ΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝ νήμης και Τιμής των πε-

4784

ΚΩΔ.: 012860

«ΔΕ ΖΕΙ ΧΩΡIΣ ΠΑΤΡIΔΑ
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ»
Κ. Παλαμάς

ση Μ
νη.
όσυνη Δέη
μ
η
ν
ιμ
π
αι την ειρή
Ε
κ
ωο
μ
ε
λ
ό
Ετήσια
π
τις 22 Οκτ
τον
σ
σ
ι
ν
τ
ω
ό
ρ
,
ό
Α
π
Α
ο
ρ
., θα
της ΕΑ
σόντων Αε
11.30 π.μ
στα Μέλη
ι
α
α
ρ
τ
ώ
ε
ν
ι
ώ
α
κ
τήιν
Ανακο
Κυριακή
θηνών η Ε
Α
α
η
ρ
κ
έ
ά
μ
κ
η
ϊσ
,
17
Καρα
όντων
βρίου 20
την Πλατεία ς και Τιμής των πεσ
σ
ί
ε
θ
ιη
ο
π
νήμη
πραγματο
η Δέηση Μ
ν
υ
νη
σ
ό
μ
η
ν
αι την ειρή
κ
σια Επιμ
ο
μ
ε
λ
ό
π
ν στον
Αεροπόρω

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

1η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΑΑΑ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ
Το ΔΣ και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη της, ότι εστέφθη με μεγάλη επιτυχία η 1η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε, σήμερα την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου
στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ, συγκεντρώνοντας
23 φιάλες αίματος με αποτέλεσμα τη δημιουργία της
δικής μας Τράπεζας Αίματος.
Το ΔΣ και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ ευχαριστεί θερμά
για την αμέριστη βοήθεια που μας παρείχαν, στο θέμα
της 1ης αιμοδοσίας και στη δημιουργία της Τράπεζας
Αίματος τους κατωτέρω:
• τον Αρχηγό της Πολεμικής μας Αεροπορίας
Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου
• τον Σμήναρχο (Ι) Ηλία Πετρόπουλο, Δντη του
Επιτελικού Γραφείου του Α/ΓΕΑ
• τον Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γοντικούλη, Δκτη της
Σχολής Ικάρων
• τον Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα, Δκτη της
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας
• τον Σμήναρχο (Ι) Κωνσταντίνο Μπούζο, Δκτη της
123ΠΤΕ
• τον Αντιπτέραρχο ε.α. (I) Αντώνη Καμπιανάκη,
Πρόεδρο παραρτήματος EAAA Χανιών
• Το Προσωπικό του τμήματος Αιμοδοσίας του
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, του ΕΚΑΒ και
• Τους ε.α. συναδέλφους μας, τους μαθητές της Σ.Ι.,
τους δοκίμους της Σ.Μ.Υ.Α, το Στρατιωτικό και
Στρατεύσιμο Προσωπικό της ΕΑΑΑ.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Οι ανάγκες σε αίμα είναι
πολύ μεγάλες . Για να υπάρχει η τράπεζα αίματος
και να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των μελών
μας χρειάζεται συνεχώς να εμπλουτίζεται με νέο αίμα. Η ΕΑΑΑ παρακαλεί τα μέλη της να συνδράμουν
την προσπάθεια της Ένωσης για μία δυνατή και ικανή
τράπεζα η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες των μελών μας.
Επειδή στο μέγιστο αριθμό των μελών μας δεν
επιτρέπεται να δίνει αίμα λόγω ηλικίας παρακαλούμε τα μέλη μας να προτρέπουν τα παιδιά τους, τα
εγγόνια τους και τις εγγόνες τους να δίδουν τακτικά
αίμα. Προσοχή όταν κάποιος δίδει αίμα για την
ΕΑΑΑ να το χρεώνει στην Ένωση Αποστράτων
αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) και συγκεκριμένα στον κωδικό 14111.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα αίματος θα είναι για
τα μέλη της ΕΑΑΑ και για τις οικογένειες των και η
διάθεση θα γίνεται με έγκριση του διευθύνοντος
Συμβούλου της ΕΑΑΑ και στη συνέχεια ενημέρωση
του Δ.Σ. για επιβεβαιώση της έγκρισης.
Το ΔΣ
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Πότε επιτέλους θα εφαρμόσετε
τον Νόμο κ. Υπουργέ;;;
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Αριθ.Πρωτ. 235

Ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κ. Ε.Τσακαλώτο
ΚΟΙΝ: Πρωθυπουργό κ.Α.Τσίπρα ( και Πρόεδρο Κόμματος
ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
Πρόεδρο της Βουλής κ.Ν.Βούτση
Πρόεδρο Κόμματος “ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ”
κ.Κ.Μητσοτάκη
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Π.Καμμένο (και Πρόεδρο
Κόμματος
“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ “ )
Υπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Ε.Αχτσιόγλου
Πρόεδρο Κόμματος “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ “ κ.Ν.Μιχαλολιάκο
Γενικό Γραμματέα Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. κ.Δ.Κουτσούμπα
Πρόεδρο Κόμματος “ΠΑ.ΣΟ.Κ.” κα. Φ.Γενηματά
Πρόεδρο Κόμματος “ΠΟΤΑΜΙ” κ.Σ.Θεοδωράκη
Πρόεδρο Κόμματος
“ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ”
κ. Β.Λεβέντη
ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση με Αποφάσεις του ΣτΕ
ΣΧΕΤ : α.-Ν.Δ. 1171/72
β.-Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α.΄ 222/12-11-2012)
γ.-Ν.4307/14 (ΦΕΚ Α.΄246/15-11-2014)
δ.-Ν.4336/15(ΦΕΚ Α,΄94/14-08-2015)
ε.-Ν.4387/16 (ΦΕΚ Α.΄ 85/12-05-2016)
στ.-Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α.΄ 74/19-05-2017)
1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών, που εκπροσωπεί 70.000

Αποστράτους και ορφανικές οικογένειες , μετά την παρέλευση
ικανού χρόνου από τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ , σχετικά με την επιστροφή των συνταξιοδοτικών πράξεων στο καθεστώς της 31-07-2012 , χωρίς πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης
με αυτές , συνέταξε σχέδιο νόμου για την πλήρη συμμόρφωση με
τις Αποφάσεις αυτές , το οποίο επισυνάπτουμε.
2.-Ιστορικό
α.-Με τον Ν. 4093/12 μειώθηκαν οι μισθοί των εν ενεργεία
Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (σύμφωνα με τον Ν.2084/1997
, άρθρο 7 παραγ.2 Στρατιωτικοί ), με επακόλουθο , λόγω της διασύνδεσης μισθών και συντάξεων , να μειωθούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις από την 01-08-2012.
β.-Σε εκτέλεση του Ν.4093/12 και των νέων οικείων
Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων του , εκδόθηκαν νέες
συνταξιοδοτικές πράξεις στις ήδη διαμορφωμένες πρωσοποπαγείς συντάξεις των Στρατιωτικών.
γ.-Σημειώνεται ότι πλέον της μείωσης αυτής , οι Απόστρατοι
υπέστησαν και τις επί πλέον μειώσεις που προέβλεπε ο
Ν.4093/12 για όλους τους συνταξιούχους , με αποτέλεσμα να
υποστούν διπλές μειώσεις.
δ.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων προσέφυγαν στο ΣτΕ , κατά
των μειώσεων της ανωτέρω παραγράφου 2α και το ΣτΕ με την
Απόφαση της Ολομελείας 2192/2014 αυτού έκανε δεκτή την
προσφυγή και απεφάνθη ότι κακώς έγιναν οι μειώσεις αυτές , οι
συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της 31-07-2012
και ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλες μειώσεις στις συντάξεις των
Αποστράτων.

Χορήγηση Βοηθήματος
Αριστούχου Μαθητού (ΒΑΜ)
Σχολικού Έτους 2016-2017

Συνέχεια στη σελίδα 5

73η Επέτειος
της μάχης
του Ρίμινι

Σελίδα
4

Σελίδα
4

AΡΘΡΟ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ
ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ
Σελίδα 5
ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ

AΡΘΡΟ

28η OKTΩΒΡΙΟΥ
1940
Σελίδα 6
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Πριν λίγους μήνες έφυγε από την ζωή ο αγαπητός μου σύζυγος Κάντας
Ιωάννης ο οποίος νοσηλεύτηκε στο 251 Γ.Ν.Α.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ιατρική ομάδα και το νοσηλευτικό προσωπικό της Πνευμονολογικής κλινικής του 251 Γ.Ν.Α. για την ιατρική
φροντίδα που προσέφεραν καθ΄ όλη την διάρκεια της πολύμηνης νοσηλείας του στο νοσοκομείο.
Σας ευχαριστώ θερμά
Η σύζυγός του
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων την 14 Οκτωβρίου και ώρα 12:00
στην Λέσχη Αξιωματικών Αεροπορικής Βάσης Δεκελείας, θα βραβεύσει τους
πρωτεύσαντες νέους Ανθυποσμηναγούς στην Ακαδημαική και Στρατιωτική Εκπαίδευση. Επίσης θα βραβευθεί και ο πρωτεύσας Ανθυποσμηναγός στην πτητική εκπαίδευση. Ο Σύνδεσμος καλεί όλα τα μέλη του να πλαισιώσουν την εκδήλωση
,στην οποία θα παρατεθεί και γεύμα.
Την εκδήλωση έχει κληθεί να τιμήσει δια της παρουσίας της η Ηγεσία της Π.Α.
Δηλώσεις συμμετοχής: Απτχος(Ι)ε.α Χ. Χειράκης 6983523560, ή Απτχος(Ι) Κ.
Βούρης6983500004, Απτχος(Μ) ΑΧ.Λέλλας6983490502
Εκ του ΔΣ του Σ.Α.Σ.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών
Πεσόντων Αεροπόρων
Το Μνημόσυνο των Πεσόντων μας στο Τατόϊ, θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 στις 11.00΄π.μ. Το ΓΕΑ θα διαθέσει 2 λεωφορεία που θα ξεκινήσουν στις 10.00 π.μ. από οδό Μαυρομματαίρων (Πεδίον του ΄Αρεως) και από Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (που θα οδεύσει
την κεντρική οδό του Παπάγου μέχρι την Αττική οδό).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα και την νοσηλεία μου
στην Α' χειρουργική κλινική του 251ΓΝΑ, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω:
τον θεράποντα ιατρό μου Αντισ/μχο κ. Χ. Μπαντιά για τον επαγγελματισμό,
το ήθος και τη συνέπεια του
 καθώς και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την ευγένεια,
την υπομονή και το μεγάλο χαμόγελο του.
Μαρία Ιωάννου Δερβάκου
Κόρη Σμχου ε.α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
43η Σειρά Ιπταμένων----19η Σειρά Μηχανικών
50 χρόνια
20 Νοεμβρίου 1967----(50)------19 Νοεμβρίου 2017
Οι Ιπτάμενοι της 43ης σειράς και οι Μηχανικοί της 19ης σειράς συμπληρώνουν στις 20 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, 50 χρόνια από την είσοδο
τους στην Σχολή Ικάρων. Ήταν 20 Νοεμβρίου 1967.
Πιστεύουμε ότι είναι μία ευκαιρία να συναντηθούμε, όσοι τότε περάσαμε την Πύλη της Αεροπορικής Βάσης Δεκελείας , για να θυμηθούμε μέρες της νιότης μας. Δικαιολογημένοι απόντες θα είναι μόνο αυτοί που ‘’έφυγαν’’, αλλά παρακαλούμε για ενημέρωση συζύγων και τέκνων τους, από
όποιον έχει επαφή, διότι εμείς τους θέλουμε κοντά μας , εφόσον το επιθυμούν.
Το βασικό πρόγραμμα που προτείνεται (δεκτές Προτάσεις και Ιδέες)
έχει ως εξής:
1. Βραδινή συνάντηση, μετά συζύγων, την 18/11/17 και ώρα 20:30 στην
Λέσχη Αξκών στο Τατόι ή σε άλλον χώρο ανάλογα με την συμμετοχή.
2. Την επομένη, 19/11/17 και ώρα 11:00, συνάντηση στο Μνημείο
Πεσόντων Π.Α στο Τατόι(Δέηση, Κατάθεση Στεφάνου, κ.λ.π). Στη συνέχεια μετάβαση στο Αμφιθέατρο της Σ.Ι και στη συνέχεια περί τις 13:30
με 14:00 μετάβαση στο εστιατόριο της Σχολής για γεύμα(Μάλλον θα ετοιμασθεί από την Λέσχη Αξκών και θα μεταφερθεί).
Παρακαλούνται όλοι οι συμμαθητές για:

Α. Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής(όχι πέραν της 10ης Οκτωβρίου) τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στους: Δ. Αθανασάκο 6948625691, email:
m.athanasakou@gmail.com, Ε. Γεωργούση 6983512407, email: e.georgousis@gmail.com, Γ. Φαραζής: 6983508740, Αν. Πατακός: 6983503270,
Στ. Καρύδης 6983528819. Β. Χρήστου: 6983527018.
Β. Αποστολή φωτογραφικού υλικού από την ζωή μας στην Σ.Ι ηλεκτρονικά στο e.georgousis@gmail.com, ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον, για να βρεθεί τρόπος.
Γ. Απόψεις, Ιδέες για την συνάντηση-εκδήλωση, προκειμένου αυτή να
είναι ψυχικά και πνευματικά ωφέλιμη για όλους μας.
Δ. Όποιος έχει κάποια επαφή ή μέσον , τρόπο, να έρθουμε σε επαφή με
τους αλλοδαπούς συμμαθητές μας παρακαλείται όπως ενημερώσει έγκαιρα.
Ε. Την αλληλοενημέρωση συμμαθητών και συγγενών εκλιπόντων,
προκειμένου να πετύχουμε την μέγιστη συμμεΓια τον Συντονισμό της
Εκδήλωσης(προσφορές δεκτές)
Δ . Αθανασάκος , Γ. Φαραζής, Β. Χρήστου, Ε .Γεωργούσης, Αν. Πατακός
, Στ. Καρύδης.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

10/10/2017
16/10/2017.

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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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 5/17
1.-Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) παρέστησαν , κατόπιν κλήσεώς τους ,
την 4η Οκτωβρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής , όπου εξετάζετο το σχέδιο νόμου του ΥΕΘΑ με
θέμα “ Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ε.Δ. , σύσταση
Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις “
2.-Οι πρόεδροι παρουσίασαν τις κατωτέρω θέσεις :
α.-Το σχέδιο νόμου σε γενικές γραμμές είναι στην σωστή κατεύθυνση με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
β.-Με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ κ.Κατσίκη που έγιναν την προηγούμενη ημέρα , τα αναδρομικά
άρχισαν να πληρώνονται από 01-01-2015 και τελειώνουν την 31-12-2017. Το Συντονιστικό Συμβούλιο έχει αποστείλει
στον Υπουργό Οικονομικών και στους Αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής το έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 235 από 12-092017 με το συνημμένο σε αυτό σχέδιο νόμου (έχει αναρτηθεί και στα sites των Ενώσεων ) για καταβολή του υπολοίπου
μισού των αναδρομικών από την 01-01-2018 , το οποίο κατετέθη και στην Γραμματεία της Επιτροπής. Ζητούμε .την στήριξη
όλων των κομμάτων. Η ανταπόκριση από όλους τους βουλευτές και τον παριστάμενο ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο ήταν θετική.
γ.-Τα άρθρα 1 και 3 που αναφέρονται σε επαναφορές αποστράτων Ε.Ο.Θ. αποδεικνύουν τις επιπτώσεις του Ν.4387/16
στις συντάξεις των στρατιωτικών που μας έχουν φτωχοποιήσει και με τα επερχόμενα νέα μέτρα θα μας καταντήσουν να
ζητιανεύουμε , κατά του οποίου έχουμε καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ.
δ.-Συμφωνούμε με το άρθρο 2 περί απονομής του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού σε Ανθυπασπιστές
Ε.Μ.Θ. , λαμβανομένης υπόψη της μηδενικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης , γιατί σύμφωνα με τον Ν.4387/16 η σύνταξη
δεν υπολογίζεται πλέον στον αποστρατευτικό βαθμό , αλλά στο σύνολο του εργασιακού βίου. Θεωρούμε , όμως , πως
αυτό δεν αντιμετωπίζει το οικονομικό πρόβλημα των στελεχών αυτών και φρονούμε ότι με το να δίδονται βαθμοί και παράσημα δεν αποφεύγεται η φτωχοποίηση των στελεχών.
ε.-Συμφωνούμε με το άρθρο 11 περί εσωτερικού ελέγχου και οικονομικών επιθεωρητών , γιατί είμαστε υπέρ της
διαφάνειας και ουδέν έχουμε να φοβηθούμε
στ.-Διαφωνούμε με το άρθρο 27 που αφορά τον συνδικαλισμό στις Ε.Δ. (τροποποιήσεις στον αρχικό Ν.4407/16 ) γιατί
είναι διχαστικό , ενώ ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι ενιαίος και προτείνουμε στον ΥΕΘΑ να αποσύρει το άρθρο 27 και
να καλέσει τις δύο αντιμαχόμενες συνδικαλιστικές ομάδες ΠΟΜΕΝΣ και ΠΟΕΣ να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση.
Μάλιστα ο ΥΕΘΑ πρότεινε την μεσολάβηση των τριών Ενώσεων Αποστράτων την οποία η ΠΟΕΣ απέρριψε.
ζ.-Δεν συμφωνούμε με την διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 53 (άρθρο 8 του σχεδίου νόμου) που αντικαθιστά την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του ν.δ. 721/1970 , που προβλέπει ότι τα έσοδα από εκμετάλλευση κυρίου υλικού
πηγαίνουν στα αντίστοιχα Γ.Ε. και ζητήσαμε να πηγαίνουν στα αντίστοιχα Μ.Ταμεία και ο ΥΕΘΑ εγνώρισε ότι συμφωνεί
και δεσμεύτηκε ότι θα αλλάξει την διατύπωση.
3.-Το νομοσχέδιο προβλέπεται να ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής την 23-10-2017 και θα παρακολουθούμε
τις εξελίξεις.
Αντιστράτηγος ε.α. Β.Ροζής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος ε.α. Ι. Δεβούρος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟ 1/9/2017 ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΦΑΝΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΟΥ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟ Ε.Α. ΚΥΡΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΟΣΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΚΩΣΤΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αθήνα 30-9-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, ανακοινώνει
ότι θεωρεί άδικο, αντιδεοντολογικό και άκρως επιζήμιο ηθικά και οικονομικά, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε, ξαφνικά
και χωρίς καμία προειδοποίηση, ο Ν.4387/2016 για τους συνταξιούχους Στρατιωτικούς, αλλά και άλλους Λειτουργούς του
Δημοσίου.
Ο τρόπος με τον οποίο, τα αρμόδια Υπουργεία, εφάρμοσαν τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, επιφέρει πολύ μεγάλες
περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές - όσες είχαν απομείνει - σε συναδέλφους που υπηρέτησαν για πολλά χρόνια την Άμυνα
της Χώρας. Η συμπεριφορά αυτή δεν αρμόζει στην Ελληνική Πολιτεία διότι με πρωτοφανή τρόπο επηρεάζει καθοριστικά
ιδιαίτερα τις Ειδικότητες ή Εξειδικεύσεις που ο νόμος χαρακτηρίζει Επικίνδυνες. Για όλους αυτούς τίθεται πλέον θέμα αξιοπρεπούς επιβίωσης.
Ως Επικίνδυνες ειδικότητες με νομική, ηθική και επιχειρησιακή διάσταση, χαρακτηρίζονται εκείνες των Ιπταμένων όλων
των Κλάδων και κατηγοριών των Ε.Δ, των Αλεξιπτωτιστών, των υπηρετούντων στα Υποβρύχια, των Ο.Υ.Κ και γενικά όλου
του Επιχειρησιακού Προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων. Στις Ειδικότητες αυτές, είναι γνωστό ότι, έχει ανατεθεί η αναγκαία
προβολή ισχύος των Ελληνικών Ε.Δ, σε καθημερινή βάση, απέναντι στην γνωστή εξωτερική απειλή. Εκ καθηκόντων δηλαδή,
έχουν την ευθύνη της πρακτικής εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής.
Η αναφορά αυτή βεβαίως, ουδόλως υποβαθμίζει τη συνεισφορά των άλλων ειδικοτήτων των Ε.Δ, η οποία δεν υπολείπεται σε επιχειρησιακή αξία, σημασία και θυσίες, από εκείνη των Επικινδύνων ειδικοτήτων.
Η εν λόγω συμπεριφορά, σημαίνει ότι όσοι αποστρατεύθηκαν πριν το 2016,κάνοντας το ’’λάθος’’ να υπηρετήσουν πολλά
χρόνια και να ζουν επικινδύνως ισοπεδώνονται οικονομικά, αξιακά και ηθικά από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας. Αυτά, τα οποία κατά τα άλλα, έχουν την Συνταγματική ευθύνη να τους φροντίζουν λόγω και του ειδικού νομικού πλαισίου που τους διέπει.
Οι περικοπές, βάση του εν λόγω νόμου, καθορίζουν, για παράδειγμα, ότι ο συνταξιούχος Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ , με
πάνω από 40 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και ανεξάρτητα αν είχε και κάποια από τις επικίνδυνες ειδικότητες , τις αποδοχές
του στα 1450 ευρώ.
Η μόνη ερμηνεία που αρμόζει ως προς την απόφαση της Πολιτείας για τις εν λόγω περικοπές των Συντάξεων, είναι η
με δογματικό τρόπο υποβάθμιση και η απόλυτη ισοπέδωση της προσφοράς και των ευθυνών που για πολλά χρόνια είχαν
αναλάβει στους ώμους τους για την «Άμυνα της Χώρας», οι διατελέσαντες σε θέσεις υψηλού επιχειρησιακού ρίσκου και
ευθύνης. Με τις αναφερόμενες περικοπές, οι συνταξιούχοι συνάδελφοι αυτών των κατηγοριών, έχουν χάσει πάνω από το
70% των αποδοχών τους από το 2010 μέχρι σήμερα.
Πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις Συνταγματικές, αλλά και σχετικές Νομικές προβλέψεις, οι συντάξιμες αποδοχές όλων των Λειτουργών του Δημοσίου πρέπει να είναι αναλογικά συνδεδεμένες με τις αντίστοιχες των εν ενεργεία
συναδέλφων τους, όπως και με ότι έχουν καταβάλλει υπό μορφή ασφαλιστικών κρατήσεων και αναγνώρισης υπηρεσιών
στο Κράτος.
Αν υπάρχει εθνική ανάγκη για ‘’αναστολή καταβολής των ακέραιων συντάξεων’’, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα,
αυτή δεν μπορεί να είναι στοχευμένη για κανένα λόγο. Οι επιπτώσεις από τον τρόπο εφαρμογής αυτού του νόμου δεν θα
είναι μόνο οικονομικές, έστω και αν αφορά μόνο τους συνταξιούχους, διότι και αυτοί που σήμερα έχουν στα χέρια τους τις
ευθύνες της Εθνικής Άμυνας, ενημερώνονται, σκέπτονται, συγκρίνουν και αξιολογούν τις πράξεις των οργάνων της Πολιτείας.
Καλούμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας και όλους τους συναρμόδιους με το θέμα Υπουργούς να αναλογισθούν την
ηθική ζημιά που επιφέρουν στις Ειδικές κατηγορίες απόμαχων πολιτών, όπως και τα μηνύματα που προβάλουν με τις αποφάσεις αυτές, στους νεαρούς Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και τα άλλα στελέχη που καλύπτουν θέσεις Δημόσιων
λειτουργών.
Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να πείσουμε τα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας ότι, κάποια
θέματα δεν έχουν μόνο οικονομική διάσταση, αλλά πρωτίστως και κυρίως ηθική και αξιακή.
Το Δ.Σ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ των ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
της ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, στον χώρο του Ελληνικού Στρατιωτικού Κοιμητηρίου
στο Riccione κοντά στο Rimini στην τελετή που έγινε για να τιμηθούν οι πεσόντες Έλληνες
πολεμιστές στην Ιταλία το 1944 ο Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Ταξχος (Ι) εα Νικόλαος
Παγώνης κατέθεσε το στεφάνι του Συνδέσμου προς τιμή των Νεκρών.

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, ομάδα από 45 Μέλη και Φίλους του ΠΑΣΥΒΕΤΑ με
επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΔΣ Υπτχο (Ι) εα Δημήτριο Λαζάρου επισκέφτηκε το 131
Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου, αφού την προηγούμενη ταξίδεψαν με πούλμαν και φιλοξενήθηκαν στο ΚΕΔΑ Ακτίου. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου οι Βετεράνοι μας έτυχαν
εγκάρδιας υποδοχής από τον Διοικητή του 131 Α/Απ Σμχο (Ι) Σ. Τσαντό και ενημερώθηκαν για την ιστορία και τους σκοπούς του Αποσπάσματος Ακτίου. Στη συνέχεια το
πούλμαν του Συνδέσμου αναχώρησε για Πρέβεζα όπου παρέλαβε τον Σμχο εα Αθ
Κεραμιδόγλου πρόεδρο του εκεί παραρτήματος της ΕΑΑΑ ο οποίος μας οδήγησε στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης για να μας ξεναγήσει εκεί η αρχαιολόγος Πολυξένη
Μπάρκα στα θαυμάσια εκθέματα του Ρωμαίο-Βυζαντινού σπουδαίου αυτού Μουσείου.
Οι εκδρομείς αφού επισκέφτηκαν τις πηγές του ποταμού Αχέροντα επέστρεψαν στην
ΕΑΑΑ Πρεβέζης όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τα μέλη του παρατήματος και αντάλλαξαν αναμνηστικά. Την επομένη το πρωί τα μέλη του Συνδέσμου επισκέφτηκαν
στην Λευκάδα την 4η Μ. ΣΕΠ και αφού ενημερώθηκαν για τις σύγχρονες εγκαταστήσεις
της μονάδας και επισκέφτηκαν το συγκρότημα θαυμάζοντας και την εντυπωσιακή θέα
από το ύψος του βουνού, αντάλλαξαν αναμνηστικά με τον νέο Διοικητή της μονάδας
Επγο (ΕΑ) Καλογερόπουλο και ευχαρίστησαν τον Υποδιοικητή Σγο (ΤΜΡ) Φ. Καρακασίδη
για την οργάνωση της θερμής και εγκάρδιας υποδοχής που επιφυλάχτηκε στα Μέλη
μας. Ακολούθως επιστρέψαμε στην Αθήνα περνώντας για να φάμε από την Αμφιλοχία.
Την όλη οργάνωση της εκδρομής επιμελήθηκε με μεγάλη φροντίδα ο Ειδικός
Γραμματέας του Συνδέσμου Ασμχος εα Κ. Ρώτας.
Προσεχείς εκδηλώσεις των Βετεράνων της Π.Α. – Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) ώρα 20:30 θα γιορτασθεί η επέτειος επιστροφής των Πολεμικών Μοιρών της Αεροπορίας από τη Μέση Ανατολή στην
Ελλάδα που έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 1944.
Πληροφορίες στα γραφεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ στην οδό Δημ. Σούτσου 40 στους
Αμπελοκήπους (τηλ 2106422730 & 2108705197). Τα γραφεία μας είναι ανοικτά κάθε
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10:30 έως 13:30.
Από τη Γραμματεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
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®EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ANAKOINΩΣΕΙΣ
Τάφος Γενναίων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ
ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
Την Κυριακή 18 Ιουνίου έ. έ., η ΑΡΚΑΔΙΑ τίμησε επισήμως τους σε διατεταγμένη υπηρεσία – διαχρονικά – πεσόντες Αρκάδες αεροπόρους.
Η εκδήλωση έγινε στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΕΓΕΑΣ, λίγα χιλιόμετρα έξω από την ΤΡΙΠΟΛΗ.
Στην ΕΠΙΣΚΟΠΗ ‘είχε είδη ενεργηθεί λιτό και καλαίσθητο ΜΝΗΜΕΙΟ εις μνήμην των αποκεί καταγόμενων¨
• Σ/γού (Ι) Β. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ της 32ας σειράς Σχολής Ικάρων, που έχασε την ζωή του σε αποστολή αναχαίτισης με αερ/φος τύπου F5A της 341 ΜΑΗ την 16ην Ιουνίου του 1970 και,
• Του Σ/ού Ρ/Ν ΣΩΚΡ. ΚΑΒΒΟΥΡΑ που έχασε τη ζωή του 5η Φεβρουαρίου 1991 σε διατεταγμένη αποστολή με Αερ/φος C-130 της 351
Μ.Τ.Μ. στο όρος ΟΡΘΡΥΣ.

Ο απτχος εα (Ι)
κ. Στραβοπόδης ομιλών.

Σημειώνεται ότι το μνημείο στην ΕΠΙΣΚΟΠΗ ανεγέρθη μετά από συγκινητικές και επίμονες προσπάθειες του Αειμνήστου Απτχου (Ι) Ε. Α.
Ν. ΠΑΠΑΔΗΝΗΤΡΙΟΥ φίλου και συμμαθητή του πεσόντος και με σχετική συμμετοχή των συμμαθητών της 32ας σειράς Ικάρων αλλά και τοπικών παραγόντων.
Την όλη εκδήλωση σχεδίασε και υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ. Συμμετείχε τμήμα της Φιλαρμονικής Τρίπολης
και άγημα απόδοσης τιμών από την 124 Π.Β.Ε.
Η συνεχείς βροχόπτωση εκείνης της ημέρας δεν επηρέασε την διεξαγωγή της εκδηλώσεως. Ματαίωσε όμως την από αέρος ρίψη λουλουδιών στο χώρο του μνημείου από αερ/φος της Αερολέσχης Αρκαδίας όπως τούτο είχε προγραμματιστεί .
Μετά την κατανυκτική Επιμνημόσυνη Δέηση ακολούθησαν εμπνευσμένες ομιλίες από τον Δήμαρχο Τριπόλεως κ. Δ ΠΑΥΛΗ, του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. ΤΑΤΟΥΛΗ του εκπροσώπου του κ. ΑΓΕΑ απτχου (Μ) κ. Χ ΣΜΥΡΛΗ, από τον ε.α (Ι) Απτχον κ. ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ
της 32ας σειράς Ικάρων καθώς και από μέλη οικογενειών των πεσόντων. Την Πρόεδρο του Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων,
κωλυομένης να παρευρεθεί, κας Μ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, αντιπροσώπευσε η κ. ΚΑΒΒΟΥΡΑ η οποία απήγγειλε συγκινητικό ποίημα για τους πεσόντες στην ΟΡΘΡΥ.
Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης πλάκας με χαραγμένα τα ονόματα των πεσόντων από τον Δήμαρχο ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ και τον
Απτχον κ. ΣΜΥΡΛΗ. Δάφνινα στεφάνια κατέθεσαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου , ο Δήμαρχος ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ , ο εκπρόσωπος ΓΕΑ, ο Απτχος
κ. ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ, εκπρόσωποι των Δημοσίων και στρατιωτικών αρχών. Ο ΠΣΟΙΠΑ, ο ε.α. (Ι) τσχος κ. Η. ΜΠΟΖΝΟΣ εκ μέρους της Αερολέσχης
Αρκαδίας και αρκετοί εκ των οικογενειών των πεσόντων.
Η καθόλα επιτυχημένη εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου. Επακολούθησε δεξίωση στο Πνευματικό κέντρο
της ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ.
Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Δήμαρχο Τριπόλεως αλλά και σε όλους όσους συνέβαλαν στην διεξαγωγή της σεμνής αυτής εκδηλώσεως.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ προς όλους τους πεσόντες κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Η μνήμη όλων μας θα είναι πάντα άσβεστος
και στραμμένη προς αυτούς.
ΓΙΑΤΙ;
«Του Αεροπόρου σε αποστολή
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
είναι ζωή αιώνια,
που σκύβουν και τον προσκυνούν
με ΣΕΒΑΣΜΟ τα χρόνια».
ΑΘΑΝΑΤΟΙ
Γεώργιος Τάγκαλος

73η Επέτειος της μάχης του Ρίμινι
Τελέστηκαν και φέτος την Κυριακή 17-9-2017, με την αρμόζουσα τιμή και μεγαλοπρέπεια οι εκδηλώσεις στο Ρίμινι
της Ιταλίας, αποτίωντας φόρο τιμής στους 116 Έλληνες Αξ-κούς, Υπαξ-κούς και οπλίτες της 3ης Ελληνικής Ορεινής
Ταξιαρχίας, που έπεσαν ηρωικά τον Σεπτέμβριο του 1944 κατά τις πολυήμερες και σκληρές μάχες κατάληψης του αεροδρομίου και της πόλης του Ρίμινι με Δκτή τον Συνταγματάρχη Θρασύβουλο Τσακαλώτο.
Η εκδήλωση έγινε στο οικείο μνημείο του Ελληνικού Στρατιωτικού Κοιμητηρίου που βρίσκεται λίγο έξω από το
Ρίμινι, στην κωμόπολη Ριτσιόνε. Παρευρέθησαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Δκτής της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας ¨Ρίμινι¨, ο ΑΚΑΜ Ρώμης, αντιπροσωπείες Αξ-κών των τριών κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, των Ενώσεων Αποστράτων του Στρατού (ΕΑΑΣ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), Σύλλογοι και
Ενώσεις Εφεδροπολεμιστών, συγγενείς των νεκρών τρίτης γενιάς, αντιπροσωπείες των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων,
των Δημάρχων Ρίμινι και Ριτσιόνε καθώς και πλήθους κόσμου της ιταλικής τοπικής κοινωνίας.
Μπροστά στο επιβλητικό Μνημείο, το οποίο πλαισίωναν τιμητικά δύο τσολιάδες της Προεδρικής Φρουράς, εψάλει
Μνημόσυνο από τον Στρατιωτικό Ιερέα του ΓΕΕΘΑ. Τιμές απέδωσε ένοπλο άγημα των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων,
ενώ τα εμβατήρια και τον Εθνικό Ύμνο Ελλάδος και Ιταλίας παιάνισε η μπάντα του Ιταλικού Στρατού.
Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Δκτή της Ταξιαρχίας
¨Ρίμινι¨, από τους εκπροσώπους των τριών κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ, του ΑΚΑΜ
Ρώμης, των Ενώσεων των Αποστράτων Στρατού και πολεμικής Αεροπορίας των Δημάρχων των πόλεων Ρίμινι και Ριστιόνε.
Εκ μέρους της ΕΑΑΑ παρευρέθησαν και εκπροσώπευσαν την Ένωση, τα μέλη του Δ.Σ. Σμχος ε.α. Αθανάσιος Πάνου,
ο Σμχος ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς και ο Σμχος ε.α. Ηλίας Σβάρνας ο οποίος και κατέθεσε δάφνινο στεφάνι.
Επίσης η αντιπροσωπεία της ΕΑΑΑ που αποτελείτο από τα παραπάνω μέλη, τέλεσε τρισάγιο στο παρακείμενο Μνημείο των πεσόντων αεροπόρων που χάθηκαν στα νερά της Αδριατικής και στα βουνά της Γιουγκοσλαβίας, μετά από αερομαχίες με γερμανικά αεροπλάνα κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων, οι σωροί των οποίων δεν ανεβρέθηκαν ποτέ.
Από την ανέκδοτη ποιητική μου Συλλογή με τίτλο «Ποιητικές Επωμίδες» αφιερωμένο το ποίημα που ακολουθεί
---Στο Ρίμινι και στο Ελ Αλαμέιν--Σ’ αυτά τα χώματα τα’ αλαργινά
σπ’ τη γλυκιά πατρίδα
που τα κορμιά σας βάλατε ασπίδα
και γίναν αναχώματα
στη βία και στην καταχνιά
για να έχουν οι λαοί της γης
ήλιο και λευτεριά
γονατίζει ο διαβάτης ταπεινά
κι ατενίζει σε ναών αετώματα
«των Ελλήνων τα κόκαλα τα Ιερά».
Ηλίας Γ. Σβάρνας
Σμχος ε.α.

Τάφος γενναίων Αεροπόρων, οι οποίοι πρόσφεραν την
ζωή τους στην Πατρίδα, είναι ολόκληρη η Ελλάδα μας.
Στο ετήσιο μνημόσυνο για την θυσία τους, ρίγη συγκινήσεως σε πλημυρίζουν, το στήθος σου πάει να σπάσει από συναισθηματική φόρτιση, τα μάτια σου βουρκώνουν και ένα
δάκρυ κυλάει στο πρόσωπό σου. Ένα ανεξέλεγκτο δάκρυ,
που σε ανακουφίζει από τον ασφυκτικό κλοιό της συγκίνησης, γιατί αισθάνεσαι το δάκρυ σου αυτό, σαν ελάχιστο φόρο
τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους αξέχαστους Αεροπόρους.
Αεροπόρους συναδέλφους, Αεροπόρους συμμαθητές και
φίλους, που τους είχαμε πλάι μας και τους χάσαμε από την
μια στιγμή στην άλλη. Πετούσαμε μαζί και σε μια πτήση δεν
γύρισαν πίσω, έμειναν στους ουρανούς να φυλάνε αιώνια
τους αιθέρες της Πατρίδας μας. Πρόσφεραν στην Πατρίδα
μας τη ζωή τους. Έγιναν ήρωες! Γράφτηκαν στο πάνθεον των
ηρώων της Πατρίδας μας. Πέρασαν στην αιωνιότητα. Έγιναν
αθάνατοι. Θνητοί, τοις αθανάτοις, γόνυ κλίνατε.
«Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος»
Για σας ήρωες Αεροπόροι μας, τάφος σας δεν είναι κάποια κορυφή βουνού, κάποιος πυθμένας θάλασσας ή κάποιο
άγνωστο μέρος, που δεν βρήκανε οι δικοί σας, ούτε εμείς οι
συνάδελφοί σας. Τάφος σας είναι η Πατρίδα μας! Τάφος σας
είναι ολόκληρη η Ελλάδα μας!
Η μνήμη σας, δεν θα ζει όσο θα ζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, οι απόγονοί σας ή εμείς οι συνάδελφοί σας Αεροπόροι. Σεις θα ζείτε όσο θα ζει η Πατρίδα μας, η Ελλάδα
μας.
Σεις, αθάνατοι Αεροπόροι μας, θα ζείτε αιώνια, γιατί αιώνια θα ζει η Ελλάδα μας!
Τιμή και δόξα σε σας, ήρωες Αεροπόροι μας, που με την
θυσία σας, αφήσατε σε μας τους ουρανούς ελεύθερους!
Σάκης Μαρκόπουλος
Απόστρατος Αεροπόρος
31ης Σειράς Ικάρων

Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου Μαθητού
(ΒΑΜ)
Σχολικού Έτους 2016-2017
Ανακοινώνεται στα Μέλη της ΕΑΑΑ, ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και
ώρα 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού. Κέντρου Ένωσής μας
(Χαλκοκονδύλη 5, 70ς όροφος), η βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους
2016-2017 για τα τέκνα οικογενειών Αποστράτων Αξ/κών Αεροπορίας.
Α)ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ:
1. Τα τέκνα των μελών μας να είναι αριστούχα της Β' και Γ' Τάξεως Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας και τα Τεχνικά Λύκεια, με Μ.ο. βαθμολογίας 18,1 και άνω,
σύμφωνα με το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουργείου Παιδείας.
2. Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται με απόφαση του
κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό ποσό 320,00€ το οποίο θα
κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του βραβευμένου μαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.
Β) ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:
1. Αίτηση από τον νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνας - πατέρας - μητέρα), όπως το υπόδειγμα
στο τέλος της ανακοίνωσης.
2. Βεβαίωση του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα
εμφαίνεται ο Μ.ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ». (Δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκείου), ή υποβολή φ/αντιγράφου του Αποδεικτικού
Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού του τέκνου και σε περίπτωση μη υπάρξεως,
να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Λογαριασμού με το όνομα ενός εκ των γονέων.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη με το γνήσιο
της υπογραφής) στήν οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Λογαριασμό.
4. Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών μέχρι 15 Νοεμβρίου
2017, ημέρα Τετάρτη ,στα Γραφεία της Ένωσης / Γραμματεία (30ς όροφος).
5. Παρακαλούμε όπως τηρηθεί η ημερομηνία παραγράφου 4 προκειμένου
υποβάλλουμε στο ΓΕΑ το σύνολο των προς βράβευση μαθητών για έγκριση του
αντίστοιχου κονόυλίου.
6. Για κάθε διευκρινιστική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στους Σμχους
ε.α. κ. Πέρρο Πλατάνα Τηλ. 6983506621 και Δημήτριο Φαλταιτς Τηλ. 6983494949
ή στο Γρ. Οικονομικού της ΕΑΑΑ Τηλ. 210 3820271 εσωτ. 28.
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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Πότε επιτέλους θα εφαρμόσετε τον Νόμο κ. Υπουργέ;;;
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ε.-Η τότε Κυβέρνηση με τον Ν.4307/14 προσήρμοσε τις συντάξεις στο ήμισυ της διαφοράς μεταξύ 31-07-2012 και 01-082012 και έδωσε τα αναλογούντα αναδρομικά σε βάθος τριών ετών
, τα οποία λήγουν την 31-12-2017.
στ.-Κατά των κανονιστικών πράξεων του Ν.4307/14 οι τρεις
Ενώσεις προσέφυγαν στο ΣτΕ , το οποίο με την Απόφαση της
Ολομελείας του 1128/2016 απεφάνθη , όπως και με την προηγούμενη Απόφασή του , ότι οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν
στο καθεστώς της 31-07-2012.
ζ.-Στον Ν.4336/2015 και συγκεκριμένα στην σελίδα 1021 αυτού αναφέρεται σαφώς ότι “ Η Ελληνική Κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της
εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 “. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και η
Κυβέρνηση και οι Θεσμοί έχουν συμφωνήσει κατ αρχήν στην πληρωμή των όσων οι δικαστικές Αποφάσεις έχουν αποφανθεί ότι
κακώς έγινε η μείωση/κράτηση. Επιπρόσθετα η μη συμμόρφωση
της Διοίκησης με τον εν λόγω νόμο αποτελεί παράβαση καθήκοντος , γιατί και η Διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους
νόμους.
η.-Οι τρεις Ενώσεις με διάφορους τρόπους προσπάθησαν να
πείσουν την Διοίκηση να προβεί στο αυτονόητο , το οποίο προβλέπεται και από το Σύνταγμα , όπως αποστολή εξωδίκων στους αρμόδιους Υπουργούς , προσφυγή στο τριμελές Όργανο παρακολούθησης εκτέλεσης των Αποφάσεων του ΣτΕ , κλπ , αλλά χωρίς

αποτέλεσμα.
3.-Αιτιολόγηση
α.-Όλα τα κόμματα προ των εκλογών της 25-01-2015 , όταν
είχαμε θέσει επίσημα το θέμα , διακήρυξαν ότι θα συμμορφωθούν
με τις συγκεκριμένες Αποφάσεις του ΣτΕ.
β.-Οι Αποφάσεις του ΣτΕ , βάσει του Συντάγματος , είναι υποχρεωτικές για την Διοίκηση.
γ.-Με τον Ν.4387/16 αποδεσμεύονται οι συντάξεις των
Αποστράτων από τις αποδοχές των εν ενεργεία , επομένως δεν
απαιτείται πρώτα η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις Αποφάσεις
του ΣτΕ , αναφορικά με τους μισθούς των εν ενεργεία , για να δικαιωθούν και οι Απόστρατοι.
δ.-Ήδη δίδονται τα αναδρομικά του ημίσεως των δικαιουμένων, βάσει του Ν. 4307/14 τα οποία λήγουν την 31-12-2017. Το
ετήσιο κόστος, καθαρό, μετά αφαίρεση φόρων, μειώσεων, κρατήσεων, κλπ εκτιμάται στα 10.000.000 Ε περίπου, το οποίο ως
προελέχθη καταβάλλεται ήδη, άρα υπάρχει δυνατότητα συνέχισής
του, ώστε να δωθούν και τα υπόλοιπα από 01-01-2018.
ε.-Επίσης υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του ανωτέρου
ποσού από την υπέρβαση του πλεονάσματος του Π/Υ 2017 και ενδεχομένως και των επομένων ετών.
στ.-Το συνημμένο σχέδιο νόμου προβλέπει την καταβολή αναδρομικών, η δε προβλεπόμενη αύξηση της σύνταξης δεν θα καταβληθεί, αλλά θα συνυπολογισθεί στις μειώσεις της προσωπικής
διαφοράς του Ν.4472/17.
4.-Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών

να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ψήφιση του συνημμένου σχεδίου νόμου.
5.-Επίσης καλούμε τους Αρχηγούς και τους βουλευτές των
κομμάτων της Βουλής να λάβουν θέση επί του παρόντος και να
προωθήσουν/στηρίξουν την προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία.
6.-Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ,
όπως προτείνεται με την παρούσα, αφενός μεν θα αποκαταστήσει
μία αδικία και θα ρυθμίσει μία δικαστική εκκρεμότητα, αφετέρου
δε θα εμπεδώσει στους πολίτες το αίσθημα ότι οι Αποφάσεις των
Ανωτάτων Δικαστηρίων είναι σεβαστές και ότι υπάρχει κράτος
δικαίου.
6.-Παραμένουμε στη διάθεση όλων των Αρχών και Κομμάτων
για περαιτέρω διευκρινήσεις
Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.Πρόεδρος ΕΑΑΝ και
Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α. Διευθύνων
Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΜΧΟΥ Ε.Α. ΠΙΕΡΡΟΥ ΠΛΑΤΑΝΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΤΣΙ
Πανοσιολογιότατε
Κ. Βουλευτές
Κ. Πρόεδρε της ΕΑΑΣ
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Κυρίες και Κύριοι
Εκ μέρους του Προέδρου Αντ/ρχου Σπ. Καβούρη και των μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ σας απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας.
Διότι όλοι σήμερα οι παριστάμενοι είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους Νεκρούς των Εθνικών
Ενόπλων Δυνάμεων, που πολεμώντας σαν λιοντάρια έδωσαν την ζωή τους για να μείνει η πατρίδα
μας ελεύθερη. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους δοξασμένους τραυματίες που πρόσφεραν τα μέλη
των σωματών τους για να μείνει ακέραιο το σώμα της Ελλάδος μας και όχι όπώς το ήθελαν διαμελισμένο οι ηγεσίες του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ –ΚΚΕ. Τα επίσημα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι αδιάψευστοι μάρτυρες που αποδεικνύουν τις προθέσεις των.
Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους δαφνοστεφανομένους πολεμιστές που πρόταξαν τα στήθη
τους με πίστη στο Θεό, στην πατρίδα και στην οικογένεια, σε ένα ξενοκίνητο εχθρό, τους
Κομμουνιστοσυμμορίτες.
Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους δοξασμένους αεροπόρους μας που με τις παράτολμες πτήσεις
τους και τους τους στοχευμένους βομβαρδισμούς κατάφεραν ένα τρομερό πλήγμα στα απόρθητα
κάστρα όπως τα ονόμαζαν και έδωσαν την δυνατότητα στον εθνικό στρατό να τα καταλάβει.
Και ενώ εμείς είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, η Πατρίδα που έχει ηθικό χρέος
να τιμά τη μνήμη των παιδιών της που επιστράτευσε και έδωσαν τη ζωή τους για τη σωτηρία της
είναι ΑΠΟΥΣΑ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, με νόμο της Βουλής των Ελλήνων το 1984, κατήργησε
τις εορτές αυτές όπως του Γράμμου, του Βίτσι, του Λιτόχωρου, της πηγάδας του Μελιγαλά, του

Φαινεού και τόσες άλλες με το αιτιολογικό ότι αναμοχλεύουν τα πάθη και πρέπει να ρίξουμε λήθη
στο παρελθόν. Να ξεχάσουμε τα στυγερά εγκλήματα των Κομμουνιστοσυμμοριτών.
Ε λοιπόν όλοι οι Έλληνες που έχουν εθνική συνείδηση θα φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας: ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΗΘΗ. ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ. Και είναι μέγα προτέρημα η ιστορική μνήμη,
διότι δι’ αυτής τα Ιστορικά γεγονότα διατηρούν την πρωταρχική του λάμψη και στέκονται ως φάροι
οδηγητικοί στην πορεία των λαών.
Δεν θα ξεχαστούν ποτέ όσο και αν προσπαθούν ορισμένοι να ξεχάσουμε τα αθώα θύματα της πηγάδας του Μελιγαλά με σφαγέα τον στυγερό εγκληματία Άρη Βελουχιώτη . Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
τη φοβερή κομμουνιστική οργάνωση ΟΠΛΑ και τα αποτρόπαια εγκλήματα της. Δεν θα ξεχάσουμε
ποτέ τον Γράμμο και το Βίτσι. Δεν θα ξεχάσουμε τη μεγαλύτερη Εθνική τραγωδία του νεότερου ελληνισμού μετά την Μικρασιατική Καταστροφή που έσπειραν στη χώρα οι Κομμουνιστοσυμμορίτες.
Πως θα ξεχάσουμε τα 28000 ελληνόπουλα που τα άρπαξαν από την αγκαλιά της μάνας τους για
να τα οδηγήσουν στο Σιδηρούν Παραπέτασμα και να τα κάνουν γενίτσαρους, που όταν μεγάλωναν,
ποτισμένα με μίσος και φανατισμό από τους καθοδηγητές τους θα εστρέφοντο κατά της πατρίδας
τους.
Και εσείς Εθνοπατέρες που έχετε στα χέρια σας τις τύχες μας, τι θα πείτε στις χήρες και τα ορφανά
για τους εγκληματίες που άρπαξαν τον πατέρα τους και αφού τον βασάνισαν του στέρησαν τη ζωή
του βάναυσα.
Τα εγκλήματα τους είναι τόσα πολλά που δεν έχουν τελειωμό, αλλά και αν θελήσει κανείς να τα
ξεχάσει του τα θυμίζουν οι διάδοχοι τους διοργανώνοντας για την έναρξη του αντάρτικου κατά της
Πατρίδας μας φιέστες με νταούλια και βιολιά αναγείροντας συγχρόνως μνημεία στη μνήμη των εγκληματιών κατά του Ελληνικού Λαού.
Κλείνοντας, ζω με την ελπίδα ότι οι Εθνοπατέρες θα διορθώσουν το λάθος του 1984, για να δικαιωθούν οι αθάνατοι νεκροί μας. Έως τότε εμείς θα συνεχίσουμε να τους τιμούμε.

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ STARFIGHrERS
Όταν σχεδόν πρωτοήλθαν στην Ελλάδα τα F104, ένας χειριστής προσγειώθηκε στην Σούδα, για κάποια άσκηση, και πήγε
στην καντίνα της 340Μ όπου μερικοί χειριστές της Μοίρας τον
ρωτούσαν για τις ικανότητες του Αεροπλάνου του κι άλλοι τον
πείραξαν, όπου σε κάποια στιγμή γυρνά και τους ρωτά: «Ρε, είναι
αλήθεια ότι δίνουν και σε εσάς πτητικό:»
... κι αργότερα στην κρίση του 1974, σε ένα STARFIGHτER
που είναι φορτωμένο κι έτοιμο για την Αποστολή του, οι Τεχνικοί
που το εξόπλισαν νράφουν και στέλνουν διάφορα φιλιά και
μηνύματα πάνω στις βόμβες και τις ρουκέτες για τους εχθρούς
μας, όταν, όπως στα φορτηγά αυτοκίνητα ένραφαν: ΕΚΠΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕτΑΦΟΡΕΣ «Η ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ», ο χειριστής του ανεβαίνει
και νράφει με φαρδιά και πλατιά γράμματα, στην πάνω καρίνα
του STARFIGHτER: ΕΚΠΛΟΥΝΤΑΙ ΦΟΝΟ' «ο ΤΑΚΗΣ» .
... και είναι συγκινητικό που σ' ένα έντυπο Ασφαλείατ;
Πτήσεων των STARFIGHτERS, ένας χειριστής ένραφε πως στην
πτήση χρειάζεται και λίγη Τύχη, αλλά η Τύχη είναι σαν μία άπιστη
ερωμένη, που όταν δεν την χρειάζεσαι είναι όλο γέλια και χάδια
μαζί σου κι όταν γεμάτος απόγνωση την χρειασθείς την βλέπεις
πιο εκεί να χαριεντίζεται με κάποιον άλλο.

Κι ακόμη αυτή η ΑΠΡΑΠΗ τ' Ουρανού, αψηφούσε τον οποιοδήποτε άνεμο κατά την Π/Γ .αφού συνδύαζε τις ικανότητες της
με την τεχνική του κάβουρα, του πιο βραδύπορου και στραβοκάνη διαβάτη της γης.
Π. TΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΤΑΞΧΟΣ (Ι) εα
Αγαπημένοι μου φίλοι,
Κάποτε ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος έκτισαν τον μύθο της Πτήσης.
Μετά ο Πυθαγόρας έφτιαξε για το «ΣΥΜΠΑΝ» την λέξη «ΚΟΣΜΟΣ», επειδή ήταν φτιαγμένο με τόσο ΚΟΣΜΙΟ - ΑΡΜΟΝΙΚΟ
και ΤΕΛΕΙΟ τρόπο .
... και μετά ο προφητάναξ Δαυίδ, έΦτιαξε την επίκληση στον
Θεό, με την προσευχή: «Συ που τα πάντα εν σοφία εποίησες»
... και μετά, στις 17 Δεκεμβρίου 1903, οι αδελφοί ΡΑΠ έσπασαν το ΦΡΑΓΜΑ της ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΣ .. !!! !
... και μετά ήρθε το Fl04 για να σπάσουμε εμείς και το ΦΡΑΓΜΑ του HXOV και το ... ΦΡΑΓΜΑ του γΨΟΥΣ και να χαρούμε την
ομορφιά της ζωής με την κομψή γραμμή του και την τεχνική του
ιδιοφυία.
Σήμερα, που δεν θα είμαι μαζί με εσάς, που είσθε πάντα στην

καρδιά μου, μην ξεχάσετε να πιείτε ένα ποτήρι κρασί σε ανάμνηση Αυτών που έφυγαν και πάνε, κι ήρθαν σήμερα, από εκείνους
τους μακρινούς τόπους που ζουν και πλανάρουν τώρα ανάμεσα
μας .
... μα πιείτε κι άλλες δυο κούπες με κρασί για τους Τεχνικούς
και Μηχανικούς που με ήλιο και με βροχή ετοίμαζαν αυτό το
θαύμα για να το χαρούμε εμείς .
... και να πιείτε κι άλλες τόσες κούπες με κρασί, γι' αυτήν την
παροπλισμένη ατσάλινη σειρήνα του ουρανού, που μας γέμισε
με αναμνήσεις, χαρά και περηφάνια και μεθύσι παντοτινό .
... κι ακόμη πιείτε κι άλλο πολύ, γι' αυτούς τους Παλαίμαχους
Βετεράνους, που με την εκπαίδευσή τους, την πείρα τους, τις θυσίες τους και το παράδειγμά τους φθάσαμε μέχρι εκεί. ..
... και ξαναπιείτε γι 'αυτούς που τους παραδώσαμε την σκυτάλη και για τους Αεροπόρους του ΣΗΜΕΡΑ και του ΑΥΡΙΑ.
... και ξαναπιείτε γεμάτοι Αναμνήσεις και Ενθουσιασμό και
Ευτυχία και Ζητωκραυγές για την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ του ΧΘΕΣ, του
ΣΗΜΕΡΑ, του ΑΥΡΙΟ και του ΠΑΝΤΑ.
... και κλείνω με όλη μου την αγάπη για Εσας Μαζί με ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΕΪΚΑ ΦιΛIΑ
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟY 1940
Η γαλανή μας Πατρίδα, η αθάνατη Ελλάδα, που
προμαχεί υπερ της ελευθερίας και των ανθρώπινων αξιών, αναγκάστηκε να δώσει χιλιάδα; μάχες
δια μέσω των αιώνων για την υπεράσπιση των
άφθαρτων ιδανικών.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 παρόλο ότι παρήλθαν
77 χρόνια διατηρεί πάντοτε την αίγλη και το φάρο
ιστορικής μνήμης η οποία οδηγεί στην εκτέλεση
χρέους προς την Πατρίδα .
Η επέτειος αυτή είναι η στιγμή της εισόδου της
Ελλάδος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Είναι η στιγμή που ο ελληνικός λαός, άξιος
απόγονος ενδόξων προγόνων, αρνήθηκε να ενδώσει στο δίκαιο της πυγμής, χαρίζοντας την
πρώτη νίκη στα συμμαχικά στρατεύματα και την
πρώτη ελπίδα στην πολιτική και στρατιωτική τους
ηγεσία.
Είναι σύμβολο ιστορικότητας, ευψυχίας, αξιών,
ιδανικών και οραμάτων.
Ανύψωσε το Εθνικό Ευαγγέλιο. Ανακάλεσε στη
μνήμη μας το Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες, τη
Σαλαμίνα, τις Πλαταιές, τις νίκες του Μ.
Αλεξάνδρου, το ηρωικό και θρυλικό 1821 και
τους λαμπρούς και νικηφόρους εθνικούς αγώνες
του 1912-13 .
Είναι το γνήσιο απαύγασμα της ελληνικής ιστορίας και η αδιάσειστη ιστορική απόδειξη της υπεράσπισης των ιερών και των οσίων της φυλής
μας.
Είναι η ημέρα κατά την οποία η Ελλάδα υψωθείσα ως φωτεινό μετέωρο ίνα φωτίσει, θερμάνει τις ψυχές και δώσει ελπίδα στους κακοποιημένου; λαούς της Ευρώπης, τους στενάζοντας
υπό τον απεχθή ζυγό του Γ' Γερμανικού Ράιχ.
Η Ελλάδα αντέταξε στον ύπουλο και άνανδρο
εχθρό το ιστορικό ΟΧΙ, το νέο ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ , αντέταξε το φωτεινό σύμβολο της ευψυχίας των
Ελλήνων! Το εύψυχο, το ελεύθερο ηθικό της αρετής και τόλμης για την ελευθερία τους. Η ελληνική
απάντηση ήταν ένας δεύτερος Μαραθώνας για την
ανθρωπότητα. Οι Έλληνες, όταν ο εχθρός βρίσκεται προ των πυλών πολεμάνε υπέρ βωμών και
εστιών, αγώνα υπέρ του πατρίου εδάφους, υπέρ
της Θρησκείας, του Έθνους, της Πατρίδας. «ΝΥΝ
ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ», Οπως η δήλωση του
Πρωθυπουργού της Αγγλίας κ. Ουίνστον
Τσόρτσιλ στο ραδιόφωνο του BBC: «Μέχρι τώρα
λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες.
Τώρα θα λέμε: Οι ήρωες πολεμούν σαν
Έλληνες».
Οπως είπε στον λόγο του ο Αδόλφος Χίτλερ
στις 4 Μαϊου 1941 στην πόλη Ράιχστανγκ: «Η
ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι απ' όλους τους αντιπάλου ς που αντιμετωπίσαμε, ο Έλληνας στρατιώτης ιδίως πολέμησε
με ύψιστον ηρωισμό και αυτοθυσία» .
Η Ελλάδα απειληθείσα στις πρωινές ώρες τις
28 Οκτωβρίου 1940 όπως απωλέσει την ανεξαρτησία της, την τιμή της και την αξιοπρέπειά της,
αντέταξε το ΟΧΙ .
Η εξέλιξη των γεγονότων καθώς και οι αιτίες
που οδήγησαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού
της Ελλάδος Μεταξά και του Ιταλού Πρέσβη
Γκράτσι στο σπίτι του κυβερνήτη στην Κηφισιά την
3ην πρωινή είναι ως εξής:
Στις 15-10-1940 ο Ιταλός κυβερνήτη; Μπενίτο
Μουσολίνι συγκάλεσε το πολεμικό συμβούλιο
στο Παλάτσο Βενέτσιο της Ρώμη; Εκεί καθορίστηκε η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες της επίθεσης εναντίον της Ελλάδος.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
Οι ήρωες της αρχαιότητας υποδέχονται στο μνημείο τους τον πολεμιστή 1940

O Έλληνας Τσολιάς ως Λεωνίδας συνεχιστής
των πολεμιστών της αρχαιότητας

Στις 22-10-1940, ο κόμης Τσιάνο συνέταξε το
περίφημο τελεσίγραφο που προοριζόταν να επιδοθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση τη νύχτα της
27ην Οκτωβρίου.
Την επόμενη μέρα ο 'Ελληνας πρεσβευτή; στη
Ρώμη τηλεγράφησε στην Αθήνα τονίζοντας ότι η
εναντίον της Ελλάδος ενέργεια είχε προσδιοριστεί μεταξύ 25-28 Οκτωβρίου,
Ο Γκράτσι προτίμησε να περάσει το βράδυ της
27ην σε ένα φιλικό σπίτι. Από εκεί ξεκίνησε για
την επίδοση του τελεσίγραφου .
Στις 3 π.μ. της 28ης Οκτωβρίου ένα αυτοκίνητο
του διπλωματικού σώματος σταμάτησε μπροστά
από την πρωθυπουργική κατοικία στην Κηφισιά .
Ο Γκράτσι το επέδωσε ιδιόχειρα στον Μεταξά, με
το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του
ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της
Ελλάδος [λιμάνια, αεροδρόμια] για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του στη
μετέπειτα προώθηση του στην Αφρική. Μετά την
ανάγνωση του κειμένου ο Μεταξάς έστρεψε το

βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του απάντησε
στα γαλλικά [επίσημη διπλωματική γλώσσα] την
ιστορική φράση: «Alors, c’est la guerre», {Λοιπόν,
αυτό σημαίνει πόλεμος}, εκδηλώνοντας έτσι την
αρνητική θέση επί των ιταμών ιταλικών αιτημάτων. Το ιστορικό «ΟΧΙ» .
Έτσι με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι
πολεμικές επιχειρήσεις.
Ο Γκράτσι ακολουθούμενος από το προσωπικό
της πρεσβείας του και με μέλη της ιταλικής παροικίας στην Ελλάδα, αναχώρησε για την Ιταλία,
όπου λίγες εβδομάδες μετά δέχτηκε την έκρηξη
της οργής του Μουσολίνι, επειδή οι Έλληνες έδειχναν τελείως διαφορετική εικόνα από εκείνη που
τους παρουσίαζε στις εμπιστευτικές του αναφορές ως «ανίκανους προς οποιανδήποτε άμυνα»,
πολύ δε περισσότερο έναντι του σύγχρονου πολεμικού εξοπλισμού των Ιταλών,
Ας πυργώσουμε μέσα στις ψυχές μας τις ηρωικές εκείνες μορφές του 1940, που έγραψαν στα
σκληροτράχηλα βουνά της Βορείου Ηπείρου και
της Αλβανίας το αθάνατο ελληνικό έπος! ! ! Η 28η
Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο,
σταθμό με παγκόσμιες διαστάσεις!
Αποτελεί σύμβολο! Σύμβολο φωτεινό πίστεως,
πίστεως Θρησκευτικής, ευψυχίας, ηρωισμού και
νίκης!!

Το πνεύμα των Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες
εμπνέει του Έλληνες του 1940
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Όταν ηγεσία και λαός ζουν με αυταπάτες
του Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Ευάγελου Γεωργούση
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΚΤΗ ΔΑΕ και ΠΡΟΕΔΡΟΥ του «ΙΚΑΡΟΣ»
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Σ

την κρατική λειτουργία, αλλά και στην οικογενειακή
και ατομική, ένα σοβαρό στοιχείο αυτής είναι ο προγραμματισμός και ο μελλοντικός σχεδιασμός. Βασική
παράμετρος αυτού του σχεδιασμού είναι τα δεδομένα επί των
οποίων αυτός θα στηριχθεί, τουλάχιστον τα κύρια. Αυτά πρέπει να είναι πραγματικά, αληθινά και όχι εκτιμήσεις ,εικασίες
ή ακόμα χειρότερο, αυταπάτες που μας βολεύουν. Οι εκτιμήσεις δε όταν αφορούν την στάση και την συμπεριφορά άλλων,
να χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό και όχι να είναι απόρροια
συναισθηματισμών ή πολιτικών ιδεολογιών. Αν αυτά δεν
ακολουθούνται και δεν εφαρμόζονται σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο και πέσει έξω ο αντίστοιχος προγραμματισμός, τα δυσμενή αποτελέσματα θα είναι σχετικά άμεσα και
επομένως εμφανή, αναγκάζοντας τους εμπλεκόμενους σε
διορθωτικές ενέργειες. Στο κρατικό επίπεδο όμως οι επιπτώσεις , ανάλογα με τον τομέα , μπορεί να είναι από σοβαρές
έως και τραγικές, αν η εμμονή και η επιμονή της υπεύθυνης
πολιτικής ηγεσίας, σε ότι θεωρεί σωστό και πραγματικό, συνεχιστεί , προβάλλοντας έναν αβάσιμο εθνικό εγωισμό.
Το ελληνικό Κράτος και ο ελληνικός λαός έχουν υποστεί
σοβαρά δεινά επειδή αρκετές φορές ο εθνικός σχεδιασμός
στηρίχτηκε σε λάθος δεδομένα και σε αυταπάτες ,ενώ επετεύχθησαν σπουδαία πράγματα όταν ο ρεαλισμός και η σωστή ανάγνωση της πραγματικότητας ήταν η βάση αυτού του
σχεδιασμού. Στο στάδιο του σχεδιασμού των κρατικών κινήσεων οι κύριοι εμπλεκόμενοι, στις Δημοκρατίες, είναι δύο.
Το Πολιτειακό Σύστημα διακυβέρνησης και ο Λαός. Φυσικά
μεγάλη και σοβαρή εμπλοκή έχουν και τα εκάστοτε υφιστάμενα μέσα ενημέρωσης, αφού αυτά μεταφέρουν ειδήσεις και
ασκούν πιέσεις , ανάλογα με τον ρόλο που έχουν αποδεχθεί
να παίξουν, πέρα τις Συνταγματικής τους αποστολής.
Επομένως για ότι έχουμε πάθει και ότι έχουμε υποστεί, από
την ύπαρξη μας ως κρατική οντότητα, οι βασικοί υπεύθυνοι
είμαστε εμείς, Πολιτεία και Λαός βοηθούμενοι από τα μέσα
ενημέρωσης.
Το μεγάλο ερώτημα, στις περιπτώσεις που έγιναν λανθασμένοι σχεδιασμοί, είναι ποίος είναι ο βασικός υπαίτιος, η
εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία με τα όργανα της στα μέσα ενημέρωσης, ή ο Λαός που με τις απαιτήσεις του και την στάση του
παρέσυρε την Ηγεσία του να υποτιμήσει φανερά δεδομένα, ή
να υπερεκτιμήσει δυνατότητες και δυνάμεις του Κράτους;
Κατά την άποψη μας η παροιμία για την μεγαλύτερη ευαισθησία του κεφαλιού του ψαριού σε σχέση με το σώμα του, εδώ
έχει εφαρμογή. Οι Ηγεσίες κατευθύνουν τον λαό στις σωστές
για τους πολλούς επιλογές και επιμένουν για να τον πείσουν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πετύχουν πάντα, ιδιαίτερα αν αυτές
είναι χωρισμένες σε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας τις επιθυμίες του Λαού μονίμως, η δεύτερη για να
γίνει Κυβέρνηση, ενώ η πρώτη διστάζει μπροστά στο πολιτικό
κόστος(κομματικό). Αυτός ο κύκλος του σταθερού και σίγουρου λάθους, δεν φαίνεται ότι θα εκλείψει γρήγορα από την
ελληνική πολιτική σκηνή, με αποκλειστική ευθύνη των πολιτικών Ηγεσιών. Η άποψη ότι εδώ είναι Ελλάδα και έτσι λειτουργεί η αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, δεν μας λέει ποίος
θα πληρώνει από τα αναπόφευκτα λάθη αυτής, εκτός και αν
θεωρείται δεδομένο ότι αυτό είναι υποχρέωση του Λαού.
Από την μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα Ηγεσία και Λαός,
φαίνεται ότι είχαμε βασίσει την ανάπτυξη και την οικονομία
της Χώρας μας ,δηλαδή την ευημερία μας, σε μία σειρά από
αυταπάτες. Όχι πάντα τις ίδιες. Τις αλλάζαμε κατά περίπτωση
και όπως μας συνέφερε . Δεν θα ήταν υπερβολή αν πούμε
ότι η Κρατική μας λειτουργία μαζί με την συμπεριφορά του
Λαού,(Συνδικαλισμός, Σπουδαστές, Αγρότες, Δημόσιοι
Υπάλληλοι, κ.λ.π.) , από το 1974 και μετά, σταδιακά, έφτασε
στην ύβρη(με την αρχαία έννοια). Ενώ η παραγωγικότητα της
Χώρας συνεχώς μειωνόταν και η φοροδιαφυγή μεγάλωνε ,
οι απαιτήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις στο Δημόσιο αύξαναν. Κυβερνήσεις και Αντιπολιτεύσεις γνώριζαν ότι τα
κρατικά έσοδα δεν φτάνουν και η λύση για τις απαιτήσεις αυτές είναι τα δανεικά. Το εξωτερικό χρέος μεγάλωσε γεωμετρικά. Αν υπήρξε και κάποια Κυβέρνηση που πήγε να κινηθεί
προς την σωστή κατεύθυνση της περιστολής και του μαζέματος, ερχόταν η Αντιπολίτευση και κραύγαζε για την καταπάτηση των δικαίων του Λαού. Έτσι το 2008, μελέτη του
Πανεπιστημίου του Χάρβαντ , σε δείγμα 128 χωρών , βγάζει
την Ελλάδα την χώρα με το μεγαλύτερο άνοιγμα μεταξύ βιοτικού επιπέδου και παραγωγικής βάσης. Ζούσαμε πέρα των
δυνατοτήτων μας. Κράτος και Λαός. Οι υπεύθυνες πολιτικές
ηγεσίες της Χώρας τα παραβλέπουν, τα αγνοούν και συνε-

χίζουν να αυξάνουν το ΑΕΠ ,αλλά με δανεικά. Έχουν τις δικές
τους αυταπάτες τις οποίες περνούν και στον Λαό ο οποίος
συμφωνεί με όποιον του τάζει τα περισσότερα, χωρίς να διερωτάται ποίος θα πληρώσει τα δανεικά. Το 2010 ήρθε η
Νέμεσις να διορθώσει την ύβρη που είχε παραγίνει. Για επτά
χρόνια τώρα όμως υφίστανται τις συνέπειες οι ολιγότερο
υπεύθυνοι και όχι οι κύριοι . Τα τελευταία δε 2,5 χρόνια αυτής
της επτάχρονης δοκιμασίας, στις αυταπάτες οικονομικού περιεχομένου των προηγουμένων Κυβερνήσεων, προστέθηκαν και ανάλογες πολιτικής και ιδεολογικής κατεύθυνσης,
κάνοντας τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα , φέρνοντας τη
Χώρα κοντά σε τραγωδία εθνικής εμβέλειας. Ο Λαός φυσικά
, επειδή δεν θέλει να χάσει τίποτα από τα κεκτημένα πιστεύει
και τις πλέον φανερές αυταπάτες. Τις θεωρεί πραγματοποιήσιμες επειδή αυτό επιθυμεί και ενισχύει τους πολιτικούς
ηγέτες που ισχυρίζονται ότι αυτά γίνονται μόνο επειδή εμείς
το θέλουμε.
Και όμως έχουμε πολύ χαρακτηριστικά ιστορικά, δικά μας,
παραδείγματα για να διδαχθούμε σωστά και να αποφύγουμε
τους εθνικούς σχεδιασμούς που είναι βασισμένοι σε αυταπάτες. Η εθνική καταστροφή το 1922, σύμφωνα με του ειδικούς , είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.
Στις 2 /5/1919, χάρη στις πολιτικές κινήσεις του
Βενιζέλου, ο Ελληνικός Στρατός αποβιβάζεται στην Σμύρνη
,μετά από σχετική εντολή των Συμμάχων και τίθεται υπό τον
έλεγχο του συμμαχικού στρατηγείου , σε συγκεκριμένη περιοχή το εύρος της οποίας ήταν αντικείμενο της Συνθήκης
των Σεβρών, τον Αύγουστο του 1920. Ο Βενιζέλος γνωρίζει
ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έγινε μόνο η επιθυμητή αρχή
για τους εθνικούς στόχους. Γνωρίζει ότι στην Τουρκία υπάρχει ένα ισχυρό εθνικό κίνημα, του Κεμάλ, αλλά και τις ισχυρές επιφυλάξεις των Γάλλων και των Ιταλών για την
Συνθήκη αυτή, αφού την θεωρούν καθαρά Αγγλικό επίτευγμα. Η εσωτερική διχόνοια κάνει τους εθνικούς στόχους πλέον αμφίβολους. Η απόπειρα κατά του Βενιζέλου την επομένη
της υπογραφής της Συνθήκης και αποδοκιμασία του από τον
Λαό στις εκλογές του Νοεμβρίου 1920 είναι το αποκορύφωμα αυτής. Παρά τις καθαρές θέσεις των Συμμάχων περί μη
επαναφοράς στον θρόνο του Κωνσταντίνου, λόγω της φιλογερμανικής στάσης αυτού και της γυναίκας του , στην εμπλοκή της Ελλάδος στον Α’ Π.Π, Κυβέρνηση και Λαός αποφασίζουν το αντίθετο , πιστεύοντας στην αυταπάτη ότι αυτοί δεν
θα τους αφήσουν μόνους στην συμμαχική προσπάθεια στην
Μικρά Ασία.’’ Η αντιβενιζελική παράταξη αγνόησε τη διεθνή
πραγματικότητα και ιδίως το γεγονός ότι μετά τα Νοεμβριανά
του 1916, η εικόνα του Κωνσταντίνου στη γαλλική κοινή
γνώμη(καθώς και στη βρετανική και ευρύτερα στην αγγλοσαξονική κοινή γνώμη σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία) είχε
αμαυρωθεί και συνεπώς το ζήτημα παραμονής ή επιστροφής
του στο θρόνο είχε παύσει να αποτελεί εσωτερικό θέμα της
Ελλάδος και είχε καταστεί ευρωπαϊκό .’’ (Σπυρίδων Γ.
Πλουμίδης: Από τον θρίαμβο στην ήττα). Τα τότε διεθνή μέσα
ενημέρωσης προειδοποιούσαν ευθέως ότι μία τέτοια ενέργεια της Ελλάδος θα ‘’…έθετε εν κινδύνω την Συνθήκη των
Σεβρών’’ (Ρώητερς). Η γαλλική απειλή , μέσω του τύπου,
ήταν πολύ καθαρή, περί διακοπής των σχέσεων με την
Ελλάδα και αναθεώρησης την Συνθήκης των Σεβρών. Η
Κυβέρνηση δέσμια των λόγων και υποσχέσεων της ως
Αντιπολίτευση προς τον Λαό και να κατανοούσε το διεθνές
κλίμα, δεν τολμούσε να αλλάξει στάση και θέσεις. Είχε αυτοδεσμευθεί. Στις 22 Νοεμβρίου προχωρά σε δημοψήφισμα
για την επαναφορά της Δυναστείας και η χώρα μπαίνει σε
τραγική περιπέτεια.
Ο φιλικός προς την Κυβέρνηση τύπος της Αθήνας
(Καθημερινή) παρασύρει Λαό και πιέζει στην γραμμή ότι, δεν
μπορεί η γαλλική Κυβέρνηση να εγκαταλείψει την Ελλάδα
που εφαρμόζει συμμαχική εξωτερική πολιτική στην Τουρκία.
Παραγνωρίζει την φανερή αντίθεση της Γαλλίας στην
Αγγλική πολιτική σχετικά με τον διαμελισμό της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Η διάψευση της ήρθε γρήγορα από την ίδια
την Αγγλία, όταν τον Φεβρουάριο του 1921 στην συνδιάσκεψη του Λονδίνου, το σχέδιο που πρότεινε για συμβιβασμό ‘’…
ήταν σαφώς αναθεωρητικό και προέβλεπε , ως προς τη ζώνη
της Σμύρνης, τη διατήρηση της επικυριαρχίας του Σουλτάνου,
τον διορισμό χριστιανού(όχι απαραιτήτως Έλληνα) κυβερνήτη από τις Δυνάμεις ή την Κοινωνία των Εθνών και τον περιορισμό των ελληνικών στρατευμάτων στην πόλη της
Σμύρνης(εκτός αυτής άλλες δυνάμεις θα είχαν την
ευθύνη).(Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης: Από τον θρίαμβο στην ήτ-

τα). Η ελληνική Κυβέρνηση απέρριψε το σχέδιο πρόταση και
απάντησε :’’…δια των μέσων άτινα διαθέτει η Ελλάς, δύναται
άνευ συμμαχικής στρατιωτικής επικουρίας να επιτύχει δια
της μελετωμένης ήδη στρατιωτικής προελάσεως εντός τριμήνου την πλήρη και ολοσχερή ειρήνευση της Ανατολής’’. Η
στάση αυτή και η πολιτική της Κυβέρνησης χαρακτηρίστηκε
από τον συμπολιτευόμενο τύπο ως η ‘’πολιτική της λόγχης’’.
Είναι φανερό πως η βασιλική παράταξη δεν μπορούσε να
βγει από τον αυτοεγκλωβισμό που η ίδια είχε στήσει ως
Αντιπολίτευση επί ένα και πλέον χρόνο και να δεχθεί τον
δρόμο έντιμης διαφυγής , πλην δυσάρεστης, που της πρότειναν οι Άγγλοι. Προτίμησε τον κατά την άποψη της, μονόδρομο της πολεμικής αναμέτρησης μέχρις εσχάτων. Είναι χαρακτηριστική η ομιλία στην Βουλή του Ν. Στράτου την 20η
Ιανουαρίου 1921 : ‘’Η ελληνική ψυχή ολόκληρος είναι προσκεκολλημένη εις την διατήρηση των κεκτημένων δια της
Συνθήκης των Σεβρών, ως του ελαχίστου όρου ικανοποιήσεως των ελληνικών θυσιών’’. Στις 15 Φεβρουαρίου 1921
το ελληνικό κοινοβούλιο, μαζί και η Αντιπολίτευση, απορρίπτουν την συμβιβαστική αυτή πρόταση. Είχε δε προηγηθεί
και άλλη πρόταση από πλευράς των Άγγλων και των
Γάλλων( Λόυδ Τζώρτζ, Μπριάν) για ένα σχέδιο αυτονομίας
της περιοχής της Σμύρνης ,τύπου Κρήτης, με αποχώρηση του
ελληνικού Στρατού. Προέτρεπαν τη Κυβέρνηση να δείξει ευελιξία , στον ίδιο δε τον Γούναρη ο Λόυδ Τζώρτζ, τόνιζε ότι
σε μερικά χρόνια, μέσω της διαδικασίας αυτοδιάθεσης, η δυτική Μικρά Ασία θα ενωνόταν με την Ελλάδα.
Είναι τέτοια η εμμονή στην αυταπάτη ότι, τελικά θα γίνει
αυτό που εμείς θέλουμε , παρά τις περί του αντιθέτου πραγματικές καταστάσεις και δεδομένα που μετά τον ανωτέρω
λανθασμένο πολιτικό σχεδιασμό ακολουθεί και ο ανάλογος
στρατιωτικός. Την 8η Ιουνίου 1921 οι Σύμμαχοι προτείνουν
στην ελληνική Κυβέρνηση την παύση των εχθροπραξιών και
την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς στην Μικρά Ασία
με ειρηνικά μέσα. Σύσσωμος ο τύπος το απορρίπτει και ο
Γούναρης ακολουθεί τονίζοντας υπερήφανα ότι η διαφορά
θα λυθεί ‘’δια της ελληνικής λόγχης’’. Όταν η ελληνική προέλαση είχε κωλύσει στα περίχωρα της Άγκυρας και διαφαινόταν καθαρά η ελληνική στρατιωτική αδυναμία ,ήταν φυσικό οι νέες συμμαχικές προτάσεις να ήταν δυσμενέστερες,
αφού προέβλεπαν τον νικητή της αναμέτρησης και προσπαθούσαν ,έκαστος για το δικό του συμφέρον, να δημιουργήσουν πολιτικά ερείσματα στην νέα ,υπό διαμόρφωση, πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. Την 9η Μαρτίου 1922, προτείνουν τη υπογραφή ανακωχής και την πλήρη εκκένωση της
Μικράς Ασίας από τον ελληνικό Στρατό εντός τριών μηνών
. Το μόνο τώρα αντάλλαγμα ήταν η προστασία των μειοψηφιών, όπου αυτές ευρίσκοντο. Η Κυβέρνηση του Δ. Γούναρη
γνωρίζοντας την κατάσταση στο μέτωπο, κάνει κατ’ αρχήν
δεκτή την πρόταση με υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών
Γ. Μπαλτατζή στην κοινή ανακοίνωση. Η αντίδραση στο εσωτερικό ήταν τεράστια ,μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο με
αποτέλεσμα και αυτή η πρόταση να μην υλοποιηθεί. Μόνο η
‘’Καθημερινή’’ από το σύνολο του τύπου δέχεται την άποψη
της Κυβέρνησης Γούναρη περί αποδοχής. Ο υπόλοιπος κραυγάζει περί των δικαίων των Ελλήνων, αν και κάποιες εφημερίδες δέχονται ότι ‘’…η πολιτική χαράσσεται επί τη βάση
πραγματικών καταστάσεων…’’. Η συνέχεια και η εξέλιξη της
πολιτικής που βασίστηκε σε αυταπάτες Ηγεσίας και Λαού είναι γνωστή ,όσον αφορά το παράδειγμα του 1922.
Ο Sir Wiston Churchil σημειώνει : ‘’ Οι Έλληνες και οι
Εβραίοι είναι οι δύο περισσότερο πολιτικόπληκτοι λαοί του
κόσμου και πάντοτε διαιρεμένοι σε πολλά κόμματα με πολλούς αρχηγούς που ανταγωνίζονται μεταξύ τους με επίμονο
πείσμα, ακόμα και όταν τρομερός κίνδυνος απειλεί τη Χώρα
τους’’. Ενώ ο πατριώτης του καθηγητής Thomas Huxley τόνιζε στους φοιτητές του : ‘’ Ίσως το πλέον χρήσιμο αποτέλεσμα από την όλη μόρφωση , είναι η ικανότης σας να κάνετε
αυτό που πρέπει, όταν πρέπει, είτε σας αρέσει , είτε όχι. Αυτό
είναι το πρώτο μάθημα που πρέπει να μάθετε’’.
Η ελπίδα μας είναι πως η νέα γενιά πολιτικών Ηγετών
, αλλά και πολιτών , κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, θα έχουν
μάθει, θα έχουν κατανοήσει, αυτό το πρώτο μάθημα.
Ευάγγελος Γεωργούσης
Σημ.: Τα στοιχεία για την υπόθεση της Μικράς Ασίας ελήφθησαν από σχετικά άρθρα των κ.κ. Καθηγητών
Σπυρίδωνος Γ. Πλουμίδη και Γεωργίου Α.
Γιαννακόπουλου.
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Η Γεωπολιτική Αστάθεια και οι Διαχρονικές Επιδιώξεις των «Γειτόνων» μας.
Ενώ εμείς τί κάνουμε;;
Υποπτέραρχος εα (Τ) Περικλής Ηρ. Κοντοδιός
Αύγουστος 2017

« .... την δε πατρίδα, ουκ ελάσσω παραδώσω.......»

Δ

ιανύουμε μία χρονική περίοδο με εξαιρετικά υψηλή
Γεωπολιτική Αστάθεια. Παντού ανασφάλεια, αστάθεια και
συγκυρία κινδύνων αναφλέξεως νέων μετώπων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη Χώρα μας. Και αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην:
• Πολιτική των ΗΠΑ έναντι των Ρωσίας, ΒΚορέας, Συρίας,
Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν, Κίνας, και πρόσφατες κοινές ναυτικές ασκήσεις με Τουρκία στην ΑΟΖ της Κύπρου. Επίσης στην προσπάθεια
προσεταιρισμού όλων των Ευρωπαϊκών χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ, ώστε να απομονώσουν τη Ρωσία. Γραμμή του Τραμπ
το Let us make America great again, εις βάρος όλων των άλλων.
Και ο απρόβλεπτος αυτός – όπως υποστηρίζεται σχεδόν από όλους,
Πρόεδρος, που δεν τον διακρίνει η αναγκαία λόγω θέσεως σύνεση
Ηγέτου, το εννοεί και το πράττει. Σε τί μπορεί να ελπίζει η Χώρα μας
από αυτόν, αν και εφόσον χρειαστεί διεθνή στήριξη σε πιθανά προβλήματα με την Τουρκία κ.λπ;;
• Βρετανική πολιτική μετά το Brexit. Η Πρωθυπουργός μπαίνει
σφήνα παντού διεκδικώντας νέους ρόλους και προσπαθώντας να
θέσει χώρες (πχ Τουρκία, με δάνεια και μεταφορά εκεί τεχνολογίας
κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών) στη σφαίρα επιρροής της,
κόντρα στην ΕΕ και δίνοντας παντού τα ρέστα της.
• Προσέγγιση Ρωσίας Τουρκίας (παρά τις εκατέρωθεν μείζονες
προστριβές του πρόσφατου παρελθόντος, που τους έφεραν με το
δάχτυλο στη σκανδάλη) και προμήθεια μείζονος αμυντικού υλικού
από τη Ρωσία (S-400).
• Απώλεια σημαντικού εδάφους από τον ISIS. Αυτός φαίνεται
ότι χάνει οριστικά το παιχνίδι σε Ιράκ και Συρία, αλλά και σε Λιβύη
και Αίγυπτο (Σινά) και στρέφεται στην εξαγωγή της τρομοκρατίας
σε μείζονες πόλεις και Χώρες, κατά προτίμηση της Δύσης και της
Ρωσίας, απειλώντας τους πάντες.
Στον περίγυρό μας συνεχίζουμε διαχρονικά να αντιμετωπίζουμε:
• Εκδηλώσεις εις βάρος μας από την Αλβανία (Αλβανικός
Εθνικισμός- το μακρύ χέρι της Αγκυρας, Τσάμηδες και Μεγάλη
Αλβανία μέχρι την Αρτα και την Πρέβεζα, Β. Ηπειρος και τραμπουκισμοί εις βάρος της ελληνικής μειονότητας, Αλβανικά σύμβολα σε
εορταστικές εκδηλώσεις της Χώρα μας, λόγια εναντίον μας από
τους κυβερνώντες τη χώρα αυτή, στενή συνεργασία με Τουρκία).
• Τη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία της ΦΥΡΟΜ, που προσπαθεί με
κάθε τρόπο να αναγνωριστεί και να ενταχθεί στον ΟΗΕ, στην ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ με το «κλεμμένο» και άσχετο με την ιστορία της
όνομα Μακεδονία και βρίσκει σε αυτό αρωγούς ακόμη και συμμάχους μας. Και κοσμεί πλατείες της με το άγαλμα του Μεγαλέξαντρου
!!. Για αυτό άλλωστε αποφεύγει με κάθε τρόπο να πάρει μέρος σε
συνομιλίες για κοινά αποδεκτό με μας όνομά τους. Και πέρα από
αυτό έχουμε και «Ελληνες» να «τρέχουν» να ψωνίζουν από τη χώρα
αυτή και να ιδρύουν και λειτουργούν εκεί Εταιρίες κ.λπ στηρίζοντας
οικονομικά το μόρφωμα αυτό του Τίτο στα σύνορά μας, που δημιουργήθηκε για άλλους τότε σκοπούς από το σήμερα. Τί άλλο να πει
κανείς για τις πράξεις αυτές αυτών των «Ελλήνων» κόντρα στα
οράματα και τις θυσίες των Μακεδονομάχων μας εκατό χρόνια πριν!!
Πρόσφατο περιστατικό σε αθλητικό αγώνα, όπου επεδίωξε να αγωνιστεί κατά της Εθνικής Ελλάδος εμφανιζόμενη με φανέλες που
έφεραν το όνομα «Μacedonia». Και τί έκαναν οι αρμόδιοι της
Ευρώπης όταν η ομάδα μας αρνήθηκε να αγωνιστεί;; Μηδένισαν
την Ελλάδα !!!
• Και βεβαίως ο «Σουλτάνος», που οραματίζεται την αναβίωση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που διεκδικεί (μέσω των «χτύπων
της καρδιάς του») προς τα δυτικά τη Θράκη μέχρι τη Θεσσαλονίκη,
το Αιγαίο και πολλά νησιά του, την ΑΟΖ, τον έλεγχο της Κύπρου,
την ηγεμονία στον Μουσουλμανικό κόσμο της Μέσης Ανατολής, αλλά και την στήριξή του όπου υπάρχει μουσουλμάνος!!
Πρόσφατα, στα πλαίσια υλοποίησης των οραμάτων αυτών του
«Σουλτάνου» είχαμε περιστατικά και παρεμβάσεις του, που αποδεικνύουν την πρόθεσή του να λέει ότι είναι παρών παντού και πάντα, αδιάκριτα για τις γενικότερες συνέπειες που μπορεί να έχει η
προκλητική στάση του αυτή:
• Αγιά Σοφιά και τζαμί. Παρά τις παρεμβάσεις διεθνών οργανισμών, άρχισε σε πρώτη φάση να βάζει ιμάμηδες να διαβάζουν αποσπάσματα του Κορανίου από το εσωτερικό του Ναού, δείγμα της
σκέψης του για τεμενοποίησή της όποτε το κρίνει σκόπιμο.
• Θύελλα αντιδράσεων στους Κυβερνώντες την Τουρκία και
απειλές εναντίον μας με αντίποινα στο Αιγαίο και στο
Μεταναστευτικό, εξ αιτίας της απόφασης Ελληνικών Δικαστηρίων
για τη μη έκδοση Τούρκων που ζήτησαν άσυλο στη Χώρα μας (στα
πλαίσια του αποτυχόντος πραξικοπήματος).
• Μετά την αποτυχία της διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό,
που άλλωστε ήταν αναμενόμενη, θέλει να θέσει σε εφαρμογή το
Σχέδιο (Plan B) που έχει να κάνει με το άνοιγμα της «νεκρής»
Αμμοχώστου υπέρ των Τουρκοκυπρίων.
• Αντιπερισπασμός στις κυπριακές γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της
Κύπρου, με δικές του προκλητικές ενέργειες (πλοία, ασκήσεις, δεσμεύσεις, άλλοτε μόνη και πρόσφατα σε συνεργασία με τις ΗΠΑ!!)
και με συστηματικό πόλεμο νεύρων.
• Στα πλαίσια του μεγάλου προγράμματος ενίσχυσης των ΕΔ της
Χώρας του, που προανήγγειλε, αγόρασε πρόσφατα από τη Ρωσία
(!!) τους γνωστούς S-400 αντιαεροπορικούς πυραύλους, με τους

οποίους θωρακίζεται και θα εγκαταστήσει στα δυτικά του παράλια
(για προστασία από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη) καθώς και τα
ανατολικά και νότια σύνορά του (για Ιράν, Ισραήλ ;;)
• Φραστικές επιθέσεις κατά της Γερμανίας, στις οποίες ο γνωστός μας Σόϊμπλε είπε το ανεπανάληπτο ότι «ο Ερντογάν θέτει σε
δοκιμασία φιλία και συμμαχίες δύο αιώνων». Ας μη ξεχνάμε ότι η
Γερμανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πολλές φορές σύμμαχοι στο παρελθόν και οι Νεότουρκοι εφάρμοζαν κατά γράμμα ό,τι
τους υπεδείκνυαν οι Γερμανοί κατά των Αρμενίων, των Ελλήνων του
Πόντου και της Ιωνίας με διωγμούς και εξορίες και με τα πασίγνωστα
«τάγματα εργασίας» που αφάνισαν τον ελληνισμό. Αλήθεια περιμένουμε εμείς αυτή τη Γερμανία, που σήμερα κυριαρχεί στην Ευρώπη,
να σταθεί στο πλευρό μας και αρρωγός μας, αν και εφόσον αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από την Τουρκία;; Πρόσφατα, παρά τα όσα είπε
εναντίον των Γερμανών ο Ερντογάν, ανέθεσε σε αυτούς (τη Siemens)
την προμήθεια των ανεμογεννητριών της Τουρκίας. Φαίνεται πως η
αμοιβαία αγάπη για το κοινό συμφέρον δεν κρύβεται.
• Αγκάλιασμα του Εμίρη (Σουλτάνου) του Κατάρ και στήριξή του
στην πρόσφατη διένεξη και απομόνωσή του από μείζονες αραβικές
και δυτικές χώρες. Γιατί;;
• Παρέμβαση υπέρ των Παλαιστινίων – Μουσουλμάνων για τα
όσα συμβαίνουν στην Ιερουσαλήμ από τις μονομερείς ενέργειες
των Ισραηλινών στα εκεί μουσουλμανικά τεμένη και οξεία φραστική
αντιπαράθεση με το Ισραηλ. Ας μην ξεχνάμε ότι τα τεμένη είναι συνήθως εκκολαπτήρια αλλά και χώροι απόκρυψης εξοπλισμών για
πρόκληση τρομοκρατικών ενεργειών από μουσουλμάνους.
• Συνέχιση των προκλήσεων στο Αιγαίο, με συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου αλλά και θαλάσσιου χώρου και δεσμεύσεις κάθε
τρεις και λίγο περιοχών του.
• Απειλές ότι θα εισβάλει στη Συρία για να διώξει τους Κούρδους
από εκεί, που σημειωτέον τους έχουν εξοπλίσει οι Αμερικανοί για
τον πόλεμο κατά του ISIS.
Ο Σουλτάνος εννοεί αλλά και το δείχνει, ότι έχει το δικαίωμα να
δίνει την άποψή του και να υποστηρίζει τον μουσουλμανικό κόσμο
παντού, αλλά στην ουσία ως η δύναμη που μπορεί να στηρίξει κάθε
χώρα που ήταν κομμάτι ή ανήκε στη σφαίρα επιρροής της πάλαι ποτε
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με στόχους τα πετρέλαια, την εξάπλωσή του. Και σε αυτή του την προσπάθεια βρίσκει «εχθρούς» τους
Ελληνες, τους Ελληνοκυπρίους, τους Κούρδους και πρόσφατα το
Ισραήλ,.
Σύμφωνα με την άποψη πρώην πρέσβυ μας, ο Ερντογάν δεν έχει
ακόμη «παίξει» το χαρτί της Ελλάδος και τί θα κάνει και πώς θα αντιδράσει. Για αυτό κατά την άποψή του θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα πεδία: Το Διπλωματικό, το Οικονομικό, το
Στρατιωτικό. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να υποτιμήσουμε όσα
λέει και όσα προτίθεται να κάνει, ο πάντα καραδοκών «Μεμέτης».
Και ενώ οι γείτονές μας έχουν στόχους (οράματα), εμείς πού
κατευθυνόμαστε; Ποιοί είναι οι στόχοι μας - τα δικά μας οράματα;
Η Χώρα μας για σχεδόν δεκαπέντε χρόνια ζει σε σταδιακή οικονομική εξαθλίωση, εξ αιτίας της κάκιστης διαχείρισης εκ μέρους
των πολιτικών ηγεσιών και κυβερνώντων καθώς και των κάθε λογής κρατικών επιχειρήσεων, οργανώσεων, συνδικαλιστών, που
όλοι έστηναν με το αζημίωτο για την πάρτη τους φαγοπότια, για να
μας πουν μετά ότι «μαζί τα φάγαμε». Πλήρης δηλαδή καταστρατήγηση του ρόλου τους, που θα έπρεπε να ακολουθούν και να πράττουν
κατά την ελληνική αρχαία ρήση «ου περί χρημάτων τον αγώνα
ποιεύονται, αλλά περί αρετής». Και στο προκείμενο, σαν μικρό
δείγμα ας θυμηθούμε τί είπε ο φτωχός αγωνιστής του 1821 και
Μανιάτης Τσαλαφατίνος όταν του πρότειναν χρηματική αποζημίωση
για την προσφορά του στον Αγώνα και αρνήθηκε να την πάρει. «Είμαι
φτωχός, αλλά η Ελλάδα είναι φτωχότερη»!!. Σήμερα όμως κάποιοι
τρέχουν πρώτοι και καλλίτεροι για το «δωράκι» τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που έχει αυτό στον Λαό μας.
Ο πολιτικός μας βίος δεν δείχνει επίσης ότι διακρίνεται από οράματα – προθέσεις για ένα καλλίτερο μέλλον για τον ελληνικό λαό.
Τυχοδιωκτισμοί, απλή διαχείριση καταστάσεων, βυζαντινολογία,
«σούρτα-φέρτα», ανούσια «σούπα-μούπες», σήμερα εσείς αλλά
αύριο εμείς και τρέχα γύρευε, ψευτοδιλήμματα, αποτελούν την βάση
της καθημερινότητάς μας. Εχουμε φτάσει στο σημείο να ισοπεδώνουμε προς τα κάτω τα πάντα, να απαξιώνουμε θεσμούς και θέσεις
που κάποτε ήταν θέσφατα και φάροι που οδήγησαν τη Χώρα μας στη
μεγαλοσύνη των τελευταίων δύο αιώνων. Φτάσαμε ακόμη στο σημείο κάποιοι επίσημοι να αμφισβητούν (να «ερίζουν») την γενοκτονία των Ποντίων και τον ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου από τη
Μικρά Ασία, ισχυριζόμενοι ότι συνωστίζονταν στην προκυμαία της
Σμύρνης για να φύγουν (να πάνε εκδρομή;;!!), λες και δεν τους κυνηγούσαν για να τους σφάξουν οι Τσέτες !!!. Να ζητούν κατάργηση
της πρωινής προσευχής, των παρελάσεων, της αξιοκρατίας, την
εξαφάνιση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών και θρησκευτικών, αφού στο μεταξύ κατάργησαν μεταξύ πολλών άλλων αρχαίων κειμένων, τη διδασκαλία του Επιτάφιου του Περικλέους, ίσως
γιατί δεν αντέχουμε στο πλεόνασμα της Δημοκρατίας που αποπνέει
το κείμενο αυτό, ούτε και την ανάλογη θυσία των τέκνων της Αθήνας
για την επιβίωσή της. Να πούμε εδώ ότι ο Θουκυδίδης και ο
Επιτάφιος διδάσκονται ακόμη και σήμερα σε σημαντικές σχολές και

σχολεία του εξωτερικού. Υποβάθμισαν ή κατάργησαν μεταξύ άλλων
επετείους θυσίας των παιδιών της Ελλάδας, χωρίς να σκέφτονται
τα τότε ελληνόπουλα, που «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα. Παρ΄ όλα όμως αυτά εμείς συνεχίζουμε να τους εκλέγουμε και να κάνουμε ό,τι μας ζητούν, «σκυφτοί
για το χαράτσι».
Οι Νέοι μας. Πέρα από λιγοστές φωτεινές εξαιρέσεις, οι περισσότεροι νέοι δεν γνωρίζουν «πού την κεφαλήν κλίναι». Ο άλλοτε
νεανικός ενθουσιασμός έχει δώσει τη θέση του στους μπαχαλάκηδες, στους καταστροφείς εύκολων στόχων, στην εκδήλωση οργής
προς κάθε κατεύθυνση. Δεν έχει παρά να διαβάσει κανείς τα συνθήματα στους τοίχους για να δεί το πόσο προβληματισμένη είναι η
νεολαία από την ανυπαρξία οραμάτων. Και θυμάμαι που εμείς κάποτε μεγαλώναμε υποστηρίζοντας ότι τα νειάτα είναι πλασμένα για
τον ηρωισμό. Τον ηρωισμό που αναδείκνυε τους αρίστους.
Οι Σημαιοφόροι και Σκαπανείς αναδεικνύονταν πάντοτε από την
αριστεία, τη φλόγα και την επιθυμία για διάκριση στον τομέα τους.
Η σημαία ήταν η ηθική επιβράβευση για τον άριστο. Ανεξάρτητα αν
είναι άνδρες ή γυναίκες. Και υψώνουν περήφανα τη σημαία μας και
μας κάνουν να δακρύζουμε. Ποτέ δεν ήταν το αποτέλεσμα λοταρίας,
που κάποιοι δυστυχώς σήμερα θέλουν ετσιθελικά να επιβάλλουν
επί του παρόντος στα Δημοτικά σχολεία, στα φυτώρια δηλαδή της
νέας γενιάς των Ελλήνων. Δηλαδή εδώ συμβαίνει το αδιανόητο,
αντί να επιδιώκουμε με κάθε τρόπο το «αιέν αριστεύειν», να προτιμάμε τη λοταρία!! Ας θυμηθούμε πρόσφατους σημαιοφόρους –
μεταξύ άλλων, τον Πύρρο τον Δήμα (το ελληνόπουλο από την
Αλβανία, που ελάμπρυνε με τις επιδόσεις και το ήθος του τη Χώρα
μας), τη Στεφανίδη (που παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μας έδωσε χαρά στις δύσκολες ώρες που
περνάει η πατρίδα μας και μας ανέβασε στους ουρανούς), αλλά και
τον Γιάννη Αντετονκούμπο, που παρόλο ότι είναι παιδί μεταναστών
από την Αφρική και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα κάτω από
πολύ δύσκολες καταστάσεις, κουβαλάει μέσα του την Ελλάδα παντού όπου αγωνίζεται και υψώνει με καμάρι τη γαλανόλευκη σε όλο
τον κόσμο.
Αλήθεια πού είναι οι ηγέτες – ταγοί, που θα έχουν οράματα, που
θα αγωνίζονται και θα προωθούν την αρετή, που θα αποτελούν πρότυπα για τον Λαό και θα οδηγήσουν εν τέλει τη Χώρα σε νέους δρόμους μεγαλουργίας, σε εκπλήρωση οραμάτων και θα ξαναδώσουν
την αίγλη στην πατρίδα μας; Και δεν μιλάω για νέο μεγαλο-ιδεατισμό, γιατί μας αρκούν τα όσα έχουμε. Αλλά δεν θα πρέπει να παραχωρήσουμε σπιθαμή από αυτά, έστω και με θυσίες όλων μας, σε
όλους αυτούς τους καιροσκόπους που –στημένοι - θέλουν να μας
διαμελίσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Πού είναι οι φωτισμένοι Δάσκαλοι που θα διδάξουν στους νέους
την αγάπη και εν ανάγκη τη θυσία για την Πατρίδα. Που θα τους εμφυσήσουν τα διαχρονικά ιδανικά των Ελλήνων. Που θα τους μάθουν
τη διαχρονική αξία του «αιέν αριστεύειν» των προγόνων μας.
Ποιοί θα μάθουν τα σημερινά παιδιά μας να μοιάσουν στους
ήρωες του Ιερού Λόχου του Υψηλάντη που ξεκίνησαν την
Επανάσταση του 1821 και την ανεξαρτησία της Χώρας μας, στους
Αθηναίους εφήβους και στον όρκο που έδιναν για την Πατρίδα τους,
στους νέους Σπαρτιάτες που ορκίζονταν ότι θα γίνουν «πολλώ κάρρονες» (πολύ καλλίτεροι σε όλα από τους παρευρισκόμενους κατά
την ορκομωσία πατεράδες και παπούδες τους). Ποιοί θα μάθουν στα
παιδιά ώστε – οικεία βουλήσει και χωρίς εξαναγκασμούς, να έχουν
τη φλόγα μέσα τους για φιλομάθεια, πρόοδο, διάκριση, αγάπη και
εν ανάγκη θυσία προς την πατρίδα, για τη μεταλαμπάδευση αυτής
της φλόγας στις επερχόμενες γενιές;; Ποιοί θα μάθουν στους νέους
μας για όλα τα νησιά και τις βραχονησίδες μας καθώς και για τη νησίδα μας με μικρό όνομα (τη Ρω) αλλά με ένδοξη κυρά (την
Αχλαδιώτη), που ύψωνε κάθε μέρα την ελληνική σημαία και που
ήταν πρόθυμη να πεθάνει γι΄ αυτό; Μήπως ήρθε η ώρα να ξαναθυμηθούμε τη σειρά αξιών που κάποτε γαλούχησαν γενιές (πατρίδα,
θρησκεία, οικογένεια) και να τις ενεργοποιήσουμε ξανά; Πώς θα
καταφέρουμε να ξανα-πετύχουμε ώστε να βλέπουμε παντού –
ει δυνατόν- στη Χώρα μας γελαστά και όχι γελασμένα πρόσωπα;;
Εν τέλει, ας καταλάβουμε ότι κανείς δεν θα μας βοηθήσει στην
έκταση που θα απαιτηθεί, όταν και εάν βρεθούμε σε δύσκολη θέση.
Ποιοί νομίζουμε ή πιστεύουμε ότι θα έρθουν αρωγοί μας;; Οι διεθνείς οργανισμοί; Οι ΗΠΑ; Η ελεγχόμενη από τη Γερμανία ΕΕ; (Να
θυμήσουμε εδώ ότι η ΕΕ ζήτησε πρόσφατα από την Τουρκία να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας με μας. Και ο Σουλτάνος συνεχίζει το βιολί του, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την
Τουρκία και όχι το αντίστροφο). Η Ρωσία; Η Βρετανία; Μόνοι μας
θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενοι. Μόνοι μας. Και
για αυτό θα πρέπει να πάψουμε να κοιμόμαστε όρθιοι. Να εθελοτυφλούμε. Το «ουκ εά με καθεύδειν κλπ» πρέπει να γίνει ο φάρος οδηγός όλων μας, αν θέλουμε η Ελλάδα μας να συνεχίσει να
υπάρχει όπως την παρέδωσαν οι πρόγονοί μας, αντάξιά τους, και
να συνεχίσει να δίνει τα φώτα της σε όλο τον κόσμο, όπως εκείνοι.
Οχι στην παραχώρηση έστω και βραχονησίδων. Οχι άλλη ανοχή
στην προσπάθεια κλοπής συμβόλων και ονομάτων. Και ας μή ξεχνάμε το ομηρικό «είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί Πάτρης»,
της διαχρονικά Πατρίδας, που γαλούχησε γενιές Ελλήνων στη διάρκεια των αιώνων.
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Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΑΝΕΙΑΚΉ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από τη Σκύλλα των Εβραίων Αδελφών Ricardo
Στη Χάρυβδη της Τρόικα και του ΔΝΤ
Του Επισμηναγού (Ι) ε.α. Γεωρ. Β. Κασσαβέτη

Ο

Antam Smith έλεγε, « με δύο τρόπους μπορείς να κατακτήσεις ένα έθνος. Με το δόρυ και με το χρέος».
Και η χώρα μας σήμερα, ας μη γελιόμαστε, είναι υπόδουλη των τοκογλύφων της Τρόικα και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Τι αξία λοιπόν έχει αν τυπικά είμαστε
ελεύθεροι, όταν στην ουσία είμαστε μια πτωχευμένη χώρα, η
οποία έχει χάσει την αυτοκυριαρχία της, σε σημείο οι τοκογλύφοι να ελέγχουν και τις δαπάνες της εθνικής της αμύνης;
Ο δανεισμός της χώρας, δυστυχώς, δεν αποτελεί σύμπτωμα
της εποχής μας. Άρχισε από τα πρώτα χρόνια της επαναστάσεως
του 1821 για τις ανάγκες του αγώνα. Ενώ όμως τότε ο δανεισμός είχε απόλυτη δικαιολογητική βάση, προϊόντος του χρόνου
κατέστη «τακτικό έσοδο του κράτους και ταυτόχρονα δυσβάστακτο έξοδο». Ας παρακολουθήσουμε όμως τη δανειακή πορεία της χώρας και τις διαχρονικές πρακτικές των τοκογλύφων,
αλλά και των διαχειριστών των δανείων.
Τον Απρίλιο του 1823 η ορισθείσα, από την Β΄
Εθνοσυνέλευση του Άστρους, Επιτροπή, για τη σύνταξη ενός
πρόχειρου προϋπολογισμού, παρέδωσε την έκθεσή της, σύμφωνα με την οποία η οικονομική κατάσταση του νεοσύστατου
κράτους ήταν τραγική. Ενώ δηλαδή τα έξοδά του υπολογίζοντο
στα 38 εκατομμύρια γρόσια, τα έσοδα ανήρχοντο μόνο στα 12
εκ. γρόσια. Με δεδομένο ότι η επανάσταση βρισκόταν σε πολύ
κρίσιμο σημείο, η Επιτροπή εισηγείτο σφικτότερη διαχείριση
του δημοσίου χρήματος από τους τοπικούς άρχοντες και παράλληλα εξωτερικό δανεισμό.
Τον Ιούνιο του 1823 η Κυβέρνηση (Εκτελεστικό) εξουσιοδότησε τους Ιωάννη Ορλάνδο, Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα
Λουριώτη να μεταβούν στο Λονδίνο για τη σύναψη δανείου
ύψους 4.000.000 ισπανικών ταλίρων. Δυστυχώς, λόγω ελλείψεως των εξόδων του ταξιδιού, η Επιτροπή μετέβη στο Λονδίνο
στις 26 Ιανουαρίου του 1824 και αφού τα έξοδα καλύφθηκαν
από δάνειο που παρέσχε ο Λόρδος Βύρων. Το δάνειο που κατάφερε να συνάψει η Επιτροπή ανήρχετο στο ποσό των 800.000
λιρών Αγγλίας, με τους εξής επαχθέστατους όρους. Το πληρωτέο ποσό θα ανήρχετο στο 59% του συμφωνηθέντος, ήτοι
472.000 λίρες, το επιτόκιο ήταν 5%, η προμήθεια 3%, τα ασφάλιστρα 1.5% και η περίοδος αποπληρωμής 36 χρόνια. Ως υποθήκη για την αποπληρωμή του δανείου είχαν τεθεί τα δημόσια
έσοδα και τα δημόσια κτήματα. Και τι ποσό έφθασε τελικά στην
επαναστατημένη χώρα; Μόνο 298.000 λίρες. Διότι από το ποσό
των 472.000 λιρών παρακρατήθηκαν τόκοι δύο ετών , ήτοι
80.000 λίρες, τοκοχρεολύσια 16.000 λίρες, προμήθεια 2.000
λίρες και άλλες δαπάνες. Και ποιες ήταν αυτές οι άλλες δαπάνες; Η πολυτελής διαβίωση των μελών της Επιτροπής κατά τη
διάρκεια της παραμονής τους στο Λονδίνο.
Τον Ιούλιο του 1824, λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή
της Κάσου και των Ψαρών, αποφασίστηκε η σύναψη και νέου
δανείου, ύψους δύο εκατομμυρίων χρυσών λιρών από την
Αγγλική τράπεζα των Εβραίων αδελφών Ιακώβου και Σαμψών
Ρικάρντο. Διαπραγματευτές και του νέου δανείου ήσαν ο
Λουριώτης και ο Ορλάνδος. Για να καλυφθούν οι επισφάλειες
των Άγγλων πιστωτών το δάνειο συμφωνήθηκε στο 55% της
ονομαστικής του αξίας, το οποίο σήμαινε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ελάμβανε το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) χρυσών λιρών, ενώ η χώρα θα πλήρωνε τόκους για τα 2 εκ. λίρες. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Από το ποσό
αυτό παρακρατήθηκαν προκαταβολικά, 284.000 λίρες για τους
τόκους δύο ετών, 68.000 λίρες ως μεσιτικά, 212.000 λίρες για
την αναχρηματοδότηση του πρώτου δανείου, 160.000 λίρες για
την παραγγελία έξι ατμοκίνητων πλοίων , από τα οποία μόνο
τρία έφθασαν στην Ελλάδα και 155.000 λίρες για την ναυπήγηση δύο φρεγατών στις ΗΠΑ, εκ των οποίων μόνο μία «ΕΛΛΑΣ» ήλθε στην Ελλάδα μετά την επανάσταση και την οποία
έκαψε ο Ανδρέας Μιαούλης με τα ίδια του τα χέρια στο λιμάνι
του Πόρου την 1η Αυγούστου του 1831, όταν επαναστάτησε κατά
του Καποδίστρια και τα κυβερνητικά στρατεύματα επεχείρησαν
να καταλάβουν τον επαναστατημένο στόλο.
Από το εναπομείναν ποσό του δανείου διετέθησαν ακόμη,
13.700 λίρες για συμβολαιογραφικά έξοδα, 37.000 λίρες για
τη μισθοδοσία του φιλέλληνα Κόχραν και το κερασάκι στην
τούρτα, 15.487 λίρες για έξοδα των συμπατριωτών μας διαπραγματευτών. Και πόσα περίσσεψαν για τις ανάγκες του αγώνος; Μόλις και μετά βίας 590.813 χιλιάδες λίρες. Το ποσό αυτό
κατατέθηκε σε τράπεζα της Ζακύνθου, η οποία τότε τελούσε υπό
την κυριαρχία των Άγγλων, η δε εκταμίευση γινόταν τμηματικά
και πάντοτε υπό την έγκριση της τριμελούς επιτροπής, η οποία

αποτελείτο από τον Λόρδο Βύρωνα, τον Συνταγματάρχη
Στάνχοπ και τον Λάζαρο Κουντουριώτη. Αλλά και κάτω απ’ αυτή
την κλεψύδρα της εκταμιεύσεως ας μη νομίσουν μερικοί ότι τα
χρήματα αυτά κατευθύνοντο για τις ανάγκες του αγώνος. Διότι
τόσο οι πολιτικοί με τις πελατειακές τους υποχρεώσεις όσο και
οι οπλαρχηγοί με την πλασματική αύξηση των οπλιτών τους –
κάτι ανάλογο με τα δηλούμενα υπό των γεωργών μας στρέμματα για την είσπραξη των επιδοτήσεων - εύρισκαν τον τρόπο
να εκταμιεύουν χρήματα του δανείου για ίδιες ανάγκες..
Για να αντιληφθεί κανείς τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες, τις οποίες βίωνε η χώρα αυτή την περίοδο, αναφέρουμε
και το εξής. Όταν το 1826 ανέλαβε τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου κράτους ο Ανδρέας Ζαΐμης βρήκε στα κρατικά ταμεία
μόνο 16!! γρόσια, δηλαδή κάτι λιγότερο από μια λίρα. Αυτή λοιπόν είναι και η πρώτη περίοδος χρεοκοπίας στην ιστορία της
χώρας και κάτω απ’ αυτές τις οικονομικές συνθήκες διεξήχθη
ο αγώνας της απελευθερώσεώς της από τον Τουρκικό ζυγό.
Αν σ’ αυτές προσθέσουμε και την εμφύλια σύρραξη των ετών
1823-1825, κατά την οποία οι πολιτικοί , αντί των Τούρκων,
πολεμούσαν τους στρατιωτικούς, με αποκορύφωμα τη φυλάκιση του θρυλικού Αρχιστρατήγου της Πελοποννήσου
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τότε ευλόγως διαπορεί κανείς πως
απελευθερώθηκε αυτή η χώρα.
Την ίδια σχεδόν τύχη με τα δύο προηγούμενα είχε και το τρίτο
δάνειο των 60 εκατομμυρίων Γαλλικών φράγκων, που συνήψε
η χώρα μετά την ενθρόνιση του Όθωνα, με την εγγύηση των
τριών μεγάλων δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα από το συμφωνηθέν ποσό μόνο το 14.2% εισέπραξε η χώρα. Διότι το 57% παρακρατήθηκε από την τράπεζα, η τρίτη δόση των 20 εκατ. φράγκων δεν ήλθε ποτέ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα σπαταλήθηκαν
από την Αντιβασιλεία για τα έξοδα του Βαυαρικού Στρατού. Έτσι
φτάσαμε στη δεύτερη χρεοκοπία της χώρας το 1843.
Η Τρίτη χρεοκοπία ήλθε επί των ημερών του Χαριλάου
Τρικούπη. Ο Χαρ. Τρικούπης, ο οποίος αδιαμφισβήτητα υπήρξε
μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ η χώρα, απεδείχθη ο πρωταθλητής του δανεισμού,
αφού χρεώνεται με το 58.4% του εξωτερικού δανεισμού, ήτοι
450 εκ. γαλλικά φράγκα. Το αποτέλεσμα ήταν το 1898 να αναφωνήσει το γνωστό πλέον «δυστυχώς επτωχεύσαμε», η
Ελλάδα να τεθεί υπό τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο και για την
αντιμετώπιση της καταστάσεως να της δοθεί δάνειο ύψους 150
εκ. γαλλικών φράγκων, ότι ακριβώς γίνεται σήμερα με την τρόικα και το ΔΝΤ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το 62% του δανείου
αυτού δόθηκε για αποζημίωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
για τις ζημίες που της προκαλέσαμε, κατά τον ατυχή εκείνον πόλεμο του 1897, κατά τον οποίο αγωνιστήκαμε να καταλάβουμε
τα πάτρια εδάφη μας, που εκείνη παρανόμως κατείχε. Έτσι δυστυχώς προσδιορίζεται το δίκαιο του ισχυρού.
Ο διαχρονικός δανεισμός της χώρας όμως δεν οφείλεται
μόνο στους απελευθερωτικούς αγώνες της και την εξυπηρέτηση προηγουμένων δανείων της, αλλά έχει και την ευτράπελη
πλευρά της, η οποία μάλλον δεν είναι για γέλια, αλλά για κλάματα. Παρακολουθήστε την. Το 1913 ο ελληνικός στρατός με
μεγάλες απώλειες κατόρθωσε να καταλάβει τη στρατηγικής
σημασίας σιδηροδρομική γραμμή ΘεσσαλονίκηςΚωνσταντινουπόλεως. Όμως παρά το γεγονός ότι η γραμμή αυτή αφ’ ενός μεν κατελήφθη από τον ελληνικό στρατό και αφ’
ετέρου βρισκόταν σε ελληνικά εδάφη οι καλοί «σύμμαχοί μας»
Γάλλοι θεώρησαν ότι , στα πλαίσια της συμμαχικής μοιρασιάς,
τους ανήκει. Προ της απολύτως δικαιολογημένης ελληνικής
αντίδρασης μας πρότειναν να την αγοράσουμε. Και επειδή εμείς
ήμασταν μια ζωή «ταπί και ψύχραιμοι» μας εξασφάλισαν και
το δάνειο των 8 εκ. δολαρίων Καναδά, με το οποίο εξαγοράσαμε
τον έλεγχο της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής, την οποία με
το αίμα των στρατιωτών μας είχαμε καταλάβει.
Η Τετάρτη κατά σειρά χρεοκοπία θα έλθει το 1932, όταν ο
εξωτερικός δανεισμός θα φθάσει τα 2,2 δισεκατομμύρια χρυσά
γαλλικά φράγκα. Από το 1824 μέχρι το 1932 η Ελλάδα είχε αποσβέσει τα 2,38 δις και χρωστούσε άλλα 2 δις χρυσά γαλλικά
φράγκα. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με το σημερινό, που ενώ από
το 1994 μέχρι το 2010 πληρώσαμε 571 δις ευρώ, χρωστάμε
περί τα 350 δις ευρώ ακόμη.
Η επακολουθήσασα και μέχρι το 1981 περίοδος δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον από απόψεως δανεισμού,
πέραν της παγίας πρακτικής όλων των κυβερνήσεων «να κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα», με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Άλλωστε η επακολουθήσασα παγκόσμια κρίση μέχρι το 1945
δεν θα επιτρέψει τον εξωτερικό δανεισμό. Η περίοδος όμως

κατά την οποία αρχίζει ο Γολγοθάς της σημερινής χρεοκοπίας
της χώρας είναι μετά το 1981. Κατά την περίοδο 1981-1989 ο
δημόσιος τομέας διευρύνεται εντυπωσιακά. Έτσι οι απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει
και τις αναρίθμητες προβληματικές δημόσιες επιχειρήσεις, από
300.000 το 1981 θα φθάσουν στους 640.000 το 1989, οπότε
το 33,61% των τακτικών εσόδων του κράτους διετίθετο πλέον
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
Προφανώς η πρώτη Πασοκική περίοδος 1981-1989 έθεσε
τις βάσεις για τη σημερινή δραματική οικονομική κατάσταση
της χώρας. Όμως τα πράγματα δεν θα είχαν φθάσει μέχρις εδώ
αν δεν είχε μεσολαβήσει η διακυβέρνηση του κ. Σημίτη με τη
φούσκα του χρηματιστηρίου και τα πολυτελή και απ’ ευθείας
ανατεθέντα έργα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, η διακυβέρνηση του κ. Καραμανλή, με την «θωρακισμένη οικονομία»,
η οποία όταν η κρίση είχε κτυπήσει για τα καλά την πόρτα της
χώρας μας, εκείνος διπλασίαζε τους μισθούς των δικαστικών,
η διακυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου με το ασύστολο και χονδροειδέστατο σύνθημα «λεφτά υπάρχουν», η διακυβέρνηση
των κ.κ. Σαμαρά – Βενιζέλου με τα δειλά και ψαγμένα, λόγω
πολιτικού κόστους, βήματα και τέλος η «πρώτη φορά Αριστερά»
διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, η οποία πέραν της ατημέλειας και
της απειρίας των υπουργών της, χαρακτηριστική η περίπτωση
του κ. Βαρουφάκη, ως υπουργού οικονομικών, συνεπεία των
οποίων διεσύρθη διεθνώς η χώρα, επέδειξε τις ίδιες, αν όχι
μεγαλύτερες με τις προγενέστερες , επιδόσεις στη διαφθορά.
Περαίνοντας πρέπει να τονίσουμε ότι η πατρίδα μας είναι μια
πολύ πλούσια χώρα, με μια θαυμάσια γεωγραφική θέση, ένα
εξαίρετο κλίμα, δεκάδες ωραιότατα νησιά, πανέμορφες παραλίες, εξαιρετική κουζίνα και εκλεκτής ποιότητος προϊόντα. Αν
σε όλα αυτά προσθέσουμε το υψηλό νοητικό επίπεδο της φυλής
μας, το οποίο εκτός Ελλάδος διαπρέπει και τις ανεξάντλητες
πράσινες πηγές ενέργειας, ήτοι τον ήλιο και τον άνεμο, η
Ελλάδα ασφαλώς κατατάσσεται στις πλουσιότερες χώρες του
κόσμου. Το ερώτημα λοιπόν, το οποίο αβίαστα προκύπτει είναι
το εξής. Γιατί μια τόσο χαρισματική από τη φύση χώρα, εδώ και
διακόσια σχεδόν χρόνια, πηγαίνει απ’ το κακό στο χειρότερο;
Γιατί ,εξαιρουμένων των περιόδων που αγωνιζόταν για την
ελευθερία της, να δανείζεται, σε σημείο να τελεί υπό την κηδεμονία των εκάστοτε τοκογλύφων της; Γιατί να είναι σήμερα η
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που, μετά επτά χρόνια κρίσεως,
εξακολουθεί να τελεί υπό το κράτος των μνημονίων, όταν όλες
οι άλλες πολύ φτωχότερες από την Ελλάδα πέταξαν τα μνημόνια σε ένα χρόνο; Γιατί τα 200 αυτά χρόνια του ελεύθερου βίου
της να είναι ο καλύτερος πελάτης των ευρωπαϊκών τραπεζών,
οι οποίες αισχροκερδούν εις βάρος μας, γνωστού όντος ότι κατά
τα 200 αυτά χρόνια είναι ζήτημα αν έχομε εισπράξει το 25%,
των όσων έχομε δανειστεί;
Για να γίνει αντιληπτό για τι ποσά ομιλούμε, αναφέρουμε
ότι μόνο κατά την περίοδο 1994-2010 η χώρα πλήρωσε 571
δισεκατομμύρια ευρώ !!! Ακόμη πρέπει να αναφέρομε ότι από
τον πακτωλό των δις ευρώ που εισπράττει η χώρα μετά από κάθε αξιολόγηση, το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει για την πληρωμή
των τοκοχρεολυσίων. Αυτός είναι ο λόγος που το δημόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί στο ύψος του ΑΕΠ, όταν άλλες πολύ φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Εσθονία και η Βουλγαρία
έχουν δημόσιο χρέος 9,7 και 29,4 του ΑΕΠ αντιστοίχως. Όταν
λοιπόν τα δάνεια των τριών σχεδόν εκ. λιρών Αγγλίας τα αποπληρώσαμε μετά από 150 χρόνια, μπορεί να φανταστεί κανείς
πότε θα αποπληρωθούν τα σημερινά αστρονομικά ποσά, που
μας έχουν φορτώσει οι ξένοι τοκογλύφοι και οι ντόπιοι νταβατζήδες τους.
Και για να μην αφήσουμε αναπάντητο το ερώτημα ποιος
ευθύνεται για το διαχρονικό κατάντημα της χώρας, απαντούμε απεριφράστως. Το εκ γενετής διεφθαρμένο πολιτικό
σύστημα της χώρας. Το σύστημα το οποίο, χάριν της δικής
του καλοπέρασης, υποθηκεύει το μέλλον των νέων. Το σύστημα το οποίο κατέστησε το λαό με τη λαμπρότερη ιστορία
του κόσμου χλεύη της υφηλίου. Οι λειτουργοί αυτού του συστήματος υπόσχονται τα πάντα όταν είναι στην αντιπολίτευση και δεν κάνουν τίποτε για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Όταν έλθουν στην εξουσία. Ξεχνούν πως ο λαός δεν
τους ψήφισε για να κρίνουν το χθες, αλλά για να διορθώσουν το τώρα. Η εικόνα του σημερινού Έλληνα διεθνώς
αποδίδεται με τον απόλυτα επιτυχημένο χαρακτηρισμό του
συγγραφέα και ιστορικού Σαράντου Καργάκου «Έλληνας
δεν γεννιέσαι, καταντάς».
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Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016
«Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης»
Σχετικά με την αριθμό πρωτ. 146834/0092/19-12-2016 εγκύκλιος του Υ.Ο.

Αξιότιμοι συνάδελφοι:
Κατόπιν τηλεφωνικής σας επικοινωνίας – πληροφορίας, περί της μείωσης της συντάξεώς σας, μηνός Οκτωβρίου 2017 και
αφού λάβαμε υπόψη μας και την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο
του Υ.Ο. με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 13 του ν. 4387/2016», σας ενημερώνουμε-διευκρινίζουμε σχετικά.
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 θεσπίζεται
ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης.
Στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται και στρατιωτικοί που
έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι και 30/6/2016 καθώς και
όσοι κατέστησαν ή θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανωτέρω ημερομηνία αλλά η σύνταξή τους ορίσθηκε ή θα ορισθεί
πληρωτέα από την ημερομηνία αυτή και πριν
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο από 1-7-2016 (ημερομηνία
εφαρμογής ν. 4387/2016 ειδικά για στρατιωτικούς (παρ. 4 αρθ.

6 του ν.4387/2016) μέχρι 31-12-2018 το καταβαλλόμενο ποσό
της νέας σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000
€ (ακαθάριστο ποσό), που διαμορφώνεται στο ποσό προ φόρου
των 1767,20 € (2000€ – 120€ Εισφορά Αλληλεγγύης -112,80€
Υγειονομική Περίθαλψη), οπότε η σύνταξη μειώνεται ανάλογα.
Για το ύψος του ποσού (ακαθάριστο) με το οποίο μειώνεται
η σύνταξη που σας καταβάλλεται πριν την εφαρμογή του ν.
4387/2016 λαμβάνεται υπ’ όψη, το ακαθάριστο ποσό της βασικής σύνταξης συν τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα επιδόματα (συζύγου, τέκνων κλπ.) αφαιρουμένων των μειώσεων των ν.
4024/2011 , 4053/2012 και 4093/2012.
Σε περίπτωση που το ποσό προ φόρου της νέας σύνταξης το
οποίο ανέρχεται στα 1767,20 € είναι:
Α) Μικρότερο του ποσού προ φόρου που καταβαλλόταν πριν
την εφαρμογή του ν. 4387/2016 Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αχρεωστήτως από 1-7-2016 έως 30-9-2017 θα παρακρατηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.

4354/2015 σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Β) Μεγαλύτερο του ποσού προ που καταβαλλόταν πριν την
εφαρμογή του ν. 4387/2016 ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να
λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό που ήδη λαμβάνει πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016.
Μέχρι 31-12-2018 στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος
δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις το άθροισμα του καθαρού ποσού προ φόρου των συντάξεων αυτών δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 3.000 €.
Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό της σύνταξης που
έχει ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο
ύψος των συντάξεων θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή
αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.
4387/2016 όπως ισχύουν.
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθ. Πάνο τηλ.
6983506600 και Δημ. Κοντοβά τηλ. 6983500618.

Ανακοίνωση – Ενημέρωση
για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Κύριοι Συνάδελφοι
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προβείτε στην υποβολή σχετικής ένστασης, με παράβολο 20€ το οποίο διατίθεται μέσω TAXISNET ( e-παράβολο https://
www1.gsis.gr/ sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
βάζοντας στην αναζήτηση τον κωδικό :8397 και στο μεταβλητό ποσό : 20 , και συμπληρώνοντας τα ατομικά σας στοιχεία ), για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων προς
το ελεγκτικό Συνέδριο διαμέσου του ΓΛΚ, σχέδιο το οποίο
έχει συνταχθεί από τον νομικό σύμβουλο Υπτχο Σωτ.
Στρατογιάννη και υπάρχει στα γραφεία της Ένωσης , έχει
αποσταλεί στα παραρτήματά μας, υπάρχει στο τέλος της
ανακοίνωσης και θα δημοσιευθεί στην Επόμενη Η.τ.Α., υπό

την προϋπόθεση βέβαια ότι έχετε υποβάλλει σχετική αίτηση
προς το ΓΚΛ και από την ημερομηνία υποβολής της έχει παρέλθει 3μηνη (όχι δίμηνη που εκ παραδρομής έχει αναγραφεί στην Η.τΑ. του μηνός Μαΐου) άπρακτη ενέργεια από το
Γ.Λ.Κ.
Όσοι εξ υμών δεν έχετε υποβάλλει σχετική Αίτηση προς
το ΓΛΚ μπορείτε να προβείτε και τώρα στην υποβολή της
και μετά 3μηνης άπρακτης ενέργειας από το ΓΛΚ να υποβάλλεται την ανωτέρω ένσταση.
Μέλη της ΕΑΑΑ που ήδη έχουν προβεί στην υποβολή
σχετικής ένστασης προς το ελεγκτικό ή μέσω του Γ.Λ.Κ. να
μην προβούν σε περαιτέρω ενέργειες μέχρι την εκδίκασή
τους και όσοι την έχουν υποβάλλει το 2010 και μετά μπο-

ρούν να απευθυνθούν στο ελεγκτικό συνέδριο τηλ
2131309716, 2131309717, 2131309718 για την εξέλιξή
τους.
Συμπληρωματικά σας παραπέμπουμε και στις Η.τ.Α. μηνός Μαΐου και Ιουνίου 2017.
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου μπορείτε να απευθύνεστε κατευθείαν στους
Σμχους ε.α. Αθ. Πάνο και Δημ. Κοντοβά.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ένσταση μετά του παραβόλου πρέπει να αποσταλεί προς το ΓΛΚ Κάνιγγος 29 , 10682
το οποίο εν συνεχεία είναι αρμόδιο να προωθήσει την ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ακολουθεί η ένσταση

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Του.........……………………………………Στρατιωτικού Συνταξιούχου (ΑΜΣ……………………………………
………….κάτοικου……………………………οδός …………………………………αρ……….τκ…………..……
τηλ……………………..………………)

ΑΤΑ
Του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως επροσωπουμένου υπό του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών.
Την σιωπηράν άρνηση (πέραν του 3μήνου) του Γ.Λ.Κ. επί της από ……………………. αιτήσεως μου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 του Ν 3863/2010, 11 του Ν 3865/2010 και των
διατάξεων των άρθρων 44 παρ 10 του Ν 3986/2011 και 2 παρ. 13 του Ν. 4002/2011 επιβλήθηκε ΄΄Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)΄΄.
Με την υπ αρ. 244/2017 απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι
οι ανωτέρω διατάξεις αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, παρ 22 παρ 5 και 25 παρ 1 και
4 και 20 του Συντάγματος στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ καθώς και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος ΄΄η Διοίκηση
έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η παραβίαση δε
της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως ο νόμος ορίζει΄΄.
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη της παρ 1 του άρθρου 111 του Συντάγματος ορίζεται ότι
΄΄ κάθε διάταξη Νόμου ή Διοικητικής Πράξης με Κανονιστικό χαρακτήρα που είναι
αντίθετη προς το σύνταγμα καταργείται από την έναρξη της ισχύος της’’
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του αρθρου 94 του Συντάγματος ορίζεται ότι

΄΄ οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του δημοσίου …όπως
o νόμος ορίζει΄΄.
Επειδή το Γ.Λ.Κ. , παρά την από ……………………..αίτησή μου, δεν προέβει σε ουδεμία ενέργεια μέχρι σήμερα.
Για τους λόγους αυτούς:
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει αποδεκτή η ένστασή μου.
Να διακοπεί άμεσα η κράτηση που επιβάλλεται στη σύνταξή μου για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 του Ν 3863/2010,
11 του Ν 3865/2010 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44 παρ 10 του Ν
3986/2011 και 2 παρ. 13 του Ν. 4002/2011) επιβλήθηκε ΄΄Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)΄΄.
Να μου επιστραφούν οι κρατήσεις που μου έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ως άνω εισφορά με αντίστοιχη κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της συντάξεώς μου.
Αθήνα ……………………………2017
Ο Ενιστάμενος
Συνημ. Παράβολο 20 €
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Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ
Νευρολόγος
Ηλεκτρομυογραφήματα

τηλ.: 691766906 - 2311243335
κόρη συναδέλφου
Ιατρείο, Πρεμετής 2 & Επταπυργίου 67
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56626

Δέχεται κατόπιν ραντεβού - Επισκέψεις κατ’ οίκον

®AΡΘΡΑ

Αιγαίον τελευταίο ανάχωμα του Ελληνισμού
Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σμήναρχος ε.α. 1ης ΣΥΔ

Η

Τουρκία τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, να αρπάζει συνεχώς εδάφη μας, χωρίς μάλιστα καθόλου να ματώνει.
Ανατολική Θράκη το 1922 και την Κύπρο το 1974, την οποία
δυστυχώς με εγκληματικό τρόπο, της την προσφέραμε ως πρώτο
ορεκτικό πιάτο, εμείς οι ίδιο οι Έλληνες και η Ιστορία, δεν θα μας
συγχωρέσει ποτέ αυτή, την εγκληματική μας πράξη. Οι ιστορικοί
δικαιολογημένα θα είναι αμείλικτοι μαζί μας, για τα τραγικά γεγονότα του 1974.
Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού
η Χώρα μας διαθέτει 9.835 Θαλάσσια νησιωτικά εδάφη και ολίγα
λιμναία και ποτάμια. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής
μας ότι, κατά το Διεθνές Δίκαιο και ο «Βράχος», αρκεί να έχει έκταση άνω του ενός στρέμματος (1000 τ.μ.) είναι νησί και έστω και
ακατοίκητος χωρίς οικονομική ζωή και δραστηριότητα, κατά το
άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του MONTEGO BAY (ΤΖΑΜΑΪΚΑ) του 1982 δικαιούται και αυτός (βράχος),
αιγιαλίτιδα Ζώνη. Δηλαδή χωρικά ύδατα και συνορεύουσας
Ζώνης. (Θαλάσσια Σύνορα).
Η Πατρίδα μας η Ελλάδα των νησιών και των Βραχονησίδων του
Αιγαίου Πελάγους, αποτελεί τη συμπλήρωση της φυσικής προέκτασης της χερσαίας Χώρας μας, της οποίας η γεωγραφική συνοχή ασκεί
καθοριστική επίδραση στο σύνολο του Ελλαδικού Χώρου, η δε αναγνωρισιμότητά της και ο επηρεασμός σε Εθνική κλίμακα, είναι απόλυτα καθοριστική και θεμελιακή, δια μέσου των αιώνων, ξεκινώντας
από τους αρχαιοτάτους χρόνους, μέχρι σήμερα και είναι συνυφασμένη και άρρηκτα δεμένη, με την ύπαρξη και διατήρηση του Ελληνικού
Έθνους και του Ελληνισμού γενικόΗ συνολική έκταση του Αιγαίου
ανέρχεται σε 240.000 περίπου χιλιάδες τετρ. χλμ (διπλάσια σχεδόν
της Χώρας μας που, είναι 131.800 χιλιάδες τετρ. χλμ) σχηματίζοντας
έτσι τη λεκάνη του Αιγαίου Αρχιπελάγους, η οποία απλώνεται από
τον κόλπο της Αλεξανδρούπολης, μέχρι των Ελληνικών Χωρικών
Υδάτων των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, του ξεχασμένου
Καστελλόριζου και της Κρήτης. Στον χώρο αυτό ζουν και δραστηριοποιούνται, από αρχαιοτάτων χρόνων, Έλληνες κάτοικοι ως ακολούθως: Βόρειο Αιγαίο. 199.231 χιλιάδες Νότιο Ανατολικό Αιγαίο και
Κυκλάδες 308.975 χιλιάδες και στην Κρήτη 623.065 χιλιάδες με
ισορροπητικές τάσεις. Συνολικός πληθυσμός 1.131.271. Απογραφή
2011. Έναντι 1.109.938 Απογραφή 2001.
Η Τουρκία όλο αυτά τα χρόνια με αφετηρία το 1974, όπως έχω
ξαναγράψει επειδή, το υφιστάμενο status quo στο Αιγαίο (Συνθήκη
Λωζάνης 1923, Πρωτόκολλο Ειρήνης Παρισίων 1947,

Ιταλοτουρκική Συμφωνία 1932 για τα Δωδεκάνησα που, κατείχαν
τότε οι Ιταλοί και Σύμβαση Δικαίου της Θαλάσσης Montego bay
Τζαμάϊκα 1982) καθόλου και πουθενά, δεν την ευνοούν, προσπαθεί
να το ανατρέψει, με το γνωστό καθημερινό τροπάριο των ποικίλων
και πανταχόθεν προκλήσεων που, έχει ως στόχο και σκοπό να
αναγκάσει τη Χώρα μας, να διαπραγματευθεί μαζί της πακέτο πλέον και από μηδενική βάση, όλες τις διαφορές μας στο Αιγαίο, όπως
αυτή τις εννοεί, τις θέτει και τις ερμηνεύει, μη λαμβάνοντας καθόλου υπόψη της, τα ανωτέρα γραπτά κείμενα Διεθνών Συμβάσεων
και του Διεθνούς Δικαίου. Επιδιώκει δηλαδή τη διχοτόμηση και τη
συνδιαχείρηση του Αιγαίου.
Η Τουρκία από το 1974 και μετά υποστηρίζει ότι τα νησιά του
Αιγαίου, έτσι σκόπιμα τα αποκαλεί συνέχεια που, τα κατέχουν οι
Έλληνες και απέχουν από τις ακτές μας μόλις 3 ΝΜ και άκουσον άκουσον, 1000 ΝΜ από την Ελλάδα (προσθέτει για προπαγάνδα
ένα ακόμα μηδενικό) δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό γύρω της, δεν
μπορεί να αναπνεύσει και ουσιαστικά κάνει λόγο για επέκταση του
ζωτικού της χώρου προς δυσμάς. Το Αιγαίο και τα 9000 περίπου
νησιά του και βραχονησίδες είναι οι πνεύμονες μας και εάν ακρωτηριασθούν ή πληγωθούν τότε, η Πατρίδα μας, σίγουρα θα πάθει
ως εκ τούτου στην κυριολεξία ασφυξία και θα παραμείνει κλινικά
σε άγρυπνο κώμα και ότι, τούτο συνεπάγεται για το μέλλον του
απανταχού Ελληνισμού.
Η Δωδεκάνησος καθώς και τα λοιπά νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου, αντιμετωπίζουν σήμερα πολλά προβλήματα, συγκοινωνιακά, ανεφοδιαστικά, υγειονομικής περίθαλψης και πρωτίστως
οικονομικά λόγω της δημοσιονομικής κρίσης που, μαστίζει όλη τη
Χώρα. Σε αυτό το κείμενο θα αναφερθώ με συντομία μόνο σε ένα,
το οποίο κατά την γνώμη μου, έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον
των νησιών μας. Είναι το Δημογραφικό ζήτημα που, αυτό βέβαια
αφορά όλη τη Χώρα και όχι μόνο τα νησιά. Αυτά όμως είναι που,
απειλούνται και σ’ αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ανθρώπινη παρουσία και ευρωστία. Ως έχουν τα πράγματα σήμερα, η υπογεννητικότητα αφενός και αφετέρου, η γήρανση (γηρασμένη κοινωνία)
υποσκάπτουν την ανθρώπινη παρουσία στα νησιά μας (ποσοτικά
και ποιοτικά). Το 1951 κατοικούνταν στα Δωδεκανησιακό σύμπλεγμα (400 νησιά και βραχονησίδες) 31 νησιά και σήμερα κατοικούνται μόνο 21. Και επειδή ο λόγος γίνεται για τα Ανατολικά νησιά
μας, η Σάμος, η Χίος και άλλα (νησιά μας), έχουν δει τον πληθυσμό
τους, να έχει μειωθεί εις το ήμισυ απ’ αυτόν της δεκαετίας του
1950. Απαιτείται άμεσα να υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί μια Εθνική
πολιτική, για το Δημογραφικό μας πρόβλημα, με έμφαση στα

Ανατολικά μας νησιά, διότι ο χρόνος λειτουργεί δυστυχώς πληθυσμιακά εις βάρος μας.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, η Τουρκική καθημερινή προκλητικότητα και επιθετικότητα, με στόχο την αλλαγή του status quo
στο χώρο του Αιγαίου, δεν πρόκειται να παύσει, όσο και εάν επικαλούμαστε με τη σειρά μας, τις σχετικές Συνθήκες και Συμφωνίες, το
Διεθνές Δίκαιο και προβάλλουμε σθενερά τα σοβαρά μας επιχειρήματα. Η εχθρική αυτή συμπεριφορά, της γειτονικής μας Χώρας, είναι
αποτέλεσμα μιας πολιτικής προς τα μέσα και έξω που, αποβλέπει
στην έξαρση και έξαψη του Εθνικισμού του Τουρκικού Λαού, και μοχλού για την επικράτηση σήμερα του Ερντογάν και αύριο του επόμενου Ερντογάν. Επιβάλλεται να μάθουμε να ζούμε με αυτή, την κατάσταση και παράλληλα με τις αντιδράσεις μας, σε διπλωματικό επίπεδο
και στους Διεθνείς Οργανισμούς, να οικοδομούμε συνεχώς και αδιαλείπτως, μια αποτρεπτική αμυντική ικανότητα (προληπτική άμυνα),
με σοβαρότητα και επαγγελματισμό όχι όμως μόνο για δημοσιότητα
και εντυπώσεις. Αυτή και μόνο αυτή θα συγκρατεί την άλλη πλευρά,
υπολογίζοντας το κόστος που, θα έχει γι’ αυτήν (Τουρκία), μια επιθετική ενέργειά της, εναντίον της Πατρίδας μας, όταν γνωρίζει ότι αυτό
θα το πληρώσει πολύ ακριβά.
Παρά την οικονομική κρίση που, μαστίζει από το 2008 την Πατρίδα
μας, η Χώρα μας διαθέτει πάνω από το 2% του ΑΕΠ για την άμυνά μας.
Το 2009 οι Ελληνικές Αμυντικές Δαπάνες ήσαν στο 3% του ΑΕΠ τουτέστιν 7,31 δισ. ευρώ για να πέσουν το 2016 στα 4,15 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 2% του ΑΕΠ. Με τη συνεχή καθημερ5ινή εχθρική επιθετικότητα της Τουρκίας, εναντίον της Χώρας μας, δεν μας μένει τίποτε
άλλο, παρά η αφετηρία για την αναθεώρηση της δομής δυνάμεων
του Στρατού Ξηράς με ευρεία συμμετοχή των εφέδρων, στην ήδη
υπάρχουσα βάση της Παλλαϊκής άμυνας (Νόμος 2641/1998. Πρέπει
δηλαδή να ακολουθήσουμε ένα αμυντικό δόγμα, παραπλήσιο του
Ισραήλ. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου αλλά μια πραγματικότητα για να
αντιμετωπίσουμε έτσι τις καθημερινές ορέξεις και βλέψεις της
Τουρκίας και τις επιδιώξεις που, έχει να κατασπαράξει με τόση βουλιμία το Αιγαίο. Η Πολεμικής μας Αεροπορία πρέπει να αποκτήσει το
ταχύτερον δυνατόν, τουλάχιστον πενήντα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς,
σε αντιστάθμισμα των εκατό F35 JSF (Joint Strike Fighter) που θα
αρχίσει σταδιακά να παραλαμβάνει η Τουρκία από αρχάς του 2020.
Σημείωση: Με 6ΝΜ χωρικά ύδατα στη Χώρας μας ανήκει το
35% του Αιγαίου και στην Τουρκία το 8,9%. Πράγμα που, ουδέποτε
μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχε αμφισβητήσει η Τουρκία. Με 12ΝΜ
χωρικά ύδατα το 35% γίνεται 64% (Ελλάδα) και το 8,9% γίνεται
10% (Τουρκία) και το 26% ανοικτή Θάλασσα. (Διεθνή Ύδατα).
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Ηρώο Αετού

Η 14η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, έχει καθιερωθεί
με το νόμο 2645/1998, ως «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας», με σκοπό
να τονίσει και να υπενθυμίσει τα γεγονότα της δραματικής περιόδου της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τον Τουρκικό Κράτος.
Σε αυτό έχει συμβάλλει με αγώνες της, η Ομοσπονδία
Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ).
Η Περιφέρεια Αττικής και η ΟΠΣΕ διοργάνωσαν στην
Αθήνα την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου την εφετινή
Κεντρική Εκδήλωση για την 14η Σεπτεμβρίου.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ο Πρόεδρος της ΟΠΣΕ
κος Λουκάς Χριστοδούλου εκφώνησε λόγο και κατάθεσε στέφανο στο μνημείο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, πίσω από την Μητρόπολη.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αναπλ. Υπουργός
κος Δημήτριος Βίτσας. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης
με την παρουσία τους, εκπρόσωποι της ΒτΕ, της

Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, των ΕΔ και
των ΣΑ, καθώς και πολλοί Μικρασιατικοί Σύλλογοι. Η
ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από το Γραμματέα του ΔΣ Ασμχο
ε.α. κο Κων/νο Αναγνωστάκη, ο οποίος κατέθεσε και
στέφανο εκ μέρους της Ένωσης.
Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστάκης
Ασμχος ε.α Γραμματέας ΔΣ/ΕΑΑΑ
& Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ

Πού να σε θάψουμε αετέ ; Σαν που να σου ταιριάζει;
Στα πεδινά ; Είναι ρηχά το ύψος να κουρνιάζει.
Δίπλα στην αετοφωλιά, πάνω σ’ αετοράχη,
γεμάτη μ’ αετόπουλα, παρέα σου μονάχη ;
Πλάι στην αετοπηγή πού ’βρεχες τα φτερά σου,
διαλαλώντας σ’ ουρανούς την αετοχαρά σου ;
Σ’ αετομάνας φοβερής την τρυφερή αγκαλιά της,
που κατευόδιο σού ‘δινε η αετοκαρδιά της ;
Πού να σε θάψουμ’ αετέ ; Ο ουρανός διατάζει :
‘Ενας περήφανος αητός δεν θάβεται, πλαγιάζει,
πάνω σε σύννεφο λευκό με γαλανά αγγελούδια,
που μοιρολόγια δεν του λέν, μόνο χαράς τραγούδια,
σαν τις φτερούγες την αυγή ο ήλιος του χρυσίζει,
και το φεγγάρι την νυχτιά τις αστραφτασημίζει,
δείχνοντας από κεί ψηλά με τα φτερά ανοιγμένα,
την « πτήση» σ’ όλα τα’ άπτερα,
να στέκουν θαμπωμένα.
Ελένη Σεργένη - Λογοτέχνης,
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
Eις μνήμη του Ασμ/χου ε.α. X. Φακίνου

Ευχαριστήριο
Θα επιθυμούσα να εκφράσω τις ειλικρινείς και θερμές μου ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό της ορθοπεδικής κλινικής του 251ΓΝΑ για όσα μου προσέφεραν
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου εις αυτό.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω το θεράποντα

ιατρό μου και διευθυντή της Α' Ορθοπεδικής κλινικής
Σμήναρχο κ. Παξινό Οδυσσέα, τους βοηθούς του στο χειρουργείο, αλλά και την προϊσταμένη και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής για την άψογη
συμπεριφορά τους, την άΨογη κατάρτισή τους, τη πρo-

θυμία~ την ευγένεια και το χαμόγελό τους. Οι άνθρωποι
αυτοί είναι που έχουν αναδείξει το νοσοκομείο ως ένα
από τα καλύτερα της χώρας.
Περτσεμλίδης Δημοσθένης ΑΝΘΠΗΣεά
ΒΟΛΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ
Χώρα σοφών, του φωτός, του κάλλους, Ομήρου πνοή.
Άσπρο γαλάζιο χρώμα τ' ουρανού
της θάλασσας το κύμα, το χάδι του γιαλού,
κόρη του ήλιου λάμπεις, σαν άστρο πάνω στη γη.

Ύστερα περήφανα θα σηκώσουν, σημαία γαλανή,
φοθέρα δεν τους σκιάζει, μέσα τους λεονταριού ψυχή,
θυσία γενναίων ηρώων, μάχονται ως την ύστατη στιγμή.
«Ελευθερία ή θάνατος» θα φωνάξουν, σ' όλους ύψιστη η τιμή.

Πολιτισμού κοιτίδα στα πέρατα ξακουστή,
αρχαίο ανεύμα αθάνατο, σκορπίζεις, διάπλατα εσύ,
δόξα σου πρέπει, δάφνες, Ελλάδα ηρωική,
πολλά χρωστούν σε σένα του κόσμου οι λαοί.

Εδώ ως αναφέρω, λάτρης είμαι, της πατρίδος μας ζηλευτές, μαγεύουν
όπου κι αν αντικρίσεις, τις δαvτελένιες της ακρογιαλιές αστράφτουν
στο φως του ήλιου, άπειρες οι φυσικές της ομορφιές. Διαμάντια,
πολύτιμα πετράδια, προβάλλουν πανώριες μοναδικές

Κι όταν την ιστορία της θυμίσω, πόσοι οι κατακτητές,
μάχες πολλές και νίκες, γίναν κι αφή σαν μνήμες ιστορικές.
Πώς να ξεχαστεί η ανδρεία, το θάρρος, του Έλληνα μαχητή,
ατρόμητος σαν πολεμάει, ν' αποτρέψει κάθε εχθρική απειλή.

Ελλάδα του πλανήτη είσαι, μια χώρα στο χάρτη, τόσο μικρή,
όμως πολιτισμού κοιτίδα, το τονίζω και πάλι ν’ ακουστεί, απ’
άκρη σ’ άκρη φέρεις, λαμπρού φωτός ελπίδα, μήνυμα για
ειρήνη, κι ένα άσπρο περιστέρι κρατά ελιάς κλαδί.
Χ.ΟΝ. Β’ βραβείο 14-5-2014
Κωνσταντίνα Κότση

Οι αετοί
(περήφανα πουλιά)
Σαν ξεκουράζονται οι αετοί
σε βράχους θα καθίσουν
γιατί δεν θέλουν τα φτερά
στο χώμα ν’ ακουμπήσουν.
Και πάλι θ’ ανασηκωθούν
να πάνε για τα’ αψήλου
αφού έχουν το σπίτι τους
το σύννεφο για φίλο.
Κι όταν στο τέλος νιώθουνε
πως φτάνει η ζωή τους
πάνω στα βράχια πέφτουνε
κι αφήνουν το κορμί τους.
Να το θωρεί ο ουρανός
κι όχι το μαύρο χώμα
που δεν το περπατήσανε
μήτε πρωί και γιόμα.
Ηλίας Γ. Σβάρνας

ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟ (Ι) ε.α. ΚΩΝ. ΑΔΑΜ
Από τον Επισμηναγό (Ι) ε.α. Γεώρ. Β. Κασσαβέτη
Αλησμόνητε Συνάδελφε Κώστα,
Σκληρή κι ανελέητη μοίρα μας έφερε εδώ σήμερα, όλους
εμάς τους οικείους, τους συναδέλφους και τους φίλους σου,
να σε κατευοδώσουμε στην τελευταία σου πτήση στην αιωνιότητα. Η ανωτέρα δύναμη επιφυλάσσει στους ενάρετους,
το αδιατάρακτο ταξίδι στους λειμώνες της μόνιμης και αληθινής ευτυχίας. Εκεί όπου κι εσύ ένας βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος, ένας ανυπόκριτα αληθινός χριστιανός, κι
ένας αληθινός Έλληνας πορεύεσαι σήμερα
Δεν είχα την τύχη να συνυπηρετήσω μαζί σου κατά τη
διάρκεια της σύντομης κοινής θητείας μας στην Πολεμική
Αεροπορία. Όμως το αεροπορικό σου άστρο ήταν τόσο λαμπερό, ώστε να φαίνεται απ’ όλη την έκταση, της μικρής
Αεροπορίας μας. Η φύση σε προίκισε με όλα εκείνα τα προσόντα που συνθέτουν τον ιδανικό αεροπόρο. Έτσι ξεχώρισες

από τα πρώτα σου αεροπορικά βήματα σαν ένας από τους καλύτερους χειριστάς της εποχής σου.
Η επιλογή σου να στελεχώσεις το πρώτο Ακροτίμ με τα
πέντε, αρχικά, και επτά αργότερα, αεροσκάφη F-86 E, με
θρυλικούς αρχηγούς τους Ηλία Τσαμουσόπουλο την πρώτη
περίοδο και τον αείμνηστο Ανδρέα Φραγκοπανάγο στη δεύτερη ,αποτελεί την πλέον αδιαφιλονίκητη επιβεβαίωση της
εξαιρετικής χειριστικής σου ικανότητος. Τα ακροβατικά αυτά
Σμήνη στα οποία μετείχες τόσο εσύ, όσο και όλοι οι άλλοι
εξαίρετοι συνάδελφοι, αλησμόνητε Κώστα, δεν πρόβαλαν
μόνο την ικανότητα και την ψυχή των Ελλήνων αεροπόρων
σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά τίμησαν τη χώρα και καταξίωσαν την τότε Ελληνική Βασιλική Αεροπορία, ως μια σημαντική και αξιόμαχη αεροπορική δύναμη της Βορειο Ατλαντικής Συμμαχίας.
Κατάφορη αδικία ο αδόκητος χαμός σου αλησμόνητε συ-

νάδελφε και δυσαναπλήρωτο το κενό που μας αφήνεις.
Εσένα όμως δεν σου πρέπουν δάκρυα. Διότι δεν πρέπουν
δάκρυα σ’ αυτούς που φεύγουν από τον μάταιο αυτό κόσμο
και περνούν στην αιωνιότητα. Δάκρυα πρέπουν σε όλους
εμάς που από σήμερα γινόμαστε φτωχότεροι, σε συγγενείς,
σε συναδέλφους, σε φίλους. Αναπαύσου λοιπόν στο πάνθεον των ηρώων αεροπόρων, εκεί που έχεις τοποθετηθεί στη
συνείδηση όλων όσων σε γνώρισαν, πέταξαν, ή συνεργάστηκαν μαζί σου.
Εύχομαι, όσο βαρύ ήταν το έργο σου και η προσφορά σου
στην Αεροπορία, την κοινωνία και την πατρίδα, τόσο ελαφρύ
να είναι το χώμα της Αττικής Γής που θα σε σκεπάσει.
Εύχομαι ακόμη η οικογένειά σου να βρει το κουράγιο και τη
δύναμη να καταλαγιάσει τον πόνο, που ο άδικος χαμός σου
της προκάλεσε.
Καλό Ταξίδι Επισμηναγέ Κώστα Αδάμ.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σγός (ΤΜΑ) Μιχαήλ Χρυσανθίδης
Γεννήθηκε το 1961 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1983
(Ανακατάταξη) και αποστρατεύθηκε το 2007.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 14-7-2017 στον Ιερό
Ναό Αγ. Σπυρίδωνα Τριανδρίας Θεσσαλονίκης και η ταφή του, στο Κοιμητήριο
Μαλοκοπής.

Σμχος (ΤΤΗ) Κωνσταντίνος Χατζηπαντελής
Γεννήθηκε το 1949 στα Χανιά. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1967 (19η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2002.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 18-7-2017 στον Ιερό
Ναό Αναλήψεως Βριλησσίων και η ταφή του, στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.

Σμχος (ΤΤΗ) Δημήτριος Σάσσαρης
Γεννήθηκε το 1936 στο Μέζαπο Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954
(6η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 18-7-2017 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Μέζαπο.

Ασμχος (ΤΟΠ) Γεώργιος Μπαράκος
Γεννήθηκε το 1935 στο Κλήμα Δωρίδος. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955
(7η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 24-7-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονα στο Μουζουρά
Ακρωτηρίου Χανίων και η ταφή του, στο Κοιμητήριο Μουζουρά.

Σμχος (ΕΑ) Γεώργιος Βροντίλης
Γεννήθηκε το 1933 στις Σέρρες. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (13η
Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 28-7-2017 στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.

Ασμχος (ΕΑ) Μιχαήλ Λαψάνης
Γεννήθηκε το 1933 στα Σκουρτά Βοιωτίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953
(2η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1985.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 30-7-2017 στο Κοιμητήριο Σκουρτών.

Επγός (Ρ) Ευθύμιος Γκοτσόπουλος
Γεννήθηκε το 1950 στο Επιτάλιο Ηλείας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1969
(4η Σειρά ΣΙΡ) και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
2-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στα Κάτω Πατήσια και η ταφή του, στο
Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου.

Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 10-8-2017 στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Βλαχερνών και η ταφή του στο Κοιμητήριο Βλαχερνών.

Ασμχος (ΤΤΗ) Γεώργιος Παπαγεωργίου
Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (5η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
13-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Δουνέϊκων Ηλείας.

Υπτχος (Ο) Νικόλαος Παπαδόγιαννης
Γεννήθηκε το 1942 στην Αγυιά Ρεθύμνου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1967
(Με Διαγωνισμό) και αποστρατεύθηκε το 2002.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 14-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Αναστασίας Αγυιάς
Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Ιωαννίνων και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.

Υπτχος (Ο) Νικόλαος Δημητρούλιας
Γεννήθηκε το 1941 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1964 (Με
Διαγωνισμό) και αποστρατεύθηκε το 1994.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 16-8-2017 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Επγός (ΙΓΥ) Μιχαήλ Μανιαδάκης
Γεννήθηκε το 1934 στο Καλό Χωριό Μεραμβέλου Λασιθίου. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1956 (21η Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε το 1976.
Την 10-9-1970 διέφυγε στη Σοβιετική Ένωση με Α/Φ C-47, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών από τη χούντα. Επανήλθε στην Ελλάδα μετά την αποκατάσταση της
Δημοκρατίας και επιβραβεύτηκε από τους συμπολίτες του με Δημοτικά και
Κοινοτικά αξιώματα.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε
στις 21-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καλού Χωριού και η ταφή του στο
εκεί Κοιμητήριο.

Ασμχος (ΤΜΑ) Χρήστος Λαζάρου
Γεννήθηκε το 1936 στην Αμάρυνθο Ευβοίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1956 (8η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 26-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Αναστάσεως του Λαζάρου
και η ταφή του στο Νέο Κοιμητήριο Χαλκίδας.

Ταξχος (ΕΑ) Λουκάς Παπανικολάου
Γεννήθηκε το 1932 στο Δίστομο Βοιωτίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1952
(26η Σειρά ΣΑ) και αποστρατεύθηκε το 1975.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
3-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Διστόμου και η ταφή του, στο εκεί
Κοιμητήριο.

Ασμχος (ΕΑ) Λεωνίδας Γαρυφαλλίδης
Γεννήθηκε το 1938 στο Βόλο. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958 (5η Σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1988 .
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 5-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Κοσμά του Αιτωλού στην πόλη
του Βόλου.

Επγός (Ρ) Χρίστος Κουτσολιάκος
Γεννήθηκε το 1946 στο Δρυμό Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1966
(3η Σειρά ΣΙΡ) και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 8-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Λευκάδας και η ταφή
του, στο Κοιμητήριο Λευκάδας.

Σμχος (ΤΤΗ) Ιωάννης Αντάρας
Γεννήθηκε το 1956 στην Πύλη Τρικάλων. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1975
(27η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2010
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στις 3-9-2017 στον Ιερό Αγίου Δημητρίου Νέας Δημητριάδας Βόλου.
Υπτχος (EA) Ηλίας Λέκκας
Γεννήθηκε το 1950 στην Καλαμάτα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1970 (46η
Σειρά ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 2005.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Απεβίωσε στις 3-9-2017 στο 251
ΓΝΑ.

Υπτχος (Ι) Βασίλειος Παπαγεωργίου
Γεννήθηκε το 1948 στο Ριγάνιο Αιτωλοακαρνανίας. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1967 (43η Σειρά ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 6-9-2017
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Κοιμητηρίου Παπάγου.

Επγός (ΤΜΑ) Θεόδωρος Μητρόπουλος
Σμχος (ΤΕΑ) Ευστάθιος Οικονόμου
Γεννήθηκε το 1956 στο Γρεβενίτι Ιωαννίνων. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1973 (25η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 8-8-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου
Γραβενιτίου Ιωαννίνων.

Σμχος (ΤΗΓ) Ιωάννη Κολλιντζογιαννάκη
Γεννήθηκε το 1951 στη Βλαχέρνα Αρκαδίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1969 (21η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2004.

Γεννήθηκε το 1935 στη Βάστα Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1954 (6η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 14-9-2017 στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Μεταμόρφωσης
Αττικής και η ταφή του στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την, εξ ύψους, παρηγοριά.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕAAA/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ /
Παραρτ. Θεσσαλονίκης
από την πρώτη ημέρα της εκλογής του, ανέλαβε να υλοποιήσει δράσεις και καλές πρακτικές με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών και των οικογενειών μας.
Με κοινή συναντίληψη και ομοφωνία όλων των μελών, αποφασίσθηκε να δοθεί προτεραιότητα στην επαναλειτουργία ενός ιατρείου στις εγκαταστάσεις του
Παραρτήματος, όπου συνάδελφοι ιατροί ε.ε και ε.α ή ιδιώτες διαφόρων ειδικοτήτων θα προσφέρουν εθελοντικά
τις υπηρεσίες τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
κλινικές εξετάσεις, συνταγογράφηση, παραπομπή για εργαστηριακές εξετάσεις, πληροφόρηση σε θέματα υγείας.
Προς την κατεύθυνση αυτή βρήκε την αμέριστη συμπαράσταση στο πρόσωπο του Στρατιωτικού Ιατρού Π.Α. ε.α.
με ειδικότητα Γενικής Κοινωνικής Ιατρικής και
Υγειονολόγου Κου ΓΚΟΥΡΝΕΛΗ ΘΩΜΑ, και στη συνέχεια
του Στρατιωτικού Ιατρού Σ.Ξ. ε.α. με ειδικότητα
Νευροχειρουργού Κου ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
.
Με άμεσες ενέργειες διαμορφώθηκε ξεχωριστός χώρος ως Ιατρείο και πετύχαμε την πιστοποίηση του από τον
ΕΟΠΥΥ, δίνοντάς του έτσι νόμιμη υπόσταση και κύρος.
Παράλληλα ξεκίνησε και ο εξοπλισμός του με ότι θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του.
Η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα του Ιατρείου
έγινε αντιληπτή άμεσα, δεδομένου ότι το 2016 εκδόθηκαν
περίπου 1000 εντολές συνταγογράφησης και παραπεμπτικά και εξετάστηκαν κλινικά περισσότεροι από 300 συνάδελφοι. Για το 2017 μέχρι τον Ιούλιο εξετάσθηκαν περισσότεροι από 600 συνάδελφοι, εκδόθηκαν περίπου
1500 συνταγές και 380 παραπεμπτικά.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι οι
υπηρεσίες που παρέχονται στο Ιατρείο του Παραρτήματος
είναι ΔΩΡΕΑΝ
Με την πάροδο του χρόνου πέραν των ιατρών Κων
ΓΚΟΥΡΝΕΛΗ και ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ εντάχθηκαν στην
ομάδα και ο ιδιώτης Καρδιολόγος κ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και η Ψυχολόγος Κα ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΣΣΑΡΗ.
Οι προσπάθειες όμως δεν έμειναν μόνο στη λειτουργία
του Ιατρείου εντός του Παραρτήματος. Αποφασίστηκε λοιπόν να επεκταθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας και από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και διαγνωστικά
κέντρα που θα παρείχαν τις υπηρεσίες τους με προνομιακές τιμές για τα μέλη της Ένωσης και τις οικογένειές μας.
Αναπτύχθηκε έτσι ένα δίκτυο παρόχων υγείας και αυτοί που συμμετέχουν μέχρι σήμερα περιλαμβάνονται σε
ενημερωτικό έντυπο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος
http://www.eaaathess.gr/index.php/diktyo-ygeias
Σημειωτέον ότι οι προσπάθειες για επέκταση αυτού του
δικτύου είναι συνεχείς .
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Μέσα στην λαίλαπα της λιτότητας, λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας, επιδιώκουμε να ενεργούμε με στόχο
τη μείωση των οικογενειακών δαπανών και σας προσκαλούμε να κάνετε χρήση και να εκμεταλλευτείτε τις προσφορές του Δικτύου Παρόχων Υγείας .
Για την επίσκεψη στους συνεργαζόμενους Ιατρούς και
Διαγνωστικά Κέντρα και για να ισχύσουν οι ειδικές τιμές
που προσφέρονται , θα πρέπει οι συνάδελφοι να επιδεικνύουν το ΑΔΤ της ΕΑΑΑ, ενώ τα προστατευόμενα μέλη
να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους.
Για πληροφορίες ή για οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσετε στην χρήση του Δικτύου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. ΓΚΟΥΡΝΕΛΗ(6980145499) ή με τον
Γραμματέα του Δ.Σ. κ. ΜΥΛΩΣΗ (6936628038)
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ
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ΕΟΡΤΕΣ – ΤΕΛΕΤΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε στις παρακάτω εορτές – τελετές – εκδηλώσεις από τον Πρόεδρο
και μέλη του Δ.Σ.
1. Στη Θεία Λειτουργία – Δοξολογία – Αρτοκλασία για
την γιορτή της Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος στο 1ο ΚΕΠ,
από τον Ταμία κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ.
2. Στα εγκαίνιο λειτουργίας ανακαινισμένων εγκαταστάσεων ΚΑΑΥ Αγ. , Τριάδος από τον Ταμία κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ.
3.
Στα Εγκαίνιο λειτουργίας και παράδοσης σε δικαιούχους των Σ.Ο.Α. στις εγκαταστάσεις του πρώην 424
ΓΣΝΕ. από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ.
4. Στις εκδηλώσεις της Π.Κ.Μ. « Μνήμη για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μ.. Ασίας» από τον Πρόεδρο κ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ.
5. Στις εκδηλώσεις για την Επέτειο της Μάχης του
Λαχανά, του Δήμου Λαγκαδά, από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ.
6. Στη διάλεξη του Γ’ Σ Σ με θέμα την «Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων – Το Χρονικό μιας εποποιίας 1940 –
1941» από τον Γραμματέα κ. ΜΥΛΩΣΗ.
7.
Στη διάλεξη του Γ΄Σ Σ με θέμα «Το Χρονικό της
Πολιορκίας και της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης» ,
από τον Γραμματέα κ. ΜΥΛΩΣΗ
8. Στην εκδήλωση της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών με θέμα «Ο Ελληνισμός κατά τις Παραμονές της
Αλώσεως» από τον Διαχειριστή κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ
9. Στην Ημερίδα της ΕΑΑΝ/Παραρτ. Βορείου Ελλάδος,
με θέμα «Οι Ευρωατλαντικές σχέσεις» από τον
Γραμματέα κ. ΜΥΛΩΣΗ.
10. Στις εκδηλώσεις της Π.Κ.Μ. «Ημέρα Μνήμης
Εθνικών Ευεργετών» Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ.
11. Στις εκδηλώσεις λήξης του εμφυλίου πολέμου στο
ΒΙΤΣΙ, από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ.
12. Στις εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες στα αεροπορικό δυστύχημα στο όρος Οθρυς από τον Πρόεδρο κ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ
13. Στα εγκαίνια της 82ης ΔΕΘ και περιπτέρων
Δημόσιων Φορέων (ΓΕΕΘΑ, ΕΛ. ΑΣ. , Πυροσβεστικό Σώμα
κλπ) Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ και τον Αντιπρόεδρο κ. ΛΑΣΠΙΔΗ
14. Στην εκδήλωση της Ι.Μ. Νεαπόλεως –
Σταυρουπόλεως και της Ν.Δ. με θέμα «Η Κοινωνική
Προσφορά της Εκκλησίας και των Ενόπλων Δυνάμεων»
από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ και τον Γραμματέα κ. ΜΥΛΩΣΗ.
15. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
Το Δ.Σ. ΤΟΥ Παραρτήματος Θεσσαλονίκης συμμετείχε
στην κινητοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας την
Παρασκευή 8 Σεπτ 2017.
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η παρουσία συναδέλφων ήταν ισχνή.
Μάλλον τα προβλήματά μας έχουν επιλυθεί. Ο «καναπές» επικράτησε.

των μελών , θα πρέπει να επιδεικνύονται τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται από την ΕΑΑΑ (δελτίο ταυτότητας
για τους ε.α. Αξκούς και κάρτα για τα μέλη των οικογενειών τους) ως επίσημα στοιχεία πιστοποίησης της ιδιότητας των μελών.
Για όσα μέλη δεν διαθέτουν αντίστοιχη κάρτα, θα προσκομίζεται το βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986, την οποία συμπληρώνει ο απόστρατος για
τα μέλη του, δηλώνοντας την ιδιότητά του (Απόστρατος),
τον κλάδο στον οποίο ανήκει (ΣΞ – ΠΝ - ΠΑ), τον αριθμό
ταυτότητας αποστράτου και κατόπιν τα στοιχεία του μέλους (Ονοματεπώνυμο – Πατρώνυμο – ΑΔΤ). Η υπεύθυνη
δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από ΚΕΠ ή ΑΤ.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι για την τήρηση της διαδικασίας, προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤAΣΙΑΣ
ARAG
Σας ενημερώνουμε ότι ο όμιλος ARAG παρέχει στα μέλη της ΕΑΑΑ/Παράρτ. Θεσσαλονίκης έκπτωση από 20%
στα προγράμματα
α. Νομικής προστασίας ιδιοκτητών οχημάτων σε περίπτωση που εμπλακούν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, καθώς και
β. Νομικής προστασίας οικογενείας για θέματα που
αφορούν νομικές διαφορές τόσο στην ιδιωτική όσο και
στην επαγγελματική δραστηριότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στα προγράμματα
μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία της
ΕΑΑΑ/Παράρτ, Θεσσαλονίκη ς για την υποβολή σχετικής
αίτησης

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ «ΠΛΑΤΩΝ»
Σας ενημερώνουμε ότι τα Διαγνωστικά Κέντρα «ΠΛΑΤΩΝ» προσφέρουν στα μέλη της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έκπτωση 50 % για τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017
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ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ
Τα μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ
εύχονται στον Αντιπρόεδρο κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΛΑΣΠΙΔΗ και τη
σύζυγό του ΦΩΤΕΙΝΗ να είναι γεροί και να χαίρονται τις
εγγονές τους ΦΩΤΕΙΝΗ και ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ που βαφτίστηκαν εχθές Κυριακή 3 Σεπτ 2017.
Στις νεοφώτιστες ευχόμαστε να είναι γερές και καλότυχες

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το Δ.Σ της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλες και όλους
όσους επέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και στους γονείς τους και στους
εκπαιδευτικούς, και εύχεται μια καλή αρχή στο σπουδαίο
ξεκίνημα της ζωής τους.
Σε όσες και όσους δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους
στόχους που είχαν θέσει, υπενθυμίζουμε ότι η επιτυχία
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν είναι η μοναδική ευκαιρία για πρόοδο και προσωπική καταξίωση.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟ 424 ΓΣΝΕ
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο
του424 Γ.Σ.Ν.Ε/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ , για την εξυπηρέτηση των αποστράτων και

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος ε.α. κ. ΚΑΒΟΥΡΗΣ. επισκέφθηκε το Παράρτημα Θεσσαλονίκης το Σάββατο 16
Σεπτεμβρίου.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερώσει το
Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη για ενέργειες που έχουν
γίνει θέματα όπως το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό. Η
υγειονομική περίθαλψη, κλπ.
Ειδική αναφορά έγινε για τις συντάξεις χηρείας, και ο
Πρόεδρος διαβεβαίωσε τις χήρες συναδέλφων που παραβρέθηκαν στη συνάντηση, ότι έχουν την πλήρη στήριξη
της ΕΑΑΑ σε όποια ενέργεια του Συλλόγου ΑΞΙΑ.
Ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος για τις προοπτικές
που υπάρχουν για ανατροπή ή ανάσχεση των αδίκων δημοσιονομικών μέτρων σε βάρος των αποστράτων.
Στη συζήτηση ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ετοιμότητα στην οποία θα πρέπει να βρισκόσαστε, γιατί στο προσεχές σύντομο διάστημα θα ανακοινωθούν σχετικές ημερομηνίες κινητοποιήσεων όπου ενωμένοι,, πέρα από βαθ-
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μούς, ειδικότητες και προέλευση .θα διατρανώσουμε την
απόφαση μας να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε
Τέλος ο κ. Καβούρης συνεχάρη το Δ.Σ. του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης για τις δραστηριότητες του,
προς όφελος των συναδέλφων.
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MAΓΝΗΣΙΑ
-Τελετή παράδοσης – παραλαβής της διοίκησης της
32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, πραγματοποιήθηκε την 15
Μαρτίου στο Στρατόπεδο (Γεωργούλα). Παρέσθησαν ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος και τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
-Τελετή παράδοσης – παραλαβής της διοίκησης της
1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο αεροδρόμιο του
Στεφανοβίκειου την 16 Μαρτίου. Παρέσθησαν ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος και τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. - Εθιμοτυπική επίσκεψη την 3 Απριλίου στην
32η Ταξιαρχία στον Διοικητή (Φρούραρχο) Ταξίαρχο Ε.
Παπαδόπουλο από το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΛΑΡΙΣΑ
1. Εκδήλωση στην 1η Στρατιά προς τιμή
του Υγειονομικού Σώματος
Στις 19-7-2017 πραγματοποιήθηκε στην 1η Στρατιά με
οικοδεσπότη το Διοικητή, Στρατηγό Δημόκριτο Ζερβάκη,
εκδήλωση – παρουσίαση του έργου του Υγειονομικού της
1ης Στρατιάς και του 404 ΓΣΝ. Στην εκδήλωση εκ μέρους
της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας παραβρέθηκε ο πρόεδρος
Σγος ε.α Κ. Λιούτας και το μέλος του ΔΣ Επγος ε.α. Θωμάς
Τασούλης.

-Στις 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
διήμερη εκδρομή στην Πάργα - Πρέβεζα

- Εθιμοτυπική επίσκεψη την 3 Απριλίου στην 32η
Ταξιαρχία στον Διοικητή (Φρούραρχο) Ταξίαρχο Ε.
Παπαδόπουλο από το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .
- Εθιμοτυπική επίσκεψη την 26 Απριλίου στον Διοικητή
της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο αεροδρόμιο
του Στεφανοβίκειου Ταξίαρχο Ε. Παπαδόπουλο από το
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Παραρτήματος .

2. Παράδοση Παραλαβή Διοίκησης
της Μοίρας ΑΤΑ

- Στις 14 Ιουλίου διεξήχθη τελετή Παράδοσης Παραλαβής Διοίκησης της 111 Πτέρυγας Μάχης
Παρέσθησαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και Μέλη του
Παραρτήματος

Την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή Παράδοσης-Παραλαβής της διοίκησης της Μοίρας
ΑΤΑ από τον Ασμχο (Ι) Νικόλαο Αντωνόπουλο στον Ασμχο
(Ι) Σωτήριο Μαγκιώτσιο, παρουσία του επιτελάρχη ΑΤΑ,
Υπτχου (Ι) Κων/νου Γιάνναρου. Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα
Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος, Σγος ε.α Κων/νος
Λιούτας και το μέλος του ΔΣ, Επγος ε.α. Θωμάς Τασούλης.

-Την 20 Ιουλίου Ημέρα εορτασμού του Προφήτου Ηλία
προστάτη της Αεροπορίας Στρατού διεξήχθη στο εορτασμός και επίδειξη ελικοπτέρων στο αεροδρόμιο της 1ης
ΤΑΞ.Α.Σ στο Στεφανοβίκειο. Παρέσθησαν ο Πρόεδρος ,
ο Αντιπρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Παραρτήματος.

ΧΑΛΚΙΔΑ
Στις 23 Αυγούστου 2017 μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στην
εξόδιο ακολουθία του αποβιώσαντος πρώην συναδέλφου
Λούκα Σπυρίδωνα.
Στις 26 Αυγούστου 2017 μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στην
εξόδιο ακολουθία του αποβιώσαντος πρώην συναδέλφου
Λαζάρου Χρήστου.
Την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 ο Πρόεδρος του ΔΣ
Υπτχος εα (Ι) Κωνσταντίνος Φαλάγγης συμμετείχε στην
λιτανεία της Ιεράς Εικόνας του Ιωάννου Προδρόμου στην
Λάμψακο Χαλκίδας Ευβοίας.
Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος του ΔΣ
Υπτχος εα (Ι) Κωνσταντίνος Φαλάγγης και ο Αντιπρόεδρος
Ταξχος εα (Μ) Ιωάννης Μητράκης συμμετείχαν στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου, Ανθυποσμηναγού Ελευθερίου
Αθανασάκη στην πόλη της Τανάγρας Βοιωτίας, όπου ο
Πρόεδρος κατέθεσε στέφανο στην μνήμη του ήρωα αεροπόρου.

- Εθιμοτυπική επίσκεψη την 27 Ιουλίου στον νέο
Διοικητή της 111 Πτέρυγας μάχης από τον Πρόεδρο και
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος.
-Στις 29 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με μονοήμερη εκδρομή στην Πύλη Τρικάλων - Ελάτι – Περτούλη.
Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 ο Αντιπρόεδρος
Ταξχος εα (Μ) Ιωάννης Μητράκης συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης των πεσόντων και αγνοουμένων
Πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ κατά την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο το 1974, όπου κατέθεσε στεφάνι. Την εκδήλωση
που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Σπαθάρι του Δήμου
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας μεταξύ των τοπικών παραγόντων τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβυς
της Κύπρου και Σύνδεσμος Κυπρίων Πολεμιστών .

3. Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης της
110ΠΜ
Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε
στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ η τελετή παράδοσης –
παραλαβής της Διοίκησης της 110 ΠΜ, από τον Σμήναρχο
(Ι) Κωνσταντίνο Καραμεσίνη στον Σμήναρχο (Ι) Απόστολο
Χόρτη, παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας,
Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.
Στην τελετή παραβρέθηκαν διατελέσαντες Διοικητές
της 110ΠΜ, απόστρατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής
Αεροπορίας, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών. Από το ΔΣ της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας παραβρέθηκαν ο πρόεδρος,
Σγος ε.α. Κ. Λιούτας, ο γραμματέας, Επγος ε.α. Α.
Ντιγκπασάνης και το μέλος, Επγος ε.α. Θ. Τασούλης.

-Στις 6 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη τελέστη παρουσία
του Προέδρου της Ένωσης Απτχου (Ι) ε.α Σπυρίδων
Καββούρη, του Αντιπροέδρου Υπτχου (Ι) ε.α. Ιωάννη
Κολοβού και των Μελών Σμχου (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρου
Πλατάνα και Σμχου (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιου Πάνου, επιμνημόσυνη δέηση στη θέση «ΤΣΑΤΑΛΙ» του όρους Όθρυς στη
μνήμη των εξήντα τριών (63) συναδέλφων, που έχασαν
τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, συνεπεία του ατυχήματος του C-130 στις 5-2-1991.
Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος του ΔΣ
Υπτχος εα (Ι) Κωνσταντίνος Φαλάγγης και ο Αντιπρόεδρος
Ταξχος εα (Μ) Ιωάννης Μητράκης συμμετείχαν στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Συνδέσμου των Εφέδρων
Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών του Νομού Ευβοίας,
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Νικήτα , στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής (Πολιούχου Χαλκίδος) και εν συνεχεία στην
εορταστική συνάντηση όλων στη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Χαλκίδας.
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Ένταξη Συστήματος InfraRed Search & Track (IRST)
Στα Συστήματα Επικείμενης Αναβάθμισης Αεροσκαφών F – 16
Εισαγωγή
H Υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) είναι αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, με μεγαλύτερα μήκη κύματος από το κόκκινο φως. Κάθε αντικείμενο
με μια θερμοκρασία άνω του απόλυτου μηδέν εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, κυρίως στη ζώνη της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Επομένως ,
ένα αεροσκάφος ή ένα βλήμα παρουσιάζει μια σύνθετη θερμική υπογραφή,
που προέρχονται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα στοιχεία:
«Ζεστά μέρη» του κινητήρα (πρυμναίο τουρμπίναs, κέντρο μηχανής, το
σώμα και τα πλευρικά τοιχώματα εσωτερικού ακροφυσίου ).
Καυσαέρια του κινητήρα (εκπομπές από την καύση, κυρίως CO2 και οι
υδρατμοί).
Σκελετός, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις εξωτερικές επιφάνειες των
φτερών, άτρακτος, κουβούκλιο, κ.λπ., καθώς και ηλιακές και επίγειες αντανακλάσεις και κύματα Mach σοκ (αεροδυναμική θέρμανση).
Ως εκ τούτου, κάθε όχημα που πετάει στον αέρα εκπέμπει αναπόφευκτα
θερμική ενέργεια, η οποία μπορεί να ανιχνευθεί στο περιβάλλον κρύου αέρα. Η πιο συνηθισμένη συσκευή που εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα
εναντίον ενός εναέριου στόχου είναι το βλήμα αναζήτησης θερμότητας (
heat-seeking ), το οποία έχει ιστορία περισσότερο από μισό αιώνα. Εκτός
από IR homing, τα συστήματα Infrared Search & Track ( IRST ) έχουν χρησιμοποιηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του ‘ 50 για σκοπούς ανίχνευσης και
στόχευσης, στον εναέριο τομέα. Όντας παθητικοί αισθητήρες, τα συστήματα
IRST παρέχουν σοβαρά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι αυτά δεν προειδοποιούν τον αντίπαλο. Επιπλέον, δεν μπορούν να παρεμβληθούν τόσο εύκολα όσο το ραντάρ. Προσφέρουν επίσης πολύ καλύτερα γωνιακή ανάλυση
σε σχέση με το ραντάρ, αλλά δεν μπορούν να μετρούν άμεσα απόσταση.
Στο σύγχρονο πόλεμο Αέρα - Θάλασσας - Ξηράς, εκτός από τα μαχητικά
αεροσκάφη, η τεχνολογία IRST εμπλέκεται και σε θαλάσσια συστήματα αεράμυνας, καθώς και σε άρματα μάχης APS (Συστήματα Ενεργούς
Προστασίας). Με την ανάπτυξη της σύντηξης δεδομένων σε σύγχρονα συστήματα μάχης, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας με το συνδυασμό, σύνδεση και συσχέτισης των δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες και πηγές, όπως το Ραντάρ και το σύστημα
IRST (απόσταση – γωνιακή ακρίβεια).
Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα IR είναι πιο ευαίσθητα από ραντάρ
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο μέρος
της Υπέρυθρης ακτινοβολίας απορροφάται από υδρατμούς, CO2, το μεθάνιο
και το όζον, αφήνοντας μόνο δύο «windows» (the sub-bands των 3-5 και
8-12 microns) επιτρέποντας την φθίνουσα διάδοση.
Τα Αεροσκάφη stealth, εκτός από τους μείωση της διατομής ραντάρ
(RCS), απασχολούν τεχνικές για να μειωθεί επίσης και η IR υπογραφή τους.
Παρά όλες τις προσπάθειες αυτές, είναι απλά αδύνατο να κάνεις μια τέτοια
πηγή θερμότητας, από ένα γρήγορα ιπτάμενο αεροσκάφος, να εξαφανισθεί.
Επομένως, τα συστήματα IRST φαίνεται να είναι μια βιώσιμη anti-stealth
προσέγγιση.
Στην παρούσα πρόταση, παρουσιάζονται και εξετάζονται η ακτινοβολία
IR και οι Αεροπορικές Εφαρμογές της, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί
των συστημάτων IRST, η αξιοποίηση των συστημάτων στο παρελθόν, παρόν
και μέλλον, καθώς επίσης εισήγηση για υποβολή πρότασης από το ΔΣ ΣΑΣΙ
προς την Ηγεσία της ΠΑ – ΥΠΕΘΑ – ΓΔΑΕΕ, για ενσωμάτωση συστήματος
IRST, στη διαμόρφωση της επικείμενης αναβάθμισης των F – 16.
Ακτινοβολία IR και Αεροπορικές Εφαρμογές
Κάθε σώμα με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν εκπέμπει θερμική ακτινοβολία. Για σώματα σε συνήθεις θερμοκρασίες, η εκπεμπόμενη
ακτινοβολία βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην μπάντα της υπέρυθρης ακτινοβολίας ή IR (InfraRed), η οποία βρίσκεται πάνω από τα ραδιοκύματα και
κάτω από το οπτικό φάσμα (υπέρυθρο: “υπό το ερυθρό”). Η ακτινοβολία IR
έχει πολλές χρήσεις, όπως νυχτερινή όραση, παρακολούθηση στόχου, θερμογραφία, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, φωτογραφία, φασματοσκοπία, μετεωρολογία, αστρονομία κλπ.
Επικεντρώνοντας στις στρατιωτικές χρήσεις και ιδίως αυτές που αφορούν στην αεροπορία, αναφέρονται οι ακόλουθες:
α. Οι πύραυλοι καθοδήγησης IR, εφαρμογή η οποία είναι και η παλαιότερη
(π.χ., ο γνωστός πύραυλος IR AIM-9 Sidewinder βρίσκεται σε υπηρεσία
πάνω από 60 έτη). Η κεφαλή των πυραύλων αυτών προσπαθεί να δει και
να παρακολουθήσει τα θερμά τμήματα του Α/Φ – στόχου, τα οποία προκαλούνται είτε λόγω θερμότητας της καύσης (κινητήρας, καυσαέρια), είτε
λόγω αεροδυναμικής τριβής (κώνος ραντάρ, χείλη προσβολής πτερύγων
και αεραγωγών κλπ). Επίσης, το Α/Φ αντανακλά ακτινοβολία IR του ήλιου
αλλά και της γης. Οι σύγχρονοι πύραυλοι βασίζονται πλέον σε τεχνολογία
Imaging IR (IIR), όπου ο αισθητήρας αντιλαμβάνεται μία πληρέστερη εικόνα του στόχου, με αποτέλεσμα την καλύτερη παρακολούθησή του.
β. Η οικογένεια FLIR (Forward Looking InfraRed), συστήματα τα οποία μπορούν να δουν μέρα και νύχτα, σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τους αντίστοιχους αισθητήρες TV, που εκμεταλλεύονται το οπτικό φάσμα.
Χρησιμοποιούνται κυρίως για απεικόνιση του περιβάλλοντος τη νύχτα,
για αναζήτηση ανθρώπων (π.χ., σε Ε/Π Super Puma για σκοπούς έρευνας
– διάσωσης), καθώς και για στοχοποίηση (όπως στο σύστημα LANTIRN
των Α/Φ F-16), ενώ έχουν επίσης ιστορία πάνω από μισό αιώνα.
γ. Τα συστήματα έρευνας και ιχνηλάτησης που λειτουργούν στην μπάντα IR
(InfraRed Search & Track – IRST). Yποκαθιστούν το ραντάρ, παρέχοντας
“σιωπηλή” ανίχνευση στόχων, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.
Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί Συστημάτων IRST
Τα συστήματα IRST, στη σύγχρονη μορφή τους, διαθέτουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Επιτρέπουν αποκάλυψη Α/Φ (με ξηρή ώση) σε αποστάσεις της τάξης
των 90 χλμ (49 ν.μ.) όταν ο στόχος φαίνεται από πίσω και σε 50 χλμ (27
ν.μ.) για θέαση από εμπρός, σύμφωνα με τιμές που έχουν ανακοινώσει ορισμένες κατασκευάστριες εταιρείες. Φυσικά, εάν ένα Α/Φ κάνει χρήση μετάκαυσης (ΑΒ), οι αντίστοιχες αποστάσεις αποκάλυψης αυξάνουν σημαντικά.

Εικόνα 1: Το σύστημα Skyward G-IRST (Infra-Red Search & Track) του Α/Φ Gripen
NG, ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα σήμερα, της Finmeccanica – Selex ES
(http://www.leonardocompany.com/en/-/skyward-g-irst)

Έχουν παθητική λειτουργία (δεν εκπέμπουν) και έτσι δεν αποκαλύπτεται
το φέρον Α/Φ. Με άλλα λόγια, ένα Α/Φ με IRST, μπορεί να πλησιάσει σιωπηλά (χωρίς χρήση του ραντάρ του), με τη βοήθεια του Συστήματος
Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ), και να φέρει ένα άλλο Α/Φ σε παραμέτρους
βολής, χωρίς το Α/Φ – στόχος να έχει αντιληφθεί το παραμικρό με το σύστημα αυτοπροστασίας του.
Παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς την κατεύθυνση, σε σχέση
με τα ραντάρ των Α/Φ.
Δεν παρεμβάλλονται, τουλάχιστον τόσο εύκολα όσο τα ραντάρ.
Όσον αφορά στους περιορισμούς τους, τα συστήματα IRST δεν μπορούν
από μόνα τους να παράσχουν ακριβή εκτίμηση της απόστασης του στόχου
και ως εκ τούτου να επιλύσουν επακριβώς την εξίσωση βολής (χωρίς αυτό
να απαγορεύει την εξαπόλυση πυραύλου προς την κατεύθυνση του στόχου).
Για το λόγο αυτό, συχνά συνδυάζονται με συστήματα Laser, τα οποία επιτρέπουν την μέτρηση της απόστασης. Όμως, αυτό αφ’ ενός μεν γίνεται σε
πολύ μικρότερες αποστάσεις (της τάξης των 10 ν.μ.), αφ’ ετέρου δε, μπορεί
να προδώσει το φέρον Α/Φ, καθώς ένα Α/Φ – στόχος εξοπλισμένο με κατάλληλους αισθητήρες (Laser Alert Detector) είναι σε θέση να αντιληφθεί
ότι φωτίζεται από Laser. Για το λόγο αυτό, αντί του Laser, το Α/Φ μπορεί
να χρησιμοποιήσει την απόσταση που υπολογίζεται από το ΣΑΕ, δεδομένο
το οποίο σε ένα δικτυοκεντρικό περιβάλλον θα μπορούσε να παρέχεται αυτόματα.
Ο σοβαρότερος όμως περιορισμός των συστημάτων IRST είναι η εξάρτηση της αποκάλυψης από τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, αν και οι προαναφερθείσες επιδόσεις (οι οποίες εκτιμάται ότι επιτυγχάνονται σε “καλό” καιρό) μπορούν να θεωρηθούν επαρκείς, αυτές μειώνονται όσο αυξάνεται η
υγρασία, ενώ σε βροχερό καιρό μειώνονται έως και κάτω από 50%.
Αντιθέτως, βελτιώνονται εάν η ατμόσφαιρα είναι πολύ ξηρή.
Όσον αφορά τα Α/Φ stealth, παρότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες μείωσης των εκπομπών τους και στο φάσμα IR, εκτιμάται ότι το IRST στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχει μεγαλύτερη απόσταση αποκάλυψης
σε σχέση με το ραντάρ του Α/Φ. Ειδικότερα το F-35, με σκοπό τη μείωση
του ίχνους IR, διαθέτει κινητήρα turbofan με αυξημένο λόγο παράκαμψης
(bypass ratio), πράγμα το οποίο σημαίνει μεγαλύτερη δευτερεύουσα ροή
σχετικά ψυχρού αέρα και χαμηλότερη θερμοκρασία καυσαερίων.
Επιπρόσθετα, ορισμένα τμήματά του ψύχονται με τη βοήθεια του καυσίμου,
το οποίο απορροφά ορισμένες ποσότητες θερμότητας. Όμως, ο κινητήρας
του F-35 εμφανίζει την υψηλότερη θερμοκρασία θαλάμου καύσης (άνω
των 2200°C), ενώ έχουν υπάρξει αναφορές ότι τα υλικά που χρησιμοποιεί
για απορρόφηση της ακτινοβολίας (RAM) μάλλον αυξάνουν την εκπομπή
στο φάσμα IR. Ως εκ τούτου, το Α/Φ F-35 (όπως και κάθε Α/Φ) αποτελεί μία
σημαντική πηγή θερμότητας σε σχέση με το ψυχρό υπόβαθρο του ουρανού.
Επομένως, παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, εκτιμάται ότι τα συστήματα IRST έχουν την δυνατότητα να εμπλέξουν το Α/Φ F-35 σε επιχειρησιακά χρήσιμες αποστάσεις, δεδομένου ότι και η ωφέλιμη εμβέλεια του
πυραύλου AMRAAM AIM-120C-7 κυμαίνεται σε ανάλογα επίπεδα. Σε κάθε
περίπτωση, όσον αφορά στο F-35, εάν ο καιρός είναι καλός και δεν υπάρχει
αυξημένη υγρασία, οι επιδόσεις του IRST εκτιμάται ότι είναι σαφώς καλύτερες σε σχέση με αυτές του ραντάρ. Σε περίπτωση δε που ο χειριστής του
F-35 κάνει χρήση μετάκαυσης, π.χ. εκτελώντας κάποιον ελιγμό αποφυγής
πυραύλου, τότε το θερμικό ίχνος του (και ως εκ τούτου η τρωτότητά του)
αυξάνονται δραματικά.
Πιο συγκεκριμένα, το ραντάρ AN/APG-68(V)9 των Α/Φ F-16 Block
52+/Adv. έχει υπολογιστεί ότι αποκαλύπτει το F-35 (από εμπρός) σε 11 –
12 ναυτικά μίλια, ενώ ένα σύγχρονο IRST μπορεί να το αποκαλύψει σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 25 ν.μ., τουλάχιστον σε καλό καιρό. Ακόμα όμως
και με αυξημένη υγρασία, το IRST θα παρέχει πλεονέκτημα σε σχέση με το
υπόψη ραντάρ. Εάν τώρα υποτεθεί ότι θα προχωρήσει η αναβάθμιση των
F-16 και ορισμένα εξ αυτών αποκτήσουν ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης
(AESA), τότε η αποκάλυψη του F-35 υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε λίγο
πάνω από 20 ν.μ., απόσταση επίσης μικρότερη από την αντίστοιχη του IRST.
Όσον αφορά δε την οπίσθια θέαση, αν και η απόσταση αποκάλυψης από ραντάρ επίσης αυξάνεται σε κάποιο βαθμό (καθώς το μέσο οπίσθιο RCS του F35 είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο εμπρόσθιο), η απόσταση αποκάλυψης
του IRST σχεδόν διπλασιάζεται, πλησιάζοντας τα 50 ν.μ.
Αξιοποίηση Συστημάτων IRST:
παρελθόν, παρόν και μέλλον
Η ιστορία των IRST είναι επίσης αρκετά μεγαλύτερη απ’ ό,τι νομίζουν

πολλοί. Αρκεί να αναφερθεί ότι το Phantom F-4B έφερε ένα πρώιμο σύστημα IRST (το οποίο όμως αργότερα αφαιρέθηκε). Στη συνέχεια υπήρξαν
και άλλα Α/Φ με IRST. Ίσως το κλασσικότερο παράδειγμα ήταν το IRST του
F-14D, της τελευταίας έκδοσης του Tomcat. Όμως, η μεγάλη εξέλιξη στα
ραντάρ κατά τις δεκαετίες του ‘80 και ‘90, καθώς και το γεγονός ότι η απόδοσή τους επηρεάζεται πολύ λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες, επισκίασε
τα IRST, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει κανένα Α/Φ εν υπηρεσία
με IRST στην USAF, με εξαίρεση το F-35. Το ενδιαφέρον είναι ότι εξαγωγικές εκδόσεις αμερικανικών Α/Φ χρησιμοποιούν IRST, όπως το σύστημα
Tiger Eyes, που φέρουν τα σαουδαραβικά F-15 ή ένα ανάλογο σύστημα που
φέρουν τα F-16 Block 60 των Η.Α.Ε.
Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς όλα τα
σύγχρονα ευρωπαϊκά Α/Φ φέρουν εξελιγμένα συστήματα IRST.
Ξεκινώντας από το Rafale, αυτό διαθέτει το OSF, ένα πλήρες σύστημα
(με IRST, FLIR, TV και Laser) και πλήρως ενσωματωμένο στο σύστημα
βολής του Α/Φ, το οποίο όμως είναι και το παλαιότερο. Ως εκ τούτου,
το κανάλι IR πρόκειται να αντικατασταθεί στην επόμενη έκδοση του
Rafale (Standard F4). Το Eurofighter διαθέτει το πολύ ικανό Pirate ενώ
το Gripen NG θα φέρει το ακόμα πιο εξελιγμένο σύστημα Skyward, το
οποίο χαρακτηρίζεται από την εταιρεία κατασκευής του ως σύστημα anti-stealth. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν έπαψε να χρησιμοποιεί
συστήματα IRST στα μαχητικά της Α/Φ εδώ και δεκαετίες, προφανώς
με τις ανάλογες βελτιώσεις.
Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, αν και το F-22 δεν φέρει IRST, το F-35 φέρει
δύο διαφορετικά ηλεκτρο-οπτικά συστήματα. Το ένα είναι ουσιαστικά το
Sniper (η εξέλιξη του LANTIRN) το οποίο φέρεται εσωτερικά και χρησιμοποιείται κυρίως για αποστολές αέρος – εδάφους. Το δεύτερο είναι το κατανεμημένο σύστημα διαφράγματος ή DAS, το οποίο περιλαμβάνει 6 αισθητήρες που καλύπτουν σφαιρικά το Α/Φ, επιτρέποντας στον πιλότο να βλέπει
ακόμα και μέσα από το Α/Φ, μέσω της εικόνας που προβάλλεται στην κάσκα
του. Παρέχει δυνατότητες IRST, βοηθά στην επίγνωση της επιχειρησιακής
κατάστασης, ενώ μπορεί να προειδοποιήσει σε περίπτωση επερχόμενου
πυραύλου. Αν και το DAS συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα,
όπως καθυστέρηση στην παρακολούθηση της κίνησης της κάσκας, εκτιμάται
ότι μακροπρόθεσμα θα αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στην φαρέτρα του
F-35.
Διαπιστώνοντας την εξέλιξη των εν λόγω συστημάτων αλλά και την
ανάπτυξη απειλών stealth από Ρωσία, Κίνα κλπ, οι Αμερικανοί επανα-ανακαλύπτουν τα IRST, παρουσιάζοντας σε πρώτη φάση το Legion Pod της
Lockheed Martin (έχει ήδη δοκιμασθεί σε F-16, μεταξύ άλλων), με αισθητήρα που φαίνεται να είναι εξέλιξη του παλαιότερου αισθητήρα του Tomcat.
Τέλος, πιο πρόσφατα εμφανίστηκε και το Open Pod της Northrop Grumman
σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή Leonardo (τέως Selex ES).

Εικόνα 2: Α/Φ F-16 εκτελεί πτήση δοκιμής με το σύστημα IRST Legion Pod της
Lockheed Martin, ενώ πρόσφατα και η Northrop Grumman πρότεινε το ανάλογο
σύστημα OpenPod (http://www.lockheedmartin.com/us/news/pressreleases/2015/june/mfc-063015-lockheed-martin-legion-pod.html)

Εισήγηση – Πρόταση
Κατόπιν τούτων, λαμβάνοντας υπόψη :
α. Την απειλή εξ ανατολών, όπως αυτή μετεξελίσσεται με τα Α/Φ stealth
F – 35.
β. Τις δυνατότητες των συστημάτων IRST για μεγαλύτερες αποστάσεις
αποκάλυψης και εμπλοκής στόχων stealth, σε σχέση με τα ραντάρ των
Α/Φ (είτε τα υφιστάμενα, είτε AESA), με παθητική λειτουργία, χωρίς να
“προδίδουν” το φέρον Α/Φ.
γ. Τις μέχρι σήμερα επιτυχείς προσπάθειες εγκατάστασης και επιχειρησιακής αξιοποίησης των συστημάτων IRST στα Μαχητικά αεροσκάφη , συμπεριλαμβανομένων και των αεροσκαφών F – 16.
Προτείνεται προς την Ηγεσία της ΠΑ – ΥΠΕΘΑ – ΓΔΑΕΕ η εξέταση
ένταξης στο επικείμενο πακέτο αναβάθμισης των Α/Φ F-16 της ΠΑ και
της πλήρους ενσωμάτωσης (συνεργασία με ραντάρ – Link – όπλα) ενός
συστήματος IRST.
***Επισήμανση
Με σκοπό τη μεγιστοποίηση του επιχειρησιακού οφέλους του προγράμματος αναβάθμισης των F-16, θα πρέπει να επισημανθεί η σημασία του
Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου και των ασύρματων τακτικών δικτύων,
όπως το Link16. Από όλες τις διαθέσιμες αναλύσεις, προκύπτει ότι κανένας
αισθητήρας (ραντάρ, IR, σύστημα αυτοπροστασίας ή ο,τιδήποτε άλλο) δεν
επιτρέπει σε ένα μαχητικό Α/Φ να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά από μόνο
του μία απειλή stealth. Αντιθέτως, ο συνδυασμός κατάλληλου Συστήματος
Αεροπορικού Ελέγχου, δικτυοκεντρικού περιβάλλοντος (για μετάδοση της
ευρύτερης επιχειρησιακής εικόνας στα μαχητικά) και η χρήση IRST / ραντάρ
(ιδανικά IRST + AESA), εννοείται με την εφαρμογή κατάλληλων τακτικών,
παρέχει σημαντικές δυνατότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης της απειλής.
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