πρωινές ώρες.

Φιλανθρωπίες
Μετά από προσφορές μελών μας και από-

φαση του Δ.Σ., το Παράρτημα:

α. Αγόρασε τρόφιμα για το φιλόπτωχο συσ-

σίτιο του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας

Χώρας.

β. Προσέφερε ένα γεύμα στα 650 άτομα

που παρέχει σίτιση το κεντρικό συσσίτιο της Ι.

Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

γ. Διέθεσε χρηματικό ποσό, για ενίσχυση οι-

κογένειας συμπολιτών μας, προκειμένου να

νοσηλευθεί ο ανήλικος γιος της, σε ειδικό κέν-

τρο του εξωτερικού.

δ. Διέθεσε χρηματικό ποσό στο Σύλλογο,

εθελοντικής προσφοράς και στήριξης ατόμων

με νεοπλασματικές ασθένειες «ΟΡΙΖΟΝΤΑ», για

ενίσχυση του έργου του.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αντ. Ι. Καμπιανάκης

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.



Αποχαιρετισμός του Ταξιάρχου Μαρίνου Σκλήρη

Αλησμόνητε συνάδελφε, συμμαθητή και φίλε Βασίλη Γιαννάκη.

Μας εξέπληξε και μας λύπησε βαθύτατα, η θλιβερή είδηση του

θανάτου σου αν και το περιμέναμε τούτο διότι τον τελευταίο κυ-

ρίως καιρό, αντιμετώπιζες σοβαρά προβλήματα υγείας. Έδωσες

σκληρές μάχες, το πάλαιψες πολύ, υπέφερες, πόνεσες αλλά ο χά-

ρος πιο δυνατός, σε νίκησε σε πήρε κοντά του.

Έφυγες Βασίλη από κοντά μας για το μεγάλο και μακρυνό χωρίς

γυρισμό ταξίδι σου και σε εμένα τον φίλο σου, έλαχε η τύχη και η

τιμή, να σου απευθύνω τον τελευταίο εγκάρδιο χαιρετισμό.

Πριν από 60 περίπου χρόνια, ξεκίνησες από ένα χωριό της Ηπεί-

ρου, τους «Παπαδάτες» με όνειρα και ελπίδες και μετά από δύσκο-

λες εξετάσεις, εισήλθες στις 6 Δεκ. 1954, στην

αεροπορική οικογένεια ως ιπτάμενος αξιωμα-

τικός, με την 16η σειρά ΕΚΕΧ της Σ.Α.. Η εκπαί-

δευση ήταν σκληρή και δύσκολη, αλλά με

υπομονή, επιμονή και προσπάθεια, αντιμετώ-

πισες τα πάντα με επιτυχία. Μετά από δύο (2)

χρόνια περίπου φοίτησης στη Σχολή, ονομά-

σθηκες Ανθυποσμηναγός ιπτάμενος. - Υπηρέ-

τησες με ζήλο και αφοσίωση σε πολλές Μο-

νάδες της Π.Α. ως χειριστής α/φών και ως επιτελής. Προσέφερες

σπουδαίο έργο παντού από όπου πέρασες. Ήσουν καλός, τίμιος,

ειλικρινής και πολύ εργατικός. Ήσουν αξιωματικός γεννά υψηλού

κύρους.

Παντρεύτηκες την εξαίρετη και γεμάτη δύναμη και υπομονή σύ-

ζυγό σου Λίλη (Ευαγγελία), η οποία σε όλη την δύσκολη περιπέ-

τειά σου, ήταν δίπλα σου. Αποκτήσατε δύο παιδιά τον Σπύρο και

την Μαρία, η οποία σας χάρισε δύο εγγόνια.

Βασίλη! Σήμερα όλοι εμείς, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και

συνάδελφοι, ήρθαμε εδώ να σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο

μακρυνό και χωρίς γυρισμό ταξίδι σου, με την ευχή να φθάσεις κα-

λά στον προορισμό σου και με την υπόσχεση, ότι θα είσαι ζωντα-

νός πάντα στη μνήμη μας. Καλό σου ταξίδι αξιαγάπητε συμμαθητή

και φίλε ταξίαρχε Βασίλη Γιαννάκη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής Γης που θα σε σκεπάσει. Αι-

ωνία σου η Μνήμη.

Χρήστος Πυλούδης

Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.

Τ. Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Α.
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ΔΩΡΕΑ 100,00 €
Επί τη συμπληρώσει 10 χρόνων από τον θάνατο του κ.

Χαράλαμπου Τοπιντζή, ταξιάρχου ε.α., η οικογένειά του

ετέλεσε μνημόσυνο στην αγία Σκέπη Παπάγου με την

παρουσία πολλών συγγενών και φίλων.

Η σύζυγος Ρένα, ο υιός Γιάννης

και τα εγγόνια του

κοινωνικά
Δεν είναι

πια μαζί μας

• Ασμχος (ΥΥΔ) Αριστομένης

Βασιλόπουλος

Γεννήθηκε το 1930 στην Καλ-

λιρρόη Μεσσηνίας. Εισήλθε

στην Αεροπορία το 1954 (1η

σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύ-

θηκε το 1984.

Ήταν παντρεμένος και πατέ-

ρας μιας κόρης.

Η κηδεία του έγινε στις 19-2-

2014 στο Νεκροταφείο Κόκ-

κινου Μύλου.

• Σμχος (Ι) Σπύρος Μαρκέτος

Γεννήθηκε το 1939 στην Αθή-

να.

Εισήλθε στην Αεροπορία το

1958 (33η σειρά Ικάρων) και

αποστρατεύθηκε το 1977.

Ήταν παντρεμένος και πατέ-

ρας ενός γιου και μιας κόρης.

Η κηδεία του έγινε στις 5-2-

2013 στο Β’ Νεκροταφείο.

• Σμχος (ΤΗ) Δημήτριος Τζα-

νετουλάκος

Γεννήθηκε το 1918 στον Αγ.

Βασίλειο Γυθείου.

Εισήλθε στην Αεροπορία το

1940 (3η σειρά ΣΤΑ) και απο-

στρατεύθηκε το 1975.

Ήταν παντρεμένος και πατέ-

ρας δύο κοριτσιών.

Η κηδεία του έγινε στις 19-3-

2014 στον Ι. Ναό Αγίου Ανα-

στασίου στο Ναύπλιο.

• Ταξχος (Ι) Αριστείδης Δα-

συγένης

Γεννήθηκε το 1935 στη Θεσ-

σαλονίκη.

Εισήλθε στην Αεροπορία το

1958 (33η σειρά Ικάρων) και

αποστρατεύθηκε το 1985.

Ήταν παντρεμένος και πατέ-

ρας ενός γιου και μιας κόρης.

Η κηδεία του έγινε στις 8-3-

2014 στον Ι. Ναό Αγίου Νικο-

λάου, Χαριλάου (Ρωσική)

Θεσσαλονίκης και η ταφή του

στο Νεκροταφείο Αναστάσε-

ως του Κυρίου, στη Θεσσα-

λονίκη.

• Σμήναρχος (ΑΔ) Κωνσταν-

τίνος Καρατζάς

Γεννήθηκε το 1934 στα Μανί-

σελα Καρυστίας.

Εισήλθε στην Αεροπορία το

1954 (ΣΥΔ) και αποστρατεύ-

θηκε το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέ-

ρας ενός γιου και μιας κόρης.

Η κηδεία του έγινε στις 13

Μαρτίου 2014 στον Ι. Ναό

Ευαγγελίστριας Ν. Ερυθρίας

και η ταφή στο Νεκροταφείο

Κηφισιάς.

Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ όλοι εμείς, συγγενείς, φίλοι και

συνάδελφοι, για να αποχαιρετίσουμε ένα αγαπητό φίλο και εξαί-

ρετο συνάδελφο τον Ταξίαρχο Μαρίνο Σκλήρη, έναν από τους τε-

λευταίους ήρωες του μεγάλου πολέμου και όχι μόνο.

Ο Ταξίαρχος Σκλήρης πολέμησε με αυτοθυσία και γενναιότητα

στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940, ήταν δε σημαντική η συ-

νεισφορά του τις πρώτες κρίσιμες ημέρες της φασιστικής εισβο-

λής στην χώρα μας, όταν πετώντας με τον αείμνηστο Αντπ/ρχο

Μιχάλη Κοντολέ τότε ανθπ/γό, με απηρχαιωμένο αεροσκάφος

«ΜΠΡΕΚΕ» σε λίαν επικίνδυνο εναέριο χώρο, ελεγχόμενο από τα

μοντέρνα ιταλικά αεροσκάφη διώξεως FIAT, ενετόπισε την θέση

της περίφημης Μεραρχίας Τζούλια στην περιοχή της Σαμαρίνας και

παράλληλα μετέφερε εντολές της VII-

Iης Μεραρχίας, που είχε και την ευθύνη

του μετώπου, στα Ελληνικά τμήματα, με

αποτέλεσμα η Ιταλική Μεραρχία να υπο-

στεί βαριές απώλειες και να υποχωρήσει

σχεδόν ατάκτως, γεγονός, που μαζί με

την ήττα που υπέστη η δύναμη κρούσης

των αρμάτων μάχης στο Καλπάκι, σημα-

τοδότησε την έναρξη της ιταλικής υπο-

χώρησης.

Και μετά την ολοκλήρωση της δράσης

του στο μέτωπο της Αλβανίας, εκπαι-

δευθείς από τους πρώτους στα μοντέρ-

να αερ/φή της εποχής Spitfire και Hari-

cane, απετέλεσε τον πυρήνα κατά την

συγκρότηση της πρώτης πολεμικής Μοί-

ρας στην Μέση Ανατολή, από όπου συ-

νέχισε να πολεμά τις δυνάμεις του άξο-

να για την απελευθέρωση της χώρας

μας.

Εξ ίσου γενναία πολέμησε και κατά την

τραγική περίοδο 1946-1949 τις ξενοκί-

νητες δυνάμεις του ολοκληρωτισμού,

που απειλούσαν την ακεραιότητα της

πατρίδας μας.

Και όταν πλέον οι πόλεμοι τελείωσαν, ανέλαβε καίρια θέση στο

νέο ειρηνικό μέτωπο που η Π.Α. άνοιξε για την ανάπτυξη και τον εκ-

συγχρονισμό της, σαν εκπαιδευτής αέρος και στέλεχος στην συ-

νέχεια της Σχολής Ικάρων, η οποία σε ελάχιστα χρόνια παρήγαγε

ιτπαμένους που πολλαπλασίασαν την δύναμή της, έργο τεράστιο.

Εμείς οι νεώτεροι, τον γνωρίσαμε σαν εκπαιδευτή και Δ/ντή εκ-

παίδευσης αέρος. Ήταν πράγματι, μεγάλος δάσκαλος που με

υπομονή και επιμονή, πάντοτε χαμογελαστός και με πηγαίο χιού-

μορ, βοηθούσε τους μαθητές του. Σχεδόν όλες οι σειρές ιπταμέ-

νων που επάνδρωσαν τις δώδεκα πολεμικές Μοίρες αεριωθουμέ-

νων, πέρασαν από τα χέρια του.

Ο Ταξίαρχος Σκλήρης ήταν ένας

λαμπρός Αξ/κός και η σταδιοδρομία

του λίαν επιτυχής. Το πέρασμά του θα

μείνει ανεξίτηλο στην ιστορία της Π.Α.,

διότι εκτός όλων των ανωτέρω, υπήρ-

ξε ένας έντιμος και πιστός στρατιώτης,

τολμηρός και γενναίος αεροπόρος

που συνεδύαζε την πυγμή με την πα-

τρική στοργή και τον ηρωϊσμό με τον

αλτρουϊσμό.

Πέραν όμως αυτών ήταν και ένας

περίφημος άνθρωπος, υποδειγματι-

κός οικογενειάρχης και πατέρας, κα-

λός συνάδελφος και ειλικρινής φίλος.

Εύχομαι ο Θεός να τον κατατάξει σε

σκηνές δικαίων.

Καλό ταξίδι φίλτατε Μαρίνο στους

γαλάζιους ουρανούς που είναι τόσο

γνώριμοι και φιλικοί μαζί σου.

Αιωνία σου η μνήμη.

Περικλής Οικονόμου

Πτέραρχος (Ι) ε.α.

Επίτιμος ΑΓΕΑ

Επικήδειοι λόγοι

Ταξίαρχε Πολ. Αεροπορίας Μαρίνο Σκληρή. Η πατρίδα, η κοινω-

νία, η εκκλησία, η Πολεμική Αεροπορία, οι φίλοι και συγγενείς σε

τίμησαν, σε συγχώρεσαν και σου ευχήθηκαν.

Αγαπημένε Ξάδελφε Μαρίνο.

Μπορεί να μου ενέπνευσες το αεροπορικό στοιχείο, την Πτήση,

από την παιδική μου ηλικία όταν διέσχιζες με χαμηλές διελεύσεις

πάνω από το χωριό μας Μάζι, αλλά και όταν ήλθε η ώρα των εξε-

τάσεών μου για τη Σχολή Ικάρων, μου ξεκαθάρισες: «Μην το κάνεις

επειδή απλώς σου αρέσει. Η Π.Α. δεν είναι διασκέδαση. Μην περι-

μένεις χατίρια από εμένα. Εσύ πρέπει να το πιστεύεις, να έχεις τις

ικανότητες και να τις βελτιώνεις συνεχώς. Και κυρίως, να έχεις

24ωρο αυτοέλεγχο της επιθετικότητάς σου και να σκέπτεσαι Προ-

ληπτικά. Ήτοι το δίδαγμα του ΙΚΑΡΟΥ “ΡΩΜΗ μετά ΦΡΟΝΗΣΕΩΣ”».

Έτσι σώθηκα-επιβίωση, όταν ατύχησα να ανταλλάξω χειραψία

με τον Χάρο κατά την πτώση μου από μαχητικό F-104, και έκανα

επιτυχημένη καριέρα στην Π.Α. σαν χειριστής και ως εκπαιδευτής

μαχητικών. Αυτό δίδασκα και στους συναδέλφους, τόσο στην Π.Α.

όσο και Πολιτική Αεροπορία και στους νέους μας, στα παιδιά μας.

Δάσκαλε αεροπόρε και μαχητή Μαρίνο, σε ευχαριστώ και είμαι

βέβαιος απ’ εκεί ψηλά, θα συνεχίσεις να μας κοιτάζεις με το αετίσιο

βλέμμα σου.

Μαρίνο μου, ο ουρανός είναι δικός σου.

Εκ μέρους της οικογένειας Μαρίνου Σκληρή, σας ευχαριστούμε

για την ανθρώπινη, φιλική και τιμητική παρουσία σας. Ειδικά τον

Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΑ Περικλή Οικονόμου, τον Ταξίαρχο Χατζηλάκο,

τον Επγό Γ. Κασσαβέτη και τον Ταξίαρχο Τσαλουχίδη που απηύθυ-

ναν επικήδειους λόγους.

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Στράτος Σκλήρης

Ύστατος Αεροπορικός Αποχαιρετισμός στον ΜΑΡΙΝΟ ΣΚΛΗΡΗ

Ένας πολύ νεότερος συγχωριανός και θαυμα-

στής σου, έγραψε λίγες σειρές για σένα:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΥΨΗ
Ταξίαρχος (Ι) Μαρίνος Σκλήρης 1916-2014

Στους λόφους για τον Ελικώνα

γεννήθηκε μικρός αετός

κι όταν ανδρώθηκε έγινε

Αεροπόρος ξακουστός.

Όμως ο Χάρος ο αδυσώπητος

Νίκησε τον αητό ψηλά εκεί

Τον κράτησε στα ουράνια

Κοντά μας δεν θα ξαναρθεί.

Μες στον μεγάλο πόλεμο

Αητός Πολεμιστής

Και στην Ειρήνη αργότερα

Αητός ταξιδευτής.

Ανδρέας Βαρελάς,

Αλίαρτος, 24/2/2014

Αποχαιρετισμός στον Συμμαθητή και φίλο Ταξίαρχο (Ι) ε.α. ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ



Ό
ταν μετά από χρόνια, που εμείς θα

έχουμε παρέλθει, εάν κάποιος μετα-

γενέστερος μελετώντας τους χρόνους

θητείας των Αρχηγών του ΓΕΣ και προσπα-

θώντας να βγάλει κάποια συμπεράσματα από

το χρόνο αυτών (έναρξη και πέρας ) σίγουρα

θα απορήσει με τη θητεία των τελευταίων

τριών Αρχηγών, η οποία ως προς την διάρκεια

της θα του θυμίσει άλλους οργανισμούς. Επί-

σης αν τη συγκρίνει και με αντίστοιχη άλλων

Στρατών θα αχθεί στο συμπέρασμα ότι πρό-

κειται περί παγκόσμιας πρωτοτυπίας. 

Την ίδια απορία ίσως θα έχουν σήμερα και οι

ξένοι ακόλουθοι άμυνας στη χώρα μας, οι οποίοι

τις οίδεν, τι εκτίμηση θα υποβάλουν στην ιεραρχία

τους, αφού προσκλήθηκαν εντός δύο περίπου

ετών να παραστούν στη ΣΣΕ, στις τελετές παρά-

δοσης τεσσάρων Αρχηγών.

Όσο για τους Ευέλπιδες, το πως θα παραδειγ-

ματιστούν και τι θα σκεφτούν, ο νοών νοήτω.

Η Εθνική Ηχώ μετά από παραίνεσή μου ,φιλο-

ξένησε στο φύλο του μηνός Σεπ. 2012, κείμενο

μελέτη με τίτλο, Αξιοκρατία- Πολιτεία και Άμυνα,

το οποίο είχε δεχτεί πολλά και λίαν επαινετικά

σχόλια καθώς και πάρα πολύ μεγάλη επισκεψη-

μότητα στο διαδίκτυο.

Σε αυτό υπογραμμίστηκε και καυτηριάστηκε η

αναξιοκρατία η οποία επικράτησε στις κρίσεις των

Αξιωματικών ειδικότερα κατά τη τελευταία δε-

καετία.

Επίσης τονίστηκε εκτός των άλλων η ανάγκη

θεσμοθέτησης χρόνου θητείας των Αρχηγών ώστε

αφενός να υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση, απερί-

σπαστη προσοχή στην προσπάθεια για την εκτέλεση

και ολοκλήρωση του έργου τους καθώς και ηρεμία

και αφοσίωση σε αυτό, των εγγύς αυτών ιεραρχικά

ανωτάτων αξκών. 

Επί τη ευκαιρία ας θυμηθούμε τις μαζικές, αδι-

καιολόγητες αποστρατείες των Αρχηγών των Κλά-

δων αλλά και μεγάλου αριθμού ανωτάτων τον

Νοε. του 2011, την παραίτηση του Αρχηγού του

ΓΕΣ τον Ιουλ του 2012, την αποστρατεία του Αρ-

χηγού του ΓΕΣ το Μαρτ. του 2013 καθώς και την

τότε βαθιά τομή σε ανωτάτους από την πολιτική ηγεσία,

η οποία είχε κατακρίνει δεόντως την αντίστοιχη τομή

του 2011. Επίσης μνημειώδες θα παραμείνει το τι εξήγ-

γειλαν οι προαναφερόμενοι απερχόμενοι αρχηγοί κατά

την ανάγνωση των Ημερησίων Διαταγών τους κατά τη

τελετή παράδοσης στη ΣΣΕ. Τέλος δε την προ ημερών

αλλαγή του Αρχηγού ΓΕΣ.

Ένας θυμώδης συνάδελφος με τον οποίο συζητού-

σαμε το θέμα μου είπε. «Ας το αφήσουμε αυτό κύριε

πρόεδρε γιατί κάποιοι εκτός του ότι είναι κουφοί φοράν

και ωτασπίδες!», ενώ κάποιος άλλος με πληροφόρησε

ότι πρόσφατα από το ίδιο ανώτατο στρατιωτικό συμ-

βούλιο, που έκρινε κάποιους συνταγματάρχες διατη-

ρητέους το περασμένο Μάρτιο, οι ίδιοι επανακρίθηκαν

αναδρομικά ως προακτέοι, σε χρόνο μάλιστα ολίγων

ημερών πριν των ετησίων τακτικών κρίσεων των

Αξκών του Μαρτ 2014. 

Εγώ δε αυτόματα σκέφτηκα, «για φαντάσου

τους προαναφερόμενους να τους αποστρατεύσει

ή κρίνει διατηρητέους το επόμενο ανώτατο στρα-

τιωτικό συμβούλιο σε λίγες μέρες και να τους

επανακρίνει του χρόνου θετικά το ίδιο!!». 

Τελικά τι καλπάζει πέραν της στοιχειώδους λο-

γικής περισσότερο, η φαντασία ή η πραγματικότητα

σε αυτό το τόπο και μάλιστα σε καιρούς που η αξιοκρατία

και η χρηστή διοίκηση, πρέπει να εξασφαλίζονται ουσία

αλλά και τύποις. 

Ευχόμενοι καλή επιτυχία στο νέο αρχηγό του ΓΕΣ,

του οποίου γνωρίζουμε την αξία, θα συνεχίσουμε να

εισηγούμεθα άμεσο καθορισμό χρόνου της θητείας

των Αρχηγών. Αυτό εκτός των ευεργετικών συνεπειών

στις ΕΔ θα προφυλάξει και κάποιους της πολιτικής

ηγεσίας από σοβαρά ατοπήματα, τα οποία ο αναλυτής

του μέλλοντος αφού προβληματιστεί και εκπλαγεί πι-

θανόν να καταχωρήσει και ως σοβαρές ευθύνες καθώς

και συντελεστές της τότε κατάστασης. Η κοινή στρα-

τιωτική γνώμη παρά τις όποιες αντιπαλότητες, κομματικές

τοποθετήσεις – προτιμήσεις, το πράττει τελικά ανά

πάσα στιγμή και μάλιστα άψογα. Και μη ξεχνάμε ότι η

αξία ως βάση και προϋπόθεση της αξιοκρατίας, εκτός

των άλλων, εξασφαλίζεται και με τη παραμονή σε κα-

θήκοντα και βαθμούς των στελεχών, κατά τη διάρκεια

ευλόγου χρόνου. Όταν δε λέμε καθορισμό θητείας

των αρχηγών των γενικών επιτελείων, εννοούμε εδώ

και τώρα και όχι σε παραμονές εκλογών γιατί τότε το

εκ του πονηρού συνοδεύεται και από τον ευτελισμό

των θεσμών, που κατά κοινή ομολογία στις μέρες μας

περισσεύει.
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Πόσοι

και ποιοι

Κι αυτό το βράδυ

που σε λίγο θε να έρθει

στην κοσμο-πολιτεία

στην κοσμο-γειτονιά

και το ηλιοχάσιμο θα πέσει

σαν μαυρο-καταχνιά,

αλήθεια

πόσες ανθρώπινες καρδιές

από χαρά θα γαληνέψει;

πόσες ανθρώπινες ψυχές

με τύψεις θα παιδέψει;

πόσοι και ποιοί

πικροπαράπονο βαστήξαν

από αδικία

με αγίου καρτερία;

πόσοι και ποιοί

παραμερίσαν το «εγώ» τους

κι ευχήθηκαν νάναι γερό

του γείτονα τ’ αρνί

κι ας έχουν χάσει το δικό τους;

Πόσοι και ποιοί

«πουλήσανε» ιδανικά κι αξίες

και για να γίνουν αρεστοί

αρνήθηκαν «πιστεύω» και φιλίες;

Πόσοι αλήθεια θα μπορούμε

απ’ τα κατάβαθα

ψυχής και νου

την «Προσευχή του ταπεινού»*

του Ζαχαρία*

με ίδια ταπεινότητα

να πούμε;

Αυτό το βράδυ που θα έρθει

λίγο ας το σκεφτούμε!

Ηλίας Γ. Σβάρνας

* τίτλος ποιήματος του ποιητή-λογοτέχνη

Ζαχαρία Παπαντωνίου (1877-1940)

Πράγματα δύσκολα να γίνουν
� Να παραδεχθείς την ενοχή σου.

� Να κόψεις μια συνήθεια.

� Να αγαπήσεις τον εχθρό σου.

� Να σκεφθείς λογικά.

� Να ομολογήσεις την άγνοιά σου.

� Να αναβάλεις μια τιμωρία.

� Να γερνάς χαριτωμένα.

� Να κάνεις υπομονή χωρίς να βιάζεσαι.

� Να περιμένεις χωρίς ανυπομονησία.

� Να είσαι αδιάφορος στο γελοίο.

� Να αποφασίζεις χωρίς προκατάληψη.

� Να υποφέρεις χωρίς παράπονο.

� Να ξέρεις να σωπαίνεις.

� Να μισείς την αμαρτία, αλλά να αγαπάς τον αμαρτωλό.

� Να αυτοσυγκεντρώνεσαι μέσα στο θόρυβο.

� Να δέχεσαι το μίσος χωρίς πίκρα.

� Να αδελφώνεσαι χωρίς να χάνεις την προσωπικότητά

σου.

� Να υπηρετείς χωρίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ και χωρίς ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.

Arthur Foster

Εκεί την γνώρισα, σε μια πίστα. Η πανώρια σιλουέτα

της σ’ έκανε να μένεις για

ώρα με το στόμα ανοιχτό, σε κα-

θήλωνε. Ωστόσο, εάν είχες την

καλή τύχη να συμπορευτείς μαζί

της, τότε αυτή ήταν που θα σε

ταξίδευε σε κόσμους πρωτό-

γνωρους και θα σημάδευε για

πάντα την ζωή σου. Το ξεκίνημά

της αθόρυβο, οι κινήσεις της νω-

χελικές αλλά μέχρι να φθάσει

εκεί που ήθελε, στην αρχή του

διαδρόμου 28. Τότε τα πράγμα-

τα άλλαζαν. Άρχιζε να βρυχάται σαν θεριό ανήμερο και

να τραντάζεται λες και μέσα της είχε φωτιά. Ήθελε να

την λευτερώσεις για να ξεχυθεί κατά μπρος. Όταν την

άφηνες και της έδινες την έξτρα βοήθεια που ήθελε,

τρελαινόταν, ξέρναγε φωτιές. Λαίμαργα καταβρόχθιζε

τον διάδρομο και σαν αστραπή σ’ ανέβαζε ψηλά, εκεί

στα δικά της λημέρια, εκεί που ήταν το απέραντο, το

βαθύ γαλάζιο βασίλειό της. Εκεί σου έδινε την ευκαιρία

να νιώσεις την ανείπωτη ψυχική ανάταση που έφερνε ο

υπόκωφος, ο μυστηριώδης ήχος και η μεθυστική, η ξέ-

φρενη ταχύτητα, να νιώσεις το άνοιγμα των ουρανών

που γίνονταν ολότελα δικοί σου. Και όταν τελικά σ’

έφερνε πίσω, εκεί απ’ όπου είχες ξεκινήσει, δικαιωματι-

κά αισθανόσουν την απόλυτη αγαλλίαση στην ψυχή

σου. Όλους μ’ όσους συνευ-

ρέθηκε, τους συνάρπασε,

τους γοήτευσε, φώλιασε στις

καρδιές τους. Υπάρχει όμως...

το αλλά. Οι απαιτήσεις της

ήταν πολλές και μεγάλες.

Ήθελε να την κοιτάζεις στα

μάτια, να την προσέχεις συνέ-

χεια, να της δίνεις όλα όσα

απαιτούσε. Σε αντίθετη περί-

πτωση, αλίμονό σου, μετα-

μορφωνόταν σε Άρπυια που

σε τέλειωνε χωρίς έλεος. Αυτό ήταν το ανεπανάληπτο

αερικό, που τώρα όμως δεν είναι πια μαζί μας. Πέρασε

την πόρτα της ιστορίας για ν’ ανέβει ψηλά, πολύ ψηλά

στον ουρανό, πέρα απ’ την Ανδρομέδα. Θέλησε να

συμφιλιωθεί με το μοναχικό αστέρι, αυτό που αερομα-

χούσε μέχρι να πάρει τον τίτλο του αστρομαχητή. Θέ-

λησε να βρει τόπο για να πονάει αφάνταστα για όσους

έφυγαν αγκαλιαστά μαζί του και ν’ αγαπάει απέραντα

όλους τους F104ρηδες πιλότους και τεχνικούς.

Ι.Γ. πρώην διοικητής της 335Μ

στα μέσα της δεκαετίας του ‘70,

ευγνώμων προς την μοίρα και την Μοίρα

Μια Συλφίδα στην Τανάγρα

«Βίβλος» Θητείας Αρχηγών Γενικού Επιτελείου Στρατού
Του Παντελή Μαυροδόπουλου

Αντγου ε.α. / Προέδρου ΕΑΑΣ
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• Απρίλιος 1941: Η Σχολή Αεροπορίας που από τον Οκτώβριο του 1940 είχε μετασταθμεύ-

σει στο ΑΡΓΟΣ για προστασία της από Ιταλικούς βομβαρδισμούς της Δεκέλειας, αναχωρεί

για τη Ν. ΡΟΔΕΣΙΑ. Στο Α/Δ Δεκέλειας επαναλειτούργησε το 1947.

• 6 Απριλίου 1941: Με την επέλαση των Γερμανών, το μέτωπο καταρρέει. Η ΠΑ από τον

Οκτώβριο του 1940 έως τον Απρίλιο του 1941, συμπλήρωσε 2710 ώρες πολεμικών απο-

στολών και απώλεσε 28 Αφη (από τα 80 περίπου ετοιμόπολεμα) και 49 Αξκούς - Υπξκους.

Κατέρριψε 49 Ιταλικά και περίπου 5 Γερμανικά.

• 23 Απριλίου 1941: Υπό συνεχείς βομβαρδισμούς και πυλυβολισμούς ζωτικών σημείων

της Αττικής (Αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί) από Γερμανικά Στούκας και 20

Μέσερμιτς 109, απογειώνονται από το Αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι), τα πέντε (5) από

τα δέκα (10) Αεροσκάφη ANSON της 13ης Μοίρας Ναυτικής Συνεργασίας, σύμφωνα με

την υπ’ αρ. Α558/4341/22-4-1941/ΓΕΝ/ΑΔΑΝ, Διαταγή Μεταστάθμευσης προς Αίγυπτο,

δια μέσου ΜΑΛΕΜΕ Χανίων Κρήτης,

που παραδόθηκε στον Αρχηγό Σχη-

ματισμού και Διοικητή του Σμήνους

Επιχειρήσεων Υποσμηναγό (Ι) Κων-

σταντίνο Δαβάκη. Στις 06.20 απογει-

ώθηκαν δύο αεροσκάφη με Κυβερ-

νήτες τους Επισμηνίες (Ι) Θεόδωρο

Καρβουντζή και Σπυρ. Παπαδόπου-

λο, στις 08.30 απογειώθηκαν άλλα

δύο με Κυβερνήτες τους Επισμηνίες

(Ι) Δημ. Γαλανάκο και Βασίλειο

Κουρδή και στις 11.30 απογειώθηκε

το τελευταίο υπ’ αρ. Ν61 με Κυβερ-

νήτη τον Διοικητή Σμήνους επιχειρήσεων και αρχηγό του Σχηματισμού Υποσμηναγό (Ι)

Κωνσταντίνο Δαβάκη.

Προσγειώθηκαν στο ΜΑΛΕΜΕ και αυθημερόν σε σχηματισμό κατευθύνθηκαν προς ΜΑΡΣΑ

ΜΑΤΡΟΥΧ ΑΙΓΥΠΤΟΥ και το ίδιο βράδυ κατέληξαν στο Αεροδρόμιο ΔΕΛΕΛΑΣ στην ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ.

Σημείωση: Στα δύο πρώτα Αεροσκάφη επέβαιναν ως επιβάτες οι Επισμηναγοί (Ι) από το

ΓΕΑ Δαλιάνης και Δασκαλάκης, ως και ο Διοικητής της Μοίρας Σπυρίδων Δακόπουλος.

• 25 Απριλίου 1941: Ανασυγκροτείται η «13η Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας Μέσης Ανατο-

λής» που αρχικά εντάσσεται στη Βρεττανική 201 Σμηναρχία της RAF» (13th Royal Hellenic

Squadron υπό το 201 Group), με έδρα τη Ναυτική Αεροπορική Βάση Δεχέλλας με Διοικητή

τον Επισμηναγό (Ι) Σπυρίδωνα Δακόπουλο και Διοικητή Σμήνους Επιχειρήσεων τον Υπο-

σμηναγό (Ι) Κωνσταντίνο Δαβάκη.

• Απρίλιος 1944: Η 13η Ελληνική Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού, μετασταθμεύει στην

Ιταλία όπου συνεχίζει τις πολεμικές της αποστολές. Κατά τις επιχειρήσεις στη Μ. Ανατο-

λή, συμπλήρωσε 1660 πολεμικές αποστολές (4550 ώρες) και απώλεσε 13 ιπτ. Αξκούς και

Υπξκούς. Επέστρεψε στην απελευθερωμένη, πλέον, πατρίδα μας στις 14 Νοε. του 1944.

• 5 Απριλίου 1974: Τα πρώτα Αφη F-4E PHANTOM (της Mc CONNEL DOUGLAS) προσ/νται

στο Α/Δ της 117 ΠΜ και εντάσσονται, προοδευτικά, στις 339 και 338 ΜΠΚ. Νέα Αφη F-4E

και RF-4E παρελήφθησαν το 1978 και εντάχθηκαν στις Μοίρες 337 ΜΑΠΚ και 348 ΜΤΑ της

110 ΠΜ.

•Απρίλιος 1988: Στο Α/Δ της 114 ΠΜ προσγειώνονται τα πρώτα Αφη 3ης γενιάς τα MIRAGE

Μ-2000 και εντάσσονται, τμηματικά, στις 331 Μ (Αιγέας) και 332 Μ (γεράκι). Η αγορά τους,

μαζί με τα F-16C έμεινε γνωστή ως η αγορά του Αιώνα.

Χρονικό Πολεμικής Αεροπορίας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Το Βυζάντιο, είπε, ήταν μεν πολυεθνικό,

αλλά μονοπολιτισμικό, είχε μόνο τον ελ-

ληνικό πολιτισμό. Έτσι η διαπρεπής βυζαντι-

νολόγος μάς έδωσε και το μυστικό της επι-

βιώσεως ενός κράτους επί 1100 χρόνια. Τα

μονοπολιτισμικά κράτη έχουν μέλλον, τα πο-

λυπολιτισμικά διαλύονται είτε ειρηνικά είτε

με τη βία των όπλων. Θυμηθείτε την περίπτωση

της Γιουγκοσλαβίας, παρατηρήστε τα διαλυτικά

φαινόμενα στα Σκόπια (μουσουλμάνοι Αλβανοί

κατά Χριστιανών Σλάβων), ακόμη και στο

Βέλγιο (οι Ολλανδόφωνοι Φλαμανδοί θέλουν

να αποσχισθούν από τους γαλλόφωνους Βαλ-

λόνους).

Μπορεί μία κοινωνία σήμερα να αντέξει ένα

συγκεκριμένο -όχι απεριόριστο- αριθμό μετα-

ναστών από άλλες χώρες, αλλά πρέπει να τους ενσω-

ματώνει σε ένα και μοναδικό πολιτιστικό πρότυπο. Ο

μονοπολιτισμός σώζει τις κοινωνίες, διατηρεί τις ισορ-

ροπίες και απομακρύνει τη διάσπαση και την γκετοποί-

ηση.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν διδασκόμαστε από την

Ιστορία. Αντί να θαυμάζουμε το μονοπολιτισμικό Βυζάντιο

(Ρωμανία) έχουμε διδαχθεί από ξενόφερτες προπαγάνδες

και από θορυβώδεις μειοψηφίες να υμνούμε την πολυ-

πολιτισμικότητα. Κάποιοι θέλουν να μεταφέρουν άκριτα

στη χώρα μας πρότυπα κοινωνιών που δεν έχουν

καμμία σχέση με την ιστορία μας, την ψυχοσύνθεσή

μας, τις κοινωνικές ανάγκες μας.

Το πολυπολιτισμικό πρότυπο δοκιμάσθηκε στις ΗΠΑ

που είναι εξ ολοκλήρου χώρα μεταναστών. Στην Ευρώπη

οι σοβαρές χώρες καταπολεμούν την πολυπολιτισμι-

κότητα και μιλούν για ένα και μοναδικό πολιτιστικό

πρότυπο που οφείλουν όλοι να ακολουθούν. Απόρροια

της πολυπολιτισμικής ψυχώσεως στην Ελλάδα είναι

και η αδράνεια των ελληνικών αρχών κατά τα τελευταία

είκοσι χρόνια έναντι του προβλήματος της λαθρομετα-

νάστευσης. Όποιος μιλούσε δημοσίως κατά του αλόγι-

στου και ανεξέλεγκτου αριθμού λαθρομεταναστών κιν-

δύνευε να δεχθεί τα γνωστά κοσμητικά επίθετα που

χρησιμοποιούν οι δήθεν προοδευτικοί. Ευτυχώς τα

πράγματα αλλάζουν και σ' αυτό συντελεί και η συμμετοχή

μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί για άλλα θέματα

να έχουμε παράπονα από την Ε.Ε., όμως στο θέμα των

λαθρομεταναστών μάς βοηθεί εμπράκτως. Η αστυνομική

δύναμη ΦΡΟΝΤΕΞ της Ε.Ε. περιπολεί με πλοία και ελικόπτερα

στα θαλάσσια σύνορά μας προς την Τουρκία και όπως μα-

θαίνουμε από τη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 12-6-2010 ήδη μειώθηκε

κατά 70% η λαθραία είσοδος ασιατών μεταναστών, τους

οποίους έστελναν οι Τούρκοι δουλέμποροι.

Αν δεν υπήρχε η ΦΡΟΝΤΕΞ και η πολιτική βούληση

της Ευρ. Ενώσεως, θα πελαγοδρομούσαμε ακόμη σε

ιδεολογικές συζητήσεις περί «ανοικτών συνόρων» και

πολυπολιτισμικών παραδείσων. Σε όλη την Ευρώπη

καταρρέει η ιδεολογία της πολυπολιτισμικότητας. Οι

λαοί τονώνουν την εθνική συνείδηση και θέτουν όρια

στον αριθμό των μεταναστών που μπορούν να αντέξουν.

Όταν σε μία χώρα οι κυβερνώντες δεν λαμβάνουν

μέτρα υπέρ της μονοπολιτισμικής κοινωνίας τότε διογ-

κώνεται η Ακροδεξιά. Το είδαμε στις Ολλανδικές εκλογές

του Ιουνίου 2010.

Όποιοι ειλικρινά δεν θέλουν να αφήσουν τη

λύση των προβλημάτων σε ακραία πολιτικά

κινήματα θα πρέπει να ωθήσουν τα κόμματα

εξουσίας, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, να

λάβουν καίρια μέτρα κατά των πολυπολιτισμικών

μύθων. Ο ρατσισμός δεν κερδίζει έδαφος όταν

προστατεύουμε τις εθνικές και θρησκευτικές

αξίες της πλειοψηφίας του λαού μας. Αντιθέτως

κερδίζει έδαφος όταν αγνοούμε τα δικαιώματα

των πολλών στο όνομα ενός κίβδηλου αν-

θρωπισμού που αφήνει την Ελλάδα ξέφραγο

αμπέλι και οδηγεί σε αύξηση της εγκληματικότητας και

σε διάλυση του κοινωνικού ιστού. Ως Ορθόδοξος Χρι-

στιανός αντιτίθεμαι στα δύο άκρα. Και στον φυλετισμό-

ρατσισμό, αλλά και στους πολυπολιτισμικούς και εθνο-

μηδενιστικούς μύθους. Η ελληνική κοινωνία οφείλει να

σταματήσει την κίνηση του εκκρεμούς από το ένα στο

άλλο άκρο και να χαράξει τη μέση οδό της Αριστοτελικής

λογικής. Ούτε μπορούμε να γίνουμε φρούριο με κλειστές

πόρτες ούτε να μετατραπούμε σε παράδεισο του κάθε

λαθρομετανάστη και δουλεμπόρου.

Η μονοπολιτισμικότητα της Αρχαίας Ελλάδος και του

Βυζαντίου διέσωσαν τη συνέχεια του Ελληνισμού.

Έχουμε χρέος απέναντι στους νέους μας να συνεχί-

σουμε αυτή την πορεία, αυτόν τον πολιτισμό. Η ελλη-

νορθόδοξη ταυτότητα μας διδάσκει κατανόηση και ανε-

κτικότητα προς τους άλλους πολιτισμούς. Όχι όμως εις

βάρος των εθνικών μας συμφερόντων και της ιστορικής

μας αυτοσυνειδησίας. Ας διδάξουμε λοιπόν στα παιδιά

μας την ελληνορθόδοξη παράδοση και την Ιστορία του

Έθνους μας και ας αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή

βοήθεια για τον περιορισμό της λαθρομεταναστεύσε-

ως.

Η μονοπολιτισμικότητα της Αρχαίας Ελλάδος 

και του Βυζαντίου διέσωσαν τη συνέχεια του Ελληνισμού

Της ΕΛΕΝΗΣ - ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ

Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Σορβόνης

Βυζαντινολόγου - Ιστορικού


