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Οι Ενώσεις Αποστράτων τα είπαν
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1.-Την 25η Ιανουαρίου 2018 οι Πρόεδροι των τριών
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.Ε.Α.Α.Α.) συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος ο
Σύμβουλος του Συντονιστικού Συμβουλίου για θέματα ΕΛ.ΑΣ
Υποστράτηγος ΕΛΑΣ Ευ. Χριστακόπουλος , και ο Τομεάρχης
Άμυνας της Ν.Δ. κ.Βασ.Κικίλιας.
2.-Οι τρείς Πρόεδροι παρουσίασαν στον Πρόεδρο της Ν.Δ. τα
ακόλουθα τρία οικονομικά θέματα και του παρέδωσαν αναλυτικό
υπόμνημα :
α.-Επιστροφή των συντάξεων στο καθεστώς της 31-07-2012
και επιστροφή των υπολοίπων αναδρομικών.
β.-Νόμος 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) με αιτήματα την
αποσύνδεση των αποστράτων από τον ΕΦΚΑ και υπολογισμό
των συντάξεων ως ειδικά μισθολόγια , το συνταξιοδοτικό των
χηρών και την εξαίρεση του επιδόματος κινδύνου (πτητικά , υποβρυχιακά , αλεξιπτωτιστικά , κ.λ.π.) από το πλαφόν των 2.000 Ε.
γ.-Κατάργηση νομοθετικά της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων του Ν.3986/2011 μετά από πρόσφατη Απόφαση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου , ώστε να μην καταφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι σε δικηγορικά γραφεία. .

Αριθ.Πρωτ. 28Σ

Ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο του Κόμματος Ν.Δ. και Επικεφαλής της Μείζονος
Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
ΘΕΜΑ : Θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους
ΣΧΕΤ : α.-Ν.Δ. 1171/72
β..Ν.4387/2016
γ.-Ν.4472/2016

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε
1.-Σας ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε για να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους.
2.-Τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους είναι
τα ακόλουθα , με την σύντομη ανάλυση που παραθέτουμε επ αυτών ,
ως ακολούθως :
3.-Αναδρομικά λόγω δικαίωσης από το ΣτΕ.
α.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών, που εκπροσωπεί 70.000 Αποστράτους και ορφανικές
οικογένειες , μετά την παρέλευση ικανού χρόνου από τις Αποφάσεις
της Ολομελείας του ΣτΕ , σχετικά με την επιστροφή των συνταξιοδοτικών πράξεων στο καθεστώς της 31-07-2012 , χωρίς πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης με αυτές , συνέταξε σχέδιο νόμου για την πλήρη
συμμόρφωση με τις Αποφάσεις αυτές , το οποίο επισυνάπτουμε.
β.-Ιστορικό
(1).-Με τον Ν. 4093/12 μειώθηκαν οι μισθοί των εν ενεργεία
Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (σύμφωνα με τον Ν.2084/1997 , άρθρο
7 παραγ.2 Στρατιωτικοί ), με επακόλουθο , λόγω της διασύνδεσης μισθών και συντάξεων, να μειωθούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις από
την 01-08-2012.
(2).-Σε εκτέλεση του Ν.4093/12 και των νέων οικείων Υπουργικών
Αποφάσεων και Εγκυκλίων του , εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές
πράξεις στις ήδη διαμορφωμένες πρωσοποπαγείς συντάξεις των
Στρατιωτικών.
(3).-Σημειώνεται ότι πλέον της μείωσης αυτής , οι Απόστρατοι υπέστησαν και τις επί πλέον μειώσεις που προέβλεπε ο Ν.4093/12 για
όλους τους συνταξιούχους , με αποτέλεσμα να υποστούν διπλές μειώσεις.
(4).-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων προσέφυγαν στο ΣτΕ , κατά των
μειώσεων της ανωτέρω παραγράφου 3β(1) και το ΣτΕ με την Απόφαση
της Ολομελείας 2192/2014 αυτού έκανε δεκτή την προσφυγή και απεφάνθη ότι κακώς έγιναν οι μειώσεις αυτές , οι συντάξεις πρέπει να
επανέλθουν στο καθεστώς της 31-07-2012 και ότι δεν πρέπει να γίνουν άλλες μειώσεις στις συντάξεις των Αποστράτων.
(5).-Η τότε Κυβέρνηση με τον Ν.4307/14 προσήρμοσε τις συντάξεις
στο ήμισυ της διαφοράς μεταξύ 31-07-2012 και 01-08-2012 και έδωσε τα αναλογούντα αναδρομικά σε βάθος τριών ετών , τα οποία έληξαν
την 31-01-2018.

3.-Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. απήντησε στα ανωτέρω :
α.-Για τα αναδρομικά δεσμεύεται ότι θα δοθούν σε βάθος πενταετίας , όπως άλλωστε έχει προτείνει το Συντονιστικό.
β.-Ο ΕΦΚΑ είναι ένας νόμος απαράδεκτος και εκτός φιλοσοφίας της Ν.Δ. . Το συνταξιοδοτικό των χηρών είναι απαράδεκτο. Είναι υπέρ των ειδικών Μισθολογίων και για τους αποστράτους.
γ.-Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων το θέμα εξετάζεται και θα τοποθετηθεί όταν θα έχει υπόψη του όλες τις δημοσιονομικές παραμέτρους.
4.-Μετά τα ανωτέρω, η συζήτηση περιεστράφη στα Εθνικά
θέματα και σε γενικότερα θέματα που απασχολούν τους
Αποστράτους.
5.-Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα και με πνεύμα κατανόησης
από τον Πρόεδρο της Ν.Δ.
Αντιστράτηγος ε.α. Β.Ροζής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς

(6).-Κατά των κανονιστικών πράξεων του Ν.4307/14 οι τρεις
Ενώσεις προσέφυγαν στο ΣτΕ , το οποίο με την Απόφαση της
Ολομελείας του 1128/2016 απεφάνθη , όπως και με την προηγούμενη
Απόφασή του , ότι οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς
της 31-07-2012.
(7).-Στον Ν.4336/2015 και συγκεκριμένα στην σελίδα 1021 αυτού
αναφέρεται σαφώς ότι “ Η Ελληνική Κυβέρνηση θα προσδιορίσει και
θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα
για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 “.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και η Κυβέρνηση και οι Θεσμοί έχουν
συμφωνήσει κατ αρχήν στην πληρωμή των όσων οι δικαστικές
Αποφάσεις έχουν αποφανθεί ότι κακώς έγινε η μείωση/κράτηση.
Επιπρόσθετα η μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τον εν λόγω νόμο
αποτελεί παράβαση καθήκοντος , γιατί και η Διοίκηση υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τους νόμους.
(8).-Οι τρεις Ενώσεις με διάφορους τρόπους προσπάθησαν να πείσουν την Διοίκηση να προβεί στο αυτονόητο , το οποίο προβλέπεται
και από το Σύνταγμα , όπως αποστολή εξωδίκων στους αρμόδιους
Υπουργούς , προσφυγή στο τριμελές Όργανο παρακολούθησης εκτέλεσης των Αποφάσεων του ΣτΕ , κλπ , αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
(9).-Παράλληλα το Συντονιστικό Συμβούλιο απέστειλε σε όλα τα
κόμματα της Βουλής την συνημμένη επιστολή , ώστε να πιέσουν την
Κυβέρνηση κατά την συζήτηση στην Βουλή του Π/Υ 2018 να περιλάβει
την συνέχιση της παροχής και του υπολοίπου ημίσεως , αλλά ουδέν
κόμμα περιλαμβανομένης και της Ν.Δ. έπραξε κάτι.
γ.-Αιτιολόγηση
(1).-Όλα τα κόμματα προ των εκλογών της 25-01-2015 , όταν είχαμε θέσει επίσημα το θέμα , διακήρυξαν ότι θα συμμορφωθούν με τις
συγκεκριμένες Αποφάσεις του ΣτΕ.
(2).-Οι Αποφάσεις του ΣτΕ , βάσει του Συντάγματος , είναι υποχρεωτικές για την Διοίκηση.
(3).-Με τον Ν.4387/16 αποδεσμεύονται οι συντάξεις των
Αποστράτων από τις αποδοχές των εν ενεργεία , επομένως δεν απαιτείται πρώτα η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ
, αναφορικά με τους μισθούς των εν ενεργεία , για να δικαιωθούν και
οι Απόστρατοι.
Συνέχεια στη σελίδα 3

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. 2018
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α. και Κοινών
Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογένειες, εφόσον
είναι μέλη της Ε.Α.Α.Α. και μερισματούχοι του Μ.Τ.Α..
Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό σε
όλα τα θέρετρα (πίσω από τον τελευταίο αναπληρωματικό), με την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται τόσο στην Ε.Α.Α.Α. στην
Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 7ο όροφο (09:00-13:00), όσο και

στα Παραρτήματα από τους δικαιούχους με την υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας τους ή από τους εκπροσώπους τους με εξουσιοδότηση από το δικαιούχο.
Για τα μέλη που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, λόγω
ασθένειας ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής, μπορούν να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή και συνημμένο φωτοαντίγραφο
της ταυτότητoς Ε.Α.Α.Α. που κατέχουν και τα απαιτούμενα για κάθε
περίπτωση δικαιολογητικά.
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται χωρίς την επίδειξη της ταυτότητος
του δικαιούχου ή εξουσιοδότησης από τους εκπροσώπους ή θα αποστέλλονται χωρίς φωτοτυπία ταυτότητας ή μέσω fax ή μέσω email,
δε θα γίνονται δεκτές.

2. Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων στα Παραρτήματα της
Ένωσης είναι η Παρασκευή 30 Μαρτίου. Τα Παραρτήματα οφείλουν
με δική τους μέριμνα να στείλουν τις αιτήσεις μέχρι την 3η Απριλίου
2018 στην Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη καταχώρηση τους και ακολούθως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Παραθερισμού στην
ιστοσελίδα www.eaaa.gr και στην εφημερίδα Η.τ.Α.. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αιτήσεως θα συμπληρώνεται από την Ε.Α.Α.Α..

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Στοιχεία δικαιούχου
Αρ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.
Βαθμός ε.α.
Συνέχεια στις σελίδες 4-5-6

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 553

2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Συνάντηση 20ης Σειράς ΣΤΥΑ
(50 Χρόνια 1968-2018 )
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης εφέτος 50 χρόνων από την κατάταξη μας
στην Π.Α καλούνται όλοι οι συμμαθητές να παρευρεθούν μετά των συζύγων, καθώς και γυναίκες- σύζυγοι συναδέλφων που έχουν φύγει από την
ζωή, σε συγκέντρωση - συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΔΑ/Ζ με
πιθανή ημερομηνία (19- 20) Μαΐου τρέχοντος έτους παρουσία όλων θα μας
δώσει μεγάλη χαρά. Θα υπάρχει η δυνατότητα διαμονής-διανυκτέρευσης για
όσους θα έρθουν από επαρχία.
Πιστεύουμε ότι είναι μια ακόμη ευκαιρία να συναντηθούμε ξανά όσοι τότε
περάσαμε την πύλη του Τατοΐου και να θυμηθούμε τις μέρες της νιότης μας και την πορεία μας στην
Π.Α.
Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής στην συντονιστική επιτροπή η οποία είναι:
• Γιαννακίδης Χαράλαμπος 210-5902978-,6983502662.
• Γιατσίδης Στέργιος 2392072610-6937316038.
• Δελίας Πασχάλης 2553022958-6973210130.
• Καδίτης Αριστοτέλης 2221054496-6947422215.
• Λιμάκης Ιωσήφ 2821051943-6944277591.
• Χατζηκωνσταντίνου Σάββας 241023041-6936880604.
• Χριστοδούλου Νικόλαος 2109647838-6977807216.
Περισσότερες πληροφορίες-λεπτομέρειες θα δοθούν και τηλεφωνικά .

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι από το μήνα
Φεβρουάριο του 2018 δεν λαμβάνουμε αναδρομικά του Ν. 4307/14 λόγω λήξης των 36 ισόποσων
μηνιαίων δόσεων που μας έχουν χορηγηθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι απόστρατοι, τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Α και Β να προσέλθουν στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων όπου ανήκουν για
την έκδοση νέων ταυτοτήτων -ιδίων και μελώνπροσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
συμπληρωμένη την αντίστοιχη αίτηση.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Για την Συντονιστική Επιτροπή
Αριστοτέλης Καδίτης. Σμχος ε.α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επειδή μετά από σχετική μελέτη και έρευνα των αρμοδίων οργάνων της Ε.Α.Α.Α
προέκυψε ότι το επιστραφέν ποσό κατά μήνα Δεκέμβριο 2017 ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Υ απέχει από το οφειλόμενο, ο νομικός της Ένωσης Υπτχος
(Δικ) Σωτήριος Στρατογιάννης συνέταξε το κατωτέρω σχέδιο αίτησης προς το Γ.Λ.Κ.

Η Αικατερίνη Ψυχογιού, κόρη του Σγου ε.α.
Κωνσταντίνου Ψυχογιού, πέρασε στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Το Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α και το Παράρτημα Πρεβέζης
την συγχαίρουν και της εύχονται καλές σπουδές.

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών
Σχολικού Έτους 2016-17
και Πρωτευσάντων
στις Παραγωγικές Σχολές
της ΠΑ
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό κέντρο της Ένωσης
Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ),
παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης
Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), Υποπτέραρχου
(Ι) Θωμά Χατζηαθανασίου, ο οποίος εκπροσώπησε τον κ. Α/ΓΕΑ, η τελετή βράβευσης αριστούχων
μαθητών της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2016 – 17, οι οποίοι είναι τέκνα εν
αποστρατεία προσωπικού της Πολεμικής
Αεροπορίας (ΠΑ).
Επίσης, βραβεύτηκαν οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι της Σ.Ι καθώς και ο υιός του Σμχου ε.α
Κωνσταντίνου Τρούλου Χαράλαμπος ως
Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Εθνική ομάδα
Νέων Πόλο. Διευκρινίζεται ότι το 2017 δεν αποφοίτησαν Υπαξιωματικοί (νέοι Σμηνίες) από τις
ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ λόγω εφαρμογής της τριετούς
φοιτήσεως σε αυτές.
Τα τιμητικά διπλώματα επέδωσαν ο Διοικητής
της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)
, Υποπτέραρχος (Ι) Θωμάς Χατζηαθανασίου, ο
πρόεδρος της ΕΑΑΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α
Σπυρίδων Καββούρης , ο Αντιπρόεδρος της
ΕΑΑΑ Υποπτέραρχος (Ι) ε.α Ιωάννης Κολοβός και
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος ε.α Ιωάννης Κρανιάς.

Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

5/2/2018
9/2/2018.

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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Οι Ενώσεις Αποστράτων τα είπαν
με τον κ. Αρχηγό Αξιωμ. Αντιπολίτευσης
Συνέχεια από τη σελίδα 1
(4).-Ήδη δίδονται τα αναδρομικά του ημίσεως των δικαιουμένων , βάσει του Ν. 4307/14 τα οποία λήγουν
την 31-01-2018. Το ετήσιο κόστος , καθαρό , μετά αφαίρεση φόρων , μειώσεων , κρατήσεων , κλπ εκτιμάται
στα 10.000.000 Ε περίπου , το οποίο ως προελέχθη καταβάλλεται ήδη , άρα υπάρχει δυνατότητα συνέχισής
του , ώστε να δοθούν και τα υπόλοιπα από 01-02-2018.
(5).-Επίσης υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του ανωτέρου ποσού από την υπέρβαση του πλεονάσματος των Π/Υ.
(6).-Το συνημμένο σχέδιο νόμου που συνέταξε το Συντονιστικό Συμβούλιο προβλέπει την καταβολή
αναδρομικών , η δε προβλεπόμενη αύξηση της σύνταξης δεν θα καταβληθεί , αλλά θα συνυπολογισθεί στις
μειώσεις της προσωπικής διαφοράς του Ν.4472/17.
δ.-Καλέσαμε τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ψήφιση του συνημμένου σχεδίου νόμου και επίσης καλέσαμε τους Αρχηγούς και τους βουλευτές των κομμάτων της
Βουλής να λάβουν θέση επί του παρόντος και να προωθήσουν/στηρίξουν την προτεινόμενη νομοθετική
πρωτοβουλία.
ε.-Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ , όπως προτείναμε , αφενός μεν θα αποκαταστήσει μία αδικία και θα ρυθμίσει μία δικαστική εκκρεμότητα , αφετέρου δε θα εμπεδώσει στους πολίτες
το αίσθημα ότι οι Αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων είναι σεβαστές και ότι υπάρχει κράτος δικαίου.
4.-Νόμος 4387/16 (αποκαλούμενος νόμος Κατρούγκαλου)
α.-Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/16 (ΦΕΚ Α.΄85/12-05-2016 ) επέρχονται σημαντικές αλλαγές
στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. ( εν συντομία Στρατιωτικών ) , οι
οποίες είναι στοχευμένες , άδικες και κινούνται στα όρια της νομιμότητας και συνολικά στρέφονται κατάφορα εις βάρος των εν λόγω Στελεχών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη φτωχοποίηση των αποστράτων.
β.-Ο εν λόγω νόμος είναι στοχευμένος κατά των στρατιωτικών και η φιλοσοφία του βασίζεται στην
αποδέσμευση των συντάξεων των αποστράτων από τους μισθούς των εν ενεργεία και στην εξομοίωσή
τους με όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων , αγνοώντας προκλητικά την διαφορά που υπάρχει στις ειδικές
συνθήκες εργασίας , στα ωράρια εργασίας που δεν πληρώνονται πλήρως , στην επικινδυνότητα της εργασίας
, στον τρόπο αποζημίωσης τους για την εργασία που προσφέρουν , την μη συμπλήρωση όλου του απαιτούμενου συνταξιοδοτικού βίου , κλπ. Αγνοεί παντελώς τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 2192 μέχρι
2196 του 2014 που αναγνωρίζουν ότι οι Ε.Δ. και τα Σ.Α. ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του Κράτους και ότι
χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε Κράτος. Είναι στοχευμένο και στο θέμα των χηρών (άρθρο 12) που εισάγει
την παγκόσμια πρωτοτυπία , η λήψη της σύνταξης να εξαρτάται από την ηλικία του/της επιζώντος συζύγου
και αφορά κυρίως τις χήρες των στρατιωτικών , γιατί αυτές λόγω των συχνών μετακινήσεων των συζύγων
τους δεν είχαν την δυνατότητα να εργασθούν και έτσι να έχουν άλλους πόρους για την επιβίωσή τους , αλλά
και γιατί λόγω της φύσεως της εργασίας τους οι στρατιωτικοί φεύγουν από την ζωή σε σχετικά μικρή ηλικία.
Επιπρόσθετα , ο εν λόγω νόμος δεν προβλέπει την συμμετοχή αποστράτων αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικών στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) όπως και στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.Φ.Κ.Α.) , ενώ προβλέπει τη συμμετοχή όλων των άλλων κατηγοριών ασφαλισμένων , πράγμα που έχουμε αιτήσει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς αποτέλεσμα.
γ.-Ο εν λόγω νόμος είναι άδικος γιατί πέραν των ανωτέρω :
(1).-Το είδος εργασίας των Στρατιωτικών ουδεμία σχέση έχει με των Υπαλλήλων και από πλευράς μόχθου , ευθύνης , ωραρίου , κόπωσης , ψυχολογικής επιβάρυνσης , επιπτώσεως στην υγεία , κ.λ.π.
(2).-Οι Στρατιωτικοί δεν διαπραγματεύονται με τον εργοδότή τους (Δημόσιο) τις απολαβές τους , σε αντίθεση με τους Υπαλλήλους που και διαπραγματεύονται και αλλάζουν εργασία εφόσον αυτό είναι επωφελές
για αυτούς.
(3).-Οι Στρατιωτικοί αποστρατεύονται βάσει του νόμου “περί Ιεραρχίας και προαγωγών“ , όποτε το αποφασίσει η Υπηρεσία , χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ετών για πλήρη συνταξιοδότηση. Ελάχιστοι φτάνουν στο υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο
(4).-Μετά την αποστρατεία τους παραμένουν σε εφεδρεία με υποχρέωση παρουσίας και εκπαίδευσης και γενικά τρόπου διαβίωσης όπως ως εν ενεργεία.
(5).-Σε περίπτωση που κάποιο από τα Ταμεία που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. έχει μειωμένα έσοδα , λόγω
εισφοροαποφυγής , εισφοροδιαφυγής ή αδυναμίας πληρωμών , τότε θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις
και των άλλων Ταμείων και κυρίως του Δημοσίου , που κατά τεκμήριο , είναι συνεπές προς τις υποχρεώσεις
του.
(6).-Οι στρατιωτικοί , με τις μειώσεις που έχουν υποστεί μέχρι τώρα στις συντάξεις τους και στα
Μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων , που φτάνουν μέχρι το 60% , έχουν συνεισφέρει πέραν των αναλογούντων και των δυνατοτήτων τους στον περιορισμό του συνταξιοδοτικού κόστους , το οποίο με τις άστοχες
κινήσεις των Κυβερνήσεων των τελευταίων ετών που έσυραν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στην
συνταξιοδότηση και με τον τρόπο που υπολογίζονται οι μειώσεις στις συντάξεις από το ΥΠ.ΟΙΚ. (κρατήσεις
, μειώσεις , υγειονομική περίθαλψη , έκτακτες εισφορές , κλπ) , δεν είχε την αναμενόμενη μείωση.
(7).-Στον εν λόγω νόμο δεν έχουν προβλεφθεί στον υπολογισμό της σύνταξης τα επιδόματα ευθύνης
και επικινδυνότητας , προφανώς , γιατί ειδικά τα δεύτερα, ίσχυαν μόνο για τους στρατιωτικούς. Έτσι οι
ιπτάμενοι , οι των ειδικών Δυνάμεων , οι Υποβρύχιοι και λοιποί δεν θα λαμβάνουν πλέον ως μέρος της
σύνταξής τους τα αναλογούντα προς τα “εξάμηνα “ σε αυτές τις Υπηρεσίες υψηλού κινδύνου, τα οποία σημειωτέον τα υπηρέτησαν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα επιδόματα ευθύνης που σφράγισαν την στρατιωτική
ζωή των αποστράτων.
(8).-Η περιβόητη προσωπική διαφορά υπάρχει μόνο στα λόγια , γιατί πρώτον δεν μεταβιβάζεται στις
χήρες και δεύτερον λίαν συντόμως με τον νόμο 4472/2017 θα περικοπεί κατά 18% από 01-01-2019.
(9).-Με τον εν λόγω νόμο δεν καταργήθηκαν οι μνημονιακοί νόμοι (3833/10, 3845/10,
3847/10,3863/10,3865/10,3986/11,4002/11,4024/11,4051/12, 4387/16 ) και ιδίως ο επαίσχυντος και
αντισυνταγματικός 4093/2012..
(10).-Δεν είναι δίκαιο οι στρατιωτικοί που αγωνίσθηκαν στους διάφορους αγώνες του Έθνους (Β.΄Π.Π.
, Κορέα , Κύπρος ) να έχουν ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς με τους Υπαλλήλους που απολάμβαναν μία
ήρεμη και χωρίς προβλήματα οικογενειακή ζωή.
(11).-Η Ελλάδα είναι η μοναδική , ίσως, χώρα που οι συνταξιούχοι πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές
, βλέπε εισφορά 5%,10%,15%,20% στα ασφαλιστικά τους Ταμεία , βάσει του ν.4093/2012 και Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) , χωρίς ουδείς να γνωρίζει το περιβόητο ΑΚΑΓΕ , που σημειωτέον
επλήγη βάναυσα από το PSI, τι αποθεματικό έχει τώρα και πως γίνεται η διαχείριση των πόρων του.
(12).-Παρά την ισχύ του δικαίου νόμου 4151/2013 , άρθρο 4 ( σε αντικατάσταση του ν. 3865/2010 ) , με
το εργασιακό των νέων συνταξιούχων του εν λόγω νόμου επανέρχονται οι αδικίες και ανισότητες , που ο
ν.4151/2013 είχε άρει.
(13).-Οι αποστρατευθέντες μέχρι την 30-06-2016 (ημερομηνία υπογραφής του σχετικού ΦΕΚ της αποστρατείας) , υπάγονται στον λόγω νόμο , ενώ θα πρέπει να υπαχθούν στο παλαιό καθεστώς , αναφορικά με
τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεών τους.
(14).-Οι χήρες τιμωρούνται με οικονομικό αφανισμό γιατί πλέον των ηλικιακών περιορισμών του άρθρου
12 , ως προανεφέρθη , λαμβάνουν το 50% της σύνταξης του εκλιπόντος αντί του 70% που ίσχυε προ του

νόμου 4387/16
(15).-Με την εφαρμογή του νόμου Ν.4387/2016, Άρθρο 13, και της εγκυκλίου
Α.Π. Φ. 80000/οικ. 8653/1 865/ 30-11-2016/ ΥΠΕΚΑΑ, στα εν αποστρατεία
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία κατά την
ενεργό υπηρεσία τους ελάμβαναν επιδόματα αυξημένου κινδύνου, (πτητικό,
πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων κ.λ.π) κατά
τη σύνταξη του μηνός Οκτωβρίου 2017, διεπίστωσαν αισθητή μείωση των
συντάξεων τους , ακόμη και άνω των 200€ (ευρώ) μηνιαίως. Η αναδρομική
ισχύς του ανωτέρω νόμου από την 01-06-2016 έως 31-12-2018, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του ν 2084/92, όπως αυτό ισχύει , επιβάλλει
δραματικότερη μείωση των συντάξεων η οποία μαζί με τα αναδρομικά θα
ανέλθει σε ποσό περίπου έως των 500€ (ευρώ) μηνιαίως.
Οι εν λόγω διατάξεις επιβάλλουν την αναστολή, μέχρι 31-12-2018, της καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την 12-05-2016, κατά το μέρος
που αυτή υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000€) ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω, επιβάλλεται μείωση στις συντάξεις, κυρίως των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων, που κατά την διάρκεια της ενεργής υπηρεσίας τους εξέθεσαν τον εαυτό τους και την ίδια την
ζωή τους σε λίαν αυξημένο κίνδυνο, για την εκτέλεση της αποστολής τους.
Για να διασφαλισθούν οι συντάξεις των εν αποστρατεία στελεχών, που εκτελούσαν επικίνδυνα καθήκοντα, (οι Ιπτάμενοι, οι Αλεξιπτωτιστές, οι υπηρετούντες στα Υποβρύχια, οι των Ειδικών Δυνάμεων κ.λ.π)
θα πρέπει να επέλθει η κατωτέρω τροποποίηση στο Άρθρο 13 παρα. 2 :
Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης
Σε συνέχεια της αναφοράς του νόμου (στο άρθρο 13 στην παράγραφο 2) : ..... “Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών
που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνομιακά επιδόματα
και επιδόματα αναπηρίας. Επίσης στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά
συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας να μην λαμβάνεται υπόψη το ποσό
που η σύνταξη τους προσαυξήθηκε λόγω καταβολής σε αυτούς επιδομάτων κινδύνου κατά την διάρκεια
της ενεργού υπηρεσίας τους”.
δ.-Ο εν λόγω νόμος είναι παράνομος γιατί :
(1).-Καταργεί τις στρατιωτικές συντάξεις και τις αποδεσμεύει από την υποχρέωση καταβολής τους από
το Δημόσιο , εντάσσοντάς τες στο νέο Ε.Φ.Κ.Α. που είναι αντίθετο με το Π.Δ. 169/07 του “ Κώδικα
Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων “ και έχει τεκμηριωθεί απόλυτα στην απόφαση της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου 46/2005. Έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι η συνταξιοδότηση των δημοσίων
λειτουργών, των στρατιωτικών και των υπαλλήλων από το Δημόσιο, διεπόμενη από ιδιαίτερες συνταγματικές διατάξεις (άρθρα 73 παρ.2, 80 παρ.1 και 98 παρ.1 εδ.ε’ του Συντάγματος) δεν εμπίπτει στην έννοια
της κατά το άρθρο 22 παρ.4 του Συντάγματος κοινωνικής ασφαλίσεως γενικώς (πρβλ. ΣτΕ 1808/70, 99/68)
και το Δημόσιο δεν ενεργεί ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παροχή σύνταξης στους
υπαλλήλους του, αλλά δυνάμει της σχέσης που το συνδέει με αυτούς και επί τη βάσει ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος (ΣτΕ 1970/2002, 1750/1993). Ας σημειωθεί ότι η ειδική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου επί διαφορών από συντάξεις του Δημοσίου κατοχυρώθηκε συνταγματικά ενόψει ακριβώς
αυτής της ιδιαιτερότητας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των υπαλλήλων και λειτουργών του
Δημοσίου.
(2).-Ενώ το ΣτΕ με τις Αποφάσεις της Ολομελείας του υπ. Αριθ. 2192 μέχρι 2196 του 2014 απαγορεύει
την περαιτέρω μείωση των συντάξεων των στρατιωτικών , εν τούτοις με τον εν λόγω νόμο επέρχονται σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις.
(3).-Τεχνηέντως αποδεσμεύονται οι συντάξεις από τους μισθούς των εν ενεργεία και έτσι το Κράτος
προσδοκά να παρακάμψει τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ 2192 μέχρι 2196 του 2014 και την 1128
του 2016.
(4).-Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου (μετέπειτα ν.4387/2016 ) είχε
αποφανθεί ότι αυτό ήταν στα όρια της νομιμότητας κυρίως λόγω ένταξης των συνταξιούχων του Δημοσίου
στο ίδιο Ταμείο με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού Τομέα.
(5). Οι στρατιωτικοί όταν αποστρατεύονται δεν αποκαλούνται συνταξιούχοι, αλλά με τον αποστρατευτικό βαθμό που τους απονέμει η Πολιτεία με εκδιδόμενο Προεδρικό Διάταγμα π.χ. “Ταξίαρχος εν αποστρατεία”. Η απονομή του αποστρατευτικού βαθμού δεν μπορεί να είναι μόνο στα χαρτιά και για το θεαθήναι
, πρέπει να έχει και το ανάλογο αντίκρυσμα.
(6).-Με τον ν.4337/2015 (τρίτο μνημόνιο-σελίδα 1021) δεσμεύεται η Κυβέρνηση ότι θα εξεύρει πόρους
για την αποκατάσταση των συντάξεων , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ , επομένως η
μη τήρηση της δέσμευσης αυτής πέραν των άλλων είναι και παράνομη.
(7).-Οι τρείς Ενώσεις Αποστράτων προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά της συνταγματικότητας των κανονιστικών
πράξεων του Ν.4387/16 (περιλαμβανομένου και του άρθρου 12 περί συντάξεων χηρείας ) , η οποία προσφυγή εκδικάστηκε την 06-10-2017 και αναμένουν την Απόφαση του ΣτΕ.
5.-Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)
α.-Η εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θεσπίστηκε με τον νόμο 3865/2010 και επιβάλλει μείωση
των συντάξεων από 3% μέχρι 14% επί του συνολικού ποσού της σύνταξης, και αφορά όλους τους συνταξιούχους.. Μετά από προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το εν λόγω Ανώτατο Δικαστήριο με την Αποφασή
του 244/08-02-2017 απεφάνθη ότι η κράτηση αυτή είναι παράνομη και διέταξε την μη περαιτέρω κράτηση
και την επιστροφή αναδρομικών. Επειδή η εν λόγω Απόφαση αφορά μόνο όσους προσέφυγαν ή θα προσφύγουν μέχρι την 08-02-2019 τίθεται θέμα για αυτούς που δεν θα προσφύγουν γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
β.-Θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση , ώστε να καλύπτει όλους και να μην υποχρεώνονται οι συνταξιούχοι
να προσφεύγουν στα Δικαστήρια
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων αιτεί :
α.-Την απόδοση και του υπολοίπου 50% των Αποφάσεων του ΣτΕ , όπως αναλύεται ανωτέρω.
β.-Την αποσύνδεση των αποστράτων από τον ΕΦΚΑ , όπως αναλύεται ανωτέρω και την παραμονή
τους στα ειδικά Μισθολόγια
γ.-Την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) και την επιστροφή των αναλογούντων αναδρομικών.
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
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
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®ANAKOINΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. 2018
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνα (οικίας-κινητά)
Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή από όλους, του αριθμού
μητρώου (ΑΜΑ) που κατείχατε ως εν ενεργεία και της σχολής αποφοίτησης ή άλλου τρόπου εισόδου στην Π.Α..
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει παραθερισμό
από μία (1) έως δύο (2) περιόδους, σε ένα (1) μόνο θέρετρο. Το πρόγραμμα Παραθερισμού θα λαμβάνει τις επιθυμίες και βγάζει ένα (1)
αποτέλεσμα, ανάλογα με τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνει.
Για το ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ θα σημειώνετε ή ΟΙΚΗΜΑ ή ΜΟΤΕΛ (ένα
από τα δύο), ώστε να επιλεγείτε στην αντίστοιχη κατηγορία καταλύματος.
Για τη ΣΚΟΤΙΝΑ θα σημειώνετε αντίστοιχα ή ΚΕΔΑ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια (ένα από τα δύο).
Ειδικές Κατηγορίες
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Μονογονεϊκές Οικογένειες
Πολύτεκνες Οικογένειες
Σημείωση: Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡ12, οι δικαιούχοι
των ανωτέρω ειδικών κατηγορίων παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση
το ένα έτος, αλλά δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα δύο (2)
έτη.
Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαμος/η
Άγαμος/η
Διαζευγμένος/η
Χήρος/α
Αναγραφή προστατευόμενων τέκνων, με ημερομηνία γέννησης
μετά την 1-1-1993 (εάν έχει) ή Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη του
δικαιούχου.

2018)
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017.
5. Μονογονεϊκή ή Διαζευγμένος/η με επιμέλεια προστατευόμενων τέκνων μετά την 1-1-1993 :
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους
2018)
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017
δ) Δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κατηγορίες των δικαιολογητικών 3, 4 και 5,
απαιτούνται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος
έτους 2018) ΚΑΙ αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017,
προκειμένου να ελέγχεται, ότι τα τέκνα που μπορεί να είναι γεννημένα
μετά την 1-1-1993, είναι όντως προστατευόμενα και αναγράφονται
στους κωδικούς του εκκαθαριστικού της εφορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δε θα λαμβάνουν τη μοριοδότηση τέκνων.
6. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του δικαιούχου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους
2018)
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017
δ)Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο
Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων
πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ή με γνωμάτευση του
Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953
(ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Σύμφωνα με απόφαση 25/11-7-2016 (θέμα 3ο) Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.,
οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή θα παραθερίσουν έστω και μία φορά στο Α/Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ σε οποιαδήποτε από
τις περιόδους (1-20), δε δύναται να παραθερίσουν ξανά στο συγκεκριμένο θέρετρο, δηλαδή δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης
σε αυτό, και εάν υποβάλλουν αίτηση, αυτόματα ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.
2. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της θέσεως παραθερισμού από
δικαιούχο σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α., έστω και αν αυτό είναι αναπληρωματικό στην ίδια περίοδο. (Τα θέρετρα θα ελέγχουν την ταυτοπροσωπία των παραθεριστών). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραχώρηση της θέσεως παραθερισμού από δικαιούχο σε άλλο μέλος
της Ε.Α.Α.Α. τότε τα δύο μέλη (παραχωρών και παραλαμβάνων) δε θα
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση παραθερισμού στα επόμενα οκτώ (8)
έτη.
3. Απαγορεύονται οι αμοιβαίες αλλαγές δικαιούχων που παραθερίζουν σε διαφορετικές περιόδους.
4. Απαγορεύεται ο παραθερισμός ατόμων, τα οποία δεν ανήκουν στην οικογένεια του δικαιούχου.
5. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι απόστρατοι Αξκοι
και δικαιούχοι παραθερισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και
οι δύο, ωστόσο μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, επιλέγουν
ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος παραθερισμού,
με παράλληλη παραίτηση του άλλου μέσω υπεύθυνης δήλωσης.
6. Σε περίπτωση ορφανικών μελών, το δικαίωμα παραχωρείται
σε ένα μέλος της οικογένειας και δεν πολλαπλασιάζεται στα μέλη στα
οποία ενδεχομένως επιμερίζεται το μέρισμα. Το δικαίωμα παραθερισμού εκλιπόντος μεταβιβάζεται στο/η χήρο/α ή σε ένα από τα τέκνα
που λαμβάνουν μέρισμα (δηλαδή είναι ορφανικά μέλη). Το δικαίωμα
αυτό θα διαπιστώνεται από τις νέες ταυτότητες και συγκεκριμένα θα
το λαμβάνει όποιο μέλος κατέχει και το δικαίωμα ψήφου.
7. Για το παραθεριστικό έτος 2018, διατίθεται εφόσον υπάρχει
δυνατότητα, ένα (1) υπηρεσιακό Α/Φ για μεταφορά παραθεριστών
στα ΚΕΔΑ/Ρόδου και Α/Απ Σαντορίνης κάθε Τρίτη με περιορισμό θέσεων για την ΕΑΑΑ σε δεκαπέντε (15) θέσεις. Αντίστοιχα κάθε δεύτερη Πέμπτη για το ΚΕΔΑ/Τυμπακίου διατίθενται εικοσιοκτώ (28)
θέσεις.

Σημείωση: Πιστοποιητικά ΑΜΕΑ που δεν περιλαμβάνουν σαφώς και τις δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.
Τα μέλη που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες που παραθερίζουν κατά προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδότησης, αν
παραθερίσουν σε ένα έτος θα εξαιρούνται και δε θα παραθερίζουν
στα επόμενα δύο (2) έτη (0 μόρια), χωρίς να έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κατηγορία για τα επόμενα δύο (2) έτη.
Εάν μεταπέσει από ειδική κατηγορία σε τακτικό ή ορφανικό μέλος,
εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των δύο (2) ετών.
Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτηση από περισσότερα του ενός (1)
μέλη, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες για την ίδια περίοδο, ίδιου
θερέτρου θα καταλαμβάνει τη θέση το μέλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ενώ τα υπόλοιπα θα καταχωρούνται σε ξεχωριστή λίστα αναπληρωματικών και μόνο για τη συγκεκριμένη θέση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (Χωρίς την επιμέλεια τέκνων):
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους
2018).
2. Έγγαμος/η & Χήρος/α :
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους
2018).
3. Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1993 :
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους
2018)
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017.
4. Πολύτεκνος/η με τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα
τέκνα μετά την 1-1-1993 :
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους

Λόγω Βαθμού:
Απτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
Υπτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
Σχος (και αντίστοιχοι) μόρια 100
Ασμχος (και αντίστοιχοι) μόρια 90
Επγός (και αντίστοιχοι) μόρια 85
Σγός (και αντίστοιχοι) μόρια 80
Υπσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 75
Ανθσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 70
Ανθστής (και αντίστοιχοι) μόρια 65
Τα ορφανικά μέλη λαμβάνουν τη βαθμολογία του θανόντος Αξκου
(π.χ. χήρα Σμχου λαμβάνει 100 μόρια).
2. Λόγω Οικογενειακής Κατάστασης:
Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (χωρίς επιμέλεια τέκνων) : 0 μόρια
Τα Τακτικά μέλη (Απόστρατοι Αξκοι) έγγαμοι και χήροι/ες λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια. Τα Ορφανικά μέλη (χήροι/ες, τέκνα και

άγαμες θυγατέρες) λαμβάνουν επιπλέον 70 μόρια.
Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1993 :
30 μόρια για το πρώτο παιδί,
40 για το δεύτερο,
50 για το τρίτο,
από το τέταρτο παιδί ανήκει στην ειδική κατηγορία : ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και για κάθε επιπλέον παιδί προστίθενται 60 μόρια.
3. Λόγω Προηγούμενων Παραθερισμών:
Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), εγκρίθηκαν έως 70 μόρια που θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται, αναλόγως με το πότε παραθέρισε τελευταία
φορά ο δικαιούχος στην υφιστάμενη μοριοδότηση του και έχει ως
εξής:
α) Ο δικαιούχος παραθερισμού αν έχει παραθερίσει :
το προηγούμενο έτος (πέρσι) ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-70) μόρια από την
υφιστάμενη μοριοδότηση του.
πριν δύο (2) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-65) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
πριν τρία (3) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-60) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
πριν τέσσερα (4) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-55) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
πριν πέντε (5) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-50) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
πριν έξι (6) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+60) μόρια στην υφιστάμενη
μοριοδότηση του.
πριν επτά (7) χρόνια και άνω ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+70) μόρια στην
υφιστάμενη μοριοδότηση του.
β) Τόσο στα Τακτικά μέλη που αποστρατεύτηκαν πρόσφατα όσο
και στα Ορφανικά μέλη που εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Α., θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ μόρια (τα οποία δεν είναι αθροιστικά) ως εξής:
10 μόρια για το πρώτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
15 μόρια για το δεύτερο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
20 μόρια για το τρίτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής
τους.
25 μόρια για το τέταρτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
30 μόρια για το πέμπτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.
Μετά το πέμπτο έτος, θα λαμβάνουν τα μόρια της ανωτέρω υποπαραγράφου α. (Για πριν έξι (6) χρόνια θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+60) μόρια και για πριν επτά (7) χρόνια και πάνω θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+70)
μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση τους).
Σημείωση
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης παραθερισμού, για το
ίδιο έτος
της αποστρατείας των Τακτικών μελών και για το ίδιο έτος
εγγραφής των Ορφανικών μελών.
γ) Υφιστάμενη Μοριοδότηση είναι: Τα μόρια ΜΟΝΟ από :
Βαθμός + Οικογενειακή Κατάσταση ]
δ) Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μοριοδότηση των υποψηφίων παραθεριστών αυτόνομα και όχι αθροιστικά,
ανάλογα με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος.
4. Λόγω Λουτροθεραπείας:
Για λόγους υγείας των ιδίων δικαιούχων, με γνωμάτευση: 30 μόρια
Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας, θα προσκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από Στρατιωτικό
Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά, ότι συνίσταται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του και θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Στρατιωτικού
Νοσοκομείου που την εξέδωσε. Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράποντος Ιατρού δε θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Τακτικοί Παραθεριστές
Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων, καλό θα είναι
όσοι έχουν αποφασίσει εάν θα παραθερίσουν ή όχι, να ενημερώνουν
το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη ανεύρεση των
αναπληρωματικών συναδέλφων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ενημέρωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πρίν από την έναρξη της κάθε περιόδου. Σε περίπτωση
που το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως, θα θεωρείται ότι ο δικαιούχος παραθέρισε και θα του αφαιρούνται (–70) μόρια από το επόμενο παραθεριστικό έτος.
Το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δεν πρόκειται να προβεί
στη μεμονωμένη διερεύνηση των επιθυμιών παραθερισμού για τους
τακτικούς δικαιούχους. Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να έχουν
υπόψη τους, ότι από τη δική τους απόφαση για παραθερισμό ή όχι και
την έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού, εξαρτάται πιθανότατα και ο παραθερισμός των οικογενειών των αναπληρωματικών συναδέλφων τους.
Η ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. μπορεί
να γίνει με τους εξής τρόπους:
εγγράφως ή τηλεφωνικώς 2103802241 ή 2111827322 εσωτ.3,
στο Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.
με e-mail στο eaaa.paratherismos@gmail.com
με Φαξ στο 210-3825393 (24ωρο)
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®ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αναπληρωματικοί Παραθεριστές
Το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., θα ειδοποιεί έναν έναν
τους αναπληρωματικούς (ξεκινώντας από τον πρώτο της λίστας), αναλόγως του συνόλου των κενών δωματίων των Τακτικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι τακτικοί παραθεριστές για Ρόδο,
Σαντορίνη και Τυμπάκι, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν με το C130, απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθερισμού της
Ε.Α.Α.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το αργότερο πριν
την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που έχουν προγραμματιστεί
και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία τους για τη σύνταξη της κατάστασης επιβατών και την αποστολή της εγκαίρως με FAX προς
ΓΕΑ/Β3, 112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και ΚΕΔΑ.
Σε περίπτωση που δεν το πράξουν θα εκτιμάται ότι επιθυμούν να
ταξιδέψουν με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (δικά τους μέσα) και δε θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιβατών.
Στο ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για παραθερισμό είναι από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα στα οικήματα και
μέχρι τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια (motel).
Τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια ΣΚΟΤΙΝΑΣ είναι τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) ατόμων.
Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων (4) ατόμων ανά δωμάτιο.
Το Α/Απ Σαντορίνης έχει μεγίστη χωρητικότητα τριών (3) ατόμων ανά δωμάτιο.
Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑ έχουν δικαίωμα άρνησης στον
παραθερισμό οικογενειών που δε λαμβάνουν υπόψη τους τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται με περισσότερα άτομα. (ΚΠΑ Δ-85/12).
Οι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται για
παραθερισμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με το ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα
με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9 Παρ. 4).
Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. και ο Πρόεδρος του
Μ.Τ.Α. παραθερίζουν στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, στο οίκημα
“Α2” στην περίοδο της προτίμησής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι
ίδια για αμφοτέρους. Το οίκημα “Α2” τις λοιπές περιόδους θα διατίθεται για παραθερισμό στον εκάστοτε αρχαιότερο.
Από την Ε.Α.Α.Α. διατίθενται σε κάθε παραθεριστική περίοδο των
ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ή ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ, ένα (1) κατάλυμα για ένα
Βετεράνο των Πολεμικών Περιόδων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου άνευ
μορίων. Το δικαίωμα αυτό δε μεταβιβάζεται στους επιγόνους του (ορφανικά μέλη).
Όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ο
ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡΤΙΟΣ 12 που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την είσοδο τους, έως
ότου ολοκληρωθεί η τροποποίηση του (ΜΕΓΕ/ΔΕΚ 2016).
Όσοι δικαιούχοι επιθυμούν να συνοδεύονται από οικιακούς βοηθούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
α) Η αίτηση για συμπερίληψη οικιακής βοηθού στην οικογένεια
του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του
ίδιου και φωτοτυπία ταυτότητας της οικιακής βοηθού. Σε περίπτωση
αλλοδαπής οικιακής βοηθού ο δικαιούχος πρέπει να έχει μεριμνήσει
εγκαίρως για την έκδοση της σχετικής αδείας από τον Α΄ Κλάδο του
ΓΕΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού Λεωφόρος Μεσογείων 227-231(Εντός ΚΕΠ) Τ.Κ. 15561, Χολαργός
Τηλεφ. επικοινωνίας 210-6598664 και 210-6598379.
β) Την άδεια του ΓΕΑ θα προσκομίζουν στα ΚΕΔΑ και στο Γραφείο
Φόρτου Ελευσίνας αντιστοίχως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τα θεσμικά
κείμενα:
Κανονισμός Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/ΜΑΡ12
Αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2016 και της ΜΕΓΕ/2017
Αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Αίτηση Παραθερισμού 2018 (πατήστε ΕΔΩ)
Θέρετρα & Περίοδοι Παραθερισμού 2018 (όταν αποσταλούν από
ΓΕΑ/Β3)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Χρεώσεις μορίων Παραθεριστικής Περιόδου 2017 (πατήστε ΕΔΩ)
(Καμία αίτηση δε θα γίνεται αποδεκτή πρίν ή μετά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα).
Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τον Παραθερισμό της
Ε.Α.Α.Α. μπορείτε να στέλνετε και στο e-mail : eaaa.paratherismos@gmail.com

Συνέχεια στη σελίδα 6

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μεγαλειώδης ήταν η παρουσία των Αποστράτων της Αεροπορίας και των άλλων δύο
σωμάτων των ΕΔ (Στρατός και Ναυτικό ) στα συλλαλητήρια για την Μακεδονία που έγιναν
στην Θεσσαλονίκη 21-1-2018 και στην Αθήνα στις 4-2-2018 . Στην Θεσσαλονίκη η πορεία
των αποστράτων της ΕΑΑΑ ξεκίνησε από τα γραφεία του εκεί παραρτήματος και έφθασε
στο χώρο της συγκέντρωσης και συγκεκριμένα στο άγαλμα στου Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Η πορεία των αποστράτων της ΕΑΑΑ στην Αθήνα ξεκίνησε από τα γραφεία της Ένωσης
και αφού διέσχισε την Πατησίων και τη Σταδίου, έφθασε στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη,
όπου συναντήθηκε με τους συναδέλφους των άλλων δύο Ενώσεων και κατέληξε στο
Σύνταγμα. (Σημαντικό σημείο καθόσον ο Γέρος του Μωριά έφυγε από την ζωή στις 4-21943). Το συλλαλητήριο της Αθήνας έσπασε κάθε ρεκόρ κόσμου!
Εκ μέρους του συντονιστικού
απεύθυνε χαιρετισμό
ο Πρόεδρος τη ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Βασίλειος Ροζής.
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ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 2017

Εγκαινιάστηκε το ιατρείο
της Στ. Μπατάλα
Το νέο σύγχρονο ιατρείο της, για την
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε
όλη την οικογένεια, εγκαινίασε η ειδική
παθολόγος MD Στυλιανή ΑΘ. Μπατάλα.
Αριστούχος απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, η κ. Μπατάλα έκανε το αγροτικό
της στο Κ.Υ. Αγιάς στη Λάρισα ενώ για πέντε συναπτά χρόνια απέκτησε μεγάλη και
σημαντική κλινική εμπειρία στη
Παθολογική Κλινική και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας. Την περίοδο αυτή
εμπλουτίζει τις γνώσεις της κάνοντας μετεκπαίδευση στην υπέρταση και στις σύγχρονες θεραπείες αντιμετώπισής της.
Στο νέο ιδιωτικό ιατρείο της, η γιατρός
(η οποία είναι συμβεβλημένη με το ΥΠΕΘΑ
(Στρατό, Αεροπορία, Ναυτικό και Λιμενικό
σώμα) θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, όπως για την πρόληψη, τη διάγνωση και την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, τη ρύθμιση σακχάρου και
χοληστερίνης, ολοκληρωμένα και πλήρη
Check-Up, συνταγογράφηση, θα δίνει πιστοποιητικά γνωματεύσεων, πιστοποιητικά για ανανέωση άδειας οδήγησης και
υγείας ενώ διατίθεται για την αντιμετώπιση περιστατικών να κάνει και επισκέψεις
κατ΄ οίκον.
Το ιατρείο της κ. Μπατάλα, βρίσκεται
στην οδό Βόλου 51 στη Λάρισα, λειτουργεί
σε καθορισμένες ώρες τις καθημερινές
πλην Σαββάτου και Κυριακής, ενώ τα τηλ.
επικοινωνίας είναι 2410-288667 και
6972-076547.
Το ιατρείο, που βρίσκεται στη οδό
Βόλου 51, θα λειτουργεί καθημερινά

Συνάντηση αποστράτων
Πολεμικής Αεροπορίας
καταγομένων από
την επαρχία Δομοκού
Την Τρίτη 10 Απριλίου (10.30) στο
κέντρο "Μάτι" στον Δομοκό θα γίνει συνάντηση απόστρατων Πολεμικής
Αεροπορίας.
Πληροφορίες Σγος(ε.α.)
Τσιμπούρης Κων. 6941639941
Σγος(ε.α.) Μακρυγιάννης Αθ.
6937602867

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Α. Ο «ΙΚΑΡΟΣ»,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ.
Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
ΑΦΜ: 997422011, Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ
Χαλκοκονδύλη 5 (70ς όροφος), 106 77 ΑΘΗΝΑ.
Τηλ.: 2103802241 - Fax: 2103825393
Ιστοσελίδα: www.ikaros-karystos.gr.
EmaiI επικοινωνίας: george.kargas@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτοκ.: 2018-02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ,
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Ο Σύλλογος οικοπεδούχων του ΟΣΜΟΣΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού Καρύστου θα διενεργήσει οριστικά (σε δεύτερη επανάληψη) την ετήσια Γενική του Συνέλευση το Σάββατο 3η
Μαρτίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος, Αθήνα) από
ώρας 10.30’ έως 13.00’.
Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει :
 Ενημέρωση και συζήτηση για τις προοπτικές ανάπτυξης και το μέλλον του Οικισμού
μας στον Αετό Καρύστου,
 Παρατηρήσεις και προοπτικές για την ολοκλήρωση της υπαγωγής και συνεργασίας
μας με τον Συνεταιρισμό μας, τον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε.,
 Προτάσεις για την ενίσχυση και διατήρηση του Συλλόγου μας ως «Περιβαλλοντικού
και Πολιτιστικού Συλλόγου Αετού Καρυστίας»
Η παρουσία όλων των Συναδέλφων Οικοπεδούχων κρίνεται απαραίτητη και θα συμβάλει
και στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη των δικών τους συμφερόντων.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο «ΙΚΑΡΟΣ» περιοχής Αετού
Καρύστου,
Γεώργιος Κάργας
Ταξ/χος (ΤΑ) ε.α. – Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δελλής
Υποπτ/χος (Ε) ε.α. – Γραμματέας

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
65 χρόνια μετάπτωσης από τα ελικοφόρα
στα αεριωθούμενα αερ/φη.
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.) σε ΗΜΕΡΙΔΑ στο αμφιθέατρο του ΓΝΑ, θα τιμήσει το μεγάλο άλμα της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της Αεροπορίας, την Τετάρτη, 28
Φεβρουαρίου. ε.ε., ώρα 18:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018-01-20
18:00 Καλωσόρισμα. Σκοπός Ημερίδας , Από Συντονιστή Απτχος(Ι)ε.α Κοσμάς Βούρης
18:10 Χαιρετισμός Α/ΓΕΑ ή Εκπροσώπου του
18:20 Η Ελληνική Π.Α. εκσυγχρονίζεται με Αεριωθούμενα Αεροσκάφη πριν από 65 χρόνια. Δυσχέρειες
,προβλήματα προσαρμογής σε προσωπικό ,μέσα και εγκαταστάσεις. Έργο Εκπαιδευτικών Κέντρων και
Σχολών. Υπτχος(Ι)ε.α Παν.Βαρδής Παπαδάκης.
18:40 Η Μετάπτωση από την Παλαιά στην Νέα Ελληνική Π.Α πριν από 65χρόνια , μέσα από τη συμμετοχή
,τη δράση και τις εμπειρίες ενός Πρωταγωνιστή Αεροπόρου. Απτχος(Ι) ε.α Η. Τσαμουσόπουλος.
18:55 Η Συμβολή του Τεχνικού Προσωπικού και Προσωπικού Υποστήριξης στον πρώτο Εκσυγχρονισμό
της Ελληνικής Π.Α. Σμχος(ΤΜΣ) Π. Μερτίκας
19: 10 Η εν συνεχεία εξέλιξη της Ελληνικής Π.Α, μέσα από τα στάδια των επομένων δύο εκσυγχρονισμών με Αεροσκάφη 2ης και 3ης Γενιάς, αλλά και Συστημάτων. Απτχος(Ι) Γ. Γερούλης.
19:25 Προβολή σχετικού ιστορικού VIDEO.
19:45 Κλείσιμο Ημερίδας. Απτχος(Ι) ε.α Ε. Γεωργούσης ,Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι.
19:55 Παράθεση Μικρής Δεξίωσης.
Ο Σ.Α.Σ.Ι. με την ως άνω Ημερίδα αποδίδει την οφειλόμενη τιμή προς τους πεσόντες εν υπηρεσία
συναδέλφους και προσδοκά σε μία ευρεία προς τον σκοπό αυτό συμμετοχή στην εκδήλωση.
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Εμβόλιο για τον έρπητα – ζωστήρα

K

Ο έρπητας ζωστήρας ή απλά ζωστήρας είναι μια εξανθηματική νόσος που οφείλεται στον ιό της ανεμοβλογιάς
– έρπητα ζωστήρα (Varicella Zoster Virus, VZV). Ο ιός
μολύνει αρχικά τον άνθρωπο στην παιδική ηλικία συνήθως,
προκαλώντας την γνωστή εξανθηματική νόσο που ονομάζεται
ανεμοβλογιά. Στην συνέχεια μεταπίπτει σε λανθάνουσα κατάσταση και παραμένει ανενεργός σε κάποια νευρικά γάγγλια (οι
ρίζες των νεύρων).
Κάποια στιγμή και χωρίς να είναι απόλυτα γνωστή η αιτία,
ο ιός αναζωπυρώνεται και η αναζωπύρωση αυτή εκδηλώνεται
με τη μορφή του έρπητα ζωστήρα σε διάφορα σημεία του σώματος και κατά μήκος του νεύρου, η ρίζα του οποίου είχε αρχικά
προσβληθεί. Έτσι βλέπουμε το τυπικό εξάνθημα του έρπητα
ζωστήρα (βλέπε εικόνα) να εξαπλώνεται είτε στο τριχωτό της
κεφαλής και το πρόσωπο, είτε στον αυχένα και τον ώμο, είτε
στον θώρακα από την σπονδυλική στήλη μέχρι μπροστά στο
στήθος ή την κοιλιά, είτε στην πλάτη χαμηλά με επέκταση στο
πόδι. Επειδή τα νευρικά γάγγλια είναι δεξιά και αριστερά της
σπονδυλικής στήλης, το εξάνθημα εξαπλώνεται πάντα από την
μία πλευρά του σώματος.
Πριν εμφανιστεί το εξάνθημα, προηγείται συνήθως πόνος,
κάψιμο και φαγούρα στην περιοχή, ενώ μπορεί να υπάρχουν
και κρυάδες, πυρετός, πονοκέφαλος και στομαχικές διαταραχές. Πολύ σπάνια, σε συνδυασμό με το εξάνθημα μπορεί να παρουσιαστεί πνευμονία, προβλήματα όρασης ή ακοής, ή ακόμα
και εγκεφαλίτιδα ή και θάνατος.
Στην πλειοψηφία των ανθρώπων που θα νοσήσουν από τον
έρπητα ζωστήρα το εξάνθημα περνάει μόνο του σε 2 έως 4
εβδομάδες. Όμως 1 στους 5 ασθενείς, ειδικά μάλιστα όσοι δεν
πάρουν θεραπεία, θα παρουσιάσει παρατεταμένο πόνο για πολλούς μήνες μετά την εξαφάνιση του εξανθήματος (ονομάζεται

Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου
Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος
Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΑ

μεθερπητική νευραλγία). Ο πόνος της μεθερπητικής νευραλγίας περιγράφεται από τους ασθενείς ως συνεχής, βασανιστικός έως και αφόρητος, που μερικές φορές δεν υποχωρεί ούτε
κατά την διάρκεια του ύπνου, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις
έχει οδηγήσει ασθενείς σε ακραίες αντιδράσεις.
Ο έρπητας ζωστήρας είναι συχνή νόσος, αλλά εμφανίζεται
ακόμα συχνότερα σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών καθώς επίσης και σε ανθρώπους στους οποίους το ανοσοποιητικό σύστημα έχει εξασθενήσει εξ’ αιτίας συγκεκριμένων ασθε-

νειών ή φαρμάκων όπως τα κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη) και
η χημειοθεραπεία.
Αν και στους περισσότερους ανθρώπους η νόσος υποχωρεί
και δεν θεωρείται σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή, παρ’ όλα
αυτά η έκταση του εξανθήματος, η εντόπισή του (μερικές φορές
στο πρόσωπο) και τα συμπτώματα που το συνοδεύουν, προκαλούν αρκετή ταλαιπωρία στον ασθενή καθώς και απώλεια εργατοωρών. Επί πλέον, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η
προσβολή από τον έρπητα ζωστήρα αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 41%.
Ήδη όμως από το 2006 κυκλοφορεί ειδικό εμβόλιο, το
οποίο μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα κατά 50%, ενώ μειώνει επίσης την ένταση του πόνου σε περίπτωση που εμφανισθεί η μεθερπητική νευραλγία. Το εμβόλιο αυτό
εδώ και χρόνια έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών και στη χώρα μας, συνταγογραφείται στον ΕΟΠΥΥ με μηδενική συμμετοχή και έχει ένδειξη να γίνεται σε
όλους τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ γενικά
είναι ασφαλές.
Το εμβόλιο δεν πρέπει να γίνεται μόνο σε ασθενείς που
έχουν ιστορικό σοβαρής αλλεργίας σε ορισμένα συστατικά των
εμβολίων, όπως και σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια και σε
γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη. Σε περίπτωση που
γίνει το συγκεκριμένο εμβόλιο σε γυναίκα που είναι σε παραγωγική ηλικία, θα πρέπει μια ενδεχόμενη σύλληψη να καθυστερήσει τουλάχιστον για 4 εβδομάδες. Γενικά βέβαια, όπως
συμβαίνει και με κάθε φάρμακο ή εμβόλιο, είναι σωστό ο κάθε
ενδιαφερόμενος να ρωτήσει τον Παθολόγο του ή τον οικογενειακό του γιατρό για τις πιθανές αντενδείξεις για τον εμβολιασμό.
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O ΙΗΣΟΥΣ ΗΛΘΕ..., Καλή χρονιά!

γέννηση του Ιησού Χριστού είναι το μεγαλύτερο κοσμοϊστορικό
γεγονός, που χώρισε την ιστορία σε π.Χ. και μ.Χ. εποχή. Ο
Ουρανός μίλησε ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας όλου του κόσμου,
ο Εμμανουήλ δηλαδή, ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ μας! Και ο Χριστός διακήρυξε:
«Ελάτε σ’ Εμένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι κι’ Εγώ
θα σας αναπαύσω» (Ματθ. 11:28).
Ειδικά φέτος παρά τις δυσκολίες και τα πολλά προβλήματα, ο στολισμός στη χώρα μας ήταν μεγάλος με επιγραφές «Καλά
Χριστούγεννα» κλπ, αλλά παντού κυριαρχούσε μια κόκκινη φιγούρα
ο Santa Claus...
Όλοι μας δώσαμε και πήραμε ευχές: Παντού άκουγες, «χρόνια
πολλά , με υγεία…, καλή χρονιά και με υγεία πρώτα…», και μερικές
φορές, «με υγεία και αγάπη…». Συνήθως το πρώτο που θέλουμε είναι
η υγεία, βλέποντας το τι συμβαίνει γύρω μας…
Όμως ο χρόνος που άρχισε και η υγεία μας, είναι στα χέρια του
Θεού.
-Και αν κάποιος δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, τι γίνεται; με ρώτησε ένας καλός συνάδελφος.
-Αν δεν υπάρχει, τότε από ΠΟΙΟΝ ζητάμε μια καλή χρονιά, αλλά
και με υγεία; Άλλωστε η απιστία ή η αμφισβήτηση του Θεού, δεν καταργεί την ύπαρξή Του, απάντησα!
Το τι θα συμβεί στον νέο χρόνο, κανείς μας δεν ξέρει, ανεξάρτητα
αν τα «μέντιουμ» και οι «αστρολόγοι» λένε ότι θα έχουμε 365 ημέρες
υγείας, ευτυχίας, πλούτου και αφθονίας...Τι κρίμα ο άνθρωπος του
21ου αιώνα στη «χριστιανική» Ελλάδα, να πιστεύει για το μέλλον του
στα άστρα και όχι σ’ Εκείνον που έφτιαξε τα άστρα!
Και ο συνάδελφος ρωτάει πάλι; «Δηλαδή εσύ πως βλέπεις τον
νέο χρόνο;».
-Δεν γνωρίζω το τι θα συμβεί, αλλά εμπιστεύομαι τον Πάνσοφο
Θεό, αφού μόνο Εκείνος κρατάει και γνωρίζει το μέλλον και την πορεία μας σ’ αυτό, σύμφωνα με τα αιώνια σχέδιά Του για τη ζωή μας…
Ο Ψαλμωδός μας προτρέπει: « ανάθεσε στον Κύριο τον δρόμο
σου και έλπιζε σ’ αυτόν και αυτός θα ενεργήσει» (Ψαλμός 37:5).

Ξέγνοιαστη Πολιτεία είναι αυτοί που ζουν
Χαμένοι στον κόσμο τους στην πλαστή ευτυχία
Μα όταν έλθουν στο Φως, γυμνοί πενθούν
Αυτός ο κόσμος είναι η Ξέγνοιαστη Πολιτεία.
Υπάρχει όμως Θεός, Ξέγνοιαστη Πολιτεία
Δεν είναι έτσι η ζωή όπως έχεις σκεφθεί
Σταμάτα πλέον να ζεις μές την πλάνη, στη λύπη
Υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ να ξεφύγεις και στο Φως να ‘ρθεις.
Φίλε μου, για τίποτα μην ψάχνεις
Η καρδιά που χτυπάει εύκολα σταματά
Και τότε μένεις μόνος σου και έχεις λόγο να δώσεις
Για όλα σου τα έργα στον Θεό μπροστά.
Ο Θεός σ’ αγαπάει, σ’ έπλασε για να τον λατρεύεις
Και να ζεις μαζί Του μέσα στη χαρά
Και τώρα είναι δίπλα σου περιμένει να του μιλήσεις
Και να πεις Πατέρα μου έλα στην καρδιά.

Αν θέλουμε έναν καλύτερο χρόνο, ας εξετάσουμε το χθες για να
φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο. Ας δούμε τι κάναμε και τι θέλαμε ή
έπρεπε να κάνουμε, γιατί σ’ εμάς «ανήκει μόνο το παρόν» όπως τόνισε
ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης.
Οι άνθρωποι θέλουμε να ζούμε χωρίς έγνοιες, να κάνουμε αυτό
που μας αρέσει. Να μην δίνουμε λόγο σε κανένα και φυσικά να μην δίνουμε λόγο στον Δημιουργό μας...Έτσι ζούμε σε μια «Ξέγνοιαστη
Πολιτεία». Και οι ποιο πολλοί φτιάχνουν τη δική τους...
Αλλά να (ένα μέρος) το πώς ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου είδε,
περιέγραψε (και τραγουδάει με την κιθάρα του), για το πώς ο κόσμος
ζει μέσα σ’ αυτή τη «Ξέγνοιαστη Πολιτεία»:

Ο Ιησούς δεν είναι φίλε μου θρησκεία
Δεν είναι δόγμα, δεν είναι μια φυλακή
Είναι Αυτός που φέρνει την ελευθερία
Είναι ο τρόπος να ζεις αληθινή ζωή...
Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τον χρόνο που πέρασε και ας Τον
εμπιστευθούμε για το μέλλον μας να προπορεύεται στη ζωή μας, για
να μπορέσουμε να σταθούμε σ’ αυτή τη «Ξέγνοιαστη Πολιτεία» που
ζούμε...
Καλή και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ σ’ όλους μας, με Αγάπη, Χαρά
και Ειρήνη!!!
Τάκης Καραθανάσης
Σμχος (Ο) ε.α.

Το στεφάνι του Ερντογάν και τα νομίσματα του Βυζαντίου!

Ν

αι, πρόκειται για την αποικία, το Βυζάντιο, που ίδρυσαν οι Μεγαρείς, με επικεφαλής τον Βύζαντα, στο μυχό του Κεράτιου κόλπου, στη σημερινή
Κωνσταντινούπολη, τον 7ον αιώνα π.χ. Όταν αργότερα ο Φίλιππος Β' πολιόρκησε ανεπιτυχώς την πόλη, στα πλαίσια των φιλονικιών του με την Αθήνα, η
σωτηρία της αποδόθηκε σε θαύμα της Εκάτης. Τότε, εκτός των αγαλμάτων προς
τιμήν της θεάς, κόπηκαν και νομίσματα με διάφορες παραστάσεις, σε μία από τις
οποίες απεικονίζετο η ημισέληνος (ακριβέστερα, αμφίκυρτος σελήνη), η οποία συμβόλιζε την Εκάτη,
με το άστρο, που συμβόλιζε την Αφροδίτη. Ήταν το ‘‘ηλιοσεληνάτο’’. Αργότερα, τον 5ον μ.χ. αιώνα,
στη Βυζαντινή πλέον Αυτοκρατορία, Αυτοκράτωρ Αναστάσιος, κόπηκε νόμισμα, όπου στη μία πλευρά
απεικονίζετο η αμφίκυρτη σελήνη. Όταν, λοιπόν, οι Σελτζούκοι, κατοπινοί Οθωμανοί, ήρθαν στη Μικρά
Ασία, αντέγραψαν το Βυζάντιο σε διοίκηση και θεσμούς και ‘‘δανείστηκαν’’, αρχικά μόνον την αμφίκυρτη σελήνη που την κάνανε σύμβολο στη σημαία τους, και αργότερα, επί σουλτάνου Σελίμ, πρόσθεσαν και το αστέρι.
Έκλεψαν οι Οθωμανοί τα σύμβολα του Βυζαντίου (αρχαίας πόλεως και Αυτοκρατορίας); Ένας θρύλος αναφέρει, ότι η παράσταση προήλθε από τον αντικατοπτρισμό της ημισελήνου και ενός αστεριού
στο αίμα Τούρκων πολεμιστών, μετά τη μάχη του Μάντζικερτ, το 1071 μ.χ. Κατ’ άλλην εκδοχή, πρόκειται για την προσέγγιση του πλανήτη Δία με τη Σελήνη, μετά τη μάχη του Κοσσυφοπεδίου, το 1389,
όπου σκοτώθηκε/δολοφονήθηκε ο σουλτάνος Μουράτ Α’, από τον σέρβο Μίλος Όμπιλιτς, ο οποίος,
ένεκα του γεγονότος αυτού, εικονίζεται σε τοιχογραφία, δεν θυμάμαι αν πρόκειται για αγιογραφία,

της Μονής Χιλανδαρίου (σερβικό μοναστήρι) στον Άγιο Όρος. Βέβαια, έχομε και το
όνειρο του Οσμάν Α’ (Οθωμανικός), ο γενάρχης της Οθωμανικής δυναστείας, ο πρώτος
σουλτάνος, αρχές του 14ου αιώνα, που είδε να βγαίνουν από το στήθος του, μεταξύ
των άλλων, ένα αστέρι και μια ημισέληνος. Θα μου πείτε ότι, αφού οι Οθωμανοί έκλεψαν τα σύμβολα, κατόπιν δημιούργησαν θρύλους και παραμύθια, για τηνπροέλευση
των συμβόλων τους, στα οποία συγκαταλέγεται και η θέαση, δήθεν, της ημισελήνου
και ενός αστεριού την ημέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολις, το 1453. Βεβαίως, για λόγους ιστορικής
συνέπειας, να πούμε ότι στις αμυδρές οθωμανικές παραδόσεις, γίνεται λόγος για την ημισέληνο και
το αστέρι, ότι υπήρξαν ιερά σύμβολα των τουρκικών φυλών.
Τελικά, ο Ερντογάν γιατί επεδίωξε ή γιατί αποδέχθηκε (τι από τα δύο ισχύει;) την πρόσκληση να
επισκεφθεί την Ελλάδα; Δεν φαντάστηκε, ότι μαζί με την άρνηση ή την απόρριψη από Ελληνικής πλευράς, όσον αφορά στις θέσεις/διεκδικήσεις, θα εισέπραττε και την καθολική παγκόσμια κατακραυγή;
Πάντως, νομίζω πως η μη τήρηση αυστηρού πολιτειακού και πολιτικού πρωτοκόλλου, τουλάχιστον
στην πρώτη φάση, λίγο έλλειψε να οδηγήσει την επίσκεψη σε φιάσκο. ‘‘Κονξ ομ παξ’’ = φύγε, ξένε,
ύπαγε! Για να θυμηθούμε και τον ιεροφάντη στα ελευσίνια μυστήρια. Επί της ουσίας, ‘‘ουδέν προς
Διόνυσον’’. Γνωρίζαμε τι θα μας έλεγε (μας τα είχε πει πολλές φορές), εγνώριζε τι θα του λέγαμε,
έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Οι επικοινωνιακές σκοπιμότητες καλά κρατούν, ένθεν κακείθεν! Ίσως,
ο Ερντογάν είναι χρήσιμος για την Ελλάδα. Επιμένουμε στην υψηλή διπλωματία. Καλημέρα!
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας.
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Έπος του ’40 - Η "αερομαχία των Τρικάλων"
Ο τελευταίος πεσών πιλότος, Επισμηνίας Γιώργος Μόκκας

Μ

ε την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και την είσοδο της Ελλάδας στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, την 28η Οκτωβρίου 1940 η διάταξη μάχης της Αεροπορίας
περιλάμβανε κατανομή του αεροπορικού δυναμικού, μεταξύ των τριών Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων.
H Διοίκηση Αεροπορίας Διώξεως (ΔΑΔ) είχε την εξής διάταξη:
21η Μοίρα Διώξης με αεροσκάφη P.Z.L. P.24F/G και Gloster Gladiator MkI στα
Τρίκαλα.
22η Μοίρα Διώξης με αεροσκάφη P.Z.L. P.24F/G στη Θεσσαλονίκη.
23η Μοίρα Διώξης με αεροσκάφη P.Z.L. P.24F/G στη Λάρισα.
24η Μοίρα Διώξης με αεροσκάφη Bloch MB.151 και Avia B.534 στην Ελευσίνα.
Συνοπτικά, κατά την έναρξη των επιχειρήσεων, υπήρχαν 158 πολεμικά αεροσκάφη,
όλων των τύπων από τα οποία φέρονται να ήταν εν ενεργεία τα 128 ενώ μόνο τα 59 ήταν
καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά.
Η Ελληνική Αεροπορία κλήθηκε να αντιμετωπίσει αρχικά την Ιταλική Αεροπορία, η
οποία παρέτασσε 463 αεροσκάφη πρώτης γραμμής και γενικά καλύτερων επιδόσεων.
Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν στην Ελλάδα με δύναμη μεγαλύτερη των
1000 αεροπλάνων και με τη διαφορά των αντιπάλων να είναι χαοτική.
Κατά τις επιχειρήσεις εναντίον της Ιταλικής Αεροπορίας, οι Έλληνες Αεροπόροι πέτυχαν 64 επιβεβαιωμένες καταρρίψεις και διεκδίκησαν ακόμα 20 πιθανές, έναντι 24 επιτυχιών των Ιταλών.
Παρά την χαοτική διαφορά δυναμικότητας, τα ελληνικά καταδιωκτικά κατέρριψαν 4
γερμανικά αεροσκάφη. Τα περισσότερα ελληνικά αεροσκάφη, που είχαν απομείνει από
τον εξάμηνο πόλεμο, καταστράφηκαν από τις μαζικές επιθέσεις της Luftwaffe στα ελληνικά αεροδρόμια. Μόλις 14 από τη συνολική δύναμη κατάφεραν να διαφύγουν στη Μ.
Ανατολή.
Το πρωί της 15ης Απριλίου, στο μικρό αεροδρόμιο της Βασιλικής Τρικάλων βρίσκονταν εκτός της 21ης μοίρας Διώξεως και τα υπολείμματα της 22ης και 24ης Μ.Δ των μαχητικών αεροπλάνων.
Συγκεκριμένα ήταν πέντε Gladiator της 21ης με τους Σμηναγούς Ιωάννη Κέλλα
(Μοίραρχο), Κων/νο Χόνδρο, Δημήτριο Σκαλτσογιάννη, Ιωάννη Παπαδημητρίου και τον
Υποσμηναγό Ιωάννη Κατσαρό. Υπήρχαν πέντε PZL P24 της 22ας με τον Σμηναγό Γιώργο
Δούκα, τον Ανθυποσμηναγό Βασίλειο Κοντογεώργο, τον Αρχισμηνία Επαμεινώνδα
Δάγγουλα και τους Επισμηνίες Παναγιώτη Αργυρόπουλο και Λεωνίδα Κατσαρέλη.
Υπήρχαν επίσης και δύο MB-151 με τον Υποσμηναγό Παναγιώτη Οικονομόπουλο και τον
Επισμηνία Γεώργιο Μόκκα.
Η 15 Απριλίου 1941 είναι η μέρα που σημειώθηκε η τελευταία μεγάλη αερομαχία της
Ελληνικής αεροπορίας, όπου όλοι οι συντελεστές απ’ τους οποίους κρίνεται μια εναέρια
αναμέτρηση δυο αντιπάλων (αριθμός αεροπλάνων, ταχύτητα, μάζα πυρός, αιφνιδιασμός)
είναι αποκλειστικά πλεονεκτήματα των Γερμανικών αεροπλάνων.
Στο αεροδρόμιο των Τρικάλων παίχτηκε η «τελευταία πράξη» της ιστορίας της
Ελληνικής αεροπορίας Διώξεως, όπου ουσιαστικά και για τελευταία φορά επιχείρησε
ν’ αντιμετωπίσει τον «κυρίαρχο των αιθέρων της Ευρώπης», σε μια απ’ τις αποφασιστικές
του «επιδείξεις ισχύος» με πενήντα απ’ τα τελειότερα αεροπλάνα της παγκόσμιας αεροπορικής τεχνολογίας.
Οποιαδήποτε σύγκριση με τα Ελληνικά μαχητικά αεροπλάνα «P.Z.L», «Γκλαντιαίτορς»
ή «Μπλοκ», σε αριθμό ή μαχητική ικανότητα των αντιπάλων Αεροποριών Ε.Β.Α και
Λουφτβάφφε, δεν θα είχε νόημα, και η λαϊκή έκφραση της σύγκρισης δυο ετερόκλητων
δυνάμεων «Όπως η γάτα με το ποντίκι» ίσως να αδικούσε στο ρόλο της «γάτας» την πανίσχυρη αεροπορική ισχύ του Γκαίριγκ.
Μετά από ένα εξάμηνο, υπερ πάντων, αγώνα με τους Ιταλούς όσοι από τους αεροπόρους των καταδιωχτικών είχαν απομείνει συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο της

Βασιλικής (Τρικάλων) έτοιμοι, με τα χιλιοεπισκευασμένα αεροπλάνα, να δώσουν την τελευταία άνιση μάχη στον ουρανό. Νωρίς το πρωί, περί 06:30, από τα Αντιχάσια όρη εμφανίστηκε ένα σμήνος 18 Γερμανικών αεροπλάνων, Junker Ju-87 “Stuka” με κατεύθυνση τα Τρίκαλα ενώ σε μεγαλύτερο ύψος και πάνω απ’ αυτά, πετούσαν άλλα 30
Γερμανικά αεροπλάνα, Messerschmitt “Bf 109”. Χωρίς δεύτερη σκέψη, καθώς αρκούν
το καθήκον και η αφοσίωση στην υπεράσπιση της πατρίδας, οι Έλληνες αεροπόροι τρέχουν ενστικτωδώς στα αεροπλάνα. Η απογείωση αρχίζει με αποφασισμένους, απονενοημένους πιλότους που θέλουν να πουν το δεύτερο δικό τους ΟΧΙ στον πανίσχυρο εχθρό
που σάρωσε αστραπιαία όλη την ηπειρωτική Ευρώπη.
Ο Επισμηνίας Γ. Μόκκας πετώντας με ένα Bloch “MB 151” επιτέθηκε πρώτος στα
“Stuka” κατορθώνοντας να “τραυματίσει βαριά” ένα από αυτά, το οποίο αργότερα έκανε
αναγκαστική προσγείωση μέσα στα χωράφια της περιοχής.
Και ενώ η μάχη με τα «Stuka» έχει αρχίσει, μέσα από τα σύννεφα ξεπροβάλουν τα 30
Γερμανικά αεροπλάνα τύπου Μεσσερσμιτ-109 έτοιμα να δολοφονήσουν ένα γενναίο αντίπαλο σε μια άνιση μάχη, με την αναλογία 4:1 και συντριπτική τεχνολογική υπεροχή.
«Τρία απ’ τα «Me-109» αερομαχούν μ’ ένα Ελληνικό. Το παίρνουν από πίσω και με τη
σειρά τους ένας-ένας το χτυπούν. Περνούν από πάνω του, κάνουν γρήγορες στροφές και
βρίσκονται πάλι από πίσω του.
Η διπλάσια σχεδόν ταχύτητα των «Μέσσερσμιτ» τους επιτρέπει να προλαβαίνουν το
«Μπλοκ» σε κάθε ελιγμό. Ο Επισμηνίας Γιώργος Μόκκας ήταν ο πιλότος της προτίμησης
των τριών Γερμανών πιλότων. Χτυπά και εκείνος τους αντιπάλους του, χωρίς να έχει τη
δυνατότητα να ξεφύγει από τα θανάσιμα δίχτυα που του πλέκουν τα 6 κανόνια και 12 πολυβόλα των τριών εχθρικών «Μέσσερσμιτ» ώσπου ένα βλήμα πυροβόλου τον βρίσκει
πίσω στην ουρά του και του αχρηστεύει τα πηδάλια.
Το «Μπλόκ» πέφτει, ενώ μαύρες λουρίδες καπνού το συνοδεύουν, στόλισμα τ’ ουρανού με πένθιμα κρέπια για το θάνατο του Επισμηνία Γεωργίου Μόκκα.

Ο ηρωικός επισμηνίας καταρρίφθηκε από τον Γερμανό πιλότο Gustav Rödel που ήταν
ένας από τους καλύτερους Γερμανούς αεροπόρους του Β’ΠΠ. Το γεγονός αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στην προσπάθεια του Γιώργου Μόκκα και των άλλων γενναίων ιπταμένων
να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, ως σύγχρονοι σπαρτιάτες του Λεωνίδα, απέναντι
σε έναν αντίπαλο με τεράστια αριθμητική και ποιοτική δύναμη. Η αποφασιστικότητα να
αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς στον αέρα ήταν ένα απονενοημένο διάβημα που πήγαζε
από τον νυν υπερ πάντων αγώνα για την πατρίδα.
Το πλούσιο βιογραφικό1 του Rödel, ο οποίος όταν πήρε μέρος στην αερομαχία των
Τρικάλων ήταν ήδη ένας πολύ έμπειρος και καταξιωμένος, άσσος, πιλότος της
Γερμανικής αεροπορίας, δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην ηρωική προσπάθεια του
Μόκκα να αντιμετωπίσει ως άλλος Δαβίδ ένα πραγματικό Γολιάθ που πέρα από την ικανότητα διέθετε συντριπτική αριθμητική (4:1) και τεχνολογική υπεροχή. Στα γερμανικά
αρχεία ο τύπος του α/φους του Μόκκα αναφέρεται ως Hurricane τον οποίο δεν διέθετε
η Ελληνική Αεροπορία αλλά η Αγγλική. Η λανθασμένη εκτίμηση των Γερμανών πιλότων,
πέραν των άλλων, ίσως να προήλθε και από την έκπληξη που δοκίμασαν όταν ένα δικό
τους α/φος είχε καταρριφθεί από αντίπαλο που δεν θα μπορούσε, γι’ αυτούς, να φέρει
ελληνικά φτερά καθώς αυτά ήταν τσακισμένα από τον πολύμηνο αγώνα, που έδωσαν
κατά των Ιταλών, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε όλο
το μένος τους κατά του Μόκκα ο οποίος θα δεχτεί τη λυσσαλέα επίθεση τριών γερμανικών
αεροπλάνων με την κατάρριψη να πιστώνεται στο Rödel.
Η αερομαχία των Τρικάλων, άγνωστη στο ευρύ κοινό, θα μπορούσε να παρομοιαστεί
μόνο με τη μάχη των Θερμοπυλών. Ο Σμηναγός Ιωάννης Κέλλας, διοικητής της 21ης μοίρας, ως άλλος Λεωνίδας, μαζί με τους άλλους ηρωικούς πιλότους, με 12 λαβωμένα αεροπλάνα, είπαν το δικό τους «Μολών Λαβέ» σε έναν αντίπαλο που η δύναμή του προεξοφλούσε ότι η όποια αντίσταση μαζί του θα ήταν καθαρή αυτοκτονία.
Οι Έλληνες πιλότοι για άλλη μια φορά έδωσαν λαμπρό παράδειγμα αυταπάρνησης,
αυτοθυσίας, αγάπης και υπακοής στην πατρίδα. Όλοι ξεχώρισαν για τη γενναιότητά τους
και ο Γιώργος Μόκκας έπληξε το γόητρο, την έπαρση και την αλαζονεία των εισβολέων
που θεωρούσαν ότι αρκούσε και μόνο η θέα τους για να τρομάξει οποιονδήποτε θα βρισκόταν στο διάβα τους.
Από την έναρξη του πολέμου έως και τη λήξη των επιχειρήσεων του 1940-1941 είχαμε
52 πεσόντες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς πιλότους. Ξεχωριστή θέση στον πάνθεον
των ηρώων κατέχουν ο Υποσμηναγός Ευάγγελος Γιάνναρης που είναι ο πρώτος πεσόν-
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τας αξιωματικός του Β’ΠΠ και ο Επισμηνίας Γεώργιος Μόκκας 2 τελευταίος πεσόντας
αεροπόρος, ενώ έχει καταγραφεί ως ο μοναδικός Έλληνας πιλότος που κατέρριψε γερμανικό βομβαρδιστικό «Στούκας».
Οι Έλληνες αεροπόροι, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, είπαν για άλλη μια φορά ΟΧΙ
στους επίδοξους κατακτητές και δαφνοστεφανώθηκαν ηρωικώς μαχόμενοι υπέρ πατρίδος και ελευθερίας «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», για να υπερασπιστούν τις πανάρχαιες αξίες και τα ιδανικά της ταυτότητας του λαού μας.
ΑΘΑΝΑΤΟΙ !

της Θεσσαλονίκης απ’ όπου εκτελούσε αποστολές Αεροπορικής κάλυψης της Δυτικής
Μακεδονίας. Η μοίρα διέθετε εννέα αεροπλάνα τύπου Bloch MB 151 και δυο AVIA 534.
Μετά τη Γερμανική εισβολή, στις 10 Απριλίου 1941 μετακινήθηκε στο βοηθητικό αεροδρόμιο Βασιλικής Τρικάλων.

Σμηναγός ε.α. Κων/νος Λιούτας
πρόεδρος
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
Παραρτήματος Λάρισας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Gustav Rödel
και Γιώργου Μόκκα
1

Ο Γερμανός πιλότος, άσσος του Β’ΠΠ, Gustav Rödel γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου
1915 στο Μέρσεμπουργκ της Σαξωνίας-Άνχαλτ και ο πατέρας του ήταν σιδεράς. Εισήλθε
στην Πολεμική Αεροπορία (Luftwaffe) της Γερμανίας το 1936 με το βαθμό του Σμηνία. Την
1η Φεβρουαρίου του 1938 προήχθη σε Ανθυποσμηναγό. Το 1939 πήρε μέρος, αρχικά, στον
Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο με τη λεγεώνα “κόνδωρ» και μετά στην εισβολή στην Πολωνία
πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη (κατάρριψη). Ακολούθησε το 1940 η συμμετοχή του
στην επίθεση στη Γαλλία όπου πρόσθεσε τρεις ακόμα νίκες. Στη συνέχεια το 1940 πήρε
μέρος στη μάχη της Αγγλίας όπου σημείωσε άλλες δέκα επιβεβαιωμένες καταρρίψεις
αεροσκαφών Spitfire και Hurricane. Το Μάρτιο του 1941 η μοίρα του Rödel 4./JG 27 μεταστάθμευσε στη Βουλγαρία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο Βαλκανικό μέτωπο.
Στις 6 Απριλίου 1941 πήρε μέρος στην επίθεση εναντίον της Ελλάδας και αργότερα μεταστάθμευσε στην Ανατολική Πρωσία για την υποστήριξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα.
Τον Ιούλιο του 1941 μεταφέρθηκε στο μέτωπο της Αφρικής. Έως το 1943 Rödel είχε επιτύχει 98 νίκες συμμετέχοντας σε 980 αποστολές και διετέλεσε διοικητής της μοίρας
4./JG 27 από το Απρίλιο του 1943 έως το Δεκέμβριου του 1944. Αποστρατεύθηκε το 1971
με το βαθμό του Ταξιάρχου και πέθανε το Φεβρουάριο του 1995.

Προσωπικό της 24ης Μοίρας Διώξεως

Α/φος Bloch MB 151 με Αριθμό Δ173-Το Α/φος του
Γ. Μόκκα είχε Αριθμό Δ172

ΥΓ 2. Αποσπάσματα έκθεσης της 24ης Μοίρας

2

Ο ηρωικός Επισμηνίας, Γιώργος Μόκκας γεννήθηκε το 1917 στο Σιδηρόκαστρο
Σερρών. Τον Οκτώβριο του 1935 εισήλθε στο Τμήμα Υπαξιωματικών Χειριστών της
Σχολής Αεροπορίας (προπολεμική Σχολή Ικάρων) και αποφοίτησε τον Σεπτέμβριο του
1937 με τον βαθμό του Σμηνία. H 24η Μοίρα που υπηρετούσε ο Γ. Μόκκας πριν την έναρξη
του Ελληνοϊταλικού Πολέμου είχε εγκατασταθεί στην Αεροπορική βάση του θριασίου
(Ελευσίνα) Κύρια αποστολή της Μοίρας ήταν (σε συνεργασία με Βρετανική Μοίρα) η αεροπορική κάλυψη της Αττικής. Αργότερα μετακινήθηκε με τις άλλες Μοίρες στο Σέδες

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
1. https://www.haf.gr/history/haf-history/1940-1941/
2. Ηλία Δ. Καρταλαμάκη (Αεροπόρου) «Η Αεροπορία στον πόλεμο του 40»,
3. http://www.luftwaffe.cz/rodel.html
4. http://morisgeorge.com/portfolios/mokkas_greek_bloch_151/

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 553

10

®ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

®AΡΘΡΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ Σ.Τ.Υ.Α.
Το τρίπτυχο ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ-ΙΚΑΡΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ταξιδεύουν στο ίδιο καράβι στην Πολεμική Αεροπορία.
Οι Χειριστές μαζί με τους Τεχνολόγους είναι συνυπεύθυνοι και η συνεργασία τους εκτιμάται για την εγγύηση
και στήριξη της πορείας της Πολεμικής Αεροπορίας .
Οι Τεχνολόγοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι της σχολής Σ.Τ.Υ.Α. παρακολουθούν τη λειτουργία διαφόρων μερών του σύγχρονου αεροπλάνου κι έχουν τη φροντίδα να εφαρμόζουν πιστά τις περιοδικές επιθεωρήσεις,
τις τροποποιήσεις, τους ελέγχους για την καλή λειτουργία τους και την επίλυση διαφόρων βλαβών .
Υπολογίζουν τις ώρες λειτουργίας των εξαρτημάτων τους για να μπορούν να αντικατασταθούν είτε είναι
λήξεως ορίου ζωής [ΛΟΖ] είτε είναι λήξεως ορίου λειτουργίας [ΛΟΛ], για να είναι το αεροπλάνο σε καλή κατάσταση για την πτήση του . Ολα αυτά αναγράφονται λεπτομερώς στα Μητρώα του αεροπλάνου .
Ο Τεχνολόγος υπόλογος παραδίδει στον Χειριστή με εμπιστοσύνη για την ασφάλειά του το αεροπλάνο για την
πτήση του .
Στις διάφορες εργασίες που εκτελούν οι Τεχνολόγοι στα αεροπλάνα μέσα σε αντίξοες συνθήκες εκτίθενται
σε στοιχεία που ακτινοβολούν βλαβερά, τα οποία μαζί με την κόπωση, το άγχος, την αγωνία και τα ξενύχτια
στις νυχτερινές πτήσεις προκαλούν στον οργανισμό τους διάφορες ασθένειες, μέχρι και τον θάνατο .
Γενικά όλοι οι Τεχνολόγοι για την απόδοση των εργασιών τους γράφουν με χρυσά γράμματα ωραία ιστορία,
με απαράμιλλο σθένος μέρα νύχτα χωρίς ωράριο-υπερωρίες-ρεπό και άδεια .
Όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα αεροπλάνα υπογράφουν υπεύθυνα για την ασφαλή πτήση των αεροπλάνων αυτών για να πετάνε και να φυλάνε νέες Θερμοπύλες της Πατρίδας μας .
Οι περισσότεροι Τεχνολόγοι αποκτούν μεγάλη εμπειρία στην εργασία τους και αυτό εκτιμάται από τους
προϊσταμένους τους, οι οποίοι τους αναθέτουν υπεύθυνα καθήκοντα : Προϊστάμενοι διαφόρων συνεργείων,
Αρχιμηχανικοί στις πολεμικές Μοίρες, Αξιωματικοί γραμμής πίστας, εκπαιδευτές στην τεχνική εκπαίδευση
στο αντικείμενό τους, ακόμη και στα επιτελικά γραφεία .
Κατόπιν των ανωτέρων για τις επιδόσεις των Τεχνολόγων, ποια είναι σήμερα η ανταμοιβή τους ;
Πόσοι από αυτούς τους Τεχνολόγους άφησαν την τελευταία τους πνοή στην υπηρεσία ;
Γιατί αποκαλούνται οι Τεχνολόγοι απόφοιτοι της Σ.Τ.Υ.Α. σπονδυλική στήλη της Πολεμικής μας Αεροπορίας
;
Όταν το καθημερινό παραγόμενο έργο τους μετατρέπεται σε μαχητική ικανότητα, ετοιμότητα και αξιοπιστία
που χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η αποστολή σε ένα υψηλό τεχνολογικό φορέα που είναι

η Πολεμική Αεροπορία .
Μήπως ο απαράδεκτος, κατάπτυστος και προβληματικός Νόμος 4407/16 είναι η ανταμοιβή τους ;
Ποια σκοπιμότητα να σβήσετε μέσα σε μια αποφράδα νύχτα μια ιστορία 100 χρόνων την ένδοξη σχολή
Σ.Τ.Υ.Α. ;
Δε γνωρίζουν αυτοί που υπέγραψαν τον Νόμο αυτόν ότι οι Τεχνολόγοι της Σ.Τ.Υ.Α. θα βρίσκονται ακόμη
για 40 χρόνια στην υπηρεσία ;
Κύριε, πρώην αρχηγέ της Πολεμικής Αεροπορίας, έχεις μεγάλη ευθύνη γιατί υπέγραψες και συμφώνησες
μαζί με τον ΥΠΕΘΑ το κλείσιμο της ιστορικής αυτής σχολής . Γιατί τόση εμπάθεια, απαξίωση και εξόντωση για
τους Τεχνολόγους της Σ.Τ.Υ.Α. ;
Όταν πετούσες με τα πολεμικά αεροπλάνα δε σε εκπαίδευαν προηγουμένως οι Τεχνολόγοι στα μηχανήματα
του αεροπλάνου ;
Όταν σου έδιναν την φόρμα του αεροπλάνου, κύριε πρώην αρχηγέ, για να πετάξεις με την υπογραφή τους,
δεν τους είχες εμπιστοσύνη ;
Όταν ήσουν Διοικητής σε πολεμική μονάδα, τι εκτίμηση είχες σ’αυτούς που δούλευαν μέσα στη μουντζούρα
;
Είναι σίγουρο ότι όλοι οι Τεχνολόγοι της Σ.Τ.Υ.Α. εργάζονται φιλότιμα με το ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ και το ΑΙΕΝ
ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ σε οποιαδήποτε απασχόλησή τους!
Γνωρίζεις , κύριε πρώην αρχηγέ, ότι το έμβλημα της σχολής Σ.Τ.Υ.Α. αποτελείται από σύνθεση που απεικονίζει μια ασπίδα σε γαλάζιο φόντο που συμβολίζει την ελληνικότητα και το χρώμα του ουρανού και σε
κόκκινο χρώμα που συμβολίζει το αίμα των αποφοίτων της που έπεσαν για την Πατρίδα ;
Κατόπιν όλων αυτών ΔΗΛΩΝΩ ότι είμαι υπερήφανος που προέρχομαι από την ιστορική και ένδοξη παραγωγική σχολή Σ.Τ.Υ.Α. με την 9η σειρά, γιατί εργάστηκα ως Μηχανοσυνθέτης .
Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάζομαι πάντα ως απόφοιτός της μέχρι και την τελευταία μου πνοή !!!
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α.
9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά,
Ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση Αποστράτων για το στεφάνι που στείλατε στην κηδεία του πατέρα μου Αντωνίου Σάγου. Ο Αντώνιος Σάγος (ΑΜ 2920) γεννήθηκε το 1932
στην Κύμη Ευβοίας και ήταν της δεύτερης σειράς ΣΤΥΑ. Πέθανε στις 21/12/2017 και η
εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Κόκκινο Μύλο
στις 22/12/2017. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μιας κόρης. Αγάπησε και
τίμησε την υπηρεσία του. Για όποια άλλη πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με το
6934418692.
Σας ευχαριστώ και πάλι,
Βασιλική Σάγου

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Eκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Dr. Σπύρο Καρακίτσο, ερευνητή του
ΑΠΘ και γυιό του συναδέλφου Παναγιώτη Καρακίτσου, για τη βράβευση του από
το CEFIL με το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο επιστημονικής καινοτομίας (LRI).
Οικ. Ιωάννη Παναγιώτου Ασμχου ε.α.

Αφιέρωμα στον Ταξίαρχο ε.α.
Λουκά Παπανικολάου
Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος
Λουκάς Παπανικολάου. Είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε
ως συμμαθητή μας με την 26η Σειρά Ικάρων. Εκτιμήσαμε τον
ακέραιο χαρακτήρα και την άκρατη φιλομάθειά του, όμως, το
ψυχικό σθένος που διέθετε, βασισμένο στην τραγωδία που
έζησε στα παιδικά του χρόνια, μας οδηγούσε σε ένα ιδιαίτερο
τρόπο αποδοχής της προσωπικότητάς του,
Ο Λουκάς Παπανικολάου, γεννημένος στο ηρωικό Δίστομο, σε ηλικία 12 ετών γνώρισε την αποτρόπαια μορφή του
πολέμου, όταν στις 10 Ιουνίου του 1944 μονάδα του γερμανικού στρατού κατοχής προέβη στη σφαγή των κατοίκων του
χωριού του. Πριν αρχίσει το μακελειό εκείνης της ημέρας,
ενώ βάδιζε ανυποψίαστος προς το σπίτι του, τον σταμάτησε
ένας Γερμανός και αφού τον άφησε να συνεχίσει τον δρόμο
του τον πυροβόλησε πισώπλατα και μία σφαίρα τον διαπέρασε στον λαιμό. Κατά θεία χάρη το διαμπερές τραύμα δεν
βρήκε κάποιο κρίσιμο ζωτικό όργανο. Τραυματισμένος όπως
ήταν κράτησε την ψυχραιμία του και καταφεύγοντας στην
πρώτη κρυψώνα συγχωριανών του που βρήκε, του παρασχέθηκε κάποια πρόχειρη βοήθεια. Οι Γερμανοί αφού εκτέλεσαν
12 ομήρους που είχαν συγκεντρώσει στο Δημοτικό Σχολείο,
σκορπίστηκαν στο χωριό εκτελώντας αδιακρίτως άνδρες
κάθε ηλικίας, γυναίκες και παιδιά. Μπαίνοντας στα σπίτια και
στα μαγαζιά πυροβολούσαν όποιον εύρισκαν. Ο Παπανικολάου στριμωγμένος με άλλους σε ένα υπόγειο με βαρέλια
κρασί δέχεται τη δεύτερη σφαίρα στο δεξί του πόδι κάτω από
το γόνατο, χωρίς να προσβληθεί η κνήμη. Δίπλα του οι συγχωριανοί ήταν βαριά τραυματισμένοι και ένας ένας ξεψυχούσε. Ο Παπανικολάου μπορεί να μη δέχτηκε θανατηφόρο
κτύπημα, όμως από τον τρόμο του και την αιμορραγία που
είχε, λιποθύμησε. Θα πέθαινε, αλλά το κρασί που έτρεχε από
τα τρυπημένα βαρέλια τον έτσουξε στην πληγή και τον συνέφερε.
Ο Λουκάς Παπανικολάου ως αξιωματικός προσέφερε με
ζήλο τις υπηρεσίες του προς την Αεροπορία. Το 1959, συμμετείχε στην πρώτη ομάδα τού προσωπικού που εκπαιδεύτηκε στο αντιαεροπορικό σύστημα ΝΙΚΗ. Η ομάδα αυτή
πρώτευσε μεταξύ των άλλων ομάδων του ΝΑΤΟ αφού πέτυχε
και στις 12 βολές τον στόχο. Το 2015 ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων τον τίμησε ως επιζώντα της σφαγής του
Διστόμου, μαζί με απόστρατους συναδέλφους, απομάχους του
Β Π.Π., σε ειδική εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΓΕΑ στο
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.
Τον Λουκά πάντα θα τον θυμόμαστε, τον είχαμε φίλο
αγαπητό, αλλά και εκείνος ανταποκρινόταν στα αισθήματά
μας. Πάντα με προθυμία ερχόταν στις συναντήσεις μας και
όταν ακόμη στα τελευταία χρόνια είχε κλονισμένη την υγεία
του.
Αιωνία η μνήμη του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς του, ηρωικού Διστόμου, που τον σκέπασε.
Παναγιώτης – Βαρδής Παπαδάκης
Υπτχος (Ι) ε.α.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Είναι λίγο δύσκολο να βρώ τα κατάλληλα λόγια, για να εκφράσω
τα συναισθήματα, θερμών ευχαριστιών, στο υπέροχο και άριστα
επιστημονικά καταρτισμένο, Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό
της 5.Β! Νοσηλευτικής Μονάδας του 251 ΓΝΑ.
Συγκεκριμένα : πέρα από την επιστημονική τους φροντίδα, προφέροντας μου Κατανόηση, Αγάπη, Στοργή και απαλότητα Πόνου,
συνέβαλαν ουσιαστικά, να ανταποκριθεί ο οργανισμός μου, άμεσα
στην αγωγή και να ξεπεράσω, για μια ακόμη φορά, μια πολύ κρίσιμη
κατάσταση της μακροχρόνιας ασθένειας που ταλαιπωρεί την υγεία
μου.
Θέλω όμως ιδιαίτερα να αναφερθώ στους δυο θεράποντες
Ιατρούς, τον κ. Αγγελάκη και τον κ. Λαμπαδίτη καθώς και σε όλο το
Νοσηλευτικό προσωπικό του ορόφου, γιατί καθόλη τη διάρκεια της
Νοσηλείας μου, σταθήκανε αρωγοί, με την άψογη συμπεριφορά,
και την επιστημονική κατάρτιση, την ευγένεια, την προθυμία και το
γλυκό χαμόγελο. Που ήτανε τα κύρια χαρακτηριστικά, στο να ξεπεράσω την κρισιμότητα του προβλήματος της Υγείας μου.
Ο Θεός να τους έχει πάντα καλά, για να προσφέρουν ακούραστοι,
στο λειτούργημά τους.
Με πολλά πολλά ευχαριστώ και πολύ πολύ αγάπη.
Αγγελική Πάϊκου, σύζυγος Επγου (ε.α.) Πάϊκου Αθαναίου.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σμχος (ΜΤ) Βασίλειος Κωστόπουλος

Σμχος (ΤΜΑ) Δημήτριος Τηνιακός

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1976 (2η Σειρά
ΜΤ/ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 2002.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του έγινε στις 25-11-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Τρύφωνα, στο Κοιμητήριο
Κηφισιάς Αττικής.

Γεννήθηκε το 1930 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1949 (1η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων και ενός γιου. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 29-12-2017.

Ανθσγός (ΤΜΜ) Δημήτριος Κομιανός
Γεννήθηκε το 1935. Αποστρατεύθηκε το 1981
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 27-11-2017 στον Ιερό Ναό Αγ. Θωμά, στο
Κοιμητήριο Πετρούπολης Αττικής.

Σγός (ΤΤΗ) Ηλίας Χρονόπουλος
Γεννήθηκε το 1939 στο Γρέκα Ολυμπίας Ηλείας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1957 (9η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Απεβίωσε την 1/12/2017 στο
251 ΓΝΑ.

Επγός (ΤΜΑ) Αριστοτέλης Αναστασάκος
Γεννήθηκε το 1936 στο Νεοχώριο Γυθείου Λακωνίας. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1957 (9η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Απεβίωσε στις 2/12/2017
στο 251 ΓΝΑ.

Σγός (ΥΔΚ) Κωνσταντίνος Γκόγκος
Γεννήθηκε το 1967 στην Νέα Σάντα Ροδόπης. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1984 (ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 2010.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 9-12-2017 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Λοφαρίου Σαπών Ροδόπης, και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.

Σμχος (Ι) Φραγκίσκος Φραγκιαδάκης
Γεννήθηκε το 1952 στα Χανιά. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1971 (47η Σειρά
ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 1991.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 21-12-2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Χανίων και η
ταφή στο εκεί Κοιμητήριο.

Σμχος (ΤΜΑ) Δημήτριος Ίσσαρης
Γεννήθηκε το 1954 στο Βαθύ Αυλίδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1971
(24η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2006.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 26-12-2017 στον
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη στο Βαθύ Αυλίδας και η ταφή στο εκεί
Κοιμητήριο.

Σγος (ΤΣΕ) Κλεόβουλος Τσανάκας
Γεννήθηκε το 1964 στην Κατερίνη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1983 (35η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2011.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία του
έγινε στις 3-1-2018 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Εκάλης και η ταφή στο
Κοιμητήριο Άνοιξης.

Σμχος (ΤΤΗ) Βασίλειος Αυγερίου
Γεννήθηκε το 1952 στο Μόδι Φθιώτιδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956
(8η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 4-1-2018 στον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Μοδίου Φθιώτιδας και η ταφή στο εκεί Κοιμητήριο.

Ασχος (ΤΜΑ) Κωνσταντίνος Βεζύρης
Γεννήθηκε το 1917 στην Κύμη Ευβοίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1937
(ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) και αποστρατεύθηκε το 1972.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία του και η
ταφή του έγινε στις 5-1-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου στο 2ο
Κοιμητήριο Αθηνών.

Ταξχος (ΜΗ) Βασίλειος Αφράτης
Γεννήθηκε το 1940 στη Χαλκίδα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1959 (11η
Σειρά ΣΜΑ) και αποστρατεύθηκε το 1988.
Απεβίωσε στο 251 ΓΝΑ στις 10-1-2018.

Επγός (ΤΟΠ) Γεώργιος Γκαλανάκης
Γεννήθηκε το 1939 στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958
(10η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και δύο γιών. Η εξόδιος ακολουθία του και η ταφή του έγινε στις 12-1-2018 στον Ιερό Εισοδίων της Θεοτόκου
στους Βώρους Ηρακλείου.

Επγός (ΥΔΚ) Στυλιανός Παπαδάκης
Γεννήθηκε το 1934 στα Περβόλια Κισσάμου Χανίων. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1954 (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) και αποστρατεύθηκε το 1991.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στις 12-1-2018 στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Χανίων και η ταφή του στο
Κοιμητήριο στα Περβόλια Ιναχωρίου Κισσάμου.

Σμχος (ΥΑΔ) Χρυσόστομος Μοσχοβάκης
Γεννήθηκε το 1936 στο Κεφαλοβρύσι Ηρακλείου. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1955 (2η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1990.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 19-1-2018 στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Ασχος (ΥΥΔ) Αθανάσιος Βουτσάς
Γεννήθηκε το 1935 στον Ορχομενό Βοιωτίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1956 (4η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε
στις 27-12-2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Κρυονερίου και η ταφή
στο εκεί Κοιμητήριο.

Ασχος (TTH) Πέτρος Γκλεζάκος
Γεννήθηκε το 1936 στον Πύργο Δυρού Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1956 (8η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 27-12-2017 στο Γ’ Κοιμητήριο Νίκαιας.

Ταξχος (ΙΓΥ) Κωνσταντίνος Αγγέλου
Γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία με την 25η Σειρά
ΣΑ) και αποστρατεύθηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε
στις 29-12-2017 στον Ιερό Ναό Ανάληψης Κορωπίου και η ταφή στο 1ο
Κοιμητήριο Κορωπίου.

Ασμχος (ΤΜΑ) Νικόλαος Αλεξόπουλος
Γεννήθηκε το 1931 στον Πύργο Ηλείας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1950
(2η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 20-1-2018 στον Ιερό
Ναό Αγίας Μαρίνας Καταραχίου Πύργου και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.

Ταξχος (ΜΗ) Παναγιώτης Κυριακού
Γεννήθηκε το 1942 στην Άρμα Θηβών. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1961
(13η Σειρά ΣΜΑ)και αποστρατεύθηκε το 1991.
Ήταν παντρεμένος. Απεβίωσε στις 23-1-2018 στο 251 ΓΝΑ.

Επισμηναγός(ΕΑ) Αθανασιάδης Θεοφύλακτος(Μίμης)
Γεννήθηκε το 1939 στο Ριζό Σκύδρας, Ν.Πέλλας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1958(10η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1985. Ήταν παντρεμένος και
πατέρας δύο κοριτσιών και ενός γιου.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 23-12-2017 στο Γ'
Κοιμητήριο Αθηνών.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους
συναδέλφους μας και στους οικείους τους την, εξ ύψους, παρηγοριά.
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Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

®ANAKOINΩΣΕΙΣ
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑΣΥΒΕΤΑ)
Στην φιλόξενη αίθουσα του Αεροδικείου στους Αμπελοκήπους, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων της Πολεμικής Αεροπορίας έκοψε το Σάββατο
27 Ιανουαρίου τη Βασιλόπιτά του.
Επ’ ευκαιρία της εκδήλωσης ο
Πρόεδρος Υπτχος (Ι) εα Δημήτριος Λαζάρου εκ μέρους του Δ.Σ. του Συν δέσμου τίμησε τον Βετεράνο Απτχο (Ι)
εα Ηρακλή Ναούμ για την πολυσχιδή και
άοκνη συμβολή του στην ανάδειξη του
ΠΑΣΥΒΕΤΑ, απονέμοντάς του τον τίτλο
του Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου
στον οποίον υπήρξε επιτυχημένος Πρόεδρος.
Την πίτα ευλόγησε ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Γκούσκος, ο οποίος στο τέλος ευχαρίστησε
τον ΠΑΣΥΒΕΤΑ για την ευγενή συνδρομή του στον εξοπλισμό των χώρων Λατρείας των δύο
Αεροπορικών Σχολών (ΣΙ & ΣΤΥΑ) στη Δεκέλεια.
Την εορτή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Ταξχος (Μ) Γεώργιος Μπελδέκος εκπρόσωπος
του ΑΓΕΑ, ο Σμχος (ΜΕ) Εμμανουήλ Κουλούρης εκπρόσωπος της ΔΑΕ, ο επίτιμος ΔΑΥ Απτχος (Ι)
εα Κοσμάς Βούρης και οι εκπρόσωποι των αδελφών σωματείων ο Βετεράνος Ταξχος (Ι) εα Γ.
Παντελίδης από την RAFA Αθηνών, ο Υπτχος (ΤΑΜ) εα Ε. Τσαούσογλου από την ΑΑΚΕ, ο Απτχος
(Ι) εα Ε. Γεωργούσης από τον ΣΑΣΙ-Ίκαρο, ο Υπτχος (Μ) εα Ν. Μαργαρίτης από τον ΕΣΜΑ, ο Αμχος
(ΥΥΔ) εα Κ. Λιόζης από τον ΣΑΣΥΔΑ, ο Απτχος (Ι) Γ. Γερούλης από τον ΟΣΜΑ-Ίκαρος και ο Μύρων
Γιαννακάκης από τον Σύλλογο ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ.
Παραβρέθηκαν επίσης μεταξύ των πολλών Μελών και Φίλων του Συνδέσμου και ο Απτχος (Ι)
εα Ηλίας Τσαμουσόπουλος, ο Απτχος (Ι) εα Φ. Φωτιάδης-Νεγρεπόντης, ο Υπτχος (Ι) εα Α.
Στραβοπόδης, Βετεράνος της 335ΜΔΒ Σμχος (Μ) Γ. Γαλανός κ.α.. Τα δύο φλουριά έπεσαν το μεν
ένα στον Ειδ. Γραμμ. του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Ασμχο (ΤΥΤ) εα Κ. Ρώτα και το άλλο στην κυρία Μαρία
Ζαφειροπούλου, κόρη του Βετεράνου Σγου (Ι) εα Πούλιου Ζαφειρόπουλου.
Η εκδήλωση έληξε με πλούσιο μπουφέ στην διάρκεια του οποίου μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα
ανταλλάχθηκαν ευχές και μοιράστηκαν στους παρόντες ημερολόγια της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι Βετεράνοι της Π.Α. εύχονται σε όλους καλή χρονιά και σας περιμένουν στις προσεχείς εκδηλώσεις του ΠΑΣΥΒΕΤΑ που θα γίνουν:
Α) Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στις 11:00πμ, ομιλία του Σγου Δρ. Δημητρίου Βογιατζή «ΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ Π.Α. 25 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ»
Β) Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 στις 11:00πμ, ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον Επγο (ΤΥΜ) εα
Παναγιώτη Καλαμάρα και θέμα: «ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΟΜΕΝΑ DRONES-UAV».
Και οι δύο εκδηλώσεις θα γίνουν στα γραφεία μας στην οδό Δημ. Σούτσου 40 στους
Αμπελοκήπους.
Γραμματεία ΠΑΣΥΒΕΤΑ
Γ. Βουτσινάς
Γιος Βετεράνου

Πρόεδρος
Δ. Λαζάρου
Υπτχος (Ι) εα

- - - Kάλαντα στην Πολεμική Αεροπορία - - Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, στην Αεροπορία
σε όλους του Συνάδελφους, που είναι Εν Ενεργεία
Αρχιχρονιά, Χρόνια Πολλά, στην Αεροπορία
πάντοτε να υψικρατεί, να γράφει ιστορία.
Σε όλους σας Κύριε Αρχηγέ, ως τον απλό Σμηνίτη
η Ένωση σας εύχεται, να μην «ανοίξει μύτη».
Μηχανικοί και Χειριστές, Μοίρες, Επιτελεία
Πολίτες κι Εφοδιαστές, σε πτητική αρμονία.
Ευχές πολλές σας δίνουμε, να έχετε Υγεία
γιατί όλους σας χρειάζεται, η Αεροπορία.
Κι εκεί στο τέλος της χρονιάς, του έτους «δέκα-οχτώ»
«Δείκτης ατυχημάτων», ένα μηδενικό.
Να ‘στε παρόντες άπαντες, σαν δυνατή γροθιά
με όλα τ’ αεροπλάνα και το «δέκα-ενιά».
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά.
Σμχος ε.α. Ηλίας Γ. Σβάρνας

Καινούργια χρονιά ήρθε πάλι να σκεφτώ
να γράψω, να πω, χρόνια πολλά ν’ ευχηθώ,
υγεία, ευτυχία, χαρά, σ’ όλους προσδοκώ,
ελπίδα γι’ αγάπη, ειρήνη στον κόσμο αυτό.
Πόσα όνειρα, βλέψεις για νέα αρχή,
να αλλάξουμε, να κάνουμε μία στροφή
η ζωή μας να πάρει, μιαν άλλη τροπή,
ξεκίνημα νέο, πορεία για αλλαγή.
Ο χρόνος που μπαίνει τόσο νέος αυτός,
ο γέρος που φεύγει, άσπρος, σκυφτός,
μαζί του να πάρει, ημέρες, ώρες πικρές,
να φέρει ποθώ ευτυχίας, αγάπης, στιγμές.
Κωνσταντίνα Κότση

337ΜΠΚ - ΑΣΜΙΑΣ
Νεκτάριος Νότας
Στο πέρασμα του χρόνου
είμαι ακόμη εδώ.
Απ’ την ανατολή της ζωής
μία λάμψη ανέτειλε
μέσα στην ψυχή μας.
Είναι η 337ΜΠΚ
Ένα όνομα μιας ιστορίας.
Οι μυριάδες σου είναι εδώ
έρχονται και ξανάρχονται
η μνήμη τους δεν σε ξεχνά.
Καλλιεργείς το πνεύμα
η κυριαρχία είναι η ψυχή σου
και εφιάλτης του εχθρού.
Με πυραύλους αρματωμένη περιπολείς
Το φράγμα του ήχου σπας
για να τρομάξεις
και πάμφωτος τυφλώνεις
Ένα φάντασμα
Κοιτάν δεξιά, ζερβά και συ πουθενά
Θεοσκότεινος στον εχθρό
το φάντασμα των Ελλήνων
Στα έγκατα βάθη του Άδη περνάς
Ελλήνων κρόταλα χτυπούν
σμιλεύοντας φάντασμα ζοφερό
Φυσά μαΐστρος, σε ανεβάζει ψηλά
Η όστρια μες του ήλιου ζωντάνια
με τη στάλα να δροσίζει
Γαρμπής θύελλα δεν ξεγελά
μες στους ανέμους ξεφεύγεις τον εχθρό
Και σαν μαϊστράλι τους εκτοπίζεις
Και συ λεβάντε με δύναμη
σπρώχνεις τους εχθρούς
σαν από κύμα στα βράχια
χίλια κομμάτια γίνονται.
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ΛΑΡΙΣΑ
1. Διάλεξη για το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς των
ε.α. και ε.ε. στελεχών των ΕΔ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26/09/2017 στη Δημοτική Πινακοθήκη
του μουσείου Κατσίγρα, στη Λάρισα, ενημερωτική διάλεξη για το νέο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα των ε.α. και ε.ε. στελεχών των ΕΔ και
ΣΑ καθώς και των ορφανικών μελών. Διοργανωτής ήταν η
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας και κύριος ομιλητής ο οικονομολόγος-εργατολόγος, τ. Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιώργος
Ρωμανιάς.
Ο κ. Ρωμανιάς αναφέρθηκε αρχικά στο σημερινό συνταξιοδοτικό καθεστώς καθώς και τις αλλαγές που έχουν επέλθει δίνοντας έμφαση στην
κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του. Στη συνέχεια περιέγραψε διεξοδικά νομοθετικές διατάξεις
που αφορούν τους αποστράτους καθώς και τα ε.ε στελέχη των ΕΔ και ΣΑ.
Στο τέλος της διάλεξης κ. Ρωμανιάς απάντησε σε ερωτήσεις και απορίες
των παρευρισκομένων.
Την εκδήλωση προσφώνησε ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παράρτημα
Λάρισας, Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας. Συμμετείχαν η Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού/Παράρτημα Λάρισας (ΕΑΑΣ/Παρ. Λάρισας), ο
Σύνδεσμος Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Ν.
Λάρισας, η Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστών Ν. Λάρισας, η Ένωση
Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ).
Στο πάνελ που πλαισίωνε τον κ. Ρωμανιά, εκτός του προέδρου της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της
ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας, Υποστράτηγος ε.α. Χρήστος Σβερώνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής
Αστυνομίας κ. Θεόδωρος Χρυσόμαλλος, ο πρόεδρος της Ένωσης
Αποστράτων Πυροσβεστών Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Χαλκιάς και ο πρόεδρος
Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Υποσμηναγός
ε.ε. Θωμάς Ντιντιός.
Από την ΕΑΑΑ παραβρέθηκαν ο γραμματέας του ΔΣ, Ασμχος ε.α.
Κων/νος Αναγνωστάκης καθώς και το μέλος του ΔΣ και πρόεδρος του
ΣΑΣ, Σμχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας ευχαριστεί θερμά τον κ. Ρωμανιά
για την αποδοχή της πρόσκλησης, τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ Απτχο (Ι) Σ.
Καββούρη για την ένθερμη συμπαράστασή του, το Δήμαρχο Λαρισαίων κ.
Απόστολο Καλογιάννη για την παραχώρηση της αίθουσας και το δημοτικό
σύμβουλο Σγο ε.α. Μιχάλη Αναστασίου, το Δκτη της 140 ΣΕΠΗΠ Σμχο (Ι)
Αθανάσιο Πανταζή για την πολύτιμη βοήθειά του, όλους τους συντελεστές
της εκδήλωσης καθώς και τους παρευρισκόμενους ε.α, ε.ε συναδέλφους
και ορφανικά μέλη.
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ΕΚΑΕ Σμχος (Ι) Δημήτριος Κωστογλίδης, ο Υδκτης ΚΕΔΑ Σκοτίνας Ασμχος
(Ι) Γεώργιος Σταφυλίδης, ο Δκτης ΜΕΕΠ της 110 ΠΜ Ασμχος Ιωάννης
Τριανταφυλλίδης, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών Λάρισας Βασίλειος Διβάνης καθώς και πλήθος ε.α συναδέλφων και συγγενείς των εκλιπόντων.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα:
α) Τον Δκτη της 110 ΠΜ Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη για την αμέριστη συμπαράστασή του στην οργάνωση της εκδήλωσης.
β) Τον προϊστάμενο της Λέσχης Αξιωματικών Επγο κ. Αλέξανδρο Τζερεμέ
καθώς και το προσωπικό για την άψογη εξυπηρέτηση των καλεσμένων καθώς
και για την ευγενική προσφορά του καφέ εκ μέρους τους.
γ) Όλους όσους τίμησαν τη μνήμη των συναδέλφων με την παρουσία τους.

4. Εκδηλώσεις για την Εορτή της Π.Α στη
Λάρισα/Διμοιρία Επιδείξεων ΣΤΥΑ
Στις 8-11-2017 κορυφώθηκαν στη Λάρισα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ στην
110 Πτέρυγα Μάχης Λάρισας. Στις 10:00 παρουσία του Αρχηγού της Τ.Α,
Απτχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, τελέστηκε στο μνημείο πεσόντων επιμνημόσυνος δέηση και κατάθεση στεφάνων από τον Αρχηγό της Τ.Α και το
Δκτη της 110 ΠΜ Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη. Αμέσως μετά ακολούθησε η
δοξολογία από τον Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Λάρισας κ.κ Ιγνάτιο παρουσία στρατιωτικών και πολιτικών αρχών.

Στο τέλος της ξενάγησης ο πρόεδρος του Παραρτήματος Σγος ε.α.
Κων/νος Λιούτας σε ανάμνηση της επίσκεψης επέδωσε στον Κυβερνήτη
του «Αβέρωφ» Αρχιπλοίαρχο Σωτήριο Χαραλαμπόπουλο πλακέτα με το
έμβλημα της ΕΑΑΑ τονίζοντας τη βαθιά συγκίνηση όλων των μελών για
το πλοίο που έμελλε να γίνει μύθος από τις πρώτες ημέρες της επιχειρησιακής του δράσης.
Ο κυβερνήτης αφού ευχαρίστησε το ΔΣ και τα μέλη του Παραρτήματος,
επέδωσε τον αναμνηστικό θυρεό του πλοίου και ανέφερε ότι με ισχυρό
πολεμικό ναυτικό, κυρίαρχο των θαλασσών και του Αιγαίου η πατρίδα μας
θα είναι πάντα δυνατή και ελεύθερη.
Τιμή και Δόξα στους ήρωες του «ΑΒΕΡΩΦ»

6. Παρουσίαση στην ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας του νέου
Βιβλίου της ποιήτριας κα. Κων. Κότση
Το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Κότση με τίτλο «Ποιητική προσέγγιση
καρδιάς» παρουσιάστηκε την Τρίτη 28-11-2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παράρτημα
Λάρισας.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας/παράρτημα Λάρισας και την Ένωση Λογοτεχνών Συγγραφέων
Λάρισας (ΕΛΟΣΥΛ). Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Παραρτήματος,
Σγος ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας. Για το περιεχόμενο του βιβλίου μίλησε
η φιλόλογος-συγγραφέας Βασιλική Καρατάσιου-Τσιώλη ενώ αποσπάσματα διάβασαν οι Βασίλης Σφέτσιος (ποιητής), Άννα Καραβασίλη-Σχοινά
(δημοσιογράφος) και η Μαρία Προβατά (ποιήτρια). Για το έργο της μίλησε
και η ίδια η συγγραφέας. Ο μουσικός, Ασμχος ε.α. Νίκος Παρακευόπουλος
τραγούδησε, μελοποιημένα από τον ίδιο, ποιήματα της συγγραφέως. Στο
τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Παραρτήματος, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, επέδωσε στην κ. Κότση αναμνηστική πλακέτα και τιμητικό
δίπλωμα για την προσφορά της στην ποίηση και τον πολιτισμό.
Συντονίστρια ήταν η πρόεδρος της ΕΛΟΣΥΛ κ. Δήμητρα Μπαρδάνη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 –
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
1. Εκδήλωση για τον Πεσόντα Σμηναγό
Αθανάσιο Μπατσαρά

2. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο
Μουσείο Μάχης Σαρανταπόρου στο Χάνι Χατζηγώγου
Το πρωί της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε, στο χώρο του Μουσείου Μάχης Σαρανταπόρου, εκδήλωση μνήμης στο πλαίσιο
της 105ης επετείου της Μάχης του Σαρανταπόρου, παρουσία του Δκτου
της 1ης Στρατιάς, στρατηγού Δημόκριτου Ζερβάκη, του Αρχηγού της Τ.Α,
Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, του Δήμαρχου Ελασσόνας Νίκου
Ευαγγέλου, του Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, Δημήτρη Παπαδημόπουλου,
καθώς και πλήθους κόσμου. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση έγινε κατάθεση
στεφάνων, ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια τηρήθηκε
ενός (1) λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων, Αξιωματικών,
Υπαξιωματικών και Στρατιωτών ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές και
έριξε βολές υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας. Για την
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος, Σγος ε.α.
Κων/νος Λιούτας. Για την ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας στεφάνι κατέθεσε ο
πρόεδρος, Αντγος ε.α. Κων/νος Βλάχος

Από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του
Παραρτήματος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας ο οποίος κατέθεσε στεφάνι, μέλη του ΔΣ και πλήθος μελών του Παραρτήματος.
Στο πλαίσιο του εορτασμού, το απόγευμα της Τρίτης 07 Νοε 2017 διμοιρία επιδείξεων της ΣΤΥΑ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επίδειξη στην
κεντρική πλατεία της Λάρισας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στους
Λαρισαίους, περηφάνια και συγκίνηση στους αποστράτους και ιδιαίτερα
στους αποφοίτους της ΣΤΥΑ που είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν. Η διμοιρία επανέλαβε την επίδειξη αμέσως μετά τη δοξολογία αποσπώντας το θαυμασμό των παρισταμένων και τα θερμά συγχαρητήρια του
Αρχηγού της ΤΑ, Απτχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη και του Διοικητή της 1ης
Στρατιάς, Στρατηγού Δημόκριτου Ζερβάκη.

Την Κυριακή 03-12-2017 πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη η εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Σμηναγό Αθανάσιο Μπατσαρά που έπεσε υπέρ
πατρίδος στις 05-12-2007 κατά τη διάρκεια νυχτερινής άσκησης με αεροσκάφος τύπου F-16. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Κατερίνης
και η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας /Παράρτημα Λάρισας.
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και συνεχίστηκε με χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Κατερίνης Σάββα Χιονίδη ενώ στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, Σγος ε.α.
Κων/νος Λιούτας.
Ομιλία έγινε από τον Υποπτέραρχο (Ι) ε.α. Δημήτριο Παπαμιχαήλ, ο οποίος μίλησε για «τα υψηλά ιδανικά, με τα οποία πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή
ο αείμνηστος Σμηναγός», ενώ με συγκίνηση, απευθυνόμενος στην οικογένεια του Σμηναγού και ειδικά στο γιο του Αλέξανδρο τόνισε: «Αλέξανδρε
θέλω να ξέρεις ότι ο πατέρας σου ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος και να
είσαι πολύ υπερήφανος για εκείνον».
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, από τον Δήμαρχο Κατερίνης Σάββα
Χιονίδη, εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας από τον Τξχο (Ι) Πέτρο
Παπανάκο, από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, Σγο ε.α.
Κων/νο Λιούτα, για τον Πανελλήνιο σύλλογο οικογενειών Πεσόντων
Αεροπόρων (ΠΑΣΟΙΠΑ) από τη σύζυγο του ήρωα Σμηναγού, Ελένη
Χρυσοπούλου, από τον πρόεδρο της ΕΑΑΣ Πιερίας Ταγματάρχη ε.α.
Γεώργιο Χατζημαλλή, από τον σύλλογο Κρητών Ν. Πιερίας «ΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ», από τον Μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Ρυακίων «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο ΟΛΥΜΠΙΟΣ», από τον Πιερικό Ρυακίων, από την οικογένεια
του πεσόντος και ειδικότερα από τον πατέρα Αλέξανδρο Μπατσαρά και το
γιο του αείμνηστου Σμηναγού, Αλέξανδρο.
Τέλος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κατερίνης, ενώ άγημα της πολεμικής αεροπορίας απέδωσε τιμές.

5. Επίσκεψη ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
στο Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ»

3. Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ Πεσόντων και
Τεθνεώντων της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, παρουσία του Αρχηγού της Τ.Α
Απτχου (Ι) Γεώργιος Μπλιούμη, πραγματοποιήθηκε από την
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας το ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες και
θανόντες συναδέλφους.
Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε μετά τη Θεία Λειτουργία από τον
Πρωτοπρεσβύτερο στρατιωτικό ιερέα, Αθανάσιο Τσιμενίδη, στον Ιερό Ναό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 110 Π.Μ και ακολούθησε παράθεση
καφέ στη αίθουσα «Ερατώ» της Λέσχης Αξιωματικών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δκτης ΑΚΕ Τξχος
Παναγιώτης Καραδημητρίου, ο ΔΕΕ της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Ανάργυρος
Μοστρούφης, ο Δκτης ΔΑΚ Σμχος (Ε) Πλάτων Γαβριηλίδης, Ο Υδκτης του

Στις 24-11-2017 μέλη της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας επισκέφθηκαν
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το ιστορικό πλοίο ''ΑΒΕΡΩΦ'' το οποίο λειτουργεί ως Μουσείο και γνώρισαν από κοντά ένα κομμάτι της ιστορίας
μας και την προσφορά του στην ελευθερία της Πατρίδος μας.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης
και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ο βουλευτής Πιερίας Χαρίλαος Τζαμακλής,
η βουλευτής Πιερίας Μπέττυ – Ελισάβετ Σκούφα, η αντιδήμαρχος
Κατερίνης κα. Πιπίτσα Μακρίδου, ο Διοικητής της 110 ΠΜ Σμχος (Ι)
Απόστολος Χόρτης, ο Δκτης του ΚΕΔΑ Σκοτίνας Σμχος (Ι) Γεώργιος
Φιλιππίδης, ο Δκτης της 337 Μοίρας Ασμχος (Ι) Ιωάννης Παπαχαράλαμπος,
ε.ε. συνάδελφοι από την 337 Μοίρα και την 110 ΠΜ, ε.α. Αξκοι της Π.Α, ο
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πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Θεσσαλονίκης Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Δανιηλίδης,
δημοτικοί, περιφερειακοί, τοπικοί σύμβουλοι κ.α. εκπρόσωποι τοπικών
αρχών, φορέων, συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας ευχαριστεί θερμά:
To Δήμο Κατερίνης και ιδιαίτερα το Δήμαρχο κ. Σάββα Χιονίδη για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Την Αντιδήμαρχο Κατερίνης κα. Πιπίτσα Μακρίδου για τη συνεργασία
και την καθοριστική συμβολή της στην οργάνωση της εκδήλωσης.
Όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του αείμνηστου
Σμηναγού.

2. Φιλανθρωπική Εκδήλωση Γυναικών
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
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τα βραβεία στους αριστεύσαντες μαθητές. Η εκδήλωση έκλεισε με την παράθεση μικροδεξίωσης.
Την εκδήλωση τίμησαν εκτός από τους προαναφερθέντες ο Δκτης της
110 Π.Μ Σμχος (Ι) Απόστολος Χόρτης, ο Δκτης της 140 ΣΕΠΗΠ Σμχος (Ι)
Αθανάσιος Πανταζής, ο ΔΕΕ του ΕΚΑΕ Σμχος (Ι) Δημήτριος Κωστογλίδης,
ο ΔΕΕ του ΑΚΕ Ασμχος Ηλίας Ντουρούμογλου, ο Υδκτης ΚΕΔΑ Σκοτίνας
Ασμχος (Ι) Γεώργιος Σταφυλίδης, ο πρόεδρος της Λέσχης Αξκων της 110
ΠΜ Επγος Αλέξανδρος Τζερεμές και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Νομού Λάρισας κ. Απόστολος Βερέμης.
Το ΔΣ συγχαίρει όλα τα παιδιά και τους γονείς για την επιτυχία τους και
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα την κα. Τασιούλη και
όλους τους προσκεκλημένους που τίμησαν με την παρουσία τους τους
βραβευθέντες.

Στις 07-12-2017 οργανώθηκε από το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας εκδήλωση προς τιμή των γυναικών της ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς η οποία είχε και φιλανθρωπικό
σκοπό.
Η ζωντανή μουσική ενθουσίασε την παρέα και το κέφι και ο χορός κράτησαν αμείωτα όλη τη βραδιά.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει:
Όλες τις κυρίες που συμμετείχαν στην εκδήλωση και ιδιαίτερα την κα.
Χάιδω Τσακιρίδου για τη συμβολή της στην οργάνωση της εκδήλωσης.
Τον πρόεδρο της Λέσχης Αξιωματικών της 110ΠΜ, Επγο Αλέξανδρο
Τζερεμέ και το προσωπικό για την υποστήριξή τους.
Το συνάδελφό μας Ασμχο ε.α. Νίκο Παρασκευόπουλο που για άλλη
μια φορά, αφιλοκερδώς, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να πλαισιώσει την
εκδήλωση καλλιτεχνικά (τραγούδι-αρμόνιο).

6. ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

3. Εθιμοτυπική επίσκεψη προέδρου και νέου
ΔΣ/ΕΑΑΣ-Παράρτημα Λάρισας στην ΕΑΑΑ/Παρ.
Λάρισας
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας πραγματοποίησε στις 13-12-2018 ο πρόεδρος, Αντγος ε.α. Κων/νος Βλάχος και το νέο
ΔΣ της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας. Τους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος, Σγος
ε.α. Κων/νος Λιούτας και σύσσωμο το ΔΣ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και επαναβεβαιώθηκε η άριστη σχέση και η κοινή βούληση για εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας προς όφελος των μελών.

4. Ανταλλαγή Ευχών Μελών ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας

Το Σάββατο, 20-1-2018 πραγματοποιήθηκε στην 110 ΠΜ η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας/Παράρτημα Λάρισας. Σε μια κατάμεστη αίθουσα οι ε.α. αξιωματικοί και οι οικογένειές τους απήλαυσαν μια όμορφη βραδιά με κέφι και
χορό που κράτησε έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά το καλωσόρισμα
που έγινε από τον πρόεδρο του Παραρτήματος, Σγο ε.α. κ. Κων/νο Λιούτα,
ακολούθησε η ευλογία και η κοπή της Βασιλόπιτας από τον ιερέα του ΑΤΑ,
πρωτοπρεσβύτερο Αθανάσιο Τσιμενίδη από κοινού με τον εκπρόσωπο του
Σεβασμιωτάτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ Ιγνάτιο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ
Απτχος (Ι) ε.α. Σπυρίδων Καββούρης, ο Τξχος (Ι) Κων/νος Κελλάρης ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας, ο Βουλευτής Λάρισας
κ. Χρήστος Κέλλας, ο Βουλευτής Λάρισας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο
Βουλευτής Λάρισας κ. Κων/νος Μπαριώτας, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων
και συνάδελφος Γιώργος Ζαούτσος, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ.
Απόστολος Μπέμπης, η Αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου
Λαρισαίων κ. Καραλαριώτου, ο Δκτης της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Απόστολος
Χόρτης, ο Υδκτης της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Χρήστος Κακατάτσης, ο Υδκτης του
ΕΚΑΕ Σμχος (Ι) Γεώργιος Μπομπόλης, ο Υδκτης του ΑΚΕ Σμχος Δημήτριος
Σιγάλας, ο Υδκτης του ΚΕΔΑ Σκοτίνας Σμχος (Ι) κ. Γιώργος Σταφυλλίδης,
εκπρόσωπος του Στρατηγού της 1ης Στρατιάς, ο πρόεδρος της
ΕΑΑΑ/Πρέβεζας Σμχος ε.α. Αθανάσιος Κεραμιδόγλου, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ Σμχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς, ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Λάρισας Απόστολος Βερέμης,
ο πρόεδρος του συλλόγου αποστράτων χωροφυλακής και Ελληνικής
αστυνομίας κ. Θεόδωρος Χρυσόμαλλος, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και συγκεκριμένα:
α. Το Δκτη της 110 ΠΜ, Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη
β. Τον πρόεδρο της λέσχης Αξκων της 110 ΠΜ Επγο Αλέξανδρο τζερεμέ.
δ. Όλο το μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό της λέσχης.
ε. Τον Αρχιλοχία Δημήτριο Τσιοκάνη για τη φωτογράφιση.
στ. Τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες για τη συμμετοχής τους.
ΥΓ. Το φλουρί βρήκε η συνάδελφος Σγος ε.α. Αντωνία Κοκκίνου.

Την Πέμπτη 21-12-2017 σε μια λιτή εκδήλωση, αλλά με πολύ συναδελφική αγάπη και μεράκι, οργανωμένη από το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα
Λάρισας, τα μέλη του Παραρτήματος αντάλλαξαν εγκάρδιες ευχές για τα
Χριστούγεννα και το νέο χρόνο.
Το ΔΣ ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση και ιδιαίτερα του συναδέλφους που συνέδραμαν την προσπάθεια του ΔΣ.

7. Εκδήλωση προς τιμή του «ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ»
5. Εκδήλωση Βράβευσης Αριστούχων
Μαθητών 2016-2017
Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29
Δεκεμβρίου 2017 στο Παράρτημα Λάρισας της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας η τελετή βράβευσης 45 αριστούχων μαθητών,
παιδιών αποστράτων Αξκων, της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού
έτους 2016– 17.
Το καλωσόρισμα έγινε από τον πρόεδρο του παραρτήματος Σγο ε.α. κ.
Κων/νο Λιούτα και ακολούθησε χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κων/νο Αγοραστό, τον Εκπρόσωπο του Αρχηγού της Τ.Α,
Τξχο (Ι) Κωνσταντίνο Κελλάρη, τον Αντιδήμαρχο Λαρισαίων κ. Γιώργο
Ζαούτσο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
κ. Γιώργο Λαδόπουλο, τον Πρωτοπρεσβύτερο, Σχη ιερέα του ΑΤΑ
Αθανάσιο Τσιμενίδη και την Αρχηγό της Μείζονος αντιπολίτευσης του
Δήμου Λαρισαίων κα. Ρένα Καλαραριώτου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομιλία από την εκπαιδευτικό κα. Μαρία Τασιούλη και επιδόθηκαν

Στις 27-01-2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Ονοματισμού της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Ελληνοπύργου Καρδίτσας προς τιμήν
του «ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ».
Μετά από πρόσκληση την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας ο οποίος κατέθεσε στεφάνι και ο
Γραμματέας Επγος Αθανάσιος Ντιγκμπασάνης.

ΠΑΤΡΑ
1. Την Παρασκευή 22-12-2017 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε
στο χώρο της λέσχης (Γούναρη 77, 3ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου (τέκνα αποστράτων συναδέλφων) σχολικού έτους 2016 - 2017. Τα τιμητικά διπλώματα απένειμε ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης.
2. Παρασκευή 22-12-2017 και 29-12-2017 τις πρωινές ώρες παρετέθησαν γλυκίσματα και ποτά στους συναδέλφους, στο χώρο της λέσχης
Παραρτήματος, με την ευκαιρία των εορτών.
3. Την 14 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α
Παράρτημα Πάτρας έκοψαν την Βασιλόπιτα για τα Μέλη του Παραρτήματος.
Σε μία κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ευχήθηκαν Καλή Χρονιά Προσωπική
και Οικογενειακή Υγεία και Ευτυχία. Επ΄ ευκαιρία της εκδήλωσης επιδόθηκε σε πρώην Μέλη του Δ.Σ τιμητική πλακέτα για την προσφορά τους
στην Ε.Α.Α.Α, στους Ασμχο ε.α Γεώργιο Θεοδοσίου , Ασμχο ε.α Νικόλαο
Παπασάββα, Επγό ε.α Γιάννη Ζαχαράκη και Σγό ε.α Φίλιππο Ματράκα.
4. Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο
και στο όμορφο περιβάλλον του κέντρου ΄΄ΚΟΡΑΛΛΙ΄΄ η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των Μελών της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας του Παραρτήματος Πάτρας που διαμένουν στο
Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Το σύνολο σχεδόν των Συναδέλφων ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δ.Σ και περάσαμε μια όμορφη βραδιά. Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Ασμχος ε.α. Βασίλειος
Χρόνης, ο οποίος και ευχήθηκε τα Χρόνια Πολλά. Το φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε στον Επγο ε.α . Ζήσιμο Νικολοβγένη. Ευχαριστούμε όλους
που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και ιδιαίτερα τον Ασμχο
ε.α Νίκο Αθανασόπουλο για την άρτια οργάνωση.
5.Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη
Αξιωματικών της 117 ΠΜ η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των
Μελών της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας του
Παραρτήματος Πάτρας που διαμένουν στο Νομό Ηλείας. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκε και ο Δκτής της Πτέρυγας Ταξίαρχος (Ι) Νικόλαος
Κωσταβάρας. Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος του Παραρτήματος,
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δκτή για την φιλοξενία και ευχήθηκε τα Χρόνια Πολλά στα Μέλη μας. Το φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε στον Ασμχο ε.α . Θεόδωρο Παναγιωτόπουλο. Στη συνέχεια
παρατέθηκε γεύμα. Ευχαριστούμε όλους που τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση και το Προσωπικό της Λέσχης για την άρτια οργάνωση
και εξυπηρέτηση.
6. Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Ναύπακτο
και στο όμορφο περιβάλλον του κέντρου ΄΄ΣΟΥΣΟΥΡΟ΄΄ στην παραλία
της Ψανής η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των Μελών της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας του Παραρτήματος
Πάτρας που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και
Φωκίδας. Το σύνολο σχεδόν των Συναδέλφων ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δ.Σ και περάσαμε μια όμορφη βραδιά. Το καλωσόρισμα έκανε
ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης, ο οποίος
και ευχήθηκε τα Χρόνια Πολλά. Το φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε στον
Ασμχο ε.α . Κων/νο Ευθυμιόπουλο και ο οποίος μας εξέπληξε με την μελωδική φωνή του τραγουδώντας τραγούδια της τάβλας.
7. Στην κοπή πίτας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
Νομού Αχαίας την 21-1-2018, το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Ασμχος ε.α.
Χρήστος Σηφάκης
8. Στην κοπή πίτας του Συλλόγου συνταξιούχων υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νομού Αχαΐας την 22-1-2018, το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Οργανωμένη συμμετοχή πενήντα (50) μελών του Παραρτήματος, στο
συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στις 21-1-2018 στη Θεσσαλονίκη.
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
Ομιλία του Απτχου (Ι) ε.α Ευάγγελου Γεωργούση σε Ημερίδα της 1ης Στρατιάς στην Λάρισα την 25/9/17,
στην οποία συμμετείχε ως συνδιοργανωτής και ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας(ΣΕΕΘΑ).
Κυρίες και Κύριοι,
Οι προηγούμενοι ομιλητές με επιστημονικό και καθαρό τρόπο μας περιέγραψαν, μας έδωσαν την εικόνα του γεωπολιτικού περίγυρου της χώρας μας.
Συγκυριακές λοιπόν καταστάσεις, φαίνεται ότι έχουν μπλέξει χώρες, λαούς,
έθνη, θρησκείες , αλλά και συμφέροντα, σε ένα ‘’κουβάρι’’ Γόρδιου δεσμού.
Όπως διαπιστώνουμε , κάθε μέρα, η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία δεν
επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών προβλέψεων για την πορεία αυτής της χώρας
υπό την σημερινή της ηγεσία. Το βέβαιο είναι ότι η μέχρι τώρα πεποίθηση περί
εξασφαλισμένων συνόρων παρουσιάζει σοβαρές αμφιβολίες, τουλάχιστον όσον
αφορά εμάς προς ανατολάς.
Φαίνεται ότι την περίοδο που περνάμε την χαρακτηρίζουν νέα δεδομένα, ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής, κυρίως για όσους έχουν αναλάβει εθνικές ευθύνες. Δεν ,νομίζω, ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για οικονομική εξασφάλιση
είτε μέσα , είτε έξω από την Ε.Ε, αλλά ούτε και περί εθνικής συνοριακής ασφάλειας, εντός αυτής της τεράστιας περιοχικής αστάθειας. Θα έλεγα, συμπερασματικά, ότι και τα δύο, Εθνική Οικονομία και Ασφάλεια απαιτούν πρώτα και πάνω
από όλα, Εθνική Αυτάρκεια .
Και για μεν την οικονομία της Χώρας, άλλοι ειδικότεροι εμού μπορούν να
έχουν απόψεις και προτάσεις. Προσωπικά θα προσπαθήσω να προσεγγίσω την
ανάγκη για επάρκεια στην Εθνική μας Ασφάλεια. Είναι δε γνωστό ότι στον όρο
Ασφάλεια, σήμερα, συμπεριλαμβάνουμε και την Άμυνα. Δεν είναι πλέον δύο ξεχωριστές έννοιες και κατ’ επέκταση ξεχωριστές δράσεις, ίσως και ευθύνες. Οι
αρμοδιότητες μπορεί να διαχωρίζονται. Το θέμα όμως είναι ένα: Η Εθνική
Ασφάλεια, μεγάλο μέρος της οποίας είναι η Άμυνα έναντι εξωτερικών κινδύνων
και απειλών .
Ουσιαστική εξωτερική στρατιωτική απειλή η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει,
πλην αυτής εκ της Τουρκίας . Αυτή είναι ουσιαστική, φανερή και πολύ συγκεκριμένη και νομίζω ότι δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι μπορεί να μειωθεί
στο ορατό μέλλον. Δεν υπάρχει τούρκος πολιτικός που να μην έχει στο πολιτικό
του πρόγραμμα συγκεκριμένες διεκδικήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Όσον
αφορά τα νησιά που διεκδικούν στο Αιγαίο, απλώς τον αριθμό αλλάζουν. Άλλος
θέλει 16-17, άλλος 25 και κάποιες εκδοχές τα έχουν ανεβάσει στα 150. Εξ άλλου
ο πρώην τούρκος ΥΠΕΞ και Πρωθυπουργός, το έχει γράψει τόσο καθαρά ώστε
να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία. Γράφει στο γνωστό βιβλίο του: ‘’ Το γεγονός
ότι η συντριπτική πλειονότητα των νησιών του Αιγαίου βρίσκεται υπό ελληνική
κυριαρχία αποτελεί το σημαντικότερο αδιέξοδο της πολιτικής της εγγύς θαλάσσιας περιοχής της Τουρκίας. Η βασική πηγή προβλημάτων στο Αιγαίο είναι η αγεφύρωτη αντίφαση μεταξύ γεωλογικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας και
του ισχύοντος καθεστώτος.’’ Νομίζω ότι εδώ έχουμε την θεωρεία της ναζιστικής
Γερμανίας περί ’’ ζωτικού χώρου’’ σε τουρκική έκδοση. Και για την Κύπρο ο ίδιος
κύριος τονίζει εμφατικά : ‘’Κυπριακό θέμα η Τουρκία θα έπρεπε να θέτει και να
συντηρεί , έστω και αν στο νησί δεν υπήρχε κανείς μουσουλμάνος τουρκικής καταγωγής.’’ Έτσι φαίνεται ότι η τουρκική απειλή κατά της Ελλάδος και της Κύπρου
θα είναι συνεχής, ανεξάρτητα ποίος κυβερνάει αυτή τη χώρα.
Σε όλους είναι γνωστό ότι ένα από τα κύρια μέσα που χρησιμοποιεί η τουρκική
εξωτερική πολιτική για την σταδιακή επίτευξη των στόχων της , ήταν , είναι και
θα συνεχίσει να είναι η ισχύς και οι εκάστοτε δυνατότητες του στρατιωτικού της
οργάνου. Είναι μία παράδοση, μία πίστη στην αξία του, η οποία ,νομίζω ότι έρχεται
από της εμφανίσεως των Οθωμανών στην περιοχή και της σταδιακής, διά αυτής
της ισχύος, ιδρύσεως της αυτοκρατορίας των. Σήμερα και μετά τα γεγονότα της
15ης Ιουλίου 2016 και κυρίως με ότι ακολούθησε το αποτυχημένο πραξικόπημα,
οι Τ.Ε.Δ. έχουν υποστεί σοβαρότατο πλήγμα στον κυριότερο παράγοντα της στρατιωτικής ισχύος. Αυτόν του ανθρωπίνου δυναμικού των. Ιδιαίτερα, σύμφωνα με
τις πληροφορίες, έχει πληγεί η τουρκική πολεμική αεροπορία. Έγινε αναγκαστική
απομάκρυνση πολύ μεγάλου αριθμού, κυρίως εμπείρων, ιπταμένων, αλλά και
άλλων ειδικοτήτων, που ορισμένες μονάδες και πολεμικές μοίρες έμειναν ακέφαλες και μη επιχειρησιακές. Να ληφθεί υπόψη ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν
το 2016, είχαν αποχωρήσει οικειοθελώς από την τουρκική πολεμική αεροπορία
σοβαρός αριθμός ιπταμένων και μηχανικών, προκειμένου να στελεχωθούν οι
τουρκικές εταιρείες πολιτικής αεροπορίας που είχαν γρήγορη ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης έχουν ήδη φανεί στην αεροπορική τους παρουσία
στο Αιγαίο, παρά τους λεονταρισμούς και τις μεγαλοστομίες του τούρκου
Προέδρου και άλλων κυβερνητικών παραγόντων. Είναι φυσικό να γίνεται οργανωμένη κυβερνητική προσπάθεια για συσκότιση της πραγματικότητας και τονισμό
του αξιόμαχου των Τ.Ε.Δ. Την ίδια στιγμή όμως, οι πληροφορίες λένε, ότι ζητούν
από αρκετούς που είχαν πάει στην πολιτική αεροπορία να επιστρέψουν στην πολεμική, καθώς και εκπαιδευτές για τα F-16 από το Πακιστάν, για να επιταχύνουν
την εκπαίδευση νεοτέρων, προκαλώντας την δικαιολογημένη αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης και των νατοϊκών αρχών. Δεν νομίζω ότι θα πέφταμε έξω
αν λέγαμε ότι οι Τ.Ε.Δ δεν είναι σε θέση , αυτή την περίοδο, να εμπλακούν με αξιώσεις σε 2,5 πολέμους (Ελλάδα, Συρία ,Κούρδοι) που είναι η σχετική απόφαση του
Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας και η σχεδίαση των κυβερνήσεων
της. Η εκτίμηση όμως είναι ότι η Τουρκία θα ανακτήσει σταδιακά την στρατιωτική
ισχύ που θέλει, έχει σχεδιάσει και συνεχώς μεθοδεύει, επουλώνοντας τις ‘’πληγές’’ που έχει σήμερα. Η όποια καχυποψία υπάρχει και ίσως συνεχίσει να υποβόσκει μεταξύ Ερντογάν και των τούρκων στρατιωτικών, δεν θα μειώνει την απειλή
κατά της χώρας μας και της Κύπρου, διότι για τον εθνικό αυτόν στόχο τους μονοιάζουν όλοι.
Τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας δεν έχουν αλλάξει, αντίθετα εμπλουτίζονται προκειμένου να υποστηρίξουν τον γενικό αμυντικό σχεδιασμό τους.
Το EDAM, Τουρκικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, έχει εκπονήσει μελέτη-σχέδιο
για τεκμηρίωση της ανάγκης οργάνωσης στρατιωτικών βάσεων της Τουρκίας σε
Αφρική, Αν. Μεσόγειο, Μεσοποταμία και Μέση Ανατολή. Γίνονται κινήσεις στη
Σομαλία. Διεύρυναν αυτήν που είχαν στο Κατάρ. Έχουν de facto, δυνάμεις στο
Ιράκ και την Συρία με σκοπό , μάλλον να τις διατηρήσουν, αν δεν υπάρξουν φιλικά
προς αυτήν καθεστώτα στις χώρες αυτές. Η ίδια έκθεση κάνει ειδική αναφορά
στην Κύπρο. Προσεγγίζει το βόρειο τμήμα της νήσου ως μία βάση που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους στην Αν. Μεσόγειο. Μείωση ή απόσυρση τουρκικών
δυνάμεων, επομένως, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ενίσχυση; Πολύ σοβαρό ενδεχόμενο. Να θυμίσω στο σημείο αυτό ορισμένα στοιχεία των Τ.Ε.Δ που νομίζω
ότι έχουν την σημασία τους. #. Ο επαγγελματικός στρατός πλησιάζει το 42%. #. Η
χρηματοδότηση του εξοπλιστικού προγράμματος είναι μερικώς αποδεσμευμένο
από τις εκάστοτε δυνατότητες της εθνικής τους οικονομίας διότι το έχουν συνδέσει
και με άλλες πηγές χρηματοδότησης.#. Αποκτούν σταδιακά οπλικά συστήματα
μεγάλου βεληνεκούς. Οι πύραυλοι BORA δοκιμάστηκαν σχετικά πρόσφατα(12/5/17) και οι πληροφορίες λένε για εμβέλεια 800 χλμ. με συμβατική γόμωση
470 Kgr. Τι ανάγκη έχει το επιθετικό πυραυλικό σύστημα, αφού η άμυνα της καλύπτεται από το ΝΑΤΟ; Είναι απλό, σύμφωνα με δυτικό διπλωμάτη, θέλει να αυξήσει την στρατιωτική απειλή στην περιοχή για δικούς της σκοπούς και βλέψεις
εκτός συμμαχίας.#. Το 2018 θα παραλάβουν τα πρώτα F-35 με προγραμματισμό
το 2022 να έχουν την πρώτη μοίρα επιχειρησιακή. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό
με την πολύ πιθανή απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού-αντιβαλλιστικού
συστήματος S-400, θα βάλλει μεγαλύτερες δυσκολίες στην επίλυση του αμυντικού μας προβλήματος. #. Τουρκικά UAVs με διάρκεια πτήσης 22-24 ώρες ήδη
πετούν. #. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία ετοιμάζει
το ηλεκτρονικό πυροβόλο, όπως και όπλο Laser για τις φρεγάτες TF-2000. Τα

σχέδια τους για την ναυτική ισχύ είναι γνωστά και αφορούν όλη τη Μεσόγειο με
έμφαση όμως το Αιγαίο και το Ανατολικό μέρος αυτής. Αυτό σε συνδυασμό με τις
προθέσεις της για αγορά πλατφόρμας εξόρυξης, θα βάλει ακόμα ένα πρόβλημα
στην δική μας πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας.#. Πριν 15 χρόνια η εξάρτηση των εξοπλιστικών αναγκών της
Τουρκίας από το εξωτερικό έφτανε στο 80%. Σήμερα είναι στο 40% με στόχο να
πέσει στο 20%. Για την αντίστοιχη δική μας εξέλιξη ας μην κάνουμε λόγο καλλίτερα.
Μέσα σε αυτό το τόσο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και έχοντας απέναντι
την πολύ καθαρή και συγκεκριμένη απειλή που θέτει σε αμφισβήτηση διεθνείς
συμφωνίες που καθορίζουν όρια και κυριαρχίες, η Χώρα μας καλείται να την αντιμετωπίσει και να διαφυλάξει τα ζωτικά της συμφέροντα.
Σύμφωνα με τον πρώην SACEUR, Ναύαρχο James Stavridis: ‘’...οι διαφορές
μεταξύ των Κρατών πρέπει να λύνονται με ειρηνικό τρόπο. Με τον διάλογο και
τις συνομιλίες. Όμως αυτή τη μέθοδο επίλυσης των διαφορών την βοηθά και την
κάνει πιο αποτελεσματική η ύπαρξη της αναγκαίας και ικανής στρατιωτικής
ισχύος.’’ Με απλά λόγια, ένας από τους πλέον ειδικούς, μας λέει ότι αν θέλεις
ειρηνική επίλυση των διαφορών φρόντισε να έχεις εξασφαλίσει την αναγκαία
και ικανή στρατιωτική ισχύ πριν εμπλακείς σε συνομιλίες.
Σήμερα στην υπόθεση , Εθνική Ασφάλεια, εμπλέκονται πολλοί φορείς λόγω
της πολυπλοκότητας των απειλών και της διεθνοποίησης πολλών εξ αυτών. Το
έργο των αρμοδίων φορέων γίνεται περισσότερο δύσκολο και πολύπλοκο, δημιουργώντας μεγάλες απαιτήσεις σε ικανότητες και γνώσεις για τα στελέχη τους.
Οι εθνικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην Εθνική Ασφάλεια καλούνται να λειτουργήσουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις , μέσα σε ένα τεράστιο βαθμό
αστάθειας και σε ένα περιβάλλον αλληλοσυγκρουόμενων κρατικών συμφερόντων στην περιοχή, μικρών και μεγάλων δυνάμεων. Και αυτό σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, αλλά και σοβαρών διαχρονικών προβλημάτων στην οργάνωση
και λειτουργία αυτών των φορέων της χώρας μας.
Λένε ότι η μείωση των οικονομικών πόρων, αρκετές φορές, γίνεται αφορμή
και ευκαιρία να σκεφθούμε και να βρούμε νέους τρόπους λειτουργίας. Νέα οργάνωση με μικρότερο κόστος , αλλά κυρίως αποτελεσματικότερη. Υπάρχουν ,
για παράδειγμα τομείς και δράσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις Ε.Δ της
Χώρας, αλλά αφορούν την ασφάλεια της κοινωνίας μας και την έρευνα των οποίων χρηματοδοτεί, μέσω σχετικών προγραμμάτων η Ε.Ε. Υπόψη ότι έχει ανοίξει
μία σοβαρή συζήτηση στα όργανα της Ε.Ε για το τι υπάγεται στην Εθνική Άμυνα
της κάθε χώρας και το οποίο είναι δική της ευθύνη και τι είναι εκτός, ως θέμα
ασφάλειας των λαών της. Για παράδειγμα η βελτίωση της φύλαξης των εθνικών
συνόρων, η προστασία από κυβερνοπόλεμο, η διαφύλαξη των πηγών ενέργειας,
είναι τομείς κοινωνικής ασφάλειας που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε, αλλά που
πολύ δύσκολα διαχωρίζονται από ευθύνες αντιστοίχων τομέων της Εθνικής
Άμυνας.
Η πολυπλοκότητα απειλών και οι τρόποι δράσης για εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες
της Χώρας, θα περίμενε κάποιος να μας έχουν οδηγήσει, έστω αναγκαστικά, σε
σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Δεν έχουμε όμως δει νέες δομές στις Ε.Δ. Δεν έχει
υπάρξει νέος μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων, ούτε μηχανισμός σχεδίασης εθνικής στρατηγικής. Τα άμεσα εμπλεκόμενα Υπουργεία με την Εθνική Ασφάλεια συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες δομές περασμένων ετών.
Η εμπλοκή των Πανεπιστημίων μας και της έρευνας που γίνεται σε αυτά, με τις
ανάγκες της Εθνικής Άμυνας και της Ασφάλειας της Χώρας πρέπει να αυξηθεί
ακόμα περισσότερο.
Το διεθνές περιβάλλον και τα ζητήματα ασφάλειας και απειλών που αυτό
δημιουργεί για τη Χώρα μας, απαιτεί να μην υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές
και στεγανά μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Υπάρχει ανάγκη για νέους κανόνες και νέους ασφαλείς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των δράσεων των δύο
τομέων, ώστε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να αξιοποιηθεί και
να προσφέρει στην υπόθεση Εθνική Ασφάλεια. Η αποκλειστικότητα στη γνώση
έχει τελειώσει. Η ασφάλεια της Χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τις Ε.Δ
και ορισμένους άλλους αρμόδιους φορείς, που κάθε ένας έχει τον τομέα ευθύνης
του και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλον να εμπλακεί και να συνεργαστεί.
Συνεργασία, έρευνα, σωστή οργάνωση που θα επιτρέπει διαλειτουργικότητα όσων
πρέπει με τον τρόπο που πρέπει και συμφέρει, είναι ο δρόμος που θα προσφέρει
στην συνολική ασφάλεια της χώρας. Νομίζω όμως ότι προς την κατεύθυνση αυτή
έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Και αυτό διότι δεν υπήρξε μέχρι τώρα
ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης της κρίσης που με δική μας ευθύνη βρεθήκαμε, με
αποτέλεσμα, όπως πριν ένα χρόνο είχα γράψει κάπου, αυτή , η κρίση, να τείνει να
εξελιχθεί σε εθνική απειλή κατά της χώρας, του λαού και του έθνους.
Φυσικά και πριν την κρίση, Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και την επίτευξη των εθνικών στόχων, που αυτή θα καθόριζε, εγκεκριμένη από τη Βουλή,
δεν είχαμε. Είχαμε και έχουμε την σχετική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης
στους τομείς αυτούς. Δηλαδή αυτή μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει και
η κυβέρνηση. Είναι όμως γνωστό ότι η Εθνική Στρατηγική δεν είναι υπόθεση μιας
ή δύο κυβερνητικών περιόδων. Ίσως ούτε υπόθεση μιας γενιάς. Είναι εθνικό ζητούμενο μακράς διάρκειας, το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται να τροποποιείται
σχετικά με τις εξελίξεις, αλλά οι βασικές κατευθύνσεις παραμένουν σταθερές.
Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται άμεσα και από άλλους σοβαρούς τομείς εθνικής
ευθύνης, όπως Παιδεία, Δημογραφία ,κ.λ.π. Το μόνο ίσως σχετικό εγκεκριμένο
από το ΚΥΣΕΑ θεσμικό κείμενο που εγώ γνωρίζω, είναι η Πολιτική Εθνικής
Άμυνας(ΠΕΑ) . Πληροφορίες λένε ότι το 2011 ή 2012 εγκρίθηκε η τελευταία αναθεωρημένη.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν φαίνεται, πέρα όσων αναφέραμε, ότι η χώρα για
να είναι ασφαλής και να μπορεί να υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, μέσα
σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής μας, αλλά κυρίως απέναντι στην τουρκική απειλή, είναι ανάγκη να διαθέτει την αναγκαία και ικανή ‘’έξυπνη ισχύ’’, όπως ονομάζει ο πατριώτης μας αμερικανός Ναύαρχος Σταυρίδης τον
συνδυασμό ΄΄ήπιας ή μαλακής και σκληρής ισχύος’’. Η συμμετοχή της Χώρας
στον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε και φυσικά στο ΝΑΤΟ της δίνει ένα βαθμό ασφάλειας.
Η ξεχωριστή συνεργασία με ισχυρές χώρες και κυρίως με τις ΗΠΑ, επίσης είναι
χρήσιμη και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της μαλακής ισχύος. Ακόμα οι σχετικά πρόσφατες αναπτυχθείσες αρκετά στενές σχέσεις με Ισραήλ και Αίγυπτο σε
συνδυασμό με τις σχέσεις αυτών με την Τουρκία, είναι ένας άλλος θετικός κρίκος
στον ίδιο τομέα. Πρόσφατα αποστρατεύθηκε ο Αρχηγός της ισραηλινής πολεμικής
αεροπορίας Πτέραρχος Εσέλ. Έδωσε μία συνέντευξη σε ισραηλινή εφημερίδα
όπου μεταξύ των άλλων τόνισε εμφατικά: ‘’ Πρέπει να σημειώσω ότι τα τελευταία
χρόνια έχουμε αναπτύξει τη συνεργασία με νέους φίλους μεταξύ των οποίων ξεχωρίζω την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ρουμανία’’. Και συνεχίζει: ‘’ Η κατάσταση
έχει αλλάξει και παρατηρείται σύγκλιση συμφερόντων Ισραήλ και άλλων χωρών
της περιοχής. Αντιμετωπίζουμε κοινούς εχθρούς πράγμα που διευκολύνει κατά
πολύ την συνεργασία μας.’’ Να επισημάνω ότι αυτό που προτάσσει ο Πτέραρχος,
είναι το συμφέρον της πατρίδας του, το οποίο συμπίπτει με αυτό άλλων χωρών
και όχι όπως μερικοί εξ ημών που αναφέρονται σε φιλίες και συμπάθειες ή έχθρες, από κάποια κράτη. Μεταξύ κρατών μόνο συμφέροντα υπάρχουν. Εκτιμώ
πως σχετικά με την μαλακή ισχύ το ένα θέμα που της έχει προκαλέσει πλήγμα
και μάλιστα σοβαρό, είναι αυτό που έχει σχέση με την κρίση των τελευταίων ετών.
Το διπλωματικό βάρος του ονόματος της Χώρας μας μειώθηκε λόγω των επι-

πτώσεων του εξωτερικού χρέους και της επιτροπείας που αυτό την οδήγησε.
Προσωπικά δε, πιστεύω ότι οι επιπτώσεις από την αδυναμία και την καθυστέρηση
να βγούμε από αυτήν, είναι μεγαλύτερες από ότι σχετικό κακό προξένησε η είσοδος μας το 2010. Αυτή η παρατεταμένη εξάρτηση και μειωμένη κυριαρχία, σίγουρα
επηρεάζει το επίπεδο της ‘’μαλακής ισχύος’’ της χώρας.
Σχετικά με την αναγκαία ‘’σκληρή ισχύ’’, δηλαδή την στρατιωτική ισχύ της
χώρας οι βασικοί λόγοι ύπαρξης της, σύμφωνα με τον Καθηγητή Κο Γρ. Κωσταρά,
είναι η Ελευθερία, ή Ειρήνη και η Δημοκρατία. Εκτιμώ δε, ότι υπάρχουν άξια και
κατάλληλα ενεργά στελέχη που και τις γνώσεις έχουν, αλλά κυρίως την απαραίτητη πληροφόρηση , προκειμένου να κάνουν τις σωστές εισηγήσεις και επιλογές.
Στην γενική όμως προσέγγιση και σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά ή κατευθύνσεις, θα μπορούσε να επισημανθεί ότι κυρίαρχες συνιστώσες της ελληνικής
στρατιωτικής ισχύος, δεν μπορεί να είναι άλλες, από την Ναυτική και την
Αεροπορική. Και αυτό, χωρίς να θέλω να μειώσω στο ελάχιστο την αξία των χερσαίων δυνάμεων, το επιβάλλουν τα γεωγραφικά δεδομένα του χώρου όπου η
απειλή στοχεύει και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της. Ο συνδυασμός των κατάλληλων ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων θα τις καθιστά ικανές να κάνουν
την αναγκαία και ικανή προβολή ισχύος από το Ιόνιο μέχρι την Αν. Μεσόγειο και
από το τριεθνές στο Έβρο μέχρι την Λιβύη. Αυτό σημαίνει ικανότητα ελέγχου του
σχετικού θαλάσσιου και εναέριου χώρου(Air and Sea control). Ας μη ξεχνάμε το
δικό μας παράδειγμα απουσίας αεροπορικής και ναυτικής ισχύος στην περίπτωση
της Κυπριακής τραγωδίας του 1974, αλλά και την σωστή επιλογή του Θεμιστοκλή
που έσωσε την Αθήνα , την Ελλάδα και την Ευρώπη από την Περσική κυριαρχία.
Μία στρατιωτική ισχύ, αν θέλουμε να μας εξασφαλίζει αποτροπή έναντι της
συγκεκριμένης τουρκικής αντίστοιχης και να μας επιτρέπει την ειρηνική προσέγγιση για επίλυση των διαφορών, είναι ανάγκη να διαθέτει ικανότητα στρατηγικών
πληγμάτων. Η Τουρκία αν γνωρίζει ότι οι κυριότεροι ζωτικοί της στόχοι βρίσκονται εντός της εμβελείας των δικών μας στρατηγικών δυνατοτήτων, είναι βέβαιο
ότι θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Η τεχνολογία και η επιστήμη επιτρέπουν σήμερα
στην αμυντική βιομηχανία να βρει λύσεις στις ανάγκες μας για όπλα αέρος-εδάφους και εδάφους-εδάφους, στρατηγικής αποτροπής. Η εμπλοκή της αμυντικής
βιομηχανίας στον τομέα αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αμυντικά επιβεβλημένη,
αλλά και οικονομικά συμφέρουσα , εξετάζοντας το θέμα στο συνολικό κόστος για
την Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας. Επίσης η νησιωτική γεωγραφική δομή
της χώρας μας, οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης των κατάλληλων εναερίων και θαλάσσιων μέσων μεταφοράς δυνάμεων ενίσχυσης, από θέσεις κατάλληλα επιλεγμένες και προετοιμασμένες για μείωση του χρόνου αντίδρασης. Φυσικά μία
χώρα που έχει απέναντι της μία στρατιωτική απειλή της οποίας οι χερσαίες δυνάμεις είναι λίαν ισχυρή συνιστώσα, δεν μπορεί παρά να διατηρεί τις αναγκαίες
και κατάλληλες. Τώρα αν οι δικές μας έχουν την κατάλληλη δομή και οργάνωση
είναι θέμα της Ηγεσίας τους και του ΥΠΕΘΑ. Αν μου πέφτει λόγος σχετικά με τον
βασικό προσανατολισμό των χερσαίων δυνάμεων μας, προσωπικά και λόγω του
σχεδιασμού μας, που είναι αμυντικός , θα έδινα ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις κατηγορίες ειδικών δυνάμεων και ειδικών επιχειρήσεων.
Όμως αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά των ελληνικών Ε.Δ για να μπορούν
να λειτουργήσουν και να ανταποκριθούν αποτρεπτικά ή κατασταλτικά, είναι ανάγκη να βασίζονται στα κατάλληλα σύγχρονα συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου
των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα επιτυχημένη
διακλαδική ή κλαδική επιχείρηση των Ε.Δ που να μη βασίζεται στις δυνατότητες
ενός δικτυοκεντρικού συστήματος σχεδίασης, ελέγχου και εκτέλεσης αυτής. Ένα
σύστημα στο οποίο ο ανθρώπινος παράγων δεν θα επεμβαίνει συνεχώς, αλλά
ελάχιστα και μόνο για να κατευθύνει στρατηγικά. Οι πληροφορίες θα μεταφέρονται
άμεσα όπου πρέπει, στον χρόνο που πρέπει για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις
. Το δεύτερο αναγκαίο , σήμερα, σύστημα, ή αν θέλετε, ικανότητα των Ε.Δ. είναι
το Κυβερνοδιάστημα, CYBER, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Οι επιχειρήσεις του
κυβερνοπολέμου δεν είναι απλά επιχειρήσεις εναντίων κάποιων υπολογιστών.
Είναι επιχειρήσεις απόλυτα συνδεδεμένες με την συνολική ικανότητα δράσης ή
αντίδρασης των Ε.Δ. Δεν θα λειτουργήσει κανένα Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου
των Επιχειρήσεων, αν δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε από τις ανάλογες εχθρικές ικανότητες. Οι ΗΠΑ ήδη διαθέτουν ξεχωριστή Διοίκηση CYBER , με έδρα
το Τέξας. Η ικανότητα στον τομέα αυτό δεν απαιτεί μεγάλα κονδύλια. Απαιτεί τους
κατάλληλους ανθρώπους που έχουν το μεράκι και τις γνώσεις. Να η ανάγκη για
συνεργασία ιδιωτικού τομέα , Πανεπιστημίων, με τις Ε.Δ και όχι μόνο. Αυξημένες
ικανότητες στον κυβερνοπόλεμο μπορεί να διαλύσουν τη θέληση του αντιπάλου
να ξεκινήσει κάτι, ή να χάσει τον έλεγχο και την διοίκηση των δυνάμεων του σε
δεδομένη κρίσιμη στιγμή. Αν μου ζητούσατε να βάλω προτεραιότητες σε όσα αναγκαία για τις ελληνικές Ε.Δ ανέφερα, αυτό θα το έβαζα πρώτο. Όμως αυτά είναι
αρμοδιότητες και ευθύνες των εκάστοτε Πολιτικών και Στρατιωτικών Ηγεσιών
του ΥΠΕΘΑ.
Νομίζω ότι είναι άξιο επισήμανσης ότι οι Ε.Δ της Χώρας δεν είναι ένας οργανισμός που στην ειρήνη υπολειτουργεί και θα λειτουργήσει στον μέγιστο βαθμό
αν γίνει κρίση ή πόλεμος. Οι Ε.Δ για να είναι συνιστώσα εθνικής ισχύος , ικανή
να αποτρέπει την απειλή, στην ειρήνη εκπαιδεύονται και ασκούνται για να μπορούν
να κάνουν τη σωστή και ικανή επίδειξη προβολή ισχύος, ανά πάσα στιγμή και
όπου πρέπει. Αυτό όπως αντιλαμβάνεσθε είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί με
το 40% του αμυντικού προϋπολογισμού σε σχέση με αυτόν του 2009, παρά τις
περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις και ισχυρισμούς κάποιων. Μπορείτε να δείτε
ότι ο σχετικός της Π.Α βρίσκεται στο 38% το 2016, σε σχέση με αυτόν του 2009.
Για την σωστή υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων η Χώρα έχει ανάγκη
να διαθέτει συγκεκριμένο βαθμό ‘’γεωπολιτικής ισχύος’’, όπως συνήθιζε να λέει
ο πολύς Κος Κίσιγκερ, όταν ήθελε να ταξινομήσει τις διάφορες χώρες. Στην περίπτωση μας σημαντικό μέρος αυτής είναι η στρατιωτική μας ισχύ. Θα ήταν στρατηγικό λάθος να επιτραπεί σε αυτή την ισχύ να πέσει κάτω από ένα κρίσιμο σημείο,
λόγω της οικονομικής κρίσης. Η επαναφορά της , αν δεν ληφθούν σήμερα, σταδιακά, τα αναγκαία μέτρα, είναι βέβαιο ότι θα κοστίσει πολύ περισσότερα κεφάλαια, αλλά ενδέχεται τότε να είναι αργά.
Η μεγάλη αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή μας, από τα
Βαλκάνια μέχρι την Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική, της οποίας την εξέλιξη
κανείς , με ασφάλεια, δεν μπορεί να προβλέψει, σε συνδυασμό με την απροκάλυπτη τουρκική απειλή, επιβάλλουν την σχεδίαση της κατάλληλης Γενικής
Εθνικής Στρατηγικής εκ μέρους μας και κατ’ επέκταση την κατάλληλη Στρατιωτική
Στρατηγική. Στην γενική προσέγγιση, Στρατηγική σημαίνει, όπως τα σχετικά εγχειρίδια την ορίζουν, με τις αγγλικές ορολογίες: ends, ways and means. Δηλαδή
σε ελεύθερη προσέγγιση: με ποίους σωστούς και έξυπνους τρόπους, θα γίνεται
χρήση των μέσων που διατίθενται, για την εκπλήρωση των εθνικών στόχων σε
ειρήνη ή πόλεμο.
Κατά τον Κινέζο θεωρητικό της Στρατηγικής Σουν Τζου, 5ος Π.Χ αιώνας :
‘’Στρατηγική με Τακτικούς ελιγμούς είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για την νίκη, ενώ
Τακτικοί ελιγμοί χωρίς Στρατηγική είναι ο θόρυβος πριν την ήττα.’’
Σας Ευχαριστώ.
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