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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

άθε χρόνο, κάθε Δεκέμβρη, όπως γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια,
εορτάζουμε τον ερχομό του Ημών Ιησού Χριστού στη γη. Πάνω
από 20 αιώνες πέρασαν από τότε που γεννήθηκε το περιούσιο άνθισμα της ζωής, για να φέρει τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Η γέννηση
του Θεού ως άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο γεγονός όλων των εποχών
και πάντων των αιώνων.
Τότε, σε ένα μικρό και φτωχικό χωριό, τη Βηθλεέμ, ένα ταλαιπωρημένο ζευγάρι μέσα στην καρδιά της κρύας νύχτας βρίσκεται στην είσοδο του χωριού και ψάχνει κατάλυμμα. Η νύχτα είναι παγερή! Τα φώτα,
τα τελευταία λυχνάρια στις φτωχικές καλύβες, σβήνουν. Μια αινιγματική
γαλήνη, μια κατανυχτική ησυχία σκεπάζει το χωριό! Στον ουρανό χιλιάδες
αστέρια τρεμοπαίζουν και φεγγοβoλoύν! Kαθρεφτίζονται στους βάλτους
και στα ρυάκια αντιφεγγίζοντας την ομορφιά τους στο χάος και το άπειρο!
Με χαριτωμένες κινήσεις αλλάζουν θέσεις και αγγίζουν τις καλύβες και
τους στάβλους. Ώσπου, ξαφνικά, ένα ολόλαμπρο αστέρι, εκθαμβωτικό
γεμάτο με φως του ουρανού, εμφανίζεται!
Πάνω σε ένα γαιδoυράκι, σκεπασμένη με κουβέρτα και μαντίλα στο
κεφάλι, μια νέα γυναίκα τρέμει από το κρύο, ενώ ο γενειοφόρος άντρας,
που περπατούσε πλάι της, της κρατάει απαλά το χέρι. Βιάζονται να φτάσουν μέσα στο χωριό. Βιάζονται πολύ! Έχει παγωνιά! Ο χιονισμένος
δρόμος γλιστράει πολύ! Αυτή η νύχτα είναι αλλιώτικη!!! Βρίσκουν ένα
προσωρινό καταφύγιο σ' ένα στάβλο, σκοτεινό και βρώμικο! 'Ενας στάβλος, ένας αυθεντικός στάβλος που είναι η κατοικία των ζώων. Εκεί θα
γεννηθεί ο Θεός!!! Η νεαρή ετοιμόγεννη γυναίκα γέρνει το κορμί της στο

Επίσημος Εορτασμός του Προστάτη
της Πολεμικής Αεροπορίας

πρόχειρο στρώμα από άχυρα πάνω στις ζεστές κοπριές των ζώων! Εκεί
γεννιέται το Άγιο Βρέφος! Σ’ αυτόν τον βρωμερό τόπο! Εκεί είναι το πρώτο
ενδιαίτημά Του! Χιλιάδες Άγγελοι περιφρουρούν και φυλάνε το στάβλο,
τους ευτυχισμένους γονείς και το νεογέννητο Μεσσία που αποκοιμιέται
στην ευωδιαστή αγκαλιά της Μάνας Του ακούγοντας το νανούρισμά της.
Στη Βηθλεέμ και τα περίχωρά της οι καρδιές και το πνεύμα όλου του κουρασμένου και βασανισμένου κόσμου γεμίζουν με αισθήματα χαράς κι ελπίδας. Οι πρώτοι που προσκυνούν το Άγιο Βρέφος είναι τα ζώα κι όχι οι
άνθρωπoι! Ένα γαιδουράκι κι ένα βόδι! Μετά οι ποιμένες προσκυνούν

το Θείο Βρέφος! Εκείνοι που ζουν σχεδόν πάντα στην αποτραβηγμένη
μοναξιά τους και τους οποίους τάραξε το Φως του υπέρλαμπρου Αστέρα
και τους συγκλόνισαν τα λόγια του Αγγέλου!
Ήταν μια γέννηση, η γέννηση ενός καινούργιου ανθρώπου, μια ψυχή
που πριν από λίγο φόρεσε σάρκα και βγήκε για να υποφέρει μαζί με άλλες
ψυχές. Είναι το τρομερό μυστικό του Θεού που γίνεται άνθρωπος!!! Η αισιοδοξία που προμηνούσε ο Θεϊκός ερχομός σκορπίστηκε στη Γη. Το
μήνυμα της αγάπης άρχισε να ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων! Ο
ερχομός Του ήταν ευλογία για τους ανθρώπους που ζούσαν δέσμιοι στη
σκλαβιά του φόβου, του μίσους και της έχθρας. Όλα άλλαξαν! Οι άνθρωποι γνώρισαν την Αλήθεια και άπλωσαν τα χέρια γεμάτοι στοργή στους
γύρω τους. Ας αφουγκραστούμε το ξεχασμένο συναίσθημα της Αγάπης
που Εκείνος δίδαξε πρoτρέπovτάς μας να συγχωρούμε αυτούς που μας
αδικούν! Να αγαπάμε τους διπλανούς μας! Να αγαπάμε αλλήλους! Να
αγαπάμε τους εχθρούς μας! Να γινόμαστε περισσότερο άνθρωποι!
Κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβρη, θα ξαναγεννιέται μέσα μας ο μικρός
Χριστός, ο Λυτρωτής του κόσμου, το γλυκύ έαρ της Παναγίας, το γλυκύτατο Τέκνο του Θεού, το Άνθος του ουρανού!!! Ας αφήσουμε τους διαλογισμούς μας κι ας γονατίσουμε μπροστά στο μεγάλο μυστήριο για να
έχουμε κι εμείς τον υμνωδό να μας προσκαλεί με τον ύμνο του: «Χριστός
γεννάται, δοξάσατε…ΑΜΗΝ».
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α, 9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α.

Στην εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στους πεσόντες στον πόλεμο
και την Ειρήνη Αξ/κους και οπλίτες της Π.Α.
Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 τελέστηκε όπως
και κάθε χρόνο, στην πλατεία Καραϊσκάκη Αθηνών η επιμνημόσυνος δέηση μνήμης και τιμής των πεσόντων Αεροπόρων στον πόλεμο και την ειρήνη. Τη σεμνή τελετή τίμησε με την παρουσία του
και κατέθεσε δάφνινο στεφάνι ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος
Χριστοδούλου.
Στην τελετή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Αρχηγού
Γ.Ε.ΕΘ.Α, ο Δκτης ΔΑΥ Υποπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς,
ο Δκτης Δ.Α.Ε Υποπτέραρχος (Ι) Θωμάς Χατζηαθανασίου, αντιπροσωπεία Αξιωματικών της πολεμικής Αεροπορίας, επίτιμοι Α/ΓΕΑ
εκπρόσωποι της ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ και εκπρόσωποι των διαφόρων
Συνδέσμων, Συλλόγων ΑΑΚΕ και Βετεράνων της Π.Α, μαθητές της
Σ.Ι και της ΣΤΥΑ καθώς και Απόστρατοι Αξιωματικοί των τριών
κλάδων των ενόπλων Δυνάμεων.
Ο πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Σπυρίδων
Καββούρης κατέθεσε στεφάνι και απεύθυνε τον κατωτέρω χαιρετισμό.

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, στη Σχολή
Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, ο επίσημος
εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)
Αρχάγγελου Μιχαήλ, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ.
Πάνου Καμμένου και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου.
Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Δέδες, ως
εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, εκπρόσωποι των Κομμάτων
της Βουλής, ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.
Αθηναγόρας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,
Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος, εκπρόσωποι των
Αρχηγών του Στρατού Ξηράς, της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η Ειδική Γραμματέας
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ. Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ
και ΓΕΑ, αντιπροσωπείες Ενώσεων Αποστράτων, Συλλόγων,
Συνδέσμων της ΠΑ, Σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών, πολιτικό
προσωπικό της ΠΑ, αντιπροσωπείες ξένων χωρών και τοπικές πολιτειακές Αρχές.
Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), εκπροσώπησε ο Γραμματέας του ΔΣ, Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κων.
Αναγνωστάκης.
Το ΔΣ/ΕΑΑΑ

Κύριε Αρχηγέ και Εκπρόσωπε του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας, Κύριοι Δκται ΔΑΥ και ΔΑΕ, Κύριε Πρόεδρε της
ΕΑΑΣ, Κύριε Εκπρόσωπε της ΕΑΑΝ, Κύριοι Πρόεδροι και
Εκπρόσωποι Συλλόγων, Συνδέσμων και Βετεράνων,
Κυρίες και Κύριοι,
Η αναπεμφθείσα σήμερον υπό της Μητρός εκκλησίας μας δέηση, υπέρ των πεσόντων Αεροπόρων μας, δεν είναι εκδήλωση
απορρέουσα μόνο, εκ των ακατάλυτων και αρρήστως συνυφασμένων με την ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους Χριστιανικών μας
παραδόσεων, αλλά ικανοποιεί και μια άλλη εξίσου επιτακτική και
ιστορική ανάγκη, η οποία χαρακτηρίζει το Λαό μας και αποτελεί το
κατ. Εξοχήν προτέρημα του. Την Ιστορική Μνήμη.
Η Ένωση Αποστράτων Αξκων Αεροπορίας, έχει ιερό καθήκον,
να διατηρεί ως Ιστορική Μνήμη, τη θυσία των πεσόντων συναδέλφων μας, από την εποχή που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα και να την
μεταφέρει στις νεότερες γενεές. Διότι οι Έλληνες Αεροπόροι με
τις παράτολμες πτήσεις των ανά τους αιθέρες, και σε όλα τα πεδία
των μαχών, υπερέβαλαν εαυτούς και πολέμησαν με πυγμή, χωρίς
φόβο για το θάνατο και με μοναδικό στόχο, να μείνει η Πατρίδα μας
ελεύθερη.
Αγωνίζοντο θαρραλέος και γενναίως, αλλά και το σπουδαιότερο εγνώριζαν να μεταδώσουν το θάρρος και την γενναιότητα,
εις τους υπό τας διαταγάς των.
Η ουρανομήκης δόξα, την οποία κατέκτησαν αγωνιζόμενοι για
την ελευθερία της πατρίδος μας, εμπνευσμένοι από την διδαχή των
αρχαίων προγόνων μας:
«Μητρός τε και Πατρός τε και των προγόνων απάντων τιμιότερων και σεμνότερων και αγνότερων εστίν η Πατρίς».

Δια τούτο δεν αρκεί να τιμάμε, μόνο δια λόγων την μνήμη των
πολύτιμων νεκρών συναδέλφων μας, αλλά θα πρέπει να ενθυμούμεθα και τον αφορισμό του Περικλέους:
«Ανδρών αγαθών έργων γενομένων έργων και δηλούσθε τας
τιμάς».
Δηλαδή αυτούς που δοξάσθησαν με τις πράξεις των, πρέπει
να τους τιμούμε με παρόμοιες δικές μας πράξεις. Ιδιαίτερα στις
μέρες μας κατά τις οποίες, οι προσεκτικοί παρατηρητές αντιλαμβάνονται, ότι τα τύμπανα και οι ιαχές του πολέμου μας πλησιάζουν. Οι έχοντες την ευθύνη για την ακεραιότητα της Χώρας, θα
πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή εις την διατήρηση, σε
υψηλά επίπεδα της μαχητικής ικανότητας των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ανεξάρτητα από την δυσμενέστατη οικονομική κρίση που
διερχόμεθα.
Άπαντες ημείς, οι σήμερον παριστάμενοι με ευγνωμοσύνη, αναγνωρίζουμε την απαράμιλλων θυσία των νεκρών συναδέλφων
μας και με βαθιά συναίσθηση, έχουμε εγείρει εις την ψυχή όλων
μας, στο βωμό λατρείας υπέρ των κοιμωμένων μας.
Αιωνία η μνήμη
Αθάνατοι Ήρωες

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 • Αρ. Φύλλου 552

2

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Την 19η ποιητική συλλογή με τίτλο «Ισόβιος Πνευματικός Ποιητικός Αγώνας»
από τις εκδόσεις «ΜΕΜΦΙΣ» ΑΕ κυκλοφόρησε πρόσφατα ο πολυγραφότατος συνάδελφος Ταξίαρχος εν αποστρατεία Αντώνης Χρήστου Δημητρίου.
Πιστός οπαδός του 15σύλλαβου στίχου, ο Αντώνης αποδίδει τέλεια την ποιητική
πλοκή των θεμάτων του.
Στην εκδοθείσα ποιητική συλλογή διαβάζουμε ποιήματα που άπτονται της κοινωνικής ζωής, αλλά και ιστορικών συμβάντων και γεγονότων στην πατρίδα μας.
Όλα τα ποιήματα «ντυμένα» στον 15σύλλαβο δίδουν μια ευχάριστη διάθεση στον
αναγνώστη να τα απαγγείλει, αλλά και να ταξιδέψει με αυτά νοερά.
Αγαπητέ Αντώνη, η ΕΑΑΑ σου εύχεται να είναι καλοτάξιδο το ποιητικό πόνημά
σου και είμαστε σε αναμονή της 20ης ποιητικής συλλογής σου.
Εκ της ΕΑΑΑ

Ανακοίνωση Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
για την τροπολογία "μπάλωμα"
του άρθρου 12 του Ν.4387/16

ZHTOYNTAI ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΣΤΟ 251ΓΝΑ
Από τη Διοίκηση του 251ΓΝΑ διατέθηκε χώρος κατάλληλος και εξοπλισμένος
για τη στέγαση του γραφείου εξυπηρέτησης των αποστράτων-Προνοίας της ΕΑΑΑ
που βρίσκεται στο ισόγειο πλησίον των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου.
Για την επάνδρωση του γραφείου αυτού ζητούνται εθελοντές – εθελόντριες για
μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα. Λεπτομέρειες από τον Επγο ε.α Γεώργιο Γονατά
τηλ: 6983506597.
Η ΕΑΑΑ ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του 251 ΓΝΑ και ιδιαίτερα το Διοικητή
Ταξίαρχο (ΥΙ) Αντώνιο Κοτσιράκη.

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 10 429-6973998353
14-11-2017

Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αγορά
παιγνίων» τροπολογία του άρθρου 12 του ν.4387/2016, που αφορά στις Συντάξεις Χηρείας, την τελευταία ημέρα συζήτησης στις επιτροπές της Βουλής με αποτέλεσμα να μη δοθεί η δυνατότητα στο
Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α, να εκφράσει τις απόψεις του.
Ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α για ακόμα μια φορά εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια
του, αφού δεν έγινε καν προσπάθεια επίλυσης των βασικών και αδιαπραγμάτευτων αιτημάτων του
που δεν είναι άλλα από την άρση των ηλικιακών κριτηρίων κατάργησης των Συντάξεων Χηρείας και
την επαναφορά του 70% του ποσοστού χορήγησης της σύνταξης του εκλιπόντος. Η κυβέρνηση, δυστυχώς, συνεχίζει να συμπεριφέρεται στις χήρες και τα ορφανά με υποτιμητικό και αναξιοπρεπή
τρόπο.
Η νέα αυτή τροποποίηση του νόμου Κατρούγκαλου, η 18η μέχρι σήμερα, δίνει την αίσθηση ότι το
τεράστιο κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα που δημιούργησε σε μια αδύναμη και χτυπημένη από τη μοίρα
κοινωνική ομάδα, αντιμετωπίζεται με μπαλώματα και προσωρινές λύσεις. Οι συντάξεις – φιλοδώρημα, κάτω των 185 ευρώ, είναι έργο του νόμου Κατρούγκαλου, που ανακάλυψε η κυβέρνηση 15
μήνες μετά την ψήφιση του. Η μη ύπαρξη κατώτατου ορίου σύνταξης το ίδιο. Δικά της λάθη προσπαθεί
να διορθώσει τώρα. Τι θα γίνει όμως μετά τη τριετία; Ποιο το ύψος των λοιπών συντάξεων; Πόσο
τελικά κοστολογείται η αξιοπρέπεια και η ανθρώπινη ζωή;
Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΟΣ
Το θέατρο Ακάδημος (Ιπποκράτους 17 και Ακαδημίας) δίνει στα μέλη σας την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με €7 το άτομο αντί για €20 , τη μουσική υπερπαραγωγή Το Show με πρωταγωνίστρια την Ελντα
Πανοπούλου, ζωντανή ορχήστρα επι σκηνής και 8 ακόμα ηθοποιούς, σε κείμενα Γιώργου Γαλίτη και μουσική
Γιώργου Αλκαίου, πολύ χορό , τραγούδι, και έξυπνα σκετς με πολύ γέλιο.
HMEΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.30 ΚΑΙ 21.30
ΚΥΡΙΑΚΗ : 19.30
Η προσφορά ισχύει κάνοντας τηλεφωνική κράτηση με τον κωδικό "EAAA'' έως 31/12/2017 για όλες
τις ημέρες και ώρες παραστάσεων.
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 210.3625119 (Τετάρτη-Κυριακή 10.30-13.30 και 17.00-21.00)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6/17
1.-Μετά από πολυετείς προσπάθειες του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων
Αποστράτων , έγινε δεκτό από τον ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένο το αίτημα για θέσπιση της Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου.
2.-Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε η ΠαΔ 9-11/2012 (Παράρτημα ΣΤ) από 28-09-2016 του
Α/ΓΕΕΘΑ , με την οποία καθορίζεται όπως ο εορτασμός της Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου
να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων
Δυνάμεων την 21 Νοεμβρίου.
3.-Με την εν λόγω ΠαΔ ορίζονται τα ακόλουθα :
α.-Ως Βετεράνοι νοούνται όσοι έλαβαν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις.
β.-Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:
(1).-Συμμετοχή των Προέδρων των τριών Ενώσεων Αποστράτων καθώς και μικρής αντιπροσωπείας αποστράτων και Βετεράνων στην επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.
(2).-Κατά την εκφώνηση το πανηγυρικού , μετά την δοξολογία , να γίνεται μνεία στην Ημέρα
του Αποστράτου/Βετεράνου.
(3).-Κατάθεση στεφάνου στο Μ.Α.Σ. από τον Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου των
τριών Ενώσεων Αποστράτων και από εκπρόσωπο των Βετεράνων.
(4).-Αναφορικά με τον εορτασμό στην λοιπή Χώρα , στις αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα γίνουν σε πόλεις όπου υπάρχουν Παραρτήματα των Ενώσεων , θα υπάρχει συμμετοχή αποστράτων
και Βετεράνων στην επίσημη δοξολογία και κατάθεση στεφάνου με ευθύνη της Περιφέρειας και
του εκάστοτε ΑΔΦ.
4.-Αναφορικά με τις εκδηλώσεις εκτός Αθηνών , η συμμετοχή και η κατάθεση στεφάνου, σε
πόλεις όπου υπάρχουν Παραρτήματα πέραν της μίας Ένωσης Αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ)
θα γίνεται με συνεννόηση των Παραρτημάτων όλων των Ενώσεων.
Αντιστράτηγος .ε.α. Β.Ροζής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.Γρ.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

Επιμνημόσυνος Δέηση υπέρ
των θυμάτων του Δεκέμβρη 1944
Την 3-12-2017 στην επιμνημόσυνο Δέηση του Μακρυγιάννη για τα ηρωικά θύματα που πολέμησαν γενναία για να
παραμείνει η Ελλάδα ελεύθερη, η Ε.Α.Α.Α παρευρέθηκε δια
του Αντιπροέδρου αυτής Υπτχου (Ι) ε.α Ιωάννη Κολοβού ο
οποίος κατέθεσε στεφάνι ευγνωμοσύνης.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

12/12/2017
18/12/2017.

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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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΑΑΑ 2018
Η κοπή πίτας της ΕΑΑΑ για το 2018 θα πραγματοποιηθεί τη
Κυριακή 28/1/2018 και με ώρα έναρξης 12:00 στο ΚΕΔΑ/Ζ.
Για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης και έπειτα από συνεργασία ΕΑΑΑ και ΚΕΔΑ/Ζ καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Το ΚΕΔΑ/Ζ θα είναι κλειστό την ημέρα αυτή. Θα επιτρέπεται η είσοδος ΜΟΝΟ στου έχοντας προσκλήσεις.
β. Η ΕΑΑΑ θα διαθέτει προσκλήσεις στα μέλη της από
15/1/2018 .
γ. Κάθε μέλος της θα δικαιούται να συνοδεύεται με ένα

ακόμη μέλος. Για τα παιδιά και τα εγγόνια απαγορεύεται η
είσοδος την ημέρα αυτή.
δ. Επειδή η πρόσκληση θα αναγράφει το όνομα και το
αριθμό του τραπεζιού που θα καθίσει το κάθε άτομο παρακαλούνται τα Παραρτήματα και οι σύλλογοι να γνωρίσουν
στην ΕΑΑΑ τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων τους. Ο
κάθε σύλλογος θα εκπροσωπείται μία πρόσκληση των 2 ατόμων.
Η ΕΑΑΑ έχει ζητήσει από το ΓΕΑ την διάθεση λεωφο-

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. 313
Ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2017
ΠΡΟΣ : Πρωθυπουργό κ.Α.Τσίπρα ( και Πρόεδρο Κόμματος ΣΥ.ΡΙΖ.Α)
ΚΟΙΝ : 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 Οικονομικών κ. Ε.Τσακαλώτο
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 : Θέματα Αποστράτων
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)
ζ.-Έγγραφο Συντονιστικού αρ.πρωτ. 235 από 12-09-2017
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ.
1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ν.Π.Δ.Δ. (Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α.), απέστειλε επιστολή με Αριθ. Πρωτ.235 από
12 Σεπ. 2017 (σχετικό ζ) προς τον Υπουργό Οικονομικών κ.Τσακαλώτο, με κοινοποίηση σε εσάς, τον Πρόεδρο της Βουλής , τους Υπουργούς Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου, Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένο, καθώς και σε όλους τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.
2.-Η υπόψη επιστολή περιέγραφε λεπτομερώς το ιστορικό σχετικά με τη δικαίωση μας, με δύο μάλιστα αποφάσεις της ολομέλειας του Σ.τ.Ε., σχετικά με την επιστροφή
των συνταξιοδοτικών πράξεων στο καθεστώς της 31- 07 – 2012, χωρίς την πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης και υποβάλαμε συνημμένα σχέδιο νόμου για τη πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις αυτές.
3.-Αν και παρήλθε αρκετός χρόνος, και με δεδομένο ότι την 31-12-2017 σταματά η καταβολή των αναδρομικών, από τη μερική συμμόρφωση, με επακόλουθο αποτέλεσμα
την περαιτέρω μείωση εισοδήματος, δεν είδαμε καμία ενέργεια προς τη κατεύθυνση αυτή , η οποία μάλιστα υπήρξε και προεκλογική σας εξαγγελία .Αντιθέτως στις 13
Νοε.2017 λόγω του πλεονάσματος που υπήρξε, που ασφαλέστατα αυτό οφείλεται και σε εμάς, εξαγγείλατε κοινωνικές παροχές ύψους 1.400.000.000 ευρώ χωρίς σε αυτές
να συμπεριλαμβανόμαστε για μια ακόμη φορά.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
4.-Θεωρώντας ότι ζούμε σε ευνομούμενη πολιτεία, όπου οι νόμοι εφαρμόζονται και αποκαθίσταται το δίκαιο, ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπιστούμε ως ισότιμοι Έλληνες
πολίτες και όχι ως παρίες , καθόσον πολλάκις και εσείς προσωπικά έχετε αναφερθεί στη διαχρονική προσφορά του Έλληνα Στρατιωτικού και εμείς ως απόστρατοι δεν θα
αντιμετωπιστούμε για άλλη μία φορά όπως τα άλογα όταν γερνούν.
5.-Το προσωπικό των Ε.Δ. και των Σ.Α. εν ενεργεία αλλά και εν αποστρατεία, ποτέ δεν έτυχε ιδιαίτερης μεταχείρισης και δεν υπήρξαμε προνομιούχοι την περίοδο της
ευμάρειας και ούτε αυτό επιζητούμε και τώρα, αλλά απόδοση δικαιοσύνης και αναγνώριση της προσφοράς μας.
6.-Αντιθέτως έχουμε υποστεί από το 2010 έως σήμερα πάνω από 20 μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές μας (χωρίς φυσικά να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις
μειώσεις, από τα υπόλοιπα δημοσιοοικονομικά μέτρα , συνέπεια των μνημονιακών μέτρων και τα οποία αφορούσαν στο σύνολο των συμπολιτών μας). Μειώσεις στις
συντάξεις ή αυξήσεις των κρατήσεων επί των συντάξεων ή επιπλέον περικοπές , που προκάλεσαν κατά σειρά νόμοι, όπως Ν. 3833/2010, Ν. 3845/2012 ,Ν. 4093/2012,
Ν.3845 και 3847/2010, Ν.3863 και 3865/2010, Ν.3986/2011, Ν.4002/2011 και Ν.4024/2011 (ρατσιστικός ηλικιακός νόμος), Ν.4051/2012, Ν.4307/2014, Ν.4337/15
και 4336/15 και τέλος ο ισοπεδωτικός ν.4387/2016 με τον οποίο και κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στις αποφάσεις του ΣτΕ, επήλθαν δραστικές αλλαγές στον
υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών των στελεχών των ΕΔ & ΣΑ, με κύρια αυτήν , της απεμπλοκής των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών με αυτές των αποστράτων
και της ένταξης τους στον ΕΦΚΑ !!!! . Όλα αυτά με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017 και με διαρκή κατάθεση στη συνέχεια τροπολογιών μέσω των οποίων :
-Καταργείται η προσωπική διαφορά με μείωση ως και 18% στην
καταβαλλόμενη σύνταξη
-Καταργείται το επίδομα συζύγου και τέκνων
-Καταργείται η έκπτωση του φόρου 1,5%
-Μειώνεται το αφορολόγητο ποσό
-Μειώθηκε το εφάπαξ βοήθημα
-Προβλέφθηκε ανώτατο όριο σύνταξης τα 2000 ευρώ με αποτέλεσμα να
υποστούν μειώσεις το σύνολο των αποστράτων υψηλόβαθμων- ανώτατων Αξκων , αλλά και όσων ελάμβαναν επίδομα επικινδυνότητας (6μηνα) που είχε συνυπολογισθεί στην έκδοση της τελικής συνταξιοδοτικής πράξης.
-Αυξήθηκε το κόστος αναγνωρίσεων ετών μονάδων εκστρατείας (μάχιμης πενταετίας).
- Μειώθηκαν οι συντάξεις χηρείας (50% της σύνταξης του εκλιπόντος) , ενώ υπάρχει και πρόβλεψη λήψεως μόνο για μια 3ετία (ηλικιακά κριτήρια επιζώντος συζύγου)
Κύριε Πρωθυπουργέ,
7.-Δεν είμαστε γόνοι εφοπλιστών, βιομηχάνων, τραπεζιτών, μεγαλοεπιχειρηματιών, πολιτικών κ.α. αλλά παιδιά αγροτών , εργατών, μικροεπαγγελματιών, δημοσίων
και ιδιωτικών υπαλλήλων και γενικά αναπόσπαστο κομμάτι του απλά εργαζόμενου λαού.
Αντιμετωπίστε μας έτσι γιατί αυτό είναι δίκαιο και σωστό , αρχίζοντας από την επιστροφή των συντάξεών μας στην 31-07-2012
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.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

ρείου για τη μεταφορά των μελών μας προς και από ΚΕΔΑ/Ζ.
Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από την ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5
Αθήνα πλατεία Κάνιγγος) στις 10:30. Θα ακολουθήσει την διαδρομή Κάνιγγος Ζούμπερι μέσω των οδών Ακαδημίας – Βασ.
Σοφίας- Μεσογείων – Μαραθώνος με ενδιάμεσες στάσεις στην
πλατεία Ρηγίλλης . στο ΥΠΕΘΑ (έναντι στάσεως μετρό), πλατεία
Αγ. Παρασκευής και στο σταθμό μετρό Παλλήνης .Αναχώρηση
από ΚΕΔΑ/Ζ στις 16:00 ακολουθώντας την αντίθετη διαδρομή
με τις ανωτέρω στάσεις.

Λειτουργία Καρδιοχειρουργικού /
Θωρακοχειρουργικού
Εξωτερικού Ιατρείου
1. Σας γνωρίζουμε ότι από 27 Νοεμβρίου 2017, θα λειτουργήσει στο ΝΙΜΤΣ Καρδιοχειρουργικό / Θωρακοχειρουργικό Εξωτερικό Ιατρείο.
2. Το Ιατρείο θα εξετάζει κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από
08:00 έως 14:00, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, το
οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κλείσει στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα: 2107288367 και 210-7227523.
3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των μελών
σας.

Λειτουργία ΚΕΔΑ/Ζ
Κατά την περίοδο Εορτασμού
Χριστουγέννων
1. Σας αναφέρουμε ότι η Μονάδα μας, πρόκειται να λειτουργήσει καθ όλη την περίοδο εορτασμού των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, από τις 22 Δεκ 2017 έως και 7 Ιαν
2018.
2. Συγκεκριμένα από 22 Δεκ 2017, θα ξεκινήσει η καθημερινή λειτουργία της λέσχης Παραθεριστών (γεύμα – δείπνο) και του μπαρ ημιώροφου, καθώς και η διάθεση
δωματίων Μοτέλ – οικημάτων για τους ε.ε και ε.α δικαιούχους (ως ημερομηνία παράδοσης δωματίων ορίζεται το
πρωινό της 7 Ιαν 2018).
3. Συναφώς σας αναφέρουμε ότι η Μονάδα προγραμματίζει χοροεσπερίδες για την παραμονή Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς στις 24 Δεκ 2017 και 31 Δεκ 2017 αντίστοιχα, με εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής δώδεκα (12)
Ευρώ. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η Λέσχη Παραθεριστών θα παραμείνει κλειστή το μεσημέρι της 25 Δεκ 2017
και 1 Ιαν 2018.
4. Προσκλήσεις των ανωτέρω χοροεσπερίδων θα διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά από το Γραφείο Υποδοχής ΚΕΔΑ/Ζ (τηλ. 22940-5-1158) από την Παρασκευή 15
Δεκ 2017 έως την 21 Δεκ 2017 για προσκλήσεις Χοροεσπερίδας Χριστουγέννων και έως την 28 Δεκ 2017 για προσκλήσεις Χοροεσπερίδας Πρωτοχρονιάς. Επισημαίνεται ότι
όσον αφορά τις εκδηλώσεις, δεν γίνεται δεκτή καμιά τηλεφωνική κράτηση.
5. Η Μονάδα μετά την εορταστική περίοδο θα παραμείνει
κλειστή από 8 έως 22 Ιαν 2018, προκειμένου να προετοιμαστεί για εκδηλώσεις διαφορών φορέων.
6. Χειριστής θέματος: Ανθσγός (ΤΜΜ) Αντώνιος Γαβαλάς
(τηλ. Εσωτ: 685-1158).

Κάλαντα στους Αποστράτους
Και φέτος κάλαντα θα πω, σ΄ όλους τους Αποστράτους
για να τους βρει το «δέκα-οχτώ», ντούρους και κοτσονάτους.
Να ’ναι γεροί και όρθιοι, καθ’ όλη τη χρονιά
και ούτε μία …εξέταση, στο Νίμιτς ή στο ΓΝΑ.
Να έχουν όλη τη χρονιά, χαρά και ευτυχία
ν’ αφήσουνε χωρίς δουλειά, όλα τα …φαρμακεία.
Να τρων τα …κοκορέτσια τους, κεμπάπια, κοντοσούβλια
να πίνουν το κρασάκι τους, με γλέντια και τραγούδια.
Γιατί πρέπει οι Απόστρατοι, λεβέντικα να ζήσουν
αφού ξέρουν πως αν χρειαστεί, ξανά θα πολεμήσουν.
Πράγμα που το απεύχομαι και να ’χουμε Ειρήνη
για να χαρούμε τη ζωή, που ο Θεός μα δίνει.
Χρόνια Πολλά. Καλή Χρονιά.
Ηλίας Γ. Σβάρνας
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®ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΑΕΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΕΥΧΕΣ
Αθήνα, 29η Νοεμβρίου 2017

Αγαπητές και Αγαπητοί συνΟικοπεδούχοι στον Αετό Καρύστου,
Σχεδόν ολόκληρο το 2017 το περάσαμε εργαζόμενοι για την
επόμενη ημέρα του Συλλόγου μας, δηλαδή την μετατροπή του στον
«Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αετού Καρύστου «Ο
ΙΚΑΡΟΣ», καθώς και με την παρακολούθηση και συμμετοχή στις
δύο Γενικές Συνελεύσεις του Συνεταιρισμού μας (25-6-2017 και
26-11-2017), στις οποίες ελήφθησαν αρκετές αποφάσεις και εξαγγέλθηκαν σημαντικά μέτρα και για τον οικισμό μας. Δυστυχώς και
στα δύο αυτά σημαντικά γεγονότα η προσέλευση των Οικοπεδούχων – Μελών του Συλλόγου και του Συνεταιρισμού, ήταν μικρή και
η συμμετοχή των παρόντων στη διαδικασία ήταν υποτονική, παρά
την ενημέρωση που παρέχει τακτικά ο Σύλλογός μας για τα προβλήματα και τις επιδιώξεις βελτίωσης του Οικισμού μας.
Για όλα αυτά τα θέματα, οικονομικά, περιουσιακά, και προοπτικών αξιοποίησης της περιουσίας μας ο Σύλλογός μας θα σας ενημερώσει με νεώτερη εκτενή επιστολή, που θα επιδιωχθεί να
περιληφθεί στην Ηχώ των Αιθέρων του Ιανουαρίου 2018, καθώς
επίσης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όσα Μέλη μας
έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) στον Σύλλογο των Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου.
Αυτές τις χαρμόσυνες ημέρες εν όψει των Εορτών των Χριστουγέννων. . . .
Το Διοικητικό Συμβούλιο και Ε.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται
από καρδιάς σε Εσάς και τις Οικογένειές σας. . . .
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΌΔΩΣΉ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΣΑΣ...
Με εκτίμηση, το ΔΣ του Συλλόγου Οικοπεδούχων
Αετού Καρύστου,
Γεώργιος Κάργας, Πρόεδρος
Αστέριος Ματαφτσής, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Δελλής, Γραμματέας
Αθανάσιος Πάνος, Ταμίας,
Ελένη Λιβανίου, Μέλος,
Ηλίας Σβάρνας, Μέλος,
(μία θέση στο Δ.Σ. κενή, λόγω της απώλειας
του Αχιλλέα Αυδή)
και η Ε.Ε. του Συλλόγου Οικοπεδούχων
του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού Καρύστου:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ

®EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΠΣΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Την Κυριακή 05 Νοε 2017 έγινε δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου στη Βασιλειάδα, παρουσία εκπροσώπων της Βουλής των
Ελλήνων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ΕΔ και των ΣΑ, κατοίκων
του χωριού και μαθητών. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο (πλατεία του χωριού) που φέρει το όνομα του ήρωα Υποσμηναγού.
Ο Δήμος Καστοριάς το 2017 τοποθέτησε αναθηματική πλάκα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης στους ήρωες, Υποσμηναγό Ευάγγελο Γιάνναρη
και Αρχισμηνία Λεωνίδα Τσάντα. Την Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), εκπροσώπησε ο Γραμματέας του
ΔΣ, Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κων. Αναγνωστάκης, ο οποίος εκφώνησε τον
παρακάτω χαιρετισμό και κατέθεσε και στέφανο.
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε τ. Πρόεδρε της ΒτΕ
Κύριες και κύριοι βουλευτές
Κύριε αντιπεριφερειάρχη
Κύριε ταξίαρχε εκπρόσωπε του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας.
Αγαπητοί μαθητές
Κυρίες και κύριοι
Εκ μέρους του Προέδρου και των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΑ χαιρετίζω
τη σημερινή ημέρα, που είναι ημέρα τιμής και μνήμης προς τον ήρωα
Υπσγο Ευάγγελο Γιάνναρη, ο οποίος έπεσε στις 30 Οκτ.1940 σε αερομαχία με ιταλικά Α/φη στην περιοχή της Βασιλειάδας. Ο Ευάγγ.
Γιάνναρης γεννήθηκε το 1916 στην Αθήνα. Το Σεπτέμβριο του 1936
κατατάχθηκε στο Τμήμα Αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας.
Αποφοίτησε τον Αύγουστο του 1939 με τον βαθμό του
Ανθυποσμηναγού και το πτυχίο του χειριστή.
Ο Ευάγγ. Γιάνναρης με τον ηρωικό του θάνατο έρχεται να διδάξει
στις νεότερες γενιές αρχές και αξίες, όπως η φιλοπατρία, η αυτοθυσία,
η αυταπάρνηση και η αξία της φίλιας. Όταν το πρωί της 30ης
Οκτώβριου 1940 ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των πολεμικών αποστολών του 2ου Ανεξάρτητου Σμήνους Παρατηρήσεως ο Ευάγγ.

Με αυτά τα ιδανικά μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε και σύμφωνα με
αυτά ενήργησε και έγινε ο πρώτος ήρωας της Ελληνικής Αεροπορίας,
που θυσιάστηκε στο βωμό του πολέμου αυτού.
Ο Ευάγγ. Γιάνναρης κατέχει τιμητικά την πρώτη θέση στο Πάνθεο
των ηρωικών νεκρών Αξιωματικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και
από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Δίκαια η πατρίδα
μας τον τίμησε με τον Σταυρό του Ιπταμένου στις 20 Φεβ. 1941.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του Υποσμηναγού Ευάγγ. Γιάνναρη, αλλά
και όΟ γνωστός ποιητής και Σμχος ε.α. Ηλίας Σβάρνας εμπνεύστηκε
για τον ήρωα Ευάγγ. Γιάνναρη το εξαιρετικό ποίημα που ακολουθεί:

Γιάνναρης διαπίστωσε ότι ο ίδιος δεν είχε προγραμματιστεί για τις πολεμικές αποστολές της ημέρας αυτής, αλλά αντίθετα είχε προγραμματιστεί φίλος του που είχε φθάσει αργά τη νύκτα στο Σμήνος άυπνος
και κουρασμένος. Πιστός στη φιλία και στο καθήκον παρουσιάζεται
άμεσα στο Διοικητή του Σμήνους του και προσφέρθηκε οικειοθελώς
να τον αντικαταστήσει. Δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή ότι η μάχη που θα
έδινε θα ήταν άνιση καθόσον θα αντιμετώπιζε περισσότερα ιταλικά
αεροσκάφη. Δεν σκέφτηκε ότι οι αποστολές αυτές σύμφωνα με τη λογική ήσαν αποστολές αυτοκτονίας. Δεν σκέφτηκε ότι η πτήση αυτή
μπορεί να ήταν η τελευταία του. Πιστός στο καθήκον αψηφά το κίνδυνο
βάζοντας πάνω από όλα την πατρίδα και η μόνη σκέψη που κυριαρχούσε στο μυαλό του ήταν ότι έπρεπε να την υπερασπιστεί που κινδύνευε.

Ωδή στο Σμηναγό Ευάγγελο Γιάνναρη
Υψώθηκες αϊτόφτερε
και χίμηξες στους «γύπες»
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ είπες
με ουρανοκραυγή
και έσυρες ψηλά εκεί
πρώτος
των αθανάτων το χορό
στου ουρανού το οχυρό.
Η μέρα αποφράδα
η μάχη άνιση
μα και τιμητική για τη Βασιλειάδα
το εχθρικό το βόλι
ψηλά στον ουρανό της
αϊτέ μου να σε βρει.
Ηλίας Γ. Σβάρνας
Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστάκης
Ασμχος ε.α Γραμματέας ΔΣ/ΕΑΑΑ
& Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 • Αρ. Φύλλου 552

6

®AΡΘΡΑ

8η Νοεμβρίου Εορτή των Αρχαγγέλων
Μιχαήλ - Γαβριήλ, Εορτάζει η Π.Α.

Η

8η Νοεμβρίου, εορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ
και Γαβριήλ, εορτάζεται πανηγυρικά από την
Π.Α. με ποικίλες εκδηλώσεις ιστορικού αεροπορικού ενδιαφέροντος, με επιδείξεις και επισκέψεις
των πολιτών στις Μονάδες και κυρίως στο αεροδρόμιο
Δεκελείας που εκεί υπάρχουν οι Σχολές και τα κέντρα
εκπαδεύσεως των στελεχών της καθώς και το πλούσιο σε εκθέματα και ιστορία Αεροπορικό Μουσείο.
Η Π.Α. αποτελεί και στην ειρηνική περίοδο, μαζί με
τα λοιπά όπλα των Ε.Δ., βασικό παράγοντα διατήρησης
αυτής της ειρήνης σε μια άστατη ευρύτερη περιοχή και
μάλιστα απέναντι σε έναν εξ ανατολών μας γείτονα,
που συνεχώς προκαλεί με αλλεπάλληλες εναέριες και
θαλάσσιες παραβιάσεις στο Αιγαίο μας, μη σεβόμενος
τις διεθνείς συνθήκες, το διεθνές δίκαιο που απορρέει
από αυτές, αλλά και την συμπεριφορά καλής και ειρηνικής γειτονίας.
Μία σημαντική εκδήλωση στα πλαίσια της εορτής
της Π.Α, έγινε από την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος
(Α.ΑΚ.Ε.) το βράδυ της 6ης/11/17 στο αμφιθέατρο του
251 ΓΝΑ. Στην εκδήλωση αυτή ιδιαίτερα αρίστη εντύπωση έκανε η κεντρική ομιλία του Καθηγητού
Ιστορικού Κου Κωνσταντίνου Λαγού, ο οποίος μας παρουσίασε και ανέλυσε με πλήρη στοιχεία και εικόνες
την αποφασιστική δράση της Π.Α.σε όλη την διάρκεια

του Β΄παγκοσμίου πολέμου εναντίον πανίσχυρων και
πολυπληθέστερων Π.Α. της φασιστικής τότε Ιταλίας
του Μουσολίνι και στη συνέχεια εναντίον της ναζιστικής λουτβάφε του Χίτλερ, αλλά και την όλη εξέλιξή
της Π.Α, της ΕΒΑ, όπως τότε ελέγετο, στις 10ετίες του
΄50 και ΄60 και τα κατορθώματά της στην αποστολή
της Κορέας. Μαζί με τους λιγοστούς Αεροπόρους της
Αγγλικής ΡΑΦ πολέμησαν με γενναιότητα σε όλα τα
μέτωπα στην Ελλάδα, στην Μέση Ανατολή, στην
Αφρική και ακόμη και μέσα στην Ιταλία. με επί πλέον
επικίνδυνες αποστολές εναντίον εχθρικών νηοπομπών
στην Μεσόγειο. Το τίμημα σε Ανθρώπινο δυναμικό,
όπως ετόνισε ο Κος Καθηγητής, με συγκεκριμένα ονόματα Αεροπόρων που έπεσαν στον βωμό του καθήκοντος για την Ελευθερία της Πατρίδος και όχι μόνο, ήταν
μέγιστο, κάτι που αναγνώρισαν και εκτίμησαν οι νικητές τότε Σύμμαχοί μας, που σύντομα όμως όλα σχεδόν
αυτά ξεχάστηκαν. Ευχαριστούμε πολύ τον Κον
Καθηγητή για την όντως εμπεριστατωμένη του ομιλία,
καταχειροκροτήθηκε και διδάσκει και στην Σ.Ι.
Εμείς προσθέτουμε ότι μέσα σε αυτά που τότε ξεχάστηκαν είναι και η Ελληνική Β. Ήπειρος, η οποία δύο
φορές ελευθερώθηκε από τον Ελληνικό στρατό και
όμως έχει παραμείνει υπό Αλβανική κατοχή και βλέπουμε ακόμη και σήμερα η Αλβανική εξουσία να προ-

σπαθεί να αφανίσει τον εκεί Ελληνισμό καταστρέφοντας και αρπάζοντας τις περιουσίες του. Άραγε εκείνο
το περίφημο Πρωτόκολλο της Κέρκυρας τις έχει απογίνει.
Την όμορφη αυτή εκδήλωση της Α.ΑΚ.Ε τίμησαν με
την παρουσία τους εκπρόσωπος του Α.ΓΕΑ, ο οποίος
απηύθυνε και σχετικό χαιρετισμό, εκπρόσωποι των άλλων όπλων, Επίτιμοι Αρχηγοί, Αξιωματικοί ε.ε. και ε.α.
της Π.Α., αντιπροσωπείες μαθητών των Σ.Ι. και ΣΤΥΑ
και αρκετά Μέλη της Α.ΑΚ.Ε.
Με την επίδοση αναμνηστικής τιμητικής πλακέτας
σε τιμώμενα πρόσωπα και μικρά δεξίωση έληξε η όλη
αυτή ιστορικής αεροπορικής σημασίας εκδήλωση της
Α.ΑΚ.Ε. Χρόνια πολλά, καλά και ειρηνικά ευχόμαστε
στην Πολεμική μας Αεροπορία (Π.Α), η οποία επί καθημερινής βάσεως προστατεύει τον εναέριο χώρο μας
από κάθε έξωθεν επιβουλή και παράλληλα συμβάλλει
σε κάθε έκτακτο περιστατικό που απαιτεί την άμεση παρέμβασή της, όπως αεροκομιδές, ναυαγοσωστικές
αποστολές, κατάσβεση πυρκαγιών κλπ.
Δημ. Σχίζας
Σμήναρχος ε.α.
Μέλος Α.ΑΚ.Ε

Όταν πετούν οι Αετοί
Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ

Μ

ε την ευκαιρία του τετραημέρου της εορτής του προστάτου του όπλου της Πολεμικής
μας Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ, από 04 έως 08-11-2007,
προχωρώ σε αυτήν την παρέμβαση, για να αποτίσω φόρο τιμής σε όλους εκείνους
τους ήρωες και γενναίους αετούς που, δίνουν καθημερινά με αυτοθυσία την εναέρια μάχη
πάνω από το Αιγαίο, για να παραμείνει τούτο για πάντα Ελληνικό.
Όπως είναι γνωστόν το κύριο αν όχι μοναδικό αποτρεπτικό όπλο που, διαθέτει σήμερα η
Χώρα μας είναι η ΠΑ. Και τούτο γιατί η Πατρίδα μας, δεν έχει στο οπλοστάσιό της, βαλλιστικούς μεσαίου μεγέθους πυραύλους ικανούς να πλήξουν σημαντικούς στόχους στην ενδοχώρα της Τουρκίας και ως εκ τούτου, τον ρόλο αυτόν τον αναλαμβάνει η ΠΑ. Για παράδειγμα
με την έναρξη ενός πολέμου που, όπως όλοι μας απεύχομαι να γίνει θα πρέπει να κτυπηθούν
πάραυτα, τα πολεμικά Αεροδρόμια, ραντάρ το προγεφύρωμα του Κάραγατσ του Έβρου
(Δυτικά της Ανδριανούπολης) και σίγουρα και πρώτα απ’ όλα οι τρεις γέφυρες του Βοσπόρου,
πρέπει να εξαφανισθούν από προσώπου Γης, ώστε να επικρατήσει το απόλυτο χάος στην
γειτονική Χώρα. Το έργο αυτό (καταστροφή των γεφυρών), μόνον η ΠΑ μπορεί να το εκτελέσει.
Για τον σκοπό αυτό η ΠΑ διαθέτει σήμερα 156 αεροσκάφη F-16 τεσσάρων κατηγοριών
(Block), 34 FaboMes (F-4) και 42 Miraz 2000 και 2005. Συνολικά 232. Τα 30 F-16 Block 52
plus Advanced αεροσκάφη τα οποία όπως και τα 25 Miraz 2000-5ΜΚ - 2 είναι εφοδιασμένα,
με το πλέον θανατηφόρο όπλο σε συνδυασμό συστήματος Βολής και πυραύλων αέρος - αέρος (εναντίον αεροσκαφών), καθώς επίσης και υποστρατηγικών πυραύλων αέρος - εδάφους
με Βεληνεκές 240 χλμ, άτρωτων από Αντιαεροπορικά όπλα και πλήρως αυτοκατευθυνόμενων.
Τα 232 αεροσκάφη είναι κατανεμημένα σε δώδεκα πολεμικές Μοίρες, οι οποίες δρουν
από τον ηπειρωτικό κορμό της Χώρας, της Κρήτης αλλά και από τα Αεροδρόμια διασποράς
Λήμνου - Σαντορίνης και Σκύρου. Τα αεροσκάφη αυτά είναι επανδρωμένα από τριακόσιους
περίπου ετοιμοπόλεμους πιλότους συμπτωματικά όσοι και οι τριακόσιοι του Λεωνίδα.
Καθημερινά για να αντιμετωπισθεί η Τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο στις έδρες των
πολεμικών αυτών Μοιρών στο εσωτερικό της Χώρας αλλά και στα Αεροδρόμια διασποράς
διατηρούνται σε ετοιμότητα ανάλογα, αεροσκάφη των πέντε και δεκαπέντε λεπτών (πιλότοι
δίπλα σε αυτά) και μιας ώρας.
Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό το τεράστιο βάρος όχι μόνο της αποτροπής, αλλά και της
ανταπόδοσης ισοδύναμων ή και ισχυρότερων ακόμα πληγμάτων στην Τουρκία, καθώς και
της αναχαίτισης και καταστροφής όλων των επιθετικών εχθρικών αεροσκαφών που, θα εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Χώρα μας, έχει πέσει στους ώμους αυτών των γενναίων
ανθρώπων. Η παραμονή ατών των ανθρώπων στις πολεμικές Μοίρες κατά μέσο όρο κυμαίνεται από δώδεκα μέχρι δεκαπέντε χρόνια. Δηλαδή ένας πιλότος παραμένει στην
Πολεμική Μοίρα μέχρι τα τριάντα επτά του χρόνια ή και πέραν αυτών. Πηγαίνει στα 23 του
χρόνια του και φεύγει κοντά στα σαράντα του. Τουτέστην τα καλύτερά χρόνια της ζωής του,
τα περνά στον αέρα.
Από το 1974 μέχρι σήμερα για σαράντα και πλέον χρόνια πάνω από το Αιγαίο, διεξάγεται

ως γνωστόν καθημερινά ένας ακήρυκτος εναέριος πόλεμος (Αερομαχίες) με εκατέρωθεν
απώλειες όχι, από εχθρικά πυρά αλλά συνεπεία των βίαιων αερομαχιών και ανθρώπινων
σφαλμάτων που, είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση αναπόφευκτα. Συγκεκριμένα η Τουρκία
έχει απολέσει έξι αεροσκάφη και τέσσερεις πιλότους. Από δικής μας πλευράς έχουμε χάσει
τέσσερα αεροσκάφη και τρεις πιλότους και έχουν διασωθεί λόγω εγκατάλειψης των αεροσκαφών τους εκατέρωθεν ανά δύο πιλότοι (Ελλάδα - Τουρκία). Επίσης από το 1974 μέχρι
σήμερα η ΠΑ έχει απολέσει 159 πιλότους και 150 περίπου αεροσκάφη. Σε ετήσια βάση χονδρικά εισέρχονται στο FIR Αθηνών (Flight Information Region περιοχή πληροφοριών πτήσεων), και συγκεκριμένα στο Αιγαίον πάνω από 3.000 Τουρκικά αεροσκάφη τον χρόνο,
χωρίς να υποβάλλουν τα απαραίτητα προς τούτο σχέδια πτήσης και για την αναγνώρισή
τους, ή αναχαίτισή τους, απογειώνονται τον χρόνο πάνω από 1.000 αεροσκάφη επιφυλακής
(Readines) της ΠΑ και μεσολαβούν περίπου το χρόνο από 250 μέχρι 500 εμπλοκές (αερομαχίες). Το ετήσιο κόστος αυτών των αερομαχιών ανέρχεται περίπου στα 100 εκατ. ευρώ.
Τουτέστιν μέχρι σήμερα 4.300 δισ. ευρώ (43 χρόνια x 100 = 4.300 δισ. ευρώ). Όσα δηλαδή
κοστίζουν 40 αεροσκάφη F-35JS
Εν ολίγοις πιστεύω ότι, ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί δεν χρωστούν, τόσα πολλά, σε τόσους
ολίγους. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που, είναι επί 24ώρου σχεδόν βάσεως και επί παντός
καιρού στον αέρα, οι αμοιβές τους, είναι πολύ χαμηλές ισχνές θα έλεγα που, δεν ανταποκρίνονται καθόλου στο τεράστιο έργο που, καθημερινά προσφέρουν στην Πατρίδα μας και
ένεκα τούτου στις θυσίες που, υπόκεινται. Επαναλαμβάνω ότι από το 1974 μέχρι σήμερα
έγιναν, θυσία στον βωμό του καθήκοντος 159, πιλότοι και πολλοί απ’ αυτούς δεν έχουν
τον δικό τους τάφο. Ένας πιλότος αυτής της κατηγορίας αμείβεται με την ανωτάτη κατηγορία
πτητικού επιδόματος με 8.000 ευρώ το εξάμηνο. Δηλαδή 16.000 το χρόνο μερικώς φορολογούμενο. Και μεσοσταθμικά 16.000 ευρώ τον χρόνο, από την μισθοδοσία του. Συνολικά
32.000 ευρώ τον χρόνο. Χονδρικά ακαθάριστα. Καθαρά εκτιμώ να μην υπερβαίνουν τις
28.000 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι δυνατόν οι αμοιβές αυτών των ανθρώπων, να εξακολουθήσουν να παραμένουν τόσο χαμηλές και πενιχρές. Τι πρέπει να γίνει; Χωρίς καμία άλλη
χρονοτριβή και καθυστέρηση η πολιτεία θα πρέπει αναγνωρίζοντας έμπρακτα την καθημερινή προσφορά τους, να αυξήσει το πτητικό τους επίδομα αυτής της κατηγορίας των πιλότων
από 8.000 ευρώ που, είναι σήμερα τουλάχιστον στις 12.000 ευρώ και μάλιστα αφορολόγητο
όπως πρέπει να γίνει και για όλους τους ιπταμένους. Θα μου πείτε τώρα που, θα βρεθούν
αυτά τα χρήματα; Μόνο η φοροδιαφυγή - η φοροκλοπή - η φοροαποφυγή και η σπατάλη
κοστίζουν στη Χώρα μας τον χρόνο, αποδεδειγμένα το ευτελές ποσό των 14 δισ. εκατ.
ευρώ. «Ιδού πεδίον λαμπρόν δόξας» κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένο.
Έχοντας ζήσει από κοντά στα σαράντα συναπτά χρόνια που, υπηρέτησα στην Πολεμική
Αεροπορία, από τα οποία τα περισσότερα σε πολεμικές Μονάδες, γνωρίζω πολύ καλά τι
σημαίνει πτήση και γι’ αυτό, θεώρησα χρέος μου και καθήκον μου επιβεβλημένο να προβώ
σε αυτές τις επισημάνσεις προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί έτσι και η κοινωνία αλλά και
η Κυβέρνηση και ανάλογα, να λάβει τα αναγκαία και προσήκοντα προς τούτο μέτρα που, να
είναι συμβατά και βατά με την καθημερινή προσφορά και τη θυσία αυτών των ανθρώπων.
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337 ΜΟΙΡΑ. ΔΙΩΞΕΩΣ. ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ. FLYING GOST.
Η πρώτη Πολεμική Μοίρα Αεριωθούμενων Α/Φ
Οκτώβριος 1952, Οκτώβριος 2017, 65 χρόνια από την συγκρότηση της

N

οέμβριος 1951.Τρεις μήνες μετά την αποφοίτησή μας από την ΣΤΥΑ 35 Σμηνιαι
όλων των ειδικοτήτων σε εκπαιδευτική αποστολή για τρίμηνη OJT στην Δυτική
Γερμανία στην 36η Πτέρυγα Μάχης τηςUSAF στα ΑΦ Republic F84G Tunderjet..
Υπενθυμίζεται ότι η Σ σχολή από τότε ήταν 3τους φοιτήσεως αλλά λόγω αναγκών
σε τεχνικό προσωπικό η ορκομωσία μας έγινε επτά μήνες ενωρίτερα.
Επιστροφή και τοποθέτηση μας στην ΑΒΕ η οποία συνέπεσε με την σταδιακή προσγείωση των ΑΦ.
Την 1η Μαρτίου τα δύο πρώτα με χειριστές τον Ασμχο Popek και τον
Ελληνοαμερικανό Σγο Μαμαλη της USAF οι οποίοι στην συνέχεια εκπαίδευσαν τους
Έλληνες χειριστές.
Με την τμηματική άφιξη των λοιπών ΑΦ ,την επιθεώρηση παραλαβής και την αποδέσμευση για πτήση άρχισαν οι πρώτες πτήσεις Ελλήνων χειριστών solo που συνοδευοντο αρχικά από τους παραπάνω Αμερικανούς και στην συνέχεια από Έλληνες χειριστές
Είχαν προηγηθεί πτήσεις από τους χειριστές της USAF και Έλληνες χειριστές, θυμάμαι τους Φραγκιά, Οικονόμου ,Καραμπουλα κ.α.στα δύο ΑΦ SILVER STAR T-33 τα
οποία είχαν προσγειωθεί τον Σεπτέμβριο του 1951.
Η 337 Μοίρα συγκροτήθηκε με την διαταγή ΓΕΑ/1151/ΠΡΣ/Α3051/24-10-1952
με Διοικητή τον Κωνσταντίνο Κόκκα.
Είχα την εξαιρετική τιμή να είμαι ένας από τους 35 υπκους διαφόρων ειδικοτήτων
που επανδρώσαμε την Μοίρα 27 της 1ης σειράς ,6 της 2ης ΣΤΥΑ και 2 από ανακατάταξη.
Αρχιμηχανικός της Μοίρας ο Επγος Θ. Σμυρνιοτοπουλος της ΣΤΑ και 10 τεχνικοι
ειδικοτήτων προελεύσεως ΣΤΑ και Σιβιτανιδείου
Η Μοιρα έγραψε ιστορία εντός και εκτός Ελλάδος. Με πρωτοβουλία του Δτου της
Μοίρας και εν άγνοια της Ηγεσίας επιλέγησαν ο Σγος Ι.Στυλιανακης, ο Υπγος Δ.
Δαμασκός και ο Ανθγος Ε. Παπαδημητροπουλος και στην συνέχεια ο Ανθγος Σταύρος
Φιρφιλιωνης,για την δημιουργία του πρώτου ακροβατικού Σμήνους που έκανε την

πρώτη του εντυπωσιακή επίδειξη στο ΑΔ της 110 Πτέρυγος Μάχης παρουσία του τότε
ΥΕΘΑ , Π. Κανελοπούλου τον Μάιο του 1954. Σχετικες φωτογραφίες από τις δραστηριότητες της Μοίρας!.
Με νεώτερη διαταγή του ΓΕΑ της 24-12-1952 και 7-7-1953 συγκροτούνται αντίστοιχα οι 339 και 338 Μοίρες.
Θυμίζω στους νεώτερους ότι όλο το προσωπικό Ιπτάμενο και εδάφους της ΑΒΕ ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης αντοχής ήσαν οι πρωτεργάτες
της ταχείας και ασφαλούς μετάπτωσης της ΠΑ από τα ελικοφόρα στα ΑΩ και την
επιχειρησιακή ετοιμότητα των τριών Μοιρών σε ανέλπιστο για τους Νατοϊκούς συμμάχους μας χρόνους.
Στον Διοικητή, Ιπτάμενο, τεχνικό και πολιτικό προσωπικό της Μοίρας για τα 65ετη
γενέθλια της στην οποία υπηρέτησα 1952-1956 εύχομαι πάντα ψηλότερα με τα
Ελληνικά χρώματα να απαστράπτουν στους Ελληνικούς και ξένους ουρανούς.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 337 ΜΟΙΡΑ .ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.
Μετ' εξιδιασμενης τιμής και ευγνωμοσύνης στους μαχητές του Αιγαίου.
Πάνος Μερτικας ,
Σμχος ε.α. 1η Σειρά ΣΤΥΑ.
Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣ.

ΥΠΟΛΟΓΟΙ ACROTEAM ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
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ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο

μαστός είναι το όργανο εκείνο της γυναίκας που προσβάλλεται συνηθέστερα από καρκίνο. Ο
καρκίνος του μαστού αποτελεί την δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου στις γυναίκες μετά τον
καρκίνο του πνεύμονα. Κατά το έτος 2014 ανεφέρθησαν 182000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του
μαστού στις ΗΠΑ, ενώ κατά το ίδιο έτος καταγράφηκαν περίπου 42000 θάνατοι από την νόσο. H
Αμερικανική Εταιρεία για τον καρκίνο προβλέπει ότι στον γενικό πληθυσμό, μια(1) στις 8-9 γυναίκες
θα αναπτύξει καρκίνο μαστού κατά την διάρκεια της ζωής της.

Παράγοντες κινδύνου
Η ηλικία θεωρείται ως ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού. Ο κίνδυνος
αυξάνει όσο προχωράει η ηλικία και έχει υπολογιστεί ότι η μέση ηλικία εμφάνισής του είναι τα 60 έτη.
Οικογενειακό ιστορικό. Ο κίνδυνος αυξάνει ακόμα περισσότερο στις γυναίκες των οποίων στενοί
συγγενείς (μητέρες, αδελφές, κόρες και λιγότερο γιαγιάδες ή θείες από την πλευρά κυρίως της μητέρας)
εμφάνισαν στο παρελθόν καρκίνο του μαστού, ιδιαίτερα όταν αυτός παρουσιάστηκε και στους δύο μαστούς ή διαγνώστηκε σε προεμμηνοπαυσιακή ηλικία. Σε ποσοστό 8% των περιπτώσεων εμφάνισης
καρκίνου, σε άτομα με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό, αυτός μεταβιβάζεται μέσω μεταλλαχθέντων
γονιδίων από την μητέρα στην κόρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται ανάπτυξη καρκίνου μαστού
σε ποσοστό μέχρι και 50% των ατόμων που έχουν την μετάλλαξη. Ωστόσο, στο 90% των περιπτώσεων
καρκίνου του μαστού δεν αναφέρεται οικογενειακό ιστορικό της νόσου, γεγονός που καταδεικνύει την
σποραδικότητα της νόσου.
Ατομικό ιστορικό. Αυξημένο κίνδυνο, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, εμφανίζουν οι άτεκνες γυναίκες, εκείνες των οποίων η πρώτη πλήρης κύηση ολοκληρώθηκε μετά την ηλικία των 35 ετών καθώς
και εκείνες των οποίων η περίοδος ξεκίνησε πριν την ηλικία των 12 ετών ή σταμάτησε μετά την ηλικία
των 50 ετών. Γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του μαστού εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση
με τον γενικό πληθυσμό για εμφάνιση και στον άλλο μαστό, ενώ αυξημένη πιθανότητα έχει καταγραφεί
και στις γυναίκες που στο παρελθόν εμφάνισαν καρκίνο των ωοθηκών ή της μήτρας.
Φάρμακα. Τα αντισυλληπτικά από το στόμα και η χορήγηση οιστρογόνων ή φαρμάκων που δίνονται
ως ορμονικά υποκατάστατα (HRT) σε γυναίκες με θετικό οικογενειακό ιστορικό διπλασιάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού.
Παρά το ότι, όπως περιγράφηκε και παραπάνω, έχουν εντοπιστεί ομάδες υψηλού κινδύνου, στις περισσότερες γυναίκες που εμφάνισαν καρκίνο του μαστού δεν αναγνωρίστηκαν σαφώς οι παράγοντες
που προκάλεσαν την νόσο ενώ η επιδημιολογική έρευνα απέτυχε να εντοπίσει ομάδες γυναικών που
δεν βρίσκονται σε κίνδυνο, από την στιγμή μάλιστα που ο καρκίνος είναι ως επί το πλείστον σποραδικός.
Έτσι, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποιά γυναίκα θα αναπτύξει καρκίνο στον μαστό, ενώ σχεδόν
όλες οι γυναίκες ηλικίας άνω των 35 διατρέχουν τον κίνδυνο. Επειδή η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε
αποτελεσματική θεραπεία έως και ίαση της νόσου, πρέπει όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να
υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο.

Περιοδικός έλεγχος
Τα προγράμματα περιοδικού ελέγχου του γυναικείου πληθυσμού (screening tests) περιλαμβάνουν
περιοδική ιατρική εξέταση και, αναλόγως ηλικίας, ακτινολογικό έλεγχο με μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών. Οι μελέτες καταδεικνύουν αύξηση της συχνότητας ανίχνευσης του καρκίνου του
μαστού στον γενικό πληθυσμό (ανακαλύπτονται 6 ασυμπτωματικοί καρκίνοι ανά 1000 γυναίκες) ενώ
στις γυναίκες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου το ποσοστό διάγνωσης ασυμπτωματικού καρκίνου ανεβαίνει μέχρι και 30% όταν εφαρμόζεται μηνιαία αυτοεξέταση, συχνή ιατρική παρακολούθηση
και συχνή στο βάθος χρόνου μαστογραφία. Ακόμα διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις που ανακαλύπτεται καρκίνος του μαστού κατά τον περιοδικό έλεγχο, στο 80% των ασθενών αυτών δεν υπάρχει μετάσταση στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά μειωμένο, κάτω από 50%,
στις περιπτώσεις που ο καρκίνος του μαστού είναι συμπτωματικός και ανακαλύπτεται τυχαία από την
ασθενή ή τον γιατρό της. Έχει βρεθεί ότι μόνον με την μαστογραφία, μέσα από την διαδικασία του περιοδικού ελέγχου, διαγιγνώσκεται το 35-50% των πρώιμων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού, ενώ
40% των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται μόνον με την ψηλάφηση. Εξάλλου, το 1/3 των παθολογικών
μαστογραφιών που λαμβάνονται στα πλαίσια του περιοδικού ελέγχου αποδεικνύονται μετά την βιοψία
θετικές για κακοήθεια.

Μηνιαία αυτοεξέταση
Όλες οι γυναίκες ηλικίας άνω των 20 ετών θα πρέπει να ψηλαφούν τους μαστούς τους μια φορά
τον μήνα. Οι προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες θα πρέπει να αυτοεξετάζονται 7-8 ημέρες μετά το τέλος
της έμμηνης ρύσης. Διόγκωση και ασυμμετρία των μαστών καθώς επίσης και ύποπτη εισολκή του δέρματος είναι πιθανό να διαπιστωθούν ως αποτέλεσμα της αυτοεξέτασης, ενώ κάθε νέο ή ύποπτο εύρημα
θα πρέπει άμεσα να αναφέρεται στον θεράποντα ιατρό.

Με την πρόσφατα αναπτυχθείσα τεχνική χαμηλής δόσης ακτινοβολίας είναι δυνατή η διενέργεια υψηλής ποιότητας μαστογραφίας με έκθεση της γυναίκας σε πολύ μικρή δόση (τόσο μικρής που ο κίνδυνος
από την απορρόφηση της ακτινοβολίας να θεωρείται μηδαμινός σε σχέση με το διαγνωστική ωφέλεια
που προκύπτει από την εξέταση). Η μαστογραφία είναι η μοναδική αξιόπιστη τεχνική ανίχνευσης του
καρκίνου του μαστού πριν η μάζα γίνει ψηλαφητή. Βραδέως αναπτυσσόμενοι όγκοι είναι δυνατόν να
ανιχνευθούν με την μαστογραφία τουλάχιστον 2 χρόνια πριν γίνουν ψηλαφητοί. Έχουν επίσης αναπτυχθεί, δια της μαστογραφίας, τεχνικές εντοπισμού των ύποπτων ευρημάτων με την χρήση συρμάτινων οδηγών, ενώ με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι δυνατή η εφαρμογή βελόνας βιοψίας. Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Χειρουργών και το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ακτινολόγων μετά από
επιδημιολογικές μελέτες συνεχίζουν να συστήνουν την πρώτη μαστογραφία, «μαστογραφία βάσης»,
στην ηλικία των 35-40 ετών, τακτική που εφαρμόζουμε και στο 251 ΓΝΑ. Από την ηλικία των 40 ετών
και μετά για τον γενικό πληθυσμό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 18-24 μήνες μέχρι την ηλικία
των 50 ετών, ενώ για τις ομάδες γυναικών υψηλού κινδύνου, για τις ηλικίες 40-50 ετών, κάθε χρόνο.
Μετά τα 50 έτη, η μαστογραφία σε όλες τις γυναίκες θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.

Υπερηχογράφημα μαστών
Το υπερηχογράφημα μαστών είναι αναίμακτη, ακίνδυνη και διεισδυτική διαγνωστική μέθοδος δια
της οποίας είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν οι διαταραχές της αρχιτεκτονικής του μαζικού αδένα και
αναλόγως της εικόνας τους να καθοδηγήσουν για περαιτέρω διερεύνηση. Αποτελεί εξέταση συμπληρωματική της μαστογραφίας στην διαγνωστική μελέτη των γυναικών με αυξημένη μαστογραφικά
πυκνότητα μαστών καθώς και στην μελέτη ψηλαφητών αλλοιώσεων. Αποτελεί επίσης την μοναδική
δυνατότητα απεικόνισης του μαζικού αδένα στις περιπτώσεις νέων (μικρότερων των 35 ετών) γυναικών με διαταραχές της αρχιτεκτονικής του μαζικού αδένα.

Παθήσεις του μαστού και 251 ΓΝΑ
Από τον Σεπτέμβριο του 2001 στο 251 ΓΝΑ λειτουργεί Ιατρείο Μαστού για τον προληπτικό περιοδικό έλεγχο του πληθυσμού (ανδρικού και γυναικείου) που δικαιούται νοσηλείας και παρακολούθησης
στο Νοσοκομείο. Στο ιατρείο γίνεται πλήρης καταγραφή του Ατομικού και Κληρονομικού ιατρικού
ιστορικού της εξεταζομένης και κλινική εξέταση. Το ιατρείο λειτουργεί τις εργάσιμες ώρες κάθε
Τρίτης, Τετάρτης και Παρασκευής μετά από συνεννόηση με την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων
(τηλ. 210 7702047 και 210 7463300).
Διενέργεια βιοψιών τελείται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου ή σε ειδικότερα εργαστήρια του
Νοσοκομείου από υγειονομικούς αξιωματικούς εκπαιδευμένους στο εξωτερικό στο αντικείμενο του
Μαστού. Σε επίπεδο διαγνωστικών και θεραπευτικών δυνατοτήτων, το Νοσοκομείο πέραν του
Μαστογράφου και των Υπερηχογράφων υψηλής ευκρίνειας, διαθέτει σύγχρονο Εργαστήριο
Πυρηνικής Ιατρικής, όπου εφαρμόζεται ραδιοϊσοτοπική λεμφαγγειογραφία για την εντόπιση των
φρουρών λεμφαδένων. Στον Μαστογράφο και στο Εργαστήριο Υπερηχοτομογραφίας παρέχεται η δυνατότητα προεγχειρητικής σήμανσης των μη ψηλαφητών ύποπτων αλλοιώσεων και διεγχειρητικής
μαστογραφίας των παρασκευασμάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις διαταραχών του μαστού, στην διαγνωστική μελέτη συμμετέχει ο Μαγνητικός Μαστογράφος του νοσοκομείου μας, ο οποίος είναι στελεχωμένος με εξειδικευμένο ιατρικό και τεχνικό προσωπικό. Για την σταδιοποίηση του καρκίνου και
την παρακολούθηση μετά την θεραπεία συμμετέχει στην μελέτη το προσωπικό του Αξονικού τομογράφου.
Στο Κυτταρολογικό και Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, τα οποία είναι στελεχωμένα από επιστήμονες με γνώση και εμπειρία του αντικειμένου, γίνονται προεγχειρητικές αναλύσεις βιοψιών, διεγχειρητικές ταχείες βιοψίες και συνολική ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη των περιπτώσεων.
Οι επεμβάσεις γίνονται, με την συμβολή της αναισθησιολογικής κλινικής, από χειρουργούς του
νοσοκομείου με εμπειρία στην αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του μαστού, εκπαιδευμένους σε
κέντρα του Εσωτερικού και του Εξωτερικού και αφορούν όχι μόνον την ογκολογική αντιμετώπιση
αλλά και την πλαστική αποκατάσταση, σε συνεργασία με την κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του
Νοσοκομείου.
Η ογκολογική θεραπεία στη συνέχεια αποφασίζεται και εφαρμόζεται στην Ογκολογική Κλινική
του 251 ΓΝΑ. Η διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των περιπτώσεων τελείται
βασιζόμενη στις κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα που ισχύουν διεθνώς.
Το 251 ΓΝΑ διαθέτει πλέον την δυνατότητα (σε προσωπικό και μέσα) να αντιμετωπίζει όλες τις
παθήσεις του μαστού. Σε επιστημονικό επίπεδο, συμμετέχει με εργασίες και ανακοινώσεις σε εθνικά
και διεθνή συνέδρια, παρουσιάζοντας το έργο που επιτελείται στο Νοσοκομείο μας.
Σμήναρχος (ΥΙ) Ιωάννης Καπίρης
Χειρουργός
Αν. Δντης Χειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ

Μαστογραφία
Η μαστογραφία είναι η πιο χρήσιμη εξέταση για την ανίχνευση του πρώιμου καρκίνου του μαστού.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο

λοι γνωρίζουμε ότι με το πέρασμα του χρόνου, ο οργανισμός
του ανθρώπου υφίσταται μεταβολές. Ετσι και στο στοματογναθικό μας σύστημα (δόντια, ούλα, οστά των γνάθων) επέρχονται σταδιακά αλλοιώσεις διαφόρων μορφών και κατηγοριών.
Τα προβλήματα αυτά είναι ή μόνο τοπικά ή και γενικότερα σε
αλληλεπίδραση με άλλες νόσους όπως διαβήτης, υπέρταση, προβλήματα καρδιάς με αντιπηκτικές αγωγές κλπ. Συνεπώς μπορούμε
να τα διαχωρίσουμε σε,

Δόντια
1. Αυξημένος κίνδυνος τερηδονισμού με αποτέλεσμα αύξηση
«σφραγισμάτων» και «απονευρώσεων» με πιθανά κατάγματα των
δοντιών.
2. Αποτριβή στις μασητικές επιφάνειες των δοντιών με αποτέλεσμα ευαισθησίες, πιθανή απώλεια της κάθετης διαστάσεως του προσώπου (δημιουργία βαθύτερων ρυτίδων πέριξ των χειλέων και μύτης) και βαθύτερης συγκλείσεως.
3. Πιθανά προβλήματα στην ΚΦΔ (κροταφογναθική διάρθρωση)
με τοπικό ή και γενικευμένο πόνο, ακόμη και κεφαλαλγίες.
4. Αποκάλυψη τμημάτων των ριζών (λόγω οστικής απορροφήσεως και «κατέβασμα» των ούλων) με αποτέλεσμα αύξηση του κινδύνου τερηδονισμού και πόνου.

Περιοδόντιο-Ούλα
Σταδιακά επέρχεται απορρόφηση του οστού των γνάθων (περιοδοντίτιδα) και έτσι έχουμε κινητικότητες των δοντιών, αύξηση των

«κενών» μεταξύ των δοντιών (μεσοδοντίων χώρων) και συγκράτηση
μεγαλύτερης ποσότητος τροφής. Σε αυτό συμβάλλει η κληρονομικότητα η πλημμελής στοματική υγιεινή και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Γλώσσα-Παρειές
Οτιδήποτε διαφορετικό παρατηρήσουμε στην γλώσσα η σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του στόματος (λευκή ή κόκκινη επιφάνεια, έλκος, διόγκωση, διάβρωση κλπ) ακόμη και χωρίς πόνο, που διαρκεί
περισσότερο από 7-8 ημέρες και δεν «περνάει» με φαρμακευτική
αγωγή ή μόνο του, απαιτείται άμεση εξέταση διότι μπορεί να υποκρύπτει γενικότερο σοβαρό πρόβλημα.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Οι απώλειες των δοντιών αντιμετωπίζονται με προσθετικές αποκαταστάσεις οι οποίες χωρίζονται σε
1. Κινητές . Είναι οι οδοντοστοιχίες (ολικές η μερικές) που συμπληρώνουν τα απολεσθέντα δόντια, καλύπτουν κάποιο τμήμα των
ούλων με ακρυλικό (τεχνητά ούλα) , φυσικά αφαιρούνται και πρέπει
να καθαρίζονται καθημερινά.
2. Ακίνητες. Είναι μόνιμες αποκαταστάσεις, δεν αφαιρούνται, γίνονται πολύ ευκολότερα ανεκτές και διαχωρίζονται σε γέφυρες και
εμφυτεύματα είτε πρόκειται για ένα δόντι είτε για περισσότερα.
Οι γέφυρες στηρίζονται στα παρακείμενα του κενού φυσικά δόντια τα οποία «τροχίζονται» και έτσι τοποθετούνται και συγκρατούνται
οι στεφάνες.

Τα εμφυτεύματα σχεδόν πάντα μπορούν να δώσουν λύσεις για
την συμπλήρωση εξαχθέντων δοντιών ενός ή περισσοτέρων, ή ως
στηρίγματα για να γίνει γέφυρα.
Ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν έχουμε καθόλου δόντια αντί
για «μασέλα» τοποθετούμε 4 έως 6 εμφυτεύματα και αποκαθιστούμε
έτσι όλα τα δόντια της γνάθου. Οι ακίνητες αποκαταστάσεις προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά, άνεση, ευκολία στην μάσηση και την ομιλία, διότι ομοιάζουν με τα φυσικά μας δόντια.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Όλα τα ανωτέρω όμως απαιτούν ένα οικονομικό κόστος που
σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο.
Λέγεται μάλιστα, ότι το βιοτικό επίπεδο ενός λαού, καθορίζεται
από το επίπεδο της στοματικής του υγείας και σε εποχές οικονομικής
κρίσεως όπως τώρα διάγει η χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα, η καθημερινή φροντίδα να εγκαταλείπεται ευκολότερα.
Ας μην λησμονούμε λοιπόν, το επιμελές βούρτσισμα των δοντιών,
προσπαθώντας η οδοντόβουρτσα να περάσει από όλες τις επιφάνειες
εκάστου δοντιού, ιδίως κάθε βράδυ σε σύνολο 4-5 λεπτών, είναι επιβεβλημένη, καθώς επίσης και η προληπτική εξέταση στον οδοντίατρο.
Τονίζουμε δε ότι όλο και περισσότερες έρευνες τελευταία καταλήγουν
στον μεγάλο συσχετισμό του μικροβιακού φορτίου του στόματος με
την καρδιακή νόσο.
Μιχαήλ Χατζίρης
Υποπτέραρχος (ΥΟ) ε.α.
Χειρουργός οδοντίατρος-εμφυτευματολόγος
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Τι είναι ο Πνευμονιόκοκκος;
Ο πνευμονιοκόκκος είναι ένα βακτήριο που προκαλεί σοβαρές ασθένειες όπως μηνιγγίτιδα, σήψη, πνευμονία, και οξεία μέση ωτίτιδα (λοίμωξη του μέσου ωτός), συχνά απειλητικές για τη
ζωή των μικρών παιδιών αλλά και των ενηλίκων . Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι (μικρά παιδιά και ενήλικες) χάνουν την ζωή τους κάθε
χρόνο από πνευμονιοκοκκική νόσο.

Είναι ανησυχητικές οι πνευμονιοκοκκικές
λοιμώξεις;
Η προφύλαξη από την πνευμονιοκοκκική λοίμωξη είναι μια
πολύ σοβαρή υπόθεση για τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών και των ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπολογίζεται ότι
μέχρι και 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι (μικρά παιδιά και ενήλικες)
πεθαίνουν εξαιτίας του πνευμονιόκοκκου ετησίως.
Η πνευμονιοκοκκική λοίμωξη ευθύνεται για πολλές σοβαρές
επιπλοκές, όπως: απώλεια ακοής, σηψαιμία, επιληπτικές κρίσεις ακόμη και θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις.

Ποιες ασθένειες προκαλεί ο πνευμονιόκοκκος;
Ο πνευμονιόκοκκος, εκτός από πνευμονία, μπορεί επίσης να
προκαλέσει μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, και οξεία μέση ωτίτιδα .
Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η μηνιγγίτιδα και οι βαριές περιπτώσεις πνευμονίας που συνοδεύονται από βακτηριαιμία.
Για τα παιδιά υπάρχει κίνδυνος θανάτου από τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, καθώς και πρόκληση μόνιμων βλαβών,
όπως επιληψία, κώφωση ή νοητική καθυστέρηση, ενώ στους
ενήλικες προκαλεί πνευμονία, βακτηριαιμία και μηνιγγίτιδα.

Γιατί τα μικρά παιδιά και οι ενήλικες άνω των 50
ετών απειλούνται περισσότερο από τις
πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις;
Το ανοσολογικό σύστημα των βρεφών και των μικρών παιδιών αντιδρά διαφορετικά από αυτό των ενηλίκων.
Ο πνευμονιόκοκκος περιβάλλεται από μια κάψα πολυσακχαρίτη. Ως την συμπλήρωση του 5ου έτους της ηλικίας τους, τα
παιδιά έχουν περιορισμένες ικανότητες ανάπτυξης αντισωμάτων κατά αυτών των βακτηρίων.

Η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος στους ενήλικες παρουσιάζει φθίνουσα πορεία με την πάροδο των χρόνων
ειδικά επί παρουσίας συνοδών νοσημάτων (χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης κ.α)

Ποιοι κινδυνεύουν από τις πνευμονιοκοκκικές
λοιμώξεις;
Βάσει των συστάσεων του Υπουργείου Υγείας (21/12/2011,
Αρ. Πρ. Υ1/Γ.Π.οικ.140958) όσοι ανήκουν στις παρακάτω ομάδες
παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο:
• Παιδιά ηλικίας <5 ετών και ενήλικες > 50 ετών
• Παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή
χρόνια νοσήματα:
H Συγγενείς αντισωματικές ανεπάρκειες
H Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας)
H Μειονεκτική σπληνική λειτουργία ή ασπληνία
H Νεφρικές παθήσεις ή χρόνια αποφρακτική ανεπάρκεια
H Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
H Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές
H Χρόνιες πνευμονοπάθειες, συμπεριλαμβανομένων του
άσθματος και της κυστικής ίνωσης
H Χρόνιοι καπνιστές
H Διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από συγγενείς ή επίκτητες αιτίες
H Κοχλιακά εμφυτεύματα

Είναι δυνατή η αντιμετώπιση αυτών των
ασθενειών με αντιβιοτικά;
Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις μπορούν μεν να αντιμετωπιστούν με αντιβιοτικά, αλλά σε περιπτώσεις βαριάς λοίμωξης,
συχνά η έναρξη θεραπείας καθυστερεί . Ένα ακόμα πρόβλημα
είναι η συνεχώς αυξανόμενη αντίσταση του πνευμονιόκοκκου
στα κοινά αντιβιοτικά.
Αιτία είναι η ευρεία χρήση αντιβιοτικών, η οποία οδηγεί στον
περιορισμό της δράσης τους, γιατί όσο περισσότερο χρησιμοποιείται ένα αντιβιοτικό, το μικρόβιο για το οποίο προορίζεται
μπορεί να αναπτύξει μηχανισμούς αντίστασης στο συγκεκριμένο

αντιβιοτικό.

Ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης
νόσησης από στελέχη πνευμονιοκόκκου ανά
ηλικιακή ομάδα?
Ο εμβολιασμός είναι μια από τις σημαντικότερες πρακτικές
με σκοπό την προστασία από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα, μέσω
της ισχυροποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος με τη δημιουργία αντισωμάτων.
Ειδικότερα για τις επικίνδυνες πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις (όπως για παράδειγμα την μηνιγγίτιδα, την σηψαιμία και την
πνευμονία) υπάρχει το 13δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο το οποίο μπορεί να θωρακίσει αποτελεσματικά τα βρέφη, τα παιδιά και τους εφήβους έως 17 ετών.
Τον Οκτώβριο του 2011 το 13δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο απέκτησε ένδειξη και για ενήλικες άνω των
50 ετών για την προστασία τους από την διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο που περιλαμβάνει την βακτηριαιμική πνευμονία, τη μηνιγγίτιδα και τη βακτηριαιμία.
Όπως με κάθε εμβόλιο, το 13δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο ενδέχεται να μην προστατεύει 100 % όλα
τα άτομα στα οποία χορηγείται. Το 13δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο θα προστατεύσει παιδιά μόνο από ωτικές
λοιμώξεις που οφείλονται στους τύπους πνευμονιοκόκκου για
τους οποίους έχει αναπτυχθεί το εμβόλιο. Δε θα προστατεύσει
έναντι άλλων λοιμωδών παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν ωτικές λοιμώξεις.
Όπως με κάθε εμβόλιο, το 13δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο ενδέχεται να μην προστατεύει από την πνευμονιοκοκκική νόσο όλα τα άτομα στα οποία χορηγείται. Παρά
την παραπάνω σημείωση, ο ρόλος του εμβολιασμού του πληθυσμού παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος στη μάχη τόσο για την
καταπολέμηση των μικροβιακών στελεχών που προκαλούν εν
δυνάμει σοβαρές λοιμώξεις με συνοδούς επιπλοκές, όσο και
για τον περιορισμό μετάδοσής τους στο λοιπό πληθυσμό.
ΣΓΟΣ (ΥΙ) ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

«Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη Αντιγριπικός Εμβολιασμός»
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΙΠΗ;

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Η γρίπη είναι μια οξεία και πολύ μεταδοτική λοίμωξη ιογενούς αιτιολογίας του αναπνευστικού συστήματος (κυρίως
τους κρύους μήνες του χειμώνα). Είναι πιο βαρειά λοίμωξη
απ 'ότι το κοινό κρυολόγημα.

Κάθε χρόνο ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ σε όλο τον πλανήτη προσβάλλονται απο επιδημίες εποχικής γρίπης.
5 -10 % ΕΝΗΛΙΚΩΝ
20-30 % ΠΑΙΔΙΩΝ
Μια τυπική λοίμωξη απο γρίπη οδηγεί από 3 έως 6 ημέρες
εκτός εργασίας ή του σχολείου.
ΠΑΙΔΙΑ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ διατρέχουν μμεγαλύτερο ΚΙΝΔΥΝΟ σοβαρών ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ από τη γρίπη.

τερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από
τη γρίπη.
Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών
σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.)
Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).

ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο αντιγριπικός εμβολιασμός
να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν
στις καλούμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου. Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι οι εξής:
Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή
χρόνια νοσήματα:
❖ Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
❖ Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές
❖ Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή Θεραπείας).
❖ Μεταμόσχευση οργάνων
❖ Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)
❖ Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
❖ Χρόνια νεφροπάθεια
Νευρομυϊκά νοσήματα
Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης.
Λεχωίδες
Θηλάζουσες
Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) μεγαλύτερης των
40 kg/m2
Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος
Kawasaki, ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό
ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reγe μετά από γρίπη
Ατομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρό-

Στα παιδιά χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών η μισή
δόση του εμβολίου ενηλίκων. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται η χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων τύπου ενηλίκου. Το
αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν
την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης
των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου
2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης.
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται σε όλα τα άτομα
ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών (εφόσον το επιθυμούν).

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ;
ΟΛΟΙ βρίσκονται σε κίνδυνο.
Αλλά περισσότερο:
• ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ < 5 ΕΤΩΝ
• ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
• ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ > 65 ΕΤΩΝ
Άτομα κάθε ηλικίας με ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (καρδιακή
νόσο, άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη ή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ;
Αιφνίδιος υψηλός πυρετός
Βήχας
Πονοκέφαλος
Πόνος στις αρθρώσεις και τους μύες
Πονόλαιμος Καταρροή
"Έντονη αδιαθεσία και κακουχία
Διάρροια και έμετοι (κυρίως στα παιδιά)

ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΓΙΟ ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ΑΤΟΜΟ
Μεταξύ των μελών της οικογένειας
Μεταξύ συναδέλφων στην εργασία
Σε πολυσύχναστους κλειστούς χώρους

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ;
Με το ΒΗΧΑ
Με το ΦΤΕΡΝΙΣΜΑ
Με στενή ΕΠΑΦΗ με ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟ άτομο ή ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.
Όλοι, αλλά κυρίως τα παιδιά μπορούν να μεταδώσουν τον
ιό σε άλλους για περισσότερο από 7 ημέρες μετά την λοίμωξη.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ;
Καλό ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ.
Κάλυψη του ΣΤΟΜΑΤ0Σ, ΜΥΤΗΣ κατά το ΦΤΕΡΝΙΣΜΑ.
Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για
την αντιμετώπιση της γρίπης κάθε χρόνο.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΓΡΙΠΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ
Σγος(ΥΙ) Διαμαντίδου Βασιλική
Ειδική Παθολόγος
Επιμελήτρια Β Παθολογικής Κλινικής
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Εκδρομή στο Άγιον Όρος
Του Στάθη Χαρτάλου Υπτχου ε.α.

Ε

ίχα από παλιά μια επιθυμία Να επισκεφθώ το Ιερό Βουνό της
Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Ήταν μια υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου, από νέος. Κάτι σαν τάμα. Ο Θεός τελικά
με αξίωσε. Πραγματοποιήθηκε. Μαζί με άλλους συναδέλφους, απόστρατους αξιωματικούς της Αεροπορίας, ξεκινήσαμε οδικώς με
πούλμαν, απ’ την Αθήνα για την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής, το
πλησιέστερο σημείο, εκτός αρμοδιότητας, του Αγίου Όρους.
Φθάσαμε αργά τη νύχτα και κουρασμένοι από το ολοήμερο ταξίδι,
καταλύσαμε όλοι σ’ ένα ξενοδοχείο της περιοχής. Την επόμενη μέρα,
από εκεί πήραμε το καραβάκι και ξεκινήσαμε για τη Δάφνη. Είναι
ένα γραφικό λιμανάκι, και το επίνειο όλων των μοναστηριών.
Οι γυναίκες μας, λόγω άβατου, δεν μας ακολούθησαν. Είχαν
όμως την ευκαιρία, σύμφωνα με το πρόγραμμα, να κάνουν μόνες
τους τον περίπλου της χερσονήσου και να αντικρύσουν από κοντινή
σχετικά απόσταση, τα μοναστήρια που ήταν σκαρφαλωμένα στους
βράχους του και όσα ήταν δίπλα στις γαλαζοπράσινες ακρογιαλιές
του. Ο καιρός, παρά τις αρχικές του κακοκεφιές, δεν μας χάλασε τελικά το χατίρι. Έφτιαξε. Αρχές Οκτώβρη και ήταν θαυμάσιος και ο
πιο κατάλληλος για την περίπτωση.
Η χερσόνησος του Άθω γεωγραφικά είναι το ανατολικότερο
«πόδι» από τα τρία πόδια του νομού Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκονται
αιώνες τώρα, απ’ τις αρχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μέσα σ’
ένα καταπράσινο και συνάμα τραχύ περιβάλλον, τα Μοναστήρια του
Αγίου Όρους. Εκεί η φύση οργιάζει. Το πράσινο μακριά από ανθρώπινες επεμβάσεις, πυρκαγιές και καταπατήσεις, αγκαλιάζει στοργικά
τα τεράστια, σαν κάστρα, καλοχτισμένα λιθόκτιστα λαξευτά μοναστήρια. Μαζί με το γαλάζιο του Αιγαίου που τα περιβάλλει, τους προσφέρουν ένα ιδανικό φυσικό περιβάλλον, για να κάνουν συλλείτουργο με τη φύση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έχει
κηρυχθεί, απ’ την UNESCO, ολόκληρο το Άγιο Όρος, σαν μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς.
Σήμερα λειτουργούν είκοσι μοναστήρια, αλλά υπάρχουν και
άλλα που είναι ανενεργά, λόγω ανεπάρκειας μοναχών, για την επάνδρωσή τους. Ωστόσο ο αριθμός των μοναχών σήμερα υπερβαίνει
τις δύο χιλιάδες, σ’ όλα τα μοναστήρια. Νομικά το Άγιον όρος είναι
αυτόνομο και έχει το αυτοδιοίκητο. Δεν ελέγχεται από το Ελληνικό
κράτος, το οποίο όμως παρέχει ορισμένες υπηρεσίες, όπως
Αστυνομία και Τελωνείο, στη Δάφνη. Επίκεντρο, πρωτεύουσά του,
είναι οι Καρυές, στις οποίες μεταξύ των άλλων, υπάρχει αντιπροσωπεία των αυτοδιοίκητων μοναστηριών, όπου συνέρχεται, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Δυστυχώς ο χρόνος, της επίσκεψης-προσκυνήματος, ήταν πολύ
περιορισμένος. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες ανά είκοσι άτομα. Η
κάθε ομάδα χωρίστηκε σε δύο ίσες υποομάδες. Η κάθε υποομάδα
επισκέφθηκε εκ περιτροπής δύο μοναστήρια. Η πρώτη, που είχα την
τύχη να συμπεριληφθώ και εγώ, επισκέφθηκε τα μοναστήρια των
Ιβήρων και της Μεγίστης Λαύρας και η δεύτερη τις μονές Γρηγορίου
και Διονύσου.
Φτάνοντας στο λιμανάκι της Δάφνης, αποβιβαστήκαμε. Με τα
διαμονητήρια στο χέρι που μας είχαν ήδη δοθεί απ΄ την
Ουρανούπολη, περάσαμε τον αστυνομικό έλεγχο και επιβιβαστήκαμε, σε δύο μικρά πούλμαν, ένα για κάθε ομάδα και αναχωρήσαμε
σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η διαδρομή περνούσε από πυκνά
και παρθένα δάση, απάτητα. Ο δρόμος, ανηφορικός όμως φαρδύς,
αλλού χωματόδρομος και αλλού με καλαίσθητο καινούργιο τσιμεντένιο αντιολισθηρό οδόστρωμα και πλακόστρωτα πεζοδρόμια. Μια
και μισή ώρα μας πήρε, ώσπου να φτάσουμε στο μεγάλο και επιβλητικό μοναστήρι των Ιβήρων.
Περάσαμε μέσα στη μεγάλη και βαριά ξύλινη πύλη του μοναστηριού. Ένας μοναχός μεγάλης σχετικά ηλικίας μας υποδέχθηκε και
χωρίς πολλά-πολλά, μας έδωσε τα κλειδιά τριών μεγάλων δωματίων, όπου και καταλύσαμε. Μας έδωσε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σ’ ένα πεντακάθαρο στρατώνα. Πριν όμως μας υπέδειξε ένα
χώρο όπου μπορούσαμε να φάμε ψωμί και τυρί, φέτα, και να πιούμε
λίγο τσάι. Μας είπε δυο λόγια για το πρόγραμμα του εκκλησιασμού,
τον εσπερινό και τον όρθρο, καθώς επίσης και για το απόδειπνο.
Είχαμε ενημερωθεί όμως από πριν πώς να προσφωνούμε τους
μοναχούς και πώς να τους χαιρετάμε. «Γέροντα» ήταν η προσφώνηση ανεξάρτητα από την ηλικία τους και «Ευλογείτε» ο χαιρετισμός,
όπου τους συναντούσαμε. Το μοναστήρι είχε πολλές εκκλησίες και
τεράστια κτίρια που το περιέβαλαν. Το μοναστήρι έμοιαζε σαν φρούριο σαν εκείνα που έχτιζαν, για να προφυλαχτούν οι κάτοικοί του,
απ’ τις επιδρομές των βαρβάρων και των πειρατών. Οι δρόμοι μέσα
στο μοναστήρι είναι λιθόστρωτοι με εμφανή τα σημάδια της φθοράς
τους, από το πέρασμα των μοναχών και όχι μόνο, δια μέσου των αιώνων.
Δεν άργησε πολύ και ακούστηκε το ξύλινο σήμαντρο να χτυπά
με ένα ιδιαίτερο ρυθμό, σαν να παρακινούσε το εκκλησίασμα να
σπεύσει να προσευχηθεί στην εκκλησία. Η είσοδός μας στο ναό ήταν
διακριτική, με ιδιαίτερη ευλάβεια και χωρίς τον παραμικρό ψίθυρο.
Το εσωτερικό της εκκλησίας ήταν σκοτεινό ενώ ένα κερί φώτιζε το
χέρι ενός αόρατου μοναχού, ενώ ταυτόχρονα το απαλό του φως
προσπαθούσε να απωθήσει το σκοτάδι. Αργότερα προστέθηκαν λίγα
πολύ μικρά και λεπτά κεριά, από εμάς τους προσκυνητές, που δεν
προσέθεταν ιδιαίτερο φωτισμό, παρά μόνο λίγο στο στενό τους περίγυρο.
Χαμηλόφωνα, ίσια που ακούγονταν, έψαλλε ένας μοναχός, που
έμοιαζε περισσότερο με ανάγνωση ευχών και ύμνων, ενώ εμείς
χωρίς να βγάζουμε άχνα αισθανόμαστε, παρά ακούγαμε τον εσπερινό. Μαύρες σιλουέτες μοναχών περνούσαν, απότομα, από μπροστά
μας, από το πουθενά. Αργότερα ένα φωτιστικό που κατέβαινε από

ψηλά, με το ιλαρό φως, φώτιζε θολά τα ιερά βιβλία των ψαλμών
και ευχών των μοναχών. Περιορισμένο, γύρω-γύρω, εστίαζε το
φως του ακριβώς από πάνω από το ψαλτήρι, χωρίς να μπορείς να
διακρίνεις καλά-καλά την όψη του μοναχού-ιεροψάλτη.
«Κύριε εκέκραξα προς σε, εισάκουσόν με, πρόσχες της φωνής
της δεήσεώς μου…» έψαλλε με απλότητα και χωρίς περιττές μελωδίες. Τα τροπάρια και οι δεήσεις της Παναγίας διαδέχονταν η μία
την άλλη «Παναγία, Τριάς ελέησον ημάς…». Στο τέμπλο του ναού
τρεμόπαιζαν οι ανταύγειες των κεριών πάνω στα άγια, χρυσά και
ασημένια αφιερώματα και στα τεράστια εικονίσματα. Εμείς όρθιοι
ο ένας δίπλα στον άλλον ακουμπισμένοι στα ξύλινα στασίδια του
ναού, αποσβολωμένοι από το πρωτόγνωρο περιβάλλον, χωρίς να
βγάζουμε άχνα, παρακολουθούσαμε τις παρακλήσεις με δέος και
με ιδιαίτερη κατάνυξη. Τρεις και πλέον ώρες κράτησε αυτή η μυσταγωγία, χωρίς να καταλάβουμε καν, πότε πέρασαν. Νομίσαμε
προς στιγμήν ότι είχαμε ξεφύγει απ’ τα επίγεια, ότι είχαμε εξαϋλωθεί
και είχαμε ανέβει στα ουράνια.
Μετά τη σιωπηρή απόλυση, βγαίνοντας απ’ τον ναό, κυριαρχούσε
το απόλυτο σκοτάδι και η απόλυτη ηρεμία. Δεν υπήρχε ο παραμικρός
εξωτερικός φωτισμός. Μόνο τα’ άστρα του ουρανού μας κοίταζαν
από ψηλά και μας έδιναν φώτιση. Που και που διέκρινες ομάδες μοναχών να συζητούν χαμηλόφωνα, χωρίς να τους ακούει η άλλη τους
μεριά.
Ακολούθησε το απόδειπνο στη μεγαλοπρεπή τεράστια μακρόστενη θολωτή τραπεζαρία. Όλοι της οι τοίχοι ήταν εικονογραφημένοι, με τεράστιες εικόνες, τοιχογραφίες. Τα τραπέζια τους μακρόστενα, ξύλινα και παράλληλα με αυτά υπήρχαν μακρόστενοι ξύλινοι
πάγκοι. Όλα ήσαν πεντακάθαρα. Προηγήθηκαν οι μοναχοί σύμφωνα
με την ιεραρχία τους και κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις.
Ακολούθησαν οι επισκέπτες, με απόλυτη τάξη και ησυχία. Ο ηγούμενος μαζί με τους μοναχούς έκαναν την προσευχή, ενώ όλοι είμαστε όλοι όρθιοι μπροστά στο ήδη σερβιρισμένο στα μεταλλικά πιάτα
φαγητό. Μετά το πέρας της προσευχής, καθίσαμε στους πάγκους και
αρχίσαμε να τρώμε πολύ γρήγορα. Το φαγητό ήταν ίδιο για όλους.
Καμία απολύτως εξαίρεση. Λιτό αλλά νόστιμο. Τα κουτάλια είχαν
πάρει φωτιά και σε λίγα λεπτά είχαμε αδειάσει τις μεταλλικές τσανάκες, μεγάλα πιάτα. Ενόσω τρώγαμε δεν ακουγότανε κανένας θόρυβος παρά μόνο η φωνή κάποιου μοναχού, που κήρυττε παράλληλα
τον λόγο του Θεού. Με το τέλος του φαγητού των μοναχών και την
έγερσή τους, αμέσως μετά σταματούσε και η εστίαση των υπολοίπων. Όποιος δεν προλάβαινε να φάει, έμενε νηστικός.
Δεν θα ξεχάσω το διάλογο που είχα με ένα μοναχό στο μοναστήρι
των Ιβήρων, μετά το απόδειπνο. Σε κάποιο σημείο της βραχείας μας
συζήτησης, μου είπε ότι εγκατέλειψε την οικογένειά του, μετά το
γυμνάσιο σε ηλικία δέκα οκτώ ετών και έγινε μοναχός.
Στενοχωρήθηκε πολύ ο πατέρας του και έστειλε τον δίδυμο αδελφό
του στο Άγιον Όρος, για να τον μεταπείσει, για να γυρίσει σπίτι τους.
Ο αδελφός του όταν τον συνάντησε εκεί, όχι μόνο δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να του αλλάξει γνώμη, απεναντίας έγραψε ένα
γράμμα στον πατέρα του και τον ενημέρωνε ότι και αυτός αποφάσισε
να γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος.
Είκοσι ένα χρόνια συνεχόμενα στο μοναστήρι του, με ένα φθαρμένο και ξεθωριασμένο ράσο, ισχνός με τα μάτια του καθαρά και
ζωηρά και με ένα αόρατο χαμόγελο ικανοποίησης στο πρόσωπό του
έδειχνε ευτυχισμένος. Σου δίνει την εντύπωση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αυτάρκης, χωρίς να έχει τίποτα δικό του, ότι είναι χαρούμενος, χωρίς υλικές ή άλλες απολαύσεις, ακούραστος παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του. Ότι έχει μετουσιωθεί σε πνεύμα, και ότι
νοιάζεται για το σώμα, μόνο και μόνο, για να κατοικεί η ψυχή του.
Τρεις η ώρα τη νύχτα μας ξύπνησε το σήμαντρο, που μας φάνηκε
κάτι σαν συναγερμός. Σηκωθήκαμε απ’ τα κρεβάτια μας, αγουροξυπνημένοι και ετοιμαστήκαμε αμέσως για τον όρθρο. Ήταν μια δοκιμασία για μας, που είχαμε ξεσυνηθίσει από τα πρωινά στρατιωτικά
εγερτήρια και τις ασκήσεις, εδώ και χρόνια. Λίγοι-λίγοι κατεβαίναμε
προσεκτικά τις μισοσκότεινες ξύλινες σκάλες του μοναστηριού και
ψάχναμε μέσα στο περίβολο του μοναστηριού, από εκκλησία σε εκκλησία να αντιληφθούμε που γινότανε ο όρθρος. Όποια εκκλησία
ήταν ανοιχτή, μπαίναμε μέσα και αφουγκραζόμαστε για να ακούσου-

με κάποιο ψαλμό, προκειμένου να καταλάβουμε ποια από όλες λειτουργούσε.
Μπαίναμε σιωπηρά και προσεκτικά και πιάναμε μια θέση στα
στασίδια, αναζητώντας τα, λόγω σκότους, με τα χέρια προτεταμένα.
Έξω από το τέμπλο του ναού δεξιά και αριστερά, με μέτωπο προς το
εκκλησίασμα δύο μοναχοί, εκ περιτροπής υμνολογούσαν τον
Ύψιστο. «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν
σου..» έψαλε ό ένας ενώ ένας τρίτος ένας μοναχός εμφανιζόταν
ξαφνικά και με το ειδικό μοναστηριακό λιβανιστήρι κουνώντας το
ρυθμικά, δεξιά και αριστερά και βιαστικά πλημμύριζε το ναό με ένα
ευωδιαστό πλούσιο θυμίαμα. Η ίδια ανάταση, το ίδιο δέος και η ίδια
κατάνυξη, κυριαρχούσαν και πάλι στη ψυχή μας. Ήταν μια μυσταγωγία μοναδική. Ευχές, δεήσεις, ύμνοι, ψαλμοί, διαδοχικά ακούγονταν από τους μοναχούς της εκκλησίας. Ξημέρωσε. Διακριτικά
εισχώρησε πολύχρωμο, απαλό το φως της ημέρας από τα μικρά έγχρωμα παράθυρα των τρούλων και μαζί του ανανήψαμε και εμείς
απ’ το ‘λήθαργο’ που μας προκαλούσε το σκοτάδι. Την ώρα εκείνη
τα ρολόγια έδειχναν εφτά. Η εκκλησία είχε σχολάσει.
Φύγαμε άρον-άρον, χωρίς να πάρουμε πρωινό, μαζέψαμε το
προσωπικά μας είδη. Παραδώσαμε τα κλειδιά στον μοναχό, και με
γρήγορες και συντονισμένες κινήσεις, σαν σε στρατιωτική άσκηση,
συναντηθήκαμε γρήγορα στον προκαθορισμένο χώρο, που θα περνούσε το πούλμαν στις οκτώ, για να μας παραλάβει και να μας μεταφέρει στο μεγαλύτερο όλων, το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας.
Μια ώρα και ένα τέταρτο μακριά βρισκόταν από εκει το δεύτερο
μοναστήρι. Το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας είναι το μεγαλύτερο
με 130 μοναχούς και το αρχαιότερο από όλα. Εξαιρείται το ρώσσικο
σε μοναχούς που υπερβαίνει τους 1000 ρώσσους και ουκρανούς.
Οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν οι καλύτερες. Στον ίδιο χώρο κοιμηθήκαμε κουτσά-στραβά 12 επισκέπτες. Αξίζει να αναφερθεί ότι
ο μεγαλύτερος αριθμός των επισκεπτών προέρχεται από τις χώρες
της πρώην σοβιετικής ένωσης. Ένας δόκιμος μοναχός αμίλητος και
με βλοσυρό ύφος, μας προσέφερε καφέ λουκούμι και ρακί,. Το ίδιο
πρόγραμμα ίσχυε και εδώ. Τα ίδια συναισθήματα μας κυρίευσαν.
Εδώ δόθηκε η ευκαιρία όσοι το επιθυμούσαν να εξομολογηθούν και
να κοινωνήσουν.
Την άλλη μέρα, που φώτισε ο Θεός, ετοιμαστήκαμε, για αναχώρηση. Μας μετέφερε το πουλμανάκι στις Καρυές. Η πρωτεύουσα του
Άθω ήταν γεμάτη από μοναχούς και επισκέπτες, οι περισσότεροι
ήσαν ξένοι. Προσκυνήσαμε την εικόνα του «Άξιον εστί» και προμηθευτήκαμε διάφορα τρόφιμα που μας είχαν λείψει στα μοναστήρια.
Περιμένοντας το μεγάλο πούλμαν για την επιστροφή μας στη Δάφνη,
άλλοι πήγαν και προσκύνησαν διάφορες παρακείμενες εκκλησίες
και άλλοι αγόραζαν διάφορα αναμνηστικά του Αγίου Όρους.
Γνώρισα πολλούς που είτε επισκέπτονται το Άγιο όρος κάθε χρόνο,
είτε έρχονται και ξανάρχονται με κάθε ευκαιρία. Εκεί αισθάνονται
ότι ξαναγεννιούνται πνευματικά.
Υπάρχει μια κατηγορία μοναχών που ζουν μόνοι τους σε καλύβες, σκήτες. Μόνοι τους φροντίζουν τη διατροφή τους, που προέρχεται είτε από τη θάλασσα, είτε από μικρούς λαχανόκηπους που καλλιεργούν οι ίδιοι, είτε από αγριόχορτα που μαζεύουν μόνοι τους.
Ζυμώνουν, μαγειρεύουν πλένονται, γιατρεύονται, πεθαίνουν. Κανείς
δεν νοιάζεται για αυτούς. Οι περισσότεροι μοναχοί είναι ισχνοί.
Είναι όμως μερικοί πολύ ευτραφείς. Συναντάγαμε, στις διαδρομές
με το πούλμαν, μοναχικούς μοναχούς, με ανασηκωμένα τα ξεθωριασμένα τους ράσα τους και ένα μπαστούνι στο χέρι, πνιγμένοι μέσα
στα μακριά μαλλιά τους και τις γενειάδες τους, να περπατάνε ανάλαφροι απ’ την αδυναμία. Μου θύμιζαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Δεν ξέρω αν βάδιζαν χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, απλώς για να καταπονήσουν το σώμα τους ή αν εκτελούσαν κάποια εντολή του μοναστηριού.
Έχω επισκεφθεί διάφορα μοναστήρια στη ζωή μου. Πάντα με
εξέπληττε η πίστη και την αφοσίωση των μοναχών, που τα υπηρετούν. Απορούσα πως αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να αναστέλλουν, εφ’ όρου ζωής, τις ανθρώπινες «αδυναμίες» τους και να προσφέρουν με αυταπάρνηση και με στρατιωτική πειθαρχία, θα έλεγα,
τις υπηρεσίες τους στο Θεό. Και όλα αυτά χωρίς καμία δυσανασχέτηση, αγανάκτηση και χωρίς βέβαια καμία προφανή ανταπόδοση.
Απεναντίας μάλιστα με υπομονή, καρτερία και με προσευχή, νυχθημερόν.
Το Άγιον Όρος είναι το επίκεντρο όλης της Ορθοδοξίας. Εκεί τα
πάντα «διηγούνται δόξα Θεού». Εκεί αγάλλεται η ψυχή του ανθρώπου. Ηρεμεί. Ξεχνά όλες τις έγνοιες και πλησιάζει το θείο. Οι κάθε
είδους ανθρώπινες αδυναμίες παρέλκουν. Μόνο η ψυχή του ανθρώπου έχει θέση, εκεί.. Εκεί αίρεται κάθε επιφύλαξη και αμφιβολία
προς το Θείον, και κυριαρχεί η απόλυτη πίστη, ενώ η ψυχή ανεπιφύλακτα πλέον παραδίνεται σ’ Αυτόν, αμαχητί.
Εκεί εκπληρώνουν το τάμα τους τόσοι και τόσοι άνθρωποι της
εξουσίας, του πνεύματος και του πλούτου. Αισθάνονται τόσο ασήμαντοι και μόνοι, κλίνουν γόνυ, σαν κοινοί θνητοί και προσεύχονται
με κατάνυξη και δέος στο Θεό και την Παναγία. Εκεί είναι η κολυμπήθρα του Σιλωάμ όπου ξαναγέννιονται όλοι οι προσκυνητές.
Βρίσκουν τη λύτρωση, βάλσαμο, στις αλλοτριωμένες, απ’ την ασύμβατη, με το θείο, ζωή τους.
Αισθανόμαστε να έχουμε πάρει φεύγοντας από το Άγιον Όρος,
την ευλογία, την συγχώρηση και το έλεος του Θεού. Η επίσκεψη αυτή, προσωπικά, αποτέλεσε σημαντικό, ιερό σταθμό στη ζωή μου.
Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα δογματικός, αισθάνθηκα τη θεία χάρη να
με συντροφεύει. Ικανοποιημένοι από την εκπλήρωση του «τάματος»
αυτού, ξαναγυρίσαμε στο λιμανάκι της Δάφνης. Επιβιβαστήκαμε
από εκεί στο καραβάκι για την Ουρανούπολη.
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Η ιστορία και η σημασία της
«Η ανθρωπότης έχει απαραίτητον ανάγκην πνευματικού τίνος
συνδέσμου, χωρίς τον οποίον αι κοινωνίαι δεν είναι παρά
μεμονωμέναι οικογένειαι, στίφη ανθρωπίνων όντων και άτομα,
αλλά όχι οργανωμένη κοινωνία».
Αυτή ήταν η δήλωση του μεγάλου Παστέρ στην Γαλλική
Ακαδημία ενώπιον του υλιστού Προέδρου της Ρενάν. Βεβαίως
η δήλωση αυτή έγινε ενώπιον των οπαδών της θετικής φιλοσοφίας, που αμφισβητούσαν το άπειρον, δηλαδή το Θείον. Πέραν
όμως τούτου ρητά αναφέρεται στον πνευματικό σύνδεσμο του
ανθρώπου, που πρέπει να υπάρχει εάν θέλει να είναι άνθρωπος
ελεύθερος και όχι άτομο ενταγμένο σε μια ομάδα, σε ένα συρφετό.
Για νη μην αποτελούμε άτομα, αριθμούς σε στίφη ανθρωπίνων όντων οφείλουμε να γνωρίζουμε την ταυτότητα μας.
Αυτήν την ταυτότητα, δηλαδή τον πνευματικό μας σύνδεσμο,
μόνον από την ιστορία και την πίστη μας θα την πληροφορηθούμε. Αυτά τα δύο στοιχεία, - ελληνική Ιστορία (του καθόλου
γένους) και Χριστιανισμός - μας v διαφοροποιούν από τους άλλους λαούς και ανθρώπους. Δεν υποτιμούμε, βεβαίως, ως
δημοκρατικοί και ελεύθεροι άνθρωποι τις άλλες εθνότητες και
τους άλλους πληθυσμούς, όμως είμαστε διαφορετικοί και γι'
αυτό υπερήφανοι για την προέλευσή μας, η οποία εξέπληξε παγκοσμίως τους λαούς.
Και (δυστυχώς για εμάς τους νεοέλληνες) τους λαούς του
κόσμου δεν τους εκπλήσσουν τα «κατορθώματα» των τελευταίων 40-50 ετών, αλλά μόνο η ιστορία των προγόνων μας που
αρχίζει εδώ και τρείς χιλιάδες χρόνια από τον Όμηρο, τη
Σαλαμίνα, τον Μαραθώνα, τον Μέγα Αλέξανδρο, το Βυζάντιο,
την Εθνική μας Απελευθέρωση του 1821, τους αγώνες για την
πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας, τους Βαλκανικούς πολέμους,
και εσχάτως και τελευταίον τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με το υπερήφανο ΟΧΙ στους τότε ισxυρoύς της Ευρώπης.
Αυτή είναι η ιστορία και η γνώση, (η ιερή προκατάληψη) που
μας διαφοροποιεί από τους άλλους λαούς και μας καθιστά πολίτες της ίδιας πατρίδας.
«Τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και
αμαθείς και πλούσιοι και πτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί
και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι ... » βροντοφωνάζει ο
Μεγάλος μας Ήρωας Ι. Μακρυγιάννης.
Γιατί το Ελληνόπουλο δεν θα πρέπει να συνειδητοποιήσει
την ακόλουθη απάντηση του Ι. Μακρυγιάννη στο Γάλλο ναύαρχο
Δεριγνύ «Είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς. Όμως είναι δυνατός
ο Θεός που μας προστατεύει και θα δείξομε την τύχη μας σ' αυτές
τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του
Μπραίμη παρηγοριόμαστε μ' έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους

Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος παλαιόθεν και ως
τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε.
Τρώνε από μας και μένει και μαγιά .... »
Γράφει ο Ι. Βλαχογιάννης στον πρόλογο των απομνη μονευμάτων του αθάνατου Στρατηγού «Η δια της γραφίδος αυτού (Ι. Μακρυγιάννη) ρέουσα v πηγή ζωής ήρχετο μακρόθεν, λίαν
μακρόθεν, εκ των βαθυρίζων θεμελίων της φυλής και του
Έθνους εις ο ανήκεv».
Γνώριζε, λοιπόν, ιστορία ο γενναίος στρατηγός και αυτήν την
ένδοξη ιστορία της φυλής επιθυμούσε να συνεχίσει να γράφει
με την συνείδησή του, την Ελληνοχριστιανική, και τις πράξεις
του.
Γιατί, λοιπόν, όλοι αυτοί που μας κυβερνούν τα τελευταία 3040 χρόνια προσπαθούν άλλος λίγο και άλλος περισσότερο να
κατευθύνουν τους Ελληνόπαιδες μακράν από την ένδοξη ιστορία
και τη γλώσσα τους; Γιατί δεν πιστεύουν στη συνέχεια της φυλής
μας, αλλά πιστεύουν στο «διεθνισμό», ή την «νέα τάξη
πραγμάτων» όπως αποκαλούν το πιστεύω τους οι διαφόρων
κατευθύνσεων πολιτικοί; Γιατί δεν προσαρμόζονται στους γειτονικούς εχθρικούς λαούς (Αλβανούς, Σκοπιανούς, Βούλγαρους
και Τούρκους) οι οποίοι όχι μόνο διδάσκουν τα παιδιά τους την
ιστορία τους, αλλά οικειοποιούνται και καπηλεύονται με πάθος
την δική μας ιστορία; Μήπως διότι αυτοί είναι περισσότερο πατριώτες από εμάς; Ένα άλλο δυνατό παράδειγμα Εθνικής (φυλετικής) διανόησης είναι αυτό του Εβραϊκού κράτους.
Οι κύριοι που το παίζουν ειδικοί έχουν μελετήσει / πληροφορηθεί πόση και σε πόσο μεγάλο βάθος διδάσκονται την ιστορία τους οι μαθητές της Ιταλίας και της Γαλλίας, του Ισραήλ;
Γράφει ο ο Ρώσος ιστορικός Αβραάμ Β. Ρανόβιτς στο βιβλίο
του «ο Ελληνισμός και ο ιστορικός του ρόλος»: «Η ιστορία του
Ελληνισμού είναι παγκόσμια ιστορία της τότε εποχής. Στην εποχή
αυτή γεννήθηκαν ιδέες - επιστημονικές, φιλοσοφικές, ηθικές,
θρησκευτικές - που επί αιώνες κυριάρχησαν στον κόσμο». Ο
ιστορικός Τάρν (όχι και τόσο φιλλέλην) περιορίζεται στον τυπικό
ορισμό «Ελληνισμός είναι ο συμβατικός ορισμός του πολιτισμού
τριών αιώνων, που στη διάρκεια τους ο ελληνικός πολιτισμός
ακτινοβολούσε μακριά από την πατρίδα του».
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλο τμήμα της Παλαιάς
Διαθήκης αποτελεί μετασχηματισμό της Αρχαίας Ελληνικής
Φιλοσοφίας.
Οι Έλληνες έχοντας συναίσθηση και συνείδηση της ιδιοπροσωπίας τους κατόρθωσαν να αφομοιώσουν πλήθος πολιτισμών
και ακόμα να μεταπλάσσουν το Χριστιανισμό στα φιλοσοφικά
τους μέτρα. «Εν αρχή ην ο Λόγος .... ». Ο Απόστολος Παύλος, κυρίως, και άλλοι Απόστολοι, Ιεραπόστολοι και μεγάλοι Ιεράρχες

®ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ,
ΝΑΥΤΙΚΟΥ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΟ Δ.Σ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΞΙΑ»
Στη φιλόξενη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της ΕΑΑΑ υποδέχτηκαν την αντιπροσωπεία του Συλλόγου «ΑΞΙΑ» ο
Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης στις 25 Οκτωβρίου 2017.
Στην προγραμματισθείσα συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΜΤΑ, ΜΤΣ, ΜΤΝ, καθώς και δύο υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι εκπρόσωποι των Μετοχικών Ταμείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους άκουσαν τα αιτήματα που έθεσαν τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου «ΑΞΙΑ» και εδόθησαν διευκρινιστικές πληροφορίες στα
αιτήματά τους.
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού των Ενώσεων Ναύαρχος εν αποστρατεία Πρεβενάς Σπυρίδων υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει στο αρμόδιο Υπουργείο τα αιτήματά τους προς επίλυση.
Εκ της ΕΑΑΑ

®EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΑΝ
Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 παρουσία
του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Φλώρου, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής
(ΣΑΝ) η τελετή ορκωμοσίας των 23 πρωτοετών
Σπουδαστών και Σπουδαστριών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των
ΕΔ και των ΣΑ, Σπουδαστές των Παραγωγικών
Σχολών των ΕΔ, καθώς και καθηγητές της
ΣΑΝ. Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από το Γραμματέα του ΔΣ Ασμχο (ΤΜΑ) ε.α. κο Κων/νο Αναγνωστάκη.
Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστάκης
Ασμχος ε.α Γραμματέας ΔΣ/ΕΑΑΑ
& Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ

είχαν μυηθεί στην Ελληνική φιλοσοφία και εγνώριζαν άριστα
την Ελληνική γλώσσα.
Ο Χριστιανισμός στηρίχθηκε στον Ελληνισμό (ελήλυθεν η
ώρα ίνα δοξασθεί ο υιός του Ανθρώπου) και ο Ελληνισμός στηρίχθηκε στο Χριστιανισμό και κυρίως στην Ορθοδοξία (5000 ιερωμένοι και μεταξύ τους 100 επίσκοποι θυσιάστηκαν στους
αγώνες ανεξαρτησίας της φυλής μας).
Πως μπορείς να αποξενώσεις τα Ελληνόπουλα από τον
Ελληνισμό και την Ορθοδοξία;
Ο Βενιαμίν ο Λέσβιος το 1820 στο βιβλίο του «Στοιχεία της
Μεταφυσικής» γράφει: «Η φύση έχει θέσει όρια στις προσδοκίες
των άλλων ανθρώπων, όχι όμως και των Ελλήνων. Οι Έλληνες
ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα υπόκεινται στους νόμους της φύσης».
Τον τελευταίο λόγο στην ιστορία τον έχει ο «γερομάστορης»
Θεός κατά τον Ι. Μακρυγιάννη.
Όχι! Οι Έλληνες πιστεύουν στην πατρίδα, την ορθοδοξία, την
Ιστορία και τη γλώσσα τους, και διαμορφώνουν τη συνείδησή
τους όμοια με εκείνην των ενδόξων Ηρώων του Έθνους. «Θα
μπορούσα να φαντασθώ την τιμήν που θα μου έκανε η Πατρίδα
να πολεμήσω για αυτήν, αλλά δεν περίμενα την ύψιστη τιμή να
πεθάνω προς χάριν της» αναφωνεί στα βουνά της Ηπείρου το
1912 ο Λορέντζος Μαβίλης, ο οποίος πολέμησε εθελοντικά
στην Επανάσταση της Κρήτης το 1896 και στην Ήπειρο το 1897
και 1912 όπου εφονεύθη πολεμώντας.
Εμφορούνται οι Έλληνες και κυρίως οι Διοικούντες και
Κυβερνώντες από τα Πατριωτικά συναισθήματα του Ανδρέα
Κάλβου;
«Ω Ελλάς! ω πατρίς μου!
Ελπίδων γλυκυτάτων
μήτηρ! σε βλέπω ακόμα
ζώσαν και μαχόμενην
και αναλαμβάνω»
(Ωδή χνιι)
Αν Ναι ας ακολουθήσουμε την προτροπή του: «Τρέξατε, δεύτε οι των Ελλήνων παίδες, ήλθ' ο καιρός της δόξης τους ευκλεείς προγόνους μας ας μιμηθώμεν» (από το ποίημα «Εις Δόξαν»).
Πρέπει να αναζητήσουμε αυτό που κάποτε ήμασταν και που
πάλι οφείλουμε να γίνουμε. Όσοι δεν έχουν την πνευματική και
ψυχική δύναμη να κρατήσουν στους ώμους τους τον Ελληνισμό
δεν έχουν το δικαίωμα να μας επιβάλλουν φυλετικό ρατσισμό.
Άνοιξη 2017
Κων/νος Δελλής
Τ. Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ
Πτυχιούχος Νομικής και Πολ. Επισ/μών
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Ο Χρυσός Δεκάλογος
για μια Ασφαλή Υπηρεσιακή ή Απλή Καθημερινή Ζωή
1. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΟΥ!!!

6. Θυμήσου ότι η θεωρία της πτήσης ξεκινάει από το φαινόμενο του Bernoulli και
όχι από την αρχή του Marconi, ήτοι προέχει η ασφαλής πτήση του πτητικού μέσου
(αεροσκάφους, ελικοπτέρου) και όχι η πτήση του ασυρμάτου! Τούτο σημαίνει ότι
οφείλεις να είσαι βραχύς, λιτός, περιεκτικός και ποτέ να μην θυσιάσεις τον έλεγχο
του πτητικού μέσου στο βωμό των άκαιρων και άσκοπων εκπομπών του ασυρμάτου! Παρομοίως και στο έδαφος, όταν οδηγείς πρέπει να έχεις την προσοχή σου
συγκεντρωμένη αποκλειστικά στην οδήγηση και όχι να μιλάς αμέριμνος στο κινητό
σου τηλέφωνο, να στέλνεις sms, ή να ασχολείσαι με τα social media! Προέχει ο
έλεγχος του τιμονιού! Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ δεν μπορεί να περιμένει!

2. Μην αφήνεις κάποιον άλλον να προκαλεί την δική σου τύχη!

7. Αν η πρόσκρουση του όποιου μέσου που χειρίζεσαι είναι αναπόφευκτη, ακούμπησε στο «μαλακότερο και φθηνότερο» σημείο που μπορείς να βρεις, όσο πιο αργά
είναι πρακτικά δυνατό!

3. Θυμήσου ότι το πλήρωμα που χειρίζεται οιοδήποτε στρατιωτικό μέσο (εναέριο πλωτό - χερσαίο) είναι εκείνο που φτάνει πάντα πρώτο στον χώρο του ατυχήματος
/ δυστυχήματος!

8. Όταν καταθέτεις σε Επιτροπή Διερεύνησης, σε Ένορκη ή Απλή Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ, ΑΔΕ), ή αλλαχού, να είσαι πάντοτε ειλικρινής, ακριβής και σίγουρος!

4. Η αμφιβολία σκοτώνει! Μην είσαι ριψοκίνδυνος και μην συνεχίζεις την αποστολή
σου όταν έχεις ανησυχία και δισταγμό για οτιδήποτε άπτεται της ασφάλειάς σου!

5. Όπως δεν υπάρχει η ορολογία «ολίγον έγκυος», έτσι αντίστοιχα δεν πρέπει
καθόλου να σκεφτείς να κινηθείς άσκοπα υπό ακραία καιρικά φαινόμενα, πολλώ
δε μάλλον να ιπταθείς έστω και για λίγο εντός καταιγίδας!

9. Εφιστάται η προσοχή όλων ανεξαιρέτως για την απαρέγκλιτη τήρηση του ακροτελεύτιου Κανόνα, τόσο κατά την διάρκεια της άσκησης των επαγγελματικών τους
δραστηριοτήτων όσο και στην απλή καθημερινότητά τους!
10. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΟΝΑ!!!
Η γένεση των ανωτέρω δέκα (10) μαργαριταριών της σοφίας, της σύνεσης και της
γνώσης έχει τη ρίζα της στην αρχαιότητα, ωστόσο τα μηνύματα που λαμβάνονται
είναι σύγχρονα και επίκαιρα, όσο και τα νέα των τηλεοπτικών ειδήσεων. Οι εν λόγω
δέκα (10) χρυσές και διαχρονικές Αρχές και Αξίες έχουν εφαρμογή όχι μόνο στην
στρατιωτική αλλά και στην απλή καθημερινή μας ζωή, ήτοι:
γενικά μην πας γυρεύοντας για ατυχήματα / δυστυχήματα,
δούλευε και ζήσε χωρίς ακροβασίες,
θυμήσου ότι το άγχος και η βιασύνη οδηγούν στο ατύχημα / δυστύχημα, ενώ ο προγραμματισμός στην ασφάλεια,
δεν χρειάζονται: υπερεμπιστοσύνη - εφησυχασμός.
Μετάφραση - Διασκευή από «AIR FORCE Magazine» (March 1992)
Ο Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης υπηρετεί στο Επιτελείο της
Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ)
και ανήκει στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό
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Alors, c’ est la guerre!

Ο

Άξονας Βερολίνου–Ρώμης, ένα διμερές σύμφωνο μεταξύ της Ναζιστικής Γερμανίας και της
Φασιστικής Ιταλίας, χρονολογείται από το 1936,
25 Σεπτεμβρίου. Η πεμπτουσία του εξικνείται στις στενές
σχέσεις των δύο Δικτατόρων. Ο Χίτλερ πάντα θαύμαζε
τον Μουσολίνι! Αυτός δε ο ‘‘Άξονας’’ αναβαθμίστηκε στο
λεγόμενο ‘‘Χαλύβδινο Σύμφωνο’’ που συνομολογήθηκε
στο Βερολίνο μεταξύ των δύο Χωρών, στις 22 Μαΐου
1939. Έτσι, οι δύο ηγέτες ενστερνίζονται τις πολεμικές
επιδιώξεις και φιλοδοξίες εαυτών και αλλήλων.
Ο Χίτλερ ‘‘θριαμβεύει’’. Κατακτά. Όλη η δόξα δική του.
Ο Μουσολίνι; Νοιώθει ότι βρίσκεται στη σκιά του συμμάχου του. Ασφυκτιά. Και βεβαίως αποφασίζει να δράσει. Έτσι, στις 10 Ιουνίου 1940, με τη σύμφωνη γνώμη
του Αδόλφου, εισέρχεται στον πόλεμο, στέλνοντας εκστρατευτικό σώμα στη νοτιοανατολική Γαλλία. Αλλά,
παρ’ όλο που μετά από τέσσερις ημέρες τα γερμανικά
στρατεύματα θα μπούνε στο Παρίσι, οι Ιταλοί ανακόπτονται από τέσσερις γαλλικές Μεραρχίες που θα βρεθούν
στην περιοχή της ιταλικής εισβολής. Η μάχη της Γαλλίας
είχε τελειώσει. Έξαλλος ο Μουσολίνι!
Πράγματι, στις 21 Ιουνίου 1940, κάπου στο δάσος της
Κομπιένης, υπογράφεται η ταπεινωτική συνθηκολόγηση.
Μέσα στο ίδιο σιδηροδρομικό βαγόνι, όπου τον Νοέμβριο
1918 οι Γάλλοι υπαγόρευσαν τους όρους της ανακωχής
στους νικημένους Γερμανούς, του Α’ΠΠ, η σκηνή επαναλαμβάνεται με αντιστροφή των ρόλων. Στην πολυθρόνα
του νικητή, στην οποία τότε καθόταν ο Γάλλος στρατάρχης Φος, κάθεται τώρα ο Χίτλερ και ακούει τον Αρχηγό
του Επιτελείου του, στρατηγό Κάιτελ, να υπαγορεύει
στους νικημένους Γάλλους τους όρους της ανακωχής.
Έχει η ζωή γυρίσματα! Ολοκληρώνεται, εκεί, τότε, η
Γερμανική κατοχή της ηπειρωτικής Ευρώπης, που είχε
αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου 1939 με την εισβολή στην
Πολωνία.
Και ο Μουσολίνι; Το εγώ του ταπεινωμένο. Στρέφει
ολοκληρωτικά, πλέον, και με στέρεες αξιώσεις, τις βλέψεις του προς την Εγνατία οδό. Του είναι γνωστή από τη
ρωμαϊκή εποχή! Άλλωστε, έναν χρόνο νωρίτερα, τον
Απρίλιο 1939, οι Ιταλοί είχαν κάνει απόβαση στην
Αλβανία, έδιωξαν τον βασιλιά Ζώγα, το στέμμα της
Αλβανίας προσέφεραν στον βασιλιά τους, Βίκτωρα
Εμμανουήλ, και την κατέστησαν προτεκτοράτο τους.
Τόσο απλά! Τώρα, πολλαπλασιάζει τις προκλήσεις σε
βάρος μας. Παραβιάζεται συστηματικά ο εναέριος χώρος. Το αντιτορπιλικό ‘‘Υδρα’’, στις 12 Ιουλίου, δέχεται
επίθεση από αέρος, και αρχές Αυγούστου, το ‘‘Βασιλεύς
Γεώργιος’’ και ‘‘Βασίλισσα Όλγα’’. Η κατάσταση αγριεύει
όταν στις 11 Αυγούστου ο ιταλικός τύπος δημοσιεύει,
ότι «ο μέγας Αλβανός πατριώτης Νταούτ Χότζα δολοφονήθηκε στην ελληνοαλβανική μεθόριο από έλληνες πράκτορες»! Ήταν ένας γνωστότατος ληστής, επικηρυγμένος
από εικοσαετίας για εγκλήματα του ποινικού κώδικα.
Τον είχαν σκοτώσει, σε καβγά, δύο Αλβανοί συλληφθέντες από τις ελληνικές αρχές, πρίν δύο μήνες.
Ακολουθεί το γαϊτανάκι των διαψεύσεων, και ο ‘‘πόλεμος των πληροφοριών’’ καλά κρατεί, μέχρι την 14η
Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία ένα δημοσιογραφικό
φερέφωνο του φασιστικού κόμματος δίνει το σύνθημα:
«Γενική επίθεση κατά της Ελλάδος». Θα αποκαλυφθεί
αργότερα, ότι οι Ιταλοί είχαν εκπονήσει και σχετικό επιχειρησιακό Σχέδιο ‘‘G’’ κατά της Ελλάδος. Και ξημερώνει
η 15η Αυγούστου 1940. Στις δέκα παρά δέκα η ‘‘Ελλη’’
δεν υπάρχει πιά. Βουλιάζει τυλιγμένη στις φλόγες στον
όρμο της Τήνου.
Να θυμηθούμε, για την ιστορία, και μια προγενέστερη
αθλιότητα του Μουσολίνι. Σχετίζεται με την υπόθεση
‘‘Τελλίνι’’. Ιταλός στρατηγός, πρόεδρος Διεθνούς
Επιτροπής για τη χάραξη της Ελληνοαλβανικής μεθορίου. Είναι η 23η Αυγούστου 1923 και τη στιγμή που η
Επιτροπή εισέρχεται σε ελληνικό έδαφος, κοντά στην
Κακαβιά, ο Ερνέστο Τελλίνι και τέσσερις συνεργάτες του
πέφτουν νεκροί. Έγκλημα ανεξιχνίαστο, μέχρι σήμερα!
Ο Βενίτο ζήτησε κάποια ‘‘πράγματα’’, απόδοση τιμών στην
ιταλική σημαία, ανάκριση στον τόπο του εγκλήματος από
ιταλό αξιωματικό και θανατική ποινή για όσους (έλλη-

νες!) αποδειχθεί η ενοχή τους και χρηματική αποζημίωση
50 εκατ. Λιρέτες. Το τελευταίο, πάντως, δεν ικανοποιήθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση και ο ιταλός
Δικτάτορας έδωσε εντολή στον ιταλικό στόλο να βομβαρδίσει την Κέρκυρα. Ήταν 31 Αυγούστου 1924.
Σκοτώθηκαν 16 κάτοικοι και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. Ιταλικά αγήματα κατέλαβαν, χωρίς αντίσταση, την
ανοχύρωτη πόλη της Κέρκυρας.
Ποιός, λοιπόν, έκανε το έγκλημα της ‘‘Ελλης’’; Ποιος
πέταξε από μακριά το στιλέτο; Ελληνική και διεθνής κοινή γνώμη δεν έχουν καμία αμφιβολία. Άλλωστε, κομμάτια από τις τορπίλες φέρουν ιταλικό μητρώο και ιταλικά
στοιχεία. Αλλά η ελληνική Κυβέρνηση αποφασίζει να μη
μιλήσει. Και μόνον όταν θα έχει αρχίσει ο πόλεμος θα
κοινολογήσει την αλήθεια. Στο ημερολόγιό του ο Τσιάνο,
υπουργός Εξωτερικών και γαμπρός του Μουσολίνι, προσπαθεί να επιρρίψει την ευθύνη του τορπιλισμού στον
Γενικό Διοικητή της Δωδεκανήσου, Ντε Βέκι. «Αυτόν τον
μέθυσο», όπως τον αποκαλεί.
Ο Άγγελος Τερζάκης θα γράψει, «Η ιερόσυλη πράξη
που εγκαινίασε συμβολικά την επίθεση κατά των
Ελλήνων, στο νησί της Θεοτόκου, θα κατασταλάξει στην
ψυχή του ελληνικού λαού, θα τη βοηθήσει να ωριμάσει
γοργά, μέσα στους δυόμιση μήνες που θα ακολουθήσουν. Θα χρωματίσει με ιερότητα τον αγώνα που προετοιμάζεται». Και ο πρεσβευτής της Ιταλίας, Γκράτσι, θα
γράψει στα απομνημονεύματά του, «Το έγκλημα της
Τήνου έκανε το θαύμα να δημιουργηθεί σ’ όλη την
Ελλάδα μια απόλυτη ενότητα ψυχών. Μοναρχικοί και
Βενιζελικοί, οπαδοί και αντίπαλοι του καθεστώτος της
4ης Αυγούστου πείστηκαν πως έναν μόνον αδυσώπητο
εχθρό είχε η Ελλάδα, την Ιταλία». Να και η επιστολή συμπαράστασης του Νίκου Ζαχαριάδη, από τις φυλακές όπου
κρατείτο, με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 1940, « . . . Στον
πόλεμο αυτόν που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά,
όλοι μας πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφυλάξεις . . .».
Σε Διαταγή δε του Γενικού Επιτελείου Στρατού προς
τις Μεραρχίες του Ελληνοαλβανικού Μετώπου, με ημερομηνία 9 Απριλίου 1940, σε χρόνο ανύποπτο, διαβάζουμε, «Εις περίπτωσιν εισβολής των ιταλικών στρατευμάτων εις το έδαφός μας, εντολή σας κατηγορηματική είναι η μέχρις εσχάτων μετά πείσματος διεκδικήσεως
του εθνικού ημών εδάφους». Όπερ και εγένετο, μερικούς μήνες αργότερα.
Λαμπρός είναι ο έλληνας, μας λέει ο Κωνσταντίνος
Τσάτσος, σε στιγμές που γεννιέται μια ομαδική ψυχολογία. Τότε, σε μια έξαρση πραγματικά θαυμαστή, συγχωνεύει το άτομό του μέσα στο σύνολο. Τότε γίνεται εθνικά
υπερήφανος. Τότε η αυταπάρνηση, η αλληλεγγύη και η
ευγένειά του τον υψώνουν σε δυσπρόσιτες ηθικές κο-

ρυφές.
Και ο Χίτλερ; Ήταν σύμφωνος, άραγε, με τις προθέσεις και τις ενέργειες του συμμάχου Μουσολίνι; Όλες οι
πηγές σε τούτο κατατείνουν, Όχι! Αλλά, για λόγους γοήτρου, ήθελε και ο Ντούτσε μια εντυπωσιακή νίκη, όπως
οι πρόσφατες γερμανικές. Τα αρχεία της Καγκελαρίας
θα αποκαλύψουν, ότι «ο Φύρερ ήταν έξω φρενών» με
την ιταλική εισβολή.
Έτσι φθάσαμε στα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου
1940. Ο Γκράτσι προσέρχεται και επιδίδει το ιταλικό τελεσίγραφο στον Πρωθυπουργό της Χώρας, και αυτός, ο
Ιωάννης Μεταξάς, βασιζόμενος και στην απόλυτη ενότητα των ελληνικών ψυχών θα απαντήσει: Alors, c’ est
la guerre! – Ώστε, έχομεν πόλεμο! Και αυτή η φράση θα
πάρει το νόημα ενός καθολικού ‘‘ΟΧΙ’’. Και το Έθνος στο
πόδι. Όλες οι τάξεις, όλες οι γενιές, όλες οι ιδεολογίες,
αυθόρμητα και με ενθουσιασμό στο Μέτωπο. Να ανακόψουν το διάβα του Ιταλού εισβολέα.
Και η Λογοτεχνία παίρνει τον λόγο. Η νύχτα ήταν
άγρια. Μπουμπουνητά ασταμάτητα. Το νερό έπεφτε δαρτό. Και ξαφνικά, μέσα στο υγρό σκοτάδι, εκεί πάνω στα
φυλάκια, ακούστηκε στριγγιά η φωνή, «στα όπλα». Εδώ,
εκεί λάμψεις. Το πυροβολικό του εχθρού. Οι πρώτες οβίδες. Η γή της Ηπείρου, ο προμαχώνας της ελληνικής γής,
χτυπιέται κατάσαρκα. Το μέτωπο, πέρα ως πέρα, καίγεται. Ο πόλεμος έχει αρχίσει. Έπος. Οι άντρες του φυλακίου Κακαβιάς είχαν προλάβει να συμπτυχθούν. Ο τελευταίος, ένας λοχίας, άφησε το λυχνάρι αναμμένο. Το φυλάκιο δέχεται πυροβόλα και όλμους του εχθρού. Ωστόσο,
ησυχία! Παραδοθείτε, στριγγλίζει ο εχθρός, στα ελληνικά. Καμιά απάντηση. Εφ’ όπλου λόγχη, και το πεζικό ορμάει. Βρήκαν στο έρημο φυλάκιο το λυχνάρι, μοναχικό,
να τους περιμένει! Ένα από τα πρώτα περιστατικά, στις
πέντε και μισή τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου
1940. Σε λίγες ώρες, από τις πολυδαίδαλες ράχες και τα
κυματερά κορφοβούνια θα ακουστεί η ιαχή της ελληνικής αντεπίθεσης για τη νίκη, «Αέρα! . . . Αέρα! . . .»
Και όταν η ελληνική νίκη θα εξασφαλιστεί, μετά από
τριάντα πέντε εβδομάδες σκληρών συγκρούσεων, όπου
η αντοχή του έλληνα φαντάρου, σε κόπωση, κακουχίες,
πείνα, και γύμνια, έφθασε στα όρια του μαρτυρίου, η ηττημένη, ήδη, Ευρώπη θα καταλάβει, ότι σε μια αναμέτρηση λαών δεν αγωνίζονται μόνον οι αριθμοί και τα μηχανικά μέσα. Αγωνίζονται και οι ψυχές με το ηθικό τους
υπόβαθρο και το φρόνημα.
Τιμή για τους μαχητές του Έπους του .40.
Η Πατρίς σεμνύνεται.
Χρόνια Πολλά.
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.
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65 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑ
του Υπτχου (Ι) ε.α. Παναγιώτη – Βαρδή Παπαδάκη

Τ

ο 1952 μπορεί για τους νεότερους να θεωρείται ως ένα
απώτερο παρελθόν, όμως, για τους παλαιότερους, που η
θεία πρόνοια τους ευνόησε να είναι σήμερα κοντά μας, συνιστά μια ζωντανή ανάμνηση.
Πριν από 65 χρόνια η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία από τα
λιγοστά και απηρχαιωμένα ελικοφόρα έθεσε σε εφαρμογή ένα
τεράστιο με τις τότε δυνατότητες πρόγραμμα αναδιοργάνωσης
και εκσυγχρονισμού με αεριωθούμενα μαχητικά. Κυριολεκτικά
καταγράφηκε ένα μεγάλο άλμα με τη συγκρότηση μέσα σε τέσσερα χρόνια μίας σύγχρονης για την εποχή Αεροπορίας, με ανάλογα έργα υποδομής και υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου.
Με 10 πολεμικές Μοίρες αεριωθουμένων η Ελληνική Αεροπορία
παρατάχτηκε πρωτοποριακά έναντι των άλλων Αεροποριών της
Νότιας Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Όλο το προσωπικό, με ομοψυχία,
επιδόθηκε στο έδαφος και στον αέρα σε έναν αγώνα αφομοίωσης της νέας τεχνολογία, εργαζόμενο πέραν του καλώς εννοουμένου καθήκοντος, υπερωριακά, έχοντας κύριο μέλημα την
ετοιμότητα και την μαχητική αξιοποίηση των μέσων.
Ο αείμνηστος Πτέραρχος Ανδρέας Παυλίδης, γνωστός ως
ο “Πατριάρχης” των μηχανικών της ΣΜΑ, είχε γράψει στην “Η των
Α” τον Απρίλιο του 1998 μεταξύ των άλλων:
<< …Τότε όμως στην Ελευσίνα, στην Ελευσίνα της φωτιάς
και του πυρακτωμένου ατσαλιού, δεν υπήρχαν ωράρια, Κυριακές
και Αργίες. Το προσωπικό του αέρα και της πίστας βρισκόταν με
το πρώτο φως στις δουλειές του και με βαθύ σκοτάδι επέστρεφε
στα σπίτια του.>>
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ - Με το τέλος των επιχειρήσεων της
περιόδου 1946-49, κατά ομολογία του Αρχηγού της Αεροπορίας
αειμνήστου Πτεράρχου Εμ. Κελαϊιδή (“Η αναδιοργάνωση της
Αεροπορίας μετά τον συμμοριτοπόλεμον”, Αθήνα 1984), η
Αεροπορία εξήλθε του αγώνα εκείνου τελείως εξαντλημένη και
με σοβαρές απώλειες. Τα απομείναντα ελικοφόρα αεροσκάφη
ήταν πλέον άχρηστα. Το ιπτάμενο προσωπικό ήταν κουρασμένο
και κατά μεγάλο ποσοστό ακατάλληλο, λόγω ηλικίας, για αεριωθούμενα αεροσκάφη. Ενώ η εν γένει υποδομή για την υποστήριξη
της νέας γενιάς μαχητικών ήταν ανύπαρκτη. Κατά συνέπεια η αεροπορία θα έπρεπε να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων για να καταστεί υπολογίσιμος παράγων στην Εθνική Άμυνα.
Είναι γεγονός ότι το δαπανηρό έργο της ανασυγκρότησης
και του εκσυγχρονισμού της Αεροπορίας δεν ήταν δυνατόν να
καρποφορήσει με εθνικές δαπάνες, δεδομένης της οικονομικής
δυσπραγίας της χώρας, μετά από ένα δεκαετή αγώνα εμπόλεμης
και εμφύλιας κατάστασης. Εντούτοις το ΓΕΑ, πριν ακόμη από την
είσοδό μας στο ΝΑΤΟ, από τις αρχές του 1950 εκδήλωνε σχετικές ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της Αεροπορίας.
<< … Απετάθημεν – αναφέρει ο Πτχος Ε. Κελειδής - εις την
Αγγλικήν Αποστολήν, ήτις διετήρει ακόμη την εποπτείαν επί της
εκπαιδεύσεως. Η Αγγλική Αποστολή απήντησε τότε, ότι το
Ελληνικόν προσωπικόν δεν ήτο εις θέσιν να συντηρήση αεριωθούμενα αεροπλάνα και ότι η Ελλάς έπρεπε να διατηρήση μίαν
μικράν Αεροπορίαν με ελικοφόρα αεροπλάνα, τον αριθμό των
οποίων θα εφρόντιζε να αυξήση η Αποστολή, εις βέρος φυσικά
της Αμερικανικής βοηθείας – η οποία τότε διήρχετο μέσω
Λονδίνου επενδυομένη εις αγγλικόν υλικόν.>>
Μετά από τη στάση αυτή των Άγγλων η όλη προσπάθεια απόκτησης αεριωθουμένων μαχητικών βρήκε ανταπόκριση από την
Αμερικανική Αποστολή, στα μέσα του 1950. Σημειώνεται ότι η
Αμερικανική Αποστολή είχε αναλάβει από το 1947 τη στρατιωτική βοήθεια ενώ η Αγγλική διατηρούσε την εποπτεία της εκπαίδευσης.
Κατόπιν της ανάληψης από την Αμερικανική Αποστολή του
εφοδιασμού της Ελληνικής Αεροπορίας και συγχρόνως της εποπτείας της εκπαίδευσης, η Αγγλική Αποστολή απεχώρησε από
την Ελλάδα.
Όμως, η αναγκαία σε μεγάλο αριθμό εκπαίδευση ιπταμένου
και τεχνικού προσωπικού και τα απαραίτητα έργα υποδομής, αεροδρόμια, υπόστεγα συντήρησης, δίκτυα καυσίμων, αποθήκες
πυρομαχικών, σταθμούς ραντάρ κλπ. συνιστούσε ένα τεράστιο
έργο δυσανάλογο προς τα διατιθέμενα μέσα. Έτσι το έργο αυτό
προχώρησε με την οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ και τη συνδρομή
του ΝΑΤΟ, με την είσοδό μας στον αμυντικό αυτόν οργανισμό τον
Φεβρουάριο του 1952.
Θα πρέπει, όμως, με ειλικρίνεια να ομολογηθεί ότι ο εν γένει
εκσυγχρονισμός πέτυχε με την εκπόνηση εκ μέρους του ΓΕΑ ενός
αποδοτικού προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού, κατασκευής έργων υποδομής και θέσπισης νέας οργάνωσης με σύγχρονα επίπεδα διοίκησης.
Η Σχολή Ικάρων, με την τότε ονομασία Σχολή Αεροπορίας,
ανέλαβε το βαρύ έργο της εκπαίδευσης χειριστών αερ/φών. Το
επιφορτισμένο πρόγραμμα επέτρεψε την κατ’ έτος αύξηση της
εκπαίδευσης χειριστών αερ/φών, από 30 το 1950 σε 120 το
1954, αφού το παραγόμενο κατά μήνα εκπαιδευτικό έργο αυξήθηκε από 1.000 ώρες το 1950 σε 4.300 ώρες το 1954. Οι αυξή-

σεις αυτές προέκυψαν από την υπερωριακή προσφορά των εκπαιδευτών, των οποίων οι 35 εκπαιδευτικές ώρες κατά μήνα διπλασιάστηκαν σε 70 ώρες.
Δεν παραβλέπεται η άοκνη προσπάθεια του τεχνικού προσωπικού, βάση της οποίας τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά αερ/φη
έφθασαν τα 85 με 90%, από τα 45 με 50% το 1950-51.
Παράλληλα με την εκπαίδευση των μονίμων χειριστών –
Ικάρων εφαρμόστηκε η ταχύρυθμη εκπαίδευση εφέδρων χειριστών με τη δημιουργία του ΕΚΕΧ, του Εκπαιδευτικού Κέντρου
Εφέδρων Χειριστών, από το οποίο μέχρι το 1958 αποφοίτησαν
606 χειριστές ως ανθυποσμηναγοί Ιπτάμενοι.
Λειτούργησαν και άλλες σχολές και κέντρα εκπαίδευσης αέρος, όπως: η ΣΜΑ (Τμήμα της Σ.Ικ.), η Σχολή Ιπταμένων Υπαξ/κών
(πληρώματα Ναυτίλων-Ασυρματιστών), η Σ.Τ.Υ.Α. (Τεχνικών
Υπαξ/κών), η Σ.Υ.Δ. (Υπαξ/κών Δ/κών) και διάφορα άλλα κέντρα
εξειδίκευσης.
Για τον πρώτο πυρήνα εκπαιδευτών αεριωθουμένων εστάλησαν, τον Μάρτιο του 1951, για εκπαίδευση στις ΗΠΑ οι
Υποσμηναγός Τζαβάρας Αναστάσιος και Ανθυποσμηναγός
Τσαμουσόλπουλος Ηλίας, οι οποίοι ακολούθησαν ένα εντατικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης πέντε μηνών.
Με την επιστροφή των ανέλαβαν το επιφορτισμένο έργο της
εξοικείωσης χειριστών στη νέα τεχνολογία, με τα αφιχθέντα στις
21 Σεπτεμβρίου 1951 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας των δύο
πρώτων εκπαιδευτικών αεριωθούμενων Τ-33Α. Στο έργο της
αρχικής εκπαίδευσης συνέβαλαν και οι δύο αμερικανοί που έφεραν τα δύο T-33, ο Αντισμήναρχος Popek και ο
Ελληνοαμερικανικός Σμηναγός Μάμαλης.
Τον Ιούνιο του 1951 εστάλη στις ΗΠΑ δεύτερη ομάδα χειριστών, αποτελούμενη από τους Υπσγούς Βούλγαρη Εμ.,
Δαρμάρο Γ., Πασχαλίδη Αθ., Καραχάλιο Τρύφ., Τράκα Ηλία.,
Μήτσανα Θωμά, Στυλιανάκη Ιωάν., και τους Ανθγούς
Παπανικολάου Αλ., Παπαβασιλείου Βασ. και Πολίτη Νικ.
Στο τέλος του 1954 η Αεροπορία αριθμούσε 560 χειριστές,
εκ των οποίων 336 χειριστές αεριωθουμένων, με προοπτική αύξησης στους 820 μέχρι το 1957, εκ των οποίων 540 χειριστές
αεριωθουμένων.
Ο συντελούμενος εκσυγχρονισμός περιέλαβε νέα επίπεδα
διοίκησης με Αρχηγία (28ο Τακτικής Αεροπορίας, 30ο Υλικού
και 31ο Εκπαίδευσης), Πτέρυγες, Σμηναρχίες, Μοίρες και
Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου.
Με τη διαδοχική, από τις αρχές Μαρτίου 1952, άφιξη στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας (112 Π.Μ.) των μαχητικών δίωξης βομβαρδισμού (Δ/Β) Republic F-84G Thunderjet συγκροτούνταν ή
μία κατόπιν της άλλης οι Πολεμικές Μοίρες, οι οποίες στη συνέχεια προωθούνταν σε άλλες πτέρυγες Μάχης, που στο μεταξύ
είχαν οργανωθεί για την υποδοχή τους. Κατά σειρά συγκροτήθηκαν το 1952 οι Μοίρες 337, 339 και 338 που προωθήθηκαν
στην 110 Π.Μ., στη Λάρισα και το 1953 - 1954 οι Μοίρες 335,
336 και 340 που προωθήθηκαν στην 111 Π.Μ, στη Νέα Αγχίαλο.
Στα μέσα του 1953 συγκροτήθηκε στην Ελευσίνα το 348
Σμήνος Τακτικής Αναγνώρισης με τέσσερα (4) διαμορφωμένα
F-84G. Στη συνέχεια, ως Μοίρα, παρέλαβε αερ/φη RT-33 που
σύντομα τα αντικατέστησε με RF-84F Thunderflash., εδρεύουσα
στην 110 Π.Μ.
Στις 20 Ιουλίου 1954 πραγματοποιήθηκε στην 112 ΠΜ η τελετή παραλαβής των πρώτων αερ/φών αναχαίτισης ημέρας
Canadair Built F-86E Sabre. Αυτά εντάχθηκαν στην 341 Μοίρα
Αναχαίτισης Ημέρας και με τη διαδοχή άφιξη των υπολοίπων
αερ/φών συγκροτήθηκαν οι Μοίρες 342 και 343. Τον Νοέμβριο
του 1956 οι τρεις Μοίρες μετακινήθηκαν στην έδρα τους την 114
Πτέρυγα Μάχης στο αεροδρόμιο της Τανάγρας.
Εξετάζοντας τη χρονική περίοδο της συγκρότησης των δέκα
(10) Πολεμικών Μοιρών παρατηρούμε την ταχεία αύξηση του
επιχειρησιακού δυναμικού της Αεροπορίας, ως συνέπεια ενός
σταθερού προγράμματος δημιουργίας πολεμικών Μοιρών. Στη
δημιουργία αυτού του δυναμικού θα πρέπει να αναφερθούν και
οι παρουσιασθείσες στην αρχή δυσχέρειες, όπως οι ελλείψεις
παντοειδών υλικών, ανταλλακτικών και μέσων υποστήριξης.
Άξιον σημείωσης είναι ότι η Αεροπορία στο στάδιο ακόμη
της ανασυγκρότησης εκτελούσε επιχειρησιακές αποστολές τακτικής αναγνώρισης πάνω από Βαλκανικές χώρες.
Κατά μαρτυρία τού τότε Υποσμηναγού Αλέξανδρου
Παπανικολάου, Διοικητή του 348 Σμήνους ΤΑ, με αερ/φος F-84G
εφοδιασμένο με φωτογραφικές μηχανές, εκτέλεσε ο ίδιος, στις
10 Σεπτεμβρίου 1953, την πρώτη αποστολή αεροφωτογράφισης
από τα 20.000 πόδια του αεροδρομίου Kumaritsa της Σόφιας στη
Βουλγαρία.
Παράλληλα με την εξελισσόμενη ανασυγκρότηση της
Αεροπορίας πραγματοποιείτο η αύξηση της οροφής του προσωπικού. Από 6.200 άνδρες το 1950, αριθμούσε 15.600 στο τέλος
του 1954 με προοπτική αύξησης σε 18.500 στο τέλος του 1957.
Όμως, το συντελεσθέν με ταχύ ρυθμό άλμα εκσυγχρονισμού

της Αεροπορίας δεν ήταν απαλλαγμένο ατυχημάτων. Μπορούμε
να πούμε ότι αυτό αναμένεται σε κάθε παρόμοια προσπάθεια,
όπως παρατηρείται και σε άλλες αεροπορίες.
Στη δική μας πραγματικότητα αυτά είχαν ως αίτιο το γεγονός
ότι τα αερ/φη ήταν πρώτης γενιάς αεριωθούμενα με τεχνικές
ατέλειες, πέραν όμως αυτού ως αίτιο μπορεί να θεωρηθεί η ταχύρυθμη εκπαίδευση, χωρίς να παραβλέπεται και ο νεανικός ενθουσιασμός που οδηγούσε σε παραβάσεις κανόνων πτήσεων,
σε μία περίοδο που η εν γένει κουλτούρα γύρω από την ασφάλεια
των πτήσεων υστερούσε έναντι του αναπτυχθέντος στη συνέχεια
επιπέδου.
Ας αναφερθούμε στα πρώτα τρία θανατηφόρα με F-84G, που
συνέβησαν επανωτά στα τέλη του 1952. Στις 12 Σεπτεμβρίου
1952 συνετρίβη ένα F-84G στα όρια του αεροδρομίου της
Ελευσίνας με τον θάνατο του χειριστή. Στις 8 Οκτωβρίου άλλο
F-84G εξετράπη στην προσγείωση με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί
πυρκαγιά και να χάσει τη ζωή του ο χειριστής. Στις 14 Δεκεμβρίου
δύο F-84G συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα την απώλεια του ενός χειριστή και τον τραυματισμό του άλλου.
Με όσα αναπτύχτηκαν δόθηκε μια γενική εικόνα της πρώτης
μεγάλης ανασυγκρότησης της Αεροπορίας πριν από 65 χρόνια.
Η περίοδος αυτή αν και συνιστά ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός,
εντούτοις δεν έχει καταγραφεί σε επίσημη έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΑ. Οι υπάρχουσες εκδόσεις καλύπτουν
την ιστορία της Π.Α. μέχρι το 1944, και ας ελπίσουμε ότι θα καλυφθούν σύντομα και τα μετέπειτα χρόνια. Το απαιτεί η ιδέα της
αδιάλειπτης συνέχειας της λαμπρής ιστορίας του Όπλου.
Και δεν είναι μόνο η γενομένη μετάβαση από τα ελικοφόρα
στα αεριωθούμενα μια αξιόλογη καταγραφή, αλλά και οι διακρίσεις που έτυχε η Αεροπορία στις διαδοχικές αναμετρήσεις της
με άλλες συμμαχικές Αεροπορίας, του ΝΑΤΟ, όπως: Η επιτυχία
στους αγώνες βολής στη Βερώνια της Ιταλίας το 1954, όπου η
Ελληνική Ομάδα έλαβε 7.600 βαθμούς, ενώ η Ιταλική 3.500 και
η Τουρκική 1.500, η δράση των Ακροβατικών Σμηνών, η διάκριση
που πέτυχε στις ΗΠΑ η ομάδα εκπαίδευσης στο Σύστημα ΝΙΚΗ,
που ήρθε πρώτη στις βολές μεταξύ των λοιπών ομάδων των
κρατών του ΝΑΤΟ, οι επιτυχίες της Ομάδας Αεροπορικού
Πεντάθλου στους αγώνες στο πλαίσιο του Διεθνούς
Στρατιωτικού Συμβουλίου CISM, οι επιτυχίες των Ελλήνων αεροπόρων στους αγώνες βολής BEST HID του ΝΑΤΟ κλπ.
Από τις Διοικήσεις του ΝΑΤΟ δεν έλειψαν τα ευμενή σχόλια
που αφορούσαν το ετοιμοπόλεμο επίπεδο της Αεροπορίας, όπως
εκφράστηκε στην πρώτη έκθεση επιθεώρησης το 1953: << Δέον
να τονισθ ότι όλα τα μέλη της ομάδας επιθεωρήσεως εξεπλάγησαν ευνοϊκ ς από τας Ελληνικάς Πτέρυγας. ν υψηλόν επίπεδον ηθικο επικρατε και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αι
Μονάδες αύται θα αποδώσουν καλ ς όταν απαιτηθ να συμμετάσχουν εις επιχειρήσεις>>
Ατενίζοντας το σημερινό επίπεδο της επιχειρησιακής ικανότητας της ΠΑ με ικανοποίηση παρατηρούμε, στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού του Προστάτη της Αεροπορίας Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, το σλόγκαν:
<<Τιμούμε το Παρελθόν, χτίζουμε το Μέλλον>>.
-*Για την αναγκαία ευρεία ενημέρωση του κοινού και την προσέλευση νέων στις παραγωγικές σχολές της Αεροπορίας, το ΓΕΑ
εφήρμοσε διάφορες τακτικές όπως:
- Οργάνωση γραφείου ενημέρωσης κοινού στη γωνία
Πανεπιστημίου και Αμερικής. Εκεί δέσποζε η μεγάλη αφίσα με
τον αεροπόρο και η φράση
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ.
- Εβδομαδιαία ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ως εκφωνητή τον ηθοποιό Δενδρινό, για
χρόνια συνεργάτη της Δνσης Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΑ.
- Ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμόταν στα Γυμνάσια της
χώρας.
- Μεταφορά με αερ/φη Dakota από την επαρχία στην Αθήνα
των υποψήφιων του ΕΚΕΧ. Και ακόμη στέγαση και διατροφή αυτών στην περίοδο των ιατρικών και εισαγωγικών εξετάσεων.
Η συντελούμενη εκπαίδευση Ικάρων και Δοκίμων του ΕΚΕΧ
πραγματοποιείτο στο αρχικό και βασικό στάδιο με αερ/φη Tiger
Moth και Harvard, ενώ στο προχωρημένο με Spitfire και από το
1954 με αεριωθούμενα Lockheed T-33Α Shooting Star, με ένα
σύνολο ωρών πτήσεων με τους τρεις τύπους των εκπαιδευτικών
αερ/φών της τάξης των 310 - 320 ωρών.
Κατά μαρτυρία του Αντιπτεράρχου Ευάγγελου Σινούρη, τότε
Διοικητή της υπό οργάνωσης 337 Μοίρας, υπήρξε ημέρα που
υπήρχαν διαθέσιμα μόνο έξι αλεξίπτωτα ράχης. Επίσης, μετά την
πρώτη πρωινή πτήση των αερ/φών η επόμενη πτήση καθυστερούσε λόγω δυσχερειών στην επαναπλήρωση με καύσιμο από
τα μη σύγχρονα κηροζινοφόρα με τα ελαττωματικά αντλητικά
συστήματα.
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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η Ανατίναξη της ΕΣΠΟ

Μ

ετά την κατάρρευση του μετώπου και την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανο - Ιταλούς, άλλα από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διέφυγαν στη Μέση Ανατολή και πολέμησαν στο πλευρό των
συμμάχων, άλλα στελέχωσαν τις ανταρτικές ομάδες του
ΕΑΜ (έως ότου οι στόχοι του γίνουν ορατοί και ξεκάθαροι), του ΕΔΕΣ του Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα και του
5/42 Συντάγματος Ευζώνων του Συνταγματάρχου
Δημητρίου Ψαρρού και άλλα παρέμειναν στις πόλεις και
κυρίως στην Αθήνα και δραστηριοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις δολιοφθορών και κατασκοπίας, οι οποίες έκαναν
ουσιαστική ζημιά στις δυνάμεις των κατακτητών.
Στα πλαίσια της τελευταίας αυτής μορφής αντιστάσεως, το Φθινόπωρο του 1941 ιδρύθηκε από τον απότακτο
υποσμηναγό της ΕΒΑ Κωνσταντίνο Περρίκο η
Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων (ΠΕΑΝ), ιδρυτικά μέλη της οποίας ήσαν ο Αθανάσιος Σκούρας, ο
Ιωάννης Κατεβάτης, ο Διονύσιος Παπαβασιλόπουλος, ο
Αντώνιος Μυτιληναίος, ο Ιωάννης Νικολόπουλος, ο
Γεώργιος Παπαγιάννης κ.α.. Παράλληλα με την πολιτική
οργάνωση ο Περρίκος συγκρότησε και το ένοπλο τμήμα
της και από το Μάρτιο του 1942 η ΠΕΑΝ άρχισε τα σαμποτάζ από το Λιμάνι του Πειραιά.
Υπό την ηγεσία του ιδίου του Περρίκου συνεστήθη και
ο Ουλαμός Καταστροφών, ο οποίος έθεσε ως στόχο τις
διάφορες δωσιλογικές οργανώσεις, κυριότερες των
οποίων ήταν η Οργάνωση Έθνικοσοσιαλιστικών
Δυνάμεων Ελλάδος (ΟΕΔΕ) και η Εθνική Σοσιαλιστική
Πατριωτική Οργάνωση (ΕΣΠΟ). Ειδικότερα η τελευταία,
της οποίας ηγείτο ο Έλλην ιατρός Σπυρίδων Στεροδήμος,
είχε αναπτύξει τεράστια ανθελληνική προδοτική δράση
στρατολογώντας, αφενός μεν εργάτες οι οποίοι θα εργάζοντο στη Γερμανία, αφ’ετέρου δε στρατιώτες, πρόθυμους
να πολεμήσουν στο πλευρό της Βέρμαχτ εναντίον της
Σοβιετικής Ενώσεως.
Ο Περρίκος, ο οποίος δεν είχε επαφή με τις Βρετανικές
μυστικές υπηρεσίες, εξασφάλιζε τα εκρηκτικά για τις

ανάγκες της οργανώσεως από τα έργα οδοποιίας. Η πρώτη επιχείρηση του ουλαμού καταστροφών ήταν η ανατίναξη της Λέσχης Υγειονομικών Αξιωματικών του
Γερμανικού Στρατού, στη γωνία των οδών Πατησίων και
Βασιλέως Κωνσταντίνου την 15 Αυγούστου του 1942, από
τους Αντώνιο Μυτιληναίο, Ιωάννη Νικολόπουλο και
Γεώργιο Παπαγιάννη. Το Σάββατο 22 Αυγούστου ακολούθησε η ανατίναξη της ΟΕΔΕ, κοντά στην Ομόνοια, από τους
Α. Μυτιληναίο, Π. Μιχαηλίδη και Νικ. Μούτρο.
Η σειρά της προδοτικής ΕΣΠΟ ήλθε στις 20
Σεπτεμβρίου του 1942. Η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί ημέρα Κυριακή για δυο λόγους. Ο πρώτος ήταν να μην υπάρχει
μεγάλη κυκλοφορία Ελλήνων πολιτών και θρηνήσουμε
θύματα, . κι ο δεύτερος, διότι κάθε Κυριακή συνήρχετο σε
συνεδρίαση η δωσιλογική οργάνωση και ως εκ τούτου θα
υπήρχαν εκεί συγκεντρωμένα πολλά μέλη της. Η εκρηκτική ύλη η οποία χρειάστηκε για την ανατίναξη των γραφείων της οργάνωσης, τα οποία ευρίσκοντο στην οδό
Γλάδστωνος (10 οκάδες δυναμίτιδα), μετεφέρθη στο σημείο από το σπίτι της Ιουλίας Μπίμπα στο Κουκάκι, μέσα
σε δύο πάνινες τσάντες σκεπασμένες με χόρτα , από τον
Αντ. Μυτιληναίο και την ίδια. Στην επιχείρηση μετείχαν ο
Περρίκος, ο Μυτιληναίος, η Μπίμπα και οι φοιτητές Ι.
Μιχαηλίδης, Σπ. Γαλάτης, Νικ. Λάζαρης και Σπ. Στανωτάς.
Η εκτέλεση της όλης επιχείρησης ήταν υποδειγματική
και η καταστροφή ολοκληρωτική, σε σημείο ώστε οι προδότες δεν συνήλθαν ποτέ από το βαρύτατο πλήγμα. Η επιτυχία της ανατινάξεως και η διάλυση της προδοτικής οργάνωσης αναπτέρωσε το ηθικό του υποδούλου έθνους
και τρομοκράτησε σε μεγάλο βαθμό τα στρατεύματα κατοχής. Το γεγονός επίσης χαιρετίστηκε από όλα τα διεθνή
συμμαχικά μέσα μαζικής επικοινωνίας ως το σημαντικότερο στην κατεχομένη Ευρώπη. Η μόνη παραφωνία ήταν
από το προδοτικό ΕΑΜ, το οποίο χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «Προβοκάτσια της Γκεστάπο» και αποκάλεσε την
ΠΕΑΝ «Αντεθνική Οργάνωση». Ο λόγος ήταν εμφανής.
Το ΕΑΜ δεν ήθελε να υπάρχουν άλλοι αντιστασιακοί πό-

λοι, αλλά εκείνο να μονοπωλεί την Εθνική Αντίσταση,
ώστε να καταλάβει ανεμπόδιστα την εξουσία μετά την απελευθέρωση της Πατρίδος .
Αν όμως η επιτυχία του εγχειρήματος της ΠΕΑΝ ματαίωσε τα σχέδια της ΕΣΠΟ να αποστείλει Έλληνες
Στρατιώτες στο πλευρό της Βέρμαχτ στο Γερμανο-ρωσικό
μέτωπο, τα μέλη της πλήρωσαν με τη ζωή τους το κόστος
του εγχειρήματος εις βάρος των κατακτητών. Τον
Νοέμβριο του 1942, κατόπιν προδοσίας, την κατάρα της
φυλής, τόσο ο Περρίκος, όσο και τα άλλα ηγετικά μέλη της
Οργανώσεως (ΠΕΑΝ) συνελήφθησαν. Οι Σκούρας,
Κατεβάτης, Λόης και Παπαδόπουλος εκτελέστηκαν στις
αρχές Ιανουαρίου του 1943 , η Ιουλία Μπίμπα αποκεφαλίσθηκε δια τσεκουριού λίγο αργότερα και ο Περρίκος
τουφεκίστηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1943. Αξίζει όμως
να αναφερθεί, ότι πριν την εκτέλεση ο Περρίκος απευθυνόμενος στον επικεφαλής του αποσπάσματος είπε τα εξής:
«Είμαι περήφανος που ως Έλλην Αξιωματικός επετέλεσα το καθήκον μου προς την πατρίδα». Ο Γερμανός
αξιωματικός διέταξε τους άνδρες του αποσπάσματος
να χαιρετήσουν στρατιωτικά τον Περρίκο πριν δοθεί η
εντολή «Πυρ».
Κλείνοντας, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε και τα
εξής. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ από τον Υποσμηναγό
Κωνσταντίνο Περρίκο ήταν μια επιχείρηση πραγματικής αντίστασης κατά του κατακτητού, η οποία πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τις δήθεν αντιστασιακές πράξεις του κομμουνιστικού ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, το οποίο σκότωνε ένα Γερμανό στρατιώτη εν γνώσει του ότι οι Γερμανοί θα κάψουν το παρακείμενο χωριό, οπότε οι κάτοικοι θααναγκασθούν να βγουν στα
βουνά και να πλαισιώσουν τις ανταρτικές ομάδες του Τέλος
πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι είναι θλιβερό, ότι η πολιτεία θυμήθηκε να τιμήσει το θρυλικό μπουρλοτιέρη της προδοτικής ΕΣΠΟ, 45 χρόνια αργότερα (Από τον τότε Δήμαρχο
Αθηναίων Μιλτιάδη Έβερτ).
Γεώργιος Κασσαβέτης
Επγος (Ι) ε.α. - Τέως κυβερνήτης Ο.Α.

Επικήδειος στον Σμήναρχο (ΜΤ) Βασίλειο Κωστόπουλο
από τον Υποπτέραρχο (ΜΤ) Πέτρο Κυριάκο
Κεραυνός εν αιθρία ο χαμός σου για όλους μας, Σμήναρχε Κωστόπουλε, αγαπημένε μου Βασιλάκη.
Αυτόν τον κεραυνό που σκοτώνει και καταστρέφει πολέμησες με ΠΑΘΟΣ να δαμάσεις ως Μετεωρολόγος για πολλά χρόνια και πέτυχες πολλά!
Πριν 30 χρόνια, είχα την τύχη να σε γνωρίσω, ένα πανέμορφο παλικάρι,
Επισμηναγό, να μπαίνεις στο γραφείο μου με θράσος, θα έλεγα, αλλά με μεγάλη
αυτοπεποίθηση και σαφήνεια να αναφέρεις ότι η ΕΜΥ, ως έχει και δρα σήμερα, δε
σώζει ζωές και δεν προστατεύει περιουσίες αποτελεσματικά, όπως θα έπρεπε.
Ζήτησες την άδεια να δράσεις και μέσα σε δύο χρόνια γέμισες την Υπηρεσία με
σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, ικανό να ικανοποιήσει και το πάθος σου στη βελτίωση της προστασίας της κοινωνίας από τον επικίνδυνο καιρό.
Με ενθουσιασμό βελτίωνες συνεχώς τις γνώσεις σου. Δεν περιορίστηκες σε
αυτές της Σχολής Ικάρων, φοίτησες και τελείωσες το Μαθηματικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γνώριζες ανά πάσα στιγμή το τι συνέβαινε ανά
τον κόσμο , σχετικά με την πρόοδο της Μετεωρολογικής Επιστήμης να σώζει ζωές
και ιδιαίτερα με την κλιματική αλλαγή. Προχωρημένο πνεύμα, ήσουν πάντα πιο
μπροστά από την εποχή σου. Η κλιματική αλλαγή με τις καταστροφικές συνέπειες
ήταν το δεύτερο πάθος σου.
Έφυγες νωρίς από την Αεροπορία. Σε έπνιγε η αδράνεια του συστήματος για
άλματα προς τα εμπρός. Απέκτησες έτσι απεριόριστη ελευθερία δράσης και προσπαθούσες όλα αυτά τα χρόνια, κάθε μέρα, να διεγείρεις και να αφυπνίσεις κάθε
αρμόδιο φορέα για έγκαιρη λήψη μέτρων έναντι των αναμενομένων καταστροφών

από την επικείμενη κλιματική αλλαγή. Ούτε εμάς, τους απόμαχους
Μετεωρολόγους, δε μας άφηνες σε ησυχία, καλώντας μας να σε βοηθήσουμε στην
προσπάθειά σου.
Παραπονιόσουν, αγαπητέ μου Βασιλάκη, για τον «τοίχο» που έβρισκες μπροστά
σου σε κάθε προσπάθειά σου να ξυπνήσεις αρμοδίους. Κι εδώ αποπνικτικό το περιβάλλον για δράση. Είμαι βέβαιος ο Μεγαλοδύναμος σε λυπήθηκε να παιδεύεσαι
μέσα σε αυτό και σε πήρε κοντά Του για να σε αξιοποιήσει στο δικό Του.
Όσο, όμως, κολακευτική κι αν ακούγεται η επιλογή Του να σε πάρει κοντά Του,
άλλο τόσο οδυνηρός είναι ο χαμός σου για την πολυαγαπημένη σου σύζυγο, Νένα,
τη μονάκριβη κορούλα σου, Χριστίνα, και την αδερφή σου, Ρένα, που και τις τρεις
λάτρευες.
Νένα, Χριστίνα και Ρένα, δε βρίσκω λόγια να σας παρηγορήσω. Ο χρόνος και
οι ωραίες αναμνήσεις από τον πολυαγαπημένο σας σύζυγο, πατέρα και αδερφό,
τον αγαπημένο μου Βασιλάκη, ο οποίος αποδείχθηκε ατίθασος μέχρι τέλους ανατρέποντας τη σειρά, ας απαλύνουν τον πόνο σας.
Χριστίνα μου, εύχομαι να φθάσεις ψηλά, όπως ο ίδιος οραματιζόταν κάθε φορά
που αντίκριζε τον πλανήτη ως Μετεωρολόγος, Κυρίαρχος του Κόσμου.
Αιωνία η μνήμη σου, αγαπημένο μας παιδί, Βασιλάκη, ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα σε σκεπάσει!
25/11/2017
Πέτρος Κυριάκος
Υποπτέραρχος (ΜΤ) ε.α
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®ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Νέο Μισθολόγιο και Κατηγοριοποίηση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

Τ

έσσερις θεωρούνται οι πυλώνες πάνω
στους οποίους εδράζεται το οικοδόμημα
των Ενόπλων Δυνάμεων , η οργάνωση και
λειτουργίας τους με αντικειμενικό σκοπό την εξασφάλιση της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Η φιλοπατρία , η διάθεση αυτοθυσίας, η ιεραρχία και η πειθαρχία.
Οι δύο πρώτοι περιλαμβάνονται στις πρώτες
θέσεις στο βάθρο των ανθρώπινων αξιών και
αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του
συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Είναι αυτοί που η ύπαρξή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάταξη ενός εκάστου
στελέχους.
Σε ότι αφορά στους άλλους δύο, την ιεραρχία
και την πειθαρχία, από την πρώτη στιγμή της οργάνωσης τακτικών ενόπλων δυνάμεων στη χώρα,
στο σύνολο των θεσμικών κειμένων που τις αφορούσαν, καθορίζονταν με απόλυτη σαφήνεια και
διαφυλάσσονταν ως κόρη οφθαλμού. Ήταν βεβαία
η αντίληψη στην εκάστοτε πολιτική και φυσική
ηγεσία πως χωρίς ιεραρχία και πειθαρχία θα ήταν
αδύνατη η οργάνωση και λειτουργία τους.
Βασικό συστατικό της ιεραρχίας αποτελεί η θέσπιση της βαθμολογικής κλίμακας σύμφωνα με
την οποία εξελίσσονται τα στελέχη. Η κλίμακα αυτή είναι μόνη και ενιαία και δεν περιέχει κατηγορίες στελεχών. Ακριβώς πάνω σε αυτή την αδιαμφισβήτητη βαθμολογική κλίμακα στηρίζονταν
όλες οι πολιτικές ηγεσίες που θέσπιζαν το εκάστοτε μισθολόγιο των στελεχών , με απόλυτη αντιστοιχία βαθμού και βασικού μισθού.
Με το τελευταίο όμως μισθολόγιο των στελεχών των Ε.Δ, για πρώτη φορά καταργείται ουσιαστικά η ενιαία βαθμολογική κλίμακα και θεσπίζονται κατηγορίες στελεχών αναλόγως σχολής φοίτησης ή άλλου τρόπου κατάταξης και φυσικά παύει
να ισχύει η αντιστοιχία βαθμού και βασικού μισθού. Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί διαφορετικής
κατηγορίας να έχουν διαφορετικό βασικό μισθό ,
πράγμα που δεν συνέβη ποτέ στο παρελθόν καθότι
κάθε βαθμός είχε τον δικό του βασικό ανεξάρτητα
από την σχολή προέλευσης ή του τρόπου κατάταξης. Ανεξήγητη είναι επίσης η πρόβλεψη όπου
στέλεχος μιας κατηγορίας έχει βασικό μισθό με-

γαλύτερο από ομοιόβαθμό του υψηλότερης κατηγορίας. Το πλέον τραγικό όμως είναι το ότι προβλέπεται βασικός μισθός σε Επισμηναγό Α κατηγορίας με 31 χρόνια υπηρεσίας μεγαλύτερο από
αυτόν του Σμήναρχου Β κατηγορίας με 35 χρόνια
υπηρεσίας. Παραβλέπεται όμως το γεγονός ότι ο
Σμήναρχος έχει εννέα κρίσεις που κρίθηκε σε
όλες προακτέος, ενώ ο Επισμηναγός έχει κριθεί
τρείς μόνο φορές προακτέος και πάνω από δέκα
φορές έχει κριθεί στάσιμος. Θρίαμβος του παραλόγου και πλήρης απουσία ορθολογισμού και δικαιοσύνης.
Αναμφίβολα όμως η κατηγοριοποίηση θα δημιουργήσει προβλήματα και στο βασικό ζήτημα της
πειθαρχίας. Είναι βέβαιο ότι θα παρουσιαστούν
φαινόμενα όπου στελέχη της μιας κατηγορίας θα
δυσανασχετούν στην εκτέλεση διαταγών που θα
εκπορεύονται από στελέχη μεγαλύτερου βαθμού
αλλά χαμηλότερης κατηγορίας. Πάει περίπατο έτσι
το <να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας
διαταγάς >. Η διασάλευση όμως της πειθαρχίας
αποτελεί τον ύψιστο κίνδυνο για τις Ε.Δ.
Προκύπτει ακόμη ένα μεγάλο ερώτημα. Σε τι
άραγε συμβάλει η κατηγοριοποίηση και τι το θετικότερο επιτυγχάνεται από την ανατροπή της
υπάρχουσας επί 180 και πλέον έτη κατάστασης
στο μισθολόγιο των στελεχών? Μήπως αυτό δεν
είναι παρά το πρώτο βήμα για την περαιτέρω διαφοροποίηση των στελεχών?
Δεν αντιλαμβάνονται οι αρμόδιοι ότι δεν μπορούν από την μια μεριά να επικαλούνται την δύσκολη κατάσταση που βιώνει η χώρα με τις συνεχείς διεκδικήσεις και προκλήσεις από τον εξ ανατολάς γείτονα και από την άλλη να προβαίνουν σε
ενέργειες που δημιουργούν ρήγμα στη συνοχή του
στρατεύματος?
Δημιουργείται όμως και ένα άλλο ζήτημα που
άπτεται δικαιωμάτων που είναι κατοχυρωμένα
από το Σύνταγμα της χώρας, όπως αυτό της ισότητας ,της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Πως λ.χ
θα αντιμετωπισθούν στελέχη που σύμφωνα με τον
νόμο κατατάσσονται σε μία κατηγορία αλλά στη
συνέχεια αποκτούν ένα ή και περισσότερα πτυχία,
ή ακόμη και διδακτορικά Πανεπιστημιακών σχολών? Ποιός δικαιούται να έχει καθηλωμένα σε χαμηλότερη κατηγορία στελέχη που επέδειξαν φιλομάθεια και κατέβαλαν κόπο αλλά και έξοδα ,

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

4 Ιανουαρίου
5 Φεβρουαρίου
5 Μαρτίου
4 Απριλίου
4 Μαίου
5 Ιουνίου
4 Ιουλίου
3 Αυγούστου
5 Σεπτεμβρίου
3 Οκτωβρίου
5 Νοεμβρίου
5 Δεκέμβριου

Θανάσης Μπρισίμης
Σμήναρχος ε.α

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσία" 2018 Μερισματούχων ΜΤΑ
IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛIOΣ
ΜΑΪΟΣ
IΟΥΝlOΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
AYΓΟΥΣΤΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

από άλλα με λιγότερα προσόντα?
Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα πως κανείς εχέφρων δεν τροποποιεί πυλώνες οργάνωσης ,λειτουργίας και δράσης Ενόπλων Δυνάμεων που ανταποκρίθηκαν υποδειγματικά σε δύο Παγκόσμιους
πολέμους, έναν εμφύλιο και συμβάλουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Επί τέλους
ας πρυτανεύσει ο ορθολογισμός και η σύνεση και
οι όποιες αλλαγές στον ευαίσθητο αυτό χώρο ας
είναι αποτέλεσμα πολύ σοβαρής μελέτης και όχι
μνημονικών ή άλλων υποχρεώσεων.
Στο τέλος –τέλος σε ότι αφορά στην κατηγοριοποίηση θα έτριζαν τα κόκκαλα ιστορικών ηρώων
και στελεχών που έπεσαν στα πεδία των μαχών ή
διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στα εσωτερικά
πράγματα της χώρας, όπως ο Στρατηγός Νικόλαος
Πλαστήρας ή Μαύρος Καβαλάρης, ο μόνος που
έφερε πίσω στην πατρίδα το Σύνταγμά του συντεταγμένα μετά την Μικρασιατική καταστροφή το
1922 και τρείς φορές Πρωθυπουργός της χώρας,
ο Στρατηγός Χαράλαμπος Κατσιμήτρος , Διοικητής
της VIII Μεραρχίας και κύριος παράγοντας του
θριάμβου της Ελλάδας στην Ήπειρο ενάντια στον
Ιταλικό Φασισμό το 1940,ο Στρατηγός
Κωνσταντίνος Σμολένσκης Διοικητής της 3ης
Ταξιαρχίας ήρωας στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο
το 1897,ο Ταγματάρχης Βελησσαρίου Ιωάννης
ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων θριαμβευτής
στη μάχη του Μπιζανίου όπου ανάγκασε τον
Οθωμανικό στρατό να παραδοθεί άνευ όρων, ο
Tαγματάρχης Γεώργιος Καραϊσκάκης από τους
πρωτεργάτες της Επανάστασης στο Γουδί το
1909,οι πεσόντες το 1940 χειριστές αεροπόροι
Επισμηνίες Μόκκας Γεώργιος, Γεμενετζής
Κωνσταντίνος, Βαλκανάς Γεώργιος και τόσοι άλλοι ήρωες, αν γνώριζαν ότι ο σημερινός νομοθέτης τους τοποθετεί στην δεύτερη ή τρίτη κατηγορία
στελεχών απλά και μόνο επειδή δεν προέρχονταν
από ΑΣΕΙ. Ας πάψει επιτέλους να αγνοείται το γεγονός ότι η καταξίωση ενός εκάστου στελέχους
δεν είναι απόρροια της σχολής προέλευσης αλλά
συνάρτηση της εργατικότητας και της πίστης στην
εκτέλεση του καθήκοντος.

2018
2018
20 Ι 8
2018
2018
2018
2018
2018
20 Ι 8
2018
2018
2018

Σμχος (Ο) Ιωάννη; Τσοπλακτσόγλου Γενικό;
Διευθυντής ΜΤΑ
Ακριβά; Αντίγραφο
ΣΥος (ΑΠΗ/Υ) Στυλιανή Λεμπέση

Κύριοι Συνάδελφοι. σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για συναλλαγές μας με τράπεζες επιβαρυνόμαστε ως εξής:
Για πληρωμή φόρου (εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας κλπ) με μετρητά θα γίνεται μόνο με προμήθεια 1,5
ευρώ ή λίγο χαμηλότερη.
Αν τα χρήματα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό του
πελάτη για λογαριασμό του Δημοσίου, η προμήθεια θα είναι
1-1,20 ευρώ ή και χαμηλότερη.
Αν η πληρωμή γίνει με πιστωτική κάρτα, τότε η προμήθεια θα είναι μέχρι 1-1,20 ευρώ.
Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται, αλλά μόνο για
φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, οι ηλικιωμένοι άνω των 70
ετών, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, άτομα με
προβλήματα αναπηρίας από 80% και πάνω, πρόσωπα τα
οποία τελούν σε δικαστική συμπαράσταση.
Οι πληρωμές φόρων μέσω Internet Banking, Phone
Banking, ATM και APS (με χρήση χρεωστικών καρτών) θα
γίνονται δίχως προμήθεια.
Εκ της Ε.Α.Α.Α
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®EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τρισάγιο/Εκδήλωση στη μνήμη του πρώτου Πεσόντα Αξιωματικού του Β’ΠΠ, Υπγου
Ευάγγελου Γιάνναρη-Οδοιπορικό στη Βόρειο Ήπειρο

Τ

ην Κυριακή 05-11-2017 πραγματοποιήθηκε στη Βασιλειάδα
Καστοριάς εκδήλωση προς τιμή του πρώτου πεσόντα αξιωματικού
του ΒΠΠ, Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Δήμο Καστοριάς με τη συνδρομή
της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας που για δεκαετίες έχει το ρόλο του άτυπου
συνδιοργανωτή.
Η συμμετοχή, όπως κάθε χρόνο, ήταν πολύ μεγάλη, καθώς 3 λεωφορεία με 140 μέλη παραβρέθηκαν στην επιμνημόσυνη δέηση ενώ είχε
προηγηθεί οδοιπορικό στη Βόρειο Ήπειρο.
Στις 3 Νοεμβρίου 2 λεωφορεία ξεκίνησαν από την πόλη της Λάρισας
με αρχικό προορισμό το στρατιωτικό νεκροταφείο της Κοζάνης όπου βρίσκεται ο τάφος του Ευάγγελου Γιάνναρη. Ο τόπος ταφής παρέμεινε άγνωστος για δεκαετίες και το Παράρτημα Λάρισας θεώρησε χρέος την αναζήτησή του, όπου μετά από έρευνα εντοπίστηκε στην Κοζάνη. Για πρώτη
φορά πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του ήρωα υποσμηναγού με
τη συγκίνηση να είναι έκδηλη σε όλους τους παρόντες. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο του Παραρτήματος, Σγο ε.α. Κων/νο
Λιούτα και στη συνέχεια όλοι μαζί ψάλλαμε τον Εθνικό ύμνο.
Επόμενος προορισμός η πόλη της Κορυτσάς και τα Ελληνικά
Εκπαιδευτήρια «Όμηρος». Την ξενάγησή μας στην Κορυτσά είχε αναλάβει
ο ομογενής αναπληρωτής διευθυντής του σχολείου, Θεμιστοκλής
Μπάμπουλλας. Τους επισκέπτες υποδέχτηκε ο διευθυντής του σχολείου
κ. Ζαφείρης Γεωργιάδης. Το ΔΣ με χρήματα-προσφορά των μελών της
Ένωσης παρέδωσε χρήσιμα δώρα για τις ανάγκες του σχολείου. Στη συνέχεια ακολούθησε επίσημη υποδοχή στο αμφιθέατρο του σχολείου όπου
έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία, την εκπαίδευση και τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους λειτουργία. Ελληνίδες μαθήτριες του σχολείου τραγούδησαν τραγούδια με εθνικό περιεχόμενο
με τα συναισθήματα να πλημυρίζουν τις καρδιές των επισκεπτών.
Λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χωριό
Μπομποστίτσα όπου υπάρχει Μνημείο των Ηρώων πεσόντων στις επιχειρήσεις του 1940/41. Έγινε κατάθεση στεφάνου από τον αντιπρόεδρο
του Παραρτήματος, Σμχο ε.α. Κων/νο Τσιτσώνη και όλοι μαζί ψάλλαμε

τον Εθνικό ύμνο.
Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για την πόλη του Πόγραδετς προκειμένου
να διανυκτερεύσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ακολούθησε δείπνο με ζωντανή μουσική όπου τα μέλη διασκέδασαν και χόρεψαν στους ρυθμούς παραδοσιακών τραγουδιών.
Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε τη Μονή του Οσίου Ναούμ που
βρίσκεται στα Σκόπια. Χτισμένο τον 10ο αιώνα όταν όλη η περιοχή ήταν
έδρα της ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής Αχρίδος, διαθέτει εκπληκτικές
τοιχογραφίες. Τα κρύα και πεντακάθαρα νερά, οι αγριόπαπιες που απολαμβάνουν το κολύμπι τους, μια καταπράσινη φύση με σπάνια πανίδα,
είναι κάποιες από τις εικόνες που μπορεί να απολαύσει κάποιος σε αυτόν
τον μικρό παράδεισο!
Το μεσημέρι επιστροφή στην Κορυτσά για ξενάγηση στην πόλη.
Επισκεφτήκαμε τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου.
Είδαμε το σπίτι του νομπελίστα ποιητή μας Σεφέρη και περπατήσαμε στο
δρόμο που έκανε παρέλαση ο νικηφόρος Ελληνικός Στρατός μετά την
κατάληψη της πόλεως το 1940.
Αργά το απόγευμα φτάσαμε στην πόλη της Καστοριάς όπου και διανυκτερεύσαμε. Την επόμενη το πρωί αναχωρήσαμε για τη Βασιλειάδα.
Μετά τη δοξολογία που έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία
αξιωματικών, κατοίκων του χωριού και μαθητών, ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο (πλατεία του χωριού) που φέρει το όνομα
του ήρωα Υποσμηναγού. Ο Δήμος Καστοριάς το 2017 τοποθέτησε αναθηματική πλάκα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης στους ήρωες, Υποσμηναγό
Ευάγγελο Γιάνναρη και Αρχισμηνία Λεωνίδα Τσάντα.
Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό οι:
Ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής

Ο υιός του τραυματισθέντος κυβερνήτη του Αεροσκάφους κ.
Νικόλαος Τζάντας
Ο γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας,
Ασμχος ε.α. κ. Κων/νος Αναγνωστάκης.
Τον πανηγυρικό της εκδήλωσης εκφώνησε το μέλος της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παραρτήματος Λάρισας, Ασμχος
ε.α. κ. Κωνσταντίνος Παναγιώτου.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της ΠΑ, Τξχο
Παναγιώτη Καραδημητρίου, τις πολιτικές, στρατιωτικές αρχές, την ΕΑΑΑ,
ΕΑΑΑ Παράρτημα Λάρισας, συλλόγους, φορείς και σχολεία της τοπικής
κοινότητας.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο πνευματικό κέντρο της κοινότητας
Βασιλειάδας.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον
Δήμο Καστοριάς και ιδιαίτερα την αντιδήμαρχο, κα. Μαλαματή Αντωνίου
και την κα. Ειρήνη Στρέζου για την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης.
Τον πρόεδρο της τοπικού συμβουλίου, κ. Αθανάσιο Ποτακίδη για την
εξαίρετη φιλοξενία.
Το δάσκαλο και ξεναγό μας Θεμιστοκλή Μπάμπουλλα για τη διάθεσή
του να μας πει, όσο περισσότερα επέτρεπε ο χρόνος, για το
Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και να απαντήσει στις ερωτήσεις και απορίες όλων μας.
Τον πρόεδρο τα ΕΑΑΣ/Κοζάνης κ. Μιχαήλ Καψάλη για την πολύτιμη
βοήθειά του και τη φιλοξενία.
Όλους τους ε.α. αξιωματικούς συναδέλφους, και τις συζύγους τους
και ιδιαίτερα τα μέλη της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας που για άλλη μια
φορά τίμησαν μαζικά με την παρουσία τους την μνήμη του πρώτου πεσόντα αξιωματικού του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940,
Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη.

Ο Πανηγυρικός της Ημέρας στην Εκδήλωση προς Τιμή του Πρώτου Πεσόντα Αξιωματικού του ΒΠΠ.
Υπγου Ευάγγελου Γιάνναρη
(Του Ασμχου ε.α. Κων/νου Παναγιωτου, μελους ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας).
Βρισκόμαστε και φέτος εδώ με αισθήματα συγκίνησης και σεβασμό,
για την απόδοση τιμής στον πρώτο πεσόντα Έλληνα αξκο του β Παγκοσμίου Πολέμου,τον υπσγο Ευάγγελο Γιάνναρη.
Ένα επιτακτικό χρέος, μια εθνική αναγκαιότητα απέναντι σε έναν
πολεμιστή ο οποίος για την Πατρίδα πρόσφερε το πολυτιμότερο αγαθό
την ίδια τη ζωή του.
Την 28 Οκτ 1940 η πατρίδα μας, απορρίπτοντας δια στόματος του
πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο των Ιταλών για παράδοση άνευ όρων στις δυνάμεις του άξονα, εισήλθε επίσημα στη μεγάλη
πολεμική περιπέτεια που συνετάραξε όλον τον πλανήτη.
Όλο το αξιόμαχο έμψυχο δυναμικό του έθνους ανταποκρίθηκε στο
καλεσμα της πατριδας και έσπευσε να υπερασπιστεί τα πατρώα εδάφη
γράφοντας μια ακόμα λαμπρή σελίδα στην ένδοξη ιστορία μας:
το ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40
Είναι η τελευταία, η πιο πρόσφατη χρυσή σελίδα της Ελληνικής ιστορίας και γράφτηκε από μια γενιά Ελλήνων που πραγματικά στάθηκε αντάξια των προγόνων της.
Τη γενιά αυτή την αποτελούσαν απλοί άνθρωποι του μόχθου, βλαστάρια των μαχητών του απελευθερωτικού αγώνα του 1912-13 που
καταφεραν να υπερδιπλασιάσουν την έκταση της πατριδας και των
ηρωικών εκείνων αγωνιστών που ονειρεύτηκαν τη Μεγάλη Ελλάδα
των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων η προέαση των οποίων σταμάτησε λίγο εέξω απο την Αγκυρα το 1920 - 22.
Μια γενιά διψασμένη και αποφασισμένη να ανυψώσει την πληγωμένη εθνική υπερηφάνεια της μικρασιατικής καταστροφής
Αυθόρμητα με ενθουσιασμό και λεβεντιά απάντησε στον επίδοξο
κατακτητή με μια και μόνο λέξη: ΟΧΙ
Τρία γράμματα, δυο συλλαβές, ένα μεγάλο μήνυμα, μια μεγάλη
απάντηση τόσο σύντομη, που δεν έχει ξαναγραφτεί στα χρονικά της παγκόσμιας ιστορίας.
Το ΟΧΙ είναι συμπύκνωση, ή το απόσταγμα του ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ και
του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ!
Οι υπερήφανοι Έλληνες φαντάροι κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, λιγότεροι και χωρίς υπεροπλία, οπως ειναι γραμμένο στο πεπρωμενο της φυλής μας, με μια βρεγμένη χλαίνη, με ένα ντουφέκι και
εφ όπλου λόγχη, γεμάτοι σθένος και αγάπη για την πατρίδα πολέμησαν,
πόνεσαν, ακρωτηριάστηκαν, έδωσαν τη ζωή τους και για πολλούς από
αυτούς, μέχρι και σήμερα,τα οστά τους παραμένουν άταφα στα βουνά
της αλύτρωτης Βόρειας Ηπείρου.
Κράτησαν την γαλανόλευκη ψηλά στον παγωμένο αέρα δίνοντας,
τον υπέρτατο αγώνα ζωής και θανάτου .
Τον αέρα τον έκαναν ιαχή !!!
Μια ιαχή που ο αντίλαλός της έφθασε πέρα από την Πίνδο, μέχρι τη
Ρώμη και το Βερολίνο, αφήνοντας έκθαμβη την ανθρωπότητα μπρος το

μεγαλείο και την μαχητηκότητα των Ελλήνων.
Έδειξαν πρώτα στον εχθρό και μετά σ’όλα τα μήκη και πλάτη του
πλανήτη πως σε τούτο τον ευλογημένο τόπο, τούτη την βραχώδη και
κυματόδαρτη πατρίδα που γεννήθηκε η Δημοκρατία, ο πολιτισμός, η
ελευθερία, η δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια ειναι αθάνατα ιδεώδη, πανάρχαια και ακατάλυτα στο πέρασμα των αιώνων.
Μεγάλη και ιερή ειναι παρακαταθήκη άφησαν οι αγωνιστές του 40
στις επερχόμενες γενεές και τους μετέπειτα ηγέτες, αυτούς που αποφασίζουν για την πορεία και την τύχη του έθνους.
Το μήνυμα αυτής της θυσίας σήμερα στην Ελλάδα της οικονομικής
κρίσης, των μνημονίων, της ανεργίας και των αξιολογήσεων είναι
επίκαιρο όσο ποτέ!
Σήμερα είναι ανάγκη να πιαστούμε από μεγάλες ιδέες και ιδανικά
και ίσως, πιο πολύ από ποτέ άλλοτε, να υψώσουμε το ανάστημα μας σε
οποιονδήποτε επιβουλεύεται την εθνική μας υπόσταση.
Κάποιοι, εδω γύρω μας, κατ’ ευφημισμό σύμμαχοί, άσπονδοι φίλοι
μα και ορκισμένοι εχθροί, πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση προσφέρεται για αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας, μέσα από μια
αναθεωρητική πολιτική, που διαστρεβλώνει την ιστορική αλήθεια και
ερμηνεύει κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο.
Όμως η πραγματικότητα έχει καταγραφεί μέσα από την ιστορική
αλήθεια και ούτε παραχαράσσεται, ούτε αλλοιώνεται! Η ιστορία δεν
ξαναγράφεται με όψιμους μύθους και ηγεμονικές συμπεριφορές...
Πόσο μάλλον η δική μας ιστορία που λάμπει από το φως των Θερμοπυλών του Μαραθώνα της Σαλαμίνας, τη δόξα του Μεγάλου Στρατηλάτη, το μεγαλείο του 21, του 1912-13 και του 40!
Γραμμένη εδω και τρεις χιλιετίες με αίμα γενναίων ανδρών που
ποτέ δεν διαπραγματεύθηκαν την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας.
Ανδρών που έπραξαν με αυτοθυσία το εθνικό καθήκον και η ιστορία
τους κατέταξε στο Πάνθεον των ηρώων με την επωνυμία αθάνατοι!
Έναν απ αυτούς τιμούμε και μείς σήμερα !
Τον υπσγο Ευάγγελο Γιάνναρη που το γκρίζο πρωινό της 30ης
Οκτωβρίου τον βρήκε στο βοηθητικό αεροδρόμιο της Κούκλαινας Βεροίας σαν έτοιμο από καιρό και πολύ θαρραλέο να ετοιμάζεται για την
προγραμματισμένη αποστολή του 2ου σμήνους παρατήρησης με ένα
ζεύγος αεροσκαφών τύπου HENCHEL 126.
Ο υπσγος Γιάνναρης, αν και δεν ήταν αρχικά στο πρόγραμμα επιχειρήσεων, προσφέρθηκε οικειοθελώς να αντικαταστήσει συνάδελφο
που μολις ειχε καταφθάσει κουρασμένος από την Αθήνα.
Η αποστολή της ημέρας εκείνης περιελάμβανε την αναγνώριση
των εχθρικών θέσεων και τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Κορυτσάς με δύο αεροσκάφη.
Τα πληρώματα του σχηματισμού ήταν ο υπσγος Ευάγγελος Γιάνναρης με τον Αρχισμηνία Λεωνίδα Τσάντα και ο Υπσγός Λάζαρος Πα-

παμηχαήλ με τον Επισμηνία Κωνσταντίνο Γεμενετζή
Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της αναγνώρισης θέσεων του εχθρού και αλλάζοντας πορεία ενεπλάκησαν σε αερομαχία με 5 Ιταλικά καταδιωκτικά αφη, τύπου FIAT CR-42
Αποτέλεσμα της εμπλοκης ο θανάσιμος τραυματισμός του Ευάγγελου Γιάνναρη και η πρόκληση βλαβών στον κινητήρα του αφους με
συνέπεια την αναγκαστική προσγείωση στην τοποθεσία Προφήτης
Ηλίας του χωριού Βασιλειάδα, από τον βαριά τραυματισμένο χειριστή,
Αρχισμηνία Λεωνίδα Τσάντα.
Οι κάτοικοι του χωριού έσπευσαν αμέσως και περισυνέλλεξαν τον
βαριά τραυματισμένο χειριστή και τη σωρό του Ευάγγελου Γιάνναρη.
Στη συνέχεια αυτής της αερομαχίας ο ιταλικός σχηματισμός άρχισε
επίθεση εναντίον του δεύτερου ελληνικού αναγνωριστικού.
Το δεύτερο ελληνικό αεροπλάνο διάτρητο από τα εχθρικά βλήματα,
άρχισε να εκτελεί ελιγμούς αποφυγής, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί
λόγω χαμηλής νέφωσης μέσα στους ορεινούς όγκους, να συντριβεί στο
όρος Σμόλικα κοντά στη Σαμαρίνα και να φονευθούν ο Υποσμηναγός
Λάζαρος Παπαμηχαήλ και ο Επισμηνίας Κωνσταντίνος Γεμενετζής.
Οι νεκροί της πρώτης ημέρας των επιχειρήσεων της Ελληνικής Αεροπορίας έφθασαν τους τρεις.
Η πολεμική μας αεροπορία στη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του β Παγκοσμίου Πολέμου καταμετρά 52 νεκρούς ένδοξους αεροπόρους.
Έκτοτε και εν καιρό ειρήνης καταμετρά δεκάδες νεκρούς αεροπόρους που έδωσαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος πιστοί
στο όρκο του αεροπόρου, φύλακες άγγελοι της ειρήνης και της
εθνικής ασφάλειας.
Από τούτη την ΒΔ ακριτική γωνιά τη Βασιλειάδα μέχρι τον ΝΑ άκρο
του Ελληνισμού στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας στη Μαρτυρική Μεγαλόνησο και από τις κορυφογραμμές της Ροδόπης μέχρι το νότο εκεί
που τα νερά της Κρήτης ανταμώνουν με τα κύματα της Αφρικής, η Ελληνική επικράτεια είναι διάσπαρτη με δεκάδες τόπους θυσίας ένδοξων
αεροπόρων που έπεσαν σε διατεταγμένες αποστολές, ασκήσεις ετοιμότητας και αναχαίτηση παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου!
Με υπερηφάνεια κλείνουμε σήμερα ευλαβικά το γόνυ μπροστά στο
μνημείο του 1ου πεσόντα αξιωματικού του Β’ ΠΠ, αποτίοντας φόρο
τιμής και ευγνωμοσύνης στη μνήμη του, δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι
αν χρειασθεί θα κάνουμε το χρέος μας, διατηρώντας στην καρδιά μας
αναλλοίωτα τα ιδανικά και τα οράματά του.
Τιμή και δόξα στους μάρτυρες και ήρωες αεροπόρους του ΒΠΠ!
Τιμή και δόξα στον πρώτο Έλληνα πεσόντα αεροπόρο του 1940,
Ευάγγελο Γιάνναρη!
Ζήτω η Ελλάδα!
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία!.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ταξχος (ΑΑ) Αντώνιος Κατσανόπουλος
Γεννήθηκε το 1918 στην Κομοτηνή. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1939
(Μονιμοποίηση) και αποστρατεύθηκε το 1973.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 24-5-2017 στο Α’ Νεκροταφείο
Αθηνών.

Ανθστής (ΤΕΦ) Εμμανουήλ Θεοδωρέλος
Γεννήθηκε το 1960 στην Καλαμάτα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1978 (30η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2004.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του έγινε στις 15-9-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου, στο Κοιμητήριο
Περιστερίου Αττικής.

Ασμχος (ΤΤΗ) Ιωάννης Δαλαβήρας
Γεννήθηκε το 1931 στα Ροζενά Κορινθίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1950
(2η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2002.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Απεβίωσε στις 16-92017 στο 251 ΓΝΑ..

Ασμχος (ΤΕΑ) Αντώνιος Γιαννακουδάκης
Γεννήθηκε το 1962 στο Ρέθυμνο. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1980 (32η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2013.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του έγινε στις 18-9-2017 στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας.

Ταξχος (ΜΕ) Βασίλειος Μπαρμπούνης
Γεννήθηκε το 1951 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1969 (21η Σειρά ΣΜΑ) και αποστρατεύθηκε το 1997.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 20-9-2017 στο Κοιμητήριο
Βύρωνα Αττικής.

Επγός (ΤΜΡ) Σοφοκλής Γιαζιτζόγλου
Γεννήθηκε το 1961 στο Διδυμότειχο Έβρου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1978
(30η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 27-9-2017 στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Διδυμότειχο.

Ασμχος (ΤΜΑ) Κωνσταντίνος Αναστόπουλος
Γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (8η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
30-9-2017 στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου Ζωγράφου.

Ασμχος (ΤΜΑ) Αστέριος Βαλάσης
Γεννήθηκε το 1935 στη Φούρκα Χαλκιδικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955
(7η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του
έγινε στις 6-10-2017 στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Σμχος (ΤΗΓ) Νικόλαος Δημαντώνης
Γεννήθηκε το 1941 στον Αυλώνα Αττικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1959
(11η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1997.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις
13-10-2017 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σχηματαρίου και η ταφή του
στο Κοιμητήριο Σχηματαρίου

Σμχος (ΤΗΓ) Νικόλαος Φίλης
Γεννήθηκε το 1922 στη Φυλή Αττικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1940
(Σιβιτανιδείου) και αποστρατεύθηκε το 1976.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 1610-2017 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής και η ταφή του στο
Κοιμητήριο Φυλής.

Σγός (ΤΜΑ) Δημήτριος Τζέμος
Γεννήθηκε το 1937 στην Καρυά Βοιωτίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956
(8η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών γιων και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στις 17-10-2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αιγάλεω και η ταφή του
στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Σγός (ΤΜΑ) Θωμάς Κουτσογούλας
Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1982 (34η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία
και η ταφή του έγινε στις 17-10-2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά στο Κοιμητήριο
Πετρούπολης.

Σγός (ΤΜΜ) Κωνσταντίνος Καλαϊτζής
Γεννήθηκε το 1963 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1981 (33η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2010.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία

έγινε στις 23-10-2017 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας και η ταφή του στο
Κοιμητήριο Σιδηροκάστρου.

Υπτχος (Ι) Γεώργιος Κοντέας
Γεννήθηκε το 1925 στην Καλαμάτα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1945 (19η Σειρά
ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 1967.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Απεβίωσε στις 2810-2017 στο 251 ΓΝΑ.

Σγός (ΜΤ) Απόστολος Πετρούλιας
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1987 (Σχολή
Ικάρων) και αποστρατεύθηκε το 1998.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 2-11-2017 στον Ιερό Ναό
Οδηγήτριας εντός του Κοιμητηρίου Αλεπούς Κέρκυρας.

Ασμχος (ΑΜΕΤ) Κωνσταντίνα Πανούση-Πνευματικού
Γεννήθηκε το 1959 στους Παπαδάτες Πρέβεζας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1979 (Ανακατάταξη) και αποστρατεύθηκε το 2012.
Ήταν παντρεμένη. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 5-11-2017 στον Ιερό Ναό
Αγίας Φανερωμένης στους Παπαδάτες Πρέβεζας και η ταφή της στο εκεί
Κοιμητήριο.

Σμχος (ΤΜΑ) Γεώργιος Ντάνας
Γεννήθηκε το 1954 στη Λάρισα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1970 (22η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2005.
Ήταν παντρεμένος και πατέρα δύο γιων και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στις 12-11-2017 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Τιρνάβου και η ταφή του
στο εκεί Κοιμητήριο.

Υπτχος Φίλιππος Δάβας
Απεβίωσε στις 11-11-2017 στο 251 ΓΝΑ.

Ασμχος (ΤΕΦ) Προκόπιος Ελευσινιώτης
Γεννήθηκε το 1933 στη Σαλαμίνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953
(Ανακατάταξη) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος. Απεβίωσε στις 15-11-2017 στο 251 ΓΝΑ.

Σμχος (ΤΤΗ) Αναστάσιος Γερακίδης
Γεννήθηκε το 1920 στη Μικρά Ασία . Εισήλθε στην Αεροπορία το 1940
(Σιβιτανίδειος Σχολή) και αποστρατεύθηκε το 1976.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Απεβίωσε στις 1511-2017 στο 251 ΓΝΑ.

Ασμχος (ΥΥΑ) Ιωάννης Ιππιώτης
Γεννήθηκε το 1938 στην Πολύχνιτο Μυτιλήνης. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1958 (7η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας 2 κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
17-11-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονα Καλαμαριάς και η ταφή του στο εκεί
Κοιμητήριο.

Σμχος (ΥΥΑ) Κωνσταντίνος Μπαχτσιαβάνος
Γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1971 (16η
Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 2006.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 18-11-2017 στον Ιερό Ναό
Αγ. Γεωργίου Επανωμής Θεσσαλονίκης.

Ασμχος (ΤΟΠ) Αλέξανδρος Ογλάνης
Γεννήθηκε το 1936 στον Αυλώνα Αττικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954
(6η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας 2 γιων. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 18-112017 στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Αυλώνα και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.

Υποπτέραρχος (ΕΑ) Ηλίας Λέκκας
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1950 Εισήλθε στην αεροπορία το 1970 (46η Σειρά
Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 2005. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 5-9-2017 στον ιερό ναό Ταξιαρχών του
κοιμητηρίου Ν. Σμύρνης

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

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου
μας γιου, πατέρα, συζύγου, αδελφού και θείου
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Σμυνάρχου ε.α.
Θα τελεστεί την Κυριακή 7-1-2018 στις 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Ποιμενικού Διδυμοτείχου.
Η οικογένεια
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®ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΦΤΩΧΟΤΕΡΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΓΟΥ(Ι) ΚΥΡΙΟΥ Γ.ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
1. Κύριοι συνάδελφοι πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την
παραίτηση του Επισμηναγού(Ι) κυρίου Γεωργίου Κασσαβέτη
από το Δ.Σ της Ένωσής μας ,χωρίς να πληροφορηθούμε τους
λόγους που του επέβαλαν αυτή την απόφασή του.
2. Από όσα μπορώ να γνωριζώ ο Κύριος Κασσαβέτης διαθέτει ένα ΠΛΟΥΣΙΑΤΑΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ και σε συνδυασμό με
το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ και την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που διαθέτει, συνθέτουν εκείνα τα χαρακτηριστικά
που συναντάμε πολύ σπάνια σε συναδέλφους όλων των προελεύσεων και ειδικοτήτων.
3. Με τον κύριο Κασσαβέτη δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προσωπική σχέση και ούτε έχω συνυπηρετήσει ποτέ μαζί του.Τον
γνώρισα μια φορά στα γραφεία της Ενωσεώς μας και τον τοποθετήσα με θαυμασμό στην υψηλότερη θέση μεταξύ των συναδέλφων εξαιτίας της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΚΕΡΑΙΑΣ,ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ,ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ,και ΣΠΑΝΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ του στην εφημερίδα μας την Η.τ.Α. Ειδικά από τα καυτά και πάντα κοινού ενδιαφέροντος άρθρα του για εμάς τους απόστρατους και όχι
μόνο,στην σελίδα ''ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ'' που η προηγούμενη διοίκηση κατήργησε , προφανώς επειδή το ειδικό της βάρος υπολείπετο αυτού του κυρίου Κασσαβέτη.
4. Με την επιστολή μου αυτή θέλω να εκφράσω
ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΟΥ στον κύριο Κασσαβέτη
για την πολύχρονη,πολύπλευρη,αξιοπρεπέστατη,ακέραια,μαχητική για δέκα τρία (13) συνεχή χρόνια ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ, σε
όλους μας ανεξαιρέτως τους συναδέλφους.Επίσης θέλω να
του υπενθυμίσω ότι,τόσο σ'εμενα όσο και στην πλειοψηφία
πιστεύω των συναδέλφων (εκτός ελαχιστών εξαιρέσεων,που
το ειδικό τους βάρος είναι πολυ μικρό) θα λείψει η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ και ως εκ τούτου
το κενό που αφηνει ειναι δυσαναπληρωτο .Η καθολικη αποδοχη του κυριου Κασσαβέτη από τους συναδέλφους αποδεικνύεται άλλωστε από τον τεράστιο αριθμό ψήφων που έπαιρνε σε όλες ανεξαιρέτως τις εκλογικές αναμετρήσεις, διότι
στις περισσότερες από αυτές όσες ψήφους έπαιρναν όλοι μαζί
οι εκλεγμένοι, έπαιρνε σχεδόν μόνος του (ο κύριος
Κασσαβέτης). Προσωπικά θα του πρότεινα αν μου το επιτρέπει, να επανεξετάσει την απόφασή του και να θέσει εκ νέου
υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές μας , γιατί είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα ξαναέλθει μακραν ΠΡΩΤΟΣ στις προτιμήσεις των συναδέλφων, επειδή μας είναι άκρως απαραίτητος
5. Τέλος επειδή μπορεί κάποιοι συναδελφοι να κάνουν
''υστερόβουλες σκέψεις '' για την ευχαριστήρια αυτή επιστολή μου, τους πληροφορώ ότι εγώ ειμαι Μηχανικος προερχομενος απο την ΣΤΥΑ και τοποθετούμαι έτσι για έναν
Ιπτάμενο, γιατί πιστεύω ακραδακτα οτι Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ,Η
ΑΞΙΠΡΕΠΕΙΑ ,Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ,Η ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ,Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ ,Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ,Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και
το ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ του κάθε συναδελφου ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ απο το βαθμό του ,την
προέλευση του και την ειδικότητά του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ε.α

ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Την 18 Σεπτεμβρίου ε.ε. 2017 έφυγε από κοντά μας η Λίνα,
σύζυγος του ε.α ΕΠΓΟΥ Ιωάννη Πανανάκη. Η Λίνα πέρα από τα
χαρίσματα και την προσωπικότητα της, υπήρξε σ’ όλη την ζωή
άνθρωπος της Π.Α. έζησε μέσα στα Α/Δ και βίωσε την
Αεροπορική ζωή. Απέκτησε σωστή οικογένεια (την ΑΣΜΧΟ(Ν)
Μαρία και τον Δημήτρη Δτ. Βιοιατρικής Τεχνολογίας).
Πορεύτηκε με αξιοπρέπεια. Η απουσία της θα είναι αισθητή.
Εγώ και οι συνάδελφοί μου ευχόμεθα ολόψυχα ν’αναπαυθεί
κοντά στο Θεό και αιωνία της η μνήμη. Στον φίλο μας Γιάννη,
τα παιδιά του και συγγενείς του, καλό κουράγιο και θερμά συλλυπητήρια.
Με απέραντη αγάπη
ΣΧΟΣ ε.α Μιχ. Σαρρής
και η σύζυγος Γεωργία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από
βάθος καρδίας το ιατρικό
και Νοσηλευτικό προσωπικό της Ογκολογικής και
Γαστρεντερολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ, για
την πέραν του καλώς νοουμένου, εξάντλησαν την
ιατρική και νοσηλευτική
προσπάθειά τους προκειμένου να ιάσουν το
σοβαρό πρόβλημα υγείας
της
συζύγου
μου
Λαμπρινής, η οποία δυστυχώς δεν είναι μαζί
μας.
Γιώργος Βάτσας
Σμχος ε.α.

Μέσα από την θλίψη μου για την απώλεια της συζύγου μου, Μαίρης Μποτσιβάλη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το ιατρικό και νoσηλευτικό προσωπικό, ιδιαιτέρως δε τον Δ/ντή της Β' Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α., τόσο για τις προσπάθειες που κατέβαλαν κατά την νοσηλεία της από 22
μέχρι 25 Αυγούστου 2017 όσο και για την ανθρώπινη τους προσέγγιση.
Με όλη μου την εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Κων/νος Χρ. Μποτσιβάλης
Ανσγός ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ – ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Με αισθήματα χρέους και τιμής θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Διοίκησιν του ΚΕΔΑ Χαλκουτσίου (ΕΠΓΟΣ Κωνσταντίνος Μπούτσικος) και όλο το προσωπικό του θερέτρου για την εξυπηρέτηση
που μας προσέφεραν κατά τη διάρκεια της παραθεριστικής μας περιόδου.
Η άψογη συμπεριφορά , η αστείρευτη ενέργεια και η ευγένεια ήταν τα χαρακτηριστικά προτερήματά τους. Οι εγκαταστάσεις (οικήματα, εστιατόριο, μπαρ) ως και ο περιβάλλων χώρος θυμίζουν
μικρή Σαντορίνη.
Ξεχωριστή μνεία θα κάνουμε στις δύο κολώνες του θερέτρου Μπελεγράτη-Τριανταφύλλου, οίτινες ανεξαρτήτου ειδικότητος, εκτελούν εργασίες άμεσα σε κάθε αίτηση παραθεριστού , επισκευάζοντας βλάβες (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, τηλεπικοινωνιακές, κλιματισμού κλπ).
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ-ΤΣΙΒΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΝΤΑ

«ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ»
Ανοιχτή Επιστολή προς τα Μέλη της ΕΑΑΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πριν ή αναφερθώ στους λόγους της επικοινωνίας μας, ήθελα να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για τους λίγους άνανδρους «συναδέλφους» που κρυπτόμενοι στο σκοτάδι της ανωνυμίας τους δημοσίευσαν κακόβουλα και ψευδέστατα εις βάρος
μου σχόλια, ή διοχέτευσαν ψευδέστατες πληροφορίες σε συναδέλφους της κεντρικής Ενώσεως και των παραρτημάτων,
με στόχο να πλήξουν την πέραν πάσης αμφιβολίας ανιδιοτελή
προσφορά μου προς τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια.
Και τι δεν είπαν:
α. Ότι κατέλαβα τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου επειδή ήταν
έμμισθος.
β. Ότι πέραν του μισθού είχα κάρτα απεριορίστων διαδρομών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
γ. Ότι διαφώνησα με τον πρόεδρο επειδή επέμενα να δημοσιευθεί άρθρο μου στην Ηχώ των Αιθέρων, το οποίο ήταν υβριστικό για συναδέλφους.
δ. Ότι δεν είχα καλή συνεργασία με τα προερχόμενα εξ
Υπαξιωματικών μέλη της ΕΑΑΑ.
ε. Ότι η θέση μου ότι ένα Δ.Σ. στο οποίο όλα τα μέλη είναι της
αυτής προελεύσεως δεν είναι αντιπροσωπευτικό εξελήφθη ως
αιχμή κατά των εκ της ΣΤΥΑ προερχομένων συναδέλφων. Ένας
ανωνυμογράφος μάλιστα έγραψε το σχόλιο. «Αυτοί δεν είναι
άνθρωποι με μυαλό; Αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. προήρχοντο από
Σχολές Αξιωματικών θα ήταν καλά;».
Επί των ως άνω, προς αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο,
αναφέρω τα εξής:
α. Αν οι ανώνυμοι συνάδελφοι δεν ήσαν κακοπροαίρετοι,
αφ’ ενός μεν θα έγραφαν το όνομά τους, αφ’ ετέρου δε θα γνώριζαν ότι τα 150-200 ευρώ της αποζημιώσεως του Δ.
Συμβούλου δεν κάλυπταν ούτε στοιχειωδώς τα έξοδα μετακινήσεως ενός ανθρώπου που διαμένει στο Πικέρμι και εκτελεί
τη διαδρομή Πικέρμι- Πλατεία Κάνιγγος, ήτοι 100 περίπου χιλιόμετρα ημερησίως, μέσω Αττικής Οδού, επί 20 τουλάχιστον
ημέρες το μήνα.
β. Υπήρξα το μοναδικό ίσως μέλος του Δ.Σ. που όχι μόνο δεν
πήρα κάρτα απεριορίστων, ή περιορισμένων έστω διαδρομών,
αλλά οσάκις συζητήθηκε το θέμα στο Δ.Σ. κατήγγειλα ότι η χορήγηση τέτοιας κάρτας στα μέλη του Δ.Σ. είναι παράνομη ( Οι κακόπιστοι μπορούν να ζητήσουν τα πρακτικά του Δ.Σ.). Αλλά και
πέραν αυτού κρίνω αναγκαίο να αναφέρω και τα εξής. Κατά τα
13 χρόνια της θητείας μου στο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δεν πήρα ούτε μια
φορά Φ.Π. προκειμένου να μετάσχω στις ετήσιες τελετές που
λαμβάνουν χώρα στο Ρίμινι της Ιταλίας και το Έλ Αλαμέιν της
Αιγύπτου, στις οποίες ανελλιπώς εκπροσωπείται η ΕΑΑΑ. Κι
ακόμη, όταν προ διετίας το παρόν Δ.Σ. δεν μου ανέθεσε θέση ευθύνης, οπότε δεν απαιτείτο η καθημερινή παρουσία μου στα γραφεία της Ενώσεως, παραιτήθην και της κατά συνεδρίαση αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. , 60 περίπου ευρώ μηνιαίως.

Αν όλα αυτά συνιστούν ιδιοτέλεια, δέχομαι τις κατηγορίες.
γ. Κατά τα 13 έτη της αρθρογραφίας μου στην Ηχώ των
Αιθέρων ουδέποτε καταφέρθηκα κατά συναδέλφων. Είναι δε
σκόπιμος η διοχέτευση της πληροφορίας ότι δήθεν το επίδικο
άρθρο μου, το οποίο απετέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι της συνεχούς κοροϊδίας του προέδρου, είναι υβριστικό
για συναδέλφους. Ας αντιληφθούν επί τέλους οι εξ επαγγέλματος σχολιασταί, ότι είναι τελείως διαφορετικό θέμα το να
ασκείς καλόπιστα κριτική σε θέσεις τις οποίες θεωρείς αιρετικές, ανθενωτικές και επικίνδυνες για την υπόσταση της
Ενώσεως, κι άλλο το να επιτίθεσαι ονομαστικώς κατά του προσώπου κάποιου, επειδή δεν σου είναι αρεστός. Είμαι βέβαιος
ότι η δημοσίευση του εν λόγω άρθρου « Οι Ενώσεις
Αποστράτων Αξιωματικών δεν είναι Συντεχνιακοί Σύλλογοι.
Είναι Εθνικές Επάλξεις», στη φιλόξενη ιστοσελίδα θα αποδείξει πλήρως που βρίσκεται το δίκιο.
δ. Σκόπιμη, χαλκευμένη, ανυπόστατη και ψευδής είναι και η
πληροφορία ότι δεν υπήρξε καλή συνεργασία μεταξύ εμού και
των εξ Υπαξιωματικών προερχομένων συναδέλφων. Αντίθετα
προς τις σκοπίμως διοχετευθείσες φήμες οι σχέσεις μου με
τους συναδέλφους της εν λόγω κατηγορίας δεν ήταν απλώς
συναδελφικές, αλλά φιλικές και εγκάρδιες, οι οποίες έχουν
σφυρηλατηθεί από την ωραία εποχή της συνυπηρεσίας μας στις
Πολεμικές Μοίρες. Ακόμα και οι διαφωνίες μας με τους εν λόγω συναδέλφους στο Δ.Σ. διαπνέοντο από αμοιβαία κατανόηση
και σεβασμό.
ε. Επαναλαμβάνω κι εδώ την απάντησή μου για να καταλάβουν και οι πλέον κακόπιστοι. Υπήρξα πάντοτε εξ εκείνων που
πίστευαν ότι το μυαλό δεν συναρτάται ούτε με το βαθμό, ούτε
με την ηλικία, ούτε με την προέλευση. Η αντιπροσώπευση συνεπώς σε ένα συλλογικό όργανο δεν έχει να κάνει με το ποια
προέλευση κατέχει το σύνολο των θέσεων, αλλά το ότι δεν εκπροσωπούνται οι διάφορες συνιστώσες των μελών, που το συναποτελούν. Άρα και στην περίπτωση που όλα τα μέλη του Δ.Σ.
προήρχοντο από την άλλη πλευρά το πρόβλημα θα ήταν ακριβώς το ίδιο.
Κλείνοντας την πολυετή θητεία μου στην υπηρεσία των συναδέλφων επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι σας τιμώ όλους
ανεξαρτήτως βαθμού , ειδικότητος, ή προελεύσεως, διότι πιστεύω ακραδάντως ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά
ένας οργανισμός πρέπει όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας να λειτουργούν. Κι αυτό πιστεύω έχει περάσει στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων , οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν όλα αυτά
τα χρόνια και με τίμησαν με την ψήφο τους. Εύχομαι σε όλους
υγεία, δύναμη και αντοχή, ώστε να αντέξουμε την παρατεταμένη
κρίση στην οποία μας έριξε και συνεχίζει να μας κρατά το σάπιο
πολιτικό μας σύστημα.
Με Εγκάρδιους Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Επισμηναγός (Ι) ε.α. Γεώργιος Β. Κασσαβέτης
τ. Μέλος του Δ.Σ. – τ. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στα πλαίσια της σοβαρής καρδιολογικής επέμβασης που
υποβλήθηκα στις 11-09-2017 στο διακλαδικό καρδιοχειρουργικό κέντρο των
Ε.Δ. στο 401 ΓΣΝΑ θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς και θερμότατες ευχαριστίες
μου σε όλο το προσωπικό της καρδιοχειρουργικής κλινικής του διακλαδικού κέντρου. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον θεράποντα ιατρό μου και αναπληρωτή
διευθυντή της καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής Συνταγματάρχη Χριστόφορο
Κωτούλα, καθώς και τον αναισθησιολόγο ιατρό μου Σμήναρχο Άγγελο Καραμάνη.
Με την ευκαιρία της νοσηλείας μου στη 401 ΓΣΝΑ θα ήθελα να επισημάνω την
άριστη λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς και την άψογη συμπεριφορά και ευγένεια
του προσωπικού και των άλλων κλινικών με τις οποίες είχα συνεργασία κατά το
διάστημα της νοσηλείας μου.
Χρήστος Πασχαλάκης
ΥΠΧΟΣ ε.α.

Κύριε Διοικητή του 251 ΓΝΑ,
Αισθάνομαι την υποχρέωση με την επιστολή αυτή να εκφράσω τις ευχαριστίες μου αλλά και την ευγνωμοσύνη μου για την άριστη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που είχα στην καρδιολογική κλινική κατά την νοσηλεία μου από 6/10 έως 10/10/2017.
Ιδιαίτερα εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Δ/ντη της κλινικής, καρδιολόγο ιατρό Σμήναρχο κ.
Κούβελα Νικόλαο, τον καρδιολόγο ιατρό Επισμηναγό κ. Κωτάκο Χρίστο και τον ειδικευόμενο ιδιώτη ιατρό κ.
Αγγελόπουλο Ανδρέα.
Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα έζησα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που μου άφησε άριστες εντυπώσεις.
Πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς και ευτυχείς που έχουμε το 251 ΓΝΑ με το άριστο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να είναι πάντοτε κοντά τους και να τους χαρίζει υγεία και μακροημέρευση.
Με τις ευχαριστίες μου
Ταξίαρχος (Ο) ε.α. Πέτρος Ορφανός
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ΠΑΤΡΑ
Την 15-10-2017 διοργανώθηκε ποδηλατικός αγώνας, στα πλαίσια
του πρωταθλήματος Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,
στην Πλατεία Τριών Συμμάχων στην Πάτρα. Το Παράρτημα Πάτρας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης, μετά από πρόσκληση του Διοικητή Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού.
Την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, Εορτή του Μάρτυρα Αγίου
Λογγίνου του Εκατόνταρχου, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
στο Επισκοπικό Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην
Πάτρα, από την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος
Κράτησης Πατρών, προστάτη της Ένωσης. Το Παράρτημά μας εκπροσώπησε, κατόπιν πρόσκλησης, ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βασίκειος
Χρόνης.
Την 28η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Εθνικής Εορτής και κατόπιν πρόκλησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α.
Βασίλειος Χρόνης και ο Γραμματέας Ασμχος ε.α. Μιχάλης Σαρδελής παρευρέθησαν στις εκδηλώσεις για την επέτειο, εκπροσωπώντας το
Παράρτημά μας. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κατέθεσε στεφάνι μνήμης, στην τελετή πριν την παρέλαση, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Εν συνεχεία παρακολούθησαν την παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, τοπικών οργανώσεων πολιτών με εθνικές ενδυμασίες και στρατιωτικών
αγημάτων.
Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή της 117 ΠΜ Ταξίαρχου (Ι)
Νικόλαου Κωσταβάρα για συμμετοχή του Παραρτήματος στον εορτασμό
του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τη 8η
Νοεμβρίου 2017, το Παράρτημά μας εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος
Ασμχος ε.α. Χρήστος Ζάγκλας και ο γραμματέας Ασμχος ε.α. Μιχάλης
Σαρδελής.
Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή της 116 ΠΜ Σμχου (Ι) Δημήτριου
Σιδερίδη για συμμετοχή του Παραρτήματος στον εορτασμό του Προστάτη
της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τη 8η Νοεμβρίου 2017,
το Παράρτημά μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βασίλειος
Χρόνης, ο ταμίας Σμχος ε.α. Χαρ. Θεοδοσόπουλος και ο διαχειριστής
Χρήστος Συφάκης.
Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδροςτου
Παραρτήματος παρέστησαν, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή του εργοστασίου Μεταφορικών Μέσων & Επιγείου Εξοπλισμού Σμχου (ΜΑ)
Δημήτριου Ντρε, στον Αγιασμό Θυρανοιξίων του Ιερού Ναού
Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο χώρο του Εργοστασίου.
Την 21η Νοεμβρίου 2017 ημέρα εορτής Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Αχαϊας το Παράρτημά μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βασίλης Χρόνης και ο γραμματέας
Ασμχος ε.α. Μιχάλης Σαρδελής. Ο Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι μνήμης
στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε διήμερη εκδρομή στο Καρπενήσι και Μονή Προυσσού. Οι συνάδελφοι έμειναν ευχαριστημένοι από την όλη διοργάνωση και ανανεώθηκε το ραντεβού
για νέα εξόρμηση. Στην εκδρομή συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας
του Δ.Σ.

Ιωαννίνων.
25-3-2017 Στην Δοξολογία για την 25η Μαρτίου παρουσία
Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης
μας Αγίου Χαραλάμπου το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Ταμίας
Αντισμήναρχος ε.α Ιωάννης Παπαευαγγέλου ο οποίος κατέθεσε στεφάνι
στο Ηρώο και παρακολούθησε με τους Επισήμους την Παρέλαση.

30-4-2017 Το Παράρτημα επισκεύτηκαν εκδρομείς από το
Παράρτημα Καλαμάτας με επικεφαλείς τον Πρόεδρο Σμήναρχο ε.α
Ιωάννη Σαμπαζιώτη. Τους παρασχέθηκαν ποτά και αναψυκτικά και έγινε
ανταλλαγή δώρων.
7-5-2017 Εγιναν τα επίσημα εγκαίνια του Παραρτήματος παρουσία
του Προέδρου της ΕΑΑΑ Πτέραρχο ε.α Σπύρου Καβούρη του Διευθύνου
Συμβούλου Αντισμήναρχου ε.α Ιωάννη Κρανιά, του Σμηνάρχων ε.α Π.
Πλατάνα, Α. Πάνου, Η. Σβάρνα, Δ. Κοντούβα, Δ. Φαλαταιτς, των
Προέδρων Παραρτημάτων Κομοτηνής Σμηνάρχου ε.α Π. Θεοχάρη,
Πάτρας Σμηνάρχου ε.α Β. Χρόνη, της Θεσσαλονίκης Αντισμήναρχος ε.α
Α. Δανηιλίδη και του Προέδρου της Λάρισας Σμηναγό ε.α Κ. Λιούτα και
Αντιπροέδρου Σμηνάρχου ε.α Κ. Τσιτσώνη και Πολιτικών και
Στρατιωτικών Αρχών της πόλης μας. Εγινε Αγιασμός και ακολούθησε
ομιλία του Προέδρου του Παραρτήματος Σμηνάρχου ε.α Αθανασίου
Κεραμιδόγλου ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης του Παραρτήματος. Ακολούθησε ομιλία του Προέδρου της ΕΑΑΑ Πτεράρχου ε.α κ. Σπύρου Καβούρη και μετά
έγινε η βράβευση του Σμηναγού ε.α Γ. Κωνσταντινίδη από τον
Διευθύνων Σύμβουλο Αντισμήναρχο ε.α Ι. Κρανιά για την διάσωση από
πνιγμό ψαρά στον Αμβρακικό στην συνέχεια έγινε ανταλλαγή δώρων
και παρατέθηκε γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα της πόλης.

Εκδηλώσεις – Εορτές – Τελετές

10-2-2017 Στον Εορτασμό του Πολιούχου της Πρέβεζας παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου το Παράρτημα
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος.
12-2-2017 Την Κυριακή 12 η ώρα έγινε η Κοπή της Πίτας του
Παραρτήματος μας στην Λέσχη μας παρουσία Πολιτικών και
Στρατιωτικών Αρχών. Το φλουρί έπεσε στον Σμήναρχο ε.α Δημήτριο
Τσιτσώνη. Σε σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος ευχήθηκε στους παρευρισκομένους εκ μερους του Δ.Σ Καλή Χρονιά.
20-2-2017 Στην ΛΑΦ Ιωαννίνων το Παράρτημα εκοψε την
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα για τους συναδέλφους που κατοικούν στον Νομό

2. Ευγενία Δανάη Μακρή στο Φιλολογικό Ιωαννίνων. Κόρη του
Ταξιάρχου ε.α Χαράλαμπου Μακρή
3. Μαρία Αγγέλη στην Ιατρική Ιωαννίνων. Κόρη του Σμηναγού ε.α
Δημητρίου Αγγέλη
4. Στυλιανή Παπαευαγγέλου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πειραιά. Κόρη του Αντισμηνάρχου ε.α Ιωάννη
Παπαευαγγέλου.
5. Φοίβη Αναγνώστου στο Χημικό Ιωαννίνων. Κόρη του Επισμηναγού
ε.α Κωνσταντίνου Αναγνώστου.
6. Ανδρεάννα Λαδιά στο Νηπιαγωγών Ρόδου. Κόρη του Σμηναγού ε.α
Σπυρίδωνα Λαδιά
7. Τηλέμαχος Μπενέκος στο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. Υιός Σμηναγού
ε.α Δημητρίου Μπενέκου.
8. Αντωνίος Φραγκιουδάκης στην Σχολή Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ. Υιός
της Σμηνάρχου ε.α Μαριάνθης Κολόκα και του Επισμηναγού ε.ε
Γεωργίου Φραγκιουδάκη.
9. Γεράσιμος Γαζής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε Πατρών.
Υιός του Σμηναγού ε.α Κωνσταντίνου Γαζή.
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του Παραρτήματος Πρέβεζας τους συγχαίρουν και τους εύχονται καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.

XAΛΚΙΔΑ
Στις 28 Οκτωβρίου 2017, τα μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις εκδηλώσεις εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην πόλη της
Χαλκίδας.
Στις 8 Νοεμβρίου 2017 τα μέλη του ΔΣ εκπροσώπησαν το Παράρτημα
στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Εορτασμό του Προστάτου της ΠΑ
στην 114 ΠΜ και στην 204 ΜΓΑΠ.
Στις 12 Νοεμβρίου 2017 το Παράρτημα πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση μνημοσύνου υπερ αναπαυσεως των πεσόντων και τεθνεώτων συναδέλφων και αρτοκλασία υπερ των ε.ε και ε.α
στελεχών της ΠΑ στον ΙΝ Αγίας Παρασκευής πολιούχου Χαλκίδας και
εν συνεχεία παρέθεσε καφέ στην Λέσχη Αξκών Φρουράς Χαλκίδας.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκτός των τοπικών παραγόντων και ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Σπυρίδων Καβούρης καθώς
και το μέλος ΔΣ της ΕΑΑΑ Σμχος ε.α Αθνάσιος Πάνος.

Στις 20 Νοεμβρίου 2017, τα μέλη του ΔΣ αλλά και μέλη του
Παραρτήματος Χαλκίδας, συμμετείχαν σε εκδήλωση της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας όπου μίλησε ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος
Παναγιώτης Χηνοφώτης ΠΝ με θέμα “Οι διεθνείς συγκυρίες και η ασφάλεια της χώρας” και βραβεύτηκαν ο επίτιμος Α/ΓΕΣ Στρατηγός
Κωνσταντίνος Ζιαζιάς και ο επίτιμος Α/ΓΕΝ Ναύαρχος Γεώργιος
Γιακουμάκης. Το ΔΣ με απόφαση του επέδωσε τιμητική πλακέτα στον
Ομιλητή.

ΠΡΕΒΕΖΑ
1-1-2017 Στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους παρουσία
Θρησκευτικών Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών τελέστηκε δοξολογία για την Πρώτη του Ετους. Την ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
Σμήναρχος ε.α Αθανάσιος Κεραμιδόγλου και η Σγος ε.α Πετρούλα
Παπαφωτίου.
6-1-2017 Στην Εορτή των Θεοφανείων το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Σμήναρχος ε.α Αθανάσιος Κερανιδόγλου.
21-1-2017 Στην Κοπή της Πίτας των Εφέδρων Αξιωματικών το
Παράρτημα εκπροσώπησε το Μέλος Αντισμήναρχος ε.α Ιωάννης
Παπαευαγγέλου.
27/1/2017 Στην Κοπή της Πίτας ΠΑ.ΣΥ.ΒΕ.ΤΑ στην Αθήνα το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος.
28/1/2017 Στην Κοπή της Πίτας της ΕΑΑΣ Πρέβεζας το Παράρτημα
εκπροσώπησε ο Ταμίας Αντισμήναρχος ε.α Ιωάννης Παπαευαγγέλου.
29-1-2017 Στο Ζούμπερι στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
της ΕΑΑΑ το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Σμήναρχος ε.α
Αθανάσιος Κεραμιδόγλου.
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9-5-2017 Στον Εορτασμό Εθνικών αγώνων και Εθνικής Αντίστασης
το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος καταθέτοντας Στεφάνι.
20 και 21 -5 2017 Στην Ν. Σαμψούντα και Πρέβεζα στην Επέτειο
Εθνικής Μνήμης για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος καταθέτοντας στεφάνι.
2-7-2017 Στην επέτειο της Επιχείρησης ¨Κιβωτός¨ στον
Αρχάγγελο Πρέβεζας το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος
Αντισμήναρχος ε.α Ηρακλής Διαμάντης καταθέτοντας στεφάνι.
13-8-1017 Στα Ζαλόγγια στον ιερό βράχο του Ζαλόγγου το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος καταθέτοντας στεφάνι.
17-9-2017 Στην Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου το Παράρτημα το εκπροσώπησε ο Πρόεδρος καταθέτοντας στεφάνι.
18-9-2017 Η ΠΑ.ΣΥ.ΒΕ.ΤΑ με επικεφαλής τον Προεδρό της
Πτεραρχο ε.α Κ. Λαζάρου επισκευτηκε την πρέβεζα. Ο Πρέδρος του
Παραρτηματος μας ξενάγησε τους εκδρομεις στο Μουσείο της
Νικόπολης και στις πηγές του Αχέρωντα. Το απόγευμα προσφέρθηκε
καφέ και αναψυκτικά στην Λεσχη μας και εγινε ανταλλαγή δώρων.
21-9-2017 Στην επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχείου
και πασης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου το Παράρτημα εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος.

Παιδιά συναδέλφων που εισήχθησαν σε Ανώτατα
και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το 2017
1. Διώ Μακρή στην Ιατρική Ιωαννίνων. Κόρη του Ταξιάρχου ε.α
Χαράλαμπου Μακρή.

Στις 21 Νοεμβρίου 2017 τα μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις εκδηλώσεις εορτασμού της Εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων , στην πόλη της
Χαλκίδας.
Στις 26 Νοεμβρίου 2017 μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις εκδηλώσεις
του εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, στην πόλη της Χαλκίδας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Το Παράρτημά μας κατά το τελευταίο τρίμηνο, συμμετείχε στις παρακάτω εκδηλώσεις :
1) Στις τελετές ορκωμοσίας Νεοσυλλέκτων οπλιτών 2017 Δ΄ και
Ε΄ ΕΕΣΟ, που έλαβαν χώρα στις 03-08-2017 και 13-10-2017 στην 124
ΠΒΕ, στην Τρίπολη.
2) Στίς τελετές ορκωμοσίας των Νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2017
Δ΄ και Ε΄ ΕΕΣΟ, που έλαβαν χώρα την 04-08-2017 και 13-10-2017
στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ», στην Καλαμάτα.
3) Στην τελετή εορτασμού της 191ης Επετείου της Ηρωικής Μάχης
του Πολυαράβου, που έλαβε χώρα την 27-08-2017 ημέρα Κυριακή στο
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Πολυάραβο Ανατολικής Μάνης.
4)Στις εκδηλώσεις στο Δήμο Πύλου – Νέστορος με αφορμή το
Διεθνές Συνέδριο με τίτλο « Η Πολιτιστική Διαδρομή του Νέστορος»,
που έλαβε χώρα στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο
Μεθώνης.
5) Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, το παράρτημά μας πραγματοποίησε εκδήλωση, σε
παραλιακό κέντρο της πόλης μας, προκειμένου να καλωσορίσουμε τους νέους συναδέλφους στην οικογένεια των αποστράτων, καθώς επίσης και να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι. Η εκδήλωση στέφτηκε από επιτυχία, λόγω της μεγάλης συμμετοχής των μελών μας.
Ευχαριστούμε αυτούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
6) Το παράρτημα μας, πραγματοποίησε
τετραήμερη εκδρομή από 07έως και 10
Οκτωβρίου με προορισμό την Κέρκυρα.
Ήταν μια επιτυχημένη εκδρομή και σε
αυτό συνέβαλλαν όλοι οι συμμετέχοντες. Η διαμονή μας στο νησί της
Κέρκυρας ήταν γεμάτη με όμορφες και καλές στιγμές και μας βοήθησε
να ξεφύγουμε έστω και προσωρινά από τις δύσκολες μέρες που περνάμε.
7) Στην θρησκευτική πανήγυρη της Λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας
και των Αγίων Λειψάνων του Νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του
Χωραΐτη, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017
στη Χώρα Μεσσηνίας
8) Στις εκδηλώσεις για την συμμετοχή στο 2ο Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών, που πραγματοποιήθηκαν την 11 & 15 Οκτωβρίου 2017 ημέρες Τρίτη και Σάββατο, στην πόλη της Καλαμάτας.
9) Στις εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο της 190ης Ναυμαχίας
του Ναβαρίνου, που έλαβε χώρα την 19 & 20 Οκτωβρίου 2017 ημέρες
Πέμπτη και Παρασκευή στην Πύλο Μεσσηνίας.
10) Μετά από παραλαβή πρόσκλησης, από τον Αρχηγό Στόλου Π.Ν.
Αντιναύαρχο Ιωάννη Παυλόπουλο (με αφορμή την 190η επέτειο της
Ναυμαχίας του Ναβαρίνου), το Παράρτημα μας εκπροσωπήθηκε από
τον πρόεδρο μας Σμχο (ε.α.) Ιωάννη Σαμπαζιώτη, στην δεξίωση που παρατέθηκε επί της Φρεγάτας «ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ» στο Λιμάνι της Πύλου την
Πέμπτη19 Οκτ. 2017.
11) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν στον εορτασμό για
τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελο Μιχαήλ, πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα. Στη δοξολογία
χοροστάτησε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Στις εκδηλώσεις -που έγιναν παρέστησαν η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη
Αλειφέρη, οι δήμαρχοι Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας και Μεσσήνης
Γιώργος Τσώνης, εκπρόσωποι τοπικών στρατιωτικών αρχών, απόστρατοι της Πολεμικής Αεροπορίας και το σύνολο του στρατιωτικού και
πολιτικού προσωπικού της μονάδας.
12) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α) του Παραρτήματος Καλαμάτας,
πραγματοποίησαν ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη όλων των εν αποστρατεία συναδέλφων που έφυγαν από την ζωή, στον ιερό Ναό του Αγ.
Νικολάου της Καλαμάτας, την Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2016.
13) Στα πλαίσια του εορτασμού του προστάτη της
πολεμικής αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, έγινε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των Μεσσήνιων
πεσόντων αεροπόρων, στην πλατεία Μητρ.
Χρυσοστόμου Δασκαλάκη, στην Καλαματα, την
Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017. Το Παράρτημα μας
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο μας Σμχο (ε.α.)
Ιωάννη Σαμπαζιώτη και πλήθος απόστρατων συναδέλφων.
14) Στα πλαίσια του εορτασμού του προστάτη της
πολεμικής αεροπορίας αρχαγγέλου Μιχαήλ, έγινε
επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων
Λακώνων αεροπόρων στο Γύθειο, την Τετάρτη 8
Νοεμβρίου 2017. Την ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο
Σμχος ε.α (ι) Ευστράτιος Πανταζίδης.

15) Ο Πρόεδρος Σμχος (ε.α.) Ιωάννης Σαμπαζιώτης
και μέλη της Ένωσής μας, συμμετείχαν στη επιμνημόσυνη δέηση, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017
στους Χράνους Μεγαλόπολης, στην μνήμη του
πρώτου πεσόντα Ήρωα Αεροπόρου Γρηγορίου
Βαλκανά, ο οποίος αυτοθυσιάστηκε καταρίπτοντας
με εμβολισμό εχθρικό αεροπλάνο, σε αερομαχία πάνω από την Κορυτσά
(18-11-1940).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΟΡΤΕΣ – ΤΕΛΕΤΕΣ –ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ένας από τους σκοπούς της ΕΑΑΑ και των Παραρτημάτων είναι η
σύσφιξη των σχέσεων με την κοινωνία και τις αρχές, δια της συμμετοχής σε εκδηλώσεις και λοιπές εθνικές ή τοπικές εορτές. Το Παράρτημα
Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στο σύνολο σχεδόν των προσκλήσεων
που λαμβάνει, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ.
διευρύνοντας έτσι την αναγνωρισιμότητα του και το δίκτυο των δημοσίων σχέσεων, πέρα από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και
στους υπόλοιπου Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας,
Οι σημαντικότερες εκπροσωπήσεις για τους μήνες Οκτώβριο,
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017 ήταν
04/10/2017. Επετειακή εκδήλωση μνήμης λήξης Α΄ Π.Π. που
θα τελεσθεί στη Δοϊράνη (συμμαχικό μνημείο και κοιμητήρια).
Εκπρόσωποι ο Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ και ο Ταμίας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
04/10/2017. Επετειακή εκδήλωση μνήμης λήξης Α΄ Π.Π. που
θα τελεσθεί στη Δοϊράνη (συμμαχικό μνημείο και κοιμητήρια).
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Εκπρόσωποι ο Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ και ο Ταμίας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
04/10/2017. Επετειακή εκδήλωση μνήμης λήξης Α΄ Π.Π. που
θα τελεσθεί στη Δοϊράνη (συμμαχικό μνημείο και κοιμητήρια).
Εκπρόσωποι ο Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ και ο Ταμίας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
 ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10/2017 ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Εκπρόσωπος ο Ταμίας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
 ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10/2017. Επετειακές εκδηλώσεις λήξης Α΄ Π.Π. στο
Διασυμμαχικό Μνημείο Πολυκάστρου. Εκπρόσωποι ο Αντιπρόεδρος κ.
ΛΑΣΠΙΔΗΣ και ο Δχστής κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ.
 ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10/2017. Επετειακή εκδήλωση μνήμης λήξης Α΄ Π.Π.
στη Δοϊράνη (συμμαχικό μνημείο και κοιμητήρια). Εκπρόσωποι ο
Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ και ο Ταμίας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ .
 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2017 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ,
Εκπρόσωπος ο Πρόεδρος κ. ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2017 ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ,
Εκπρόσωπος ο Γραμματέας κ.ΝΙΚ. ΜΥΛΩΣΗΣ
 ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2017 «ΒΟΤΣΕΙΑ 2017» Εκπρόσωπος ο
Αντιπρόεδρος κ.ΚΩΝ.ΛΑΣΠΙΔΗΣ
 ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017 ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΣΑΣ
Εκπρόσωπος ο Πρόεδρος κ. ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/10/2017 «ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» Εκπρόσωπος
ο Γραμματέας κ. ΝΙΚ. ΜΥΛΩΣΗΣ
 ΤΡΙΤΗ 24/10/017 ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Ο.Η.Ε Εκπρόσωπος ο Ταμίας
κ.. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
 Από TETAΡΤΗ 25/10/2017 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10/2017 στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και επέτειο
του ΟΧΙ το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/0/2017 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ , ΓΕΦΥΡΑ, Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, Εκπρόσωπος ο Γραμματέας
κ.ΝΙΚ. ΜΥΛΩΣΗΣ
 ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11/2017 ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2017 113
Πτέρυγα Μάχης, Αεροδρόμιο Μίκρας, ο επίσημος εορτασμός του
Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ. Στην τελετή
παραβρέθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης. ενώ ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Δανιηλίδης κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων.
 ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11/2017 Επίσημες εκδηλώσεις για την ενθρόνιση του
νέου Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου.
Εκπρόσωπος ο Πρόεδρος κ. ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 ΤΡΙΤΗ 21/11/2017 ΕΟΡΤΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Εκπρόσωπος ο
Πρόεδρος κ. ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 Συνάντηση εκπροσώπων των Ενώσεων
Αποστράτων Ε.Δ. και Σ.Α. στην ΕΑΑΣ Ν. Θεσσαλονίκης για αλληλοενημέρωση σε θέματα που αφορούν τους αποστράτους. Εκπρόσωπος ο
Πρόεδρος κ. ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 τελετή επίδοσης ξιφών από τον ΥΠΕΘΑ κ.
ΚΑΜΜΕΝΟ, σε 102 αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, στο Γ΄ Σώμα
Στρατού. Εκπρόσωπος ο Πρόεδρος κ. ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών «Το
Σκοπιανό Ζήτημα: Παρελθόν – Προκλήσεις – Προοπτικές» Εκπρόσωποι
ο Πρόεδρος κ. ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ο Γραμματέας κ. ΝΙΚ. ΜΥΛΩΣΗΣ
 ΚΥΡΙΑΚΗ 3/12/2017 Εκδήλωση προς τιμή του πεσόντα Σμηναγού
Αθανάσιου Μπατσαρά, στην Κατερίνη Εκπρόσωπος ο Πρόεδρος κ.
ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12/2017 Εκδηλώσεις για την Εορτή του προστάτη του
Πολεμικού Ναυτικού Αγίου Νικολάου Εκπρόσωπος ο Πρόεδρος κ.
ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
15 Νοε 2016 - 15 Νοε 2017. Πέρασαν ήδη δύο χρόνια από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των νέων Δ.Σ της ΕΑΑΑ
και των Παραρτημάτων. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του
Δ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους αγαπητούς συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους, που μεταφράστηκε σε ψήφους , και αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών , καθώς και των εγκαταστάσεων. Η προσπάθεια συνεχίζεται και
η εμπειρία πλέον των δύο ετών, μας κάνει ακόμη πιο υπεύθυνους, για να
υλοποιήσουμε την υπόσχεσή μας , ότι «τα καλύτερα έρχονται».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης , εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς
Α. την Κα Ηλιάδη Χαρίτω, για την δωρεά στη μνήμη του συζύγου της
Ασμχου ε.α. Σεραφείμ Ηλιάδη και του γαμπρού της Σγου ε.α Εμμανουήλ
Καρουζάκη, ενός σύνθετου επίπλου και μιας βιτρίνας,
Β. τον Υπσγό (Ι) ε.α. κ. Κουτσό Δημήτριο για την δωρεά ενός ωρολογίου εκκρεμούς αντίκας.

ΧΑΝΙΑ
Εορτές - Τελετές
α. Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, που διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Κατάθεση στεφάνου,
εκ μέρους των Ενώσεων Αποστράτων ΕΔ, από τον
Πρόεδρο του Παραρτήματος στο Ηρώο της πόλης των Χανίων, την
28η Ïêôùâñßïõ 2017, παρουσία των αρχών της πόλης.
β. Ο Πρόεδρος, το ΔΣ και μέλη του Παραρτήματος συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Προστάτη της ΠΑ, Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, που διοργανώθηκαν από την 115 ΠΜ, το Σάββατο 08 Νοε. 2014,

στη Μονάδα. Έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος στο Μνημείο Πεσόντων της Μονάδος.

Τελετή στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπορίας
Χανίων
Η ΕΑΑΑ Ι Παράρτημά Χανίων συνδιοργάνωσε με την Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων το Δήμο Χανίων και την 115 ΠΜ, επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων στο «Μνημείο Πεσόντων Αεροπορίας» της πόλης Χανίων, στα πλαίσια του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής
Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, την 7 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.30.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας
& Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και παρευρεθήκαν οι οικογένειες των
πεσόντων Αεροπορίας, οι Θρησκευτικές - Πολιτικές και Στρατιωτικές
Αρχές του τόπου μας και οι εν αποστρατεία συνάδελφοι μέλη του
Παραρτήματός μας.
Στέφανα κατατέθηκαν από εκπροσώπους των Αρχών της πόλης, την
Ε.Α.Α.Α τον Δκτή 115 ΠΜ, και από εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.
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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

®ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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®EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑΣΥΒΕΤΑ)
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, ο Σύνδεσμος
διοργανώνει κάθε Νοέμβριο πανηγυρική συνεστίαση σε ανάμνηση της επιστροφής στην απελευθερωθείσα από τους
Γερμανούς Πατρίδα μας, των πολεμικών Μονάδων της
Αεροπορίας, 335 Μ.Δ/Β, 336 Μ.Δ/Β και της 13ης Μ.Ε/Β, από την
Μέση Ανατολή, που έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 1944.
Έτσι και φέτος, οι Βετεράνοι μας συναντήθηκαν στην αίθουσα
Τερψιχόρη της ΛΑΕΔ την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του
Αρχηγού του ΓΕΑ Υπτχος (Ι) Θεόδωρος Λίγκρης, διευθυντής Α΄
Κλάδου του ΓΕΑ, ο τέως Υπουργός και γιός Βετεράνου της Π.Α.
Πέτρος Δούκας, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Υπτχος (Ι) εα Σπυρίδων
Καββούρης, ο Πρόεδρος του ΣΑΣ Σμχος εα Δημήτριος Φαλτάιτς,
o Πρόεδρος του ΣΑΙΡ Ασμχος (Ρ) εα Ιωάννης Κρανιάς, η
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΙΠΑ κα. Μιράντα Παπασταύρου, ο Πρόεδρος
του ΟΣΜΑ Απτχος (Ι) εα Γεώργιος Γερούλης, ο επίτιμος
Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Βετεράνος του Β΄ΠΠ και της Κορέας,
Απτχος (Ι) εα Γεώργιος Πλειώνης, ο επίτιμος ΔΑΥ Απτχος (Ι) εα
Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο τέως πρόεδρος της Επιτροπής
Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων Ασμχος (Ι) εα Ακριβός
Τσολάκης πολλά μέλη και φίλοι των Βετεράνων της Π.Α, και
σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΒΕΤΑ.
Ειδικά στην φετινή μας εκδήλωση, ο Σύνδεσμος αποφάσισε
να τιμήσει τους Βετεράνους της Π.Α. που τα έτη 1960-61 υπό την

σημαία του Ο.Η.Ε. βοήθησαν στην περισυλλογή και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων και άλλων Ευρωπαίων κατοίκων του
Κονγκό από την σφαδαζόμενη από τον αιματηρό εμφύλιο στην
μακρινή αυτή Αφρικανική χώρα, πετώντας πάνω από αδιαπέραστη ζούγκλα και ποτάμια γεμάτα κροκόδειλους και ιπποπόταμους με υποτυπώδη βοηθήματα ναυσιπλοΐας και πρόχειρα αεροδρόμια προσέγγισης.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχος (Ι) εα Δημήτριος Λαζάρου
αναφέρθηκε εν συντομία στο ιστορικό της αποστολής και με την
βοήθεια του εκπροσώπου του ΑΓΕΑ τίμησε τους λίγους
Βετεράνους της αποστολής του Κονγκό που ήταν σε θέση και

μπόρεσαν να παρευρεθούν στην τελετή, οι οποίοι ήταν οι:
- Ηλ. Μαγκλίνης γιός του εκλιπόντος Δ/τη της αποστολής Κ.
Μαγκλίνη
- Σμχος εα Νικόλαος Ζουμπογιώργος
- Ασμχος εα Κωνσταντίνος Ζαρκωτός
- Επγος εα Στέφανος Κρικιγιάννης
- Ανθγος εα Γεώργιος Αρβανίτης
Ακολούθησε χαιρετισμός του Υπτχου (Ι) Θ. Λίγκρη, ο οποίος
εξήρε την προσφορά των Βετεράνων προς την Πατρίδα και τη
συμβολή του Συνδέσμου στην προβολή του έργου, των αγώνων
και των θυσιών αυτών που υπηρέτησαν στους κόλπους της Π.Α.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχάριστο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την ορχήστρα της Πολεμικής Αεροπορίας, που τόσο
ευγενικά μας παραχώρησε και πάλι το ΓΕΑ, μαζί με καλό φαγητό
που βοήθησαν να δημιουργηθεί μία εορταστική ατμόσφαιρα και
να γίνει η βραδιά αξέχαστη για τους 152 συμμετέχοντες.
Το ΔΣ εύχεται σε όλους καλές γιορτές και ευτυχισμένο το
Νέο Έτος και σας περιμένει το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στις
11:30πμ για την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, που θα γίνει στην Αίθουσα του Αεροδικείου στην οδό Δημ.
Σούτσου 40 στους Αμπελοκήπους.
Γραμματεία ΠΑΣΥΒΕΤΑ Πρόεδρος
Γ. Βουτσινάς Δ. Λαζάρου
Γιος Βετεράνου Υπτχος (Ι) εα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 9ης σειράς Σ.Τ.Υ.Α.

Σ

τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο σε μια Φθινοπωρινή βραδιά με βροχή και κρύο, έγινε
στις φιλόξενες εγκαταστάσευ; του ΚΕΔΑΙ ΖΟΥΜΠΕΡΙ η συνάντηση των συμμαθητών της 9ης
σειράς. Ευχαριστούμε τον κ. Διοικητή του ΚΕΔΑ γι αυτήν τη φιλοξενία, καθώς και τους
Αξιωματικούς και το στρατεύσιμο προσωπικό του εστιατορίου και του κυλικείου του ημιώροφου για
την εξαιρετική εξυπηρέτησή τους.
Είχαμε την τύχη και τη χαρά να παραβρεθούμε 37 συμμαθητές και οι περισσότεροι με τις συζύγους
μας, προερχόμενοι από τα διάφορα μέρη της Πατρίδας μας. Αυτοί ήσαν Αγγελόπουλος Δ.Αλεβιζόπουλος Π.- Αναγνωστίδης ll.- Ανδρώνης Ν.- Ασημακόπουλος Α- Βασιλάκης ΧριστόφοροξΒλαχογιάννης Σ.- Βόβορας Αθ.- Γεωργίου Γ.- Γιαννόπουλος Δ.- Θέμελης Ν.Καλογεράκης Δ.Καράμπελας Πι- Καργάκος Αλ- Καρδάκος Αν.- Κλειδέρης Ανδ.- Κουγιουτζιάν Ν.Κωτσόπουλος Τ.Λαμπράκης Αθ.- Μεγρέμης Γ.- Μπαρούτας Φ.- Μπάτζης Η.- Μπογράκος Δ.- Νόλλας - Κ- Νταούλης
Γ.-Ξιφαράς Μ.- Παναγιωτόπουλος Ε.- Παπαευθυμίου Η.- Πούλιας Χρ.- Σαγίρης Χαρ.Σιαράβας ll.Σταυρόπουλος Ν.- Τσελεμπής Αθ.- Χάιτας Φ.- Χαραλαμπόπουλος Αρ.- Χειμαριός Π.- - Χριστόπουλος
Η. και ο Πλατάνας Π.
Μας τίμησε επίσης με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Σ.ΑΣ. κ. Φαλτάιτς Δημήτριος.
Η συντονιστική επιτροπή για την όλη προετοιμασία και την οργάνωση της εκδήλωση; ήταν:
Γιαννόπουλος Δημήτριος, Χειμαριός Παντελεήμων, Χαραλαμπόπουλος Άρης και Βλαχογιάννης
Σεβαστός. Οι ανωτέρω ακούραστοι και με πολλά προβλήματα στο κάλεσμα των συμμαθητών, κατόρθωσαν να πετύχουν το έργο τους και να πραγματοποιηθεί μια εξαιρετική γιορταστική βραδιά.
Λες και δεν πέρασαν 60 ολόκληρα χρόνια από τότε που αμούστακα παλληκαρόπουλα μπήκαμε

στην πύλη του Αεροδρομίου Τατοϊου για να κουρνιάσαμε κάτω από τις ζεστέξ φτερούγες της αγαπημένης μας και ένδοξης Πολεμικής Αεροπορίας Οι στιγμές της συνάντησηξ ήταν συγκινητικές! Μέσα σε μια ατμόσφαιρα πλημμυρισμένη από
ανάμικτα συναισθήματα. Δάκρυα και εναγκαλισμοί. Αναμνήσεις, γεγονότα, ευτράπελα, συνεργασία;
ανασύρθηκαν από το χρονοντούλαπο της μνήμης.
Η απουσία όμως πολλών συμμαθητών ήταν αισθητή αλλά δικαιολογημένη - Άλλοι λόγω υγείας,
άλλοι λόγω προσωπικών προβλημάτων και εκείνοι που έφυγαν για πάντα από κοντά μας.
Με την έναρξη της χοροεσπερίδα; πήραν το λόγο ο Κουγιουτζιάν Νικόλαος και ο Βλαχογιάννης
Σεβαστό; για το καλωσόρισμα. Ακόμη κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή μετά την ανάγνωση 69 ονομάτων
συμμαθητών που έφυγαν από τη ζωή.
Συγχαρητήρια στην απίθανη ορχήστρα που δημιούργησε ένα όμορφο περιβάλλον με τα τραγούδια
τους για να μας σηκώσουν όλους στο χορό με τα Καλαματιανά, Τσάμικα Aκαι Ζεϊμπέκικα .
Ευχαριστούμε το Γ.Ε.Α για την διάθεση της ορχήστρα; για να περάσουμε μια υπέροχη βραδιά με
τους εξαιρετικού; καλλιτέχνες της.
Ας κάνουμε μια ευχή να είμαστε όλοι καλά και ας δώσουμε την υπόσχεση για μία ακόμη συνάντηση
στο μέλλο. ΑΞΙΖΕΙ !!!
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α.
9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ
Αγαπητοί φίλοι και συμμαθητές.
Τα χρόνια πέρασαν. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος ξεθώριασαν και πολλές από αυτές χάθηκαν στην ομίχλη του χρόνου, μαζί
με τα μαύρα πυκνά μαλλιά της κώμης, της νιότης των περισσοτέρων μας.
Η ανάμνηση όμως που δεν πρόκειται ούτε να ξεθωριάσει, ούτε και να σβήσει ποτέ από την μνήμη όλων μας, είναι η ανάμνηση
της ημέρας εισόδου μας σε αυτή την ιστορική πλέον Σχολή που
λέγεται ΣΤΥΑ, μέσα από την οποία πέρασαν σειρές και σειρές πολυμήχανων και άξιων Δαιδάλων τηρούντων πάντα ακμαία και
ισχυρά τα δυνατά φτερά της Πολεμικής μας Αεροπορίας στις
πάσης φύσεως αποστολές της.
Μπήκαμε παιδόπουλα αμούστακα και βγήκαμε μαχητές δυνατοί – κάθε ένας στον τομέα του – άξιοι απόγονοι και συνεχιστές
του έργου όλων εκείνων που έζησαν την ζωή τους υπερασπιζόμενοι τις όμορφες παραδόσεις και αξίες αυτής της πατρίδας, αυτής της υπέροχης και πανέμορφης χώρας που λέγεται Ελλάδα.
Όλες οι σειρές, κάθε μία με το ξεχωριστώ της χρώμα υπηρέτησαν και υπηρετούν με τον καλλίτερο τρόπο την Ελληνική
Αεροπορία.
Όμως ας μου επιτραπεί αυτή η μικρή επίδειξη ολίγον και υπεράνου πνεύματος, αυτή η σειρά, η 19η σειρά ΣΤΥΑ, ξεχώρισε γιατί πιστεύω ότι πήρε όλα τα καλά της πείρας των προηγουμένων
σειρών, τα επεξεργάστηκε και τα εφήρμοσε με τον καλλίτερο τρόπο σε όλες τις δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας με την
ξεχωριστή οντότητα και δυναμικότητα όλων των μελών και στελεχών της.
Κατάφερε δε, να παραδώσει στις κατοπινές σειρές που την ακολούθησαν στοιχεία ξεχωριστά.
Στοιχεία προόδου, αλλά και τήρησης και σεβασμού της
Αεροπορικής παραδόσεως.
Στοιχεία ελευθερίου πνεύματος αλλά και ταυτόχρονα σεβασμού στην στρατιωτική πειθαρχία και κανονισμούς της υπηρεσίας.
Στοιχεία γνώσεων αλλά και πρακτικής ικανής στη υλοποίηση
και πραγμάτωση αυτών.
19η σειρά ΣΤΥΑ.
Στελέχη τέτοια που επάξια κάλυψαν όλες τις θέσεις ευθύνης

– και θέσεις υψηλής ευθύνης που τους ανατέθηκαν και έφεραν
εις πέρας με επιτυχία όλα τους τα καθήκοντα και αποστολές, αλλά
και καλλιέργησαν με τον καλλίτερο τρόπο το αίσθημα της συναδελφικής αλληλεγγύης προς όλους τους Αεροπόρους.
Αυτής της μεγάλης οικογένειας, από τον ιπτάμενο χειριστή
του Αεροσκάφους, μέχρι τον τελευταίο, αν μπορεί να ειπωθεί έτσι,
γιατί για μένα δεν υπάρχει τελευταίος και τον απλό Σμηνίτη αλλά
και κάθε συνεργάτη προερχόμενο ακόμη και από το πολιτικό προσωπικό, αλλά και κάθε άλλο συνάδελφο των άλλων κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων στις πολλαπλές συνεργασίες μαζί τους.
19η σειρά ΣΤΥΑ.
Υπέροχες αναμνήσεις, στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα,
στα χαρούμενα αλλά και στα στενάχωρα.
Κάποιοι από τους συμμαθητές μας δεν βρίσκονται πια μαζί
μας.
Έφυγαν για την χώρα της αιωνιότητας καθώς ο καθένας
τους στον χρόνο και την ώρα που του έπρεπε, εισήρθε στην οδό
πάσης της γής, πορευθείς προς τον Πλάστη που τον κάλεσε κοντά
του.
Δεν βρίσκονται ανάμεσά μας όλοι αυτοί οι τόσο αγαπητοί
συμμαθητές, σωματικά, αλλά το πνεύμα τους νομίζω ότι είναι
ανάμεσά μας, στην καρδιά του κάθε ενός μας και συμμετέχει σε
αυτή την όμορφη εκδήλωση.
Ας υψώσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, όλοι μαζί τα ποτήρια μας στην μνήμη όλων αυτών των καλών μας φίλων και ας
πιούμε και αντί αυτών σε αυτό το αντάμωμα.
Αγαπητοί φίλοι που φύγατε νωρίς, βγείτε για λίγο από την
χώρα των μακάρων και σταθείτε και εσείς στην σειρά σας μαζί με
όλους τους συμμαθητές σας, μέτοχοι στο ποτήρι τούτο του γιορτασμού των 50 χρόνων από την ημέρα που εισήλθαμε στην
Σχολή.
Φίλοι και συμμαθητές που σήμερα βρίσκεστε εδώ, ο Θεός
να σας έχει όλους καλά. Εσάς τις συζύγους σας, τα παιδιά σας,
τους γαμβρούς ή τις νύφες, φυσικά τα εγγόνια σας και όλους
όσους αγαπάτε, διότι τώρα αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι είμαστε παππούδες.
Είθε ο Θεός να μας έχει όλους καλά για το επόμενο αντάμωμά
μαςκαι φυσικά δεν μπορώ να μην αναφερθώ, ξεχωριστά, σε όλους

αυτούς τους φίλους που επιμελήθηκαν αυτήν την εκδήλωση.
Αγαπητοί φίλοι διοργανωτές της αποψινής εκδήλωσης, τα
θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες όλων μας για όλα αυτά
που φτιάξατε και για τα οποία κοπιάσατε και θυσιάσατε ο κάθε
ένα σας πολύτιμο ίσως για αυτόν χρόνο.
«Ευχές σε όλους σας».
«Εις υγεία της ωραίας 19ης σειράς».
Όμως αγαπητοί μου φίλοι, τις θερμότερες ευχαριστίες στον
Διοικητή και το προσωπικό του ΚΕΔΑ για την παροχή όλων αυτών των ευκολιών.
Καλή διασκέδαση.
Πιστεύω ότι δεν σας κούρασα με αυτά που είπα, άλλωστε για
αυτό τα έγραψα για να μην πολυλογήσω.
Και πάλι καλή διασκέδαση και καλό ξεδίπλωμα και ανταλλαγή ενθυμήσεων.
23 Σεπτεμβρίου 2017
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Σμήναρχος ε.α.
Αρχηγός 19ης Σειράς
Κατά το πνεύμα του αντίστοιχου στίχου – Ποιήματος
του Κωνσταντίνου Καβάφη «όπου πρέπει»
«Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωήν των
όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες
ποτέ από το χέτος μη κινούντες
δίκαιοι και ίσοι σ’ όλες τες πράξεις
αλλά με λύπη κιόλας κ’ευσπλαχνία
«Γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι. Κι’ όταν
είναι πτωχοί πάλ’ εις μικρόν γενναίοι»
«Πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους»
«Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος
κ’οι Μήδοι επι τέλους θα διαβούνε»
Κωνσταντίνος Καβάφης
Για την αντιγραφή
Κωνσταντίνος I. Κωνσταντινίδης
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΥΕΘΑ - ΠΑ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ F – 16
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην επικείμενο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού των Αεροσκαφών F – 16, τα θέματα της
εξασφάλισης των απαιτήσεων εφοδιασμού και πληροφοριών (security of supply and
Information), θα πρέπει να διασφαλισθούν ταυτόχρονα και να συμπεριληφθούν από τώρα
στη σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος, με εμπλοκή όχι μόνο της ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και του
συνόλου της ιδιωτικής Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας μας.
Για το θέμα έχω τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη με σχόλιά μου και με Άρθρα μου στο διαδίκτυο ( www.militaire.gr – www.ikaros.net.gr – www.elisme.gr ), όπου παραπέμπουν οι ακόλουθοι σύνδεσμοι :
http://www.militaire.gr/%ce%bf%ce%b5%ce%ba%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%
ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-f-16-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ae-%cf%84%ce%b7/
http://elisme.gr/gr/2013-01-07-19-12-38/2013-01-07-19-13-45/2013-01-07-19-1758/item/16-12-2016-f-16
http://www.ikaros.net.gr/images/keimena-melon/gianitsopoulos-emploki-amyntikisviomixanias-122016.pdf

ΚΑΚΕΣ - ΜΙΣΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Είμαι υποχρεωμένος να ανασκαλίσω μνήμες του παρελθόντος με λάθη και παθήματά
μας και να επισημάνω υποδομές και Τεχνογνωσία, που απέκτησε μέσα από προγράμματα ΑΩ
η εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία, κρατική και ιδιωτική, μεταξύ των οποίων η ΕΑΒ Α.Ε., η
Siemens Ελλάς ( Θεσσαλονίκη ) με το εργοστάσιο ΤΗ Μέσων της ΠΑ ( ΕΤΗΜ ) από την εμπλοκή τους σε ανάλογα προγράμματα αναβάθμισης αεροσκαφών και απόκτησης του
Πυραυλικού συστήματος PATRIOT, που παραμένουν αναξιοποίητες οι υποδομές τους στις
εγκαταστάσεις τους, χωρίς να συνεισφέρουν ούτε και στην Εν Συνεχεία Υποστήριξη των αεροσκαφών μας και των Πυραυλικών μας συστημάτων PATRIOT. Ενδεικτικά αναφέρομαι στα
ακόλουθα :
α. Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αεροσκαφών F – 4 PI 2000
Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση σημαντικού αριθμού Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΑΒ Α.Ε. στην ανάδοχο εταιρεία, την εμπλοκή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης του πρωτοτύπου και την εκπαίδευσή του στο σύστημα Ολοκληρωμένης
διασύνδεσης των συστημάτων AVIONICS του αεροσκάφους (SIL Test Bench ), που παραδόθηκε στην ΕΑΒ Α.Ε. ως μέρος προγράμματος Α.Ω., με στόχο την απόκτηση Τεχνογνωσίας για
την υλοποίηση του προγράμματος, με τροποποίηση όλων των αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε., που το έπραξε ομολογουμένως, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Δυστυχώς όμως ΔΕΝ φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε στην σύμβαση και την υποχρέωση
του αναδόχου τόσο για εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας και στην κατασκευή
– παραγωγή όλων των συστημάτων ( LRU’s – SRU’s ) AVIONICS, με προτεραιότητα στα πλέον
κρίσιμα από αυτά, που αποτελούσαν το Kit τροποποίησης, όσο και για παροχή όλης την τεχνογνωσίας και των πληροφοριών εργοστασιακού επιπέδου, έτσι ώστε να είχαμε ταυτόχρονα
εξασφαλίσει την υποστήριξη των αεροσκαφών μας και την επίτευξη της επιχειρησιακής τους
διαθεσιμότητας στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια επίπεδα.
β. Πρόγραμμα Αναβάθμισης Αεροσκαφών C – 130
Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση αριθμού
Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΑΒ Α.Ε. στην ανάδοχο εταιρεία, την εμπλοκή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης του πρωτοτύπου, με στόχο την απόκτηση Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του
προγράμματος με τροποποίηση των αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. .
Δυστυχώς όμως ΔΕΝ φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε και στη σύμβαση αυτή την υποχρέωση του αναδόχου τόσο για εμπλοκή της Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας και στην κατασκευή – παραγωγή όλων των συστημάτων ( LRU’s – SRU’s ) AVIONICS, με προτεραιότητα
στα πλέον κρίσιμα από αυτά, που αποτελούσαν το Kit τροποποίησης, όσο και για παροχή όλης
την τεχνογνωσίας και των πληροφοριών εργοστασιακού επιπέδου, έτσι ώστε να είχαμε ταυτόχρονα εξασφαλίσει την υποστήριξη των αεροσκαφών μας και την επίτευξη της επιχειρησιακής τους διαθεσιμότητας στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια επίπεδα,
από την Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας μας.
γ. Πρόγραμμα PATRIOT
Η σύμβαση υλοποίησης του προγράμματος προέβλεπε την εκπαίδευση αριθμού
Μηχανικών και Τεχνικών της ιδιωτικής εταιρείας Siemens Ελλάς ( Θεσσαλονίκη ) και την
παροχή της συσκευής GETS ως ΑΩ στην εταιρεία, με στόχο την παραγωγή και λειτουργικό
έλεγχο συγκεκριμένων Ηλεκτρονικών καρτών των PATRIOT στη Χώρα, που ολοκληρώθηκε
με επιτυχία.
Δυστυχώς όμως με το κλείσιμο της εταιρείας Siemens Ελλάς, απωλέσθηκε η όποια
Τεχνογνωσία αποκτήθηκε, ενώ η συσκευή GETS μεταφέρθηκε στο Εργοστάσιο ΤΗ Μέσων
της ΠΑ, το ΕΤΗΜ, με εντολή της ΓΔΑΕΕ, όπου παραμένει απηρχαιωμένη και αναξιοποίητη
μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει ακολουθήσει τις μέχρι σήμερα αναβαθμίσεις του PATRIOT και
χωρίς έτσι να μπορεί προσφέρει το ελάχιστο στην εξασφάλιση της υποστήριξης των συστημάτων PATRIOT της Χώρας μας.
Από τα προαναφερόμενα είναι εμφανές ότι ΔΕΝ μπορούν να αποδοθούν ευθύνες στις εμπλεκόμενες εταιρείες της Αμυντικής Βιομηχανίας για την αδυναμία τους στο να εξασφαλίσουν
και την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων στη Χώρα, αλλά στις ελλιπείς προβλέψεις
των συμβάσεων υλοποίησης των αντίστοιχων προγραμμάτων.
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΜΑΣ
Είναι εμφανές λοιπόν ότι τελικά διαπράξαμε το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ και στις συμβάσεις
υλοποίησης των αντιστοίχων προγραμμάτων αρκεσθήκαμε στο να δεσμεύσουμε τους αναδόχους κατασκευαστές, να υλοποιήσουμε απλά την τροποποίηση των αεροσκαφών στη χώρα ή
να συμμετάσχουμε στην παραγωγή κάποιων καρτών των συστημάτων PATRIOT, χωρίς δυστυχώς να μεριμνήσουμε να διασφαλίσουμε μία ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση απ’ αρχής,
μέσα από τις συμβάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων. Δυστυχώς ΔΕΝ εξασφαλίσαμε, υποχρεώνοντας συμβατικά τους αναδόχους - κατασκευαστές, να παρέξουν όλη την τεχνογνωσία
και τις πληροφορίες εργοστασιακού επιπέδου, στην Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, εμπλέκοντάς την και στην κατασκευή του συνόλου των επισκευασίμων υλικών ( LRU’s – SRU’s ) του
Kit αναβάθμισης και ιδιαίτερα των πλέον κρισίμων από αυτά, τόσο από Τεχνικής όσο και από
επιχειρησιακής πλευράς, έτσι ώστε να διασφαλίζαμε απ’ αρχής την Τεχνικο - εφοδιαστική Εν

Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων και την επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα, στα προβλεπόμενα από τα επιχειρησιακά μας σχέδια, επίπεδα, για όλο το όριο ζωής τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Σοβαροτατο παραδειγμα επιτυχημενης τακτικης, αποτελει δυστυχως για αλλη μια φορα
η Τουρκια, που εντάσσοντας στις συμβάσεις προμήθειας οπλικών συστημάτων υποχρέωσε
τους αναδόχους – κατασκευαστές να παρέξουν όλα όσα προανέφερα, καταφερε απο το 1998
μέχρι σήμερα να καλύψει όλα τα F – 16 ( περί τα 315 επισκευάσιμα των F – 16 ( με ανάπτυξη
αντίστοιχων Test Program Sets – TPS’s και Interphase Test Adapters – ITA’s ) και όλους
τους τύπους κοινών με αυτά συστημάτων άλλων αεροσκαφών. Πέτυχαν ανάπτυξη υποδομής
για το σύνολο των επισκευασμένων με καθαρά κριτήρια κόστους – αποτελεσματικότητος, με
εμπλοκή της εταιρείας τους HAVELSAN και στρατιωτικών τους εργοστασίων ως υβριδικός
συνδυασμός , εξασφαλίζοντας όλα τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα.
Η υποδομή αυτή διαφημίζεται απο μέρους της ακόμη και σε διεθνή φόρα ( NSPA – NAMSA
), παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τον πλέον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εργοστασιακό
φορέα των Αεροσκαφών F – 16 της ευρύτερης περιοχής, με καθαρό της στόχο να απορροφήσει φόρτο χρηστών της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό επανειλημμένα
πιέζει την NSPA – NAMSA για ίδρυση προγράμματος υποστήριξης F -16, για ευνόητους λόγους
μονοπωλιακής υποστήριξης όλων των αεροσκαφών F – 16 των χωρών μελών του ΝΑΤΟ
στην Ευρώπη. Ακολουθώντας με συνέπεια την τακτική αυτή, ακόμη και σήμερα με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανάπτυξης και απόκτησης του F -35, πέτυχε να αναπτύξει στην
Αμυντική της Βιομηχανία, πολύ μεγάλη υποδομή σχετικά με την πλήρη υποστήριξη – συντήρηση του Α/Κ του F-35, τον Pratt & Whitney F135.
Αντιλαμβάνομαι ότι σας στεναχώρησα και πάλι με αυτά που σας ανέφερα, δυστυχώς
όμως ΔΕΜ μπορώ να κωφεύω, προκειμένου να ΜΗ ξεκινήσουμε και πάλι να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και με το υπόψη πρόγραμμα. Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε
τα παθήματά μας ( Lessons Learned ) και να πράξουμε ότι απαιτείται έγκαιρα, σύμφωνα με
συγκεκριμένη στρατηγική και όχι τυχαία και κατά βούληση της εκάστοτε πολιτικής Ηγεσίας,
τώρα που έχουνε το πάνω χέρι και έχουμε την δύναμη του αγοραστή στα χέρια μας ( Buying
Power ) και επιπλέον έχουμε Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική ( ΕΑΒΣ), ως θεσμικό
κείμενο, διαθέσιμο επιτέλους στη Χώρα, εγκεκριμένη πρόσφατα από το ΚΥΣΕΑ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ
Μπορούμε να πιέσουμε λοιπόν και να πείσουμε τόσο την Αμερικάνικη Κυβέρνηση όσο
και την ανάδοχο εταιρεία, έτσι ώστε να δεσμευθούν συμβατικά, μέσα από την επερχόμενη
συμφωνία και να εμπλέξουν όχι μόνο την ΕΑΒ Α.Ε. αλλά και τις υπόλοιπες Αμυντικές
Βιομηχανίες της Χώρας μας, όχι μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης
των αεροσκαφών F 16, αλλά και στην εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων Εν Συνεχεία
Υποστήριξης ( Follow On Support ), με συμμετοχή τους και στην παραγωγή των συστημάτων,
διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις εφοδιαστικής υποστήριξης αλλά και της απαιτουμένης
Βιβλιογραφίας και πληροφορίες ( security of supply and Information ), για όλα τα κρίσιμα
συστήματα του αεροσκάφους, τόσο από λειτουργικής όσο και από επιχειρησιακής σκοπιάς
(π.χ. AESA Radar, Mission Computer, Center Pedestal Display, and Navigation and Electronic
equipment upgrades, κ.λ.π ), όπως αυτά πρέπει πρώτα και έγκαιρα να προσδιορισθούν από
την Πολεμική Αεροπορία και τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης – ΔΑΥ , ως καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας της ΠΑ.
Για να γίνω ποιο σαφής, θα πρέπει να διασφαλισθούν, απ’ αρχής προ υπογραφής της
σύμβασης τροποποίησης με τις Αμερικανικές αρχές και την εταιρεία Lockheed και να συμπεριληφθούν στην σύμβαση ως συμβατικό αντικείμενο, κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα :
α. Η πλήρης διαμόρφωση ( Family Tree ) όλων των συστημάτων ( LRU’s – SRU’s ) τροποποίησης μέχρι του χαμηλότερου επισκευασίμου ( Down to the lowest repairable unit ), με
όλα τα στοιχεία Reliability, Availability, Maintainability, Testability καθώς και στατιστικών
στοιχείων MTBF με το concept υποστήριξής τους, για το καθένα από αυτά.
β. Εκπόνηση Τεχνικο-οικονομικής μελέτης, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω στοιχεία, σε
συνεργασία ΠΑ – ΓΔΑΕΕ – Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, κατασκευάστριας εταιρείας και
Αμερικανικών Κυβερνητικών Αρχών, καθορισμού όλων των επισκευασίμων όλων των επιπέδων ( LRU’s – SRU’s ) των συστημάτων αναβάθμισης, για τα οποία θα κριθεί ότι είναι οικονομικά συμφέρουσα και επιχειρησιακά επιβεβλημένη, η απόκτηση – ανάπτυξη επισκευαστικής δυνατότητας στην Χώρα, για υποστήριξη των συστημάτων για όλο το όριο ζωής τους.
γ. Η απόκτηση του πλήρους σχεδιαστικού-κατασκευαστικού φακέλου, που θα μας δώσει
πλήρη δυνατότητα υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συστημάτων αναβάθμισης, για όσα συστήματα κριθεί ότι είναι οικονομικά συμφέρουσα και επιχειρησιακά επιβεβλημένη, η απόκτηση – ανάπτυξη επισκευαστικής δυνατότητας στην Χώρα, αφού επιτρέπει
την κάθε είδους παρέμβαση - τροποποίηση ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα obsolescence,
επιχειρησιακών βελτιώσεων κλπ., εξασφαλίζοντας ωστόσο την μέγιστη οικονομία & ασφάλεια εν συνεχεία υποστήριξης.
δ. Η απαιτούμενη Τεχνική Βιβλιογραφία ( Documentation ) και πληροφορίες, για όσα
από τα συστήματα τροποποίησης δεν επιτευχθεί η απόκτηση του κατασκευαστικού φακέλου
ως ανωτέρω, για ανάπτυξη του απαιτουμένου λογισμικού ελέγχου ( TPS’s – ITA’s ) για όσα
από τα LRU’s – SRU’s αποφασισθεί η απόκτηση – ανάπτυξη δυνατότητας εργοστασιακού στη
Χώρα μέχρις επιπέδου Common Parts , που να περιλαμβάνει :
1/ PRIME ITEM DEVELOPING SPECIFICATION (PIDS)
2/ ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTOR (OEM) - Specification Building the LRU – SRU.
3/ INTERFACE CONTROL DOCUMENTATION (ICD) – Defines the Interface (connectors, etc.)
to the External World.
4/ TEST REQUIREMENT DOCUMENTATION (TRD) – Test Requirements During Production.
5/ ACCEPTANCE TEST PROCEDURES (ATP) – Procedures for the Acceptance of LRU – SRU.
6/ ELECTRONIC SCHEMATICS OF THE LRU – SRU.
7/ ASSEMBLY DRAWINGS AND MECHANICAL DRAWINGS PART LIST.
8/ COMMANT WORD SET – Communication Commands of the LRU – SRU.
9/ ALL BUSSES DEFINITION – Communication BUS Specification.
10/ OPERATION FLIGHT PROGRAMOF EACH LRU (OFP) AND FIRMWARE
Τονίζεται το επίπεδο του Common Part ώστε να εξαλειφτούν οι περιπτώσεις “black boxes”, οι οποίες οδηγούν σε εξάρτηση από τον ΟΕΜ (sole source), επηρεάζοντας την ασφάλεια

εφοδιασμού. Στην ίδια περίπτωση εμπίπτει και το ενσωματωμένο λογισμικό (firmware).
Εφόσον δεν διατίθεται ανοιχτό (source code), θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίζεται η δυνατότητα φόρτωσης του κώδικα στο υλισμικό (hardware, συνήθως FPGAs). Η συγκεκριμένη
λύση δεν δίνει πλήρη δυνατότητα τροποποιήσεων, όμως εξασφαλίζει φτηνή υποστήριξη σε
βάθος χρόνου και ασφάλεια εφοδιασμού σε ικανοποιητικό βαθμό.
ε. Ο ακριβής καθορισμός των Εταιρειών της Αμυντικής Βιομηχανίας της Χώρας και των
συστημάτων που θα ανατεθεί σε κάθε μια από αυτές, με συμβατική δέσμευση των
Αμερικανικών Αρχών και της κατασκευάστριας εταιρείας, που θα εμπλακούν τόσο στην παραγωγή των συστημάτων όσο και στην απόκτηση και ανάπτυξη της υποδομής για την Εν
Συνεχεία Υποστήριξή τους στη χώρα για όλο το όριο ζωής τους, σύμφωνα με συγκεκριμένες
προβλέψεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, που θα καθορισθεί σε συνεργασία ( Πολεμικής Αεροπορίας – ΓΔΑΕΕ – Φορέων / Εταιρειών της Αμυντικής Βιομηχανίας
της Χώρας ).
στ. Δέσμευση εκ μέρους της Αμερικάνικης Κυβέρνησης και της κατασκευάστριας εταιρείας των αεροσκαφών F – 16 Lockheed ότι ΔΕΝ θα υπάρξει καμία δέσμευση από μέρους
τους, όλων των κατασκευαστών ( ΟΕΜ’s ) όλων των συστημάτων της αναβάθμισης, για παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας και υλικών (common parts), ιδιαίτερα των κρίσιμων από αυτά, απαιτηθούν από την ΠΑ – ΓΔΑΕΕ – Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας, για
την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των συστημάτων, για όλο το όριο ζωής τους.
Για να ΜΗ θεωρηθεί ότι για την απόκτηση όλων των ανωτέρω γεννάται κάποιο απαγορευτικό κόστος για τη Χώρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με βάση της προβλέψεις και
τις αρχές λειτουργίας FMS, αν σε κάποιο χρήστη – Χώρα FMS έχει ήδη χορηγηθεί η αντίστοιχη
Βιβλιογραφία, τότε οποιοσδήποτε άλλος χρήστης μπορεί να την αποκτήσει, με ΜΟΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
το κόστος ανατύπωσής τους. Στην προκειμένη περίπτωση γνωρίζουμε ότι προηγήθηκε τουλάχιστο η Τουρκία σε ανάλογη αναβάθμιση των αεροσκαφών της F – 16, επιπέδου CCIP, ανάλογης με αυτής που εκτιμάται ότι θα προταθούν για αναβάθμιση και τα F – 16 της Πολεμικής
μας Αεροπορίας, με επιπλέον σημαντικό σύστημα το RADAR AESA. Επομένως το κόστος
απόκτησης της ως άνω Βιβλιογραφίας εκτιμάται σχετικά μικρό και εναπόκειται μόνο στη βούληση του ΥΠΕΘΑ να την απαιτήσει για να την αποκτήσει.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ κκ ΥΕΘΑ - ΑΓΕΑ
Επιτρέψτε μου κ.κ ΥΕΘΑ - ΑΓΕΑ να απευθύνω σε εσάς προσωπικά ΕΚΚΛΗΣΗ, ως
στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ως Έλληνας Πολίτης, έτσι ώστε :
α. Να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και να διασφαλίσετε συμβατικά στην επικείμενη
συμφωνία όλα όσα προανέφερα και να μεγιστοποιήσετε την αξιοποίηση των προβλέψεων
σχετικού όρου της LOR, περί Εγχώριας Βιομηχανικής Συμμετοχής, που μεταξύ άλλων προβλέπει:
«……In order to maximize the Greek added value to the Program, the Prime
Contractor must ensure the utilization of Greek defense industry in both structural life
extension and upgrade tasks, for the purposes of establishing capabilities necessary
to meet future follow on support requirements and other activities associated with
Hellenic Air Force’s upgraded F-16 aircraft fleet sustainment throughout the life-cycle
of the system, which are more important for national sovereignty and safeguard the
essential security interests………»
Δεν υπάρχει χρόνος διαθέσιμος για καθυστερήσεις, μια και όπως φαίνεται από τα ανωτέρω ,η προαπαιτούμενη εργασία με εμπλοκή πολλών φορέων, είναι μεγάλη και απαιτεί
χρόνο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Τα αίτημα της χώρας τρέχει ήδη και εμείς θα
πρέπει να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι, με έγκαιρη συμμετοχή του συνόλου της Αμυντικής
Βιομηχανίας της Χώρας με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε όλα όσο προανέφερα στην επικείμενη συμφωνία, για να αποφύγουμε έτσι λάθη του παρελθόντος, στο
πλαίσιο της ισχύουσας Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής και όχι τυχαία, ενσωματώνοντας τα διδάγματα από αυτά ( Lessons Learned ), στις τελικές αποφάσεις και συμβάσεις του επικείμενου προγράμματος αναβάθμισης των F 16.
β. Να ζητήστε τη συμβολή και συμμετοχή και του Εν Αποστρατεία προσωπικού, απευθυνόμενοι στους θεσμικούς φορείς των Εν Αποστρατεία στελεχών της ΠΑ ( ΕΑΑΑ, Σύνδεσμο
Αποφοίτων Σχολής Ικάρων / ΣΑΣΙ, Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας / ΕΣΜΑ,
ΣΑΣ, κ.λ.π ) και να είστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε το μέγιστο , όλοι μαζί τούτη τη φορά, για
τη Χώρα μας , την Πολεμική μας Αεροπορία, τον Ελληνικό Λαό, τις Οικογένειές μας, τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας. ΜΗ σκοντάφτετε στα δήθεν Νομικά εμπόδια, που ενδεχομένως κάποιοι Νομικοί σύμβουλοι θα επικαλεσθούν, ως ΜΗ προβλεπόμενη διαδικασία. Δεν περισσεύει κανείς μας . Ακόμη και αν πρέπει τυπικά να είστε απόλυτα σύμφωνοι με το ισχύον
Νομικό πλαίσιο, τότε θεσπίστε το ΑΜΕΣΑ.
Η Χώρα και η Πολεμική Αεροπορία έχει αξιολογότατο Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό με Τεχνογνωσία και Εμπειρία κκ ΥΕΘΑ - ΑΓΕΑ, έτοιμο να καταθέσει τις γνώσεις του,
εφ’ όσον του ζητηθεί, έτσι ώστε έγκαιρα και με πληρότητα να καλυφθούν όλα τα προαναφερόμενα στην επικείμενη συμφωνία. Επισημαίνω δε ότι αναφέρομαι όχι μόνο στο Εν Ενεργεία
Προσωπικό αλλά και στο Εν Αποστρατεία , που όλοι μαζί με πλήρη ανιδιοτέλεια και πάθος
για προσφορά, να είστε βέβαιοι ότι είναι έτοιμο να συνδράμει στο σημαντικό αυτό έργο.
Στο πλαίσιο αυτό θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της Πολεμικής Αεροπορίας και του
ΥΠΕΘΑ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, αν κάτι τέτοιο αποφασιστεί, και μέσα από τον
Σύνδεσμο Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων ( ΣΑΣΙ ) και του Επιστημονικού Συλλόγου
Μηχανικών Αεροπορίας ( ΕΣΜΑ ), που αποτελώ μέλος τους, για να συμβάλω από την πλευρά μου, με τις γνώσεις και εμπειρίες που απεκόμισα καθ’ όλη την 35 ετή μου υπηρεσία στην
Πολεμική Αεροπορία, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, που θα θέσουν εαυτούς
διαθέσιμους, στη υλοποίηση του σκοπού αυτού.
Επιτρέψτε μας κ. ΥΕΘΑ να βάλουμε ένα λιθαράκι σε τούτο το έργο, ως έκφραση ευγνωμοσύνης από μέρους μας προς την Πολεμική μας Αεροπορία, στους κόλπους της
οποίας γαλουχηθήκαμε ως προσωπικότητες και ως Αξιωματικοί, πιστοί στον όρκο μας,
με αρχές, αξίες και ιδανικά, που από την πρώτη μέρα βήμα βήμα μας διδάξανε οι δάσκαλοί
μας στο λίκνο της Πολεμικής μας Αεροπορίας, τη Σχολή Ικάρων.
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