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Με τη προσφυγή ζητούν : 
-Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως.
-Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. οικ. 26083/887/ 7.6.2016 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1605/7.6.2016) και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη
της Διοίκησης.

-Να καταδικασθεί το Δημόσιο στη δικαστική μας δαπάνη.
Πληρεξούσιο και αντίκλητό μας, διορίσαμε τον δικηγόρο Αθηνών, Βασίλειο Κοντό του Ευσταθίου, Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 31034, κάτοικο Αθηνών, οδός Στουρνάρη,

αριθ. 28, τηλ.: 2105241507, κιν.: 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, kontosblaw@gmail.com.

Προσφυγή  των τριών θεσμικών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ –

ΕΑΑΑ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
για τις Συντάξεις της Χηρείας

"Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ 
σας εύχονται Καλό Καλοκαίρι"
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348 ΜΟΙΡΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
64 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΕΣ

1953 – 2017

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η γιορτή 
της μητέρας

Όταν ο καλός Θεός
δημιουργούσε 

τις μητέρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Α. 2017
Ανακοινώνονται από την Ε.Α.Α.Α. τα αποτελέσματα των Συμπληρωματικών Αιτήσεων Παραθερισμού 2017, για τα

κενά δωμάτια στο ΚΕΔΑ / ΖΟΥΜΠΕΡΙ, με τη σειρά κατάταξης βάσει μορίων για τις παρακάτω περιόδους, σε Τακτικούς
και Αναπληρωματικούς.  Υποχρέωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ, είναι να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ με το Γραφείο Παραθερισμού
αν θα παραθερίσουν (ΝΑΙ)  ή ΟΧΙ το ΑΡΓΟΤΕΡΟ  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου για οποιοδήποτε θέρετρο,
διαφορετικά θα χρεώνονται ότι παραθέρισαν σε κάθε περίπτωση και θα αφαιρούνται (- 70 μόρια).

Επίσης, υποχρέωση των ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ που έχουν προγραμματιστεί ήδη σε κάποια περίοδο
στον Παραθερισμό 2017 (όπου φαίνεται στην τελευταία δεξιά στήλη),είναι να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ με το Γραφείο
Παραθερισμού, προκειμένου να επιλέξουν τον έναν από τους δύο προγραμματισμούς τους και ταυτόχρονα να παραι-
τηθούν από τον άλλον.                                                                    

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 
E-mail: paratherismos@gmail.com  Τηλέφωνο: 210-3802241, εσωτ. 3 FAX: 210-3825393
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Ανακοίνωση της ΕΑΑΑ για
τις δηλώσεις κ. Τσουκαράκη

Δυστυχώς, όταν προωθούνται άνθρωποι με πολιτικά κριτήρια και
χωρίς σεβασμό στο μεγάλο, επικίνδυνο και θεάρεστο έργο των Ε.Δ., το
αποτέλεσμα είναι να προβάλλονται απόψεις, σαν του «εκπροσώπου» των
ε.ε. συναδέλφων μας σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό.

Οι ιπτάμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας  έχουν καταξιωθεί από τον
ελληνικό λαό και απολαμβάνουν το θαυμασμό και την αποδοχή του.

Το γνωρίζει πολύ καλά και ο εν λόγω συνάδελφος, ότι η αεροπορία
προσφέρει ευάριθμα θύματα και εν καιρώ ειρήνης , πάντοτε κατά την εκτέ-
λεση του καθήκοντος και τα θύματα αυτά εδραιώνουν τη συμπάθεια και την
εμπιστοσύνη του λαού και της πολιτείας για σίγουρο και ασφαλή εναέριο
χώρο και επομένως την προοπτική για οποιαδήποτε ανάπτυξη της χώρας.

Τα γνωρίζει πολύ καλά όλα τα παραπάνω ο κύριος συνάδελφος, αλλά
η εμπαθής παρόρμηση του ξεκινά από απωθημένα και ταπεινά ελατήρια
στη προσπάθεια προώθησης του στη πολιτική, αίτια άγνωστα σε μας που
ατενίζουμε με αυτοθυσία και συνεχή κίνδυνο και με απέραντη προσπάθεια,
για να υπηρετήσουμε επάξια την πατρίδα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
διακυβέρνηση της χώρας.

Λίγος σεβασμός στους υπερασπιστές της πατρίδας δεν βλάπτει, του
εναντίον ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Όλοι εμείς οι απόστρατοι (Ιπτάμενοι» και όλων των ειδικοτήτων),
που εκπαιδεύσαμε και προετοιμάσαμε επιχειρησιακά και ψυχολογικά
τους νεότερους ε.ε. σήμερα συναδέλφους μας, είμαστε σίγουροι ότι μπο-
ρούν επάξια να συνεχίσουν τα έργο μας και να ανταποκριθούν στο ιερό
καθήκον τους, ανεξάρτητα από τις βολές που δέχονται από αυτόκλητους
σωτήρες της χώρας.

Συνάδελφοι ε.ε., συνεχίστε με υψηλό φρόνιμα το έργο σας, έχετε την
απόλυτη εκτίμηση και συμπαράσταση μας καθώς και σύσσωμου του ελ-
ληνικού λαού.

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

Διαδικασία Αναπροσαρμογής 
Επανυπολογισμού Κύριων Συντάξεων

Σεβαστοί συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό στην ΗτΑ Μαρτίου-Απρι-
λίου 2017, έχουμε δημοσιεύσει το ανωτέρω θέμα, προκειμένου να σας
ενημερώσουμε σχετικά για τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων
(προσδιορισμό συνολικής συντάξιμης Υπηρεσίας-Επαναυπολογισμό της
νέας σύνταξης και το ποσό της προσωπικής διαφοράς) Βάσει του Ν.
4387/2016.

Επειδή όμως με τον ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.5.2017) έγιναν τροπο-
ποιήσεις διατάξεων ν.4387/2016 προβαίνουμε σε συμπληρωματικές
ενημερώσή σας ήτοι:
1. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύ-

τερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον
ποσό (προσωπική διαφορά) περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης. Εκτι-
μούμε ότι το επιπλέον ποσό (Προσωπική Διαφορά) θα φτάσει μέχρι 300
ευρώ περίπου και θα περικοπεί σχεδόν ολόκληρο σε όλους.
Αν και μετά την περικοπή το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης είναι
μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το
επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά,
συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την
εκάστοτε αναπροσαρμογή της σύνταξης.

2. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο
από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, τότε αυτό προ-
σαυξάνεται κατά το 1/5 της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα εντός
πέντε (5) ετών.

3. Μέχρι 31.12.2018, το επίδομα συζύγου (35 ευρώ) εξακολουθεί να συγ-
καταβάλλεται με τη σύνταξη. Από 1.1.2019 περικόπτεται. 

4. Από 1.1.2019, τα επιδόματα τέκνων θα καταβάλλονται σύμφωνα με το
άρθρο πρώτο παρ. 1Α΄ υποπαράγραφος 1Α2 του Ν. 4093/2012(Α222)
και το άρθρο 4 του Ν.4141/2013 (Α81).
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Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
1. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων στην ΗτΑ για την Εισφορά

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και επειδή η σχετική δικαστική
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχει ακόμα εκτε-
λεστεί από το Δημόσιο, ο Νομικός μας Σύμβουλος Υπτχος
ε.α. Σωτ. Στρατόγιαννης ενημέρωσε την  Ένωση ότι τα μέλη
της μπορούν να προβούν στην υποβολή σχετικής Αίτησης
προς το Γ.Λ.Κ., ως το κατωτέρω έντυπο και μετά την παρέ-
λευση 2μηνης άπρακτης ενέργειας από το Γ.Λ.Κ., απαιτείται

η υποβολή ενστάσεως προς το Ελεγκτικό Συνέδριο δια
μέσου του Γ.Λ.Κ., σχέδιο της οποίας θα δημοσιευτεί στην
επόμενη ΗτΑ.

2. Μέλη της Ε.Α.Α.Α. που ήδη έχουν προβεί στην υποβολή της
σχετικής ένστασης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω του
Γ.Λ.Κ., να μη προβούν σε περαιτέρω ενέργειες μέχρι την
εκδίκασή τους.

Όλη η αίτηση στη σελίδα 3
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
“ΙΚΑΡΟΣ”

Ακαδημίας 27Α 5ος  Όροφος 
ΤΚ 10671
12 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με ιδιαίτερη έκπληξη ακούσαμε συνδικαλιστή των Ε.Δ, τον Κο Τσουγκαράκη,

σε τηλεοπτική εκπομπή του σταθμού TV SKAI, «Οι Αταίριαστοι», να παρομοιάζει
τους Ιπταμένους της Π.Α που υπηρετούν στο εξωτερικό και λαμβάνουν πτητικό
επίδομα, με κάποιους που «κάθονται στο σπίτι τους και ασχολούνται με οικοκυ-
ρικά, δηλαδή μαγειρεύουν φασολάκια και παίρνουν 4000 δολάρια». Το έκανε
αυτό προκειμένου να ισχυροποιήσει την άποψη του περί ανάγκης εξορθολογισμού
των επιδομάτων επικινδυνότητας  και αποδοχών στην αλλοδαπή.

Η δική μας απάντηση στον Κο αυτόν είναι ότι λυπούμαστε  πάρα πολύ για το
επίπεδο του. Οι ικανότητες του στην διαλεκτική και την επιχειρηματολογία πιστο-
ποιούν τους στόχους της αποστολής του. Αν του την ανέθεσαν λυπούμαστε διπλά.
Ελπίζουμε η φυσική Ηγεσία των Ε.Δ και ιδιαίτερα της Π.Α να πάρουν θέση και να
προστατεύσουν το κύρος των στελεχών τους που οικειοθελώς αναλαμβάνουν
αυτήν την επικινδυνότητα που σε μας που την ζήσαμε και επιβιώσαμε, δεν έμοιαζε
με ‘’οικοκυρικά’’. 

Το ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς  δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντο-

λογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα
που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων » θα πρέπει να πλη-
ρούν τις εξής προϋποθέσεις :

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή.
Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να
μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέ-
ξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε
ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συ-
κοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενό-
τητα των μελών.

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

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα

ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως
δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί  σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του

συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην εφημερίδα
του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι τις 5 εκάστου μηνός.

Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή , η οποία ει-
σηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δι-
καίωμα της μη δημοσίευσης , σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνερ-
γασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά η ευθυ-
κρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφα-
σίζει το Δ.Σ..Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και
όχι  κατ΄ ανάγκην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α..

Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση
των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα
κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.  

Ομαδικό πρόγραμμα υγείας
Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΓΕΑ  - NHS (New Health System)

ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΑ ΚΑΛΕΣΤΕ
ΣΤΟ 2102322997 η 6986500401

Το 11ο Αντάμωμα των Αεροπόρων
Ναυπακτίας

Για 11η συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εν αποστρατεία
αεροπόρων, που κατάγονται από τη Ναυπακτία και την εγγύς Δωρίδα. 

Η συνάντηση, όπως κάθε χρόνο, έγινε ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής
(12.00’), σε κέντρο της πλατείας του λιμανιού Ναυπάκτου. 

Μέσα σε κλίμα εορταστικό, αλλά και κατάνυξης λόγω της ημέρας, όλοι έμει-
ναν ενθουσιασμένοι και ανανέωσαν το ραντεβού για το 2018, με την ευχή  να
είναι όλοι και πάλι παρόντες…

Την εκδήλωση τίμησε και ο δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Παναγιώτης
Λουκόπουλος.

Έδωσαν το «παρών» στη μέθεξη οι : 
Γεώργιος Φουσέκης, Αλέξιος Σταυρόπουλος, Λεωνίδας Γούπιος, Θωμάς

Κοτρωνιάς (Πρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας), Χρήστος
Νικολόπουλος, Θεόδωρος Μπέκος, Νικόλαος Ρούμπας, Γεώργιος Λαουρδέκης,
Βασίλειος Κ. Κατσάμπας, Ιωάννης Μπουτόπουλος, Δημήτριος Σακελλάρης,
Δήμος Ξανάλατος, Δημήτριος Σατλάνης, Ευάγγελος Παναγιωτόπουλος,
Γεώργιος Κυρίτσης, Κωνσταντίνος Ευθυμιόπουλος, Τριαντάφυλλος
Νασόπουλος, Νικόλαος Παπασάββας, Παναγιώτης Τριανταφύλλου, Ανδρέας
Μελίστας, Παναγιώτης Σφήκας, Κωνσταντίνος Κατσάμπας, Γεώργιος
Κωνσταντόπουλος, Ηλίας Δημητρόπουλος, Βασίλειος Σταυρόπουλος, Σωτήρης
Πετρόπουλος, Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Δημήτριος Βελής, Γεώργιος
Μπαλωμένος, Βασίλειος Νασόπουλος, Νικόλαος Πατούχας, Παναγιώτης
Καραγεώργος, Κωνσταντίνος Φούτζηλας, Ιωάννης Ζαχαράκης (ως εκπρόσωπος
του Σ.Α.Σ), Νικόλαος Δημητρόπουλος, Νώντας Τσάτσος. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι εν/εν Αξιωματικοί :  
Δημήτριος Γ. Κωνσταντόπουλος, Ιωάννης Σιτίστας, και Άγγελος

Αγγελόπουλος. 
Τέτοιες πρωτοπόρες συναντήσεις σε μια Επαρχιακή πόλη, όπως είναι η πα-

νέμορφη Ναύπακτος, σχολιάζονται ευμενώς τόσο από την τοπική κοινωνία, όσο
και από ευρύτερους αεροπορικούς κύκλους σ’ όλη τη χώρα.

Ηλίας Στ Δημητρόπουλος
Σμχος ε.α.

28/05/2017

Δικαιούχοι του ΝΙΜΤΣ
Άρθρο 2 του Α.Ν. 1137/46

1. Σας γνωρίζουμε ότι πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ είναι:
α. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας.
β. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν ενεργεία του Στρατού Ξηράς και της Αεροπορίας μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Ιεραρχίας τους (ΓΕΣ-ΓΕΑ).
γ. Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι εν ενεργεία και αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μέτοχοι του ΜΤΣ (αυτό αποδεικνύεται από σχετική βε-

βαίωση).
δ. Ξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία της τέως Χωροφυλακής.
ε. Συνταξιούχοι  ΝΙΜΤΣ, ΜΤΣ και Υπάλληλοι καθώς και μέλη οικογένειας Α’ βαθμού.
στ. Τα μέλη οικογενειών των ανωτέρω, ήτοι σύζυγος, κόρες μέχρι το γάμο τους, αγόρια μέχρι ενηλικίωσής τους και γονείς.
ζ. Οι υπαγόμενοι στην πολεμική διαθεσιμότητα και εφόσον έχουν επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού Συνταξιούχου.
2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Ο Προϊστ. Λογιστηρίου Υπτγος (ΥΙ) Αγγελάκας Ιωάννης
Ζώης Αντώνιος Γενικός Διεθυντής

Άτιτλο
«Μπήκανε λύκοι» στο Στρατό

για να τον διαλύσουν
κι ύστερα το «κουφάρι» του

να το ξεκοκαλίσουν.

Αδέλφια μη τρωγόμαστε
μέσα στο ίδιο «σπίτι»

ο εχθρός είναι απέναντι
κι έχει γαμψή τη μύτη.

Είναι παλιά η «συνταγή»
σαν δεν υπάρχει μπέσα

τα κάστρα και τα φρούρια 
πέφτουνε από μέσα.

Να είμαστε όλοι μιά γροθιά
κι όχι χίλια κομμάτια 

οι βέργες σπάνε με τη μιά
αν δεν γενούν δεμάτια.

Ηλίας Γ. Σβάρνας

Στο δρόμο μιας πορείας 
Στο δρόμο μιας πορείας, στο διάβα της ζωής, ' 
όπου όλοι έχουμε κάνει κατάθεση ψυχής, 
στου χρόνου πέρασμα, ας μην είναι ελλιπής 
συλλογίσου κάποτε λήγει, δεν είναι συνεχής.
Σαν φεύγει λιγοστεύει, τώρα μιας πνοής, 
και συ στέκεις αβέβαιος, από μακριά τη ζεις, 
όχι δεν πρέπει, θέλω νά 'ναι στάθμης ανοδικής 
προσπάθησε, άγωνίσου, βάλε στόχους όσο ψηλά μπορείς. 
Σε νοιώθω, γνωρίζω πως μέσα σου αμφισβητείς, 
αν αξίζει νά 'σαι αδιάβλητος ακέραιος το φιλοσοφείς. 
Συνέπεια, εντιμότητα, στην πορεία σου πάντα να επιζητείς, 
ανθρωπιάς διαδρομή επιλέγεις, ουσιώδη μη μετανοείς. 
Σ' ό,τι σπουδαίο στοχεύεις, άγγιγμα αντοχή της ψυχής, 
ανοδικός της ζωής σου ο δρόμος, μην υποχωρείς, 
με ιδανικά κι αξίες συνέχισε, πρωτεύον τ' ακολουθείς 
κυρίαρχο πάντρεμα, απόλυτα σε υποστηρίζω, θα δικαιωθείς. 

Κωνσταντίνα Κότση 

15/06/2017.
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Υπάρχουμε;  Όσο υπάρχουμε και όσοι υπάρχουμε καλά είναι να
συναντιόμαστε να βλεπόμαστε.

Ελάτε λοιπόν στον καθιερωμένο ετήσιο πρωινό καφέ την Κυ-
ριακή 18 Ιουνίου, στις 11 το πρωί, στο κυλικείο στο θέρετρό μας
στο Ζούμπερι.

Ελάτε να ειδωθούμε, να μετρηθούμε, να κουβεντιάσουμε, να
θυμηθούμε, να νοσταλγήσουμε, και να…. ..δακρύσουμε!

Όσων δεν αντέχουν  να σας φέρουν τα πόδια σας, παρακαλέστε
να σας φέρει κάποιο εγγόνι σας.

Πήτε του, ότι κάποτε, εικοσιπεντάχρονα παιδιά, σχίζατε τους
αιθέρες με τα αεροπλάνα τα μαχητικά.

Τώρα, γέροι με κάτασπρα μαλλιά, με περασμένες δόξες τις μέ-
ρες μας περνάμε και με τα όνειρα εκείνα, τα παλιά !

Στη συνάντησή μας μπορούν να έλθουν και όσοι συνάδελφοι
μας αγαπούν και θέλουν να μας δουν.

Πρωτίστως όμως είναι προσκεκλημένες και παρακαλούμε να
μας συνοδεύσουν, τα έτερα ενάμισή μας,

οι εκλεκτές της καρδιάς μας !

Επίσης είναι προσκεκλημένοι ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ
της ΕΑΑΑ, και η παρουσία τους θα είναι τιμή για μας

Τον καφέ θα τον προσφέρει ο αγαπητός συμμαθητής μας Ηλίας
Μασούρος.

Καλή Αντάμωση
Ο  Συμμαθητής σας

Σάκης  Μαρκόπουλος
Τηλ.  6938567211

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 31η ΣΕΙΡΑΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ Σ.Ι

Αποτελέσματα εκλογών Συνδέσμου Αποφοίτων
Σ.Ι (ΣΑΣΙ – ΙΚΑΡΟΣ)

Την 20η Μαΐου 2017 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο Αποφοίτων Σ.Ι, στον φιλόξενο χώρο της
ΕΑΑΑ , για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ αυτού.

Σύμφωνα με το καταστατικό η διάρκεια θητείας του ΔΣ είναι τριετής.
Σύμφωνα με το τελικό Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία ,σύμφωνα με το Καταστατικό εκλέ-

γεται από την ΓΣ που προηγήθηκε της εκλογικής διαδικασίας, (Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α Η. Βενέτης,
Ταξίαρχος(ΕΑ)ε.α Ν. Λιλίτσης, Σμήναρχος(Μ) Αν. Μπασαράς), τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α  Ευάγγελος  Γεωργούσης
ΜΕΛΗ  Δ.Σ:  Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α  Κοσμάς  Βούρης
Αντιπτέραρχος(Μ) ε.α Αχιλλέας  Λέλλας
Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α  Χαράλαμπος Χειράκης
Αντιπτέραρχος(ΕΑ)ε.α Παναγιώτης Κατσαρός
Αντιπτέραρχος (Μ)ε.α Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α Γεώργιος Γερούλης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ
Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α Χρ.Διαμαντίδης
Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α Γεωρ. Πιστιώλης
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Ι. Αναστασάκης
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταξίαρχος(Δ)ε.α Κ. Μπίμπιζας-Μπίνης
ΜΕΛΗ:  Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α Οδ. Γαλανόπουλος
Ταξίαρχος(ΕΑ) ε.α Μιχ. Σύρμπος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α Γ.Πιστιώλης

Τα μέλη του νέου ΔΣ ευχαριστούν  όλα τα μέλη του Συνδέσμου για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο τους.
Επίσης ευχαριστούν όλους τους υποψηφίους για το ήθος και την συναδελφική συμπεριφορά κατά την
εκλογική διαδικασία. Τους συναδέλφους που δεν είναι στο νέο ΔΣ , ευχαριστούμε για την προσφορά τους
στην προσπάθεια προς ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α Ευάγ. Γεωργούσης

Επίτιμος ΔΚΤΗΣ  Δ.Α.Ε

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29 ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ.10110

Α Ι Τ Η Σ Η

Του...............................................................................Στρατιωτικού Συνταξιούχου Α.Μ.Σ:..............................................................κατοίκου............................................................................................
οδός:...............................................................................Αρ:.......................Τ.Κ:....................τηλ:...............................................................................

Με τις διατάξεις των άρθρων 38 του Ν 3863/2010, 11 του Ν 3865/2010 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 10 του Ν 3986/2011 και 2 παρ. 13 του Ν.
400212011 επιβλήθηκε “Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)”.

Με την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, παρ. 22 παρ. 5 και 25 παρ.
1 και 4 και 20 του Συντάγματος στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ καθώς και στο το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ).

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος “η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η παράβαση δε
της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει”.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του Συντάγματος ορίζεται ότι “κάθε διάταξη Νόμου ή Διοικητικής Πράξης με Κανονιστικό χαρακτήρα που είναι αν-
τίθετη προς το Σύνταγμα καταργείται από την έναρξη της ισχύος της”.

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 94 του
Συντάγματος ορίζεται ότι “οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του δημοσίου .. όπως νόμος ορίζει”.
Για τους λόγους αυτούς και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου. 

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

Να διακοπεί άμεσα η κράτηση που επιβάλλεται στη σύνταξη μου για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.). 
Να μου επιστραφούν οι κρατήσεις που μου έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ως άνω εισφορά με αντίστοιχη κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της συντάξεώς μου 

Αθήνα 2017 

Ο ΑΙΤΩΝ 
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ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΣΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΤΑ –

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΙ

Το επετειακό αυτό κείμενο δεν αποβλέπει
σε μια ακόμη καταγραφή της Ιστορίας
εκείνης της εποχής.  Ο συντάκτης περιγράφοντας
λίαν περιληπτικώς τα τότε δρώμενα, θέλει να 
υπενθυμίσει στους παλιούς και να ενημερώσει 
τους νεότερους για τη Γερμανική επίθεση 
εναντίον της Ελλάδος και τα επακόλουθά της

Απρίλιος 1941.  Η χώρα μας μαχόμενη νικηφόρος επί πέντε και
μήνες τα οκτώ εκατομμύρια λογχών της φασιστικής ΙΤΑΛΙΑΣ πάνω
στα ΑΛΒΑΝΙΚΑ βουνά, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει συγχρόνως
και τις ισχυρότατες, κατά ξηράν και αέρα δυνάμεις του Τρίτου Ράϊχ,
που ήδη έχουν με κεραυνοβόλες και αήττητες επιχειρήσεις, κυριεύσει
σχεδόν όλη την κεντρική Ευρώπη.

Λέγεται ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται.  Τούτο, πολλές φορές επα-
ληθεύεται, όπως ακριβώς συνέβη την 6η ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 1941.

Η ώρα ήταν έξι παρά τέταρτο, όταν εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό,
ο εν ΑΘΗΝΑΙΣ πρεσβετής του Γ’ ΡΑΙΧ πρίγκηπας ΦΟΝ ΕΡΒΑΧ ΣΕΝΕΜ-
ΒΕΡΚ, επισκέπτετο στην οικία του τον Έλληνα πρωθυπουργό Α. ΚΟ-
ΡΥΖΗ (ο πρωθυπουργός του «ΟΧΙ» Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ είχε αποβιώσει από
τις 29-1-41) με σκοπό να του ανακοινώσει ότι την ίδια ώρα, η
Γερμανική κυβέρνηση επέδιδε εις τον εις ΒΕΡΟΛΙΝΟ Έλληνα πρε-
σβευτή Α. ΡΑΓΚΑΒΗ διακοίνωση, με την οποία επληροφορείτο η ελ-
ληνική κυβέρνηση ότι Γερμανικά στρατεύματα θα εισβάλλουν απ’ εκεί-
νη την ώρα στην ΕΛΛΑΔΑ μέσω ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και εξηγούσε-δικαιο-
λογούσε τους λόγους της εισβολής.

Η διακοίνωση, αντίγραφο της οποίας παρέδωσε στον Έλληνα
πρωθυπουργό, ήταν μακροσκελής και κατηγορούσε – μεταξύ άλλων
– ότι η χώρα μας δεν τήρησε τους όρους ουδετερότητας στην
Κυβέρνηση ήταν σε στενή διπλωματική και στρατιωτική συνεργασία
με την Αγγλία ότι παραχώρησε στις βρετανικές δυνάμεις ναυτικές
και αεροπορικές βάσεις επί της ελληνικής επικράτειας, ηπειρωτικής
και νησιωτικής, ότι είχε επιτρέψει την αποβίβαση βρετανικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων επί ελληνικού εδάφους, κ.ά.

Η διακοίνωση έκλεινε ως εξής:
« Η ΕΛΛΑΣ η οποία υπήρξε το μόνο Ευρωπαϊκό κράτος το οποίο

επέτρεψε εις τα Αγγλικά στρατεύματα να θέσουν πόδα επί
Ευρωπαϊκού εδάφους, ανέλαβαεν, έναντι της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας βαρείαν ευθύνη.  Αναμφιβόλως, ο ελληνικός λαός δεν
είναι υπεύθυνος δια την εξέλιξην ταύτην.  Ως εκ τούτου όμως, είναι
ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη η οποία βαρύνει την παρούσα ελληνικήν
κυβέρνηση δια την ανεύθυνον αυτήν πολιτική της.

Η ελληνική κυβέρνηση εδημιούργησε τοιουτοτρόπως μιαν κα-
τάσταση έναντι της οποίας η ΓΕΡΜΑΝΙΑ δεν δύναται πλέον, να πα-
ραμείνει αδρανής επί μακρόν.  Δια τον λόγον αυτόν, η κυβέρνηση
του ΡΑΪΧ, έδωσεν ήδη διαταγάς εις τα στρατεύματά της, όπως εκ-
διώξουν τας βρετανικάς δυνάμεις εκ του ελληνικού εδάφους.  Πάσα
αντίσταση προβαλλόμενη εις τον Γερμανικόν Στρατό, θα συντριβή
αμειλίκτως.

Η κυβέρνηση του ΡΑΪΧ καθιστά τούτο γνωστόν εις την ελληνική
κυβέρνησιν, τονίζει ότι τα γερμανικά στρατεύματα δεν έρχονται ως
εχθροί του ελληνικού λαού και ότι είναι μακράν του γερμανικού λαού
η πρόθεση όπως πολεμήσει και καταστρέψει τον ελληνικόν λαόν ως
τοιούτον.  Το κτύπημα όπερ η Γερμανία είναι αναγκασμένη να κατα-
φέρει επί του ελληνικού εδάφους προορίζεται για την Αγγλία.  Η κυ-
βέρνηση του ΡΑΪΧ είναι πεπεισμένη ότι εκδιώκουσα τους παρείσα-
κτους Άγγλους εξ Ελλάδος, προσφέρει αποφασιστικήν υπηρεσίαν
πρωτίστως εις τον ελληνικόν λαόν και την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα».

Στο διάγγελμά του, ο ΧΙΤΛΕΡ προς τον γερμανικό λαό, για την
έναρξη της προς τα βαλκάνια εκστρατείας του, λέει μετ’ εμφάσεως
ότι: «Ο Γερμανικός λαός ουδενός είδους διαφοράς έχει με τον
Ελληνικόν λαό».

Εις δε την ημηρεσίαν διαταγή του προς τις ένοπλες δυνάμεις, πε-
ριγράφεται η επικείμενη επί του ελληνικού εδάφους μάχη ως αγών
όχι κατά της Ελλάδας αλλά κατά του παγκόσμιου εχθρού, της Αγγλίας
και ότι ο αγών αυτός πρέπει να διεξαχθεί έως ότου και ο τελευταίος
Άγγλος υποστεί μιαν νέα ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ εις την Ελλάδα.

Η προς την Ελλάδα διακοίνωση, παρά το ότι είχε χαρακτήρα τε-
λεσίγραφου, δεν έθετε προθεσμία έστω και ωρών και τούτο γιατί
την ίδια χρονική στιγμή επίδοσή της, τα εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ήδη συγκεν-
τρωθέντα στρατεύματα εισήρχοντο εις το ελληνικό έδαφος.

Και τότε ένα δεύτερο πιο περήφανο ΟΧΙ ήταν πάλι η ελληνική
απάντηση που περικλείεται στο πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν του
ελληνικού Γενικού Στρατηγείου:

«Από τις 5 και 15 ώρας της σήμερον, ο εν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ γερμανικός
στρατός προσέβαλεν απροκλήτως τα ημέτερα στρατεύματα επί της
ελληνικής μεθορίου.  Αι δυνάμεις μας ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ».

Σημειώνεται ότι η γεωπολιτική κατάσταση στα Βαλκάνια εκείνη
την εποχή, είχε ως εξής:

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ με τις πολύτιμες για τις γερμανικές δυνάμειες πε-
τρελαιοπηγές και διυλιστήρια στην περιοχή του PLESTI είχε προ-
σχωρήσει από τις 23-11-1940 στο Τριμελές Σύμφωνο ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-
ΙΤΑΛΙΑΣ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ (το ονομαζόμενο ως ΑΞΩΝ).  Ακολούθησε η
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ από 1-3-1941 και η τότε Γιουγκοσλαβία από 13-3-
1941.  Η ΤΟΥΡΚΙΑ παρέμεινε ουδέτερη και στις 17-2-1941 υπέγρα-
ψε σύμφωνο φιλίας με τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.  Όμως, με πραξικόπημα, η
Γιουγκοσλαβία στις 22-3-1941 αποχώρησε από τον άξονα και ετέθη
στο πλευρό Αγγλίας-Ελλάδος.

Στις 7 Μαρτίου του 1941 άρχισε η αποβίβαση στην Ελλάδα βρετα-
νικών ενισχύσεων.  Αποτελούντο από τη 2η ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΙΚΗ και 6η

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ Μεραρχίες, οι οποίες συγκροτούσαν το 1ο Αυστραλιανό
Σώμα στρατού και την πρώτη θωρακισμένη βρετανική ταξιαρχία σύ-
νολο περίπου 50.000 άνδρες με μικρό αριθμό αεροσκαφών.

Ο ΧΙΤΛΕΡ έλαβε την απόφαση να επιτεθεί κατά της Ελλάδς το
Νοέμβριο του 1940, όταν απεδείχθη ότι με την Ιταλική επίθεης η ΕΛ-
ΛΑΔΑ όχι μόνο δεν κατέρρευσε, αλλά ανθίστατο νικηφόρα, χαρα-
κτήρισε την ιταλική επίθεση ως «θλιβερό γεγονός», το οποίο έθετε
σε κίνδυνο τη θέση της Γερμανίας στα Βαλκάνια και διέταξε να εκ-
πονηθεί σχέδιο εισβολής μέσω ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.  Ήθελε, προς της εκ-
στρατείας τους προς τη ΡΩΣΙΑ, να έχει εξασφαλίσει τα νώτα του υπο-
τάσσοντας όλες τις Βαλκανικές χώρες.

Στις 13 ΔΕΚ 1941 εξέδωσε την υπ’ αριθ. 20 οδηγία με την κωδική
ονομασία «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΙΤΑ», η οποία προέβλεπε ότι τα γερμανικά
στρατεύματα εξορμούντα από τη Βουλγαρία, θα καταλάμβαναν τα
παράλια του Αιγαίου και εν συνεχεία, όλη τη χώρα.

Η οδηγία Νο 20 προέβλεπε ότι μετά το τέλος του σχεδίου «ΜΑ-
ΡΙΤΑ» όλες οι δυνάμεις θα αποσυρθούν για να δράσουν αλλού.

Μετά δε και την αποτυχία της Εαρινής Επίθεσης των ΙΤΑΛΩΝ (9-
25 ΜΑΡΤΙΟΥ) της οποίας ανέμενε τα αποτελέσματα, ισχυρές γερμα-
νικές δυνάμεις εκ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ διέβησαν τον ποταμό ΡΗΝΟ και συσ-
σωρεύονταν επί ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ με σκοπό την εισβολή σε ΓΙΟΥΓΚΟΣ-
ΛΑΒΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ.

Την 6η Απριλίου, ως προαναφέρθηκε, ισχυρότατες δυνάμεις από
24 μεραρχιών πεζικού και 9 θωρακισμένες υποστηριζόμενς από
.1394 αερ/φη διαφόρων τύπων και αποστολών, επιτέθηκαν σε διά-
φορα σημεία της ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗς επικράτεια ςκαι κατά των ελ-
ληνικών θέσεων από το οχυρό του ΜΠΕΛΕΣ μέχρι του ΕΧΙΜΟΥ και
της ΝΥΜΦΕΑΣ.  

Οι ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή της Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, απαρτίζοντο από τις ταξιαρχίες ΕΒΡΟΥ και ΝΕ-
ΣΤΟΥ, από 3 Μεραρχίες πεζικού, μια υποτυπώδη μηχανοκίνητη, 37
πυροβολαρχίες και τα 24 οχυρά της γραμμής ΜΕΤΑΞΑ.

Παρά την ηρωϊκή αντίστασή τους, ο αγώνας ήτο άνισος.  Οι
Γερμανοί προχωρούν ακάθεκτοι.  Το Μέτωπο εκεί, άρχισε να καταρ-
ρέει.  Αποτέλεσμα, στις 8 Απριλίου, με εντολή του Αρχιστρατήγου
να υπογραφεί πρωτόκολλο συνθηκολόγησης.  Τα στρατεύματα της
περιοχής κατέθεσαν τα όπλα, η δε Ταξιαρχία «ΕΥΡΟΥ» κατέφυγε
στην Τουρκία.

Ο Γιουγκοσλαβικός στρατός, μη έχοντας ακόμη συνέλθη από το
πραξικόπημα, αντιμετωπίζοντας τις σιδηρόφρακτες δυνάμεις του Γ’
ΡΑΪΧ οι οποίες ήθελαν ακόμη και να τον τιμωρήσουν για την πρό-
σφατη αποχώρησή του από τον άξονα, δεν μπόρεσε να αντέξει.  Στις
13 Απριλίου γερμανικά στρατεύματα εισήρχοντο στο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ.

Και τώρα, η ΕΛΛΑΔΑ παρέμεινε μόνη της να αντιμετωπίσει
Ιταλούς και Γερμανούς με μια μικρή βοήθεια από το βρετανικό εκ-
στρατευτικό Σώμα.

Η τιτανομαχία των οχυρών ΜΕΤΑΞΑ τα οποία υποστήριξαν μέχρις
εσχάτων, οι Έλληνες μαχητές, δεχόμενα ισχυρά πυθά από ευθυτενείς
βολές πυροβολικού, αλεξιπτωτιστάς και βαρύς βομβαρδισμούς,
κράτησαν τρία μερόνυχτα (6 έως 9 Μαρτίου).

Οι Γερμανοί μένοντας έκθαμβοι από την ηρωϊκή αντίσταση των
Ελλήνων, τους απάλλαξαν της αιχμαλωσίας και επέτρεψαν στους
Αξ/κούς να φέρουν τα διακριτικά τους.

Έκτοτε, τα γερμανικά στρατεύματα σε όλα τα μέτπωα, ξεχύθηκαν
προς Νότο με σκοπό την κυρίευση όλης της χώρας.  Στις 8 το πρωί
της 9ης Απριλίου εμπροσθοφυλακή της 8ης Μηχανοκίνητης
Μεραρχίας εισήρχετεο στη Θεσσαλονίκη.

Το μέτωπο πλέον άρχισε να καταρρέει παντού.  Οι βρετανικές δυ-
νάμεις που είχαν αναπτυχθεί στις περιοχές ΒΕΡΜΙΟ-ΤΕΜΠΗ-ΟΛΥΜ-
ΠΟΣ-ΠΙΕΡΙΑ εκτελώντας υποχωρητικό ελιγμό έφτασαν στους όρ-
μους ΑΤΤΙΚΗΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ όπου κκάτω από συνεχείς πυ-
ροβολισμούς, επιβιβάζονταο σε πολεμικά και άλλα παντός είδους
πλωτά μέσα και μόνο νύχτα αναχωρούσαν για ΚΡΗΤΗ-ΑΙΓΥΠΤΟ.

Στις 18 Απριλίου ο πρωθυπουργός Α. ΚΟΡΥΖΗΣ μη θέλοντας να
επιζήσει της επερχόμενης καταστροφής, αυτοκτόνησε.

Στις 27-4-41 προπομπές γερμανικών στρατευμάτων εισέρχοντο
στην ΑΘΗΝΑ.

Στις 30 Απριλίου ο Στρατηγός ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ υποχρεώθηκε να
υπογράψει πρωτόκολλο γενικής εχθροπραξιών – συνθηκολόγησης
μεταξύ Γερμανίας-Ιταλίας-Ελλάδας.

Δυστυχώς, τα ένδοξα ελληνικά στρατεύματα, που επί 5 και μήνες,
εμάχοντο ΗΡΩΪΚΩΣ στην ΑΛΒΑΝΙΑ και σε λίγο θα έριχναν τον εχθρό
στη θάλασσα, αναγκάζονται, μετά τη συνθηκολόγηση να εγκαταλεί-
ψουν τα ποτισμένα με αδελφικό αίμα χώματα και να επιστρέψουν
στα προ του πολέμου σύνορα.  Οι Ιταλοί με μεγάλη θρασύτητα απαί-
τησαν όπως ο ελληνικός στρατός κριθεί ως αιχμάλωτος πολέμου.
Όμως, τους χάλασε τα σχέδια ο ίδιος ο ΧΙΤΛΕΡ ο οποίος ίσως παρα-
κινούμενος από τη λατρεία που είχε για την αρχαία Ελλάδα, αλλά και
από τον ηρωϊκό αγώνα του στρατού μας, απάλλαξε της αιχμαλωσίας
όλους παρά την αντίδραση των Ιταλών.

Η πολεμική μας αεροπορία εξουθενωμένη και αποδεκατισμένη
από τις πεντάμηνες επιχειρήσεις στο Αλβανικό μέτωπο, καλείται τώ-
ρα να αντιμετωπίσει και την πανίσχυρη LUETWAFFE που κυριαρ-
χούσε παντού σε όλη την Ευρώπη.  Παρά την αρχική κατάρριψη με-
ρικών αναγνωριστικών αερ/φών τύπου HENSCHEL-126, η κατά-
σταση πολύ σύντομα κατέστη τραγική.  Η υπεροχή των γερμανικών
αεροσκαφών που σε πυκνούς σχηματισμούς προσέβαλαν αεροδρό-
μια στόχους εδάφους και συμμετείχαν σε άνισες αερομαχίες, είχε
ως αποτέλεσμα τον αναμενόμενο εκμηδενισμό της αεροπορίας μας.

Μόνη διέξοδος προς διάσωση των ολίγων ακόμη και ευρισκο-
μένων σε πτητική κατάσταση αερ/φών ήτο η διαφυγή προς ΚΡΗΤΗ-
ΑΙΓΥΠΤΟ.

Τούτο, παρά την επίμονη αίτηση όλου του προσωπικού των
Μοιρών, δεν εγκρίθηκε από τους διοικούντας με το αιτιολογικό ότι,
εφόσον ο στρατός ακόμη εμάχετο, θα εθεωρείτο ως ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ η
διαφυγή και θα οδηγούντο στο Στρατοδικείο.  Και αυτά, όταν τα πάντα
κατέρρεαν και η καταστροφή τους από την LUETWAFFE ήταν θέμα
ωρών.

Αποτέλεσμα, ανήμερα του ΠΑΣΧΑ μόνο στο Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ τα
εναπομείναντα 5 βομβαρδιστικά BRISTOL BLENHEIM 32 ΜΕΒ και
αρκετά της RAF, να καταστραφούν επί του εδάφους ανυπεράσπιστα
από κύματα δεκάδων MESSEREHMITT και STUCAS J-32.

Μόνον 5 AVRO AMSON ναυτικής συνεργασίας μπόρεσαν και κα-
τέφυγαν στη Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ όπου και αποτέλεσαν τον πυρήνα συγ-
κρότησης των Μοιρών 335 και 336 Διώξεως και 13η ΜΕΒ (οι Μοίρες
της Ερήμου). 

Έξι ολόκληρους μήνες κράτησε η ΜΑΧΗ της ΕΛΛΑΔΟΣ εναντίον
του ΑΞΟΝΑ.  Οι 5 πρώτοι ήσαν μήνες θριάμβων των ελληνικών
όπλων και παγκόσμιος εξευτελισμός της τότε φασιστικής Ιταλίας.
Οι υπόλοιποι υπήρξαν απέλπιδες.  Όμως, είχαν μεταβάλει τον ρουν
της Ιστορίας, γιατί ο ΧΙΤΛΕΡ καθυστέρησε και δεν πρόλαβε να επι-
τύχει στα σχέδιά του προς την ΡΩΣΙΑ (ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΡΒΑΡΟΣΣΑ).

Μετά τη συνθηκολόγηση η υποδούλωση πλέον της χώρας μας
επέφερε τρομερά και αβάστακτα δεινά στο λαό μας τριπλή κατοχή
από ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, ΙΤΑΛΟΥΣ αλλά και ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ, βάρβαρη και
απάνθρωπη καταπίεζε όλους σε πόλεις και χωριά.

Καθημερινά δρώμενα, οι φυλακίσεις, ξυλοδαρμοί, εκτελέσεις,
απαγχονισμοί, καταδόσεις, μπλόκα, επιτάξεις, εμπρησμοί χωριών
και μαζί πείνα, ανέχεια και βαρυχειμωνιές.

Ο ΛΑΟΣ μας καρτερικά περίμενε τη μέρα που η αυγή της θα φέρει
την πολυπόθητη λευτεριά.  Και ήρθε μετά από 3,5 χρόνια, όταν τα στρα-
τεύματα του Γ’ ΡΑΪΧ συνεχώς ηττημένα αποχωρούσανε από παντού.
Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1944 οι χαρμόσυνοι ήχοι από τις καμπάνες
των εκκλησιών της Αθήνας σκορπούσαν το πολυπόθητο μήνυμα της
λευτεριάς με την αποχώρηση εκείνη την ημέρα και του τελευταίου
Γερμανού στρατιώτη από την πρωτεύουσα και την ελληνική σημαία
υπερήφανη και πάλι, να κυματίζει στον Ιερό βράχο της Ακρόπολης,
στη θέση της.

Mέχρι το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 1944 οι Γερμανικές και
Βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής είχαν αποχωρήσει από την ΕΛΛΑΔΑ.
Από την ΚΡΗΤΗ, της οποίας η μάχη διήρκησε από 20 έως 29 Μαΐου
του 1941, αποχώρησαν το ΜΑΙΟ του 1945.

Έκτοτε η ΕΛΛΑΔΑ μας άρχισε να συνέρχεται μετρώντας τις πλη-
γές της.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β’ Π.Π. του ΡΑΪΜΟΝ ΚΑΡΤΙΕ, ΕΚΔΟΣΗ PARI-MATCH

1950
• Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1941 Θ’ Π’’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1950
• ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΣ 1980
• Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940, Η. ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗ 1990
• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΤΕΥΧΟΣ 78
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΥΠ. ΙΣΤ. ΠΑ., έκδοση 2000

Του Γ. Τάγκαλου (Επγού ε.α. (ΤΥΜ))
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ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Του Επισμηναγού (Ι) ε.α.  Γεωρ. Β. Κασσαβέτη

Α ν κάποιος τολμήσει να αμφισβητήσει δημοσίως τον πατριωτι-
σμό  δημοσίου ανδρός οποιουδήποτε πολιτικού χώρου, τον πή-
ρε και τον σήκωσε, κατά το κοινώς λεγόμενο. Δυστυχώς όμως

εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι η υπερβάλλουσα ευθιξία δεν
συμβαδίζει με «τα έργα και τις ημέρες » όλων ανεξαιρέτως των πο-
λιτικών της Μεταπολιτεύσεως, οι οποίοι φέρουν ακεραία την ευθύνη
για τη σημερινή άθλια οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώ-
ρας. Αναλυτικότερα.

Η Κυβέρνηση των Συνταγματαρχών, η οποία απετέλεσε το σάκο
του μποξ για το σύνολο του πολιτικού κόσμου μετά τη Μεταπολίτευση,
γιατί μας στέρησε το δικαίωμα της ψήφου για επτά χρόνια – ενώ σή-
μερα είμαστε πανευτυχείς που έχουμε την ευχέρεια να επιλέγουμε
αυτούς που μας πετσοκόβουν τους μισθούς και τις συντάξεις μας, πα-
ρέδωσε στον «εθνάρχη» Καραμανλή υγιές χρέος - τουτέστιν ευκόλως
εξυπηρετούμενο, λόγω της τεράστιας βιομηχανικής και αγροτικής
ανάπτυξης -  τριακόσια τριάντα (330) εκατομμύρια ευρώ. Το ασήμαντο
αυτό χρέος ο «εθνάρχης», στην προσπάθειά του να αλλάξει την προ-
δικτατορική ακροδεξιά εικόνα του και να εμφανιστεί Φιλολαϊκός και
Σοσιαλιστής, το ανέβασε στα 2.2 δις ευρώ. 

Αλλά και αυτό το νούμερο φαντάζει αμελητέο, συγκρινόμενο με
εκείνο των 23 δις ευρώ, στο οποίο εκτινάχτηκε στο τέλος του 1989,
από τον εμπνευστή του  συνθήματος «Τσοβόλα δώστα όλα» Ανδρέα
Παπανδρέου. Κατά την ίδια περίοδο η οικονομία δέχεται δύο ακόμη
καίρια πλήγματα. Το πρώτο με το κλείσιμο των μεγαλυτέρων βιομη-
χανιών της χώρας, όπως η Ιζόλα, η Πίτσος, η Πειραϊκή – Πατραϊκή κ.α.
, λόγω των αλόγιστων αυξήσεων των μισθών των εργαζομένων και
των εργοδοτικών εισφορών, αλλά και των αδικαιολόγητων, για ψύλ-
λου πήδημα, απεργιών και το δεύτερο με τη λεγόμενη αγορά του αι-
ώνος , κατά την οποία η ελληνική οικονομία πλήρωσε ακριβά την εξω-
φρενική απόφαση των ιθυνόντων να προμηθευτούμε δύο τύπους μα-
χητικών αεροσκαφών του ιδίου ρόλου ( Mirage 2000 και F – 16), για
να γίνουν πλουσιότερα ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος διαδέχτηκε τον Α.
Παπανδρέου στην πρώτη Πασοκική περίοδο δεν είχε τα χρονικά πε-

ριθώρια.. να συμβάλλει περισσότερο στην καθίζηση της οικονομίας
της χώρας. Πάντως έβαλε και αυτός το λιθαράκι του  «χαρίζοντας»
ορισμένες χρεοκοπημένες ΔΕΚΟ, σε ιδιώτες, με το αζημίωτο φυσικά. 

Η περίοδος όμως που φαίνεται να έχει σημαντική συμβολή στην
καθοδική πορεία της οικονομίας της χώρας, είναι εκείνη της πρωθυ-
πουργίας Σημίτη, για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος συνδέεται με την
είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ και ο δεύτερος με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Και όσον αφορά τον πρώτο, αποτελεί κοινό πλέον τόπο ότι
τα οικονομικά στοιχεία της χώρας δεν πληρούσαν τα κριτήρια για την
είσοδό της στην ΟΝΕ. Επειδή όμως «στην Ελλάδα ζούμε», όπως έλεγε
και ο ίδιος ο κ. Σημίτης, κάλεσε εδώ τους Αλχημιστές της Εβραϊκής
Τράπεζας Goldman Sachs, οι οποίοι με ένα SWAP, το οποίο είναι μια
μέθοδος « δημιουργικής λογιστικής», κάλυψαν το πραγματικό χρέος
της χώρας στα χαρτιά και ως εκ τούτου μπήκαμε στο ευρώ  «με το
σπαθί μας». Όσο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Και εκεί τα πράγματα
είναι επίσης γνωστά. Η Κυβέρνηση του κ. Σημίτη, λόγω άλλων, πλέον
σημαντικών απασχολήσεων… καθυστέρησε πολύ να κατασκευάσει
τα Ολυμπιακά έργα, με αποτέλεσμα να μην έχει το χρόνο να τα δημο-
πρατήσει και κατά συνέπεια να προβεί σε κατ’ ευθείαν αναθέσεις με
πολλαπλάσιο κόστος. 

Δυστυχώς και η διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή ήταν στο
ίδιο μήκος κύματος με τις προηγούμενες, με αποτέλεσμα να αυξήσει
το χρέος της χώρας κατά 57!! δισεκατομμύρια ευρώ. Τόση μάλιστα
ήταν η ανευθυνότητα του οικονομικού επιτελείου του , αλλά και του
ίδιου του τότε πρωθυπουργού, ώστε όταν η οικονομική κρίση πα-
τούσε για τα καλά το κατώφλι της χώρας, εκείνοι αύξαναν τους μι-
σθούς των δικαστικών κατά  80,5% και έδιναν αναδρομικά από
115.000 ευρώ στους πρωτοδίκες, έως και 187.500 ευρώ στους προ-
έδρους των ανωτάτων δικαστηρίων.

Τελικά η βόμβα της χρεοκοπίας έσκασε στα χέρια του μεγάλου αυ-
τού πολιτικού ανδρός, που ακούει στο όνομα Γιώργος Α. Παπανδρέου,
ο οποίος είχε τέτοια άγνοια της καταστάσεως, ή τέτοια πρεμούρα να
γίνει πρωθυπουργός, ώστε ακόμη και την ώρα που το καράβι βυθιζό-
ταν αύτανδρο, εκείνος  ως άλλος Καπετάνιος του Τιτανικού, κραύγαζε

«λεφτά υπάρχουν», μέχρι την ώρα που από το ακριτικό Καστελόριζο
μας ανακοίνωσε ότι μας παραδίδει, για τα περαιτέρω, στους τοκογλύ-
φους της Τρόικα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα περαι-
τέρω δεν νομίζω ότι χρειάζονται επεξήγηση, διότι τα βιώνουμε μέχρι
σήμερα.

Και το ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί ηγέτες ακολούθησαν την
ίδια καταστροφική οικονομική πολιτική, με στόχο να είναι αρεστοί
στους ψηφοφόρους τους και να νέμονται ακωλύτως την εξουσία, είναι
παγκοίνως γνωστό. Εκείνο όμως που δεν γνωρίζει η συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού λαού  είναι το εξής. Ενώ οι Ευρωπαίοι και
κυρίως οι Γερμανοί και οι Γάλλοι γνώριζαν την πραγματική οικονο-
μική κατάσταση της Ελλάδος, επέτρεψαν την ένταξη της Ελλάδος στην
ΟΝΕ. Οι λόγοι ήσαν κυρίως δύο. Πρώτον ότι η Ελλάδα, ως μια αγρο-
τική χώρα, δεν ήταν ανταγωνιστής των βιομηχανικών αυτών χωρών.
Και δεύτερον ότι λόγω της κακής της οικονομίας θα ήταν αναγκασμένη
να δανείζεται συνεχώς από τα κράτη αυτά. Πριν όμως τα δανεικά έφτα-
ναν στην  Ελλάδα, θα ξαναγύριζαν πάλι πίσω, μέσω των  προμηθειών
των   LEOPARD,  MIRAGE, MERCEDES, VW, BMW, OPEL, PEUGEOT,
CITROEN κ.λπ. και σε μας θα έμεναν οι δυσβάστακτοι τόκοι.

Κλείνοντας το σύντομο αυτό σημείωμα ευλόγως γεννάται το ερώ-
τημα. Η ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση της χώρας βαρύνει τον κ.
Σόιμπλε και την κ. Λαγκάρντ, όπως διατείνονται τα κόμματα των μνη-
μονίων και τα φερέφωνά τους στα ΜΜΕ, ή οι δικοί μας πολιτικοί άν-
δρες, οι οποίοι έχουν μετατρέψει την προσφορά στα κοινά σε προσο-
δοφόρο επάγγελμα, τοποθετώντας τις υπέρτατες αξίες της φιλοπα-
τρίας και του δημοσίου συμφέροντος σε δεύτερη μοίρα; Διερωτάται
κανείς, αν ο Στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου ήταν δωσίλογος και
καταδικάστηκε σε θάνατο  επειδή συνθηκολόγησε με τους Γερμανούς,
διότι πίστευε ότι έτσι η ήττα δεν θα απέβαινε εθνική πανωλεθρία, οι
σημερινοί πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι κατέστησαν τη χώρα προτεκτο-
ράτο των δανειστών και καταδίκασαν το 60% του ελληνικού λαού να
ζει στα όρια της φτώχειας, χωρίς να έχει προηγηθεί πόλεμος ή άλλη
εθνική συμφορά, τι είναι; Και εν τοιαύτη περιπτώσει δεν θα έπρεπε
να έχουν οδηγηθεί, αν όχι στο Γουδί, τουλάχιστον στη Δικαιοσύνη; 

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας του Ικάρου με την Αεροπορική Οικογένεια, παρουσιάζεται σήμερα αυτή η συνοπτική
ενημέρωση που καλύπτει την δραστηριότητα του συνεταιρισμού το 2016 και τον σχεδιασμό για το 2017, ευελπιστώντας
αφενός στην βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας με τα μέλη του και αφετέρου στην προσάρτηση και νέων μελών.

Αναλυτικότερα το 2016 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας του συνεταιρισμού με ΔΣ εκλεγμένο από τα μέλη του, σε
αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, όπου το ΔΣ διορίζετο  από το ΥΕΘΑ (από το 1968). Σύμφωνα με το νέο καταστατικό
που τροποποιήθηκε καθ΄επιταγήν των Θεσμών, η  εποπτεία της λειτουργίας του Συνεταιρισμού ανήκει στο Υπουργείο
Οικονομικών, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί τις αρμοδιότητές του
μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκρισης με-
λετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας.

Το νέο ΔΣ λειτουργώντας «διερευνητικά» το 2016, προσπάθησε κατά τον καλύτερο και συντομότερο τρόπο να
βελτιώσει την οργανωτική δομή και να αυξήσει την κοινωνική προσφορά του συνεταιρισμού προς στην δοκιμαζόμενη
αεροπορική οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτό διεύρυνε την δεξαμενή των μελών τροποποιώντας εκ νέου το καταστατικό
(έγκριση 22-2-17 από το Ειρηνοδικείο Αθηνών), έλεγξε σε βάθος τα οικονομικά του ΙΚΑΡΟΥ με ορκωτούς λογιστές,
προέβει σε λεπτομερή απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και μετέτρεψε τα λογιστικά του βιβλία σε ΄Γ’
κατηγορίας εφαρμόζοντας πλήρως τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Από 1-1-2017 Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. λειτουργεί με την νέα  επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων
Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.» Ο διακριτικός τίτλος του Συνεταιρισμού είναι : «Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.
Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.» με σήμα την άνωθεν απεικόνιση. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα
που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μόνιμοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί της Πολεμικής
Αεροπορίας, εν ενεργεία, σε πολεμική διαθεσιμότητα ή εν αποστρατεία. Επισημαίνεται ότι μετά τον θάνατο του μέλους,
οι νόμιμοι κληρονόμοι (Α’ βαθμού συγγενείας) μπορούν να παραμείνουν μέλη του συνεταιρισμού με ότι αυτό συνε-
πάγεται κληρονομούντες την συνεταιριστική μερίδα του αποθανόντος.  

Επικοινωνία με τα μέλη είναι δυνατή Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 11:00 έως και 13:30  στα γραφεία του ΙΚΑΡΟΥ ή
μέσω και της νέας του ιστοσελίδας www. οsmosa.gr. Εγγραφές γίνονται αποδεκτές και ηλεκτρονικά. 

Σήμερα ο ΙΚΑΡΟΣ δύναται σύμφωνα με το νέο του καταστατικό να προσφέρει στα μέλη του κατοικίες, άρτια οικόπεδα
αστικής ή εξοχικής εκτάσεως για την ανέγερση οικοδομής ή με την οποιοδήποτε τρόπο στεγαστική ή μη εξυπηρέτηση
αυτών. Γενικότερα επιλαμβάνεται και μεριμνά για τα ζητήματα στεγάσεως των συνεταίρων. Για την εκπλήρωση των
σκοπών του δύναται να προβαίνει ενδεικτικά στις εξής ενέργειες:

α) Στην αγορά ή απόκτηση με άλλο νόμιμο τρόπο και διάθεση αποκλειστικώς στα μέλη του ετοίμων κατοικιών κα-
τάλληλων για τη στέγαση. 

β) Στην αγορά άρτιων οικοπέδων ή ακινήτων οικοπεδικής αξίας κατάλληλων για την ανέγερση οικιών, 
γ) Στην αγορά οικοπεδικών εκτάσεων για την πολεοδόμηση και  δημιουργία οικισμού και τη διανομή αυτών σε

άρτια και κατάλληλα για την ανέγερση οικιών οικόπεδα, βάσει αρμοδίως εγκεκριμένου σχεδίου, 
δ) Στην ανέγερση πολυκατοικιών ή οποιουδήποτε ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των συνεταίρων, 
ε) Στην απόκτηση ή ανέγερση έτοιμων οικιών σε οικόπεδα των συνεταίρων για την εγκατάσταση αυτών, σύμφωνα

με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις οικείς διατάξεις.
στ) Στην κατάρτιση κανονισμών, εντός των πλαισίων του νόμου, που θα γίνονται αποδεκτοί από τους συνεταίρους

στις περιπτώσεις 
ζ) Στη σύναψη συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με διαγω-

νισμούς ή αναθέσεις, στους οποίους θα ανατίθεται η μελέτη, η τοπογράφηση, ρυμοτόμηση και κατάτμηση οικοπεδικών
εκτάσεων σε οικόπεδα και κοινόκτητους χώρους και η ανοικοδόμηση κατοικιών και κτιρίων κοινής χρήσης και ωφε-
λείας, καθώς και η μελέτη και η ανέγερση πολυκατοικιών, τηρουμένων των διαδικασιών  του νόμου.

η) Στη μελέτη και εκτέλεση των απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση και συμπλήρωση των κατοικιών των συ-
νεταίρων ή των ιδιόκτητων κατοικιών αυτών, στη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση έργων κοινής χρήσεως, ωφέλειας
και εξωραϊστικών έργων του συνοικισμού και γενικά στη σύναψη συμφωνιών οικοδομικής φύσεως.

θ) Στην προμήθεια χονδρικώς των απαιτούμενων για τις οικοδομικές ανάγκες των συνεταίρων οικοδομικών
υλικών και τη διανομή αυτών στους συνεταίρους, με βάση τις ανάγκες εκάστου εξ αυτών, τοις μετρητοίς ή και επί πι-
στώσει.

Στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας με βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς  και εμπορικούς  οίκους  ή άλλους ανάλογους
οργανισμούς  ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά , για την παροχή απευθείας στα μέλη του Συνεταιρισμού και με συμφέροντες
όρους οικοδομικών υλικών.

ια) Στην αγορά ή μίσθωση αποθηκών και μεταφορικών μέσων, χρήσιμων για την εναποθήκευση, μεταφορά και
διάθεση των προς διανομή υλικών.

ιβ)  Στη χορήγηση, σε περίπτωση υπάρξεως επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων και εντός των ορίων και περιορισμών
που θέτει η Γενική Συνέλευση, δανείων και πιστώσεων στους συνεταίρους με ανάλογες εγγυήσεις.

ιγ) Στη σύναψη πάσης φύσεως δανείων ή αναλόγων συμβάσεων με οποιαδήποτε τράπεζα ή με οποιοδήποτε άλλο
χρηματοδοτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για τη χορήγηση δανείων για την εξυπηρέτηση
των αναγκών στεγάσεως των συνεταίρων. 

Ιδ)  Εν γένει μπορεί να προβαίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε κάθε σύμβαση, ενέργεια και εργασία που
κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών σκοπών του Συνεταιρισμού, τηρουμένων των διατά-
ξεων του νόμου. Κατά την εκπλήρωση του σκοπού ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να προσαρμόζει τα προγράμματά του
σύμφωνα με το γενικότερο στεγαστικό και οικιστικό πρόγραμμα του Κράτους, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από
τους κείμενους νόμους ή τις σε εκτέλεση αυτών εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Αγαπητά μέλη – συνάδελφοι, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας με τα νέα δεδομένα, ως κερδοσκοπική επιχείρηση
Ιδιωτικού δικαίου ανακοινώνουμε τα παρακάτω:

To οικονομικό έτος έκλεισε με θετικό πρόσημο στα οικονομικά μας και προετοιμαζόμαστε να αυξήσουμε την τιμή
της συνεταιριστικής μερίδας από τα 3 ευρώ που είναι από ιδρύσεως, τουλάχιστον στα 300 ευρώ, εφόσον το εγκρίνει
η τράπεζα της Ελλάδος και οι λοιποί συναρμόδιοι φορείς που μας επιβλέπουν με ότι καλό συνεπάγεται για τα μέλη η
πράξη αυτή.

Διεγράφησαν όσα μέλη δεν ανταποκρίνονται κατ΄ εξακολούθηση στις οικονομικές των υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από το καταστατικό σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. και της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να διευκολυνθούν οι
διαδικασίες λογιστικής απογραφής.

Κεφαλαιοποιήθηκαν οι οφειλές κα οι αναλογούντες τόκοι αυτών. Όσα μέλη του προγράμματος Καρύστου δεν ρύθ-
μισαν την οφειλή τους μέχρι 31 Μαρτίου, θα λάβουν ειδοποίηση για ενεργοποίηση των προβλεπομένων νόμιμων
ενεργειών διεκδίκησης της οφειλής εκ μέρους του συνεταιρισμού και θα επιβαρυνθούν πέραν των τόκων που προσ-
διόρισε ο ορκωτός λογιστής και τα όποια δικαστικά έξοδα προκύψουν μέχρι πλήρους εξοφλήσεως της οφειλής. 

Η Γενική συνέλευση που θα κάνουμε περί τα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου θα αποφασίσει για νέα σημαντικά θέματα,
όπως η συνέχιση της πολιτικής διάθεσης δανείων στα μέλη, η υιοθέτηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων σε περιοχή
της Αττικής και της επαρχίας (Βόλο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Καλαμάτα), επιλεγμένες επενδυτικές εφαρμογές και φυσικά
την βοήθεια των εν ενεργεία μελών με μία καινοτόμο πρόταση απόκτησης οικίας πλησίον της μονάδας με μορφή
leasιng. 

Tην τρέχουσα περίοδο υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα 500 τ.μ. στην περιοχή Μηλιών της Β.
Εύβοιας με νέα μειωμένη τιμή, (8.000-9.000€), πέντε οικόπεδα στην περιοχή Αετού Καρύστου στην τιμή των 13.500€
καθώς και 4-5 παραθαλάσσια οικόπεδα 800τ.μ. στην περιοχή Πόρτο Λάφια της Καρύστου στην τιμή των 18.000 €.

Επενδυτικός φορέας πρότεινε για λογαριασμό ξένων επενδυτών, την αγορά οικοπέδων από τον οικισμό Καρύστου
σε τιμή μεγαλύτερη της αντικειμενικής και φυσικά της αγοραστικής που ισχύει σήμερα. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν
να πωλήσουν το οικόπεδο, θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του Ικάρου αντίγραφο οριστικού συμβολαίου και
μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο, πιστοποιητικό Ε-9, φορολογική ενημερότητα, αντίγραφο της ταυτότητας του
ιδιοκτήτη, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και να υπογράψουν σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης  στον Ίκαρο για να
ολοκληρώσει την διαδικασία μεταβίβασης του οικοπέδου τους στον στρατηγικό επενδυτή. Η διάθεση θα γίνεται στον
επενδυτή ομαδοποιημένα κατά οικοδομικό τετράγωνο με μέριμνα του ΙΚΑΡΟΥ. 

Παράλληλα την περίοδο αυτή αφού ξεπεράσαμε τα προβλήματα που δημιούργησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών
στην Κάρυστο με άμεση παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς, προχωράμε στην ολοκλήρωση έκδοσης της οικοδομικής
αδείας στο παραλιακό κτήμα, την ολοκλήρωση της τοποθέτησης πινακίδων
σε όλες τις οδούς, την χλωρίωση του δικτύου ύδρευσης, τον φωτισμό της
κεντρικής οδού του συνεταιρισμού με πρωτοποριακής τεχνολογίας φωτιστικά
και την τοποθέτηση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας. 

Αγαπητά μέλη σύντομα  θα λάβετε το δεύτερο τεύχος της περιοδικής μας
έκδοσης «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ» με πολύ αναλυτικότερη πληροφόρηση για
όλα τα ανωτέρω και συγκεκριμένες ημερομηνίες τόσο για την ΓΣ, όσο και για
τα εγκαίνια θεμελίωσης του Ι.Ν. και του θεματικού αεροπορικού πάρκου στην
Κάρυστο. Εκ μέρους του ΔΣ σας εύχομαι «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Εαρινή Ενημέρωση του ΙΚΑΡΟΥ : Τροποποίηση Ονομασίας & Καταστατικού
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�AΡΘΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 39 ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ

Από τον Επισμηναγό (Ι) ε.α. Γεώρ. Β. Κασσαβέτη
Μέλος του Δ.Σ της ΕΑΑΑ  - τ. Δ/ντα Σύμβουλο

Κύριοι Συνάδελφοι,

Απερίγραπτη λύπη προκαλεί η ανάγνωση της σχοι-
νοτενούς επιστολής σας, με αποδέκτη τον ΥΠΕΘΑ
και τον Α/ΓΕΑ, δια της οποίας, υπερασπιζόμενοι

το «ιερό» δικαίωμά σας να παραθερίζετε κάθε χρόνο,
ζητείτε την ανάκληση της αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
, η οποία σκοπούσε στη διασφάλιση ενός στοιχειώδους
δικαιώματος παραθερισμού, στη συντριπτική πλειοψη-
φία των μελών της ΕΑΑΑ, τα οποία, λόγω της παράλογης
Υπουργικής Απόφασης Βενιζέλου, έχουν στερηθεί αυτού
του δικαιώματος. Πιο συγκεκριμένα.

Για τους μη γνωρίζοντες αναφέρουμε ότι το υφιστάμενο
νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τον παραθερισμό των μελών
της ΕΑΑΑ είναι άκρως άδικο, παράλογο και μεροληπτικό.
Διότι εντελώς αδικαιολόγητα θεσπίζει κατηγορίες  συνα-
δέλφων οι οποίες παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση κάθε χρόνο,
μοριοδοτεί υπερβολικά τους ανωτάτους βαθμούς, με απο-
τέλεσμα να παραθερίζουν τουλάχιστον ανά 5ετία και το
πλέον καταφώρως άδικο ότι στερεί παντελώς το δικαίωμα
του παραθερισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο για όλους τους συναδέλφους, με βαθμό κα-
τώτερο του Αντισμηνάρχου. Χαρακτηριστική η προσωπική
μου περίπτωση, που ενώ έχω να παραθερίσω από το 2004
είμαι συνεχώς στους αναπληρωματικούς. Και σ’ αυτούς θα
είμαι, όσα χρόνια κι αν περάσουν, αν η επαίσχυντη
Υπουργική Απόφαση δεν καταργηθεί.

Προφανώς ορισμένοι από τους υπογράφοντες την υπ’
όψη επιστολή να μη γνωρίζετε καν τα προαναφερθέντα και
ως εκ τούτου έχετε το  ελαφρυντικό της αγνοίας. Εσείς
όμως που συντάξατε και προωθήσατε την επιστολή γνωρί-
ζετε πρόσωπα και πράγματα και επομένως είστε εντελώς
αδικαιολόγητοι για την ενέργειά σας. Οι Ιπτάμενοι κ.κ.
Πτέραρχοι, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της διοικήσεως των
Αεροπορικών Μονάδων, είχαν και την ευθύνη της καλής
και δίκαιης μεταχείρισης, αλλά και της εξασφάλισης ευνοϊ-
κών συνθηκών εργασίας και διαβιώσεως των υφισταμέ-
νων τους. Συνεπώς η αναλγησία την οποία επιδείξατε με
την εν λόγω επιστολή σας απάδει εντελώς προς το πνεύμα
του αλτρουισμού και της μέριμνας προς εκείνους που επί
χρόνια είχατε υφισταμένους και διαχειριζόσαστε ακόμη και
τις ζωές τους.

Ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως του Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ λησμονήσατε προφανώς ότι η ΕΑΑΑ δεν είναι
Μονάδα υπαγόμενη στο ΓΕΑ. Επομένως ούτε διοικείται από
το ΓΕΑ κι ούτε δέχεται υποδείξεις σε θέματα της αρμοδιό-
τητος του Διοικητικού της Συμβουλίου της, το οποίο εκλέ-
γεται από τα μέλη και δεν διορίζεται από το ΓΕΑ όπως πα-
λαιότερα.

Τελειώνοντας,  γνωρίζω πως αρκετοί από σας οι οποίοι
κουβαλάτε ακόμη στις αποσκευές σας τις επωμίδες των
φαρδιών σιριτιών σας θα με χαρακτηρίσετε αυθάδη και
αναιδή, που εγώ ένας τόσο χαμηλόβαθμος τολμώ να παρα-
τηρώ τόσους πτεράρχους. Όμως είμαι βέβαιος πως θα βρε-
θούν και μερικοί που θα με δικαιολογήσουν, συμμεριζόμε-
νοι τις απόψεις μου, ότι η Ένωση είναι μάνα όλων των με-
λών. Βεβαίως εγώ προσωπικά θα ήμουν ο τελευταίος που
θα αμφισβητούσε ότι εσείς που υπηρετήσατε περισσότερα
χρόνια και προσφέρατε περισσότερα στην Αεροπορία και
στην πατρίδα, θα πρέπει να έχετε και τα περισσότερα δι-
καιώματα. Από το άλλο μέρος όμως και εσείς πρέπει να
αναγνωρίσετε ότι και εκείνοι που υπηρέτησαν λιγότερα
χρόνια, ή πήραν μικρότερους βαθμούς έχουν κι αυτοί κά-
ποια, ίσως λιγότερα, δικαιώματα. Η παντελής κατάργηση
όμως κάθε δικαιώματος για μια κατηγορία μελών είναι και
άδικη, ανάρμοστη, ανήθικη και απάνθρωπη.

Συναδελφικά

Γεώρ. Β. Κασσαβέτης – Επισμηναγός (Ι) ε.α.

Υ.Γ.  Η φαλκίδευση του δικαιώματος του παραθερι-
σμού της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της
ΕΑΑΑ πέραν της ακατανόητης Υ.Α. Βενιζέλου, οφείλεται
και στη «φιλόστοργη» μέριμνα όλων ανεξαιρέτως των
Α/ΓΕΑ της τελευταίας 7ετίας, οι οποίοι παρά την αλμα-
τώδη αύξηση των μελών της ΕΑΑΑ και την ελάττωση
των ε.ε. συναδέλφων, μειώνουν κάθε χρόνο τα διατιθέ-
μενα στην ΕΑΑΑ καταλύματα, λες και οι απόστρατοι είναι
παιδιά άλλης μάνας.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ;

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τον μεγάλο αυτόν αρχαίο
Έλληνα ιστοριογράφο και περιηγητή, που ήτο και ο
πρώτος που έδωσε στην ιστορία του μία κάποια επι-

στημονική διάσταση, οι Πέρσες απαιτούσαν «γήν καί
ύδωρ» από τις πόλεις που τους παραδίδονταν, κάτι που
συμβόλιζε ότι οι υποτασσόμενοι λαοί παραιτούνταν από κά-
θε δικαίωμα πάνω στη γη τους και κατ’ επέκταση στους φυ-
σικούς πόρους αυτής, όπως είναι το νερό, το οποίο ανέκα-
θεν ήτο πηγή ζωής για τον άνθρωπο. Η ανωτέρω φράση,
ακόμα και στα νέα ελληνικά, συμβολίζει την υποταγή άνευ
όρων σε ένα κατακτητή.

Στις μέρες μας, κάλλιστα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το
πιο πολύτιμο αγαθό στην Μέση Ανατολή, εν αντιθέσει με το
τι γενικά πιστεύει ο απλός κόσμος, δεν είναι το πετρέλαιο,
αλλά το νερό (ο αποκαλούμενος και «λευκός χρυσός»), συμ-
φώνως με τις μελέτες που έχουν λάβει χώρα παγκοσμίως
τα τελευταία έτη και την θεωρία αρκετών διεθνολόγων και
γεωπολιτικών ερευνητών, οι οποίοι εκτιμούν ότι μελλοντι-
κώς δεν θα είναι έκπληξη εάν συμβεί ένας μεγάλος πόλεμος
για το νερό, το οποίο βρίσκεται ανισομερώς κατανεμημένο
στον πλανήτη.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, η Αφρική και η
Μέση Ανατολή είναι από τις φτωχότερες σε καθαρό νερό πε-
ριοχές της Γης, και οι άνθρωποι εκεί εξαρτώνται από τα υπό-
γεια ύδατα και τα ποτάμια που τις διασχίζουν (Νείλος,
Ευφράτης, Τίγρης, Ιορδάνης, κλπ), αδυνατώντας πολλοί εξ
αυτών να καλύψουν βασικές καθημερινές τους ανάγκες σε
νερό. «Περί τις 300 ζώνες πιθανών συγκρούσεων γύρω από
το πόσιμο νερό έχουν επισημανθεί σε διάφορα μέρη της
Γης», αναφέρει ο Dr Jean Vergnes, μέλος της Γαλλικής
Ακαδημίας Ύδατος και σύμβουλος της UNESCO. 

Αναζητώντας τα αίτια του κοινωνικού αυτού προβλήμα-
τος, μπορούμε να ανατρέξουμε στην τεράστια αύξηση του
παγκόσμιου πληθυσμού (ιδίως στις μουσουλμανικές χώρες)
και κατ’ επέκταση στην ηυξημένη ζήτηση για πόσιμο νερό σε
πλείστες περιοχές, στην κακή διαχείριση των υδάτινων πό-
ρων και ασφαλώς στην ξηρασία η οποία επιδεινώνεται από
την καταστροφή του περιβάλλοντος και την υπερθέρμανση
του πλανήτη.

Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις της απομείωσης των παγ-
κόσμιων αποθεμάτων νερού;

Ως γνωστόν, το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά τα 2/3
(65% - 70%) από νερό, ενώ καθημερινώς αποβάλλει 2 - 21/2
λίτρα, που ασφαλώς πρέπει να αναπληρώνονται. Ο άνθρω-
πος δύναται να ζήσει για εβδομάδες χωρίς φαγητό, όχι όμως
για πάνω από τρεις (3) ημέρες περίπου χωρίς νερό, το οποίο,
συν τοις άλλοις, είναι αναγκαίο και για τις βιοχημικές διερ-

γασίες που πραγματοποιούνται στον ανθρώπινο οργανισμό
και μεταβολισμό. Εν πρώτοις λοιπόν, η λειψυδρία ή η κατα-
νάλωση ακατάλληλου νερού θα στοιχίσει την ζωή πάρα πολ-
λών ανθρώπων. 

Ωσαύτως, η ερημοποίηση, οι κλιματικές μεταβολές, η με-
τάδοση μολυσματικών ασθενειών, αποτελούν μερικές μόνο
από τις δυσμενείς επιπτώσεις του σημαντικού αυτού προ-
βλήματος. Ως εκ τούτων, τα κράτη που θα έχουν υδάτινες και
καθαρές πηγές θα αποτελούν δυνητικώς πολεμικό στόχο για
εκείνα που τις στερούνται. 

Δεν πρέπει επίσης να παραβλεφθεί ότι είναι δυνατόν να
συμβεί και ένας οικονομικός πόλεμος για την παροχή του
νερού, με ενδεχόμενη μετάλλαξή του σε λεηλασίες (πλιά-
τσικο) και εσωτερικές αναταραχές ή σε διακρατικές ένοπλες
διαμάχες, όπως πχ εάν πολλαπλασιαστεί η τιμή του πολύτι-
μου αυτού αγαθού και ξεσηκωθεί ο κόσμος που θα αδυνατεί
διαρκώς να πληρώνει, και δη αυτός που δεν θα έχει καν στην
περιοχή του εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμ-
βάνονται, ασφαλώς είναι η παντοειδής εξοικονόμηση του
νερού και ο περιορισμός των διαρροών σε δημόσια και ιδιω-
τικά κτίρια, γεωργικές καλλιέργειες, στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις, κλπ, καθώς επίσης και η πλήρης εκμετάλλευση και
ορθολογική αξιοποίηση όλων των υδάτινων πόρων (ποτά-
μια, λίμνες, πηγές, υπόγεια ύδατα, κλπ).

Πόσο πιθανό είναι λοιπόν να γίνει ένας πόλεμος για το
νερό; Σίγουρα οι προοπτικές μιας ενδεχόμενης μεγάλης ένο-
πλης σύρραξης δεν είναι καλές. Ωστόσο, το νερό κάλλιστα
θα μπορούσε να συνδέσει τους λαούς για μια κοινή στρατη-
γική, έξω και μακριά από θρησκευτικούς, εθνικούς και πο-
λιτικούς φανατισμούς και ανταγωνισμούς. Η Παγκόσμια
Ημέρα Νερού έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο
στις 22 Μαρτίου. Δεν είναι τυχαίο που ο ΟΗΕ έχει αναγνω-
ρίσει και αφιερώσει μία ημέρα στο νερό, στον απαραίτητο
αυτόν παράγοντα για την επιβίωση και ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου γένους. 

Η κρίση του πόσιμου ύδατος, η συνετή διαχείρισή του και
η ευαισθητοποίηση όλων μας, μπορεί να επιφέρει, όχι πό-
λεμο, αλλά μόνο θετικά αποτελέσματα και να οδηγήσει λα-
ούς και κυβερνήσεις σε σύμπνοια και πνεύμα εποικοδομη-
τικών συνεργασιών, για να μην διψάσουμε και πούμε «το νε-
ρό νεράκι»!

Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης
Υπηρετεί στην Σχολή Εθνικής Αμύνης (Σ.ΕΘ.Α.) 

και ανήκει στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

«Γήν καί ύδωρ»
Ηρόδοτος (484 - 425 π.Χ.)
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348 ΜΟΙΡΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
64 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΕΣ

1953 – 2017
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ–ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΜΑΦΩΝ RF-4E PHANTOM II

ΗΠολεμική Αεροπορία (Π.Α) με τα θαυμαστά όπλα των αιθέ-
ρων, τα αεροπλάνα, με το ένδοξο παρελθόν, το δυναμικό
παρόν και το λαμπρό μέλλον, έχει γράψει ένδοξη ιστορία

που περιλαμβάνει ένα σημαντικό και παραγωγικό έργο, με συνε-
χείς αγώνες και πολυάριθμες θυσίες ηρώων αεροπόρων, στους
πολέμους του έθνους μας αλλά και στις ειρηνικές περιόδους, με
σκοπό τη διατήρηση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότη-
τας της πατρίδος μας.

Αφιερωμένο, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής σε όλους τους
αθάνατους αεροπόρους και ιδιαίτερα της 348 Μοίρα Τακτικής
Αναγνωρίσεως (Μ.Τ.Α), που θυσιάστηκαν κατά την εκτέλεση
του ιερού καθήκοντος προς την πατρίδα και σε όλους εκείνους
τους εκατοντάδες ιπταμένους και τεχνικούς που με τον ενθου-
σιασμό τους, το θάρρος τους, την αφοσίωση στο καθήκον και
τη δημιουργική τους εργασία, στον αέρα και το έδαφος, έθεσαν
σταθερά τα θεμέλια για να διατηρηθεί για 64 συναπτά έτη σε
υψηλά επίπεδα η μαχητική ικανότητα της 348 Μ.Τ.Α, αλλά και
της Π. Α γενικότερα.

Η Π.Α, τιμώντας αυτό το ιστορικό γεγονός στις 5 Μαΐου 2017
διοργανώνει σε στο αεροδρόμιο της 110 Π.Μ, την τελετή αναστο-
λής λειτουργίας της 348 Μ.Τ.Α και απόσυρσης των αεροσκαφών
RF-4 E Phantom ΙΙ της Μοίρας, μετά από 39 χρόνια παραγωγικής
υπηρεσίας στην Π.Α. και μάλιστα με χαμηλό δείκτη ατυχημάτων. 

Το γεγονός αυτό πέρα από το επιχειρησιακό σκέλος, είχε και
ιστορική διάσταση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η
εκδήλωση περιελάμβανε διάφορα αεροπορικά «events», όπως
στατική έκθεση αεροσκαφών, έκθεση φωτογραφίας, διελεύσεις
μαχητικών αεροσκαφών, καθώς και επίδειξη μεμονωμένου αε-
ροσκάφους F-16 « Ζευς» και Τ-6 « Δαίδαλος ». Ας δούμε όμως
εν συντομία το ιστορικό της 348 Μ.Τ.Α.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ 348 ΜΤΑ
Η 348 Μ.Τ.Α είναι μία από τις αρχαιότερες και ιστορικές

Μοίρες της Π.Α., και η μοναδική σε ρόλο Τακτικής Αναγνώρισης.
Την δεκαετία του 1950, άνοιξε  νέα σελίδα για τα αεροπορικά
δεδομένα και για την άμυνα της χώρας μας. Με την εμφάνιση
των αεριωθούμενων μαχητικών αεροσκαφών και     με την εί-
σοδο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ τέθηκε σε εφαρμογή ένα εκτε-
ταμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της Πολεμικής
Αεροπορίας, η οποία οργανώθηκε σε νέες βάσεις και προσαρ-
μόσθηκε στις απαιτήσεις των σύγχρονων εξελίξεων. Τα ελικο-
φόρα αεροσκάφη άρχισαν να αντικαθίστανται από αεριωθούμενα
με πρώτη παραλαβή, στις 21 Σεπτεμβρίου 1951, των εκπαιδευ-
τικών αεριωθουμένων Τ-33Α.

ΣΜΗΝΟΣ 348 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Στις 26/11/1953 συγκροτήθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας

το 348 Σμήνος Τακτικής Αναγνώρισης με αεριωθούμενα αερο-
σκάφη F-84G και ελικοφόρα Helldivers. Πρώτος Διοικητής του
348 Σμήνους ήταν, ο μετέπειτα αείμνηστος Αρχηγός ΓΕΑ, τότε
Υποσμηναγός (Ι) Αλέξανδρος Παπανικολάου και πιλότοι οι
Ανθυποσμηναγοί Σβώλης Β. - Παπαδόπουλος Γ. και Λίγδας Π.,
Αρχιμηχανικός ο Καρύδας Π. Το 348 Σμήνος υπαγόταν στην 112
Π.Μ (Ελευσίνα) και είχε ως αποστολή την κάλυψη των αναγκών
των Ενόπλων Δυνάμεων σε τακτικές επιχειρησιακές πληροφο-
ρίες και φωτοαναγνωρίσεις, αφού η ανάγκη ήταν επιτακτική λόγω
της έντονης ισχυροποίησης των γειτονικών χωρών. Στις
5/7/1954, το 348 Σμήνος Αναγνωρίσεως με τα F-84G Thunderjet
μεταστάθμευσε στην   110 Π.Μ στο αεροδρόμιο Λάρισας, όπου ήδη
τον ίδιο χρόνο είχε ιδρυθεί και το Μικτό Αεροφωτογραφικό
Κέντρο (Μ.Α.Φ.Κ). 

348 ΜΟΙΡΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣHΣ
Στις 5/5/1955, το 348 Σμήνος Αναγνωρίσεως οργανώθηκε σε

348 Μοίρα Τακτικής Αναγνωρίσεως (348 Μ.Τ.Α), ενώ άρχισε η
παραλαβή των νέων διθέσιων μικρών δυνατοτήτων αεροσκαφών
R-T33A Shooting star. Το νέο αεριωθούμενο έφερε μεγάλες και
σύγχρονες για τότε φωτομηχανές στην κεφαλή της ατράκτου. Τον
Αύγουστο του 1956 προστέθηκαν στη δύναμη της 348 Μ.Τ.Α τα
νέου τύπου με μεγαλύτερες δυνατότητες, αναγνωριστικά αερο-
σκάφη RF-84F Τhunderstreak τα οποία έφεραν στο ρύγχος της
κεφαλής της ατράκτου συγχρόνως τρεις (3) συμβατικές φωτομη-
χανές για αποστολές ημέρας, την μετωπική, τη λοξή αριστερή και

δύο (2) κατακόρυφες. Το Δεκέμβριο του 1956, λόγω έργων στο
αεροδρόμιο Λάρισας, η 348 Μ.Τ.Α μετακινήθηκε στην 111 Π.Μ (Ν.
Αγχίαλο) παραμένοντας μέχρι το Σεπτέμβριο του 1957, οπότε και
επέστρεψε στην 110 Π.Μ συνεχίζοντας το επιχειρησιακό της πτη-
τικό έργο.

Το 1977 η Π.Α θέλοντας να αντικαταστήσει τα πλέον γερασμένα
αλλά μάχιμα αεροσκάφη RF-, με αεροσκάφη με μεγαλύτερες επι-
δόσεις και νέα ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης, προμηθεύ-
θηκε τα νεότερης γενιάς αεροσκάφη τύπου RF-4E PhantomΙΙ. Η
πρώτη πτήση με τα Ελληνικά εθνόσημα πραγματοποιήθηκε στις 3
Νοεμβρίου 1978 από το Saint Louis των Η.Π.Α με προορισμό την
110 Π.Μ. με κυβερνήτη τον τότε επισμηναγό Βασίλειο Κατσαντώνη
(μετέπειτα Αρχηγό ΑΤΑ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ KΛIMAKIOY/ MOIΡAΣ 348 Μ.Τ.Α ΜΕ ΑΕΡΟ-
ΣΚΑΦΗ RF-4E PHANTOM II

Στις 12/7/1979 συγκροτήθηκε νέο κλιμάκιο φωτοαναγνώρι-
σης με μικρό αριθμό σύγχρονων αεροσκαφών RF-4E, με
Αξιωματικό Επιχειρήσεων (Α.Ε) τον μοναδικό εκπαιδευτή τότε
Βασίλειο Κατσαντώνη και Διοικητή τον Αθηναίος Φλωρίνη.   

Αργότερα το κλιμάκιο οργανώθηκε σε νέα Μοίρα Τ.Α αλλά δεν
συγχωνεύθηκε με την παλαιά 348 Μ.Τ.Α με τα αεροσκάφη RF-,
αλλά υπαγόταν ως ανεξάρτητη Μοίρα στην 110 ΠΜ, με αρχική
αποστολή την επιχειρησιακή εκπαίδευση των νέων χειριστών που
μετατέθηκαν από την 348 Μ.Τ.Α / RF- και από άλλες Μοίρες αε-
ροσκαφών F-4E. Πρώτος Διοικητής της νέας 348  Μοίρας των
RF-4E συνέχισε να είναι ο Επισμηναγός ( Ι) Αθηναίος Φλωρίνης
και Α.Ε ο Β. Κατσαντώνης. 

Το αεροσκάφος RF-4E είναι διθέσιο, δικινητήριο, υψηλών επι-
δόσεων, καθαρά τακτικής αναγνωρίσεως όπως και το αποσυρθέν
το 1991 αεροσκάφος RF-. Στα αεροσκάφη RF-4E χρησιμοποιούν-
ται πέντε (5) διαφορετικές φωτομηχανές συμβατικές, κατακόρυ-
φες, λοξές και μετωπικές, που φωτογραφίζουν από μικρό ή με-
γάλο ύψος και μία φωτομηχανή μεγάλων αποστάσεων. Επίσης
ένας τύπος φωτομηχανής χρησιμοποιείται ημέρα και νύχτα που
λειτουργεί στο φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας (Infra-Red).
Το αεροσκάφος RF-4E μπορεί να φέρει βλήματα αέρος –αέρος,
σύγχρονα συστήματα αυτοπροστασίας και συστήματα ηλεκτρονι-
κού πολέμου (chaff & flares) για παραπλάνηση των εχθρικών
Radars και συλλογής παντός είδους ηλεκτρονικών εκπομπών.

Τον Ιούλιο του 1987 συγχωνεύθηκαν οι δύο Μοίρες των RF-
και RF-4E σε μία Μοίρα 348 Μ.Τ.Α, η οποία είχε και τους δύο (2)
τύπους αεροσκαφών και κοινή αποστολή την εκτέλεση φωτοα-
ναγνωρίσεων ημέρα και νύχτα. 

Σημειώνεται, ότι το καλοκαίρι του 1993, προκειμένου να αυ-
ξηθεί ο στόλος της 348 Μ.Τ.Α, παρελήφθησαν από τη Γερμανική
Αεροπορία 27 RF-4E τα οποία είχε ήδη αποδεσμεύσει από το δυ-
ναμικό της. Τα αεροσκάφη αυτά έχουν ελάχιστες διαφορές από
τα ήδη υπάρχοντα Ελληνικά RF-4E.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ RF-
Στις 29 Μαρτίου του 1991 τα παλαιά πλέον “θρυλικά” αερο-

σκάφη RF- απεσύρθησαν από την ενεργό δραστηριότητα, αφού
πέταξαν στους Ελληνικούς ουρανούς για 35 ολόκληρα χρόνια
(1956 – 1991). 

Το αεροπλάνο αυτό, τιμής ένεκεν, έχει τοποθετηθεί από το
1993 μαζί με τους άλλους τύπους μουσειακών αεροσκαφών της
348 Μ.Τ.Α (F-84G και RT-33A) σε περίοπτη θέση στο μνημείο πε-
σόντων αεροπόρων στο αεροδρόμιο της 110 Π.Μ και σε λίγο καιρό
δίπλα σε αυτά τα μουσειακά αεροσκάφη θα τοποθετηθεί και το RF-
4E, ενώ το επετειακό μουσειακό αεροσκάφος RF-4E ήδη ταξίδεψε
οδικώς με ειδικό όχημα στη Αθήνα και τοποθετήθηκε στο μουσείο
της Π.Α. στο Τατόι.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ Α.Τ.Α, ΓΕΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ 348 Μ.Τ.Α

Η 348 Μ.Τ.Α στα 64 χρόνια υπάρξεώς της στην πρώτη γραμμή
των επιχειρήσεων της Τακτικής Αεροπορίας, διατήρησε υψηλή
ετοιμότητα και μαχητική ικανότητα, αλλά και χαμηλό δείκτη αε-
ροπορικών ατυχημάτων, τα οποία οφείλονται κυρίως στην άριστη
εκπαίδευση, την ικανότητα και τη δημιουργική εργασία του προ-
σωπικού της.

Στα 64 αυτά χρόνια δράσης της 348 Μ.Τ.Α πολλοί από τους βε-

τεράνους αεροπόρους εξελίχθηκαν μέσα από τους κόλπους της
Μοίρας και κατέλαβαν ηγετικές θέσεις στην ιεραρχία της Π.Α.
Ορισμένοι δε από αυτούς διετέλεσαν Αρχηγοί του Γ.Ε.Α ή του Α.Τ.Α
όπως: Οι αείμνηστοι: Αλέξανδρος Παπανικολάου, ο πρώτος
Διοικητής της 348 Μ.Τ.Α του 1956 με αεροσκάφη RF-84F διετέ-
λεσε επίσης Αρχηγός Α.Τ.Α και Γ.Ε.Α. Ο Νικόλαος Στάπας διετέ-
λεσε Αρχηγός Α.Τ.Α και Γ.Ε.Α. Ο Αθανάσιος Σταθιάς διετέλεσε
Αρχηγός ΓΕΑ, ο Βασίλειος Κατσιαντώνης διετέλεσε Αρχηγός
Α.Τ.Α και πρόσφατα ο Χρήστος Βαΐτσης διετέλεσε Διοικητής
Μοίρας 348, Αρχηγός Α.Τ.Α και Γ.Ε.Α. Επίσης ορισμένοι ιπτάμενοι
έχουν άρρηκτους δεσμούς λόγω της πολυετούς υπηρεσίας στην
348 Μ.Τ.Α όπως π.χ, ο υπογράφων το άρθρο πέταξα πέραν του αρ-
χικού F-84F της 344 και 349 Μοίρας  και για 17 χρόνια και τους
δύο τύπους αεροσκαφών της 348 Μ.Τ.Α RF-84F και RF-4E και
διετέλεσα Αξιωματικός Επιχειρήσεων (Α.Ε) και Διοικητής της 348
Μ.Τ.Α( RF-84F) καθώς επίσης και Διοικητής της 110 Πτέρυγας
Μάχης. Επίσης οι συμμαθητές Στέφανος Ξιφαράς και Αντώνης
Μανουσάκης πέταξαν πάρα πολλά χρόνια  RF-84F και διετέλεσαν
Α.Ε της Μοίρας. Σημειώνεται ότι Στέφανος Ξιφαράς πέταξε για
τελευταία φορά στις 29 Μαρτίου 1991 με το αεροσκάφος S/N 728,
το οποίο είχε προσγειωθεί πρώτο στο αεροδρόμιο Λάρισας τον
Αύγουστο του1956. Ο Ανδρέας Σωτηρόπουλος πέταξε και τους
δύο τύπους αεροσκαφών και διετέλεσε Διοικητής της Μοίρας (
RF-84F). Ο Γιάννης Λάτσιος πέταξε και τους δύο τύπους αερο-
σκαφών και διετέλεσε Α.Ε και Διοικητής της Μοίρας ( RF-4E) και
ορισμένοι άλλοι ιπτάμενοι παρομοίως.

Επίσης δύο (2) διακεκριμένα στελέχη της 348 Μ.Τ.Α αναδείχ-
θηκαν και αξιόμαχα στην πολιτική ζωή της χώρας, όπως ο αεί-
μνηστος Ανδρέας Εξαδάκτυλος και ο Αθηναίος Φλωρίνης διατέ-
λεσαν Βουλευτές και Νομάρχες. 

Η έμφαση που έχει δοθεί από την Π.Α. στο εορτασμό των 64
χρόνων της 348ΜΤΑ, είναι αντάξια της λαμπρής ιστορίας της και
του έργου που έχει προσφέρει στην άμυνα της χώρας μας. 

Στις εκδηλώσεις του εορτασμού έχουν προσκληθεί η Ηγεσία
της Π.Α, αντιπροσωπείες της Π.Α., οι Θρησκευτικές, Πολιτικές και
Στρατιωτικές αρχές της Λάρισας καθώς και οι διατελέσαντες
πρώην Διοικητές της 110 Π.Μ και οι Διοικητές της 348 Μοίρας,
επίσης και προσωπικό όλων των βαθμών που έχει υπηρετήσει
κατά καιρούς στην 348 Μοίρα από την ίδρυσή της το 1953 μέχρι
και σήμερα.

Όλοι εμείς οι Βετεράνοι της 348 Μοίρας θα ενθυμούμεθα με
συγκίνηση το πέρασμά μας από την θρυλική αυτή πολεμική Μοίρα
με το έμβλημα τα διαπεραστικά  «ΜΑΤΙΑ» και θα συνεχίζουμε το
ετήσιο έθιμο, όπως εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει, να συμμε-
τέχουμε στην καθιερωμένη ετήσια συνάντησή μας στη Λάρισα και
την Σκοτίνα. 

Στους νέους Αξιωματικούς της 348 Μοίρας, επίσης ευχόμεθα
καλή τύχη στην περαιτέρω καριέρα τους και να συνεχίσουν να πε-
τούν σε άλλες Μοίρες της Π.Α με άλλα πιο σύγχρονα μαχητικά αε-
ροσκάφη,  με ζήλο, ενδιαφέρον και ασφάλεια. 

Τέλος, εμείς οι αεροπόροι, παρακαλούμε με ευλάβεια την
Παναγία και τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ να προστα-
τεύουν όλους τους αεροπόρους μας για να μη χαθούν άδικα άλλοι
ήρωες, όπως συνέβη με τους 728 συνολικά πεσόντες υπέρ πα-
τρίδος στους αγώνες του έθνους μας αλλά και στην ειρηνική πε-
ρίοδο στις εκπαιδευτικές ή επιχειρησιακές πτήσεις.

Ας είναι Αιωνία η μνήμη όλων των αθάνατων αεροπόρων μας,
ενθυμούμενοι, «τιμής ένεκεν» τους παρακάτω αείμνηστους
ήρωες πεσόντες της 348 Μ.Τ.Α των τελευταίων  δύο τύπων αε-
ροσκαφών R-F84F και R-F4E Phantom II. 

Βούλγαρη, Πορφύρη, Κοντολέφα, Τυροβολά, Τσίρκα,
Δασοπάτη,  Παπαθανασίου ( RF-84F), Ανδρώνο και Μάρκου,
Βουτίδη και Φατμελή (RF-4E), Γαλανό και  Τότσα (Τ-33A) και
υποσχόμεθα στους αθανάτους, ότι θα τους σκεπτόμαστε χωρίς
δάκρυα αλλά με χαρά, ακολουθώντας τον τελευταίο στίχο του ποι-
ήματος του συναδέλφου ποιητή Δ. Τσουκνίδα, που έχει αναγραφεί
στο μνημείο πεσόντων της 110 Π.Μ, που αναφέρει:

«…….στον τύμβο τους αθάνατους οι μούσες τραγουδάνε,
εδώ χορεύουν σταυραετοί κλάματα δε χωράνε »

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Χρήστου Ι. Βάγια
Επίτιμου Πρόεδρου Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Λάρισας 

Εκπροσώπου Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων στη ευρύτερη περιοχή Λάρισας
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Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθη-
κε στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων το 5ο

Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος. Υψηλού επιπέδου,
πράγματι. Εξαιρετικοί ομιλητές, με προεξάρχοντα τον πο-
λύπειρο και γλαφυρό, πρώην SACEUR, James Stavridis.
Του αρέσει, λέει, να επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα γιατί
προφέρουμε σωστά το όνομά του! Και ο Αρχηγός της
Ισπανικής Αεροπορίας εξαιρετικός, αλλά η εισήγησή του,
όπως και πολλών άλλων,  προβαλλόταν στη νοερή ερώ-
τηση (περισπαστικό αίτιο), ποιά η απειλή για την Ισπανία,
και έτσι χανόταν η συνοχή τού λόγου του.  Ακούσαμε για
τις περιφερειακές απειλές. Είναι γνωστές σε όλους μας.
Ακούσαμε, επίσης, και για τα The Tools of Elimination of
International Challenges. Διαβάστε τα : To listen to each
other,  Participating in fora, Values of Democracy, NATO
as pillar of Security, Coalition against ISIS, Conversation
with Russians. Επίσης, δόθηκε έμφαση στα ηλεκτρονικά
και στο Cyber deffence (actions by a nation-state to pen-
etrate a nation’s computers or works for the purpose of
causing damage or disruption!). Ενημερωθήκαμε για τις
stealth δυνατότητες των αεροσκαφών, ο δε αντιπρόσω-
πος της Lockheed Martin, κ. Πλέσσας - πάντα και παντού
υπάρχει ένας αντιπρόσωπος - αναφέρθηκε στα Next
Generation Fighters, με έμφαση βεβαίως στα F-35, για
τα οποία πολύς λόγος γίνεται τελευταία. Να μην παραλεί-
ψω να πώ, ότι, κατά το  Συνέδριο, στο βάθος των πεφω-
τισμένων παρουσιάσεων προβαλλόταν η μαγική λέξη/έν-
νοια Deterrence και ότι Europe is moving forward! Και
βεβαίως η διημερίδα έκλεισε με αναφορές στο Ethos,
Pathos and Logos, που συνιστούν το Αριστοτελικό
Τρίγωνο της Ρητορικής.

Ερωτώ. Στα παραπάνω, βλέπομε κάπου την ελληνική
νέα γεωπολιτική πραγματικότητα; Οι όποιες όψιμες διεκ-
δικήσεις, προκλήσεις και άλλες τουρκικές απειλές είναι
εντάξιμες σε κάποια Ευρωπαϊκή ή διεθνή διάθεση
Αποτροπής; Μάλλον, όχι. Επομένως; Εμείς μόνοι είμαστε
υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και την αποφυγή παραλεί-
ψεων, διότι μόνοι μας θα αντιμετωπίσουμε την αμφισβή-
τηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το ότι η Ελλάδα εί-
ναι το νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης, δεν το προ-
φέρει ρητώς κανείς από τους έξω. Όσον αφορά στον ‘‘νέο’’
Υπερατλαντικό παράγοντα, ακόμη δεν γνωρίζομε τις προ-
θέσεις του. Ίσως να μην προφθάσομε να τον ευχαριστή-
σομε από του Βήματος της Βουλής. Το δε ευρέως προφε-
ρόμενο, ‘‘έλα μωρέ, τι θα μας κάνουν οι Τούρκοι’’, είναι
πάντα στην εξίσωση των τουρκικών αντικειμενικών σκο-
πών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, σε βάθος χρόνου.

Τα παραπάνω αναφέρονται, αντί προλόγου, στην ηχη-
τική  ανάρτηση του καλού Συναδέλφου, Γιάννη
Πατσαντάρα, επίτιμου Αρχηγού ΑΤΑ, ο οποίος σε τηλεο-
πτική παρέμβαση επισημαίνει, και πολύ καλά κάνει – εύγε,
ότι ‘‘Αυτό που γίνεται σήμερα έπρεπε να έχει γίνει χθες.
Πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και να κάνομε ένα βήμα
μπροστά. Να αποκατασταθεί η ισορροπία δυνάμεων με την
Τουρκία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος’’.

Διερωτώμαι, οι πρόσφατες εξαγγελίες του κ. ΥΕΘΑ συ-
νιστούν τον ‘‘τρόπο’’ αντιμετωπίσεως των τουρκικών προ-
κλήσεων; Μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση και ‘‘θεσμι-
κή’’ επιτήρηση που βιώνει η Χώρα, ποιος θα χρηματοδο-
τήσει το όποιο εξοπλιστικό πρόγραμμα; Και για ποιό F-35
μιλάμε, όταν, μετά τις εξαγγελίες του Τραμπ, το όλον πρό-
γραμμα της παραγωγής του πανάκριβου αυτού αεροσκά-
φους τίθεται σε επαναξιολόγηση;  Και, αν συνεχιστεί το
πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες σ’ αυτό εννέα Χώρες, μετα-
ξύ αυτών και η Τουρκία, πότε θα πάρουν το μερίδιό τους;
Θα επιτρέψει η τελευταία να την υπερκεράσει η Ελλάδα,
που δεν είναι κάν ‘‘παρατηρητής’’ στο πρόγραμμα; Βέβαια,
ακολούθησαν αντιφατικές και αντικρουόμενες δηλώσεις
και απόψεις από την πολιτική Ηγεσία, και η σύγχυση καλά
κρατεί.

Πάντως, άλλα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς δεν
υπάρχουν προς διάθεση, για διαφόρους λόγους, πολιτι-
κούς, γεωστρατηγικούς, ιδεολογικούς και βεβαίως οικο-
νομικούς. Το F-22, για παράδειγμα, με νόμο του
Αμερικάνικου Κογκρέσου απαγορεύεται η εξαγωγή του

λόγω της προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτει. Ένας δε
αλληθωρισμός κατά Sukhoi (Su-35, T-50) μεριά, θα έμοι-
αζε με  άλμα σε ‘‘άλλον γαλαξία’’. Πού, λοιπόν, θα βρεθεί
και πώς θα αποκτηθεί, στον παρόντα χρόνο, η ιπτάμενη
πλατφόρμα μακράς ακτίνας δράσεως, που λείπει από την
Πολεμική Αεροπορία, μετά την απόσυρση των Corsair,
ώστε να αποκατασταθεί η Ισορροπία Δυνάμεων;

Τι συγκεκριμένα προτείνουν οι παλαίμαχοι αεροπόροι;
Από την άνεση του καναπέ, ίσως, όχι πολλά πράγματα. Η
εξίσωση έχει πολλές παραμέτρους, και οι ‘‘απέξω’’ δεν
τις γνωρίζομε. Γνωρίζομε μόνον ότι, όσον αφορά στην
εθνική άμυνα και στην αξιοπρέπεια της Χώρας, ισχύουν
δύο ακατάλυτα απλά αξιώματα: <<Θα πρέπει κανείς να εί-
ναι ισχυρότερος του αντιπάλου του νωρίς και όχι αργότε-
ρα>>. Και, ότι <<Δεν μπορείς να ελπίζεις να αντιμετωπί-
σεις τον τρόμο μόνον με την άμυνα, αλλά επίσης και με
μέτρα αντίστοιχου τρόμου>>. Και ο ‘‘απέναντι τρόμος’’ εί-
ναι, από ετών, δεδομένος. Τα Γενικά Επιτελεία έχουν την
ικανότητα, δυνατότητα, αρμοδιότητα και ευθύνη να μελε-
τούν, σχεδιάζουν και εισηγούνται σωστά και με βάση το
εθνικό συμφέρον, χωρίς την παρέμβαση τρίτων.
Διαθέτουν πολλά καντάρια γνώσεως και εμπειρίας. Οι πο-
λιτικές Ηγεσίες πότε θα ευθυγραμμιστούν;

Και κάτι άλλο. Ένας μελλοντικός, αν και όποτε, κυρίως
αεροπορικός, πόλεμος δεν θα γίνει με τις προσλαμβάνου-
σες παραστάσεις  που αποκομίζει ο ελληνικός λαός από τα
τηλεοπτικά παράθυρα, και που οδηγούν σε επιπόλαιους
βαυκαλισμούς.  Άλλη βαρύτητα έχει η παράβαση της μη κα-
τάθεσης σχεδίου πτήσεως, από πλευράς τουρκικής αερο-
πορίας, για εκπαιδευτικές πτήσεις στο Αιγαίο, με κάποιες,
ενίοτε, παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου, και
άλλο θα είναι το σκηνικό της απόπειρας καταλήψεως εθνι-
κού μας εδάφους, έστω και βραχονησίδας. 

Μέχρι τότε, και πάντοτε, οι κύριες συνιστώσες αποτρο-
πής ή αντιμετωπίσεως της οποιασδήποτε προκλήσεως θα
είναι η αδάμαστη ελληνική ψυχή και το φρόνημα των ελ-
λήνων εν όπλοις. Εφαλτήριο, η ενημερωμένη και απαλ-
λαγμένη από ιδεοληψίες, ελληνική Κοινή Γνώμη.  Είναι
δε υψηλή εθνική επιταγή, να μην δώσομε, εμείς, την
αφορμή που θα οδηγήσει στην έξαψη του τουρκικού εθνι-
κισμού, και θα προκληθούν βυσσοδομούμενα έκτροπα. Τα
θερμά επεισόδια του 1955, 1964, 1967 και 1974, με απώ-
λειες, δυστυχώς πάντα, για τον ελληνισμό, πρέπει νηφά-
λια να αναλύονται, με έμφαση στα αίτια και τις αφορμές.
Ναι, συμφωνούμε, ότι οι δύο λαοί επιθυμούν,  και ευχό-
μαστε, να ζήσουν ειρηνικά. Χωρίς παρεμβάσεις τρίτων.
Αλλά . . . Άν επιθυμείς διαρκή ειρήνη, μη χτυπάς τα τύμ-
πανα, ούτε στα πανηγύρια!

Η Τουρκική Απειλή και ο Γρίφος
του Νέου Μαχητικού

Αντιπτέραρχος ε.α. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας

ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Η ΑΓΑΝΑΧΤΗΣΗ 
ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ

Περίμενα να περάσουν οι Ιερές ημέρες του Πάσχα για
να γράψω λίγα λόγια και να εκφράσω την αγανάχτη-
ση μου σχετικά με το περιεχόμενο μιας επιστολής

που απέστειλαν Σαράντα εννέα (49) Απόστρατοι Αξιωματικοί
Αεροπορίας ( 18 Αντιπτέραρχοι, 18 Υποπτέραρχοι, 10
Ταξίαρχοι και μόνο 3 Αντισμήναρχοι), στις 21 Μαρτίου 2017
στο γραφείο του ΥΕΘΑ και  ΑΓΕΑ , με θέμα Κατάργηση
Μοριοδότησης Παραθερισμού 2017 από Ένωση
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας ( Ε.Α.Α.Α) . Δεν θα
κουράσω τους  αναγνώστες κάνοντας αναφορά σε Νόμους-
Φ.Ε.Κ- ΚΠΑ και Διαταγές που ισχύουν για το προγραμματι-
σμό του παραθερισμού στα θέρετρα της Π.Α των
Αποστράτων συναδέλφων, καθόσον έχει γίνει σχετική
απάντηση από ότι γνωρίζω από το εκλεγμένο Δ.Σ της
Ε.Α.Α.Α.

Εγώ θα αναφερθώ σε πραγματικά γεγονότα, από προ-
σωπική εμπειρία αλλά και από μαρτυρίες πολλών συναδέλ-
φων.

Είμαι απόστρατος από το έτος 2009, δεν έχω ποτέ παρα-
θερίσει σε κανένα θέρετρο της Π.Α και τα τελευταία χρόνια
που κάνω αιτήσεις πάντα είμαι εφεδρικός, το ίδιο μου λένε
και άλλοι συνάδελφοι, ενώ άλλοι με μεγαλύτερους βαθ-
μούς ε.α παραθέριζαν σχεδόν κάθε χρόνο.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα κατά την γνώμη μου ενός άδικου
τρόπου υπολογισμού των μορίων, που ευνοούσε μόνο τους
ανώτατους Απόστρατους Αξιωματικούς, αδιαφορώντας για
όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες συναδέλφων ( Ανώτεροι,
Κατώτεροι Αξιωματικοί  ε.α  που είναι και η πλειονότητα
των ε.α συναδέλφων). Aυτοί δεν είχαν οικογένειες και ίδιες
ή και περισσότερες ανάγκες για οικονομικότερο παραθερι-
σμό ιδιαίτερα τα τελευταία έτη με  την οικονομική κρίση που
μαστίζει την πατρίδα μας ;.

Για το έτος 2017 με μια δικαιότατη απόφαση του  εκλεγ-
μένου Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α. και προς τιμή τους προσπάθησαν να
μετριάσουν το παραπάνω πρόβλημα θεσπίζοντας κάποιους
περιορισμούς ( μόνο για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο) δί-
δοντας έτσι ελπίδα  σε τόσες εκατοντάδες συναδέλφων που
ίσως να μην είχαν παραθερίσει ποτέ.

Αυτό βέβαια δεν άρεσε στους βολεμένους με τα ισχύοντα
έως σήμερα Ανώτατους Αξιωματικούς και έτσι προχώρη-
σαν στη σύνταξη και αποστολή  της εν λόγω επιστολής , που
ειλικρινά δεν κατάλαβα για τίνος και ποιάς κατηγορίας  συ-
ναδέλφων το καλό εισηγούνται την κατάργηση της δίκαιης
απόφασης του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α και με ποια αρμοδιότητα.

Η αγανάκτηση μου γιγαντώθηκε όταν διάβασα παρακά-
τω, να προτείνουν επίσης την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από
το ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α για τον προγραμματισμό
παραθερισμού, κατάργηση συμμετοχής εκπροσώπου του
Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α από επιτροπές ΜΕΓΕ και ΜΕΕΕΕΠ.

Με αυτές τις ενέργειες νομίζουν ότι συμβάλουν θετικά
στην ενότητα της Ε.Α.Α.Α , που σήμερα περισσότερο από πο-
τέ είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση  των σοβαρότατων
κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι οι συνά-
δελφοι.

Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ανεξαρτήτου Σχολής
Προέλευσης – βαθμού , και δεν συμφωνώ με χαρακτηρι-
σμούς που παλαιότερα κάποιοι είχαν αναφέρει περί συντε-
χνιών, ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το εκάστοτε δημοκρατικά
εκλεγμένο Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α για να δουλέψει για την αντιμε-
τώπιση των κοινών μας προβλημάτων με τον καλύτερο και
δικαιότερο τρόπο.

Τελειώνοντας και επειδή νομίζω ότι στα πλαίσια της σω-
στής λειτουργίας της Ε.Α.Α.Α, δεν πρέπει να μένουν κρυφές
ενέργειες κάποιων που πιθανόν να θίγουν άλλους συνα-
δέλφους και αφού στις επόμενες εκλογές υπάρχει περίπτω-
ση σαν Ανώτατοι Αξιωματικοί  να υποβάλουν υποψηφιότητα
για  θέσεις Προέδρου- Αντιπροέδρου στο νέο Δ.Σ παρακαλώ
την δημοσίευση στη εφημερίδα όλων  Ηχώ των Αιθέρων ,
εάν είναι δυνατόν της επιστολής και τα ονοματεπώνυμα των
συντακτών, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι.

Χανιά 21 Απριλίου 2017
Τζωρτζάκης Στέφανος    

Ασμχος ε.α    
28η Σειρά Σ.Τ.Υ.Α    



ΜΑΪΟΣ 2017 • Αρ. Φύλλου 548 9

�AΡΘΡΑ

Η γιορτή της μητέρας

Όταν ο καλός Θεός δημιουργούσε τις μητέρες
Λένε ότι όταν ο Θεός κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να βρί-

σκεται παντού τότε δημιούργησε τη μητέρα. Η μητέρα εί-
ναι αυτό το μαγικό κ πλάσμα που δίνει ζωή , που μετα-

λαμπαδεύει γνώση και χαρά,  που μπορεί με ένα φιλί της να για-
τρέψει τον κάθε πόνο,  που δίνει αγάπη χωρίς όρους και όρια
στο παιδί της . Για να γιορτάζουμε αυτό το υπέροχο πλάσμα τη
μάνα έχει καθιερωθεί  η  2η Κυριακή του Μάη  ως ημέρα της μη-
τέρας. Κατά καιρούς έχουν γραφτεί πολλές ιστορίες , τραγούδια
, ποιήματα κτλ για τις μητέρες , εγώ θα σας παραθέσω ένα  από
αυτά του βραζιλιάνου συγγραφέα Πάολο Κοέλιο.

Όταν ο καλός Θεός δημιουργούσε τις μητέρες.
Όταν ο καλός Θεός δημιουργούσε τις μητέρες, βρισκόταν στην

έκτη μέρα συνεχούς δουλειάς, όταν ο άγγελος εμφανίστηκε και εί-
πε: "Παιδεύεστε πολύ με αυτό το δημιούργημα."

Και είπε ο Θεός: " Έχεις διαβάσει τις προδιαγραφές που πρέπει
να έχει αυτό εδώ; Πρέπει να είναι εντελώς αδιάβροχο αλλά όχι πλα-
στικό, να έχει 180 μετακινούμενα μέρη που να μπορούν να αντικα-
θίστανται, να κινείται πάνω σε χυμένο καφέ και σε άλλα τροφικά
κατάλοιπα, να έχει ποδιά που εξαφανίζεται όταν σηκώνεται, ένα
φιλί που να θεραπεύει οτιδήποτε από ένα σπασμένο πόδι μέχρι μια
ερωτική απογοήτευση, και να έχει έξι ζευγάρια χέρια."

Ο άγγελος κούνησε το κεφάλι του αργά και είπε: "Έξι ζευγάρια
χέρια...με κανέναν τρόπο."

"Δεν είναι τα χέρια που μου δημιουργούν προβλήματα," είπε ο
Θεός. "Είναι τα τρία ζευγάρια μάτια που πρέπει να έχουν οι μητέ-
ρες."

"Αυτά θα υπάρχουν στο στάνταρ μοντέλο;" ρώτησε ο άγγελος.
Ο Θεός έγνεψε καταφατικά. "Το ένα ζευγάρι για να βλέπει μέσα

από κλειστές πόρτες όταν αυτή ρωτάει, "Τι κάνουν τα παιδιά εκεί;"
όταν ήδη αυτή ξέρει. Το άλλο ζευγάρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού
της για να βλέπει όσα δεν μπορούσε αλλά πρέπει να ξέρει, και φυ-
σικά ένα τρίτο ζευγάρι εδώ μπροστά για να μπορεί να βλέπει πότε
ένα παιδί κάνει γκάφες και να λέει, "Καταλαβαίνω και σ' αγαπώ,"
χωρίς να χρειάζεται να βγάλει λέξη.

"Κύριε," είπε ο άγγελος αγγίζοντας ευγενικά το μανίκι του,

"Ξεκουραστείτε τώρα. Αύριο είναι άλλη μέρα.".
"Δεν μπορώ," είπε ο Θεός. "Είμαι πολύ κοντά στο να δημιουργή-

σω κάτι που μοιάζει τόσο πολύ με μένα. Ήδη έχω κάνει μία πού θε-
ραπεύει μόνη της τον εαυτό της όταν είναι άρρωστη, που μπορεί να
ταΐσει μια οικογένεια έξη ατόμων με μια μπουκιά ψωμί και που μπο-
ρεί να βάλει ένα εννιάχρονο παιδί να σταθεί κάτω από το ντους."

Ο άγγελος περιτριγύρισε το μοντέλο της μητέρας πολύ αργά.
"Είναι πολύ απαλή," αναστέναξε."

"Αλλά και πολύ σκληρή!" είπε ο Θεός με έμφαση. "Δεν μπορείς
να φανταστείς τι μπορεί να κάνει ή τι μπορεί να αντέξει μια μητέρα."

"Μπορεί να σκέφτεται;"
"Όχι μόνο σκέφτεται, αλλά μπορεί να λογικεύει και να συμβιβά-

ζει," είπε ο Δημιουργός.

Τελικά ο άγγελος έσκυψε πάνω της  άγγιξε με το δάχτυλο του
το μάγουλό της. "Εδώ υπάρχει μια διαρροή," είπε. "Σας το είπα, προ-
σπαθήσατε να τοποθετήσετε πάρα πολλά σ' αυτό το μοντέλο."

"Δεν είναι διαρροή," είπε ο Θεός. "Είναι ένα δάκρυ."
"Και σε τι χρησιμεύει;"
"Είναι για χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, μοναξιά και υπερη-

φάνεια."
"Είστε μεγαλοφυΐα," είπε ο άγγελος.
Ο Θεός κοίταξε μελαγχολικά, "Δεν το έβαλα εγώ εκεί."

Για την αντιγραφή 
Ασμχος  (Ρ) ε.α Ιωάννης  Κρανιάς

Δνων σύμβουλος ΕΑΑΑ & Πρόεδρος ΣΑΙΡ 

Oλες οι εξελίξεις και τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι η Ε.Ε βρίσκεται στην ποιο κρίσιμη φάση της μεταπολε-
μικής ιστορίας. Οι γεωπολιτικές μεταβολές και η οικονομική

κρίση επηρέασαν βαθύτατα την πορεία της Ένωσης και το ερώτημα
που σύντομα θα κληθούν να απαντήσουν οι ηγεσίες και οι λαοί είναι:
«πολιτική ολοκλήρωση ή αποσύνθεση». 

Καθώς η οικονομική ολοκλήρωση έχει καλύψει όλα τα στάδια
πριν την πολιτική, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για περαιτέρω
βήματα ενοποίησης, τα οποία θα αρκούσαν για την υπέρβαση της
κρίσης, χωρίς να τίθεται το σκληρό ερώτημα της τελεολογικής μορ-
φής της Ένωσης: «ομοσπονδία ή διακυβερνητισμός;».

Στην αντιπαράθεση φεντεραλιστών και αντιφεντεραλιστών, οι
δεύτεροι υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε πρέπει να λειτουργεί σε διακυβερ-
νητικό επίπεδο, ως ένας εμπορικός συνασπισμός, καθώς η άρση
των τελωνιακών και άλλων εμπορικών φραγμών είναι αρκετή για
να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ευημερία των εταίρων χωρίς
να αλλοιώνει τα εθνικά χαρακτηριστικά του κράτους-έθνους.
Διατρανώνουν την άποψη ότι η εθνική κυριαρχία που παραχωρή-
θηκε στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ανακτηθεί από τα
κράτη. Πιστεύουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να επιτευχθεί με
έναν ελεγχόμενο τρόπο που θα οδηγήσει τα πράγματα στο σημείο
όπου θα ικανοποιούνται οι προσδοκίες τους. Παραγνωρίζουν ότι
ένα οικοδόμημα, και μάλιστα πολιτικό, που είναι αποτέλεσμα μιας
μακρόχρονης και επίπονης διαδικασίας δύσκολα συντίθεται  αλλά
εύκολα κατεδαφίζεται. 

Η εντυπωσιακή μεταστροφή της κοινή γνώμης εις βάρος της Ε.Ε,
η εκλογή ακραίων πολιτικών προσώπων και αντιευρωπαϊκών κομ-
μάτων, τα αποσχιστικά κινήματα, η αναβίωση των εθνικιστικών
εγωισμών, αποτελούν τη βραδυφλεγή βόμβα που είναι έτοιμη να
εκραγεί με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον της Ευρώπης. Η
διάλυση δεν μπορεί να είναι ελεγχόμενη όπως θέλουν οι ευρωσκε-
πτικιστές καθώς  το διαζύγιο θα είναι αποτέλεσμα μετωπικής σύγ-
κρουσης που θα καταστήσει την Ευρώπη από πρότυπο συνεργασίας,
σύνθεσης, ενότητας και συλλογικής δράσης, ως παράδειγμα προς
αποφυγή.

Μέσα σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα όπου οι μεταπολεμικοί
θεσμοί (ΟΗΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα κ.λ.π) φαίνεται ότι έχουν
ολοκληρώσει τον ιστορικό τους κύκλο στη βάση ενός διπολικού
συστήματος, η χρήση βίας και σκληρής ισχύος παραμένει πάντα το
εργαλείο των πολιτικών αδιεξόδων. Τα επικίνδυνα σημάδια στην
Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατά, οι πολεμικές συγκρού-

σεις στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, η βαλκανική πυριτιδαπο-
θήκη, οι έντονες αποσχιστικές στη Σκοτία και την Καταλονία,  και ο
γερμανικός παραδοσιακός ηγεμονισμός συνθέτουν την αχλή ευ-
ρωπαϊκή εικόνα που μπορεί να γεμίσει ξανά με τα χρώματα του πό-
νου και της δυστυχίας της Ευρωπαϊκής ιστορίας.

Κανένα σοβαρό πρόβλημα δεν λύθηκε υπό το πρίσμα μιας στενής
τεχνοκρατικής αντίληψης που δεν λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα
άνθρωπο και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτός δρα και λειτουργεί.
Χρειάζεται η ισχυρή πολιτική βούληση και ο ξεκάθαρος στρατηγικός
στόχος της  Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα κινητοποιήσει όλους
τους επιχειρησιακούς μηχανισμούς που θα υποστηρίξουν περαιτέ-
ρω το σχέδιο της ενοποίησης. Η προοπτική της περαιτέρω ενοποί-
ησης της Ε.Ε δεν κινδυνεύει μόνο από τους ευρωσκεπτικιστές αλλά
και όσους θέλουν να επιβάλλουν την οικονομική και πολιτική τους
κυριαρχία αδιαφορώντας για το ανθρώπινο κόστος και τις συνέ-
πειες που η Ευρώπη πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν.  

Δευτερεύουσες παρεμβάσεις όπως η τραπεζική και η δημοσιο-
νομική ένωση μπορούν να επαναφέρουν το ευρωπαϊκό όχημα σε
σταθερή οικονομική τροχιά αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν ερ-
γαλείο διαφυγής από τα πολιτικά ζητήματα που έχουν ενσκήψει, ού-
τε να επουλώσουν τα ψυχικά ρήγματα που έχουν αναπτυχθεί στους
λαούς των κρατών-μελών. Αν οι ελίτ, που έως τώρα διαμόρφωσαν
το ενωσιακό περιβάλλον ερήμην των λαών τους, δεν θέλουν να
βιώσουν το δημιούργημά τους να διαλύεται, θα πρέπει να ολοκλη-
ρώσουν το έργο τους πριν οι συνθήκες καταστήσουν αδύνατη οποι-
αδήποτε δράση.  

Η αποσύνθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη καθώς οι λαοί που δο-
κιμάζονται από την πρωτοφανή κρίση εγκαταλείπουν ολοένα και
περισσότερο την υποστήριξή τους στην ιδέα της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. Η αποδόμηση του ευρωπαϊκού μοντέλου ενοποίησης
που είχε ως βάση την αλληλεγγύη των εταίρων και την κοινωνική
πολιτική προκαλεί την απογοήτευση και τον έντονο προβληματισμό
των ευρωπαίων πολιτών που εκφράζεται, με την εκλογική τους
συμπεριφορά, επιλέγοντας πολιτικούς φορείς που ευθέως προτεί-
νουν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έθνος κράτος προ-
βάλλει και πάλι ως το ασφαλές καταφύγιο υπέρβασης της κρίσης.
Η παροιμιώδης Ευρωπαϊκή θεσμική αδράνεια αδυνατεί να ανταπο-
κριθεί στο ρόλο της παίρνοντας γενναίες αποφάσεις  που θα ανα-
κόψουν τον πορεία οπισθοδρόμησης και θα αποτρέψουν τη διάλυση
προσφέροντας ένα νέο όραμα και μια νέα προοπτική στους λαούς
της Ευρώπης.

Όλα τα δεδομένα και οι εξελίξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα
ότι η αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν αναπότρε-
πτη καθώς αρχές και αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ενότητα και η
συλλογικότητα, που αποτέλεσαν το όχημα της ολοκλήρωσης, έχουν
υποχωρήσει επικίνδυνα έναντι του λαϊκισμού, του εθνικισμού, και
της ισχύος, διακινδυνεύοντας το ευρωπαϊκό μέλλον της ειρηνικής
συμβίωσης, ανάπτυξης και προόδου.    

Ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός, και η αντιδημοκρατική προσέγγιση
των προβλημάτων, ως σειρήνες που γοητεύουν και προσκαλούν
την απελπισία, το φόβο και την συσσωρεμένη οργή θα επιφέρουν
το μοιραίο πλήγμα με τη διάλυση και την επιστροφή της Ευρώπης
στην προπολεμική περίοδο αν ο στρουθοκαμηλισμός, η αδράνεια,
ο εγωισμός και η υπεροψία παραμείνουν το κυρίαρχο στοιχείο έκ-
φρασης των ηγεσιών. Η Βρετανική έξοδος δοκιμάζει της αντοχές
της Ένωσης αλλά παράλληλα η Ένωση απαλλάσσεται από τον πα-
ραδοσιακό Βρετανικό ευρωσκεπτικισμό που λειτουργούσε ως τρο-
χοπέδη κάθε βήματος για περαιτέρω ενοποίηση. 

Το πολιτικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον επιτρέπουν ακό-
μα την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα επανατοποθετήσουν τον
πολιτικό διάλογο και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην ανά-
πτυξη δράσεων και κινήσεων που θα υπηρετούν τις αρχές και τις
αξίες που οικοδομήθηκε η Ένωση. Η πλειοψηφία των λαών της
Ευρώπης, αν και σε σοβαρή δοκιμασία, κυριαρχείται ακόμα από τη
μετριοπάθεια και την αντίληψη μιας ειρηνικής και προοδευτικής
Ευρώπης. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι ώρα για ανάληψη πρω-
τοβουλιών και  δράσεων προκειμένου το οικοδόμημα να παραμείνει
σταθερό στις ράγες της ειρήνης, της προόδου και της ευημερίας.

Η χώρα μας, αν και σε σκληρή δοκιμασία, έδωσε το όνομα στην
Ευρώπη και αποτελεί φάρο προόδου, ελπίδας, πολιτισμού, πυλώνα
ασφάλειας και σταθερότητας όλης της ευρύτερης περιοχής. Η οι-
κονομική υστέρηση δεν την εμπόδισε στο παρελθόν να έχει ένα ιδι-
αίτερο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι
προωθώντας παράλληλα τα εθνικά της συμφέροντα.  Η θεσμικός
της ρόλος στην Ε.Ε παραμένει αναλλοίωτος. Η απαισιοδοξία και ο
πεσιμισμός πρέπει να δώσουν τη θέση στην πίστη και στο όραμα ότι
μπορούμε και πάλι να κατακτήσουμε το κύρος μας στο σκληρό πυ-
ρήνα της Ευρωπαϊκής οικογένειας και να συμβάλλουμε καθοριστικά
στη συνοχή και την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ένωσης.  

Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ή ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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�ANAKOINΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Α. 2017
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά την Διοίκηση, το Προσωπικό και τον Οφθαλμίατρο Σμήναρχο Κύριο Ιωάννη Γιαννάκη,

για την πρόσφατη άψογη θεραπεία μου στο 251ΓΝΑ.
Ακριβός Δ. Τσολάκης

Ασμχος (Ι) ε.α. – 22ας Ικάρων

Αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη αλλά και το χρέος να εκφράσω
τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου σε όλο το προσωπικό
του 251 ΓΝΑ που καθ´ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλε στην εκτέ-
λεση των υπηρεσιών της νοσηλείας μου 

Ευχαριστώ, 
τον διευθυντή του νοσοκομείου 251 ΓΝΑ ταξίαρχο ιατρό κο

ΚΟΤΖΙΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ 
Ευχαριστώ, ιδιαίτερα τους θεράποντες ιατρούς μου  
α)Διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ τα-

ξίαρχο ιατρό κο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 
β)Επιμελητή 251 ΓΝΑ χειρουργό ουρολόγο κο ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟ 
που με την ακούραστη ενεργό παρουσία τους και με την υψη-

λού επιπέδου επιστημονική τους μόρφωση και κατάρτιση μου
προσέφεραν άριστες υπηρεσίες με εξαιρετικά αποτελέσματα στην
υγεία μου. 

Στους δύσκολους καιρούς που περνάει η πατρίδα μας,, στο 251
ΓΝΑ πραγματοποιείται σοβαρό επιστημονικό έργο, από αξιόλογο

ιατρικό προσωπικό καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό πρόθυμο
να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του, στοιχεία που πρέπει
να δημιουργούν ιδιαίτερα αισθήματα ασφάλειας και αισιοδοξίας
σε όλο το προσωπικό της Αεροπορίας μας 

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ ε.α. 
Επίτιμος Α/ΓΕΑ 

Mετά την απώλεια του αγαπημένου μας Άγγελου Υπτχου ε.α., νοι-
ώθουμε την υποχρέωση, εγώ και τα δύο παιδιά μας, να ευχαριστή-
σουμε θερμά τον Διοικητή και όλο το προσωπικό του 251 ΓΝΑ για το
ενδιαφέρον, την συμπαράσταση και τις ιατρικές φροντίδες που του
παρείχαν, καθόλη τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους συμμετείχαν στην
εξόδιο ακολουθία και στο 40νθήμερο μνημόσυνο που ακολούθησε,
για να τιμήσουν την μνήμη του αγαπητού φίλου και συναδέλφου τους.

Μαρία Αφρουδάκη 

Με πολύ μεγάλη θλίψη και πόνο για το χαμό του
συζύγου μου Σεραφείμ Μόσχοβα Επγου ε.α. θέλω να
εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλο το Ιατρικό και
Νοσηλευτικό προσωπικό της Β΄Παθολογικής Κλινι-
κής του 251 ΓΝΑ για την προσπάθεια και φροντίδα
που κατέβαλαν στη διάρκεια νοσηλείας του συζύγου
μου έως την ημέρα από έφυγε από τη ζωή.

Αθήνα 30/5/2017
Με εκτίμηση,

Νίκη Μόσχοβα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ
Αξιότιμο Κύριο Δημήτριο Χατζηγεωργίου
Υποπτέραρχο
Διεθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας 
της Πολεμικής Αεροπορίας

Αθήνα 25/5/2017
Κύριε Πτέραρχε,
Σας συγχαίρω για την προαγωγή σας και την ανάληψη της Διεύθυνσης του

Υγειονομικού της Πολεμικής Αεροπορίας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο
έργο σας.

Σας προσφέρω το βιβλίο «Η Πορεία μου», 500 σελίδων, με στοιχεία ιστορίας
και εξέλιξης της Αεροπορίας όπως το τοποθετήσετε στη βιβλιοθήκη του γρα-
φείου σας για να πληροφορούνται οι νεότροι ιατροί της Αεροπορίας για όσα
προηγήθηκαν ώστε να φτάσει στο σημερινό επίπεδο.

Σας εκφράζω και πάλι τα συγχαρητήρια μου και κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Με εκτίμηση

Βενετσάνος Πολυμενάκος
Υποτέραρχος ε.α. Ιατρός

Ασμχος (ΥΜΕ) Δημήτριος Αργύρης
Γεννήθηκε το 1932 στα Δίδυμα Αργολίδας. Εισήλθε

στην Αεροπορία το 1954 (1η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύ-
θηκε το 1983.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 8-5-2017, στον Ιερό Ναό Κοσμά του
Αιτωλού Βόλου και η ταφή του στο Κοιμητήριο Βόλου.

Σμχος (ΤΤΗ) Κωσταντίνος Παπασταματίου
Γεννήθηκε το 1929 στους Σπαθαραίους Σάμου.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1949 (1η Σειρά ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύθηκε το 1983.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και ενός γι-
ου. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 9-5-
2017, στο Κοιμητήριο Καισαριανής. 

Σγος (ΤΟΠ) Βασίλειος Ζέρβας
Γεννήθηκε το 1946 στη Φλώρινα. Εισήλθε στην

Αεροπορία το 1963 (15η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε
το 1989.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κό-
ρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 10-5-
2017, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Κοιμητήριο Κάτω
Αχαΐας.

Ασμχος (ΙΓΥ) Χρήστος Φακίνος

Γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1953 (11η Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε
το 1971.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 12-5-
2017, στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

Σμχος (ΙΥΓ) Σπυρίδων Τριάντος
Γεννήθηκε το 1933 στην Κέρκυρα. Εισήλθε στην

Αεροπορία το 1952 (10η Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε
το 1977.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 22-5-2017, στον Ιερό
Ναό Παναγίας στο χωριό Ζαρδελάδες Κερκύρας.

Επγός (ΤΜΜ) Σεραφείμ Μοσχοβάς
Γεννήθηκε το 1940 στην Παναγία Θηβών. Εισήλθε στην

Αεροπορία το 1959 (11η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε
το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μιας κό-
ρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 26-5-
2017, στο Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων Αττικής.

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

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Στην οικογένεια του εκλιπόντος  Σμχου ε.α. Κάντα Ιωάννη   εκ-

φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια                                                                                                     
Οικ. Γεωργίου Τσίβου

Στη χώρα των Αγγέλων 
ο Σμήναρχος 

Κώστας Παπαγεωργίου 
Από την «ΗΧΩ» πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο και απροσδόκητο

χαμό σου. 
Απερίγραπτη θλίψη και συγκίνηση κατέχει τους εν ζωή συμμαθητές

σου, αλλά και όλους όσους είχαν την καλή τύχη να σε γνωρίσουν. Όλοι
έχουν να λένε τα καλύτερα λόγια. 

Πρωταρχικό ρόλο στη ζωή έχουν οι αξίες κι' εσύ Κώστα τις συγ-
κέντρωνες στον υπέρτατο βαθμό. Διακεκριμένο στέλεχος της
Πολεμικής Αεροπορίας, ευθυτενής το παράστημα, ευγενής, έντιμος,
αφοσιωμένος στο υπηρεσιακό καθήκον, πρόθυμος πάντα  να προσφέ-
ρεις, ενέπνεες με το απαράμιλλο ήθος σου το σεβασμό και την αγάπη
των συναδέλφων σου και τα ευμενή σχόλια των προϊσταμένων σου. 

Τι να πει κανείς για τον αδάμαστο χαρακτήρα σου, το χαμόγελό σου
που δεν έλειπε ποτέ από τα χείλη σου, τη ζεστασιά της ψυχής σου, την
ακεραιότητα του χαρακτήρος σου. 

Είμαστε όλοι υπερήφανοι για σένα, για τη διαδρομή σου και την ποι-
ότητα της προσωπικότητάς σου. Μα πάνω απ'όλα δικαιούνται να είναι
υπερήφανοι η αγαπημένη σου σύζυγος και τα λατρευτά παιδιά σου, γιατί
είχαν το ξεχωριστό προνόμιο να σε έχουν σύζυγο και πατέρα. 

Καλό σου ταξίδι φίλε. 
Εύχομαι το Ελληνικό χώμα που σε σκέπασε να είναι ελαφρύ. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Κωνσταντίνος Παπαδογούλας 

ΥΠΤΧΟΣ (ΔΓΥ)

Από τη γενικά αιματοβαμμένη Μακεδονία μας και ειδικά από
την όμορφη κι ευλογημένη Γη της Νικήτης  ορμώμενος, τάχτηκες
σ΄ένα δρόμο υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Αθλητικός, ανθεκτικός, επίμονος, εργατικός μεθοδικός, συ-
νεπής, ηθικός ακέραιος, αδαμάντινος, χάραξες την επαγγελμα-
τική πορεία σου, άριστος των αρίστων. Πάντα, άλλωστε, μεταξύ
των πρώτων, από την εισαγωγή μας στη Σχολή, μέχρι την απο-
φοίτησή μας και την ορκωμοσία μας, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ!
Σμηνίας, αρχηγός Γ΄σμήνους στη Σχολή, σε αποκαλούσαμε ́ ΄ ο
ιδανικός΄΄, γιατί ήσουν άψογος. Παράλληλα με την επαγγελμα-
τική σου ανέλιξη, το χτίσιμο μιας ζηλευτής οικογενειακής φω-
λιάς, με μια θαυμάσια σύντροφο συγκυβερνήτη στο ταξίδι της
ζωής, την χαμογελαστή και μοναδική ΜΕΝΗ, σκάρωσες μια υπέ-
ροχη οικογένεια με πρόσημο την αξιοπρέπεια …. και όχι μόνο!
Μας ξάφνιασε όλους η τελευταία Α/Γ σου χωρίς Π/Γ και σαν άλ-
λος περήφανος αετός, άνοιξες τις φτερούγες σου για το ταξίδι
χωρίς γυρισμό και χάθηκες στον απέραντο ουρανό, στην γειτονιά
των Αγγέλων, εκεί που ταιριάζει μονάχα στους εκλεκτούς. Στον
απέραντο ουρανό που μια ζωή σεργιάνιζες, άλλοτε ημέρα, άλλοτε
νύχτα, άλλοτε λυκαυγές (γλυκοχάραμα) κι άλλοτε λυκόφως
(σούρουπο), κι εκείνος με αγάπη σε φιλοξενούσε…Και σαν άλλος
ατίθασος μα προνομιούχος δραπέτης, καμάρωνες πόσο μεγάλος
είναι ο ουρανός, πόσο πλατιά, πόσο μεγάλη είναι η θάλασσα! Κι
από κει ψηλά αγναντεύοντας την ολική θέαση του κόσμου, πόσο
μετράει η ομορφιά…αγνοούσες όλα όσα τον μικραίνουν! Και μετά
απόλυτη ….άκρα σιωπή!

Η σειρά μας η 32α  σειρά Ικάρων σίγουρα έγινε φτωχότερη.
Απουσίες στα μητρώα σημειώνουμε…ένας-ένας το διαλάμε κι
αραιώνουμε…!Αυτή όμως είναι η νομοτέλεια. Όλα τα ωραία
έχουν αρχή και τέλος. Έτσι λοιπόν ξαφνικά, έκλεισε η δική σου
ένδοξη σελίδα, κι άνοιξε η δική μας…εκείνη της ορφάνιας …

αφήνοντάς μας πίσω ως παρακαταθήκη, τη σφραγίδα της επιτυ-
χίας, της λεβεντιάς και της ανθρωπιάς, αρετές κι αξίες που
σ΄έκαναν να ξεχωρίζεις. Αγάπησες την Αεροπορία με πάθος και
αφοσίωση, όπως όλοι μας. Υπηρέτησες την Πατρίδα μας σύμ-
φωνα με τη ρήση του μεγάλου νομπελίστα και υμνητή του γαλά-
ζιου μας Αιγαίου ΄΄στις αμμουδιές του Ομήρου΄΄…Οδυσσέα
Ελύτη: ́ ΄ Όντας στον ελάχιστο βαθμό πατριώτης, αγάπησα στον
μέγιστο βαθμό την Ελλάδα μας΄΄. Θα μας λείψεις Νίκο. Κάθε
χρόνο μας μάζευες- όπως η στοργική κλώσσα τα κλωσσόπουλα
– όλους της σειρά μας συν γυναιξί και τέκνοις και χάριν σε σένα
γνωρίσαμε απ΄άκρου εις άκρον τις ομορφιές του ευλογημένου
τόπου μας. Τώρα πια ποιος;!

Όμως στους ήρωες που μια ολάκερη ζωή φύλαγαν εναέριες
Θερμοπύλες, δεν τους πρέπει το μοιρολόι της Εκάβης για το χαμό
του Έκτορα. Εδώ χορεύουν οι Σταυραετοί και δε χωράνε κλάματα!
Εμείς οι υπόλοιποι συμμαθητές σου παραμένοντες για όσο ο με-
γάλος δωροδότης έχει ακόμη ορίσει , σου δίνουμε την υπόσχεση
ότι πάντα θα υπάρχει μια θέση ξεχωριστή μέσα μας για σένα Νίκο,
στέλνοντας συντροφιά  τη σκέψη μας, ως απλό θυμίαμα στην
αγνή ψυχούλα σου, ευχόμενοι στην οικογένειά σου και ιδίως
στην αγαπημένη Μένη σου, δύναμη και κουράγιο να σε θυμούνται.
Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση παλιόφιλε αγαπημένε συμμα-
θητά Νίκο!

Ηλίας Κάτρης 
Υπτχος (Ι) ε.α

Υ.Γ
Μήνα Φλεβάρη έφυγες
για το στερνό ταξίδι
και της αιωνιότητας 
κέρδισες το παιχνίδι.

Ψίθυροι ….Μνήμης  θυμίαμα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
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«Του μέλλοντος οι ημέρες στέκοντ΄ εμπροστά μας σα μιά σειρά κεράκια
αναμμένα.

Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή σβησμένων κε-
ριών, τα πιο κοντά, βγάζουν καπνό ακόμα ΜΑΝΑ, σαν το δικό σου!»

Γι΄ αυτό, είμαστε εδώ Μητέρα σήμερα με θλίψη και συντριβή για να απο-
χαιρετήσουμε, με οδύνη, τη φίλη, τη γειτόνισσα, τη κοντοχωριανή, τη συγγέ-
νισσά μας, τη μεγάλη μας Γιαγιά, τη Γιαγιά μας και πάνω απ' όλα, τη Μάνα μας.
Και με τις ευλογίες της εκκλησίας, να προσευχηθούμε να αναπαυθεί εν ειρήνη
η Αγγελική Σκαρλάτου, σύζυγος του αγαπημένου της Νικολάκη και κόρη του
Χαρίλα Δάλλα και της Χαρίκλειας Μπούρα από τη Θουρία της Καλαμάτας.

Ναι Μητέρα, ναι Κική! Είμαστε όλοι εδώ, στα Σπάτα, στον τόπο που εσύ εί-
χες διαλέξει ως την τελευταία σου κατοικία, για να τιμήσουμε την Ακαταμάχητη
Αγωνίστρια της ζωής που ξεκίνησε τον αγώνα της από τότε που άνοιξε τα μάτια
της στην Καλαμάτα το 1924 και αναγκάσθηκε, πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις
9 ετών, να φθάσει με την πολυαγαπημένη Μητέρα της στην Αθήνα και να αρ-
χίσει τον τιτάνιο Μαραθώνιο για την επιβίωση.

Εγκαταλελειμμένες, Μάνα και Κόρη, από τους στενούς συγγενείς και φί-
λους, με εξαίρεση ελάχιστα ωραία και φωτεινά παραδείγματα αξιομνημόνευ-
των ανθρώπων που σας συμπαραστάθηκαν ηθικά και δεν έπαψες ποτέ να τους
αναφέρεις με θαυμασμό και ευγνωμοσύνη, έθεσες Μητέρα ως πρωτεύοντα
στόχο της Ζωής σου αυτό που σου είχε λείψει, αυτό που σε είχε πικράνει, αυτό
που σε είχε σημαδέψει. Τη δημιουργία μιάς δεμένης και αγαπημένης  οικογέ-
νειας!!!

Λόγω της στέρησης οικογενειακής θαλπωρής στα παιδικά σου χρόνια ο
στόχος αυτός Μητέρα έγινε το όραμά σου, έγινε το πιστεύω σου, έγινε ο φάρος
σου, έγινε ο τρόπος ζωής σου. Με καρτερία  και αποφασιστικότητα εστίασες
στο στόχο σου να φτιάξεις την οικογένεια που σου είχε λείψει και με το χαρα-
κτηριστικό σου πείσμα και την απαράμιλλη θέληση και εργατικότητά σου ευ-
τύχησες να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου στο ακέραιο!!!

Και ήσουν ευτυχισμένη και περήφανη γι΄ αυτό σου το επίτευγμα Μητέρα!!!
Στον αγώνα σου αυτό αναγκάστηκες να εργαστείς από παιδούλα 12 ετών

για να συντηρείς και να περιθάλπεις τη φιλάσθενη Μητέρα σου!
Συνδέθηκες και παντρεύτηκες τον μοναδικό και ιδανικό σύντροφο της

ζωής σου με τον οποίο ζήσατε μαζί για 52 χρόνια το όνειρό σας!
Εγκαταστάθηκες στην Καλογρέζα όπου τα πολλά εργοστάσια είχαν ανάγκη

από εργατικά χέρια την εποχή εκείνη!
Έζησες στην Κατοχή ακολουθώντας με νεογέννητο παιδί τον σύντροφό

σου στην επαρχία και όπου το καθήκον και η αποστολή, από την ένταξή του
στην αντιστασιακή οργάνωση ΟΜΗΡΟΣ, τον καλούσε!

Επιβίωσες στα Δεκεμβριανά και στον Εμφύλιο από την ανταπόδοση της
ανθρωπιάς και της καλοσύνης σου εκ μέρους των γειτόνων σου στην
Καλογρέζα, παρ΄ όλο που ο σύζυγός σου, ως Στρατιωτικός, ήταν αποκλεισμέ-
νος στο κέντρο της Αθήνας!

Συνέχισες να εργάζεσαι σκληρά στο εργοστάσιο για να εξασφαλίσεις στα
τρία σου παιδιά αυτό που σου είχαν στερήσει και το είχες πάντα παράπονο, τη
Μόρφωση!

Οι κόποι σου όμως Μητέρα δεν πήγαν χαμένοι και ο Θεός σε αξίωσε να
αγκαλιάσεις  το όνειρό σου καμαρώνοντας  τα τρία σου παιδιά, τα οκτώ εγγόνια
και τα έξη σου δισέγγονα!

Στην προσπάθεια και στην εμμονή σου να απολαύσεις το ταξίδι αυτό προς
την Ιθάκη σου ίσως ενίοτε να υπήρξες αυταρχική στη συμπεριφορά σου, δογ-
ματική και απόλυτη στις ιδέες σου και ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις
υπερβολική στις εκτιμήσεις σου αλλά όλα αυτά Μητέρα αντισταθμίζονται και
προσπερνιόνται από τον ιερό σκοπό που υπηρετούσες, αλλά και από την αν-
θρωπιά, την φιλαλληλία και το γέλιο που σκορπούσες απλόχερα και ανιδιο-
τελώς προς φίλους, συγχωριανούς, γείτονες και συγγενείς, ακόμα και σε εκεί-
νους που σε είχαν βαθιά πληγώσει στο παρελθόν.

Το ωραίο όμως αυτό ταξίδι που έζησες Μάνα, νομοτελειακά, σε φέρνει
κάποτε στο απάνεμο λιμάνι σου και φθάνει στο τέλος του. Το φωτεινό σου
κερί που έλαμπε και φώτιζε τον όμορφο στόχο της ζωής σου και ζέσταινε τις
καρδιές όλων μας, σήμερα καπνίζει. 

Ωστόσο για μας  Μητέρα, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δισέγγονα σου
και όλους που σε γνώρισαν και σε αγάπησαν δεν θα σβήσει ποτέ. Θα φεγγίζει
και θα στέλνει πάντοτε τις λαμπερές του ακτίνες για να ζεσταίνει την καρδιά
και τις σκέψεις μας και για να μας θυμίζει τον τιτάνιο αγώνα σου και τις όμορ-
φες στιγμές που ζήσαμε μαζί Σου.

Καλό σου κατευόδιο Μητέρα και χαιρετίσματα στον Πατέρα και τη Γιαγιά
Χαρίκλεια και σε όλα τα αγαπητά πρόσωπα που θα συναντήσεις. Ναι, θα μας
λείψεις Κική, αλλά κάποτε θα τα ξαναπούμε Μάνα!

Αποχαιρετισμός Αγγελικής Σκαρλάτου, χήρας Επγου ε.α. Νικολάου Σκαρλάτου

Στερνό  Αντίο στον Καλό μου Φίλο             
Γιώργο Χατζησπύρου 

Αγαπητέ φίλε Γιώργο.
Έφυγες πολύ ξαφνικά,  που κανένας δεν μπόρεσε να το πιστέψει .
Αξέχαστε φίλε Γιώργη. 
Αυτός που ρυθμίζει τις τύχες όλων μας αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να πας κοντά του . 
Αυτός είναι ο κανόνας . 
Δυστυχώς όποιος και αν είναι, όταν ακούσει το κάλεσμα Του Μεγαλοδύναμου, Του ΘΕΟΥ πρέπει να

ξεκινήσει το ταξίδι για την αιωνιότητα, ότι θέση και αν κατέχει , όσα χρήματα και αν έχει , δεν μπορεί να ξε-
φύγει κανένας από αυτόν τον κανόνα . 

Αγαπητέ φίλε Γιώργη. Ήσουν πάντα τίμιος , ειλικρινής και πολύ δραστήριος. 
Ο χαρακτήρας σου, η εργατικότητά σου και η επαγγελματική σου κατάρτιση,  είχαν σαν αποτέλεσμα να

εισπράττεις την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των φίλων, συναδέλφων αλλά και συνεργατών σου. 
Έτρεφες σεβασμό και εμπιστοσύνη στους φίλους συναδέλφους και συνεργάτες, γι’ αυτό και όσοι σε

γνώριζαν σε είχαν στην καρδιά τους . 
Αγαπητέ φίλε Γιώργη . Η γνωριμία μας στην 349Μ το 1972 και οι δυσκολίες, αλλά και οι ευχάριστες

στιγμές που περάσαμε σαν υπόλογοι Αεροσκαφών RF – 5A,  είχαν σαν αποτέλεσμα , να μας ενώσει και να
μας κάνει να αισθανόμαστε μεταξύ μας, όχι μόνο σαν συνάδελφοι, αλλά σαν παλαιοί και καλοί φίλοι.  

Στην αγαπημένη σου φίλη την Κατερίνα που ήταν συνεχώς κοντά σου, και σου παρίστατο, και ήταν ο
στυλοβάτης σου, αλλά και οι δύο σου γιοί, φυσικά και η εγγονούλα σου, για σένα πραγματικά ήταν οι αφανείς
σου ήρωες.

Τους εκφράζω από καρδιάς, τα ολόθερμά μου συλλυπητήρια και τους εύχομαι να είναι γεροί και δυ-
νατοί και να σε θυμούνται γιατί το άξιζες . 

Σε εσένα αξέχαστε φίλε Γιώργη, εύχομαι το χώμα σου να είναι ελαφρύ, το τελευταίο σου χωρίς γυ-
ρισμό ταξίδι, να είναι ευχάριστο χωρίς εμπόδια, και θα παραμείνεις ζωντανός στην μνήμη των φίλων
σου και των υπολοίπων συναδέλφων μας . 

25 Απριλίου 2017 
Ανδρέας  Ανδρικόπουλος 

Σμήναρχος  (ε.α )      

Στερνό  Αντίο στον Σμήναρχο
Αυδή  Αχιλλέα 

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε  Αχιλλέα.
Έφυγες ξαφνικά,  που κανένας δεν μπόρεσε να το πιστέψει .
Αξέχαστε φίλε και συνάδελφε Αχιλλέα .  
Εκείνοςπου ρυθμίζει τις τύχες όλων μας αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να σε καλέσει κοντά του . 
Αυτός είναι ο κανόνας . 
Κανένας δυστυχώς όποιος και αν είναι ,ότι θέση και αν κατέχει , όσα χρήματα και αν έχει , δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν

τον κανόνα . 
Αγαπητέ φίλε . Ήσουν πάντα σοβαρός , τίμιος , ηθικός,  ειλικρινής και δραστήριος. 
Ο χαρακτήρας σου , η εργατικότητά σου και η επαγγελματική σου κατάρτιση είχαν σαν αποτέλεσμα να εισπράττεις την εμπι-

στοσύνη και την εκτίμηση των συναδέλφων και συνεργατών σου . 
Ήσουν φιλόπατρις και αγαπούσες πολύ την οικογένειά σου .
Έτρεφες σεβασμό και εμπιστοσύνη στους φίλους και συναδέλφους γι’ αυτό και όσοι σε γνώριζαν σε είχαν στην καρδιά τους

. 
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Αχιλλέα . Η γνωριμία μας στον Σ.Α.Σ. το 2007 και οι δυσκολίες που περάσαμε ειδικά τον

πρώτο χρόνο , είχαν σαν αποτέλεσμα , να μας ενώσει και να μας κάνει να αισθανόμαστε μεταξύ μας, όχι μόνο σαν συνάδελφοι,
αλλά σαν παλαιοί και καλοί φίλοι.  

Στην αγαπημένη σου σύζυγο την Φίλια που ήταν πάντοτε συμπαραστάτης , αρωγός και στυλοβάτης της οικογένειάς
σου , αλλά και στα τρία αγαπημένα σου παιδιά , τους δυο σου γιούς, την μια σου κόρη, φυσικά και τα εγγόνια σου, που ήταν
πάντα κοντά σου, επειδή για σένα ήταν οι αφανείς ήρωές σου.

Τους εκφράζω από καρδιάς, τα ολόθερμά μου συλλυπητήρια και τους εύχομαι να είναι γεροί και δυνατοί και να σε θυ-
μούνται γιατί το άξιζες . 

Σε εσένα αξέχαστε φίλε, εύχομαι το χώμα σου να είναι ελαφρύ, το τελευταίο σου χωρίς γυρισμό ταξίδι, να είναι ευχάριστο
χωρίς εμπόδια, και θα παραμείνεις ζωντανός στην μνήμη των φίλων σου και των υπολοίπων συναδέλφων μας. 

25 Απριλίου 2017 
Ανδρέας  Ανδρικόπουλος 

Σμήναρχος  (ε.α )      

ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΜΧΟ (Ι) ε.α. – ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ο.Α. ΧΡΗΣΤΟ ΦΑΚΙΝΟ
Από τον Επισμηναγό (Ι) ε.α. και τ. Κυβερνήτη Ο.Α. Γεώρ. Κασσαβέτη

Αλησμόνητε  Συνάδελφε και Φίλε  Χρήστο,

Σκληρή κι ανελέητη μοίρα μας έφερε εδώ σήμερα, όλους εμάς τους οικείους σου, τους συναδέλφους και τους
φίλους να σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο σου ταξίδι, στη διαστημική πτήση σου στην αιωνιότητα. Η ανωτέρα δύναμη
επιφυλάσσει στους ενάρετους ένα θείο δώρο. Το αδιατάρακτο ταξίδι στους λειμώνες της μόνιμης και αληθινής ευ-
τυχίας. Εκεί όπου κι εσύ ένας βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος, ένας ανυπόκριτα αληθινός χριστιανός, κι ένας
αληθινός Έλληνας πορεύεσαι σήμερα.

Δεν είχα την τύχη να συνυπηρετήσω μαζί σου κατά τη διάρκεια της κοινής θητείας μας στην Πολεμική Αεροπορία.
Τύχη αγαθή όμως μας έφερε πολύ κοντά το 1976, όταν μαζί με άλλους εξαίρετους συναδέλφους στελεχώσαμε το
Σμήνος Β-737/200 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, με τα νεοαποκτηθέντα Α/Φ αυτού του τύπου, τα οποία αντικατέστησαν
τα ελικοφόρα YS-11. Xάρη στην υψηλή αεροπορική επαγγελματική επάρκεια όλων των πιλότων του Σμήνους τα Α/Φ
αυτά εξυπηρέτησαν το δυσκολότερο εσωτερικό δίκτυο της Εταιρίας, όχι μόνο χωρίς ατύχημα, αλλά χωρίς αμυχή. 

Πέταξες όλους σχεδόν τους τύπους των αεροπλάνων της Ολυμπιακής Αεροπορίας σε όλα σχεδόν τα μήκη και
πλάτη της Υδρογείου και συμπλήρωσες περισσότερες από 15.000 ώρες στον αφιλόξενο χώρο της ατμόσφαιρας, σε
διάστημα 40 ολοκλήρων ετών. Το τεράστιο αεροπορικό οδοιπορικό σου Σμήναρχε – Καπετάνιε Χρήστο Φακίνο απο-
δίδεται γλαφυρότατα από σένα τον ίδιο στο εξώφυλλο ενός από τα ωραία πονήματά σου, για τα οποία θα αναφερθώ
εν συνεχεία, στο οποίο διαβάζουμε τα εξής : «απογειώθηκα με ένα εκπαιδευτικό αεροπλάνο τύπου Harvard από
το Tατόι την Άνοιξη του 1953 και προσγειώθηκα το χειμώνα του 1991, ύστερα σχεδόν από σαράντα χρόνια, με
ένα Β-747 JUMBO της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού».

Όμως η πολυσχιδής και πληθωρική προσωπικότητά σου δεν περιορίστηκε μόνο στο κύριο έργο σου, δηλαδή τις
πτήσεις. Εξ’ ίσου έντονο ήταν και το αποτύπωμά σου στην υπηρεσία των συναδέλφων. Από πολύ νωρίς, χωρίς την
παραμικρή απόκλιση από το πρόγραμμα πτήσεων  και εις βάρος της προσωπικής και οικογενειακής σου ζωής, υπη-
ρέτησες με υπερβάλλοντα ζήλο και αναγνωρισμένη ανιδιοτέλεια τα κοινά και υπήρξες ένας εκ των εκπροσώπων του
υγιούς και ορθολογικού συνδικαλισμού. Τόσο ως απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεώς Χειριστών
Πολιτικής Αεροπορίας, όσο και ως πρόεδρος, μεταλαμπάδευες στους συνεργάτες σου το μότο ότι «οι απολαβές των
εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την οικονομική κατάσταση της εργοδότριας εταιρίας». 

Με αυτό το πνεύμα διαχειρίστηκες με σύνεση και ευθύνη την τεράστια συνδικαλιστική δύναμη  του συνδικαλιστικού
μας οργάνου κατά τη διάρκεια της προεδρικής σου θητείας. Δυστυχώς ούτε η δική σου προσπάθεια, αλλ’ ούτε και

εκείνη των άλλων υγιώς σκεπτομένων συναδέλφων μας, στάθηκε ικανή να αναχαιτίσει την ανεύθυνη και εν πολλοίς
εγκληματική πολιτική του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, η οποία την οδήγησε στην απαξίωση, τη χρεοκοπία
και το ξεπούλημα.

Η άψογη και στενή συνεργασία μας τόσο στις πτήσεις, όσο και στα κοινά εξελίχθηκε γρήγορα σε μια στενή φιλική
σχέση, η οποία κράτησε μέχρι σήμερα, χωρίς την παραμικρή σκιά. Έτσι είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι ήσουν
ένας ξεχωριστός άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη και ανθρωπιά. Ένοιωθα περήφανος που με τιμούσες με τη φιλία σου
και καμάρωνα για την εκτίμηση που απολάμβανες από το σύνολο των συναδέλφων μας. Υπήρξες το διαπίστευμα του
ήθους, της συνέπειας και της αεροπορικής λεβεντιάς. Στο πρόσωπό σου συναντιόταν η γενναιότητα με τη σωφροσύνη,
η τόλμη με τη λογική, η υψηλοφροσύνη με την απλότητα, ο άνθρωπος με τον άνδρα.

Κλείνοντας θα αποτελούσε μεγάλη παράλειψή μου αν δεν αναφερόμουν στο πλούσιο συγγραφικό σου έργο, με
τα εκπληκτικά σου πονήματα «Πετώντας», « Μεταξύ Ουρανού και Γής», «Αέρινο Παραμύθι 1και 2» κ.α., με τα οποία
μετέφερες στον αναγνώστη άγνωστα στιγμιότυπα της αεροπορικής ζωής. Ειδικότερα με το ανεπανάληπτο εκείνο
έργο σου « Το Πρωινό της Ντροπής», το οποίο μεταφράστηκε και στην Αγγλική Γλώσσα, καυτηρίασες την αναλγησία
της τότε ηγεσίας της Κομμουνιστικής Ρωσίας να καταρρίψει ένα ακίνδυνο για την ασφάλειά της Κορεατικό Β-747
JUMBO με 269 επιβάτες, την 1η Σεπτεμβρίου του 1983,επειδή από λάθος του πληρώματος είχε παραβιάσει το FIR
της. Για το φοβερό αυτό συγγραφικό σου έργο τιμήθηκες από το Πολεμικό Μουσείο, την Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας, τον Δήμο Παπάγου και την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. 

Κατάφορη αδικία ο αδόκητος χαμός σου αλησμόνητε φίλε και δυσαναπλήρωτο το κενό που μας αφήνεις. Εσένα
όμως δεν σου πρέπουν δάκρυα, γιατί δεν πρέπουν δάκρυα στους σταυραετούς που πετούν στους ουρανούς. Δάκρυα
πρέπουν σε όλους εμάς, που από σήμερα γινόμαστε φτωχότεροι σε συγγενείς, σε συναδέλφους, σε φίλους. Αναπαύσου
λοιπόν στο πάνθεον των ηρώων αεροπόρων, εκεί που έχεις τοποθετηθεί στη συνείδηση όλων όσοι σε γνώρισαν, πέ-
ταξαν, ή συνεργάστηκαν μαζί σου.

Εκ μέρους των 15.000 μελών της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας τους οποίους έχω την τιμή
να εκπροσωπώ, αλλά και των πολυάριθμων συναδέλφων της Ολυμπιακής Αεροπορίας  εύχομαι, όσο βαρύ ήταν το
έργο σου στην Πολεμική και την Πολιτική Αεροπορία, την Κοινωνία και την Πατρίδα, τόσο ελαφρύ να είναι το χώμα
της Αττικής Γής που θα σε σκεπάσει.

Αιωνία σου η Μνήμη Αγαπητέ Συνάδελφε και Φίλε.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟ Ε.Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ
Αγαπημένε μου φίλε Γεράσιμε,
Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έφευγες τόσο γρήγορα. Παρηγο-

ρούσες εμένα όταν έπεσα και χτύπησα. Και όμως εσύ φρόντισες
να μας αφήσεις έτσι ξαφνικά. Υπηρετήσαμε μαζί πολλά χρόνια,
τόσο στη Λάρισα όσο στο Πήλιο, την Πάρνηθα και την Αθήνα. Ξε-
χώρισες για το ήθος σου, την αγάπη και την αφοσίωση σου προς

την Πατρίδα. Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι συγγενείς και φίλοι
για την απώλεια σου.

Γεράσιμε, σου ευχόμαστε καλό Παράδεισο εκεί που πας και
σαν Ιπτάμενος που ήσουν να πετάξεις προς τους Ουρανούς, να
βρεις τους γονείς και τα αδέρφια σου. 

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε καλό σου ταξίδι και ελαφρό το

χώμα που θα σε σκεπάσει. Εύχομαι θερμά συλλυπητήρια στους
συγγενείς σου και καλό κουράγιο.

Ο φίλος και συνάδελφος σου
Σπύρος Πουλημένος

Υπτχος ε.α
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Γραφεία: Ιπποκράτους 107 - 109, Αθήνα 11472 και Χειμάρας 2 & Ιωνίας, Παπάγου 15669
Tηλ. 210 3632123 - Κιν. 6945555956 - Fax. 2106510653 - email: -www.paiteris.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Πολιτάκη Χριστίνα (κόρη αποστράτου)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ 
KRITSHOTEL ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ. ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ  ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ ΠΙΣΩ, ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΗΣΥΧΟ . ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡHΤΣΩΤΑΚΗ. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΥΠΤΧΟΣ εα 6937103708.
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ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Τη Μ. Τρίτη 11-4-2017 στα Γραφεία του Παραρτήματος στο
Βόλο, πραγματοποιήθηκε παρουσία αρκετών μελών, η τελετή επί-
δοσης αριστείων στα τέκνα ε.α. συναδέλφων που αρίστευσαν στη
Β’ και Γ’ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2015-16.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι:
- Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βόλου κυ-

ρία Γεωργία (Γιούλη) Μποντού-Τοκαλή
- Ο Διοικητής της 9ης ΜΣΕΠ Επισμηναγός (ΕΑ) κος Γεώργιος

Μπουτίνας
- Εκπρόσωπος της 111 Π.Μ.
- Ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Βόλου της ΕΑΑΣ
- Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων

Ασφαλείας Βόλου 
Με τη παρουσία τους τίμησαν επίσης την τελετή, οι τέως

Πρόεδροι του Παραρτήματος κύριοι:
- Τσουνής Παναγιώτης Επίτιμος Πρόεδρος
- Τσεκούρας Νικόλαος και
- Ιγγλέσης Γρηγόρης 
Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε μικροδεξίωση και αν-

ταλλαγή ευχών ενόψει των ημερών του Αγίου Πάσχα.

2 ΜΑΪΟΥ 2017 (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ)
Το Παράρτημα, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο

Εκπαιδευτικών Ν. Λάρισας, τις εκδόσεις ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ και το βι-
βλιοπωλείο Η ΠΕΝΑ διοργάνωσε παρουσίαση του βιβλίου
«Παραμύθια, Μύθια, Αλήθεια» της Ευδοκίας Ποιμενίδου-
Χατζηδημητρίου. 

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Ροσσάνα Πώποτα.
Το βιβλίο προλόγισε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας Βασίλης Αναγνωστόπουλος ενώ μίλησε γι’ αυτό ο εκ-
παιδευτικός, συγγραφέας και λαογράφος Κώστας Λιάπης. 

Έγιναν αφηγήσεις παραμυθιών από τη συγγραφέα και εκπαι-
δευτικό Αναστασία Κιούση-Μπίλλη. 

Το βιβλίο: «Παραμύθια Μύθια, Αλήθεια» πρόκειται για 45 λαϊκά
παραμύθια και 16 μικρές ιστορίες που έλεγαν οι άνθρωποι, παλιά
στα νυχτέρια. 

Είκοσι (20) παραμυθάδες από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη αφη-
γούνται τα παραμύθια και τις ιστορίες που άκουγαν απ’ τους παπ-
πούδες τους κι εκείνοι απ’ τους δικούς τους παππούδες, και οι
πρώτες αφηγήσεις χάνονται στα βάθη του χρόνου. 

9 ΜΑΪΟΥ 2017 (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ)

Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις, (Δοξολογία
στο Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικοάλου, επιμνημόσυνη δέηση) από
το μέλος Σγο ε.α. Δημήτριο Σιφνιώτη ο οποίος  κατέθεσε στεφάνι
στο μνημείο Ηρώων, στην παραλία του Βόλου.   

21 ΜΑΪΟΥ 2017 (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΗΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ)

Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις, (Δοξολογία
στο Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικοάλου, επιμνημόσυνη δέηση) από
τον Πρόεδρο Ασμχο ε.α. Βύρωνα Καρτσάνα ο οποίος  κατέθεσε
στεφάνι στο μνημείο Ηρώων, στην παραλία του Βόλου.  

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ
76 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τη Μάχη στα απόρθητα

Οχυρά Ρούπελ και Ιστίμπεη. 
Στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που πραγματοποιήθηκαν την

Κυριακή 9/4/2017 στα οχυρά Ρούπελ,, την ΕΑΑΑ/Παρατ.
Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ο Ταμίας Επγός ε.α. ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΠΤΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ 
Με αφορμή το τραγικό γεγονός της πτώσης του ελικοπτέρου

της 1ης ΤΑΞΑΣ και του αδόκητου χαμού των τεσσάρων επιβαι-
νόντων Αξιωματικών, το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ/Παραρτ. Θεσσαλονίκης
εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των
εκλιπόντων και ευχήθηκε καλή ανάρρωση στην τραυματία
Αρχιλοχία.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΧΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Ο Πρόεδρος την ΕΑΑΑ/Παραρτ. Θεσσαλονίκης Ασμχος ε.α ΑΘΑ-

ΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ έδωσε το παρόν την Κυριακή 2 Απριλίου
2017 στις εκδηλώσεις μνήμης που έγιναν στο Λιτόχωρο με διορ-
γανωτή τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, με
αφορμή τη συμπλήρωση 71 ετών από την επίθεση στο Τμήμα
Χωροφυλακής  Λιτόχωρου, την 30 Μαρτίου 1946, ενέργεια που
σήμανε την έναρξη του εμφυλίου πολέμου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Την 7/5/2017 πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια την του

Παραρτήματος Πρέβεζας της ΕΑΑΑ από τον Πρόεδρο της Ένωσης
Απτχο εα Σπ. Καβούρη. Τα εγκαίνια τίμησε με την παρουσία του ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παραρτ. Θεσσαλονίκης Ασμχος ε.α ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΡΑ
Η 99η επέτειος της Μάχης του Σκρα τιμήθηκε με τη δέουσα λαμ-

πρότητα την Κυριακή 14 Μαΐου 2017,με δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου και επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων.

Στις εκδηλώσεις το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν
ο Δχστής Επγος ε.α κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ο Γραμματέας Σγος
ε.α. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΣΗΣ

ΛΗΞΗ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Την 7/5/2017 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις εορτασμού

λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, των Εθνικών Αγώνων και της
Εθνικής Αντίστασης.

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν δοξολογία, ομιλία της
Αντιπεριφερειάρχη κ. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ και κατάθεση στεφάνων στο
ηρώο του Γ΄ΣΣ.

Στις εκδηλώσεις το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε
ο Γραμματέας Σγος ε.α. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΣΗΣ

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων με τις στρατιωτικές

αρχές της Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος τοy Παραρτήματος Ασμχος
ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ο Αντιπρόεδρος Σγος ε.α ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΠΙΔΗΣ επισκέφθηκαν τους νέους Δκτες της ΜΕ-
ΡΥΠ Υπτγο κ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ και ΑΔΙΣΠΟ Υπτγο κ. ΒΙΤΕΤΖΑΚΗ 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Την 19/5/2017 πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξκών Φρουράς

Θεσσαλονίκης΄ ειδική εκδήλωση και ομιλία με ιστορική αναδρομή
για τη συμμετοχή της Σχολής Ευελπίδων, σστ Μάχη της Κρήτης 

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος
Σγος ε.α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΠΙΔΗΣ 

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Την 21/5/2017 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν επιμνημόσυνη δέηση,  ομιλία
του Περιφερειάρχη κ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ και τρισάγιο και κατάθεση στε-
φάνων στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Στις εκδηλώσεις το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε
ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παραρτ. Θεσσαλονίκης Ασμχος ε.α ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ 
Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, στις 11.00, στα γραφεία της

ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με
θέμα 

«Τρόποι ενίσχυσης της ψυχολογικής ανθεκτικότητας εν μέσω
κρίσεων»

από την Κα Πασσαρή Αλεξία , Ψυχολόγο (BA - Α.Π.Θ.) –
Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια (MSc - University of Derby, UK)

Η κ. Πασσαρή είναι κόρη συναδέλφου και προσφέρει εθελον-
τικά αις υπηρεσίες της στα μέλη μας, κάθε Πέμπτη στα Γραφεία του
Παραρτήματος.

ΔΙΑΛΕΞΗ 
Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, στις 12.30 στα γραφεία της

ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με
θέμα 

«Ενημέρωση επί του συνόλου των δικαστικών διεκδικήσεων
Αποστράτων»

από τον κ. Ρεπανίδη Γεώργιο, Δικηγόρο.
Ο κ. Ρεπανίδης είναι συνάδελφος Επγός ε.α. και προσφέρει

εθελοντικά τις υπηρεσίες του στα μέλη μας, κάθε Πέμπτη στα

Γραφεία του Παραρτήματος.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Ενημερώνουμε ότι το Ξενοδοχείο «ΕΡΑΤΩ»  στον Νέο

Παντελεήμονα (τηλ. 2352043333)  απέστειλε προσφορά στο
Παράρτημα Θεσσαλονίκης για τη διάθεση στα μέλη της ΕΑΑΑ και
στους συγγενείς μέχρι α’ βαθμού, πέντε (5) δίκλινων δωματίων
στην προνομιακή τιμή των εκατόν είκοσι (120) ευρώ για δέκα (10)
διανυκτερεύσεις (μέχρι ένα παιδί χωρίς επιβάρυνση για έξτρα κρε-
βάτι)

Βασική προϋπόθεση είναι η υποχρέωση των κρατήσεων να γί-
νονται για δέκα (10) ημέρες, για τις περιόδους από 29 Μαΐου μέχρι
20 Ιουλίου και από 1 Σεπτ μέχρι 20 Σεπτ 

Οι κρατήσεις, θα γίνονται με απ΄ ευθείας επικοινωνία των εν-
διαφερομένων με το Ξενοδοχείο. 

Η διάθεση των δωματίων θα γίνεται με βάση την προτεραιότητα
κράτησης.

Πληροφορίες για το Ξενοδοχείο μπορείτε να βρείτε στην πα-
ρακάτω ιστοσελίδα,

https://www.booking.com/hotel/gr/erato-old-pantelei-
monas.el.html

Ενημερωτικά επισημαίνουμε ότι το Ξενοδοχείο απέχει 2.700 μ
από το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον
Πρόεδρο του Παραρτήματος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ηλ  2310 261321, 2310
264459 6983501543 Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.30 έως
12.30

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

Μια ακόμη διήμερη εκδρομή, που οργάνωσε το Παράρτημα
Θεσσαλονίκης στην Κόνιτσα και τα Ζαγοροχώρια, την 13 και 14
Μαΐου , κρίθηκε άκρως επιτυχημένη, αφού έδωσε την ευκαιρία
στα 108 άτομα που συμμετείχαν να ξεφύγουν από την καθημερι-
νότητα και να χαρούν την παρέα, την συναδελφικότητα, την φιλία,
την διασκέδαση, την φύση.

Τα δύο λεωφορεία αναχώρησαν νωρίς το Σάββατο το πρωί από τη
Θεσσαλονίκη και μέσα σε κλίμα «σχολικής εκδρομής» έφθασαν στα
Ιωάννινα όπου έγινε ενδιάμεση στάση για ξεμούδιασμα και καφέ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Στη διαδρομή έγινε στάση στο Καλπάκι όπου σε μια ιδιαίτερα
φορτισμένη ατμόσφαιρα έγινε υποδοχή και ενημέρωση από τον
Υπδκτή του Τάγματος ανταλλαγή αναμνηστικών πλακετών, ξενά-
γηση στο Μουσείο και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο κ. ΔΑ-
ΝΙΗΛΙΔΗ ενώ όλοι οι εκδρομείς έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Με την άφιξη των εκδρομέων στην Κόνιτσα έγινε η κατανομή
και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία και μετά το γεύμα, ακολούθησε πε-
ριήγηση στον γραφικό οικισμό. 

Η Κόνιτσα καταφέρνει να ασκεί μια ανεξάντλητη γο¬ητεία και
περιδιαβαίνοντας τα λιθόστρωτα καλντερίμια πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στα αξιοθέατα, όπως, την οικία του Οσίου Παισίου, το πα-
ρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, το τοξωτό γεφύρι του ποταμού

Αώου, το αρχοντικό Σίσκο,, κλπ.
Το τέλος της ημέρας βρήκε τους εκδρομείς συγκεντρωμένους

στο ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ για δείπνο με μουσική. Εκεί περίσσεψε
η καλή διάθεση για τραγούδι και χορό μέχρι αργά.

Την Κυριακή το πρωί αναχώρησαν τα λεωφορεία για τα
Ζαγοροχώρια και οι εκδρομείς επισκέφτηκαν το Μονοδένδρι, τον
Βοϊδομάτη,, τον ποταμό Αώο το Φαράγγι του Βίκου, Ιερά Μονή Αγίας
Παρασκευής

Η απόδραση και η περιπλάνηση μέσα στη φύση τόνωσαν την ψυ-
χική και σωματική διάθεση για παράταση της παραμονής και από-
λαυσης της μεγαλοπρέπειας των τοπίων.

Ο χρόνος όμως είναι αμείλικτος και η επιστροφή στην Κόνιτσα

για το γεύμα επιβεβλημένη.
Μετά το γεύμα οι εκδρομείς αναχώρησαν για τη Θεσσαλονίκη,

με μία ενδιάμεση στάση για καφέ στο γραφικό Μέτσοβο.
Κατά τη διαδρομή της επιστροφής επικράτησαν συζητήσεις και

ανταλλαγή εντυπώσεων, μεταξύ των εκδρομέων για τις υπέροχες
στιγμές που πέρασαν αλλά και θλίψη καθώς σε λίγες ώρες θα επέ-
στρεφαν στην καθημερινή ρουτίνα.

Συνοψίζοντας φτάνουμε στο συμπέρασμα πως η συγκεκριμένη
εκδρομή ήταν γεμάτη με όμορφες και καλές στιγμές και θα ήταν
χρήσιμο να διοργανώνονται συχνά τέτοιου είδους εξορμήσεις που
θα μας κάνουν να ξεφεύγουμε έστω και προσωρινά από τις δύσκο-
λες μέρες που περνάμε!

Παρουσίαση Βιβλίου "Δημήτριος Καμπέρος 
Ο Τρελοκαμπέρος"

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέ-
ατρο της 110 ΠΜ, σε μια κατάμεστη αίθουσα, η παρουσίαση του βιβλίου
«Δημήτριος Καμπέρος Ο Τρελοκαμπέρος Η ζωή του πρώτου Έλληνα
στρατιωτικού αεροπόρου» από τη συγγραφέα του βιβλίου Αντιγόνη
Καμπέρου.

Η κα. Καμπέρου, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε την
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας για τη σημαντική συμβολή στην οργάνωση
της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Λάρισα επισκέφθηκε τις
εγκαταστάσεις του Παραρτήματός μας και αντάλλαξε απόψεις με τα
μέλη του ΔΣ. 

Συγκέντρωση-Ενημέρωση Μελών 
Στις 04/04/2017 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του

Παραρτήματος συγκέντρωση-ενημέρωση των μελών με θέματα:
1. «Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου-Ενέργειες για την Κράτηση

Εισφοράς Αλληλεγγύης». Η ενημέρωση θα γίνει από το δικηγόρο κ.
Αθανάσιο Γεωργακάκη.

2. Απολογισμός ΔΣ ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας για το 2016.

Eπιμνημόσυνη Δέηση στη Μνήμη του Σμηναγού
Παρασκευά Παντελή και του Υποσμηναγού
Στέφανου Σαρρή. 

Με πρωτοβουλία του Σμχου (Ι) ε.α. Γρηγόριου Καλαγιά, μέσα σε
κλίμα βαθιάς συγκίνησης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης
πραγματοποιήθηκε στις 02-5-2017, για πρώτη φορά στον τόπο πτώ-
σης, επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Σμηναγού Παρασκευά
Παντελή και του Υποσμηναγού Στέφανου Σαρρή που πέρασαν στο
Πάνθεον των Ηρώων στις 02 Μαΐου 1984 πετώντας με α/φος F-4 της
337 Μοίρας της 110 Π.Μ.  Ο Απτχος (Ι) ε.α. Χρήστος Διαμαντίδης, με
έκδηλη τη συγκίνηση, αναφερόμενος στο συμβάν έκλεισε με τα εξής
χαρακτηριστικά λόγια: «OSCAR 1, o 2, σε βρήκα!»

ΑΘΑΝΑΤΟΙ!
Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από σύσσωμο το ΔΣ.

140 ΣΕΠΗΠ-Εορτή του Αγίου Εφραίμ
Την 4η Μαΐου 2017 τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός εσπερινός μετά

αρτοκλασίας στο φερώνυμο Ιερό Ναό της 140 ΣΕΠΗΠ.  Η ΕΑΑΑ/Παρ.
Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο και το γραμματέα του ΔΣ.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ του RF-4Ε
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη

και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτεράρχου Χρήστου Χριστοδούλου πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα 05/5/2017 στην 110 Π.Μ. η απόσυρση των αερο-
σκαφών RF-4E Phantom II και η αναστολή λειτουργίας της 348 ΜΤΑ.

Με εντυπωσιακούς σχηματισμούς οι ομάδες αεροπορικών επιδεί-
ξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και Τ-6 «Δαίδαλος»
αποχαιρέτισαν το RF-4E

Στην εκδήλωση παρέστησαν o Αρχηγός της ΤΑ Απτχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης, ο Δκτης της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Κων/νος Καραμεσίνης, επί-
τιμοι Αρχηγοί ΑΤΑ, ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ, πρώην Δκτες της 348, εκπρόσωποι
πολιτικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών Αρχών καθώς και πλήθος
κόσμου.

Από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας παραβρέθηκαν ο πρόεδρος, το
ΔΣ και δεκάδες μέλη με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη σ’ αυτούς που
πρόσφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στο παρελθόν στην 348 ΜΤΑ.

Ο Δκτης της 348 ΜΤΑ Ασμχος (Ι) Δημήτριος Παπαδημητρίου σε ανά-
μνηση της προσφοράς και των υπηρεσιών των ε.α. συναδέλφων στη
Μοίρα πρόσφερε αναμνηστική πλακέτα στην ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας την
οποία παρέλαβε ο πρόεδρος του παραρτήματος.

6 ήμερη Εκδρομή στο Βελιγράδι
Στις 12-5-2017, ημέρα Παρασκευή, 100 μέλη της

ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας με δυο λεωφορεία πραγματοποίησαν
4ήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι.

Στο Βελιγράδι επισκέφτηκαν τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα (το μεγα-
λύτερο χριστιανικό ναό των Βαλκανίων), αφιερωμένο στον πρώτο
Άγιο και αρχιεπίσκοπο της Σερβίας, το κάστρο Καλεμέγκνταν, τον πύρ-
γο Νebojsa, όπου φυλακίστηκε και δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος,
ενώ απόλαυσαν μια μίνι κρουαζιέρα στον ποταμό Σάββα και το
Δούναβη. Ο κεντρικός πεζόδρομος της Κνεζ Μιχάηλοβα με τα πολλά
καταστήματα, εστιατόρια και καφέ, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των
μελών για αγορές και χαλάρωση. Οι περισσότεροι δεν άφησαν την
ευκαιρία για μια γνωριμία με το νυχτερινό Βελιγράδι στην περιοχή της
Σκανταρλίγια, μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την
Μονμάρτη στο Παρίσι, όπου οι ντόπιοι και οι τουρίστες διασκεδάζουν
υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μονοήμερη εκδρομή στο Νόβι Σαντ,
πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, που αποπνέει αέρα Αυστροουγγαρίας,
και την πόλη Νις, γενέτειρα του Μέγα Κωνσταντίνου.

Εορτή του Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Στις 19 Μαΐου 2017, τελέστηκε  Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας

στο φερώνυμο εκκλησάκι του Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της
Μοίρας ΑΤΑ. Η ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον πρό-
εδρο, το γραμματέα και τον ταμία του ΔΣ.

Το Παράρτημά μας κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, συμμετείχε
στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1) Στην τελετή ορκωμοσίας των Νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2017

Β΄ ΕΕΣΟ, που έλαβε χώρα την Πέμπτη, 06-04-2017 στην 124 ΠΒΕ,
στην Τρίπολη.

2) Στην τελετή ορκωμοσίας των Νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2017
Β΄ ΕΕΣΟ που έλαβε χώρα την Πέμπτη, 06-04-2017 στο Στρατόπεδο
«ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ», στην Καλαμάτα.

3) Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Επετείου της εξόδου του «ΒΡΙ-
ΚΙΟΝ ΑΡΕΩΣ», που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 26 Απριλίου
2017, στο Κάστρο της Πύλου.

4) Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Επετείου της Ναυμαχίας της
Μεθώνης που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2017,
στη Μεθώνη.

5) Στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: « Οι Δήμαρχοι της Καλαμάτας
(1834-1978)» του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγή
Κουμάντου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017,
στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

6) Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Επετείου της Ιστορικής Μάχης
του Μανιακίου, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20 Μαΐου
2017, στο Μανιάκι Πύλου Μεσσηνίας.

7) Στις εκδηλώσεις εορτασμού για την ημέρα Μνήμης, της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου, που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Μαΐου
2017 ημέρα Κυριακή, στη πόλη της Καλαμάτας

8) Στα εγκαίνια της 6ης Ανθοκομικής Έκθεσης Καλαμάτας, που πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Μαΐου 2017, στο Δημοτικό Πάρκο
Σιδηροδρόμων, στην πόλη της Καλαμάτας.

9) Το παράρτημα μας, πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή (29-30
Απριλίου και 1 Μαΐου) με προορισμό : Λευκάδα, Πρέβεζα, Πάργα,
Παξούς. Ήταν μια επιτυχημένη εκδρομή και σε αυτό συνέβαλλαν
όλοι οι συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του πα-
ραρτήματος της Πρέβεζας, συνάδελφο Θανάση Κεραμιδόγλου για
την υποδοχή του, στο χώρο του παραρτήματος, αλλά και τη συμβολή
του στην περεταίρω διαμονή μας. Κατά την παραμονή μας στο πα-
ράρτημα, παρατέθηκαν καφές και εδέσματα, από τον πρόεδρο και
το Δ.Σ. Με αφορμή τα επερχόμενα εγκαίνια του παραρτήματος, εδό-
θη από τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ/ Καλαμάτας Ιωάννη Σαμπαζιώτη, ει-
κόνα της Υπαπαντής του Χριστού, πολιούχο της πόλης μας, ευχό-
μενος ότι καλύτερο για το Παράρτημα Πρέβεζας.

ΛΑΡΙΣΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
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Γιατί το Καστελλόριζο

ΗΤουρκία τα τελευταία χρόνια και κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων, για την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, έριξε στο τραπέζι, από

τις συνομιλίες, να εξαιρεθεί το Καστελλόριζο γιατί το νη-
σί αυτό, δεν βρίσκεται στο Θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου
αλλά, στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου και ως εκ
τούτου ως απομονωμένο νησί που, είναι δεν δικαιούται
δική του υφαλοκρηπίδα, παρά μόνο χωρικά ύδατα 6ΝΜ.
Αυτή την καινοφανή ιδέα η Τουρκία την πέρασε και στην
Αίγυπτο, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις μεταξύ των δύο
χωρών (Ελλάδας - Αιγύπτου) για την οριοθέτηση των με-
ταξύ τους, Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ)
να μην  προχωρούν εξαιτίας αυτής ταύτης  της απαίτησης
της Τουρκίας.

Το Καστελλόριζο ανεξάρτητα εάν ανήκει ή δεν ανήκει
στο Αιγαίο, είναι πέρα για πέρα και κατά δήλωση του
πρώην Πρωθυπουργού της Τουρκίας Αχμέτ
Νταβούτογλου Ελληνικό νησί ανήκει όμως κατά δήλωση
πάλι του ιδίου, στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου.
Τούτο βρίσκεται 70 ΝΜ ανατολικά της Ρόδου και 160 ΝΜ
δυτικά της Κύπρου. Ανήκει όμως στο ενιαίο νησιωτικό
σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου που, ανήκει στο Αιγαίο και
με αυτή την ιδιότητα και τον χαρακτηρισμό παραχωρήθη-
καν αυτά (Δωδεκάνησα), με την συνθήκη των Παρισίων
του 1947 στην Ελλάδα.

Η Τουρκία δεν μπορεί να χωνέψει ακόμα ότι, το
Ελληνικό αυτό νησί (Καστελλόριζο), προσφέρει στην
Ελλάδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών
του Μοντέγο Μπέϊ (Τζαμάϊκα) του 1982, το οποίο η Χώρα
μας το έχει υπογράψει και επικυρώσει, σε αντίθεση με
την Τουρκία, η οποία ακόμα δεν το έχει αναγνωρίσει, μια
έκταση 22.000 τετρ. χλμ όση είναι περίπου η
Πελοπόννησος και ότι ένεκα τούτου (Καστελλόριζο), συ-
ναντώνται στην περιοχή του, σε ένα τετραεθνές σημείο,
οι ΑΟΖ της Τουρκίας - Κύπρου - Ελλάδας και Αιγύπτου.
Συνεπώς, αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πονοκέφαλο στην
Τουρκία, γιατί η δική της ΑΟΖ, τερματίζεται στην περιοχή
του Καστελόριζου, ενώ τις Χώρας μας προχωρά μέχρι τα
Δωδεκάνησα  και ως εκ τούτου η Τουρκία έχει ένα λόγο
παραπάνω να αμφισβητεί με κάθε τρόπο την ΑΟΖ του νη-
σιού αυτού (Καστελλόριζο) και κατ’ επέκταση και της δι-
κής μας.

Αυτή η Ερμηνεία που, προσπαθεί και επιδιώκει να δώ-
σει η Τουρκία είναι τελείως αυθαίρετη, δεν στηρίζεται σε
καμία απολύτως διάταξη του Διεθνούς Δικαίου των
Θαλασσών του Μοντέγο Μπέϊ (Τζαμάϊκα) του 1982 και
αποσκοπεί, να παγιδεύσει τη Χώρα μας, ώστε να χαρακτη-
ρισθεί το νησί αυτό (Καστελλόριζο) ως απομονωμένο που,
δεν δικαιούται δική του ΑΟΖ και να διεμβολίσει με τον
τρόπο αυτό τη συνέχεια αυτής, για να αποκόψει έτσι την
επαφή των ΑΟΖ Κύπρου - Ελλάδος και να καρπωθεί την
ΑΟΖ του Καστελλόριζου 22.000 τετρ. χλμ. σε βάρος μας.

Δεν πρέπει να μας μένει καμία απολύτως αμφιβολία
ότι, η Τουρκία προβάλλοντας καθημερινά την
Στρατιωτική της ισχύ και τον πληθυσμιακό όγκο της
80.000.000 κατοίκων, εισάγει ένα νεοθωμανικό δόγμα,
σκληραίνει συνεχώς τις θέσεις της, βάζει συνέχεια νέα
θέματα στο τραπέζι, πουθενά δεν έχει κάνει έστω και ένα
βήμα καλής θέλησης, ούτε στην Κύπρο που, όντας μέλος
της ΕΕ, εντούτοις όμως κατέχει στρατιωτικά από το 1974
το 37% του εδάφους της, στο δε Αιγαίο με τη καθημερινή
της συμπεριφορά, παραβιάσεις του Εθνικού μας εναε-
ρίου Χώρου (ΕΕΧ) με υπερπτήσεις πάνω από Ελληνικά
νησιά, (Καστελλόριζο - Αγαθονήσι - Φαρμακονήσι -
Φούρνοι - Λήμνος κ.α.)  δείχνει τις προθέσεις της και της
διαθέσεις της.

Γνωρίζει πολύ καλά ότι το Διεθνές Δίκαιο των
Θαλασσών ενώ, το έχουν υπογράψει και επικυρώσει πά-
νω των 180 Χώρες, αυτή όμως, αρνείται πεισματικά να
πράξει το ίδιο γιατί, καθόλου και πουθενά δεν την ευνοεί,
εντούτοις όμως εφευρίσκει συνέχεια νέους μεθόδους,
για να το παρακάμπτει και συγχρόνως προσπαθεί να πα-
ρουσιάζεται ως ειρηνόφιλη Χώρα σεβόμενη δήθεν, τη
διεθνή νομιμότητα και τις διεθνείς συνθήκες και συμβά-
σεις. Στο τέλος η Τουρκία θα μείνει ίσως η μοναδική
Χώρα στον κόσμο που, δεν θα έχει υπογράψει και επικυ-
ρώσει το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, ενώ παράλληλα
κάνει χρήση διατάξεων αυτού όπου, τη συμφέρει και την

εξυπηρετεί. Για παράδειγμα στον Εύξειντο Πόντο έχει
ΑΟΖ 200 ΝΜ και 12 ΝΜ χωρικά ύδατα. Επίσης στην
Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου  έχει θεσπίσει 12 ΝΜ
χωρικά ύδατα. Εμάς όμως μας απειλεί με casus belli
(Αιτία Πολέμου) εάν κάνοντας χρήση διατάξεων του
Διεθνούς Δικαίου των Θαλασσών, επεκτείνουμε τα χω-
ρικά μας ύδατα, από τα 6ΝΜ που, είναι σήμερα στα 12ΝΜ.

Η συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947 συμπερι-
λάμβανε με το άρθρο 14 την παραχώρηση της
Δωδεκανήσου που, ανήκει μέχρι τότε στην Ιταλία στην
Ελλάδα. Εν τω μεταξύ προγενέστερα και συγκεκριμένα
το 1932 είχαν υπογραφεί μεταξύ της Ιταλίας και της
Τουρκίας διμερείς συμβάσεις και συμφωνίες που, καθό-
ριζαν επακριβώς την χάραξη των θαλασσίων ζωνών τους
και την οριοθέτηση, των θαλασσίων συνόρων τους.
Τούτο σημαίνει ότι ίσχυε για την Ιταλία τότε (1932) ισχύει
και για την Ελλάδα σήμερα ως διαδόχου αυτής (Ιταλία)
Χώρας. Η Τουρκία όμως σήμερα με διάφορες νομικίστι-
κες ερμηνείες, ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε συμβαλλόμενο
μέρος της Ειρήνης των Παρισίων του 1947, δεν αποδέ-
χεται πλήρως όλες της μεταξύ αυτής και της Ιταλίας συμ-
βάσεις ως μη έγκυρες και αλλά τινά και επομένως αμφι-
σβητεί το ισχύον καθεστώς της Δωδεκανήσου και αυτό
έμπρακτα το προβάλλει, με την καθημερινή της επανα-
λαμβάνω συμπεριφορά, στον χώρο αυτό όπως, παραβιά-
σεις του Εθνικού μας Εναερίου Χώρου (ΕΕΧ) και υπερ-
πτήσεις πάνω από Ελληνικά Νησιά.

Κάνω αυτή την αναδρομή όχι για να κομίσω «Γλαύκα
εις Αθήνας», αλλά για να αντιληφθούμε όλοι οι Έλληνες
ότι, πλέον η Τουρκία εγκατέλειψε τη θεωρία περί
Γκρίζων Ζωνών στο Αιγαίο και ισχυρίζεται ότι, η Χώρα
μας κατέχει 16 νησιά δικά της και εάν θέλουμε καλή γει-
τονιά μαζί της πρέπει οικιοθελώς να της τα επιστρέψου-
με. Μεταξύ αυτών είναι οι οινούσες - Καστελόριζο -
Αγαθονήσι - Φαρμακονήσι - Φούρνοι κ.α.

Η Τουρκία στο Αιγαίο είναι νομικά με την πλάτη στον
τοίχο. Και τούτο γιατί το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών
δίδει σε όλα τα νησιά μας, ανεξαρτήτου μεγέθους, αρκεί
όμως να κατοικούνται και να έχουν οικονομική δραστη-
ριότητα, δικαιώματα ΑΟΖ. Καταρρίπτονται έτσι οι ισχυ-
ρισμοί της Τουρκίας ότι, τα νησιά μας, επικάθονται στην
υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας και ως εκ τούτου στερούν-
ται δική τους (υφαλοκρηπίδα). Αναγνωρίζεται από το
Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, με νομολογίες που,
έχουν προκύψει από σχετικές αποφάσεις των Διεθνών
Δικαστηρίων Χάγης και Αμβούργου ότι, όλα τα νησιά ακό-
μα και οι βραχονησίδες δικαιούνται εύρος χωρικών υδά-
των 12ΝΜ, πράγμα που, η Τουρκία αυθαίρετα και ετσι-
θελικά δεν το αποδέχεται γράφοντας στα παλιά της τα πα-

πούτσια, το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών ενώ, συγχρό-
νως επαναλαμβάνω μας απειλεί με casus belli (Αιτία πο-
λέμου) εάν ως Χώρα κάνουμε χρήση αυτού του δικαιώ-
ματος.

Με 6ΝΜ χωρικά ύδατα στη Χώρα μας, ανήκει το 35%
του Αιγαίου και στην Τουρκία το 8,9% που, ουδέποτε του-
λάχιστον μέχρι σήμερα έχει αμφισβητήσει αυτό η
Τουρκία. Με 12ΝΜ χωρικά ύδατα το 35% γίνεται 64%
(Ελλάδα) και το 8,9% γίνεται 10% (Τουρκία) και το υπό-
λοιπο 26% ανοιχτή Θάλασσα (Διεθνή Ύδατα).

Τώρα εύλογα  θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης τι, επέ-
τυχαν αυτά τα σαράντα και πλέον χρόνια των έντονων
πιέσεων και των καθημερινών προκλήσεων προς τη
Χώρα μας οι Τούρκοι, με τις παραβιάσεις του ΕΕΧ  και τις
υπερπτήσεις πάνω από Ελληνικά νησιά; Η απάντηση είναι
τίποτα ή σχεδόν τίποτα, εκτός από την καταπόνηση που,
υφίστανται καθημερινά τα γενναία πληρώματα των μα-
χητικών αεροσκαφών μας που, φέρουν όλο αυτό το βά-
ρος της αντιμετώπισης της Τουρκικής αυτής προκλητι-
κότητος στις πλάτες τους και του ετησίου κόστους των
100 εκατ ευρώ περίπου που, στοιχίζουν αυτές οι αναχαι-
τίσεις (Εμπλοκές) για την παρουσία μας στο Αιγαίο εκεί
που, πρέπει, όταν πρέπει και όπως πρέπει. Εύγε λοιπόν
για τούτο στους πιλότους μας και στην Πολεμική μας
Αεροπορία.

Η Τουρκία επαναλαμβάνω και πάλι στο τέλος θα μείνει
η μοναδική Χώρα στον κόσμο που, θα αρνείται πεισματικά
να υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών γιατί πι-
στεύει έτσι ότι, με την πάροδο του χρόνου θα κάμψει τις
αντοχές της Χώρας μας και θα υποκύψει στις απαιτήσεις
της. Πλανάται όμως πλάνη οικτρά. Η Χώρα μας έχει συ-
νηθίσει και προσαρμοσθεί στην καθημερινή εχθρική συμ-
περιφορά της Τουρκίας και δεν πρόκειται, να κάνει βήμα
πίσω την στιγμή που, μάλιστα το Διεθνές Δίκαιο με απλο-
χεριά της παρέχει όσα αυθαίρετα η Τουρκία καθημερινά
διεκδικεί. Η Τουρκία επίσης γνωρίζει πολύ καλά ότι το
Αιγαίο δε είναι Κύπρος είναι δίπλα μας  και οποιαδήποτε
απόπειρα εκ μέρους της, κατάληψης μικράς ή μεγάλης
νήσου θα σπάσει στην κυριολεξία και αυτό δεν είναι σχή-
μα λόγου τα μούτρα της.

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα ως Χώρα που, δηλώνει
την προσήλωση της στο Διεθνές Δίκαιο, θα πρέπει να εί-
ναι ιδιαίτερα προσεκτική όχι μόνο, να το επικαλείται στα-
θερά αλλά να προσπαθεί να το εφαρμόζει κιόλας, ακο-
λουθώντας τις ερμηνείες του που, ευθυγραμμίζονται με
το γράμμα του Διεθνούς Δικαίου που, έχουν υιοθετηθεί
από τη διεθνή πρακτική και αντανακλώνται στην πλούσια
νομολογία των διεθνών δικαστηρίων που, κατά βάση τη
δικαιώνουν σε όλα σχεδόν τα σημεία που, την αφορούν.

Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ


