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Συλλαλητήρια για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΘΝΟπατριωτικά Προσκλητήρια

«Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η
Μακεδονία θα μας σώσει! Θα μας σώσει από την μετριότητα και
την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον αισχρό ύπνο, θα μας
ελευθερώσει. Αν τρέξουμε και σώσουμε την Μακεδονία, εμείς θα
σωθούμε! »
Ίων Δραγούμης
« Μαρτύρων & Ηρώων αίμα»
«Δεν υπάκουσα παρά εις μίαν ιδέαν, να φανώ χρήσιμος εις τον
πλησίον και τον τόπο μου»
Παύλος Μελάς
Του Αλέξανδρου Ι. Βαλάσκα

Επισμηναγού ε.α.

Χ

ωρίς αμφιβολία μεγάλο μέρος των Ελλήνων συμπατριωτών
μας, και ιδία αυτών που η ψυχή των φλέγεται και πάλλεται περισσότερο για τα εθνικά θέματα, έδωσαν βροντερό “ΠΑΡΩΝ”
στα Συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας (21/1 & 4/2 αντίστοιχα) ενάντια στη σχεδιαζόμενη, από την κυβέρνησή μας, παραχώρησης επισήμως πλέον του ονόματος “Μακεδονία” στο κρατίδιοπροτεκτοράτο της, και κακώς ονομαζόμενης μέχρι σήμερα, FYROM.
Χωρίς να διεκδικούμε το ρόλο και τον τίτλο του γεωπολιτικού και
γεωστρατηγικού αναλυτή θα θέλαμε, μέσα στις πολλές απόψεις και
φωνές που γράφονται και ακούγονται όλο αυτό τον καιρό, να καταθέσουμε με ταπεινότητα και τις δικές μας, ανεξάρτητα αν από κάποιους χαρακτηρισθούν ωςρομαντικές και αναχρονιστικές ή από άλλους
απλοϊκές και φοβικές.
Αναμφισβήτητα ο κάθε νοήμων και υποψιασμένος συμπατριώτης
μας, ακόμη και αυτός που ελάχιστα παρακολουθεί τα τεκταινόμενα
γεωπολιτικοστρατιωτικά παίγνια στην εγγύτερη περιοχή των
Βαλκανίων, της Τουρκίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής μας της
Ανατολικής Μεσογείου μέχρι Κύπρο, Συρία, Ιράκ, Περσία, έχει αντιληφθεί, κατανοήσει και γνωρίζει πλέον τόσο τους λόγους και τους
παίκτες αυτών των παιγνίων όσο και τα συμφέροντα που διακυβεύονται καθιστώντας όλη αυτή την περιοχή (λεκάνη Αν. Μεσογείου) διακεκαυμένη ζώνη.
Αλλά ας επιστρέψουμε στο θέμα που σήμερα μας απασχολεί και
το οποίο ενώ ευρίσκετο εν υπνώσει επί εικοσιπέντε και πλέον χρόνια

αναβίωσε ξαφνικά, προκαλώντας και πάλι κυρίως την εθνική και πατριωτική συνείδηση των Ελλήνων που αντιδρούν με νέα συλλαλητήρια αποδεικνύοντας έτσι, πόσο λανθασμένη ήταν η άποψη του τότε
ρεαλιστή, κατά πολλούς, Πρωθυπουργού της χώρας μας Κ.
Μητσοτάκη που έλεγε : “ σε δέκα χρόνια θα έχει ξεχασθεί το όνομα”.
Παράλληλα αυτή τη φορά και λόγω κυρίως του τρόπου που χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση, προκαλεί “τεκτονικό πολιτικό σεισμό”,
με διχογνωμίες, διαφωνίες, εκατέρωθεν καταγγελίες και ύβρεις, τόσο μεταξύ κυβερνήσεως και κομμάτων της αντιπολιτεύσεως όσο και
μεταξύ των δύο εταίρων της κυβερνήσεως.
Δυστυχώς όμως και μεταξύ της ιεραρχίας της εκκλησίας μας αλλά
και του πνευματικού κόσμου της χώρας δημιουργώντας σύγχυση και
διχαστικό κλίμα στο λαό, πράγμα που δεν συνέβαινε πριν εικοσιπέντε

χρόνια, καταδεικνύοντας έτσι πόσο κατώτερες των περιστάσεων είναι σήμερα οι πολιτικές και πνευματικές ηγεσίες της χώρας μας.
Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα, οργίζεται νομίζω, κάθε εχέφρων πολίτης αυτής της χώρας όταν ακούει κάποιους, υποτίθεται
περισσότερο υποψιασμένους και γνωρίζοντες πράγματα και καταστάσεις, έμπειρους πολιτικούς και “έγκριτους” δημοσιογράφους είτε
να ερωτούν διπλωμάτες και ειδικούς γεωπολιτικούς αναλυτές είτε
να αναρωτιούνται οι ίδιοι με το ερώτημα: “γιατί ; ποια ανάγκη έκανε
την κυβέρνηση να ανοίξει και πάλι αυτό το εθνικό ζήτημα τώρα;;”
Δεν γνωρίζουν άραγε όλοι αυτοί, αυτό που και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας το γνωρίζει, ό τι δηλαδή οι σχεδιασμοί και οι
εντολές για τέτοια ζητήματα γίνονται και δίδονται από τα κέντρα απο-
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«ΦΟΒΟΥ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ

Το νέο βιβλίο της συγγραφέως Πελούσα Τσαντάκη συζύγου
του Ταξχου ε.α Χ. Τσαντάκη

Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

Τι γίνεται όταν φοβάται η πεθερά; Από πότε ο μεγαλύτερος
εχθρός είναι η Μάνα; Kι όταν χτυπά ο θάνατος; Ο τρόμος της
Κικής, της πόρνης, του μετανάστη, το αγόρι χωρίς όνομα, ο
τρόμος της παρουσιάστριας, του «νέου» τσιγκούνη, της «άλλης», ο τρόμος της γηραιάς κυρίας, Μάνα-Ψάρι με Σκορπιό, ο
τρόμος της τίγρης… Η Γιούλη, η Ρίτα, ο Μεγάλος Λουκάς, η
Καρολίνα, ο Θωμάς Πάπας, η Κιμ, ο Άλεξ Σαπίρο, ο Δρ Α.Μ., η
Κατερίνα Σακά, ο Αμπντούλ, ο Πέτρος, η Δωροθέα, η Ευδοξία,
ο Μποφόρ, η Ευτυχία, η Μυρσίνη, η Ελπίδα… Άλλοι ήρωες με
μικρά ονόματα, άλλοι με ονοματεπώνυμα, άλλοι ανώνυμοι,
άγνωστοι μεταξύ άγνωστων. Τι τους ενώνει; Ο φόβος. Ο φόβος για τον φόβο. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα;
Δώδεκα διηγήματα, δώδεκα βιβλία σε ένα. Ιστορίες σύγχρονων ανθρώπων. Ανθρώπων που ζουν ανάμεσα μας. Μην
τρομάζετε. Στη συλλογή διηγημάτων της Πελούσας Τσαντάκη
«Φοβού τον Φόβον», μπορεί να αναγνωρίσετε και τον εαυτό
σας. Ή τον διπλανό σας. Ειδικά τώρα που ανησυχούμε για όλα.
Φόβοι και φοβίες παντού. Αγωνίες. Πρόσφυγες. Ρατσισμός.
Ξενοφοβία. Τρομοκρατικές επιθέσεις. Αχαλίνωτη επιθετικότητα. Φόβος για τους Τζιχαντιστές, το ενδεχόμενο ενός Γ’
Παγκοσμίου Πολέμου, εφιάλτες με κουκουλωμένους ομήρους... Επιδημίες, σωσίβια θανάτου, τύμπανα πολέμου, διεθνής τρικυμία, βία, εδώ, εκεί, μέσα μας. Τα αντίποινα. Το δίλημμα της κατάρρευσης. Το άγνωστο του αύριο. Το άγνωστο
του σήμερα. Το αδιευκρίνιστο του τώρα και του χθες.
Φοβόμαστε, απογοητευόμαστε, εγκλωβιζόμαστε, λαχανιάζουμε, θέλουμε οξυγόνο και φως. Έστω μια χαραμάδα.
«Ο φόβος τρώει τα σωθικά». «Ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός». «Τίποτα δεν δίνει σ’ένα φοβισμένο άνθρωπο περισσότερο κουράγιο από το φόβο ενός άλλου». Κι αν σταματήσω να φοβάμαι; Τη σκιά μου; Τη σκιά του απέναντι μου; Αν
ξαναβρώ τις καθησυχαστικές ρουτίνες της προηγούμενης
ζωής μου; Αν νιώσω ξανά την ασφάλεια που τόσο μου λείπει;
Αν σταματήσω να προβλέπω πράγματα που δεν έχουν συμβεί
ακόμη ή δεν θα συμβούν ποτέ; Μπορώ να τα επηρεάσω; «Τι
θα μπορούσα να κάνω για να αντιταχθώ τη μοίρα μου;». Who
is afraid of Pelousa Tsantaki? Ένα βιβλίο για να ξορκίσεις τους
φόβους μέσα σου.

Βιογραφικό
Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Πελούσα Τσαντάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο. Η ιστορία της οικογένειάς της ταξιδεύει στα παράλια της Μικράς Ασίας, της Βουλγαρίας και της Μακεδονίας.
Μετά τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στα οποία, δίδασκε και διηύθυνε, αφοσιώθηκε στη συγγραφή. Το πρώτο της μυθιστόρημα «Άλλα Λόγια» (2002), άφησε τους αναγνώστες με ένα
ερωτηματικό. Το δεύτερο βιβλίο της, «Γιατί δεν Κοιμάμαι τα
Βράδια» (2005), προσθέτει ένα θαυμαστικό, περιγράφoντας
την ιστορία μιας γυναίκας που το μόνο από το οποίο δεν πάσχει
είναι η αϋπνία. Όσο για το τρίτο της μυθιστόρημα, «Αν Έχεις
Τέτοιες Φίλες» (2012) ζωντανεύει αξίες και εικόνες μιας άλλης εποχής. Η Πελούσα Τσαντάκη το 2016 δημοσιεύει το τέταρτο βιβλίο που φέρει την υπογραφή της με τίτλο
«Λαλαγγίτες με Μέλι», καμία σχέση με βιβλίο μαγειρικής. Η
συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Φοβού τον Φόβον» είναι το
πέμπτο της εκδοτικό εγχείρημα.

Με την συμπλήρωση εφέτος 40 χρονών από την είσοδο μας στην Π.Α και σε
συνέχεια των προηγούμενων πετυχημένων συναντήσεων μας (2002-20072013) καλούνται όλοι οι συμμαθητές να παραβρεθούν και στο νέο μας ραντεβού
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία στο ΚΕΔΑ την 29 Σεπτεμβρίου 2018
για να θυμηθούμε μέσα από τη διαδρομή μας μέχρι σήμερα όλες αυτές τις ιστορίες που ζήσαμε και σίγουρα έχουμε πολλές απ’ αυτές να πούμε.
Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες, κόστος κλπ θα ανακοινωθούν
στην πορεία και μετά από τις τελικές εισηγήσεις των επιτροπών που θα συστηθούν για την όσο καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΙΜΤΣ
ΚΟΙΝ: Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ Ε.Α
ΜΠΟΖΑΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΓΡΑΥΛΗΣ 29 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΚ 14564
ΗΜΕΡ
2018

Θέμα: Ευχαριστήρια Επιστολή
Με την παρούσα επιστολή θέλω να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου
προς όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Β’ Παθολογικής Κλινικής
του ΝΙΜΤΣ και ιδιαίτερα τον Δ/ΝΤΗ αυτής κ. ΗΛΙΑ ΜΥΓΔΑΛΗΝ.
Κατά την διάρκεια της νοσηλίας μου από 10/1/18 έως 18/1/18 και από
28/1/18 έως 2/2/18 διείστωσα ότι: Η επιστημονική κατάρτιση, ο επαγγελματισμός και προπάντως το ενδιαφέρον όλων βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο.
Πέραν αυτών θέλω να τονίσω ότι δεν υπήρξε παρακλινική εξέταση που να
μην έχει προετοιμαστεί, συντονιστεί ώστε να εκτελεσθεί εγκαίρως και στο
΄Αρτιον
Με εκτίμηση
ΜΠΟΖΑΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα η Ένωση θα παραμείνει κλειστή
από τη Μεγάλη Τετάρτη ( 4 – 04 – 2018 ) μέχρι τη Κυριακή του Αγίου Θωμά (
15 – 04 – 2018 )

Προς: κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.), σας ευχαριστούμε θερμά για τις προσπάθειες σας και
ευχόμαστε καλή δύναμη
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α.
Σπυρίδων Καββούρης
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

1/3/2018
13/3/2018.

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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®ANAKOINΩΣΕΙΣ
Προς: ΑΛΕΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟ

2Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΑΑΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αθήνα, 29Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.), σας ευχαριστούν θερμά για την καλοσύνη σας να μας
προσφέρετε τις χρήσιμες συμβουλές σας για την Σύναψη της ΚΥΑ/ΕΑΑΑ και
σας ευχόμαστε υγεία – καλή δύναμη στο έργο σας και πάντα επιτυχίες
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α.
Σπυρίδων Καββούρης
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ έκανε δεκτή, με μεγάλη χαρά , την προσφορά των θεατρικών
επιχειρήσεων των αδελφών Τάγαρη για τα μέλη μας . Η προσφορά αυτή ισχύει
μέχρι 30/4/2018 και θα ισχύει για τα μέλη μας και τα μέλη των οικογενειών
των. Για τις μειωμένες τιμές θα πρέπει να επιδεικνύεται η ταυτότητα της
ΕΑΑΑ ή η κάρτα ελευθέρας εισόδου. Η προσφορά που ισχύει για τα κατωτέρω θέατρα.
1. ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΛΕΞΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 25€ ΣΤΑ 15€. ΤΗΛ 2105229519.
2. ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΙ ΖΟΥΜΕ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ) ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 15€ ΣΤΑ 12€. ΤΗΛ 2105229519.
3. ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ JESUS CHRIST SUPER STAR ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 25€ ΣΤΑ 15€. ΤΗΛ 2103648303.
4. ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΜΠΛΙΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 16€ ΣΤΑ 13€. ΤΗΛ 2103648303.
5. ΘΕΑΤΡΟ ΖΙΝΑ: ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ
ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 20€ ΣΤΑ 13€. ΤΗΛ 2106424414.
6. ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΑΔΟΥΛΑΚΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΜΙΚΡΑ ΨΕΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 20€ ΣΤΑ 13€.
ΤΗΛ 2108640414.
7. ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
(ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ) ΚΑΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΧΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 20€ ΣΤΑ 13€. ΤΗΛ 2108256838.
8. ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΡΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 18€ ΣΤΑ 12€. ΤΗΛ 2111828900.

Το ΔΣ και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ είναι στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη της, ότι
εστέφθη με μεγάλη επιτυχία η 2η αιμοδοσία που
πραγματοποιήθηκε, σήμερα την Πέμπτη 1η
Μαρτίου 2018στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ,
συγκεντρώνοντας 19 φιάλες αίματος.
Το ΔΣ και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ ευχαριστεί
θερμά για την αμέριστη βοήθεια που μας παρείχαν
στη 2η αιμοδοσία τους κατωτέρω:
Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου,
Αρχηγό της Πολεμικής μας Αεροπορίας
Τον Υποπτέραρχο (Ι), Θωμάς Χατζηαθανασίου,
Διοικητή ΔΑΕ
Τον Υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη,
Δκτη της Σχολής Ικάρων
Τον Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα, Δκτη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας.
Τον Σμήναρχο (Ι) Ηλία Πετρόπουλο, Δντη του Επιτελικού Γραφείου του Α/ΓΕΑ.
Τον Αντιπτέραρχο ε.α. (I) Αντώνη Καμπιανάκη, Πρόεδρο παραρτήματος EAAA Χανιών
Το Προσωπικό του τμήματος Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, του ΕΚΑΒ και
Τους μαθητές της Σ.Ι., τους δοκίμους της Σ.Μ.Υ.Α, το Στρατιωτικό και Στρατεύσιμο Προσωπικό της ΕΑΑΑ.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Οι ανάγκες σε αίμα είναιπολύ μεγάλες. Η τράπεζα αίματος θα εξυπηρετεί τα μέλη της ΕΑΑΑ και για τις οικογένειες
των. Ο αριθμός που θα εξυπηρετείται φθάνει στις 70.000 άτομα ( μέλη μαζί με τις οικογένειες των). Η τράπεζα
αίματοςχρειάζεται να εμπλουτίζεται συνέχεια με νέο αίμα για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των ανωτέρω ατόμων . Παρακαλούμε τους συναδέλφους να συνδράμουν την προσπάθεια μας για μία δυνατή τράπεζα αίματος που να
είναι ικανή για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών μας.
Επειδή στο μέγιστο αριθμό των μελών μας δεν επιτρέπεται να δίνει αίμα λόγω ηλικίας παρακαλούμε τα μέλη μας
να προτρέπουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τις εγγόνες τους να δίδουν τακτικά αίμα.
Προσοχή όταν κάποιος δίδει αίμα για την ΕΑΑΑ να το χρεώνει στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) και
συγκεκριμένα στον κωδικό 14111.
Η διάθεση θα γίνεται με έγκριση του διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΑΑ ο οποίος στη συνέχει θα ενημερώνει το
Δ.Σ. για επιβεβαίωση της έγκρισης.
Το ΔΣ έχει εγκρίνει να διατίθενται φιάλες αίματος στις κατωτέρω σοβαρές περιπτώσεις και με την προϋπόθεση οι φιάλες αυτές να αντικατασταθούν εντός τεσσάρων μηνών από άτομα του περιβάλλοντος των .
Εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς .
Εγχειρήσεις σοβαρών περιστατικών.
Σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Στους καρκινοπαθείς και
Σοβαρές περιπτώσεις Ασθενειών.
Η νέα αιμοδοσία θα γίνει την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
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ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
Γράφει ο Ασμιας (Ε.Ο.Χ.Ο.Μ) Ρεκατσίνας Ιωάννης

E

χουν περάσει 58 χρόνια απο τότε που ο Ευαγόρας
Παλληκαρίδης, ο έφηβος ποιητής θα πέρναγε στην αθανασία, διασχίζοντας το ικρίωμα της αγγλικής αγχόνης,
αγέρωχος και περήφανος ως Έλληνας.
Όταν γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1938, οι γονείς του,
του έδωσαν το όνομα του αρχαίου μεγάλου βασιλιά της
Σαλαμίνος της Κύπρου, του Ευαγόρα. Και πράγματι ο νεαρός
Βαγορής,(όπως χαϊδευτικά τον φώναζαν οι δικοί του) δικαιολόγησε απόλυτα το όνομα του.
Τα πρώτα δείγματα απέναντι στους Άγγλους κατακτητές τα
έδειξε στην ηλικία των 15 ετών. Οι Άγγλοι γιόρταζαν την ενθρόνιση της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Ο Ευαγόρας δεν μπορούσε να αντέξει την ταπείνωση να βλέπει να κυματίζει η αγγλική
σημαία στην αυλή του σχολείου τους. Σκαρφαλώνει στον ιστό
και την ρίχνει κάτω, την οποία οι άλλοι μαθητές ξεσχίζουν και
την παραδίδουν στην πυρά. Από την ώρα εκείνη ο Ευαγόρας
αναπνέει για να δει την Κύπρο του ελεύθερη και ενωμένη με
την Μητέρα-Ελλάδα.
Το 1955 ο αγώνας της ΕΟΚΑ είχε ήδη φουντώσει. Ο
Βαγορής σύντομα μυείται στις τάξεις της. Στις 17 Νοεμβρίου
του 1955, σε μαθητική διαδήλωση, ο Ευαγόρας απελευθέρωσε
έναν συμμαθητή του που είχε συλληφθεί, κτυπώντας έναν άγγλο στρατιώτη. Τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στο δικαστήριο. Η δίκη όμως αναβάλλεται για τις 6 Δεκεμβρίου και τον
αφήνουν προσωρινά ελεύθερο. Την παραμονή της δίκης ο
Ευαγόρας ανακοινώνει στο πατέρα του την απόφασή του να φύγει για τι βουνό. Ο πατέρας του γνωρίζοντας ότι πιθανόν να μην
τον ξαναδεί ζωντανό, του δίνει την ευχή του. Στους συμμαθητές
του αφήνει ένα γράμμα που άρχιζε ως εξής:
«Παλιοί μου συμμαθητές. Αυτήν την ώρα κάποιος λείπει
ανάμεσά σας, κάποιος φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό.
Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λου-

λούδια του Μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του φτάνει αυτό
μονάχα…
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, 5 Δεκεμβρίου 1955»
Στις 18 Δεκεμβρίου 1956 μαζί με άλλους δύο συναγωνιστές
του, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αγγλική περίπολο. Οι σύντροφοι του καταφέρνουν να ξεφύγουν αλλά ο ίδιος συνελήφθη.
Στην κατοχή του βρίσκεται ένα οπλοπολυβόλο «λυμένο» και
τρεις γεμιστήρες γεμάτες. Στην φυλακή ο Βαγορής υποβάλλεται
σε φριχτά βασανιστήρια και σε «ορούς της αλήθειας», αλλά δεν
υποκύπτει και δεν αποκαλύπτει καμιά πληροφορία για τους συντρόφους του. Το ίδιο και ο πατέρας του Μιλτιάδης Παλληκαρίδης. Μια μέρα ο Τούρκος υποδιοικητής της αστυνομία
της Πάφου κάλεσε τον Μιλτιάδη στο γραφείο του:
-Η κατά του υιού σου κατηγορία επισύρει την ποινή του θανάτου. Εκτός, αν του μιλήσεις και τον πείσεις να μας πει, που
κρύβονται οι σύντροφοι του.
Τότε ο γέρος Παλληκαρίδης πετάχτηκε όρθιος!
-Όχι, χίλιες φορές όχι. Με αυτές τις προτάσεις δεν θέλω να
του μιλήσω!
Όταν έφτασε στο σπίτι του και διηγήθηκε στην γυναίκα του
αυτά που συνέβηκαν:
-Δεν γέννησα εγώ παιδί που θα το πουν προδότη. Χαλάλι της
πατρίδας μου το αίμα του παιδιού μου.
Ήταν η απάντηση της Ηρωίδας Ελληνίδας Μάνας!
Στην δίκη του ο Ευαγόρας δεν άφησε περιθώρια στους συνηγόρους του να τον υπερασπιστούν, αφού παραδέχθηκε την
ενοχή του με αξιοθαύμαστο τρόπο. «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, όστις ζητεί την
ελευθερία του»
Στις 25 Φεβρουάριου 1957 ανακοινώθηκε η απόφαση του
αγγλικού δικαστηρίου:
Εις θάνατον δι’ απαγχονισμού.
Την επόμενη της καταδίκης του, όλος ο κόσμος αρχίζει μια

τιτάνια προσπάθεια να του απονεμηθεί χάρη, αλλά ο ¨σφαγέας¨
κυβερνήτης της Κύπρου Στρατηγός Χάρντιγκ και η βασίλισσα
Ελισάβετ απορρίπτουν το αίτημα. Τις παραμονές της εκτέλεσης
τον επισκέφτηκαν οι συγγενείς του στις φυλακές όπου κρατείτο
για να τον εμψυχώσουν, αλλά τελικά είναι ο Ευαγόρας που τους
δίνει θάρρος στους άλλους. Αποχαιρετώντας τους, τους ζήτησε
να μην λυπούνται και να μην κλαίνε, λέγοντας:
«Ορκίσθηκα να πεθάνω για την Πατρίδα μου και ετήρησα τον
όρκο μου».
Λίγες ώρες αργότερα ο 18χρονος Ευαγόρας Παλληκαρίδης,
έχοντας στις πλάτες του, το βάρος της Αιώνιας Ελλάδας, στο
λαιμό του περασμένο το σταυρό, σύμβολο της πίστης μας και
ψάλλοντας τον Εθνικό μας Ύμνο σε πείσμα των κατακτητών,
οδηγείται στην είσοδο του ικριώματος. Οι συγκρατούμενοι, του
φωνάζουν: «Θάρρος Παλληκαρίδη» και εκείνος τους απαντάει:
«Γεια σας αδέρφια. Γεια σας λεβέντες. Ελπίζω να ‘μαι ο τελευταίος που εκτελούν. Αδέρφια συνεχίστε τον αγώνα. Εγώ βαδίζω
στην αγχόνη γελαστός, αποφασιστικός, υπερήφανος».
Σε λίγα λεπτα ανοίγει η καταπακτή της αγχόνης και ο
Βαγορής περνάει στην αιωνιότητα, γράφοντας το όνομα του με
χρυσά γράμματα στο ανεξάντλητο βιβλίο Ηρώων του Έθνους
μας.
Ο Frederic Mistral γράφει στο ποίημα του ¨Ελληνικός
Ύμνος¨ : «Κι αν πρέπει να πεθάνεις για την Ελλάδα, θεία είναι
η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει».
Αυτά τα λόγια ο Ευαγόρας τα έκανε πράξη με την σύντομη
αλλά τόσο γεμάτη ζωή του. Μαζί με τους συναγωνιστές του,
έδειξαν σε όλο τον κόσμο ότι Έλληνας σημαίνει αέναος αγώνας
για τα ιδανικά μας, επιβαλλόμενη αντίσταση στο κατακτητή και
συνάμα μέγιστη τιμή και περηφάνια.
Το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς τους ήρωες είναι να
προσπαθήσουμε να τελειώσουμε αυτό που ξεκίνησαν…
Την ένωση της Κύπρου μας με την μητέρα Ελλάδα!
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Συλλαλητήρια για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΘΝΟπατριωτικά Προσκλητήρια

Συνέχεια από τη σελίδα 1

φάσεων πέραν του ατλαντικού και ότι οι υποτελείς εντολοδόχοι ηγετίσκοι κρατών και κρατιδίων προκειμένου να παραμένουν στην εξουσία παραδίδονται άνευ όρων γενόμενοι σύγχρονοι εφιάλτες ;;
Μπορεί να υπάρχει Έλλην που να μην έχει αντιληφθεί ότι περνώντας ο πρωθυπουργός της χώρας του το κατώφλι του Λευκού Οίκου
προσκύνησε στα κελεύσματα του ερυθροκόμη πλανητάρχη;;
Μπορεί να πιστέψει κανείς Έλλην ότι το “Μακεδονικό ή Σκοπιανό”,
λεγόμενο ζήτημα, δεν άνοιξε κατ’ εντολή των Αμερικανών και εν όψει
της προσεχούς συνόδου του ΝΑΤΟ προκειμένου το κρατίδιο-προτεκτοράτο τους, σε πρώτη φάση, να εισέλθει στη συμμαχία ως κρατική
οντότητα με επίσημη ονομασία εμπεριέχουσα τον όρο “Μακεδονία”
και σε δεύτερη φάση να εισέλθει και στην Ε.Ε.;;;
Στις θεωρίες των εγχώριων υπερασπιστών της παγκοσμιοποίησης και του διεθνισμού ότι τάχα δεν κινδυνεύει η χώρα μας αν το
κρατίδιο “κουτσουλιά” πάρει το όνομα Μακεδονία, το οποίο όνομα
έφερε μάλιστα και ως ομόσπονδο κρατίδιο της Γιουγκοσλαβίας από
την επί Τίτο εποχή, θέλουμε να απαντήσουμε ότι δεν είναι το ίδιο
πράγμα.
Είναι διαφορετικό πράγμα να ονομάζεται έτσι μια γεωγραφική
περιφέρεια ενός κράτους με άλλο όνομα και διαφορετικό να ονομάζεται έτσι ένα “κράτος οντότητα”.
Παραθέτοντας παρακάτω τα, κατά τη γνώμη μας, απαραίτητα δεδομένα και θέτοντας τα ανάλογα ερωτήματα και τις απαντήσεις, πιστεύουμε ότι θα δώσουμε και την απάντηση στο κατά πόσο δικαιολογημένα και χρήσιμα είναι τα συλλαλητήρια του ελληνικού λαού γι’
αυτό το μείζον εθνικό ζήτημα αλλά και πόσο λάθος είναι η εκ μέρους
της κυβέρνησης απαξίωσή τους.
1.Ιστορικά και γεωγραφικά η περιοχή αυτού του κρατιδίου, όχι
μόνο επί εποχής Τίτο αλλά από αρχαιοτάτων χρόνων, ήταν μέρος της
ιστορικά και γεωγραφικά ευρύτερης περιοχής με το όνομα
Μακεδονία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι η Ελληνική
Μακεδονία ενώ ένα ακόμη μικρό μέρος (10%) αυτής της περιοχής ενσωματώθηκε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και τις συνθήκες
Βουκουρεστίου και Νεϊγύ στην Βουλγαρία παίρνοντας το όνομα
Μακεδονία του Πιρίν (εκ της οροσειράς) που δεσπόζει στην περιοχή
(Βικιπαίδεια).
2. Από το 1946, ορισμένοι Γιουγκοσλάβοι και Σλαβομακεδόνες
εθνικιστές έχουν εκφράσει αλυτρωτικές διεκδικήσεις εις βάρος της
Ελλάδας («Μακεδονία του Αιγαίου»), της Βουλγαρίας («Μακεδονία
του Πιρίν»), της Αλβανίας («Μάλα Πρέσπα» και «Γκόλο Μπάρντο»)
και της Σερβίας (και μια μικρή περιοχή του Κόσοβου) (Γκόρα και
«Πρόχορ Πτσίνσκι»), παρόλο που Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί και
Σέρβοι αποτελούν την πλειονότητα σε κάθε περιοχή αντίστοιχα
(Βικιπαίδεια).
3. Αλυτρωτικές διεκδικήσεις του σημερινού αυτού κρατιδίου εμπεριέχονται και στο ισχύoν σήμερα σύνταγμά του και αυτό το γνωρίζουν άπασες οι πολιτικές και όχι μόνο δυνάμεις της χώρας μας ενώ
οι κυβερνώντες μας “διαπραγματευόμενοι” θέτουν ως προαπαιτούμενο την αφαίρεση ή αναθεώρηση των άρθρων του συντάγματος, του
γειτονικού κρατιδίου, που παραπέμπουν σε αλυτρωτικές διεκδικήσεις, ώστε να συναινέσουν σε “σύνθετη ονομασία εμπεριέχουσα τον
όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” για χρήση έναντι όλων (Αλ. Τσίπρας 25/1 συνέντευξη τύπου στο Νταβός μετά τη συνάντηση με Ζ.Ζάεφ).
4. Ουράνιο Τόξο (σλαβομακεδονικά: , Vino ito) είναι πολιτικό
κόμμα στην Ελλάδα με έδρα τη Φλώρινα που εκπροσωπεί μία ομάδα
Σλαβόφωνων (δίγλωσσων Σλαβομακεδόνων). Βασικός στόχος του
κόμματος είναι η αναγνώριση αυτών των Σλαβόφωνων ως εθνική
μακεδονική μειονότητα (ως Σλαβομακεδόνων) στην
Ελλάδα. Ενώ άλλη θέση του κόμματος είναι ότι εναντιώνεται στο
μοντέλο των ανεξάρτητων εθνικών κρατών και ζητάει από την Ε.Ε.
τη συνταγματική κατοχύρωση ανεξαρτήτων οικονομικά,«περιφερειακών εθνικών οντοτήτων» που θα ασκούν πολιτική και νομοθετική
εξουσία (Βικιπαίδεια).
5. Πληροφορηθήκαμε ότι στο Νταβός ο Πρωθυπουργός μας συζητώντας με τον ομόλογό του Πρωθυπουργό του γειτονικού κρατιδίου κ. Ζάεφ και θέτοντας ως προαπαιτούμενο για την συναίνεση στην
ονομασία, την αναθεώρηση του συντάγματός τους, έλαβε από τον κ.
Ζάεφ την απάντηση ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να περάσει από το
κοινοβούλιό του και από το λαό του σε περίπτωση δημοψηφίσματος.
Τότε ο πρωθυπουργός μας τον προέτρεψε να πει την αλήθεια στο
λαό του και θα βγει κερδισμένος.
Προφανώς ο κ. Τσίπρας είχε στο μυαλό του τις μεγάλες αλήθειες
που εκείνος είπε στο δικό του λαό καλώντας τον σε δημοψήφισμα
για τα μνημόνια τον Ιούλιο του ’15, αλλά δεν γνωρίζουμε όμως αν
του είπε και τον τρόπο πώς το ενδεχόμενο “ΟΧΙ” του λαού των
Σκοπίων θα το κάνει “ΝΑΙ”.
6. Πεποίθηση μας είναι ότι η ονομασία του γειτονικού κρατιδίου
είναι το μείζον και κακώς παρουσιάζεται ως δευτερεύον ζήτημα εάν
δήθεν απαλειφθούν από το σύνταγμά τους τα άρθρα που παραπέμπουν σε αλυτρωτικές διεκδικήσεις. Και τούτο γιατί πιστεύουμε ότι

ακόμη και αν απαλειφθούν αυτά τα άρθρα από το σύνταγμά τους και
εμείς συναινέσουμε να πάρουν όνομα εμπεριέχον τον όρο
“Μακεδονία” ποιός μας εγγυάται ότι ένας μελλοντικός κυβερνήτης
αυτού του κράτους (τύπου Γκρουέφσκι) συνεπικουρούμενος και από
περισσότερο “πατριώτες” εθνικιστές κοινοβουλευτικούς δεν θα επιχειρήσει εκ νέου αναθεώρηση του συντάτγματος της χώρας του και
επαναφορά των αλυτρωτικών άρθρων ;;
7. Δεν αντιλαμβάνονται άραγε οι κυβερνώντες μας και όσοι υποστηρίζουν την άποψη συμφωνίας μας για ονομασία εμπεριέχουσα
τον όρο “MACEDONIA” ότι το όνομα αυτό θα αποτελέσει το ισχυρότερο
άρμα για τις διαχρονικά επιδιωκόμενες αλυτρωτικές διεκδικήσεις
αυτού του κράτους όντας ως “κράτος οντότητα” και μάλιστα αναγνωρισμένο έτσι επισήμως και από τον ΟΗΕ ;;;
Δηλαδή ποιος θα εμποδίσει, ίσως στο μέλλον, αυτό το “κράτος
οντότητα” που θα φέρει επισήμως στο όνομά του το “Μακεδονία” σφετεριζόμενο και οικειοποιούμενο την ιστορία της Μακεδονίας, να διεκδικήσει να “ελευθερώσει” και να προσαρτήσει, τις κατά την άποψή
του, “αλύτρωτες” περιοχές που φέρουν ή έφεραν όνομα Μακεδονία
και αποτελούν σήμερα γεωγραφικό τμήμα όμορων κρατών (βλ.αρ.2)
με σκοπό τη δημιουργία της λεγόμενης, με τον αλυτρωτικό όρο,
“Ενωμένης Μακεδονίας” ;;.
Κάτι αντίστοιχο δηλαδή σαν τη “Μεγάλη Αλβανία” που λένε και
ονειρεύονται οι άλλοι “καλοί μας” Βορειοδυτικοί γείτονες θέτοντας
θέμα Τσαμουριάς.
8. Οι εξτρεμιστές εθνικιστές (έτσι μας βολεύει να τους λέμε για
να μειώσουμε τάχα την επικινδυνότητα) Αλβανοί θέτουν θέμα
Τσαμουριάς μιλάνε για αλύτρωτους αδελφούς τους και ονειρεύονται
τη “Μεγάλη Αλβανία” που τα σύνορά της φθάνουν μέχρι την Πρέβεζα.
O εξ ανατολών “καλός ” γείτονας και κουμπάρος, μέγας
Σουλτάνος, επισκέπτεται τη Θράκη μας και αποκαλεί τους εκεί έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, ως “ αδελφούς
Τούρκους” ενώ συγχρόνως αμφισβητεί και την ελληνικότητα νησιών
του Αρχιπελάγους μας.
Οι εξτρεμιστές εθνικιστές Σκοπιανοί μιλάνε για αλύτρωτους αδελφούς τους στη Μακεδονία μας και ονειρεύονται την “Ενωμένη
Μακεδονία”.
Δεδομένων, κατά την εκτίμησή μας, όλων όσων παραθέσαμε παραπάνω
και φέροντας στη μνήμη μας τα λόγια της π. Προέδρου της Βουλής
κ. Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη κατά την προσφώνηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια στην ανάληψη των
καθηκόντων του στις
10 /2/05 που μεταξύ άλλων είπε :
“….. τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα
περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας
στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται
αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει
προκλήσεις και θα δοκιμασθεί,ενδεχομένως από νέες μορφές
διακυβέρνησης”.
πιστεύουμε βγαίνει αβιάστως το συμπέρασμα ότι η δύσμοιρη πατρίδα μας ευρίσκεται και πάλι μπροστά σε νέες περιπέτειες που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες εθνικές τραγωδίες.
Δεν είμαστε χώρα στην κεντρική Ευρώπη συνορεύοντας με
χώρες και λαούς που, αν μη τι άλλο, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο έχουν καθορισμένα τα γεωγραφικά και εδαφικά τους όρια,
σέβονται τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συνθήκες και ζούνε μεταξύ
τους ειρηνικά.

Είμαστε μία χώρα στον πυρήνα μιας ασταθούς περιοχής όπου παίζονται ακόμη και θα παίζονται στο διηνεκές πολλά και ποικίλα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα επιφέροντας διαλύσεις
κρατών, διεκδικήσεις εδαφών, αλλαγές συνόρων, μετακινήσεις πληθυσμών ως και αλλαγές στην εθνολογική και φυλετική σύνθεση των
πληθυσμών των λαών όλης της περιοχής.
Συμπεριφερόμενοι λοιπόν εμείς, ως πολιτισμένοι Ευρωπαίοι, και
με το δόγμα, πολλά χρόνια τώρα, του “δεν διεκδικούμε τίποτα και
από κανέναν”, αποκηρύσσοντας ως σοβινιστικά, μισαλλόδοξα και
εθνικιστικά κάθε αναφορά στις ουκ ολίγες αλύτρωτες και σκλαβωμένες πατρίδες του Ελληνισμού ακόμη δε και κάθε έκφραση, ύμνο,
εμβατήριο ή τραγούδι που παραπέμπει σε πολέμους, εθνικούς αγώνες ή σε ήρωες πολεμιστές μας, γινόμαστε καθ’ ημέρα και περισσότερο μάρτυρες και παθητικοί δέκτες των σχεδίων, πλήξης των εθνικών μας συμφερόντων, που ναι μεν έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται
εν αγνοία μας αλλά δυστυχώς όμως εφαρμόζονται και με την ανοχή
και ενδοτικότητα μας.
Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι κάθε εχέφρων νουνεχής και φιλόπατρις Έλλην το γένος και πυρωμένος με υψηλό Εθνικό φρόνημα πολίτης αυτής της χώρας, συνεκτιμώντας όλα όσα παραπάνω παραθέσαμε, έχει ιερό χρέος έναντι της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας
και κυρίως έναντι των “αγέννητων και των νεκρών”, όπως λέγει και
ο ποιητής, τέκνων αυτής της πατρίδος, να αντιταχθεί στα εν πλήρη
εξελίξει σχέδια λοβοτόμησής του, αρπαγής και παραποίησης της ιστορίας του και ακρωτηριασμού της πατρίδος του.
Φτάνουν πια οι χαμένες πατρίδες του Ελληνισμού.
Αυτή την αναγκαιότητα και αυτό το σκοπό υπηρετούν, κατά τη γνώμη μας, και τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία μας σήμερα, για να
μην χρειασθεί να επαναληφθούν παρόμοια αύριο για τη Θράκη, τα
Νησιά μας, την Ήπειρο και τις οίδε που αλλού. Και ευτυχώς που ο
Έλληνας σηκώθηκε από τον καναπέ του γι’ αυτό το ευαίσθητο εθνικό
ζήτημα, αν και προσωπικά πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο γι’ αυτό, κόντρα στις ύβρεις στους χλευασμούς στις κραυγές και τα κοάσματα των
εγχώριων παλαιών αλλά και σύγχρονων (με αριστερό πρόσημο) οπαδών του διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης.
Τα συλλαλητήρια αυτά θεωρούνται για εμάς Εθνοπατριωτικά
Προσκλητήριακαι οι προσκαλλούντες μας σε αυτά δεν είναι οι όποιοι
διοργανωτές ή ομιλητές αλλά είναι το αίμα και το πνεύμα των
Ηρώων των αγώνων του Έθνους, το αίμα και το πνεύμα των
Ηρώων Μακεδονομάχων.
Μας καλούν να δίνουμε το “ΠΑΡΩΝ” σε αυτά, ο Ίων Δραγούμης,
ο Παύλος Μελάς και τα παλικάρια του, ο Δεσπότης Γερμανός
Καραβαγγέλης, ο Τέλλος Άγρας, η ηρωϊδα δασκάλα Βελίκα
Τράϊκου και οι χιλιάδες άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι ήρωες και
μάρτυρες του Μακεδονικού αγώνα.
Δεν δικαιούμαστε να απουσιάζουμε από αυτά τα ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
Άλλωστε κι ο ποιητής έτσι προστάζει …
Κι αν είναι κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα
πέσουν καιροί οργισμένοι,
κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα
κι όσα δέντρα,
τίποτα άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια.
Μη φοβηθείς το χαλασμό
Φωτιά !! Τσεκούρι !!
Κωστής Παλαμάς «Πατέρες»
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ταν άνοιξη του 1964, χρονιά που η Π.Α. εκσυγχρονίζεται, ανανεώνει το στόλο της παραλαμβάνοντας τα F-104 και τα F-5. Αρχές
του έτους έχουν ήδη γυρίσει οι συνάδελφοι
Ιπτάμενοι και Τεχνικοί από την Αμερική, όπου είχαν εκπαιδευθεί και τοποθετούνται στις Μονάδες.
Η 114 Π.Μ. Θα υποδεχθεί τα F-104.
Στη συνέχεια στη Μονάδα τοποθετούνται κατόπιν μεταθέσεων αρκετοί συνάδελφοι Υπα ξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Αξιωματικοί Τεχνικοί
για την επάνδρωση των καινούργιων Μοιρών.
Την εποχή εκείνη υπηρετούσα στην 110 Π.Μ.
στην 348 Μ.Τ.Α., όπου ένα πρωινό στην ενημέρωση από τον Αρχιμηχανικό ενημερώθηκα για την
μετάθεση μου στην 114 Π.Μ. Βέβαια δεν θα πήγαινα μόνος. Παρέα με τον φίλο και συμμαθητή Ηλία
Κουλεντιανό, υπόλογοι στο επάγγελμα, μαζέψαμε
Κληρανς και στις 9 Ιανουαρίου 1964 ταξιδέψαμε
από την Λάρισα για Τανάγρα.
Το τρένο μετά από 5-6 ώρες έφτασε στο
Σχηματάρι. Με μια βαλίτσα στο χέρι ο καθένας μας
κατεβήκαμε. Ήταν μεσάνυχτα, αλλά του Γενάρη το
φεγγάρι και το χιόνι που είχε πέσει, τα έκαναν όλα
να λάμπουν, να αστράφτουν σαν καλοκαιριάτικο
πρωινό. Το κρύο ήταν τόσο που στα πρώτα εκατό
μετρά που βαδίσαμε, μας έκανε να μην αισθανόμαστε χέρια και ποδιά. Το ελαφρύ αεράκι μας χάιδευε τα σκυθρωπά πρόσωπα. Τα συναισθήματα
ήταν ποικίλα. Σμηνίαι, 23 χρονών παιδιά Εγώ και
ο Ηλίας, θα γνωρίζαμε την τρίτη Αεροπορική
Μονάδα μέσα σε 2 χρόνια.
Η πύλη του Σχηματαρίου μας υποδέχτηκε ντυμένη στα ολόλευκα, ψυχρή χωρίς να μας εντυπωσιάσει καν. Η απόφαση όμως μέσα μας είχε ριζωθεί, θα υπηρετούσαμε σε αυτή τη Μονάδα όσο αφιλόξενη και αν ήταν, όσο σκληρή και αν φημιζόταν
ότι ήταν.
Εντός ολίγων ημερών άρχισε η εκπαίδευση
όλων των ειδικοτήτων στα ΚΕΜ με εκπαιδευτές
Αμερικάνους και Έλληνες συναδέλφους. Οι μέλλοντες υπόλογοι Αεροσκαφών τα Crew Chiefs
ετοιμάστηκαν από πάσης πλευράς να εξυπηρετούν
τους Αστρομαχητές (STARFIGHTERS) όπως αποκαλούσαν τα F-104. Και πράγματι ήταν έτσι που
τα ακούγαμε τα αεροπλάνα αυτά. Κατασκευασμένα
για την εποχή τους με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εντυπωσιαστήκαμε από την εκπαίδευση για τα συστήματα του, κάπου μέσα μας νοιώσαμε υπερήφανοι το ότι μας επέλεξαν.
Πολύ γρήγορα, απ ότι θυμάμαι, άρχισε το ON
THE JOB TRAINING και στη συνέχεια μας υποδέχθηκε η Α' πίστα, όπου ήταν παρατεταγμένα τα ασημένια πουλιά με την επιβλητική φιγούρα τους και
το μαύρο ρύγχος τους (RADOME) , έτοιμα να σχίσουν τους αιθέρες, μεταφέροντας φόβο στους εχθρούς και ελπίδα στον Ελληνικό Λάο ότι πάντα θα
είναι ελεύθερος.
Όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούσαμε την
εποχή εκείνη στην 114ΠΜ και εξυπηρετούσαμε τα
F-104 θα θυμούνται βέβαια τα χρόνια εκείνα με
πίκρα ίσως και αγανάκτηση, γιατί πράγματι ήταν
πολύ σκληρά, τόσο από πλευράς διαμονής, όσον
και από πλευράς εργασίας. Θυμάμαι την MOTOROLA των υπολόγων που μας περίμενε κάθε πρωί
στις έξι μπροστά στο οίκημα. Οίκημα, α ναι, ένας
θάλαμος χωρίς τζάμια στα παράθυρα, ασοβάτιστους τοίχους, όπου φιλοξενούσε 30-40
Υπαξιωματικούς και ενίοτε ένα γάιδαρο και μια
μοτοσυκλέτα.

Τα σκληραγωγημένα νιάτα όμως τίποτε δεν τα
πτοούσε, ούτε ακόμη και αυτή η αμέλεια των ιθυνόντων, που έφτασε σε ακρότητες, με υποβιβασμό
του έργου που προσφέραμε. Με πίκρα δε αναφέρω, ότι πολλοί που σήμερα εξυμνούν και φέρονται
υπέρμαχοι των Τεχνικών Υπαξιωματικών, την
εποχή εκείνη αντί να μοιράζουν επαίνους άπαυτους, τους υποτίμησαν, προσπαθώντας να τους
αφανίσουν χάριν της διαμάχης των με τους
Ιπτάμενους για την εφαρμογή του συστήματος 661 (SIXTY SIX DASH ONE). Σταθηκαμε όρθιοι, όπως
πάντα, πλήρως καταρτισμένοι τεχνικά, με υπευθυνότητα και ζήλο για την εργασία μας και σε διάστημα ολίγων ήμερων του Κρουτσεφάκια, του
Κωνσταντινόπουλου, του Μπερδένη, του
Μπακαλάκου και των τόσων άλλων αξιόλογων
προϊσταμένων που δεν θυμάμαι τώρα, ντυμένοι
με την πρωτόγνωρη και αστεία αμφίεση του υπόλογου, κατάφεραν να πετούν στο γαλάζιο Αττικό
ουρανό οι Αστρομαχητές.
Ήταν άνοιξη, αν θυμάμαι καλά παραμονή της
Ζωοδόχου Πηγής, την πέμπτη μετά το Πάσχα. Το
απόγευμα είχαμε βγει έξω στη Χαλκίδα με το REO
ως συνήθως και επιστροφή στις 10:30. Το πρωί
έγερση στις έξι. Φθάσαμε με την MOTOROLA στην
Α' πιστά όπου μας περίμεναν παρκαρισμένα στη
σειρά, ένα πλάι στο άλλο, τα ασημένια πουλιά.
Συνήθως στη διανομή μου έπεφτε κατά λάθος εξεπίτηδες TF-104, δηλαδή διθέσιο εκπαιδευτικό να
ετοιμάσω για πτήση. Άρχισα να το επιθεωρώ με
όλες τις αντιξοότητες και τον κ. Αξιωματικό
Γραμμής να με ρωτάει κάθε δέκα λεπτά αν είναι
έτοιμο. Σε δυο ώρες περίπου ήταν έτοιμο το
Αεροσκάφος και το δώσαμε στο MANTENANCE
CONTROL.
Πέρασε λίγη ώρα και το γραφείο επιχειρήσεων
έστειλε τους χειριστές που είχε προγραμματίσει
για πτήση με το Αεροσκάφος που είχα επιθεωρήσει. Περίμενα περιφερόμενος στην πίστα και σε
λίγο αντίκρισα ένα ζευγάρι χειριστών να κατηφορίζουν.
Τη στιγμή εκείνη δεν τη ξεχνώ. Δεν ξέρω, άλλα
χωρίς να συντρέχει κανένας ιδιαίτερος λόγος, έχει
σκιαγραφειστεί και αποτυπωθεί στο μυαλό μου
και μένει πάντα ζωντανή. Λίγη συννεφιά, θερμοκρασία που δεν ενοχλούσε, η φύση καταπράσινη
λουλουδιασμένη, γεμάτη ζωή. Μέσα σ' αυτή την
αξέχαστη ανοιξιάτικη φωτογραφία, που έχει μείνει
στη μνήμη μου ανεξίτηλη, προβάλλουν δυο ανθρώπινες φιγούρες. Η μια ενός άνδρα μετρίου
αναστήματος με λαμπερά μαλλιά που περπατούσε
λικνίζοντας το καλοδιατηρημένο του κορμί. Ήταν
ο Αντισμήναρχος Αναγνώστου, Διοικητής της 335
Μοίρας. Από αριστερά του ένας ψηλός άνδρας, τύπος αεροπόρου πέρα για πέρα, φαλακρός και γεροδεμένος πατούσε τη γη ανάλαφρα. Ήταν ο
Επισμηναγός Μαρίνος. Εκπαιδευμένοι στην
Αμερική οι πρώτοι ίσως στα F-104, θα έδιναν τα
φώτα τους, που απ' ότι ξέραμε όλοι μπορούσαν
και το θελαν.
Τους υποδέχθηκα με τον δέοντα σεβασμό και
χαμόγελο. Με καλημέρισαν και μου έδωσαν τις
κάσκες να τις τοποθετήσω στις θέσεις του
Αεροσκάφους και άρχισαν την επιθεώρηση.
Τυπικοί και οι δυο με ρωτούσαν πολλά, δείχνοντας μια ασυνήθιστη για πολλοίς λεπτότητα και περισσό ενδιαφέρον. Τελείωσαν την επιθεώρησηπαραλαβή του Αεροσκάφους, υπέγραψαν την
Φόρμα και μπήκαν στις θέσεις δένοντας το αλεξίπτωτο ράχης και το SURVIVAL KIT, φορώντας
στη συνέχεια τις κάσκες τους.

Το MD-3 (ρεύμα) και το MA-1A (αέρας) λειτούργησαν για την εκκίνηση. Ποιος δεν θα θυμάται άραγε εκείνη τη διαδικασία για την εξυπηρέτηση του
F-104 μέχρι την απογείωση. Μια διαδικασία πράγματι με την οποία οι χειριστές πριν την απογείωση
ήταν σίγουροι ότι όλα τα συστήματα λειτουργούσαν καλά.
Έγινε η εκκίνηση, απομακρύνθηκαν τα επίγεια
μέσα και έκανα τον έλεγχο από τον πίνακα ασφαλειών, όπου διαπίστωσα ότι η νούμερο δυο γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος έβγαινε εκτός
λειτουργίας. Δοκίμασα πολλές φορές μα του κάκου. Φώναξα τον Αξιωματικό Γραμμής και εκείνος στη συνεχεία τον Αμερικανό τεχνικό εκπρόσωπο που περιφερόταν πάντα στην πίστα τον
πρώτο καιρό, προσφέροντας βοήθεια στα πρωτόγνωρα για μας προβλήματα. Με το ωραίο
Αμερικάνικο καπελάκι, το αεροπορικό RAYBAN,
καλοντυμένος, εύθυμος και γελαστός ο Χιλ με
πλησίασε και με ρώτησε για το πρόβλημα.
Επεχείρησε για λίγο και στη συνέχεια σβήσαμε
τον κινητήρα, κατέβηκαν οι χειριστές και αρχίσαμε την επισκευή. Σε λίγο η βλάβη είχε αποκατασταθεί, με την βοήθεια ηλεκτρολόγου έγινε απομαγνητισμός της γεννήτριας (ας με συγχωρέσουν
οι συνάδελφοι ηλεκτρολόγοι αν είναι έτσι η κάνω
λάθος), το Αεροσκάφος επαναλειτούργησε, όλα
πήγαν καλά και απογειώθηκε.
Πήγα στην καντίνα για το καθιερωμένο σαγανάκι και σε μισή ώρα περίπου καθόμαστε πολλοί
υπόλογοι μπροστά στο TRAILER της Α' Πίστας,
όπου μας ήρθε το μαύρο μαντάτο. Παγώσαμε, κοιταζόμαστε με βλέμμα διερευνητικό, να ακούσουμε
κάτι θετικό. Ξεχυθήκαμε δεξιά-αριστερα ρωτώντας όποιον βρίσκαμε μπροστά μας. Όλα ήταν συγκεχυμένα. Η πληροφορία πάντως ήταν καθαρή
“έπεσε ένα TF-104 κοντά στο αεροδρόμιο της
Τανάγρας”. Η αγωνία μου είχε κορυφωθεί. Δίπλα
μου στεκόταν ο συνάδελφος υπόλογος Ανδρέας
Ξενάκης που είχε υπογράψει και πετούσε ένα άλλο TF-104 με χειριστές τους Αμερικανούς εκπαιδευτές. Καθίσαμε στη βόρεια γωνία της πίστας και
αρχίσαμε να κάνουμε υποθέσεις, αλλά χωρίς συμπεράσματα. Δεν είχαμε κανένα στοιχείο ακόμα, αν
ήταν το δικό μου η του Αντρέα. Ξάφνου όμως ήρθε
η MOTOROLA, δεν θυμάμαι με ποιους και μας είπε
το θλιβερό γεγονός. Το Αεροσκάφος TF-104 272
είχε πέσει στα Οινόφυτα πριν τα διόδια του
Σχηματαρίου, ο Αναγνώστου είχε βρεθεί νεκρός
στη θέση και ο Μαρίνος λίγα μέτρα πιο πέρα νεκρός, χτυπημένος στο κεφάλι σε παρακείμενο στύλο της ΔΕΗ κατόπιν εκτινάξεως του καθίσματος.
Δυο αεροπόροι με τα όλα τους είχαν χαθεί
πράγματι. Αυτή ήταν η πικρή αλήθεια. Το αίμα δυο
Ικάρων ακόμα έβαφε το χώμα της πατρώας γης, ο
πρώτος Αστρομαχητής διαλύθηκε εις τα εξ ων συνετέθη. Ένα γεγονός που συζητήθηκε πάρα πολύ,
τόσο από εμάς στην οικογένεια των Αεροπόρων,
όσο και πιο έξω, φθάνοντας ως και πολύ ψηλά.
Έγινε Πανελλήνιο θέμα συζητήσεως,
Πρωτοσέλιδο εφημερίδων, θέμα αντιπαραθέσεως πολιτικών.
Όσο για τον υπόλογο, οι καθιερωμένες διαδικασίες. Τη φόρμα του Αεροσκάφους στα χέρια,
υπογραφές, μέρος τρία, στατιστικά στοιχεία, μητρώα, ανακρίσεις από ΓΑΠΕ και ούτω καθεξής.
Όσο για την ευχή του, αυτό να ήταν το τελευταίο
και αιωνία η μνήμη τους.
Σωτηρόπουλος Χ.
Επισμηναγός ε.α.
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®AΡΘΡΑ
Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Μ.Δ.Σ.)
για την Άμυνα και την Ασφάλεια ( PESCO ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ως Μοχλός Εμβάθυνσης της Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ
και
Πρώτιστη Ευκαιρία για το ΥΠΕΘΑ και την Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θεμέλιο για την αμυντική ανεξαρτησία, αποτελεί η Μόνιμη
Διαρθρωμένη συνεργασία ( Μ.Δ.Σ) - PESCO (PErmanent
Structured COoperation on security and defence), που έχει
υπογραφεί στις 11 Δεκεμβρίου 2017.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλώς μια υπερδύναμη σε
επίπεδο οικονομικό. Πολιτικά όμως εξακολουθεί να έχει
σοβαρότατες αδυναμίες. Οι δυνατότητες της να έχει σοβαρή
επίδραση στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι είναι περιορισμένες. Ο λόγος είναι απλός. Δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική ούτε κοινή άμυνα.
Επομένως η Ευρώπη για να προασπίσει τα συμφέροντα
της, την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δημοκρατία στον κόσμο, οφείλει να συγκροτηθεί σε μια πραγματική πολιτική οντότητα, δηλαδή να αποκτήσει κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τα μέσα για να υλοποιεί
την πολιτική αυτή.
Όπως είναι γνωστό με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
του 1993, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθορίστηκε σαν ένας από τους βασικούς πυλώνες πολιτικών της Ένωσης.
Το 1999 καθορίστηκαν πέντε στόχοι της ΚΕΠΠΑ:
• Η διαφύλαξη των κοινών αξιών της ειρήνης, της δημοκρατίας, των κανόνων δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
• Η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης σε όλους τους
τομείς,
• Η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς
ασφάλειας,
• Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,
• Η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των κανόνων δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΚΕΠΠΑ καθορίζουν οι αρχηγοί και οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών
– μελών. Η Ε.Ε. έχει επίσης ορίσει Ύπατο Εκπρόσωπο σε περιοχές κρίσεων ή συγκρούσεων, παρέχοντας άμεση επαφή
με τις εξελίξεις στις περιοχές αυτές και επιτρέπει στην Ε.Ε.
να έχει ουσιαστικό ρόλο σε βιώσιμες λύσεις. Η Ε.Ε. δεσμεύτηκε επίσης, να εγκαθιδρύσει Ευρωπαϊκή Πολιτική
Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), που θα καλύπτει όλους τους
σχετικούς με την ασφάλεια της τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αμυντικής Πολιτικής. Η Ε.Ε. αποφάσισε να
ενισχύσει την ΕΠΑΑ με τη σύσταση αποστολών διαχείρισης
κρίσεων. Αυτές συνιστούν αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, αποστολές διάσωσης, διατήρησης της ειρήνης και ένα
στρατιωτικό σώμα – η Δύναμη Ταχείας Επέμβασης.
Είναι όμως η Μόνιμη Διαρθρωμένη συνεργασία (Μ.Δ.Σ. –
PESCO) που συνομολογήθηκε από τις 25 από τις 28 χώρες
– μέλη της Ε.Ε. ένα «αμυντικό σύμφωνο» και μάλιστα με «ευρωστρατό» όπως αφέθηκε να δημιουργηθεί η εντύπωση σε
διάφορα δημοσιεύματα;
Πρέπει να διασαφηνισθεί ότι τίποτα από τα πιο πάνω δεν
ισχύει. Ούτε «ευρωστρατός» ούτε «αμυντικό σύμφωνο». Και
ούτε συνιστά αμυντική ασπίδα για την Κύπρο. Ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό θετικό βήμα προς τη κατεύθυνση υλοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 6, στο άρθρο 46 και στο
πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θα αναπτυχθούν προγράμματα που θα καλύψουν εκπαίδευση, ανάπτυξη δυνατοτήτων και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα υπάρξει εμπλοκή
της βιομηχανίας με συμμετοχή των αμυντικών βιομηχανιών
των χωρών – μελών που συμμετέχουν, παρέχοντας μια θαυμάσια ευκαιρία στην Αμυντική Βιομηχανία της Χώρας μας και
στο ΥΠΕΘΑ να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται τόσο στην κάλυψη των Αμυντικών αναγκών της
χώρας μας όσο και στην συμμετοχή της Αμυντικής μας
Βιομηχανίας σε προγράμματα συνεργασιών που εμπεριέχουν τεχνολογίες αιχμής.
Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Μ.Δ.Σ. - PESCO προσφέρει μια ευκαιρία για να τεθούν τα θεμέλια για να πάρει

«σάρκα και οστά» η αμυντική ανεξαρτησία, ως ένας εκ των
βασικών πυλώνων πολιτικών της Ένωσης.
Η Κύπρος έχει κάθε λόγο να αγωνιστεί στα πλαίσια της
Ε.Ε. για την υλοποίηση του τελικού στόχου, που πρέπει να
είναι μια ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Χωρίς βέβαια
υπερβολικές προσδοκίες, αλλά και χωρίς λογικές υποβάθμισης της μέγιστης σημασίας, αυτής της νέας ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας που συνιστά η PESCO.
Η συμμετοχή της Κύπρου στη Μόνιμη Διαρθρωμένη
Συνεργασία (Μ.Δ.Σ.) για την άμυνα και την ασφάλεια, αναθερμαίνει την προοπτική προώθησης της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ε.Ε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στις 13 Νοεμβρίου 2017, υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας
από 23 κράτη μέλη υπέγραψαν κοινή ανακοίνωση για τη
Μόνιμη Δομημένη Συνεργασία (PESCO) και την απέστειλαν
στην Ύπατο Εκπρόσωπο και στο Συμβούλιο. Την κοινή αυτή
ανακοίνωση προσυπέγραψαν δύο επιπλέον χώρες στις 7
Δεκεμβρίου 2017. Η δυνατότητα της Μόνιμης Διαρθρωμένης
Συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Προβλέπει τη δυνατότητα περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.
Η κοινή κοινοποίηση είναι το πρώτο επίσημο βήμα για την
ίδρυση της PESCO και ορίζει:
Τις αρχές της PESCO, υπογραμμίζοντας ιδίως ότι το “PESCO είναι ένα φιλόδοξο, δεσμευτικό και περιεκτικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την
άμυνα του εδάφους της ΕΕ και των πολιτών της”
Τον κατάλογο των “φιλόδοξων και πιο δεσμευτικών κοινών δεσμεύσεων” που τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναλάβουν, μεταξύ των οποίων “η τακτική αύξηση των προϋπολογισμών στον τομέα της άμυνας σε πραγματικούς όρους
για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων”
Προτάσεις για τη διακυβέρνηση της PESCO, με πρωταρχικό επίπεδο που διατηρεί τη συνοχή και τη φιλοδοξία του
PESCO, συμπληρωμένο από ειδικές διαδικασίες διακυβέρνησης σε επίπεδο σχεδίων
Τα 25 κράτη – μέλη είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία,
Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία,
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία,
Ιρλανδία και Σουηδία.
Η PESCO είναι ένα πλαίσιο και μια διαδικασία που βασίζεται στη Συνθήκη για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ «τα οποία είναι
ικανά και πρόθυμα να το πράξουν». Θα επιτρέψει στα κράτη
μέλη να αναπτύξουν από κοινού αμυντικές ικανότητες, να
επενδύσουν σε κοινά έργα και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους.
Μετά την υπόψη κοινοποίηση των 25 χωρών, το
Συμβούλιο ενέκρινε επίσημη απόφαση για την ίδρυση της
PESCO στις 11 Δεκεμβρίου του 2017, προσδιορίζοντας
παράλληλα τα πρώτα 17 προγράμματά της, όπως αναλύονται στη συνέχεια.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο ξεκίνησε από
την Κομισιόν τον Ιούνιο του 2017, θα ενισχύσει τα έργα
συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής έρευνας, την ανάπτυξη πρωτοτύπων και την προσέλκυση δυνατοτήτων. Η
ως άνω κοινή κοινοποίηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα
προς τη δημιουργία μιας πλήρως ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής
αμυντικής ένωσης έως το 2025.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Περισσότερη ασφάλεια για την ΕΕ
και τους πολίτες της
Υπό το πρίσμα ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος
ασφαλείας, η ΕΕ στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής

για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
(EUGS), ξεκίνησε μια διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας
για την ασφάλεια και την άμυνα. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν
η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις εργασίες της στον τομέα
αυτό και αναγνώρισαν ότι ο ενισχυμένος συντονισμός, οι
αυξημένες επενδύσεις στην άμυνα και η συνεργασία στην
ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων, είναι οι βασικές
απαιτήσεις για την επίτευξή του.
Αυτό είναι ο κύριος στόχος της Μόνιμης Διαρθρωμένης
Συνεργασίας (Μ.Δ.Σ.) για την Άμυνα και την Ασφάλεια (PESCO), όπως περιγράφονται στη Συνθήκη της ΕΕ, άρθρα 42
(6) και 46, καθώς και στο πρωτόκολλο 10. Μέσω PESCO, τα
κράτη μέλη αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας, προχωρώντας
προς την περαιτέρω ενσωμάτωση και ενίσχυση της αμυντικής τους συνεργασίας, εντός του πλαισίου της ΕΕ.

Εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μέσω
δεσμεύσεων
Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Μ.Δ.Σ. – PESCO ) είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας βάσει της Συνθήκης και συνιστά
διαδικασία εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ
των κρατών μελών της ΕΕ, που είναι ικανά και πρόθυμα να
το πράξουν. Ο στόχος είναι να αναπτύξουν από κοινού δυνατότητες άμυνας και να τις καταστίσουν διαθέσιμες για
στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ.
Έτσι, αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ ως διεθνή
συνεργάτη ασφάλειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία των Ευρωπαίων, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών.
Η διαφορά μεταξύ Μ.Δ.Σ - PESCO και άλλων μορφών συνεργασίας είναι ο δεσμευτικός χαρακτήρας των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Ωστόσο, η συμμετοχή παραμένει προαιρετική και η λήψη
αποφάσεων θα παραμείνει στα χέρια των συμμετεχόντων
κρατών μελών.

Δομή και διακυβέρνηση
Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Μ.Δ.Σ.) θα έχει μια
δομή δύο-επιπέδων:
• Επίπεδο Συμβουλίου: υπεύθυνο για τη γενική πολιτική
κατεύθυνση και το μηχανισμό αξιολόγησης για να προσδιορίσει εάν τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους.
Ψηφίζουν μόνο τα μέλη PESCO, οι αποφάσεις λαμβάνονται
με ομοφωνία (εκτός από τις αποφάσεις αναφορικά με την
αναστολή της ιδιότητας μέλους και εγγραφή των νέων μελών, οι οποίες λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία).
• Επίπεδο Έργων: Η αποτελεσματικότητα της PESCO θα
μετρηθεί από τα έργα, που θα αναπτύξει. Κάθε έργο θα διοικείται από τα κράτη μέλη, που συμβάλλουν σε αυτό.

Βήματα προς Θέσπιση της Μ.Δ.Σ. - PESCO
Υπό την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προβλέπονται τρία βασικά βήματα για να καθιερωθεί η Μ.Δ.Σ. PESCO:
Βήμα 1 : Τα Κράτη μέλη παρουσίασαν ένα κατάλογο με κοινές δεσμεύσεις το Σεπτεμβρίου 2017, στις κύριες περιοχές
του πρωτοκόλλου 10 της Συνθήκης, ιδίως επενδύσεων άμυνας, ικανότητα ανάπτυξης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Βήμα 2 : Στις 13 Νοεμβρίου 2017, Υπουργοί από 23 κράτη
μέλη υπέγραψαν κοινή κοινοποίηση σχετικά με την έναρξη
θέσπισης της PESCO και την παρέδωσαν στον Ύπατο
Εκπρόσωπο και στο Συμβούλιο. Η κοινή κοινοποίηση είναι
το πρώτο επίσημο βήμα για την θέσπιση της PESCO.
Καθορίζει τις αρχές, υπογραμμίζοντας ιδίως το δεσμευτικό
χαρακτήρα του νομικού πλαισίου, μια λίστα των δεσμευτικών κοινών δεσμεύσεων, που τα κράτη μέλη συμφώνησαν
να αναλάβουν, καθώς και προτάσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση της PESCO.
Βήμα 3: Σε συνέχεια της κοινοποίησης, να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου για θέσπιση της
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PESCO, πριν από το τέλος του 2017 (απόφαση που υλοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2017).
Μ.Δ.Σ. - PESCO – Ένα μέσο σχετικό για την ασφάλεια
της ΕΕ και των πολιτών της
• Η Μ.Δ.Σ - PESCO είναι ένα μόνιμο πλαίσιο για στενότερη
λειτουργία και μια δομημένη διαδικασία για σταδιακή εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ένωσης.
Θα είναι ένας οδηγός για ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας.
• Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος παρέχει ένα σχέδιο για
τις εθνικές συνεισφορές και τις προσπάθειες, που έχει συμφωνήσει να κάνει. Αυτά τα εθνικά σχέδια εφαρμογής υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση. Αυτό είναι διαφορετικό από
την εθελοντική προσέγγιση είναι, ο κανόνας εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινής ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής.
• Η Μ.Δ.Σ - PESCO σχεδιάζεται για να καταστεί αποτελεσματικότερη η ευρωπαϊκή άμυνα και να παρέχει μεγαλύτερη
απόδοση, παρέχοντας ενισχυμένο συντονισμό και συνεργασία στους τομείς των επενδύσεων, την ανάπτυξη δυνατοτήτων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η ενισχυμένη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα θα επιτρέψει, μειώνοντας τον αριθμό των διαφορετικών οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη
και ως εκ τούτου, ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, να αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.
• Η Μ.Δ.Σ - PESCO θα βοηθήσει να ενισχυθεί η στρατηγική
αυτονομία της ΕΕ να δράσει μόνη της, όταν είναι απαραίτητο
και με συνεργάτες οσάκις είναι δυνατόν. Ενισχύεται από την
ιδέα ότι η κυριαρχία μπορεί να ασκείται καλύτερα όταν εργάζονται από κοινού, ενώ η εθνική κυριαρχία παραμένει ουσιαστικά άθικτη.
• Πρόκειται για παροχή μιας ομπρέλας τέτοιων παραδειγμάτων περιφερειακής αμυντικής ολοκλήρωσης όπως το
Ναυτικό Βελγίου – Ολλανδίας ή της Διοίκησης Ευρωπαϊκής
Αερομεταφοράς.
• Στρατιωτικές ικανότητες, που αναπτύχθηκαν εντός PESCO παραμένουν στα χέρια των κρατών μελών, οι οποίες
μπορούν επίσης να γίνουν διαθέσιμες σε άλλα πλαίσια,
όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή το ΝΑΤΟ.
Μ.Δ.Σ. - PESCO ως μέρος ενός πακέτου ολοκληρωμένης άμυνας
Η Μ.Δ.Σ. - PESCO συνδέεται στενά με τη νέα συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση άμυνας (CARD - Coordinated Annual
Review on Defence) και τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ),
το οποίο αναπτύσσεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής
ανάπτυξης. Είναι συμπληρωματικά και αμοιβαία ενισχυόμενα εργαλεία, που συμβάλλουν στον ίδιο πολιτικό στόχο :
• Coordinated Annual Review on Defence ( CARD ) πρέπει
να εκτελεστούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, μέσα από συστηματική παρακολούθηση των σχεδίων των εθνικών αμυντικών δαπανών και βοηθούν στον εντοπισμό ευκαιριών για νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας.
• Το ΕΤΑ θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προώθηση της αμυντικής συνεργασίας από την έρευνα στη φάση της
ανάπτυξης των ικανοτήτων, περιλαμβανομένων των πρωτοτύπων.
• Η Μ.Δ.Σ - PESCO θα αναπτύξει ικανότητα έργων, ταυτοποιημένων ιδίως μέσω της διαδικασίας της CARD σε τομείς προτεραιότητας. Επιλέξιμα έργα θα μπορούσαν επίσης
να επωφεληθούν από χρηματοδότηση από το ΕΤΑ, το οποίο
θα προβλέπει ένα πρόσθετο 10% χρηματοδότηση για τη φάση
της βιομηχανικής ανάπτυξης άμυνας των έργων, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Μ.Δ.Σ. - PESCO.
Επιταχύνεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας,
Υγειονομικό και Cyber
Μετά την έγκριση των συμπερασμάτων από τη Σύνοδο
Κορυφής στις Βρυξέλλες, ανοίγει ο δρόμος για την άμεση
δημιουργία Μόνιμα Διαρθρωμένης Συνεργασίας, ενώ παράλληλα οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών δημιουργίας και ενεργοποίησης του Κοινού
Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου, το οποίο θα έχει σε πρώτη
φάση προϋπολογισμό 5,5 δισ.
Αν και οι αμυντικοί προϋπολογισμοί παραμένουν εθνικό
ζήτημα, η διαχείρισή τους γίνεται προοδευτικά ευρωπαϊκό,
γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει εντάσεις και αντιπαραθέσεις, καθώς οι αμυντικές δαπάνες αποτελούν σε
πολλές περιστάσεις εργαλείο εθνικής εξωτερικής πολιτικής, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου χρησιμοποιείται κατά πάγια τακτική στις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ

και τη Ρωσία.
Όπως επισήμανε, σε σχετική εκδήλωση, η Ύπατη
Εκπρόσωπος της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, αν και οι αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης φτάνουν στο 50% των ΗΠΑ, η
αποτελεσματικότητά τους, ως προς το τελικό προϊόν βρίσκεται μετά βίας στο 15%, καταδεικνύοντας ένα σημαντικό
παραγωγικό κενό (output gap), το οποίο στοχεύει να αμβλύνει με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και τον συντονισμό
στην αγορά οπλικών συστημάτων.
Tο τοπίο παραμένει θολό σε πολλά ζητήματα, ωστόσο η
δημιουργία δομής cyber στρατού, μονάδων ταχείας αντίδρασης και η ανάπτυξη κοινών αμυντικών και επιθετικών
πολιτικών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου και της
προπαγάνδας, είναι μια πρώτη ένδειξη του επιπέδου και του
βάθους της συνεργασίας, που θα επιτευχθεί μέσω της μόνιμα
διαρθρωμένης δύναμης.
Στα πρώτα 17 έργα που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Μ.Δ.Σ
- PESCO, υπό την επίτροπο Εξωτερικών, Φεντερίκα
Μογκερίνι, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη διαδικασιών προστασίας συνόρων και σχετικού λογισμικού,
γεγονός που περιπλέκει τη φύλαξη εθνικών συνόρων, καθώς εμπεριέχει τοποθετήσεις σε μόνιμη βάση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, θέματα τα οποία αν και μείζονα παραμένουν θολά.
Παράλληλα περιλαμβάνεται η δημιουργία νέας ενιαίας
Ευρωπαϊκής Ιατρικής Διοίκησης, κέντρου logistics, για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, του οποίου απαιτείται ελευθέρας κίνησης μηχανοκίνητων, αερομεταφερόμενων και ναυτικών τμημάτων σε χώρο εθνικής κυριαρχίας.
Ακολουθεί αναλυτικά ο κατάλογος των πρώτων 17
έργων – προγραμμάτων συνεργασίας Μ.Δ.Σ – PESCO,
όπου οι Χώρες συμμετέχουν είτε ως επικεφαλείς ( Lea),
είτε ως συμμετέχουσες ( Participants ) , είτε ως απλή παρατηρητές ( Observers ) και έχουν ως ακολούθως :
Ευρωπαϊκή ιατρική διοίκηση ( European Medical
Command -EMC)
Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Ραδιοφάσματος (
European Secure Software defined Radio ESSOR)
Δίκτυο των Διαμετακομιστικών Κόμβων στην Ευρώπη
και υποστήριξη στις Επιχειρήσεις (Network of logistic Hubs
in Europe and support to Operations )
Στρατιωτική Κινητικότητα (Military Mobility )
Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης Αποστολών (
European Union Training Mission Competence Centre - EU
TMCC).
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαίδευσης για
τους Ευρωπαϊκούς Στρατούς (European Training
Certification Centre for European Armies )
Κέντρο Ανάπτυξης - Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
(Energy Operational Function – EOF)
Δύναμη Αντιμετώπισης Καταστροφών (Deployable
Military Disaster Relief Capability Package)
Ναυτιλιακά (ημι-) αυτόνομα συστήματα αντιμέτρων
ναρκών (Maritime (semi-) Autonomous Systems for Mine
Countermeasures - MAS MCM)
Λιμενική και θαλάσσια επιτήρηση και προστασία
(Harbour & Maritime Surveillance and Protection HARMSPRO).
Αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης (Upgrade of
Maritime Surveillance)
 Πλατφόρμα κοινής χρήσης πληροφοριών σχετικά με
τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την ανταπόκριση σε περιστατικά (Cyber Threats and Incident Response
Information Sharing Platform)
 Ομάδες ταχείας Cyber-αντίδρασης και αμοιβαίας βοήθειας στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (Cyber Rapid
Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security)
Σύστημα στρατηγικής διοίκησης και ελέγχου (C2) για
αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ (Strategic Command and
Control (C2) System for CSDP Missions and Operations)
Θωρακισμένα Οχήματα πεζικού / Θωρακισμένα επιθετικά Οχήματα/ Ελαφρύ θωρακισμένο όχημα (Armoured
Infantry Fighting Vehicle / Amphibious Assault Vehicle /
Light Armoured Vehicle)
Έμμεση υποστήριξη πυρός (Indirect Fire Support EuroArtillery)
EUFOR- Μονάδα Άμεσης Αντιμετώπισης Κρίσεων
(EUFOR Crisis Response Operation Core - EUFOR CROC)
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί μέχρι
σήμερα, η Ελλάδα, από τα πρώτα 17 αυτά έργα – προ-

γράμματα PESCO, συμμετέχει σε δύο (2) ως επικεφαλής,
σε επτά (7) ως συμμετέχουσα Χώρα και σε ένα (1) ως παρατηρητής, ως ακολούθως :
Επικεφαλής ( Lead ) Χώρα στα ακόλουθα δύο (2) έργα
- προγράμματα :
• Αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης
Το σχέδιο για την αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης
θα ενσωματώσει συστήματα επιτήρησης ξηράς, θαλάσσιες
και αεροπορικές πλατφόρμες, προκειμένου να διανέμουν
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στα κράτη μέλη, ώστε να
παρέχεται έγκαιρη και αποτελεσματική απάντηση στα διεθνή
ύδατα.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της
θαλάσσιας επιτήρησης, της ευαισθητοποίησης σχετικά με
την κατάσταση και της πιθανής αποτελεσματικότητας της αντίδρασης της ΕΕ, με τη χρήση της υφιστάμενης υποδομής,
την ανάπτυξη υλικού και συναφών δυνατοτήτων στο μέλλον.
Αποσκοπεί στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση
νέων και παλαιών απειλών και προκλήσεων (όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι πτυχές
ασφάλειας και άμυνας). εξασφαλίζοντας έτσι την επακριβή
ευαισθητοποίηση και την ταχεία αντίδραση, ώστε να συμβάλουν στην προστασία της ΕΕ και των πολιτών της.
Πλατφόρμα κοινής χρήσης πληροφοριών σχετικά με
τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την ανταπόκριση σε
περιστατικά
Η πλατφόρμα Cyber Sharing Information Threats και
Incident Response θα αναπτύξει πιο ενεργά αμυντικά μέτρα,
ενδεχομένως σε νέo δόγμα, περνώντας από τα firewalls σε
πιο επιθετικά μέτρα. Το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στον
μετριασμό αυτών των κινδύνων, εστιάζοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, μέσω μιας πλατφόρμας διασύνδεσης των κρατών-μελών, με
στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων άμυνας στον κυβερνοχώρο.
Συμμετέχουσα ( Participant ) Χώρα στα ακόλουθα επτά
(7) έργα – προγράμματα :
• Δίκτυο των Διαμετακομιστικών Κόμβων (Logistic
Hubs) στην Ευρώπη και υποστήριξη Επιχειρήσεων
Το Δίκτυο των Διαμετακομιστικών Κόμβων (Logistic
Hubs) στην Ευρώπη και η υποστήριξη των Επιχειρήσεων θα
βελτιώσει τη στρατηγική υλικοτεχνική υποστήριξη και την
πρόβλεψη των δυνάμεων στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Στόχος της είναι η δημιουργία διασυνοριακών
λύσεων για αποτελεσματικότερες, ομαλότερες στρατιωτικές μεταφορές / εφοδιαστική αλυσίδα και η σύνδεση των
υφιστάμενων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων κάτω από μια διαμετακομιστική ομπρέλα.
Αναμένεται να ενισχύσει τον προγραμματισμό και τη διακίνηση στον τομέα των logistics, καθώς και να επιτύχει κοινά
πρότυπα και διαδικασίες που θα βελτιώσουν σημαντικά την
ικανότητα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να διεξάγουν ακόμη και τις
πιο απαιτητικές αποστολές.
• Στρατιωτική Κινητικότητα
Το έργο αυτό θα υποστηρίξει τη δέσμευση των κρατών
μελών να απλουστεύσουν και να τυποποιήσουν τις διασυνοριακές στρατιωτικές διαδικασίες μεταφοράς. Στόχος του
είναι να ενισχύσει την ταχύτητα της κίνησης των στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη.
Στόχος του είναι να διασφαλίσει την απρόσκοπτη κυκλοφορία στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού εντός των
συνόρων της ΕΕ. Αυτό συνεπάγεται την αποφυγή μακροχρόνιων γραφειοκρατικών διαδικασιών για τη διέλευση από ή
διά μέσου των κρατών μελών της ΕΕ, είτε μέσω σιδηροδρόμων, οδικών, αεροπορικών ή θαλάσσιων μεταφορών.
Το σχέδιο πρέπει να συμβάλει στη μείωση των φραγμών,
όπως τα νομικά εμπόδια στη διασυνοριακή κίνηση, οι παρωχημένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις (όπως οι έλεγχοι διαβατηρίων σε ορισμένα συνοριακά φυλάκια) και τα προβλήματα υποδομής, όπως οι δρόμοι και οι γέφυρες, που δεν
μπορούν να αντέξουν μεγάλα στρατιωτικά οχήματα.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαίδευσης για
τους Ευρωπαϊκούς Στρατούς
Το ευρωπαϊκό κέντρο πιστοποίησης κατάρτισης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών μονάδων στοχεύει στην προώθηση
της τυποποίησης των διαδικασιών μεταξύ των ευρωπαϊκών
στρατιωτικών δυνάμεων και επιτρέπει στο προσωπικό να
ασκεί σε επίπεδο τμήματος ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών διοίκησης και ελέγχου (C2) σε επίπεδο εδάφους, δημιουργώντας ένα προσομοιωμένο περιβάλλον κατάρτισης.)
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΣΤΗ
Αγαπημένε Φίλε, Συνεργάτη, Συνάδελφε, Συμμαθητή και
Συμπολεμιστή Γιάννη,
Σήμερα, Ο Θεός έδωσε την άδειά του, για την τελική σου πτήση
και άνοιξε τους ουρανούς για να πετάξεις κοντά του.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, που πρέπει να σε αποχαιρετίσω
για τελευταία φορά. Πολλές φορές στο παρελθόν, έχουμε αποχαιρετιστεί, είτε όταν αλλάζαμε μονάδες, είτε εταιρείες, αλλά σήμερα αυτός ο αποχαιρετισμός, είναι ο πιο οδυνηρός.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, γιατί μπορεί να σε πίκρανα άθελά
μου κάπου, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, που είμαστε μαζί σαν συνεργάτες. Συγχώρα με φίλε μου.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, που βλέπω την οικογένειά σου,
να σε ξεπροβοδίζει σε αυτό το τελευταίο ταξίδι σου, με τόσο πόνο
αλλά και άλλη τόση αγάπη.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, που βλέπω τους συμμαθητές
σου, τους φίλους σου, τους συνεργάτες σου, τους μαθητές σου,
και την Πολεμική Αεροπορία, να στέκουν άγρυπνοι φρουροί δίπλα
στην Ελληνική σημαία, που υπηρέτησες πιστά. Και εκείνη να σε
σκεπάζει με αναγνώριση, εκτίμηση, σεβασμό, στοργή, και προστασία, για τούτη την τελευταία πτήση σου.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, γιατί η μάχη που έδινες τόσο καιρό, με περισσή αξιοπρέπεια, κόπο, αλλά και πόνο, σήμερα τελείωσε. Σαν γνήσιος αστρομαχητής, ούτε μια φορά δεν έκανες πίσω.

Αγωνίστηκες σε αυτή την μάχη, αλλά και σε ολόκληρη την ζωή
σου, όπως ακριβώς ορκίστηκες πριν από 38 χρόνια. Μέχρι της
τελευταίας ρανίδας του αίματός σου.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, όμως να είσαι υπερήφανος Φίλε
Γιάννη, γιατί σήμερα όλοι εμείς, ήρθαμε να αποτίνουμε τον φόρο
τιμής που σου αρμόζει, για τον ακέραιο χαρακτήρα και το ήθος
σου, για την άψογη επαγγελματική σου, (Τί είπες Φίλε; Ναι ρε, το
θυμάμαι ότι δεν θέλεις να πω καριέρα. Εσύ είπες άλλωστε, ότι
καριέρα κάνουν, όσοι παίρνουν μόνο και δεν δίνουν τίποτα πίσω),
για την άψογη λοιπόν, επαγγελματική σου κατάρτιση και πορεία,
για την ανιδιοτελή φίλια και προσφορά σου, μα πάνω από όλα,
για την υπέροχη οικογένεια που δημιούργησες.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, καθώς αναπολώ εκείνη την ημέρα, στην παραλία της Καλογριάς στην Πάτρα, που τα μικρά μας
κοριτσάκια έτρεχαν πάνω κάτω, με τις μανάδες τους να τα κυνηγούν, μην πέσουν. Και εσύ παρακαλούσες τον Θεό, να σου δώσει
δύναμη και κουράγιο, να μεγαλώσεις σωστά την Τζίνα σου. Τα
κατάφερες φίλε. Και σε ανταπόδοση, η Τζίνα σου χάρισε την εγγόνα σου, και συνεχίζει στον δικό σου επαγγελματικό δρόμο, με
τόση επιτυχία.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, αλλά Μαρία, Τζίνα, Κυρία Γωγώ,
Μιχάλη, Κύριε Μανώλη, σας είμαστε ευγνώμονες για τον Γιάννη.
Γιατί εσείς τον βοηθήσατε στις δύσκολες του στιγμές, να στέκεται
όρθιος, αγωνιστής, τίμιος, υπερήφανος, σεμνός, και ειλικρινής.

Στερνό Αντίο στον Επγό (ΤΥΜ) εα
Θεόδωρο Μητρόπουλο (6η ΣΤΥΑ)
Περήφανος Αρκάδας στην καταγωγή, γεννήθηκε πρωταπριλιά του 1935
στο χωριό Βάστα Μεγαλόπολης (όπου και το θαυματουργό εκκλησάκι της
Αγίας Θεοδώρας με τα 17 πλατάνια στη στέγη του).
Είχε σκληρή παιδική ηλικία στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του
εμφυλίου. Πάλεψε σκληρά για ότι απόκτησε στη ζωή του.
Το 1954 πετυχαίνει το όνειρό του να μπει στην ΠΑ μέσω της 6ης σειράς
ΣΤΥΑ και το 1956 αποφοιτάει ως Σμηνίας Μηχανοσυνθέτης. Οι δύσκολες
εποχές για το έθνος και την Αεροπορία δεν τον πτοούν, αφού αυτή είναι ο
2ος μεγάλος του έρωτας (ο 1ος ήταν η πατρική του οικογένεια). Υπηρετεί
με ενθουσιασμό κι αγάπη στο όπλο ως υπόλογος Αφών σε διάφορους τύπους & Μονάδες, όπως ενδεικτικά RF-84 Αγχίαλο, F-104 Άραξο (υπέγραψε το 1ο που απογειώθηκε από Ελληνικό έδαφος με Έλληνα χειριστή),
Ποιοτικός έλεγχος στις Ντακότες Μίκρα/Σέδες και Τανάγρα, Αξκός
Γραμμής Πτήσεων στα Noratlas Ελευσίνα, Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους
Α-7 Σούδα, κα.
Τυπικός στην εργασία του αλλά όχι τυπολάτρης, τίμιος αλλά ποτέ ευθυνόφοβος, πάντα ευθύς & χαμογελαστός αλλά και απαιτητικός: «να φέρεσαι στους ανθρώπους όπως θα ήθελες να σου φέρονται» μου έλεγε.
Στην Κρήτη τελείωσε την καριέρα του το 1981 (όπου την ξεκίνησε ο
υπογράφων το 1989) και αφοσιώθηκε στην οικογένειά του (η 3η του μεγάλη αγάπη).
Έντονα κοινωνικός και δραστήριος, τα τελευταία χρόνια ήταν από τους
συντονιστές για την ετήσια συνάντηση της σειράς του ΣΤΥΑ. Όπως είπε και
ένας συμμαθητής του στην κηδεία του «ο Θόδωρος ήταν η εργατική μέλισσα που μας συντόνιζε κι εμείς γυρίζαμε γύρω του».
Υπήρξε για μένα και την αδερφή μου πρότυπο συζύγου και πατέρα, ειδικότερα για εμέ και Αεροπόρου Αξιωματικού.
Ταλαιπωρήθηκε πάνω από ένα έτος με την ανίατη ασθένεια, αλλά το
πάλεψε σαν παλικάρι που ήταν πάντα, ως το τέλος.
Ευχαριστούμε όλο το ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό της
Ογκολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ που προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό σχεδόν 1 έτος, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό της
Πνευμονολογικής κλινικής όπου νοσηλεύτηκε τον τελευταίο βασανιστικό
μήνα της ζωής του. Ιδιαίτερη μνεία για την συμπαράσταση του συμμαθητή
μου Υπδκτή 251 ΓΝΑ Σμχου (ΜΕ) Αλέξανδρου Συρεγγέλα και της οικογενειακής μας φίλης Σμχου (ΥΝ) Αλεξάνδρας Κατσίκα. Ο Θεός να σας επιστρέψει πολλαπλάσια ότι μας προσφέρατε!
Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε
τρόπο και ειδικά αυτούς που τον τίμησαν στην εξόδιο ακολουθία του, συγγενείς, φίλους, συναδέλφους, συμμαθητές του, καθώς και τους 3 εε
Αξκούς ως αντιπροσωπεία της ΠΑ.
Ευχαριστίες επίσης είναι ότι λιγότερο μπορώ να πω για την μαμά μου
και την αδερφή μου. Η Ρούλα του Θεόδωρου, πάντα αφοσιωμένη σε αυτόν
και παρά τα δικά της προβλήματα υγείας, ξάφνιασε τους πάντες με το ψυχικό σθένος που από την αρχή της ασθένειάς του βρήκε, την αισιοδοξία
που του πρόσφερε, σκέτος βράχος να ακουμπήσει! Η δε Αγνή παρά τις εργασιακές της υποχρεώσεις πανταχού παρών για τον μπαμπάκα της, δίπλα
του συνεχώς και για όλα. Άξιες! Κι εγώ να προσφέρω τόσο ελάχιστα από
το μακρινό Λουξεμβούργο των υποχρεώσεών μου, συνήθως τηλεφωνικά,
πολύ λίγα από κοντά, πικρό το αίσθημα της αδυναμίας να προσφέρεις, νιώθεις τόσο λίγος...
Εύχομαι να συνάντησε την κορυφαία του έκφραση αγάπης στον
Πανάγαθο Θεό και να τον δικαίωσε με την αιώνια βασιλεία Του, καθώς
πάλεψε σκληρά για την συγχώρεση των αμαρτιών του και δεν έχασε ποτέ
την πίστη του στον Κύριο, ούτε καν στις τελευταίες επώδυνες (σωματικά,
αλλά κυρίως ψυχικά) μέρες της επίγειας ζωής του.
Γλυκέ μας πατέρα θα σε θυμόμαστε παντοτινά και θα προσπαθήσουμε
να σου μοιάσουμε και να είμαστε αντάξιοί σου.
Σμχος (ΜΗ) εα Παναγιώτης Μητρόπουλος

Το κενό και ο πόνος που αφήνει στις καρδιές σας, είναι πραγματικά μεγάλο. Μα θα γεμίσει με την αγάπη που έχετε για τον Γιάννη,
αλλά και ο ένας για τον άλλον. Θα βοηθήσουμε και όλοι εμείς
λίγο, με την συμπόνια μας και την συμπαράστασή μας. Μαρία μου,
η τόση αγάπη και αφοσίωση που είχες για τον Γιάννη σου, και οι
τόσο θερμές αγκαλιές σου, να είσαι σίγουρη ότι θα κρατούν, πάντα
φωτεινό τον δρόμο του, και πάντα ζεστή την ψυχή του.
Η καρδιά μου πονάει σήμερα, Τι είπες Φίλε; Ότι λέω πολλά
και ο κόσμος περιμένει… Έχεις πάλι δίκιο. Όλος αυτός ο κόσμος,
δεν περιμένει από εμένα να πω ποιος είναι ο Γιάννης. Το ξέρει.
Το εκτιμά. Το αναγνωρίζει. Πονάει και αυτός. Συγχώρα με φίλε
μου. Εξάλλου ο πατέρας σου, που τόσο μόχθησε να σε διδάξει,
ποιο είναι το σωστό, το ηθικό, το σεμνό και το αντρίκιο, σε περιμένει. Έχει ήδη κάνει τις ετοιμασίες, της υποδοχής σου στον
Παράδεισο.
Καλή σου πτήση Φίλε. Αυτή την φορά θα πετάξεις χωρίς κανόνες, και χωρίς κανένα κίνδυνο στον απέραντο γαλάζιο ουρανό.
Ο Θεός και οι αρχάγγελοι θα είναι στο φτερό σου, για να σε κάνουν
να ευχαριστηθείς αυτήν την πτήση, όσο καμία άλλη. Και αυτή η
σκέψη, κάπως απαλύνει την καρδιά μου που πονάει σήμερα.
Σε ευχαριστώ για όλα, Καλή Αντάμωση Φίλε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΚΑΡAΛΗΣ
Σγος ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά το Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 404 ΓΣΝ Λάρισας, που χάρη στην άριστη
επιστημονική του κατάρτιση, το αμέριστο ανθρωπινόν του ενδιαφέρον, που η επαφή μαζί τους, με το χαρακτηριστικό τους χαμόγελο, ενέπνεαν θάρρος και πίστη για την ίαση της πάθησής μου (Νοσηλεύτηκα από
29/9/2017 μέχρι 13/10/2017).
Ιδιαίτερα ευχαριστώ το Δντή της Ορθοπεδικής κλινικής Συνταγματάρχη Κων. Βαβλιάκη, ο οποίος δεν περιορίσθηκε στην πάθησή μου μόνο, αλλά συντόνιζε τις επισκέψεις μου και σ’ άλλες ιατρικές ειδικότητες.
Η όλη ανωτέρω αποτελεσματικότητα οφείλεται και στο Δντή του Νοσοκομείου Συνταγματάρχη κον Δημήτριον Καραθανάση και στη Διευθύνουσα κα. Μαρία Νταλιάνη, οι οποίοι συνέπεια της μεθοδικής Διευθυντικότητάς τους και της μεταδοτικότητας των εμπνευσμένων οδηγιών τους καθοδηγούν το προσωπικό στην
καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Αθαν. Κογιάννης
Ασμχος ε.α.

Βασίλειος Αφράτης Ταξίαρχος{Μηχ.(Ηλεκτ.)}Ε.Α.
(Αφράτη Ευβοίας 1939 - Αθήνα 12/1/18)

-

-

-

Το συζητούν συμμαθητές και τον πενθούν οι φίλοι
γιατί εχάσαμε εχθές τ' ΑΦΡΑΤΗ τον Βασίλη.
Ένα συμμαθητή καλό που έφυγε χθες βράδυ
σε μέρη οδεύει μακρινά στον άγνωστό μας Άδη.
Εκεί που ο Λουκιανός εδώ και τόσα χρόνια
μας λέει δεν γύρισε κανείς απ' του χαμού τ' αλώνια,
να πει πως γίνεται η Ζωή κι αυτός ο μύριος κόσμος
σαν μαραθεί το γιασεμί και ξεραθεί ο δυόσμος.
Το είχε πει και πιο παλιά ο λόγιος ευπατρίδης
φιλόσοφος δυναμικός και μέγας Ευριπίδης,
πώς βαίνουμε σ' αλαργινά και άγνωστά μας μέρη
που δεν υπάρχει στον ντουνιά κανένας μας να ξέρει.
Όμως το μέγα γεγονός αγαπητοί μας φίλοι
είναι πως χάσαμε εχθές Τ' ΑΦΡΑΤΗ τον ΒΑΣΙΛΗ.
Έναν γερό, συμμαθητή από την (ΣΜΑ) Ικάρων
που παίρνει άχαρη σειρά στην χώρα των Μακάρων.
Σωστός Αξιωματικός, μηχανικός με τάξη
σπουδαίος ηλεκτρονικός στα σχέδια και στη πράξη.
Μαζί αρχίσαμε χορό σε μια σχολή ωραία
με τα καψόνια μας αρχή επωφελή κι ακραία.
Ο Βασιλάκης μας μπροστά κι ακολουθούν οι άλλοι
να δούμε αυτή τη διαδρομή ποιος πρώτος θα την βγάλει.
Κι αυτός εστάθηκε ορθός, γερός και δυναμίτης
σ' αντιξοότητες τρανές αληθινός γρανίτης.
Έφτιαξε ωραία φαμελιά με σύζυγο αξία
μ' ιδιότητες ιδανικές και φρόνηση οξεία.
Εμείς βρισκόμασταν συχνά επάνω στα Μελίσσια
πού'χε γερό νοικοκυριό και οικία στα Βριλήσσια.
Σαν άνθρωπος περιχαρής, ν' εμπνέει εμπιστοσύνη
στις αποφάσεις σταθερός με νου κι αξιοσύνη.
Τ' Αριστοτέλη το ρηθέν, σοφά που επιμένει
είναι πως μνήμη αγαθή είναι αυτή που μένει.
Αυτή τον άνθρωπο ως γνωστόν αθάνατο τον κάνει
φορώντας του ειλικρινά αμάραντο στεφάνι.
Καλό ταξίδι αδελφέ να βρεις γερό λιμάνι
εκεί που μπόρα και καιρός καθόλου να μη πιάνει.
Να γείρεις να ξεκουραστείς κι όσο περνούν τα χρόνια
το χώμα νά'ναι ελαφρύ κι η μνήμη σου αιώνια.
Ο Συμμαθητής σου Αντώνης Δημητρίου, Ταξίαρχος {(ΜΗΧ.)-ΕΓΚ}
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Επικήδειος λόγος στην Eξόδιo Ακολουθία
του Υποπτέραρχου (Ε) Γεωργίου Σταυρόπουλου
Είναι δυστυχώς γεγονός. Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018
έφυνε από κοντά μας ο Γεώργιος Σταυρόπουλος, του οποίου η
σωρός βρίσκεται ενώπιόν μας. Έφυγε ο αδελφικός φίλος, ο
συγγενής, ο εκλεκτός συνάδελφος. Γεννήθηκε στο χωριό
Αλαγονία του δημοτικού διαμερίσματος Καλαμάτας το έτος
1940.
πό τα πρώτα χρόνια της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο
του χωριού του κα ι αργότερα στο Κλασσικό Γυμνάσιο
Καλαμάτας επέδειξε άκρα επιμέλεια και φιλομάθεια. Ήταν πάντοτε πρώτος ή μεταξύ των πρώτων κα ι ολοκληρώνovτας, το
έτος 1959, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή του, εισήχθη στη
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.
Ακολούθως, παίρνοντας το πτυχίο του Παντείου Πανεπιστημίου, προήχθη, κατόπιν εξετάσεων, σε Ανθυποσμηναγό
Εφοδιασμού. Έκτοτε ανέδειξε τις οργανωτικές του ικανότητες
και με την πρακτική του σκέψη, επινόησε και εφάρμοσε πρωτο-

πόρες μεθόδους και διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν, μέχρι
σήμερα, πρότυπο εργασίας για τους Εφοδιαστές Αξιωματικούς
της Πολεμικής ΑεροπορΙας. Διήλθε επάξια όλες τις βαθμίδες
της ιεραρχίας και διετέλεσε Σωματάρχης της ειδικότητάς του.
Αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Υποπτεράρχου. Μετά την
αποστρατεία του, προσέφερε τις υπηρεσίες του, επί αρκετό χρονικό διάστημα, στην Πολιτική Προστασία της Νομαρχίας
Μεσσηνίας και παράλληλα πλαισίωνε την Ένωση Αλαγονίων,
της οποίας υπήρξε κυριολεκτικό η ψυχή. Δημιούργησαν με την
εξαίρετη σύζυγό του Αικατερίνη μια αξιοζήλευτη οικογένεια. Ο
γιος του Παρασκευάς τον έκανε υπερήφανο με το ήθος και τις
εξαιρετικές νομικές σπουδές του, ενώ η κόρη και ο γαμπρός του,
προσέδωσαν προοπτική στη ζωή του, με τη γέννηση του πρώτου
τους παιδιού. Ωστόσο, η αναφορά στην επιτυχημένη επαγγελματική και οικογενειακή πορεία του εκλιπόντος, δεν αρκεί
για να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του Υποπτεράρχου εν

αποστρατεία Γεωργίου Σταυρόπουλου και θα ήταν απρέπεια μου
η παράλειψη τονισμού ορισμένων χαρακτηριστικών του.
Η καθημερινή του συμπεριφορά χαρακτηριζόταν από ανεπιτήδευτη απλότητα, έμφυτη ευγένεια, γνήσια καταδεικτικότητα ,
συνειδητή δημοκρατικότητα. Συζητούσε πάντοτε ήρεμα, βοηθούσε τους νέους συναδέλφους, σεβόταν την προσωπικότητα
του συνομιλητή του, είτε συμφωνούσε είτε όχι μαζί του.
Ήταν σωστός πατέρας, σύζυγος, αδελφός, συνάδελφος και
φίλος. Ήταν ένα διαμάντι. Και όμως η μοίρα υπήρξε άδικη μαζί
του. Έφυγε αναπάντεχα και θα μας λείψει πολύ.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα που θα τον
σκεπάσει.
Καλό σου ταξίδι αξέχαστε φίλε.
Κωνσταντίνος Χρ. Καραμπάτος
Σμήναρχος (Ε) ε.α.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Σμχος (Ρ) Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος
Γεννήθηκε το 1929 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1948 (1η Σειρά ΣΙΡ)
και αποστρατεύθηκε το 1978.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 29-12018 στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου Αττικής.

Ασμχος (ΤΤΗ) Παναγιώτης Μπούρας
Γεννήθηκε το 1933 στα Αρφαρά Μεσσηνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (5η Σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και δύο θυγατέρων. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του έγινε στις 31-1-2018 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών Μεσσηνίας.

Σγός (ΤΤΗ) Θωμάς Καραμούτσιος
Γεννήθηκε το 1956 στην Καμπή Άρτας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1976 (28η Σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 2002.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την 1-22018 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Νέας Κερασούντας Φιλιππιάδας και η ταφή του
στο εκεί Κοιμητήριο.

Σγός (ΤΤΗ) Εμμανουήλ Πρίαμος

και προήχθη μέχρι το βαθμό του Σμχου.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 8-2-2018 στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Ασμχος (Ι) Νικόλαος Γιώσης
Γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1948 (Πολεμικής Διαθεσιμότητας)
και προήχθη μέχρι το βαθμό του Ασμχου.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 14-2-2018 στο Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

Υπτχος (Ε) Γεώργιος Σταυρόπουλος
Γεννήθηκε το 1940 στην Αλαγονία Μεσσηνίας. Εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το έτος 1960
(12η Σειρά ΣΤΥΑ) και ακολούθως παίρνοντας το πτυχίο του Παντείου Πανεπιστημίου κατόπιν εξετάσεων, προήχθη σε Ανθυποσμηναγό και αποστρατεύτηκε το έτος 1996.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του
έγινε στις 20-2-2018 στο 3ο Κοιμητήριο Νίκαιας.

Σγος (ΤΜΑ) Ιωάννης Αρέστης
Γεννήθηκε το 1961 στον Πύργο Ηλείας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1980 (32η Σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 2006.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 21-2-2018 στον
Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου και η ταφή του στο Κοιμητήριο Ιλίου.

Γεννήθηκε το 1959 στη Μακρακώμη Φθιώτιδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1978 (30η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2007.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 3-2-2018 στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φλώρινας και η ταφή του στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου.

Επγος (ΤΜΑ) Βασίλειος Κριατσιώτης

Σμχος (ΜΗ) Ιωάννης Κλέτσας

Υπσγος (ΤΤΗ) Άγγελος Μολφέσης

Γεννήθηκε το 1938 στην Πτελέα Φθιώτιδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958 (10η Σειρά ΣΜΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 3-22018 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πολυδενδρίου Αττικής.

Γεννήθηκε το 1931. Αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 24-2-2018 στον Ιερό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Παλιό Κοιμητήριο Λάρισας και η ταφή του στο Νέο Κοιμητήριο
Λάρισας.

Επγός (ΤΤΗ) Αντώνιος Παναγάκος

Ασμχος (Ι) Γρηγόριος Παπακωνσταντίνου

Γεννήθηκε το 1931 στη Γέρμα Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1950 (2η Σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 7-2-2018 στον Ιερό Ναό
Ταξιαρχών στο Κοιμητήριο Μελισσίων.

Γεννήθηκε το 1950 στον Αυλώνα Αττικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1969 (45η Σειρά Σ.Ι.) και
αποστρατεύτηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 6-3-2018 στον
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στον Αυλώνα και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους
μας και στους οικείους τους την, εξ ύψους, παρηγοριά.

Σμχος (Ι) Βύρων Χατζηιωάννου
Γεννήθηκε το 1920 στο Ηράκλειο. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1939 (Πολεμικής Διαθεσιμότητας)

Γεννήθηκε το 1931 στο Ευπάλιο Φθιώτιδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1949 (Μονιμοποίηση)
και αποστρατεύτηκε το 1985.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 22-2-2018 στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

®AΡΘΡA

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ
Του Γεωργίου Β. Κασσαβέτη
Επισμηναγού (Ι) ε.α. – τ. Κυβερνήτου Ο.Α.

Τη θλιβερή επέτειο της τραγωδίας των Ιμίων μας θύμισε
με δηλώσεις του στις 31 Ιανουαρίου 2018, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάιατ. Στόχος των δηλώσεων του
κ. Πάιατ, σε πρώτη ανάγνωση, ήταν η αποφυγή «ναυτικού ατυχήματος», εξ’ αιτίας της παρουσίας ελληνικών και τουρκικών
πολεμικών πλοίων στην περιοχή των Ιμίων. « Όσο έχετε αυτά
τα φονικά περίπλοκα στρατιωτικά συστήματα, που λειτουργούν σε κοντινή απόσταση , το ένα από το άλλο - δήλωσε
στο κανάλι του ΣΚΑΪ ο κ. Πάιατ - υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, το οποίο θα προκαλέσει μεγάλες περιπλοκές στις
σχέσεις μας».
Ο φόβος λοιπόν ενός ατυχήματος μεταξύ δύο συμμάχων
χωρών ήταν εκ πρώτης όψεως ο στόχος των δηλώσεων του
Αμερικανού πρέσβη. Ωστόσο, πλέον έγκυροι πολιτικοί αναλυταί πιστεύουν, ότι απώτερος στόχος του ήταν να υπενθυμίσει

στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και στον ψωροπερήφανο και
κομπορρήμονα Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Καμμένο, την επαίσχυντη και μελανή για την ιστορία της χώρας συμφωνία, μεταξύ του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδος Κώστα Σημίτη, της
πρωθυπουργού της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ και του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, το βράδυ
της 31ης Ιανουαρίου 1996, όταν Τούρκοι κομάντος κατέλαβαν
τη μικρότερη νήσο των Ιμίων.
Την επαίσχυντη αυτή συμφωνία, η οποία είναι άγνωστη στη
συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και η οποία βρίσκεται στα έγγραφα του state department των ΗΠΑ, έφερε στο
φώς της δημοσιότητος, με βιβλίο του, ο γνωστός δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου. Η συμφωνία συνοψίζεται σε τέσσερις
όρους. Οι πρώτοι τρείς είναι λίγο πολύ γνωστοί και απαγορεύουν στα δύο κράτη να έχουν στα Ίμια πλοία, στρατό και ση-

μαίες. « No ships, no troops, no flags». Ο τέταρτος όρος όμως
, ο οποίος συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών της
Ελλάδος και των ΗΠΑ Θεόδωρο Πάγκαλο και Μαντλίν Ωλμπράϊτ και ο οποίος ήταν εντελώς άγνωστος ακόμη και στους
ασχολουμένους με τα σχετικά θέματα, είναι και ο πλέον εξευτελιστικός για τη χώρα. Τι προβλέπει; « Δεν θα ξαναπατήσετε
ποτέ εκεί ( στα Ίμια )».
Κλείνοντας εκφράζω τη λύπη και τον αποτροπιασμό μου
για τη θλιβερή, ηττοπαθή και ανιστόρητη πολιτική ηγεσία,
η οποία άσκησε την εξουσία μετά τη Μεταπολίτευση και
οδήγησε τη χώρα από ήττα σε ήττα. άλλοτε με το ηττοπαθές
σύνθημα « Η Κύπρος είναι μακράν», άλλοτε με το βολικό «
Μη Πόλεμος», κι άλλοτε με το προδοτικό « Μην ξαναπατήσετε ποτέ στα Ίμια».
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β. Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, η τελετή
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του έτους 2018 του Παραρτήματος
μας για τους συναδέλφους που διαμένουν στο Νομό Ρεθύμνης.
Η τελετή έγινε για πρώτη φορά σε συνεργασία με την Ένωση
Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ρεθύμνης, και με τη συμμετοχή της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού Κρήτης, στο κοσμικό
κέντρο "Α-Α" στους Αρμένους Ρεθύμνου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν τιμώντας με την παρουσία τους, ο
Αιδεσιμότατος Δημήτριος Λίτινας εκ μέρους του Σεβ. Μητροπολίτου
Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγενίου, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Στρατηγός Μανούσος Παραγιουδάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου
Κα Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Κος Γεώργιος Μαρινάκης,
ο Δήμαρχος Αγ. Βασιλείου Κος Ιωάννης Ταταράκης, ο Υποδιοικητής 5ης
Ταξιαρχίας Πεζικού , ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι Πολιτικών και Στρατιωτικών αρχών.
Μεταξύ αυτών και ο Αντιπτέραρχος (εα) Κος Ευάγγελος
Πετρουλάκης κυβερνήτης του NORATLAS με κωδικό ΝΙΚΗ-15 που τα
μεσάνυχτα της 21 Ιούλιου του 1974 πέταξε προς Κύπρο και μεταφέροντας τον βαρύ οπλισμό της 1ης ΜΑΛ. ,Για την συμμετοχή του αυτή στην
επιχείρηση <<ΝΙΚΗ>> του επιδόθηκε τιμής ένεκεν η πλακέτα της
Ε.Α.Α.Α.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Την Κυριακή 4-2-2018 στο εξοχικό κέντρο Αρνεμούση της πόλης
μας έγινε η κοπή της πίτας του Παραρτήματος μας με συμμετοχή συναδέλφων απο την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κος Μέτιος οι Δκτές των Μονάδων
Στρατού και Αεροπορίας καθώς και θρησκευτικές και πολιτικές αρχές.
Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του Παραρτήματός μας αισθάνονται την βαθιά
υποχρέωση να ευχαριστήσουν τους συναδέλφους και τις οικογένειές
τους για την μεγάλη τους συμμετοχή.
Τα μέλη του Δ/Σ του παραρτήματός μας εκφράζουν τις θερμότερες
ευχές τους και τα συγχαρητήριά τους στον πρόεδρο του παραρτήματός
μας Σμχο εα Παναγιώτη Θεοχάρη για την αποφοίτηση του υιού του
Πατρόκλου απο την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με το
βαθμό του υπαστυνόμου Β Ιατρού και του εύχεται να τον καμαρώνει και
στον συνάδελφο πλέον καλή σταδιοδρομία.

ΧΑΝΙΑ

2 . Φιλανθρωπίες

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
6-8/10/2017 : 3ήμερη προσκυνηματική εκδρομή στο Άγιο Όρος.
Είκοσι πέντε (25) μέλη του Παραρτήματος επισκέφθηκαν το Άγιο Όρος
και φιλοξενήθηκαν από τις Ιερές Μονές Μεγίστης Λαύρας, Διονυσίου,
Αγίου Ανδρέα, Ξενοφώντος και Βατοπαιδίου.

28/10/2017 :Το Δ.Σ. του Παραρτήματος συμμετείχε στη Δοξολογία
και τις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο
Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βύρωνας Καρτσάνας κατέθεσε εκ μέρους του
Παραρτήματος στεφάνι στο Ηρώο στην Παραλία του Βόλου.
29/10/2017 : Μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στον Αγ. Ιωάννη
το Ρώσσο στην Εύβοια.
6/11/2017 : Πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα Έκτακτη Γενική
Συνέλευση για ενημέρωση των Μελών.
11/11/2017 : Στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Βόλου, τελέσθηκε η ετήσια
επιμνημόσυνη δέηση Μνήμης και Τιμής των πεσόντων και θανόντων
Αεροπόρων στον πόλεμο και στην ειρήνη . Επίσης τελέσθηκε Τρισάγιο
έμπροσθεν των Μνημείων των πεσόντων αεροπόρων Καρασάββα
Ιωάννη και Κωστόπουλου Δημητρίου, στο χώρο του προαυλίου του Ναού.
Στην συνέχεια δόθηκε καφές στην αίθουσα συνεστιάσεων του Ναού.
8/11/2017 : Το Δ.Σ. του Παραρτήματος συμμετείχε στις εορταστικές
εκδηλώσεις για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας στην 111 Π.Μ.
Ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βύρωνας Καρτσάνας κατέθεσε εκ μέρους του
Παραρτήματος στεφάνι.
20/11/2017 : Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος, διοργανώθηκε BAZAAR με χειροποίητες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες
του συνεταιρισμού ατόμων με αναπηρίες "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ" και παρατέθηκε
καφές.
Η συμμετοχή και η στήριξη ήταν ικανοποιητική δίνοντας έτσι στα μέλη
του συνεταιρισμού τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίζουν τον αγώνα
τους να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας.

21/11/2017 : Το Δ.Σ. του Παραρτήματος συμμετείχε στη Δοξολογία
και στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα των Ενόπλων
Δυνάμεων. Ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βύρωνας Καρτσάνας κατέθεσε εκ
μέρους του Παραρτήματος στεφάνι στο Ηρώο στην Παραλία του Βόλου.
26/11/2017 : Το Δ.Σ. του Παραρτήματος συμμετείχε στη Δοξολογία
και στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα Εθνικής Αντίστασης. Ο
Αντιπρόεδρος Σγος ε.α. Εμμανουήλ-Αντώνιος Μίχαλος κατέθεσε εκ μέρους του Παραρτήματος στεφάνι στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στην
Πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Χανιά, 26 Φεβ. 2018
Αρ. Πρωτ. : 14
ΠΡΟΣ : ΕΑΑΑ
ΚΟΙΝ. : ΕΑΑΑ / Παράρτημα Χανίων
ΘΕΜΑ : Δραστηριότητες Παραρτήματος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2018
1. Εκδηλώσεις Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
α. Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του έτους 2018 του Παραρτήματος
μας στη λέσχη Αξιωματικών της 115Π.Μ. Τη πίτα ευλόγησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώνου κος
Δαμασκηνός.
Στη τελετή παραβρέθηκαν ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χανίων
Κος Νίκος Καλογερής, ο Δκτης της 115 Π.Μ Σμχος (Ι) Ιωάννης
Μπιρμπίλης , ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Χανίων Υστγος Κος Ελευθέριος
Κυριακάκης και ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ Κρήτης Αντπλχος Κος Εμμανουήλ
Σταματάκης.
Κατά την διάρκεια της τελετής έγινε βράβευση των μαθητών (τέκνα
συναδέλφων), που αρίστευσαν στο Σχολικό Έτος 2016-2017.
Επίσης απονεμήθηκε πλακέτα της ΕΑΑΑ στον μακροβιότερο συνάδελφο, μέλος του παραρτήματος μας, Σχο (ε.α) Κο Νικόλαο
Φρατζεσκάκη.
Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από την εκδήλωση κοπής της πίτας
μας στη Λέσχη Αξκών της 115 Π.Μ.

Με την ευκαιρία των Εορτών των Χριστουγέννων συγκεντρώθηκε
χρηματικό ποσό το οποίο προσφέραμε στο Σύλλογο Εθελοντικής
Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας» για κάλυψη αναγκών του σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Επίσης αγοράστηκε και έγινε δωρεά στο Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας – Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Η.Φ.Α.ΜΕ Α.)
Χανίων μία τηλεόραση για της ανάγκες του Ιδρύματος.

3. Εκδρομές
Επί τη ευκαιρία της κοπής της πίτας για τους συναδέλφους που διαμένουν στο Νομό Ρεθύμνης το Παράρτημα μας διοργάνωσε και εκτέλεσε
μια μικρή εκδρομή (σύντομο προσκύνημα) στην Ιερά Μονή του Προφήτη
Ηλία στα Ρούστικα Ρεθύμνης όπου μετά τη θεία λειτουργία μας έγινε
μια σύντομη ξενάγηση και αναφορά στην ιστορία της Μονής για τη συμβολή της σε όλους τους αγώνες και επαναστάσεις του έθνους μας, από
τον Ηγούμενο της Μονής Αρχιμανδρίτη π. Ιωάννη.
Αμέσως μετά τελέστηκε ένα τρισάγιο από τον εφημέριο της ενορίας
Ρουστίκων και κατατέθηκαν λίγα λουλούδια στο τάφο του συναδέλφου
μας Άγγελου Μεντάκη που αναπαύεται στο διπλανό κοιμητήριο του χωριού, στο τόπο όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και αγαπούσε.
Απτχος (Ι) εα Αντώνιος Καμπιανάκης
Ακριβές Αντίγραφο
Πρόεδρος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
κ. ΠΑΝ. ΚΑΜΜΕΝΟΥ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ Πάνος Καμμένος επισκέφθηκε τα
γραφεία του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, κάνοντας αποδεκτή σχετική
πρόσκληση που του απηύθυνε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος
(ΤΥΜ) ε.α. ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ.
Ο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ καλωσορίζοντας τον κ. ΥΠΕΘΑ τον ευχαρίστησε
για την αποδοχή της πρόσκλησης και επεσήμανε ότι η επίσκεψη του αυτή
είναι ιδιαίτερα τιμητική για το Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Ο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ αναφέρθηκε ενδεικτικά στα θέματα, που απασχολούν τους αποστράτους, όπως το δημοσιονομικό, την εκτέλεση των
αποφάσεων του ΣτΕ την υγειονομική περίθαλψη, τον παραθερισμό, τις
συντάξεις χηρείας, την αξιοποίηση της περιουσίας των Ε.Δ και την ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων, ενώ παράλληλα επιδόθηκε σχετικό
υπόμνημα.
Παίρνοντας τον λόγο ο κ. ΥΠΕΘΑ τόνισε την ιδιαίτερη εκτίμηση που

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 554

τρέφει προς τους αποστράτους, αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά τους προς την Πατρίδα όσο ήταν ε.ε. αλλά και τη βεβαιότητα του
ότι εφόσον χρειαστεί θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή.
Αναφερόμενος στα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους, τόνισε την βούληση του Υπουργείου να επανεξεταστούν οι περικοπές και
να αποκατασταθούν οι αδικίες μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την
αναμενόμενη ανάπτυξη και την δρομολόγηση λύσεων για τα υπόλοιπα
θέματα
Ακολούθησε ένας εποικοδομητικός διάλογος με τα παριστάμενα μέλη και η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ
του κ. ΥΠΕΘΑ και του Προέδρου του Παραρτήματος

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Περίσσεψε το κέφι και η διάθεση των μελών του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και ξεφάντωσαν
στην εορταστική συνεστίαση που οργάνωσε το Δ.Σ. , στην αίθουσα δεξιώσεων «ΝΥΜΦΕΣ»
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο Υπτχος ε.α. κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΙΝΙΔΗΣ, ως το αρχαιότερο μέλος του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης και για την αδιάλειπτη συμμετοχή του στα δρώμενα.
Η εκδήλωση άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων και ευχήθηκαν
όλοι Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά
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ζώνης έρευνας και διάσωσης, το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης
των νησιών του Αιγαίου, γκρίζες ζώνες)
Εισηγητής : Άγγελος Συρίγος,
Δρ. Νομικής, Aναπλ.Καθηγ. Διεθνούς Δικαίου, στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και
B. « Η Ανατολική Μεσόγειος, υπό το φως των σύγχρονων διεθνών
εξελίξεων – Ελλάδα, Κίνδυνοι και Ευκαιρίες».(ΑΟΖ, Διεθνείς και
Διμερείς Συμμαχίες, Ελληνική Στρατηγική)
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου,
Διεθνολόγος , Λέκτορας Νομικής Σχολής, στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Συντονιστής : Σγος (YYΔ)ε.α. Νικόλαος Μυλώσης, Γραμματέας Δ.Σ
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων
Τη διάλεξη παρακολούθησαν πλήθος μελών του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων φορέων.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Το Δ.Σ. και μέλη του Παραρτηματος Θεσσαλονίκης μαζί με συναδέλφους από πολλά μέρη της Ελλάδος έδωσαν δυναμικά το παρόν στο
συλλαλητήριο που διοργανώθηκε στη Θεσσααλονίκη την 21 Ιαν 2018 ,
υπερασπιζόμενοι την ιστορική αλήθεια και την εθνική επιταγή ότι Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Ολοκληρώθηκε με ικανοποιητική συμμετοχή ευαισθητοποιημένων
μελών μας , η συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης, που οργάνωσε
το Παράρτημα Θεσσαλονίκης και τα οποία παραδόθηκαν στο Ελληνικό
Παιδικό Χωριό και στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ»
Με την πρωτοβουλία αυτή ενισχύουμε το κοινωνικό μας προφίλ και,
αποδεικνύουμε πόσο σημαντικές θεωρούμε τις έννοιες κοινωνική προσφορά, αλληλεγγύη και εθελοντισμός.

ΔΙΑΛΕΞΗ
Μία άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη διάλεξη με θέμα “ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ” διοργάνωσε το
Παράρτημα Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα
Α. «Οι Ελληνο-Τουρκικές διαφορές και η αξιολόγησή τους, κατά το
Διεθνές Δίκαιο»(Υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα, εναέριος χώρος. όρια

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ και ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η προσέλευση των ε.α. συναδέλφων
μελών του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ, για την εκδήλωση
κοπής της βασιλόπιτας και της βράβευσης αριστούχων.
Η φιλόξενη αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της ΛΑΦΘ αποδεικνύεται
πλέον μικρή για την διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων. Οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους με τη συμμετοχή τους εκφράζουν έμπρακτα το ενδιαφέρον και την στήριξη τους στο Θεσμό της ΕΑΑΑ και στο
Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον
πήχη των προσδοκιών τους.
Στο χαιρετισμό που απεύθυνε στους παραβρισκόμενους ο Πρόεδρος
το Παραρτήματος Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ αφού ευχαρίστησε
τους συναδέλφους για την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα μας, αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σημασία που δίνεται στην βράβευση των αριστούχων
Χαιρετισμούς απεύθυναν ακόμη ο Αρχιμανδρίτης Πάτ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,
ως εκπρόσωπος του Παναγιότατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κου
ΑΝΘΙΜΟΥ, ο Περιφερειάρχης Κεν. Μακεδονίας κ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ο
Σμχος ε.α Κος ΠΑΝΟΣ εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
και ο Σμχος (Ι) Κος ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Δκτης της 350 ΠΚΒ ως εκπρόσωπος
του Αρχηγού ΑΤΑ. Όλοι στάθηκαν με έμφαση στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και της συνέχισης του αεροπορικού πνεύματος
και συνεχάρησαν τους αριστούχους.
Ακολούθησε η απονομή επαίνων και αναμνηστικών σε όσους απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, όσους απέκτησαν πτυχία Σχολής
ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, όσους εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και όσους
αποφοίτησαν ή προήχθησαν με άριστα στις Γ ΄και Β΄ τάξεις του Λυκείου.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πατ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και έκοψε ο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ. Το φλουρί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε στο κομμάτι
της ΕΑΑΣ που παρέλαβε η Γραμματέας του Δ.Σ. Ταξχος ε.α/ Κα ΝΑΝΝΟΥ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πέραν των προαναφερθέντων ,ο επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ κ. ΚΡΕΒΑΙΚΑΣ , ο Δκτής της ΣΥΔ
κ. ΖΑΓΚΟΥΜΙΔΗΣ, ο Υπδκτής της 113 ΠΜ κ. ΦΟΡΤΗΣ, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αποστράτων της ΕΛ.ΑΣ κ. ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ
κ. ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ κ. ΚΟΥΡΤΗΣ, ο Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής της Πυροσβεστικής
κ. ΦΑΦΟΥΤΗΣ, οι επίτιμοι Πρόεδροι του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
κ.κ. ΝΤΙΝΙΔΗΣ και ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ, οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
κ.κ. ΣΒΑΡΝΑΣ και ΚΟΝΤΟΒΑΣ, εκπρόσωποι του Γ’ΣΣ και NRDC GR,
ΝΔΒΕ, ΣΣΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΣ, Αποφοίτων ΣΜΥ, Λ.Σ.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τον Δκτη του Γ’ΣΣ
Αντγο κ. ΜΠΙΚΟ για την παραχώρηση της ΛΑΦΘ, τον Διευθυντή και το
προσωπικό της Λέσχης και το FAME RADIO που ήταν και φέτος χορηγός
επικοινωνίας και τον Κο ΦΛΥΚΑ για την ηχητική και φωτογραφική υποστήριξή του

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της
ΕΑΑΑ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια στους
συνεργάτες Ιατρούς Γενικής Ιατρικής Κο ΓΚΟΥΡΝΕΛΗ ΘΩΜΑ και
Καρδιολόγο Κο ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, οι οποίοι το πρωί της 10 Ιαν 2018
αντιμετώπισαν με απόλυτη επιτυχία σοβαρό καρδιακό επεισόδιο , που
διαγνώσθηκε σε συνάδελφο, στα γραφεία του Παραρτήματος.
Επισημαίνουμε ότι οι δύο ιατροί προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Ιατρείο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης.

NOMIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 1 Φεβ 2018 και κάθε Πέμπτη
από 12.00 έως 13.00 ο ε.α. συνάδελφος δικηγόρος κ. Ρεπανιδης
Γεώργιος, θα παραβρίσκεται στα Γραφεία του Παραρτήματος, για παροχή
νομικών συμβουλών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ
Σας ενημερώνουμε ότι το Παράρτημα Θεσσαλονίκης διοργανώνει
τουρνουά τάβλι που θα ξεκινήσει την 19 Μαρτ 2018
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να το δηλώσουν στα Γραφεία
του Παραρτήματος , τηλ 2310261321, 2310264459 ή στον κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ,
τηλ. 6983501125 μέχρι την 12 Μαρτ 2018
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Οι όροι συμμετοχής, Κανονισμός αγώνα, έπαθλα κλπ, θα ανακοινωθούν ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης προσκαλεί τα μέλη του
στην παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού πεπραγμένων έτους 2017
και του προγραμματισμού δράσεων για το 2018, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβ 2018, ώρα 12.00, στα Γραφεία του
Παραρτήματος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι το Παράρτημα Θεσσαλονίκης διοργανώνει
τελετή μνήμης και τιμής για τους ΣΓΟ (Ι) ΑΡ. ΜΑΡΤΑΚΗ , ΥΠΣΓΟ (Ι) ΠΕΡ.
ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΑ και ΑΝΘΣΓΟ (Ι) ΓΕΩΡ. ΧΟΥΣΕΛΑ, οι οποίοι την 1η
Φεβρουαρίου 1995, ενώ εκτελούσαν διατεταγμένη πτήση, κατέπεσαν
στον ορεινό όγκο της Σιθωνίας στη θέση «Πριόνια» του όρους Ίταμος,
και πέρασαν στην ιστορία και στο πάνθεον των αθανάτων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη θέση «Ζωγραφίτικο» Σιθωνίας
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11.00
Για το Δ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης/ΕΑΑΑ
Σγος (ΥΥΔ) ε.ε. Νικόλαος Μυλώσης
Γραμματέας
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Σε μια έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα το Παράρτημα
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας διοργάνωσε επιμνημόσυνη δέηση - τελετή μνήμης και τιμής για τους πεσόντες αεροπόρους Σγό ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΑΡΤΑΚΗ, Υπσγό ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΑ και
Ανθσγό ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΥΣΕΛΑ, οι οποίοι την 1η Φεβρουαρίου 1995, ενώ
εκτελούσαν διατεταγμένη πτήση, κατέπεσαν στον ορεινό όγκο της
Σιθωνίας και πέρασαν στην ιστορία και στο πάνθεον των αθανάτων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη θέση «Ζωγραφίτικο»
Σιθωνίας, την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και σ΄ αυτή παραβρέθηκαν σύσσωμο το Δ.Σ.του Παραρτήματος, ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας κ.
Χριστοδούλου, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Υδκτής της 113
ΠΜ Σμχος κ. ΦΟΡΤΗΣ επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας, ο
Ασμχος κ. Κουτιδης της 350 ΠΚΒ ως εκπρόσωπος του κ. ΑΤΑ, η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΙΠΑ Κα Καλβάκη, ε.α. συνάδελφοι, συγγενείς των εκλιπόντων, μέλη της Ομάδας Εθελοντών Πυροσβεστών "ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ"
και κάτοικοι της περιοχής.
Το Δ.Σ ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Σιθωνίας για την συνδιοργάνωση
της εκδήλωσης, την Ομάδα Εθελοντών Πυροσβεστών "ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ"
που συντηρούν το κενοτάφιο των πεσόντων αεροπόρων στο σημείο της
πρόσκρουσης των πολεμικών αεροσκαφών, καθώς και τον επιχειρηματία κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ο οποίος ανέλαβε τον εξωραϊσμό του μνημείου
που βρίσκεται περίπου στο 20ο χλμ της επαρχιακής οδού Αγίου
Νικολάου προς Σάρτη
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017–
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2018
Σε μία κατάμεστη αίθουσα από συναδέλφους μέλη, πραγματοποιήθηκε την 28 Φεβ 2018 ο ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων
του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης για το έτος 2017 και παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα δράσεων του 2018.
Ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος, ανταλλαγή απόψεων και
κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία του
Παραρτήματος, αλλά και συνολικά της ΈΑΑΑ προς όφελος των μελών της

Μετά τη Θεσσαλονίκη, τα μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
έδωσαν το βροντερό παρόν τους και στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε στις 4 Φεβ 2018 στην Αθήνα σχετικά με την ονομασία του κράτους
των Σκοπίων, διατρανώνοντας την αντίθεσή μας για την παραχώρηση
του ονόματος της Μακεδονίας.

ΛΑΡΙΣΑ
1. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στην Καρδίτσα.

«Εθελοντική Αιμοδοσία-Στάση ζωής, Κατάθεση ψυχής»
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΑΑΑ εγγράφηκε στο Εθνικό Μητρώο
Αιμοδοτών με αριθμό μητρώου 14111, και δημιούργησε τράπεζα αίματος, ικανοποιώντας έτσι ένα διαχρονικό αίτημα μας.
Προκειμένου να δημιουργήσουμε μητρώο εθελοντών αιμοδοτών
του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε τα μέλη μας που είναι
οι ίδιοι ή μέλη οικογενείας τους αιμοδότες ή επιθυμούν να γίνουν, να
το δηλώσουν στα τηλέφωνα του Παραρτήματος 2310 261321, 2310
264459.
Η προσφορά αίματος αποτελεί την πιο καθαρή και κορυφαία μορφή
εθελοντισμού και έμπρακτη ένδειξη κοινωνικής και ανθρωπιστικής αλληλεγγύης .
Γι΄ αυτό καλούνται όλοι όσοι μπορούν να δώσουν αίμα, να συμμετάσχουν στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας όπου και όποτε αυτές
διενεργούνται, δηλώνοντας τον κωδικό μητρώου της ΕΑΑΑ, 14111.
Ας έχουμε πάντα κατά νου ότι μπορεί η ανάγκη για αίμα σήμερα να
αφορά άλλους, αλλά αύριο ίσως να αφορά εμάς ή κάποιον δικό μας άνθρωπο .

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ –
ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

Μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χορό, κέφι καλό φαγητό και κυρίως
τραγούδι με καραόκε, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι συνάδελφοι
με τις οι οικογένειές τους που συμμετείχαν στην εκδήλωση της
Τσικνοπέμπτης, που οργάνωσε το Παράρτημα Θεσσαλονίκης .
Τις εντυπώσεις κέρδισε το ζεύγος Ντινίδη, με τις με τις χορευτικές
του ικανότητες και την εξαιρετική διάθεση, που τη μετέδιδαν σε όλους
τους παριστάμενους.
Είχε προηγηθεί μεσημεριανό αποκριάτικο γεύμα για τους συναδέλφους που αδυνατούσαν να παραβρεθούν στο βραδινό αποκριάτικο ξεφάντωμα.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων με τα μέλη που βρίσκονται
εκτός Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Φεβ 2018 στο
Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας για τα μέλη του Παραρτήματος , που διαμένουν στους Νομούς
της Δυτικής Μακεδονίας ( Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά).
Παράλληλα έγινε από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ εκτενής ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Παραρτήματος

NOMIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σας ενημερώνουμε ότι κάθε Πέμπτη από 12.00 έως 13.00 ο ε.α. συνάδελφος δικηγόρος κ. Ρεπανιδης Γεωργιος, θα παραβρίσκεται στα
Γραφεία του Παραρτήματος, για παροχή νομικών συμβουλών

Στις 30-01-2018 πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ της ΕΑΑΑ/
Παράρτημα Λάρισας, για τέταρτη συνεχή χρονιά, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στην Καρδίτσα με τη συμμετοχή των συναδέλφων
να είναι σχεδόν καθολική.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος της
ΕΑΑΣ/Παρ.Καρδίτσας, Σχης ε.α. Παναγιώτης Καραϊσκος.
Το φλουρί βρήκε ο Σγος ε.α. Χρήστος Αγρογιάννης. Το ΔΣ του
Παραρτήματος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους του συμμετέχοντες για τη θερμή φιλοξενία και ιδιαίτερα όσους συνέβαλαν στην
οργάνωση της εκδήλωσης.

2. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στα Τρίκαλα.
Την Τρίτη 06-02-2018 πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, για τέταρτη συνεχή χρονιά, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στα Τρίκαλα με τη συμμετοχή των συναδέλφων να είναι σχεδόν καθολική.
Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι οι συνάδελφοι των γειτονικών
Νομών έχουν αγκαλιάσει με ιδιαίτερη ζέση την πρωτοβουλία που πάρθηκε από το ΔΣ πριν 4 χρόνια και τείνει πλέον να γίνει θεσμός.
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία του ο γραμματέας της
ΕΑΑΣ/Παρ.Τρικάλων, Τχης ε.α. Ευάγγελος Σύρος και ο πρόεδρος του
νεοϊδρυθέντα συνδέσμου αποφοίτων ΣΜΥ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ.) Υπλγος ε.α.
Ευάγγελος Στέφος.
Το φλουρί βρήκε ο Επγος ε.α. Γιώργος Γρηγοράκης. Το ΔΣ του
Παραρτήματος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλες και όλους
τους συμμετέχοντες για τη θερμή φιλοξενία και ιδιαίτερα τους συναδέλφους κ. Βασίλειο Τάσιο και Στυλιανό Λιάτο που συνέβαλαν στην οργάνωση της εκδήλωσης.

3. Ετήσιο μνημόσυνο υπέρ πεσόντων
στρατιωτικών και οπλιτών στο στρατιωτικό
κοιμητήριο Λάρισας από την 1η Στρατιά.
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και παρουσία των Στρατιωτικών, Πολιτικών και Δημοτικών αρχών της
Πόλης, το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από το Πρόεδρο του Σμχο ε.α.
Ιωάννη Σαμπαζιώτη.

2. Άγια Θεοφάνεια
Παρουσία πλήθους πιστών και των αρχών του τόπου, εορτάστηκαν
τα Άγια Θεοφάνεια στην πόλη μας, την Σάββατο 06-01-2018. Η κατάδυση
του Τιμίου Σταυρού και ο Αγιασμός των υδάτων έγινε στο λιμάνι από
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμο. Το
Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από το Πρόεδρο Σμχο ε.α. Ιωάννη
Σαμπαζιώτη και τα μέλη του Δ.Σ.

3. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την 1η Στρατιά
το ετήσιο μνημόσυνο, ως ελάχιστος φόρος τιμής για τους νεκρούς που
έπεσαν υπέρ Πατρίδος και είναι ενταφιασμένοι στο Στρατιωτικό
Νεκροταφείο Λάρισας. Για την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στεφάνι κατέθεσε το μέλος του ΔΣ Σγος ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος.

4. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στην Κατερίνη.

Την Τετάρτη 14-02-2018 πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, μετά από πρόσκληση των συναδέλφων του
νομού Πιερίας, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στην Κατερίνη
για τέταρτη συνεχή χρονιά με τη συμμετοχή των συναδέλφων να είναι
σχεδόν καθολική.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Αντιδήμαρχος
Κατερίνης κ. Πιπίτσα Μακρίδου.
Το φλουρί βρήκε το μέλος του ΔΣ Επγος ε.α Θωμάς Τασούλης και
μετά από κλήρωση το δώρο πήρε ο Επγος ε.α. Γιώργος Ψαροδήμος.
Το ΔΣ του Παραρτήματος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
όλες και όλους τους συμμετέχοντες για τη θερμή φιλοξενία και ιδιαίτερα
τους συναδέλφους κ. Δημήτριο Μουμουλέτσα και Ψαροδήμο Γιώργο
που συνέβαλαν στην οργάνωση της εκδήλωσης.

Το Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, στην κατάμεστη αίθουσα εξοχικού
κέντρου της πόλη μας και σε εγκάρδιο κλίμα, πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Παραρτήματος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Ανώτερος Δκτής
Φρουράς Καλαμάτας και Δκτής 120 ΠΕΑ Σμχος (Ι) Χρήστος Πεταλάς, ο
Υποδιοικητής της 120 Π.Ε.Α. Σμχος (Ι) Πέτρος Ντουλαψής, ο
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Δημόπουλος, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
Σμχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας, εκπρόσωπος του Παραρτήματος Πατρών
Σμχος ε.α. Χαρ. Θεοδοσόπουλος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ
Μεσσηνίας.

4. ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΙΣ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

5. Εκδήλωση μνήμης για την μαρτυρική επέτειο
των 75 χρόνων από το ολοκαύτωμα του
Δομένικου

Στις 04 Φεβρουαρίου 2018, ο πρόεδρος Σμχος ε.α. Ιωάννης
Σαμπαζιώτης, ο ταμίας Επγός ε.α. Σταμάτης Μπένος και μέλη του παραρτήματος μας, ένωσαν την φωνή τους μαζί με την λαοθάλασσα που
συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να διαδηλώσει
κατά της χρήσης του όρου «Μακεδονία» από την ΠΓΔΜ.

5. Τελετή Πέρατος Πτητικής εκπαίδευσης 87ης
και 88ης Σειράς Ιπταμένων Σ.Ι.
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Ελασσώνος κ.κ.
Χαρίτων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16-02-2018 η εκδήλωση
μνήμης για την μαρτυρική επέτειο των 75 χρόνων από το ολοκαύτωμα
του Δομένικου και την ομαδική εκτέλεση των 150 κατοίκων του
Δομένικου, Δαμασίου και Μεσοχωρίου από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής στις 16 Φεβρουαρίου 1943.
Μετά την θεία λειτουργία στο εκκλησάκι στη θέση «Καυκάκι», τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των εκτελεσθέντων και ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων.
Στη συνέχεια, προσκεκλημένοι και πολίτες κατευθύνθηκαν στο
Δομένικο, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ήρωα
Νικολάου Μπάμπαλη (μοίραρχου, διοικητή τότε της Υποδιεύθυνσης
Χωροφυλακής Ελασσόνας), που είχε υψώσει τη δική του δυνατή φωνή
διαμαρτυρίας για το φοβερό έγκλημα των Ιταλών.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος
Ελασσόνας κ. Νικ. Ευαγγέλου, εκπρόσωποι του Δκτου της 1ης Στρατιάς
και του Αρχηγού της Τ.Α, ο πρόεδρος του ΣΕΑΝ Λάρισας κ. Βερέμης, μέλη της οικογενείας του αείμνηστου μοίραρχου Νικολάου Μπάμπαλη καθώς και ο Ιταλός πρέσβης κ. Efisio Luigi Marras ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών. Για την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στεφάνι
κατέθεσε το μέλος του ΔΣ, Επγος ε.α. Θωμάς Τασούλης.

KAΛΑΜΑΤΑ
1. Δοξολογία για τον καινούργιο χρόνο
Την 01-01-2018 ημέρα Δευτέρα, στη δοξολογία για τον καινούργιο
χρόνο, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου

κητικοί παράγοντες, αντιπροσωπεία από την 120 ΠΕΑ, καθώς και πλήθος κόσμου. Την Ε.Α.Α.Α. εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Σμχος ε.α.
Σπύρος Τριανταφυλλίδης.

Την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις της 120 Π.Ε.Α.,
παρουσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, έγινε η Τελετή Πέρατος
Πτητικής Εκπαίδευσης της 87ης και 88ης Σειράς Ιπταμένων. Στην εκδήλωση την Ε.Α.Α.Α. εκπροσώπησε ο πρόεδρος του το παραρτήματος
Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης.

6. Τελετή εορτασμού του πολιούχου Φιλιατρών
Αγίου Χαραλάμπου.
Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, με την καθιερωμένη λιτάνευση της
εικόνας και των λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους στους κεντρικούς
δρόμους των Φιλιατρών, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης της Τριφυλίας. Της λιτάνευσης είχε προηγηθεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, χοροσταντούντος του
Μητροπολίτη Κηφισίας Κυρίλλου και του Μητροπολίτη Τριφυλίας
Χρυστοστόμου. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν πολιτικοί και αυτοδιοι-

ΧΑΛΚΙΔΑ
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε σε Κοσμική
Ταβέρνα στην Αγία Ελεούσα Χαλκίδας η εκδήλωση “Κοπή Βασιλόπιτας
– Συνεστίαση –Βράβευση Αριστούχων Μαθητών και Παλαιών
Συναδέλφων”.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους o Πρόεδρος της ΕΑΑΑ
Απτχος (Ι) εα Σπυρίδων Καβούρης, τα Μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ Σμχοι εα
Κοι Δημήτριος Κοντοβάς, Αθανάσιος Πάνος και Ηλίας Σβάρνας, ο
Πρόεδρος του ΕΣΜΑ Απτχος (Μ) εα Ιωάννης Κούτρας, εκπρόσωποι των
ΣΑΣΤΥΑ, ΣΑΣΥΔΑ και ΣΑΙΡ, ο Διοικητής της 114ΠΜ Σμήναρχος (Ι)
Γεώργιος Κυριάκου, ο Διοικητής της 204 ΜΓΑΠ Επγός (ΤΟ) Γεώργιος
Συρακούλας, ο εκπρόσωπος του Διοικητή της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας
Σχης Πεζικού Αθανάσιος Τσίρης και ο Προέδρος της Ένωσης Εφέδρων
Αξιωματικών Ν. Ευβοίας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις ευλογίες του π Γεωργίου Μωραίτη του
ΙΝ Αγίας Ελεούσας Χαλκίδας και την κοπή της Βασιλόπιτας (ως δώρο
για τον τυχερό είχε αποφασισθεί και αγορασθεί μια εικόνα των
Αρχαγγέλων).
Μετά τις ευλογίες για την Καλή Χρονιά ακολούθησε η τιμητική βράβευση παλαιών συναδέλφων ανά σχολή προέλευσης η οποία είχε αποφασισθεί από το ΔΣ του Παραρτήματος. Βραβεύθηκαν με την πλακέτα
της ΕΑΑΑ οι συνάδελφοι :
Απτχος ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ της 29ης Σειράς ΙΚΑΡΩΝ ΣΙ που υπηρέτησε από το 1955 μέχρι το 1985,
ο Σμχος ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ της 3ης Σειράς ΣΤΥΑ που υπηρέτησε απο 1951 μεχρι 1985,
ο Σμχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ της 1ης Σειράς ΣΥΔ που υπηρέτησε από 1954 μέχρι 1987 και
ο Επγός ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ της 2ας Σειράς ΣΙΡ που υπηρέτησε
από το 1966 μέχρι το 1987.
Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι η κίνηση αυτή συγκίνησε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι ευχαρίστησαν την ΕΑΑΑ και τόνισαν όχι μόνο την προσφορά της Αεροπορίας στη ζωή τους αλλά και την ανάγκη ενότητας μεταξύ μας.
Μετά ακολούθησε η βράβευση των αριστούχων μαθητών από τον
Πρόεδρο της ΕΑΑΑ και τον Πρόεδρο του ΕΣΜΑ και συγκεκριμένα των :
- Φαλιά Ευγενία του Δημητρίου
- Μουτσοπούλου Ευαγγελία του Αργυρίου
- Γρουντάς Αναστάσιος του Σπυρίδωνα,
- Λυμπερίου Αθανάσιος του Σωτηρίου,
- Παρασκευά Αντωνία του Σάββα,
- Ταχριτζόγλου Αννα-Μαρία του Σάββα και
- Δροσάτου Παρασκευή του Νεκταρίου.
Μετά την ολοκλήρωση των βραβεύσεων ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, με
πρόταση του Παραρτήματος έλαβε το λόγο και ευχήθηκε στους παρισταμένους συναδέλφους.
Μετά τον Πρόεδρο της ΕΑΑΑ τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Υπτχος (Ι) εα Κος Κωνσταντίνος Φαλάγγης ο οποίος μετά
τις ευχές για μια καλή και ευλογημένη χρονιά ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την τιμή να ευρίσκονται στην εκδήλωση τους Παραρτήματος,
τόνισε την ανάγκη της ενότητας όλων και της υποστήριξης της ΕΑΑΑ και
υποσχέθηκε την συνεχή προσπάθεια του ΔΣ για υποστήριξη των μελών
του Παραρτήματος και της οργάνωση και άλλων δραστηριοτήτων.
Τέλος στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών έγιναν κάποιες συμβουλευτικές ανακοινώσεις και μοιράστηκαν αιτήσεις προς το ΓΛΚ .
Η συνεστίαση συνεχίστηκε σε χαρούμενη διάθεση και ολοκληρώθηκε
με παραδοσιακούς και λαικούς χορούς.
Η επιτυχία της εκδήλωσης που εκφράσθηκε από τους παριστάμενους
συναδέλφους έθεσε τις βάσεις για την συνεχή προσπάθεια συνεύρεσης
των μελών, ενώ τέθηκαν και προτάσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις
και εκδρομές.
Το Δ.Σ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Χαλκίδας ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση και ευχήθηκε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ,
ΔΥΝΑΜΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ και στους μαθητές και μαθήτριες
πολλές ΕΙΤΥΧΙΕΣ στην ΖΩΗ τους.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 554

14

Εκπροσώπηση του Παραρτήματος Χαλκίδας από τον Αντιπρόεδρο
στην Μεγάλη Εορτή της Ορθοδοξίας στον Μητροπολιτικό ΙΝ Αγίου
Δημητρίου στην πόλη της Χαλκίδας στις 25 Φεβρουαρίου 2018.

ΠΑΤΡΑ

Άλλες Δραστηριότητες
Συμμετοχή του ΔΣ του Παραρτήματος με εκπροσώπηση από τον
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο στην Κοπή της Βασιλόπιττας στο ΚΕΔΑ/Ζ και
στην Ετήσια Συνάντηση του ΔΣ της ΕΑΑΑ με εκπροσώπους των
Παραρτημάτων στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2018.

1. Πραγματοποιήθηκε σε ένα όμορφο αποκριάτικο περιβάλλον με
πολύ κέφι στο κέντρο ΄΄Κοράλλι΄΄ ο ετήσιος χορός του παραρτήματός
μας. Με μεγάλη προσέλευση τα Μέλη μας τίμησαν με την παρουσία τους
την πρόσκληση του Προέδρου και του Δ.Σ. Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α Απτχος ε.α Σπύρος Καβούρης, το
Μέλος του Δ.Σ Σμχος ε.α Πιέρρος Πλατάνας, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ
Απτχος ε.α Αντώνιος Τσαντηράκης, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αχαίας Υπγος
ε.α Κων/νος Νάκας. ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Δ. Ελλάδος Αντχος
Δημήτριος Μποϊλές, εκπρόσωπος του Δκτού της 117ΠΜ. Το ξεφάντωμα
και ο χορός κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τους υπέροχους ήχους ζωντανής μουσικής.
2. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε στο χώρο της
λέσχης του Παραρτήματος Πάτρας την Τσικνοπέμπτη 8-2-2018 και ώρα
11:00, εκδήλωση με συμμετοχή των συναδέλφων. Υπήρξε αθρόα προσέλευση και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τον επόμενο χρόνο.
3.Την Παρασκευή 23-2-2018 ο Πρόεδρος Βασίλειος Χρόνης και ο
Αντιπρόεδρος Χρήστος Ζάγκλας παρευρέθησαν στις εκδηλώσεις για τη
75η επέτειο της συγκρότησης της 336 Μοίρας στην 116ΠΜ.
4. Την 21-2-2018 ο Πρόεδρος Βασίλειος Χρόνης και ο Αντιπρόεδρος
Χρήστος Ζάγκλας παρευρέθησαν στα εγκαίνια σε Έκθεση του Πολεμικού
Ναυτικού με την ευκαιρία της ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ.

Σμηνάρχου (εα) Καμποσιώρα Γεωργίου

Μία Ευθύνη … Ζητάει Δίκη
«Έστι δίκης οφθαλμός ος τα πανθ’ ορά» … Αλλά
επί οκτώ και πλέον χρόνια τώρα … «σιωπά»,
καίτοι βρίσκεται προ Εθνικού εγκλήματος που βοά.
Τι έχει συμβεί; Γέμισε καταρράκτη ο οφθαλμός
κι έμεινε επί μακρόν ο φορέας του τυφλός;
——————Όταν η καταιγίδα παρασύρει τη γέφυρα,
που κτίστηκε άτεχνα και με υλικά ψεύτικα,
στον Εργολάβον αποδίδουμε την ευθύνη,
ζητώντας να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη
και ν’ αναλάβει προκύπτουσα αστική ευθύνη.
——————Το Ελληνικόν οικοδόμημα σε καθίζηση,
λόγω … κακοτεχνίας στην … οικονομική στήριξη,
τελεί σ’ εγγενή αδυναμία να ισορροπήσει
κι ελπιδοφόρα στο μέλλον του να προχωρήσει,
γιατί επικίνδυνα το έχουν ναρκοθετήσει.
——————Πολλοί νέοι επιστήμονες έχουν ξενιτευτεί,
ενώ άλλους νέους εδώ η «κρίση» ταλαιπωρεί,
ώστε ν’ αδυνατούν να συμβάλλον δημογραφικά,
ή ν’ απασχοληθούν στον τόπον τους παραγωγικά,
καθώς η οικονομία μας στα χρέη κολυμπά.
——————Υποθηκευμένη η Εθνική περιουσία
και ασφυκτική των Δανειστών η Επιτροπεία.
Η οικονομική της πατρίδας αιμορραγία,
καθιστά αναιμική κάθε άλλη λειτουργία,
σπρώχνοντας τη χώρα σε Διεθνή ανυποληψία.
——————Όταν ο κοινωνικός ιστός ανασυντίθεται,
σε κάποια «αξιολόγηση» πάλι συνθλίβεται,
γιατί και νέες επιβαρύνσεις προστίθενται.
Όταν τα χρέη μας μ’ ευκολία «παίρνουν τα βουνά»,
υγεία, πρόνοια κ.λπ. κατηφορίζουν σκυθρωπά.
Τα χρέη, κεφάλαιον, τόκοι και χρεολύσια,
μας επέστρεψαν στην κατοχή (1941) με τα συσσίτια.
Η καινοφανής, «Εταιρική» άλλωστε, κατοχή,
της ηγετικής απερισκεψίας είναι καρφί
πάνω στο σταυρό που ο λαός μας έχει σταυρωθεί.
——————Η υποχρέωση «προνοώ, προβλέπω, προλαμβάνω»,
εξαντλείται σ’ ένα επιφανειακόν πλάνο,
όπου, πλάνος σχεδιαστής, βρίσκεται από κάτω.
Προτιμάει τη βιτρίνα και όλα τ’ «αναίμακτα»,
προσβλέποντας πάντα στο εκλογικόν αποτέλεσμα.
——————Απόρροια της αλόγιστης αυτής πολιτικής
είναι ο εκτροχιασμός της Κρατικής μηχανής.
Μερικά βαγόνια έμειναν επί της γραμμής
και άλλα αναποδογύρισαν πλησίον αυτής.
Σε γκρεμόν κατρακύλησε το της χρηματαποστολής.
——————Οι μηχανοδηγοί υπέστησαν τραύματα ελαφρά
και ανέλαβαν ν’ αποκαταστήσουν τη ζημιά.
Δεν τα βρήκαν μεταξύ τους για συνεργασία
Κυρίως όμως δεν βρήκαν το βαγόνι με τα λεφτά
και ξανάρχισαν να δανείζονται υπερβολικά.
——————Το δάνειον πρέπει να στοχεύει στην παραγωγή
και ουδέποτε στην καταναλωτική παροχή,
γιατί, παίρνοντας καταναλωτικό δάνειο,
σπρώχνεις ενίοτε την οικονομία στο βάραθρο,

αφού γι αποπληρωμή παίρνεις άλλο δάνειο.
——————Αλυσιδωτοί δανεισμοί αγχόνης γίνονται σχοινί,
με το κινητόν υπόβαθρον απόσυρση ν’ απειλεί.
Παρ’ ότι γίνεται αντιληπτή αυτή η απειλή,
σχεδόν ουδείς αρμόδιος σοβαρά ανησυχεί,
ώστε κάποιο φάρμακο στην ασθενή να δοθεί.
——————Η πτώχευση της χώρας «επί θύραις» καραδοκεί
και όταν το καμπανάκι απελπισμένα ηχεί,
η αλήθεια αποκαλύπτεται και είναι γυμνή.
Οι Ηγεσίες η μία την άλλη κατηγορεί,
για της καταρρέουσας οικονομίας το … σχοινί.
Αμήχανες τρέχουν πίσω από τα γεγονότα,
με μισοσβησμένα της οικονομίας τα φώτα.
Η «παράδοση» στους Ξένους γίνεται αμαχητί
Με τους όρους τους υπογράφεται η «Δανειακή»,
που μας οδήγησε στη Μνημονιακή εποχή.
——————Στο απίστευτα μακρύ Μνημονιακό διάστημα,
που οφείλεται και σε πολιτικόν … αμάρτημα,
οι Έλληνες, δυστυχώς, υπέστησαν τα πάνδεινα.
Κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν σεβάστηκαν
και αβασάνιστα προδήλως παραβιάστηκαν.
——————Εμπορικά καταστήματα και αγορές έκλεισαν,
επιχειρήσεις συρρικνώθηκαν ή ξενιτεύτηκαν
και στην ανεργία τους εργαζόμενους έστειλαν.
Μέγα πρόβλημα στην εξυπηρέτηση δανείων,
οικογένειες υπό απειλή κατασχετηρίων.
——————Στα πλαίσια της σκληρής δοκιμασίας του λαού,
μπορεί να μένει ανέγγιχτη η ισχύς του Στρατού,
ως ισχυρού εγγυητή της ασφάλειας Αυτού;
Θα μπορούσε να δοθεί απάντηση καταφατική,
εάν η οικονομία ήταν κάπως ανθηρή.
——————Στρατός και οικονομία σ’ ευρύτερη έννοια,
της Εθνικής μας ισχύος είναι τα εχέγγυα.
Μαζί με τις «Πληροφορίες» και τη Διπλωματία
της Πατρίδας διασφαλίζουν την ελευθερία,
σε αλληλεξαρτημένη μεταξύ τους παρουσία.
——————Όταν ένα μέρος και κυρίως η οικονομία,
δεν διαθέτει την απαιτούμενη ευρωστία,
επηρεάζει όλη την αμυντική αλυσίδα.

Τι θα κάνουν οι πιλότοι χωρίς αεροσκάφη
ή τ’ άρματα μάχης όταν δεν υπάρχουν φαντάροι;
——————Σοβαρή παράβαση καθήκοντος – προδοσία
η όποια αδυναμία ή ολιγωρία.
Αν στην κρίσιμη ώρα σιγήσουν τα κανόνια,
γιατί δεν υπάρχουν τα πολεμοφόδια,
τότε σαφώς και η ευθύνη είναι πελώρια.
Εγγίζει τα όρια της εσχάτης προδοσίας
και δεν παραγράφεται βάσει της Νομοθεσίας.
Παρά ταύτα δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
ή κάποια έστω εισαγωγική συζήτηση,
γι ανακριτική της ευθύνης αναζήτηση.
——————Η κατά Νόμον δίκαιη τιμωρία αποσκοπεί,
ο μεν κατηγορούμενος απλά να συνετιστεί,
ο δ’ επίδοξος μιμητής ν’ αποπροθυμοποιηθεί,
ώστε από κάθε παράνομη πράξη ν’ αποστεί
και το περί δικαίου αίσθημα να εμπεδωθεί.
——————Η ατιμωρησία πνεύμα «ζούγκλας» δημιουργεί
και τον διστακτικόν ενθαρρύνει και παρακινεί
να παρασυρθεί σε συμπεριφορά παραβατική,
σε βάρος της κοινωνικής γαλήνης και ηρεμίας,
αλλά και της προσωπικής του σταδιοδρομίας.
——————Η πολιτική λογοδοσία στην κοινωνία,
αφορά την εκλογή ή μη για νέα θητεία.
Εγκληματικές πράξεις – παραλείψεις πολιτικών,
με της εσχάτης προδοσίας τον χαρακτηρισμόν,
επισύρουν τον κατά Νόμον ποινικόν κολασμόν.
——————Μία Ευθύνη … Ζητάει Δίκη
Ιδού ένα, Εισαγγελικόν πεδίον δράσης ανοικτόν,
γι’ αναζήτηση και καταλογισμόν ευθυνών,
μέσω των Δικονομικών διαδικασιών,
για τυχόν επίδραση της «κρίσης» στην Εθνική Ισχύ,
αν δηλαδή έχει πραγματικά αποδυναμωθεί,
μέσω όλων των παραμέτρων που συγκροτούν αυτή,
ώστε ν’ αδυνατεί ν’ αντιμετωπίσει κάθε απειλή.
Υπόψη ότι και η θητεία έχει μειωθεί.
Περαιτέρω δε για επιζήμια επίδραση
στην Κοινωνική προκοπή, συνοχή και καταξίωση.
(Ιανουάριος, 2018)
Γ.Α.Κ.

Το αεροπλάνο - Νεκτάριος Νότας
Είστε παιδιά μου εσείς
φεύγετε και έρχεστε
μέσα στο χρόνο που περνά.
Κι εγώ σας περιμένω
πάντα εδώ,
σας ανδρώνω για τη μάχη.
Κάθε μέρα πετάμε μαζί
στο γαλάζιο ουρανό.
Και στη βροχή
και στις μπόρες τις δυνατές
σε πάγους και χιόνια
στη ζέστη

και το κρύο του χειμώνα.
Απ’ την ανατολή μέχρι τη δύση
και τις νύχτες
σε θέλω εκεί!
Πάντα μαζί θα πετάμε
μέσα απ’ τη ζωή.
Του κάνω τα χατίρια
γιατί ξέρω ότι με αγαπά πολύ.
Παίζουμε μαζί στον γαλάζιο ουρανό
είμαστε μια ψυχή.
Έτσι νικάμε τον εχθρό.
Ξέρει τα όριά μου και όταν μου μιλάει

παίρνω θάρρος και ανταποδίδω.
Δεν ξέρω, ίσως η αγάπη του είναι αυτή
που με κάνει να θέλω να βγει νικητής.
Τα γαλάζια είναι που με κάνουν
να χάνομαι αόρατος στα σύννεφα.
Και η αγάπη του με κάνει να κάνω τρέλες,
όπου θέλει, τον πάω!
Δεν θα τον εγκαταλείψω ποτέ
είμαι δικό σου για πάντα.
Είσαι πιλότος και μέσα από την κάσκα
σε ονειρεύομαι, είμαστε ένα.
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Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Υιός Αποστράτου Αξιωματικού

®ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτε, όμως δημιουργεί πολλά. Πλουτίζει αυτούς που το παίρνουν, χωρίς να φτωχαίνει αυτούς που το δίνουν. Μια στιγμούλα είναι η ζωή του και όμως η
ανάμνησή του διαρκεί κάποιες φορές αιώνια.
Δεν υπάρχει κανένας τόσο πλούσιος που να μπορεί να κάνει χωρίς αυτό και κανένας τόσο
φτωχός όσο αυτός που το στερείται. Δημιουργεί ευτυχία μέσα στο σπίτι, δίνει χαρά στην καθημερινή δουλειά. Είναι μια ανάπαυση για τους κουρασμένους, ένα ηλιόφωτο για τους θλιμμένους, το καλύτερο αντίδοτο που έχει η φύση για τις στεναχώριες.
Και όμως, δεν μπορείς ούτε να το αγοράσεις, ούτε να το ζητιανέψεις, ούτε να το δανειστείς ή να το κλέψεις, γιατί δεν ωφελεί σε τίποτε, αξίζει μόνο αν σου το χαρίσουν.
Και αν δεν βρεθεί κάποιος που κουρασμένος και απογοητευμένος από τη ζωή, δεν σας
χαρίσει ένα χαμόγελο, θα έχετε την καλοσύνη να του δώσετε ένα δικό σας. Γιατί κανένας δεν
έχει τόση ανάγκη από ένα χαμόγελο όσο αυτός που δεν του απέμεινε πια κανένας για να το
χαρίσει.
Αθανάσιος Κογιάννης
Ασμχος ε.α.

--Θέλω πίσω
την Ελλάδα-Θέλω πίσω την Ελλάδα
που μου πήρανε
και στο χείλος του
Καιάδα
την εσύρανε.
Θέλω πίσω την Ελλάδα
που πικράνανε
ήτανε γεμάτη ικμάδα
την μαράνανε.
Θέλω πίσω την Ελλάδα
που ληστέψανε
κι έγινε μιά γη ρημάδα
την καταορφανέψανε.
Θέλω πίσω την Ελλάδα
που μου κλέψανε
και την κάνανε μιγάδα
τη νοθεύσανε.
Ηλίας Γ. Σβάρνας
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®AΡΘΡA

Γιατί το Αφρίν;
Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σμήναρχος ε.α. 1ης ΣΥΔ

Ο

ι Κούρδοι της Συρίας 2.000.000 περίπου
με την έναρξη του εμφυλίου πολέμου
στην Χώρα αυτή το 2011, κατόρθωσαν
και επέτυχαν να δημιουργήσουν στα Νότια της
Τουρκίας τρία (3) αυτόνομα καντόνια. Δύο (2) το
καμπάνι και το Τάλ Αρμπάντ έχουν ενωθεί εδαφικά μεταξύ τους αλλά και με το αυτόνομο και
ενδεχομένως μελλοντικά ανεξάρτητο
Κουρδιστάν του Βορείου ΙΡΑΚ. Γίνονταν δε
προσπάθεια εκ μέρους των Κούρδων όπως το
τρίτιο καντόνιο το Αφρίν, ενωθεί και αυτό με τα
άλλα δύο Κουρδικά καντόνια (Καμπάνι - Τάλ
Αμπάρντ) οπότε μια συμπαγής λωρίδα με
Κουρδικό πληθυσμό της Συρίας, κατά μήκος
των νοτίων συνόρων της Τουρκίας, θα έχει
εδαφική πρόσβαση επαναλαμβάνω, με το ήδη
αυτόνομο Κουρδικό Κράτος του Βορείου ΙΡΑΚ.
Αυτός είναι και ο λόγος που, τον τελευταίο καιρό η Τουρκία διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις με πυροβολικό, άρματα όλμους, με χερσαίες δυνάμεις αλλά και με αεροσκάφη ώστε όχι
μόνον, να ανακόψει την προσπάθεια των
Κούρδων του Αφρίν, να ενωθούν με τα άλλα
δύο (2) Κουρδικά καντόνια, αλλά στη συνέχεια,
να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και
εναντίον των άλλων δύο (2) Κουρδικών καντονίων, με αντικειμενικό σκοπό, να διακόψει την
δυνατότητα πρόσβασης των Κουρδικών καντονίων εδαφικά με το αυτόνομο Κουρδικό Κράτος
του Β. ΙΡΑΚ, ώστε να αποφευχθεί η προοπτική,
να αποτελέσουν μαζί με το αυτόνομο αυτό
Κράτος του Β. ΙΡΑΚ, μια ενιαία ανεξάρτητη μελλοντικά Κρατική οντότητα με πληθυσμό
8.000.000 κατοίκων (6.000.000 Β. ΙΡΑΚ +
2.000.000 Συρία) με ότι αυτό συνεπάγεται για
την ασφάλεια της Τουρκίας.
Στην Συρία ως γνωστόν δραστηριοποιείται η
αντάρτικη οργάνωση του VPG (Μονάδες
Προστασίας του Λαού), η οποία θεωρείται κατά
κάποιο τρόπο ως θυγατρική του ΡΚΚ που, από
το 1984 διεξαγάγει ως γνωστόν, ανταρτοπόλεμο στην ΝΑ Τουρκία (Ντιαρμπακίρ) και ήδη εξοπλίζεται (VPG) με βαρέα όπλα (πυροβόλα - όλμους κλπ) από τις ΗΠΑ. Και το γεγονός αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την όξυνση και την επιδείνωση
των σχέσεων ΗΠΑ, με την Τουρκία η οποία με
τη σειρά της, υποστηρίζει ότι, μέρος αυτού του
οπλισμού καταλήγει στους αντάρτες του ΡΚΚ.
Οι Σύριοι Κούρδοι αντάρτες (VPG) συνετέλεσαν
τα μέγιστα, ενισχύοντας το υποστηριζόμενο από
τις ΗΠΑ αραβικού μετώπου (αντιμάχεται τον
Πρόεδρο Ασάντ της Συρίας), για την συντελεσθείσα πρόσφατα ανακατάληψη της Ράκα πρωτεύουσας, μέχρι πρότινος του καταρρέοντος χαλιφάτου των Τζιχανιστών.
Οι Κούρδοι είναι ένα Έθνος νομάδων, έχουν
παρουσία στις ορεινές περιοχές της
Νοτιοδυτικής Ασίας, εδώ και 4.400 περίπου
χρόνια. Έχουν χαρακτηρισθεί δικαίως ως Έθνος
χωρίς Κράτος, καθώς αριθμούν 32.000.000 κάτοικοι, ενώ το νοητό Κράτος του Κουρδιστάν,
μοιράζεται σκόπιμα μεταξύ της Τουρκίας
18.000.000 (Βορειοδυτικές περιοχές), του ΙΡΑΚ
6.000.000 (Βόρειες περιοχές), του ΙΡΑΝ

6.000.000 (Βορειοδυτικές περιοχές) και της
Συρίας 2.000.000 (Βορειοανατολικές περιοχές).
Το Κουρδιστάν ως Χώρα των Κούρδων έχει μια
ενιαία συμπαγή περιοχή 475.000 τετρ. χλμ.
Τούτων δοθέντων βλέπουμε ότι, η Τουρκία
προκειμένου να αποφύγει πάση θυσία τη δημιουργία στη Βόρειο Συρία και στα Νότια αυτής
και σε μια συνοριακή γραμμή, μήκους μεταξύ
τους, οκτακοσίων χιλιομέτρων των τριών ως
προαναφέρω Κουρδικών Καντονίων στο υπογάστριο αυτής γιατί, έτσι θα έχει να αντιμετωπίζει καθημερινά και επί μονίμου βάσης την παρουσία δυνάμεων εχθρικά διακείμενες προς
την Χώρα της και φιλικά προς το ΡΚΚ, με αποτέλεσμα να νιώθει απομονωμένη και τη θηλιά
των Κούρδων στο λαιμό της (Β. ΙΡΑΚ - Συρία ΡΚΚ). Το Αφρίν κινδυνεύει να γίνει ένα νέο
Βιετνάμ, για την Τουρκία. Επ’ αυτού αργότερα
ίδωμεν.
Βέβαια η Τουρκία δεν θα μπορούσε να κάνει
καμία απολύτως στρατιωτική επιχείρηση, εναντίον του θύλακος του Κουρδικού Αφρίν εάν, δεν
είχε εξασφαλίσει πρώτα αν όχι την έγκριση,
τουλάχιστον την ανοχή των ΗΠΑ και της
Ρωσίας. Έτσι βλέπουμε για μια ακόμα φορά την
εγκατάλειψη των Κούρδων, στις ορέξεις και
στις σφαγές του τραμπούκου της περιοχής
αφού πρώτα, μέσω αυτών επέτυχαν την ήττα
του Χαλιφάτου των Τζιχανιστών.
Για όσο καιρό η κατάσταση στη Συρία παραμένει ασταθής και συνεχίζεται έστω και περιορισμένα ο εμφύλιος σπαραγμός σε αυτήν, η
Τουρκία με το πρόσχημα της δημιουργίας μιας
Ζώνης ασφαλείας στη Βορειοδυτική Συρία, βάθους τριάντα χιλιομέτρων δεν πρόκειται να
αποσυρθεί από το Αφρίν εάν οι ΗΠΑ, δεν τερματίσουν τη στήριξή τους στις VPG (Μονάδες
Προστασίας του Λαού) και να σταματήσουν παντελώς τον παντοειδή εξοπλισμό τους. Συνεπώς

η Τουρκία μπήκε στην Συρία για να μείνει και να
ισχυροποιήσει τη θέση της ώστε, να μην επιτρέψει στα Νότια σύνορά της (Βόρεια Συρία) την
ανάπτυξη Κουρδικών καντονίων ικανών να
βλάψουν την Χώρα αυτή και να τερματίσουν
έτσι, τον όποιο εφοδιασμό εκ μέρους αυτών,
(VPG) το ΡΚΚ της Τουρκίας.
Κάνω αυτή τη συνοπτική ανασκόπηση για να
διαπιστώσουμε εμείς οι Έλληνες ότι, η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι ομαλή
γιατί, με το πρόσχημα της απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 για την ανατροπή του Ερντογάν, ισχύει ακόμα σε όλη την επικράτειά της ο Στρατιωτικός Νόμο και εκτός του
ανταρτοπόλεμου που συνεχίζεται στα ΝΑ
(Νιαρμπακίρ) άνοιξε τώρα και νέο μέτωπο στη
Βορειοδυτική Συρία με ότι συνεπάγεται γι’ αυτήν, αυτή η εμπλοκή. Εκτός του Στρατιωτικού
Νόμου η Τουρκία έχει μεταβληθεί σε μια απέραντη φυλακή.
Εν κατακλείδι προκύπτει αβίαστα ότι η
Τουρκία αντί του μηδενικού δείκτη εχθρότητας,
με τους γείτονές της, σύμφωνα με το δόγμα του
πρώην Πρωθυπουργού Νταβούτογλου διαπιστώνουμε ότι, με όλους έχει σοβαρά προβλήματα. Με την Αρμενία δεν διατηρεί
Διπλωματικές σχέσεις. Με το ΙΡΑΝ έχει λυκοφιλία. Με το ΙΡΑΚ λόγω του αυτόνομου
Κουρδιστάν στα Βόρεια αυτού και της περιοχής
της Μουσούλης που εποφθαλμιά. Με τη Συρία
δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις. Με την
Κύπρο το ίδιο. Με την Ελλάδα σε καθημερινή
όξυνση. Και με την Βουλγαρία λόγω ενός
1.000.000 Τούρκων στην επικράτειά της δημιουργούνται και εδώ αρκετά προβλήματα. Η
Τουρκία είναι ένας γίγαντας με πήλινα πόδια και
ένα καζάνι που, σιγοβράζει έτοιμο να εκραγεί
χωρίς να γνωρίζει κανείς τι συνέπειες θα έχει
αυτή η έκρηξη;

