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χρόνια
ΕΑΑΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
ΣΤΑ ΜΕΛΗ

1945-2015

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ/ΕΑΑΑ εύχονται
σε όλους Χαρούμενα Χριστούγεννα,
Χρόνια Πολλά και ο καινούργιος χρόνος
να πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Όταν αποφάσισα να θέσω
υποψηφιότητα ως Πρόεδρος
και να συμπορευτώ σε αυτή
την προσπάθεια, είχα θέσει
ως αδιαπραγμάτευτους
όρους της συμμετοχής μου,
τον εκατέρωθεν σεβασμό,
την ευγενή συμπεριφορά,
το ακομμάτιστο, την ενωμένη προσπάθεια και συνεργασία, την αναβάθμιση της Ένωσης, την αναμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου αυτής και
την εθελοντική συμμετοχή, για το καλό των συναδέλφων και της Ένωσης γενικότερα και όχι για το προσωπικό
ή συντεχνιακό μας όφελος. Να μείνουμε μακριά από
ομάδες και συντεχνιακές μεθόδους.
Εξελέγειν Πρόεδρος με μεγάλη πλειοψηφία εκθέτοντας τις αρχές μου και τα πιστεύω μου σε όλα τα
μέλη, τόσο κατά τις επισκέψεις μου στα Παραρτήματα,
όσο και κατά την επικοινωνία που είχα με καθέναν ξεχωριστά, εκφράζοντας πάντοτε με ειλικρίνεια, τις
απόψεις μου και τους προβληματισμούς μου, σχετικά
με τη νέα Ένωση, αντάλλασα απόψεις και με τις επιστροφές που είχα κάθε φορά προετοίμασα το σχέδιο
Δράσης. Ένα σχέδιο, πρωτοφανές για τα δεδομένα
της Ένωσης, το οποίο πραγματικά έδινε όραμα και
προοπτική αλλαγής στην Ένωση, αλλαγή την οποία
όλοι ήθελαν, και γι’ αυτό οι συνάδελφοι, με τίμησαν
με την ψήφο τους.
Το σχέδιο Δράσης πραγματικά στην αρχή επικροτήθηκε
και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από την συντριπτική
πλειοψηφία των μελών μας. Δώσαμε δύσκολους
αγώνες και αντιμετωπίσαμε κατευθυνόμενες επιθέσεις
επιτυχώς, κερδίσαμε δύσκολες μάχες, αλλά τότε
είχαμε συνοδοιπόρους την συντριπτική πλειοψηφία
των μελών και βέβαια αυτών που σήμερα δυστυχώς,
μετετράπησαν σε επιτιθέμενους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Απαιτείται άμεσα μια μακρόπνοη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική για την
αντιμετώπιση της νόμιμης και ειδικότερα της παράνομης μετανάστευσης πρίν είναι αργά για εμάς
τους Έλληνες και τη χώρα μας.
Η λύση κύριε Υπουργέ δεν είναι να τους αφήνουμε
ελεύθερους στην Ομόνοια, στο Πεδίο του Άρεως
και στην Πλατεία Βικτωρίας!! Δεν πάει άλλο.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

✒

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2016
Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι η κοπή βασιλόπιτας
της ΕΑΑΑ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31-12016 και ώρα 12:00 στο ΚΕΔΑ/Ζ. ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Κατά τη διάρκεια των Αγίων Εορτών των
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2016,
η Ένωση θα παραμείνει κλειστή από
23/12/2015 μέχρι 7/1/2016.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Αποστράτων και εν ενεργεία
Στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.

Π

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου μεγάλη και
δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των απόστρατων και εν ενεργεία
στελεχών των ΕΔ και ΣΑ.. Βροντοφώναξαν ότι διαφωνούν κάθετα με τις
νέες μειώσεις των συντάξεων, των μισθών και τη συρρίκνωση της μαχητικής
ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Καταδίκασαν, παράλληλα, την παρέμβαση των εταίρων δανειστών σε θέματα
Εθνικής Άμυνας και διαμαρτυρήθηκαν
για την πολιτική της κυβέρνησης.
Η διαδήλωση ξεκίνησε στις 3.00 το
μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος
όπου ήταν συγκεντρωμένοι απόστρατοι
αλλά και πολλοί εν ενεργεία αξιωματικοί, κρατώντας
πανό με συνθήματα κατά της κυβέρνησης καθώς και
ελληνικές και στρατιωτικές σημαίες. Το κοινό τους αίτημα
ήταν να μην εφαρμοστεί περαιτέρω μείωση στις αποδοχές
τους όπως προβλέπουν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης,
η άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ και όχι
άλλες περικοπές στον τομέα της Άμυνας που έχουν
άμεση επίπτωση στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

Ο εκτουρκισμός της
εκπαίδευσης στη Θράκη
δυστυχώς συνεχίζεται!
Τα τελευταία 10 χρόνια λειτουργούν σε αρκετά ελληνικά
σχολεία τα ευρωπαϊκά προγράμματα επαφής, συνεργασίας

Αρχικά, μίλησαν οι Πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων
οι οποίοι απευθυνόμενοι στους συναδέλφους τους, απόστρατους και μη, δήλωσαν ότι η πορεία πραγματοποιείται
προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα άδικα μέτρα
που θα τους επιβληθούν τονίζοντας ότι ανάλωσαν τη
ζωή τους στην υπηρεσία του καθήκοντος και ότι αποτελούν τον πυρήνα της ασφάλειας της χώρας μας.
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
και ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών με την ονομασία Comenius. Σχολεία από την Ελλάδα πηγαίνουν σε
χώρες του εξωτερικού πραγματοποιώντας διάφορες δράσεις. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει για
τους μαθητές ωφέλιμα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α καθώς η
γνωριμία με ευρωπαϊκές χώρες θα άνοιγε τους ορίζοντές
τους.

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

Ε.Α.Α.Α.

HτΑ

2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 534

A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Μέσω τηλεφωνικού κέντρου:
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

Η λειτουργία χειμερινής περιόδου του ΚΕΔΑ/Ζ άρχισε από
29-10-2015 ως εξής:
Α. ΛΕΣΧΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ
(1) Καθημερινές απο13:00-16:00
(2) Παρασκευές από 13:00-16:00 και από 19:00-22:00
(3) Σάββατα από 12:00-15:00 και από 19:00-22:00
(4) Κυριακή από 12:00- 15:00.
Β. ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
(1) Καθημερινές από 10:30-13:00 και από 20:00-00:00
(2) Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές από 10:30-13:00
και από 16:00-23:00.
Γ. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΣΕΠΑ
(1) Τρίτες, Πέμπτες και Σάββατα από 09:00-13:30
(2) Τετάρτες και Παρασκευές από 09:00-13:00 και από
18:00-20:30.
(3) Δευτέρες και Κυριακές κλειστό.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Επίσης θα διατίθενται δωμάτια στους δικαιούχους κατόπιν
συνεννόησης με Reception ΚΕΔΑ/Ζ στα τηλέφωνα
22940-51158 και 685-115.

Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

EKΔΟΤΗΣ
Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κων. Ρώτας, Ασμχος (ΤΗ) ε.α.
rotasK39@gmail.com
6983506596 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός ε.α. (ΥΟΚ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333
Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459
Τηλ. Λέσχης: 2310-269033
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2
Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323
e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας
Τσιριγώτη 7 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-24623
Fax: 22210-75666
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε στις
3/12/2015 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 7/12/2015.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Εγκρίθηκε το
Καταστατικό της «ΚΙΒΩΤΟΥ»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔΑ/Ζ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔΑ/Ζ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
1. Σας αναφέρουμε ότι η Μονάδα μας, πρόκειται να λειτουργήσει καθ’ όλη την περίοδο εορτασμού των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, από 16 Δεκεμβρίου 2015 έως και
την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016.
2. Συγκεκριμένα, από 18 Δεκεμβρίου 2015, πρόκειται να
ξεκινήσει η καθημερινή λειτουργία της Λέσχης Παραθεριστών (γεύμα-δείπνο) και του μπαρ ημιορόφου, καθώς και
η διάθεση δωματίων Μοτέλ-οικημάτων για τους ε.ε. και
ε.α. δικαιούχους (ως ημερομηνία παράδοσης δωματίων
ορίζεται το πρωινό της 10-1-16).
3. Συναφώς σας αναφέρουμε ότι πρόκειται να διοργανωθούν χοροεσπερίδες για την παραμονή Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς στις 25 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου 2015
αντίστοιχα.
4. Προσκλήσεις των ανωτέρω χοροεσπερίδων θα διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά από το Γραφείο Υποδοχής ΚΕΔΑ/Ζ (τηλ. 22940-5-1168) από την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 έως την 21/12/15 για προσκλήσεις Ρεβεγιόν Χριστουγέννων και την 28/12/15 για προσκλήσεις Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις
εκδηλώσεις, δεν γίνεται δεκτή καμία τηλεφωνική κράτηση.
5. Χειριστής θέματος: Ανθσγος (ΤΜΜ) Αντώνιος Γαβαλάς
(τηλ. 1168)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την Απόφαση 533/2015 του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε το Καταστατικό
της «Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων
Δυνάμεων», δηλαδή του νέου Συνδέσμου
πολιτισμού και επιστημών, που τα ιδρυτικά
του Μέλη, 133 τον αριθμό, είναι αγαπητοί
και διακεκριμένοι Στρατιωτικοί των ΕΔ και
ιδιώτες. Η ιδρυτική Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την 20η Μαϊου 2015 στη ΛΑΕΔ.
Έτσι υλοποιείται με τον καλύτερο τρόπο
μία πρωτοβουλία που ως γνωστόν είχε
ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια. Πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ είναι ο Αντγος
(ΜΧ) Μπάκας Δ., (ΣΣΕ1966). Επίτιμος Δκτής
ΣΔΑ, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός
του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου,
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών
και του RCDS(Royal college defence Studies)

Κων/νος Ρώτας
Αντιπρόεδρος Π.ΔΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΝΙΜΙΤΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στο
ΝΙΜΙΤΣ από 30 Οκτωβρίου 2015 στο
χώρο του Β’ Παθολογικού Εξωτερικού
Ιατρείου θα λειτουργεί Ιατρείο Λοιμώξεων.
Το Ιατρείο θα εξετάζει κάθε Παρασκευή από ώρα 08:30 -10:30 κατόπιν

προκαθορισμένου ραντεβού, το οποίο
μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κλείσει
στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα: 210-7288367
και 210-7227523.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Η Δομή της προσωπικότητας της
Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων Σήμερα
Σήμερα οι ανθρωπιστικές επιστήμες
κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στο πλευρό των τεχνικών επιστημών μέσα στο στρατό.
Η τεχνική επάρκεια και το αξιόμαχο
ενός στρατού εξαρτώνται από την
επιστημονική του πρόοδο τόσο στις
τεχνολογικές όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι εμπροσθοφυλακές της σύγχρονης πολεμικής μηχανής δεν είναι πλέον τα στρατεύματα
που αγρυπνούν στα σύνορα, αλλά
επιστήμονες (φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι)
που εργάζονται σ' αναρίθμητα επιστημονικά εργαστήρια. Οι σύγχρονοι
στρατοί είναι μεγάλες επιχειρήσεις,
που περιλαμβάνουν 500 περίπου ειδικότητες καταμερισμένες σε τομείς
που απαιτούν αποκέντρωση της
εξουσίας και πολύπλοκο Ιεραρχία, με
ηγετικές ικανότητες και στα πιο μικρά
κλιμάκια. Το γόητρο της στολής σήμερα έχει εξασθενίσει και η τυπική πλευρά της εξουσίας παραχωρεί τη θέση
της στη ψυχολογική πλευρά. Ο ηγέτης

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 600 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.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

της Μ.Βρετανίας. υπόψη ότι σύμφωνα με
το Καταστατικό της «ΚΙΒΩΤΟΥ» μέλη της
μπορούν να εγγραφούν ΟΛΟΙ οι Έλληνες
– Ελληνίδες και Κύπριοι- Κύπριες, άσχετα
αν έχουν ή δεν έχουν επιστημονικό ή πολιτιστικό έργο και ορισμένες κατηγορίες
μπορούν να συμμετάσχουν στο ΔΣ του
Συνδέσμου. Κατόπιν αυτού καλούμε ΟΛΟΥΣ
να εγγραφούν Μέλη της «ΚΙΒΩΤΟΥ» και
λεπτομέρειες μπορούμε να τους παράσχουμε τηλεφωνικά (6983506596) ή με
e-mail (rotask39@gmail.com). Τώρα ανακαινίζεται το γραφείο της «ΚΙΒΩΤΟΥ» στην
Ασκληπιού 124, Αθήνα, που είναι προσφορά φίλου του Προέδρου και καταρτίζεται η ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

δεν επιβάλλεται με την εμφάνιση, αλλά με τα προσόντα, τις γνώσεις και τη
δύναμη της προσωπικότητας του.
Ο Αξιωματικός, σαν χειριστής του
έμψυχου δυναμικού, στα χέρια του
οποίου θα αξιοποιηθεί και θ' αποδώσει ο τεχνικός εξοπλισμός είναι απαραίτητο να γνωρίζει τη ψυχολογική
δομή, τις ικανότητες και τις αντιδράσεις του ανθρώπινου παράγοντος, για
να μπορεί ν' ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της αποστολής
του.
Προκειμένου να δοθεί μια συνοπτική, αλλά ολοκληρωμένη εικόνα του
ανθρώπινου παράγοντα, είναι σκόπιμο να σκιαγραφηθεί αρχικά η δομή
της προσωπικότητας, η ψυχολογική
εξέλιξη και τα ψυχολογικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά την άνδρωση του νέου ατόμου στο κοινωνικό
περιβάλλον και στη συνέχεια τα προβλήματα προσαρμογής και οι ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις του κατά τη
στρατιωτική θητεία.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

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 ΕΑΑΣ μέχρι τις 5
εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η οποία
εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί
το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν 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 ΕΑΑΑ.
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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Ε ΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επίσημος Εορτασμός του Προστάτη
της Πολεμικής Αεροπορίας

Εκδήλωση της ΠΑ
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τ

ην Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
2015, στο πλαίσιο της εορτής
του Προστάτη Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), πραγματοποιήθηκε, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, μουσική εκδήλωση, με
τη συμμετοχή του Βασίλη Σκουλά, του Γεράσιμου Ανδρεάτου,
της Ελένης Παπαδοπούλου, της
Χριστίνας Μπλεντέα, του Δημήτρη Σιγαλού, οι οποίοι προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς να
συμμετάσχουν, του Αρχισμηνία
Πέτρου Καρύδη και της Μπάντας
της ΠΑ, υπό τη διεύθυνση του Σμηναγού
(ΜΣ) Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με απονομή
διπλώματος και αναμνηστικού μεταλλείου, από τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας, κ.
Πάνο Καμμένο και
τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Βαΐτση, Βετεράνοι
που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας και στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ» στην
Κύπρο.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της
Δημοκρατίας ως εκπρόσωπος της Αυτού
Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας, Αρχηγοί Κομμάτων, μέλη της
Κυβέρνησης, Βουλευτές, ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο
Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας,

Τ

ην Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε, στη Σχολή Ικάρων,
στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, ο επίσημος εορτασμός του
Προστάτη της Πολεμικής
Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχάγγελου Μιχαήλ, παρουσία
του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και εκπροσώπου
της Κυβέρνησης, κ. Πάνου
Καμμένου και του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου
Βαΐτση.
Στην τελετή παρευρέθηκαν, ο Βουλευτής
κ. Ιωάννης Δέδες, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο κ. Αθανάσιος Μπούρας,
ως εκπρόσωπος της Μείζονος Αντιπολίτευσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άμυνας, κ. Δημήτριος Βίτσας, ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Νικόλαος
Σακελλαρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.

οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
Ανώτατοι Αξιωματικοί των ΕΔ και των
ΣΑ, Επίτιμοι Αρχηγοί των ΕΔ, προσωπικό
της ΠΑ, αντιπροσωπείες των ΕΔ και των
ΣΑ, εκπρόσωποι των τοπικών πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών, μαθητές
των Παραγωγικών Σχολών, ο Πρόεδρος
της ΕΑΑΑ και τα μέλη του ΔΣ ,διάφοροι
Σύλλογοι και πλήθος κόσμου.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο
Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική
Βάση Δεκέλειας

Τ

ην Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική
Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων για τον Εορτασμό
του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην τελετή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι, της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής,
ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και εκπρό-

σωπος της Κυβέρνησης, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι Αρχηγοί
των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, o Πρόεδρος
της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης, αντιπροσωπείες Αξιωματικών
και Υπαξιωματικών των ΕΔ και των ΣΑ,
καθώς και Ενώσεων Αποστράτων και
Πεσόντων Αεροπόρων.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Αθηναγόρας, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των
Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ.
Γιάννης Ταφύλλης, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών
των ΕΔ και των ΣΑ, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ
και ΓΕΑ, αντιπροσωπείες Ενώσεων Αποστράτων, πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, αντιπροσωπείες ξένων χωρών και τοπικές πολιτειακές Αρχές.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων!
“Οι Ένοπλες Δυνάμεις
αποτελούν σήμερα,
μέσα από το συνταγματικό τους ρόλο και αποστολή, εγγυητή της εδαφικής ακεραιότητας της
χώρας μας, που είναι και
η προϋπόθεση για την
πλήρη λειτουργία της
Δημοκρατίας μας και της
ελεύθερης άσκησης των
πολιτικών, οικονομικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού μας.
Γιατί καμία Δημοκρατία
δεν μπορεί να λειτουργεί
σωστά και αποτελεσματικά προς όφελος των
ανθρώπων της, εάν δεν εξασφαλίζονται
όροι ασφάλειας και ειρήνης.
Γιατί καμία Δημοκρατία δεν μπορεί να
λειτουργήσει και να πάει μπροστά, χωρίς
οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική καταξίωση και δικαιοσύνη, χωρίς Ένοπλες

Δυνάμεις δυνατές και
αποτελεσματικές, με
πίστη στο Σύνταγμα και
την πατρίδα.
Και αυτό είναι το βαθύτερο μήνυμα της σημερινής ημέρας,
Στη δύσκολη συγκυρία που περνάμε πολλά μπορούν να εκτεθούν σε κινδύνους. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να εκτεθεί σε κανέναν κίνδυνο η ακεραιότητα, η ασφάλεια
και η ανεξαρτησία της
χώρας, αλλά και η ίδια
η Δημοκρατία. Διότι οι
εγγυητές της, είναι οι Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις για τις οποίες πρέπει όλοι οι
Έλληνες να αισθανόμαστε και υπερήφανοι και ασφαλείς.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Στη Δοξολογία η οποία τελέστηκε στον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη παρέστησαν, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ΥΕΘΑ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, εκπρόσωποι
κομμάτων, η Στρατιωτική Ηγεσία των ΕΔ και ΣΑ, εν ενεργεία Ανώτατοι και Ανώτεροι
Αξιωματικοί, Εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επίτιμοι Αρχηγοί, οι Πρόεδροι
των ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ, και πλήθος κόσμου. Στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπης Παυλόπουλος.
Δήλωση κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Σήμερα είναι ημέρα γιορτής των Ενόπλων Δυνάμεων.
.Η ημέρα που γιορτάζει η Υπέρμαχος Στρατηγός, η Προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Εύχομαι να έχει υπό τη Σκέπη της όλους τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς,
Στρατιώτες, Ναύτες και Σμηνίτες, τους Εθνοφύλακες, τους Αποστράτους αλλά και
τους Εφέδρους, προκειμένου να συνεχίζουν την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας
και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Σήμερα, η σκέψη όλων πηγαίνει στους ήρωες των Ενόπλων Δυνάμεων που έπεσαν
σε καιρό πολέμου αλλά και σε καιρό ειρήνης. Είμαστε δίπλα στα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων, που δίνουν κάθε μέρα τη δική τους μάχη για να είμαστε όλοι
ασφαλείς. .Οφείλω, όμως, να κάνω σήμερα μια ιδιαίτερη αναφορά στις οικογένειες
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες έχουν το δικό τους σημαντικό ρόλο
στη διατήρηση του υψηλού ηθικού, του επαγγελματισμού, του φρονήματος και του
πατριωτισμού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Χρόνια πολλά σε όλους.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Ορκωμοσία 53ης Σειράς ΣΥΔ
Στις 20/10/2015 έλαβε χώρα η ορκωμοσία των πρωτοετών της 53ης Σειράς ΣΥΔ.
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Στη συνέχεια όμως και όταν αυτό άρχισε να υλοποιείται, τότε πραγματικά φάνηκε η αδυναμία κάποιων, να
κατανοήσουν το γενικό από το συντεχνιακό συμφέρον,
και θέτοντας το συντεχνιακό συμφέρον πάνω απ’ όλα,
άρχισαν να αντιδρούν μεθοδευμένα.
Αντέδρασαν στην πρόοδο , αντέδρασαν στις επερχόμενες αλλαγές, στην αλλαγή του θεσμικού και
νομικού πλαισίου της Ένωσης και με μεθοδευμένες
ενέργειες, κατάφεραν να ρίξουν τις επιβεβλημένες
αλλαγές, στον καιάδα της μιζέριας, της στασιμότητας,
της εσωστρέφειας και της απαξίωσης, παρά τις συνεχείς
επισημάνσεις μου.
Δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο υφίσταμαι συνεχείς
επιθέσεις λάσπης, από γνωστή και απόλυτα οριοθετημένη ομάδα, με αποτέλεσμα αντί να προσπαθούμε
όλοι μαζί να βάλουμε ένα λιθαράκι για το καλό όλων
μας, ασχολούμεθα με τις εκτοξεύσεις λάσπης σε κάθε
εύκαιρο μέσον, αναλωθήκαμε σε ατέρμονες συζητήσεις
χωρίς καμία ουσία και λογική, με αποτέλεσμα να απογοητεύουμε καθημερινά τους συναδέλφους που μας
παρακολουθούσαν.
Σε αυτή την συνεχή και αήθη επίθεση δυστυχώς
ελάχιστοι ήταν αυτοί που σήκωσαν το ανάστημα τους

για να θωρακίσουν την ΕΑΑΑ. Η μέθοδος και η εμπειρία
όλων αυτών που δρουν εδώ και ένα χρόνο, γνωστή
και δοκιμασμένη άλλωστε, οδήγησε τα περισσότερα
μέλη σε αδιαφορία και απογοήτευση, αλλά και το χειρότερο, την ίδια την Ηγεσία(Στρατιωτική και Πολιτική)
σε αποστροφή για την ΕΑΑΑ. Δηλαδή στην πλήρη απαξίωση της ΕΑΑΑ. Μπράβο τους! Τους αξίζουν συγχαρητήρια!
Προσωπικά διαπιστώνοντας ότι πλέον στην ΕΑΑΑ
κανένας από τους αδιαπραγμάτευτους όρους της ενασχόλησης μου σε αυτή την προσπάθεια, δεν μπορεί να
διασφαλιστεί, αποφάσισα να μην θέσω ξανά υποψηφιότητα.
Αποχωρώντας θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω και να σας σφίξω το χέρι για τους δύσκολους
αγώνες που δώσαμε, για όλα όσα πετύχαμε ,και πετύχαμε πολλά και ακατόρθωτα και όλα όσα ευγενικά
διαφωνήσαμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά
μου για την ευκαιρία που μου δώσατε να ζήσω πρωτόγνωρες και συναρπαστικές εμπειρίες.
Σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ με τα καταπληκτικά λόγια του Paulo Coelho:
«Ευχαριστώ όλους εκείνους που πίστεψαν σε μένα,
και δώσανε τη μάχη μαζί με μένα. Μου έδωσαν πραγματικά τη δύναμη να προσπαθήσω.

Ευχαριστώ όλους εκείνους που δεν πίστεψαν σε
μένα, διότι μου έμαθαν πως δίνονται οι αγώνες.
Ευχαριστώ όλους όσους με γέμισαν ψέματα, διότι
μου έδωσαν τη δύναμη της αλήθειας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πολέμησαν,
διότι προκάλεσαν το θάρρος μου.
Ευχαριστώ όλους εκείνους που ήθελαν να μου επιβάλουν περιορισμούς, διότι μου δίδαξαν την αξία του
ασυμβίβαστου.
Ευχαριστώ όλους όσους μου έχουν προκαλέσει σύγχυση, διότι έχει γίνει σαφής η θέση μου.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με πρόδωσαν,
όσους καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη μου, διότι
μου επέτρεψαν να είμαι προσεκτικός.
Ευχαριστώ όλους εκείνους που μου δημιούργησαν
προβλήματα, διότι μου έδωσαν τη δύναμη να τα αντιμετωπίζω.
Ευχαριστώ όλους εκείνους που με έριξαν στο έδαφος,
διότι μου έδωσαν την ευκαιρία και τη δύναμη να μάθω
να σηκώνομαι.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με
αγαπούν και με εκτιμούν, όπως κι εγώ.»
Σας ευχαριστώ.
Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σ

τη Αθήνα σήμερα 20 Νοεμβρίου 2015 τα εν ενεργεία
και αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας συγκεντρωθήκαμε στην
Πλατεία Κλαυθμώνος, για να διαδηλώσουμε μαζικά και
να εκφράσουμε, την οργή και αγανάκτησή μας στην
εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας, στην διακύβευση
της εθνικής μας κυριαρχίας αλλά και να αντισταθούμε
απέναντι στις βάναυσες πολιτικές που διαλύουν την
Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας, καταστρέφουν την
κοινωνική συνοχή, εξαθλιώνουν τα στελέχη των ΕΔ και
ΣΑ και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας και το
μέλλον της πατρίδος μας.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
Αγωνιζόμαστε και εμείς μαζί με όλες τις άλλες κοινωνικές
ομάδες, για την επιβίωση των οικογενειών μας και την
αξιοπρέπειά μας, ενάντια στην ισοπέδωση της δικαιοσύνης,
της παιδείας, της υγείας του λαού μας και τη βίαιη ανατροπή των δικαιωμάτων μας, κοινωνικών, εθνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, κλπ.
Αγωνιούμε για την διακύβευση της Εθνικής μας κυριαρχίας, την απαξίωση της Δημόσιας ασφάλειας και την
παραχώρηση των συνταγματικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας.
Είμαστε αντίθετοι στη διαφαινόμενη συρρίκνωση της
μαχητικής ισχύος των ΕΔ και στην απαξίωση των εν
ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών τους, με την
πλήρη οικονομική και ηθική εξαθλίωσή τους.
Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε παρέμβαση των
εταίρων – συμμάχων – δανειστών - «θεσμών» σε θέματα
που συνδέονται με την Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια
της Χώρας
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ακολουθούμενη πολιτική της Κυβέρνησης να μετακυλύει τα βάρη στα
συνήθη υποζύγια που είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι,
καθιστώντας τους φτωχούς, ακόμη φτωχότερους και
αφήνοντας στο απυρόβλητο τους φοροφυγάδες και τα
«ρετιρέ» έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης της κρίσης.
Θα αντισταθούμε στο γκρέμισμα των ονείρων ολόκληρου
του λαού για ένα αύριο αντάξιο της προσφοράς του,
στην υποθήκευση του μέλλοντος των παιδιών μας, στην
πλήρη οικονομική αφαίμαξη και εξόντωσή μας.
Πιστεύουμε ότι κανένα σχέδιο Εθνικής σωτηρίας δεν
μπορεί να πετύχει όταν διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες,
όταν το Εθνικό συμφέρον δεν τίθεται υπεράνω οιουδήποτε
άλλου συμφέροντος και όταν αντί της ευνομίας κυριαρχεί
η αναξιοκρατία, η ανομία, η αδικία και η ατιμωρησία, η
δε ηγεσία δεν ασκείται δια του παραδείγματος.
Ο κοινός μας αγώνας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί,
ενωμένος με αυτόν της υπόλοιπης κοινωνίας, για μια
Πατρίδα κυρίαρχη, με έναν λαό υπερήφανο που θα ζει

με υπερηφάνεια και ΕΔ-ΣΑ πυλώνες προάσπισης της
εθνικής μας κυριαρχίας και ασφάλειας.
Οι Απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν υποστεί
μέχρι τώρα:
•Εννέα (9) αλλεπάλληλες μειώσεις, που είχαν ως
αποτέλεσμα την απομείωση αυτών πάνω από το 60%
(επιδόματος ευθύνης Αξιωματικών κατά 20%, κατάργηση
δώρων, επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων,
έκτακτη εισφορά επί των συντάξεων, μείωση σύνταξης
κατά 20% για το τμήμα αυτής άνω των 1200 ευρώ, περικοπή σύνταξης κατά 12% για το τμήμα αυτής άνω των
1300 ευρώ, μείωση συντάξεων λόγω περικοπής των μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών, μείωση των συντάξεων κατά 5-10-15-20% για το σύνολο των αποδοχών,
αύξηση της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη κατά
50%)
•Στοχευόμενες περικοπές με ηλικιακά κριτήρια (μείωση
40% στο ποσό της σύνταξης άνω των 1000Ε για τους
κάτω των 55 ετών και μείωση 6-10% στη σύνταξη για
τους κάτω των 60 ετών).
•Απομείωση στις παροχές των Μετοχικών Ταμείων,
παρόλο που εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια τη
ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, χωρίς να βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Με τις υπ’ αριθμ. 2192-96/2014, αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκαν
τελεσίδικα ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ε.ε. και των συντάξεων των ε.α. στελεχών
των Ε.Δ. και Σ.Α., καθώς και των προβλεπόμενων επιδομάτων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν από 1/8/2012,
με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012. Δυστυχώς παρά την
τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ και την αντίστοιχη του Τριμελούς Συμβούλιου Συμμόρφωσης του Ν. 3068/2002,
έγινε μερική (κατά το ήμισυ) αποκατάσταση αποδοχών
και συντάξεων.
Αγωνιζόμαστε για να άρουμε την κατάφωρη αδικία
που συντελείται μονομερώς εις βάρος μας με τις διπλάσιες
σε αριθμό περικοπές και σε ποσοστό πάνω από 60%,
πέραν των άλλων, σε σχέση με το σύνολο των συνταξιούχων, που υπέστησαν μειώσεις 35%, παραβιάζοντας
κάθε αρχή ισοτιμίας, ισονομίας και αναλογικότητας .
Δεν παραιτούμαστε από τον στόχο μας για την ανάκτηση
όσων μας έχουν αφαιρεθεί αυτά τα χρόνια και θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε γι αυτό.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
•Τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της κυβέρνησης, προκειμένου να εξυπηρετούν τον πρωταρχικό
σκοπό τους, που είναι η υπηρέτηση της Ελληνικής κοινωνίας και η εξασφάλιση της ατομικής και Εθνικής αξιοπρέπειας.

•Την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας και της Δημόσιας
Ασφάλειας με τη μη περικοπή του προϋπολογισμού των
Ε.Δ. διότι οι συνεχιζόμενες περικοπές έχουν άμεση επίπτωση στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας.
•Την άμεση διακοπή κάθε ενέργειας για την επιβολή
νέων εξοντωτικών περικοπών μισθών και συντάξεων.
•Την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ και
την επιστροφή των συντάξιμων αποδοχών μας στα προ
κρίσης επίπεδα, γιατί η μη εφαρμογή των αποφάσεων
των Ανωτάτων Δικαστηρίων αποτελεί κίνδυνο για τη Δημοκρατία, όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
•Την άρση όλων των αδικιών και των απαράδεκτων
σε βάρος μας ρυθμίσεων που επέφεραν οι μνημονιακοί
νόμοι
•Την κατάργηση του ηλικιακού ρατσισμού που αφορά
στη μείωση των συντάξεων για τους κάτω των 55 και
κάτω των 60 ετών αποστράτους.
•Την αποκατάσταση του βασικού μισθού του εισαγωγικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, στα
επίπεδα αντιστοίχων εκείνων του εισαγωγικού βαθμού
των δικαστικών.
•Την πλήρη επαναφορά των μετοχικών ταμείων στην
προτέρα κατάσταση με την πλήρη απεξάρτηση από το
ΥΠΕΚΑ και την διαγραφή αυτών και του ΕΚΟΕΜ από τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
•Την εξυγίανση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των
Μετοχικών Ταμείων και την επιστροφή των ληστευθέντων
χρημάτων λόγω PSI, που εμείς έχουμε καταβάλει και
ανήκουν στα Μετοχικά Ταμεία και τις Ενώσεις μας.
•Την εξαίρεση του συμψηφισμού της προσαύξησης
των πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων
καταστροφών, επικινδυνότητας εξαμήνων από το σύνολο
των αποδοχών
•Τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση
της πολιτείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος.
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και
τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων να αναλογιστούν
τις ιστορικές τους ευθύνες και να προβούν στην άμεση
λήψη των επιβαλλομένων μέτρων προς αποκατάσταση
των αδικιών που συντελούνται μονομερώς σε βάρος
των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, να προστατέψουν το
αξιόμαχο των Ε.Δ. και Σ.Α., και να εγγυηθούν τη μη περαιτέρω εξαθλίωση του Ελληνικού λαού.
Μετέχοντες Φορείς
Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ
Ευχαριστήριο - «Απολογισμός» Έργου (εννέα χρόνια ΔΣ/ΕΑΑΑ)
Αγαπητοί Συνάδελφοι, καλοί μου φίλοι,
Συμπληρώνοντας εννέα συνεχή χρόνια στο ΔΣ/ΕΑΑΑ
(2007-2015), θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές
μου ευχαριστίες προς όλους εσάς που με εμπιστευθήκατε και στηρίξατε, καθώς και εσάς που με την ευθυκρισία σας με βοηθήσατε να ανταποκριθώ καλύτερα
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητάς μας αλλά και στις προσδοκίες σας/μας.
Προσπάθησα να είμαι χρήσιμος και όχι κατ’ ανάγκη
ευχάριστος, με ειλικρινή διάθεση προσφοράς προς
όλα τα μέλη της Ένωσης και πάντοτε σύμφωνα με
τις υπάρχουσες δυνατότητες, με ευθύνη και ανιδιοτέλεια. Θα ήθελα όμως να εκφράσω και την συγγνώμη
μου προς κάθε άλλο συνάδελφο που σε στιγμές ψυχικής φόρτισης και εκνευρισμού, έγινα δυσάρεστος
και έκανα λάθη, εξ άλλου ουδείς αλάθητος «Το σφάλλειν ανθρώπινον» λένε. Έτσι με συνέπεια λόγων και
έργων, όπως είχα δηλώσει πριν πολύ καιρό (στα
μέσα του 2014), δεν κατέβηκα για τέταρτη θητεία
στο ΔΣ, παρά τις προτροπές πολλών και καλών συναδέλφων. Θεωρώ, ότι σε τρείς θητείες κάποιος δίνει
ότι έχει να δώσει και σε συνδυασμό πάντα με την
ηλικία μας (εγώ είμαι 76 ετών), διαλέγουμε το πότε
θα μας αντικαταστήσουν οι νεότεροί μας, που διαθέτουν
νέες ιδέες, έχουν μεράκι, όρεξη και ενθουσιασμό,
ώστε να κάνουμε την αλλαγή. Εμείς οι παλαιότεροι,
δεν χρειάζεται να γινόμαστε θλιβερά επίμονοι διεκδικητές μιας θέση στο ΔΣ. Η Ένωση δεν πρέπει να είναι
το αποκούμπι κανενός μας, για να περνάμε την ώρα
μας επειδή δεν έχουμε ή δεν μπορούμε τι άλλο να
κάνουμε.
Προσωπικά, εκτός της ΕΑΑΑ, συμμετέχω στα
κοινά ως: •Αντιπρόεδρος στη Κίνηση για την Αναγέννηση της Βορ.Ηπείρου με βασικό σκοπό στη διάδοση
της Ελληνικής γλώσσας στα Βορειοηπειρωτόπουλα.
•Αντιπρόεδρος στον νέο σύνδεσμο της «Κιβωτού

Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων» μαζί με τον
φίλο Κώστα Μαστροκώστα στο Π.ΔΣ • Μέλος Σύνδεσμου Φίλων Καραθεοδωρή και άλλα.
Τα εννέα (9) αυτά χρόνια στην Ένωση, προσπάθησα
να προσφέρω ότι μπορούσα περισσότερο, κάπου τα
κατάφερα… αλλού όχι. Λόγω όμως του χαρακτήρα
μου, δεν συμβιβάστηκα με ατυχείς επιλογές ή αφροσύνη σε θέματα που ζημίωναν την επιμέλεια των
συμφερόντων των μελών μας ή ήταν αντίθετα, με
τους Νόμους που διέπουν την λειτουργία της ΕΑΑΑ,
ως ΝΠΔΔ. Ότι έκανα είχε αυτή την βασική αρχή ως
αφετηρία και όχι απλά και μόνο για να εκφράζω τον
αρνητισμό μου.
Πάλι με βάση τις αρχές και τις αντιλήψεις μου,
αναφέρθηκα εγγράφως αρκετές φορές στην κακή
διαχείριση των Οικονομικών της Ένωσης προς ΕΑΑΑ,
ΓΕΑ, ΥΠΕΘΑ, χωρίς να έχω διάθεση να συγκαλύψω τίποτα, αλλά και χωρίς προκατάληψη έναντι συγκεκριμένων συναδέλφων και κυρίως χωρίς να θέλω να
εκθέσω μέσω Διαδικτύου την Ένωση, όπως όψιμα
κάποιοι έχουν ανακαλύψει και προσπαθούν να κάνουν
‘’λοβοτομή’’ σε αγνούς και ανυποψίαστους συναδέλφους, ότι για όλα φταίνε οι άλλοι, με διαστρεβλωμένα
ή αναληθή γεγονότα Λάθη σαφώς και έχουν γίνει,
εξάλλου, ο μόνος τρόπος να μην κάνεις λάθη είναι
να μην κάνεις τίποτα, όπως παράδειγμα, ‘’οι πρωτεργάτες του τίποτα’’ που είναι αλάθητοι. Έτσι, πέρα
από τα όσα μου ανατέθηκαν, σε συγκεκριμένους
τομείς λειτουργίας της ΕΑΑΑ, όπως στον Παραθερισμό,
Γραμματεία ΔΣ, Εκδηλώσεις, Εκδρομές, Επιμέλεια της
Εφημερίδος μας ΗτΑ, προσπάθησα για αυτά όσο μπορούσα. Ίσως κάποιοι άλλοι να τα καταφέρουν καλύτερα, τους το εύχομαι μέσα από τα βάθη της ψυχής
μου. Το οξύμωρο όμως είναι, και το εκφράζω πια ως
ένα γλυκό παράπονο, ότι δέχθηκα κακοπροαίρετη
κριτική από άσχετους που ΔΕΝ μπορούν ούτε ένα

καρφί να βάλουν… ας είναι καλά.
Χωρίς αμφιβολία, μεγάλη σημασία έχει να προσφέρεις
έργο που δεν προβλέπεται σε βασικές λειτουργίες
της ΕΑΑΑ, Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια εισηγήθηκα και
προσπάθησα. Να εκσυγχρονισθεί η Ένωση με • Νέες
Τεχνολογίες • Δημιουργία ιστοσελίδας • Ηλεκτρονική
αναβάθμιση της ΗτΑ • Ένταξη στη Κινητή Τηλεφωνία
μέσω του Δικτύου ΓΕΑ (VPN) που δεν προβλεπόταν
στην αρχική Σύμβαση με την COSMOTE το 2009 για τα
ε.α μέλη της Ένωσης • Επιπλέον εγκατάσταση Γραμμών ΟΤΕ, στην ΕΑΑΑ και στα Παραρτήματα που τις
χρηματοδοτεί το ΓΕΑ. Ακόμα εισηγήθηκα και ανέλαβα,
τον Εορτασμό της Επετείου των 70 χρόνων ΕΑΑΑ,
που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα , την επιμέλεια
του Αναμνηστικού Ημερολογίου 2015, καθώς και την
Τιμητική βράβευση των Βετεράνων του Β’Π.Π μελών
της Ένωσης. Τέλος θεωρώ, ότι δεν πρέπει να γίνονται
Μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΑ, όσοι κατά την θητεία τους στα ΔΣ
αρνούνται να εφαρμόσουν Νόμους που διέπουν τη
Λειτουργία της ΕΑΑΑ, καθώς και όσοι καταφέρονται
δημόσια εναντίον συναδέλφων με ενέργειες που
απάδουν των σκοπών του άρθρου 1.α του Ν.Δ 1171/72
περί των Ενώσεων που είναι, «η σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών».
Στον νέο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα Μέλη του
ΔΣ/ΕΑΑΑ εύχομαι μια νέα αρχή, γυρίστε σελίδα με
νέες προοπτικές, το αξίζουμε , με καλή υγεία σε
όλους σας και κουράγιο στα πολύ δύσκολα χρόνια
που θα έχετε μπροστά σας και μακάρι να τα καταφέρετε καλύτερα από το απερχόμενο δικό μας ΔΣ, αλλά
και των προηγουμένων. ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!
Με εκτίμηση
Κων/νος Ν. Ρώτας Ασμχος ε.α
Μέλος απερχόμενου ΔΣ/ΕΑΑΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Αποστράτων
και εν ενεργεία Στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Οι ομιλητές τόνισαν ότι το εθνικό συμφέρον θα
πρέπει να τεθεί πάνω από οποιοδήποτε άλλο συμφέρον.
Οι ΕΔ έχουν υποστεί αλλεπάλληλες περικοπές, μείωση
του ποσοστού της σύνταξης πάνω από 60%, καθώς
και μείωση στις παροχές των μετοχικών ταμείων πάνω
από 60%. Οι Απόστρατοι κατέστησαν σαφές ότι επιζητούν τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της κυβέρνησης και την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και
ασφάλειας χωρίς περικοπές του προϋπολογισμού των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή με
συνθήματα για τα δυσβάστακτα μέτρα που υφίστανται.
Συγχρόνως κατέθεσαν ψήφισμα τόσο στο Υπουργείο
Οικονομικών όσο και στη Βουλή των Ελλήνων και

συγκεκριμένα στην Γ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και το
Πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Στη σύντομη δε συνάντηση που είχαν
μαζί τους οι Πρόεδροι των
Ενώσεων αναφέρθηκαν τα
παρακάτω θέματα:
Να καλούνται οι Φορείς
αποστράτων στις αρμόδιες
επιτροπές της Βουλής για να
εκθέτουν τις θέσεις τους σε
νομοσχέδια που τους αφορούν.
Η διαφορετικότητα που
υπάρχει στα μόνιμα στελέχη

των ΕΔ και ΣΑ από τις άλλες
εργασιακές ομάδες, σε ότι
αφορά την ηλικία εισόδου
τους μέσω των παραγωγικών σχολών, που είναι τα
18 έτη.
Την απαίτηση εφαρμογής
της απόφασης του ΣτΕ για
το υπόλοιπο 50%, του οποίου το κόστος δεν ξεπερνά
μηνιαίως τα 3,9 εκατ. ευρώ
για 121.000 συνταξιούχους
ΕΔ και ΣΑ.
Την μη ένταξη στο ΕΤΕΑ

του ΤΕΑΠΑΣΑ και τη διαγραφή από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης των Μετοχικών Ταμείων και ΕΚΟΕΜ,
με επακόλουθο τον μη συνυπολογισμό τους στις περικοπές των συντάξεων.
Τέλος πραγματοποίησαν, ενός λεπτού σιγή για
τους στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους εν καιρώ
πολέμου κι ειρήνης και η διαδήλωση έλαβε τέλος με
τον Εθνικό Ύμνο.
Εκφράστηκαν πολλά παράπονα από τους διοργανωτές για τη μη ευρεία συμμετοχή των συναδέλφων
οι οποίοι δυστυχώς προτίμησαν τον καναπέ και είναι
αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι συνεχώς διαμαρτύρονται για
τις περικοπές.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

HτΑ
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Ε ΚΛΟΓΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Α.Α.Α ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.Φ.Ε.
Απτχος (Ι) Στυλιανός Αλεξόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ Κ.Ε.Φ.Ε.
Υπτχος (Ι) ε.α. Αθανάσιος Χριστοδούλου
Ταξχος () ε.α. Βλάσσης Μουστακίδης

Χαιρετισμός νεοκλεγέντος προέδρου
Αγαπητοί/τες Συνάδελφοι/σες και αγαπητά
ορφανικά μέλη. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω όλους σας, να ευχηθώ υγεία και καλή
δύναμη.
Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι, χρειάζεται μεγάλη υπομονή, σύνεση και ενωμένοι όλοι μας,
με αλληλεγγύη θα αντιμετωπίσουμε όλα τα σοβαρά προβλήματα που μας απασχολούν.
Ως νεοεκλεγής πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. χαιρετίζω όλα τα αγαπητά μέλη της, εκφράζω το σεβασμό μου, την εκτίμηση μου και την αγάπη
μου.

Υπόσχομαι ότι θα τηρήσω όλα όσα δεσμεύτηκα με τα δύο (2) έγγραφα μου στον τίμιο και
ηθικό προεκλογικό αγώνα που έδωσα. Επ’ευκαιρία των εορτών που έρχονται σας εύχομαι
ολόψυχα Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένα.
Είμαι ευγνώμων, το Γραφείο μου θα είναι
πάντα στη διάθεση σας, ευχαριστώ πολύ και
όλοι σας να έχετε κάθε καλό.
Απτχος (Ι) ε.α.
Σπύρος Καββούρης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Νοιώθω τα λόγια μου φτωχά και λίγα, για να μπορέσω να διερμηνεύσω, την απέραντη εκτίμηση, σεβασμό, αγάπη και ακόμη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη, προς τα μέλη και
συναδέλφους μου, για την επιτυχή υποστήριξη της υποψηφιότητός
μου, για την ανάδειξη μου, ως Αντιπρόεδρος της Ενώσεως μας.
‘ Η θέληση μου και η απαλλαγμένη κάθε σκοπιμότητος προσπάθεια
μου, θα είναι να μπορέσω να φανώ αντάξιος των δικών σας προσδοκιών’.
Με εκτίμηση
Κολοβός Ιωάννης
Υποπτέραρχος ε.α.

HτΑ
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Ε ΚΛΟΓΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Κυρίες, Κύριοι, μέλη της ΕΑΑΑ
Εύχομαι τα καλλίτερα και πολλά ευχαριστώ σε όσους με τίμησαν με την
ψήφο τους. Ακόμη και για όσους δεν
με ψήφισαν, κατανοώ ότι ‘’ανώτερες
δυνάμεις’’ τους απώθησαν, όμως τους
απευθύνω θερμό χαιρετισμό και εύχομαι,
για το καλό της Ένωσης να μη μετανιώσουν.
Πιστεύω επίσης ότι ‘’ανώτερες δυνάμεις’’ πάνω από Υπουργούς και Αρχηγούς ΓΕΑ, έδρασαν κατά την τελευταία
πενταετία, ώστε να μην αποκαλυφθούν
τα όσα, στις κατ’ επανάληψιν αναφορές
μου προς αυτούς, εξέθετα με πραγματικά γεγονότα, αλλά φευ εκείνοι επιμελώς απέφευγαν!
Ελπίζω και εύχομαι όμως ότι ο νυν
Υ.ΕΘ.Α υπέρμαχος της διαφάνειας και
δη της αλήθειας, με τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς που διαθέτει θα προβεί,
αποδιώχνοντας τις όποιες ‘’ανώτερες
δυνάμεις’’, στο μέτρο πάντα του δυνατού, να εξεύρει την άκρη του νήματος
για τους ‘’εσωτερικούς πόρους’’ την

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

παρακατάθεση των διαθεσίμων (παρά
τον νόμο)’’ και τις ‘’διαθήκες’’ του αειμνήστου ευεργέτη της ΕΑΑΑ, Σμχου (Ι)
Ιωάν. Αραπαντζή, που έλαβαν χώραν
κατά την 12 ετίαν 2001-2012
Στο νέο, υπό διαμόρφωσιν, ΔΣ/ΕΑΑΑ
επανεξελέγησαν συνάδελφοι που αρνήθηκαν να εφαρμόσουν νόμους
(1611/1950), που καθόριζαν τις υποχρεώσεις της ΕΑΑΑ, ως ΝΠΔΔ, παρά το
γεγονός, ότι γενόμενοι στελέχη της
Π.Α, είχαμε ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα στους Νόμους και τα Κελεύσματα
του Κράτους! Το αποτέλεσμα θλιβερό,
το ταμείο της ΕΑΑΑ ζημιώθηκε με αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ!
Εύχομαι με όλη την καρδιά στον νέο
Πρόεδρο, με γνώμονα πάντα την επιμέλεια των συμφερόντων μας (παντελής
έλλειψη στη 12ετία), να βάλει τάξη σε
όλα όσα ταλάνιζαν και ταλανίζουν την
ΕΑΑΑ, χωρίς φόβο και πάθος.
Πρόεδρε κουράγιο.
Βασίλης Μανιάς
Σμχος (Τ-Η) ε.α

δεσμών συναδελφικότητας καθώς και
τη διατήρηση των σχέσεων μετά των
ε.ε. Συναδέλφων.
Σμχος ε.α. Αθ. Πάνος
Τηλεφ. 6983506600

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αγαπητοί συνάδελφοι άνδρες και γυναίκες. Αγαπητά Ορφανικά Μέλη.
Αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω
απ' τα κατάβαθα της καρδιάς μου ένα
μεγάλo ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, σε όλους εσάς που
με τιμήσατε με την ψήφο σας και δεν
επηρεασθήκατε (προς τιμήν σας) από
τους τόνους «λάσπης» που ορισμένοι
υποψήφιοι για το Δ.Σ. «συνάδελφοι», σε
όλη την προεκλογική περίοδο, ασταμάτητα και χωρίς αιδώ μου έριχναν ενορχηστρωμένα, μεθοδευμένα, χτυπώντας με πισώπλατα. Δεν τους κρατώ κακία, ας είναι. Μακράν εμού τέτοιο συναίσθημα.
Επίσης να ευχαριστήσω και όλους
όσους δεν με τίμησαν με την ψήφο
τους, επηρεασμένοι ίσως από την απαράδεκτη και αντι-συναδελφική συμπεριφορά των ολίγων αυτών υποψηφίων
Ψιθυριστών «συνάδελφων», που πιθανόν επηρέασε τη γνώμη τους για την
ταπεινότητά μου(βλέπετε, επιβεβαιώνεται για άλλη μια Φορά περίτρανα,
πόση δύναμη έχει η προπαγάνδα να
διαστρεβλώνει την αλήθεια, θέτοντας
υπό αμφισβήτηση κλονίζοντας την πεποίθηση και την γνώμη που έχει διαμορφώσει κάποιος για κάποιον ή για κάτι).
Αυτό όμως βαρύνει και εκείνους που
άφηναν τους ψιθυριστές λασπολόγους
να λασπολογούν και σιωπούσαν χωρίς
να επεμβαίνουν, ενώ γνώριζαν. Εδώ
ισχύει το: «ο σιωπών εν αδικία δοκεί συναινείν» δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, «όποιος σιωπά στην αδικία γίνεται και αυτός συμμέτοχος».
Αγαπητοί Συνάδελφοι, εγώ δεν άλλαξα, είμαι και θα είμαι αυτός τον οποίο
γνωρίσατε όλα αυτά τα χρόνια που

γενειακό κόστος, τιμώντας την ψήφο που
μου εμπιστεύθηκαν το 2012.
Υπόσχομαι σε όλους τους συναδέλφους ότι θα συνεχίσω να είμαι πάντα στη
διάθεση τους για να τους εξυπηρετώ σε
ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό και ότι θα
εξακολουθήσω να αγωνίζομαι με το ίδιο
ζήλος και πάθος και με όλες τις δυνάμεις
μου για την ενότητα, την ισονομία, τον εκδημοκρατισμό λειτουργίας της ΕΑΑΑ, την
αποτελεσματικότητα της, τη διαύγεια
στις εκδηλώσεις της, καθώς και για τη
συμφιλίωση της με τα παραρτήματα και
τους συλλόγους.
Για τις επερχόμενες εορτές σας εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2016 χωρίς μνημόνια και μειώσεις συντάξεων αλλά με
υγεία, ευτυχία, προκοπή προσωπική και
οικογενειακή και προπαντός Ειρήνη στις
καρδιές όλων.
Με συναδελφική αγάπη.
Ιωάννης Κρανιάς
Δνων σύμβουλος ΕΑΑΑ &
πρόεδρος ΣΑΙΡ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
αφού σας ευχαριστήσω για την επανεκλογή μου στο καινούργιο Δ.Σ. της
Ε.Α.Α.Α. σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι στη
διάθεση σας εν παντί τόπο και χρόνο
και θα αγωνιστώ για τη σύσφιξη των

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς
μου τους συναδέλφους που προσήλθαν
για να ψηφίσουν στις εκλογές. Είμαι δε ιδιαίτερα υπόχρεος σε όσους με τίμησαν με
την ψήφο τους καθώς και σε όσους με
στήριξαν με πάθος στο δύσκολο προεκλογικό μου αγώνα. Τους ευχαριστώ και
τους ευγνωμονώ καθόσον αναγνωρίζω
ότι χωρίς την στήριξη τους θα ήταν αδύνατον να εκλεγώ. Ο αγώνας μου ήταν πολύ δύσκολος καθόσον προέρχομαι από
τη μικρότερη, σε αριθμό, ειδικότητα των
Ραδιοναυτίλων που απαριθμεί ελάχιστα
μέλη. Η εκλογή μου ως 3ος με 975 ψήφους είναι ένας τεράστιος άθλος καθόσον έγινε εν μέσω συνεχών δημοσιεύσεων στην εφημερίδα της ΕΑΑΑ, με δυσμενή στοιχεία εις βάρος μου, χωρίς δυνατότητα απάντησης των ή αντίκρουσης των.
Η ετυμηγορία του εκλογικού σώματος
(συναδέλφων) είναι το υπέρτατο δικαστήριο για όσους ασχολούνται με τα κοινά. Οι συνάδελφοι αναγνώρισαν και με
επιβράβευσαν για τον μεγάλο αγώνα που
έδωσα, με τεράστιο προσωπικό και οικο-

ασχολούμαι με τα κοινά της Ένωσής
μας. Παρέμεινα και παραμένω ένας
απλός και αθόρυβος εργάτης/εθελοντής (όσο ο Θεός θα μου δίνει υγεία).
Οι εκλογές τελείωσαν. Και τώρα το
νεοεκλεγέν Δ.Σ. επί του έργου. Όλα τα
μέλη του Δ.Σ. επιβάλλεται να αναλάβουν καθήκοντα και ευθύνες και να εργαστούν για την προώθηση και ευόδωση του έργου της ΕΑΑΑ με προσφορά
εργασίας και όχι με λόγια του είδους:
«ενώ σας προτείνω, εσείς υλοποιήστε
τα». Η Ένωση δεν έχει ανάγκη από
στομφώδη και μεγάλα λόγια, αλλά από
χειροπιαστά και μεγάλα στο μέτρο του
δυνατού έργα.
Ουδείς έχει το δικαίωμα από το νέο
Δ.Σ να κωλυσιεργεί, να υπονομεύει, να
καθυστερεί, να συμπεριφέρεται με αγένεια, ψευτο-παλικαρισμό και ύβρεις κατά άλλου μέλους, είτε του Δ.Σ. είτε της
Ένωσης γενικότερα. Αλλά να ανασκουμπωθούμε όλοι και ενωμένοι με
σύμπνοια και αγαστή συνεργασία ως
μια γροθιά(όλα τα δάχτυλα σφιχτά
ενωμένα), να πορευτούμε εργαζόμενοι
ως εθελοντές, σε έναν τίμιο και εποικοδομητικό αγώνα, προς όφελος όλων
των αποστράτων Συναδέλφων. Οψόμεθα. Ευελπιστώ και αναμένω.
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων
και του νέου έτους εύχομαι σε όλους
Καλά Χριστούγεννα και όλες οι χρονιές
με ακλόνητη υγεία.
Με Τιμή
και Συναδελφική Αλληλεγγύη,
Ηλίας Γ. Σβάρνας
(Σμχος ε.α.-Ποιητής)

Ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς
μου όλες - ους τους συναδέλφους, φίλους, συμμαθητές και ορφανικά μέλη
που με τιμήσατε με την ψήφο σας, χωρίς
να σας επηρεάσει η λάσπη που μου έριχναν πισώπλατα, κατά την προεκλογική
περίοδο, ορισμένοι συνάδελφοι χωρίς καθόλου ντροπή και εκλέχτηκα δεύτερος
επιλαχών του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και αυτές
- ούς που δεν με τίμησαν με την ψήφο
τους, διότι προφανώς επηρεάστηκαν από
τους λίγους λασπολόγους με την αντί συναδελφική συμπεριφορά, ή διότι είχαν
άλλους λόγους, ή διότι είχαν υποσχεθεί
την ψήφο τους σε άλλους συναδέλφους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ο ίδιος

που γνωρίσατε κατά την 37ετή θητεία
μου στην Π.Α. με όλα εκείνα τα στοιχεία
που επέδειξα και διατηρώ ακόμη και σήμερα στην αποστρατεία μου, ήτοι: εργατικότητα, αξιοπρέπεια, συναδελφικότητα,
ειλικρίνεια, αλληλοσεβασμό και εντιμότητα
και έτσι θα παραμείνω. Θέλω να επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι είμαι υπερήφανος που προέρχομαι από την ΣΤΥΑ.
Τέλος εύχομαι σε όσες – ους με τίμησαν
με την ψήφο τους, αλλά και σε όσες –
ους δεν με τίμησαν με την ψήφο τους,
υγεία προσωπική και οικογενειακή, ευτυχία
και χαρά.
Με εκτίμηση
Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Σμήναρχος ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη
της καρδιάς μου προς όλους τους συναδέλφους μου που εμπιστεύτηκαν το όραμά μου και υποστήριξαν την προσπάθεια
εκλογής στο νέο ΔΣ της Ένωσης μας.
Σεβόμενος το αποτέλεσμα και χωρίς
καμία πικρία εύχομαι η επιλογή των συναδέλφων να είναι η καλύτερη ως προς τα
νεοεκλεγέντα μέλη παλαιά και νέα να
ασχοληθούν με τα μεγάλα προβλήματα
που μας απασχολούν παραμερίζοντας
κάθε προσωπική αντιδικία που δεν οδηγεί
πουθενά.

Στο απερχόμενο ΔΣ που δεν θα συνεχίσει εύχομαι σε όλους οικογενειακή και
προσωπική υγεία.
Ιδιαίτερα στον απερχόμενο Πρόεδρο
Αντιπτέραρχον (Ι) κ Κων/νο Ιατρίδη επίτιμο Δκτην ΔΑΥ του οποίου η προσπάθεια
βελτίωσης της λειτουργίας της Ενώσεως,
παρά τα όποια λάθη της, ήταν κάτι το
πρωτοφανές στην εκτέλεση των καθηκόντων του τότε ΔΣ εύχομαι οικογενειακή
και προσωπική υγεία.
Αχιλλέας Αυδής
Σμχος εα

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Με το αντιδημοκρατικό και επαίσχυντο σύστημα που εγίνοντο οι εκλογές για
ΔΣ/ΕΑΑΑ, μέχρι το 2000, στην κατηγορία των 9 μελών εκλέγονταν μόνο 2 εκ των
Υπαξιωματικών-Αξιωματικών έναντι 7 από τους ιπταμένους και τις άλλες ειδικότητες της Π.Α.
Με την αλλαγή όμως του συστήματος το 2002 έχουμε:
Εκλογές 2003: 4 εξ Αξκων-5 εξ Υπξκων
Εκλογές 2006: 3 εξ Αξκων-6 εξ Υπξκων
Εκλογές 2009: 3 εξ Αξκων-6 εξ Υπξκων
Εκλογές 2012: 2 εξ Αξκων-7 εξ Υπξκων
Εκλογές 2015: 1 εξ Αξκων-8 εξ Υπξκων
Συγχαρητήρια παιδιά! Άντε λοιπόν στις επόμενες εκλογές να έχουμε 0-9 . Άλλωστε το σκόρ αυτό επιτεύχθηκε ήδη στην αναλογία Ανωτάτων (0) και Ανωτέρων
Αξιωματικών (9).
Μιχαήλ Δορυφόρος
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Α ΡΘΡΑ

Καθηγητής Χρήστος Αναστασόπουλος:
Ένας Υπέροχος Άνθρωπος

Ο

Μένανδρος (4ος αιώνας π.Χ) μας λέει: «Εν τοίς
κακοίσι τους φίλους ευεργέτει» (να ευεργετείς
τους φίλους όταν τους συμβαίνει κάτι κακό).
Ωστόσο ο αείμνηστος καθηγητής Χρήστος Αναστασόπουλος «πήγε πολύ μακρύτερα» από αυτό. Ευεργέτησε
όποιους μπορούσε.
Ο Χρήστος Αναστασόπουλος γεννήθηκε 1-1-1909 στο
χωριό Μαλάματα Δωρίδος Φωκίδος από αγροτική - εργατική οικογένεια. Είχε παντρευτεί την κυρία Ελένη
Κοζώνη, δικηγόρο από στρατιωτική οικογένεια (αδέρφια)
από την Τερψιθέα Ναυπακτίας. Μαζί της απέκτησε τρία
αγόρια.
Είχε άλλα πέντε αδέρφια. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες
σπουδές του στην Ναύπακτο και στο Ευπάλειο Ναυπακτίας.
Για ένα χρονικό διάστημα διέμεινε με την αδερφή του
στην Θεσσαλονίκη και αυτό του έδωσε την ευκαιρία να
δώσει εισαγωγικές εξετάσεις στην Φιλοσοφική Σχολή
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Άριστος μαθητής αλλά και φιλομαθής φοιτητής ήρθε σε
ρήξη με το καθηγητικό κατεστημένο. Αυτό έγινε για
θέματα μεθοδολογίας της μάθησης αλλά και για επιστημονικά θέματα. Αυτό τον έκανε να διακόψει τις
σπουδές του και να τις ολοκληρώσει χρόνια αργότερα.
Υπήρξε αριστούχος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής
γεγονός σπάνιο για την εποχή του. Πολλοί καθηγητές
της Σχολής του (Δελμούζος, Αποστολάκης, Γληνός,
Τριανταφυλλίδης κλπ) εξαιρούσαν την θέληση, την
φιλομάθεια, το άριστο του χαρακτήρα του καθώς και τα
ακαδημαϊκά προσόντα του.
Υπηρέτησε στο Στρατό Ξηράς.
Κατόπιν εξετάσεων διορίστηκε Καθηγητής Δίδαξε μαθήματα Γενικής Μόρφωσης (Φιλοσοφία, Φιλολογία κλπ)
στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ),
Σχολή Ικάρων, Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας (ΣΜΑ),
Σχολή Πολέμου κλπ. Είχε επιμορφωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική. Αγαπούσε σε υπέρτατο
βαθμό την Λογοτεχνία, την Ποίηση, την Φιλοσοφία. Έχει
δώσει εκατοντάδες διαλέξεις παντού. Συνταξιοδοτήθηκε
από την Πολεμική Αεροπορία στις 30-9-1980. Απεβίωσε
στις 28-1-2002 σε βαθύ γήρας.
Ως άνθρωπος υπήρξε ανυστερόβουλος, αλτρουιστής,

Του
Σπύρου Παπαθανασίου
Χρηματιστή - Διδάσκων στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

δημοκράτης. Χαρακτηρίζεται για την ισχυρή θέληση του,
την εργατικότητα του, την φιλομάθεια του και την αυτοπειθαρχία του. Ήταν υπέρμαχος της αξιοκρατίας, της
άρνησης του νεποτισμού και την καθολική απόρριψη
των πελατειακών και ρουσφετολογικών σχέσεων.
Πάντα είχε άριστη επαφή με την λοιπή ακαδημαϊκή
κοινότητα σε θέματα της επιστήμης του και όχι μόνον.
Για παράδειγμα διατηρούσε άριστη φιλική αλλά επιστημονική σχέση με τον συμφοιτητή του, μεγάλο ιστορικό
συγγραφέα και πανεπιστημιακό Απόστολο Βακαλόπουλο.
Διετέλεσε μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
και πολλών άλλων επιστημονικών σωματείων. Επίσης

υπήρξε εξέχον μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος και είχε τιμηθεί από αυτή.
Ένας εξαιρετικά
πολυδιαβασμένος
άνθρωπος με σιδηρά πειθαρχία
στον εαυτό του,
άοκνος και στοχοπροσηλωμένος. Παρά του ότι υπήρξε
αυστηρός με εαυτό του, ήταν ευεργέτης για πάρα πολύ
κόσμο. Συγκεκριμένα σε μύχιους και διχαστικούς καιρούς
ο Αναστασόπουλος «προέταξε τα στήθη του» για να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές οι Άριστοι. Αυτοί που
δεν είχαν τα οικονομικά μέσα αλλά είχαν θέληση και
ικανότητα να υπηρετήσουν την πατρίδα. Βοήθησε αφιλοκερδώς πολλά φτωχά παιδιά (της εποχής) έτσι ώστε
να εισέλθουν και να σταδιοδρομήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Η πόρτα του ήταν πάντα ανοικτή για όλους.
Υπήρξε ο ευεργέτης των Στρατιωτικών. Υπήρξε ο «Πατέρας» της Αεροπορίας. Αναγνωρισμένος από όλους.
Κάποιος θα πει: Γιατί ευεργέτης; Επειδή βοήθησε κάποιες
εκατοντάδες, πιθανώς, συμπολίτες μας; Καταρχήν η
βελτίωση της μόρφωσης αλλά και του βιοτικού επιπέδου
των συμπολιτών μας είναι σίγουρο ότι διαχύθηκε και
στην υπόλοιπη χώρα. Μετακυλήθηκε, λοιπόν, η ωφέλεια
από τους λίγους στους πολλούς. Ωστόσο ο αείμνηστος
Αναστασόπουλος υπήρξε πνευματικός χορηγός της
χώρας αφού εκτός από την γνώση του μεταλαμπάδευσε
ήθος αλλά και ορθό παράδειγμα. Επίσης, με το φορτίο
των γνώσεων και το πνευματικό του εκτόπισμα συμβούλευσε πολλούς νέους (και όχι μόνο). Είναι γνωστές
πολλές περιπτώσεις διαμεσολάβησης του, σεβάσμιος
όπως ήταν, έτσι ώστε να λυθούν οικογενειακές παρεξηγήσεις αλλά και να συμφιλιωθούν ζευγάρια μεταξύ τους.
Τέλος, ο Χρήστος Αναστασόπουλος εφάρμοσε κατά
γράμμα την ρήση του Nicolas Chamfort που έλεγε:
«Λίγοι ευεργέτες δεν προφέρουν τα λόγια του Σατανά:
"si cadens adoraveris me" (αν μ' αγαπάς, πέσε στα
γόνατα).

Ο εκτουρκισμός της εκπαίδευσης στη Θράκη
δυστυχώς συνεχίζεται!

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Όπως φαίνεται όμως στην ελληνική Θράκη η
χώρα με τη μεγαλύτερη πέραση είναι η Τουρκία!
Συγκεκριμένα, σε σχολεία της Ξάνθης και της
Κομοτηνής στα οποία φοιτούν πολλά Πομακόπουλα,
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτικά project για το πρόγραμμα Comenius με
συνεργαζόμενα σχολεία από την Τουρκία. Τα Πομακόπουλα που φοιτούν στα δημόσια σχολεία,
μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, χάριν του προγράμματος μπήκαν σε μια διαδικασία να σχετιστούν
για πολύ καιρό με τουρκικά σχολεία. Στα πλαίσια
αυτά συνέβησαν και τα εξής τραγικά: τα παιδάκια,
Ελληνόπουλα και Πομακόπουλα, έφτιαξαν χάρτινες
τούρκικες σημαίες, ζωγράφισαν παιδάκια και τα
ντύσανε με την ημισέληνο και τα χρώματα της
Τουρκίας ενώ με μεγάλη επιμονή μάθανε και τραγουδήσανε τραγούδια στην τουρκική γλώσσα!
Επίσης, όπως μάθαμε το Γυμνάσιο Σαπών πριν
από λίγα χρόνια πραγματοποίησε επίσκεψη στο
μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ! Να θυμίσουμε
ότι στην ελληνική Θράκη μόνο τουρκικοί εθνικιστικοί
σύλλογοι πραγματοποιούν τέτοιες επισκέψεις και
απορούμε ποιό είναι το παιδαγωγικό μήνυμα της
επίσκεψης αυτής και τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και εις
ένδειξη μνήμης της εκτουρκιστικής διαδικασίας,
το υλικό τοιχοκολλήθηκε στις τάξεις και στους
διαδρόμους των σχολείων έτσι ώστε κάθε πρωί
και για αρκετά χρόνια τα Πομακόπουλα αλλά και
οι υπόλοιποι μαθητές να το αντικρίζουν πηγαίνοντας
στο σχολείο. Τουρκικές σημαίες, χειροτεχνίες στα
χρώματα της Τουρκίας αλλά και μεγάλες εντυπω-

Άραγε αντικρίζοντας, ένα Πομακόπουλο καθημερινά την τουρκική
σημαία στο δημόσιο σχολείο ποια ερεθίσματα δέχεται και τι συναισθήματα
του δημιουργούνται; Αναφέρουμε πως μόνο στα τουρκικά παρασχολεία,
τα οποία καταγγείλαμε χωρίς να κάνουν τίποτε οι αρμόδιοι, υπάρχει η
τουρκική σημαία. Η ικανοποίηση των Τούρκων εθνικιστών είναι μεγάλη
γιατί διαπιστώνουν ότι μόνοι τους οι χριστιανοί εκπαιδευτικοί βοηθούν
στον εκτουρκισμό της μειονότητας. Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα θα
περίμεναν επισκέψεις δημόσιων σχολείων στις τουρκικές πόλεις, στο
μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ και ανάρτηση τουρκικών σημαιών στα
ελληνικά δημόσια σχολεία.

σιακές τιμητικές πλακέτες στα τουρκικά δωρίθηκαν
στα ελληνικά δημόσια σχολεία από την Τουρκία
και είναι κρεμασμένα στους τοίχους.
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε τους ελληνόφωνους
αρμόδιους πως τα Πομακόπουλα τα στέλνουν οι
γονείς τους στα δημόσια σχολεία πρώτον γιατί
θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν κοινωνοί της ελληνικής παιδείας και να ξεφύγουν από το γκέτο
της μειονοτικής εκπαίδευσης ενώ άλλοι γιατί
θέλουν να γλιτώσουν από την τουρκική προπαγάνδα
των μειονοτικών σχολείων προσφέροντάς τους
τα ερεθίσματα του δημόσιου σχολείου.
Μήπως κάποιοι εκπαιδευτικοί του δημόσιου σχολείου πρέπει να φορέσουν και τουρκικό φέσι;
Η Ελληνική κυβέρνηση τι κάνει για όλα αυτά; Τι
κάνει το Υπουργείο Παιδείας; Ως πότε θα συνεχιστεί
αυτή η προκλητική αδιαφορία από πλευράς Ελληνικής Πολιτείας;
Αν αυτό συνέβαινε στην Τουρκία , πώς θα αντιδρούσε το Τουρκικό κράτος; Η απάντηση περιττεύει. Απλώς δεν θα συνέβαινε ποτέ!...γνωστές
οι πολιτικές της Τουρκίας άλλωστε!
Κύριοι της Κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος, στη Θράκη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα,
κινδυνεύει η Θράκη μας. Επιτέλους Ξυπνήστε!
(Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα «Ζαγάλισα».)
Επιμέλεια-Σχόλια
Αντιπτέραρχος(Ι) Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ.
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Α ΡΘΡΑ
Μείζον Τουρκικό γεωπολιτικό
τετελεσμένο στα κατεχόμενα

Τ

εδάφη την 29ην Οκτωβρίου,
ην 29η Οκτωβρίου
Του
τρέχοντος έτους,
για τα εγκαίνια της «υδάτιΜιχαήλ Γκρίλλα
εθνική ημέρα για την
νης ενώσεως» των κατεΣμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ
Τουρκική Δημοκρατία,
χομένων με την Τουρκία.
διάλεξε ο Πρόεδρός
Αυτό το Τουρκικό μήνυμα
της, Ταγίπ Ερντογάν, για να εγκαινιάσει
με το αυθαίρετο αυτό έργο και το τετεκαι να ανοίξει και επίσημα πλέον τη στρόλεσμένο γεγονός που, δημιουργεί η Τουρφιγγα, υδροδότησης των περιοχών της
κία, έχει πολλούς αποδέκτες. Και μάλιστα
Κύπρου που, ελέγχουν τα στρατεύματα
παρασκηνιακά σχετίζεται, με το ενδεχόκατοχής του Αττίλα, από την παράνομη
μενο μεταφοράς νερού προς το «διψαεισβολή στη μεγασμένο Ισραήλ»,
λόνησο, την 20 η
μέσω Κύπρου,
Ιουλίου 1974 και
εφ’ όσον βεβαίως
έκτοτε κατέχουν ως
επιλυθεί το Κυγνωστόν, αυθαίρετα
πριακό.
Αυτά
το 37% του εδάμπορεί να αποτεφους της. (Κύπρος)
λούν μέρος διαΤην ώρα που,
δόσεων και φηυποτίθεται ότι όλα
μών αλλά δίδουν
βαίνουν καλώς στις
όμως το μέτρο,
προσπάθειες των
των στρατηγικών
δύο κοινοτήτων, για
παιχνιδιών που,
την επίλυση του Κυενεργοποιούνται
πριακού, η Τουρκία με αυτό το έργο του
στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, δημιουραιώνα, όπως η ίδια το χαρακτηρίζει, δηγώντας έτσι άλλες παραμέτρους, πέραν
μιουργεί μείζων γεωπολιτικό τετελεσμένο
των ειδικότερων προβλημάτων που, χρόγεγονός, ουσιαστικής προσάρτησης σε
νια τώρα ταλανίζουν τον Κυπριακό Ελαυτήν, των κατεχομένων στρατιωτικά απ’
ληνισμό. Με την κρατική κυριαρχία της
αυτήν παράνομα Κυπριακών εδαφών της
Κυπριακής Δημοκρατίας, πλήρους μέλους
βορείου Κύπρου.
της ΕΕ από το 2004, να υφίσταται νέα
Η τεχνική αυτή ζεύξη κόστους 400
και αδυσώπητη διάβρωση και υπονόμευεκατ. ευρώ, περίπου συναποτελούν δύο
ση. Ούτε καν με μια διπλωματική αποδουδατοφράκτες – ο ένας στα νότια παράλια
κιμασία της συντελουμένης Τουρκικής
της Τουρκία και ο άλλος στην βορειοδυτική
αυθαιρεσίας, δεν έγινε, έστω και για το
ακτή της Κύπρου – και μεγάλης χωρητιθεαθήναι. Συντελείται συνεπώς μια άλλη
κότητα αγωγοί, μήκους περίπου 65 ναυεπιδρομική επέλαση, ενός μη ένστολου
τικών μιλίων που, έχουν ποντισθεί σε
αυτή τη φορά, Αττίλα μπροστά στα μάτια
βάθος 250 μέτρων.
της πολιτισμένης Ευρώπης και των δυΟι αγωγοί θα μεταφέρουν 75 εκατομνατών της Γης, αλλά και της Χώρας μας,
μύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο, με
χωρίς δυστυχώς να έχει προβεί μέχρι
προοπτική επαύξησης της ποσότητας αυτώρα σε καμία αξιόλογη Ελληνική αντίτής, «εάν και η άλλη πλευρά η Ελληνοδραση.
κυπριακή δηλαδή ζητήσει στο μέλλον
Στην Πατρίδα μας όμως εδώ και πέντε
υδατική ενίσχυση. Γι’ αυτό και η Τουρκία
χρόνια, ασχολούμεθα πως ο ένας πολιέχει προσδώσει στο έργο αυτό, την ονοτικός σχηματισμός, θα εξουδετερώσει
μασία «νερό για την ειρήνη».
τον άλλον, για τη νομή αποκλειστικά και
Η Τουρκία μαζί με το «νερό της ειρήνης»
μόνο της εξουσίας και αφήνουν τελείως
προετοιμάζει απροκάλυπτα τη μαζική μεανενόχλητη την Τουρκία που, με δήθεν
ταφορά νέων εποίκων! Πέραν δηλαδή
ειρηνικά μέσα, να ενσωματώνει τη θυτων 350.000 που, ήδη έχουν εγκατασταθεί
γατέρα της όπως ονομάζει τη λεγόμενη
μετά την εισβολή του 1974. Με τους πεΤΔΒΚ στον εθνικό της κορμό και τον Πρόρισσοτέρους να έχουν ήδη «πολιτογραεδρον της Κυπριακής Δημοκρατίας, κον
Αναστασιάδη εντελώς μόνο του, να βγάλει
φηθεί» ως Τουρκοκύπριοι και λάβει ανάτα κάστανα από τη φωτιά, γιατί αυτή τη
λογο κτηματικό κλήρο, από τις διαρπαστιγμή, προέχει για την Κυβέρνησή μας,
γείσες Ελληνοκυπριακές περιουσίες που,
πως θα περάσει από τη Βουλή τα 48
με τόση απλοχεριά μοιράζει το ψευδοπροαπαιτούμενα μέτρα, του τρίτου μνηκράτος, η αποκαλούμενη δηλαδή τουρμονίου του σφόδρα αντιμνημονιακού κου
κοκυπριακή Δημοκρατία της Βορείου ΚύΤσίπρα. Έλεος!
πρου (Τ Δ.Β.Κ.). Και άλλωστε αυτό αποΣύμφωνα με το Αγγλικό κτηματολόγιο
τελεί ουσιώδες μέρος των διαπραγμαπου, ισχύει ακόμα και σήμερα στην Κύπρο
τεύσεων που, αυτή την στιγμή γίνονται,
οι Τουρκοκύπριοι κατείχαν μόνο το 12%
όσον αφορά την κρίσιμη πτυχή του λετου Κυπριακού εδάφους και όχι το 37%
γόμενου εδαφικού περιουσιακού στοιπου, ελέγχουν μετά την εισβολή της
χείου. Με τους Τουρκοκύπριους όχι απλώς
Τουρκίας στη Μεγαλόνησο την 20η Ιουλίου
ατύπως αλλά ευθέως να ομολογούν ότι,
1974. Επίσης πριν την εισβολή ο πληθυαπό πολλού ήδη αποτελούν καταθλιπτική
σμός των Τουρκοκυπρίων ήτοι μόλις 18%
μειονότητα στα κατεχόμενα, έναντι των
του συνόλου του πληθυσμού της Κύπρου
κουβαλητών όπως, αποκαλούν τους εποί500.000 κατοίκων ήτοι 90.000 έναντι
κους που, προέρχονται κυρίως από τα
410.000 Ελληνοκυπρίων. Σήμερα ο συβάθη της Ανατολής.
σχετισμός είναι 700.000Ελληνοκύπριοι
Βλέπουμε συνεπώς αργά – αργά και
και 350.000 Τουρκοκύπριοι εκ των οποίων
βήμα – βήμα ότι, το κατοχικό αυτό μόρ220.000 είναι έποικοι. Τα συμπεράσματα
φωμα, θα αποβεί μονιμοποιημένο και νοτα αφήνω στους αναγνώστες.
μιμοποιημένο, στρατηγικό προγεφύρωμα
Σημείωση: Το κείμενο αυτό έχει γραφεί
της Τουρκίας στην ευαίσθητη αυτή πεπριν την 29η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.
ριοχή και αυτό ακριβώς σηματοδοτεί η
παρουσία, του Ερντογάν στα Κυπριακά

Εάλω η Ελλάς;

Σ

την
μακραίωνα
Ελληνική κοινωνία. Μια
Του
ιστορία μας πολλές
βόλτα προς το κέντρο
Δημήτρη Σχίζα
ορδές λαών εξ ανατοτης Αθήνας (Πλατεία ΒιΣμήναρχου ε.α.
λών και όχι μόνο προκτωρίας κ.α.) μας δίνει
σπάθησαν να αλώτην εικόνα μιας πολυεσουν την Πατρίδα μας
θνικής
ανθρώπινης
με την δύναμη των αριθμών χωρίς να το
ύπαρξης που ελάχιστα θυμίζει την πρωκατορθώσουν καθόσον υπερίσχυσε το
τεύουσα της Πατρίδος μας την Ιστορική
πνεύμα έναντι της ύλης. Και όταν το
μας Αθήνα.
πνεύμα εχάθη, ήρθε εκείνο το δραματικό
Με αυτά τα πραγματικά δεδομένα αργά
«Εάλω η Πόλις» την αποφράδα για ολόαλλά σταθερά διαφαίνεται ότι οι θεμεκληρο τον Ελληνισμό ημέρα της 29ης
λιώδεις Αρχές της υπάρξεώς μας (ΓλώσΜαΐου 1453 από τις Μογγολικής καταγωσα, Θρησκεία, Ιστορία, Πολιτισμός, Εθνιγής ορδές του Μωάμεθ του Β’. Και μείνακότης) τείνουν, με την προσπάθεια και κάμε δυστυχώς υπόδουλοι πάρα πολλά
ποιων εδώ εξουσιαστών, να εξαλειχρόνια, χωρίς όμως να απολέσουμε τα διφθούν. Ίσως και κάτι που σε κάθε Θεία
κά μας χαρακτηριστικά (Γλώσσα, ΘρηΛειτουργία γίνεται δέηση να μην υπάρσκεία, Ιστορία, Πολιτισμό) παρά τις δεινές
ξουν (λιμός, λοιμός, καταποντισμός κλπ)
καταστροφές από υπέστημεν από τους
αρχίζουν να υπάρχουν με τους μισούς και
κατακτητές. Και μετά από πολλές εξεγέρπλέον Έλληνες να έχουν μεταπέσει στη
σεις για Ελευθερία έφθσε η μεγάλη Επαφτώχεια (150.000 και πλέον κάρτες σίτινάσταση του Έθνους το 1821, που ένα
σης, χιλιάδες σιτιζόμενοι από την Εκκλητμήμα της Πατρίδος μας ελευθερώθηκε
σία και Δήμους, αλλά και αλληλέγγυους
και προοδευτικά με τα κατορθώματα των
απλούς πολίτες), οι καταποντισμοί συνεΕλλήνων στους Βαλκανικούς πολέμους
χείς με καταστροφές και ανθρώπινα θύαπελευθερώθησαν και πολλά ακόμη τμήματα. και αναμένεται και ο λοιμός (ασθέματα της σκλαβωμένης Πατρίδος. Και ήρνειες) από τις δεκάδες χιλιάδες αλλοδαθε και πάλι η καταστροφή του 1922 με
πούς πάσης φυλής, δοξασίας, υγείας και
την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς
αντίληψης ζωής που κατακλύζουν την
Ασίας και του Πόντου και την συρρίκνωση
Πατρίδα μας.
της Πατρίδος μας στα σημερινά γεωγραΈτσι όπως πάμε με τους Ηγέτες μας να
φικά δεδομένα με την προσθήκη και άλδιαπραγματεύονται τα πόσα χρήματα θα
λων τμημάτων (Δωδεκάννησα κλπ) μετά
μας δώσει η Ε.Ε. για τους μετανάστες κι
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
αν θα πρέπει να διαθέτουμε εγκαταστάπου και εκεί στο πλευρό των Συμμάχων
σεις για 20-30 ή 50 χιλιάδες μετανάστες,
εγράψαμε σελίδες δόξης κατά του Φασικάποιοι των οποίων θα ενταχθούν στον
σμού.
κοινωνικό ιστό της Ελλάδος, όπως χαραΚαι ερχόμαστε στο δεινόν για την Πακτηριστικά τόνισε ο κος Πρωθυπουργός
τρίδα μας σήμερα, που η εισβολή χιλιάμας, το «Εάλω η Ελλάς» ήδη ευρίσκεται
δων διαφόρων μουσουλμανικών φυλών
καθοδόν καθόσον όλες αυτές οι ορδές εξ
κυρίως εξ ανατολών και πάλι, με την ευανατολών δεν λιάζονται στις πλατείες
λογία και τα οικονομικά συμφέροντα των
αλλά θα συγκροτήσουν Κοινότητες, θα
ανατολικών γειτόνων μας, δημιουργείται
απαιτούν και θα επιβάλλονται, ενώ οι αροξύτατο ποικίλο πρόβλημα αλλά κυρίως
μόδιες υπηρεσίες της χώρας μας φαίνονκαι δημογραφικό που στο εγγύς μέλλον
ται ανίκανες να αντιληφθούν αυτή την
ίσως και να φθάσει να αλλοιώσει τα χαρατραγική πραγματικότητα και τις Ένοπλες
κτηριστικά μας. Έτσι η κατάσταση στα
Δυνάμεις τις έχουν παροπλίσει για τη φύανατολικά νησιά μας είναι δραματική, αλλαξη των συνόρων μας.
λά και στην Πρωτεύουσα και όχι μόνο,
Η ιστορία βέβαια διδάσκει, αλλά θα
που καταφθάνουν κατά χιλιάδες χωρίς
πρέπει να την γνωρίζουμε όλοι μας και
προοπτική, χωρίς προορισμό, δημιουρκυρίως οι κατά καιρούς Ηγέτες μας, για να
γώντας τεράστιο ποικιλο πρόβλημα στην
μπορούμε να διδασκόμεθα.

«ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΕΣ» ΠΑΛΑΒΩΜΑΡΕΣ

Π

ολλοί συνάνθρωποί μας αισθάνονται
άβολα στην αφάνειά τους και κάνουν
ό,τι μπορούν για να προκαλέσουν την
προσοχή μας, να ξεχωρίσουν από το
πλήθος. Κάποιοι για να το πετύχουν αυτό
κάνουν ένα σωρό παλαβωμάρες: γεμίζουν
το σώμα τους με τατουάζ, μετατρέ-πουν
την κόμη τους σε λειρί κοκόρου (λες και
θέλουν να δείξουν την προέκταση του
μυαλού τους), κρεμούν σκουλαρίκια στη
μύτη τους και στα χείλη τους και κάποιοι
χυδαιολογούν ασύστολα σε δημόσιους
χώρους. Οι παραπάνω συμπεριφορές
προκαλούν κάποιους, αφήνουν αδιάφορους τους πολλούς αλλά δεν βλάπτουν
κανέναν, εκτός από τους ίδιους, για ευνόητους λόγους. Πετυχαίνουν όμως αυτό
που επιδιώκουν: να βγουν από την αφάνειά τους. Υπάρχουν όμως και κάποιοι
που, όπως οι προηγούμενοι, δεν αισθάνονται βολικά με το «είναι» τους (αν και
καταξιωμένο κοινωνικά) και μετέρχονται
«εξευ-γενισμένες» παλαβωμάρες, με τις
οποίες πετυχαίνουν το σκοπό τους, που
είναι η κατάκτηση της δημοσιότητας. Και
για του λόγου το αληθές πόσοι είχαν
ακούσει το όνομα Ρεπούση πριν από το
«ποδοπάτημα» των Ελλήνων στη Σμύρνη;
Και πώς θα γινόταν πασίγνωστος ο Φίλης
και θα ξεχώριζε από τους άλλους υπουρ-

γούς Παιδείας (τέως και μεταγενέστερους), αν δεν είχε προκαλέσει αναστάτωση της κοινωνίας και πολιτικό σάλο,
αρνούμενος την ύπαρξη της γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου; (Καιρό που
διάλεξε να το κάνει ο άθεόφοβος). Δικαίωμα του πολίτη Φίλη να εκφράζει την
«επιστημονική» άποψή του (τρομάρα να
του έρθει) περί γενοκτονίας. Ανεπίτρεπτο
όμως ο Φίλης-υπουργός αλλά και κάθε
ανιστόρητος να παραποιεί την Ιστορία,
γιατί η Ιστορία είναι το βασικότερο, μαζί
με τη γλώσσα, συστατικό της εθνικής
ταυτότητας και αυτογνωσίας.
Ειδικότερα το «πρόβλημα Φίλη», που
έχει και διεθνείς προεκτά-σεις, ξεπερνάει
τις αρμοδιότητες των ψυχολόγων, των
κοινωνιολόγων και των ιστορικών. Εμπίπτει, πρωτίστως, στις αρμοδιότητες της
κυβέρ-νησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και με την ευκαιρία, επειδή
γίνεται βάναυση κακοποίηση της γλώσσας
και των εννοιών, δεν υπάρ-χουν Ελληνοπόντιοι. Υπάρχουν Έλληνες του Πόντου,
που τολμώ να πω ότι είναι από τους πιο
καθαρόαιμους Έλληνες. Όπως υπάρχουν
και Έλληνες της Ρωσίας, όχι «Ελληνορώσοι».
Χαράλαμπος Δ. Σκεπαρνάκος
Υποπτέραρχος Ιπτάμενος ε.α.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

Σκέψεις ενός υποψηφίου που συμμετείχε
στις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου 2015

Α

ποφάσισα να διατυπώσω τις σκέψεις μου, αναφορικά με τη
διεξαγωγή των εκλογών της 15ης Νοεμβρίου 2015, για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ., χωρίς στομφώδεις εκφράσεις,
αλλά με απλά λόγια, για δύο λόγους, ο ένας είναι γιατί το
χρωστώ στον εαυτό μου και ο δεύτερος, και σπουδαιότερος,
γιατί το οφείλω στους τετρακόσιους πλην ενός (399) συναδέλφους
που με εψήφισαν.
Η συμμετοχή μου στη διαδικασία εκλογής του νέου Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ, ήταν μια συνειδητή πράξη και απόρροια της εμπλοκής
μου, κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια, στην αντιπαράθεση που
είχαν οι Σύλλογοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπξών (ΑΣΣΥ)
– ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ – με το απερχόμενο Δ.Σ.. Σημείο τριβής, κατά
βάση, το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η
οποία, σύμφωνα με το προωθούμενο σχέδιο, προκαθόριζε την
προέλευση των μελών του Δ.Σ., χωρίς να λαμβάνει ουσιαστικά
υπόψη τον αριθμό ψήφων κάθε υποψηφίου.
Τις αντίθετες απόψεις μου, για το περιεχόμενο της ΚΥΑ, διατύπωσα εγγράφως, είτε ως «προσωπικές απόψεις» στην εφημερίδα
«ΦΩΝΗ» του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΥΔ Αεροπορίας (ΣΑΣΥΔΑ), είτε
ως συντάκτης ορισμένων κειμένων που ετίθεντο στη συνέχεια
υπόψη των Προέδρων των Συλλόγων ΑΣΣΥ, για υπογραφή και
δημοσίευση – υποβολή στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του
ΥΠΕΘΑ.
Η θέση μου στο θέμα αυτό είναι σαφής, ξεκάθαρη και σταθερή
στο πέρασμα του χρόνου. Πλήρης εφαρμογή της αρχής της
πλειοψηφίας, χωρίς προκαθορισμούς και διαχωρισμούς, εκτός
από τη θέση του Προέδρου, που θα πρέπει να είναι Αντιπτέραρχος
Ιπτάμενος, για χίλιους λόγους, όπως ανέφερα και στο συνοπτικό
βιογραφικό μου, σεβασμού και αναγνώρισης του έργου που προσφέρουν οι ιπτάμενοι αξκοί, προκαλώντας καθημερινά την τύχη
τους, στον τομέα της εθνικής άμυνας.
Ορισμένοι μου είπαν «δεν είναι ανάγκη να το γράψεις αυτό,
μπορείς να το πεις μετά τις εκλογές», η θέση μου όμως αυτή δεν
μπορούσε να μην καταγραφεί, διότι οι 2.000 – 2.500 ώρες υπηρεσίας που είχα στον 5ο-6ο όροφο του ΓΕΕΘΑ, ως Επιτελής –
Τμχης Δνσης, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις 2.000-2.500
ώρες πτήσεων ενός ιπταμένου αξκού. Και εν πάση περιπτώσει,
εάν δεν αναγνωρίσεις την ανωτερότητα του συναδέλφου σου
στον τομέα εργασίας του, πώς έχεις την απαίτηση να σε αποδεχθεί
αυτός κατά την εκτέλεση των δικών σου καθηκόντων.
Ας προσεγγίσουμε τώρα το θέμα των εκλογών. Ένα από τα
λάθη, κατά την άποψή μου πάντα, του απερχόμενου Δ.Σ. ήταν
ότι, αντί να προσπαθήσει, όλα τα προηγούμενα χρόνια, να «μεγαλώσει» τη δεξαμενή των ψηφοφόρων, παροτρύνοντας όλους
εκείνους τους συναδέλφους που έχουν απομακρυνθεί από την
Ένωσή μας, να μην πω την έχουν απαξιώσει, είναι βαρύ, να επιστρέψουν στους κόλπους της, επεχείρησε, και σε μεγάλο βαθμό
το επέτυχε, προς όφελος σαφώς των υποψηφίων προελεύσεως
ΑΣΣΥ, να διχάσει τα μέλη, με διάφορους χαρακτηρισμούς και
υπαινιγμούς, ανεκτίμητης αξίας τα άρθρα του σεβαστού κυρίου
Αντιπροέδρου, με αποκορύφωμα τη δημοσίευση μονόστηλου
σχολίου ανωτάτου ε.α. αξκού, με αδόκιμους χαρακτηρισμούς για
τους υποψηφίους προελεύσεως ΑΣΣΥ, στην ίδια σελίδα που ήταν
δημοσιευμένες οι υποψηφιότητες (το ψηφοδέλτιο). Ήταν εύλογη
η αντίδραση των μελών της ΕΑΑΑ προελεύσεως ΑΣΣΥ, να
ψηφίσουν, μονοκούκκι, τους υποψηφίους που αποφοίτησαν από
τις Σχολές τους.
Η επίλυση του ανωτέρω προβλήματος, δηλαδή της αποχής
των μελών από τις εκλογές, θα μπορούσε να επέλθει με τον καθορισμό της ηλεκτρονικής ψήφου, είναι το πρώτο μέτρο που θα
πρέπει να προωθήσει το νέο Δ.Σ.
Η όποια αξία της προτάσεώς μου θα φανεί εάν η Ένωσή μας
δημοσιεύσει, σε εύλογο χρόνο, αλλά πάντως εντός το επομένου
εξαμήνου, αριθμητικά στοιχεία που θα αναφέρονται, στο σύνολο
των μελών της, στις κατηγορίες μελών ανά προέλευση κατάταξης
και τέλος, στη τρίτη στήλη, στην προέλευση (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ – Με
ανακατάταξη) των συναδέλφων που συμμετείχαν στις εκλογές
της 15ης Νοεμβρίου 2015. Ειδική μνεία θα πρέπει να υπάρξει και
για τα ορφανικά μέλη.
Αναμφίβολα το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ξεκάθαρο, εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο την βούληση των μελών που
συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Δεν δικαιούται λοιπόν κανείς «να
κάνει μνημόσυνο» την επομένη των εκλογών. Και εξηγούμαι,
γιατί δεν υπήρξε ούτε μία υποψηφιότητα συναδέλφου αποφοίτου
της ΣΜΑ, της ΣΣΑΣ ή της ΣΑΝ; Η απάντηση που έλαβα στο υπόψη
ερώτημα ήταν «και εσύ με τον κ. Ντόκορο, Ταξχο (ΔΓΥ) ε.α., τι καταφέρατε που συμμετείχατε, απλά εκτεθήκατε». Είναι λάθος
κύριοι συνάδελφοι αυτή η τοποθέτηση, διότι στις φετινές εκλογές
κατήλθαν ως υποψήφιοι, πέραν των άλλων, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ κος Δημήτριος Φαλτάϊτς, ο Γενικός
Γραμματέας του ιδίου Συλλόγου και κος Νικόλαος Βούλγαρης, ο
κος Κων/νος Αναγνωστάκης προελεύσεως ΣΤΥΑ, οι οποίοι ομού
επισκέφθηκαν το σύνολο σχεδόν των Παραρτημάτων που
εδρεύουν στην χερσαία Ελλάδα, ο κ. Αθανάσιος Πάνος (για
τρίτη φορά), ο κος Δημήτριος Κοντοβάς (άτομο πανελλήνιας
αποδοχής, λόγω της προσφοράς του προς τους συναδέλφους)
και εγώ από τον Σύλλογο Αποφοίτων ΣΥΔ και ο κ. Ιωάννης
Κράνιας, Πρόεδρος του ΣΑΙΡ πού είναι λοιπόν οι αντίστοιχες υποψηφιότητες από συναδέλφους αποφοίτους ΑΣΕΙ, που δραστηριοποιούνται σε παρόμοια ζητήματα; Όπως καλά γνωρίζετε από
τους ανωτέρω εξελέγησαν άπαντες, με εκατοντάδες ψήφους,
πλην εμού. Πού οφείλεται όμως αυτό, στο γεγονός ότι ορισμένοι
θεωρούν χρέος τους να προσέρχονται στις κάλπες και να

ψηφίζουν, και πολύ καλά κάνουν, και άλλοι, οι περισσότεροι, το
θεωρούν πάρεργο, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται ότι η αποχή
δίνει «διπλή αξία» στη ψήφο των συναδέλφων που επιτελούν το
καθήκον τους.
Τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης είναι 12.728 και από
αυτούς ψήφισαν 3.540 δηλαδή το 27,8%, το δε Δ.Σ. εξελέγη, σε
ποσοστό επί των εγγεγραμμένων μελών, από 12% (Πρόεδρος)
έως 4,5% (ένατο μέλος). Από την παράθεση των ανωτέρω
στοιχείων προκύπτει περίτρανα η αδιαφορία των συναδέλφων
να αφιερώνουν δύο ώρες κάθε τρία χρόνια για να επιλέγουν τον
εκπρόσωπό τους στο ανώτατο όργανο, που είναι το Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ. Καλά κάνουν λοιπόν και εκλέγονται οι ίδιοι και οι ίδιοι, είτε
ως πρόσωπα, είτε ως προέλευση, γιατί οι ίδιοι και οι ίδιοι αφήνουν
τις όποιες υποχρεώσεις τους και προσέρχονται στις κάλπες, οι
υπόλοιποι αναλώνονται σε υψηλή θεωρία και κριτική και πολλοί
από αυτούς σήμερα δυσανασχετούν γιατί τα οκτώ (8) από τα
εννέα (9) μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από τα ΑΣΣΥ. Πώς είναι
όμως δυνατό να δυσανασχετείς για ένα αποτέλεσμα, όταν δεν
συμμετέχεις στη διαμόρφωσή του; Γι’ αυτό και μόνο το λόγο
είναι απολύτως αναγκαία η δημοσίευση των στοιχείων, που αφορούν στη συμμετοχή των συναδέλφων ανά κατηγορία προέλευσης
στις εκλογές της 15 Νοεμβρίου 2015, μήπως και γίνει κατανοητό
απ’ όλους μας η σημασία άσκησης του εκλογικού μας δικαιώματος,
η δύναμη που έχει η ψήφος μας.
Σε ότι αφορά τη διεξαγωγή του «προεκλογικού αγώνα», είμαι
υποχρεωμένος να σημειώσω ότι ορισμένα «τερτίπια» των πολιτικών,
βρήκαν θέση και στο χώρο μας. Ομαδοποιήσεις υποψηφίων που
απευθύνονται σε συγκεκριμένο ακροατήριο ή διευρυμένο, ομιλίες
στα κατά τόπους Παραρτήματα, εκφράσεις – διατυπώσεις προθέσεων οι οποίες στη συνέχεια δεν τηρήθηκαν, προφανώς λόγω
αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού, θεμιτά όλα αυτά, αλλά και
ένταξη υποψηφίων μελών σε ομάδες υποψηφίων Προέδρων,
προκειμένου να επηρεασθούν δυσμενώς οι ψηφοφόροι, όταν η
ενδεχόμενη γραμμή εκλογής συγκεκριμένου Προέδρου, δεν συμβαδίζει με το πρόσωπο του Προέδρου που σε έχουν ταυτίσει. Το
αντεπιχείρημα που διατυπώθηκε ότι εάν υπήρξαν τέτοια φαινόμενα
να καταγγελθούν επώνυμα, πέραν από τον ανέξοδο ηρωισμό
που εκφράζουν παρόμοιες θέσεις, σαφώς εμπεριέχει και το
στοιχείο της ηθελημένης αφέλειας, αφού ποιός συνάδελφος θα
θελήσει να εμπλακεί σε τέτοιους είδους αντιπαραθέσεις; Εμένα
μου τα είπαν επώνυμα, εγώ όμως μπορώ να εκθέσω, χωρίς την
συγκατάθεσή του, τον συνάδελφό μου; Αν λάβουμε υπόψη μας
αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός μας ότι οι μεγαλύτερες μαλαγανιές μας παρουσιάζονται μπροστά μας στις πιο ακατάλληλες
στιγμές, τότε είμαι σίγουρος ότι παρόμοια γεγονότα θα έρθουν
στην επιφάνεια μόνα τους, χωρίς την συγκατάθεση κανενός, και
σε χρόνο που θα το επιλέξει η Θεά αλήθεια.
Επίσης θα έχει πολύ ενδιαφέρον εάν ορισθεί, με ευθύνη του
νέου Δ.Σ., Επιτροπή, εγώ προσφέρομαι για μέλος αυτής, που θα
εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν τα μέλη της Ένωσής
μας. Μονοσταυρία, σύμπλευση – ψηφοθηρία υποψηφίων ίδιας
Σχολής, ίδιας Σχολής – ειδικότητας, σε δεκάδες – εκατοντάδες
ψήφους, αριθμός ψήφων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στα Παραρτήματα σε συνάρτηση με την προέλευση των μελών του
Δ.Σ. των Παραρτημάτων κλπ, ώστε να υπάρξει μια ξεκάθαρη
ακτινογραφία της συμπεριφοράς όλων μας, όχι σε επίπεδο αναρτήσεων στο Internet που μπορείς στο δευτερόλεπτο να μαυρίσεις
τον άσπρο τοίχο και να ασπρίσεις τον κόρακα, και να δοθεί έτσι
καθαρή απάντηση σε παρόμοια ερωτήματα.
Προσοχή κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν τουλάχιστον άστοχο εάν
συνδέσουμε, αναλογικά, τα ποσοστά των εγγεγραμμένων μελών
της ΕΑΑΑ, ανά προέλευση κατάταξης, με την αντιστοιχία εκπροσώπησής τους στο Δ.Σ. αυτής. Τέτοιες λογικές, που ευτυχώς δεν
έχουν εκφραστεί, καταργούν πλήρως την βούληση των ψηφοφόρων, την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και γενικά τις
βασικές αρχές της λαϊκής ετυμηγορίας. Σε τυχόν περίπτωση αποδοχής μιας τέτοιας θέσεως, δεν θα χρειαζόταν πλέον εκλογές
στην ΕΑΑΑ, αφού οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Παραγωγικών
Σχολών θα «έδιναν πακέτο» τα μέλη που θα ήθελαν να τους εκπροσωπούν, με την διεξαγωγή δικών τους εκλογών. Είναι η
πλήρης εφαρμογή της προωθούμενης ΚΥΑ από το απερχόμενο
Δ.Σ., σε επίπεδο αποτελέσματος, απλά διαφέρει η οπτική πλευρά
προσέγγισης. Είναι η εφαρμογή της πλήρους συντεχνιακής αντίληψης. Μακρυά λοιπόν από εμάς τέτοιου είδους επιχειρηματολογία.
Κύριοι, εάν οι συνάδελφοι δεν πεισθούν ότι όλοι οι υποψήφιοι
ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, με τις ίδιες προυποθέσεις, να
ξέρετε ότι και στις επόμενες εκλογές θα κατατεθούν οι ίδιες
υποψηφιότητες, άλλωστε τα ίδια σχεδόν πρόσωπα απαρτίζουν
το Δ.Σ. τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, και το χειρότερο ο αριθμός
των ψηφοφόρων θα παραμένει στάσιμος, εύχομαι να μη μειώνεται.
Είμαι σίγουρος ότι ορισμένοι συνάδελφοι, χθεσινοί συνοδοιπόροι,
θα επικαλεσθούν, για το κείμενό μου αυτό, την πικρία μου, λόγω
της μη εκλογής μου. Σαφώς είναι και αυτός ο λόγος, αλλά ο
σπουδαιότερος είναι ότι θεωρούσα, με τις όποιες γνώσεις που
μου προσέφερε η Υπηρεσία, χρήσιμη την συμμετοχή μου στο
Δ.Σ., διαφορετικά δεν θα διεκδικούσα τη ψήφο σας, δεν θα ισχυριζόμουν και σήμερα ακόμη, ότι γνωρίζω, το συγκεκριμένο αντικείμενο, καλύτερα από συνυποψηφίους μου, οι οποίοι εκλέχθησαν
στο νέο Δ.Σ..
Δεν μπορώ βέβαια να μη σχολιάσω και ορισμένες εμφάσεις
που ακούστηκαν «περί αγωνιστών κλπ». Ηρεμία κύριοι συνάδελφοι,
τα προηγούμενα τρία χρόνια δεν είχαμε αντίπαλο, συνάδελφοι
υπήρχαν με διαφορετική άποψη για τα θέματα σύνθεσης του Δ.Σ.

της ΕΑΑΑ. Δεν συμφωνούσαμε μαζί τους, καταθέσαμε, λίγοι ομολογουμένως, τις δικές μας απόψεις, δεν υπήρξαν αντιπαραθέσεις
με προσωπικό κόστος, πλην ενός, επομένως δεν χρειάζονται μεγαλοστομίες και περίσσια λόγια. Ας αφήσουμε λοιπόν τους αγωνιστές στο μεγαλείο τους και ας ασχοληθούμε εμείς ως απλοί
άνθρωποι με τα καθημερινά μας θέματα.
Ως εδώ όμως, γιατί η ετυμηγορία των μελών είναι απολύτως
σεβαστή.
Επιπρόσθετα θα ήθελα να αναφερθώ, επιγραμματικά, και σε
ορισμένες σκέψεις μου, αναφορικά με τη λειτουργία του νέου
Δ.Σ.
Η ομοιογένεια που παρουσιάζει η σύνθεση του νέου Δ.Σ.,
μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην προώθηση όλων εκείνων
των θεμάτων που έχουν τύχει αρχικής επεξεργασίας από τους
Συλλόγους Αποφοίτων ΑΣΣΥ [Αναβάθμιση Σχολών ΑΣΣΥ (πτυχίο),
θέματα εξέλιξης, σταδιοδρομίας κλπ.].
Είναι χρήσιμο οι Σύλλογοι – Σύνδεσμοι των Αποφοίτων όλων
των Παραγωγικών Σχολών (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) της Π.Α., όπως βεβαίως
και τα Παραρτήματα, να αποτελέσουν τον καλύτερο Σύμβουλο
του νέου Δ.Σ., την καλύτερη πηγή άντλησης προτάσεων – εισηγήσεων για θέματα μείζονος σημασίας, που αφορούν τους εν
αποστρατεία αλλά και τους εν ενεργεία αξκούς.
Αυτό το τονίζω, γιατί αφ’ ενός μεν είμαι φανατικός υποστηρικτής
των θεσμικών Ενώσεων και αφ’ ετέρου οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα Δ.Σ. των προαναφερόμενων Υπηρεσιών (ΝΠΔΔ –
ΝΠΙΔ) είναι γνώστες των θεμάτων που μας απασχολούν. Με
βάση τη θέση μου αυτή θεωρώ σκόπιμο να σημειώσω ότι η σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, με τη συμμετοχή των Συνδέσμων
– Συλλόγων Αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ της
Π.Α., θα αποτελέσει το «δούρειο ίππο» της ΕΑΑΑ, αφού το όργανο
αυτό θα ενεργεί παράλληλα, επί των ίδιων σχεδόν θεμάτων, με
αποτέλεσμα να απαξιωθεί περισσότερο στα μάτια των συναδέλφων
η αποστολή και το έργο της Ένωσης.
Στηρίζουμε λοιπόν την Ένωσή μας, το σπίτι μας, και συμμετέχουμε όλοι στην αναβάθμισή της από τη θέση που μας επέλεξαν
τα μέλη της, αλλά και ως ενεργοί πολίτες, μέσω των Δ.Σ. των
Συλλόγων – Συνδέσμων και των Παραρτημάτων. Καλές και επιβεβλημένες είναι οι εκδηλώσεις και η κατάθεση στεφανιών (κοινωνική – τοπική προβολή), πιο ουσιαστική όμως είναι η ενασχόληση
και η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων επί των προβλημάτων
που απασχολούν το χώρο του Κλάδου μας.
Η υποβολή – επεξεργασία μιας προτάσεως είναι το πρώτο
βήμα, το πιο εύκολο θα έλεγα, γιατί εξαρτάται από εμάς, η προώθηση όμως και η παρακολούθηση, με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, είναι αυτό που θα πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικό
μέλημα του νέου Δ.Σ., ώστε να έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Επιμονή λοιπόν και γνώση του αντικειμένου χρειάζεται για την
προώθηση θεμάτων όπως, επανεξέταση του νομικού πλαισίου
που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας των Ενώσεων (εύκολες
υποσχέσεις δόθηκαν από υποψηφίους για το θέμα αυτό, μακάρι
να επαληθευτούν), σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής
Υπξών Αεροπορίας (ΣΥΑ), όταν συσταθεί και όπως ονομασθεί,
ισάξιου με αυτό, σε επιμέλεια και προσοχή, του Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής Ικάρων (άριστο κείμενο, ανάλογο της αποστολής και της ποιότητας του ανθρωπίνου δυναμικού της), αναγνώριση του πτυχίου της ΣΕΘΑ ως μεταπτυχιακού τίτλου και
άλλα ενδιαφέροντα θέματα που πολύ καλύτερα από εμένα γνωρίζουν οι Σύλλογοι - Σύνδεσμοι Αποφοίτων των Παραγωγικών
Σχολών της Π.Α.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ένωση έχει το καθημερινό έργο της,
που σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο, εάν όμως παραμείνει στους παραθερισμούς, στις εκδόσεις ταυτοτήτων και
στις εκδηλώσεις μνήμης, τότε θα την ξεπεράσουν τα σημερινά
προβλήματα των μελών της. Πρόθεσή μου ήταν, εφόσον αποτελούσα μέλος του Δ.Σ., να προτείνω τη σύσταση ομάδας εργασίας,
με μοναδικό της έργο την κατάθεση προτάσεων, παρόμοιων με
αυτές που προανέφερα, την επεξεργασία τους με τους συναρμοδίους φορείς (Παραρτήματα, Σύνδεσμοι – Σύλλογοι, Αποφοίτων
ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) και την εισαγωγή τους στο ανώτατο όργανο, που
είναι το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, για τελετή επεξεργασία – έγκριση, προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλονται στην Ιεραρχία (Στρατιωτική
– Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ).
Τελειώνοντας θα ήθελα να σημειώσω ότι το νέο Δ.Σ., απηλλαγμένο από παλαιές έριδες και προστριβές, τώρα πλέον δεν
υπάρχει «αντίπαλο δέος», υπάρχει μια συμπαγής ομοιογένεια,
έχει όλο το χρόνο να θέσει τους βασικούς στόχους του, να προγραμματίσει τις άμεσες ενέργειές του και ιδιαίτερα τα νέα μέλη
του Δ.Σ., που έλαβαν εκατοντάδες ψήφους ο καθένας, είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα φανούν αντάξιοι των προσδοκιών του
συνόλου των μελών της ΕΑΑΑ, αφού το μοναδικό τους μέλημα
θα είναι η ενασχόλησή τους αποκλειστικά με την υλοποίηση των
προγραμμάτων – στόχων της Ένωσής μας.
Κύριοι συνάδελφοι, τα επόμενα τρία χρόνια η ΕΑΑΑ θα πρέπει
να απογειωθεί, γιατί διαφορετικά, και το λέω με λύπη, θα
απαξιωθεί από εμάς τους ίδιους και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
μεγάλη δύναμή μας είναι η συμμετοχή των συναδέλφων μας,
χωρίς αυτή θα μείνουμε λίγοι για να διεκδικούμε τα συντρίμμια
της.
Γεώργιος Γκόγκου, Σχης (ΣΔΓ) ε.α.
(19ης σειράς ΣΥΔ), Μέλος του Δ.Σ.
ΣΑΣΥΔΑ
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Α ΡΘΡΑ
Την Κυριακή 1/11/15,
Από τη Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας κα. Κριεκούκη τελέσθηκε Τρισάγιο στο
μνημείο του Ήρωα Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου στα Βίλλια Αττικής, παρουσία Εκπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων, Αντιπροσωπειών της Αεροπορίας-Στρατού, πρώην Δημάρχων, των τοπικών Αρχών και πλήθους κόσμου.

Ομιλία του Αντισμηνάρχου(Ι) ε.α.,
Δημοσθένη Κ. Μεϊντάνη.
Αξιότιμη Κα. Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι,
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τόσο την κα. Κριεκούκη όσο και εσάς για
την σημερινή πρόσκληση. Σας παρακαλώ
να μου επιτρέψετε να αυτοσυστηθώ,
καθ’ ό,τι πολλοί από εσάς δε με γνωρίζετε.
Ονομάζομαι Δημοσθένης(Δήμος) Μεϊντάνης, πιλότος μαχητικών αεροσκαφών
της Πολεμικής μας Αεροπορίας, Αντισμήναρχος ε.α., και Κυβερνήτης Αεροπλάνων επίσης, της Πολιτικής Αεροπορίας
καί της Ολυμπιακής. Ως ένας από τους
μεταπολεμικούς Βιλλιώτες Αεροπόρους,
οι οποίοι μεγαλώσαμε και επιλέξαμε ως
επαγγελματική πορεία ζωής και σκίρτημα
ψυχής τους δρόμους και τις προκλήσεις
των ουρανών της Πατρίδας μας, απευθύνομαι σήμερα σ’ εσάς, με συντομία,
αλλά και ειλικρίνεια, ευγνωμοσύνη και
βαθύ σεβασμό στους Αετούς που είναι και θα είναι πάντοτε- παρόντες, τόσο
ανάμεσά μας, όσο και στο νου και την
καρδιά μας.
Πρωτίστως, παρακαλώ την Δήμαρχο
τού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, κα. Κριεκούκη, να δεχθεί τις ευχαριστίες μου,
αλλά και τα συγχαρητήριά μου για την
πρωτοβουλία της να οργανώσει την τέλεση Τρισαγίου, εδώ, μπροστά στο μνημείο/προτομή του Ήρωα Αεροπόρου
Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου, ο οποίος
κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θυσίασε
τη ζωή του για το πολυτιμότερο αγαθό
κάθε Ανθρώπου όπου γης: την Ελευθερία.
Με αυταπάρνηση, και την ψυχή του
ελεύθερη, έπεσε μαχόμενος στον αέρα
εναντίον των κατακτητών, για την υπεράσπιση τής Πατρίδας μας, της Ελλάδας,
αφού, κατά τον στίχο του Ποιητή μας
Κωστή Παλαμά: «Δέν ζει χωρίς πατρίδα
η ανθρώπινη ψυχή.»
Η ψυχή του ανθρώπου, του Αεροπόρου
Ήρωα Ιωάννη Σακελλαρίου έχει δύναμη
ακαταμάχητη και, γι’ αυτό, υποτάσσει
και νικά καί τον Θάνατο καί τον Χρόνο,
γίνεται με τη θυσία της ΑΘΑΝΑΤΗ! Ο
Ιωάννης Σακελλαρίου σκοτώθηκε σε αερομαχία πάνω από τα βουνά της Ηπείρου,
στις 2 Νοεμβρίου τού 1940, λίγες μόλις
ημέρες μετά την κήρυξη του πολέμου.
Εμείς, οι νεώτεροι Βιλλιώτες Αεροπόροι
αισθανόμαστε υπερηφάνεια για τη γενναιότητα, το σθένος, το υπέρτατο θάρρος
αυτού του 25χρονου παλληκαριού, υπερηφάνεια που οι λέξεις δεν χωρούν,
δεν αρκούν για να εκφράσουν απόλυτα.
Γι’ αυτό το «Καλώς σε βρίσκω, Χάροντα,
για να ‘ρθει η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!»
Αυτά ίσως τα λόγια μπουρούν να δώσουν το νόημα της πράξης και να δονήσουν την ψυχή μας ως ανθρώπων καί
ως Ελλήνων, τόσο στο πλαίσιο της σημερινής τελετής, όσο και σε κάθε στιγμή
της ζωής μας. Και να φέρουν, επίσης,
στη μνήμη μας, και τον Σμηναγό Ιωάννη
Κατσαρό που καί αυτός θυσιάστηκε,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και ΔΥΝΑΤΟΣ, παράσχοντας
ένα ακόμη δείγμα, Σήμα καί παράδειγμα
του Ανθρώπινου μεγαλείου της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Και λέω «Σήμα»,
σαν σημάδι πράξης και αφορμή μνήμης
και μνημόνευσης για το «Αμύνεσθαι περί
Πάτρις». Αυτόν τον Οιωνό, τον Άριστον
που με τη θυσία δέν είναι μόνο δικαίωση
του αγωνιζόμενου ανθρώπου “Αετού”
τού αέρα, αλλά η φωτεινότερη και αμεσότερη πράξη αγάπης για την ΠΑΤΡΙΔΑ.

Η Πατρίδα είναι ο Άνθρωπος, και ο Άνθρωπος είναι πάντα η ψυχή της Πατρίδας.
Πριν όμως φτάσω στο τέλος αυτής
της ομιλίας/συν-ομιλίας μου, και με εσάς
και εκείνους που απόντες θα βρίσκονται
πάντα κοντά μας, θεωρώ αναγκαίο, και
πλέον επιβεβλημένο στη σημερινή συγκυρία, να απευθύνω ένα μήνυμα προς
τους εξ Ανατολών καί τους εκ Βορρά
γείτονές μας, και τις ηγεσίες τους πρωτίστως, λέγοντας, ειλικρινώς και ευθέως,
ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας
δέν πρόκειται να επιτρέψουν ποτέ, οι
μέν πρώτοι να διαμορφώσουν τετελεσμένα δεδομένα και συμβάντα στο Αιγαίο
τόσο όσον αφορά τον εναέριο χώρο
όσο και την υφαλοκρηπίδα, και οι δεύτεροι να σφετερισθούν τελεσίδικα και
ανιστόρητα το Ελληνικό όνομα της Μακεδονίας και να «πολιτογραφήσουν», με
καθυστέρηση δύο χιλιετιών, ΣΚΟΠΙΑΝΟ
τον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ...
Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη
και, ελπίζω, άμεση έκφραση σκέψεων
και συναισθημάτων που γεμίζουν τις
καρδιές όλων μας σήμερα, και ειδικά
στο χώρο αυτόν, θα ήθελα να προσθέσω
μόνο πως οι Έλληνες Αεροπόροι, παιδιά
ένδοξης Ελληνικής γης, γαλανού ουρανού και αέρα, είναι πάντα έτοιμοι, πάντα
ταγμένοι να υπερασπιστούν τα δίκαια
της πατρίδας-Ελλάδας, δίχως να διστάσουν εάν έρθει η στιγμή της Πρόκληση
και της Δοκιμασίας να θυσιαστούν γι’
αυτήν και την ακεραιότητά της.
Ήρωες Βιλλιώτες Αεροπόροι, αναπαυθείτε ήρεμα στην αγκαλιά του ελληνικού
χώματος που υπερασπιστήκατε! Τα ονόματά σας είναι γραμμένα με ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Πράξετε το Καθήκον σας – ΕΙΣΤΕ
ΑΙΩΝΙΟΙ!
Διότι, εκεί που ισιώνουν αετοί, οι γλάροι δεν πετάνε.
Σαν Υστερόγραφο: Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ, να σας διαβάσω τους
στίχους που έγραψε ο πατέρας Αριστοτέλης Σακελλαρίου στο άκουσμα του
θλιβερού μαντάτου. Δεν έκλαψε για τον
μοναχογιό του – περήφανος για τον
Γιάννη του, έγραψε:
«Ψηλά από τα Γιάννενα
φωνή αγγέλου φθάνει,
Ετοίμασε, πατέρα μου,
το δάφνινο στεφάνι,
Τις αδερφές μου, φίλησε,
της μάνας μου το χέρι,
Στάσου στη θέση μου πιστός
σε κάθε θέλημά τους,
Και πές της, υπερήφανη,
πρώτη αυτή να ξέρει,
Πως η άλλη Μάνα, η ΕΛΛΑΣ
με κράτησε κοντά της.»
Αιωνία σας η Μνήμη!
Δημοσθένης Μεϊντάνης,
Αντισμήναρχος(Ι) ε.α.

[ Ο Ιωάννης Σακελλαρίου γεννήθηκε στα
Βίλλια Αττικής το 1915. Τον Οκτώβρη
του 1932 εισήχθη, κατόπιν εξετάσεων,
στο Τμήμα Αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας, και αποφοίτησε το 1935 με
τον Βαθμό του Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου.]

Τιμητική Διάκριση Βετεράνων
Πέμπτη 5/11/2015
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η

Π.Α., στα πλαίσια της
τα διαδραματιζόμενα άβουλοι,
Του
ετήσιας γιορτής της,
απαθείς και αδιάφοροι, μασουΜιχάλη Χοχλακάκη
πραγματοποίησε εκλώντας πασατέμπο και αναλιΥπτχος (Ι) ε.α.
δήλωση απότιση ς τιμής
σκόμενοι σε ανόητες μεταξύ
Κυβερνήτης του «ΝΙΚΗ Ι»
προς τους βετεράνους αετους κοκορομαχίες, υπάρχει
ροπόρους του πολέμου της
ελπίδα. Στην Ελλάδα του σήΚορέας και τα πληρώματα της αποστολής «ΝΙμερα, όλοι οι Έλληνες, περιμένουμε την στιγμή
ΚΗ» προς την Κύπρο το 1974. Οι χώροι της αίθουπου θα πάψουμε να πετροβολάμε τους πολιτισας Χρ. Λαμπράκη κατάμεστοι από κόσμο, οι εν
κούς μας για ανικανότητα και διαφθορά. Ονειενεργεία αεροπόροι γεμάτοι σφρίγος μέσα σε
ρευόμαστε την ημέρα που όλοι εμείς, τιμηθένατσαλάκωτες στολές και το ασθενές φύλο να
τες ή μη, βιώνοντας μία μη αναστρέψιμη αισιόπεριφέρει με καμάρι τα νιάτα, την ομορφιά και το
δοξη προοπτική, θα στήσουμε απέναντί μας
καλό, ή λιγότερο καλό, γούστο της αμφίεσής
όλους τους πολιτικούς, και μέσα στη Βουλή, σε
του.
μία ανάλογη τελετή, θα τους τιμήσουμε για το
Γενική εικόνα ευχάριστη, λαμπερή και ελπιδοέργο τους και θα τους ανακηρύξουμε άξια τέκνα
φόρα. Ψηλά, στο κέντρο της σκηνής, οι τιμώμετης πατρίδας για τις, προσφερόμενες προς αυνοι. Πρόσωπα και σώματα καταβεβλημένα από
τήν, εξαιρετικές υπηρεσίες τους. Εάν το όνειρο
τον χρόνο να περιμένουν με αμηχανία, σκεπτικιαυτό δεν γίνει σύντομα πραγματικότητα, τότε,
σμό ή περηφάνια και συγκίνηση την μεγάλη, γι'
αύριο, οι καρέκλες με τους τιμώμενους, ψηλά ;
αυτούς, στιγμή. Το τελετουργικό της εκδήλωστην σκηνή της όποιας αίθουσας τελετών, θα είσης λιτό και αναμενόμενοι με τον Υπουργό Άμυναι ΑΔΕΙΕΣ. Θα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνανας «τρακαρισμένο» και απολογητικό για την πετο, μέσα σε ένα γενικό κλίμα ήσσονος προσπάρίπου ή και πάνω από μισό αιώνα «καθυστέρηση»
θειας και εαυτουλισμού, να βρεθούν άτομα που
και «αμέλεια» της πολιτείας να τιμήσει κάποια
θα θελήσουν ή θα μπορέσουν να προσφέρουν
από τα παιδιά της για «προσφερθείσες εξαιρετιτο κάτι παραπάνω και άξιο επιβράβευσης, στον
κές υπηρεσίες τους» προς την πατρίδα.
οποιονδήποτε τομέα δραστηριοποίησής τους.
Τα flash άναψαν για τις αναπόφευκτες φωτοΤο pourquoi θα είναι πλέον καθημερινό ερώτημα
γραφίες και τα VIDEOS, οι χειραψίες, τα συγχαρητης ζωής όλων μας, και εμείς, οι τιμηθέντες,
τήρια, τα χαμόγελα και οι υποσχέσεις, για κάτι
έχοντας, ένα παραπάνω αναμνηστικό, θα έχουπερισσότερο και καλύτερο αύριο, μοιράστηκαν
με και ένα παραπάνω λόγο κατάθλιψης, γιατί, αν
αφειδώς, όπως ακριβώς προστάζει κάθε, στοιθυμηθούμε τον Δάντη και την Θεία Kωμωδία:
χειωδώς επαρκές, πλάνο επικοινωνιακής προβο«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το να αναλής. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα που χειπολείς μέσα στην μιζέρια τον παλιό ευτυχισμένο
ροκροτήθηκε θερμά από τους λάτρεις της ξένης
καιρό».
κλασικής ή έντεχνης ελληνικής μουσικής.
Για τέλος, μια αναγκαία, ελπίζω μη αμφισβητήΗ τελετή τελείωσε, τα φώτα σβήσανε και όλοι
σιμη, επισήμανση. Οι διάφορες τελετές που κάμας επιστρέψαμε στον δύσκολο, καθημερινό
νουμε, γιατί, κατά γενική παραδοχή, «ουκ επ' άραγώνα μας για μία αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτός ο
τω μόνω ζήσεται άνθρωπος» έχουν νόημα και
αγώνας, που με τις δικές μας στραβοκλωτσιές
ουσία εφόσον προσπαθούμε ταυτόχρονα να
και τα φαλτσοσφυρίγματα των πολιτικών μας,
διασφαλίσουμε τον σημερινό και αυριανό άρτο.
έχει καταντήσει να γίνει «ντέρμπι», δηλαδή αβέΕάν φύγει αυτό το γενικό αίσθημα ανασφάλειας
βαιης έκβασης και μη προβλέψιμου αποτελέκαι αβεβαιότητας και επανέλθει κάποια αισιοδοσματος, πρέπει, επιτέλους, να κερδηθεί. Για να
ξία, οι όποιες, μετέπειτα, τιμητικές διακρίσεις θα
γίνει όμως αυτό, πέρα από την φλόγα και το πάείναι περισσότερο καλοδεχούμενες, δεν θα
θος της δικιάς μας προσπάθειας, απαιτείται και η
αφήνουν και κάποια πικρή γεύση ματαιότητας και
ένθερμη και ουσιαστική υποστήριξη και συμπαθα σφραγίσουν και τα στόματα όσων, σαρκαστιράσταση και της εξέδρας των 300, δηλαδή των
κά, τις παρομοιάζουν με σφυρίχτρες και καθρεεκπροσώπων μας στην Βουλή, και της εκάστοτε
φτάκια· προς κεχηνότες ιθαγενείς.
κυβέρνησής μας. Εάν αυτοί πάψουν να θεώνται

Ε

Εκδήλωση τιμής στον Yπoσμηναγό (Ι)
Ευάγγελο Γιάνναρη
στη Βασιλειάδα Καστοριάς

ις οιωνός άριστος αμύμας επιβάλλουν τη λήθη
Του
νεσθαι περί Πάτρης γράτου παρελθόντος και να
Κωνσταντίνου Δελλή
φει ο αθάνατος Όμηρος.
μας τροφοδοτήσουν με
Υποπτεράρχου (Ε) ε.α.
Αυτό τον οιωνό πιστέψατε
πολυπολιτισμικές ιδεολοΑντιπροέδρου ΕΑΑΑ
αθάνατοι αεροπόροι και
γίες.
δώσατε τη νεανική ζωή σας
Πολυαγαπημένε
μας
υπέρ της πολυαγαπημένης
ήρωα Υποσμηναγέ ΓιάνναΠατρίδος μας. Γι' αυτό εμείς σήμερα τιμούμε
ρη Ευάγγελε, ήσουν ο πρώτος νεκρός αεροτη μνήμη σας. Αυτός ο οιωνός το αμύνεσθαι
πόρος του πολέμου της 30 Οκτωβρίου 1940
περί της Ελληνορθόδοξης πατρίδος μας είναι
ενδεχομένως και όλων των Ενόπλων Δυνάμεο άριστος οιωνός στον οποίο πιστέψατε. Γι' αυων κατά των θρασύδειλων εισβολέων της Πατό γίνατε Ήρωες και ως ήρωες γίνατε αθάνατρίδος μας, με το συμπολεμιστή σου Αρχισμητοι. Τιμήσατε τη Πολεμική μας Αεροπορία και η
νία Τσάντα, ο οποίος επέζησε της πτώσεως
Πολεμική μας Αεροπορία και οι δοξασμένοι
του αεροσκάφους σας αλλά και οι άλλοι δύο
ακρίτες της Καστοριάς σας ανταποδίδουν σήαεροπόροι οι οποίοι εξαφανίστηκαν την ίδια
μερα αυτή τη τιμή.
ημέρα στα ίδια ηρωικά εδάφη της Μακεδονίας
Πρέπει για όλους εμάς να γίνεται παράδειγμας, αναφέρομαι στους συμπολεμιστές υπομα ότι το αμύνεισθαι ή το μάχεσθαι και το θνήσμηναγό Λάζαρο Παπαμιχαήλ και Επισμηνία
σκειν για πολιτικές ιδεολογίες δεν είναι άριΓεμενετζή Κωνσταντίνο. Είσαστε οι τηλαυγείς
στος οιωνός. Οι πολιτικές ιδεολογίες απαξιώαστέρες που μας οδηγείτε στο γνήσιο Ελληνονται από τα πράγματα και τα γεγονότα. Μόνορθόδοξο δρόμο. Όπως εσείς το πράξατε με
νο η Ελληνορθόδοξη ιδεολογία της Πατρίδος
τον ίδιο τρόπο θα το πράξουμε και εμείς.
μας παραμένει και θα παραμένει αιώνια και
Αιώνια σας η μνήμη άξια τέκνα Ελληνορθοαναλλοίωτη. Η ένδοξη πατρίδα μας, η Ελλάδα
δόξων γονέων. Όμως επειδή ενώπιων των
μας για 3000 χρόνια παραμένει μία ιδεολογία
αθανάτων ψυχών σας εμείς οι ζώντες πρέπει
αναλλοίωτη, αμετάβλητη, αθάνατη. Η Ελληνα μιλάμε την αλήθεια οφείλουμε να ομολονορθόδοξη ιδεολογία παραμένει αμετάβλητη
γήσουμε ότι δε μας διδάξατε τίποτε με τη θυγια περίπου 1700 χρόνια. Γι' αυτήν την ιδεολοσία σας, αφού συνεχίζουμε να μην ακολουγία πολεμήσατε και προτρέπετε με το παράθούμε τις Ελληνορθόδοξες αρχές που κάποτε
δειγμα σας όλους εμάς να πολεμήσουμε και
κραταίωσαν αυτό το μεγάλο Έθνος.
να θυσιασθούμε. Γι' αυτό οι αρνητές της ΕλληΚαι πάλι αιωνία σας η μνήμη.
νορθοδοξίας προσπαθούν με κάθε τρόπο να
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✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr

Παράδειγμα προς μίμηση
Ο αγαπητός συνάδελφος ε.α. Κων/νος Ματσούκας Μηχ. της 2ης Σειράς ΣΤΥΑ έλαβε
μέρος για πέμπτη φορά στον 33ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών των 5 χλμ. στις 8
Νοεμβρίου 2015 και τερμάτισε με επιτυχία. Ο μοναδικός άνω των 84 ετών από τα 9.000
άτομα που έλαβαν μέρος.
Του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και του ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, να είναι πάντα
καλά και να συνεχίσει και μετά τα 100 του.
(Το περπάτημα και η γυμναστική προσθέτουν χρόνια ζωής στους ηλικιωμένους).

Ευχαριστώ
και Συγχαρητήρια 251 ΓΝΑ
Με την παρούσα επιθυμώ να εκφράσω
τις θερμές ευχαριστίες μου και τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 251 ΓΝΑ, για
την άψογη ιατρική φροντίδα και ανθρώπινη συμπεριφορά που επέδειξαν δια την
περίθαλψη της πρόσφατα νοσηλευθείσης
από την επάρατον νόσον συζύγου μου.
Ειδικότερα ευχαριστώ θερμά:
• Τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Υγειονομικού του ΓΕΑ Υποπτέραρχο (ΥΙ) κ. Γεώργιο Τολούμη, για την ουσιαστική συνδρομή του στη νοσηλεία της.
• Τον Διευθυντή του 251 ΓΝΑ Ταξίαρχο
(ΥΙ) κ. Δημήτριο Χατζηγεωργίου, για τις παρασχεθείσες από το προσωπικό του Νοσοκομείου υπηρεσίες.
• Τον Διευθυντή της Β’ Παθολογικής
Κλινικής Σμήναρχο (ΥΙ) κ. Νικόλαο Συμεωνίδη, για την αρχική περίθαλψη και την εν
συνεχεία παραμονή της συζύγου μου εις
την κλινική που προΐσταται.
• Τον Διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής Αντισμήναρχο κ. Νικόλαο Κεντεποζίδη
και την ομάδα των ιατρών συνεργατών
του, για τις πολλαπλές και επί συνεχούς
βάσεως ιατρικές φροντίδες και υπηρεσίες
που της προσέφεραν.

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

• Τον αναπληρωτή Διευθυντή της
Πνευμονολογικής Κλινικής Σμήναρχο (ΥΙ)
κ. Νικόλαο Σαρίδη, για τις παρασχεθείσες
ιατρικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις.
• Την Προϊσταμένη της Β’ Παθολογικής
Κλινικής Αντισμήναρχο (ΥΝ) κ. Μαρία Λυκοροπούλου, ως και όλη η νοσηλευτική
ομάδα της Κλινικής αυτής, για την άψογη
περίθαλψη και προ παντός ανθρώπινη
συμπεριφορά που επέδειξαν κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας της συζύγου μου.
Το 251 ΓΝΑ μπορεί να υστερεί σε «ξενοδοχειακού τύπου» εξοπλισμό, λόγω ανεπαρκείας των εις αυτό διατεθημένων πιστώσεων, πλην όμως από πλευράς επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Τα ανωτέρω αναφέρω μετά λόγου γνώσεως, διότι κατά την μακράν περίοδον
ασθενείας της συζύγου μου, είχα την ατυχία να επισκεφθώ γνωστά ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και επομένως να μπορώ
να κρίνω και να συγκρίνω τις υφιστάμενες
μεταξύ τους διαφορές.
Με τιμή,
Θεόφιλος Γ. Κυριακαράκος
Υποπτέραρχος ε.α.

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

Ποιητική σάτιρα

Το ασφαλιστικό των... Σοφών
Συσκεφτήκαν οι ...Σοφοί
για να βγάλουνε βουλή
πόση σύνταξη θα παίρνω
πόσο θε να παραδέρνω
και στο τέλος τι θα πάρω

έως ότου δω τον ...χάρο.
Σκέφτηκαν με παρρησία
ξόδεψαν φαιά ουσία
τι προσδόκιμο θε νάχω
μέχρι να βρεθώ στον ...τάφο

✑ ΔΙ ΚΗΓΟΡΟΙ
• ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
(Υιός συναδέλφου ε.α.)
Δικηγόρος ΜΔΕ Νομικής Αθηνών
Υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού Δικαίου,
Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών
Ν. 3869/2010
Καρνεάδου 34-36 Αθήνα
Τηλ.: 210-8169645, Κιν.: 6936-538253

✑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ
• ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ
Συστήματα Ασφαλείας Αυτοματισμοί - Δίκτυα
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(ΚΑΜΕΡΕΣ)-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό
Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537
Τηλ.: 210-4185780, Κιν.: 6973-038304
e-mail: laoulakos@ymail.com

✑ ΔΙΑΦΟΡ Α
• 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.λπ.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ.: 210 6132022,
κιν.: 6932065296
✑ ΠΩΛΕΙΤ ΑΙ
• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
και αγουρέλαιο (ΠΟΠ) Δήμου
Πύλου Νέστορος, χωρίου Σουληνάρι
(Μεσσηνία), από τον συνάδελφο
ελαιοπαραγωγό Ασμχο Γ. Σαμέλη.
Τηλ. επικοινωνίας: 27230-51604
Κιν.: 6983-513315

Κομφούκιος
Γεννήθηκε το 550 π.Χ. και πέθανε το 479 π.Χ.

Ευημέρια
Ωστόσο, παρά τη συνήθη ελαφρότητα, προχειρότητα και υποκρισία, που καλύπτονται πίσω
από το όψιμο ενδιαφέρον πολλών για τη φιλοσοφία (ή, έστω, την ανατολίτικη θυμοσοφία), καλό
είναι να υπενθυμιστούν στο κοινό μερικές φράσεις του Κομφούκιου που έχουν και αναφορά
στις τρέχουσες εξελίξεις. Που ξέρετε; Μπορεί
έως την επόμενη έκλειψη υπερπανσελήνου (το
2033) να φιλοτιμηθεί κάποιος από τους κυβερνώντες να εφαρμόσει έστω μία από τις διδαχές:
1) «Σε μία χώρα που κυβερνάται καλά, η φτώχεια είναι ντροπή. Σε μία χώρα που κυβερνάται άσχημα, ο πλούτος είναι ντροπή».
2) «Ο ανώτερος άνθρωπος σκέφτεται μόνο τη δικαιοσύνη. Ο κατώτερος άνθρωπος σκέφτεται μόνο τα συμφεροντά του».
3) «Ο άριστος πάνω απ’ όλα θέτει τη δικαιοσύνη. Ο άριστος, που είναι γενναίος
και δεν είναι δίκαιος, θα στασιάσει. Ο μικρός άνθρωπος, που είναι γενναίος και δεν
είναι δίκαιος, θα κλέψει».
Και το καλύτερο ρητό για το φινάλε: «Όταν έρθει η ευημερία, μην την χρησιμοποιήσεις όλη».
Γαλανός Γεώργιος Σμχος ε.α.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Κατόπιν προτάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου προήχθη, στη θέση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η Επίτροπος κυρία Ευτυχία Φουντουλάκη, σύζυγος του συναδέλφου μας Κωνσταντίνου Καραμπάτου.
Της εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήριά μας και της ευχόμαστε ευδόκιμη
θητεία.
Οικογένεια Νικολάου Βλατάκη

Ο Έχων δυνατότητες τολμά για το καλύτερο. Αυτός που δεν τολμά δεν έχει
δυνατότητες ή μάλλον έχει αδυναμίες. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό
μας εάν θέλουμε να προοδεύσουμε ως άτομα και ως Έθνος.

και στο πόρισμα που βγάλαν
μιά ταφόπλακα μας βάλαν.
Κόψαν ράψανε προσθέσαν
ξανακόψαν αφαιρέσαν
κουρασμένοι όταν τελειώσαν
την απόφασή τους δώσαν.
Στη δουλειά ως τα ...εβδομήντα
σύνταξη στα ενενήντα
θα την πάρω εκ των πραγμάτων

εις στη ...χώρα των πνευμάτων.
Αν θα φτάσεις στα ...ογδόντα
σύνταξη θα παίρνεις ...τσόντα
βάρδα μη τα ξεπεράσεις
γιατί τότε θα τη χάσεις.
Ηλίας Σβάρνας
Σμήναρχος ε.α. - Ποιητής
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παραρτηματα
Πάτρα
1. Ο Πρόεδρος του παραρτήματος και τα μέλη του Δ.Σ.
διοργάνωσαν τις ακόλουθες εκδηλώσεις ή παρέστησαν
στις παρακάτω τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές κ.λ.π.
εορτές, της Δημοτικής-Περιφερειακής αρχής της πόλης
των Πατρών.
α. Στις 28 Οκτωβρίου 2015 στη δοξολογία στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, παρουσία
του εκπροσώπου της Κυβέρνησης, των Πολιτικών, Δημοτικών και Στρατιωτικών αρχών της Πόλης των Πατρών.
Στη συνέχεια μετάβαση στο μνημείο Ελευθερίας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) για την επιμνημόσυνη δέηση,
εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας και κατάθεση
στεφάνων. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στεφάνι στο Μνημείο Ελευθερίας κατέθεσε ο πρόεδρος του παραρτήματος Σμχος ε.α. Χρήστος Πανταζής. Η γιορτή τελείωσε με την παρακολούθηση της παρέλασης από την εξέδρα των επισήμων επί της

οδού Αγίου Ανδρέου.
β. Στις 8 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στην τελετή
για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Αράξου, ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση
του Δκτου της 116 Π.Μ Σμχου (Ι) Πέτρου Χατζήρη και παρουσία Πολιτικών, Περιφερειακών, και Στρατικών αρχών
της πόλης των Πατρών. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε
από τον αντιπρόεδρο Ασμχο ε.α. Βασίλειο Χρόνη και τα
μέλη Δ.Σ. Σμχο ε.α Χαράλαμπο Θεοδοσόπουλο και Σγο
ε.α. Φίλιππο Ματράκα. Στην αντίστοιχη τελετή που πραγματοποιήθηκε στην 117 Π.Μ (Ανδραβίδα), το Παράρτημα
εκπροσωπήθηκε από το μέλος Δ.Σ Επγο ε.α. Ιωάννη Ζαχαράκη, ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση του Δκτου
Σμχου (Ι) Κωνσταντίνου Δελημπάση.
γ. Στις 21 Νοεμβρίου2015 και ώρα 11:00 στη Μητρόπολη Πατρών στη δοξολογία για τον εορτασμό των Ενό-

πλων Δυνάμεων και στην συνέχεια στην πλατεία Εθνικής
Αντίστασης για την επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων από τους εκπροσώπους των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Δημοτικών αρχών της Πόλης των Πατρών.
Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από το Δ.Σ. Στο μνημείο
Ελευθερίας στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος Σμχος ε.α.
Χρήστος Πανταζής. Ακολούθησε μικροδεξίωση, που παρέθεσε ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς και Δκτης του
ΚΕΤΧ Ταξχος Γεώργιος Παλαιοκαστρίτης, στη λέσχη του
Στρατοπέδου «Σχη (ΠΖ) Μουζάκη»

ζάνης. Μνημονεύτηκαν και όλοι οι αεροπόροι που έπεσαν υπέρ πατρίδος στο Ηράκλειο Κρήτης.
Τίμησε με την παρουσία του τη τελετή μας ο Κύριος
Μοίραχος της 11ης Μοίρας S-300 της 350, Ανσχος (ι)
Ευάγγελος Ανδρεαδάκης με τριμελή Αντιπροσωπεία Αξκων της Μοίρας του. Επίσης παρευρέθηκαν 30 συνάδελ-

φοι μέλη μας.
Αθάνατοι όσοι έπεσαν υπέρ πατρίδος υπερασπιζόμενοι ιδανικά και ιδεώδη.
Ο Πρόεδρος
Εμμ Φρουδάκης
Σμχος ε.α

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σμχος ε.α. Χρήστος Πανταζής
Ο Γραμματέας
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης

Ηράκλειο
Σήμερα, Παρασκευή 6 Νοε. 2015, το Παράρτημά μας,
με μία σεμνή τελετή στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου της πόλης του Ηρακλείου, τέλεσε Επιμνημόσυνη
Δέηση στη μνήμη ενός ήρωα αεροπόρου, του Υποσμηναγού (Ι) Λουκά Πετράκη που κατέπεσε με το Α/Φ του
SPITFIRE το 1948 σε πολεμική επιχείρηση, στα Σέρβια Κο-

Εκδήλωση Τιμής στον Υπσγό (Ι)
Ευάγγελο Γιάνναρη
στη Βασιλειάδα Καστοριάς

Η

ΕΑΑΑ, όπως κάθε χρόνο, τηρώντας τις
πατρογονικές παραδόσεις ετέλεσε το
μνημόσυνο στο περιφανές μνημείο, πλησίον
της πτώσεως του Αφους τύπου HENSCHEL
της 30 Οκτωβρίου 1940. Χειριστής του Αφους
ήταν ο Ασμίας Τσάντας και παρατηρητής, ο
Υπσγός (Ι) Ευάγγελος
Γιάνναρης. Ο Υπσγός
Γιάνναρης κατά την
πτώση εφονεύθη, ενώ
ο Τσάντας τραυματίσθηκε σοβαρά.
Η εκδρομή ήταν
4ήμερη και το πούλμαν
των 50 θέσεων ήταν
πλήρες.
Την ΕΑΑΑ εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος(Ε) ε.α. Κων. Δελλής, ο οποίος έκανε
σύντομη ομιλία(ακολουθεί) και επέδωσε
τιμητικές πλακέτες για
τα 70 χρόνια ΕΑΑΑ:
• Στην Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης κ.
Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
• Στο Δήμαρχο Καστοριάς κ. Ανέστη Αγγελή
• Στο πρόεδρο της Κοινότητος Βασιλειάδας
κ. Αθανάσιο Πρωκοπίδη
Στους πρωτεργάτες του μνημείου:
• Αντιπτέραρχο(l) ε.α. κ. Χρήστο Βάγια,
στους κ. Παπαδόπουλο Στέφανο πρώην πρόεδρο κοινότητος Βασιλειάδας,
• κ. Παπακυριακίδη Γεώργιο, πρώην δήμαρχο Δήμου Αγ. Αναργύρων και
• τη διοργανώτρια της εκδήλωσης, Κα.
Mαλαματάκη Αντωνίου, εντεταλμένη δημοτική
σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητος Αγ. Αναρ-

Εκδηλώσεις του Συνδέσμου
Βετεράνων της Π.Α.

γύρων.
Το Α.Τ.Α. εκπροσώπησε ο Ταξχος (Ι) κ. Χρήστος Αυγένης.
Από την Ένωση συμμετείχαν επίσης ο
Ασμχος ε.α. Κων/νος Ρώτας ο οποίος με την
σύμπραξη του Σμχου ε.α. Ανδρέα Ανδρικόπουλου διοργάνωσε μια
τέλεια εκδρομή, η οποία
άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους προσκυνητές.
Επίσης συμμετείχαν οι
Σμήναρχοι ε.α. Αθανάσιος
Πάνος και Ηλίας
Σβάρνας.
Η πρώτη ημέρα 31
Οκτωβρίου αφιερώθηκε
κυρίως
στην
επίσκεψη/προσκύνημα
στο οχυρό Ρούσελ, όπου
επιδόθηκαν πλακέτες της
ΕΑΑΑ και των 70 χρόνων
της ΕΑΑΑ.
Η δεύτερη ημέρα 1 Νοεμβρίου αφιερώθηκε στη
τελετή του μνημόσυνου,
στη Βασιλειάδα.
Συγκινητική ήταν η απαγγελία ποιημάτων
από μαθητές νηπιαγωγείου, οι οποίοι κατέθεσαν αντίστοιχα στεφάνια.
Η όλη λαμπρή εκδήλωση οργανώθηκε,
σε στενή συνεργασία, του Δήμου Καστοριάς
και της ΕΑΑΑ. Από την λαμπρή αυτή εκδήλωση
τιμής και δόξας στα παλικάρια μας, δυστυχώς
απουσίασε το παράρτημα Λάρισας, παρά το
γεγονός ότι το ΔΣ/ΕΑΑΑ ενέκρινε 1.000 € για
κάλυψη του κόστους μεταφοράς.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Πλούσιος σε δρατηριότητες του Συνδέσμου ήταν ο Οκτώβριος που μας
πέρασε.
Στις 14 Οκτωβρίου ο ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. επισκέφτηκε την 112ΠΜ στην Ελευσίνα όπου ενημερώθηκε από τον Δ/τη της βάσης Σμχο (Ι) Φώτιο Τζάλλα
για την αποστολή της Πτέρυγας γενικά και ειδικότερα για το πολύπλευρο
έργο των Μοιρών Έρευνας και Διάσωσης που υπάγονται σε αυτή. Στην
συνέχεια τα Μέλη μας επισκέφτηκαν την 358ΜΕΔ και μετά την 384ΜΕΔ
όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία και το έργο των δύο Μοιρών ελικοπτέρων. Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομη επίσκεψη στην πίστα του αεροδρομίου για να θαυμάσουμε τα υπερσύγχρονα Ε/Π Super-Puma.
Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συνδέσμου έγινε η πολύ
ενδιαφέρουσα Ημερίδα Αναμνήσεις με θέμα «Ένταξη των Ε/Π στην Πολεμική Αεροπορία». Την Ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος του ΔΣ Υπτχος (Ι)
εα Δημήτριος Λαζάρου και ακολούθησε η ομιλία του Δ/τη του Μουσείου
Ιστορίας της ΠΑ (ΜΙΣΠΑ) Σμχου (Ι) Δημήτριου Μυωτέρη (έμπειρος χειριστής Ε/Π ο ίδιος) και έκλεισε με την κατάθεση εμπειριών και αναμνήσεων
από τον Ταξχο (Ι) εα Χαρίλαο Τσέρτο και την πολύχρονη εμπειρία του στα
Ε/Π της Π.Α. την οποία πλαισίωναν πολυάριθμες φωτογραφίες που έφερε ο Σμχος (Ι) εα Ευστράτιος Πανταζίδης. Ακολούθησε συζήτηση και
πλούσιος μπουφές.
Την Παρασκευή στις 20 Νοεμβρίου στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων ο Σύνδεσμος θα γιορτάσει την 71η επέτειο της επιστροφής
των Μοιρών της Ερήμου (13η ΜΕΒ, 335ΜΔΒ & 336ΜΔΒ) από την Μέση
Ανατολή. Η εκδήλωση αυτή είναι μια γιορτή αεροπορική, γίνεται κάθε
χρόνο από το 1984, έτος ιδρύσεως του ΠΑΣΥΒΕΤΑ και έχει γίνει πλέον γεγονός άμεσης επικοινωνίας, σύμπνοιας και σύσφιξης δεσμών με Βετεράνους και εν ενεργεία συναδέλφους. Η γιορτή είναι ανοικτή για όλους
τους συναδέλφους, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, με τους συγγενείς
και φίλους τους. Η τιμή συμμετοχής είναι φέτος μόνο 15€ το άτομο. Πληροφορίες και προσκλήσεις διατίθενται στα Γραφεία μας, στη Δημ. Σούτσου 40, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 10:30 έως 13:00, τηλ.
210 6422 730 ή 210 8705 197 & email: pasybeta@gmail.com
Τέλος, σας παρακαλούμε να μην παραλείψετε να ταχτοποιήσετε την
ετήσια συνδρομή σας προς τον ΠΑΣΥΒΕΤΑ (για τα Τακτικά Μέλη 20€/έτος
& για τους Φίλους 10€/έτος), υπενθυμίζοντάς σας ότι αυτή είναι ο μόνος
οικονομικός πόρος που έχουμε για την αντιμετώπιση των καθημερινών
εξόδων του Συνδέσμου. Την Τράπεζα Eurobank Ergasias No 00260
328980 1101 418509 και να ενημερώσετε σχετικά τον Ταμία κ. Νικ. Τζάντα.
Από την Γραμματεία του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
•Επγός (Ε) Γεώργιος Γούπιος
Γεννήθηκε το 1931. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1957 (διαγωνισμό) και αποστρατεύθηκε
το 1977.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία
του έγινε στις 2-11-2015 στο
SaltLakeCity, Utah στις ΗΠΑ.
•Επγός (Ρ) Κωνσταντίνος
Δαμιανάκης
Γεννήθηκε το 1930 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1948 (1η σειρά
ΣΙΑ) και αποστρατεύθηκε το
1970.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 4-11-2015 στο
Νεκροταφείο Νέας Σμύρνης.
•Ταξχος (Ι) Ιωάννης
Ζαχαριάδης
Γεννήθηκε το 1936 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (20η σειρά
ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε το
1985.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης. Η κηδεία του
έγινε στις 8-11-2015 στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Πλαγιάρη στην Επανομή Θεσσαλονίκης.
•Ταξχος (Ε.Α.) Χρήστος
Καραγεωργούδης
Γεννήθηκε το 1934 στα Γιαννιτσά. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (19η σειρά ΕΚΕΧ)
και αποστρατεύθηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία
του έγινε στις 29-11-2015
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας
Θεσσαλονίκης και η ταφή στο
Νεκροταφείο Αναστάσεως
του Κυρίου στη Θέρμη.
•Σμχος (ΕΑ) Νικόλαος
Κότσαλης

Επικήδειοι λόγοι

Γεννήθηκε το 1961στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1974 (11η σειρά
ΕΑ) και αποστρατεύθηκε το
2008.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μιας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 4-112015 στο Νεκροταφείο του Ι.
Ναού Αγίας Παρασκευής Μαλακόπης Θεσσαλονίκης.
•Ταξχος (ΥΙ) Αριστοτέλης-Ανδρέας Λιαναντωνάκης
Γεννήθηκε το 1924 στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1955 (διαγωνισμό) και αποστρατεύθηκε το
1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η κηδεία του
έγινε στις 10-11-2015 στο
Νεκροταφείο κόκκινου Μύλου
Αττικής.
•Σμχος (ΤΥΜ) Στυλιανός
Μαστοράκης
Γεννήθηκε το 1943 στα Έξω
Μουλιανά Σητείας Κρήτης. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1963 (15η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1998.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία
του έγινε στις 14-11-2015
στο Μουζουρά Χανίων Κρήτης.
•Ταξχος (ΕΑ) Αντώνιος
Μιχαλόπουλος
Γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1978 (10η σειρά ΕΑ
της Σ.Ι.) και αποστρατεύθηκε
το 2013.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 23-112015 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Βόλου και η ταφή στο
Νεκροταφείο ‘Κούκος’ της περιοχής.

•Απτχος (Ι) Ιωάννης Μπέκας
Γεννήθηκε το 1935 στο Μαραθώνα Αττικής. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1954 (16η σειρά
ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε το
1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών αγοριών. Η κηδεία
του έγινε στις 17-11-2015
στη γενέτειρά του.
•Ασμχος (Ρ) Μανώλης
Χουρδάκης
Γεννήθηκε το 1931 στα Χανιά
Κρήτης. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1951 (ΣΙΑ) και αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μιας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 1611-2015 στην Ελευσίνα Αττικής.
•Ασμχος (Ι) Πολ. Διαθ.
Ιωάννης Μπιστογιαννάκης
Γεννήθηκε το 1925 στον Πειραιά. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1945 (19η σειρά Ικάρων).
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιού. Η κηδεία του
έγινε στις 13-11-2015 στο
Νεκροταφείο Χαλανδρίου.
•Σγος (ΥΔΚ) ε.ε. Ιωάννης
Χρηστάκης
Γεννήθηκε το 1965 στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1986 (27η σειρά
ΣΥΔ).
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών και δύο
αγοριών. Η κηδεία του έγινε
στις 16-11-2015 στο Καινούργιο Χωριό Ηρακλείου Κρήτης.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε
τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους
τους την εξ ύψους παρηγοριά.

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

Έφυγε από την ζωή ο
Βετεράνος Σμήναρχος (ΙΕΥ)
Ζαχαρίας Αρβανίτης

Σ

τις 12 Οκτωβρίου έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 97
ετών ο σεμνός Βετεράνος του Αλβανικού και της Μέσης
Ανατολής Ζάχος Αρβανίτης. Ο Ζαχαρίας Αρβανίτης γεννήθηκε στην Χαλκιδική στις 15 Αυγούστου του 1918. Τα Τέλη Δεκεβρίου του 1939, αφού είχε τελειώσει τη Σχολή Εφέδρων
Αξιωματικών Πυροβολικού Θεσσαλονίκης, μετατάχθηκε
στην ΕΒΑ για να εκπαιδευτεί ως Βομβαρδιστής-Πολυβολιτής και μετά από έξι μήνες φοίτηση στη Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως και Ειδικοτήτων (ΣΓΕΕ) στο Τατόι ονομάστηκε
έφεδρος Αρχισμηνίας.
Τον Αύγουστο του 1940 τοποθετήθηκε στη 32 Μοίρα
Βομβαρδισμού με α/φ Μπλενχάιμ και διοικητή τον τότε Επγο Χ. Ποταμιάνο που βρισκόταν στο α/δ της Βασιλικής μεταξύ Τρικάλων και Καλαμπάκας, όπου τον βρήκε η κήρυξη του
πολέμου. Συμμετείχε σε πλήθος αποστολών κατά των Ιταλών, ακολουθώντας την οδύσσεια της Μοίρας από τα Τρίκαλα στον Αμπελώνα της Λάρισας, στον Αλμυρό, στην Τανάγρα και τέλος στην Ελευσίνα, όπου τον βρήκε η συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς στις 27 Απριλίου του 1941.

Λίγα λόγια για τον Γιάννη τον Μπέκα
αντί επικήδειου

Α

γαπημένε μου φίλε και
συνάδελφε Γιάννη Μπέκα, από την στήλη της εφημερίδας μας, θα ήθελα να σε
ξεπροβοδίσω εκ μέρους
όλων των ιπταμένων και τεχνικών F-104ριδων, τώρα
που ξεκίνησες για το μεγάλο
σου ταξίδι, που δεν έχει γυρισμό.
Η δική σου επιθυμία να μην
εκφωνηθούν λόγοι κατά την
εξόδιο σου ακολουθία έγινε
σεβαστή, αλλά οφείλω να
ικανοποιήσω και την επιθυμία των 104ριδων συναδέλφων μας, λέγοντας σου αυτά τα λόγια.
Σου είχαμε δείξει όλοι ότι
σε εκτιμούσαμε. Θέλω όμως
να σου πω σήμερα ότι όχι
μόνο σε εκτιμούσαμε, αλλά
και σε θαυμάζαμε και νιώθαμε μεγάλη χαρά, όταν μιλούσανε μαζί σου.
Γνωριστήκαμε οι περισσότεροι μαζί σου πριν από πολλά χρόνια και από τότε μεγάλωνε καθημερινά η εκτίμησή
μας και ο θαυμασμός μας για
σένα.
Ήσουν πάντοτε σώφρων,
γελαστός και χαρούμενος
και με μια προσωπικότητα
που μας καταστούσες αμέσως.
Έμεινες αναλλοίωτος στο
πέρασμα όλων αυτών των
χρόνων. Οι ιδέες σου για τη
ζωή ήταν σπουδαίες χωρίς
μίση και σκοπιμότητες,
ασυμβίβαστος με τη μιζέρια,
με στόχο πάντοτε την προσφορά και πιστός σε μια
αγνή αδελφική φιλία.
Ιδιαίτερα σε ευχαριστώ εκ
μέρους όλων των συναδέλφων 104ριδων, που σαν
κλώσα κάποτε μας μάζεψες

στο σπίτι σου στον Μαραθώνα και μας εμφύσησες την
ιδέα της δημιουργίας αυτού
του άτυπου συλλόγου των
104ριδων, αλλά και την ιδέα
των περιοδικών συναντήσεων μεταξύ μας. Την υλοποιήσαμε αμέσως. Την συνεχίζουμε και θα τη συνεχίζουμε
και εις το μέλλον, τιμώντας
έτσι την μνήμη σου, αλλά και
ικανοποιώντας αυτή σου την
επιθυμία.
Τώρα που θα συναντήσεις
το Θεό, μέσα στο απέραντο
γαλάζιοτου ουρανού, που
αλώνιζες επί χρόνια με τον
αστρομαχητή σου, συνέχισε
το δρόμο σου με γαλήνη,
όπως το έκανες στην πρόσκαιρη ζωή μας.
Ο πρόωρος χαμός σου έχει
μαράνει τις καρδιές των αγαπημένων σου προσώπων,
αλλά και όλων μας.
Μόνη μας παρηγοριά είναι
η μορφή σου που έχει μείνει
βαθιά χαραγμένη μέσα στις
καρδιές μας και τον νου.
Αγαπημένε μου Γιάννη είναι σκληρός κλήρος ο θάνατος. Είναι όμως προνόμιο η
αθανασία. Και εσύ θα μείνεις
ολοζώντανος μέσα μας. Οι
άνθρωποι πεθαίνουν μόνο
όταν λησμονηθούν από
τους ζωντανούς. Δεν θα σε
ξεχάσουμε ποτέ και η μνήμη
σου θα μας συντροφεύει
πάντα. Τώρα που ξεκίνησες
την τελευταία σου πτήση με
το γρήγορο Starfighter θα
σου ευχηθούμε όλοι μας,
καλό σου ταξίδι αγαπημένε
μας Γιάννη.
Με σεβασμό
στη μνήμη σου,
Στέλιος Ξαρχουλάκος

Συνεχίζοντας τον αγώνα, διέφυγε στην Αίγυπτο και με την
επιτελικές και διοικητικές θέσεις και αποστρατεύτηκε το
1971 με τον βαθμό του Σμηνάρχου.
ανασυγκρότηση της Αεροπορίας στη Μέση Ανατολή φοίτησε στις Βρετανικές Αεροπορικές Σχολές της Νοτίου ΡοδεΑπό τον ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α
σίας, και αφού πήρε την ειδικότητα του Ναυτίλου-Βομβαρδιστή, τοποθετήθηκε στη 13η Μοίρα Ελαφρού Βομδαρδισμού και συμμετείχε ως πλήρωμα αεροσκάφους σε
αποστολές της Μοίρας στη Βόρειο Αφρική, Μεσόγειο,
Κρήτη, Ιταλία και Γιουγκοσλαβία. Σε μία μάλιστα αποστολή πάνω από την Γιουγκοσλαβία, όταν το Μπάλτι- •Η ΕΑΑΑ συμπάσχει με τον Υπτχο ε.α. Ανδρέα Στραβοπόδη για τον
μορ στο οποίο ήταν πλήρωμα επλήγη από το εχθρικό αδόκητο χαμό της αγαπημένης του συζύγου Μαίρης.
αντιαεροπορικό και ο ίδιος τραυματίστηκε από θραύΘερμά Συλληπητήρια
σματα τπυ βλήματος χάνοντας μέρος του ενός δακτύλου και αρκετό αίμα, είπε στον πιλότο να συνεχί- •Η ΕΑΑΑ συμπάσχει με τον Υπτχο ε.α. Θεοφ. Κυριακαράκο για τον
σουν την αποστολή, πλήττοντας τον εχθρικό στόχο, αδόκητο χαμό της αγαπημένης του συζύγου Μαίρης.
για να νοσηλευτεί επειγόντως αμέσως μετά την
Θερμά Συλληπητήρια
προσγείωση του αεροσκάφους στο Campomarino της
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Ιταλίας. Τέλος, έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις 19461949 σε αποστολές αναγνώρισης εχθρικών θέσεων
και κινήσεων ιπτάμενος με α/φη Auster.
Στην αναδιοργάνωση της Αεροπορίας συνέβαλε
στην απρόσκοπη λειτουργία της σχολής Αεροναυτίλων-Ασυρματιστών, στην οποία δίδαξε και ήταν επί Ο «δαίμων του τυπογραφείου» έβαλε το χέρι του και στο φύλλο
σειρά ετών καθηγητής στις σχολές μονίμων και εφέ- Σεπτεμβρίου της εφημερίδας μας. Εγγράφη εκ παραδρομής οτι ο
δρων χειριστών της Σχολής Ικάρων στο μάθημα της Ασμχος ε.α. Βασίλειος Παπαγεωργίου, δεν είναι πια μαζί μας.
αεροναυτιλίας και της μετεωρολογίας. Υπηρέτησε σε Ευχαρίστως κάνουμε την διόρθωση αυτή.

ΠΕΝΘΗ
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Α ΡΘΡΑ

Από μια τριχιά κρέμεται η επιβίωση της Δύσης

Γ

ια τις ανάγκες του νέου μου βιβλίου για το Αζερμπαϊτζάν,
συνομίλησα προ καιρού με ένα μετριοπαθή αλλά
πιστό μουσουλμάνο της κοινότητας του Αμπού Μπεκρ,
στο Μπακού, που δεν μάσησε τα λόγια του:
“Εδώ στο Αζερμπαϊτζάν έχουμε εξασφαλίσει μια πραγματική όαση μετριοπάθειας και ηρεμίας. Τα πράγματα
όμως δεν είναι παντού και για πάντα έτσι. Εσείς στη
Δύση” μου σημείωσε με έμφαση, “κρίνετε τα πράγματα
μέσα από τις δικές σας θρησκευτικές και πολιτιστικές
αξίες και αντιλήψεις. Γι’ αυτό και συνήθως δεν καταλαβαίνετε
τι ακριβώς συμβαίνει”.
“Μα αντιδρούμε με ανθρωπισμό και με στήριγμα την
ανοχή” του αντέτεινα.
“Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα σας” αποκρίθηκε. “Οι
μουσουλμάνοι στη Δύση δεν ενσωματώνονται στον δικό
σας τρόπο ζωής και στις δικές σας αξίες και αρχές. Κι αντιδρούν με τον δικό τους τρόπο, διατηρώντας άσβεστες
και τις αντιλήψεις άλλα και το μίσος που τους πλημμυρίζει.
Εσείς σκέφτεστε ανθρωπισμό, λχ με τους πρόσφυγες, κι
εισπράττετε τρομοκρατική βαρβαρότητα και φόνους. Απλά
και μόνο επειδή είσαστε Δυτικοί και όχι μουσουλμάνοι.
Οφείλετε να κατανοήσετε κάποιες θεμελιώδεις ισλαμικές
αρχές. Που δεν μπορεί να τις απεκδυθεί κανένας αφοσιωμένος στις παραδόσεις μουσουλμάνος, όπου κι αν βρίσκεται.
Λ.χ. η αρχή της “μετακίνησης” (χαιζίρια). Σύμφωνα με το
Κοράνι και πολλά “χαντίντ” (πράξεις κι ερμηνείας των
εφαρμογής των κανόνων) αποτελεί ιερή υποχρέωση για
κάθε πιστό η μετεγκατάσταση σε κομμάτια γης που δεν
είναι, καθ’ όλον η εν μέρει, ελεγχόμενα από το Ισλάμ. Με
βάση τις εντολές της “ντα’ ουα”, που αποτελούν ένα
είδος ισλαμικής επιταγής, όλοι αυτοί οφείλουν να εργασθούν
για την διάδοση του μηνύματος του Ισλάμ και την εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού κράτους”.
“Εννοείς δηλαδή πως η ροή μεταναστών ή προσφύγων
γίνεται βάσει σχεδίου για την εσωτερική υπονόμευση των
δυτικο- χριστιανικών χωρών;”
“Αυτό που λέω είναι πως, ανεξαρτήτως προθέσεων, οι
γραφές καθοδηγούν τον πιστό μουσουλμάνο σε τέτοια
συμπεριφορά. Όλοι οφείλουν, με τον ένα η τον άλλο
τρόπο, να ενταχθούν, αυτοί και ο κόσμος στον οποίο
ζουν, στο ‘Νταρ αλ Ισλαμ’ -στον κόσμο δηλ. του Θεού.
Ενόσω εσείς επιμένετε και ομιλείτε για ανθρωπισμό, υποδοχή προσφύγων με τρόπο ανοικτό και με στόχο την
ομαλή αφομοίωση, αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν
για την σταδιακή επιβολή της Σαρία (ισλαμικού νόμου) και
την καθυπόταξη των καφίρων (άπιστων). Σε εποχές εντάσεων μάλιστα αυτός ο στόχος μπορεί να πάρει την μορφή
τρομοκρατικών κινήσεων και ένοπλων συγκρούσεων. Όλος
ο κόσμος αποτελεί δυνάμει προέκταση της εξουσίας του
Ισλάμ. Η τζιχάντ (ο αγώνας) για την επιβολή του μπορεί
να πάρει (καί να νομιμοποιείται γι’ αυτό) κάθε μορφή”.
Δυστυχώς η Δύση έχει τα μάτια κλειστά. Αντιδρώντας
με την λογική και τον φιλελεύθερό της ανθρωπισμό υπογράφει την θανατική της καταδίκη. Οι φρικαλεότητες στο
Παρίσι δεν αποτελούν παρά το ξεκίνημα μιάς σειράς
τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων. Εκκολάπτουμε μόνοι μας
το φίδι που ετοιμάζεται να μας θανατώσει. Θα συνιστούσα
δύο εντυπωσιακά (γαλλικά αλλά μεταφρασμένα στα ελληνικά) βιβλία. Τον “Γερμανό Μουζαχεντίν” και την Υποταγή
που περιγράφουν γλαφυρότατα όσα συμβαίνουν στις δυτικές ισλαμοκρατούμενες γειτονιές. Και προδιαγράφουν
μάλλον έντονα ανησυχητικές προοπτικές.
Το πρόβλημα είναι το ίδιο το Ισλάμ κι όχι απλά οι τρο-

Του
Ανδρέα Ανδριανόπουλου
πρών Υπουργού

μοκράτες. Θα σημειώσω μερικά πράγματα για να θεμελιώσω
την άποψή μου.
Έχετε διαπιστώσει καμία κινητοποίηση “μετριοπαθών”
μουσουλμάνων σε ολόκληρο τον Δυτικό κόσμο εναντίον
των φρικαλεοτήτων που διαπράττουν οι φανατικοί; Δεν
σας προβληματίζει αυτή η περίεργη σιωπή;
Γιατί η ροή των προσφύγων από τις εμπόλεμες περιοχές
προς την Δύση πήρε τέτοια μεγάλη ένταση τους τελευταίους μήνες; Ο πόλεμος στην Συρία ξεκίνησε το 2010 2011. Γιατί τώρα; Μήπως συνδέεται με την δήλωση του
ηγέτη του Ισλαμικού Χαλιφάτου τον Φεβρουάριο του 2015
πως “θα πλημμυρίσουμε την Δύση με μετανάστες ώστε
να κυριαρχήσουμε στις κοινωνίες αυτές από μέσα” περνώντας το κυρίαρχο μήνυμα του Ισλάμ;
Είναι υποχρεωμένοι ή όχι όλοι οι μουσουλμάνοι να ακολουθήσουν, μόλις υπάρξει ανάγκη, το μήνυμα του Μωάμεθ
(μέσα από το Κοράνι και τα Χαντίντ [ιερές διδασκαλίες])
για μετακίνηση (Al Hijra) ώστε να καταληφθούν πλημμυρισμένες από μέσα περιοχές των απίστων;
Οφείλουν να δείχνουν υποταγμένοι και υπάκουοι μέχρι
να είναι σε θέση να κινητοποιηθούν και να εφαρμόσουν
την Σαρία; Ηδη σε περιοχές που έχουν σημαντικά μεγάλους
αριθμούς απαιτούν αλλαγές στις τοπικές συνήθειες και
πρακτικές (στο Ντύσσελντορφ πέτυχαν μόλις την περασμένη εβδομάδα την κατάργηση στα σχολεία της χριστιανικής γιορτής του Αγίου Μαρτίνου και την μετονομασία
της σε γιορτή του φωτός, στο Μόναχο ζήτησαν τον Οκτώβριο κατάργηση του Octoberfest διότι γυναίκες πίνουν
δημόσια μπύρα, στο Montgomery County των ΗΠΑ απαίτησαν -και πέτυχαν- από τριετίας την κατάργηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου ενώ σε περιοχές της Γαλλίας
απαιτούν να εξαιρούνται μουσουλμάνοι στα σουπερμάρκετ
από τον χειρισμό ποτών και χοιρινού για εξυπηρέτηση πελατών.
Γιατί ουδείς πρόσφυγας από Συρία, Ερυθραία και Αφγανιστάν δεν μετακινείται στις εύπορες μουσουλμανικές
χώρες της Αραβίας και του Κόλπου. Και μετακινούνται
όλοι μαζικά προς την Ευρώπη. Έχουν μετακινηθεί μοναχά
σε Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο και Αίγυπτο. Όπου οικονομικά
είναι αδύνατη η συντήρησή τους κι έτσι στοιβάζονται σε
στρατόπεδα με στόχο την μετακίνησή τους μετά... προς
την Ευρώπη!!!
Η Ευρώπη επιμένει να πιστεύει πως θα λύσει όλα της
τα προβλήματα “αγοράζοντας” την έξοδό της από την
όποια κρίση. Με την λογική και νοοτροπία αυτή δεν έκανε
τίποτα μετά τις σφαγές στην Μαδρίτη, το Λονδίνο και τις
προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες στο Παρίσι. Γεμίζοντας με μουσουλμάνους, που βαθιά όλοι τους πιστεύουν
στην μελλοντική κυριαρχία του Ισλάμ, κι ανεξάρτητα
τρόπων υποδοχής τους το ζήτημα της εσωτερικής υπονόμευσης εξακολουθεί να υπάρχει.

Βιβλιοπαρουσίαση
«1984-2015 Σύνδεσμος Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Φωκίδος» περίοδος 2005-2015
Του Υπτχου ε.α. Παναγιώτη Παπαδάκη

Έ

να βιβλίο παρακαταθήκη για τον Σύνδεσμο Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Φωκίδος» (μιας λεβεντογένας περιοχής της Πατρίδας
μας η οποία προσέφερε πολλούς άξιους άνδρες και ικανούς πολεμιστές σε όλους τους αγώνες του έθνους), έχει
εκδώσει ο πολυφραφότατος (το 6ο κατά σειρά βιβλίο του)
Α’ Αντιπρόεδρος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος
Υπτχος ε.α. κ. Παναγιώτης Παπαδάκης.
Ο συγγραφέας ως Πρόεδρος του Συνδέσμου για πολλά
χρόνια και ιδρυτικό του μέλος, επιχειρεί στις 136 σελίδες

του να παρουσιάσει τα πεπραγμένα του Συνδέσμου από το
2005 έως το 2015, αλλά και την πορεία του στην Πολεμική
Αεροπορία και σε άλλα μετερίζια και καίριες θέσεις που
υπηρέτησε καά καιρούς σε κοινωνικές δραστηριότητες μετά την αποστρατεία του (ΕΑΒ, Α.ΑΚ.Ε, ΚΙ.Π.Α.Ε. {Κίνηση για
τον Πολυμερή Αφοπλισμό, την Ελευθερία και την Ασφάλεια της Ευρώπης}, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της «Αερολιμήν
Αθηνών Α.Ε. Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», Συνεργάτης Ομάδας Κοινοβουλευτικού Έργου σε θέματα Αιγαίου, Μεταφορών-ΕΠικοινωνιών, Εθνικής Αμύνης και Εξωτε-

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί δεν πρόκειται σε καμία
περίπτωση να δώσουν λύση. Όπως δεν έδωσαν μέχρι
τώρα. Μόνο αν προσχωρήσουμε στην Ρωσική λογική αντιμετώπισης του Χαλιφάτου -χτυπήματα δηλ από το έδαφος- θα μπορέσει να γίνει κάτι. Η Ρωσική λογική είναι ξεκάθαρη. Χρησιμοποίηση των δυνάμεων του Ασσάντ -που
είναι Αλεβίτες και δεν έχουν πρόβλημα να εντοπίσουν και
να τσακίσουν τους Σουνίτες του ISIS- και Ιρανούς (πάλι
Σιίτες) και Σιιτικές πολιτοφυλακές από το Ιράκ για να επιτευχθεί η αντίδραση στα κελεύσματα των Σαλαφιστών κι
η εξολόθρευση των βάρβαρων φονιάδων του Χαλιφάτου.
Διπλωματικά θα πρέπει να απαιτήσουμε (σαν Ελλάδα)
από εταίρους και ΝΑΤΟ την υποχρέωση των συμμαχικών
χωρών να κόψουν κάθε βοήθεια και οικονομική σχέση με
χώρες που είτε δεν δέχονται επιστροφή μεταναστών στα
εδάφη τους (λχ Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Σομαλία, Ερυθραία
κλπ) είτε διακοπή κάθε (οικονομικής κυρίως) σχέσης με
χώρες ενίσχυσης των ακραίων (Κατάρ, Σαουδική Αραβία,
Εμιράτα).
Οι ηγέτες της Ευρώπης ανησυχούν ακόμη για το αν
έχουμε οργανωμένες καλές υποδομές να δεχθούμε τους
πρόσφυγες!!! Ουδείς ανησυχεί για το αύριο. Ποιες είναι οι
προοπτικές ή και οι στόχοι αυτών των ανθρώπων. Η Δημοκρατία δεν θα κινδυνεύσει από την οργή μας. Συνθλίβεται
από την περιφρόνηση των αρχών της και την εμμονή των
μεταναστευτικών φύλων να επιβάλουν τις δικές τους
αξίες κι αρχές. Αντί να ενσωματώνονται στην κουλτούρα
της Ευρώπης οι μετανάστες / πρόσφυγες, απαιτούν να
ενσωματωθεί η ευρωπαϊκή κουλτούρα στην δική τους!
Και στις περιπτώσεις που η Ευρώπη αντιδρά, στο όνομα
του Άλλαχ γίνονται εγκλήματα εναντίον απλών ανθρώπων.
Η πρωταρχική υποχρέωση κάθε έθνους απέναντι στην
ιστορία και τους νεκρούς του είναι ο πόλεμος για την υπεράσπιση του εαυτού του - με στόχο την κατανίκηση του
εχθρού του μέχρι την τελική ολοκληρωτική επιτυχία. Η
Δύση όμως εξακολουθεί να αρνείται να αντιδράσει έτσι.
Κι ακούγονται φωνές για δικές της ευθύνες απέναντι στις
εξελίξεις. Ποιες ευθύνες. Πότε είχε η Γερμανία, η Σουηδία,
η Νορβηγία, η Δανία, η Ισπανία και τόσοι άλλοι αποικίες
στη Μέση Ανατολή. Για να μην ξεχνάμε, αν πάμε ιστορικά
όσο πίσω πηγαίνουν οι μουσουλμάνοι, πως δώσαμε μάχες
και στην Ανδαλουσία, και στο Πουατιέ της Γαλλίας , και
στον Τάρανδα και στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη για να
αποκρούσουμε τις κατακτητικές στρατιές του Ισλάμ.
Η σωτηρία της Δύσης κρέμεται πλέον στην κυριολεξία
από μια τριχιά. Και δεν φαίνεται να το συνειδητοποιεί. Ο
Γιούνκερ δείχνει έτοιμος να τσιμπήσει το μαγουλάκι του
Αλ Μπαγκντατί, αν τον συναντούσε!! Με το πορτοφόλι
έτοιμο μάλιστα, για να τον στηρίξει αν χρειασθεί και οικονομικά...
Ζούμε πλέον από τις αναθυμιάσεις των επιτευγμάτων
των προγόνων μας, κι αυτών που πολέμησαν και πέθαναν
στο βωμό της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων.
Η τριχιά όμως πλέον αδυνατίζει. Κι ο χρόνος τελειώνει...

Του
Ηλία Σβάρνα
Σμχος ε.α. - Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ

ρικών, Γραμματέας Τομέα Αιγαίου Διαρκών ΕΠιτροπών
Εθνικής Αμύνης και Εξωτερικών, και πολλών άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων «ουκ εχόντων τελειωμό»).
Στο «οδοιπορικό» του, μιλάει μέσα από τις 350 φωτογραφίες του προσωπικού του αρχείου που ωσάν κινηματογραφική ταινία ξεδιπλώνεται η δράση του και η άοκνη και ανιδιοτελής προσφορά του στο κοινωνικό γίγνεσθαι τόσο του
Νομού Φωκίδας, όσο και της πατρίδας μας γενικότερα. Η κινέζικη παροιμία «μια φωτογραφία χίλιες λέξεις», στην περίπτωση αυτού του βιβλίου βρίσκει την δικαίωση και επαλήθευσή της.
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Ηγέτες ή βαθμοφόροι
Χαρακτηριστικά Ηγέτη
Κατά τη θεωρία των χαρακτηριστικών (trait theory) οι
ηγέτες πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από χαρακτήρες ζωής,
δυνατοί, αποδεκτοί, χαρισματικές προσωπικότητες.
Κατά τη θεωρία καταστάσεων (situational theory) οι ηγέτες
πρέπει να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των
καταστάσεων και των υφισταμένων.
Και στις δύο θεωρήσεις βασική προϋπόθεση είναι ότι «η
συμπεριφορά του ηγέτη μετασχηματίζει και εμπνέει τους
υφιστάμενους του, ώστε να δρουν πέραν των αναμενομένων,
ενώ ταυτόχρονα μετασχηματίζουν το προσωπικό τους ενδιαφέρον για το καλό του οργανισμού και δεν σύρονται από
τις όποιες απαιτήσεις τους.
Ας κάνουμε όλοι μας μια κριτική της σταδιοδρομίας μας.
Βάλαμε το λιθαράκι μας ώστε οι επιλεγόμενοι ηγέτες να
έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά; Προφανώς όχι! Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, διότι δημιουργήσαμε βαθμοφόρους και
όχι ηγέτες, γιατί υποκύψαμε στους εκβιασμούς της εκάστοτε
πολιτικής ηγεσίας, για τι αφήσαμε παραθυράκια στα σχέδια
νόμων.
Ηγέτες δεν είναι μόνο οι διοικητές μονάδων, σχηματισμών,
οι διευθυντές υπουργείων κ.λπ. Ηγέτες είναι και οι απλοί
προϊστάμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να εμφορούνται με πνευματικά, ηθικά, ψυχικά και γνωσιολογικά προσόντα, ώστε να
κατευθύνουν ορθά τη μικρή ομάδα των υφισταμένων τους.
Πως προσδιορίζονται οι θέσεις των ηγετών
Ο ηγέτης – προϊστάμενος είναι το πρόσωπο το υπεύθυνο
για την παραγωγικότητα του υπαλλήλου και της ομάδας εργασίας (διοίκηση προσωπικού Χαρ. Κ. Κανελλόπουλος – Ευά.
Ι. Κατσιούλας)
Επομένως το πρώτο ερώτημα που τίθεται για την οποιαδήποτε προαγωγή είναι: Υπάρχει ομάδα παραγωγικής εργασίας που θα κληθεί να προΐσταται ο προαγόμενος; Εάν όχι
γιατί θα πρέπει να συντελεστεί η προαγωγή;
Ακόμη «οι διοικούντες κι ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται
πάνω από το πρώτο επίπεδο εποπτείας χαρακτηρίζονται
από υψηλά επίπεδα πρωτοβουλίας, αυτοπεποιθήσεως, αποφασιστικότητος και υποκινήσεως για επίτευγμα; Εάν προΐστανται για να προΐστανται, για προσωπικό γόητρο μόνο,
χωρίς προαγωγή του συμφέροντος της υπηρεσίας γιατί
πρέπει να προαχθούν;
Βασική ερώτηση στο φύλλο αξιολόγησης θα πρέπει να
είναι: βελτίωσε τον τρόπο εργασίας και την παραγωγικότητα
του τομέα του; εάν ναι αιτιολογήσατε αναλυτικά και περιγράψτε
την βελτίωση.
Ένας άλλος παράγοντας αιτιολόγησης της προαγωγής
είναι ο σχεδιασμός του έργου (job design) από τον οποίο
προκύπτει ανάγκη δημιουργίας ομάδος εργασίας και επομένως
ηγεσίας.
Σ’ αυτό τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου πρέπει να
προβλεφθούν όλοι οι παράγοντες ομαλής παραγωγής, αλλά
και κρίσεων. Επίσης στο σχεδιασμό αυτό πρέπει να προβλεφθούν όλες οι ιδιότητες του ηγέτη που θα προΐσταται (when
planning for a crisis, it is instructive to recall that Noah

Του
Κωνσταντίνου Δελλή*
Υποπτεράρχου (Ε) ε.α.
Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ
started building the Ark before it started to rain. Norman Augustine)
Εάν λοιπόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα παραγωγής
έργου γιατί θα προσληφθεί προσωπικό παραγωγής και γιατί
θα πρέπει να υπάρχει βαθμοφόρος (ηγέτης), χωρίς αντικείμενο;
Προαγωγές ολόκληρων σειρών, τάξεων, προσλήψεων
είναι απαράδεκτες σε μια ευνομούμενη πολιτεία και Ηγεσία
που αναλογίζεται την ευθύνη της για το μέλλον του οργανισμού, του κράτους, όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα που θα δεχθούν τους διοριζόμενους, τους προαγόμενους.
Ο συνδικαλισμός, ο κακός νοούμενος συνδικαλισμός, έχει
βλάψει ανεπανόρθωτα την Πατρίδα μας, καθόσον η επιδίωξη
των συνδικαλιστικών οργάνων, δυστυχώς δεν είναι η επικράτηση της δικαιοσύνη, των ορθών ανθρωπίνων σχέσεων,
των ορθών κανόνων εργασίας, η αποφυγή προσωπικών διακρίσεων, αλλά η αύξηση της συνδικαλιστικής δύναμης με
προσλήψεις μη αναγκαίες, με άκριτες προαγωγές ολόκληρων
σειρών, τάξεων κ.λπ.
Το σύνθημα όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι
η βαθμολογική και οικονομική ανέλιξη των ομάδων πιέσεων
(μελών της ομάδος).
Τι θα πει βαθμολογική ανέλιξη. Προαγωγή όλων χωρίς
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων; Χωρίς την ύπαρξη υφισταμένων; Εάν δεν υπάρχει έργο, εάν δεν υπάρχει ανθρώπινο
δυναμικό να διοικηθεί για τι θα υπάρξει βαθμολογική ανέλιξη.
Ο κάθε οργανισμός δεν έχει μια ιεραρχική πυραμίδα;;
Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Προάγονται ολόκληρες
σειρές, τάξεις (100-150 ατόμων) και μετά να αναζητούνται
αυτοί που επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης (συγκεκριμένης οργανικής θέσεως). Μόνο στην Πατρίδα μας συμβαίνουν αυτά τα αλλοπρόσαλλα. Σ’ όλο το δυτικό κόσμο οι
προαγωγές των καταλλήλων γίνονται για κάλυψη μόνο συγκεκριμένης ΚΕΝΗΣ θέσεως.
Και από πλευράς δικαιοσύνης πως στέκει από τους ομοιόβαθμους άλλοι να αναλαμβάνουν ευθύνες (ρίσκο) και άλλοι
να καλοπερνούν στα μετόπισθεν ή στο σπίτι τους (αποστρατευθέντες), ενώ απολαμβάνουν του ίδιου γοήτρου και προνομίων;
Κυρίες και κύριοι Βουλευταί και Υπουργοί.
Κύριοι Αρχηγοί
Με τον τρόπο αυτό που επί χρόνια εφαρμόζεται κατεστράφη
η Πατρίδα μας. Αυτή η πλούσια σε ψυχή, σε διανόηση
Πατρίδα. Αυτή η Πατρίδα του φυσικού πλούτου, του περιβάλλοντος ευρίσκεται υποτεταγμένη σε μνημόνια, τελεί υπό
πώληση.

Συνέπειες αλόγιστων / άκριτων προαγωγών
Οι προαγωγές με μόνα κριτήρια τα έτη υπηρεσίας και την
αρχαιότητα οδηγεί:
Σε άεργους, ανεύθυνους που περνούν τον καιρό τους
αμειβόμενοι, ενώ οι υπεύθυνοι αναλαμβάνουν το ρίσκο της
ευθύνης.
Σε τοποθέτηση σε θέσεις υψηλής ευθύνης ανθρώπων
που δεν έχουν τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά του
μεγάλου ή μικρού ηγέτη με αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση
της επάρκειας του οργανισμού.
Σε εξασθένιση του κινήτρου να υπερέχει κανείς στην
εργασία του, αν γνωρίζει πως δεν λογαριάζεται για την
ανέλιξή του. Έτσι κυκλοφορεί το περιπαικτικό «αν βάλεις
ένα γάιδαρο στο σωλήνα του Δημοσίου θα εξελιχθεί στον
ανώτατο βαθμό».
Όχι κυρίες και κύριοι. Οι άξιοι του Δημοσίου Τομέα (και
υπάρχουν πολλοί) δεν δέχονται αυτήν την αδικία.
Η μόνη σοφή και δίκαιη λύση είναι ότι για την προαγωγή
απαιτούνται ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ και ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ. Η μαζική, ομαδική προαγωγή είναι αντίθετη προς το
συμφέρον της Πατρίδος.
Οι μη προαγόμενοι λόγω μη υπάρξεως κενής οργανικής
θέσεως λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή ΜΟΝΟ εφόσον
είναι παραγωγικοί.
Είναι δυνατό ένας διοικητής να ζητάει υπαξιωματικούς και
να του δίδουν αξιωματικούς, είναι δυνατόν να ζητάει χειριστές
θεμάτων (απλούς υπαλλήλους) και να του προσφέρουν
τμηματάρχες ή διευθυντές. Και τους λες να τους κάνω τι;
Να τους υποβαθμίσω (εάν βέβαια το δεχτούν);
Τώρα που η Πατρίδα μας έφθασε εκεί που έφθασε η μόνη
σωτηρία είναι η αναδιοργάνωση του κράτους.
Επίλογος
Οι βαθμοφόροι χωρίς ευθύνες είναι αντιπαραγωγικοί για
τον εαυτό τους, για τον οργανισμό, για τον Έλληνα φορολογούμενο, Η υπερπαραγωγή βαθμοφόρων είναι ένας από
τους παράγοντες, που έφεραν την πατρίδα μας σ’ αυτή την
κατάσταση. Είναι ανάγκη να εφαρμοσθούν και στο Δημόσιο
(πολιτικό, Στρατιωτικό, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) οι αρχές
που εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα.
Οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα (τεχνικοί
κάθε ειδικότητος) προάγονται σε τμηματάρχες και διευθυντές;
Προφανώς όχι!!
Γιατί λοιπόν ο Έλληνας φορολογούμενος καλείται να πληρώνει άεργους ανεύθυνους;
Για τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι ανάγκη να αντιγράψουμε
προηγμένα κράτη όπως ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλία, Γερμανία κ.λπ.
«παν ερπετόν πληγή νέμεται»
Ηράκλειτος
*Πτυχιούχος Νομικής και Πολ. Επισ/μών
τ. Εκπρόσωπος της Ελλάδος σε Επιτροπές ΝΑΤΟ
(SNLC – BOD – WCPC) PMR’s με τις ΗΠΑ
τ. Υποδιοικητής μονάδος NAMSA

Το Πανθεον των Ηρωων
της Πολεμικησ Αεροποριασ
Επισμηνίας
ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του Πάνου

Ανθυποσμηναγός
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
του Ιωάννου

Γεννήθηκε το 1916 στους Χράνους Αρκαδίας.
Τον Αύγουστο του 1936 κατατάχθηκε στη Σχολή Αεροπορίας (τμήμα
υπαξιωματικών). Αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 1938 με το βαθμό του
σμηνία και ειδικότητα χειριστή.
Στις 18 Νοεμβρίου 1940, κατά την
εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής περιπολίας με αεροπλάνο PZL
της 23ης Μοίρας Διώξεως, ενεπλάκη σε αερομαχία με ιταλικά αεροπλάνα διώξεως στην περιοχή Ιβάν Αλβανίας, ΒΑ
της Κορυτσάς. Όταν εξαντλήθηκαν όλα τα πυρομαχικά
του, έπεσε με το αεροπλάνο του πάνω σε ένα ιταλικό καταδιωκτικό με αποτέλεσμα και τα δύο αεροπλάνα μαζί με
τα πληρώματά τους να πιάσουν φωτιά και να καούν.

Γεννήθηκε το 1913 στη
Νικήτη Χαλκιδικής.
Τον Απρίλιο του 1939 κατατάχθηκε στη Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πυροβολικού. Αποφοίτησε τον Ιανουάριο του 1940 και τον
Ιούλιο μετατάχθηκε στην
Αεροπορία ως έφεδρος αρχισμηνίας πολυβολητήςβομβαρδιστής.
Σκοτώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1940 κατά τη
διάρκεια αποστολής βομβαρδισμού στην περιοχή
Πόγραδετς-Λυν-Ελβασάν (τομέας Γ’ Σώματος
Στρατού) με αεροσκάφος Blenheim της 32ης Μοίρας Βομβαρδισμού.
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Ανθυποσμηναγός
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1914 στο Σουφλί Έβρου.
Τον Απρίλιο του 1939 κατατάχθηκε ως
μαθητής στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών
Πυροβολικού Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αποφοίτησε τον Ιανουάριο του 1940. Ακολούθως εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως και Ειδικοτήτων ως βομβαρδιστής-πολυβολητής. Παίρνοντας το πτυχίο
του τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου μετατάχθηκε στην Αεροπορία ως έφεδρος αρχισμηνίας.
Σκοτώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1940 κατά την εκτέλεση πολεμικής αποστολής πάνω από τον τομέα του Β’ Σώματος Στρατού
(Αλβανία) επιβαίνοντας ως πλήρωμα σε αεροσκάφος Blenheim
της 32ης Μοίρας Βομβαρδισμού.
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