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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ε.ε. ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κοι συνάδελφοι:
Μετά την μελέτη, από μέλη της ΕΑΑΑ, των άρθρων
124,125,126, και 127 του Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.5.2017) δημοσιεύουμε τα κατωτέρω που έχουν σχέση με το νέο μισθολόγιο των
ε.ε. στελεχών της ΠΑ για ενημέρωση τους ήτοι:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Για τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων ε.ε. στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν 4472/2017
, δημιουργήθηκαν 4 κατηγορίες , ανάλογα με την προέλευση των
στελεχών. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ : για τα στελέχη που προέρχονται από τα ανώτατα
Στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΣΕΙ), τους απ ευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο σώμα των αξιωματικών και τα κοινά
σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: για Υπαξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και
Αξιωματικούς από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), για τους
Αξιωματικούς ν.δ. 649/1970(Α176), για τους Υπαξιωματικούς
,Ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και Αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς
και για τους Αστυφύλακες, Πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των
ιδιων Σωμάτων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ : για τα στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ.-Ο.Π..ΥΕ.Μ.Θ.-Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία
Αστυνομικό Προσωπικό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: για τους Ειδικούς Φρουρούς- Συνοριακούς
Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ε.ε ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ποσά των βασικών μισθών ανά κατηγορία, βαθμό και έτη υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 του Ν.4472/17, όπως επίσης και τα επιδόματα που
τους χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4472/17.
Συνέχεια στη σελίδα 6

Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων
Κύριοι Συνάδελφοι
Λαμβάνοντας υπόψη μας, πληροφορίες σχετικά με το θέμα
της Ε.Α.Σ, σας πληροφορούμε ότι ήδη έχουν εκδικαστεί ευμενώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενστάσεις μελών της Ε.Α.Α.Α.
οι οποίες έχουν υποβληθεί από το 2010.Οι αποφάσεις του
έχουν προωθηθεί στο Γ.Λ.Κ. για την εκτέλεσή τους και έχουν
κοινοποιηθεί στους συναδέλφους.

ΕΚΘΕΤΟΙ ΟΣΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ
ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Σελίδα
ΤΗΣ Π.Α.
9
ΠΕΡΙΚΟΠH ΠΤΗΤΙΚΟY
ΕΠΙΔOΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ι1 & Ι2

Σελίδα
10

"Η ΕΑΑΑ δείχνει το Κοινωνικό της Πρόσωπο"

"Το Ελληνοορθόδοξο Σχολείο Αργυροκάστρου
"Πνοή Αγάπης" φιλοξενήθηκε στη Λάρισα"
"Μία πρωτοβουλία του Παραρτήματος ΕΑΑΑ / Λάρισας με την υποστήριξη της ΕΑΑΑ"

Μετά από πρόσκληση του ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2017 εκδρομή-επίσκεψη στη Λάρισα
του Ελληνορθόδοξου εννιάχρονου σχολείου «ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ» του
Αργυροκάστου Αλβανίας.
Το Εννιάχρονο Σχολείο «Πνοή Αγάπης» ανήκει στην Ορθόδοξη
Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας. Ιδρύθηκε το 2008 από τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο, ο οποίος οραματίστηκε για το αγαπημένο του Ποίμνιο ένα σχολείο, που θα παρείχε
στους μαθητές του πέρα από την άριστη μόρφωση, τη χριστιανική

αγωγή της ψυχής.
Τους 43 μαθητές και 9 εκπαιδευτικούς υποδέχτηκε στην
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας ο πρόεδρος, Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
και τα μέλη του ΔΣ. Μετά το καλωσόρισμα η διευθύντρια του σχολείου
κα. Μελπομένη Κουρεμένου, αφού ευχαρίστησε το ΔΣ για την πρόσκληση, πρόσφερε δώρα και αναμνηστικά του σχολείου και ακολούθησε παράθεση μικροδεξίωσης στο χώρο της λέσχης του
Παραρτήματος.
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΝΝΙΑΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε Πρόεδρε της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών
Αεροπορίας Λάρισας, κ. Κωνσταντίνε Λιούτα,
Αξιότιμε Αρχηγέ Τακτικής Αεροπορίας κ. Γεώργιε Μπλιούμη,
Αξιότιμε Διοικητά της 110 ΠΜ κ. Κωνσταντίνε Καραμεσίνη,
Αξιότιμα μέλη της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών
Αεροπορίας Λάρισας,
Απαριθμήσαμε με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας
τις εκδρομές που πραγματοποιήσαμε εδώ και δύο χρόνια και με
συγκίνηση όλοι μας ομόφωνα είπαμε πως, η εκδρομή μας αυτή
που πραγματοποιήθηκε χάρη σε εσάς στις 26-27 Μαΐου στη Λάρισα, ήταν η καλύτερη του σχολείου μας.
Θέλουμε να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την
φιλοξενία που μας παρείχατε, τις παραινέσεις σας και ιδιαίτερα
για την αγάπη σας!
Τι να πρωτοαναφέρουμε:
Τη θερμή υποδοχή από όλους σας;
Την ευγενική συμπεριφορά και αγάπη σας προς όλους μας;
Την ιδιαίτερη και πλούσια περιποίηση;
Την όμορφη ξενάγηση στην 110 ΠΜ; Τα πλούσια εδέσματα;

Πιστεύουμε, ότι δεν φθάνει το χαρτί για να σας εκφράσουμε
τις όμορφες στιγμές και τις αξέχαστες αναμνήσεις που ζήσαμε
κοντά σας.
Θέλουμε να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας
για την αξέχαστη εκδρομή μας.
Ευχηθείτε το Σχολείο μας με τους φιλότιμους Εκπαιδευτικούς και μαθητές του να επιτύχει τον σκοπό και τον στόχο για
τον οποίο δημιουργήθηκε.
Θα σας θυμόμαστε και θα προσευχόμαστε πάντοτε για εσάς.
Ο καλός μας Θεός να σας ενισχύει στον αγώνα σας και να σας
χαρίζει πλούσια τα αγαθά Του!
Μαζί με την επιστολή, σας αποστέλλουμε τις εντυπώσεις των
μαθητών μας και την πρόσκληση για τη γιορτή λήξης της σχολικής μας χρονιάς.
Με τις ευχές του Μητροπολίτου μας Αργυροκάστρου κ.κ. Δημητρίου, διατελούμε
Με σεβασμό
και πολλή ευγνωμοσύνη, η διευθύντρια
Μελπομένη Β. Κουρεμένου

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΑΑΑ
ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Η λειτουργία της ΕΑΑΑ θα διακοπεί από 24/7 έως 1/9/2017
λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Στο διάστημα αυτό θα λειτουργεί
κανονικά το τμήμα παραθερισμού για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ
24/7 ΕΩΣ 1/9/2017: 09:00 -13:00
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΑΑ
ΣΕ ΚΕΔΑ/Ζ
1. Διατίθεται ένα λεωφορείο 45 θέσεων μετά οδηγού, για την μετακίνηση των μελών της ΕΑΑΑ από το κέντρο των Αθηνών προς τις
εγκαταστάσεις του ΚΕΔΑ/Ζ και αντιστρόφως, κατά την περίοδο από
19 Ιουνίου έως 1 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα η διάθεση του λεωφορείου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
a. Από Μ. ΓΕΑ κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 19/6 έως
και Τετάρτη 12/7.
b. Από 112 Π.Μ κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 13/7 έως
και Δευτέρα 7/8.
c. Από 123 ΣΤΕ κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 8/8 έως και
Παρασκευή 1/9.
2. Το υπόψη λεωφορείο δεν θα διατίθεται κατά τις ημέρες του
Σαββάτου – Κυριακής και αργιών.
3. Ώρες αναχώρησης του λεωφορείου από την Πλατεία Κάνιγγος
09:00 και από το ΚΕΔΑ/Ζ 13:00νε σκέλος δρομολογίου από τα γραφεία της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5) – πλατεία Κάνιγγος – Ακαδημίας
– Βασ. Σοφίας – Μεσογείων – Μαραθώνος, με ενδιάμεσες στάσεις
στην πλατεία Ρηγίλλης, στο ΥΠΕΘΑ, στο Χολαργό ( έναντι στάσεως
μετρό), στην πλατεία Αγ. Παρασκευής, σταθμό μετρό Παλλήνης και
στη διασταύρωση Ραφήνας – Μαραθώνος (στάση λεωφορείου).
4. Ο έλεγχος των επιβαινόντων που δικαιούνται να εισέλθουν στα
υπηρεσιακά οχήματα και η τήρηση της τάξης, θα τηρείται αυστηρά με
μέριμνα των υπευθύνων της ΕΑΑΑ.

Προσκυνηματική
Επίσκεψη στο Άγιο Όρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19η Σειρά ΣΤΥΑ 50 Χρόνια
25 Σεπτεμβρίου 1967 – 25 Σεπτεμβρίου 2017
Στις 25 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους η 19η σειρά ΣΤΥΑ συμπληρώνει 50 χρόνια από την είσοδό τους στην Σχολή και κατ’ επέκταση και στην Πολεμική μας Αεροπορία.
Παρακαλούνται θερμώς οι συμμαθητές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμετάσχουν όλοι στην συνάντηση της
σειράς μας.
Δικαιολογημένοι απόντες πρέπει να είναι μόνο αυτοί που έχουν
φύγει από την ζωή και όσοι έχουν σοβαρή ασθένεια.
Η συνάντηση θα γίνει σύμφωνα με την επιθυμία των συμμαθητών
για συμμετοχή, είτε με τις συζύγους τους, είτε μόνοι τους.
Θέλουμε να ξαναβρεθούμε όλοι μας, προκειμένου να θυμηθούμε
την νιότη μας, να αγκαλιαστούμε, να αστειευθούμε, να χορέψουμε
και να δώσουμε την ανάλογη υπόσχεση για την επόμενη συνάντηση.
Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι το ακόλουθο :
Βραδινή συνάντηση μετά συζύγων ή μόνοι (χωρίς σύζυγο ανάλογα με την επιθυμία του καθενός) το Σάββατο 23 – 9 – 2017 και
ώρα 20:00 με 21:00 στο εστιατόριο του ΚΕΔΑ / Ζούμπερι, για διάθεση αναμνηστικού (της συνάντησης), φαγητού και χορού.
Την επομένη Κυριακή πρωί 24 – 9 – 2017 στο Ιερό Ναό του ΚΕΔΑ/Ζ θα τελεστεί μνημόσυνο για του συμμαθητές που έχουν φύγει
από την ζωή και εν συνεχεία θα παρατεθεί καφές από το κυλικείο του
ΚΕΔΑ/Ζ.
Κατόπιν θα βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες και εν συνεχεία
θα αποχωρήσουμε.
Σημειώσεις :
α. Είναι δεκτές όλες οι εισηγήσεις, προτάσεις ή ιδέες.
β. Οιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε
αναλόγως.
γ. Η οργανωτική επιτροπή είναι : Σμχος Ανδρέας
Ανδρικόπουλος, Σμχος Γεώργιος Νταραράς, Σμχος Νικόλαος
Μπατής και Σμχος Αθανάσιος Ραφαϊλίδης.
δ. Διευθύνσεις, τηλέφωνα και mail’s της επιτροπής αναγράφονται στις επιστολές που σας έχουν αποσταλεί.
Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Σμχος ε.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί προσκυνηματική επίσκεψη
στο Άγιο Όρος από 2/10/2017 έως 6/10/2017.
Κατ΄εκτίμηση το πιθανό κόστος θα είναι 200 € για τους άνδρες και
300 € το ζευγάρι. Η ανωτέρω τιμή ενδέχεται να αλλάξει μετά το άνοιγμα
των προσφορών.
Η προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιο Όρος θα πραγματοποιηθεί εφ
όσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 40 ατόμων.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπευθύνους του Πνευματικού Κέντρου Σμχο ε.α. Πιέρρο Πλατάνα στο τηλ.:
6983 506621 και Σμχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς στο τηλ.: 6983 494949.

«Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας λόγω καλοκαιρινών αδειών
του προσωπικού του, γνωστοποιεί στους ασφαλισμένους του Ταμείου
τα εξής:
α. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/σεις / Τμήματα) του Ταμείου θα διεκπεραιώσουν τις πάσης φύσεως πληρωμές / ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τους αφαλισμένους (μετόχους και μερισματούχους) καθώς και προς τρίτους μέχρι τέλους Ιουλίου 2017. Επίσης, θα
ολοκλρώσυν τις απαραίτητες ενέργειες για την κανονική πληρωμή
του μερίσματος μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και θα διευθετήσουν την
παροχή στοιχείων (κυρίως οικονομικής φύσεως) σε άλλες υπηρεσίες
όπως το Ταμείο έχει υποχρεώση.
β. Το Δ.Σ./ΜΤΑ δεν θα συνεδριάσει εντός του Αυγούστου 2017,
εκτός εάν προκύψει επείγον θέμα για το οποίο πρέπει το Δ.Σ. να ενημερωθεί και να λάβει σχετική απόφαση.
Γ. Κατά το ανωτέρω διάστημα θα γίνεται απρόσκοπα η παραλαβή
της στρατιωτικής αλληλογραφίας και του πολιτικού ταχυδρομείου
από το προσωπικό που θα εναλλάσσεται, λόγω των αδειών, καθώς
και η παραβολή εισερχομένων αιτημάτων μετόχων και μερισματούχων, προκειμένου να αξιολογηθούν, αρμοδίως, εντός μηνός Σεπτεμβρίου 2017».
Σμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος
Γενικός Διευθυντής

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

27/06/2017
05/07/2017.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα
που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων » θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή.
Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να
μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε
ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.
ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα

ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως
δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του
συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην εφημερίδα
του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι τις 5 εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή , η οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης , σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει το Δ.Σ..Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και
όχι κατ΄ ανάγκην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α..
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση
των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα
κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 251 ΓΝΑ
Αγαπητή ΗτΑ
Δυστυχώς, είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω την, κατά την
άποψή μου αδικαιολόγητη – απρόσμενη και ανησυχητική, κατάσταση που αντιμετώπισα στο 251 ΓΝΑ, και να σας την αποστείλω για δημοσίευσή της, εάν και εφόσον κρίνετε ότι πρέπει
να δημοσιευθεί. Ειλικρινά δεν θα προέβαινα σε τέτοια διαμαρτυρία, αλλά το κάνω επειδή μέσα σε ένα χρόνο είναι το δεύτερο
περιστατικό πολύχρονης αναμονής που αντιμετωπίζω. Το πρώτο
περιστατικό αφορούσε μια σειρά φυσιοθεραπειών που έπρεπε
να κάνει η σύζυγός μου, όπου το αρμόδιο Τμήμα μου έδωσε
ως πιθανό χρόνο εξυπηρέτησης μετά από ένα τετράμηνο. Το
δεύτερο περιστατικό είναι αυτό που περιγράφω παρακάτω.
Συγκεκριμένα:
Την 1η Μαρτίου 2017, επισκέφθηκα το εξωτερικό χειρουργικό του 251 ΓΝΑ για ένα θέμα βουβωνοκήλης που με απασχολούσε. Ο αρμόδιος χειρούργος ιατρός αφού με εξέτασε,
διαπίστωσε το πρόβλημα και απεφάνθη ότι πρέπει να χειρουργηθώ. Όμως, λόγω του ότι δεν υπήρχε αρκετός αριθμός χειρουργείων, μου είπε ότι, θα έπρεπε να περιμένω περίπου 4
μήνες. Ναι όπως το ακούτε, 4 μήνες. Φαίνεται ότι η τετράμηνη
αναμονή είναι πλέον καθιερωμένη στο 251ΓΝΑ.
Έκτοτε, δηλαδή από την 1η Μαρτίου και μετά με δική μου
πρωτοβουλία και όχι λόγω ιατρικής απαίτησης, επισκέφθηκα
το εξωτερικό χειρουργικό του 251 ΓΝΑ άλλες τρείς φορές,
στις 24 Απριλίου – στις 18 Μαΐου και 14 Ιουνίου αναζητώντας
προφανώς κάποια λύση στο πρόβλημα μου. Όλες τις φορές με
εξέτασε ο ίδιος χειρούργος ιατρός. Την τελευταία φορά που
πήγα στο 251ΓΝΑ, δηλαδή στις 14 Ιουνίου 2017, ο ιατρός αφού
με εξέτασε και επιβεβαίωσε και πάλι την αναγκαιότητα της χειρουργικής επέμβασης, μου είπε ότι θα πρέπει να περιμένω τη
σειρά μου την οποία τώρα επανεκτίμησε για μετά τον Αύγουστο,
επεκτείνοντας έτσι άλλους 2 μήνες την αρχική τετράμηνη ανα-

μονή, καθότι όπως μου ξαναείπε ακόμα δεν υπάρχουν αρκετά
χειρουργεία.
Για την έλλειψη βέβαια αυτή όπως και στο Τμήμα Φυσιοθεραπειών, ασφαλώς κάποιοι ευθύνονται. Ο μόνος που κατά τη
γνώμη μου δεν ευθύνεται είναι ο συγκεκριμένος ευγενέστατος
και πολύ συνεργάσιμος ιατρός. Επισημαίνω δε ότι, την 1η Μαρτίου ο ίδιος ιατρός είχε προσδιορίσει αρχικά, ως πιθανό χρόνο
χειρουργικής επέμβασης, μετά ένα τετράμηνο, δηλαδή προς τα
τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, ενώ στις 14 Ιουνίου 2017 μετατοπίστηκε η ημερομηνία για μετά τον Αύγουστο και βλέπουμε.
Κατόπιν αυτού στις 14 Ιουνίου 2017, αφού προηγουμένως
ενημέρωσα σχετικά τον παραπάνω χειρούργο ιατρό, θεώρησα
σκόπιμο να απευθυνθώ στη Διοίκηση του 251 ΓΝΑ και να εκθέσω το πρόβλημά μου, εκφράζοντας παράλληλα και την εύλογη απορία και αγανάκτησή μου για την έλλειψη χειρουργείων.
Ο Δκτής του 251 ΓΝΑ αφού άκουσε και κατέγραψε το αίτημά
μου, υποσχέθηκε ότι θα ερευνήσει το θέμα και θα με απαντήσει.
Πράγματι, στις 16 Ιουνίου επικοινώνησα εγώ τηλεφωνικά μαζί
του και ΔΥΣΤΥΧΩΣ έλαβα την ίδια απάντηση που μου έδωσε
και ο χειρούργος ιατρός. Δηλαδή, ότι λόγω έλλειψης αρκετών
χειρουργείων, πρέπει να κάνω υπομονή και να περιμένω έως
ότου έρθει η σειρά μου, ενδεχομένως και μετά τον Αύγουστο…
…. δηλαδή ζήσε Μάη μου, που λέει και η παροιμία.
Βέβαια, μετά από αυτήν την εξέλιξη, εάν το επέτρεπαν τα οικονομικά μου θα απευθυνόμουν σε ιδιωτικό Νοσοκομείο και
θα έλυνα το πρόβλημά μου εντός 24 ωρών, όπως εξάλλου παραδέχτηκε και ο Δκτής του 251 ΓΝΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ η πρωτόγνωρη
αυτή κατάσταση του 251 ΓΝΑ, ενδεχομένως τελικά να με οδηγήσει σε άλλο Κρατικό ή και Ιδιωτικό Νοσοκομείο καθότι το
251ΓΝΑ μπορεί να παίζει με την υγεία μου αλλά εγώ όχι.
Κατόπιν της ανωτέρω κατάστασης εκφράζω την λύπη, τον
προβληματισμό και την αγανάκτησή μου, για τις δυνατότητες
του 251ΓΝΑ και τις υπηρεσίες νοσηλείας που παρέχει στα εν

αποστρατεία στελέχη της ΠΑ, ή τουλάχιστον προς το άτομό μου.
Εάν τα συναισθήματά μου αυτά είναι δικαιολογημένα ή όχι ας
το κρίνουν οι συνάδελφοι μου και οι αρμόδιοι του 251 ΓΝΑ και
του ΓΕΑ.
Προσωπικά, δεν μπορώ να δικαιολογήσω όλη αυτή τη καθυστέρηση και την αβεβαιότητα. Δηλαδή εάν γινότανε ένας πόλεμος, δεν θα υπήρχαν χειρουργεία; Δεν νομίζω. Όπως επίσης
δεν μπορώ να δικαιολογήσω, και την τεράστια δυσκολία, υπομονή και επιμονή που χρειάζεται για να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά τις πρωινές ώρες με το τμήμα των ραντεβού. Μια απαράδεκτη κατάσταση, που ασφαλώς οι περισσότεροι γνωρίζουμε,
αλλά και που κανένας αρμόδιος δεν κάνει κάτι για να διορθωθεί.
Θεωρώ επίσης υποχρέωσή μου να επισημάνω την ευγένεια
με την οποία με αντιμετώπισαν τόσο ο χειρούργος ιατρός των
εξωτερικών ιατρείων ( δεν νομίζω να έχει σημασία το όνομά
του) όσο και ο Δκτής του 251 ΓΝΑ, αλλά και την κατανόηση
που έδειξαν στο πρόβλημά μου. Δυστυχώς όμως μόνο η ευγένεια και η επίδειξη κατανόησης, αν και είναι πολύ σημαντικά
στοιχεία, εν τούτοις δεν είναι αρκετά για να λειτουργήσει το
Νοσοκομείο μας όπως όλοι επιθυμούμε και για το οποίο όλοι
μας πληρώνουμε.
Ευελπιστώ και εύχομαι, η άσχημη έως αρνητική εντύπωση
που μου δημιουργήθηκε, να είναι προσωπική και περιστασιακή,
ενώ η πραγματικότητα να είναι εντελώς διαφορετική διατηρώντας το 251ΓΝΑ, το διαχρονικό καμάρι της ΠΑ, έναν φορέα
παροχής υψηλών υπηρεσιών νοσηλείας.
Ευχαριστώ την ΗτΑ για την φιλοξενία
Σκιάς Δημήτριος
Υπτχος (Ι) εα
2106819459 και 6944-757752
Υ/Γ: Αντίστοιχη επιστολή στάλθηκε στον κ.ΑΓΕΑ

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΧΗΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4387/2016
Συνάντηση του Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ. με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α» πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Παραρτήματος.
Από το Σύλλογο «ΑΞ.Ι.Α» διατυπώθηκε το αίτημα για κατάργηση του άρθρου 12 του νόμου
«Κατρούγκαλου», που για ορισμένες κατηγορίες καταργεί το δικαίωμα στη σύνταξη λόγω χηρείας.
Το Δ.Σ. τόνισε ότι υποστηρίζει το δίκαιο αίτημα τους, ζητά την κατάργηση της συγκεκριμένης
διάταξης, και υπογράμμισε ότι είναι αντίθετο στις περικοπές συντάξεων χηρείας, είτε του δημοσίου
είτε του ιδιωτικού τομέα.
Επιπλέον το Δ.Σ σε έκτακτη συνεδρίαση συζήτησε το πολύ σοβαρό θέμα της κατάργησης, για
πρώτη φορά στην Ελληνική ιστορία, της σύνταξης μιας αδύναμης κοινωνικής ομάδας, αυτής των
ανδρών και γυναικών που χάνουν τον/την σύζυγό τους και έχουν ηλικία μικρότερη των 55 ετών.
Αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε παρέμβαση προς τους Κυρίους ΥΠΕΘΑ , Α/ΓΕΑ το ΜΤΑ
και την ΕΑΑΑ και να αποστείλει ανοικτή επιστολή – παρέμβαση για την υποστήριξη των μελών
της ΕΑΑΑ , καθώς και τη συμμετοχή του Προέδρου Ασμχου ε.α. κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ στην συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, που διοργανώνει ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α. στην Αθήνα την 30/5/2017
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δ.Σ. ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΠΡΟΣ
Κο ΥΠΕΘΑ, Κο Αρχηγό ΓΕΑ, Κο Γενικό Δντή ΜΤΑ, Κο Πρόεδρο ΕΑΑΑ
Αξιότιμοι Κύριοι
Σας είναι γνωστά τα προβλήματα που προκαλούν στις συζύγους θανόντων ο νόμος 4387/2016,
σε ότι αφορά την απονομή των συντάξεων χηρείας και υπενθυμίζουμε τι προβλέπει το άρθρο 12
«Η επιζώσα σύζυγος δικαιούται σύνταξης μόνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της
ηλικίας της, κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου-συνταξιούχου συζύγου. Εάν όμως
έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για
διάστημα τριών ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη
συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της
ηλικίας της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα μόνο τριών ετών»
Η αλλαγή του νόμου και η αποκατάσταση της εμφανούς αδικίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται συντονισμένες κινήσεις από τον Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α.
και άλλους θεσμικούς φορείς.
Σκοπός της παρέμβασης μας είναι να προτείνει ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν σε
επίπεδο ΥΠΕΘΑ, ΓΕΑ, ΜΤΑ και ΕΑΑΑ
Συγκεκριμένα προτείνουμε για τις χήρες των θανόντων ε.ε. ή ε.α. στρατιωτικών που εμπίπτουν
στο άρθρο 12
Α. Να μην χάνουν το δικαίωμα λήψης μερίσματος από το ΜΤΑ, σε περίπτωση που διακόπτεται

η καταβολή της σύνταξης από το ΓΛΚ, έστω και σε ποσοστό 70%. Δεν νοείται σε μια ευνομούμενη
πολιτεία να μην μεταβιβάζονται στην χήρα σύζυγο τα δικαιώματα θανόντος μετόχου ή μερισματούχου, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι νόμιμες εισφορές.
Β. Να χορηγείται αυξημένο βοήθημα πένθους από το ΜΤΑ
Γ. Να έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στην ΕΑΑΑ ως ορφανικά μέλη ή στην χειρότερη περίπτωση ως προαιρετικά μέλη, χωρίς την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.
Επιπλέον επισημαίνουμε ότι καμία από τις προτάσεις δεν προκαλεί επιβάρυνση του κρατικού
Π/Υ, αλλά μόνο του ΜΤΑ.
Αξιότιμοι Κύριοι ΥΠΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, Γεν. Δντη ΜΤΑ Πρόεδρε ΕΑΑΑ
Σας καλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση αυτών των προτάσεων, που θα αμβλύνουν σε κάποιο βαθμό την υφιστάμενη αδικία και με τις ενέργειες σας αυτές
να καταδείξετε την κοινωνική ευαισθησία της Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και της Πολεμικής Αεροπορίας
προς τον σημαντικότερο πυλώνα της δομής των Ε.Δ, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
Τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν μόνο τα ε.ε. και ε.α. στελέχη, αλλά και οι οικογένειες
τους και οποιαδήποτε υποστηρικτική μέριμνα προς αυτές, ενισχύει το φρόνημα και το αξιόμαχο.
Οι Ηγεσίες δηλώνουν συχνά ότι είναι υπερήφανες για την προσφορά των Ε.Δ. και αναγνωρίζουν ταυτόχρονα ότι έχουν πληγεί βάναυσα από τα δημοσιονομικά μέτρα.
Οι δηλώσεις όμως δεν επαρκούν. Πρέπει να αποδείξουν ότι αναγνωρίζουν την ύπαρξη και
του φυσικού δεσμού των οικογενειών με την «υπηρεσία» και ότι δεν βρίσκονται μόνες σε τυχόν
δυσκολίες.
Αξιότιμοι Κύριοι ΥΠΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, Γεν. Δντη ΜΤΑ Πρόεδρε ΕΑΑΑ
Αδράξτε την ευκαιρία να αποδείξετε ότι όταν υπάρχουν νομοθετικές αδικίες, αναγνωρίζετε
τα λάθη, αντιδράτε και κάνετε ότι είναι δυνατόν για την αποκατάσταση αυτών που θίγονται.
Εμείς τα εν αποστρατεία στελέχη εξακολουθούμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό που ήμασταν
και γι΄ αυτό που είμαστε. Είμαστε ενωμένοι και μαζί με το ε.ε. προσωπικό δεν θα επιτρέψουμε σε
κανένα να καταστρέψει το μέλλον αυτής της χώρας και το αύριο των παιδιών μας.
Υποστηρίζουμε δυναμικά τα δικαιώματά μας μέχρι την τελική δικαίωση, πιστεύοντας ότι
«Η ΜΟΝΗ ΧΑΜΕΝΗ ΜΑΧΗ,
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕΣ ΠΟΤΕ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ
Ασμχος ε.α.
Σγος ε.α.
Σγος ε.α.
Επγός ε.α
Επγος ε.α.

Αθανάσιος Δανιηλίδης, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Λασπίδης, Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Μυλώσης, Γραμματέας
Συμεών Γιαννακίδης, Ταμίας
Γεώργιος Χριστίδης, Διαχειριστής
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Σμηναρχου ε.α . Καμποσιώρα Γεωργίου
«ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΞΥΡΑΦΙΑ»
Εκεί στου «Hilton Hotel» τη χλιδάτη ανεμελιά
εγκαταστάθηκε πάλι η γνωστή Συντροφιά.
Τρόικα λεγόταν παλιά, τώρα κάπως αλλιώς,
έτσι να μπερδεύει τα ρούχα του ο ... Μανωλιός
και κατ' επέκταση να δέχεται «Στάχτη» ο λαός.
Πριν από επτά χρόνια σε πολλά Υπουργεία,
μπήκε των «Εταίρων» η Ελεγκτική κουστωδία,
κρατώντας, αντί για μολάβια, ψαλίδια.
«Μέτρα» απαιτούσαν, θεωρητικά σωσίβια,
με την Κυβέρνηση να ... τροφοδοτεί τα Ψαλίδια.
Τα ετήσια «Δώρα» αρχικά Ψαλιδίστηκαν
και στη συνέχεια τελείως εξαφανίστηκαν.
Άρχισαν αρκετές ποσοστιαίες περικοπές,
διάφορες άλλες εφευρετικές συνεισφορές
και επιπλέον επιβαρύνσεις Φορολογικές.
Συνεχείς αξιολογήσεις ... δείχνουν μεταρρυθμίσεις,
δηλαδή της Σύνταξης περαιτέρω κακοποιήσεις.
Τα Ψαλίδια τώρα έχουν γίνει ξυράφια
και ελλείψει σύνταξης μας παίρνουν τα ... κεφάλια.
Σχήμα λόγου; Ίσως, Δικάστε την ανασφάλεια.
Πηγαινοέρχεται η Ελεγκτική Πενταρχία,
προκαλώντας πάντοτε εύλογη ανησυχία
στη στοχευμένη πλέον γεροντική παρουσία,
που αντιστέκεται πεισματικά και δεν πεθαίνει,
παρότι εκάστοτε στο κέντρο του στόχου μπαίνει.
Είναι τα έξοδα πολλά, τα φάρμακα ακριβά,
ανέβηκε και το «προσδόκιμον» αρκετά Ψηλά
και δεν αντέχουν τα Δημόσια οικονομικά.
Δεν σκοτώνουν ευθέως τα γηρασμένα ... άλογα,
αλλά με τον τρόπο τους ενεργούν ανάλογα.

Δε φτάνουν δέκα εργαζόμενοι υποστηρίζουν
τη σύνταξη ενός Συνταξιούχου να στηρίξουν.
Οι σημερινοί Συνταξιούχοι ως εργαζόμενοι
δεν είχαν μόνον υπέρμετρη εξισορρόπηση,
αλλά και καλή αποθεματική συσσώρευση.
Το Κράτος με την παρεμβατική του πολιτική
έδωσε στ' αποθεματικά τη χαριστική βολή.
Τελευταία πλήρωσε από αυτά δόσεις δανείου
που πήρε εκ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ιδού οι υπεύθυνοι που κινούνται εκτός σχεδίου.
Εθελοτυφλούντες βέβαια το αντιπαρέρχονται
και με τη «βελόνα» στραμμένη στον ΕΦΚΑ πορεύονται.
Υποχρέωσή τους είναι νομική και ηθική
για των αποθεματικών αυτών την επιστροφή.
Λίγη μόνον αυτογνωσία πάρα πολύ ωφελεί.
Τώρα που τ' αντίμετρα έχουν πλέον «εξασφαλιστεί»,
μία (1) μείον μονάδα ΦΠΑ ίσως είναι αρκετή
να δώσει λύση διαρκή αν στον ΕΦΚΑ διατεθεί.
Τους απόμαχους της εργασίας θ' ανακουφίσει,
δίνοντας ηθική και υλική ικανοποίηση.
Δεν είναι δυνατόν σε κάθε αξιολόγηση
η Σύνταξη να είναι υπό αναθεώρηση,
με την αφαιρετική πάντοτε προϋπόθεση.
Η Σύνταξη δεν αποτελεί κοινωνική παροχή,
αλλά στις εισφορέτ εκάστου ανταποδοτική.
Πολιτική είναι σαφώς η υπαιτιότητα
για τη Δημοσιονομική πραγματικότητα.
Δεν υπάρχει δυστυχώς συναίσθηση της ευθύνης
και άμεση αντίληψη της προσωπικής κρίσης,
ώστε χαλαρή να είναι η αντιμετώπισή της.
Η Σύνταξη δεν είναι υπαίτια για την κρίση'
Η κακοδιαχείριση άναψε το φυτίλι
στην εύφλεκτη οικονομική ... πυριτιδαποθήκη.
Οι Διαχειριστές καθόλου δεν παραδειγματίζουν
αφού οι συνέπειες εκ της κρίσης δεν τους εγγίζουν.
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Θεωρώ καθήκον μου να ευχαριστήσω το προσωπικό του
251 ΓΝΑ και ιδιαίτερα του αγγειολογικού και καρδιολογικού
τμήματος, της ΜΕΘ και προσωπικά του Διευθυντή του καρδιολογικού τμήματος, τον κ. Σωτήριο Κούβελλα, για τις μεγάλες
προσπάθειες που κατέβαλαν κατά την πρόσφατη πολύ σοβαρή
κατάσταση της υγείας μου.

Παρακαλώ να δημοσιευθεί στην
Ηχώ. "Θέλω να ευχαριστήσω τον
Ασμχο καρδιολόγο κ. Κουργιαννιδη
Γ. και την ομάδα του για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλήματος
μου και επίσης το νοσηλευτικό
προσωπικό της Καρδιολογικης κλινικής του ΓΝΑ για την προθυμία και
άψογη συμπεριφορά του.

Θεόδωρος Μανουσακάκης
Επγος ε.α. τηλ.2108611622

Νίκος Ποντίδας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω μέσω των στηλών της εφημερίδος μας, τις θερμές ευχαριστίες προς
την Διεύθυνση της νευρολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ ως και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις άοκνους και συνεχείς προσπάθειες για την τελική και επιτυχή έκβαση της υγείας της θυγατέρας μου Μαριάννας.
Επίσης ευχαριστώ θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιαιτέρως την κ. Βασιλοπούλου Πολυξένη
για τις προσπάθειες και την τελική και επιτυχή έκβαση της υγείας της θυγατέρας μου στη ψυχιατρική κλινική του
251ΓΝΑ.
Ι. Πράσινος
Σμηναγός ε.α

Ελληνοορθοδοξία - Εθνική Αγωνία
Απ' τα βάθη των αιώνων
στην ένδοξη πατρίδα,
γεννήθηκε ελπίδα,
γνώση, νόμος ηθικός,
γεννήθηκε κι ο σεβασμός,
που 'γινε παιδαγωγός,
ώσπου να 'ρθει ο Χριστός
να κάνει την οργή αγάπη
και τον άνθρωπ' αδελφό.
Αυτός ο Άγνωστος Θεός
της Πνύκας και των προφητών
ήλθε στον κόσμο μας εδώ
κι έφερε το Άγιο Φως.
Ελήλυθεν η ώρα ινά δοξασθή
ο υιός του Ανθρώπου
αναφώνησε ο Λυτρωτής
στους Έλληνες πιστούς του τόπου.
Δίδαξε τον κόσμο όλο
κι εδραιώθηκε στερρά
στη δοξασμένη μας γωνιά.
Στη χώρα αυτή τη δοξασμένη
και την πολυπροικισμένη,
χρωστούν οι αγνώμονες
του κόσμου
τη δική τους λευτεριά.
Λευτεριά ειν' η αλήθεια
και η έλλειψη του τρόμου.
Είν' ειρήνη στη καρδιά.
Η δική μας η πατρίδα
κρύβει δόξες ξακουστές
κρύβει χάρες και χαρές
μίση και καταστροφές.
Η ευθύνη κι η δόξα
η νίκη και η καταστροφή
βγαίν' απ την Ελληνοψυχή.
Πότε γίνεται γενναία,
άλλοτε προδοτική.
Κάποτε τα δίνει όλα
όμως είν' και κλεπτική.
Κάποτ' εκλέγει τους αξίους
άλλοτε τσ' ανεπαρκείς.
Αχ πόσ' είν' παράξενη
η δική μας η ψυχή.
Ο Έλληνας προικίσθηκε
με διάνοια και γνώση
μα και μ' άστατη ψυχή,
που αδιάκοπα μας οδηγεί σε πτώση.
Πλούτη και καλοπέραση

δεν οδηγούν στη δόξα
μα εις στην περιφρόνηση
αυτών που κράτησαν ψηλά τη δάδα,
εδίδαξαν τη φρόνηση
και σήκωσαν στα ουράνια
τη δοξασμένη Ελλάδα.
Γενναία Ελληνική ψυχή
κάποτε αναρωτήσοu,
γιατί θα πρέπει πάντα συ
ενδόξων προγόνων
να χαίρεσαι
θαύματα και θυσίες
και να μην αγωνίζεσαι
για έντιμες εθνικές
κοινές επιτυχίες.
Τ ο Ελληνορθόδοξο το φως
να σ' οδηγεί στο δρόμο
γιατί αυτό αν θα χαθεί,
θα ζεις μέσα στο πόνο.
Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί
πιασμένοι χέρι - χέρι
Ελληνορθοδόξων γιοί,
Ελληνικά χριστιανικά
σκεφτόμαστε - ενεργούμε
Ελληνικά και ορθόδοξα
ψηφίζουμε και εκλέγουμε
αυτούς που κυβερνούνε
και δίκαια απαιτούμε
τη διανομή των αγαθών
με βάση την ευθύνη
και την εργατικότητα
που ο καθείς μας δίνει.
Να παραμείνει η Ελλάδα
μας όπως μάς την αφήσαν.
Πρόγονοι δοξασμένοι,
π' αγωνιζόνταν μόνοι
με του σταυρού τη δύναμη
και του σπαθιού την τόλμη.
Δεν έχουμε δικαίωμα
το αίμα τους το ιερό
να μη το σεβαστούμε
και τους καρπούς που
αφήσακε για μας,
άλλοι να τους χαρούνε
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2017
Υπχος (Ε)ε.α.
Κωνσταντίνος Δελλής
Τ. Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ
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"Η ΕΑΑΑ δείχνει το Κοινωνικό της Πρόσωπο"

"Το Ελληνοορθόδοξο Σχολείο Αργυροκάστρου "Πνοή Αγάπης"
φιλοξενήθηκε στη Λάρισα"
"Μία πρωτοβουλία του Παραρτήματος ΕΑΑΑ / Λάρισας με την υποστήριξη της ΕΑΑΑ"

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Επόμενος σταθμός η 110 ΠΜ και η 337 Μοίρα όπου τα παιδιά
υποδέχτηκαν ο Δκτης της 110 ΠΜ, Σμχος (Ι) Κων/νος Καραμεσίνης
και ο Δκτης της 337 Ασμχος (Ι) Παναγιώτης Παπαμαυρουδής. Μετά
την ενημέρωση για το ρόλο της Μοίρας από τον Επγο (Ι) Ιωάννη
Τζικόπουλο τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά
και να εξερευνήσουν το πιλοτήριο ένα α/φους F-16 ενώ ο κ.
Τζικόπουλος προσπαθούσε με απλό τρόπο να απαντήσει στα ερωτήματά τους για τη λειτουργία και τις επιδόσεις του α/φους.
Λίγο μετά ένα F-16 με κυβερνήτη τον Αρχηγό της Τ.Α, Απτχο
(Ι) Γεώργιο Μπλιούμη προσγειώθηκε στην 110 ΠΜ. Ο Αρχηγός
δείχνοντας τη μεγάλη του αγάπη για τα παιδιά και τη σημασία του
έργου των εκπαιδευτικών ήρθε κοντά τους, τους χαιρέτησε, συνομίλησε και φωτογραφήθηκε μαζί τους.
Στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα στη Λέσχη αξιωματικών της
110 ΠΜ όπου τους επισκέπτες υποδέχτηκε ο Σεβασμιότατος
Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνάτιος και τίμησαν με την παρουσία
τους ο Αρχηγός της ΤΑ, Απτχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Δκτης
της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Κων/νος Καραμεσίνης και ο πρόεδρος του
φιλανθρωπικού σωματείου «Ιωάννης ο Χρυσόστομος» κ. Ιωάννης
Καραμήτρος.
Ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παρ Λάρισας καλωσόρισε και πάλι τους
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και επέδωσε στη διευθύντρια του
σχολείου κα. Κουρεμένου αναμνηστικά δώρα, με το έμβλημα της
πόλης καθώς και μια εικόνα του πολιούχου της Λάρισας, Αγίου
Αχιλλίου ενώ αναμνηστικά δώρα δόθηκαν από τα μέλη του ΔΣ σε
όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
Ο Δκτης της 110 ΠΜ πρόσφερε αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα της Μονάδας.
Κατά την διάρκεια του γεύματος ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, καλωσόρισε τα
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τους μίλησε για την αγάπη του
Χριστού, που ακουμπά τις καρδιές όλων των ανθρώπων και για
την ιστορία της τοπικής Εκκλησίας μέσα στον χρόνο.
Τα παιδιά γεμάτα χαρά και ευγνωμοσύνη, ευχαριστώντας τον
Σεβασμιώτατο και τον Ενδοξώτατο Αρχηγό έψαλλαν και τραγούδησαν σε τρεις γλώσσες, Ελληνικά, Αλβανικά και Αγγλικά ύμνους
και όμορφα χριστιανικά τραγούδια, μέσα από τα οποία φάνηκε το
ξεχωριστό ήθος τους, η καλλιέργειά τους και η άριστη παιδεία και
διαγωγή τους. Ο Σεβασμιώτατος επέδωσε στα παιδιά μία εικόνα
του αγίου Αχιλλίου, ώστε και να θυμούνται την πόλη του, αλλά και
να προσεύχονται ενώπιόν του, επικαλούμενοι την χάρη του και
την προστασία του.
Μετά το συγκινητικό αποχαιρετισμό των παιδιών στο
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και τους οικοδεσπότες στην 110
ΠΜ ακολούθησε επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο, με το ρόλο του ξεναγού να έχει αναλάβει ο εκπαιδευτικός κ. Καραμήτρος ενώ στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε προσκύνημα στα χαριτόβρυτα λείψανα του Αγίου Αχιλλίου στον ομώνυμο Μητροπολιτικό του Ιερό
Ναό. Στο ναό τους υποδέχτηκε ο εφημέριος, πατήρ Ραφαήλ, ο
οποίος τους μίλησε για τη ζωή και το έργο του Αγίου.
Καθώς το βράδυ πλησίαζε οι επισκέπτες αναχώρησαν για το
Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) ΣΚΟΤΙΝΑΣ
προκειμένου να διανυκτερεύσουν. Μετά την υποδοχή από τον Δκτη
Σμχο (Ι) Γεώργιο Φιλιππίδη τα παιδιά με αξιοζήλευτη τάξη και ευπρέπεια ταχτοποιήθηκαν στα δωμάτιά τους ενώ αμέσως μετά η
παιδική περιέργεια, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, τα οδήγησε στην εξερεύνηση του πολύ όμορφου αύλειου χώρου του ΚΕΔΑ και κοντά στη Θάλασσα.
Λίγο αργότερα το δείπνο ήταν έτοιμο και επισκέπτες απόλαυσαν την περιποίηση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού του
ΚΕΔΑ.
Αν και η ώρα ήταν σχετικά προχωρημένη και η κούραση αναμενόμενη τα παιδιά, ενθουσιασμένα από το περιβάλλον, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών κατευθύνθηκαν στην παραλία και άρχισαν όλοι μαζί το παιχνίδι στην άμμο χωρίς να πτοούνται από το
κρύο και τη βροχή που σποραδικά έπεφτε.
Την επόμενη μέρα, αν και το πρωινό είχε καθορισθεί νωρίς, τα
παιδιά είχαν ήδη σχεδιάσει από το βράδυ να βρίσκονται στην παραλία αρκετά νωρίτερα για να παίξουν και να εκμεταλλευτούν κάθε λεπτό από την παρουσία τους στο ΚΕΔΑ.
Μετά το πρωινό και αφού τα παιδιά ευχαρίστησαν τη Δκτη της
Μονάδας και το προσωπικό τραγουδώντας παλαιά υπέροχα τραγούδια, ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού.
Την αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο του ΚΕΔΑ ακολούθησαν οι αγκαλιές αδελφικής αγάπης και τα δάκρυα συγκίνησης.
Οι ευχές δεν ήταν πλέον ανάμεσα σε οικοδεσπότες και φιλοξε-

νούμενους αλλά σε μέλη της ίδιας οικογένειας που περιμένουν
με προσμονή να έρθει γρήγορα η στιγμή που θα ανταμώσουν και
πάλι από κοντά.
Είναι βέβαιο ότι η παρουσία του εννιάχρονου σχολείου «ΠΝΟΗ
ΑΓΑΠΗΣ» στη Λάρισα θα μείνει για πάντα ανεξίτηλη στη μνήμη
μας. Ευχαριστούμε θερμά μέσα από την καρδιά μας τη διευθύντρια
του σχολείου κα. Κουρεμένου, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά
για τις υπέροχες, ανεπανάληπτες στιγμές που μας χάρισαν.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας αισθάνεται την ανάγκη
να ευχαριστήσει:
Τον Σεβασμιότατο Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ Ιγνάτιο που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του ΔΣ να ευλογήσει το γεύμα προς
τιμή των φιλοξενουμένων παρόλο που οι αρχιερατικές του υποχρεώσεις ήταν ιδιαίτερα πιεστικές.
Τον Αρχηγό της ΤΑ, Απτο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη και τον Δκτη
της 110 ΠΜ Σμχο (Ι) Κων/νο Καραμεσίνη για την αμέριστη συμπαράσταση και αρωγή στην οργάνωση της φιλοξενίας καθώς και για
την τιμητική τους παρουσία στην υποδοχή και το γεύμα των φιλοξενουμένων.
Το Δκτη της 337 Μοίρας Ασμχο (Ι) Παναγιώτη Παπαμαυρουδή
και τον Επγο (Ι) Ιωάννη Τζικόπουλο για την υποδοχή και την ενη-

μέρωση.
Το Δκτη Σμχο (Ι) Χρήστο Πανταζή και το προσωπικό της 140
ΣΕΠΗΠ για τη φωτογραφική κάλυψη.
Τον πρόεδρο, Επγο Αλέξανδρο Τζερεμέ και το προσωπικό της
λέσχης α/ξκων για το υπέροχο γεύμα που ετοίμασαν αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον άψογο επαγγελματισμό που τους διακρίνει.
Το Δκτη του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, Σμχο (Ι) Γεώργιο Φιλιππίδη και
το προσωπικό για την υποδοχή και τη φιλοξενία.
Την Υποσμηναγό, Ευαγγελία Καραχάλιου για την προετοιμασία
της φιλοξενίας στο ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ.
Τον πρόεδρο του Φιλανθρωπικού σωματείου «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» κ. Ιωάννη Καραμήτρο για την πολύτιμη βοήθειά
του στην υποδοχή και την ξενάγηση.
Τα μέλη της ΕΑΑΑ/ Παρ. Λάρισας που με την προσφορά τους
ενισχύουν το έργο του σχολείου και ευρύτερα το φιλανθρωπικό
έργο του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου.
Τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ, Απτχο (Ι) ε.α. Σπυρίδων Καββούρη που
από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την ιδέα του Παραρτήματος
Λάρισας και στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης στην όλη προσπάθεια.
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ε.ε. ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Διαπιστώσεις - Επισημάνσεις:

• Στις γκρίζες περιοχές των πινάκων φαίνονται τα έτη υπηρεσίας που στο νέο μισθολόγιο έχουν
«μαζική αντιμετώπιση». Προφανώς σε αυτές τις περιοχές δεν ανήκει ή ανήκει ελάχιστο προσωπικό
και αυτός είναι ο λόγος που περιγράφονται με τις φράσεις “Μέχρι xx έτη υπηρεσίας στο ……….. Κλιμάκιο” και “από xx και άνω στο …….. Κλιμάκιο”. Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτά
τα σημεία …………………διαβάθμιση ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις.
• Το σοβαρότερο πρόβλημα του νέου μισθολογίου φαίνεται στα ποσά που έχουν επισημανθεί με
έντονους αριθμούς. Εύκολα οποιοσδήποτε μπορεί να παρατηρήσει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται οι δικαιούχοι να παίρνουν χαμηλότερο βασικό μισθό από τους κατώτερούς τους βαθμολογικά της κατωτέρας κατηγορίας με τα ίδια ακριβώς χρόνια υπηρεσίας. Οι περιπτώσεις αυτές
αντίκεινται στην νομοθεσία περί αποζημίωσης και προκαλούν νομικά αλλά και συνταγματικά προβλήματα στο νόμο που θα οδηγήσουν το προσωπικό που αδικείται σε αναφορές και προσφυγές εναντίον του νέου μισθολογίου. Να σημειωθεί ότι το εύρος του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερο στα
σώματα ασφαλείας. Η πρότασή μας είναι να ρυθμιστούν σύντομα νομοθετικά αυτές οι περιπτώσεις
πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου ώστε να μην προκαλέσουν αναστάτωση στα εν ενεργεία

στελέχη που θίγονται.
• Τέλος εντύπωση μας προκαλεί το ύψος της αύξησης των αποδοχών των ΔΕΑ και τον Ανθλγων
εκ ΔΕΑ που είναι περί του 40%, υπερβολικά μεγαλύτερη σε σχέση με κάθε άλλη κατηγορία. Ελπίζουμε
αυτό να μην δείχνει προχειρότητα κατά τον σχεδιασμό του νέου μισθολογίου. Κατά την γνώμη μας θα
έπρεπε να είναι ανάλογη με τις άλλες κατηγορίες. Τα χρήματα της εν λόγω επιβάρυνσης έπρεπε να
διατεθούν σε αυτούς που θίγονται ιδιαίτερα δυσανάλογα και θα χρειαστεί να δοθεί προσωπική διαφορά για να καλυφθούν οι μειώσεις στις αποδοχές τους.
Το νέο μισθολόγιο δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις 1125-1128/2016 του ΣτΕ. Αντιθέτως
στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνει επιπλέον τις αποδοχές, με αποτέλεσμα να οδηγεί το προσωπικό στο να συνεχίσει να κάνει αγωγές για την διεκδίκηση των αποδοχών που δικαιούται σύμφωνα
με την εν λόγω απόφαση.
Τα Μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πρέπει άμεσα να
ρυθμίσουν, με λογική και συντηρητική νοοτροπία, τις εισφορές των μισθοδοτούμενων προς αυτά
λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις θα οδηγήσουν σε μειώσεις των πληρωτέων
ποσών.
Ο νόμος 4472/2017 ισχύει από 1/1/2017.

‘‘Ο Χαιρετισμός’’
«Ολονυχτίς θα να σου σειώ, Καλέ μου, το μαντίλι, ως που να
δω στα πέλαγα τον ήλιο ν’ ανατείλει. Ολονυχτίς θα τα βαστώ τα
μάτια μου ανοιγμένα, ως να διαβείς της πίκρας σου τον κάβο, αναπαμένα. Καθώς αγγίζει αυγερινός, φλόγ’ αύθαρτη, το κύμα, θα σου
φωτά η αγρύπνια μου του καραβιού την πρύμα. Όσ’ έχει αστέρια ο
ουρανός, σ’ αστροφεγγιά ανοιγμένα, χιλιάδες μάτια ακοίμητα, θα
ν’ αγρυπνούν με σένα ».
Λίγα δίστιχα (συνωστισμένα) από τα 23 που απαρτίζουν ομώνυμο ποίημα του Άγγελου Σικελιανού. Μέχρι τον θάνατό του το ποίημα έμεινε αδημοσίευτο, και άγνωστο φυσικά, και αυτό ερμηνεύτηκε ως αποκήρυξή του από τον ποιητή. Κάτω από το ποίημα διαβάζομε: 1 Ιουνίου 1917 – νύχτα . Μάνη. (14 Ιουνίου, με το σημερινό).
Εκατό χρόνια από τότε!
Ο χαιρετισμός, λοιπόν, του Σικελιανού στον ‘‘Καλέ μου’’ ήταν
προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α’, που εκείνη τη νύχτα περνούσε
ανοιχτά από τη Μάνη με το αντιτορπιλικό ‘‘Σφακτηρία’’, προς την
πρώτη του εξορία. Είχε επιβιβαστεί, νωρίτερα, στον Ωρωπό. Βαθύς
ο διχασμός του ελληνικού λαού. Βενιζελικοί και Κωνσταντινικοί.
Ανάμεσα στους δεύτερους και πολλοί άξιοι λογοτέχνες, όπως ο εν
λόγω ποιητής. Τι είχε συμβεί;
Όταν το 1909, ο Βενιζέλος, ο δικηγόρος των Χανίων, ο επαναστάτης του Θέρισου, ήρθε στην Αθήνα, προσκληθείς από τους κινηματίες του Γουδή, Ζορμπά και λοιπούς, να αναλάβει την διακυβέρνηση της Χώρας, βρήκε τον διάδοχο τότε Κωνσταντίνο και τους
πρίγκιπες αδελφούς του εκτός στρατεύματος, μαζί και τους στρατιωτικούς συμβούλους του βασιλέως Γεωργίου Α’. Ο Ελευθέριος,
έθεσε τότε τρείς όρους: τη διατήρηση της βασιλείας, την επιστροφή
του διαδόχου και των πριγκίπων στο στράτευμα, και την τοποθέτηση του Μεταξά ως Α’ υπασπιστή του, που είχε μετατεθεί δυσμενώς στη Λάρισα. Την πρόταση την έκανε ο ίδιος ο Βενιζέλος προς
τον Μεταξά. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο που έμενε ο πρωθυπουργός. Τα πράγματα κύλησαν σχεδόν ομαλά.
Με τους βαλκανικούς πολέμους, μια καθαρή εσωτερική υπόθεση των κρατών της χερσονήσου του Αίμου, η Ελλάδα επεκτάθηκε
στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Δημιουργήθηκε η Ελλάδα του
Νέστου. Ο Βενιζέλος υπογράφει τη σημαντικότατη Συνθήκη των
εμπολέμων, στο Βουκουρέστι, 10 Αυγούστου 1913, και θα δεχθεί
τηλεγράφημα από τον μέχρι 18 Μαρτίου 1913 ΔιάδοχοΑρχιστράτηγο και μετέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνο: «Ο Θεός πλουσιοπάροχα ευλόγησε τις προσπάθειές μας. Εν ονόματι του Έθνους,
σας εκφράζω τις βασιλικές μου ευχαριστίες. Νέα και ένδοξος εποχή ανοίγεται ενώπιόν μας. . . Η πατρίς σάς είναι ευγνώμων». Και ο
Βενιζέλος θα απαντήσει στον Κωνσταντίνο: « Με το ευτυχές τέρμα

του δευτέρου (βαλκανικού) πολέμου υπό τον μέγα στρατηλάτη βασιλέα, ο οποίος δια του ξίφους του εμεγάλωσε την Ελλάδα, η φιλτάτη πατρίς καταλαμβάνει την ανήκουσα εις αυτήν θέση στον κόσμο
. . . ».
Ο Κωνσταντίνος συγχαίρει τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος συγχαίρει
τον Κωνσταντίνο.
Και μετά; Τι έγινε μετά, ρε παιδιά; Πως φθάσαμε η Χώρα να έχει
δύο κυβερνήσεις, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την ίδια χρονική περίοδο; Πως φθάσαμε στο διχασμό; Είχε να επιλέξει η Ελλάς, ‘‘η μικρά αλλ’ έντιμος Ελλάς’’, μεταξύ άσπρου ή μαύρου; Κάνατε μεγάλα
βήματα, συγκλίνοντα, και δοξάσατε την πατρίδα, Στρατηλάτη
Κωνσταντίνε και Εθνάρχη Βενιζέλε. Αλλά ως μεγάλοι κάνατε και
μεγάλα λάθη. Αν, λοιπόν, πιστεύομε ακόμη, ότι η Ελλάδα τότε έπρεπε να επιλέξει την πλήρη ουδετερότητα (Κωνσταντίνος), ή την
απροκάλυπτη εμπλοκή μας στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο (Βενιζέλος)
σημαίνει, αλίμονο, ότι ο διχασμός συνεχίζεται. Βεβαίως, δεν θα
διερωτηθούμε ποιόν δικαίωσαν τα γεγονότα. Απλώς θα δηλώσομε,
με αφοριστική διάθεση, ότι τα γεγονότα δεν δικαίωσαν κανέναν.
Οι Σύμμαχοι, λοιπόν, οι Ανταντικοί, που είχαν μεταφέρει δυνάμεις στη Μακεδονία με αρχιστράτηγο τον γάλλο Σεράιγ, αντί να χτυπήσουν τον Κωνσταντίνο, ως φιλογερμανό και υπέρμαχο της ουδετερότητας, χτύπησαν τον ελληνικό λαό. Με ποιόν τρόπο; Τον
Σεπτέμβριο 1916 είχε σχηματιστεί η Κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης,
στη Θεσσαλονίκη, από τους Ελευθέριο Βενιζέλο, ναύαρχο Παύλο
Κουντουριώτη και στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή, με την υποστήριξη, βεβαίως, των όπλων της Αντάντ. Τον Νοέμβριο, γαλλο-βρετανικό εκστρατευτικό σώμα, άνω των 2500 ανδρών, αποβιβάζεται
στο Φάληρο και βαδίζει εναντίον της Κυβερνήσεως του
Κωνσταντίνου και του λαού των Αθηνών, από οδό Πειραιώς και
λεωφόρο Συγγρού. Θα γίνουν δεκτοί με καταιγισμό πυροβολισμών,
με πρωτοβουλία του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει τον Βενιζέλο. Τα γαλλικά πολεμικά πλοία βομβαρδίζουν την
Αθήνα, με κύριο στόχο το παλάτι. Θα επέλθει ανακωχή με τη μεσολάβηση ξένων πρεσβευτών και οι ανταντικές δυνάμεις θα υποχωρήσουν με σημαντικές απώλειες, εκατέρωθεν. Θα κηρύξουν όμως
την Ελλάδα σε αποκλεισμό που κράτησε επτά μήνες, με αρκετές
χιλιάδες θύματα, από ελλείψεις ψωμιού και φαρμάκων. Ο
Κωνσταντίνος θα χαρακτηριστεί από την Αντάντ ως ο πιο μισητός
άνθρωπος στην Ευρώπη, μετά τον Κάιζερ. Και ο λαός των Αθηνών
διά του αρχιεπισκόπου Θεόκλητου και σύσσωμης της Ιεράς
Συνόδου, θα ρίψει τον λίθον του αναθέματος κατά του Ελευθερίου
Βενιζέλου, ‘‘επιβουλευθέντος την βασιλεία και την πατρίδα’’. Θα
ακολουθήσει αντιβενιζελική φρενίτιδα.

Κάπως έτσι φθάνομε στον Μάιο του 1917, όπου ο Γάλλος γερουσιαστής Ζόναρ θα διοριστεί Ύπατος Αρμοστής των
Προστάτιδων Δυνάμεων με εντολή να πραγματοποιήσει την απόφαση της εκθρόνισης του Κωνσταντίνου. Και βέβαια εξακολουθούμε να είμαστε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος ! ! !
Με το θωρηκτό Μπρούιξ ο Ζονάρ φθάνει στον κόλπο της
Σαλαμίνας, αφού προηγουμένως έχει συναντηθεί με τον Βενιζέλο
στη Θεσσαλονίκη. Συνοδεύεται δε και από πλοία τα οποία μεταφέρουν μία γαλλική μεραρχία. Συναντιέται πάνω στο θωρηκτό με τον
πρωθυπουργό των Αθηνών, Αλέξανδρο Ζαίμη, από τον οποίον τελεσιγραφικά ζητάει να εγκαταλείψει ο Κωνσταντίνος τον θρόνο
μέσα σε 24 ώρες, λέγοντάς του: «Κατάγομαι από το Αράς. Οι
Γερμανοί κάνανε στάχτη την ιδιαιτέρα μου πατρίδα. Δεν θα διστάσω
να κάνω κι εγώ στάχτη την Αθήνα». Τέτοια! Κάθε αντίσταση θεωρείται αδύνατη, από Κωνσταντίνο και Κυβέρνηση. Οι καμπάνες
όλων των εκκλησιών της Αθήνας χτυπούν πένθιμα. Ο
Κωνσταντίνος φεύγει για τον Ωρωπό, ο άτυχος Αλέξανδρος ορκίζεται βασιλιάς, ο Ζαίμης παραιτείται και ο Βενιζέλος φθάνει στον
Πειραιά και μένει στο Μπρούιξ αντάμα με τον Ζονάρ. Και η Αθήνα,
γαλλοκρατούμενη. Οι Γάλλοι είχαν στήσει πυροβόλα σε Λυκαβηττό,
Ακρόπολη, Αρδηττό, καθώς και στο Σύνταγμα, την Ομόνοια και την
Πύλη του Αδριανού. Και πάντα στο πνεύμα των αρχών της Γαλλικής
Επανάστασης ! ! !
Θα ειπωθεί: <<Με τις γαλλικές λόγχες έφυγε ο Κωνσταντίνος
από την Αθήνα, με τις γαλλικές λόγχες ήρθε ο Βενιζέλος στην
Αθήνα>>.
Η Ελλάδα, τελικά, εισέρχεται στον πόλεμο. Ο στόχος των
Συμμάχων επιτεύχθηκε. Θα ακολουθήσουν μεσουρανήματα και
συντρίμμια, για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Κάποια επόμενη μέρα ο Βενιζέλος προγραμμάτισε να μιλήσει
στο λαό της Αθήνας, από μπαλκόνι της ‘‘Μεγάλης Βρετανίας’’. Ας
αφήσομε τον Κώστα Βάρναλη να μιλήσει (και αυτός Κωνσταντινικός,
όπως και ο Καρυωτάκης, ο Καρβούνης κ.α.): «Από κάτου από το
μπαλκόνι γαλλικός στρατός και πολυβόλα. Μα ο λαός δεν ερχόταν.
Γιατί; Γιατί όλην την Ελλάδα την έπιασε το ρίγος του τρόμου. Γιατί
Βενιζέλος σήμαινε πόλεμος. Γι’ αυτό ο λαός δεν ήθελε τον Βενιζέλο.
Όχι από ιδεολογία, αλλά από ένστικτο. Και πήγαινε με τον
Κωνσταντίνο που δεν ήθελε τον πόλεμο. Πάλι από ένστικτο. Για το
λαό ο καυγάς δεν ήταν καυγάς ιδεών. Ήταν καυγάς τομαριού».
Ήταν ο πρώτος μεγάλος ελληνικός εμφύλιος του 20ού αιώνα.
14 Ιουνίου 2017.
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας.
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®AΡΘΡΑ
Αποστολή ‘‘ΝΙΚΗ’’

‘‘Ελλάς’’
‘‘Πιο γλυκειά είναι η απλή συναίσθηση
ενός ωραίου καθήκοντος’’.
Ο υπολοχαγός Παπαδάκος και ο συνταγματάρχης
Αδαμίδης απογειώνονται από το Τατόι με αεροσκάφος
Breguet, και χαρακτηριστικό κλήσεως ‘‘Ελλάς’’, για να
πραγματοποιήσουν τον γύρο της Μεσογείου. Εγχείρημα
πρωτοποριακό και παράτολμο για την εποχή. Θα τα καταφέρουν. Η Ελλάς ευγνωμονούσα!
Αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιο του
Παπαδάκου:
«Παρασκευή 8 Ιουνίου 1928 (Ημέρα της εκκινήσεως). Έχουμε αφήσει πλέον το έδαφος και καθώς ανεβαίνουμε
συνεχώς επάνω από το ελληνικόν πέλαγος, νοιώθουμε
τους παλμούς μας να κτυπούν δυνατά. Πόσο διαφορετικά
είναι τα συναισθήματα του ανθρώπου την ώραν που πραγματοποιεί κάτι τι! Με τον κ. διοικητήν, μόνοι οι δυο μας εις
το χάος του απείρου, δεν αντικρύζομεν πλέον ο ένας τον
άλλον, αλλά τα πηδάλια που κρατούμε ο καθένας χωριστά
συνενώνουν τας σκέψεις μας.
Σάββατον 9 Ιουνίου. -Ξεκινούμε από το Χαλέπι στις πέντε
το πρωί ακριβώς. Θαύμα ιδέσθαι ο χιονισμένος Λίβανος με
τους κέδρους του, καιρός έξοχος και η μηχανή μας πάει πάρα πολύ ευχάριστα. Τοπία κυριολεκτικώς μαγευτικά.
Τρίτη 12 Ιουνίου. - Απόγευμα. Συνοδευόμενοι από μυριάδας ενθουσιώντος κόσμου, επιβαίνομεν και σε 1 1/2 ώρα
είμαστε στο αεροδρόμιο της Ηλιουπόλεως. Κάνουμε απάνω
από την ελληνικωτάτη Τάντα δύο βόλτες και ακούμε τας ζητωκραυγάς. Το Κάιρο μοιάζει σαν κάτι εξωτικό, βγαλμένο
από εικόνες παραμυθιού.
Παρασκευή 15 Ιουνίου. - Αντίο Κάιρο. Σύννεφα βαρειά
και τρυπώνουμε μέσα στα μαύρα σπλάχνα τους, τα ξεσχίζουμε και βγαίνουμε απάνω, στους αιθέρας, χωρίς να διακρίνωμε κάτω τίποτε. Επί δύο ολόκληρες ώρες πετούμε
χωρίς το ελάχιστο ίχνος προσανατολισμού. Οπότε εμφανίζονται τα κόκκινα βουνά των άμμων της Λιβύης.
Σάββατον 16 Ιουνίου. - Με την αυγούλα εξεκολλήσαμε
για την Τρίπολη. Περνούμε την Μεγάλην Σύρτιν και είμεθα
ευχαριστημένοι παρά την κακοκαιρία, γιατί την εφανταζόμεθα τρομερώτερη.
Κυριακή 17 Ιουνίου. - Θα ξεκινήσωμε σε λίγο για το
Αλγέριο. Το αεροδρόμιον της Τριπόλεως απέχει από την
πόλιν 40 χιλιόμετρα. Και όμως είναι παρόντες πάντες οι
Έλληνες που άφησαν για το χατήρι μας τη δουλειά τους, και
προ παντός μας κάνει εντύπωση ότι είναι επί τόπου άυπνος
και ο Ιταλός διοικητής.
Δευτέρα 18 Ιουνίου. - Πάλι ξεκίνημα πρωινό. Σύννεφα,
σύννεφα πολλά, πηχτά, θαμπά, αδιαπέραστα. Ο κ. διοικητής
μου γράφει: "Ανέβα όσο μπορείς ψηλότερα". Καβαλλάμε τα
σύννεφα, και επί πέντε ώρες διασχίζουμε το προβληματικό
άγνωστο. Δεν ξέρουμε αν εφθάσαμε ή όχι, δεν έχουμε καρδιά να κατεβούμε, γιατί μπορεί να τρακάρουμε σε τίποτε
βουνά. Ζωηρά συζήτησις με σημειώματα.
Τρίτη 19 Ιουνίου. - Στας τρεις μετά τα μεσάνυχτα επί ποδός
στο αεροδρόμιο. Σχεδόν έβρεχε. Μαυρίλα φρικτή.
Συσκεπτόμεθα. Μας προλαμβάνει ένα επείγον τηλεγράφημα από το Παρίσι του φίλου μας άσσου Κοστ: "Θύελλα σε
όλη την Ισπανία και την Γαλλία. Αναβάλατε".
Πέμπτη 21 Ιουνίου. - Η μεγάλη ημέρα. Δεν έχει ξημερώσει
ακόμη καλά στο αεροδρόμιο. Πριν μπούμε θέλουμε να πιούμε καφέ. Καφενεδάκι υπάρχει ανοιχτό. Ψάχνουμε τις τσέπες μας. Έχουμε μόνο λίρες αγγλικές. Είναι αδύνατο να τις
χαλάσουμε. Τα λεπτά μας δεν περνούν, και όμως περνούν
γρήγορα τα δευτερόλεπτα. Εμπρός, έστω και χωρίς καφέ.
Στας πέντε απογείωσις. Για το Παρίσι.
Παρασκευή 29 Ιουνίου. - Ο πρεσβευτής μας κ. Πολίτης μας
έβαλε την ιδέα να μετάσχωμε του διαγωνισμού για το κύπελλο της λογίας πριγκηπίσσης Μπιμπέσκο. Μετά 10 ώρ.
και 55 λ. φθάνουμε στο Βουκουρέστι περνώντες Άλπεις,
Μόναχο, Βιέννη, Βελιγράδι κλπ. Ο ρουμανικός Τύπος γράφει, ότι κατερρίψαμε το ρεκόρ και ουσιαστικώς μας ανήκει
το κύπελλον.
Κυριακή 2 Ιουλίου 1928.- Απογείωσις. Ένα παιχνιδάκι το
δρασκέλισμα της Βαλκανικής. Το μεσημέρι στη
Θεσσαλονίκη, μικρός σταθμός για να συμπέσουμε στην ώρα
που μας είπαν και να μην ταλαιπωρήσουμε τους Αθηναίου
σε πολύωρη αναμονή. Έχουμε κάμει 12.800 χιλιόμετρα εντός 75 ωρών και 35 λεπτών. Καθώς αντικρύζουμε την
Πάρνηθα, η καρδιά μας χτυπάει πολύ δυνατά. Το θέαμα του
τόσου κόσμου μας ζαλίζει και προσγειούμενοι πέφτουμε
στην αγκάλη του πλήθους, χωρίς να ακούμε και να βλέπουμε καθαρά το χαλασμό του λαϊκού συναγερμού. Τίποτα από
την υπεροψία του θριάμβου. Πιο γλυκειά είναι η απλή συναίσθησις ενός ωραίου καθήκοντος».

Tελετή Απονομής Ηθικών Αξιών
Τατόι, 12 Δεκ. 2016.
Αποσπάσματα ομιλίας Ανδρέα Στραβοπόδη, Κυβερνήτη NORATLAS.
Κοιτάζοντας πίσω, στα χρόνια που πέρασαν, ξεπροβάλλουν γεγονότα και στιγμές της Πολεμικής Αεροπορίας που δεν ξεχνιούνται, δεν ξεθωριάζουν. Είναι τα ορόσημα μιας πορείας που
συνεχίζεται. Η λήθη του χρόνου δεν τα διαγράφει. Μένουν εκεί
για να τα βλέπουν οι επερχόμενοι, να παραδειγματίζονται, και ψυχικά να προετοιμάζονται για νέες θυσίες, αν απαιτηθεί. Ιδιαίτερα
στις μέρες μας, λόγω της προκλητικής στάσης των γειτόνων μας,
η ανάμνηση αυτών είναι αναγκαία και ωφελεί πολλαπλά. Ένα τέτοιο ορόσημο είναι και η ‘‘Αποστολή ΝΙΚΗ’’. Το BBC την βάπτισε .
. . Πτήση Αυτοκτονίας.
Οι ηθικές αμοιβές της Πολιτείας αποδίδουν αναγνώριση και
τιμή. Δεν επιζητούνται, ούτε επιδιώκονται. Μόνον γίνονται αποδεκτές. Όταν δίδονται έγκαιρα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αλλά και
η εκ των υστέρων αναγνώριση, εξ ίσου ωφελεί. Δίνει την ευκαιρία, οι νεώτερες γενιές μαχητών, οι νέοι Ίκαροι, να μαθαίνουν, τα
δε παιδιά να θαυμάζουν τα κατορθώματα των πατεράδων και παππούδων τους.
Τότε, ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις και τα αίτια, η «κρίση»
ήταν γεγονός. Ο ελληνισμός ήταν με τη θηλιά στο λαιμό. Η πατρίδα κινδύνευε. Οι τότε κρατούντες, μετά από συνεχή, δικά τους,
αλλά και διαχρονικά σφάλματα, κατάλαβαν ότι δεν ήταν δυνατόν
να μείνει η Κύπρος αβοήθητη. Η απόφασή τους ήταν αναγκαία,
αλλά κατέληξε μοιραία. Την μεταφορά των ελλήνων Καταδρομέων και του οπλισμού τους ανέλαβε η Πολεμική Αεροπορία, με
την 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών, με τα αεροσκάφη ΝORATLAS, με σωρεία προβλημάτων, λόγω παλαιότητος. Όσον αφορά
στα πληρώματα, εδώ είμαστε, μας βλέπετε. Είμαστε αυτοί, που
τότε συνέπεσε να πετούμε τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Αν δεν
είμεθα εμείς, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θα ήσαν. Η εκπαίδευση
και η πίστη στην εκτέλεση του καθήκοντος ήταν και είναι δεδομένη, για όλους τους συναδέλφους. Νοιώθουμε υπερήφανοι. Τα
καλά λόγια μας ευχαριστούν.
Στις πολεμικές επιχειρήσεις, το βάρος δίδεται στα μαχητικά
αεροσκάφη. Εκεί κρίνονται τα πάντα. Εκεί γίνονται μάχες. Εκεί
κρίνεται η νίκη. Αυτοί υπερασπίζονται τους ουρανούς μας. Αυτό
γίνεται και τώρα, αυτό θα γίνεται και στο μέλλον. Εκείνη την
εποχή, όλοι έβλεπαν την επερχόμενη σύγκρουση με το ίδιο
πνεύμα. Στα τότε μαχητικά είχαν όλοι στρέψει την προσοχή τους.
Τα μεταφορικά αεροσκάφη δρουν στα μετόπισθεν. Είναι άοπλα
και προστατεύονται από την Αεράμυνα της Χώρας.
Όμως, όλως ξαφνικά, εκείνη τη νύχτα, τα πράγματα αντεστράφησαν. Η 354 Μοίρα μπήκε στην καρδιά των γεγονότων. Άφησε
τα ασφαλή μετόπισθεν και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή. Ήταν ο
σημαιοφόρος μιας προσπάθειας που στόχο είχε να βοηθήσει τον
Ελληνισμό.
Εκείνες τις δύσκολες και τραγικές στιγμές, οι πολλοί αγωνιούσαν, μερικοί αμφέβαλλαν και άλλοι ήσαν διστακτικοί για την
επιτυχία του εγχειρήματος. Και όμως, τα Πληρώματα της Μοίρας,
με μπροστάρηδες τους Κυβερνήτες, υπακούοντας, ως όφειλαν,
στο κάλεσμα της Πατρίδας ξεκίνησαν. Πίστεψαν στη βοήθεια του
Θεού, στις δυνάμεις τους και στα όσα είχαν διδαχθεί. Και πέτυχαν.
Και τότε γράφτηκε Ιστορία. Η Ιστορία αυτή ήταν απαίτηση της Πατρίδας. Η Πολεμική Αεροπορία έδωσε την εντολή. Η 354 ΜΤΜ, με
όλο το προσωπικό, ανέλαβε την ευθύνη. Δεκατρία Πληρώματα
Αέρος την έγραψαν. Δεκατρείς Κυβερνήτες την υπέγραψαν. Το
πλήρωμα του Α/φους της αποστολής ΝΙΚΗ 4, (ΠαναγόπουλοςΚυβερνήτης, Συμεωνίδης-Συγκυβερνήτης, Δάβαρης-Μηχανικός,
Άνθιμος- Ραδιοναυτίλος, και 29 Καταδρομείς), αλλοίμονο, αγκά-

λιασε τον τόμο της Ιστορίας και έμεινε να φυλάσσει τον Λόφο της
Μακεδονίτισσας, στη Λευκωσία. Το μνημείο που στήθηκε, αργότερα εκεί, θυμίζει στους ελεύθερους ανθρώπους, πως η Λευτεριά
κερδίζεται με αίμα.
Απευθυνόμενος, ως διατελέσας Διοικητής, στα πληρώματα
της σημερινής 354Μ, λέγω, είστε θεματοφύλακες και συνεχιστές
μιας παράδοσης για την οποία πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι.
Από τα τιμηθέντα, σήμερα, πληρώματα, ποτέ, κανείς, και για κανέναν λόγο δεν ζήτησε από κανέναν, τίποτε. Πάντοτε πίστευαν, ότι
έκαναν απλά το καθήκον τους. Αυτό είναι βίωμα όλων των αεροπόρων. Ικανοποίησή μας ήταν η επιστροφή, πρόσφατα, στην πατρίδα των ιερών οστών των εκεί πεσόντων. Επιθυμία μας, η
απονομή, μόνον σ’ Αυτούς, της ύψιστης πολιτειακής διάκρισης.
Εκείνη τη νύχτα, η εντολή που δόθηκε στα πληρώματα, ήταν
απλή και σαφής: «Απογειωθείτε για το αεροδρόμιο Λευκωσίας.
Πρέπει να φθάσετε». Ηχεί ακόμη στ΄ αυτιά μας. Αυτή ήταν η απαίτηση της Πατρίδας. Για την εκτέλεσή της είμεθα υπερήφανοι. Αυτό
το νόημα μεταφέρομε, τώρα, στους Αεροπόρους.
Η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε στο Α/Δ Λευκωσίας δεν περιγράφεται. Σαν εικόνα περνά μπροστά μας. Μια φλεγόμενη
σφαίρα. Ένας ορυμαγδός από κροταλίζοντα αντιαεροπορικά πυρά,
που μας στόχευαν. Αναρίθμητες οι τροχιοδεικτικές βολίδες. Βομβαρδισμένος και κομμένος στη μέση ο κύριος διάδρομος. Και
χωρίς φωτισμό. Φθάνοντας στον επιχειρησιακό μας προορισμό,
μετά από 7,5 ώρες πτήσεως, καλύπτοντας απόσταση 1100 μιλίων, σε λίαν χαμηλό ύψος και σε απόλυτο σκότος, η απόφαση,
για προσγείωση ή επιστροφή, πάρθηκε από τους Κυβερνήτες, σε
πλήρη συμφωνία με τα πληρώματά μας, αφού συνυπολογίσαμε
το πολύτιμο φορτίο που μεταφέραμε. Τόσες ψυχές. Τους ΛΟΚατζήδες του ελληνικού στρατού με τον οπλισμό τους και τα πυρομαχικά. Δεν υπήρξε ρίσκο, με την έννοια κορώνα/ γράμματα.
Υπήρξε Απόφαση με Πρωτοβουλία. Όλοι κοιτάξαμε μπροστά. Υπακούσαμε στις εντολές και στη συνείδησή μας. Η Πατρίδα περίμενε.
Είχε απαιτήσεις και έπρεπε να εκπληρωθούν. Μπήκαμε στη φωτιά
και είχαμε τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. Κρατήθηκε ελεύθερο το αεροδρόμιο και αποφεύχθηκε η κύκλωση της Λευκωσίας.
Αν οι εισβολείς πετύχαιναν, η εξέλιξη σήμερα θα ήταν πολύ δυσμενέστερη.
Όλα τα τακτικά λάθη των υπευθύνων συνοψίζονται σε ένα
απλό. Ανυπαρξία συνεννόησης, αλληλοενημέρωσης και προνοητικότητας. Δεν είναι δυνατόν να στέλνεται στην πρώτη γραμμή
των επιχειρήσεων μια επίλεκτη στρατιωτική Μονάδα, 400 περίπου καταδρομείς, να διατίθεται το 65% της μεταφορικής ικανότητος της Π.Α. και να μην διατάσσεται δέσμευση των
αντιαεροπορικών μέσων στην περιοχή προορισμού. Είναι εγκληματική πράξη χωρίς δόλο. Όχι αμέλεια.
Γι αυτό είμαστε, σήμερα, εδώ, ενώπιον σας. Δεχόμενοι τη διάκριση της Πολιτείας. Κοιτάζοντας στα μάτια εσάς και τον ελληνικό
λαό. Απλά, σκεπτόμενοι, ότι κάναμε το καθήκον μας.
Και κάτι για τους αφανείς. Γι’ αυτούς που δεν ήλθαν στο προσκήνιο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι μανάδες και οι γυναίκες
μας. Όλες τους τότε καρτερούσαν. Όλες πίστευαν στους ανθρώπους τους. Όλες αντιλαμβάνονταν τι σημαίνει Πατρίδα. Τους αξίζει το εύγε.
Προσωπικά, νοιώθω ευγνωμοσύνη στη δική μου γυναίκα και
της αφιερώνω τη διάκριση που μας απένειμε η Πατρίδα. Δεν είναι
όμως κοντά μας. Έφυγε σχετικά πρόσφατα από τη ζωή. Παρευρίσκονται όμως τα εγγόνια της, τα παιδιά των παιδιών μας. Σ’ αυτά
παραδίδω την ηθική αμοιβή της Πολιτείας, και ιδιαίτερα στον μικρότερο ακροατή αυτής της αίθουσας, την δύο μηνών εγγονή μας.
Υ.Γ. Η φιλοξενία των λόγων, ελάχιστος φόρος τιμής. Και για
την αντιγραφή, Γρηγόριος Δημ. Νούσιας.

ΧΡΗΣΗ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Δ.
ΥΠΟ ΤΕΚΝΩΝ ε.ε. και ε.α. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Του Επισμηναγού (Ι) ε.α. Γεωρ. Β. Κασσαβέτη
Μέλους του Δ.Σ. ΕΑΑΑ – τ. Δ/ντος Συμβούλου
Σύμφωνα με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα, στα τέκνα των αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, μελών των θεσμικών Ενώσεων,
χορηγείτο σχετικό δελτίο ταυτότητος, με το οποίο εισήρχοντο ελευθέρως στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στα οποία είναι νομίμως δικαιούχοι νασηλείας, στα στρατιωτικά πρατήρια ( ΕΚΕΜΣ-ΠΟΝ-ΣΕΠΑ) και φυσικά στα ΚΕΔΑ, στα οποία μπορούσαν να παραθερίσουν, όταν οι δικαιούχοι
γονείς είχαν προγραμματισθεί για παραθερισμό, ή και να εισέρχονται ελευθέρως για λήψη λουτρού ή φαγητού. Το δελτίο αυτό ίσχυε εφ' όρου
ζωής, ανεξαρτήτως αν οι γονείς ήσαν εν ζωή ή όχι. Μείναμε άναυδοι, όταν προ ολίγων ημερών και εντελώς συμπτωματικά λάβαμε γνώση της
υπό στοιχεία Φ.900/13/252299Σ603/19 Φεβ. 14/ ΓΕΕΘΑ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 διαταγής, με θέμα “Μέριμνα Προσωπικού”,το περιεχόμενο της οποίας
προφανώς μόνο για “μέριμνα” δεν μεριμνούσε. Συγκεκριμένα στην παρ. 1α ρητώς αναφέρεται ότι “ Η είσοδος στα Κέντρα Παραθερισμού των
Ε.Δ. για λήψη λουτρού και φαγητού στα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικών, που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και
δεν είναι προστατευόμενα μέλη, ισχύει όσο ο δικαιούχος στρατιωτικός ή η σύζυγος αυτού, είναι εν ζωή”.
Ειλικρινά, με τις λίγες νομικές γνώσεις που διαθέτουμε αδυνατούμε να κατανοήσουμε ότι η νομική σχέση του τέκνου προς τον γονέα υφίσταται
μόνο όταν ο δεύτερος είναι εν ζωή και παύει να υφίσταται όταν πεθαίνει. Αλλά και πέραν αυτού δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε, τι αλήθεια
εξυπηρετεί η στέρηση αυτού του αμελητέου δικαιώματος των τέκνων μας, να χρησιμοποιούν τις ευκολίες των ΚΕΔΑ; Εαν οι αρμόδιοι του
ΓΕΕΘΑ διαπίστωσαν ότι τα ΚΕΔΑ έχουν υπερκορεσθεί, θέμα το οποίο δεν είναι της δικής τους αρμοδιότητος, αλλά της αποκλειστικής αρμοδιότητος των Επιτελείων, τότε το πρώτο που έπρεπε να διατάξουν αμέσως ήτο ο αποκλεισμός των ιδιωτών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ από τα θέρετρα,
τα οποία ανήκουν στα Μετοχικά Ταμεία των κλάδων των Ε.Δ. , στα οποία εκείνοι δεν είναι μέτοχοι, δεν πληρώνουν και ως εκ τούτου δεν
τυγχάνουν δικαιούχοι. Το ότι τους κατέστησε δικαιούχους “απο το παράθυρο” η ψηφοθηρία του αλήστου μνήμης διδύμου των ΥΠΕΘΑ ΒενιζέλουΜπεγλίτη δεν τους ενοχλεί; Είναι λογικό και δίκαιο να νέμονται τις ευκολίες της περιουσίας των Μετοχικών Ταμείων μή μέτοχοι και να αποκλείονται τα τέκνα εκείνων που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για την Πολεμική Αεροπορία και την Πατρίδα και πλήρωναι μια ζωή στα Μετοχικά
Ταμεία; Κλείνοντας εκφράζουμε την πλήρη απογοήτευσή μας που ένα τέτοιο έγγραφο φέρει την υπογραφή του τέως Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού
Μιχαήλ Κωσταράκου.
Όπως όμως και να είναι τα πράγματα, η στέρηση του ελαχίστου αυτού δικαιώματος των παιδιών των ε.ε. και ε.α. Αξιωματικών, πέραν του
γεγονότος ότι σε τίποτε δεν οφελεί, είναι άδικη, παράλογη, παράνομη και καταχρηστική. Για τους παραπάνω λογικούς, και νόμιμους λόγους
κάνουμε έκκληση στον άξιο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο κ. Αποστολάκη να προβεί στην άμεση ανάκληση της εντελώς άσκοπης αυτής διαταγής.
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ΕΚΘΕΤΟΙ ΟΣΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Α.
Λάρισα 19 Ιουνίου 2017

Π

ριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής του κ. Καμμένου για την απαξίωση των σχολών υπαξιωματικών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ της ΠΑ,
ήρθε η απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου
(ΑΑΣ) να επιβεβαιώσει τα έντεχνα προσχηματικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ψήφιση των άρθρων του συγκεκριμένου νόμου. Η κυβερνητική
πλειοψηφία της Bουλής με ένα «μπορεί» είπε ΝΑΙ στις
επιδιώξεις των εμπνευστών του νόμου.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
ΠΑ «Η Κατεύθυνση «Διοικητικής και Εφοδιαστικής
Υποστήριξης» της ΣΜΥΑ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της ΣΥΔ, στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη
Θεσσαλονίκη».
Το (ΑΑΣ) αποφάσισε, όπως η κοινή λογική επιτάσσει,
την παραμονή της τρίτης (Γ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ στη Θεσσαλονίκη με
την προσθήκη μάλιστα της ειδικότητας του «Υλικονόμου».
Δηλαδή παρά τις τυμπανοκρουσίες και μεγαλοστομίες στη
Βουλή οι ειδικότητες της πρώην ΣΥΔ παραμένουν στη
Θεσσαλονίκη, ως κατεύθυνση της «ΣΜΥΑ», και μάλιστα
με περισσότερους σπουδαστές. Τέτοια αναβάθμιση, συνοδευόμενη με επιχειρήματα επίτευξης οικονομίας κλίμακας
και εξοικονόμησης πόρων και προσωπικού, ως συνήθως,
μόνο ένας «μπαγάσας» Έλληνας θα μπορούσε να σχεδιάσει και να υποστηρίξει ανερυθρίαστα.
Αν και ο κ. Καμμένος είναι έκθετος, ή τον εξέθεσαν, με
τα όσα υποστήριξε στη Βουλή για τη διάλυση των σχολών,
με πρόσχημα την εξοικονόμηση πόρων και τη δήθεν αναβάθμιση, δεν αναμένεται να πράξει οτιδήποτε που να προστατεύει το προσωπικό του κύρος και την αξιοπιστία του
ως ΥΕΘΑ. Ένα χρόνο τώρα οι όποιες εκκλήσεις έχουν
πέσει στο κενό και σε ώτα μη ακουόντων.
Πως υποστηρίχθηκε η απαξίωση των σχολών; σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ (Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) η διάλυση επιβλήθηκε «ως εκ τη επιτασσόμενης
από την τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση ανάγκης επίτευξης οικονομίας κλίμακας μέσω της εξοικονόμησης
πόρων και προσωπικού».
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονταν: «Επιπρόσθετα,
μέσω της συγχώνευσης των υφιστάμενων δομών αναμένεται να απελευθερωθούν οικονομικοί πόροι και προσωπικό, και να βελτιωθούν συνολικά οι υλικοτεχνικές
δομές στέγασης, σίτισης και εκπαίδευσης των μαθητών
της Σχολής».
Στο αρ. 3 παρ 2 του ν.4407 αναφέρεται: «Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της Δεκέλειας. Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, η
εκπαίδευση μίας από τις κατευθύνσεις ή μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων από τις ειδικότητες μπορεί να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας ή εκπαιδευτικού
κέντρου της ΠΑ».
Ο υποφαινόμενος σε επιστολή του στον ΥΕΘΑ κ. Καμμένο με ημερομηνία, 09 Απριλίου 2016 ανέφερε, «Ως εκ
τούτου με το σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα κατακερματισμού της νέας σχολής αφού είναι βέβαιο, όπως το
προβλέπει και ο νομοθέτης, ότι το πείραμα θα αποτύχει
και η ΣΥΔ θα παραμείνει στην ιστορική της έδρα τη Θεσσαλονίκη.»
Καθώς τα δεδομένα ήταν απόλυτα γνωστά στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ δεν χρειάστηκε καν να δοκιμαστεί το νέο αφήγημα περί ενιαίας σχολής,
εξοικονόμησης πόρων κ.λ.π.
Η Πολεμική Αεροπορία από την ίδρυσή της δοκιμάζεται
από πειραματισμούς αλλά και απ’ αυτούς που θέλουν να
την «εκσυγχρονίσουν» διαλύοντας δομές, σχολές ή ακόμα
και την ίδια.
Το επιχείρημα πάντα ίδιο, εξοικονόμηση οικονομικών
πόρων.
Ο Αλέξανδρος Ζάννας, θεμελιωτής της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελλάδα μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο,
περιγράφει χαρακτηριστικά τις επίμονες προσπάθειες για
τη διάλυση του όπλου αμέσως μετά την ίδρυσή του το
1930.
Σταχυολογώντας κάποια αποσπάσματα από τα άρθρα
του Αλέξανδρου Ζάννα που δημοσιεύθηκαν το 1955 στην
εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ αποδεικνύεται πως εν έτει 2017 κάποιοι χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους, της δεκαετίας
του ’30, για να προωθήσουν τις ξεπερασμένες, αναχρονιστικές εμμονές τους, εθελοτυφλώντας τη χαώδη διαφορά, και άσχετα από προέλευση, του νυν υπαξιωματικού,

αλλά και του Αξιωματικού, με αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 1930.
Γράφει ο Αλέξανδρος Ζάννας: «Όταν μετά τις εκλογές
του 1932 την κυβέρνηση Βενιζέλου διαδέχτηκε η κυβέρνηση Τσαλδάρη (…) αναγκάσθηκα και πάλι να αναλάβω
ένα δημοσιογραφικό αγώνα για να αποσοβήσω την κατάργηση του υπουργείου Αεροπορίας την οποία είχε αποφασίσει το Λαϊκό κόμμα για να ευχαριστήσει τους
στρατιωτικούς και ναυτικούς που τη ζητούσαν καθώς και
τους αμαθείς και ανικάνους αεροπόρους που δεν προήρχοντο από σχολές. Ευτυχώς ο Τσαλδάρης δεν ήταν βιαστικός και όταν εύρισκε και την ελάχιστη ακόμα αντίδραση
σταματούσε κάθε ενέργεια. Και μόλις είδε την αντίδραση
συνέστησε μια μεγάλη επιτροπή με κύριο θέμα αν έπρεπε
να διατηρηθεί ή να καταργηθεί το υπουργείο Αεροπορίας».
Εκ των 17 μελών της Επιτροπής τα 14, αν δεν απατώμαι, εκηρύχθησαν υπέρ της καταργήσεως του Υπουργείου
και μόνον 3 υπέρ της διατηρήσεώς του. Είναι αφάνταστον
τι υποστήριζαν μερικά μέλη της Επιτροπής. Εζήτησαν την
κατάργησι για λόγους οικονομίας, άλλοι διότι θεωρούσαν την Αεροπορία άχρηστη για την Ελλάδα και όπλον
δευτερευούσης σημασίας, άλλοι έλεγαν πως είναι όπλον
πολυτελείας που δεν εκπληρώνει καμμιά πολεμική
ανάγκη, για την Ελλάδα τουλάχιστον. (…) Και τότε ο Βενιζέλος απηύθυνε προς τον Τσαλδάρη τας δύο επιστολάς.
Σ΄ αυτές τις επιστολές, προς τον τότε πρωθυπουργό,
μεταξύ άλλων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανέφερε: «Εν τοιαύτη περιπτώσει θα συνομολογήσετε είμαι βέβαιος ότι
δεν δύναται η Κυβέρνησις, στηριζομένη εις τον Νόμον
των οικονομιών, να ρυθμίση την πολεμικήν δύναμιν της
Χώρας διά Διατάγματος…». «Θα παρακαλέσω τελευταίον
να μη παρασυρθήτε από τας αντιθέτους γνώμας των Επιτελείων της ξηράς και της θαλάσσης. Αθελήτως και ο
Στρατός και το Ναυτικόν είδαν με κακό όμμα την ίδρυσιν
αυτοτελούς αεροπορικής δυνάμεως. Βλέπουν τα πράγματα από το στενόν πνεύμα της εξυπηρετήσεως του συμφέροντος του Στρατού και του συμφέροντος του
Ναυτικού και τούτο τους εμποδίζει την αναγκαίαν προοπτικήν προς το άμεσον μέλλον».
Και συνεχίζει ο Αλέξανδρος Ζάννας: «Ο Τσαλδάρης
ευτυχώς δεν άλλαξε την τακτική του, δεν βιάστηκε να
πραγματοποιήση την απόφασι της Επιτροπής, φοβήθηκε
την αντίδρασι, άφησε τα πράγματα να αποτελματωθούν
και ανέλαβε ο ίδιος το Υπουργείον Αεροπορίας (...) Ευτυχώς δεν έκλεισαν και τη Σχολή της Αεροπορίας, άφησαν
το ίδιο πρόγραμμα, το ίδιο εκπαιδευτικό προσωπικό, περιωρίσθηκαν μόνο να διώξουν τον άριστο Διοικητή και να
τον αντικαταστήσουν (...) Η Αεροπορία μας μέσα σε λίγες
μέρες έπαθε μια κατάπτωση αφάνταστη. Όλα αναστατώθηκαν. Ευτυχώς μόνο κάτι απέμεινε. Μια ελπίς για το μέλλον. Η σχολή των Ικάρων δεν καταργήθηκε. Τα θεμέλιά
της ήταν πολύ σταθερά. Εκείνοι που αντικατέστησαν το
υπάρχον προσωπικό, παρ’ όλες τις καλές των προθέσεις,
δεν κατόρθωσαν να την καταστρέψουν.
Δυστυχώς σήμερα στην εξουσία δεν βρίσκεται κάποιος
σαν τον Παναγή Τσαλδάρη, που φαίνεται ότι λάμβανε σοβαρά υπόψη την αντιπολίτευση και τις διαφωνίες των ενδιαφερομένων, αλλά συγκυβερνά ο κ. Πάνος Καμμένος,
ο οποίος απορρίπτει κάθε τεκμηριωμένη διαφορετική
άποψη προκειμένου να ικανοποιήσει μια πολύ μικρή μειοψηφία ανθρώπων που θέλει οι σχέσεις του προσωπικού
της ΠΑ να προσδιορίζονται από μια ταξική αντίληψη.
Και αν στο παρελθόν κάποιοι έσωσαν, από τη διάλυση,
τη σχολή Ικάρων σήμερα, δυστυχώς, κανείς δεν μπόρεσε
να διασώσει τη ραχοκοκαλιά του σώματος της Πολεμικής
Αεροπορίας, τη ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ. Γι’ αυτούς που δε σεβάστηκαν την ιστορία των δεκάδων χιλιάδων αποφοίτων
των σχολών αυτών, που έδωσαν την ψυχή τους, ενώ κάποιοι και το αίμα τους τους, για την πρόοδο της ΠΑ, υπάρχει η «Νέμεσις». Ήξει τοις ασεβέσιν η καταστροφή, και
έσονται ώσπερ άχυρα υπό ανέμου (Θα έλθει στους ασεβείς η καταστροφή και θα γίνουν σαν τα άχυρα από τον
άνεμο) [[Αγία Γραφή [Ιώβ]]
Και βέβαια ενός κακού μύρια έπονται καθώς μόλις τον
προηγούμενο μήνα παραιτήθηκε ο κοσμήτορας της Σχολής
Ικάρων, κ. Πέτρος Κωτσιόπουλος, υποστηρίζοντας -στην
επιστολή παραίτησής του- ότι υποβιβάζονται τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με όσα προβλέπονται
στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη
Βουλή.
Στην επιστολή παραίτησης αναφέρει «Είναι αξιοσημείωτο ότι, με την πρόφαση της εξοικονόμησης λίγων χι-

λιάδων ευρώ ετησίως, υποβαθμίζεται το κύρος των Σχολών που προετοιμάζουν τους αξιωματικούς των τριών
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων».
Το ίδιο απαράλλαχτο επιχείρημα «η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων» επαναλαμβάνεται διαρκώς από όσους
έντεχνα, προσχηματικά και χωρίς αιδώ, θέλουν να προωθήσουν έμμονες ιδέες ή συμφέροντα.
Θα ήταν εντελώς αδιανόητο να φανταστούμε ότι στο
μέλλον μπορεί να χρειαστεί να αγωνιστούμε και για τη συνέχεια της σχολής Ικάρων. Και ας μην σπεύσουν κάποιοι
να προεξοφλήσουν ότι αυτό είναι αδύνατο καθώς πολλά
απίστευτα έγιναν δυνατά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε το κράτος μας δεν ήταν ποτέ πλούσιο και η
εξοικονόμηση πόρων θα είναι πάντα ένα προσχηματικό
και ελκυστικό εργαλείο προς πάσα χρήση, ιδιαίτερα γι’ αυτούς που δεν τους αφορά αλλά αποφασίζουν για την τύχη
των άλλων. Είναι βέβαιο ότι τότε πολλοί, που σήμερα
έχουν επιλέξει την εκκωφαντική σιωπή, θα ευαισθητοποιηθούν και θα υψώσουν, με όλη τη δύναμη της ψυχής τους,
κραυγή διαμαρτυρίας μεγάλη, αλλά θα είναι αργά, ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!
Επανερχόμενος στον άνθρωπο που είχε αεροπορική
συνείδηση και μόχθησε όσο κανείς άλλος για να υπάρχει
Πολεμική Αεροπορία και αεροπόροι στην Ελλάδα ας
δούμε πως περιέγραψε με χαρακτηριστικό και εμφατικό
τρόπο τη σημασία και τη σχέση των ειδικοτήτων που αποτελούν τους δυο βασικούς πυλώνες του όπλου.
Στην Ημερήσια Διαταγή που ανέγνωσε ο Υπουργός Αεροπορίας, Αλέξανδρος Ζάννας, στην ορκωμοσία της πρώτης σειράς αποφοίτων της Σχολής Αεροπορίας, καθώς και
της Σχολής Υπαξιωματικών που έγινε στο Τατόι στις 10
Μαρτίου 1932 ανέφερε:
Ανήκετε εις δύο κλάδους εξ’ ίσου απαραίτητους διά την
ύπαρξιν και σταδιοδρομίαν της αεροπορίας, η οποία δεν
δύναται να εκπληρώση την εν ειρήνη και πολέμω αποστολήν της, άνευ της συγχρόνου υπάρξεως τολμηρών αεροπόρων και επιτηδείων τεχνιτών.
Εστέ ευέλπιδες δια το μέλλον της αεροπορίας μας. Εφ’
όσον τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο βάθρων αυτής, τεχνιτών και ιπταμένων είνε η τεχνική αντίληψης διά τους
μεν και η τόλμην διά τους δε και εφ’ όσον το μεν πρώτον
αποτελεί ιδιοφυΐαν του Έλληνος, το δε δεύτερον γνώρισμα της φυλής μας, ας έχωμεν την στερεάν πεποίθησιν
ότι η ελληνική αεροπορία θα δικαιώση τας θυσίας και θα
εκπληρώση τας ελπίδας του έθνους.
Από αυτή την περιγραφή που συνδυάζει τα χαρίσματα
της φυλής μας για την ανάπτυξη του αεροπορικού όπλου
περάσαμε στις κατάπτυστες, προσβλητικές και ρατσιστικές τοποθετήσεις για τους τεχνικούς και τους αποφοίτους
των σχολών υπαξιωματικών της ΠΑ και ιδιαίτερα της
ΣΤΥΑ.
Αυτές οι απαράδεκτες τοποθετήσεις όχι μόνο δεν βρέθηκε κανείς να τις καταδικάσει αλλά επιβραβεύθηκαν με
τίτλους και βραβεία, νόμιμα, αλλά το νόμιμο δεν είναι
πάντα και ηθικό.
Από ότι φαίνεται είναι δύσκολο, για την ίδια πάντα μειοψηφία ανθρώπων, να γίνει αποδεκτό ότι οι σχολές ΣΤΥΑ,
ΣΥΔ και ΣΙΡ συγκαταλέγονται μεταξύ των δημοφιλέστερων στις προτιμήσεις των υποψηφίων για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Αυτό συνάγεται από την σειρά προτίμησης
κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου,
καθώς και από τις βάσεις εισαγωγής των σπουδαστών.
Το αμείλικτο ερώτημα κ. Καμμένε παραμένει, γιατί
αρνηθήκατε όλες τις προτάσεις για την ονομασία της
νέας σχολής; Τι ήταν αυτό που θα εμπόδιζε την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στο νομοσχέδιο περί
αναβάθμισης, εξοικονόμησης πόρων και άλλων ηχηρών αν η ονομασία της σχολής ήταν διαφορετική και
σύμφωνα με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων; Τι
είναι αυτό που πραγματικά άλλαξε με τη διάλυση των
σχολών;
κ. Υπουργέ, το όνομα της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ δεν θα
σβήσει καθώς και τα επόμενα 40 χρόνια θα υπάρχουν στην
Π.Α απόφοιτοι των σχολών αυτών.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Για να υπάρχουν και στο μέλλον απόφοιτοι της
ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ που με την ποιοτική τους διαφορά θα
υποστηρίζουν το έργο των ιπταμένων και της ΠΑ, όπως
το κάνουν εδώ και 70 χρόνια, και θα κάνουν την Πολεμική
Αεροπορία ολοένα και ποιο ισχυρή.
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
Απόφοιτος ΣΤΥΑ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
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Περικοπή Πτητικού Επιδόματος Τεχνικών Κατηγοριών Ι1 & Ι2
Ερώτηση στους αρμόδιους Υπουργούς Άμυνας και
Οικονομικών κατέθεσε ο Βουλευτής Λευκάδας, Θανάσης
Καββαδάς, μετά την περικοπή επιδόματος των τεχνικών
στις κατηγορίες Ι1 και Ι2 και παρά τις δεσμεύσεις του ίδιου
του Υπουργού κ. Καμμένου ότι δεν θα περικοπεί κανένα
επίδομα από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άξιο απορίας είναι για ποιό λόγο έγινε αυτή η περικοπή

του επιδόματος στο μισό από τους τεχνικούς της ΠΑ, δεδομένου μάλιστα ότι ο ίδιος ο κ. Καμμένος δήλωσε από
το βήμα της Βουλής ότι «κανένα στέλεχος δεν θα δει να
καταβάλλονται μειωμένες αποδοχές στον τραπεζικό του
λογαριασμό». Το γεγονός αυτό επισημαίνει και ο βουλευτής στην ερώτησή του.
Μάλιστα, ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους

Υπουργούς να επανέλθει το πτητικό επίδομα των τεχνικών κατηγοριών Ι1 και Ι2 στο προηγούμενο επίπεδο δεδομένου ότι κανένα άλλο επίδομα κινδύνου του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχει μειωθεί.
Δείτε παρακάτω την ερώτηση του κ. Καββαδά και τα
δύο ΦΕΚ με τις υπουργικές αποφάσεις:

ΕΚΕΧ
(Εκπαιδευτικό Κέντρο Εφέδρων Χειριστών)

Α

πό τότε που το αεροπλάνο συμμετείχε στη διεξαγωγή διαφόρων πολέμων, καθιερώθηκε σε κυρίαρχο παράγοντα διεξαγωγής πολεμικών
επιχειρήσεων και ειδικότερα στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Μετά
τον πόλεμο αυτόν όλα τα κράτη, άρχισαν ένα φρενήρη ανταγωνισμό για εξέλιξη και ανάπτυξη νέων σύγχρονων Αερ/φών και αεροπορικών οπλικών
συστημάτων, κυρίως οι δύο μεγάλοι συνασπισμοί, ΝΑΤΟ και Σύμφωνο
Βαρσοβίας. Η χώρα μας και ειδικά η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, δεν ακολούθησε τις εξελίξεις γιατί είχε εμπλακεί στο γνωστό « Αλληλοφάγωμα»
και η όλη προσπάθεια είχε δοθεί στο να αποτραπεί η κατάληψη της νόμιμης
εξουσίας από τους κομμουνιστές οι οποίοι σκόπευαν να εντάξουν τη χώρα
στον Ανατολικό Συνασπισμό.
Όταν, τον Αύγουστο του 1949, ξεκαθάρισε η υπόθεση και η χώρα μας
βρήκε τον προσανατολισμό της, προκειμένου να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανάπτυξη, η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της Πολεμικής
Αεροπορίας, αποφασίστηκε η ταχύρυθμη εκπαίδευση για την αύξηση του δυναμικού των χειριστών αερ/φων και μάλιστα εν όψει της ένταξης της χώρας
στην Βορειανατολική Συμμαχία (ΝΑΤΟ).
Έτσι, κατά τη διάρκεια της θητείας του Αρχηγού ΓΕΑ, αείμνηστου πτεράρχου Χαράλαμπου Ποταμιάνου (1948- αρχές 1951) εξεδόθη η υπ’ αρίθμ.
44/1949 ΕΔΥΑ, για την εισαγωγή μαθητών στη Σχολή Αεροπορίας και με
την υπ’αρίθμ. 2480/5842/23-9-1949 Διαταγής Υ.Α κυρώθηκαν οι πίνακες
των 40 πρώτων επιτυχόντων στην 24η σειρά Ικάρων, δηλαδή για το τμήμα
μονίμων Αξ/κών χειριστών, ενώ οι υπόλοιποι 58 επιλαχόντες, στο νεοδημιουργηθέν ΕΚΕΧ, με ημερομηνία εισόδου, την 3-10-1949. Οι αποφοιτήσαντες, από αυτό, ονομάσθηκαν Έφεδροι Ανθυποσμηναγοί ΙΓΥ την 13-121951. Το ΕΚΕΧ, ως Σχολή λειτούργησε για 8,5 περίπου χρόνια, από 3-101949 έως 22-3-1958, σε 21 σειρές και προσέφερε στην Υπηρεσία ένα δυναμικό 608 Αξιωματικών χειριστών Αεροσκαφών. Η λύση αυτή υιοθετήθηκε,
ως η πιο καλή, και πιο επιβεβλημένη κι από τον επόμενο Αρχηγό ΓΕΑ, αείμνηστο πτέραρχο Εμμανουήλ Κελαϊδή, ο οποίος, παράλληλα, όπως γράφει
στο βιβλίο του « Αναμνήσεις από την Αεροπορία», δεν συμφωνεί με την κατάργησή του.
Η κύρια ύπαρξή του βασίστηκε στις «πέντε σημαντικές Αρχές
Λειτουργίας του» : Να εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό χειριστών σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο με τα κατάλληλα κι επαρκή προγράμματα. Η εκπαίδευση
για κάθε χειριστή να γίνει χωρίς να επηρεαστούν τα προγράμματα υπολοίπων
μαθητών της Σχολ .Αεροπορίας, Οι απόφοιτοι του ΕΚΕΧ, να διαθέτουν τα
ίδια χαρακτηριστικά και ικανότητες με τους μονίμους και να φέρουν τον τίτλο,
«Ιπτάμενοι Γενικών Υπηρεσιών (ΙΓΥ)». Τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος
εισαγωγής να είναι τα ίδια μ’ αυτά των μονίμων.(γραμματικές γνώσεις, σωματική αρτιμέλεια κλπ), Η προσφορά του θα σταματούσε μετά την αντιμετώπιση των αναγκών της ΠΑ, το δε έργο του για μελλοντικές ανάγκες θα αναλάμβανε το τμήμα μονίμων, το οποίο θα αναδιοργανωνόταν με τα νέα κατασταλαγμένα δεδομένα. Τούτο δε, εντάχθηκε στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και οι μονιμοποιηθέντες εξομοιώθηκαν εξελικτικώς, με τους συ-

ναδέλφους τους της Σχολής Ικάρων. [ΝΔ 4439/11/11/1964 (άρθρ.5), «1. Αι
Στρατιωτικαί Σχολαί Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων, Αεροπορίας
(Τμήμα Ικάρων-ΕΚΕΧ-Τμήμα Μηχανικών) και η Στρατιωτική Ιατρική
Σχολή, θεωρούνται Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Κράτους, ισότιμα προς τα λοιπά εν αυτώ λειτουργούντα, υπαγόμενα εις το Υπουργείο
Εθνικής Αμύνης (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ)»]
Η εξέλιξη των αποφοίτων έχει ως εξής : 253 μονιμοποιήθηκαν ως ΙΓΥ,
70 σε ειδικότητες εδάφους, ελεγκτές αναχαιτίσεως, μετεωρολόγοι, εγκαταστάσεων κ.τ.λ., 208, μονιμοποιηθέντες και μη, σταδιοδρόμησαν στην
Ολυμπιακή Αεροπορία, 62 στην Υ.Π.Α. και 50 σε διάφορα επαγγέλματα. Τέλος
81 της Σχολής ΕΚΕΧ, φονεύθηκαν σε Αεροπορικά Ατυχήματα.
Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι το δυναμικό των χειριστών Α/φών της
Πολεμικής Αεροπορίας, από τότε που το αεροπλάνο χρησιμοποιήθηκε για
πολεμικούς σκοπούς μέχρι και πριν λίγα χρόνια ήταν διαφορετικών προελεύσεων ήτοι: Αξιωματικοί από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό,
ιδιωτικών σχολών, της Σχολής Ικάρων, από υπαξιωματικούς της Πολεμικής
Αεροπορίας, Έφεδροι ιπτάμενοι χειριστές με τελευταίους τους προερχόμενους από το ΕΚΕΧ. Όλοι αυτοί σε στενή συνεργασία έγραψαν λαμπρές σελίδες
στην Ελληνική μας Αεροπορία.
Το ΕΚΕΧ λειτούργησε σε ιδιαίτερα πρόχειρες εγκαταστάσεις στο Τατόι
στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το γενικό Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων.
Στο χώρο αυτόν το 2000, με πρωτοβουλία πέντε αποφοίτων του ΕΚΕΧ,
Αντωνακόπουλος Αριστείδης 8ης σειράς, Βρούβας Μιλτιάδης 16ης ,
Οικονόμου Βασίλειος 13ης , Σιμωνίδης Όμηρος 14ης και Σμυρνής Σωκράτης
18ης δημιουργήθηκε απέριττο Μνημείο – Στήλη για να τιμηθούν οι αποφοιτήσαντες 608 χειριστές, αλλά και οι υπόλοιποι 603, ήτοι το σύνολο των 1211
που εισήχθησαν σ’ αυτή την ιστορική πλέον Σχολή.
Πλήρης εικόνα περί ΕΚΕΧ περιγράφεται στο βιβλίο « Σχολή Αεροπορίας
τμήμα ΕΚΕΧ το πείραμα και η δικαίωση» που επιμελήθηκαν οι Αξιωματικοί
της: Λιακόπουλος Γεώργιος 15η σειρά, Οικονόμου Βασίλειος 13η σειρά,
Σμυρνής Σωκράτης 18η σειρά και Φακίνος Χρήστος 11η σειρά , είναι μια εργασία που καταθέτουν οι συγγραφείς ως μαρτυρία για την τωρινή και μελλοντική ιστοριογραφία και ως παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές. Το
βιβλίο αυτό βρίσκεται στις Βιβλιοθήκες των Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας, σε άλλα Αεροπορικά καταστήματα, στους προερχόμενους από το ΕΚΕΧ, αλλά κι άλλους Αξιωματικούς. Ένα βιβλίο που
αξίζει να διαβαστεί από τους αεροπόρους.
Και τα δυο αυτά έργα, δηλαδή το Μνημείο-Στήλη και το σχετικό βιβλίο,
θα είναι κειμήλια αιώνιας τιμής και αδιάκοπης λάμπρυνσης της πρωτοποριακής Σχολής ΕΚΕΧ, στην τότε αναγέννηση της Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Στο βιβλίο αυτό αναφέρονται απόψεις Βετεράνων Ανώτατων
Αξιωματικών Αεροπορίας που λίαν περιληπτικά έχουν ως εξής: Πλειώτης
Γεώργιος Αντιπτέραρχος (ι) ε.α 9ης σειράς Ικάρων, που διετέλεσε Διοικητής
ΕΚΕΧ μόλις γύρισε από την Κορέα, αλλά και σχολίασε στον πρόλογο του βιβλίου: «…Η σχολή Ικάρων δεν μπορούσε να επωμισθεί το βάρος της παρα-

γωγής των απαιτούμενων χειριστών. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας
ενός σχολείου παραγωγής χειριστών στο οποίο η εκπαίδευση θα ήταν γρήγορη, με επαρκή στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση χωρίς όμως να
παραβλέπεται η ασφάλεια στον αέρα και στο έδαφος… Οι μαθητές διακρίνονται για τον ενθουσιασμό τους, το ακμαιότατο ήθος τους, τον υψηλό βαθμό
πειθαρχικότητας τους, την φιλομάθεια τους και ιδιαίτερα για την αγάπη τους
προς το αεροπλάνο. Οι δόκιμοι του ΕΚΕΧ δεν ξεχώριζαν σε τίποτα από τους
μαθητές της Σχολής Ικάρων στον τομέα της πτητικής εκπαίδευσης.
Αποδείχθηκαν καλοί μαθητές και ικανοί Αξιωματικοί. Επάνδρωσαν τις
Πολεμικές Μοίρες, μερικοί έλαβαν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις στην
Κορέα, κατέλαβαν υπεύθυνες ηγετικές θέσεις στην Ιεραρχία της Π.Α., ενώ
άλλοι σταδιοδρόμησαν με επιτυχία στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Γενικά απέδωσαν σε όλους τους τομείς που χρησιμοποιήθηκαν. Χωρίς το ΕΚΕΧ δεν θα
ήταν δυνατή η σημερινή εικόνα της ισχυρής Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Στυλιανάκης Γιάννης Ταξίαρχος (ι) ε.α. 19ης σειράς Ικάρων. Οι έφεδροι
πιλότοι του ΕΚΕΧ στήριξαν την Πολεμική Αεροπορία στην αρχή και την Ο.Α.
στη συνέχεια. Ελευσίνα 1952: στην 337 την 1η Μοίρα τζετ, οι περισσότεροι
χειριστές ήταν της Σχολής Εφέδρων. Το 1955 στη Λάρισα όταν διοικούσα
την Μοίρα οι 20 από τους 25 ήταν Έφεδροι. Έτσι και στην Ολυμπιακή όταν
βρέθηκα το 1967, τρείς Διοικητές Σμήνους ήταν της Εφέδρων, ο καθένας
στην θέση του με την αξία του.
Πρωτοπαππάς Λάμπρος Αντιπτέραρχος (ι) ε.α. 21η σειρά Ικάρων,
Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ. Αισθάνομαι υπερήφανα και ευτυχής που είχα την
τύχη να συνεργασθώ, συμπορευτώ και συναγωνισθώ με ένα μεγάλο αριθμό
εξαίρετων πιλότων και Αξιωματικών, με αεροπορικό ήθος, σεμνότητα, επαγγελματισμό, αίσθημα καθήκοντος, αγάπη και αφοσίωση στην πατρίδα, αεροπορία και πτήσεις, που αποφοίτησαν από το αεροπορικό φυτώριο του ΕΚΕΧ.
Τσαμουσόπουλος Ηλίας Αντιπτέραρχος (ι) ε.α.21η σειρά Ικάρων. Χωρίς
την ταχύρυθμη εκπαίδευση εκατοντάδων χειριστών από το ΕΚΕΧ δεν θα ήταν
δυνατή η σύντομη δημιουργία των δέκα πολεμικών Μοιρών τζετ της μεταπολεμικής Αεροπορίας μας, ούτε την αλματώδη ανάπτυξη της Ολυμπιακής
Αεροπορίας εποχής Ωνάση. Στις πρώτες Πολεμικές Μοίρες τζετ που δημιουργήθηκαν, η πλειοψηφία των χειριστών ήταν προέλευσης ΕΚΕΧ και όπως
ήταν φυσικό το ίδιο συνέβη και με τους χειριστές των Ακροβατικών Σμηνών
της Αεροπορίας μας».
Κι όσο για τα ο συμπέρασμα περιγράφεται στο βιβλίο με πέντε λέξεις:
«ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ»
Εύχομαι, αυτό το αφήγημα, ας γίνει μνημόσυνο για την ανάπαυση των
ψυχών αυτών των χειριστών Α/φών καθώς και όλων των φονευθέντων
αεροπόρων της Πολεμικής Αεροπορίας σε πόλεμο και ειρήνη.
Μιλτιάδης Βρούβας
Ασμχος (ι) ε.α.
Πρώην Κυβερνήτης ελικοπτέρων Ο.Α.
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Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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.

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)

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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Ευχαριστήριο Πένθους

ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Με τις λίγες γραμμές που ακολουθούν, θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους
συνανθρώπους, τους συγγενείς, φίλους και συναδέλφους που μας τίμησαν με την παρουσία τους και μας συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες ώρες του πρόωρου χαμού του λατρευτού μας γιου Κωνσταντίνου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα:
Την 110 ΠΜ για την οργάνωση της τελετής απονομής τιμών.
Την 124 ΠΒΕ, που υπηρέτησε τα τελευταία δύο χρόνια, για την αποστολή πολυπληθούς αντιπροσωπείας.
Την ιατρική ομάδα και το νοσηλευτικό προσωπικό της ογκολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ για την προσπάθεια
και φροντίδα που κατέλαβαν σε όλη τη διάρκεια νοσηλείας του παιδιού μας μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής
του.

Πριν λίγες ημέρες έφυγε από κοντά μας η Αθηνά [Μπουλα] σύζυγος του Ι. Ιωαννίδη. Η Αθηνά- πέρα από τα χαρίσματα και
την προσωπικότητα της-υπήρξε σε όλη της τη ζωή άνθρωπος
της Π.Α. Έζησε μέσα στα Α|Δ, βίωσε την Αεροπορική ζωή
.Απέκτησε σωστή οικογένεια. Πορεύτηκε με αξιοπρέπεια Η
απουσία .της θα είναι αισθητή. Οι οικογένειες των συμμαθητών του Γιάννη εύχονται ολόψυχα να αναπαύθει κοντά στο
ΘΕΟ .Στους αγαπημένους της κουράγιο και θερμά συλλυπητήρια .

Οι γονείς
Θεοδόσης και Άννα Κανάκη
Λάρισα, 26/6/2017

Εκ μέρους της 32 Σ.Ι
Ανδρέας Στραβοποδης

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΙΚΗΤΑ
Πολυαγαπημένε φίλε και συνάδελφε ΣΠΥΡΟ
Είναι πολύ οδυνηρό για μένα να σου απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό, η μοίρα είναι σκληρή
και ανελέητη .
Αγναντεύοντας με ασύνορο σεβασμό, θαυμασμό και δέος την άϋλη μορφή σου γιατί άφησες
πίσω στεναχώρια, πίκρα και θλίψη που συνοδεύουν αισθητά την απουσία σου .
Η ωραία ευγενική ψυχή σου τώρα είναι στα ουράνια ύψη, αναπαύεται στη στοργική αγκαλιά
Του ουράνιου Πατέρα.
Ήσουν παλικάρι στα τελευταία χρόνια στη σκληρή μάχη που έδινες με την ανίατη ασθένειά
σου.
Ήσουν ακούραστα; γενναίος, λεοντόκαρδοξ, άνθρωπος υποδειγματικό; και πιστός με συγκλονιστικό πάθος στα καθήκοντά σου .
Ήσουν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Άνθρωποι σαν εσένα δεν πεθαίνουν, εξακολουθούν να
ζουν στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν .
Ως άνθρωπος ήσουν πρότυπο ήθους και ευπρέπειας. Πιστός Χριστιανός και ένθερμος
'Ελληνω; .
Απλός, σεμνός, δίκαιοξ, μετριόφρων, αθόρυβος, προσιτός φίλος, νουνεχή ς σύμβουλος και
ανιδιοτελής συμπαραστάτης στους πάσχοντας.
"'--'Καθ'όλη την διάρκεια του βίου σου έζησες με αξιοπρέπεια, με καρτερία και καλοσύνη,
επιδιώκονται;
πάντοτε τις αρετές που πρέπει να κοσμούν τον άνθρωπο.
Παντρεύτηκε; την αγαπημένη σου ΕΛΕΝΗ, την εξαίρετη και γεμάτη δύναμη και υπομονή .
Αποκτήσατε δύο θαυμάσια παιδιά τον ΜΙΧΑΛΗ και την ΚΑΤΙΑ και 5 εγγονάκια.
Με το χαμό σου έχασαν το στυλοβάτη τους, την ασφάλειά τους, τον αγαπημένο και λατρευτό
παππού τους, που θα στερηθούν τη ζεστή αγκαλιά του.
Ο θάνατος ζήλεψε τη τόση ευτυχία σου και σε πήρε μακριά τους, μπορεί ο θάνατος να είναι
σκληρός αλλά η αθανασία είναι προνόμιο .
Οι άνθρωποι πεθαίνουν ΜΟΝΟ αν λησμονηθούν από τους ζωντανού ς.
Υ Ίρ'Ές άρι ος οικογενειάρχη ς, φιλόστοργος σύζυγος, πατέρας και παππούς.
Τους προσέφερες τα πάντα, αλλά και αυτοί σου τα ανταπέδωσαν με την αγάπη και το σεβασμό
τους και κυρίως με το ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή τους στις δύσκολεξ σnγμές που πέρνα-

γες .
Φεύγοντας τους αφήνεις ένα ωραίο όνομα το οποίο θα τους κάνει να αισθάνονται υπερήφανοι και θα τους απαλύνει τον πόνο τους .
Θα λείψεις και από την κοινωνία μας, γιατί είναι σπάνιοι σήμερα άνθρωποι με τόσα χαρίσματα
και τέτοια μόρφωση:
Αποφοίτησες με τη 16η
Παράλληλα με τα στρατιωτικά σου καθήκοντα σπούδασες ανώτατες σχολές όπως την Ανωτάτη
Βιομηχανική Σχολή Πεφαιώς {ΑΒΣΠ}, την Νομική Αθηνών και την εκπαιδευτών ΣΕΛΕΤΕ .
Έδωσες εξετάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και πέτυχες πρώτος και αργότερα έγινες
ένας άριστος εφοριακόξ με περγαμηνές. Στην εργασία σου ως εφοριακόξ ήσουν τέλειος και η
υπηρεσία είχε εκτιμήσει την προσφορά σου γι αυτό σε είχε κάνει προϊστάμενο και ελεγκτή σε
πολλέ; Εφορίες και μάλιστα είχες υλοποιήσει την εγκατάσταση της εφορίας στην Πετρούπολη .
Πολλές επιχειρήσει; στην περιοχή που ήσουν Έφορας, και είχα συνεργασία μαζί τους, ήσαν
πολύ ευχαριστημένες γιατί τις βοηθούσες στα λογιστικά βιβλία και σε πολλά προβλήματα.
Σε γνώρισα για πρώτη φορά στο αεροδρόμιο Τανάγρας όπου υπηρετούσαμε, εσύ μηχανικό;
στο συνεργείο αυτοκινήτων και εγώ μηχανικό; στους αεροκινητήρες .
Μου έκανε; μεγάλη εντύπωση για την πραότητά σου και το χαρακτήρα σου.
Μετά από πολλά χρόνια, όταν ήμουν απόστρατος, συνεργάσθηκα με τη διευθύντρια του ΟΑΕΔ
Ελευσίνας για τα Μεσογειακά Προγράμματα {ΜΟΠ} χωρίς να γνωρίζω ότι ήταν η σύζυγός σου
η Ελένη.
Κάποια στιγμή τυχαία ξανασυναντηθήκαμε και από τότε γίναμε οικογενειακοί φίλοι.
Η μνήμη κονιορτοποιεί την πανίσχυρη δύναμη του χρόνου και δε λησμονεί nς όμορφες
εικόνες όπως συμβαίνει με την πορεία όλων των θνητών σε τούτο τον κόσμο της εφήμερης
διαβατάρικης παρουσίας.
Λεβέντη φίλε ΣΠΥΡΟ, εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου το χώμα που σε σκεπάζει στην
τελευταία σου κατοικία να είναι ελαφρύ. Αιωνία σου η μνήμη .

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σγός (ΤΕΦ) Κωνσταντίνος Κουρσοβίτης
Γεννήθηκε το 1967 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1980 (32η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2006.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 30-5-2017, στον Ιερό Ναό Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβα-λάντου στη θέση Κηπάκι Τρικάλων και η ταφή του στο Κοιμητήριο Τρικάλων.
Υπτχος (ΜΑ) Παναγιώτης Μπίκουλης
Γεννήθηκε το 1940 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958 (10η Σειρά ΣΜΑ/ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 9-6-2017, στον Ιερό Ναό Παναγίας
Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και η ταφή του στο Κοιμητήριο Βάρης.
Σγός (ΥΑΔ) Ελευθέριος Κόχυλας
Γεννήθηκε το 1944 στην Καλλιθέα Σάμου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1964 (11η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών γιων και δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 10-6-2017, στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Κοιμητηρίου Σοπίου Ηλείας.
Σμχος (ΤΕΑ) Ευάγγελος Φουτσιτζίδης
Γεννήθηκε το 1954 στο Τυχερό Έβρου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1973 (25η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2010.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 12-6-2017, στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρισσας Ατρέμιδας και η ταφή του στο Κοιμητήριο
Αρτέμιδας.
Σγός (ΔΙΟΚ) Παναγιώτης Καρασούλος
Γεννήθηκε το 1926 στη Μεσαρίτσα Αιτωλοακαρνανίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954 (ως εθελοντής) και αποστρατεύθηκε
το 1980.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 21-6-2017, στο Κοιμητήριο Βύρωνα.
Ανθσγός (ΤΟΠ) Σάββας Μεντεκίδης
Γεννήθηκε το 1945 στην Πτολεμαΐδα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1963 (15η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 21-6-2017, στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Βόλου και η ταφή στο Κοιμητήριο Κούκος Βόλου.
Ταξχος ε.α. Ιωάννης Μουστάκας
Γεννήθηκε την 8-11-1930 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα ως στρατιωτικός Γραμματέας το 1957 και στην αεροπορία ως Στρατιωτικός Δικαστής Δ΄Τάξης το 1967, απ΄όπου και αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και είχε δύο κόρες, τρεις εγγονές, έναν εγγονό και ένα δισέγγονο 3,5 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε την 14-6-2017 στο κοιμητήριο Χαλανδρίου.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους
την, εξ ύψους, παρηγοριά.

Βλαχογιάννης Σεβαστός
Επσγός ε.α
9η Σειρά ΣΤΥΑ

Του καθήκοντος αίσθημα
Κει πάνω στου ουρανού τ’ απέραντο,
άφοβα η ματιά του διαπερνά τ’ αέρινο,
κι η ψυχή του πάλλεται, τόσο ατρόμητα,
του κινδύνου να αψηφά τ’ απρόοπτα.
Όχι, δεν φοβίζει της καταιγίδας ξέσπασμα,
κι ούτε των κεραυνώ βροντές, μέσ’ στο στερέωμα,
η συννεφιά, η ομίχλη θαμπώνουν τη ματιά του,
την πτήση του όμως οδηγεί σταθερά στα όριά του.
Μέσα του πρωτεύει του καθήκοντος αίσθημα,
του αεροπόρου μας κυριεύει βαθιά ως τα ύστατα,
στοχεύει, βάλλει στον εχθρό, τώρα ανελέητα,
δεν του επιτρέπει στων συνόρων μας πέρασμα.
Μες στο σκάφος τους αιθέρες διασχίζει με θάρρος,
στου μαχητικού του ορμή, παραδίδει το βάρος,
κατευθύνει κι σκέψη του στης πατρίδας ευθύνη,
του καθήκοντος αίσθημα μέγα, δύναμη να του δίνει.
Του αεροπόρου μέγιστη η τιμή, η γενναιότης στεφάνι,
ταπεινά του αξίζει μιας δόξας, τους αιθέρες σαν πιάνει,
της νίκης τρόπαιο στων ηρώων τη μάχη δοσμένο,
στα ιερά και τα όσια στου καθήκοντος πεσόντων της
μνήμη τους δοξασμένο.
Κωνσταντίνα Κότση
Ποιήτρια Μέλος της ΕΛΟ.ΣΥΠ
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΗΤΣΑΙΝΑ
Πατέρα,
Γεννήθηκες στις 16 Μαΐου 1938 στις Θεσπιές και ήσουν πολύ περήφανος για την καταγωγή
σου. Η ζωή δύσκολη και ήθελες να φύγεις. Μου είχες πει την ιστορία που δούλευες το καλοκαίρι
στην Κωπαΐδα μικρό παιδί και σκάλιζες βαμβάκι. Είχες εξουθενωθεί και κάποια στιγμή ξάπλωσες
στο χωράφι να πάρεις ανάσα όταν είδες να περνάει ένα αεροπλάνο από πάνω. Από τότε ήθελες
να γίνεις Αεροπόρος και το έκανες. Όπως κατόρθωνες και ότι έβαζες στόχο στη ζωή σου.
Όταν τέλειωσες το Δημοτικό ο παππούς μου ήθελε να σε κρατήσει στο καφενείο που είχε.
Εσύ δεν ήθελες και έφυγες μόνος σου και πήγες στον Πειραιά που ήταν ο αδελφός σου ο Νίκος
για να σπουδάσεις. Έδωσες εξετάσεις και πέρασες στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά τη σημερινή
Ιωνίδειο αλλά πήγες μόνον τρία χρόνια, δεν στάθηκες τυχερός να το τελειώσεις. Όταν ο Νίκος
τέλειωσε τον Προμηθέα πήγε να υπηρετήσει στο Ναυτικό και θα έμενες μόνος, γιαυτό και ήρθε
ο μεγάλος σου αδελφός και σε πήρε από το σχολείο. Μου το είχες πει με πίκρα πολλές φορές τι
του είχε πει ο Διευθυντής της Ιωνιδείου: «Κύριε Μήτσαινα κάνετε έγκλημα που τον παίρνετε από
αυτό το σχολείο και πολύ περισσότερο γιατί είναι και άριστος μαθητής».
Γύρισες ένα χρόνο στο χωριό, ένα χρόνο στη Θήβα και ξαναγύρισες στον Πειραιά, στη μεγάλη
σου αγάπη και τέλειωσες το 3ο Γυμνάσιο Πειραιά. Γιαυτό ήθελες με κάθε ευκαιρία να πηγαίνουμε
στον Πειραιά. Εκεί μεγάλωσες, έπαιξες μπάλα που τόσο αγαπούσες και παραλίγο να γίνεις ποδοσφαιριστής. Και μεγάλος στον Ολυμπιακό!
Έδωσες για τη Σχολή Ικάρων το 1958 και μπήκες. Από τότε έκανες και τις μεγαλύτερες σου
φιλίες. Από το φροντιστήριο κιόλας.
Πήρες το ξίφος σου την 1 Σεπτεμβρίου του 1961. Πέταξες όλα τα σύγχρονα αεροπλάνα της
εποχής σου συμπληρώνοντας 6200 ώρες πτήσης από την πρώτη σου πτήση με Harvard τον Ιανουάριο του 59 μέχρι και την τελευταία σου πτήση με το Noratlas 222 τον Μάρτη του 87. Από τα
F-86D τα πρώτα μαχητικά με radar που πετούσατε σχεδόν μόνον νύχτα, τα F-104 τους Αστρομαχητές – τα ιπτάμενα φέρετρα όπως τα λέγανε από το 67 μέχρι το 71, τα Noratlas το πιο σύγχρονο μεταφορικό της Αεροπορίας από το 71 μέχρι που έφυγες από την Αεροπορία το 87 και τα
Canadair το 75 που απ’ ο΄τι μου έλεγες κινδύνεψες πολύ περισσότερο από κάθε άλλο αεροπλάνο
εκτός από το βράδυ εκείνο της 21ης προς 22ας Ιουλίου του 1974 στην ιστορική αποστολή ΝΙΚΗ.
Το βράδυ εκείνο εσείς τα 13 Noratlas γράψατε ιστορία. Τιμήσατε τα Ελληνικά Φτερά. Οι εδώ
κρατούντες σας είχαν ξεγραμμένους. Την αποστολή την είχαν μάθει οι Εγγλέζοι και στο BBC
είπαν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται αποστολή ελληνικών αεροσκαφών Noratlas και ότι καταρρίφθηκαν ορισμένα. Εμένα δεν μου είπαν τίποτα αλλά θυμάμαι τη μαμά που το είχαν ακούσει και
ήταν αναστατωμένη. Την επομένη ένα Noratlas πέρασε από το χωριό. Γυρνούσες από τον Άραξο
όπως είδα στο βιβλίο πτήσεών σου πολλά χρόνια μετά και πέρασες και κούνησες τα φτερά σου.
Το καταλάβαμε όλοι μας. Ήσουν εσύ. Το τι περάσατε το μάθαμε πολύ αργότερα στο μνημειώδες
έργο σου τα «‘Ελληνικά Φτερά στην Κύπρο». Στο πόνημα των 3 χρόνων. Πετάξατε κάτω από τα
500 πόδια και πολλές φορές γλείφοντας τα κύματα, σε μια διαδρομή 500 ναυτικών μιλίων πάνω
από τη θάλασσα, σε μια νύχτα χωρίς φεγγάρι, με σβηστά φώτα πλεύσης, χωρίς συγκριτικά σημεία, έχοντας μόνον το VOR της Λευκωσίας που είχατε ενδείξεις μόνον όταν είχατε ήδη βρει την
Κύπρο, χωρίς αεροπορική προστασία, μέσα στην ακτίνα δράσης των εχθρικών αεροσκαφών αναχαίτισης, κάνοντας το ανορθόδοξο του ανορθοδόξου πολέμου. Και βουτήξατε μες στη φωτιά και
κλείνατε τα μάτια σας βλέποντας τα τροχιοδεικτικά να έρχονται κατά πάνω σας. Βουτήξατε να
προσγειωθείτε σε έναν διάδρομο που δεν ξέρατε αν είχε επισκευαστεί για να αφήσετε τα παλικάρια της Α και της Γ Μοίρας Καταδρομών που κράτησαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Το
ΝΙΚΗ-4 καταρρίφθηκε και το ΝΙΚΗ-6 βλήθηκε, προσγειώθηκε χωρίς κινητήρες και είχε νεκρούς

και άλλα δύο έμειναν για πάντα εκεί από τις ζημιές που είχαν. Μόνον 9 λαβωμένα γυρίσατε πίσω.
Θυμάμαι ότι για πολλά χρόνια δεν είχε μαθευτεί. Ίσως γιατί οι κυβερνώντες δεν ήθελαν να μαθευτεί ότι μπορούσε η Ελλάδα να είχε νικήσει αν εφαρμόζονταν τα σχέδια στην ώρα τους.
Αποστρατεύτηκες τον Δεκέμβριο του 1986 και πέταξες τελευταία φορά τον Μάρτιο του 87
λίγες μέρες πριν την κρίση. Θυμάμαι ότι παρόλη την πικρία σου που έφυγες όπως και πολλοί
άξιοι συνάδελφοί σου εκείνη την μαύρη εποχή για την Αεροπορία, είχες πάρει το Κ.Ε. στην Ελευσίνα και τους είχες πει ότι αν ήθελαν χειριστή ήσουν στην διάθεσή τους. Πάντα στρατιώτης, πάντα
με το καθήκον.
Αυτά μου έμαθες και αυτά θυμάμαι.
Οι πρώτες μου παιδικές αναμνήσεις όταν σας έβλεπα να έρχεστε στο break πάνω από τη διασπορά του Αράξου μέσα σε αυτούς τους πυραύλους με τα μικροσκοπικά φτεράκια και μετά από
λίγη ώρα να έρχεσαι σπίτι.
Το πρώτο μου ταξίδι με το Noratlas το καλοκαίρι του 73. Ήσουν readiness ωρών και μόλις
είχες γυρίσει σπίτι και χτύπησε το τηλέφωνο. Είχαν ξεμείνει από υλικά F-5 στο Ηράκλειο και
έπρεπε να πας. Με πήρες μαζί σου. Για μένα ήταν αποκάλυψη! Με έβαλες στο κόκπιτ πίσω σου
αριστερά στη θέση του ασυρματιστή που πάντα ήταν άδεια. Κάποια στιγμή έβλεπα ανησυχία. Είχε
κρατήσει ο ένας κινητήρας. Μετά από λίγο περισσότερη αναστάτωση και ο ραδιοναυτίλος ήρθε
και μου έβαλε σωσίβιο και μου είπε ότι αν αναγκαστούμε και πέσουμε στη θάλασσα να πηδήξω
από το παράθυρο που θα άνοιγε και να κολυμπήσω και να μην ανησυχώ. Είχε κρατήσει και ο δεύτερος αλλά απότι μου είπες χρόνια μετά κατάφερες και έβαλες τον πρώτο σε λειτουργία πάλι.
Αν θυμάμαι καλά μείναμε εκείνο το βράδυ στο Ηράκλειο… Σου είχα φέρει πολύ τύχη! Και από
τότε με έπαιρνες σχεδόν κάθε καλοκαίρι για μια πτήση. Για αυτό και μικρός ήθελα να γίνω Αεροπόρος!
Θυμάμαι τις ατέλειωτες μέρες κάθε μήνα που έφευγες από κοντά μας για Α/Ν στη Ρόδο και
στη Σούδα και όταν γυρνούσες τη χαρά μου που σε είχαμε κοντά μας. Όποτε είχε καιρό και κινδύνευαν ναυτικοί μας, πετούσατε για να τους εντοπίσετε και να τους βοηθήσετε. Ατέλειωτες
ώρες και αγωνία με βροχή και αναταράξεις να ψάχνετε στο πέλαγος. Πιο πολύ η προσφορά σας
όταν φέρνατε ασθενείς.
Θυμάμαι τους ρόζους στα χέρια σου όταν πετούσες με τα Canadair και πέφτατε μες τις χαράδρες μέσα στη φωτιά για να ρίξετε το νερό στην εστία, χαμηλά για να σβήσει.
Πόσες φορές όταν έβλεπα τον καιρό και ήξερα ότι πετούσες, προσευχόμουν να έχεις καλή
τύχη και να γυρίσεις πίσω σώος. Τόσοι και τόσοι συμμαθητές και φίλοι σου χάθηκαν και πάντα
είχαμε αυτόν τον φόβο μέσα μας, αλλά δεν στο δείχναμε.
Το μεγάλο χτύπημα ήταν ο χαμός του δωδεκάχρονου γιού σου, του αδερφού μου Χάρη στις
10 Φεβρουαρίου του 1991 ανήμερα στη γιορτή του. Αυτό σε έτρωγε κάθε μέρα μέχρι σήμερα.
Αυτός ο Φλεβάρης δεν μας πάει πατέρα. Στις 17 έφυγες και συ.
Πάλεψες στη ζωή σου, μόχθησες και με έμαθες να μάχομαι και γω με τιμή και αξιοπρέπεια.
Το παράδειγμά σου, το πείσμα, η επιμονή και η υπομονή. Την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, τη καλοσύνη και την βοήθεια που έδινες σε όλους όσους την χρειάζονταν. Πόσοι και πόσοι συνάδελφοί
σου μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για σένα. Κάποιοι σε είχαν σαν πατέρα. Αλλά εγώ το έζησα
από πρώτο χέρι και είμαι πολύ τυχερός και πολύ περήφανος που σε είχα.
Ελπίζω να σου έδωσα χαρές στη ζωή σου. Με τις επιτυχίες μου μα περισσότερο με τα δυο
εγγόνια τον Τζώρτζη και τον Μιχάλη-Χάρη που σου φέραμε με τη Ξένια.
Η λατρεμένη σου σύζυγος, ο έρωτας της ζωής σου από τα σχολικά σου χρόνια, η μάνα μου, η
Ασημίνα σου, εγώ, τα εγγόνια σου και η νύφη σου, θα σε έχουμε πάντα βαθιά μες την ψυχή μας.
Δεν έχεις φύγει. Είσαι μέσα μας, απλά πήγες και βρήκες τον Χαρούλη.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
Στον Υποτέραρχο (Ε) Ευστράτιο Ιορδάνογλου
Από τον Υποπτέραρχο (Ε) Θεόφιλο Κυριακαράκο
Αγαπητέ μου, φίλε και συνάδελφε Στράτο,
Με ανείπωτη οδύνη και βαθύ πόνο ψυχής συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, όλοι εμείς, η οικογένειά σου, οι συγγενείς σας, οι φίλοι σας και οι συνάδελφοί σου, για σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο σου, χωρίς επιστροφή, ταξίδι στην αιωνιότητα.
Ο θάνατός σου ήταν εντελώς απρόσμενος και προκάλεσε σε όλους μας, απέραντη θλίψη.
Ακόμα και τούτη την ώρα, που βρισκόμαστε μπροστά στη σορό σου, δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι έφυγες για πάντα από κοντά μας.
Εκείνος όμως που ρυθμίζει τις τύχες όλων μας, αποφάσισε ότι ήλθε η ώρα να σε καλέσει
κοντά του.
Κανείς μας, δυστυχώς δεν ξεφεύγει τον αδυσώπητο αυτόν κανόντα. Αλλά ο τρόπος που επέλεξε ο Κύριος για να σε καλέσει κοντά του, δείχνει το πόσο ευλογημένος ήσουν από Αυτόν.
Ξεκίνησες από την γενέτειρά σου, τον αγαπημένο σου Πειραιά, για να κατακτήσεις μια καλύτερη ζωή, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο.
Αγωνίστηες με σθένος και καρτερικότητα και κατάφερες να ξεπεράσεις επιτυχώς όλα τα εμπόδια και τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώιζες.
Με πίστη και επιμονή, αλλα πάνω απ’ όλα με πολύ αγάπη γι’ αυτό που έκανες, πιστός στις
Ελληνοχριστιανικές Παραδόσεις και τις Αρχές με τις οποίες γαλουχήθηκες, κατάφερες τελικά
να επιτύχεις αυτό που επιθυμούσες.
Υπήρξες ένας εξαίρετος και καταξιωμένος Αξιωματικός, που κόσμησε με την παρουσία του
την Πολεμική Αεροπορία, αφήνοντας πίσω του σοβαρό δημιουργικό έργο.
Η προσφορά σου στην Πολεμικη Αεροπορία υπήρξε εξόχως σημαντική. Σε ό,τι σου ανατέθηκε
το έφερες πάντοντε εις πέρας κατά τον καλύτερο τρόπο και για τον λόγο αυτό η Πολιτεία σε τίμησε με σημαντικές διακρίσεις.
Η σταδιοδρομία σου στην Πολεμική Αεροπορία υπήρξε λαμπρή. Κατά την διάρκεια της πολυετούς Υπηρεσίας σου τοποθετήθηκες σε πολύ σημαντικές θέσεις και με την αξία σου κατέκτησες
τον βαθμό του Υποπτεράρχου, που είναι η ανώτερη προβλεπόμενη εξέλιξη για την ειδικότητά
μας.
Μετά την αποστρατεία σου, συνέχισες την ανοδική σου πορεία στο εξωτερικό, ως ανώτερο
στέλεχος του Κέντρου Συντηρήσεως και Εφοδιασμού του ΝΑΤΟ στο Λουξεμβούργο, όπου επίσης, διέπρεψες, κατακτώντας μία εξόχως υψηλή θέση στην ιεραρχία του Οργανισμού αυτού.
Ήσουν ένας ξεχωριστός συνάδελφος.
Ήσουν προικισμένος με εξαιρετικές ικανότητες και είχες σπάνιες αρετές.
Είχες πανεπιστημαική παιδεία, γλωσσομάθεια, κοινωνικότητα, ευγένεια και λεπτό χιούμορ.
Ήσουν έντιμος, ειλικρινής, προσιτός, συνεργάσιμος και εργατικός, γεγονός που σε έκανε ιδι-

αίτερα αγαπητό και αποδεκτό σε όλους όσους σε γνώρισαν, ανωτέρους και κατωτέρους.
Στην ιδιωτική σου ζωή υπήρξες λαμπρός οικογενειάρχης, ανεκτίμητος σύζυγος της αγαπημένης σου Κικής και στοργικός πατέρας των πολυαγαπημένων θυγατέρων σας Λίζης και Φαίνης,
λαμπρών και καταξιωμένων επιστημόνων και παππούς των λατρεμένων παιδιών τους και εγγονιών σας.
Έφυγες δυστυχώς σε μια στιγμή που είχες πολλά ακόμη να χαρείς. Η ζωή όμως έχει τους δικούς της κανόνες, που δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε.
Σε όλους αυτού που τόσο σε αγάπησαν και που εσύ λάτρεψες, αλλά και στους λοιπούς συγγενείς και φίλους σας, ο θάνατός σου προκάλεσε, άθελά σου, ανείπωτη οδύνη και αβάσταχτο πόνο.
Εσένα όμως δεν σου πρέπουν θρύνος και δάκρυα. Έφυγες από την ζωή ευτυχισμένος, καταξιωμένος και λατρεμένος από όλους τους γύρω σου. Δάκρυα πρέπεουν σε μας που αφήνεις και
που από σήμερα γινόμαστε φτωχότεροι με την απώλειά σου.
Θα μας λείψεις φίλε Στράτο. Η απουσία σου θα είναι οδυνηρή. Η ανάμνησή σου όμως θα είναι
πάντοτε παρούσα και θα αποτελεί παραγοριά για μας.
Θα σε τιμούμε Πτέραρχε Ιορδάνογλου, όπως αξίζει σε Αξιωματικούς σαν εσένα, που προσέφεραν στην Πατρίδα και στην Πολεμική Αεροπορία ό,τι καλύτερο διέθεταν.
Θα θυμόμαστε πάντα τα χρόνια που περάσαμε μαζί, τη μακρά και αδιτάρακτη φιλία μας, τους
κοινούς αγώνες μας στην Πολεμική Αεροπορία, την ευθύτητα του χαρακτήρος σου και την προσήλωση σου εις το καθήκον.
Τώρα πιά, στην απανεμιά της Ιθάκης σου, θα πρέπει να είσαι ευτυχισμένος από τα τόσα που
έζησες και από τα όσα σου έδωσε το ωραίο αυτό ταξίδι, στο ματαιο τούτο κόσμο.
Σε όλη σου τη ζωή εφήρμοσες κατά γράμμα αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος:
«Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, το δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος»
Στην αγαπημένη σου σύζυγο Κική, τις πολυαγαπημένες θυγατέρες σας Λίζη και Φαίνη, τα λατρεμένα εγγόνια σας, τους εξαίρετους, γαμπρούς σας, και τους λοιπούς συγγενείς σας, εύχομαι ο
Μεγαλοδύναμος Θεός να τους δίνει κουράγιο για να αντέξουν το δυσαναπλήρωτο κενό που τους
δημιουργεί η απώλειά σου.
Με την οδύνη εκείνων που μένουν, σε έναν κόσμο που η απώλεια ανθρώπων σαν εσένα είανι
δυσαναπλήρωτη, σου απευθύνω εκ μέρους όλων των φ΄λων και συναδέλφων μας το ύστατο
χαίρε.
Καλό κατευόδιο καλέ μου φίλε.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς σου, που θα σε σκεπάσει σε λίγο και η μνήμη σου αιώνια.
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Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ
30-5-2017: Συμμετοχή Παραρτήματος στη «Μαύρη
Διαμαρτυρία Επιβίωσης» (Σας έχει σταλεί και Δελτίο Τύπου)
4-5/6/2017: Προσκυνηματική εκδρομή.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
Στις 4-6-2017 επισκεφθήκαμε:
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Η Ιερά Μονή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον
Θεολόγο και στον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, του οποίου τα
Λείψανα βρίσκονται στο Καθολικό της Μονής. Στη Μονή υπάρχει και ο τάφος του Γέροντα Παϊσίου.
Οι μοναχές της Ιεράς Μονής Σουρωτής, είχαν πνευματικό
καθοδηγητή τους τον μακαριστό Γέροντα Παΐσιο. Στις 12
Ιουλίου 1994 ο Γέροντας εκοιμήθη εν Κυρίω κι ετάφη δίπλα
στο ναό του Αγίου Αρσενίου.
ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ
Η εν Χαλκιδική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή
της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της
Φαρμακολυτρίας κτισμένη στη νότια πλαγιά του «Μεγάλου
Βουνού» στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί από την
Θεσσαλονίκη προς τον Πολύγυρο – Αρναία – Άγιον Όρος, ανάγει την ίδρυση της στα τέλη του 9ου αιώνα και την εποχή της
δυναστείας των Μακεδόνων. Ο Ιεροδιάκονος Μελχισεδέκ
Μακρής (1909) δέχεται ότι το Μοναστήρι το Ίδρυσε ή Θεοφανώ
πρώτη γυναίκα του Λέοντα Στ’ του Σοφού η οποία και το προίκισε με πολλές δωρεές και κτήματα, μεγαλύτερη δε ευεργεσία
ήταν η Τίμια Κάρα της Αγίας Αναστασίας και μέρος από το δεξί
πόδι της Αγίας όπως και Σταυρός με μέρος από το Τίμιο Ξύλο
επίσης το σκήπτρο του Αυτοκράτορα Λέοντα Στ’ του Σοφού το
οποίο μαζί με χρυσόβουλα και αλλά τιμαλφή καταστράφηκαν
κατά το ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής τον Ιούνιο του 1821.
Μαύρη ημέρα για τη Μονή:
Ήταν Κυριακή του Θωμά 23 Απριλίου του 2012, ξημερώματα
Δευτέρας… Άγνωστοι μπήκαν στο μοναστήρι της Αγίας
Αναστασίας αφού διέρρηξαν πέντε πόρτες σπάζοντας 15 κλειδαριές. Το πρωί οι πατέρες έντρομοι διαπίστωσαν ότι οι δράστες είχαν πάρει την Τιμία Κάρα της Αγίας και μία Λειψανοθήκη
που περιείχε το δεξί πόδι της. Αφαίρεσαν ακόμη δύο λειψανοθήκες που περιείχαν Ιερά Λείψανα της Αγίας Αναστασίας, του
Αγίου Μοδέστου και της Αγίας Παρασκευής. Άρπαξαν επίσης
έναν σταυρό ευλογίας που βρισκόταν πάνω στην Αγία Τράπεζα
και έσπασαν το παγκάρι, παίρνοντας όσα χρήματα περιείχε.
Το συγκεκριμένο συμβάν δεν αποτελεί κλοπή αλλά απαγωγή.
Τα Ιερά Λείψανα για εμάς έχουν ζωή, είναι ζωντανά!
Από την ημέρα της αρπαγής τους το μοναστήρι βρίσκεται σε
βαθύ πένθος και οι σημαίες του κυματίζουν μεσίστιες. Η απώλεια είναι τεράστια, η θρησκευτική αξία ανεκτίμητη.
Παρακαλούμε τους ανθρώπους που τα έχουν να τα επιστρέψουν
εδώ όπου και ανήκουν.
Στις 5-6-2017:
Περίπλους του Αγ. Όρους.
Μοναδική εμπειρία το εν πλω προσκύνημα ιερών λειψάνων,
από την Ιερά Σκήτη της Αγ. Άννης (Κάρα Οσιομάρτυρος
Μακαρίου Αγιαννανίτη. Δεξί πόδι Αγ. Άννας το οποίο έχει θερμοκρασία ανθρωπίνου σώματος και διακρίνονται επ’ αυτού τα
δάχτυλα και τα νεύρα).
Επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
Στους πρόβουνους του Ολύμπου, στην θέση «Παναγία», στον
υψηλότερο γήλοφο, στη ράχη του Αδριανού της Αρχαίας
Πιερίας, στην κορυφή του τριγώνου Δίον – Κατερίνη –
Μοναστήρι, στα σύνορα των υπωρειών του Ολύμπου και των
Πιερίων, κοντά στο χωριό Κονταριώτισσα Κατερίνης, βρίσκεται
κτισμένο το Μοναστήρι του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών
και Οικουμενικού Διδασκάλου Εφραίμ του Σύρου του
Θαυματουργού.
Ήταν θέλημα Θεού, «ο οικιστής του Ολύμπου», ο Όσιος
Διονύσιος, να ενώσει χρονικά, δώδεκα περίπου αιώνες, και να
συγγενέψει πνευματικά, με έναν άλλον «οικιστήν της ερήμου»,
τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο.
Η Ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, ιδρύθηκε το έτος
1983, σαν Ιδιωτικό Ησυχαστήριο με την ευλογία του
Μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Βαρνάβα και αργότερα το
έτος 1985, υπήχθηκε επίσημα, στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους
και Κατερίνης.
Κτίσθηκε και συνεχώς ανακαινίζεται, σε ιδιόκτητα χωράφια,
που αγόρασαν οι Μοναχές από τους «Βλάχους» της περιοχής.
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Στη Μονή φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ
του Σύρου του Θαυματουργού από το 2006.
11-6-2017: Ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Καρτσάνας Βύρωνας εκπροσώπησε το Παράρτημα στις εκδηλώσεις του εορτασμού της
Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας και
παρευρέθηκε στη δοξολογία που τελέσθηκε για το σκοπό αυτό
στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου που βρίσκεται στον
προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Βόλου.
19-6-2017: Εθιμοτυπική Επίσκεψη στον Δκτή της 1ης ΤΑΞΑΣ
(Στεφανοβίκειο), Ταξίαρχο Γεώργιο Ματζουράνη από τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος. Επιδόθηκε
αναμνηστικό δώρο.
19-6-2017: Επίσκεψη στα Γραφεία του Παραρτήματος από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ,
Σμχο ε.α. Πιέρρο Πλατάνα. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και
στη συνέχεια παρατέθηκε γεύμα εργασίας από το Δ.Σ. του
Παραρτήματος.
22-6-2017: Εθιμοτυπική Επίσκεψη στον Δκτή της 32 ΤΑΞ/ΠΝ
(Στρ. Γεωργούλα Βόλος), Ταξίαρχο κο Ευάγγελο Παπαδόπουλο
από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το μέλος του Δ.Σ. του
Παραρτήματος Σγο ε.α. Δημήτριο Σιφνιώτη. Επιδόθηκε αναμνηστικό δώρο.
29-6-2017: Γενική Συνέλευση στην Αίθουσα ΕνημέρωσηςΕκδηλώσεων του Παραρτήματος.

γενειών, από μαθητές των σχολείων της περιοχής. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν εκπρόσωποι της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, της Εκκλησίας, του Κοινοβουλίου, των Κομμάτων,
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η εκπροσώπηση της Ε.Α.Α.Α. στην ανωτέρω εκδήλωση, έγινε από
το μέλος του Παραρτήματος Ασμχό (ε.α.) Ανδρέα Μπραϊμη.
3) Την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε, η τελετή
παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της 120 Πτέρυγας
Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), από τον Σμήναρχο (Ι)
Κωνσταντίνο Χίνη στον Σμήναρχο (Ι) Χρήστο Πεταλά, παρουσία
του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης,
Υποπτέραρχου (Ι) Θωμά Χατζηαθανασίου. Στην τελετή παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες Αξιωματικών των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, o απόστρατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών. Την
E.A.A.A. εκπροσώπησε ο πρόεδρος Σμχος (ε.α.) Ιωάννης
Σαμπαζιώτης, όπου και έδωσε αναμνηστική πλακέτα στον απερχόμενο Δκτή.

ΛΑΡΙΣΑ
Εθιμοτυπική Επίσκεψη στο νέο Δκτη
της 140 ΣΕΠΗΠ.

Στις 29-5-2017 ο πρόεδρος, Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας και τα
μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας πραγματοποίησαν
εθιμοτυπική επίσκεψη στο νέο Δκτη της 140 ΣΕΠΗΠ, Σμχο (Ι)
Αθανάσιο Πανταζή. Τα μέλη του ΔΣ ευχήθηκαν στον κ. Πανταζή καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

4) Στις 23 και 24 Ιουνίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Παναγιώτη του
Καισαρέως, στη Θουρία Μεσσηνίας, που βρίσκεται κτισμένος
στην ιδιοκτησία του συναδέλφου Σμχου (ε.α.) Δημητρίου
Μανδηλάρη,. τιμήθηκε η μνήμη του, με κάθε λαμπρότητα και παρουσία πλήθους κόσμους. Η E.A.A.A. συμμετείχε στις εκδηλώσεις, προσφέροντας αρτοκλασία υπέρ υγείας και ευημερίας των
μελών της. Την παραμονή το βράδυ μετά τον εσπερινό, ο κτήτορας του ναού, συνάδελφος Σμχος (ε.α.) Δημήτριος
Μανδηλάρης προσέφερε άφθονο παγωμένο κρασί και ζεστή
γουρνοπούλα.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Το Παράρτημά μας κατά τoν μήνα Ιούνιο, συμμετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

ΠΑΤΡΑ

1) Στην τελετή Μνήμης προς τιμή του Σγου (Ι) Βασίλη
Σταυρόπουλου και του Σγου (Ρ) Σωκράτη Κάββουρα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, στην Επισκοπή
Τεγέας Η εκπροσώπηση της Ε.Α.Α.Α. στην ανωτέρω εκδήλωση
έγινε από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Σμχο (ε.α.) Ιωάννη
Σαμπαζιώτη και τον Ταμία Επγο (ε.α.)Σταμάτη Μπένο.
2) Στις τριήμερες εκδηλώσεις, με αφορμή την επέτειο της 17ης
Μαρτίου 1821, όταν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί, με αρχηγό τον
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, κήρυξαν «ένοπλο απελευθερωτικό
αγώνα» κατά των Οθωμανών. Η επίσημη Δοξολογία, τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ενώ στη συνέχεια, στη
θέση «Κοτρώνι», στην πλατεία της Αρεόπολης, πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της ορκωμοσίας των Μανιατών οικο-

1. Στα πλαίσια σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των Μελών μας,
στις 18 και 26 Μαΐου 2017 το Παράρτημα πραγματοποίησε με επιτυχία μια τετραήμερη και μια τριήμερη εκδρομή αντίστοιχα στη
Σόφια, Ρίλα, Οχυρά Ρούπελ. Η συγκίνηση ήταν ιδιαίτερη κατά την
περιήγηση των οχυρών και θα μας μείνει αξέχαστη η εμπειρία της
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επίσκεψης.
2. Πραγματοποιήθηκε την 11 Ιουνίου 2017 η διέλευση της γέφυρας με πεζοπορία από Μέλη του Παραρτήματος. Φορώντας
μπλουζάκια που κατασκευάστηκαν και χορηγήθηκαν δωρεάν και
με καλό δροσερό καιρό περάσαμε από το Ρίο στο Αντίριο.
Εκεί στο Κέντρο Ενημέρωσης μας έγινε προβολή με την κατασκευή της γέφυρας και περιήγηση στο χώρο. Εν συνεχεία καταλήξαμε σε ψαροταβέρνα της περιοχής όπου ο Συνάδελφος Αθανάσιος
Σκιντζής μας προσέφερε τα αλιεύματά του. Στο τέλος άλλοι προτίμησαν την επιστροφή με φέρρυ και άλλοι με τα πόδια.
3. Την 18 Ιουνίου 2017 στο Δήμο Θέρμου Αιτολωακαρνανίας
παρουσία του ΑΝΥΕΘΑ και του Αρχηγού ΓΕΑ έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων Αεροπόρων. Την ΕΑΑΑ εκπροσώπησε με κατάθεση στεφάνου ο Ταμίας του Παραρτήματος Πάτρας
Σμχος ε.α Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης Υπέρ των
Πεσόντων Αεροπόρων
Γ. Ταγκαλάκη και Χ. Νεοχωρίτη
Σε μια έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, αλλά και επίγνωση του ιερού καθήκοντος, πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 25-6-2017 η εκδήλωση τιμής και μνήμης υπέρ
των πεσόντων αεροπόρων Υπσγών Γεωργίου Ταγκαλάκη
και Χαράλαμπου Νεοχωρίτη, στη θέση ΄΄ΠΑΤΗΜΑ΄΄ του
όρους Βόρας (Καϊμάκτσαλαν).
Για πρώτη φορά φέτος η οργάνωση ανατέθηκε από την
ΕΑΑΑ στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τέλεση Θείας Λειτουργίας
στο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΒΟΥΡΗΣ σε μια εξαιρετικά δομημένη και προσεκτικά διατυπωμένη ομιλία, αναφέρθηκε στο ιστορικό της κατάρριψης την 22-6-47 του Αφους
HARVARD με χειριστές τους Υπσγούς Ταγκαλάκη και
Νεοχωρίτη, την τραγικότητα της εμφύλιας σύρραξης της περιόδου 1946 – 1949 και τα διδάγματα που προκύπτουν ώστε
να μην ξαναζήσουμε ανάλογα γεγονότα, καθώς και στον ιδιαίτερο ρόλο της Π.Α τόσο στην υπεράσπιση του Έθνους μας
όσο και στην κοινωνική της προσφορά.
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των ηρωικώς πεσόντων Αεροπόρων και χαιρετισμός
από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Ασμχο
ε.α κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ο οποίος ευχαρίστησε τόσο
τους παραβρισκόμενους για τη συμμετοχή τους όσο και τις
τοπικές αρχές και κυρίως τις αδελφές ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ και ΣΟΦΙΑ, για την συνεισφορά τους στην οργάνωση της
εκδήλωσης.
Ο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα
των στελεχών της Π.Α ε.ε και ε.α για την υπεράσπιση της εθνικής ακεραιότητας έναντι πάσης επιβουλής από οποιονδήποτε κι αν αυτή προέρχεται.
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από τους:
α. Σμχο (Ι) κ. ΤΑΣΣΗ εκ μέρους του Αρχηγού Τακτικής
Αεροπορίας
β. Απτχο (Ι) ε.α κ. ΚΑΒΟΥΡΗ εκ μέρους της ΕΑΑΑ
γ. Ασμχο (ΤΥΜ) ε.α κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ εκ μέρους της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης
δ. Σμχο (ΤΥΜ) ε.α κ. ΦΑΛTΑΙΤΣ εκ μέρους του Συλλόγου
Αποφοίτων ΣΤΥΑ
ε. κ. ΚΛΗΜΑΝΤΙΔΗ, Πρόεδρο της Αερολέσχης Έδεσσας και
στ. κ. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ, εκ μέρους της Κοινότητας Παναγίτσας.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και όλοι οι παρόντες έψαλλαν
τον Εθνικό Ύμνο.
Η Τελετή ολοκληρώθηκε με την επίδοση από τον Πρόεδρο
του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ αναμνηστικής πλακέτας και επιτοίχιου ρολογιού με το λογότυπο του
Παραρτήματος, στις αδελφές ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ, στη διάθεση των
οποίων έθεσε όλα τα μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
για την καλύτερη δυνατή οργάνωση..
Με μέριμνα των Αδελφών ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ παρατέθηκε καφές και γεύμα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Έδεσσας κ.
ΓΙΑΝΝΟΥ και τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ και
της Πυροσβεστικής, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Ν. Θεσσαλονίκης
Αντγος κ. ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑΣ, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ του Ν.
Πέλλας Υπτγος κ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ, ο Πρόεδρος της Αερολέσχης
Έδεσσας κ. ΚΛΗΜΑΝΤΙΔΗΣ, ο Σμχος (Ι) κ. ΤΑΣΣΗΣ και ο Σγός
κ ΓΕΤΕΡΙΔΗΣ ως εκπρόσωποι της Π.Α, o Πρόεδρος της ΕΑΑΑ
κ. ΚΑΒΟΥΡΗΣ και τα μέλη του Δ.Σ κ. ΠΛΑΤΑΝΑΣ, ΦΑΛΤΑΙΤΣ
και ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ και μέλη που ταξίδεψαν από την Αθήνα,
ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης κ. ΔΑΝΙΗΛΙ-
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ΔΗΣ και τα μέλη του Δ.Σ κ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ, ΜΥΛΩΣΗΣ, και ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ και μέλη του Παραρτήματος που ταξίδεψαν από τη
Θεσσαλονίκη, καθώς και πολλοί κάτοικοι της γύρω περιοχής.
Ακολουθούν οι ομιλίες των Προέδρων της ΕΑΑΑ κ. ΚΑΒΟΥΡΗ και του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ.

Χαιρετισμός Προέδρου Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ
Ασμχου (ΤΥΜ) ε.α. Κου ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι .
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.
Σας ευχαριστούμε κατ΄ αρχήν για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση τιμής και μνήμης αφιερωμένη στους πεσόντες Αεροπόρους
Υπσγούς ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ και ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ.
Η ανάθεση αυτής της διοργάνωσης στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης
είναι ιδιαίτερα τιμητική για μας και θεωρούμε ότι έτσι αναγνωρίζεται
και η περιφερειακή δικαιοδοσία και εκπροσώπηση του Παραρτήματός
μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω
Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Ιωήλ για τον ορισμό Ιερέα για
την τέλεση τη Θείας Λειτουργία και του μνημόσυνου. .
Τον Δήμαρχο Έδεσσας και τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας
που διέθεσαν ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, για την διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου που βρισκόμαστε και την βελτίωση της
οδικής πρόσβασης.
Τον Στρατηγό Δκτή της Μεραρχίας για τη διάθεση των οχημάτων,
για την μεταφορά μας από το σημείο στάθμευσης των λεωφορείων
μέχρι τη θέση ΄΄ΠΑΤΗΜΑ΄΄.
Τον Δκτή της 350 ΠΚΒ για τη διάθεση του υπηρεσιακού λεωφορείου.
Τις κυρίες ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ και ΣΟΦΙΑ για την αμέριστη
συμπαράσταση και μέριμνα για την παράθεση του καφέ και του γεύματος
Και τέλος όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμήσατε τη σημερινή εκδήλωση .
Σήμερα μαζί με τους αεροπόρους ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ και ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ
τιμούμε και όλους τους ένδοξους και αθάνατους νεκρούς, που έπεσαν
υπερασπιζόμενοι τα ιερά και τα όσια, και το μεγαλείο της Ελλάδας.
Αποτελεί ιερό καθήκον και υποχρέωση η διοργάνωση παρόμοιων
εκδηλώσεων , γιατί μόνο έτσι η θυσία τους δεν θα ‘ναι μόνο ζωντανή
ανάμνηση σε μας , αλλά και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
Εκφράζοντας ελπίζω το σύνολο των παρευρισκομένων εδώ σήμερα, διαβεβαιώνουμε τους ηρωικούς αεροπόρους που πέταξαν
στην αγκαλιά του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ότι όλα τα στελέχη της
Πολεμικής Αεροπορίας ε.ε. και ε.α. είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Χώρας
μας και όποτε κι αν απαιτηθεί θα φανούμε αντάξιοι της δικής τους
θυσίας.
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης
ευχαριστούν ιδιαίτερα τον συνάδελφο Ασμχο ε.α κ. ΓΟΥΔΑ ΧΡΗΣΤΟ, για την σημαντική συμβολή του στην οργάνωση της εκδήλωσης τιμής και μνήμης των πεσόντων Αεροπόρων ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ και ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ , ως σύνδεσμος του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης και των τοπικών Αρχών και Φορέων της
Έδεσσας.

ΧΑΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δνση : Παρθενίου Κελαϊδή 8 – 73136 Χανιά
Τηλ. : 2821076172 – fax : 2821076172
e-mail : eaaahania@gmail.com
Χανιά : 21 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 45
ΠΡΟΣ : ΕΑΑΑ
ΚΟΙΝ. : ΕΑΑΑ / Παράρτημα Χανίων
ΘΕΜΑ : Δραστηριότητες Παραρτήματος

1. Εκδηλώσεις - Εορτές – Τελετές
Εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης
Από 15 έως 22 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις
για τα 76 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης στις έδρες των Δήμων
της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και Ρεθύμνης. Το Παράρτημά μας, εκπροσώπησαν στις κατά τόπους εκδηλώσεις ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ, στη τελετή δε λήξης που έγινε στο
αεροδρόμιο του Μάλεμε, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κατέθεσε στέφανο εκ μέρους των τοπικών Παραρτημάτων των
Ενώσεων Αποστράτων Αξκων Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Εκδρομές
Στις 7 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή στη
περιοχή του Αποκόρωνα συνδυάζοντας επίσκεψη στα παρακάτω αξιοθέατα:
α) Επίσκεψη – ξενάγηση στο Μουσείο τυπογραφίας που βρίσκεται στη Σούδα Χανίων.
β) Επίσκεψη – ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου στο Δήμο Αποκορώνου.
γ) Επίσκεψη στο RADAR του Π.Β.Κ στο Δρέπανο , όπου έγινε
ενημέρωση μας από το προσωπικό για την λειτουργία των
συστημάτων επιτήρησης .
Μετά το τέλος της ενημέρωσης μας προσφέρθηκε κέρασμα και
ο Πρόεδρος επίδωσε στο επικεφαλή το έμβλημα της Ένωσης.
3. Ετήσιο Μνημόσυνο
α) Στις 12 Ιουνίου 2017 τελέστηκε τρισάγιο στο χώρο εκτόξευσης του ΠΒΚ εις μνήμη των αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που έπεσαν σε αποστολές επ ωφελεία του ΠΒΚ. Από
το Παράρτημά μας παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι και μέλη
του Δ.Σ. ενώ στέφανο κατέθεσε ο Πρόεδρος εκ μέρους της
ΕΑΑΑ προς τιμή των πεσόντων συναδέλφων μας.
β) Στις 23 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στην
Κάρπαθο για τα 11 χρόνια από τον άδικο χαμό του Σμηναγού
Κώστα Ηλιάκη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του
Αρχηγού ΓΕΑ ,εκπρόσωπων συλλόγων της Π.Α, των αρχών
του νησιού αλλά και πλήθους Καρπαθίων. Το Παράρτημά μας
εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος και Γραμματέας του ΔΣ, ενώ ο
Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της Ε.Α.Α.Α.
Απτχος (Ι) εα Αντώνιος Καμπιανάκης
Πρόεδρος
Ασμχος (ΤΗΓ) εα Στέφανος Τζωρτζάκης
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΝΑ ΤΗΣ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ”
ΣΤΟΝ ΚΑΪΑΦΑ ΤΗΣ “ΕΡΤ” Η “ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ”
Του Επισμηναγού (Ι) ε.α. Γεωρ. Β. Κασσαβέτη
Μέλους του Δ.Σ. ΕΑΑΑ – τ. Δ/ντος Συμβούλου

Σ

ε ολόκληρο τον κόσμο την ιστορία τη γράφουν οι νικηταί. Κατ' εξαίρεση στη χώρα μας την έγραψαν και
συνεχίζουν να τη γράφουν οι ηττημένοι. Και για του
λόγου το αληθές την ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
δεν την έγραψε κάποιος Γερμανός, αλλά ο πατέρας της νίκης
Ουίνστον Τσώρτσιλ. Στην Ελλάδα, ακόμη και την πρόσφατη
ιστορία της Κομμουνιστικής ανταρσίας 1944-1949, με ελάχιστες εξαιρέσεις, την έγραψαν αριστεροί κονδυλοφόροι.
Ο έλεγχός τους μάλιστα σε ότι αντίθετο προς τη δική τους
άποψη γράφεται, είναι τόσο εξονυχιστικός, ώστε έφτασαν
στο σημείο, με πρωθυπουργική εντολή, να πετύχουν την
πολτοποίηση του αρχείου της Ιστορίας του Γενικού
Επιτελείου Στρατού της συγκεκριμένης περιόδου.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι το ΚΚΕ, προκειμένου να περνάει τη δική του εκδοχή στα ιστορικά γεγονότα,
έχει αλώσει με στελέχη του το σύνολο σχεδόν των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας, είτε αυτά είναι έντυπα, είτε ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί. Τέως Κνίτες έχουν παρεισφρήσει ακόμη και στα πλέον συντηρητικά έντυπα, με
αποτέλεσμα να κάνομε το σταυρό μας γι αυτά που διαβάζομε
πολλές φορές. Αδιαμφισβήτητα τη σκυτάλη της κομμουνιστικής προπαγάνδας και της διαστρέβλωσης των ιστορικών
γεγονότων, ώστε αυτά να είναι σύμφωνα με τις απόψεις
των ηττημένων του Συμμοριτοπολέμου, κατέχει η κρατική
τηλεόραση, η οποία είναι στην υπηρεσία του ΚΚΕ,ανεξάρτητα
από το Κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία. Από τη
Μεταπολίτευση και εντεύθεν η ΕΡΤ δεν βαρέθηκε να προβάλλει τις ταλαιπωρίες “των αγωνιστών της Δημοκρατίας”
στις φυλακές, στις εξορίες, στο παραπέτασμα κ.λ.π. Δεν είδαμε όμως ούτε μια εκπομπή για τα αποτρόπαια εγκλήματα
των “αγωνιστών” αυτών στο Μελιγαλά, στο Φενεό , στο
Λιτόχωρο, τον αποδεκατισμό του 5/42 Συντάγματος του
Συνταγματάρχου Ψαρού κ.α.
Ένα από τα πλέον προσφιλή θέματα της αριστερής προπαγάνδας είναι και η “Υπόθεση των Αεροπόρων”, η οποία
απασχόλησε το πανελλήνιο στις αρχές της δεκαετίας του
1950. Το θέμα έφερε στο προσκήνιο η έγκριτη “ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”τον περασμένο Οκτώβριο. Με ολοσέλιδο άρθρο, γνωστού για τα πολιτικά του φρονήματά, δημοσιογράφου δημοσιοποιούσε έρευνα ομοϊδεάτη του καθηγητού, δια της
οποίας δήθεν απεδεικνύετο ότι η υπόθεση ήταν σκευωρία
της δεξιάς και ότι με τα στοιχεία που παρέθετε απεδείκνυε
την κατάρρευσή της. Στην ουσία ούτε τη σκευωρία στοιχειοθετούσε, κι ούτε την κατάρρευσή της απεδείκνυε.
Πριν λίγες ημέρες η αμαρτωλή ΕΡΤ, η διοίκηση της οποίας λησμονεί ότι για τη μισθοδοσία του αριστερού προσωπικού της πληρώνουν και οι συντηρητικοί πολίτες αυτής της
χώρας και ότι οι μισθοί του δεν είναι συμβατοί με την τηλεθέαση του καναλιού, έφερε για πολλοστή φορά στην επιφάνεια, σε τρείς εκπομπές της 21ης και 28ης Μαΐου και 3ης
Ιοινίου την πολύκροτη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, οι “αμερόληπτοι” παρουσιαστές και οι στενοί συγγενείς των δήθεν
θυμάτων της σκευωρίας – η άλλη πλευρά απουσίαζε παντελώς - αναμάσησαν τις γνωστές πάγιες θέσεις του ΚΚΕ,
ήτοι ότι ούτε σαμποτάζ έγιναν, κι ούτε κομμουνιστική διάβρωση στην Πολεμική Αεροπορία υπήρχε, αλλά απλώς
επρόκειτο περί σκευωρίας.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η Κομμουνιστική
Αριστερά, η οποία γνωρίζει άριστα τις αρχές της προπαγάνδας , μη έχοντας άλλο τρόπο να συσπειρώσει τους φθίνοντες
οπαδούς της, επιστρατεύει συχνά το συναισθηματικό κίνητρο. Στην προσπάθειά της δε να απολακτίσει τα φοβερά εγκλήματα που τη βαρύνουν, για την εγκληματική, αντιδημοκρατική και παράνομη επιχείρηση κατάληψης της εξουσίας,
κατά τους τρεις γνωστούς προδοτικούς γύρους την περίοδο
1944 – 1949, επιχειρεί να εμφανίζεται ως αθώο θύμα, εκείνων που έβαλαν τα στήθη τους για να διατηρήσουν τη χώρα
ελεύθερη και δημοκρατική. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος των
δύο εκπομπών της ΕΡΤ και όχι η προσκόμιση νέου στοιχείου,
που δήθεν έρριχνε φώς στην υπόθεση.
Αντίθετα όμως προς τα ανιστόρητα φληναφήματα των
φερεφώνων της Μαρξιστικής Αριστεράς, οι περί σκευωρίας
απόψεις τους καταρρίπτονται από τα εξής αδιαμφισβήτητα
πραγματικά γεγονότα, ήτοι :
α. Τα δέκα(10) κινήματα, στάσεις, αναρχικές εκδηλώσεις
και σαμποτάζ που επιχείρησαν οι εγκάθετοι του ΚΚΕ και τα

οποία ταλαιπώρησαν την Πολεμική Αεροπορία, μεταξύ των
ετών 1942 και 1952
β. Την κακή συντήρηση, τις πολλές βλάβες και τα πολλαπλά αδικαιολόγητα ατυχήματα στα εκπαιδευτικά αεροπλάνα της Σχολής Ικάρων.
γ. Τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις επιθεωρήσεις
των αεροπλάνων και τις σκόπιμες αποκρύψεις, ή παραγγελίες ακαταλλήλων, ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα η διαθεσιμότητα των αεροσκαφών κατά την εν λόγω περίοδο να
έχει πέσει στο πρωτοφανές και απαράδεκτο ποσοστό 45 –
50%.
δ. Την ασυνήθιστη απόρριψη των εκπαιδευομένων
Ικάρων από ορισμένους εκπαιδευτές, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές κάθε τάξεως να κρίνονται ακατάλληλοι, να διαγράφονται από τη δύναμη της Σχολής και να αποστέλλονται
οίκαδε προς συνέχιση των αγροκτηνοτροφικών απασχολήσεών τους, γνωστού όντος ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των εισερχομένων στη Σχολή Ικάρων, ήσαν παιδιά της ελληνικής επαρχίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα και τα
εξής. Με την 23η Σειρά Ικάρων εισήλθαν (11.5.1949) 33 επιτυχόντες και ονομάστηκαν Ανθυποσμηναγοί μόνο 16.
Επίσης από την 1η Σειρά ΕΚΕΧ ενώ εισήλθαν στη Σχολή 58
Δόκιμοι Χειρισταί, ονομάστηκαν Αξιωματικοί μόνο 17!!!
ε. Τη φυγάδευση στην Αλβανία του Δοκίμου Χειριστού
1ης Τάξεως του ΕΚΕΧ Νίκου Ακριβογιάννη.
στ. Τα ατυχήματα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου
δεν οφείλοντο σε αστοχία υλικού, ή σε ανθρώπινο λάθος,
αλλά σε εσκεμμένες έξωθεν παγιδεύσεις ορισμένων ζωτικών για την ασφαλή πτήση του αεροπλάνου συστημάτων,
όπως το σύστημα προσγειώσεως, τα πηδάλια κλίσεως και
ανόδου καθόδου και το σύστημα λιπάνσεως του κινητήρος.
Ώστε λοιπόν σκευωρία τα κινήματα και τα σαμποτάζ,
σκευωρία και η πλημμελής συντήρηση και η απαράδεκτα
χαμηλή διαθεσιμότητα των προς πτήση αεροσκαφών,
σκευωρία και η ομαδική απόρριψη των Ικάρων. Πως όμως
όλα αυτά σταμάτησαν, ως δια μαγείας, με τη σύλληψη των
κατηγορουμένων; Αλλά και πέραν αυτού γιατί οι λαλίστατοι
παρουσιασταί και προβεβλημένοι δημοσιογράφοι δεν μας
είπαν τους λόγους στους οποίους απέβλεπε η σκευωρία;
Επί 65 χρόνια τώρα, ενώ αναμηρυκάζουν κάθε λίγο το θέμα,
παραλείπουν αιδημόνως να μας εξηγήσουν τα κίνητρα των
δήθεν σκευωρών, στους οποίους εντάσσουν και τον αναμορφωτή της σύγχρονης Πολεμικής Αεροπορίας Πτέραρχο
– Αρχηγό Εμμ. Κελαϊδή. Και μη μας πουν ότι όλα αυτά τα έκαναν δήθεν για να “ξεφορτωθούν” 5-10 κατώτερους
Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, τους οποίους μπορούσαν να αποβάλλουν από το Όπλο με πολύ απλούστερους
τρόπους, γιατί το επιχείρημα δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική.
Σε αντίθεση λοιπόν των δικών τους αυθαιρέτων ισχυρισμών η πραγματική και απολύτως τεκμηριωμένη ιστορική
αλήθεια έχει ως εξής.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η Πολεμική
Αεροπορία έχει καταστεί μια υποτυπώδης αεροπορική δύναμη. Ο δεκαετής πόλεμος, στον οποίο έχει εμπλακεί ,τη βρίσκει με ελάχιστα απηρχαιωμένα και ταλαιπωρημένα ελικοφόρα αεροσκάφη και διακόσιους (sic) ετοιμοπόλεμους χειριστές. Σύμπασα η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της χώρας προσπαθεί εναγωνίως να εφοδιάσει την Αεροπορία με
σύγχρονα αεριωθούμενα αεροσκάφη και να εντάξει τη χώρα
στο ΝΑΤΟ. Οι προϋποθέσεις που θέτουν οι Αμερικανοί για
την ικανοποίηση των αιτημάτων της χώρας είναι πολλές και
δυσκόλως εκπληρούμενες, όπως η ταχεία παραγωγή μεγάλου αριθμού χειριστών και μηχανικών αεροσκαφών, για
την επάνδρωση δέκα τουλάχιστον Πολεμικών Μοιρών, η
κατασκευή καταλλήλων για αεριωθούμενα αεροσκάφη αεροδρομίων, αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών, εγκαταστάσεις για ένα σύγχρονο Σύστημα Ελέγχου και
Προειδοποιήσεως για την Αεράμυνα της χώρας κ.α.
Στις ανυπέρβλητες αυτές δυσκολίες πρέπει να προστεθεί
και η εξής. Η Αγγλική Αποστολή, η οποία είχε μεν αποχωρήσει από την Ελλάδα, πλην ασκούσε μεγάλη επιρροή στην
Αμερικανική Κυβέρνηση για τα ελληνικά ζητήματα, αντιδρούσε σθεναρώς στον εφοδιασμό της Ελληνικής
Αεροπορίας με αεροσκάφη JET, με το πρόσχημα ότι υπήρχε
κομμουνιστική διάβρωση. Οι βαθύτεροι λόγοι βεβαίως ήταν
να μας φορτώσει με το αζημίωτο τα παλαιά ελικοφόρα αε-

ροσκάφη της RAF, αδιάφορα αν αυτό θα καθιστούσε την
Αεροπορία μας μια περιφερειακή αεροπορική δύναμη.
Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες ,η Σοβιετική
Ένωση, η οποία πάσχιζε να ματαιώσει την ένταξη της
Ελλάδος στο ΝΑΤΟ , ενεργοποιώντας τους ντόπιους εγκαθέτους της, έκανε ό,τι μπορούσε, αφ' ενός μεν να δυσχεράνει
την ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ένταξη της χώρας
στο ΝΑΤΟ, αφ΄ετέρου δε να ενισχύσει τη Βρετανική εκδοχή
περί κομμουνιστικής διαβρώσεως της Πολεμικής
Αεροπορίας. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική αλήθεια για τα
γεγονότα της Αεροπορίας του 1950-53. Όλα τα υπόλοιπα
αποτελούν τροφή για εγκαθέτους,ευήθεις, ή αφελείς.
Πέραν όμως όλων αυτών, επί χρόνια ακούμε τους καταδικασθέντες συναδέλφους μας, αλλά και τους ομοϊδεάτες
τους να μιλούν για κακοδικία στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο
και βασανισμούς. Παραλείπουν όμως να μας πουν ότι:
α. Κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο Υπουργός
Εθνικής Αμύνης είναι ο μη δεξιός Γεώργιος Μαύρος, ο οποίος παρεμβαίνει σκανδαλωδώς και ποικιλοτρόπως στο έργο
της Δικαιοσύνης, φυσικά υπέρ των κατηγορουμένων. Πιο
συγκεκριένα, διατάσσει τη διακοπή της ενόρκου προανακρίσεως,την υποβολή της δικογραφίας χωρίς πόρισμα, με
προφανή στόχο να αναθέσει τη διενέργεια Τακτικής
Ανακρίσεως σε δικαστικό της απολύτου εμπιστοσύνης του,
επί ζημία της ανευρέσεως της αλήθειας, σύμφωνα με την
άποψη του προϊσταμένου της Διευθύνσεως Δικαστικού του
ΓΕΑ, ως επίσης και τη μεταφορά των καταδικασθέντων σε
πρώτο βαθμό, από τις στρατιωτικές, στις πολιτικές φυλακές
Αβέρωφ, οι οποίες κατά την απολύτως δικαιολογημένη
άποψη του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης αποτελούσαν
“Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο” , κατά παρέκκλιση του νόμου
και της άδειας της Δικαστικής Αρχής. Αποτέλεσμα της δεύτερης αυτής αποφάσεως του Υπουργού Γεωρ. Μαύρου ήταν
η κατά 180 μοίρες αλλαγή της τακτικής των κατηγορουμένων, η ανάκληση των αρχικών τους καταθέσεων, υπό το
πρόσχημα ότι αυτές ελήφθησαν υπό την πίεση βασανιστηρίων κ.α.
β. Κατ' εντολή του ίδιου Υπουργού διεξήχθη διεξοδική
έρευνα για τα καταγγελθέντα βασανιστήρια υπό του ανωτέρου δικαστικού Γ. Θεοφίλη, ο οποίος συγκρότησε επιτροπή αποτελούμενη από τους χειρούργο ιατρό Δημήτριο Δέδε,
Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, τον επίσης χειρούργο
ορθοπεδικό ιατρό Παν. Αντωνόπουλο και τον Ιατροδικαστή
Αθηνών Αν Φατούρο. Η επιτροπή , η οποία εξήτασε όλες τις
καταγγελθείσες περιπτώσεις , απεφάνθη ότι οι αναφερθείσες σωματικές βλάβες δεν μπορεί να αποδοθούν σε βασανισμούς. Κατόπιν τούτου εξεδόθη απαλλακτικό βούλευμα
για όλους ανεξαιρέτως τους μηνυθέντες.
Τελειώνοντας θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω, ότι όσοι
δεν επείσθησαν από τα δικά μας αδιάσειστα στοιχεία, ας ανατρέξουν στις κατά καιρούς δηλώσεις επωνύμων στελεχών
του εν λόγω ιδεολογικού χώρου, όπως ο καταδικαθείς εις
θάνατον για την υπόθεση της κατασκοπίας, μαζί με τον
Μπελογιάννη, Τάκης Λαζαρίδης, ο οποίος στο βιβλίο
του¨Ευτυχώς ηττηθήκαμε σύντροφοι” καταγγέλει την προδοτική δραστηριότητα του ΚΚΕ, ο γνωστός σε όλους τους
παλαιοτέρους ιστορικός ηγέτης της Αριστεράς Λεωνίδας
Κύρκος, ο οποίος με ολοσέλιδο άρθρο του στην εφημερίδα
“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” προ 15ετίας περίπου , καταγγέλει επίσης
τα εγκληματικά λάθη του ΚΚΕ και χαρακτηρίζει τον ηγετικό
κύκλο του εν λόγω Κόμματος την περίοδο1944-1949 “περιτρίμματα” κ.α.
Τέλος επειδή ορισμένοι καλοί συνάδελφοι θα σπεύσουν
και πάλι να μου προσάψουν τον χαρακτηρισμό του “ κομμουνιστοφάγου” θεωρώ αναγκαίο να τους πληροφορήσω
τα εξής. Όλοι εμείς που θρηνήσαμε θύματα, κατά τη διάρκεια
της αποτρόπαιας εγκληματικής Κομμουνιστικής Ανταρσίας,
των ετών 1944- 1949 έχομε εμπράκτως αποδεχθεί τη λήθη
και τους έχομε συγχωρήσει. Ευχόμαστε δε να τους συγχωρήσει κι ο θεός. Εκείνο όμως που αρνούμαστε πεισματικά
να αποδεχθούμε είναι η παραχάραξη και η διαστρέβλωση
της ιστορίας. Διότι αυτή περνάει πάνω από τους τάφους των
χιλιάδων θυμάτων μας, η ιστορική σκύλευση των οποίων
ισοδυναμεί με επαίσχυντη προδοσία.

