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«Δε ζει χωρIς πατρIΔα
η ανθρωπινη ψυχη»
Κ. παλαμάς

Δ.Σ.
Υ
Ο
Τ
Η
Λ
Ε
Μ
Σ ΚΑΙ ΤA
Ο
Ρ
Δ
ΙΚΩΝ
Ε
Τ
Ο
Α
Ρ
Μ
Π
Ω
Ι
Ο
Ξ
Α
ΣΤΡΑΤΩΝ
Ο
Π
Α
Σ
Η
Σ
Ω
ΤΗΣ ΕΝ
.Α.Α.Α.)
Ε
(
Σ
Α
Ι
Ρ
Ο
Π
Α ΕΡ Ο
ΤΑΙ
ΣΑΣ ΕΥΧΟΝ
ΟΠΕΣ
Κ
Α
Ι
Δ
Σ
Ε
Λ
ΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 • 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ. κέντρο: 210.3802241 • e-mail: info@eaaa.gr • www.eaaa.gr

Η ΕΑΑΑ στις εκδηλώσεις
εορτασμού λήξης
του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου
• Σελίδα 4

• Σελίδα 4

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ
κ. ΥΕΘΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

Συγκρότηση Εθνικής
Στρατιωτικής Αρχής
Αξιοπλοΐας ( ΕΣΑΑ )
• Σελίδα 5

Συνάντηση
της Ε.Α.Α.Α. με τη
Διοίκηση του 251 ΓΝΑ
• Σελίδα 6

Royal Air Forces
Association (RAFA) –
Ετήσια εκδήλωση
μνήμης και τιμής
στους πεσόντες Έλληνες
και Βρετανούς
αεροπόρους περιόδου
1940-41
• Σελίδα 7

565 • ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Νέα Πολιτική Ηγεσία
στις Ένοπλες Δυνάμεις
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Τιμώντας
τον ελληνισμό
του Πόντου

Αρ.

Γεννήθηκε στην Κα βάλα στις 18 Αυγούστου
1965.
Αποφοίτησε από το
Κολ λέγιο Αθηνών και
σπούδασε στην Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών απ' όπου αποφοίτησε το 1989. Συνέχισε τις
σπουδές του στο Πα νεπιστήμιο της Πενσυλ βάνια με μεταπτυχιακές
σπουδές στα Οικονομικά
και τις Διεθνείς Σχέσεις. Παρακολούθησε μαθήματα Πολιτικής
Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κομπιέν
της Γαλλίας, ενώ η Διπλωματική του Εργασία αφορούσε στην
Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ.
Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική
Αεροπορία (Οκτώβρης 1990 – Ιούνιος 1992).
Εξελέγη βουλευτής του Νομού Καβάλας της Νέας
Δημοκρατίας, για πρώτη φορά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου
2007 και επανεξελέγη στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009,
Μαΐου 2012, Ιουνίου 2012, Ιανουαρίου 2015, Σεπτεμβρίου 2015
και Ιουλίου 2019.
Από τον Ιούλιο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013 διετέλεσε Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
Συμμετείχε στις Επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου (2007
– 2009), Αποδήμου Ελληνισμού (2007 – 2012), Εξωτερικών και
Άμυνας (2009 – 2015), Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
& Δικαιοσύνης, καθώς και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
(2015-2019).
Διετέλεσε Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας (2012) και Συν -

τονιστής Κοινωνικών Υποθέσεων (2015-2016) της Νέας
Δημοκρατίας, ενώ από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Ιούλιο
2019 είχε αναλάβει καθήκοντα Τομεάρχη Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας
Δημοκρατίας.
Είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό κυρία Νατάσα
Αγγελίδου.
Το 1994 αποχώρησε από την ενεργό δράση ως αθλητής.
Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Αλκιβιάδης Στεφανής
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο Αντιστράτηγος Αλ κιβιάδης Στεφανής γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα.
Εισήλθε στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων το 1978
και αποφοίτησε το 1982
ως Ανθυπίλαρχος.
Ως κατώτερος Αξιωματικός, υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων,
ως Ουλαμα γός και
Διοικητής Ίλης Μέσων Αρμάτων, καθώς και στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως εκπαιδευτής.
Το 1997 φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου.
Από το 1998 έως το 2000 διοίκησε την 98 Επιλαρχία
Αρμάτων Εθνοφυλακής (98 ΕΑΡΜΕΘ) στη Λέσβο.
Από το 2000 έως το 2002 υπηρέτησε ως Υπασπιστής Στρατού
Ξηράς του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, θέση από την
οποία απέκτησε εμπειρία στρατιωτικής διπλωματίας. Την περίοδο αυτή, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη
«Διαχείριση Κρίσεων» (MBA in Crisis Response Operations).
Συνέχεια στη σελίδα 4

Επιμνημόσυνη Δέηση
υπέρ Πεσόντων
Αεροπόρων
στο Αιγαίο
ΣΕΛ. 5

Η Ε.Α.Α.Α.
στα εγκαίνια
του Μουσείου
Ελληνικής
Επανάστασης
ΣΕΛ. 4
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«Το 13ο ΣΜΗΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στην Κορέα … 1955-2019 …
64 χρόνια από την επιστροφή του στην Ελλάδα»
Χαλκοκονδύλη 5 (3ος όροφος)
106 77 - Αθήνα
E-mail: info@eaaa.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
210-3802241, 3820271, 3820501
FAX: 210-3825393
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ε.Α.Α.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( εσωτ.: 1 ή 18 )
E-mail: proedros@eaaa.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ( εσωτ.: 2 ή 16 )
E-mail: antiproedros@eaaa.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (εσωτ: 3 ή 20)
E-mail: CEO@eaaa.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. (εσωτ.: 13 )
E-mail: grammateas@eaaa.gr
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( εσωτ.: 12 )
E-mail: pubrel@eaaa.gr
ΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( εσωτ.: 9 ή 12 )
E-mail: press@eaaa.gr
ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ( εσωτ.: 7 ή 14 )
E-mail: logistirio@eaaa.gr
TAMEIO ( εσωτ.: 28 )
ΓΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ ( εσωτ.: 26 )
E-mail: meletes@eaaa.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΜΗΤΡΩΟ (εσωτ.: 6 ή 15 )
E-mail: tautotites@eaaa.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
( εσωτ.: 4 ή 11 )
E-mail: info@eaaa.gr
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ( εσωτ.: 5 ή 22 ή 27 )
E-mail: paratherismos@eaaa.gr
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ( εσωτ.: 8 ή 17 )
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( εσωτ.: 23 )
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α.Α.Α.
ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΕΩΦ. ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 77-79, 26225 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610-224225 FAX: 2610-224179
E-mail: patra@eaaa.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 16, 71305 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810-286333 FAX: 2810-286333
E-mai : heraclion@eaaa.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ 2, 54621 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310-269033 & 2310-261321
FAX: 2310-264459
E-mail: thessaloniki@eaaa.gr
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 59, 69100 - KOMOTHNH
ΤΗΛ. & FAX: 25310-28191
E-mail: komotini@eaaa.gr
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΠΗΘΩΝ 6, 41221 - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410-251548 & 2410-512995
(2995 εσωτ. ΑΤΑ) FAX: 2410-251913
E-mail: larissa@eaaa.gr
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΟΠΑΛΗ 35, 38221 - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210-28522 FAX: 24210-28522
E-mail: volos@eaaa.gr
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΑΓΩΝΗ 10, 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 27210-94511 FAX: 27210-95044
E-mail: kalamata@eaaa.gr
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 2, 48100 - ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛ. & FAX: 26820-28130
E-mail: preveza@eaaa.gr
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 7, 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ. & FAX: 22210-24623
E-mail: chalkida@eaaa.gr
ΧΑΝΙΩΝ
Π. ΚΕΛΑΪΔΗ 8, 73100 - ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ.: 28210-76172 & 28210-05955 (γραμμή 115 ΠΜ)
FAX: 28210-76170
E-mail: chania@eaaa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων Καββούρης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής
Υπτχος (ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστου
Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος
Σγός (ΥΔΚ)ε.α. Ηλίας Ντούβλης
E-mail: press@eaaa.gr
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Υπεύθυνη η Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος
( εσωτ.: 28 )
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κώστας Κικίμης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ATHENS PRINT
Η ύλη του φύλλου αυτού, έκλεισε στις 11/07/2019 και
παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 22/07/2019.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της “ΗτΑ” να
ενοχλούνται τα κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑΣΥΒΕΤΑ), το Σάββατο
8/6/2019, πραγματοποίησε στην Α/Β Δεκέλειας, την
ετήσια τελετή τιμής και μνήμης των πεσόντων
Αεροπόρων του 13ου Σμήνους Μεταφορών που με
αεροσκάφη C-47 «Dacota» συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας (11/11/1950 – 23/5/1955), παρόντων,
του Διοικητή ΔΑΕ Υπτχου (Ι) κ. Κωνσταντίνου
Γιάνναρου, του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας
κ. Soosuk LIM, του Προέδρου ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχου (Ι)
ε.α. κ. Δημήτριου Λαζάρου, εκπροσώπων Ενώσεων
Αποστράτων και Συνδέσμων-Συλλόγων αποφοίτων
ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ της Π.Α., αντιπροσωπείας Στρατιωτικού
προσωπικού της Α/Β και πλήθους Βετεράνων και
συγγενών αυτών.
Της εκδήλωσης ακολούθησε το καθιερωμένο
γεύμα στη Λέσχη της Α/Β.
Η ΕΑΑΑ τίμησε την εκδήλωση, εκπροσωπούμενη από τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
αυτής κ. Ηλία Ντούβλη – Σγό (ΥΔΚ)ε.α., ο οποίος κατέθεσε στεφάνι.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Τελετή Παραλαβής Εκπαιδευτικών Αεροσκαφών
Σταδίου Επιλογής από την Π.Α.
Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, κ. Ευάγγελου Αποστολάκη, η τελετή
ένταξης των δώδεκα νέων εκπαιδευτικών
αεροσκαφών Σταδίου Επιλογής, τύπου TECNAM P-2002JF, στην Πολεμική Αεροπορία,
στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου,
ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος
Τσούνης ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντι πτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Ιταλός
Πρέσβης, εκπρόσωπος της κατασκευάστριας
εταιρείας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της
Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσωπος της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Βετεράνων Αεροπορίας, του Επιστημονικού
Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας και του
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων.
Η ΕΑΑΑ τίμησε την εκδήλωση, εκπροσωπούμενη από τον Υπεύθυνο Δημοσίων
Σχέσεων αυτής κ. Ηλία Ντούβλη – Σγό
(ΥΔΚ)ε.α.
Η παραλαβή των νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών εντάσσεται στην υλοποίηση του
προγράμματος αναβάθμισης της πτητικής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται στη Σχολή

Ικάρων για την αρχική επιλογή και την εισαγωγή των Ικάρων στις πτήσεις, αλλά και στον
ευρύτερο σχεδιασμό των Ενόπλων
Δυνάμεων για το σύνολο της αεροπορικής
εκπαίδευσης. Τα εν λόγω εκπαιδευτικά αεροσκάφη αντικατέστησαν τα παλαιά τύπου T41D, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για περίπου
πενήντα χρόνια, από το 1969.
Στο πλαίσιο της τελετής, πραγματοποιήθηκε πτήση τριών νεοαποκτηθέντων εκπαιδευτικών αεροσκαφών TECNAM P-2002JF, στα

οποία επέβαιναν ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός
ΓΕΑ, αντίστοιχα.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Η Ε.Α.Α.Α.
Ευχαριστεί τον Ασμχο ε.α. Χρήστο Μπαμιώτη
για την προσφορά του στην Ένωση, των μελοποιημένων εμβατηρίων "ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΑΕΤΩΝ" και
"ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΕΤΟΙ"

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα
που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων » θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή.
Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να
μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε
ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν 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 συγγενικά πρόσωπα

ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως
δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του
συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην εφημερίδα
του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ 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 πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται 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 Ε.Α.Α.Α..
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση
των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα
κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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Ανακοίνωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Φορολογικές Δηλώσεις 2018)
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου
4607/2019 (ΦΕΚ Α65) τα αναδρομικά που μας χορηγήθηκαν
εφάπαξ στις 20/12/2018 απαλλάσσονται από την κράτηση της
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του Νόμου 4172/2013.
Κατόπιν των ανωτέρων όσοι εξ΄ημών:
Α) έχουν ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση του έτους 2018
και τους έχει παρακρατηθεί η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης, θα
πρέπει να προβούνε σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Και
Β) δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση του έτους 2018
θα πρέπει να την υποβάλλουν αφού διαπιστώσουν ότι το ποσό
των αναδρομικών αναγράφεται στον κωδ. 617 και όχι στον κωδ.
619 του Ε1.
Συμπληρωματικά σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υποβάλλετε και τροποποιητικής δήλωση για τα αναδρομικά του
2015 που σας έχουν χορηγηθεί τον Ιανουάριο του 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για τις 27 – 28 – 29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους προσκαλούνται όλοι οι
Τεχνικοί συνάδελφοι που υπηρέτησαν στην «349ΜΑΗ» την χρονική περίοδο 1971
– 1975 στο ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για μία πρώτη συνάντηση.
Παρακαλούνται θερμώς οι επιθυμούντες να προσέλθουν στην συνάντηση όπως επιθυμεί ό κάθε ένας. Δηλαδή είτε με την σύζυγο, είτε μόνοι τους.
Η ημέρα της συνάντησης – εκδήλωσης θα είναι το Σάββατο – 28 – Σεπτεμβρίου στο
εστιατόριο του ΚΕΔΑ και ώρα 20:00 με 21:00.
Πρόθεσή μας είναι να ξαναβρεθούμε, να θυμηθούμε τα νιάτα μας, να αγκαλιαστούμε,
να αστειευτούμε και το σπουδαιότερο, να δώσουμε ανάλογη υπόσχεση για την επόμενη
συνάντηση.
Επειδή η συνάντηση θα γίνει το Σαββατοκύριακο της τελευταίας παραθεριστικής περιόδου του ΚΕΔΑ Σκοτίνας παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν να το δηλώσουν στους παρακάτω συναδέλφους, ώστε να ενημερώσουμε το ΚΕΔΑ για να έχει το ανάλογο φαγητό.
Σμχος Ανδρέας Ανδρικόπουλος τηλέφωνο 2107650618, 6983510204
email and.andrikopoulos@gmail.com
Ασμχος Γεώργιος Καρύδης Τηλέφωνο 2410 660208, 6978883313
gskaridis46@gmail.com

Υπενθυμίζουμε, εν όψει και των τελευταίων αρνητικών δικαστικών εξελίξεων, ότι κρίνεται πλέον, όχι μόνο
σκόπιμο αλλά και απαραίτητο, η επίσπευση της κατάθεσης δικαιολογητικών για αγωγές για αναδρομικά συντάξεων κλπ, εκ μέρους των μελών μας.
Από την Ε.Α.Α.Α.

Διάθεση λεωφορείου –
εκτέλεση δρομολογίου από την ΕΑΑΑ
στο ΚΕΔΑ/Ζούμπερι
Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι, το ΓΕΑ με τη Φ.568.1/ΑΔ.2788/Σ.511/28-52019/ΓΕΑ/Γ7 διαταγή του, ενέκρινε τη διάθεση λεωφορείου 45 θέσεων για την μεταφορά των Μελών ΕΑΑΑ στο ΚΕΔΑ/Ζ, από 18 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2019.
Το λεωφορείο δεν θα διατίθεται κατά τις ημέρες του Σαββάτου – Κυριακής και επίσημες Αργίες.
Ώρα αναχώρησης: από την ΕΑΑΑ 09:00 και από το ΚΕΔΑ/Ζ 13:00.
Θα ακολουθεί την διαδρομή: πλ. Κάνιγγος – Ακαδημίας – λεωφ. Βασ. Σοφίας – λεωφ. Μεσογείων – λεωφ. Μαραθώνος – Ζούμπερι, με ενδιάμεσες στάσεις στην πλ.
Ρηγίλλης, στο ΥΠΕΘΑ (έναντι σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνικής Άμυνας), στο σταθμό ΜΕΤΡΟ
Χολαργού, στην πλ. Αγίας Παρασκευής, στο σταθμό ΜΕΤΡΟ Παλλήνης, στο Πικέρμι
(έμπροσθεν super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ επί της Μαραθώνος), στη διασταύρωση
Ραφήνας/Μαραθώνος (στάση λεωφορείου).
Εκ της ΕΑΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
Αριθ.Πρωτ.: 211 Σ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ημερομηνία 08 Μαϊου 2019
ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ε. Αποστολάκη
KOIN. : Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Αμύνης κ. Π.
Ρήγα
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Ε.
Αχτσιόγλου Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Α. Πετρόπουλο
ΘΕΜΑ : Διανομή 0,20 Ε από την κράτηση από τους συνταξιούχους
ΣΧΠ. : α.-Ν. 4387/16
β.-Σχέδιο νόμου με τίτλο "Ρύθμιση οφειλών προς τους
ΦΚΑ, κλπ" Υ .-Ν.Δ.1171 172
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
1.-Στο Άρθρο 102 του σχετικού (α) προβλέπεται κράτηση από όλους τους συνταξιούχους 0,20€ μηνιαίως για
ενίσχυση των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων, εξαιρουμένων των συνταξιούχων που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να υποστούν την κράτηση αυτή.
2.-Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των συνταξιούχων (περί τα 2.500.000) το ετησίως εισπραττόμενο ποσό
μπορεί να φτάσει τα 6.000.000€.
3.-Μέχρι τώρα η διανομή του ποσού αυτού γίνεται κατά
αδιαφανή και περίεργο τρόπο δεδομένου ότι τα χρήματα
αυτά διανέμονται σε Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις χωρίς
ουδεμία μελέτη και προϋποθέσεις και εξαιρουμένων των
τριών Ενώσεων Αποστράτων.
4.-0ι τρεις Ενώσεις Αποστράτων με σωρεία παρεμβάσεων στον αρμόδιο για το θέμα Υφυπουργό κ. Α.
Πετρόπουλο εγγράφως αλλά και προφορικά ζήτησαν να

περιληφθούν στην κατανομή με το αιτιολογικό ότι μόνο
αυτές εκπροσωπούν όλους τους αποστράτους, αλλά ουδέποτε εισακούσθηκαν και αποκλείστηκαν από όλες τις
διανομές. Τουναντίον έλαβαν χρήματα ή πρόκειται να λάβουν Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις με ελάχιστα εγγεγραμμένα μέλη.
5.-Η εισφορά των αποστράτων και των ορφανικών οικογενειών (150.000) μπορεί να φτάσει τα 360.000€ ετησίως.
6.-Με το κατατεθέν στη Βουλή σχέδιο νόμου ως σχετικό (β) και συγκεκριμένα με το άρθρο 41 παράγραφος 3
, το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 102
του σχετικού (α), καθορίζεται ρητά πλέον , με φωτογραφική διάταξη, ότι εξαιρούνται από την διανομή οι Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή οι τρεις Ενώσεις
Αποστράτων, που είναι οι μοναδικές Συνταξιοδοτικές
Οργανώσεις Ν.Π.Δ.Δ. , με την αιτιολογία ότι " είναι
Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή
χρηματοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφορές των μελών τους".
7.-0ι τρείς Ενώσεις πρέπει να ενταχθούν στην διανομή
για τους ακολούθους λόγους:
α.-Είναι οι μόνες που εκπροσωπούν όλους τους
Αποστράτους.
β.-Είναι οι μόνες που έχουν τους μηχανισμούς να διανείμουν το ποσό που θα εισπραχθεί επ' ωφελεία όλων
των Αποστράτων και όχι μόνο για ορισμένους" ημέτερους" .
γ.-Εισφορά υπέρ των Οργανώσεών τους δίνουν υποχρεωτικά όλοι οι εγγεγραμμένοι σε Συλλόγους/

Οργανώσεις και όχι μόνο στις τρείς Ενώσεις
Αποστράτων.
δ.-Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν από τις τρεις
Ενώσεις αποκλειστικά και μόνο για την ανακούφιση των
εχόντων ανάγκη Αποστράτων, σύμφωνα με το άρθρο 2
παράγραφος 1 δ του σχετικού (γ) , που ήδη γίνεται με
μειωμένες πιστώσεις.
ε.-Ως Ν.n.Δ.Δ. ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και από τις Υπηρεσίες του ΥΕΘΑ για την σωστή και χρηστή
διαχείριση των εσόδων/εξόδων τους , σε αντίθεση με
τους Συλλόγους/Οργανώσεις που τα οικονομικά τους
"ελέγχονται" από τις Γενικές Συνελεύσεις τους.
σΤ.-Η είσπραξη των αναλογούντων ποσών θα βοηθήσει κατά πολύ τους ΠΙΥ των τριών Ενώσεων επ' ωφελεία
των Αποστράτων, στην παρούσα περίοδο που τα έσοδά
τους έχουν μειωθεί, λόγω της κρίσεως.
ζ.-Ο λόγος της εξαίρεσής τους είναι αυθαίρετος και
αντιδεοντολογικός.
η.-Τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών Ενώσεων
Αποστράτων εκλέγονται από το σύνολο των Αποστράτων
και δεν είναι διορισμένα και ουδεμία επιχορήγηση λαμβάνουν βασιζόμενες αποκλειστικά στις εισφορές των
Μελών τους.
8.-Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να επέμβετε
κατά την συζήτηση στην Βουλή και να επιτύχετε την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του σχεδίου
νόμου, ως σχετικό (β) , ώστε να περιλαμβάνει ρητά και τις
τρεις Ενώσεις Αποστράτων στην κατανομή.
Για το Συντονιστικό Συμβούλιο
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Νέα Πολιτική Ηγεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι το 2005, υπηρέτησε
ως Επιτελής Επιχειρήσεων στην Στρατιωτική
Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, θέση από την οποία χειρίσθηκε
εθνικά θέματα στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής
Συμμαχίας.
Το 2008 φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας
των ΗΠΑ (National Defense University - NDU) στην

Ουάσιγκτον και αποφοίτησε ως Διακεκριμένος
Απόφοιτος αποκτώντας MBA στις «Στρατηγικές
Ασφαλείας».
Με την προαγωγή του σε Υποστράτηγο το 2013, τοποθετήθηκε Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου ΓΕΣ, υπεύθυνος για τον αμυντικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό
και την ανάπτυξη του Στρατού Ξηράς, καθώς και την
εκπαίδευση του προσωπικού των Σχηματισμών και
Μονάδων του.
Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ) στη Ρόδο.

Το 2015 τοποθετήθηκε Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου
ΓΕΣ.
Τον Μάρτιο του 2016 προήχθη σε Αντιστράτηγο και
τοποθετήθηκε Διοικητής του Γ ΄ Σώματος Στρατού /
NRDC-GR, στη Θεσσαλονίκη.
Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στις 16 Ιανουαρίου 2017,
ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Στρατού.
Ο Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής γνωρίζει αγγλικά και είναι λάτρης της διά βίου μάθησης και του
αθλητισμού.

Η ΕΑΑΑ στις εκδηλώσεις εορτασμού λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Συμπληρώθηκαν 74 χρόνια από
τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πο λέμου.
Η ΕΑΑΑ επίσημα προσκεκλημένη της Περιφέρειας Αττικής, εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο
Υπτχο (ΕΑ)ε.α. Παύλο Χρήστου που
κατέθεσε το στεφάνι και τον
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Σγό
(ΥΔΚ)ε.α. Ηλία Ντούβλη.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Συνέδριο Αεροπορικής
Στρατηγικής και Τεχνολογίας
Σας γνωρίζουμε ότι, η ΕΑΑΑ προτίθεται εντός του
Οκτωβρίου να διοργανώσει το πρώτο Συνέδριο Αεροπορικής Στρατηγικής και Τεχνολογίας.
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να
συμμετέχουν ως εισηγητές να αποστείλουν στην
Ένωση πεντάλεπτη διάλεξη– παρέμβαση για το θέμα.
Υπεύθυνος
Υποπτέραρχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ

Η Ε.Α.Α.Α. στα εγκαίνια του Μουσείου Ελληνικής Επανάστασης
Εγκαινιάσθηκε την Κυριακή 14/4/2019 στην Άμφισσα από τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπη Παυλόπουλο, το
«Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης».
Το νέο μουσείο στεγάζεται στο σπίτι που έζησε μετά την απελευθέρωση ο οπλαρχηγός Πανουργιάς με την οικογένειά του και αποκαταστάθηκε πρόσφατα στην αρχική του μορφή. Πρόκειται για ένα οίκημα
που χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα και ακολουθεί την λαϊκή αρχιτεκτονική της Ρούμελης. Η ΕΑΑΑ, επίσημα προσκεκλημένη
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Σπυρίδωνα ΚαββούρηΑπτχο (Ι)ε.α.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Τιμώντας τον ελληνισμό του Πόντου
Σε μια περίοδο βαθύτατης κρίσης του ελληνισμού,
για να συνεχίσουμε να έχουμε μέλλον, χρειάζεται να
έχουμε συνείδηση και γνώση της ιστορίας μας.
Διακόσια χρόνια μετά την Επανάσταση του 21,
και εκατό χρόνια μετά το 1919 και τη γενοκτονία
του Ελληνισμού του Πόντου, η ανεξαρτησία μας
κινδυνεύει άμεσα. Και όχι μόνο εξ αιτίας της απειλητικής επανεμφάνισης του νέο-οθωμανισμού, αλλά και από τη στάση μεγάλου μέρους των ελίτ της
εξουσίας που υποστηρίζουν πως θα πρέπει να πάψουμε να αντιστεκόμαστε.
Από την Κύπρο έως την Θράκη και το Αιγαίο, ο ελληνισμός απειλείται στις τελευταίες του εστίες. Την
ίδια στιγμή, έχουμε εξαντληθεί οικονομικά και πνευματικά και επιχειρείται να μεταβληθούμε σε ένα απλό
σύνορο με την Οθωμανική Ανατολή.
Απέναντι σε αυτές τις απειλές, επιχειρείται μια σταδιακή αλλά καθολική αναθεώρηση της νεοελληνικής
ιστορίας, μια γενοκτονία της μνήμης. Επιδίωξή τους
είναι η απόρριψη της ιστορικής συνέχειας και του
αγωνιστικού ήθους του Ελληνικού έθνους.
Αναζητώντας λύση στα αδιέξοδα, στα οποία έχουμε

του Υπτχου ε.α. Παύλου Χρήστου-Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

περιπέσει, είμαστε υποχρεωμένοι, ως έθνος, να ξανασκύψουμε στην ιστορία μας.
Συρρικνωνόμαστε δημογραφικά, πιεζόμαστε από
τις μεγάλες μεταναστευτικές μετακινήσεις, είμαστε
κατεστραμμένοι οικονομικά, καταπονημένοι και απογοητευμένοι. Δεν διαθέτουμε πλέον τίποτε άλλο για
να ξανασηκωθούμε, παρά τη μεγάλη μας ιστορική διαδρομή.
Ο Ποντιακός ελληνισμός αποτελεί ένα προνομιακό
τμήμα του ελληνισμού από όλες τις απόψεις. Πρώτον,
διότι υπέστησαν μια πρωτοφανή γενοκτονία και διώ-

ξεις χωρίς προηγούμενο. Σφαγιάστηκαν και κυνηγήθηκαν από τους Τούρκους από την εποχή των
Βαλκανικών πολέμων μέχρι τον οριστικό εξανδραποδισμό τους το 1919-1922.
Δεύτερον, διότι βίωσαν την προσφυγιά και αναρίθμητες ταλαιπωρίες στην ίδια τους την πατρίδα, αντιμετωπίζοντας ακόμα και έναν εκτεταμένο αντιποντιακό ρατσισμό. Και όμως, αντιστάθηκαν αποφασιστικά
και ένοπλα στις τουρκικές διώξεις… από το 1453 μέχρι το 1922, ενώ πρωτοστάτησαν και στους αγώνες
εναντίον της Βουλγαρικής κατοχής στη διάρκεια του
Β’ Π.Π.
Για όλους αυτούς τους λόγους διατηρούν μια ισχυρή ταυτότητα, που τους μεταβάλει σε αιχμή του δόρατος ενάντια σε κάθε προσπάθεια λοβοτόμησης της
ιστορικής μας συνείδησης και της εκ νέου επιστροφής
της νεοοθωμανικής Τουρκίας.
Γι αυτό και παραμένει ζωντανή, τόσο η πολιτιστική
τους ταυτότητα όσο και η συλλογική τους συνείδηση.
Γι αυτό και πρέπει και μπορούν να αποτελέσουν την
πρωτοπορία του αγώνα για την επανεθνικοποίηση της
πολιτικής και πνευματικής μας ζωής.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ κ. ΥΕΘΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

Συγκρότηση Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας ( ΕΣΑΑ )
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
είμαι ο Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος
Γιαννιτσόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής Γ'
Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
και δράττοντας την ευκαιρία από όσα διέκρινα
στο πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, που
αναρτήθηκε προς διαβούλευση, με αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν μεταξύ
άλλων, στη μέριμνα του ΥΠΕΘΑ για το στραΤου κ. Θεόδωρου
Γιαννιτσόπουλου
τιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
Απτχου(Μ) ε.α.
(ΕΔ) καθώς επίσης και στο μείζον θέμα, αυτό
Επίτιμου ΔΓ’Κ
της ίδρυσης και λειτουργίας Εθνικής
του ΓΕΑ
Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας ( ΕΣΑΑ ), αισθάνομαι την Ηθική υποχρέωση ως ενεργό στέλεχος των ΕΔ και
ως απλός φορολογούμενος Έλληνας πολίτης, με πλήρη και απόλυτη ανιδιοτέλεια να απευθυνθώ σε εσάς θέτοντας σας υπόψη, με
τη συνημμένη στο παρόν E mail μου επιστολή, τις απόψεις – προτάσεις μου, έτσι ώστε η συγκεκριμένη πρόταση σχεδίου νόμου με
τις διατάξεις που εισαγάγει στο νομικό πλαίσιο της χώρας μας, να
δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο στον τομέα της ασφάλειας των
αερομεταφορών - επιχειρήσεων των στρατιωτικών ιπτάμενων
μέσων, μέσω του οποίου προάγεται η ασφάλεια πτήσεων, ικανοποιούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας στον τομέα της
αξιοπλοΐας, αυξάνεται το κύρος της χώρας μας και δίδεται ώθηση
στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Με την παρούσα επιστολή θεωρώ ως άκρως αναγκαίο να σας
ενημερώσω για τα βασικά κριτήρια, που κατά την άποψή μου πρέπει να καλύπτει ο συγκεκριμένος φορέας, σύμφωνα και με τις
προβλέψεις των καθ’ ύλη αρμοδίων Οργανισμών της ΕΕ όπως ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ( EDA ), έτσι ώστε να παρέμβετε
με τον τρόπο που εσείς κρίνεται για την συγκρότηση της ΕΣΑΑ και
να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλισθούν

κατ’ ελάχιστο τα βασικά προαπαιτούμενα , ίδρυσης, υπαγωγής,
στελέχωσης, ομαλής λειτουργίας και πιστοποίησης, με στόχο η
ΕΣΑΑ ως ο αρμόδιος φορέας της χώρας μας, να καλύπτει όλα τα
διεθνή πρότυπα και να εκπληρώνει στο μέγιστο το σκοπό ίδρυσης
και λειτουργίας της, ισάξια και αποδεκτή από τους αρμόδιους
διεθνείς οργανισμούς.
Στο προτεινόμενο προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο και όσον
αφορά στις διατάξεις περί Αξιοπλοΐας (άρθρο 51) διαπιστώνεται
μεταξύ άλλων και το μείζον θέμα υπαγωγής της ΕΣΑΑ στο ΓΕΕΘΑ
και όχι στο ΥΠΕΘΑ, γεγονός το οποίο δεν ικανοποιεί την βασική
απαίτηση της πολιτικής αξιοπλοΐας του NATO, που επιβάλει την
ανεξαρτησία των ΕΣΑΑ από τους φορείς προμηθειών και επιχειρήσεων.
Επίσης με την συγκεκριμένη υπαγωγή της ΕΣΑΑ:
• Δεν δύναται να υλοποιηθούν οι προβλέψεις του ευρωπαϊκού
βασικού πλαισίου αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών που
έχει εκδώσει ο EDA, βάσει των οποίων ορίζεται ότι πρέπει να
υπάρχουν διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΣΑΑ και των ελεγχόμενων/εποπτευόμενων από αυτήν φορέων και να παρέχεται
στην ΕΣΑΑ η απαιτούμενη νομική ισχύς για την επιβολή εφαρμογής των εθνικών στρατιωτικών κανονισμών αξιοπλοΐας στους
φορείς των ΕΔ και της εγχώριας αεροναυτικής βιομηχανίας.
• Δεν κατοχυρώνεται νομικά η απαιτούμενη από το ευρωπαϊκό
κανονιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας δυνατότητα της ΕΣΑΑ να χορηγεί
άδειες σε οικονομικούς φορείς της εγχώριας αεροναυτικής βιομηχανίας για την σχεδίαση, παραγωγή και συντήρηση αεροναυτικών προϊόντων.
• Δεν διασφαλίζεται η αμεροληψία της ΕΣΑΑ και η ισονομία
μεταξύ ενός φορέα των ΕΔ και ενός οικονομικού φορέα από την
εγχώρια αμυντική βιομηχανία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον
ίδιο τομέα και αξιολογούνται, αδειοδοτούνται και ελέγχονται με

το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, καθώς θα εποπτεύονται από υπηρεσία υπαγόμενη σε επιχειρησιακό φορέα των ΕΔ.
• Περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες αναγνώρισής της
ΕΣΑΑ από άλλες εθνικές στρατιωτικές αρχές αξιοπλοΐας των
κρατών μελών της ΕΕ και του NATO, αμφισβητώντας ενδεχομένως την αξιοπιστία και το κύρος της. Επιπλέον η μη αναγνώριση
ή η υπό συνθήκες και περιορισμούς αναγνώριση της ΕΣΑΑ ενδέχεται να προκαλέσει:
o Αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών και αδειών που η Ελληνική ΕΣΑΑ θα εκδίδει.
o Επιβολή περιορισμών στα ελληνικά στρατιωτικά ιπτάμενα
μέσα κατά την συμμετοχή τους σε διεθνείς συμμαχικές επιχειρήσεις και ασκήσεις της ΕΕ και του NATO.
o Δυσχέρειες στις προσπάθειες διμερών/πολυμερών συνεργασιών/συμπράξεων της ελληνικής αεροναυτικής βιομηχανίας.
Κατόπιν των ανωτέρω και χωρίς να στοχεύω στο ελάχιστο
σε παρέμβασή μου στο σημαντικότατο έργο σας, κρίνω ως αναγκαίο κύριε ΥΕΘΑ να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις μου,
όπως αυτές αποτυπώνονται στη συνημμένη επιστολή, στο
πλαίσιο του υπόψη νομοσχεδίου και των σχολίων – ιδεών που
συλλέξατε κατά τη διαβούλευση του, έτσι ώστε να παρέμβετε
με τον τρόπο που εσείς κρίνεται για την συγκρότηση της ΕΣΑΑ
και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλισθούν κατ’ ελάχιστο τα βασικά προαπαιτούμενα , ίδρυσης,
υπαγωγής, στελέχωσης, ομαλής λειτουργίας και πιστοποίησης, με στόχο η ΕΣΑΑ ως ο αρμόδιος φορέας της χώρας μας,
να καλύπτει όλα τα διεθνή πρότυπα και να εκπληρώνει στο μέγιστο το σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας της, ισάξια και αποδεκτή από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.
Μετά Τιμής

Το 13ο Αντάμωμα Αεροπόρων Ναυπακτίας
Σε παραλιακό κέντρο της ειδυλλιακό Ψανής, πραγματοποιήθηκε για 13η συνεχή χρονιά,
ανήμερα της Μεγάλη Παρασκευής, το ετήσιο αντάμωμα των αεροπόρων (ε.α.), που κατάγονται
από τη Ναυπακτία και την εγγύς Δωρίδα, μέσα σε συναδελφικό και εορταστικό κλίμα.
Την εκδήλωση τίμησαν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος, ο τέως.
Δήμαρχος Γιάννης Μπουλές και ο πρ. δήμαρχος Αποδοτίας Θωμάς Κοτρωνιάς.
Με την φροντίδα του Βασίλη Σταυρόπουλου προβλήθηκαν αεροπορικά στιγμιότυπα από
ανάλογες εκδηλώσεις και την αεροπορική τοπική ιστορία γενικότερα.
Η εκδήλωση, που έγινε πλέον θεσμός, σχολιάζεται ευμενώς από την τοπική κοινωνία η
οποία εκφράζεται με αγάπη και περηφάνια για την Πολεμική Αεροπορία και το αεροπορικό
πνεύμα με ότι συνεπάγεται αυτό.
Έδωσαν το «παρών» οι : Γεώργιος Φουσέκης, Ιωάννης Σφήκας, Αλέξανδρος
Παπαπασχάλης (γαμπρός Ναυπ.), Βασίλειος Μπαρμπαγιάννης, Θωμάς Κοτρωνιάς, Χρήστος
Νικολόπουλος, Νικόλαος Ρούμπας, Γεώργιος Λαουρδέκης, Εμμανουήλ Αλεξάκης,

Δημήτριος Σακελλάρης, Δημήτριος Σατλάνης, Γεώργιος Κυρίτσης, Ευάγγελος
Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Ευθυμιόπουλος, Τριαντάφυλλος Νασόπουλος, Νικόλαος
Παπασάββας, Παναγιώτης Σφήκας, Ανδρέας Μελίστας, Δημήτριος Διαμαντόπουλος,
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Ηλίας Δημητρόπουλος, Βασίλειος Σταυρόπουλος, Βασίλειος
Διαμαντόπουλος, Δημήτριος Βελής, Γεώργιος Μπαλωμένος, Γεώργιος Καλαντζής,
Κωνσταντίνος Φούτζηλας, Ιωάννης Ζαχαράκης, Παναγιώτης Καραγεώργος, Γεώργιος
Θεοδοσόπουλος, Νικόλαος Πατούχας, Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, Επαμεινώνδας Τσάτσος,
Αντώνιος Αλεξάκης, Νικόλαος Δημητρόπουλος και Σπυρίδων Φλωράκης (Αίγιο).
Παρευρέθηκαν και οι ΕΝ/ΕΝ Αξιωματικοί : Αντισμήναρχος (Ι) Αντώνιος Μακρής. Υπσγός
(Ι) Κωνσταντίνος Γ. Θεοδοσόπουλος και Υπσγός Δημήτριος Γ. Κωνσταντόπουλος.
Για την ανταπόκριση
Ηλίας Δημητρόπουλος

Επιμνημόσυνη Δέηση υπερ Πεσόντων Αεροπόρων στο Αιγαίο
Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Πεσόντων Αεροπόρων στην
θάλασσα του Αιγαίου, τελέστηκε το Σάββατο 13 Ιουλίου
2019, από τον Ηγούμενο της Ι.Μ. Κυρά Παναγιάς πατέρα
Ονούφριο, στη νήσο Κυρά Παναγιά Αλοννήσου, με διοργανωτή την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
(ΕΑΑΑ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής
Ικάρων (ΣΑΣΙ).
Μετά την δέηση, ακολούθησε ρίψη στεφάνου στην θαλάσσια περιοχή της νήσου Ψαθούρα, κάτω από την επιτύμβια πλάκα και το εκκλησάκι που κατασκεύασαν οι έφεδροι
αξιωματικοί στην μνήμη του Σγου (Ι) Αθ. Μπατσαρά.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκ μέρους της ΕΑΑΑ το
μέλος του ΔΣ της, Απτχος (Ι)ε.α. Παναγιώτης Δη μητριάδης, εκ μέρους του ΣΑΣΙ, ο Απτχος (Ι)ε.α.
Δημήτριος Βαμπούλας, Συνάδελφοι και συμπατριώτες
του αείμνηστου Σγού Αθ. Μπατσαρά από την Κατερίνη.
Τους εν αποστρατεία Συναδέλφους, καλωσόρισε ο
Ηγούμενος της Μονής με τον παραδοσιακό τρόπο, αναφέρθηκε στην ιστορία της Μονής η οποία χρονολογείται από
τον 9ο αιώνα, τις προσπάθειες για την αποκατάστασή της
και τα προβλήματα. Μετά τη δέηση, προσφωνήσεις έγιναν
από τον Ηγούμενο της Μονής και τους εκπροσώπους.
Ευχαριστούμε τον Ηγούμενο της Μονής πατέρα
Ονούφριο για την θερμή υποδοχή και την τέλεση της επιμνημόσυνης δέησης, το Διοικητή της 111 Πτέρυγα Μάχης
για την ενημέρωση επί του αριθμού των Πεσόντων και την

παροχή κάθε βοήθειας που του ζητήθηκε, το Λιμεναρχείο
Αλοννήσου για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια,
καθώς και όλους τους Συναδέλφους που παρά το δύσκολο
της θαλάσσιας διαδρομής μετάβασης και επιστροφής αυθημερόν, συμμετείχαν για να τιμήσουν τους Ήρωες
Πεσόντες που χάθηκαν στα νερά του Αιγαίου.
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους Συναδέλφους που προσέφεραν-διέθεσαν τα δύο ταχύπλοα σκάφη τους για τη θαλάσσια μετακίνηση, επιθυμούντες ωστόσο να διατηρήσουν
την ανωνυμία τους.
Προσφορά στην Ιερά Μονή υπέρ Πεσόντων έκαναν, η

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, επιχειρηματίες και Συνάδελφοι που συμμετείχαν στην αποστολή.
Ο επιτάφιος του Περικλέους για τους ήρωες πεσόντες
αναφέρει, «Παίρνοντας ως ανταμοιβή και τον πιο επίσημο
τάφο! όχι αυτόν που εναποθέτουν τα λείψανα, αλλά αυτόν,
στον οποίο απομένει η δόξα μετά θάνατον, και μνημονεύεται αιωνίως, σε κάθε ευκαιρία, είτε με λόγια είτε με έργα».
Ο ηγούμενος της Μονής κράτησε την λίστα για να μνημονεύει τους ήρωες.
Τιμή και δόξα στους ήρωες.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ
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Τιμώντας τους πεσόντες Υποσμηναγούς
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019, στη θέση «Πάτημα» του όρους Βόρας, πραγματοποιήθηκε
η ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης, αφιερωμένη στους πεσόντες Υπσγούς Ταγκαλάκη
Γεώργιο και Νεοχωρίτη Χαράλαμπο.
Οι δύο Υπσγοί, απογειώθηκαν με αεροσκάφος τύπου Τ-6G «HARVARD» (s/n 421) την
22-6-1947 από την αεροπορική βάση Σέδες επιχειρώντας αναγνωριστική πτήση στο όρος
Βόρας, δέχθηκαν αντιαεροπορικά πυρά με αποτέλεσμα να καταρριφθεί το αεροσκάφος στη
θέση «Πάτημα» και οι δύο αεροπόροι να βρεθούν στην αγκαλιά των Αρχαγγέλων.
Το γεγονός συνέβη σε μια θλιβερή και πολυτάραχη περίοδο της Ελληνικής ιστορίας,
του εμφυλίου πολέμου και οι δύο χειριστές θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία, την Εθνική
κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας.
Την ευθύνη οργάνωσης της εκδήλωσης, είχε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας/Παράρτημα Θεσσαλονίκης και περιελάμβανε Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, τρισάγιο στο Μνημείο των πεσόντων
και κατάθεση στέφανων.
Στο σύντομο χαιρετισμό του Πρόεδρου της ΕΑΑΑ και στην ομιλία του Πρόεδρου του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, που έγιναν σε μια έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμό-

σφαιρα, τονίσθηκε η ανάγκη συσπείρωσης του Ελληνικού Λαού και η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ευχαρίστησαν δε και συνεχάρησαν όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή
διοργάνωση της τελετής και ιδιαίτερα τις αδελφές Ασπασία και Σοφία Ταγκαλάκη.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την επίδοση αναμνηστικής πλακέτας από τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος στον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Πέλλας κ. Δημ. Γεωργίτσα.
Ακολούθησε παράθεση καφέ και γεύματος για όλους τους παρευρισκόμενους από τις
αδελφές Ταγκαλάκη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι του Αρχηγού ΓΕΑ, των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ κ. Σπυρ. Καββούρης, το μέλος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Ντούβλης,
Συνάδελφοι ε.α. από τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρόεδρος
και τα Μέλη του Τ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης κ.κ. Αθαν. Δανιηλίδης, Κων.
Λασπίδης, Νικ. Μυλώσης και Γεώρ. Χριστίδης, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ ν.Πέλλας, ο
Πρόεδρος της Αερολέσχης Έδεσσας, καθώς και πολλοί κάτοικοι της γύρω περιοχής.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Συνάντηση της Ε.Α.Α.Α. με τη Διοίκηση του 251 ΓΝΑ
Πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα, 22 Απρ 2019,
η καθιερωμένη εν όψει των Άγιων Ημερών του Πάσχα
επίσκεψη του Δ.Σ. της Ένωσης στη Διοίκηση του 251
ΓΝΑ.
Στην προγραμματισμένη επίσημη συνάντηση με το νέο
Διοικητή, Ταξχο (ΥΙ) κ. Γεώργιο Ζλατάνο και τη νέα
Διευθύνουσα, Ταξχο (ΥΝ) κ. Παναγιώτα Γούλα, ο Πρόεδρος
της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι)ε.α. κ. Σπυρίδων Καββούρης, τους ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο και σημαντικό έργο τους, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει την δεδομένη υποστήριξη της Ένωσης, τόσο στους ιδίους όσο και στο
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων του Νοσοκομείου.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν από τα Μέλη
Δ.Σ. καίρια ζητήματα που αφορούν τους αποστράτους και
τα μέλη οικογενειών αυτών, εστιάζοντας :
– Στην προτεραιότητα των αποστράτων, σε ραντεβού
και εισαγωγή, αμέσως μετά τους εν ενεργεία συναδέλφους.
– Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων
υγειονομικών υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο εξετάσεων,
όσο και νοσηλείας.
– Στην περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας των ραντεβού και στην καθιέρωση έστω και καθυστερημένα, του
«ηλεκτρονικού ραντεβού».
– Την επανέναρξη της διακοπείσας «διετούς περιοδικής εξέτασης των αποστράτων» στο ΤΠΥΕ, που στα χρόνια
εφαρμογής της και στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής,
προσέφερε τα μέγιστα σε αυτούς.
– Στην περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου του
«Γραφείου Εξυπηρέτησης Αποστράτων».
Τοποθετούμενος επ’ αυτών ο κ. Δκτής, προέβη σε διεξοδική ενημέρωση για :
– Τη λειτουργία του Νοσοκομείου, μετά και την δρομολογημένη από τα συναρμόδια Υπουργεία, συστέγαση σε
σύντομο χρονικό διάστημα της Υγειονομικής Υπηρεσίας
του Πυροσβεστικού Σώματος.
– Τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και
να επιλύσει το ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό

προσωπικό του.
– Τις παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα για τους αποστράτους, τους οποίους χαρακτήρισε «στυλοβάτες» του 251 ΓΝΑ, ενημέρωσε πως :
– Τα ραντεβού αυτών, αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία που ακολουθεί σε προτεραιότητα αυτή των εν ενεργεία.
– Τυχόν κενά στα ραντεβού των εν ενεργεία, παραχωρούνται άμεσα στους αποστράτους, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα περαιτέρω αύξησης αυτών.
– Το «Γραφείο Εξυπηρέτησης Αποστράτων» αποτελεί
σημαντικό υποστηρικτικό παράγοντα του Νοσοκομείου
παίζοντας καθοριστικό ρόλο στις παρεχόμενες υπηρεσίες
του.
– Η διαδικασία για την καθιέρωση του «ηλεκτρονικού
ραντεβού» βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτιμά πως σύντομα
θα τεθεί σε λειτουργία.
– Το θέμα της «διετούς περιοδικής εξέτασης των αποστράτων» στο ΤΠΥΕ, δεν το έχει συμπεριλάβει στα άμεσα

υλοποιήσιμα σχέδιά του, υποσχέθηκε όμως να το εξετάσει
και να αναζητήσει τρόπους όσο το δυνατόν συντομότερης
υλοποίησής του.
Η κ. Διευθύνουσα με τη σειρά της, ενημέρωσε για τα
τρέχοντα θέματα αρμοδιότητάς της εστιάζοντας ωστόσο
στο θεσμό του εθελοντισμού και ειδικότερα στο «Γραφείο
Εθελοντισμού 251 ΓΝΑ» που στηρίζεται κυρίως στους
αποστράτους, χρήζει δε περαιτέρω ενίσχυσής του με τη
συμμετοχή περισσότερων εθελοντών τεχνικών ειδικοτήτων.
Μετά το πέρας της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε η
16η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ.
Τέλος, τα Μέλη Δ.Σ. συνοδεία εκπροσώπων της κ.
Διευθύνουσας, επισκέφθηκαν στις κλινικές των ορόφων
τους νοσηλευόμενους αποστράτους, προσφέροντάς τους
αναμνηστικά δώρα και εκφράζοντάς τους παράλληλα τις
ειλικρινείς ευχές για ταχεία ανάρρωση.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 01/2019
1. Με πολύ μεγάλη μας έκπληξη, ενημερωθήκαμε από
το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από την επίσημη ιστοσελίδα
του cnn.gr (και σίγουρα δεν έχουμε κάποιο λόγο να αμφιβάλλουμε για την αξιοπιστία και τις πηγές της είδησης)
πως η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΛ.ΣγΝ.) εξέδωσε απόφαση, αναφορικά με τη συνταγματικότητα των
συνταξιοδοτικών διατάξεων του ν.4387/2016 (γνωστού
ως νόμου Κατρούγκαλου), σε αγωγή που είχε καταθέσει
συνάδελφος ΠΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ .
2. Σύμφωνα δε με πληροφορίες για μέρος του σκεπτικού της απόφασης, οι διατάξεις που αφορούν στον επανυπολογισμό των συντάξεών μας, κρίθηκαν συνταγματικές
καθόσον ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης,
λαμβάνει χώρα πλέον συμφώνως και αναλόγως, των συνταξίμων ετών του Στρατιωτικού.
3. Εν αναμονή της λήψεως από μέρους μας του συνόλου
του σκεπτικού της απόφασης (για την περίπτωση που η
συγκεκριμένη αφορά κάποια συγκεκριμένη «ομάδα» συνταξιούχων συναδέλφων), δεν θα μπορούσαμε να μην
δημοσιοποιήσουμε τα πολλά ερωτήματα-προβληματισμούς που μας γεννήθηκαν και αναρωτιόμαστε,
εάν τα παρακάτω ελήφθησαν υπόψη από τους αρμόδιους
φορείς, πριν την έκδοση αυτής της απόφασης:
α. Γνωρίζουν άραγε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πως
τα Ανώτατα στελέχη των Ε.Δ. και ΣΑ κρίνονται κάθε χρόνο
από τη φυσική τους ηγεσία και ενδέχεται να αποστρατευθούν/συνταξιοδοτηθούν, παρά τη θέλησή τους ; Πως είναι
λοιπόν δίκαια η πρόβλεψη του μέτρου υπολογισμού της
ανταποδοτικής τους σύνταξης, με βάση τα έτη παραμονής
στο στράτευμα για τα συγκεκριμένα στελέχη, από τη στιγμή
που συνταξιοδοτούνται (πολλές φορές πρόωρα και ενίοτε
με πολιτικά και μόνο κριτήρια), χωρίς να το επιθυμούν;

β. Το ίδιο ακριβώς ίσχυε, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις που διέπουν τα στελέχη των Ε.Δ., και
για τους Αξιωματικούς προερχόμενους εξ Υπαξιωματικών,
που αποστρατεύθηκαν Α ΥΤΕΠΑΓΓΕΛ Τ Α και υποχρεωτικά
από την Υπηρεσία τους, επειδή συμπλήρωσαν 35ετία (με
ελάχιστες εξαιρέσεις στελεχών, που παρέμειναν ως έφεδροι για 2-3 έτη ακόμα).
4. Για την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ελήφθησαν άραγε υπόψη τα γεγονότα πως ουδέποτε η Δημόσια
Διοίκηση συμμορφώθηκε πλήρως με τις αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας (ΣτΕ) και ΔΕΝ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ τις συντάξιμες αποδοχές όπως οι αποφάσεις αυτές
επέτασσαν, στα επίπεδα της 31/7/2012; Γιατί εάν υπήρχε
πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις αυτές, τότε και ο
επανυπολογισμός των συνταξίμων αποδοχών του
ν.4387/2016, θα ελάμβανε χώρα με άλλες «σταθερές» .
5. Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική
Δικαιοσύνη και αναμένοντας Απόφαση του ετέρου
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας του ΣτΕ για το ίδιο θέμα,
πιστεύουμε πως ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τους αξιότιμους Δικαστές του ΕΛ.ΣΥΝ., ότι :
α. Υφίσταται αριθμός αποφάσεων των Δικαστηρίων της
χώρας (δικαιώσεις συνταξιούχων για τα Δώρα, επιδόματα
αδείας κλπ) ακόμα και του ΕΛ.ΣΥΝ. (κατάργηση της Ε.Α.Σ.,
συμμόρφωση με τις παλιότερες συνταξιοδοτικές διατάξεις
για συνυπολογισμό επιδομάτων κ.α.), για τις οποίες η
Δημόσια Διοίκηση αρνείται να συμμορφωθεί.
β. Κατά την (μερική) συμμόρφωση της Δημόσιας
Διοίκησης με τις αποφάσεις-δικαιώσεις των
Στρατιωτικών από το ΣτΕ, υπήρξε μεγάλος αριθμός συναδέλφων Στρατιωτικών, που δεν έλαβε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ,
από τα δικαιούμενα ποσά του υπολοίπου 50% των διατά-

ξεων του περιβόητου ν.4093/2012, ενώ στο σύνολο αυτών, έγιναν παρακρατήσεις βάσει των διατάξεων αυτών,
που ήδη είχαν κριθεί ως αντισυνταγματικές.
γ. Μέχρι 31/12/2018, στις συντάξιμες αποδοχές των
Στρατιωτικών, υφίσταντο κρατήσεις-μειώσεις, με βάση
διατάξεις ηλικιακού-ρατσιστικού χαρακτήρα (κάτω των
60, των 55, των 53 ετών κ.ο.κ.), και μάλιστα με αναδρομικό
χαρακτήρα.
δ. Γνωρίζοντας τον φόρτο του ΕΛ.ΣΥΝ. μας δημιουργεί
εύλογη απορία το πως, η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε
τόσο σύντομα (υπενθυμίζουμε πως οι διατάξεις του
ν.4387/2016 ετέθησαν σε ισχύ από τις συντάξεις μηνός
Ιανουαρίου 2019, αλλά από τότε το σύνολο των συνταξιούχων βρίσκεται στο σκοτάδι, αφού οι αρμόδιοι φορείς,
αρνούνται να τους στείλουν ή να αναρτήσουν τόσο τις πράξεις αναπροσαρμογής των συντάξεών τους - με δεδομένο
το έωλο-μετέωρο θέμα της προσωπικής διαφοράς - όσο
και τα μηνιαία ενημερωτικά μηνών Ιαν-Φεβ-Μαρ-Απρ-Μαι
2019), από τη στιγμή μάλιστα που αναμένονται συναφείς
αποφάσεις προγενεστέρων αγωγών συναδέλφων και των
Ενώσεων μας, τόσο στο ΕΛ.ΣΥΝ. όσο και στο ΣτΕ και στην
Επιτροπή Συμμόρφωσης αυτού. Ευχόμαστε πραγματικά αυτή η απόφαση να αποτελέσει την απαρχή έκδοσης συναφών
αποφάσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
6. Πιστεύοντας πως για μία ακόμη φορά το Δικαστικό
Σώμα της Χώρας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων,
ελπίζουμε ότι η αναμενόμενη Απόφαση του ΣτΕ για την
συνταγματικότητα του ν.4387/16 που αναμένεται κατόπιν
της προσφυγής των τριών Ενώσεων Αποστράτων να μην
είναι αντίστοιχη της υπ' όψιν Αποφάσεως του Ε.Σ.

Για το Συντονιστικό Συμβούλιο

Royal Air Forces Association (RAFA) – Ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής στους
πεσόντες Έλληνες και Βρετανούς αεροπόρους περιόδου 1940-41
Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ), στην
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
Πεσόντων Αεροπόρων 1940-41, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Royal Air Forces
Association (RAFA).
Η RAFA έχει καθιερώσει ετήσια εκδήλωση μνήμης και απόδοσης τιμών στους νεκρούς
αεροπόρους (Έλληνες και Βρετανούς) που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, υπερασπίζοντας την
Ελλάδα κατά την περίοδο 28 Οκτωβρίου 1940 έως 31 Μαΐου 1941.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης,
Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Σαββόπουλος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη, ο Διοικητής της 112ΠΜ,
Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Πολυκανδριώτης, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσωπος της Αγγλικής Πρεσβείας, εκπρόσωποι της Αεροπορικής Ακαδημίας, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας,
του Συνδέσμου Παλαίμαχων Αεροπόρων περιόδου 1940-1945, του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Βετεράνων Αεροπορίας, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Πολεμιστών,
του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής
Υπαξιωματικών Διοικητικών, του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων
Αεροπόρων και πλήθος κόσμου.

Η ΕΑΑΑ τίμησε την εκδήλωση, εκπροσωπούμενη από τον Υπεύθυνο Δημοσίων
Σχέσεων αυτής κ. Ηλία Ντούβλη - Σγό (ΥΔΚ)ε.α., ο οποίος κατέθεσε στεφάνι.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

IQ ή EQ? Ιδού η Απορία
Το IQ (Intelligence Quotient) ή Δείκτης Ευφυΐας, αν και αφορά την μέτρηση της ικανότητας Αντίληψης και Εκμάθησης, φαίνεται ότι πλέον δεν αποτελεί παράγοντα επιτυχίας ενός ατόμου.
Αντίθετα το EQ (Emotional Quotient), η Συναισθηματική
Νοημοσύνη, αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να «διαβάζει» τους άλλους. Να επιβιώνει στο πιο δύσκολο περιβάλλον. Να δημιουργεί δυνατές σχέσεις τόσο στην δουλειά όσο
και στην οικογένεια. Να αναπτύσσει Ηγετικές Ικανότητες.
Πρόσφατη έρευνα του «Economic Forum of the World»,
όπου εξετάσθηκαν 10 κορυφαίες δεξιότητες τις οποίες πρέπει
να έχει κάποιος για να μπορέσει να υπάρξει στην αγορά εργασίας έως το 2022, η Συναισθηματική Νοημοσύνη κατέχει
την 6η θέση. Τα άτομα αυτά, στην πλειοψηφία τους είναι γυ-

ναίκες, οι οποίες «προσβλέπουν» ψηλότερα από τους άνδρες.
Βέβαια, υπάρχουν επιστήμονες με καχυποψία που θεωρούν την έρευνα ανεπαρκή και την EQ υπερεκτιμημένη.
Έφεραν ως παράδειγμα ότι στα εργασιακά περιβάλλοντα χωρών και δη της Ιαπωνίας δεν είναι αποδεκτή η Συναισθηματική
Νοημοσύνη. Αντίθετα, καταξιώνεται η «στωικότητα» των εργαζομένων.
Η δική μου θέση; «Άτομα με υψηλό EQ έχουν καλύτερες
κοινωνικές σχέσεις από παιδιά, κερδίζουν τις εντυπώσεις,
χτίζουν καλύτερες προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις
και μειώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες να παρουσιάσουν
κατάθλιψη, να γίνουν παραβατικοί ή να εθιστούν σε ουσίες»
(όπως το ερμηνεύω από τα διάφορα βοηθήματα).
Τελικά το συναίσθημα καθοδηγεί την λογική και λογική

χωρίς συναίσθημα δεν υπάρχει. Η ηγεσία (ο κύριος κρίκος του
EQ), το μεγαλύτερο κλειδί για σωστό τρόπο λήψης απόφασης,
σημαίνει πρώτα απ’ όλα σχέση και όποιος ηγέτης δεν το αντιλαμβάνεται είναι αδύνατο να προχωρήσει στην εποχή μας.
Η ανθρωπιά φέρνει την αφοσίωση. Ίσως σας φανεί παράξενο
αλλά τα 2/3 των Πανεπιστημίων της Τουρκίας, έχουν εντάξει
από το 2017 τμήματα με θέμα το EQ σε διάφορες καταστάσεις!
Έχει αντιληφθεί φαίνεται ότι αυτή είναι η Στρατηγική του μέλλοντος. Εμείς γιατί αργούμε και περιοριζόμαστε σε σεμινάρια
και «εργασίες» Μεταπτυχιακού Τύπου?
«Είμαστε σχηματοποιημένοι και διαμορφωμένοι από αυτά
που αγαπάμε» είχε πει ο Γκαίτε. Εσείς θα κρίνετε: IQ ή ΕQ τελικά;
Ανχος ΠΝ Παναγιώτης Μουντανέας
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Ορκωμοσία νέων Ανθυποσμηναγών Π.Α.
Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε, παρουσία της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της
Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, η ορκωμοσία των νέων Ανθυποσμηναγών της Πολεμικής Αεροπορίας,
στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κ. Ευάγγελος
Αποστολάκης, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρωτάς, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, εκπρόσωποι
των Κομμάτων της Βουλής, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Πτέραρχος (Ι) Χρήστος
Χριστοδούλου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας, ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Αρχηγός του
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος (ΛΣ) Σταμάτιος Ράπτης, εκπρόσωποι των Αρχηγών
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και του Πυροσβεστικού Σώματος, επίτιμοι Αρχηγοί του ΓΕΑ και του
Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Πρέσβεις ξένων κρατών, Ανώτατοι Αξιωματικοί της ΠΑ, αντιπροσωπείες
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Αντιπρόεδρος της
ΕΑΑΑ, Υπτχος (ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστου, συγγενείς και φίλοι των νέων Ανθυποσμηναγών.
Συνολικά ορκίστηκαν πενήντα οκτώ (58) Ανθυποσμηναγοί, εκ των οποίων σαράντα επτά (47) από την Ελλάδα,
έξι (6) από την Κύπρο, δύο (2) από την Ιορδανία, δύο (2) από το Μαυροβούνιο και ένας (1) από τη Λιβύη.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Ορκωμοσία νέων μονίμων Σμηνιών 68ης σειράς ΣΤΥΑ και 54ης σειράς ΣΥΔ

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων Σμηνιών της 68ης σειράς της Σχολής
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και της 54ης
σειράς της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), τριετούς φοίτησης, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.
Τα πτυχία αποφοίτησης επέδωσε ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπο-

λίτης Ηλιουπόλεως, κ.κ Θεόδωρος, εκπρόσωποι των
Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής
Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γιάνναρος,
Ανώτατοι Αξιωματικοί της ΠΑ, αντιπροσωπείες
Αξιωματικών των ΕΔ και των ΣΑ, σπουδαστών ΑΣΕΙ, διατελέσαντες Διοικητές της ΣΤΥΑ και της ΣΥΔ, οι Σύλλογοι
Αποφοίτων ΣΤΥΑ και ΣΥΔ, καθώς και συγγενείς και φίλοι
των νέων Σμηνιών.

Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) μόνιμοι Σμηνίες, από τους οποίους εκατόν ογδόντα τέσσερις
(184) από την Ελλάδα, εννέα (9) από την Κύπρο και ένας (1)
από τη Ζιμπάμπουε.
Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε επίσημα από τον
Αντιπροέδρό της, Υπτχο (ΕΑ)ε.α. Παύλο Χρήστου, το
Γραμματέας της, Σγό (ΤΤΗ)ε.α. Ευστάθιο Καρβουνιάρη
και το Μέλος ΔΣ, Σμχο (ΤΥΕ)ε.α. Ηλία Σβάρνα.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Τριήμερη μετακίνηση στο Βίτσι
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Κυριακή 1/9/2019 και ώρα
10:30 θα πραγματοποιηθεί στο όρος Βίτσι, η καθιερωμένη τελετή
μνήμης και τιμής των πεσόντων κατά την περίοδο 1946-49,
με διοργανωτή την ΕΑΑΣ.
Κατά την μαύρη αυτή περίοδο, έπεσαν υπέρ Πατρίδος, τριάντα
οκτώ (38) Αξιωματικοί και έξι (6) Οπλίτες της Πολεμικής
Αεροπορίας.
Με αφορμή την τελετή, η ΕΑΑΑ θα διαθέσει ένα (1) λεωφορείο
έως 50 θέσεων, καλύπτοντας μέρος του κόστους – θα καταβάλει
Χίλια ευρώ (1000€), για τριήμερη μετακίνηση (31/8-1/9-2/9) των
επιθυμούντων Μελών να συμμετάσχουν σε αυτή (δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*+ της Φλώρινας).
Σύμφωνα με το πρόγραμμα :
α. Σάββατο 31/8/2019 και ώρα 08:00, αναχώρηση από τα
Γραφεία της Ένωσης (Χαλκοκονδύλη 5) - Σκοτίνα (στάση για γεύμα)
- Κλειδί - άφιξη στη Φλώρινα για διανυκτέρευση (με ενδιάμεσες
ολιγόωρες στάσεις καθ’ οδόν για ανάπαυση).
β. Κυριακή 1/9/2019, άφιξη στη θέση «Βέρνο» του όρους Βίτσι (πλησίον Μονάδας
Π.Α.), όπου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και Επιμνημόσυνη Δέηση στον εκεί Ι.Ν. Τιμίου
Προδρόμου και Αγίου Γεωργίου του Ελευθερωτή, Τρισάγιο στο εθνικό Μνημείο των
Πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ομιλίες - χαιρετισμοί, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Εν συνεχεία, επίσκεψη στην περιοχή λίμνης Πρέσπας (γεύμα - καφέ - ανάπαυση) και
επιστροφή στην πόλη της Φλώρινας (διανυκτέρευση).

γ. Δευτέρα 2/9/2019, αναχώρηση από τη Φλώρινα - Καστοριά
- Καλαμπάκα (αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου, επίσκεψη στο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Μανιταριών) - Τρίκαλα (στάση για γεύμα
στην Καλαμπάκα ή στα Τρίκαλα κατόπιν συνεννόησης) - Αθήνα (με
ενδιάμεσες ολιγόωρες στάσεις καθ’ οδόν για ανάπαυση).
Στο πρόγραμμα, μπορούν να γίνουν μικρές αλλαγές, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αποστολής και το ταξιδιωτικό γραφείο.
Κόστος κάθε διανυκτέρευσης (σε ξενοδοχείο 3*+, με πρωινό) συμπεριλαμβανομένων των φόρων:
α. σε δίκλινο δωμάτιο και τρίκλινο δωμάτιο, έως Τριάντα ευρώ
(30€) κατ’ άτομο.
β. σε μονόκλινο, έως Σαράντα Δύο ευρώ (42€) κατ’ άτομο.
Κόστος συμμετοχής στη μετακίνηση (λεωφορείο 50 θέσεων) :
Δέκα ευρώ (10€) κατ’ άτομο, με πληρότητα 100%.
Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: Τριάντα (30) άτομα, με κόστος
συμμετοχής στη μετακίνηση (λεωφορείο 30 θέσεων) Επτά ευρώ (7€)
κατ’ άτομο, με πληρότητα 100%.
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή, 9/8/2019 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) :
α. στο e-mail: pubrel@eaaa.gr
β. στους υπεύθυνους:
κ. Ντούβλη Ηλία-6983503531 (ή εσωτ. 12) &
κ. Πλατάνα Πιέρρο-6983506621 (ή εσωτ. 23)
.Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ
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➤AΡΘΡΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Α.Α.Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΥΤΙΜΕ ΤΗΣ INTERAMERICAN
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ανακοινώνουμε στα μέλη μας την επέκταση συνεργασίας της
ΕΑΑΑ με την Anytime της INTERAMERICAN και στην ασφάλιση
της κατοικίας. Πέραν των οποιοδήποτε εκπτώσεων που υπάρχουν τα μέλη μας θα έχουν επιπλέον έκπτωση 50/0 στα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας (Economic / VaIue / Premium ).
Επομένως, όσοι θέλουν να ασφαλίσουν την κατοικία τους,

μόνιμη ή εξοχική, μπορούν να:
Επικοινωνούν τηλεφωνικά στα: 8011130000 και
2109460000 δίνοντας στο τηλεφωνικό κέντρο τον Κωδικό
Προσφοράς: 100116500000016
ή να μπαίνουν στο site της Anytime :
https://www.anytime.gr/home/programs-covers και αφού

πρώτα συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και επιλέξουν το
πρόγραμμα που επιθυμούν (Economic / Value / Premium και
Content / Content Plus), βάζοντας τον κωδικό προσφοράς πού
ήδη έχουμε αναφέρει λαμβάνουν άμεσα την επιπλέον έκπτωση
50/0 στα συνολικά ασφάλιστρα τους πατώντας το κουμπί
«YΠOΛOΓlΣMOΣ».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝ. ΚΑΙ ΣΩΜ. ΑΣΦ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ
Ομιλία του προέδρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Υπ/χου ε.α.
προς το ακροατήριο.
Κυρίες – Κύριοι Συνάδελφοι, αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και
φίλοι του συνδέσμου μας…
Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι στη συντροφιά μας εκλεκτές προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο, τις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ και τα ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, από την ΕΑΒ Α.Ε., το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ (Π.Κ.Ρ.) -, προσωπικότητες της
Φωκίδος και γενικότερα…
Εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων των μελών του Δ.Σ. , σας
καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να
παρευρεθείτε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχόμεθα καλή
διασκέδαση.
Με την ευκαιρία αυτή και επικαλούμενος τη φιλική μας σχέση, τα κοινά μας ιδανικά και τους
αγώνες που μαζί δώσαμε και δίνουμε για την προκοπή της πατρίδας μας , θα επιθυμούσα να σας
υπενθυμίσω ορισμένα στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την δραστηριοποίηση όλων προς ενδυνάμωση του συνδέσμου που είναι ακομμάτιστος.
Ο σύνδεσμός μας ιδρύθηκε την 24.05.1984 με σκοπό τη σύσφιξη των προσωπικών και οικογενειακών σχέσεών μας, την σφυρηλάτηση του πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης , της
χαλύβδωσης φιλικών δεσμών, την πνευματική, ηθική και πολιτισμική εξύψωση των μελών,
καθώς και στην διατήρηση του Ρουμελιώτικου πνεύματος υπερηφάνειας, υπευθυνότητας και
αφοσιώσεως στα ιδεώδη του τόπου μας.
Για τον παραπάνω σε γενικές γραμμές σκοπό, έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς συνεχίζονται εκδηλώσεις Εθνικοθρησκευτικού και πατριωτικού περιεχομένου, παρεμβάσεις για
ωφελήματα των πατριωτών μας, συνεστιάσεις, ομιλίες πατριωτικού περιεχομένου , κοπή βασιλόπιτας, κάναμε γνώση την ύπαρξη οκτώ (8) ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του νομού, του οποίους ετιμήσαμε και αναλόγως και πολλά άλλα που αποφεύγω
να αναφέρω για να μην κουράσω.
Για τις παραπάνω σε γενικές γραμμές ενέργειες μας, ετύγχαμε συγχαρητηρίων από προσωπικότητες κύρους της Φωκίδος, αλλά και άλλων νομών δεδομένου ότι τέτοιος σύνδεσμος
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας υπάρχει μόνο στην ιερή γη της Φωκίδος και την
αρχαία Δρυοπίδα – Δωρίδα και επίσης τόσοι πολλοί αρχηγοί Γενικών Επιτελείων , στο μικρό σε
πληθυσμό , αλλά μεγάλο σε ιστορία Νομό μας ( Δελφοί – Οδυσσέας Ανδρούτσος κτλ).
Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου

μας αποφασίστηκε η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φιλικά
διακριτά πρόσωπα του συνδέσμου μας, για την συνεχή παρουσία
τους στις εκδηλώσεις μας και την προσφορά τους σε αυτές.
Τέλος σας ευχαριστώ και πάλι που με ακούσατε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση αρχίζοντας από το Ρουμελιώτικο γλέντι μετά
την απονομή των διακρίσεων.
Μετά το πέρας της ομιλίας, ο Πρόεδρος του συνδέσμου με τον
Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Α. και μέλος του συνδέσμου μας καταγόμενο
και φίλο της Φωκίδας Απτχο ε.α. ΣΠΥΡΟ ΚΑΒΒΟΥΡΗ, την κυρία
ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Ν.Δ. στη Β’ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) , του γενικού γραμματέα
του συνδέσμου ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΑΝΙΑ Αντισμήναρχο ε.α. και του ταμία
του συνδέσμου ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΥ Σμηνάρχου ε.α. έκανε την απονομή των τιμητικών διακρίσεων
στα φιλικά πρόσωπα του Συνδέσμου, τα οποία αναφέρονται ονομαστικώς και κατά αλφαβητική
σειρά:
1. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ.
2. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΤΧΟΣ ε.α. Μέλος Δ.Σ. Α.ΑΚ.Ε.
3. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΧΟΣ ε.α. δικηγόρος .
4. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος Προοδευτικού Συλλόγου Γυναικών Καστελλίων – Φωκίδος.
5. ΛΥΚΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ – νευρολόγος 251 Γ.Ν.Α.
6. ΜΑΝΑΙΟΥ – ΠΑΙΔΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Φιλόλογος
7. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών Επιχειρηματίας
8. ΜΠΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ Διακριτικό μέλος του Δ.Σ. του πνευματικού κέντρου Ρουμελιωτών
9. ΜΠΕΖΙΑΝΗ ΕΦΗ Γραμματέας Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.Α.Β. Α.Ε.
10. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Συνταξιούχος Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.)
11. ΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γραμματέας Εκπαιδεύσεως Ε.Α.Β. Α.Ε.
12. ΣΑΝΙΔΑ ΠΕΝΗ Τομεάρχης Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Α.Β. Α.Ε.
13. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τέως Γενικός Διευθυντής στην Ε.Α.Β. Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΥΠΤΧΟΣ ε.α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝ.ΔΥΝ.ΣΩΜ.ΑΣΦ.ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΣ Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κρουαζιέρες Προσωπικού Ε.Δ. στο Αιγαίο
1. Η υπηρεσία Παραθερισμού προσωπικού Ε.Δ. – Clims σε συνεργασία με τη Celestyal Cruise προσφέρει 3ήμερες, 4ήμερες και
7ήμερες κρουαζιέρες στο Αιγαίο για στελέχη των Ε.Δ., Στρατιωτικό,
Πολιτικό Προσωπικό και εν Αποστρατεία Προσωπικό. Οι περιηγήσεις
αυτές αναλύονται παρακάτω:
Α. 3ήμερη κρουαζιέρα «Εικόνες του Αιγαίου»
Λιμάνια Προορισμού: Πειραιάς, Μύκονος, Κουσαντάσι (Έφεσος),
Πάτμος, Κρήτη (Ηράκλειο), Σαντορίνη, Πειραιάς.
Διαθέσιμες Ημερομηνίες: 19 και 26 Ιουλίου καθώς και 23 και 30
Αυγούστου 2019
Κόστος Συμμετοχής ανά άτομο και κατηγορία καμπίνας:
Δίκλινη Εσωτερική Καμπίνα ΙΑ: 295 ευρώ
Δίκλινη Εσωτερική Καμπίνα ΙΒ: 325 ευρώ
Δίκλινη Εξωτερική Καμπίνα ΧΑ: 345 ευρώ
Δίκλινη Εξωτερική Καμπίνα ΧΒ: 365 ευρώ
Μονόκλινη Εσωτερική ή Εξωτερική Καμπίνα: Επιπλέον 65 ευρώ.
3ος/4ος ενήλικας στην ίδια καμπίνα, ανεξαρτήτου κατηγορίας
225 ευρώ.
Παιδιά έως 12 ετών, εφόσον μοιράζονται την ίδια καμπίνα με
δυο (2) ενήλικες: 129 ευρώ
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται:
Διαμονή σε καμπίνα επιλογής σας, πλήρης διατροφή, λιμενικά
τέλη, πρόγραμμα ψυχαγωγίας στο κρουαζιερόπλοιο, μεταφορά με
πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου, Εκδρομή στην Έφεσο και στο
Ηράκλειο καθώς και απεριόριστο πακέτο αλκοολούχων και μη ποτών.
Β. 4ήμερη «Εικόνες Αιγαίου»
Λιμάνια Προορισμού: Πειραιάς, Μύκονος, Κουσαντασι (Έφεσος),
Πάτμος, Ρόδος, Κρήτη (Ηράκλειο), Σαντορίνη, Πειραιάς.

Διαθέσιμες Ημερομηνίες: 22 και 29 Ιουλίου καθώς και 19 και 26
Αυγούστου 2019
Κόστος Συμμετοχής ανά άτομο και κατηγορία καμπίνας:
Δίκλινη Εσωτερική Καμπίνα ΙΑ: 375 ευρώ
Δίκλινη Εσωτερική Καμπίνα ΙΒ: 415 ευρώ
Δίκλινη Εξωτερική Καμπίνα ΧΑ: 445 ευρώ
Δίκλινη Εξωτερική Καμπίνα ΧΒ: 465 ευρώ
Μονόκλινη εσωτερική ή εξωτερική καμπίνα ανεξαρτήτου κατηγορίας: Επιπλέον 85 ευρώ.
3ος/ 4ος Ενήλικας στην ίδια καμπίνα, ανεξαρτήτου κατηγορίας
295 ευρώ.
Παιδιά έως 12 ετών, εφόσον μοιράζονται την ίδια καμπίνα με
δύο (2) ενήλικες: 169 ευρώ.
Ενήλικες: 169 ευρώ
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται:
Διαμονή σε καμπίνα επιλογής σας, πλήρης διατροφή, λιμενικά
τέλη, πρόγραμμα ψυχαγωγίας στο κρουαζιερόπλοιο, μεταφορά με
πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου, Εκδρομή στην Έφεσο και η Ρόδο
καθώς και απεριόριστο πακέτο αλκοολούχων και μη ποτών.
Γ. 7ήμερη Κρουαζιέρα «Ειδυλλιακό Αιγαίο»
Λιμάνια Προορισμού: Πειραιάς, Μύκονος, Μήλος, Σαντορίνη,
Ηράκλειο Κρήτης, Κουσαντασι Τουρκίας, Πειραιάς.
Διαθέσιμες Ημερομηνίες: 15 Ιουλίου2019 καθώς και 19 και 26
Αυγούστου 2019.
Κόστος Συμμετοχής ανά άτομο και κατηγορία καμπίνας:
Δίκλινη Εσωτερική Καμπίνα ΙΑ: 635 ευρώ
Δίκλινη Εσωτερική Καμπίνα ΙΒ: 695 ευρώ
Δίκλινη Εξωτερική Καμπίνα ΧΑ: 735 ευρώ
Δίκλινη Εξωτερική Καμπίνα ΧΒ: 755 ευρώ
Μονόκλινη Εσωτερική ή Εξωτερική Καμπίνα Ανεξαρτήτου
Κατηγορίας: Επιπλέον 135 ευρώ.

3ος/4ος Ενήλικας στην ίδια καμπίνα, ανεξαρτήτου κατηγορίας
515 ευρώ.
Παιδιά έως 12 ετών, εφόσον μοιράζονται την ίδια καμπίνα με
δύο (2) ενήλικες: 289 ευρώ.
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται:
Διαμονή σε καμπίνα επιλογής σας, πλήρης διατροφή, λιμενικά
και λοιπά έξοδα και χρέωση παροχής υπηρεσιών, πρόγραμμα ψυχαγωγίας στο κρουαζιερόπλοιο, μεταφορά με πούλμαν στο κέντρο
της Μυκόνου, Εκδρομή στην Έφεσο και στη Σμύρνη καθώς και απεριόριστο πακέτο αλκοολούχων και μη ποτών.
2. Έξοδα Συμμετοχής καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες.
3. Επισημαίνεται ότι οι τιμές για όλες τις ανωτέρω κρουαζιέρες
ισχύουν εφόσον δηλωθούν και πραγματοποιηθούν κρατήσεις έως
31 Ιουλίου.
4. Τέλη ακύρωσης προγράμματος καθορίζονται από ναυτιλιακή
εταιρεία.
5. Για την υλοποίηση της κρουαζιέρας απαιτείται διαβατήριο για
το στρατιωτικό προσωπικό ή ταυτότητα νέου τύπου για τους υπολοίπους.
6. Αιτήσεις για κρατήσεις
να αποσταλούν, προς
ΓΕΕΘΑ/Β1/Γρ.Παραθερισμού Ε.Δ. με μη υπηρεσιακή αναφορά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση clims@hndgs.mil.gr ή στο ΦΑΞ
2106575167.
Στην αναφορά αναφέρονται τα παρακάτω:
Α. Πλήρη στοιχεία δικαιούχου
Β. Ονοματεπώνυμο Συμμετεχόντων
Γ. Ημερομηνίας Γέννησης Παιδιών (εφόσον συμμετέχουν)
Δ. Τύπος Καμπίνας της επιλογής σας
Ε. Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό-Σταθερό)
Η κράτηση πραγματοποιείται άμεσα.
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➤EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Μέσα από την ΗτΑ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιατρούς της Αγγειοχειρουργικής του 251 ΓΝΑ και το διευθυντή της , που με την μεγάλη του επιστημονική κατάρτιση
και εμπειρία αλλά και απέραντη ΑΝΘΡΩΠΙΑ κατάφεραν
μέσα από μία υπερπροσπάθεια να αποκαταστήσουν σε
πρώτη φάση ένα πολύ δύσκολο θέμα με την υγεία μου.
Eπίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Προϊσταμένη της
και στο Νοσηλευτικό προσωπικό της Αγγειοχειρουργικής
κλινικής !. Εξ άλλου δεν θα μπορούσα να ξεχάσω και το
Δ/Σ της ΕΑΑΑ ΠΑΤΡΕΩΝ για το ενδιαφέρον τους με την
αποστολή φιαλών αίματος!!!.
Παναγιώτης Κυριακάκος
ΕΠΣΓΟΣ Ε.Α.
Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις ευχαριστίες μου τόσο προς το διοικητικό Συμβούλιο του
Παραρτήματος ΕΑΑΑ/Καλαμάτας το οποίο εισηγήθηκε να
μου απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου αυτού,
όσο και στο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ που αποφάσισε, αλλά και τον
Α.ΓΕΑ που αποφάσισε να μου απονέμει τον τιμητικό τίτλο
του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Παραρτήματος Καλαμάτας της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας.
Πλατάνας Πιέρρος
Σμχος ε.α.

Ευχαριστήριο στο ΣύλλογοΟικογενειών
Πεσόντων Αεροπόρων
Ευχαριστώ από καρδιάς, την πρόεδρο και τα Μέλη του
Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων, για τα
συγκινητικά λόγια τα οποία απευθύνουν στην ελάχιστοτητά
μου.
Κάθε Τιμή και Έπαινος, όμως, αξίζει σε Αυτές, τις συζύγους των ηρώων Αεροπόρων μας, που ήπιαν το πικρό
ποτήρι της θυσίας των συζύγων Τους
Σε αυτές τις ηρωίδες Μάνες, που ποτίζουν με αίμα το
δέντρο της Λευτεριάς της Πατρίδας μας !
Κάθε Τιμή και Έπαινος, Υποστήριξη και Συμπαράσταση
αξίζει στα τέκνα των Ηρώων Αυτών.
Τα τέκνα των Ηρώων Αυτών να είναι ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ,
γιατί οι δικοί τους Πατέρες τους στην αιθέρες της Πατρίδας
φρουρούν. Οι δικοί τους Πατέρες, έχουν πάψει να είναι
θνητοί, οι δικοί τους Πατέρες, έχουν περάσει στην
Αιωνιότητα!
Σάκης Μαρκόπουλος
Απόστρατος Αεροπόρος
Ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον
αγγειοχειρουργό του 251 ΓΝΑ για την αντιμετώπιση που

είχα στην πετυχημένη μου επέμβαση ¨Μηροιγνυακή παράκαμψη άνωθεν του γόνατος με μόσχευμα¨ εξασφαλίζοντας σε μένα αξιοπρεπή και ποιοτική καθημερινή ζωή.
Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν η ανθρώπινη σχέση
του γιατρού με τον ασθενή. Τέτοιοι γιατροί είναι κόσμημα
για το 251 ΓΝΑ αλλά και τον ιατρικό κόσμο γενικότερα.
Επίσης θα ήταν παράληψης μου να μην εκφράσω τις
ευχαριστίες μου και στο νοσηλευτικό προσωπικό και την
προϊσταμένη της 8Α κλινικής, για την αμέριστη φροντίδα
που επέδειξαν με χαμόγελο και προθυμία κατά την διάρκεια της νοσηλείας μου. Ο παντοδύναμος να χαρίζει σε
όλους υγεία και δύναμη να επιτελούν το λειτούργημά τους.
Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Παναγόπουλος Ασμχος (ε.α.)

Αγαπητοί συνάδελφοι σε ολόκληρη την επικράτεια της
Ελλάδος όπου με τιμήσατε με την ψήφο σας κατά τις προηγούμενες εκλογές της ΕΑΑΑ εκ βάθους καρδίας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να ευχηθώ συνάμα
υγεία και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Το αυτό
εύχομαι και σε όσους επέλεξαν άλλους ικανούς συναδέλφους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Μανιώτης Δημήτριος Επγος ε.α.

Τελευταίος Χαιρετισμός στον Υποπτέραρχο Εφ. Θεόφιλο Κυριακαράκο
Στις 21 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή για το αιώνιο ταξίδι ο Υποπτέραρχος Θεόφιλος Κυριακαράκος.
Εγεννήθη το 1930 στο Γύθειο Λακωνίας, απόγονος μεγάλης γενιάς των Κυριακαράκιδων τιμημένων αγωνιστών
του 1821.
Γιός εγκρίτου οικογένειας του Γυθείου, περάτωσε τις
εγκύκλιες σπουδές το 1948 στο Γύθειο και μετά εξετάσεις,
εισήλθε στο οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την
αποφοίτηση του και μετά διαγωνισμό, εισήλθε το 1954
στην Πολεμική Αεροπορία με τον βαθμό του
Ανθυποσμηναγού Εφοδιασμού.
Υπηρέτησε σε μονάδες εφοδιασμού, σε Πτέρυγες
Μάχης και σε μονάδες του ΣΑΕ, όπου εγνώρισε από κοντά
τη δύναμη της Μαχητικής Αεροπορίας. Εκεί στο μόχθο της
Γραμμής Πτήσεων, μαζί με τους Ιπτάμενους και τους
Τεχνικούς και στις «βάρδιες» του προσωπικού των Α/Α
μέσων αμύνης και των Ραντάρ, κατανόησε την ανάγκη και
τη σημασία του Εφοδιασμού στην προετοιμασία των
α/φών, μέσων και όπλων για την επιτυχή ολοκλήρωση
της πολεμικής αποστολής της Π.Α.. Εκεί εργαζόμενος νυχ-

θημερόν σε συνεργασία με τους μαχητές αγωνιστές της
μαχόμενης Αεροπορίας, συνειδητοποίησε το βαρύ έργο
του ως Αξιωματικού Εφοδιασμού, που όφειλε σε συνεργασία με το αγωνιζόμενο μαχητικό προσωπικό να εξασφαλίσει όλα τα αναγκαία υλικά και εφόδια, τα καύσιμα και
πυρομαχικά, ώστε η Αεροπορία να είναι πάντοτε έτοιμη
και ικανή να υπηρετήσει την Πατρίδα.
Η τιμή της συμμετοχικής συνεργασίας με τους άλλους
συμμαχητές των λοιπών ειδικοτήτων για την άμυνα της
χώρας έγινε η κύρια αποστολή του.
Το 1966 ενυμφεύθη την προικισμένη με αρετές Μαίρη
Λιόλιου και το ζεύγος ευτύχησε να μεγαλώσει τον Γιώργο
και την Κατερίνα, που με τις πανεπιστημιακές σπουδές
τους έγιναν καταξιωμένες προσωπικότητες με προσφορές
στο κοινωνικό σύνολο. Ο Πτέραρχος ευτύχησε να έχει πολύ κοντά του τον εγγονό του Σπύρο, τον γιό της Κατερίνας,
για τον οποίο ήταν πολύ υπερήφανος και τον υπεραγαπούσε για τις επιδόσεις του στις σπουδές του στη Νομική
Αθηνών.
Η εργατικότητα του και το ήθος τους τον έφεραν στην

ηγεσία του Σώματος του Εφοδιασμού της Π.Α., όπου υπηρέτησε με συλλογική συντονισμένη δράση τα έργα της Π.Α.
και συντέλεσε στην ολοκληρωμένη υψίστη οικονομοτεχνική και επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αεροπορίας.
Αγαπητέ φίλε και παλαιέ συμμαθητή, έφυγες από κοντά
μας αφήνοντας παρακαταθήκες αρχές και αξίες που οι νεώτεροι τις ακολουθούν και ισχυροποιούν την από αέρος
άμυνα της χώρας. Εμόχθησες για μια άρτια οικονομοτεχνική αεροπορική δύναμη, που με πάθος αγάπησες και με
γνώσεις, ζήλο, ενθουσιασμό και υπερηφάνεια υπηρέτησες, εκτελώντας άρτια το χρέος σου ως πιστός και φιλότιμος Έλλην στρατιώτης.
Τώρα, στην πορεία σου προς τον Πλάστη μας και
Δημιουργό μας, οι φίλοι σου και οι συνάδελφοι σου κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ, ως τον τελευταίο Χαιρετισμό μας,
προσευχόμενοι στον Παντοδύναμο να σου χαρίσει την ιερή
γαλήνη της αιωνιότητας.
Παν. Διακουμάκος
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
Επίτιμος Αρχηγός Τ.Α.

➤AΡΘΡΑ

Προκλητικές Αναπολήσεις
Ο κ. Ερντογάν Πρόεδρος της Τουρκίας και οι συνεργάτες του επιτίθενται επανειλημμένα
εναντίον της Ελλάδος κατά προσβλητικό τρόπο. Ανάλογα με την περίσταση, χρησιμοποιούν
την Ελλάδα σαν σάκο του Μποξ.
Το επίσημο Ελληνικό κράτος, θεωρώντας ότι αυτές οι επιθέσεις ξεπερνούν ακόμη και τα
όρια του σοβαρού, και ακόμη θέλοντας να κρατήσει πολιτισμένη και δημοκρατική στάση, τις
αντιμετωπίζει διακριτικά.
Όμως η πνευματική εκπροσώπηση της Ελλάδος, ως ελεύθερη και αντικειμενική, θα έπρεπε
να διατυπώνει τα γεγονότα, που να δίνουν απαντήσεις στις επιθέσεις. Αυτό δεν γίνεται.
Λέει ο Ερντογάν ότι το 1922 στην Σμύρνη «ρίξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα».
Πρέπει να γνωρίζει ο κ. Ερντογάν ότι την Τουρκία τότε την βοήθησε Δύση και Ανατολή.
Και κράτη που μέχρι τότε ήταν συμμαχικά με την Ελλάδα στράφηκαν εναντίον της, και βοήθησαν την Τουρκία που τότε ήταν αντίπαλός τους, για να δημιουργήσουν την Συνθήκη της
Λωζάνης, και να είναι η Τουρκία αυτή που είναι σήμερα. Η Τουρκία πρέπει να ευγνωμονεί
αυτή τη Συνθήκη.
Λέει ο κ. Ερντογάν ότι τα Οθωμανικά πέταλα των αλόγων ακόμη τρίζουν σε χώρες της
Ευρώπης.
Εμείς όμως λέμε ότι τα 2/3 της Τουρκίας είναι Ελληνικά, και ότι από κει αναβλύζουν αρχαίο
Ελληνικό και σοφό πνεύμα, καθώς και νεώτερο, με τους Ελληνικούς κολοσσούς του πολι-

τισμού. Σε αυτά τα μέρη οι Τούρκοι είναι Μουσαφίρηδες, γι’ αυτό δεν αισθάνονται καλά και
παρεκτρέπονται. Η παρουσία της Τουρκίας σε αυτά τα μέρη καθυστέρησε την ανθρωπότητα.
Αλλά ο κ. Ερντογάν δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδος, αλλά παντός Κράτους.
Μερικοί ρωτούν γιατί; Αν είχαν διαβάσει ιστορία θα έπρεπε να είχαν καταλάβει ότι οι Τούρκοι
έκαναν πολυμέτωπο πόλεμο και κατά την Οθωμανική αυτοκρατορία, και αδιαφορούσαν ακόμη
και αν ηττηθούν. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Έχουν μέσα τους το παρορμητικό σύνδρομο για
την εξουδετέρωση κάθε αντιπάλου που αντιστέκεται σε αυτό, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η
Τουρκία βαρύνεται με γενοκτονίες.
Οι Τούρκοι έχουν σκοταδιστική, κενή, αναχρονιστική, τυχοδιωκτική και οπισθοδρομική
συμπεριφορά, που δεν ανταποκρίνεται στον σύγχρονο και πολιτισμένο κόσμο. Με αυτή την
συμπεριφορά εκτίθενται στην διεθνή κοινότητα και η τακτική τους σίγουρα οδηγείται σε αποτυχία.
Οι Έλληνες έχουν μια χρυσή κληρονομιά. Έχουν κληρονομιά τους αρχαίους και νεώτερους
Ελληνικούς διαχρονικούς πολιτισμούς. Αυτοί οι πολιτισμοί φωτίζουν την ανθρωπότητα. Με
το πνεύμα αυτών των πολιτισμών οι Έλληνες πρέπει να θωρακισθούν, όπου θα γίνεται ασπίδα
σε κάθε επιβουλή.
Σπήλιος Δημόπουλος
17η σειρά Σ.Τ.Υ.Α.
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Εκφράζω την βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για το χαμό
του συναδέλφου, φίλου και συγχωριανού επ/γου Δ. Βροντάκη.
Στη σύζυγό του Μαρία και στον γιο του Μανόλη στέλνω την αγάπη μου και τα
θερμά μου συλλυπητήρια.
Εύχομαι ο Παντοδύναμος να σας δίνει δύναμη και κουράγιο.
Ας είναι ελαφρύ το μπισταγιανό χώμα που τον σκέπασε.
ΣΜΧΟΣ εα. Ανδρέας Σφακιανάκης

Επικήδειος Απο-χαιρετισμός
στον Ασμχο Παναγιώτη (Τάκη)
Γεωργίου
Σου φέρνω, φίλε μου,
ένα κομμάτι ουρανού
μενεξελί βαμμένο
απ’ το ηλιόγερμα
στην Οίτη και τη Γκιώνα.
Μια χούφτα χώμα,
απ’ τη γενέτειρά σου γή
των Καστελλιών Φωκίδας.
Δυο κλώνους έλατο,
ένα ματσάκι ρίγανη
και μια χεριά βουνήσιο τσάϊ,
απ’ τις ορθοπλαγές
του μυθικού του Παρνασσού
Ως ταπεινά κτερίσματα
σ’ αυτόν τον ύστατο
τον Από-χαιρετισμό μας.
Και κλείνοντας το γόνυ

μπροστά στο άψυχό σου σώμα,
να εκφράσω, δάσκαλέ μου,
ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Σε Εσένα
τον καλό συμπατριώτη, συνάδελφο,
φίλο μα πάνω απ’ όλα δάσκαλό μου,
δάσκαλό μας, όχι μόνο για όσα μας
έμαθες στις αίθουσες εκπαιδεύσεως
της Σ.Τ.Υ.Α. αλλά κυρίως για όσα μας
δίδαξες με το ήθος σου, τον επαγγελματισμό σου και τη στάση ζωής σου.
Καλό Παράδεισο & καλή αντάμωση
φίλε.
Αλέξανδρος Ι. Βαλάσκας
Επγός (ΤΥΜ) ε.α.

Δωρεά
Υπέρ της Ε.Α.Α.Α.
-Από την κα Προδρομίδου Άννα-Μαρία 100,00€, ως δωρεά στη μνήμη του συζύγου της Επγου ε.α. Προδρομίδη Θρασύβουλου.

Για τον Σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο
( † 12 Απριλίου 2018 )
Ηδη πέρασε ένας χρόνος από τον θάνατο του Σμηναγού Γ. Μπαλταδώρου πάνω από το
Αιγαίο εν ώρα καθήκοντος. Ένας ακόμα Έλληνας αετός μας που έδωσε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την πατρίδα απέναντι στις έμμονες και επίμονες προκλήσεις και απειλές, τις οποίες
αυτή η πατρίδα αντιμετωπίζει. Μέσα στο αεροσκάφος συναπάντησε τον Θάνατο και «έφυγε»
μαζί του, ανάμεσα στο ολόφωτο γαλάζιο του ουρανού και την αφροκύανη ανάσα του
Αρχιπελάγους.
Μια ιδιαίτερη ευαισθησία, την οποία συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο, και βαθαίνει
μέσα στην ψυχή μου, όσο μεγαλώνω, με παρακινεί σήμερα να σας στείλω τη σύντομη τούτη
επιστολή. Είμαι γιος πιλότου της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Ο πατέρας μου έζησε με την
ψυχή του και δόθηκε στις δυσκολίες, τις οριακές καταστάσεις, αλλά και την μέγιστη τιμή, που
χαρακτηρίζουν καίρια το πατριωτικό αυτό λειτούργημα, έχασε φίλους και συναδέλφους στον
αέρα, δοκιμάστηκε πάμπολλες φορές, πετώντας ενάντια σε καιρούς και σε κινδύνους, και
ολοκλήρωσε την καριέρα του διάρκειας 45 χρόνων ως κυβερνήτης αεροσκαφών στην
Πολιτική Αεροπορία.
Καθώς σήμερα αναθυμάμαι τη θυσία του Σμηναγού Γ. Μπαλταδώρου (και ελπίζω πως,
αν τυχόν δουν το μικρό τούτο κείμενο στην «Ηχώ των Αιθέρων» η οικογένεια και οι αγαπημένοι
του που έμειναν πίσω με τον πόνο και την αίσθηση της Απώλειας, ίσως να σταθεί σαν μια μικρή
παρηγοριά γι’ αυτούς το ότι ένας άγνωστός τους κρατά, κι αυτός, στη μνήμη του την ημερομηνία
της 12ης Απριλίου 2018), φέρνω στο νου τους στίχους του ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη, από
τη συλλογή «Τρία Κρυφά Ποιήματα»:
Όπως τα πεύκα
κρατούνε τη μορφή του αγέρα
ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί
το ίδιο τα λόγια
φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου
κι ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί.
Μένουν τα λόγια, η μνήμη, η αίσθηση του ανθρώπου που έχει φύγει… Αλλά πρωτίστως και πάντοτε- μένει τηλαυγές το Ήθος τής Αυταπάρνησης και εδραία η Πίστη στο Ιδανικό. Μέσα
στην ψυχρότητα τούτων των Καιρών, Καιρών Απανθρωπίας, Ασέβειας, και Αήθειας των κάθε
είδους, και αναίδειας, καιροσκόπων, οι αεροπόροι μας, δίνοντας τον Όρκο «Αιέν Υψικρατείν»,
(μας) δίνουν το Υπόδειγμα και το Μέτρο μιας άλλης Ανθρωπιάς.
«Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός…». Αυτό το «Αιέν» όμως, του Όρκου
και του Ήθους, με την ελευθερία και τη δύναμή του, πάντα θα αφοπλίζει καί τον Χρόνο καί τον
Θάνατο. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς…
Με ιδιαίτερη τιμή, και θερμές
ευχαριστίες για τη φιλοξενία,
Κωνσταντίνος Δ. Μεϊντάνης,
Φιλόλογος-μεταφραστής.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ(Ι)εα
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αγαπημένε μου φίλε ΜΠΑΜΠΗ
Με αισθήματα συγκίνησης και δέος, με απέραντη θλίψη
και πόνο συγκεντρωθήκαμε εδώ στη Μεσοταμία Καστοριάς
όλοι: Οικογένεια, συγγενείς, συγχωριανοί, φίλοι και συνάδελφοι για να σε αποδώσουμε φόρο τιμής και εκτίμησης
και να σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο σου ταξίδι στην
αιωνιότητα, Αλησμόνητε ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΕ.
Σήμερα είμάστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, έναν αξεπέραστο σε γενναιότητα και
τόλμη αεροπόρο, έναν λεβέντη, ιδιαίτερα αγαπητό σε
όλους εμάς που έτυχε να τον συναντήσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του, στην ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ αλλά και
στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ της οποίας υπήρξε επί πολλά χρόνια κορυφαίος κυβερνήτης.
Και εγώ προσωπικά που είχα την μεγάλη τιμή να είμαι
φίλος του από το 1968, βρίσκομαι απροετοίμαστος και σε
δύσκολη θέση, γιατί φοβούμαι μήπως με τα φτωχά μου λόγια δεν αποδώσω τα πρέποντα και σμικρύνω το μεγαλείο
και τη λεβεντιά του.
ΦΙΛΕ ΜΠΑΜΠΗ
Πρωτοσυναντηθήκαμε πριν από 51 χρόνια όταν νεαροί
τότε γεμάτοι όνειρα και φιλοδοξίες για τη ζωή περνούσαμε
την πύλη του ΤΑΤΟΪΟΥ για να καταταγούμε στη ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ τμήμα ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ.
Από την πρώτη στιγμή κέρδισες την αγάπη και την εκτίμηση όλων μας, γιατί ήσουν αληθινός, απλός, αυθόρμητος

με πολύ χιούμορ και πάντα αντιμετώπιζες όλα τα προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα όσο σοβαρά και να
ήταν με σύνεση, ψυχραιμία και γενναιότητα.
Υπηρέτησες την ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ και την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ με συνέπεια και αφοσίωση επί δεκαετίες. Με το
ήθος και τον χαρακτήρα σου αλλά και την επαγγελματική
επάρκεια και ευσυνειδησία που σε διέκρινε κέρδισες τον
σεβασμό και την αφοσίωση των υφισταμένων σου, με αποτέλεσμα στην ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ να σου αναθέτουν
τις πιο δύσκολες αποστολές στο Αιγαίο και στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, να σου εμπιστευθούν την μεταφορά των
Προέδρων, των Πρωθυπουργών και Υπουργών σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του κόσμου.
ΜΠΑΜΠΗ
Εδώ δίπλα βρίσκεται η κόρη σου η Χριστίνα, η “κοράκλα”
όπως μου την έλεγες βυθισμένη στη θλίψη και τον πόνο.
Σχεδόν πάντα μου μιλούσες για την Χριστίνα, τι βαθμούς
πήρε στο σχολείο, πως πήγε στα αγγλικά, ποιες ήταν οι
εφηβικές και νεανικές της ανησυχίες. Αυτή ήταν το μόνο
ενδιαφέρον στη ζωή σου. Ο μοναδικός σκοπός σου.
Κι’αυτή όμως σου χάρισε δύο πανέμορφα εγγονάκια τον
Φίλιππο και τον μικρούλη που δεν πρόλαβες να βαφτίσεις.
Δυστυχώς έφυγες νωρίς με αποτέλεσμα να μην προλάβεις
να τα χαρείς όσο ήθελες και αυτά να μη γνωρίσουν καλά
τον παππού τους.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ να είσαι υπερήφανη για τον πατέρα σου, και
να λες στα εγγόνια του το πόσο σπουδαίος ήταν ο παππούς

τους και να ξέρετε ότι αυτός θα βρίσκεται πάντα κοντά σας
ως φύλακας άγγελος, να σας προστατεύει και να σας δίνει
δύναμη και κουράγιο στον δύσκολο δρόμο της ζωής, όπως
έκανε μέχρι τώρα.
ΜΠΑΜΠΗ
Θυμάσαι που πριν μερικά χρόνια απογειωθήκαμε εν
σχηματισμό από την 113ΠΜ στη Θεσσαλονίκη εσύ με MIRAGE F-1 και εγώ με A-7 CORSAIR, ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία.
Εσύ απογειώθηκες πιο γρήγορα και μου έλεγες στον
ασύρματο “ΤΡΕΧΑ ΡΕ ΤΕΜΠΕΛΗ” και τελικά συναντηθήκαμε πάνω από το βουνό των θεών, τον ΟΛΥΜΠΟ και από
εκεί αφού χαιρετηθήκαμε εσύ συνέχισες την πτήση για την
ΤΑΝΑΓΡΑ και εγώ για ΛΑΡΙΣΑ.
Όπως τότε, έτσι και τώρα φίλε μου ΜΠΑΜΠΗ εσύ απογειώθηκες πιο νωρίς και εγώ συνεχίζω την απογείωση αργά αλλά σταθερά, “τεμπέλικα” όπως θα έλεγες και εσύ για
να συναντηθούμε πάλι ψηλά στους ουρανούς για να συνεχίσουμε την ανιδιοτελή φιλία μας.
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΜΕΓΑΛΕ ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΕ
ΚΑΛΟ ΚΑΤΕΥΟΔΙΟ
ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ
Αργυρόπουλος Παναγιώτης
Ταξίαρχος(Ι)εα
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Επγός ε.α (Ι) Χαράλαμπος Μαρκόπουλος

Ταξχος ε.α (ΜΑ) Νικ. Παπαϊωάννου

Βόλου και η ταφή του στο Νέο Νεκροταφείο Βόλου.

Γεννήθηκε το 1950 στην Καστοριά. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία με την 44η Σ.Ι και αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 06-04-2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου
Μεσοποταμιάς Καστοριάς και η ταφή του στο κοιμητήριο
Μεσοποταμιάς.

Γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1951 και αποστρατεύτηκε το 1963.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 08-05-2019 στον Ι. Ναό Αγ. Θεοδώρου
και η ταφή του στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Σγός (ΣΑΕ) ε.α Πάνος Σφήκας

Επγός ε.α (Ι) Κωνσταντίνος Χαϊντούτης

Γεννήθηκε το 1946 στον Πύργο Διρού. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1964 και αποστρατεύτηκε το 1998.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 10-05-2019 στον Ι.Ναό Αγ. Δημητρίου
Πύργου Διρού Λακωνίας και η ταφή του στο Κοιμητήριο
Παναγίτσας Πύργου.

Γεννήθηκε το 1962 στον Πειραιά. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1982 και αποστρατεύτηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών (3) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 06-06-2019 στο
Νεκροταφείο Μεταμόρφωσης.

Ταξχος ε.α (Ο) Ιωάννης Αλεξανδράκης

Υπσγός ε.α (ΜΟΥΣ) Στέφανος Καρύδης

Γεννήθηκε το 1945 στην Ανάληψη – Λαγκαδά Θες/νίκης.
Κατατάχτηκε στην Αεροπορία με την 42η Σ.Ι το 1964 και αποστρατεύτηκε το 1983.

Ασμχος ε.α (ΤΥΑ) Αλέξανδρος Χαραλαμπάκης
Γεννήθηκε το 1947 στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1966 (ΣΤΥΑ 18η) και αποστρατεύτηκε το 2001.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων.

Σγός ε.α (ΜΑ) Βασίλειος Αναγνωστόπουλος
Γεννήθηκε το 1933 στη Βρυσούλα Ιωαννίνων. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1949 και αποστρατεύτηκε το 1976.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 16-04-2019 στο 3ο
Νεκροταφείο Αθηνών.

Σμχος ε.α (Δ) Βασίλειος Κασκάνης
Γεννήθηκε το 1964 στην Πρέβεζα. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1981 (ΣΙ/ 5η Δ) και αποστρατεύτηκε το 2010.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 27-04-2019 στον Ι. Ναό Αναλήψεως
Κορωπίου Αττικής και η ταφή του στο 1ο Κοιμητήριο Κορωπίου.

Ασμχος ε.α (ΤΟΠ) Κων/νος Λουκάς
Γεννήθηκε το 1930 στο Καλλιάνι Γορτυνίας. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1949 (ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 27-04-2019 στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου στο
Καλλιάνι Γορτυνίας και η ταφή του στο εκεί κοιμητήριο

Σμχος ε.α (ΥΥΔ) Νικ. Τσουκαλάς

Γεννήθηκε το 1925 στα Χανιά. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία
το 1950 και αποστρατεύτηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 11-05-2019 στον Ι.Ναό Αγ. Τριάδας
Αμπελοκήπων Αττικής και η ταφή του στον Αγ. Νικόλαο
Λασηθίου Κρήτης.

Ασμχος ε.α (ΤΥΤ) Κων/νος Παπακωνσταντίνου
Γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1957 και αποστρατεύτηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 20-05-2019 στο
Νεκροταφείο Βύρωνα.

Επγός ε.α (ΤΥΤ) Ηλίας Σχοινάς

Επγός ε.α (ΙΓΥ) Γεώργιος Ζησιός

Σμχος ε.α (ΤΜΑ) Αντώνιος Χατζής

Σμχος ε.α Ευάγγελος Μπέλτσιος

Υπσγός ε.α (ΤΥΤ) Ηρακλής Μελέτης

Γεννήθηκε το 1919 στο Συκούριο Λάρισας. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1938 και αποστρατεύτηκε το 1977.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 02-05-2019 στο
Νεκροταφείο Ν. Φιλαδέλφειας στον Κόκκινο Μύλο.

Γεννήθηκε το 1951 στον Αλμυρό Βόλου. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία με την 21η ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1994.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 22-05-2019 στο
Νεκροταφείο Αλμυρού Βόλου.

Σμχος ε.α (Ι) Γεώργιος Ρούσσος

Ασμχος ε.α (ΤΥΤ) Γεώργιος Δαφέρμος

Σγός ε.α (ΤΥΤ) Βασίλειος Σώκος
Γεννήθηκε το 1949 στο Βόλο. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία
το 1968 και αποστρατεύτηκε το 1994.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τεσσάρων (4) τέκνων. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 04-05-2019 στον Ι. Ναό
Μεταμόρφωσης Σωτήρος Βόλου και η ταφή του στο
Νεκροταφείο στη Θέση «Κούκος».

Ταξχος ε.α Δημήτριος Δανόπουλος
Γεννήθηκε το 1925 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1945 και αποστρατεύτηκε το 1975.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 06-05-2019 στο
Νεκροταφείο Βύρωνα .

Γεννήθηκε το 1943 στον Αξό Ρεθύμνης. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1963 (15η ΣΤΥΑ)και αποστρατεύτηκε το 1990.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 28-05-2019 στον Ι. Ναό Αγ.
Παντελεήμονα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης και η ταφή του στο
Νεκροταφείο Αξού Ρεθύμνης.

Ασμχος ε.α (ΤΥΜ) Παναγιώτης Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1938 στα Καστελλιά Παρνασσίδος.
Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1957 και αποστρατεύτηκε το
1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 28-05-2019 στον Ι. Ναό Αγ. Ελευθερίου
Αμαρουσίου και η ταφή του στο Νεκροταφείο Αμαρουσίου.

Σμχος ε.α (ι) ε.α Βασίλειος Κούρτης

Γεννήθηκε το 1940 στα Παλούκια Σαλαμίνας. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1959 (11η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
1994.
Ήταν παντρεμένος και η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 2206-2019 στον Ι.Ν Αγ. Βαρβάρας στα Παλούκια Σαλαμίνας και
η ταφή του στο Νεκροταφείο Σαλαμίνας.

Σμχος ε.α (ΤΥΕ) Παύλος Γαϊτάνης
Γεννήθηκε το 1932 στην Ανάληψη Τριφωνίδας
Αιτωλοακαρνανίας. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1952 και
αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 25-06-2019 στο
Νεκροταφείο Παπάγου.

Ανθστής ε.α (ΤΜΣ) Μιχαήλ Σίβρης
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1981 (33η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2000.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 01-07-2019 στον Ι.Ν . Αγ.
Ανδρέα Βούλας στο Πανόραμα Βούλας.

Ανθσγός ε.α (ΤΥΤ) Ιωάννης Κονιαράκης

Επγός ε.α (ΤΥΜ) Γεώργιος Ανδρεόπουλος

Γεννήθηκε το 1942 στη Δροσιά Χαλκίδας. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1962 και αποστρατεύτηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 02-07-2019 στον Ι.Ν Αγ. Κων/νου και
Ελένης Καλοχωρίου Αυλίδαςκαι η ταφή του στο εκεί
Νεκροταφείο .

Γεννήθηκε το 1931. Αποστρατεύτηκε από την Αεροπορία το
1980.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 03-06-2019 στον Ι. Ναό Αναλήψεως

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε
τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους
τους, την εξ ύψους, παρηγοριά.

Μιχαήλ Ιωαν. Κυριακίδη
!" #$ ! " # $%"&'()" % *+)

Γεννήθηκε το 1927 στον Αγ. Προκόπιο Κέρκυρας.
Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1947 και αποστρατεύτηκε το
1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 06-06-2019 στον Αγ. Προκόπιο
Κέρκυρας και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.
Επγός ε.α (ΤΥΗ) Ηλίας Σβάρνας
Γεννήθηκε το 1961 στην Ελασσόνα. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1978 (30η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2007.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 11-06-2019 στον Ι.Ν Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στην Αμαλιάδα Ηλείας και η ταφή του στο
Νεκροταφείο Φραγκαβίλας..
Γεννήθηκε το 1939 στο Πευκόφυτο Καρδίτσας. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1959 και αποστρατεύτηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Απεβίωσε
την 14-06-2019.

Γεννήθηκε το 1940 στο Μώλο Λοκρίδας. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1958 (ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 2904-2019 στον Ι. Ναό Παναγίας Ξηριώτισσας Λαμίας.

Γεννήθηκε το 1932 στην Πάτρα. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1952 (Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 1975.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 02-05-2019 στον Ι. Ναό Αγ.
Σεραφείμ και η ταφή του στο Νεκροταφείο Παλαιάς Πεντέλης
Αττικής.

Ανθσγός ε.α (ΤΥΗ) Παναγιώτης Τσιριγώτης

Γεννήθηκε το 1933 στην Πάτρα. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1953 (5η/ ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 21-05-2019 στον Ι. Ναό Παναγίας
Μαρμαριώτισσας και η ταφή του στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου.
Γεννήθηκε το 1932 στη Νιγρίτα Σερρών. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1953 και αποστρατεύτηκε το 1972.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 22-05-2019 στο
Νεκροταφείο Παπάγου.

Ασμχος ε.α (ΤΥΕ) Γεώργιος Καραγιάννης

Γεννήθηκε το 1930 στα Νυμφάσια. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1950 και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών (3) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 05-06-2019 στον Ι. Ναό
Αγ. Ισιδώρου στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών.
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Γ. ΚατςαριΔης - α. ΚιτςιΟυ

&

ςυνερΓατες ΔιΚηΓΟριΚΟ ΓραΦειΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ [έξοδα κηδείας,
βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, βοηθήματα θανάτου, μερίσματα κ.λ.π]
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Μιλτιάδου 63 Γέρακας Αττικής 15344

ΤΗΛ 210 6132022 ΚΙΝ 6932065296

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ωραιότατο αμφιθεατρικό οικόπεδο,
εξαίρετου προσανατολισμού, με υπέροχη θέα,
εκτάσεως 623 τμ.
Τιμή λογική.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6973216437 ή 6983519152
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Κινη ματογράφου, που πρα γματοποιήθηκε την
Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 στο CineVille Center στην
Τρίπολη και ώρα 19:00, την ΕΑΑΑ Καλαμάτας εκπροσώπησε το μέλος, Σμχος ε.α. Αριστοτέλης
Γκρίτζαλης.

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Αρκάδων
Πεσόντων Αεροπόρων και Ορκωμοσία
Νεοσύλλεκτων Οπλιτών.

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας, Δήμου Πύλου–Νέστορος για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Ιστορική Μάχη των
Κρεμμυδίων, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή
07 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ.
Κρεμμυδίων και ώρα 10:30, την Ένωση εκπροσώπησε ο Γραμματέας Σμχος ε.α. Ευσ. Σπυρόπουλος,
ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι εκ μέρους της ΕΑΑΑ.

Οδοιπορικό στις Ιερές Διαδρομές της
Αρκαδίας
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα
Αρκαδίας για την συμμετοχή στην επίσημη παρουσίαση του θρησκευτικού–τουριστικού ντοκιμαντέρ
με τίτλο « Οδοιπορικό στις Ιερές Διαδρομές της
Αρκαδίας», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27
Μαρτίου 2019 ώρα 07:00 μμ στο Μαλλιαροπούλειο
Θέατρο Τρίπολης, την ΕΑΑΑ Καλαμάτας εκπροσώπησε ο Ταμίας του Παραρτήματος, Επγός ε.α.
Σταμάτης Μπένος.

Ανάμνηση της ημερομηνίας Γέννησης του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας Δήμου Οιχαλίας για την συμμετοχή στις
εκδηλώσεις για την Ιστορική Επέτειο σε Ανάμνηση
της ημερομηνίας Γέννησης (3-4-1770) του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που πραγματοποιήθηκαν
την Κυριακή 07 Απριλίου 2019 στη θέση
Ραμοβούνι Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, την ΕΑΑΑ
Καλαμάτας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Σμχος ε.α.
Ιωάννης Σαμπαζιώτης και ο Αντιπρόεδρος Σμχος
ε.α. Σπύρος Τριανταφυλλίδης.

Μετά από την παραλαβή προσκλήσεων από την
124ΠΒΕ για την συμμετοχή στις τελετές:
Αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Αρκάδων
Πεσόντων Αεροπόρων και Ορκωμοσίας των
Νεοσύλλεκτων Οπλιτών της Β΄ ΕΣΣΟ 2019 που
πραγματοποιήθηκαν στην 124ΠΒΕ στις 12 Απριλίου
2019 ημέρα Παρασκευή και ώρες 09:45 και 11:30
αντίστοιχα, την ΕΑΑΑ Καλαμάτας εκπροσώπησαν ο
Πρόεδρος Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης και ο
Κοσμήτορας Ασμχος ε.α. Νικόλαος Κουλουμέντας.

Επέτειος Πρώτης Μάχης των Ελλήνων κατά
των Τούρκων
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα
Αρκαδίας για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις του
εορτασμού της 198ης Επετείου της Πρώτης Μάχης
των Ελλήνων κατά των Τούρκων την 14 η
Απριλίου 1821, που πραγματοποιήθηκαν στις 14η
Απριλίου 2019 στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου
του Δήμου Τρίπολης, την ΕΑΑΑ Καλαμάτας εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Σμχος
ε.α. Σπύρος Τριανταφυλλίδης και ο Γραμματέας
Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος.

Εορτασμός Ημέρας Φιλελληνισμού και
Διεθνούς Αλληλεγγύης
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα
Αρκαδίας, για συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τον
Εορτασμό της Ημέρας Φιλελληνισμού και
Διεθνούς Αλληλεγγύης, που πραγματοποιήθηκαν
την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 στην Τρίπολη και
ώρα 10:15 την ΕΑΑΑ Καλαμάτας εκπροσώπησαν ο
Πρόεδρος Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης και ο
Ταμίας Επγός ε.α. Σταμάτης Μπένος.

Επέτειος Εξόδου Βρικίου «ΑΡΗΣ»

AXAΪΑ
1. Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο του ΚΕΤΧ η τελετή παράδοσης παραλαβής της Διοίκησης του ΚΕΤΧ από τον
Υπτγο Σπυρίδωνα Ζώη στον Ταξχο Στυλιανό
Καλαϊτζίδη. Στην εκδήλωση την ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος ε.α
Βασίλειος Χρόνης
2. Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 μετά από πρόσκληση του Δήμου Καλαβρύτων το Δ.Σ της ΕΑΑΑ
Παράρτημα Πάτρας παραβρέθηκε εκπροσωπώντας την
ΕΑΑΑ στις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της πόλεως από τον Τουρκικό ζυγό τιμώντας τους
Αγωνιστές του 1821
3. Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 στα πλαίσια
του εορτασμού της 25ης Μαρτίου ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΑ Παραρτήματος Πάτρας Ασμχος ε.α Βασίλειος
Χρόνης κατέθεσε στέφανον στον Ανδριάντα του
Παλαιών Πατρών Γερμανού στην πλατεία των υψηλών Αλωνίων και παραβρέθηκε στην εξέδρα των
επισήμων κατά την παρέλαση των στρατιωτικών και
πολιτικών τμημάτων
4. Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 μετά από πρόσκληση της ΕΑΑΝ Παραρτήματος Ν.Δ. Ελλάδος ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Παράρτημα Πάτρας Ασμχος ε.α
Βασίλειος Χρόνης παραβρέθηκε στην παρουσίαση
του θέματος '' Οι Γεωπολιτικές εξελίξεις στο Αιγαίο,
την Ανατολική Μεσόγειο και το Διεθνές Δίκαιο '' από
τον Δρα Διεθνούς Δικαίου κ. Παύλο Φωτίου στην
αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.
Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στην 117 ΠΜ παρουσία του μητροπολίτη Ηλείας
κ. κ. Γερμανού, η τελετή των θυρανοίξιων του νεόδμητου Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.
Την Ε.Α.Α.Α εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Πάτρας Ασμχος ε.α Βασίλειος
Χρόνης
2. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Αχαΐας παρέστη ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πάτρας της
Ε.Α.Α.Α Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης στον εορτασμό των ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΩΝ που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στην Πάτρα.
3. Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 το Παράρτημα
πραγματοποίησε πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι.
Η παραμονή εκεί καθώς και στις άλλες δύο πόλεις
που διανυκτερεύσαμε την Νις και τα Σκόπια ήταν εκπληκτική, αποζημίωσε τους συμμετέχοντες
Συναδέλφους και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Εβδομάδα Αφρικανικού Κινηματογράφου

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα
Μεσσηνίας, Δήμου Πύλου – Νέστορος για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Επέτειο Εξόδου του
Βρικίου «ΑΡΗΣ», που πραγματοποιήθηκαν την
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 στην Πύλο, την ΕΑΑΑ
Καλαμάτας εκπροσώπησαν ο Γραμματέας του
Παραρτήματος Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος
και ο Ταμίας Επγός ε.α. Σταμάτης Μπένος.
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα
Αρκαδίας, για συμμετοχή στην εκδήλωση για την
Τελετή Έναρξης της Εβδομάδας Αφρικανικού

Μεσσηνίας, Δήμο Πύλου-Νέστορος για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την επέτειο της
Ναυμαχίας της Μεθώνης, που πραγματοποιήθηκαν
στις 30 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00
στην Μεθώνη, την ΕΑΑΑ Καλαμάτας εκπροσώπησαν
ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σμχος ε.α. Ιωάννης
Σαμπαζιώτης και ο Γραμματέας Σμχος ε.α.
Ευστάθιος Σπυρόπουλος.

Ναυμαχία της Μεθώνης
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα

4. Την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 κατόπιν προσκλήσεως του Δκτή του Ερ. ΜΜ.ΕΕ Αράξου Σμχου (ΜΑ)
Δημητρίου Ντρέ παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος του
Παραρτήματος Πάτρας Ασμχος ε.α Χρήστος Ζάγκλας
εκπροσωπώντας την Ε.Α.Α.Α στην τελετή Ονομασίας
Οδών και Αποκάλυψης Τροποποιημένου
Εμβλήματος της Μονάδος.
5. Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η παράδοση - παραλαβή Διοίκησης της 117
Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα παρουσία του
Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτεράρχου (Ι)
Θεμιστοκλή Μπουρολιά. Στην τελετή εκπροσώπησε
την Ε.Α.Α.Α ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος
Πάτρας Ασμχος ε.α. Χρήστος Ζάγκλας ο οποίος και
απένειμε τιμητική πλακέτα στον απερχόμενο
Διοικητή Τξχο (Ι) Γεώργιο Γιαπιτζή.
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➤AΡΘΡΑ

Πηγή Ψυχικής Δύναμης το ήρεμο πνεύμα
Αλήθεια, πως βρίσκεται το μυστικό για ν' αποκτήσεις
την ηρεμίο; 'Ισως να βρίσκεται στην αλλαγή της ψυχικής
μας στάσης. Αν πάρουμε το τιμόνι στο καράβι της ζωής κι
αν γίνουμε εμείς καπετάνιοι KOI δώσουμε εμείς την κατεύθυνση και δεν το αφήσουμε έρμαιο της τύχης ... Μα είναι
εύκολο να γίνει αυτό;
Είναι εύκολο ν' αλλάξει ο άνθρωπος από τη μια μέρα
στην άλλη; Και πώς θα το πετύχει; Η ζωή της έντασης είναι
ζωή γεμάτη δυσκολίες. Η ζωή της εσωτερικής γαλήνης
είναι ο ιδεώδης τύπος ύπαρξη~ γιατί είναι αρμονική και
απαλλαγμένη από κάθε ένταση. Όμω~ πού θα βρούμε την
εσωτερική γολήνη μας; Αυτή θα την. βρούμε μονάχα αν
διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους τον στίχ. 2 κεφ. 12, όπου
μιλά για «ανακαίνιση του νου».
Πρώτο βήμα, θσλενσ, για την αλλαγή της ψυχικής μας
στάσης, είναι οι σκέψεις: αλλαγή στον τρόπο του σκέπτεσθαι.
Ας μάθουμε να αδειάζουμε το μυαλό μας από κάθε τι
που μας ενοχλεί. Κάποια στενοχώρια, κάποιον ψυχικό
τραυματισμό που οφείλεται σε κακή συμπεριφορά εκ μέρους των άλλων, κάποια αποτυχία, κάποια συκοφαντία,
ένα αίσθημα αντιπάθειας, μια διάθεση εκδικηηκότητοι; και
τόσα άλλα.
Και το απλό γεγονός ότι συνειδητά καταβάλλουμε προσπάθεια για ν' απομακρύνουμε όλες αυτές τις δυσάρεστες
σκέψεις και μόνο αυτό, είναι αρκετό να συντελέσει στην
απόκτηση της ψυχικής ηρεμίας.

«Μα, δεν είναι και τόσο απλό να διώξουμε από το μυαλό
μας όλες τις δυσάρεστες σκέφεκ», Ισωι; και μάλιστα δίκαια, προβάλλει κάποιος τον ισχυρισμό. Ναι, μα ας μην ξεχνάμε και το γεγονός πως, όταν υπάρχει ο πόθος για κάτι,
υπάρχει συνάμα και η τάση για την επιδίωξη της πραγματοποίησής του.
Κι αν πετύχουμε το άδειασμα του μυαλού από τις στενόχωρες και δυσάρεστες σκέψεκ; τί γίνεται ύστερα; Είναι
μοιραία να ξαναγεμίσει. Ας μην αφήσουμε τις παλιές σκέψεις να διεισδύσουν και πάλι στο μυαλό μας. Υπάρχουν
σκέψεις υγιείς και δηριουρνικέτ; που μπορούν να καταλάβουν τη θέση του κενού. Τα μίση, οι φόβοι, οι εμπάθειες κι
όλα τα παρόμοια αισθήματα θα πολεμήσουν να ξαναμπούν
εκεί που τόσο καιρό φώλιαζαν και ένιωθαν σαν στο σπίτι
τους. Χρειάζεται δυνάμωμα και ισχυροποίηση του ψυχικού
τείχους, με σκέψεις υγιείς, ειρηνικές, δημιουργικές .. Και
όσο πιο γερό είναι το τείχος αυτό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ηρεμία που θο νοιώθουμε βαθιά στην ψυχή.
Ας αφήσουμε την φαντασία να τρέξει σε εμπειρίες που
είχαν δημιουργήσει αισθήματα ευχάριστα, όπως ένο θαυμάσιο θέαμα, ένο ωραίο ηλιοβασίλεμα, ένα τοπΙο, ένα φεγγαρόλουστο βράδυ στην ακρογιαλιά, με το φως του φεγγαριού να λαμπυρΙζει στα ήρεμα νερά, μια συναυλΙα, μια
πνευματική ή ψυχική απόλαυση και τόσα άλλα. Και τότε,
θα δούμε πως τέτοιες σκέψεις ενεργούν σαν θεραπευτικό
μέσο. ΕμπειρΙες και θύμησες σαν κι αυτές αναζωογονούν,
ανακαινΙζουν το πνεύμα και φέρνουν γαλήνη.

Η Ανάσταση του Κυρίου,
είναι η Ελπίδα μας!
Κι εμείς, όταν θα γίνουμε παιδιά της Ανάστασης, τότε θα είμαστε άξιοι να
δούμε τον Θεό κατά πρόσωπο».
Μέγας Βασίλειος
Το Πάσχα πέρασε..., τι έμεινε όμως; Είμαστε στην ίδια ρουτίνα, ή άλλαξε τίποτα; Είπαμε «Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι...», όπως προέτρεψε ο
Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός; Και αυτό μας χρειάζεται στην
Αεροπορική οικογένεια και σαν Έθνος ιδιαίτερα. Είναι καιρός να συμφιλιωθούμε και να έχουμε μια πνευματική πορεία με τον «Αμνό» του Θεού, που
ήλθε να πάρει τις αμαρτίες του κόσμου, όπως προφήτευσε ο Ιωάννης ο
Βαπτιστής. Ας δώσουμε σημασία στο πραγματικό νόημα του «Αληθώς
Ανέστη».
1. Η προσφορά: «"Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,
έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος». Με την Ανάσταση αρχίζει η
ΕΛΠΙΔΑ μας για το μέλλον...
- Για την υπόλοιπη εδώ ζωή και
- Για την Αιωνιότητα, αφού ο Κύριος πλήρωσε για τις αμαρτίες μας!
Με τη θυσία Του ο Κύριος άνοιξε τον δρόμο, για να μπορέσει ο άνθρωπος
να βγει από την εξουσία του εχθρού και να μπει στην κυριαρχία του Θεού. Το
να αλλάξουμε εξουσία (αφεντικό), είναι επιλογή δική μας. Πολύ πετυχημένα
ο Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός τόνισε: «Να φύγουμε από τον κοσμοκράτορα
και να πάμε στον Παντοκράτορα!».
2. Η Ανάσταση αποτελεί πηγή ελπίδας, πίστης, ζωής, δύναμης και προπάντων αγάπης. Κι όμως αυτές οι αξίες δεν άλλαξαν την ανθρωπότητα, γιατί
δεν «λάβαμε» με πίστη αυτό που ο Ιησούς Χριστός έδωσε...
3. Η υπόσχεση της δικής μας ανάστασης. Ο απ. Παύλος μας πληροφορεί:
« Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή
για την ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί, όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο
από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών.
Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη
συγγένεια με το Χριστό, όλοι θα ζωοποιηθούν (ξαναπάρουν ζωή). Ο καθένας
με τη σειρά του: πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θ’ αναστηθούν όσοι
είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του» (Α’ Κορινθίους 15.20-23).
Μετά το «Χριστός Ανέστη...», ακολουθεί ο θαυμάσιος κατηχητικός λόγος
του Ιωάννη του Χρυσόστομου: «Μηδείς φοβείσθω τον θάνατον, ηλευθέρωσεν
γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος... Ανέστη Χριστός και συ Άδη καταβέβλησε
(γκρεμίστη κες)... Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται...».
Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα πραγματικό γεγονός! Έχει τη σφραγίδα
ενός τελειωμένου έργου! Είναι σημείο ενός ένδο ξου θριάμβου! Είναι υπόσχεση μιας ερχόμενης πνευματικής Ανάστα σης! Είναι η βεβαιότητα για τη
μέλλουσα κρίση! Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ επιτυχημένα διεκήρυξε: «Η Ανάσταση είναι η μο ναδική ελπίδα ζωής για τον άνθρωπο, στην
επίγεια και στη μετά θά νατο ζωή».
Εύχομαι το Ανέσπερο Φως της Ανάστασης, να φωτίζει τη ζωή μας με αγάπη,
ειρήνη, ελπίδα και πνευματική αφύπνιση.
Σμχος ε.α. Παν. Καραθανάσης

ΕπικρατεΙ συνήθω; η αντΙληψη πως αυτοΙ που φωνάζουν και επιβάλλονται,· αυτοΙ εΙναι και οι δυνατοΙ. Κι όμως,
οι φωνές και τα νεύρα εΙναι εκδήλωση ύψιστης αδυναμΙας.
Κι ο βαθμός στον οποΙον εκδηλώνονται εΙναι ανάλογος με
την αδυναμΙα.
Στην καθημερινή μας συμπεριφορά πώς μιλάμε; Με
νεύρα και επιθετικά ή ήρεμα και δημιουργικά;
Οι λέξεις έχουν βαθειά υποβλητική δύναμη κι αν πρόκειται για λέξεις με περιεχόμενο, τότε ασκούν ευεργετική
επΙδραση.
Σαν άσκηση μπορούμε να επαναλάβουμε λέξεις, όπως
γαλήνη, ηρεμΙα, υπομονή, ανεκτικότητα, καλωσύνη, υψηλά
ιδεώδη ...
ΕΙναι όμως και κάτι άλλο που συντελεΙ στην διατάραξη
της εσωτερικής μας γαλήνης. Καμιά φορά, ένα σφάλμα,
ένα ψέμα, μια απάτη, μια κακή μας συμπεριφορά, διαταράσσει την εσωτερική μας γαλήνη. Και τότε βασανΙζεται ο
άνθρωπος, ψάχνοντας να βρει τρόπους για να καθησυχάσει τη συνεΙδησή του.
Τι θα κάνουμε λοιπόν; Το πρώτο βήμα της επανόρθωσης εΙναι η παραδοχή του λάθους και το δεύτερο βήμα να
αναζητήσουμε τις αιτΙες. 'Ετσι, η εσωτερική γαλήνη, το
ήρεμο πνεύμα, γΙνεται πηγή τεράστιας ψυχικής δύναμης.
Γιατί η πραγματική ψυχική δύναμη πηγάζει από ένα ήρεμο
πνεύμα.
Δημήτρης Η. Λούκας
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➤AΡΘΡA

«Στρατηγική Ψυχραιμία»
του κ. Ευάγ. Γεωργούση –
Απτχου (Ι)ε.α.
Σχεδόν κάθε μέρα διοργανώνονται συνέδρια, ημερίδες, γίνονται μελέτες και κατατίθενται απόψεις και θέσεις
για τα αντικείμενα της Ασφάλειας και Άμυνας της Χώρας
μας. Για την Ασφάλεια του Ελληνικού Λαού από τις γνωστές ασύμμετρες απειλές και για την Άμυνα της Πατρίδας
μας, όπως και την εξασφάλιση των εθνικών συμφερόντων, από την πραγματική και παρούσα εξωτερική απειλή,
την Τουρκία. Τον τελευταίο δε καιρό που η Τουρκία άφησε
τον χώρο της θεωρίας και πέρασε σε αυτόν της πράξης, η
ελληνική και υποθέτω και η κυπριακή κοινή γνώμη, παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις και αγωνιούν για
την τελική έκβαση.
Σε όλες αυτές τις ενασχολήσεις με τα μεγάλα αγαθά
της Ασφάλειας και της Άμυνας, δίνονται ερμηνείες και γίνονται υποδείξεις, όπως και προτάσεις , για τις ενέργειες
και τους στόχους που πρέπει να γίνουν και να τεθούν, ώστε
να εξασφαλισθούν αυτά. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις
που το συνέδριο ή την ημερίδα την διοργανώνει κρατικός
φορέας ή φορέας που είναι στενά συνεργαζόμενος με το
Κράτος μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη άντλησης
σκέψεων και απόψεων των επαϊόντων, οι οποίες ενδεχόμενα, να είναι χρήσιμες στους αρμόδιους προς αξιοποίηση.
Θα περίμενε κανείς, μετά από τόση ενασχόληση και από
τόσες επαναλήψεις έρευνας και εξέτασης του θέματος
‘’Ασφάλεια και Άμυνα της Ελλάδος και της Κύπρου’’, θα
είχε ολοκληρωθεί ή τουλάχιστον θα είχε αρχίσει, η σχεδίαση της Νέας Εθνικής Στρατηγικής των δύο εθνικών
κέντρων. Δεν έχει ακουστεί τίποτα. Ίσως επειδή, κατά κάποιους αρμόδιους, Νέα Εθνική Στρατηγική είναι η επίδειξη
‘’Στρατηγικής Ψυχραιμίας’’, απέναντι ακόμα και στις ενέργειες και στις πράξεις της τουρκικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, που μας αφορούν άμεσα. Είναι λοιπόν
άξιο παρατήρησης και επισήμανσης, αν όσα λέγονται και
τονίζονται από ειδικούς πατριώτες μας, τα ακούει και τα
σημειώνει κανείς!!! Αν σε κάποια αρμόδια φόρα, οι κατάλληλοι επαγγελματίες, συλλέγουν τις πληροφορίες, τις
επεξεργάζονται και τις αξιοποιούν κάνοντας τις κατάλληλες προτάσεις προς τους πολιτικούς τους προϊσταμένους
για την βελτίωση του ‘’Α’’ ή ‘’Β’’ τομέα της Ασφάλειας και
της Άμυνας της χώρας!!! Όχι πως περίμεναν αυτές για να
σκεφθούν και να προτείνουν, διότι και τις γνώσεις έχουν
και το αναγκαίο επιτελικό και ηγετικό υπόβαθρο διαθέ-

τουν.Απλώς η έντονη ενασχόληση της κοινωνίας με τα θέματα Άμυνας και Ασφάλειας, δείχνει ότι αυτά την ενδιαφέρουν και μάλλον ανησυχεί.
Έτσι υπάρχει μία, κατ’ ελάχιστο, απορία , την οποία και
θεωρώ ότι είναι εύλογη, όταν δεν φαίνεται κάποια αλλαγή
και κάποια βελτίωση στην αποτελεσματικότητα, για παράδειγμα, των φορέων Ασφάλειας, απέναντι σε αυτούς που
καταστρέφουν περιουσίες ή ληστεύουν περιουσίες, επειδή
είναι αντίθετοι με την κρατική εξουσία, από τους νόμους
της οποίας ζητούν προστασία όταν συλληφθούν. Αλλά και
στον τομέα της Άμυνας, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα την ίδια στάση κρατάμε όταν αυτή ήταν στην θεωρεία και στις φραστικές απειλές, την ίδια και τώρα που
αυτή μπήκε στη φάση υλοποίησης και τα γεωτρύπανά της
ήδη βρίσκονται στην κυπριακή ΑΟΖ και σε λίγο και στην
ελληνική, για γεωτρήσεις, με ότι αυτό σημαίνει. Μακάρι
και ελπίζω τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται και
η επίδειξη ‘’Στρατηγικής Ψυχραιμίας’’ να μην υποκρύπτει
πολιτική ατολμία, μη καλή προετοιμασία και αδυναμία.
Ένας ιδιαίτερα κρίσιμος τομέας της Εθνικής μας
Άμυνας, είναι αυτός της ‘’Πολιτικής Εθνικής
Άμυνας’’(Π.Ε.Α.) και της ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.
Και για τα θέματα αυτά έχουν γραφεί και λεχθεί πολλά.
Σοβαρές θέσεις και απόψεις έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ αξιόλογες προτάσεις έχουν κατατεθεί, στην
κατεύθυνση της βελτίωσης της Στρατιωτικής μας ισχύος,
με οικονομικά συμφέροντες τρόπους και με πλήρη εμπλοκή του εγχώριου επιστημονικού, τεχνολογικού και βιομηχανικού δυναμικού. Όμως και εδώ, προς τα έξω τουλάχιστον, επικρατεί μεγάλη ‘’ησυχία’’ και ‘’ψυχραιμία’’, ενώ μεγάλα ποσά επενδύθηκαν, για παράδειγμα, στην αξιοποίηση ‘’ηλικιωμένης’’ εναέριας πλατφόρμας για επιτήρηση
επιφανείας, όταν η σύγχρονη τεχνολογία δίνει πολλές άλλες λύσεις. Πέραν αυτού μία άλλη μικρή, αλλά κοστοβόρα,
αεροπορία θα δημιουργηθεί. Λέει, ο Αρχηγός της ισραηλινής Π.Α , ‘’… ότι κρατικό πτητικό μέσο πετάει στο Ισραήλ
είναι υπό την διοίκηση και ευθύνη της Αεροπορίας.’’ Γιατί;
‘’Διότι έτσι επιτυγχάνουμε μείωση του κόστους λειτουργίας και κυρίως, τον κάλλιστο συντονισμό όταν υπάρχει
ανάγκη.’’
Γεγονότα όπως:
• – Η τεράστια οικονομική κρίση της χώρας μας και οι
επιπτώσεις αυτής επί της Στρατιωτικής μας ισχύος.
• – Η απίστευτη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην
Τουρκία, όπου από το κεμαλικό κατεστημένο πέρασε στο
ισλαμικό ανάλογο.
• – Το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016 και οι επιπτώσεις του επί της συνολικής στρατιωτικής ισχύος της
Τουρκίας.
• – Η εμπλοκή της τουρκικής στρατιωτικής μηχανής σε
επιχειρήσεις στην Συρία.
• – Η διάσπαση των σχέσεων Τουρκίας , Ισραήλ και

Αιγύπτου.
• – Η ανακάλυψη σοβαρών ποσοτήτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή Α.Ο.Ζ.
• – Η ευθεία τουρκική αμφισβήτηση και απειλή κατά ελληνικού νησιωτικού εδάφους.
• – Η απόλυτη θέση της Τουρκίας ότι δεν αναγνωρίζει
Α.Ο.Ζ. σε νησιά που βρίσκονται μπροστά από τις δικές της
ακτές.
• – Η κατ’ επανάληψη αποστολή ερευνητικού σκάφους
σε θαλάσσιες περιοχές της ελληνικής και κυπριακής Α.Ο.Ζ.
και τώρα του γεωτρύπανου.
Όλα αυτά, που συνθέτουν την πλήρη εικόνα, ‘’δικές μας
δυνατότητες, τουρκική απειλή’’, δεν έχει φανεί αν μελετήθηκαν και κυρίως πως επέδρασαν στην διαμόρφωση
μιας ΝΕΑΣ, Πολιτικής Εθνικής Άμυνας. Αν υπάρχει ανάγκη. Εμείς απ’ έξω, η κοινή γνώμη, αυτό που βλέπει είναι
την ίδια Πολιτική Εθνικής Άμυνας και πριν τα γεγονότα
αυτά, την ίδια και μετά από αυτά. Ενδέχεται αυτό να είναι
το σωστό και το αναγκαίο. Μακάρι. Υπάρχει όμως μία σοβαρή αμφιβολία στο αν τόσο σοβαρά γεγονότα, δεν είχαν
επίδραση σε βαθμό που να μας οδηγήσει σε αναθεώρηση
της ισχύουσας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας. Για παράδειγμα,
η οικονομική κρίση ποίους τομείς και σε τι βαθμό επηρέασε την μαχητική ικανότητα των δικών μας Ε.Δ. και πως
αυτό αντισταθμίστηκε; Υπήρξαν επιπτώσεις στην ετοιμότητα, αποτελεσματικότητα και γενικά στην επάρκεια της
αποτρεπτικής στρατιωτικής ισχύος της χώρας; Εδώ είναι
το καθήκον και οι ευθύνες Στρατιωτικής και Πολιτικής
Ηγεσίας.
Η αγωνία, η επιθυμία και η ελπίδα όλων ημών, είναι
όλα να έχουν εξετασθεί και να έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα
δεδομένα . Να έχουν γίνει δε, όλες οι αναγκαίες επεμβάσεις όπου και όπως έπρεπε, ώστε τώρα που , απ’ ότι φαίνεται, πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων για πράξεις, η χώρα να διαθέτει την κατάλληλη Πολιτική Εθνικής Άμυνας
και την ενδεδειγμένη Στρατιωτική Στρατηγική. Η τουρκική
απειλή δεν θα αναδιπλωθεί μόνο με την διπλωματία και
τις διεθνείς σχέσεις που έχουμε αναπτύξει. Η ιστορία αυτό
μας διδάσκει,ότι δηλαδή αυτό που η Τουρκία υπολογίζει
είναι η Στρατιωτική ισχύς και η πολιτική αποφασιστικότητα
χρησιμοποίησή της.
Ο Λαός μας έχει κληθεί πολλές φορές, τα τελευταία
χρόνια, να κρίνει Κυβερνήσεις και πολιτικούς για τα έργα
και τις ημέρες τους στην οικονομία, στην παιδεία, στην
υγεία, στις υποδομές και σε πολλά άλλα. Αλλάζει τις
Κυβερνήσεις με την ελπίδα για το καλλίτερο. Αν κληθεί
να κρίνει και για αναποτελεσματικότητα στα θέματα
Ασφάλειας και Άμυνας αυτό θα είναι τραγικό, διότι η αποτυχία και οι επιπτώσεις εδώ είναι πολύ δύσκολα αναστρέψιμες.

-Με λίγα και απλά λόγια -

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
«Ω Μούσα,πες μου με ποιόν τρόπο ο πολυμήχανος εκείνος άνδρας κυρίεψε την οχυρωμένη και
ιερή πόλη της Τροίας».
Από την αρχαία εποχή η Ελληνική γλώσσα επικοινωνίας έχει προικιστεί με άπειρες λέξεις
που φτιάχνουν ωραίες, εύηχες και πολλές φορές ποιητικές προτάσεις για να εποικινωνουμε μεταξύ μας. Και η αίγλη της είναι τόσο μεγάλη που σχεδόν όλος ο κοσμος έχει δανειστεί λέξεις με
Ελληνική ρίζα. Γι’ αυτό τουλάχιστον ας είμαστε υπερήφανοι.
Αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο δεν δώσαμε την κατάλληλη προσοχή να περιφρουρίσουμε
τη γλώσσα μας, δεν δώσαμε σημασία προσκολλημένοι στα δικάμας ενδιαφέροντα, ίσως και να
αδιαφορήσαμε, με αποτέλεσμα σήμερα η Ελληνική γλώσσα επικοινωνίας να έχει πάρει την κατιούσα και ποιός ξέρει τί κατάληξη θα έχει. Και δεν μλάμε για το άπιαστο όνειρο της αρχαίας γλώσσας, ούτε για την πλήρη καθαρεύουσα. Εδώ μιλάμε για την ωραία νεοελληνική γλώσσα, τη γλώσσα
που διαβάζαμε κάποτε στις εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία.
Από τότε που οι αυθεντίες της κρατικής μηχανής εφήρμοσαν το μονοτονικό σύστημα γραφής
χωρίς γραμματική και συντακτικό, τα πάντα στην Ελληνική γλώσσα έχουν αλλάξει. Χάθηκε το
φίνο ελληνικό γούστο και γεμίσαμε με ξενόφερτες πομπώδεις λέξεις που δεν έχουν καμία σχέση
με τον λαό μας. Ρίξτε μια ματιά στα καταστήματα, στις εφημερίδες, περιοδικά και γενικώς στα
Μ.Μ.Ε . Ρίξτε μια ματιά στις τηλεοράσεις και θα μείνετε εμβρόντητοι. Τα πάντα σε ξενικό και βλακώδες ύφος.
Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά; Γιατί καταστρέφουμε την πολύτιμη γλώσσα της επικοινωνίας
μας; Κάποιος όμως θα πεί: υπάρχει πρόοδος, ακολουθούμε την εξέλιξη, υπάρχει μοντερνισμός
και τόσα άλλα που θα μας πείι ότι υπάρχουν. Όλα αυτά όμως είναι ένα μηδενικό, είναι αγυρτία σε

βάρος της γλώσσας μας, της υπόστασής μας και της νοημοσύνης μας. Δεν ξέρετε εσείς οι φωστήρες προοδευτικοί, δεν έχετε ακούσει ότι άν θέλεις να διαλύσεις ένα κράτος μήν κάνεις πόλεμο,
αλλά κατέστρεψέ του τη γλώσσα επικοινωνίας; και μαζί με τη γλώσσα καταστρέφεται η μάθηση,
ιδίως των νέων ανθρώπων, η εμφάνιση και η καλή συμπεριφορά; Δεν τα βλέπετε αυτά κάθε
ημέρα; Δεν έχετε ακούσει και είναι για γέλια, την φράση «καμ πατούσε» που εξηγείται «έλα να
φύγουμε» ή τη φράση «πάμε ριφιφί» που δηλώνει «πάμε για τρέλες» και τόσες άλλες ανόητες
φράσεις;
Οι υπεύθυνοι για τον μαρασμό είναι πολλοί. Ο καθένας μας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
Θέλω όμως να τονίσω ότι το κράτος με οποιοδήποτε κόστος πρέπει να δώσει το δυνατό χτύπημα και να τα αναποδογυρίσει όλα. Το κράτος πρέπει επιτέλους να αφυπνιστεί αν θέλει τα παιδιά
μας, οι επερχόμενες γενιές, να επικοινωνούν με μα ωραία και πέρα για πέρα Ελληνική γλώσσα.
Προς τούτο, καθίσταται αναγκαίο να εφαρμόσει το ορθό είδος εκπαιδεύσεως που θα έχει
ως μοναδικό σκοπό, μέσω της Ελληνικής γλώσσας, να βοηθήσει ην ανάπτυξη ακέραιων ανθρώπων, να βοηθάει το άτομο να είναι ώριμο και ελεύθερο ώστε να δρα με νοημοσύνη, αγάπη και καλοσύνη.
Η γλώσσα μας είναι η σημαία του εαυτού μας.
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