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Οικονομική Μέριμνα Στρατιωτικών και Συνταξιούχων - 
Κατάθεση Υπομνημάτων στην ΓΔΟΣΥ από το Συντονιστικό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 

της ΕΑΑΑ σας εύχονται 
Καλή Ανάσταση και 

Καλό Πάσχα 

ΠΕΜΠΤΗ 26-4-2018 
ΝΕΑ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΑΑΑ
Την Πέμπτη 26-4-2018 και από ώρας 09:00 μέχρι 12¨30

θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (7ος
όροφος) η Τρίτη αιμοδοσία της ΕΑΑΑ. Οι ανάγκες σε αίμα εί-
ναι πολύ μεγάλες. Η τράπεζα αίματος θα εξυπηρετεί τα μέλη
της ΕΑΑΑ και για τις οικογένειες των. Ο αριθμός που θα εξυ-
πηρετείται φθά-
νει στις 70.000
άτομα (μέλη μα-
ζί με τις οικογέ-
νειες των). Η
τράπεζα αίματος
χρειάζεται να
εμπλουτίζεται
συνέχεια με νέο
αίμα για να μπο-
ρεί να καλύπτει τις ανάγκες των ανωτέρω ατόμων .
Παρακαλούμε τους συναδέλφους να συνδράμουν την προ-
σπάθεια 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 επιτρέ-
πεται να δίνει αίμα λόγω ηλικίας παρακαλούμε τα μέλη μας
να προτρέπουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τις εγγό-
νες τους να δίδουν τακτικά αίμα. 

Προσοχή όταν κάποιος δίδει αίμα για την ΕΑΑΑ να το χρε-
ώνει 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. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ε.Α.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ 

ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Συνάδελφοι ε.ε. και ε.α. σας εύχομαι από καρδιάς χρό-

νια πολλά για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. 
Ο ξεσηκωμός των Ελλήνων το 1821 δεν ήταν γεγονός

με τοπική σημασία, αλλά μια κοσμοϊστορική πρόκληση.
Για πρώτη φορά, μετά την Γαλλική Επανάσταση, ένα
σκλαβωμένο έθνος προσπάθησε και απέκτησε την εθνική
του ελευθερία σ’ έναν κόσμο εχθρικό, απέναντι σε κάθε
φιλελεύθερη κίνηση, σ’ έναν κόσμο, όπου δέσποζε η Ιερά
Συμμαχία και ο εμπνευστής της, ο Μέττερνιχ, που αντι-
δρούσαν και τρομοκρατούσαν κάθε προσπάθεια τροπο-
ποίησης του δικού τους πολιτικού status quo. Η 25η
Μαρτίου ως σύμβολο της διαχρονικής αντίστασης των
Ελλήνων και κατ’ επέκταση όλων των καταπιεζόμενων
λαών του στην τυραννία, παραμένει «επικίνδυνη» για κά-
θε είδους εξουσιαστή. Επικίνδυνη γιατί υπενθυμίζει το
χρέος κάθε ελεύθερου ανθρώπου να πολεμήσει για την
Ελευθερία, το Δίκαιο και την ισότητα.

Σήμερα η διεθνής κατάσταση εξελίσσεται δυναμικά και
συνεχώς μεταβάλλεται διαρκώς πάντα σύμφωνα με το
επιδιωκόμενο κέρδος των Μεγάλων Δυνάμεων. Για το
λόγο αυτό εμείς οι έλληνες πρέπει σήμερα να είμαστε μο-
νιασμένοι και να αγωνιστούμε περισσότερο από κάθε άλ-
λη φορά για να δικαιώσουμε τους οραματισμούς και τους
στόχους των ηρώων του 1821. 

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
Αντιπτέραρχος  (Ι) ε.α  Σπυρίδων Καββούρης

Πρόεδρος ΕΑΑΑ-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού 
Πλατεία Κλαυθμώνος - 105 61 Αθήνα 
Τηλ.: 210 33 10430 -210 3310431 - 
FAX: 2103310429 

Αριθ.Πρωτ. 95Σ Ημερομηνία  21 Μαρτίου 2018  
ΠΡΟΣ  : ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ   : Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α. 
ΘΕΜΑ : Οικονομική Μέριμνα Στρατιωτικών και

Συνταξιούχων
α.-ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ&

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Φ. 900/255/15497 Σ.2011 από
8-2-2018 

β.- ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ&
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Φ. 900/473/21523 Σ.3638 από
05-02-2018

1.-Στη συνέχεια των σχετικών, σας διαβιβάζουμε συνημ-
μένα τα Παραρτήματα “A” και “B” που συνέταξε η Επιτροπή
των αποστράτων των τριών Ενώσεων Αποστράτων.
2.-Λίαν συντόμως θα σας διαβιβάσουμε και το Παράρ-
τημα “Γ” αυτής της Επιτροπής , το οποίο περιλαμβάνει
θέματα που αφορούν τα Ν.Π.Δ.Δ. του ΥΕΘΑ (Ε.Α.Α.Σ.-
Ε.Α.Α.Α.-Ε.Α.Α.Ν. και ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ)
Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.  Πρόεδρος ΕΑΑΣ      

Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α. 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α 
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού    

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.  
Πρόεδρος ΕΑΑΑ 

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια 
Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίο 

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.          

Αθήνα 21-03-2018
Οι κατωτέρω υπογράφοντες 

Αντιναύαρχος  Σπ. Περβαινάς  Π.Ν. ε.α 
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν. και του Συντονιστικού

Ταξίαρχος ε.α. Δ. Χατσίκας
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Αρχιπλοίαρχος (Ο)  Ι.  Αντωνιάδης  Π.Ν. ε.α.
Οικονομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού

Σμήναρχος Π.Α. ε.α.(ΥΟΚ) Α.Πάνος
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

Οι οποίοι αποτελούμε μέλη της επιτροπής που
συστάθηκε με το έγγραφο ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Φ.900/255/
15497 Σ.2011 από 8-2-2018 με έργο το αναγραφό-
μενο στην παράγραφο 2 του εν λόγω εγγράφου,
συντάξαμε τις προτάσεις μας, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ 4387/2016 
Α.- ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ-ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ. & Σ.Α.) ΑΠΟ ΤΟΝ
Ε.Φ.Κ.Α.

1.-ΑΝΑΛΥΣΗ
α.-Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του

άρθρου 4 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85, «Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος -
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παι-
γνίων και άλλες διατάξεις»), «από 1.1.2017 οι τακτικοί
και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου,
οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της
Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας,
οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομι-
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στε-
λέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια
σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου
51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλον-
ται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος….»

2.-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
α.-Η υπαγωγή σε ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό των

δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών με τους λοιπούς
εργαζόμενους δεν συνάδει με τη θέση που το ισχύον
Σύνταγμα επιφυλάσσει σ’ αυτούς, δεδομένου ότι αυτή
συνιστά συνταγματικό κεκτημένο, η ανατροπή του οποί-
ου απαιτεί αναθεώρηση των σχετικών συνταγματικών
διατάξεων.

β.-Ο νόμος θέτει ζήτημα αντίθεσης στην αρχή της
προστατευόμενης εμπιστοσύνης που απορρέει από το
κράτος δικαίου, δοθέντος ότι η υπαγωγή των εργαζο-
μένων στο σύστημα κοινωνικής ή επαγγελματικής
ασφάλισης αποτελεί ουσιώδη παράγοντα που εκτιμάται
κατά την επιλογή του επαγγέλματος. Ενεκα αυτών, ο νό-
μος, εφόσον στηρίζεται στην ενιαία ασφαλιστική αντι-
μετώπιση προσώπων που σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν
μπορούν να υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανι-
σμό, εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας στο σύνολό
του, καθόσον ανατρέπεται το νομοθετικό του θεμέλιο.

γ.-Έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι η συνταξιοδότη-
ση των στρατιωτικών,  διεπόμενη από ιδιαίτερες συν-
ταγματικές διατάξεις (άρθρα 73 παρ.2, 80 παρ.1 και 98
παρ.1 εδ.ε’ του Συντάγματος) δεν εμπίπτει στην έννοια
της κατά το άρθρο 22 παρ.4 του Συντάγματος κοινωνι-

Συνέχεια στη σελίδα 5
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς  δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντο-

λογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα
που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων » θα πρέπει να πλη-
ρούν 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 λέ-
ξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε
ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συ-
κοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενό-
τητα 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 ει-
σηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δι-
καίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργα-
σίας, 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.  

23/3/2018

30/3/2018.

Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Νο 03α-2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΑΕΤΟΥ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΕΥΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
Στην ετήσια Γ.Σ. του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο

Πνευματικό Κέντρο της Ενώσεώς μας την 3η Μαρτίου 2018, κατά την οποία
έγινε και η κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιτας παραβρέθηκαν 60
Συνάδελφοι οικοπεδούχοι.

Επίσης παραβρέθηκαν τρία (3) Μέλη του ΔΣ του Συνεταιρισμού (ΟΣΜΟ-
ΣΑ).

Εξελέγη με ομοφωνία η επιτροπή της Γ.Σ. με πρόεδρο τον Αντιπτέραρχον
(Ι) ε.α. Σκλήρη Ευστράτιο και Γραμματέα τον Ταξίαρχο (ΤΑ) ε.α. Φιλιππίδη
Αλέξανδρο.

Έγινε η προβλεπόμενη ανάλυση της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτρο-
πής, η οποία εγκρίθηκε παμψηφεί από τα μέλη της Γ.Σ.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου οικοπεδούχων Καρύστου Ταξίαρχος (ΤΑ) ε.α.
Γεώργιος Κάργας ανέπτυξε τις απαιτήσεις των μελών να μην επιβαρυνθούν
περαιτέρω με εισφορές για τα έργα που εκτελούνται και θα εκτελεσθούν,
εκτός εάν θα έχουν έγκαιρα ενημερωθεί λεπτομερώς και θα έχουν συμφω-
νήσει, και περιέγραψε σε συντομία τα επιτεύγματα του Συλλόγου τα τελευ-
ταία χρόνια:

� Συμμετοχή σε προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση άδειας κατασκευής καρ-
νάγιου, με κόστος συμμετοχής 1.200 ευρώ. Η απόφαση του ΣτΕ ήταν
θετική.

� Δενδροφύτευση 250 δένδρων / δενδρυλίων εκ των οποίων οι 200
περίπου ήσαν επιτυχείς (με κόστος 1.500 ευρώ).

� Εγγραφή των ονομάτων των δρόμων του οικισμού επί των μεταλλι-
κών πινακίδων (με κόστος 2.000 ευρώ).

� Συμμετοχή σε έργο του δήμου Καρύστου για την συντήρηση του παρα-
λιακού οδικού δικτύου που οδηγεί στον οικισμό μας (με κόστος 2.500
ευρώ).

Το ταμείο του Συλλόγου διαθέτει 15.583 ευρώ αποθεματικό, μετά και
από τα ως άνω παραγωγικά έξοδα.

Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν με τις συνδρομές των 150 έως 200
ενεργών μελών μας.

Ο πρόεδρος του ΟΣΜΟΣΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γ. Γερούλης ανέπτυξε τα
συντελεσθέντα έργα, τα εγκριθέντα από την προηγούμενη ΓΣ προς εκτέλεση
έργα, καθώς και τις υποχρεώσεις των μελών που οφείλουν, τα οποία θα
αποπληρώσουν εντόκως τις οφειλές τους με νόμιμες και νομικές διαδικα-
σίες. Επίσης ο κ. Γερούλης μας διαβεβαίωσε για μια ακόμη φορά πως οι
Οικοπεδούχοι δεν θα επιβαρυνθούν άλλο.

Ο Γραμματέας του Συλλόγου Υποπτέραρχος (Ε) ε.α. Κωνσταντίνος Δελλής
ανέπτυξε τα παρακάτω τα οποία οι παρευρισκόμενοι απαίτησαν να δημοσι-
ευθούν με την ιδίαν έμφαση στην ΗτΑ της Ενώσεώς μας.

Ο οικισμός μας επί 20 έτη ευρίσκετο στην κατάσταση που προέκυψε με
την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και με τα όποια προβλήματα δρό-
μων, ύδρευσης, φωτισμού κλπ, ως ανέπτυξαν οι πρόεδροι ΟΣΜΟΣΑ και
Συλλόγου.

Τα δύο τελευταία έτη από την νομική μετάπτωση του Συνεταιρισμού, συν-
τελέστηκαν αρκετά έργα υποδομών και κυρίως διευθετήθηκαν τα περισσό-
τερα από τα ιδιοκτησιακά προβλήματα που εκκρεμούσαν.

Οι συνάδελφοι οικοπεδούχοι έδειξαν και επιδεικνύουν αδικαιολόγητη
αμέλεια αναφορικά με την συμμετοχή τους στην Γ.Σ. τόσο του Συλλόγου, όσο
και του Συνεταιρισμού και επομένως παραμένουν ανενημέρωτα επί των εξε-

λίξεων, δεν λαμβάνουν μέρος στις λαμβανόμενες αποφάσεις και είναι εύ-
κολοι στην εκτόξευση κατηγοριών εναντίον των ελαχίστων που εργάζονται
και συνεισφέρουν. Για παράδειγμα στις δύο τελευταίες ΓΣ του Συνεταιρισμού
παραβρέθηκαν 70 και 33 αντίστοιχα.

Κύριοι, Κυρίες,
Συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα διανομής και αγοράς οικοπέδων σε μια

περιοχή, που από πρώτη εντύπωση είναι ορεινή και βραχώδης, όμως ορεινή
και βραχώδης είναι και η Αράχωβα και άλλες πανέμορφες τοποθεσίες της
Πατρίδας μας.

Το κάθε οικόπεδο μαζί με τον κοινόχρηστο χώρο των 10.800 τ.μ. μας έχει
επιβαρύνει με 13.500 ευρώ, ενώ υπάρχουν αδιανέμητα περίπου 100 στρέμ-
ματα, τα οποία κυρίως δεν περιλήφθηκαν στην πολεοδομημένη περιοχή.
Τώρα εναπόκειται σ’ εμάς με μια επί πλέον προσπάθεια να αξιοποιήσουμε
την περιοχή, ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας οικισμό και όχι βουνό.
Τα αδιανέμητα στρέμματα προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση στον
Συνεταιρισμό, ώστε με την ορθή αξιοποίησή τους να ολοκληρωθεί ο οικισμός
μας.

Είναι ηθικά ανεπίτρεπτο τόσοι λίγοι να συμμετέχουν στην Γ.Σ. και τόσοι
λίγοι να συνεισφέρουν αυτήν την ελάχιστη συνδρομή των 10 ευρώ ετησίως,
ενώ η πλειοψηφία να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από
την εργασία των ελαχίστων και την συνδρομή των ολίγων.

Εάν επιθυμείτε ο οικισμός μας να αναπτυχθεί και τα οικόπεδά μας να λά-
βουν την αξία που θα επιθυμούσαμε, είναι ανάγκη όλα τα μέλη να συμμετέ-
χουν:

� Στις Γ.Σ. και να εκφράζονται με τις αποφάσεις και τις εισηγήσεις τους,
� Να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές των εκπροσώπων τους

με διάθεση να συνεισφέρουν αρχής γενομένης από την επόμενη Γ.Σ.
του 2019.

� Να εκπληρώνουν την ετήσια οικονομική υποχρέωση τους των 10 ευ-
ρώ.

Είναι ανάγκη να επισημάνουμε ότι οι παρόντες ήταν τόσο εκνευρισμένοι
με την απουσία της πλειοψηφίας, που απαίτησαν να δημοσιεύσουμε τα ονό-
ματα των ασυνεπών. Είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει.

Κύριοι Συνάδελφοι, είναι απαράδεκτο να ανεχόμεθα να λαμβάνονται τόσο
σοβαρές αποφάσεις από μια μειοψηφία. Ας σημειωθεί ότι τα Καταστατικά
και των δύο σωμάτων (Συνεταιρισμού και Συλλόγου) θεωρούν νόμιμες τις
αποφάσεις που λαμβάνονται εάν κατά την τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση
συμμετέχουν επτά (7) μέλη. Βεβαίως εξαιρούνται αποφάσεις για περιπτώ-
σεις που απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία.

Επομένως ας ενεργοποιηθούμε όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι.

Θερμές ευχές σε όλους τους Οικοπεδούχους και τις Οικογένειές τους
για το αναμενόμενο Πάσχα !! 

Με εκτίμηση

Γεώργιος Θ. Κάργας
Πρόεδρος του Συλλόγου Αετού Καρύστου

Κωνσταντίνος Δελλής
Γραμματέας του Συλλόγου Αετού Καρύστου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 22ας ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι της 22ας σειράς ΣΤΥΑ, σας ενη-

μερώνουμε ότι αποφασίστηκε συγκέντρωση στη Σκοτίνα
την 5η Μαΐου και ημέρα Σάββατο. Καταληκτική ημερομηνία
δηλώσεων συμμετοχής η 15η Απριλίου.

Υπεύθυνος ο Ιωάννης Ιωάννου και τηλ. Επικοινωνίας:
6980242354

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΟ 251ΓΝΑ
Έχει αρχίσει η λειτουργία του Γραφείου αποστράτων στο 251ΓΝΑ. Το γραφείο βρί-

σκεται στο ισόγειο στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων και συγκεκριμένα στο γραφείο
που παλιά γινόταν η συνταγογράφηση όλων των φαρμάκων. 

Το γραφείο λειτουργεί κάθε  Τρίτη ,Τετάρτη και Πέμπτη και από ώρας 09:30 έως 13:00
και είναι στελεχωμένο από συναδέλφους εθελοντές.  Επιδίωξη της Ένωσης είναι το
γραφείο να λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Το τηλέφωνο του γραφείου είναι
2107464005. 

Στο γραφείο θα μπορούν να απευθύνονται οι συνάδελφοι για πληροφορίες σχετικά
με την υγειονομική περίθαλψη ή για να κάνουν εισηγήσεις ή και για παράπονα.  Οι ειση-
γήσεις και τα  παράπονα και  θα αναγράφονται  στα ειδικά υπάρχοντα, για το σκοπό αυτό,
βιβλία και θα διαβιβάζονται στο Δ.Σ της ΕΑΑΑ για τα περαιτέρω. 

Υπεύθυνος για την λειτουργία του γραφείου αυτού έχει ορισθεί το μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΑ
Επγος ε.α Γεώργιος Γονατάς.

ΕΚ της ΕΑΑΑ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο και τα μέλη των Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και του Παραρτήματος Μαγνησίας

καθώς και όλα τα μέλη της Ένωσης τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο συμμετείχαν στην οικονομική ενίσχυση
μου για την αποκατάσταση της υγείας της συζύγου μου.

Με εκτίμηση,
Κων/νος Παναγιωτόπουλος

Ασμχος ε.α

ΠΡΟΣΟΧΗ :  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω τα οποία απο-
τελούν συχνά ερωτήματα σας.

Α. Δικαιολογητικά στον ΟΠΑΔ για α) έκδοση β) αντικατάσταση γ) συμπλή-
ρωση σελίδων, και δ) έκδοση νέου Βιβλιαρίου Νοσηλείας λόγω απώλειας
του. Απαιτούνται: 1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 2) Μία (1) φω-
τογραφία, 3) ΑΜΚΑ, 4) ΑΦΜ, 5) IBAN λογαριασμού που κατατίθεται η σύνταξη,
6) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η απώλεια του βιβλιαρίου (δ
παραπάνω περίπτωση), στην οποία να αναφέρει πότε και πως απωλέσθη το
βιβλιάριο και στην περίπτωση που το βρει θα το παραδώσει στην Υπηρεσία
του ΙΚΑ χωρίς να το χρησιμοποιήσει, 7) Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του άμεσα ασφαλισμένου. Για την έκ-
δοση βιβλιαρίου για τα έμμεσα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, απαι-
τείται επί πλέον και α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ και
β) Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης. Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν
επί πλέον δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται δε πως σε περίπτωση αδυναμίας
του άμεσα ασφαλισμένου, η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη
από δημόσια αρχή.

Β. Που μπορούμε να απευθυνθούμεγια να καταθέσουμε σε όλες τις παρα-
πάνω περιπτώσεις τα δικαιολογητικά για το βιβλιάριο.

1. Όσοι Συνάδελφοι διαμένουν στην επαρχία, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ
στις Πρωτεύουσες των Νομών.

2. Όσοι Συνάδελφοι διαμένουν στην Αττική σε ένα από το πλησιέστερο
Υποκατάστημα του ΙΚΑ στις παρακάτω Διευθύνσεις:

Α. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3   Πλατεία Καραϊσκάκη
Β. Πανόρμου & Καρύστου 7   Αμπελόκηποι
Γ. Ακαδημίας 21   Σύνταγμα
Δ. Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθν. Αντιστάσεως   Πειραιάς
Ε. Χατζηαντωνίου 15   Μαρούσι
ΣΤ. Μεσογείων 516   Αγ. Παρασκευή
Ζ. Θησέως 282   Καλλιθέα
Η. Αγραφιώτου 2   Περιστέρι
Επί προσθέτως σας γνωρίζουμε πως για την χορήγηση εξόδων κηδείας,

θα πρέπει να απευθυνόμαστε στα Υποκαταστήματα, για μεν τους Συναδέλφους
της επαρχίας ως παραπάνω παράγραφος Β 1, για δε τους διαμένοντες στην
Αττική ως Β 2, απ’ όπου θα παραλάβουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για συμπλήρωση και παράδοση στο ίδιο Υποκατάστημα.

Για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία επί των παραπάνω παρακα-
λείστε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Υγειονομικών θεμάτων της ΕΑΑΑ
Σμχο ε.α. Ηλία Σβάρνα τηλ κιν. 6983523547

Σμχος ε.α Ηλίας Σβάρνας
Υπεύθυνος Υγειονομικών θεμάτων ΕΑΑΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθ. 1 Απόφαση της 5ης/29-11-2017 Συνεδρίασης του Σ.ΑΜ. κατακυ-

ρώθηκαν τα αποτελέσματα του δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενήργησε η ΥΠΑ-
ΑΠΕΔ για την εκμίσθωση του πολυώροφου κτηρίου (πρώην ξενοδοχείου "La Mirage") στο επί της οδού Μ.
Κοτοπούλη 3 ακίνητο, ιδιοκτησίας ΜΤΑ, συνολικής επιφάνειας 9.392 τ.μ., στην πλειοδότρια εταιρεία με
την επωνυμία «Σ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». 

2. Η σχετική σύμβαση μίσθωσης υπεγράφη την 07-03-2018, με κυριότερους όρους τους παρακάτω: 
α. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε σαράντα (40) έτη, αρχόμενη από της υπογραφής της σύμβασης,

ήτοι θα είναι μακροχρόνια λόγω των ουσιωδών δαπανών για την πλήρη ανακατασκευή του μισθίου, στις
οποίες θα προβεί ο μισθωτής για την αξιοποίηση του ακινήτου. Συγκεκριμένα, το ελάχιστο κόστος ανακα-
τασκευής του μισθίου (κόστος επενδύσεως), το οποίο υποχρεούται ρητώς και σαφώς να δαπανήσει απο-
δεδειγμένα ο μισθωτής, ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00 €) τουλάχιστον. 

β. Το ετήσιο συμφωνηθέν μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των €336.000,00, ήτοι σε €28.000,00/μήνα. 
γ. Τέλος, το κατατεθειμένο ποσό εγγύησης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ανέρχεται

στο ποσό των €672.000,00, το οποίο θα παραμείνει "εις χείρας του Ταμείου" έως τη λήξη της σύμβασης. 
3. Η παράδοση του κτηρίου στη μισθώτρια εταιρεία πραγματοποιήθηκε την 08-03-2018. 

Αθήνα, 20 Μαρ. 2018 
ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ 

Σμχος (Ο) Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου 
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 348 ΜΤΑ
Οι χειριστές και οι τεχνικοί που υπηρέτησαν στην 348 ΜΤΑ συνεχίζουν την παράδοση της Μοίρας.
Στις 18-20 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα συγκεντρωθούμε στο “σπίτι” της 348 ΜΤΑ, την

Σκοτίνα.
Το επίσημο δείπνο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαΐου.
Την Κυριακή 20 Μαΐου στις 10:00, καφές στη Λέσχη Αξιωματικών στο Αεροδρόμιο.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6983500973 6983509665 

6983513441 6983523562

Πιστεύουμε σε μεγάλη συμμετοχή για να δείξουμε ότι η παράδοση και το πνεύμα της 348 συνεχίζεται.

Καλή αντάμωση!
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1.-Αν και έχει περάσει μια εβδομάδα από την καταβολή των αναδρομικών θέματος
στους Αποστράτους των Ε.Δ. και των Σ.Α., εντούτοις δεν υφίσταται κάποια πληροφό-
ρηση προς αυτούς από το ΓΛΚιΕΦΚΝΗΔΙΚΑ, παρόλο που όπως διαβάζουμε σε άρθρα
του διαδικτύου, στους συνταξιούχους άλλων φορέων Π.χ. ΙΚΑ εστάλησαν ενημερω-
τικά αναφορικά με το ποσό και τον τρόπο που αυτό υπολογίσθηκε. 

2.-Προς αποφυγήν μεγάλου όγκου αλληλογραφίας, συσσώρευσης αιτήσεων και
άσκησης ενδίκων μέσων από τους Αποστράτους προς τις Υπηρεσίες σας παρακα-
λούμε να μας γνωρίσετε τα ακόλουθα, ώστε και εμείς με την σειρά μας  να τους
ενημερώσουμε: 

α.-Τον τρόπο που υπολογίσθηκαν οι αναδρομικές αυτές αποδοχές. β.-Γιατί στον
υπολογισμό δεν συμπεριελήφθησαν οι κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Σ.(Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων Ν.3865/2010) και Έκτακτης Εισφοράς (Ν.3986/2011), με αποτέλεσμα
τα μέλη μας να διαπιστώσουν πως καταβλήθηκαν ποσά πολύ μικρότερα των
αναμενομένων, μη εναρμονιζόμενα στη σχετική διάταξη του άρθρου 44 του
Ν.4387/2016, με την οποία αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών αυτών,
αφαιρώντας μεταξύ άλλων κρατήσεων και την Ε.Α.Σ. Ως θεσμικό Όργανο των τριών
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών του Ν.1171/1972,που ανέδειξε και πρωτοστά-
τησε στην ενημέρωση των Υπηρεσιών σας για τον λάθος υπολογισμό των εισφορών
θέματος και ερμηνεύοντας, τόσο το πνεύμα του νομοθέτη, όσο και των αποφάσεων
των Ανωτάτων Δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί για τα θέματα αυτά, πιστεύουμε ακρά-
δαντα πως δεν πρέπει να υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ" μνημονιακών " και" μη
μνημονιακών " κρατήσεων, ούτε μεταξύ ακαθαρίστων ποσών και κρατήσεων στις

συντάξεις, όπως εμφανίζονται στο μηνιαίο ενημερωτικό καθόσον αυτό δεν βασίζεται
σε νομική τεκμηρίωση και κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων εφαρμόσθηκε και
για τις διατάξεις του Ν.4307/2014 (επιστροφή του 50% της αποφάσεως δικαίωσης
του ΣτΕ) γ.-Τι σκοπεύετε να πράξετε αναφορικά με την απόφαση του Ε.Σ. για την αν-
τισυνταγματικότητα της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) ; 

3.-Ως εκπρόσωποι του συνόλου των Αποστράτων Αξιωματικών και επιφυλασ-
σόμενοι παντός νόμιμου περαιτέρω δικαιώματός μας θα επιθυμούσαμε να σας
ενημερώσουμε πως τέτοιου είδους θέματα, για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η ελ-
ληνική δικαιοσύνη, προτιμότερο θα ήταν να επιλύονται κατόπιν διαλογικών και εποι-
κοδομητικών συζητήσεων στο πλαίσιο εξεύρεσης από κοινού του τρόπου
υλοποίησης/δρομολόγησης της επίλυσής τους και όχι μέσω άσκησης νέων ενδίκων
μέσων...
Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Υποστράτηγος I.Δεβούρος ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ 
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού 
Αντιπλοίαρχος (Ε) ΓρΓεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντισμήναρχος (Ρ) l.κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 

Για την ακρίβεια 
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου 

Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού 
Πλατεία Κλαυθμώνος - 105 61 Αθήνα 

Τηλ.: 210 33 10430 -210 3310431 - FAX: 2103310429 
Αριθ.Πρωτ. 332 Ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου

2017 
ΠΡΟΣ : Γ.Λ.Κ. 

Ε.Φ.Κ.Α. 
ΗΔΙΚΑ 

ΚΟΙΝ :   Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κ. Ε.Αχτσιόγλου 
ΘΕΜΑ : Αναδρομικά Εοπνν Αποστράτων 
ΣΧΕΤ : α.-Ν.Δ. 1171/72 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ’
ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Κάνιγγος 29
106 82 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 33.29.900

ΑΡΧΕΙΟ: Δ 45 - Γ’

ΑΘΗΝΑ 14-2-2018

Αριθ. Πρωτ... 227405/17

ΠΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ &
ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
105 61 ΠΛ. ΚΛΑΘΜΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ

Απαντώντας στο με αριθμό πρωτ. 332/15-12-2017 έγγραφό σας, σας πλη-
ροφορούμε τα εξής:

α) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 45012017, ποσά που παρα-
κρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονιμικής περίθαλψης των συντα-
ξιούχων κατά το διάστημα από 1-1-2012 έως 30-6-2016, και υπολογίστηκαν
επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής
παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των
συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 και της
κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιού-
χους.

β) Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη δεν αφαιρέθηκαν οι κρατήσεις των ν.
3865/2010 και 3986/2011, που αφορούν την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξι-
ούχων (ΕΑΣ).

γ) αναφορικά με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντισυνταγ-
ματικότητα της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ), αναμένουμε ην
απόφαη ειδικού δικαστηρίου στο οποίο έχει προσφύγει το Ελληνικό Δημόσιο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΪΤΣΗ
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κής ασφαλίσεως γενικώς (πρβλ. ΣτΕ 1808/70, 99/68) και το Δημόσιο δεν ενεργεί
ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παροχή σύνταξης στους υπαλλή-
λους του, αλλά δυνάμει της σχέσης που το συνδέει με αυτούς και επί τη βάσει ειδικού
συνταξιοδοτικού καθεστώτος (ΣτΕ 1970/2002, 1750/1993).   Ας σημειωθεί ότι η ει-
δική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί διαφορών από συντάξεις των στρα-
τιωτικών, κατοχυρώθηκε συνταγματικά ενόψει ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας
του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των στρατιωτικών  και των λειτουργών του
Δημοσίου.

δ.-Το είδος εργασίας των Στρατιωτικών ουδεμία σχέση έχει με των Υπαλλήλων
και από πλευράς μόχθου , ευθύνης , ωραρίου , κόπωσης , ψυχολογικής επιβάρυνσης
, επιπτώσεως στην υγεία  , κ.λ.π.

ε.-Οι Στρατιωτικοί δεν διαπραγματεύονται με τον εργοδότη τους (Δημόσιο) τις
απολαβές τους , σε αντίθεση με τους Υπαλλήλους που και διαπραγματεύονται και
αλλάζουν εργασία εφόσον αυτό είναι επωφελές για αυτούς.

στ.-Οι Στρατιωτικοί αποστρατεύονται βάσει του νόμου “περί Ιεραρχίας και προ-
αγωγών“ , όποτε το αποφασίσει η Υπηρεσία , χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον απαι-
τούμενο αριθμό  ετών για πλήρη συνταξιοδότηση. Ελάχιστοι φτάνουν στο υψηλότερο
μισθολογικό κλιμάκιο.

ζ.-Μετά την αποστρατεία τους παραμένουν σε εφεδρεία με υποχρέωση πα-
ρουσίας και εκπαίδευσης και γενικά τρόπου διαβίωσης όπως  ως εν ενεργεία.

η.-Σε περίπτωση που κάποιο από τα Ταμεία που εντάχθηκαν στο Ε.Φ.Κ.Α. έχει μει-
ωμένα έσοδα , λόγω εισφοροαποφυγής , εισφοροδιαφυγής ή αδυναμίας πληρωμών
, τότε θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις και των άλλων Ταμείων και κυρίως του
Δημοσίου , που κατά τεκμήριο , είναι συνεπές προς τις υποχρεώσεις του.

θ.-Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,  οι Στρατιωτικοί
ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους και χρήζουν ειδικής προστασίας και με-
ταχείρισης σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, οι συντά-
ξιμες αποδοχές τους  θεωρούνται «αμοιβή» & όχι «παροχή» ενώ η σύνταξή τους
πρέπει να είναι ικανή για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης (ΕΣΔΑ).

Με τις μεταβολές δε, που έφερε ο ν. 4387/2016 (σε αντίθεση με τις 2 αποφάσεις-
δικαιώσεις του ΣτΕ και τις άλλες δυο της Επιτροπής Συμμόρφωσης, αναφορικά με
τις μειώσεις του ν.4093/2012, αποφάσεις με τις οποίες δεν έχει συμμορφωθεί εισέτι
η Δημόσια Διοίκηση) και τον επανυπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών σε διάφορο
καθεστώς από το ισχύον, πριν την ψήφιση του ν.4093/2012, επήλθαν ριζικές μει-
ώσεις στις συντάξεις αλλά και στις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ & ΣΑ, μειώσεις
τις οποίες το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, με συνεχείς αποφάσεις του , ζήτησε
από την Δημόσια Διοίκηση, την κατάργησή τους. 

ι.-Για τους ανωτέρω λόγους οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων προσέφυγαν στο ΣτΕ
για αντισυνταγματικότητα των κανονιστικών διατάξεων του ν.4387/2016 , που εκ-
δικάστηκε την 06-10-2017 και αναμένεται η Απόφαση.

ι.-Υπενθυμίζουμε επίσης πως :
(1). Υφίστανται ήδη δύο γνωμοδοτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί σχε-

δίων νόμου, περί αντισυνταγματικότητας ένταξης του Δημοσίου στο ΙΚΑ το 2011
και στη συνέχεια στον ΕΦΚΑ το 2016.

(2). Οι Ενώσεις Αποστράτων των Ε.Δ. ,που αριθμούν πάνω από 120000 μέλη,
δεν εκπροσωπούνται ούτε στην διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ούτε στην διοίκηση του
Ε.ΣΥ.ΚΑ , παρ όλο ότι αυτό έχει αιτηθεί με το έγγραφο του Συντονιστικού των
τριών Ενώσεων αρ. πρωτ. 36/15-02-2017  και ΣΤΡ.ΓΡΑΦ.ΥΕΘΑ Φ.
400/198/21283 Σ.3437 από 03-03-2017 και ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Φ 846/21/25014
Σ.4408 από 20-03-2017

3.-ΠΡΟΤΑΣΗ 
Να περιληφθούν οι Στρατιωτικοί στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του

Ν.4387/2016 και να παραμείνουν στο Δημόσιο, μαζί με τους λοιπούς αναφερό-
μενους φορείς στο συγκεκριμένο άρθρο.

* Εναλλακτικά και σε περίπτωση μη απένταξης απ’ τον ΕΦΚΑ, να δημιουργηθεί
ειδική Δνση σ’ αυτόν που θα συμπεριλάβει τα νέα ειδικά μισθολόγια με τις προ-
ϋποθέσεις που ίσχυαν προ του ν.4387/16.

Β. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΗΣ  31ης/7/2012 & ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ-ΕΞΑΡ-
ΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗΣ

1.-ΑΝΑΛΥΣΗ
α.-Με τις υπ’ αριθμ. 2192-2196/2014 & 1125-1128/2016 αποφάσεις της

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθηκαν τελεσίδικα ως αντι-
συνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των εν ενεργεία και των συντάξεων των
εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που
επιβλήθηκαν από 1/8/2012, με τις διατάξεις των περιπτώσεων 31 – 33 της υποπα-
ραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και στη συ-
νέχεια των διατάξεων του ν.4307/2014.  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις απο-
φάσεις «….τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν και οι περικοπές συνιστούν μέτρα
που λαμβάνονται μεν για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης,
επιβαρύνουν, όμως, και πάλι, κατά παράβαση της κατ΄ άρθρο 25 παρ. 4 του

Συντάγματος υποχρέωσης όλων των πολιτών για εκπλήρωση του χρέους της κοι-
νωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, την ίδια κατηγορία πολιτών». Οι περικοπές των
συντάξεων των Στρατιωτικών  και «μάλιστα αναδρομικά από 1.8.2012, αντίκεινται
προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος
4 και καθίστανται ως εκ τούτου ανίσχυρες». Ακόμα, οι περικοπές των συντάξεων
είναι αντίθετες στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ, με το
οποίο κατοχυρώνεται «ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί
να την στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι
είναι αντισυνταγματικές ως προσκρούουσες στην αρχή της  ισότητας  και  της ανα-
λογικότητας οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων….»

β.-Στη συνέχεια το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Ν. 3068/2002 με 2
διαδοχικές αποφάσεις  «……διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς
τις αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και καλεί το
Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω αποφάσεις……», τόσο
το 2015 όσο και το 2017ενώ διαπιστώνοντας τη μη συμμόρφωση του Δημοσίου επέ-
βαλε και πρόστιμο στο Υπ. Οικονομικών  .

γ.-Η Κυβέρνηση κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει, ότι «… η μη εφαρμογή της από-
φασης του ΣτΕ στο σύνολό της, είναι ωμή παραβίαση του κράτους – δικαίου..». ενώ
παράλληλα υφίσταται ειδική αναφορά στο υπογραφέν Γ Μνημόνιο (ν.4336/2015
σελίδα 1021 ), όπου γίνεται μνεία για τη συγκεκριμένη αποκατάσταση με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση και την αναγκαιότητα εξεύρεσης ισοδυνάμων μέτρων και όχι
φυσικά παρομοίων μειώσεων.

2.-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
α.-Το ίδιο το Κράτος αναγνωρίζοντας διαχρονικά τις ιδιαίτερες εργασιακές συν-

θήκες και την  επικινδυνότητα του περιβάλλοντος εμπλοκής  των στελεχών των ΕΔ
και ΣΑ (οπλικά συστήματα, πυρομαχικά, πτήσεις, καταδύσεις, βολές και ασκήσεις με
πραγματικά πυρά, αναχαιτίσεις, «θερμά» επεισόδια, ασφάλεια συνόρων, κλπ) θέ-
σπισε ειδικό καθεστώς, διαχωρίζοντας τις στρατιωτικές συντάξεις, από όλες τις
υπόλοιπες συντάξεις, με τελευταία νομοθέτηση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α΄ 210/31-
8-2007 (στο οποίο υπάρχουν και ξεχωριστά αντίστοιχα άρθρα, για τις συντάξεις στο
Δημόσιο) . Πλην, εκείνων που για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα,
υπηρετούν σε θέσεις επιτελείων, όλοι οι υπόλοιποι ουσιαστικά εμπίπτουν στην κα-
τηγορία που στον ιδιωτικό τομέα ασφαλίζονται ως ασκούντες «βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα» (ας μην λησμονηθεί επί αυτού, το γεγονός, πως οι αντίστοιχες ειδι-
κότητες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, υφίστανται
και στις Ε.Δ., χωρίς όμως να έχουν ενταχθεί τα στελέχη των Ε.Δ., που σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία οι εισαχθέντες στις Ε.Δ. από 1-1-2011, προβλέπεται να ασφα-
λίζονται στο  Ι.Κ.Α. 

β.- Η είσοδος στις παραγωγικές σχολές των ΕΔ στην ηλικία των 18 ετών, με πα-
νελλαδικές εξετάσεις,  που καταρχήν σημαίνει ότι εισέρχονται στον εργασιακό βίο
αξιοκρατικά και δεν διορίζονται, προσδιορίζει ταυτόχρονα την ηλικία-όριο  συντα-
ξιοδότησης, που είναι το 53ο έτος για 35 πραγματικά έτη ή 40 συνταξιοδοτικά (έτη
για τα οποία το σύνολο των Στρατιωτικών, έχουν κληθεί και έχουν πληρώσει τις
προβλεπόμενες από την υφιστάμενη νομοθεσία, ασφαλιστικές τους εισφορές), για
όσους πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. 

γ.-Η συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών αποστρατεύεται με απόφαση και
ευθύνη της Πολιτείας, μεγάλος αριθμός εκ των οποίων,  έχουν προσφύγει νομικώς
εναντίον αυτών των αποφάσεων και έχουν δικαιωθεί τελεσιδίκως. 

δ.-Στις Ε.Δ λόγω της φύσης τους, της αποστολής τους, αλλά κυρίως της επικιν-
δυνότητάς τους και των επιπτώσεων που προκαλούνται στην υγεία τους, υφίστανται
κατηγορίες που έχουν ιδιαίτερο καθεστώς (εργασιακό-συνταξιοδοτικό), όπως ιπτά-
μενοι, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι, ναρκαλιευτές, πληρώματα υποβρυχίων
κλπ. 

ε.-Απ’ όλο το στρατιωτικό προσωπικό έχουν καταβληθεί εισφορές και μάλιστα
υψηλές, ανάλογες με το ύψος των αποδοχών τους. Μάλιστα όσοι υπάγονται στις κα-
τηγορίες επικινδυνότητας έχουν καταβάλει επιπλέον διπλάσιες εισφορές, χωρίς να
αναγνωρίζεται το σύνολό αυτών των εισφορών. Το σύστημα τροφοδοτήθηκε από
αυτούς που εργάσθηκαν περισσότερα χρόνια και πλήρωσαν υψηλότερες εισφορές.
Επομένως κοινωνικά δίκαιο είναι η σύνταξη να εξαρτάται από τις εισφορές και τα
συντάξιμα έτη, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές. Ουσιαστικά η αναλογικότητα
& η ανταποδοτικότητα  είναι τα κυριότερα κίνητρο ασφάλισης και αποτροπής της
«μαύρης» εργασίας. 

στ.-Το σημαντικότερο όλων «…αποτελεί η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση
τους, την οποία διαχρονικώς τους επιφύλαξε ο κοινός νομοθέτης….» όπως περι-
γράφεται στην υπ’ αριθμ. 2192/2014, απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ)….«..ευνοϊκή μισθολογική μεταχείρισή τους απορρέει εμμέσως
εκ της ιδιαίτερης σημασίας της εκ του Συντάγματος αποστολής τους που δικαιο-
λογεί, εξάλλου, και τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορι-
σμούς των ατομικών δικαιωμάτων τους…»

ζ.-Υπενθυμίζεται πως  αναμένονται από το ΣτΕ, αντίστοιχες αποφάσεις τόσο

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Συνέχεια στις σελίδες 6-7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ 4387/2016 
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για την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν.4387/2016 όσο
και αυτών του νέου μισθολογίου των στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α..

3.-ΠΡΟΤΑΣΗ
Η συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης με τις ανωτέρω καταγεγραμμένες  απο-

φάσεις του ΣτΕ και η επαναφορά των συνταξίμων αποδοχών και αυτών των εν ενερ-
γεία στελεχών στα επίπεδα της 31/7/2012 και πριν την ισχύ του ν. 4093/2012, με
παράλληλη συνάφεια στον επανυπολογισμό , των αποδοχών αυτών μεταξύ τους
(παλιός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων των Στρατιωτικών).

Γ.-ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ-ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
4387/2016-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟ-
ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥΣ

1.-ΑΝΑΛΥΣΗ
α.-Έχει να κάνει με τον επανυπολογισμό των συντάξεων με το νόμο 4387/2016

και σε οτι  αφορά στην ανταποδοτική σύνταξη (άρθρο 8 του Ν4387) τα ποσοστά ανα-
πλήρωσης αποτυπώνονται σε σχετικό πίνακα. Υπάρχουν 10 κλίμακες όπως 1) απο
39,1 έως 43 έτη ασφάλισης με ποσοστό αναπλήρωσης 2,00 2) από 36,1εως 39 έτη
με ποσοστό αναπλήρωσης 1,80 ....10) από 0 έως 15 έτη με ποσοστό αναπλήρωσης
0,77 κ.ο.κ.   

2.-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
α.-Ο ίδιος νόμος στο άρθρο 6,1α αναφέρει “όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία

τους λόγω συνταξιοδότησης..” η λέξη κλειδί είναι “αποχωρούν”. Το 85 % όμως των
συναδέλφων μας δεν αποχώρησαν, αλλά τους αποστράτευσε η Υπηρεσία με αυτε-
πάγγελτη αποστρατεία ή ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους .

Επομένως δεν τους επιτράπηκε να συμπληρώσουν τα 42 χρόνια υπηρεσίας όπως
συνέβη σε πολύ μικρό αριθμό συναδέλφων ο οποίοι είχαν την τύχη να παραμείνουν
και να εξαντλήσουν την ιεραρχία.

β.-Σε όλα τα ανωτέρω έρχεται να προστεθεί και το ιδιόμορφο καθεστώς άσκησης
λειτουργήματος των Στρατιωτικών όπου η Δημόσια Διοίκηση ουσιαστικά τους «οφεί-
λει» (κατά μέσο όρο) 9 με δέκα χρόνια άσκησης επαγγέλματος ,πέραν του κανονικού
χρόνου εργασίας (ασκήσεις, υπηρεσίες-βάρδιες, υπερωρίες απλήρωτες
κλπ).Εντούτοις τους εντάσσει  στην  ίδια κατηγορία με αυτούς που εργάστηκαν στον
τόπο τους, 8ωρα κι αυτό ελαστικά. Ένας αξιωματικός, κατά μέσο όρο έχει εργαστεί
και χωρίς ΚΑΜΊΑ αμοιβή ( υπηρεσίες, ασκήσεις ,επιφυλακές κλπ, αμέτρητες ώρες
λόγου φύσης εργασίας ως επιτελής ή διοικητής) κατά μέσο όρο 9-10 χρόνια.

3.-ΠΡΟΤΑΣΗ
Να εξαιρεθούν από τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, οι Στρατιωτικοί που

αποστρατεύτηκαν από την υπηρεσία και δεν «αποχώρησαν» όπως αναφέρει ο
νόμος και η αναπροσαρμογή των νέων συντάξεων να είναι κατ ελάχιστον πο-
σοστού ίσου με 2,00% ή με το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη.  

Δ.-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ
α.-Θεωρούμε αυτονόητο σύμφωνα κ με την ανωτέρω ανάλυση-τεκμηρίωση

για την ανταποδοτική σύνταξη (δέον όπως συμπεριληφθεί σε σχετική εγκύκλιο)
πως για ΟΛΟΥΣ τους Στρατιωτικούς συνταξιούχους, το ποσό της εθνικής σύν-
ταξης που τους αναλογεί, είναι αυτό των 384 ευρώ. 

Ε.-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΑΣ ν.3865/2010) 

1.-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α.-Με την υπ’ αριθμόν 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υφίσταται

συνταγματική υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης για κατάργηση της Ε.Α.Σ. του
ν.3865/2010 καθώς είναι αντίθετη με τα αρθ. 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5 και 25 παρ 1
και 4 του Συντάγματος και από τις από αυτά απορρέουσες αρχές, που επιβλήθηκε με
τους  ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11,στους συνταξιούχους του δημόσιου
τομέα και των ειδικών μισθολογίων  με το σκεπτικό ότι  τελικός αποδέκτης των ει-
σφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι πολιτικοί
και στρατιωτικοί , αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπάγονται στο
Δημόσιο και από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.
Η ίδια ως άνω απόφαση απεφάνθη περαιτέρω ότι οι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή
των αχρεωστήτως  παρακρατηθέντων ποσών της εισφοράς αυτής, αρχίζουν από την
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την 9-2- 2017.

β.-Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση αναφέρεται αποκλει-
στικά στην εισφορά αλληλεγγύης του Ν.3865/2010, που επιβλήθηκε σε όλους τους
συνταξιούχους. Ωστόσο συντρέχουν οι ίδιοι νομικοί λόγοι για επιστροφή & της έκτα-
κτης εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.4002/2011. 

2.-ΠΡΟΤΑΣΗ
α.-Απαιτείται η άμεση  διακοπή από τη μηναία σύνταξή των συνταξιούχων

στελεχών των Ε.Δ. της παρακράτησης της  Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς άρθρ.2 παρ.14 εδ.α Ν. 4002/2011  ,
καθώς και η  αναδρομική επιστροφή όλων των αντισυνταγματικώς παρακρα-
τηθέντων ποσών υπέρ Ε.Α.Σ , με νομοθετική ρύθμιση , προς αποφυγή ταλαιπω-
ρίας των αποστράτων.

ΣΤ.-ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4151/2013 (ΑΡΘΡΟ 4)

1.-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α.-Μετά από διαρκείς μας οχλήσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τις συ-

ναντήσεις- παρουσίες μας, στις οικείες επιτροπές των κοινοβουλευτικών κομμάτων,
των αρμοδίων υπουργείων  αλλά & στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων
στη Βουλή των Ελλήνων, επετεύχθη το 2013 η κατάθεση σχετικού σ/ν και η ψήφιση
του ν.4151/2013, όπου ερυθμίζοντο κατά τον καλύτερο τρόπο για τη ΔΔ και τους
συνταξιούχους, τα θέματα που αφορούσαν στο εργασιακό τους καθεστώς και τις
απώλειες που θα είχαν άμα τη εργασία τους, ως συνταξιούχοι.

β.-Παρ’ όλα αυτά με το ν.4387/2016, ανατράπηκε το συγκεκριμένο καθεστώς 
με την ισχύ του εν λόγω νόμου και μάλιστα για αυτούς τους συνταξιούχους που θα
δήλωναν την εργασία τους, μετά την ισχύ του νόμου (Μαιο 2016). 

γ.-Η ανωτέρω διάταξη εκτός του γεγονότος πως δεν συμπεριλάμβανε ούτε τις
εξαιρέσεις της πολυτεκνίας, των αναπηρικών συντάξεων και αυτών της πολεμικής
διαθεσιμότητας, επαναφέρει ένα καθεστώς (μείωση των συνταξίμων αποδοχών και
επικουρικών κατά 60% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους ως ελευθεροεπαγ-
γελματίες-αυτοαπασχολούμενοι και στον ιδιωτικού τομέα) επιβλαβές ακόμα και για
τα έσοδα του κράτους αφού θα οδηγήσει πολλούς συνταξιούχους στην αδήλωτη ερ-
γασία, με παράλληλη μείωση αναμενομένων εσόδων από καταβολή ΦΠΑ, φόρων,
τελών κλπ αλλά και με δεδομένη την αδυναμία ύπαρξης ικανού αριθμού  ελεγκτικών
μηχανισμών.

2.-ΠΡΟΤΑΣΗ
α.-Η επαναφορά της ισχύος των διατάξεων του αρθρ. 4 του ν.4151/2013 για

το σύνολο των συνταξιούχων εργαζομένων.
β.-Η επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν στον ιδιωτικό το-

μέα και στους συνταξιούχους -αποστράτους & του δημόσιου τομέα και  εφόσον
έχουν εργασθεί μετά τη συνταξιοδότηση και έχουν καταβάλλει τις προβλεπό-
μενες εισφορές, να συνυπολογίζονται αθροιστικά στο ποσοστό αναπλήρωσης
όλα τα έτη, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές.

γ.-Η ένταξη των αποστράτων που διδάσκουν σε στρατιωτικές σχολές στο κα-
θεστώς των εργαζόμενων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

 Ζ.-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν.4387/2016–

1.-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α.- Με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 επανακαθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις χο-

ρήγησης κατά μεταβίβαση σύνταξης στους επιζώντες συζύγους και ο υπολογισμός
αυτής, κατά τρόπο ενιαίο, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού φορέα προέλευσης του
θανόντος. Με το άρθρο 14 του ως άνω νόμου καθορίσθηκαν οι κανόνες και οι αρχές
με βάση τις οποίες θα λάβει χώρα η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλομένων συν-
τάξεων. Περαιτέρω, στο άρθρο 33 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «1. Οι ήδη καταβαλ-
λόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορη-
γούνται από τον ΟΓΑ, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του
άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων
ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου».

β.-Ακολούθως, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 153726/2016/0092/2017/10 Φεβρουαρίου
2017 εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα
«Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/2016» (ΑΔΑ:
63ΗΕΗ-ΓΘΠ), με την οποία επεξηγούνται οι προϋποθέσεις μεταβίβασης σύνταξης
λόγω θανάτου συνταξιούχου, εν ενεργεία δημοσίου υπαλλήλου και στρατιωτικού,
εφόσον ο θάνατος επήλθε από την 13.5.2016 και σύμφωνα με τις οποίες :

-νομοθετήθηκαν ηλικιακά και χρονικά κριτήρια καταβολής (κάτω των 52 ετών,
από 52-έως 55 και άνω των 55 ετών) μεταβίβασης της σύνταξης στους επιζώντες
συζύγους και στους δικαιούχους-μειώθηκε περαιτέρω το αναλογούν χορηγού-
μενο ποσό  από 70% σε 50%.

γ.-Η ανωτέρω διάταξη του νόμου παραβαίνει την αρχή της ανταποδοτικότητας
των εισφορών , την αρχή της ισονομίας, παραβιάζει το άρθρο 1 του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και της συνταγματικής αρχής της αναλογικό-
τητας (άρθρο 25 παρ. 1δ΄ του Συντάγματος). δεν ήταν μνημονιακή δέσμευση, αλλά
συμπεριελήφθη στο επιπρόσθετο μνημόνιο της 16ης Ιουνίου 2016, ενώ στις υπό-
λοιπες χώρες παγκοσμίως, δεν συναντώνται τέτοιας «εκδικητικής» μορφής μέτρα,
εναντίον των οικογενειών των  θανόντων ασφαλισμένων, τουναντίον προστατεύον-
ται απόλυτα τα δικαιώματά τους. Επιπροσθέτως θα το χαρακτήριζε ο οιοσδήποτε  ως
«στοχευμένο» που  αφορά κυρίως τις χήρες των στρατιωτικών , γιατί αυτές λόγω
των συχνών μετακινήσεων των συζύγων τους δεν είχαν την δυνατότητα να εργα-
σθούν και έτσι να έχουν άλλους πόρους για την επιβίωσή τους , αλλά και γιατί λόγω
της φύσεως της εργασίας τους οι στρατιωτικοί φεύγουν από την ζωή σε σχετικά μι-
κρή ηλικία. Η ανωτέρω διάταξη , σημειωτέον , έχει εφαρμογή και στην απόδοση
Μερίσματος από τα Μ.Τ.

2.-ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 και  επαναφορά στην προτέρα

του νόμου ισχύ, αναφορικά με τις συντάξεις χηρείας.

Η.-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2000 ΚΑΙ 3000 ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ)
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`1.-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α- Με τη σύνταξη μηνός Οκτ. 2017 εφαρμόσθηκε η επιβολή ορίου καταβολής συν-

τάξεων που προέβλεπε το Άρθρο 13 του Ν.4387/2016, ήτοι για τις ατομικές συντά-
ξεις όριο ακαθάριστο 2.000 ευρώ και για δύο συντάξεις και πάνω όριο 3.000 ευρώ
καθαρά. Oι σχετικές δε κρατήσεις  γίνονται  με αναδρομικότητα καθόσον έχουν εφαρ-
μογή από 01-06-2016 έως 31-12-2017.

β.- Το πλέον δυσάρεστο και απότοκο αυτού του μέτρου, είναι πως ουσιαστικά πε-
ριλαμβάνει αναδρομικά ΟΛΕΣ τις συντάξεις των αποστράτων στελεχών των Ε.Δ. ,
που στη σύνταξη τους συνυπολογίσθηκαν  τα εξάμηνα/ επίδομα επικινδυνότητας
(πτητικό, καταδυτικό υποβρυχίων καταστροφών, αλεξιπτωτιστών κλπ)  δηλαδή στα
στελέχη των Ε.Δ. που αφιέρωσαν τη ζωή τους και την καριέρα τους, στην αναχαίτιση
των εχθρικών ως προς τη χώρα μας  αεροσκαφών, στις αεροδιακομιδές  ασθενών
ανά την Ελλάδα, στην κατάσβεση πυρκαγιών, που πετώντας με μαχητικά στο Αιγαίο,
ή υπηρετώντας σε υποβρύχια ή κάνοντας καταδύσεις και πέφτοντας με αλεξίπτωτα
ή ακόμα  εξουδετερώνοντας  πυρομαχικά,  διακινδύνευαν τη ζωή τους νυχθημερόν.

γ.-Και αυτό γιατί στην ήδη και διαρκώς απομειούμενη σύνταξή τους, ερχόταν να
προστεθεί  το επίδομα αυτό –ως ελάχιστος φόρος τιμής για το προσωπικό αυτό- και
το ανέβαζε πάνω από τα 2000 ευρώ (μεικτές συντάξιμες αποδοχές) με αποτέλεσμα
, το συγκεκριμένο αυτό νομοθέτημα να τύχει δυστυχώς,  καθολικής απήχησης , στα
στελέχη αυτά.

δ.-Σημειωτέον επίσης πως, με παλιότερη νομοθεσία τα επιδόματα αυτά έχουν εν-
σωματωθεί στο ενιαίο καθεστώς φορολόγησης  όλων των αποδοχών, ενώ με τις
νέες  μειώσεις & αυξήσεις των κρατήσεων που θα επέλθουν έως το 2020 , ουσια-
στικά θα γίνουν μηδενικά. Παρ όλο ότι η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31-12-2018 , εάν
βεβαίως δεν παραταθεί ως είθισται , θα έχουν κρατηθεί ποσά για δύο χρόνια !!!!

2.- ΠΡΟΤΑΣΗ 
Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό να συνεχίσει η Πατρίδα να τιμά αυτά τα στε-

λέχη και να αισθάνεται περήφανη για τα όσα έχουν προσφέρει αγόγγυστα σε αυτήν,
μερικές φορές δε θυσιάζοντας και την ίδια τους τη ζωή  (γιατί η χώρα που σέβεται
τους ήρωες και τους πολίτες της που δίνουν και  τη ζωή τους για αυτή, οφείλει να
μην «σκοτώνει τα άλογα όταν γεράσουν»), προτείνεται να κατατεθεί σχετική τροπο-
λογία από τους συναρμοδίους Υπουργούς, στην οποία θα εξαιρούνται αναδρομικά
τα στελέχη αυτά, από τις μειώσεις του οικείου άρθρου και αν επιστραφούν τα μέχρι
σήμερα παρακρατηθέντα ποσά..

Θ.- ΔΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ- ΜΕΙ-
ΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ 40
ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1.-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α.-Στο ν.4387/2016 συμπεριλήφθηκαν  και ειδικές διατάξεις, αναφορικά με την

καταβολή διπλών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, για εν ενεργεία και ένα απο-
στρατεία εργαζόμενα στελέχη των Ε.Δ., χωρίς φυσικά να υφίσταται και ανάλογη ανα-
ταποδοτικότητα.

β.-Ανωτέρω καθεστώς σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κρατήσεις που επιβαρύ-
νονται τα απόστρατα στελέχη των Ε.Δ. για την λειτουργία των Στρ. Νοσοκομείων
(κρατήσεις υπέρ ΝΙΜΙΤΣ & ΝΙΝ) επιβαρύνει τα στελέχη με διπλές και τριπλές κρα-
τήσεις-εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, που έρχονται να προστεθούν και
στις υπόλοιπες που έχουν κατά καιρούς ψηφισθεί .

Συναφώς και ενώ υπήρχε και μια ευνοϊκή διάταξη για όσους έχουν συμπληρώσει
40 χρόνια ασφάλισης, ακολούθησε σχετική εγκύκλιος του αρμοδίου υπουργείου ,
που αντίθετα με το πνεύμα του νομοθέτη, έβαλε «απαγορευτικό» για όσους συντα-
ξιούχους συμπλήρωσαν αυτά τα 40 χρόνια ασφάλισης , όντες ως…. συνταξιούχοι
!!!! 

2.- ΠΡΟΤΑΣΗ 
Κατάθεση σχετικής νομοθετικής  ρυθμίσεως όπου να περιορίζονται οι ανω-

τέρω εισφορές-κρατήσεις σε μια και να συνυπολογίζονται στα 40 χρόνια, το
σύνολο του ασφαλιστικού βίου και της καταβολής των οικείων εισφορών, ανε-
ξαρτήτως εάν ο ασφαλισμένος ήταν συνταξιούχος εργαζόμενος.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ

Ι.Εξαίρεση των ε.α. στελεχών απ’ την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς μετά
τον επανυπολογισμό των συντάξεων. (Δέσμευση τεως Υπουργού Εργασίας κ.
Κατρούγκαλου λόγω πολλαπλών μειώσεων)

ΙΑ.-Εξαίρεση των ε.α. στελεχών που επιστρέφουν ποσοστό του εφάπαξ, λόγω
μη υλοποίησης της απόφασης του ΣτΕ περί ακύρωσης του ν.4093/12.

ΙΒ.-Απόδοση αναλυτικού ενημερωτικού  υπολογισμού και επιστροφής κρατή-
σεων ΕΟΠΥΥ, που επεστράφησαν τον Δεκέμβριο του 2017.

ΙΓ.-Επανυπολογισμός των κρατήσεων κλιμάκων σε αντιπαραβολή των κατά και-
ρούς εκδιδομένων νόμων παρακράτησης.

ΙΔ.-Επανυπολογισμός σύνταξης επί των αποδοχών του 2012 (Σύμφωνα με
Αποφάσεις ΣτΕ για νόμους 4093/12  και 4307/14 ) και όχι στις αποδοχές του
2014 , όπως σχεδιάζει  το Υπουργείο Εργασίας ερμηνεύοντας τον   ν.4387/16

Τα Μέλη της Επιτροπής

Αντιναύαρχος  Σπ. Περβαινάς  Π.Ν. ε.α
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν. και του Συντονιστικού

Ταξίαρχος ε.α. Δ. Χατσίκας
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Αρχιπλοίαρχος (Ο)  Ι.  Αντωνιάδης  Π.Ν. ε.α.
Οικονομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού

Σμήναρχος Π.Α. ε.α.(ΥΟΚ)  Α. Πάνος
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

Αθήνα 21-03-2018

Οι κατωτέρω υπογράφοντες 

Αντιναύαρχος  Σπ. Περβαινάς  Π.Ν. ε.α Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν. και του Συντονι-
στικού

Ταξίαρχος ε.α. Δ. Χατσίκας Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Αρχιπλοίαρχος (Ο)  Ι.  Αντωνιάδης  Π.Ν. ε.α. Οικονομικός Σύμβουλος

του Συντονιστικού
Σμήναρχος Π.Α. ε.α.(ΥΟΚ)  Α.Πάνος Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

Οι οποίοι αποτελούμε Μέλη της επιτροπής που συστάθηκε με το έγγραφο
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Φ.900/255/15497 Σ.2011 από 8-2-2018 με έργο το αναγραφόμενο
στην παράγραφο 2 του εν λόγω εγγράφου , συντάξαμε τις προτάσεις μας  , ως
ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΘΕΜΑΤΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 4387/2016

1.-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝ-
ΤΕΣ ΕΤΩΝ 1990-1992

2.-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕ-
ΧΩΝ Ε.Δ.

3.-ΕΠΕΚΤΑΣΗ 35ΕΤΙΑΣ ΕΞ ΥΠΑΞΚΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑ 40 ΕΤΗ ΠΑΡΑ-
ΜΟΝΗΣ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 5 ΕΙΣΕΤΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ
ΤΕΡΜΑΤΗΣΑΝΤΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΕΝ-
ΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

4.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΙΓΕΙΝΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Ε.Δ.  ΣΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

5.-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

6.-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ-ΕΦΗΜΕΡΕΙΩΝ

7.-ΕΠΕΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑ-
ΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ (ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙ-
ΧΟΥ ΣΕ Π.Ν. ΚΑΙ Π.Α.)

8.-ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΕΤΩΝ «ΚΟΝΔΥΛΗ»  (3 ΕΤΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  

9.-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΤΗΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ-
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ) ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩ-
ΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 169/2007) ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ν.
4387/2016, ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 

10.-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα Μέλη της Επιτροπής

Αντιναύαρχος  Σπ. Περβαινάς  Π.Ν. ε.α
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Ν. και του Συντονιστικού

Ταξίαρχος ε.α. Δ. Χατσίκας
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Αρχιπλοίαρχος (Ο)  Ι.  Αντωνιάδης  Π.Ν. ε.α.
Οικονομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού

Σμήναρχος Π.Α. ε.α.(ΥΟΚ)  Α. Πάνος
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.



ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 555 8

�AΡΘΡΑ

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΜΑΣ

«Ο ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΡΑΝΟΣ»
- ΚΑΙ Η ΤΟΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΕΡ/ΦΩΝ - 

Προς το τέλος του ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1918-1936) η πολεμική μας
αεροπορία βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, έχοντας μικρό
αριθμό πεπαλαιωμένων αεροσκαφών, κουρασμένων και σχε-

δόν ανίκανων για εκτέλεση σοβαρών, εκείνη την εποχή, αποστολών.
Αντιθέτως, τα ΚΡΑΤΗ της ΕΥΡΩΠΗΣ –και όχι μόνο- βλέποντας τα

πρώτα σύννεφα του επερχόμενου πολέμου να εμφανίζονται αχνά στον
ορίζοντα, με έντονο ρυθμό, εφοδιάζοντο με νέα αεροσκάφη, σύγχρονα
για την εποχή, με πρωτόγνωρα συστήματα και υψηλά χαρακτηριστικά
επιδόσεων.

Παράλληλα, οι αεροκατασκευαστικές εταιρίες, σε ΓΑΛΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΑ κυρίως, αύξαναν τις γραμμές παραγωγής των, συναγω-
νιζόμενες την υπεροχή των προϊόντων τους και επωφελούμενες από
τη μεγάλη ζήτηση διαφόρων κατηγοριών αεροσκαφών.

Στην χώρα μας, άκρως επιτακτική ήταν η ανάγκη προμήθειας νέων
σύγχρονων αεροσκαφών και μέσων εξυπηρέτησής των.

Όμως, η άσχημη επικρατούσα κατάσταση, με κινήματα, διχασμό και
οικονομία στα πρόθυρα πτώχευσης, δεν επέτρεπε στο Υπουργείο
Αεροπορίας και γενικώς στην Κυβέρνηση, να προχωρήσουν στην προ-
μήθεια των απαιτουμένων αεροσκαφών των οποίων το κόστος ήταν
απαγορευτικό.

Αποτέλεσμα της παραπάνω αναφερόμενης αδυναμίας ήταν η προ-
σπάθεια του τότε Υπουργού Αεροπορίας Γ. ΣΧΙΝΑ, με διάταγμα της 18-
4-1935 να οργανώσει έρανο «ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», με σκοπό τη
συλλογή χρημάτων για αγορά αερ/φών.  Όμως, ο έρανος αυτός, δυ-
στυχώς, δεν μπόρεσε,  σε διάστημα 2 ετών να συγκεντρώσει περισ-
σότερα των 20 εκατομμυρίων δραχμών και τούτο, γιατί ο λαός ήταν
διχασμένος από το στρατιωτικό κίνημα του 1935 και η γενικώς υπάρ-
χουσα κατάσταση ήταν ακατάλληλη για τέτοιο σκοπό.

Με την αλλαγή του πολιτεύματος και διακυβέρνησης της χώρας
από τον       Ι. ΜΕΤΑΞΑ, το 1936, ο εν λόγω έρανος διεκόπη.

Το 1937 ο Υπουργός Αεροπορίας Υπτχος Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ τέθηκε
επικεφαλής νέου «ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» εράνου, ο οποίος τώρα
πήρε καθολική μορφή με συμμετοχή Δήμων, κοινοτήτων, τραπεζών,
βιομηχάνων, μεγάλων οικονομικών επιχειρήσεων, εκκλησίας και
πρόθυμου, αυτή τη φορά, λαού να συνεισφέρει παρακινούμενος και
από το σύνθημα «Ενισχύσατε την πολεμική Αεροπορίας μας για να
εξασφαλίσετε τη γαλήνη σας».

Πολλές φορές, η προτροπή όλων των παραπάνω για να συνεισφέ-
ρουν στον έρανο, υπήρξε, κατά κάποιον τρόπο και επιτακτική.

Συγκινητική ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού και
ιδιαιτέρως της Αιγύπτου, οι οποίοι πρόσφεραν πολύ μεγάλα χρηματικά
ποσά, αλλά και αυτοτελή αερ/φη διώξεως (δυο καταδιωκτικά τύπου
AVIA-534 και δυο GLOSTER GLADIATOR).

Ο έρανος αυτός μοναδικός σε επιτυχία και με άψογη διαχείριση
των χρημάτων, δυστυχώς έγινε στόχος των σκανδαλοποιών-συκο-
φάντων που διέδιδαν ότι γίνονταν μεγάλες καταχρήσεις, με αποτέλε-
σμα να καθιερωθεί η φράση «ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», συνώνυμη

της απάτης, της κατάχρησης και της χρεοκοπίας, η οποία, για μισό αι-
ώνα, θα συμβόλιζε τη λαθροχειρία, παρά την πανηγυρική αναγνώριση
της εντιμότητας και της άμεμπτης διαχείρισης των εσόδων, από αδιά-
βλητη ανακριτική επιτροπή (12-7-1941).

Ακόμα και το Κ.Κ.Ε. με διακήρυξη προς τους οπαδούς του, τους
προέτρεπε να σαμποτάρουν με κάθε τρόπο και μέσο τον έρανο.
Αποτέλεσμα του μεγάλου αυτού εράνου, υπήρξε η συγκέντρωση 800
περίπου εκατομμυρίων δραχμών μέχρι το 1941.

Με εξασφαλισμένα πλέον, τα χρήματα, άρχισε αμέσως η επιλογή
και παραγγελία των –κατά τη γνώμη των ειδικών- απαραιτήτων για
τις ανάγκες της αεροπορίας μας αερ/φών, αλλά και ο προγραμματι-
σμός και εκτέλεση παραγγελιών για υλικά και μέσα υποστήριξής των
ως και έργων βελτίωσης ή κατασκευής αεροδρομίων, βασικών, προ-
κεχωρημένων, κλπ.

Την 30/4/1936 παραγγέλθησαν από την ΠΟΛΩΝΙΑ 36 μαχητικά
αερ/φη διώξεως, τύπου PZL-24 ως και ικανός αριθμός αεροκινητή-
ρων.

Έκτοτε, οι παραγγελίες συνεχίστηκαν με γοργό ρυθμό, με αποτέ-
λεσμα, μέχρι την άνοιξη του 1940, να έχουν παραληφθεί τα αναφερό-
μενα στον πίνακα 1 διαφόρων τύπων και ρόλων αερ/φη.  Σημειώνεται
ότι, εκτός των παραληφθέντων, είχαν γίνει συμπληρωματικές παραγ-
γείες και είχαν δοθεί σχετικές προκαταβολές για τα αναφερόμενα στον
Π-2 αεροσκάφη.  Όμως, δεν παρελήφθησαν ποτέ, γιατί παρακρατήθη-
καν από τις συμβαλλόμενες χώρες για αντιμετώπιση ιδίων αναγκών
και τούτο, γιατί η νέα παγκόσμια σύρραξη πλησίαζε (έναρξη Β Π.Π.
1/2/1939).  Μερικές από τις προκαταβολές συμψηφίστηκαν, ενώ άλ-
λες δεν επεστράφησαν ποτέ.

(1) Β = Βομβαρδιστικά, Δ = Διώξεως, ΥΔ = Υδροπλάνα, ΝΑ =
Ναυτικής Συνεργασίας, ΕΚ = Εκπαιδευτικά, ΣΣ = Στρατιωτικής
Συνεργασίας

Τα παραληφθέντα αερ/φη, μαζί με τα κατασκευασθέντα ή εκσυγ-
χρονισθέντα από το ΚΕΑ, αποτέλεσαν μια μικρή αλλά ισχυρή για τα
τότε δεδομένα, της χώρας μας, αεροπορική δύναμη η οποία αντιμε-
τώπισε τα πολλαπλάσια αερ/φη της ιταλικής αεροπορίας επί πεντά-
μηνο, κρατώντας ελεύθερο τον εναέριο χώρο μας και προσφέροντας
μεγάλη βοήθεια στο μαχόμενο στρατό μας μέχρι της εισβολής των
Γερμανών στην χώρα μας (6-4-41).

Η αλματώδης εξέλιξη της αεροπορίας μας από το 1936 έως 1940.
Ασφαλώς, οφείλετο στην οικονομική ευχέρεια που προήλθε από τον
«ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» έρανο.  Διαφορετικά, η κατάσταση θα πα-
ρέμενε απελπιστική, δεδομένου ότι: «ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕ ΟΥΧ ΟΠΛΩΝ ΤΟ
ΠΛΕΟΝ, ΑΛΛΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙ ΗΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΟΦΕΛΕΙ»(1)

Θουκυδίδης (460-394 π.Χ.)

(1)(Ο πόλεμος δεν είναι ζήτημα όπλων, αλλά δαπάνης, κυρίως ήτις
τα όπλα χρησιμοποιεί).

ΠΗΓΕΣ:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ», Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, 1970
«Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΡΩΝ», ΗΛ. ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗ, 1987
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΑ, 1990
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ», ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΑ/ΥΙΠΑ, 2003

του Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΥ επ/γου ε.α. (ΤΗΜ)

Η ΜΑΧΗ (ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ) ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (20-4-1941)
και ο θάνατος του θρύλου  των αιθέρων Πατ Πάτλ 

Tον Απρίλιος του 1941 η Γερμανία  αποφασίζει να εισβάλει στην Ελλάδα αφενός λόγω της  με-
γάλης  αποτυχίας που σημείωσε η μεγάλη Ιταλική εαρινή επίθεση στο Αλβανικό μέτωπο και
αφετέρου για να εξουδετερώσει  τις Βρετανικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην Ελλάδα  και

οι οποίες θα μπορούσαν να απειλήσουν τα μετόπισθεν  των στρατιωτικών της δυνάμεων  στην επι-
κείμενη σχεδιαζόμενη επίθεση της  στην ΕΣΣΔ, γνωστή ως «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα». Η
Γερμανική εισβολή (επιχείρηση Μαρίτα που σχεδιάστηκε κατόπιν εντολής του Χίτλερ που δόθηκε
στις 4-11-1940) ξεκίνησε στις 6 Απριλίου του 1941. Δύο γερμανικά σώματα στρατού επιτέθηκαν
στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας.

Οι Γερμανικές δυνάμεις προχωρούν προς την Αθήνα. Η μικρή εναπομείνασα αεροπορική δύναμη
της ΡΑΦ αμύνεται σκληρά  στην γερμανική επέλαση. Στις 20
Απριλίου 1940 διεξήχθη μία σκληρή και άνιση αερομαχία πάνω
από τη πόλη της Αθήνας. 12 Αγγλικά Hurricane  πολέμησαν εναν-
τίον περισσοτέρων των 100 γερμανικών βομβαρδιστικών και κα-
ταδιωκτικών. Στην αερομαχία αυτή σκοτώθηκε ο θρύλος των αι-
θέρων Επισμηναγός Πατλ Διοικητής της 33ης Μοίρας
Διώξεως με αεροσκάφη Hurricane που είχε  αστρονομικό αριθμό
καταρρίψεων στο ενεργητικό του. Ο Επισμηναγός Πατλ αν και
άρρωστος με πυρετό (39o C) και είχε την εντολή να μην πετάξει
«παρά μόνο αν αυτό κρίνονταν απολύτως απαραίτητο» δεν έμεινε
στο κρεβάτι του  και ήταν στον αέρα σχεδόν όλη την ημέρα. Αυτό
του στοίχισε την ζωή του  γιατί ως  ασθενής  δεν αντιλήφθηκε ότι
το bf110 του πήρε την ουρά του με  αποτέλεσμα το αεροσκάφος

του να διαλυθεί στον αέρα και να καταπέσει φλεγόμενο. Ο πιλότος που τον κατέρριψε δεν πρόλαβε
να γευτεί την χαρά του για την επιτυχία του διότι κατερρίφθη με την σειρά του από τον νο2 του Πατλ
τον Υποσμηναγό Λεν Κότινγκαμ. Ο νοτιαμερικανός Πατ Πατλ (Μάρμαντιουκ Τόμας Σαιντ Τζον Πατλ,
γνωστός με το υποκοριστικό «Πατ» ) θεωρείται ο μεγαλύτερος άσσος των αιθέρων των συμμάχων
με περίπου 50 καταρρίψεις στην Αφρική και Ελλάδα με αεροσκάφη gladiator και Hurricane.  O Πατ
Πατλ γιος Άγγλων μεταναστών γεννήθηκε στο Μπάτεργουωρθ της Νότιας Αφρικής (Butterworth,
Cape Province, South Africa ) στις 3 Ιουλίου 1914.  Πέρασε οικονομικά δύσκολα παιδικά χρόνια και
αναγκάστηκε να δουλέψει σε γκαράζ και σε ορυχεία και ασχολήθηκε με το κυνήγι και ήταν δεινός
σκοπευτής. Με δανεικά απ’ το οικογενειακό του περιβάλλον πήρε εισιτήριο για να πάει στην Αγγλία
και ενταχθεί στην ΡΑΦ. Το 1937 αποφοιτά με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού με έπαινο στην ευ-
στοχία και μετατίθεται στην 80η Μοίρα της ΡΑΦ. Το 1939 η 80η Μοίρα μετατίθεται στην Αίγυπτο
όπου αναλαμβάνει διοικητής Σμήνους και πετάει με τα τελευταία διπλάνα διωκτικά της ΡΑΦ, τα
Γκλόστερ Γλαντιάτορ. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1940 προβιβάζεται σε Υποσμηναγό.

Τον Νοέμβρη 1940 η Μοίρα του μεταφέρεται αρχικά στη Λάρισα. Η εξαίρετη ικανότητά του στο
σημάδι αλλά και η τεχνική του να πετυχαίνει την μεγαλύτερη απόδοση από το σχετικά αδύναμο αε-
ροπλάνο του τον φέρνουν στην πρώτη σειρά των διακρίσεων έχοντας ήδη 11 νίκες μέχρι τον
Δεκέμβρη 1940. Εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις για τουλάχιστον άλλες 10-15 καταρρίψεις των οποί-
ων τα συντρίμμια ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστούν εκείνη την ώρα και κάτω από τις αντίξοες και-

ρικές συνθήκες στις οροσειρές της Ηπείρου.  Αναγνωρίζεται ως άσσος των αιθέρων και η φήμη
του παίρνει διαστάσεις  θρύλου.  Στις 11 Φεβρουαρίου 1941 του απονέμεται ο «Σταυρός
Διακριμένων Πτήσεων» και στις 18 Μαρτίου 1941, μετά από 3 διαδοχικές καταρρίψεις στη Χιμάρα,
του προστίθεται και μια διεμβολή (bar), ενώ ως εκείνη τη στιγμή φέρεται να έχει στο ενεργητικό του
23 βεβαιωμένες καταρρίψεις.

Σύντομα ο Πατλ προάγεται σε Σμηναγό και αναλαμβάνει διοικητής μιας νέας Μοίρας, της 33ης,
η οποία εφοδιάζεται με τα νέα καταδιωκτικά Χώκερ Χάρικαν Μκ 1. Είναι γρήγορα μονοπλάνα, εφο-
διασμένα για πρώτη φορά με 8 πολυβόλα. Ο Πατλ καταφέρνει το αεροσκάφος αυτό, αν και  ξεπερα-
σμένο από την Μάχη της Αγγλίας ,να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να καταστεί ένα
θανάσιμο αεροπορικό όπλο για τον αντίπαλο. Οι Ιταλοί σαστισμένοι αναφέρουν ότι τους επιτίθενται
καταδιωκτικά Σπίτφάϊαρ.

Στις 20 Απριλίου 1941, μια μεγάλη δύναμη της Λουφτβάφε συγκεντρώνεται απ’ τον βορρά με
στόχο τον Φαληρικό Κόλπο. Στην Ελευσίνα η Μοίρα 33 παρατάσσει μόνο 12 αξιόμαχα αεροπλάνα.
Η πρώτη δύναμη της Λουφτβάφε περιλαμβάνει βομβαρδιστικά – αναγνωριστικά που συντονίζουν
την επίθεση και για το λόγο αυτό υπερίπτανται με κύκλους της περιοχής του Ταύρου και της
Καλλιθέας για να επιλέξουν στόχους στο Φαληρικό Κόλπο για τους συναδέλφους τους που ανα-

μένονται απ τον βορρά. Η Μοίρα 33 απογειώνε-
ται με μια ομάδα 7 αεροπλάνων να επιτεθεί σε
αυτήν την δύναμη, ενώ ο Πατλ απογειώνεται
μετά από λίγο με τα υπόλοιπα 5, υπολογίζοντας
να αντικαταστήσει στον αέρα το πρώτο κύμα
όταν θα του εξαντλούνται τα καύσιμα και τα πυ-
ρομαχικά. Τη στιγμή που εμφανίζεται ο Πατλ
πάνω από το Φάληρο οι συνάδελφοί του αγω-
νίζονται κυριολεκτικά για την επιβίωσή τους.
Διακρίνει έναν εξ αυτών, τον παλαίμαχο επίσης
του Αλβανικού Μετώπου, Γουίλλιαμ Γουντς,
τον οποίον κυνηγούν τρία μαχητικά Μe 109. Ο
Γουντς προφανώς επιστρέφει προς την

Ελευσίνα, αλλά κάνει απελπισμένους ελιγμούς
αποφυγής προς τον νότο. Ο Πατλ ακολουθεί τα

γερμανικά και καταρρίπτει το ένα, αλλά δέχεται στην ουρά του επίθεση από δύο άλλα. Για τελευταία
φορά εθεάθη νεκρός στο πιλοτήριό του να καταπίπτει σχεδόν στο ίδιο σημείο με τον Γουντς, κάπου
λίγα χιλιόμετρα έξω απ’ την Ψυττάλλεια. Λίγο πριν χτυπηθεί, ο Πατλ είχε καταρρίψει τρία γερμανικά
αεροσκάφη πάνω από την Αθήνα. «Το αεροπλάνο του, τυλιγμένο στις φλόγες, έπεσε στον κόλπο
της Ελευσίνας, όπου παραμένει στον βυθό έως σήμερα. Στην απελπισμένη εκείνη αερομαχία, εν-
τούτοις, οι σύντροφοι του Πατλ καταρρίπτουν συνολικά 22 γερμανικά αεροπλάνα, χάνοντας από την
πλευρά τους 5 πράγμα που αποδεικνύει αφενός την εξαιρετική τους αποτελεσματικότητα κάτω από
πολύ αντίξοες συνθήκες ,αφ ετέρου δε παρουσιάζει ένα ρεκόρ αναλογίας (1:4) πολύ μεγαλύτερο

Gloster Gladiator
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«Βαρεία» για τον  Έλληνα η ξενομανία και η μεγαλομανία… 
Η«γιαγιούλα», ηλικίας 90 και πλέον ετών, σηκώθηκε από το τραπέζι

της γαμήλιας δεξίωσης –έζησε να δει την δισέγγονή της νύφη-
και πλησιάζοντας ένα υπάλληλο του κέντρου του είπε: «Δε μ΄ λες

παιδί μ’, πού θα πάω - ήθελε να κάνει.. το ψιλό της - προς νερού μου;»
Εκείνος της απάντησε: «Προχώρα, γιαγιά, ευθεία μπροστά  και  στρίψε
αμέσως δεξιά. Στο τέλος του διαδρόμου  να πας αριστερά»..! Η γιαγιά
ακολούθησε –«τα΄χε τετρακόσια»- τις οδηγίες του υπαλλήλου ,κοιτάζει
αριστερά, μόλις έφθασε στο τέλος του διαδρόμου, να δει τη λέξη
«Αποχωρητήριο»- έτσι  το ‘ξερε στο χωριό της-δεν είδε τίποτε. Έβλεπε
τα γράμματα W.C –δεν ήξερε τι σημαίνουν-και επιστρέφοντας  προς την
αίθουσα συναντά τον υπάλληλο και του λέει: «Βρε παιδί μ’, δεν είδα πθνά
να γράφει «Αποχωρητήριο»! Ο υπάλληλος  κατάλαβε, χαμογέλασε  και
την οδήγησε  στο σωστό χώρο! Η γιαγιούλα  με τις τρεις διαδρομές που
έκαμε(μπρος –πίσω) έχασε τα «μισά...υγρά» στο δρόμο...! Είχε  και ...κά-
ποια  ακράτεια...Ο σκοπός της  φανταστικής αυτής «ιστοριούλας» - θα
μπορούσε να΄ταν και πραγματική - είναι να καταδείξει, ότι «μας έφα-
γαν»...η ξενομανία και τα ξενόγλωσσα!

Στον Έλληνα  «ενέσκηψε», όντως, από πολλών ετών μια  «βαριά»
ξενομανία και  φαντασιοπληξία σε κάποιες περιπτώσεις. Η ξενομανία
για τον Έλληνα εστιάζεται, κυρίως, σε δύο τομείς:

-Στη χρήση ξενόγλωσσων λέξεων-φράσεων και   
-Στη τάση-μανία του Έλληνα να επισκέπτεται το εξωτερικό και να

προτιμά, σε αρκετές περιπτώσεις, ξένα...αγαθά! Ως προς τον δεύτερο το-
μέα θα μπορούσε να πει κανείς «δι΄ολίγων», ότι τα ταξίδια σε ξένες  χώ-
ρες προάγουν το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων με την ανταλλαγή
σκέψεων και απόψεων με τους κατοίκους των χωρών αυτών, με την
επίσκεψη στα αξιοθέατα (μνημεία- μουσεία κτλ.) των εν λόγω χωρών....

Πολλοί  Έλληνες, σχετικά εύποροι, προτιμούν για διακοπές ξένες
χώρες, ξένες παραλίες ….,για να διηγούνται- «εν πολλοίς» με πομπώδες
ύφος- με την επιστροφή τους σε φίλους, συγγενείς …που πήγαν διακο-
πές, πως πέρασαν, τι αξιοθέατα είδαν κτλ, «ανεβάζοντας» μάλιστα και
στα ηλεκτρονικά μέσα  και σχετικές φωτογραφίες, video … Παρόμοια
φαινόμενα  αυτοπροβολής και  φαντασιοπληξίας-μεγαλομανίας  με
αναρτήσεις σε «ιστοσελίδες» παρατηρεί κανείς  και στο εσωτερικό της
χώρας  από συνανθρώπους μας, που στερούνται μάλιστα 

Βεβαίως οι διακοπές, σε κάποιες περιπτώσεις, στο εξωτερικό είναι
ολιγότερο δαπανηρές απ΄ ό,τι στην Ελλάδα. Αν υπολογίσεις, όμως, τα
έξοδα ταξιδίου προς και από τον τόπο προορισμού, νομίζω, ότι οι διαφο-
ρές είναι μικρές.. Αλλά και οικονομικότερα να είναι, αξίζει κανείς να ενι-
σχύει τα ξένα παραθεριστικά κέντρα, τις οικονομίες ξένων χωρών και
όχι την οικονομία της χώρας του; Υπάρχει ωραιότερη από την Ελλάδα
χώρα στον πλανήτη για διακοπές, θερινές τουλάχιστον; Στη χώρα μας
καταφθάνουν Ευρωπαίοι πολίτες- και μάλιστα από την Βόρειο Ευρώπη-
,άνθρωποι από την Άπω Ανατολή  και άλλες περιοχές του πλανήτη για
να επισκεφθούν τις παραλίες μας, τα νησιά μας, να χαρούν τον ήλιο, να
γευθούν την ελληνική κουζίνα, να απολαύσουν την ελληνική φιλοξε-
νία… και εμείς πάμε στα «ξένα» …!  

Αξίζει, βεβαίως, να επισκεφθεί κανείς τους Αγίους Τόπους,  την
Κωνσταντινούπολη, τα Μικρασιατικά παράλια, τις «αλησμόνητες πατρί-
δες» πολλών Ελλήνων  καθώς  και άλλες, βεβαίως, περιοχές του πλα-
νήτη …ενώ δίδεται η ευκαιρία  και για αγορές αγαθών, ψυχαγωγία κτλ.
Αλλά πριν επισκεφθείς πολλά από τ΄ αξιοθέατα (μνημεία- μουσεία κ.ά)
άλλων χωρών δεν θα πρέπει κατ΄ αρχάς να έχεις επισκεφθεί τ΄αξιοθέ-
ατα της χώρας σου; Ο Έλληνας που επισκέπτεται π.χ το θαυμάσιο μουσείο
του Λούβρου –ολόκληρη η πόλη των Παρισίων είναι, όντως, ένα μνη-
μείο..- ενδεχομένως  να μην έχει «πατήσει» τον Ιερό Βράχο της
Ακροπόλεως ή να μην έχει επισκεφθεί και το σχετικά νεόδμητο μουσείο
της Ακροπόλεως.., χώροι, τους οποίους πολλές φορές επισκέπτες-του-
ρίστες  από τα πλέον απομεμακρυσμένα  μέρη του πλανήτη δεν μπορούν
να επισκεφθούν, επειδή οι υπάλληλοι αρχαιοτήτων απεργούν «εν μέσω
τουριστικής περιόδου», αδιαφορώντας για την απώλεια εσόδων για τη
χώρα τους..!   

Οι εύρωστοι οικονομικά  Έλληνες προγραμματίζουν ταξίδια τα
Χριστούγεννα, συνήθως, για να επισκεφθούν τις φυσικές  ομορφιές της
Αυστρίας, της Ελβετίας..., ν΄ απολαύσουν τις χιονοδρομίες τους στις
πλαγιές των Άλπεων, να επισκεφθούν τις λίμνες, τα ποτάμια, τα
βουνά...των χωρών αυτών! Και διερωτάται κανείς: Έχουν επισκεφθεί οι
εν λόγω Έλληνες όλες τις ομορφιές, τα  φυσικά  τοπία  της χώρας τους,
όλες τις περιοχές της Ελλάδος, να πληροφορηθούν τα ήθη και έθιμα των
κατοίκων των περιοχών αυτών; Δεν υπάρχουν στη χώρα μας χιονοδρο-
μικά κέντρα;  Να σημειωθεί εδώ ότι κυκλοφορεί ένα σχετικό ́ ΄βιντεά-
κι΄΄ με τους ́ ΄παραδείσους΄΄ και τις φυσικές ομορφιές  της χώρας μας,
που είναι συγκρίσιμες, αν όχι καλλίτερες,  εκείνων άλλων χωρών του

πλανήτη!
Πολλοί  Έλληνες προτιμούν  ν΄ αγοράζουν ξένα προϊόντα, ιδίως είδη

ένδυσης, υπόδησης ή και τρόφιμα ακόμα- και μάλιστα τα τελευταία αμ-
φιβόλου ποιότητας- όχι τόσο γιατί αυτά είναι, γενικά, καλλίτερης ποι-
ότητας από εκείνα της εγχώριας παραγωγής, αλλά, σε πολλές περιπτώ-
σεις, για λόγους επίδειξης...ενισχύοντας τις οικονομίες ξένων χωρών! 

Η κυρία, την επομένη της επιστροφής της από το Παρίσι ημέρα, τηλε-
φωνεί με ένα «πομπώδες» ύφος-φαντασιόπληκτος «ούσα»- στη φίλη
της: «Πετάχτηκα χθες το πρωί μέχρι το Παρίσι, έκαμα τα ψώνια μου (φο-
ρέματα, αρώματα ....) και το «βραδάκι» επέστρεψα στην Αθήνα...!». «Τι
λες, κυρία μου, δεν σκέφτεσαι την κατάσταση της χώρας σου;  Με τα χρή-
ματα που εδαπάνησες (εισιτήρια, ψώνια και άλλα μικροέξοδα..) θ΄ αγό-
ραζες, όσα αγόρασες στο Παρίσι, στη χώρα σου και θα σου περίσσευαν
κάποια χρήματα, ένα μικροποσό από τα οποία θα μπορούσες να δώσεις
σε  κάποιο φιλανθρωπικό  ίδρυμα ή  σε κάποιες μάνες για να πάρει το
παιδί τους ένα κουλούρι στο σχολείο για να μη λιποθυμήσει.., όπως την
προηγούμενη ημέρα...!  

Ως προς τον πρώτο τομέα (χρήση ξενόγλωσσων  λέξεων και φράσε-
ων),που παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού σχετίζεται
άμεσα με τη γλώσσα μας, ένα από τα πλέον βασικά «συστατικά» της εθνι-
κής μας ταυτότητας, θα μπορούσε να πει κανείς ,ότι τα πράγματα με τη
χρήση-κατάχρηση τίτλων, λέξεων, επιγραφών..., ακόμα και επωνύμων
(ονομάτων) καταστηματαρχών-επιχειρηματιών σε ξένες γλώσσες, βαί-
νουν από το κακό στο χειρότερο. Τούτο βέβαια «εν πολλοίς» είναι από-
τοκο της «κακής...»  παγκοσμιοποίησης.

Βέβαια τα πράγματα με την ιστοριούλα της γιαγιάς είναι  κάπως  απλά
αφού, πέραν της ένδειξης W.C  στα περισσότερα  εστιατόρια-κέντρα δια-
σκέδασης και άλλα καταστήματα πλέον, απεικονίζεται ...ο κύριος με το
καπέλο και η... κυρία με την τσάντα!  Τί γίνεται όμως        σ΄ άλλες περι-
πτώσεις; Πολλές των επιγραφών των επιχειρήσεων-καταστημάτων εί-
ναι ξενόγλωσσες, όπως  τίτλοι  πώλησης προϊόντων  ( ΜΥ ΜΑRΚΕΤ,
ΜΑRΚΕΤ  ΙΝ, ΜΕDIA MΑRΚT...) . Πολλές διαφημίσεις  στη τηλεόραση,
κάποιοι τίτλοι ραδιοτηλεοπτικών  εκπομπών π.χ.  X- Factor, The
Voice,Live News...,Happy day..,Kick off…,All about…κάποιοι τίτλοι ελ-
ληνόγλωσσων εφημερίδων-εντύπων  κ.ά , κάποια «δοκίμια», κάποιες
φράσεις στις «τηλεοπτικές» συζητήσεις, πολλές «αφίσες» στους δρό-
μους κ.ά...  κ.ά...είναι ξενόγλωσσα!  

Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι  κάποιοι τίτλοι μας «επεβλήθησαν έξωθεν»,
κυρίως  λόγω ...διμερών  συμφωνιών, ενώ κάποιες λέξεις ή και φράσεις
δεν είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις ν αποδοθούν επακριβώς  ως
προς τη σημασία τους  από τη μία γλώσσα στην  άλλη. Τούτο όμως δεν
σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση ξενόγλωσσων και μάλιστα
μερικές φορές με εννοιολογικά σφάλματα ...

Πολλοί, κυρίως νέοι, έχουν εισάγει στο ελληνικό λεξιλόγιο ξενό-
γλωσσες λέξεις και τις μετατρέπουν  σε ...ελληνικές . Παίρνουν π.χ. τη
λέξη: test=δοκιμή, δοκιμάζω και την ..κάνουν: «τεστάρω» =δοκιμάζω.
Λένε: «Μανουβράρω»= ελίσσομαι, κάνω  ελιγμούς ( από το maneuver)
κ.ά . Άλλες φορές χρησιμοποιούν λέξεις που δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι
την έννοιά τους.

Ευρισκόμενος αρχές Νοεμβρίου 2016 με άλλους αποστράτους της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας στην  Καστοριά-
Βασειλιάδα  για ν΄αποτίσομε  φόρο τιμής στην επιμνημόσυνη δέηση για
την ανάπαυση της ψυχής του πρώτου  πεσόντος Έλληνα αεροπόρου  στις
30 Οκτωβρίου 1940,του Βαγγέλη Γιάνναρη, αντίκρισα στους δρόμους
και τα χωριά επιγραφές, πινακίδες στα  ρωσικά, σλαβικά...  Είδα ονομα-
τεπώνυμο Έλληνος καταστηματάρχου -επιχειρηματία  γραμμένο με σλα-
βικό αλφάβητο  και «μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι»..! Επιδιώκουμε
δηλαδή εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες, ηθελημένα ή μη –θέλω να πιστεύω όχι
ηθελημένα – να δημιουργούμε, πέραν του γλωσσικού, και εθνικό πρό-
βλημα...!

Και διερωτάται κανείς: Πώς επιτρέπονται τέτοιοι τίτλοι, τέτοιες επι-
γραφές;  Είναι ανάγκη  να γράφομε  ακόμα  και τ’ όνομά μας  με ξενό-
γλωσσους (σλαβικούς)  χαρακτήρες ;  Δεν μας αρκεί η ξενόγλωσση επι-
γραφή-το σωστό είναι να υπάρχει και ελληνική επιγραφή- του καταστή-
ματός μας; Ποιος καταλαβαίνει τι σημαίνουν αυτά τα ξενόγλωσσα, αν δεν
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, σλαβικά...Η γνώση βεβαίως μιας ή
και πλειόνων ξένων γλωσσών είναι  σήμερα αναγκαία για διάφορους
λόγους: Επαγγελματικούς ,πολιτισμικούς, τουριστικούς ,βελτίωση πνευ-
ματικού επιπέδου.. 

Ο γλωσσομαθής, όμως, όταν χρησιμοποιεί  τις ξένες γλώσσες  εντός
της χώρας του, πρέπει να τις χρησιμοποιεί (τις ξένες γλώσσες), χωρίς

να τις «ανακατεύει» με τη μητρική του γλώσσα, τα ελληνικά εν προκει-
μένω, τα οποία, ενδεχομένως, δεν είναι και σωστά  ή και το αντίστροφο.
Τούτο είναι πλέον ή βέβαιον, ότι αργά  ή γρήγορα  θ΄ αποβεί εις βάρος
της  μητρικής του γλώσσας! Εύκολα λοιπόν συμπεραίνει  κανείς  ότι  το
«κακό» πολλαπλασιάζεται, αν οι περισσότεροι –αν όχι όλοι-  οι γλωσ-
σομαθείς... εφαρμόζουν την ίδια πρακτική!

Διερωτώμαι ,αν αυτή η ασυδοσία, αυτό το «κακό» συμβαίνει στις
Η.Π.Α  ή σ΄ άλλη χώρα της Ευρώπης με την χρήση – κατάχρηση  δηλ. ξέ-
νων γλωσσών και ιδιαίτερα με τον τρόπο  που  συμβαίνει αυτό (το κακό)
στη χώρα μας! Οι περισσότεροι Γάλλοι, που γνωρίζουν την αγγλική
γλώσσα, αν τους ζητήσεις  μια πληροφορία στ΄ αγγλικά, όταν βρεθείς
στη χώρα τους, αποφεύγουν  να  σ΄ απαντήσουν...!   Προστατεύουν τη
γλώσσα τους! 

Θα πει κάποιος: « Έχουμε  τουρισμό. Ο τουρισμός είναι η «βαριά» μας
βιομηχανία ».Όλοι συμφωνούμε σ΄ αυτό. Θα προτιμούσαμε,βεβαίως, να
είχαμε στη κυριολεξία «βαριά» βιομηχανία...Και τούτο γιατί ο τουρισμός
για τη χώρα μας είναι ένα «αναπόφευκτο» καλό…, λόγω της γεωγραφι-
κής της θέσεως. Το θέμα, βέβαια, με τον τουρισμό αντιμετωπίζεται πλην
των άλλων(ειδικά ξενόγλωσσα έντυπα, ξεναγοί κ.ά.), με την αναγραφή
κάτωθεν  του  ελληνικού  και του ξενόγλωσσου τίτλου, όπως συμβαίνει
με την αναγραφή ονομάτων των οδών σ΄ όλες σχεδόν τις πόλεις, καθώς
και την αναγραφή τοπωνυμίων, προσώπων κ.ά με λατινικούς χαρακτή-
ρες.

Πολλοί όμως των συμπολιτών μας –ιδιαίτερα οι νέοι μας-  παρασυ-
ρόμενοι από την ως άνω γραφή, χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες
για ν΄ αποδώσουν -έτσι πιστεύουν- μια ελληνική λέξη-φράση σε ξένη
γλώσσα γράφοντας π.χ «posimo nerο» ,αντί του «drinking
water».Γράφουν...  «ellinikes geyseis» κ.ά. Ποιός ξένος καταλαβαίνει τί
σημαίνουν  αυτές οι  φράσεις με τους λατινικούς χαρακτήρες..! 

Το χειρότερο είναι ότι χρησιμοποιώντας  αυτούς τους
χαρακτήρες(Greeeklish)  για την αποτύπωση λέξεων-φράσεων,κειμένων
της ελληνικής γλώσσας καταστρέφεις το ελληνικό αλφάβητο και κατά
συνέπεια καταστρέφεις τη γλώσσα σου, τη μητρική σου γλώσσα! Η χρήση
αυτής της «διαλέκτου»- αυτή δεν είναι διάλεκτος, είναι η καταστροφή
της γλώσσας μας-εφαρμόζεται από πολλούς, επειδή, λένε, είναι ανορ-
θόγραφοι στα ελληνικά τους…! Ποιες άλλες αδικαιολόγητες δικαιολο-
γίες  θα ακούσομε ακόμα…!  Είναι προτιμότερο να μιλάς και να γράφεις
τη γλώσσα σου, όπως τη γράφεις και τη μιλάς, παρά να την αντικαθιστάς
-στο γραπτό σου λόγο-με το λατινικό αλφάβητο, τα «φραγκολεβαντίνικα»
…Επί πλέον οι χρήστες αυτής της διαλέκτου ενδεχομένως να πιστεύουν,
ότι  πείθουν τους εαυτούς τους αρχικά και  ότι  εντυπωσιάζουν  στη συ-
νέχεια τους άλλους,  πως «τάχα» είναι γνώστες μιας ξένης γλώσσας…,
αδιαφορώντας  για τη ζημία που προκαλούν στη μητρική τους γλώσσα!   

Ύστερα  από τα ως άνω εκτεθέντα καταφαίνεται ότι η ανεξέλεγκτη
ξενομανία, και κυρίως η αλόγιστη χρήση-κατάχρηση ξενόγλωσσων, ιδι-
αίτερα μάλιστα, όταν αυτά (τα ξενόγλωσσα) δεν είναι  σωστά...και  «ανα-
κατεύονται»  και  με τα ελληνικά, όπως  σημειώνεται ανωτέρω, σε συν-
δυασμό και με την κατάργηση του πολυτονικού συστήματος, την  καθιέ-
ρωση- επιβολή της καθομιλουμένης νεοελληνικής γλώσσας (Δημοτική)
καθώς  επίσης και με τα  επαναλαμβανόμενα γλωσσικά σφάλματα της
ελληνικής γλώσσας από γραμματικής –συντακτικής  απόψεως, θέματα
για τα οποία αναφέρθηκα σε προγενέστερα άρθρα μου με τίτλους: «Η
Σοφία της Ελληνικής Γλώσσας…» και «Ελληνόγλωσσα Μαργαριτάρια»
έχουν, όλα αυτά, ως φυσική συνέπεια να  υποστεί μεγάλο πλήγμα η
γλώσσα μας!

Το πλήγμα για το γλώσσα μας θα είναι βαρύτατο με τη χρήση, από
τους αδιάφορους και αυτάρεσκους γενικά  νέους μας , της λεγόμενης
Greeklish, όπως μνημονεύεται ανωτέρω. Με την κατάργηση δηλ. του ελ-
ληνικού αλφαβήτου, θα καταργηθεί, μοιραίως, η ορθογραφία, η γραμ-
ματική, το συντακτικό. Θα χαθεί το πλούσιο λεξιλόγιο της γλώσσας μας.
Θα χαθεί δηλ. ο πλούτος της γλώσσας μας, που μας κληροδότησαν οι αρ-
χαίοι μας πρόγονοι!  Έχομε το δικαίωμα να γίνομε οι νεκροθάφτες  της
μητρικής μας γλώσσας;   

Επιβάλλεται, λοιπόν, να υπάρξει  κάποιος έλεγχος  στην εν λόγω ασυ-
δοσία  της ξενομανίας. Πρέπει  το φαινόμενο αυτό της ξενομανίας  να πε-
ριορισθεί στο ελάχιστον. Ιδιαίτερα πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα για
την εξάλειψη του φαινομένου  των   Greeklish…! Πρέπει να επιληφθεί
του θέματος, το ταχύτερο, η Ακαδημαϊκή και η Πανεπιστημιακή  κοινότητα.
Σε διαφορετική περίπτωση ο κίνδυνος αλλοίωσης  του «γλωσσικού μας
οργάνου» θα είναι «προ των πυλών». Με την αλλοίωση του γλωσσικού
μας οργάνου- σε συνδυασμό μάλιστα και με «εξωγενείς παράγοντες…
.»  - είναι βέβαιο ότι θα «υποστεί βλάβη» και η εθνική μας ταυτότητα! Αν
χάσομε την ταυτότητά μας, αλίμονό μας…! 

Του υποπτεράρχου (Ε)ε.α. Δημητρίου Κοντογιώργου

από εκείνο που παρουσίασαν οι συνάδελφοί τους στην Μάχη της Αγγλίας. Η προαγωγή του μάλιστα
σε Επισμηναγό δεν έφτασε ποτέ στην Ελευσίνα και τα σχετικά έγγραφα της προαγωγής του κατα-
στράφηκαν στην υποχώρηση. Γι’ αυτό το λόγο σε μερικά άρθρα αναφέρεται ως Σμηναγός, τον επίσημο
βαθμό που έφερε την ώρα του θανάτου του.

Κανένας από τους συμμάχους δεν ξεπέρασε τον αριθμό καταρρίψεων του δεδομένου ότι υπάρχει
μια πλειάδα άσσων τον συμμάχων με καταρρίψεις άνω των 10 όχι όμως άνω των 40 του Πατλ. Είχε
καταρρίψει τουλάχιστον 41 εχθρικά αεροσκάφη στη Βόρειο Αφρική και στην Ελλάδα πριν σκοτωθεί
σε ηλικία 26 ετών. Ο ιστορικός Αντριου Τόμας (Andrew Thomas) στο βιβλίο Osprey Aircraft of Aces :
Hurricane Aces 1941–1945 αναφέρει ότι το συνολικό του σκορ ήταν 57 νίκες. Για την ιστορία ο με-
γαλύτερος άσσος όλων των εποχών ήταν ο Αντισμήναρχος Έριχ Χάρτμαν με 352 καταρρίψεις από
το 1942 εις το τέλος του πόλεμου    ρεκόρ που δεν θα καταρριφτεί από κανέναν  και από καμία αε-
ροπορία καθόσον δεν θα υπάρχουν τόσα αεροσκάφη στον αέρα για επιχειρήσεις.

Να πως περιγράφει τη μάχη και παρουσιάζει το πορτρέτο  του αξέχαστου Πατλ στο βιβλίο του
«Σόλο Πορεία» (Εκδόσεις Ποταμός, μετάφραση Όλγα Λαζοπούλου), ο διάσημος Βρετανός συγγρα-
φέας Ρόαλντ Νταλ, που  συμμετείχε στη μάχη καθόσον υπηρετούσε ως χειριστής  αεροσκαφών στη
μοίρα καταδιωκτικών υπό τον Πατλ . «Τότε ο Πατ Πατλ ήταν θρύλος της RAF. Τουλάχιστον ήταν
θρύλος στην Αίγυπτο και στη Δυτική Ερημο και στα βουνά της Ελλάδας. Ήταν ασυγκρίτως ο μεγαλύ-
τερος άσος του πολέμου που θα έβλεπε ποτέ η Μέση Ανατολή, με έναν αστρονομικό αριθμό από νίκες
στο ενεργητικό του. Έλεγαν, μάλιστα, ότι είχε καταρρίψει περισσότερα αεροπλάνα απ’ οποιονδήποτε
από τους διάσημους και ένδοξους άσους της Μάχης της Βρετανίας, και πιθανόν αυτό να ήταν αλήθεια.
Εγώ προσωπικά δεν του είχα μιλήσει ποτέ και είμαι σίγουρος ότι δεν είχε ιδέα ποιος ήμουν. Δεν
ήμουν κανείς. Ήμουν απλά ένα καινούριο πρόσωπο σε μια μοίρα, της οποίας οι πιλότοι ελάχιστα πρό-

σεχαν ο ένας τον άλλον έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο εγώ είχα παρατηρήσει τον περίφημο επισμηναγό
Πατλ στη σκηνή του συσσιτίου αρκετές φορές. Ήταν ένας πολύ μικρόσωμος άντρας και πολύ γλυκο-
μίλητος, και είχε το βαθιά ρυτιδιασμένο και θλιμμένο πρόσωπο μιας γάτας που ήξερε ότι και οι επτά
ζωές της είχαν ήδη εξαντληθεί».

Ο τίτλος «Η Μάχη των Αθηνών» αποδόθηκε εκ των υστέρων κατ’ ανάκλαση του τίτλου «Η Μάχη
της Αγγλίας», όπου σαφώς ασθενέστερες αμυνόμενες αγγλικές αεροπορικέ δυνάμεις  αντιμετώ-
πισαν έναν αριθμητικά ανώτερο αντίπαλο, τη Λουφτβάφε. Στην προκείμενη περίπτωση οι αναλογίες
είναι κατά πολύ χειρότερες. Στον πόλεμο και την Κατοχή, ο λαός μας πολέμησε με γενναιότητα και
αυτοθυσία, υπέμεινε και επέζησε. Οι Έλληνες τιμούσαν και τιμούν  τους συμμάχους που στάθηκαν
δίπλα τους στου αγώνες για την ελευθερία 

Η Royal Air Forces Association (RAFA) έχει καθιερώσει ετήσια εκδήλωση μνήμης και απόδοσης
τιμών στους νεκρούς αεροπόρους (Έλληνες και Βρετανούς) που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, υπε-
ρασπίζοντας την Ελλάδα κατά την περίοδο 28 Οκτώβριου 1940 έως 31 Μαΐου 1941 η οποία γίνεται
συνήθως την τελευταία Κυριακή του Μαΐου στην 112 Πτέρυγα Μάχης στο Μνημείο Πεσόντων
Αεροπόρων 1940-41.

Ασμχος  (Ρ)  ε.α  Ιωάννης Κρανιάς 
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ & Πρόεδρος ΣΑΙΡ

Βιβλιογραφία.
α. Το βιβλίο του διάσημου Βρετανού συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ  με τίτλο «Σόλο Πορεία» (Εκδόσεις

Ποταμός, μετάφραση Όλγα Λαζοπούλου). 
β. Το  πρόγραμμα της εκδήλωσης της ΡΑΦΑ του 2014 που περιείχε ιστορικά στοιχεία. 
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Επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο
Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ

Aφορμή γι’ αυτό το κείμενο αποτέλεσε το πρόσφατο περι-
στατικό, εμβολισμού την Δευτέρα 12-02-2018 σκάφους
του Λιμενικού Σώματος «Γαύδος» από Τουρκική ακται-

ωρό, στην περιοχή των Ιμίων, την οποία τώρα η γειτονική μας
Χώρα δεν την θεωρεί αυτή ως Γκρίζα Ζώνη, ούτε την διεκδικεί,
αλά ισχυρίζεται πλέον ότι, της ανήκει καθ’ ότι είναι ενταγμένη
στον Εθνικό κορμό της και βρίσκεται, εντός των δικών της χω-
ρικών υδάτων της.

Το καθεστώς του Αιγαίου όπως έχω ξαναγράψει πολλές φο-
ρές, ρυθμίζεται όχι μόνον καθαρά, αλλά πεντακάθαρα από τη
Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, η οποία φέρει φαρδιά - πλατιά
την υπογραφή όχι ενός απλού ανθρώπου, αλλά του πλέον έμπι-
στου και πιστού συνεργάτη, του Κεμάλ Ατατούρκ, Υπουργού των
Εξωτερικών τότε της Τουρκίας, Ισμέτ Ινονού, μετέπειτα
Προέδρου και Πρωθυπουργού της (Τουρκίας). Και από Ελληνικής
πλευράς του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 12 και 16 της Συνθήκης αυτής
(Λωζάνης), προκύπτει σαφέστατα ότι στην Τουρκική κυριαρχία
περιλαμβάνονται, η Ίμβρος, η Τένεδος και οι Λαγούσες, νησιά
στην είσοδο του Ελλησπόντου και όλα τα νησιά που, βρίσκονται
εντός τριών ναυτικών μιλίων από τις ακτές της και δεν έχουν εκ-
χωρηθεί στην Ελλάδα. Η Τουρκία παραιτήθηκε συγχρόνως το
1923, με την ίδια Συνθήκη (Λωζάνης) από, οποιονδήποτε τίτλο ή
δικαίωμα επί όλων των άλλων νήσων. Τούτο σημαίνει ότι μόνον
η Τουρκία δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι υπάρχουν Γκρίζες Ζώνες
στο Αιγαίο.

Με την ίδια Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, όπως είναι γνω-
στόν, παραχωρήθηκαν τότε τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία. Το θέμα
των Θαλασσίων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, στην
περιοχή της Δωδεκανήσου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και πεντα-
κάθαρα και συνεπώς είναι καιρός να πάψει, επιτέλους η Τουρκία
να προκαλεί στα ΙΜΙΑ, όπως και στο Αγαθονήσι και στο
Φαρμακονήσι και σε όλες τις υπόλοιπους νήσους του
Δωδεκανησιακού συμπλέγματος, γιατί ανήκαν προηγούμενα στην
Ιταλία, με βάση της Ιταλοτουρκικής συμφωνίας του Ιανουαρίου
1932 η Ιταλία και η Τουρκία, υπέγραψαν διμερές πρωτόκολλο
(28 Δεκεμβρίου 1932) «περαιτέρω καθαρισμού του εναπομεί-
ναντος τμήματος των Ιταλοτουρκικών συνόρων». Στο πρωτό-
κολλο αυτό αναφέρονται ρητά τα στίγματα της οριοθέτησης των
Ιταλοτουρκικών συνόρων. Σε αυτό τα ΙΜΙΑ φέρονται ότι ανήκουν
στην Ιταλία και επομένως σήμερα στην Ελλάδα ως διαδόχου της
Ιταλίας Χώρας, πάνω στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της
Δωδεκανήσου, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον Διεθνές Δίκαιο.
Κατά την κρίση των ΙΜΙΩΝ το 1996 και ύστερα μάλιστα από 64
χρόνια, η Τουρκία θυμήθηκε και επικαλέσθηκε τη μη κύρωση τού-
του (πρωτοκόλλου 28 Δεκεμβρίου 1932), από τη Μεγάλη
Τουρκική Εθνοσυνέλευση και επομένως είναι άκυρο, δεν το ανα-
γνωρίζει και έκτοτε δημιουργεί ένεκα τούτου τα γνωστά καθη-
μερινά επεισόδια στα ΙΜΙΑ.

Σημειώνεται ότι τα ΙΜΙΑ απέχουν από τις ακτές της Τουρκίας
ακριβώς 3,5 ναυτικά μίλια. Στο Δωδεκανησιακό σύμπλεγμα
υπάρχουν συνολικά 400 νησιά και βραχονησίδες. Απ’ αυτά κα-
τοικούνται μόνον τα 21 έναντι 31 το 1951 με προοπτική περαιτέ-
ρω μείωσης τούτων. Και όλα αυτά ανήκουν στη Χώρα μας.

Η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, συμπεριλάμβανε
με το άρθρο 14, την παραχώρηση της Δωδεκανήσου που, ανήκε
μέχρι τότε στη Ιταλία στην Ελλάδα, βάσει του καθεστώτος που,
προέκυψε από τις Ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932, τις οποί-
ες τώρα και με καθυστέρηση 64 ετών όπως, προαναφέρω αμφι-
σβητεί αυθαίρετα πλέον και έμπρακτα η Τουρκία.

Σε επίσημη έκδοση χαρτών του Υπουργείου Άμυνας της
Τουρκίας του 1994, οι δύο αυτές νησίδες που, αναγράφονται σε
αυτούς (χάρτες) αναφέρονται ως Ελληνικές «N. Limnia».
Αμέσως μετά ένα χρόνο μετά την κρίση των ΙΜΙΩΝ του 1996 και
συγκεκριμένα αρχάς του 1997, οι χάρτες αυτοί επανεκδόθηκαν,
με μοναδική αλλαγή την αντικατάσταση του «N. Limnia» με
Τουρκική ονομασία «Kardak ad». Συνεπώς από μόνη της η
Τουρκία δείχνει επ’ αυτού όλη την κακοπιστία της και συγχρόνως
αυτοδιαψεύδεται. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι χάρτες της υδρο-
γραφικής υπηρεσίας των ΗΠΑ και Βρετανίας, αλλά και του
Υπουργείου των Εξωτερικών της Τουρκίας από το 1953, τα ΙΜΙΑ
αναφέρονται ως Ελληνικά, παρά ταύτα η Τουρκία συνεχίζει το
βιολί, βιολάκι της.

Κατά το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών του Μοντέγο Μπέϊ του
1982 (ΤΖΑΜΑΪΚΑ) και ο βράχος, αρκεί να έχει έκταση άνω, του
ενός στρέμματος (1000 τμ.) είναι νησί, έστω και ακατοίκητο, χω-
ρίς οικονομική δραστηριότητα και ζωή, κατά το άρθρο 121 της
Σύμβασης αυτής, δικαιούται και αυτός (βράχος) χωρικά ύδατα και
συνορεύουσας Ζώνης (Θαλάσσια σύνορα). Το Αιγαίο έχει έκταση
240.000 περίπου χιλιάδες τετρ. χλμ, σχεδόν διπλάσια της Χώρας
μας (131.800 τετρ. χλμ) και σε τούτο δε υπάρχουν 9.835 θαλάσσια
νησιά και βράχοι όλα Ελληνικά.

Τώρα σε ότι αφορά τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 καίτοι
αυτή, δεν αφήνει στην κυριολεξία κανένα απολύτως σημείο πα-
ρερμηνείας ή Γκρίζων Ζωνών, εντούτοις όμως, σύσσωμη η πο-
λιτική ηγεσία (Κυβέρνηση - Αντιπολίτευση) της Τουρκίας ομιλεί
συνέχεια, για μια ετεροβαρή Συνθήκη, η οποία αδικεί κατάφωρα
της Χώρα τους και ευνοεί σκανδαλωδώς την Ελλάδα, στο Αιγαίο
και πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί, έστω και με τα όπλα, εφόσον
η Χώρα μας, δεν συναινεί σε έναν δίκαιο διακανονισμό. Δηλαδή
«Σφάξε με Αγά μου να αγιάσω».

Αν και το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών του Μοντέγο Μπέϊ
του 1982 (ΤΖΑΜΑΪΚΑ) το έχουν υπογράψει και επικυρώσει μέχρι
σήμερα άνω των 180 Χωρών, εντούτοις όμως η Τουρκία αρνείται
πεισματικά να τις ακολουθήσει και ενδεχομένως στο τέλος, να
μείνει η μοναδική Χώρα στον κόσμο που, θα επιμένει και θα εμ-
μένει στην ίδια πάντοτε στάση, γιατί καθόλου και πουθενά, δεν
την ευνοεί και επομένως δεν τη συμφέρει η υπογραφή τούτου.

Παράλληλα όμως κάνει χρήση των διατάξεων τούτου. Στη Μαύρη
Θάλασσα έχει ανακηρύξει ΑΟΖ 200 ΝΜ και χωρικά ύδατα 12 ΝΜ
σε αυτήν και στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Τη Χώρα
μας όμως την απειλεί με casus belli (Αιτία Πολέμου) αν αποπει-
ραθεί, να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6ΝΜ που, είναι
σήμερα, σύμφωνα πάντοτε με το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών.
Δηλαδή ένας απόλυτος παραλογισμός και τραμπουκισμός συγ-
χρόνως.

Οι Ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932 και κατ’ επέκταση ελ-
ληνοτουρκικές λόγω διαδοχής από την Ελλάδα του ιδιοκτησια-
κού καθεστώτος του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου, είναι
ισχυρότερες της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923, γιατί σε αυτές
(συμφωνίες του 1932) καθορίζονται επακριβώς τα στίγματα των
Θαλασσίων συνόρων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εν αντιθέσει
με την Συνθήκη της Λωζάνης όπου, βορείως της Δωδεκανήσου
μέχρι και του κόλπου της Αλεξανδρούπολης, μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας δεν υπάρχει χάραξη θαλασσίων συνόρων, αλλά εδώ,
ακολουθείται η μέθοδος της μέσης γραμμής. Συνεπώς η Τουρκία
πρέπει να σταματήσει αμέσως τις καθημερινές της προκλήσεις
στο Αιγαίο γιατί γίνεται διεθνώς περίγελος και ρεζίλι.

Με 6ΝΜ χωρικά ύδατα στην Ελλάδα ανήκει το 35% του
Αιγαίου και στην Τουρκία το 8,9% τούτου. Κάτι που, η Τουρκία ου-
δέποτε έχει αμφισβητήσει αυτό μέχρι σήμερα. Με 12 ΝΜ χωρικά
ύδατα το 35% γίνεται 64% Ελλάδα και το 8,9% γίνεται 10% για την
Τουρκία.

Επανερχόμενος τώρα στον εμβολισμό του σκάφους μας
«Γαύδος» του Λιμενικού Σώματος, από την Τουρκική ακταιωρό,
από τη στιγμή που μιλώντας στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση ο
Ερντογάν προ του επεισοδίου τούτου, δήλωνε απερίφραστα ότι,
εξουσιοδοτούσε και αφήνει ελεύθερα τα πληρώματα των αε-
ροσκαφών και πλοίων να κάνουν κατά την κρίση τους, αποδέ-
σμευση των κανόνων εμπλοκής όταν, αυτά κρίνουν σκόπιμο και
επιβεβλημένο τούτο. Και ιδού το αποτέλεσμα. Πιστεύω δεν πή-
ραμε στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις του Ερντογάν, βρεθήκαμε
απροετοίμαστοι, αιφνιδιαστήκαμε και καθόλου δεν αντιδράσα-
με. Η καραμέλα ότι όλα αυτά οι Τούρκοι τα κάνουν, για εσωτε-
ρικούς λόγους και μόνον, είναι καιρός επιτέλους, να σταματή-
σουμε να την πιπιλίζουμε γιατί κάτι τέτοιο καθόλου δεν ισχύει
και εάν, θέλουμε πραγματικά ειρήνη στην περιοχή μας θα πρέπει
να προετοιμαζόμεθα για πόλεμο και αυτό τα λέει όλα και τα κα-
λύπτει επίσης όλα. Και σε πρώτη φάση απαιτείται η άμεση αύξηση
της Στρατιωτικής Θητείας των στρατευμάτων, και στους τρεις
κλάδους των ΕΔ για να επιτύχουμε έτσι ικανοποιητική επάνδρω-
ση των Μονάδων μας.

Σημείωση: Στην προκειμένη περίπτωση οι ΗΠΑ, η Μεγάλη
Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ρωσία, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ τηρούν
ίσες αποστάσεις και αυστηρή ουδετερότητα. Δυστυχώς στον ση-
μερινό κόσμο υπερισχύει το άδικο και το συμφέρον του ισχυρό-
τερου εις βάρος μιας μικρής και έντιμης Χώρας. Γιατί;

Η 25η Μαρτίου είναι διπλή εορτή εθνική και θρησκευτική
Πέρασαν 197 χρόνια από την Αγία ημέρα της 25ης Μαρτίου 1821, ήταν η ημέρα της μεγάλης ΕΘΝΕ-

ΓΕΡΣΙΑΣ και ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ!  Ήταν η μεγάλη μέρα που το γλυκό φως της Ελευθερίας έσχιζε το σκοτάδι
των 368 χρόνων σκλαβιάς, όπου σπάραζε η ελληνική ψυχή και ρήμαζε το Έθνος.

Ήταν η αποφράδα εκείνη μέρα η 29η Μαϊου 1453, όταν έπεσε η Βασιλεύουσα Πόλη και σκλαβώθηκε
το Έθνος μας!!! Όμως μέσα σε αυτά τα μαρτυρικά χρόνια της σκλαβιάς, ο Έλληνας ζει, υπάρχει, δημιουργεί
και ελπίζει .

Από τότε γίνονται πολλές προσπάθειες δια την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού χωρίς αποτελέσματα
.

Με την πάροδο του χρόνου μία διεγερτική επαναστατική φωνή μέσα στη σιωπή ακούγεται: είναι ο
φλογερός εθνεγέρτης και οραματιστής με το ΘΟΥΡΙΟ του που ξεσήκωσε τις ψυχές των βασανισμένων
Ελλήνων, ο Ρήγας Φεραίος : « Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη
ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» .

Το Σεπτέμβριο του 1814 ξεκίνησε η αρχή του ονείρου για μια Πατρίδα ελεύθερη, κάτω από μυστι-
κότητα στην πόλη της Ρωσίας ΟΔΗΣΣΟ τρεις έμποροι : Οι Εμμμανουήλ Ξάνθος, Αθανάσιος Τσακάλωφ
και Νικόλαος  Σκουφάς ιδρύουν την Φιλική Εταιρεία με σκοπό την ελευθερία του Έθνους .

Τότε ο σπόρος της ελευθερίας ερρίφθη και η φλόγα θέρμανε τις καρδιές των Ελλήνων .
Στην Αγία Λαύρα των Καλαβρύτων ο Επίσκοπος Παλαιού Πατρών Γερμανός ευλόγησε τους Έλληνες

κάτω από το ιερό Λάβαρο να δίδουν όρκο ιερό δια « Ελευθερίαν ή Θάνατον» .
Απίστευτες οι θυσίες, η αυταπάρνηση, το αδάμαστο θάρρος, η παρακαταθήκη των κλασικών ιδανικών,

η σταθερή πίστη στην Ορθοδοξία, οδήγησαν στο φως την Εθνική Αντίσταση .
Από την αρχή έως το τέλος του θαύματος της Εθνεγερσίας η μορφή είναι κρυστάλλινη, συγκεκριμένη,

εγχάρακτη στις συνειδήσεις και στις ψυχές των ηρώων μας . 
Μια χούφτα Ελλήνων ξεχύνονται σε κάμπους και βουνά πολεμώντας τον δυνάστη .
Η Εθνεγερσία ήταν μια πραγματική επανάσταση της Ελευθερίας και της Πίστης, φλόγιζε τα σωθικά

εκείνων που πρωτοστατούσαν, ενέπνεαν και ελευθέρωναν .  
Το παράδειγμα του Αλ. Υψηλάντη διδάσκει, ακόμα και σήμερα, ποιο είναι το υπέρτατο καθήκον του

ηγέτη, η αυταπάρνηση και η θυσία ο μόνος δρόμος του . Έλεγε : « Αδέλφια, στα όπλα, η Πατρίδα μας
καλεί» .

Ο ήρωας που διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην επανάσταση του 1821 και ονομάστηκε ο πατέρας της
νίκης και φέρει το όνομα «Γέρος του Μοριά» ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατάφερε μεγάλες  επιτυχίες
όπως  την άλωση της Τριπολιτσάς, την καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια και την αντιμετώπιση
του τακτικού στρατού του Ιμπραήμ Πασά . Πάντοτε έλεγε:" ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μοναχοί μας γιατί
δεν έχουμε ελπίδα από τους ξένους" . 

Ο Αρχιστράτηγος της Ρούμελης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο γιος της καλόγριας, ο επιφανής πολέ-
μαρχος, που η ευστροφία του, η τόλμη του και η τιμιότητά του τον έκαναν να διακριθεί . Νίκησε τους
Τούρκους στην Αράχωβα και στο Φάληρο σκοτώθηκε για την απελευθέρωση των Αθηνών .

Ο Μάρκος Μπότσαρης, ηρωική μορφή στο Κεφαλόβρυσσο Ευρυτανίας  .
Οι Τζαβελλαίοι διακρίθηκαν στην έξοδο του Μεσολογγίου και στο Σούλι .
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο λεοντόκαρδος αρματολός στο περιβόητο Χάνι της Γραβιάς .
Ο Αναγνωσταράς στο Βαλτέτσι. Ο Νικηταράς ο τουρκοφάγος, ο φόβος των Τούρκων .
Ο Ολύμπιος Φαρμάκης μαζί με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη σχημάτισαν τον ιερό λόχο που εμφανίστηκε

στο Δραγατσάνι .
Στις ναυτικές δυνάμεις οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν πυρπολικά . Από τους πιο ικανούς ξεχώρισαν:
Ο Δημήτριος Παπανικολής, ο Κωνσταντίνος  Κανάρης, ο Ανδρέας Μιαούλης, η Λασκαρίνα Μπου-

μπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους .
Τα ματωμένα ράσα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο: Ο Αθανάσιος Διάκος στην Αλαμάνα, ο Γρηγόρης Δικαίου

Παπαφλέσσας στο Μανιάκι, ο καλόγερος Σαμουήλ στο Κούγκι, ο Πατριάρχης Κωνστα-ντινούπολης
Γρηγόριος ο Ε΄: «Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και για την Ελευθερία» . 

Και τόσοι άλλοι που έδωσαν τον υπέρ Πίστεως και Πατρίδας αγώνα και τον κέρδισαν. Είναι οι ήρωες
του 1821 που μας χάρισαν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ . 

Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά ήταν ένα καμίνι ζωής, που θέρμαινε στην παγωνιά και την μαυρίλα
της σκλαβιάς .

Η 25η Μαρτίου είναι η διπλή εορτή : ΕΘΝΙΚΗ και ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ .
Η Θρησκευτική που λέγεται και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ της Θεοτόκου, εορτάζεται γιατί ο Αρχάγγελος

Γαβριήλ έφερε στην Παναγία μας το χαρμόσυνο μήνυμα τής κατά μυστήριο τρόπο συλλήψεως και γεν-
νήσεως του Σωτήρος ΧΡΙΣΤΟΥ . « Χαίρε και Χαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου» της είπε .

Θρησκεία και Πατρίδα, δια τον ελληνισμό είναι δύο μεγάλης σημασίας ιδανικά .
Η θυσία επωνύμων και ανωνύμων, που με το αίμα τους πότισαν το δένδρο της Ελευθερίας και βλά-

στησε, θέριεψε, καρποφόρησε και έκανε τη σημερινή Ελλάδα που την θαυμάζουν οι φίλοι μας και την
σέβονται οι εχθροί μας .

Αισθήματα θαυμασμού και ευγνωμοσύνης οφείλουν σήμερα όλοι οι Έλληνες στους ένδοξους μα-
χητές του ιερού αυτού Αγώνα .

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α.

9η Σειρά Σ.Τ.Υ.Α.
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Σούλι και Σουλιώτισες
Γιάννης Γαβριηλίδης αεροπόρος

Σούλι: ομοσπονδία χωριών ΝΔ του όρους Τόμαρος, μεταξύ των ορεινών όγκων Τούρλια, Μούργκα
και Ζαβρούχο. Στις υπώρειες των χωριών υψώνεται ο λόφος Κούγκι με το φρούριο, και μέσα σ’
αυτό τον ναό της Αγ. Παρασκευής και αντίκρυ άλλος λόφος με τον ναό του Αγ. Δονάτου, όπου συ-

νεδρίαζαν οι Σουλιώτες για την λήψη αποφάσεων. Η περιοχή είναι άγρια, κακοτράχαλη, μοιάζει με φυ-
σικό φρούριο, απρόσιτο, με φυσικούς πύργους και επάλξεις. Είναι ακατάλληλη για ανθρώπους, κατάλ-
ληλη όμως για φωλιές σταυραετών. Εκεί κατέφυγαν οι πρώτοι Αλβανοί περί το 1550, κυνηγημένοι από
τους Τούρκους στους οποίους υποδουλώθηκαν μετά τον θάνατο του θρυλικού ηγέτη τους Σκεντέρμπεη
ή άλλως Γεωργίου Καστριώτη, που οργάνωσε την άμυνα της χώρας τους και αντιστάθηκε επί 24 χρόνια
στις λυσώδεις  επιθέσεις των ορδών των σουλτάνων, επισύροντας τον παγκόσμιο θαυμασμό.
Ταυτόχρονα, Έλληνες των πεδινών περιοχών, κατέφυγαν στον ίδιο χώρο για τον ίδιο λόγο, όπου σύντομα
υπήρξε επιμειξία, συνάφεια και τελικά εξελληνισμός των Ιλλυρίων. Στην αρχή κτίσθηκε το χωριό Σούλι,
που έδωσε στην περιοχή το όνομά του και στους κατοίκους την ονομασία Σουλιώτες. Στην συνέχεια δη-
μιουργήθηκαν άλλα 3 χωριά και μετά άλλα 7. Ο πληθυσμός αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου, τόσο
ώστε το Σούλι, η πρωτεύουσα, περί το 1700 αριθμούσε 12.000 κατοί-κους.

Η γλώσσα της καθημερινότητας ήταν η αλβανική, ενώ η επίσημη ήταν η ελληνική. Η ζωή έμοιαζε με
εκείνη των αρχαίων Σπαρτιατών. Από παιδιά εθίζοντο στην ολιγάρκεια, την σκληραγωγία, την πειθαρχεία
και την χρήση των όπλων που δεν αποχωρίζονταν ούτε στα κρεβάτια τους. Τα ήθη και τα έθιμα ήταν αυ-
στηρά και απαρέγκλιτα. Σεβόντουσαν τις γυναίκες αλλά η συζυγική απιστία ετιμωρείτο με θάνατο.
Τηρούσαν τον λόγο της τιμής τους και η «μπέσα» είχε θέση συμβολαίου. Κύρια γνωρίσματά τους ήταν
η φιλοπατρία, η αφιλοχρηματία, ο έρωτας προς την ελευθερία και η μεγαθυμία προς τους ηττημένους.
Ήταν ομαδοποιημένοι σε πατριές (φάρες) που αποτελούνταν από συγγενείς εξ αίματος και αγχιστείας.
Η κάθε φάρα είχε τον αρχηγό της και όλοι οι αρχηγοί μαζί αποτελούσαν την κυβέρνηση που ασκούσε
την διοίκηση των κοινών και την δικαστική εξουσία, βάσει εθιμικού δικαίου και όχι γραπτών νόμων. Ο
αριθμός των φαρών ανερχόταν σε 47 από τις οποίες οι σημαντικότερες ήταν του Τζαβέλλα, του
Μπότσαρη, του Ζέρβα, του Δαγκλή, του Κουτσουνίκα, του Καραμπίνη, του Νίκα και ίσως και άλλες. Ας
σταθούμε στα επιφανέστερα μέλη των δύο πρώτων οικογενειών.

Λάμπρος Τζαβέλλας: Αρχηγός της φάρας, ψυχή της άμυνας του Σουλίου, πήρε μέρος σε πολλές
μάχες, σε μία μαζί με την γυναίκα του Μόσχω και την κόρη του Σόφω. Τραυματίστηκε βαριά το 1792 πο-
λεμώντας εναντίον του Αλή Πασά.

Μόσχω Τζαβέλλα: Διαδέχθηκε στην αρχηγία της φάρας τον σύζυγό της Λάμπρο. Σχημάτισε σώμα
400 Σουλιωτισσών που κατατρόπωσε Τούρκους και Τουρκαλβανούς κατά τις επιθέσεις τους εναντίον
του Σουλίου.

Κίτσος Τζαβέλλας: Εγγονός του Λάμπρου, ηγέτης των πολιορκουμένων του Μεσολογγίου και στις
δύο πολιορκίες, εμπνευστής της αντίστασης. Αρχηγός φάλαγγας κατά την έξοδο, έσωσε πάρα πολλούς
Έλληνες. Πολέμησε εναντίον του Ιμπραήμ δίπλα στον Καραϊσκάκη σε πολλές μάχες. Επί Όθωνος προήχθη
σε αντιστράτηγο, διετέλεσε υπασπιστής του, υπουργός στρατιωτικών και τέλος πρωθυπουργός. Άλλα
γνωστά μέλη της οικογένειας: Φώτος, Ζυγούρης και Γιώργης Τζαβέλλας. Τα μέλη της οικογένειας
αυτής που έπεσαν για την ελευθερία ξεπερνούν τα 180.

Τζαβέλλαινα: Δημοφιλές δημοτικό τραγούδι εμπνευσμένο από την ζωή της Μόσχως Τζαβέλλα.
Μποτσαιραίοι: Μάρκος Μπότσαρης. Ο πιο ξακουστός από τα μέλη της οικογένειας. Έλαβε μέρος και

διέπρεψε σε πολλές μάχες εναντίον του Αλή Πασά, προπάντων σ’ εκείνες της Πλάκας της Ηπείρου και
του Πέτα. Υπήρξε θυελλώδης κατά την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, διορίστηκε αρχιστράτηγος
της Δυτ. Ελλάδος αλλά έσχισε το δίπλωμά του λέγοντας ότι οι ικανοί παίρνουν διπλώματα μπροστά
στον εχθρό.Το 1823 εξεστράτευσε εναντίον των Τούρκων που κρατούσαν το Καρπενήσι, με 450
Σουλιώτες, και την νύχτα της 8ης Αυγούστου επιχείρησε να φθάσει κατευθείαν στο χώρο της ηγεσίας,
ενώ ο Κίτσος Τζαβέλλας επιχειρούσε αντιπερισπασμό. Εκεί ο Μάρκος έχασε την πολύτιμη για τον αγώνα
ζωή του. 

Νότης Μπότσαρης: Ήταν από τους κύριους υπερασπιστές του Σουλίου και το 1822 ορίσθηκε υπουργός
Πολέμου. Στην τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου υπήρξε βασικός ηγέτης της αντίστασης και αρχηγός
μίας από τις τρεις φάλαγγες κατά την έξοδο, όπου έσωσε πολλούς Έλληνες. Από τα 12 παιδιά του, τα 9
σκοτώθηκαν σε μάχες του αγώνα. Άλλα γνωστά μέλη της οικογένειας: Νικόλας, Κώστας, Θανάσης
Τούσιας, Δημήτρης κ.α.

Ο στρατός των Σουλιωτών, σε ειρήνη αριθμούσε 2500 μαχητές περίπου και σε πόλεμο περί τους
4000, οι οποίοι όμως είχαν μεγάλη βοήθεια από εκπαιδευμένες γυναίκες και παιδιά.

Περί το 1685 οι Σουλιώτες εκδηλώνουν την πρώτη αντιτουρκική τους δράση. Μη δυνάμενοι να ζή-
σουν από την άγονη και βραχώδη περιοχή τους, κατέκτησαν περί τα 70 χωριά της Θεσπρωτίας, ονόμασαν
τους κατοίκους Παρασουλιώτες και τους υποχρέωναν να πληρώνουν σε χρήμα και είδος, αυτά που πλή-
ρωναν σαν χαράτσι στους αγάδες και τους μπέηδες, γεγονός που εξόργισε τους Τούρκους. Ακολούθησαν
επιχειρήσεις εναντίον αγάδων και μπέηδων κατά το 1754, εναντίον του Μουσταφά πασά την ίδια χρονιά,
εναντίον του Ντοστ μπέη το 1759 και του βοεβόδα Άρτας το 1762. Προηγουμένως, το 1721, ο πασάς
των Ιωαννίνων Ζατζή Αχμέτ ζήτησε από τους Σουλιώτες να δηλώσουν υποταγή, η πρόταση απορρίφθηκε
αμέσως, ο Αχμέτ πολιόρκησε το Σούλι αλλά αναγκάστηκε ν’ αποσυρθεί μετά από φονικές νυκτερινές
επιθέσεις των Σουλιωτών. Το 1771 οι Τούρκοι εκστρατεύουν εκ νέου εναντίον του Σουλίου, αποτυγ-
χάνουν με πολλούς νεκρούς, πολλούς αιχμαλώτους, μεταξύ των οποίων και τον αρχηγό τους, τον οποίο
αντάλλαξαν με λύτρα. Την άνοιξη του 1789, ο Αλή Πασάς με 10.000 άνδρες εκστρατεύει κατά του
Σουλίου, οι επιχειρήσεις διαρκούν επί 4 μήνες, οι Σουλιώτες δεν κάμπτονται δείχνοντας τεράστια ψυχικά
αποθέματα και εξαιρετικές πολεμικές ικανότητες. Τρία χρόνια αργότερα (1792) ο Αλή Πασάς εξαπολύει
νέα επίθεση εναντίον του Σουλίου, με επίσης 10.000 άνδρες η οποία αποτυγχάνει παταγωδώς. Επανήλθε
όμως το 1800 με πολιορκία διαρκείας. Μετά από αγώνα 4 ετών, το 1803 κατά τον οποίο υπήρξαν σκληρές
μάχες ολοήμερες και ολονύκτιες, οι Σουλιώτες σκελετωμένοι, ημιθανείς από την πείνα, πραγματικά
φαντάσματα, δέχθηκαν να εγκαταλείψουν το Σούλι, με τις οικογένειές τους και τα όπλα τους.
Συμφώνησαν με τους Τούρκους ν’ αποχωρήσουν σε τρεις φάλαγγες χωρίς εχθροπραξίες. Ωστόσο, πέντε
αγωνιστές με επικεφαλής τον μοναχό Σαμουήλ αρνήθηκαν να φύγουν από τις εστίες τους και εγκατα-
στάθηκαν στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την χτισμένη εντός του οχυρού Κούγκι. Με την ανα-
χώρηση των φαλάγγων, έφθασαν εκεί οι Τούρκοι, με επικεφαλής τον Βελή πασά, γιο του Αλή, για την
παραλαβή του φρουρίου και τότε ο Σαμουήλ πυροδότησε τα πυρομαχικά που ήταν αποθηκευμένα στο
υπόγειο της εκκλησίας, με αποτέλεσμα οι τρομακτικές εκρήξεις που ακολούθησαν να μεταμορφώσουν
τα πάντα σε άμορφη μάζα. Η πρώτη φάλαγγα με επικεφαλής τον Φώτο Τζαβέλλα έφθασε αβλαβώς στην
Πάργα και από κει στην Κέρκυρα. Η δεύτερη φάλαγγα, χτυπήθηκε καθ’ οδόν από τους Τούρκους στο
Ζάλογγο. Πολλοί Σουλιώτες σκοτώθηκαν, ενώ 60 γυναίκες κατακρημνίστηκαν από τα βράχια, χορεύον-
τας τον γνωστό τραγικό χορό και αφού πρώτα πέταξαν από αυτά τα παιδιά τους, για ν’ αποφύγουν την
αιχμαλωσία. Η τρίτη φάλαγγα έφυγε προς τα Άγραφα όπου χτυπήθηκε από τους Τούρκους στις 20
Απριλίου του 1804. Πολλοί Σουλιώτες σφαγιάσθηκαν, πολλές γυναίκες αιχμαλωτίσθηκαν ενώ άλλες
έπεσαν σε ποτάμι και πνίγηκαν. 17 χρόνια μετά, ο Αλή Πασάς ενώ πολεμούσε με τον σουλτάνο, με τον
οποίο ήλθε σε ρήξη, παραχώρησε το Σούλι στους Σουλιώτες για να τους έχει συμμάχους (1820). Η συμ-
μαχία προχώρησε αλλά στις 17 Ιανουαρίου του 1822 ο Αλή Πασάς σκοτώθηκε, οι Σουλιώτες έμειναν
μόνοι απέναντι στις ορδές του Σουλτάνου, στις 28 Ιουλίου του 1822 αναγκάσθηκαν να συνθηκολογήσουν
και στις 2 Σεπτεμβρίου εγκατέλειψαν οριστικά το ηρωικό Σούλι, αλλά όχι και τον αγώνα. Κατέβηκαν
στην μαχόμενη Ελλάδα, πήραν μέρος σε πολλές μάχες, ενίσχυσαν την άμυνα του Μεσολογγίου όπου
για ακόμη μία φορά θαυμάστηκε η αντρειοσύνη του Μάρκου Μπότσαρη και του Κίτσου Τζαβέλλα. Στο
τέλος της επανάστασης, από τις χιλιάδες Σουλιώτες μαχητές, είχαν απομείνει γύρω στους διακόσιους
που δεν επέστρεψαν στο Σούλι. Σήμερα από τα χωριά του Σουλίου, σώζεται μόνο η Σαμονίβα και αυτή
σε προϊούσα παρακμή. Ύστερα από 270 χρόνια ύπαρξης, αναρίθμητες θυσίες, απερίγραπτους ηρωισμούς
και ποτάμια αίματος, το Σούλι πέρασε την πόρτα της ιστορίας. Ωστόσο, θα μείνει για πάντα η υστεροφημία
των αντρών και των γυναικών του για την φιλοπατρία τους και την παλικαριά τους. Οι Τζαβελλαίοι και
οι Μποτσαραίοι πέρασαν στο πάνθεο των μεγάλων Ελλήνων ηρώων και θα υπάρχουν στο διηνεκές σαν
σημεία αναφοράς για τον ηρωισμό και την αντρειοσύνη.

Πηγές:
Εκδοτική Αθηνών/ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς
Περιοδικό «Ιστορία» του οργαν. Πάπυρος

Εγκυκλ. Λεξικό της Πρωίας
Περιοδικός Τύπος 

�ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Στο με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς το Ιατρικό

και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ταμείου
Στρατού και ιδιαίτερα στον Επίατρο κ. Γεώργιο Μπουμπούση (χειρουργό Β’ χειρουργικής κλινικής)
και στο προσωπικό του χειρουργείου για την ανθρώπινη ζέστη και ευγενική συμπεριφορά τους κατά
την διάρκεια της νοσηλείας μου.

Ευχαριστώ
Ζαχ. Πετράκης

Σμχος ε.α

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχο κ.
Σπύρο Καββούρη για την άμεση βοήθεια του στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας μου, με την
παρέμβαση του στο Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Κλήμη Μαργαρίτα, ιδιαίτερα του Γενικού Διευθυντή του
ΝΙΜΤΣ για το ενδιαφέρον και την εξυπηρέτηση της.

Ευχαριστώ
Ζαχ. Πετράκης

Σμχος ε.α

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μου είναι δύσκολο να βρω τα κατάλληλα λόγια, για

να εκφράσω τα συναισθήματα μου και τις θερμές μου
ευχαριστίες  στο υπέροχο και άριστα επιστημονικά κα-
ταρτισμένο, Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των
κλινικών  παθολογικής , ογκολογικής και νευροχει-
ρουργικής του 251 ΓΝΑ.

Συγκεκριμένα :  Η κόρη μας  Αλίκη έπασχε από ανίατη
ασθένεια  το τελευταίο δεκάμηνο και απεβίωσε το 10-
3-2018. Πέραν από την άψογη συμπεριφορά,  την επι-
στημονική κατάρτιση, την ευγένεια, την προθυμία και το
γλυκό χαμόγελο της προσέφεραν   κατανόηση, αγάπη,
στοργή και απαλότητα Πόνου και ανακούφιση έως το
τέλος της

Ο Θεός να τους έχει πάντα καλά, για να προσφέρουν
ακούραστοι,

στο λειτούργημά τους.
Με πολλά ευχαριστώ και πολύ αγάπη.

Η οικογένεια Αθανασίου Κακολύρη
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο (554 σελίδα 7)

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαίδευσης για τους
Ευρωπαϊκούς Στρατούς 

Το ευρωπαϊκό κέντρο πιστοποίησης κατάρτισης των ευρω-
παϊκών στρατιωτικών μονάδων στοχεύει στην προώθηση της τυ-
ποποίησης των διαδικασιών μεταξύ των ευρωπαϊκών στρατιω-
τικών δυνάμεων και επιτρέπει στο προσωπικό να ασκεί σε επί-
πεδο τμήματος ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών διοίκησης
και ελέγχου (C2) σε επίπεδο εδάφους, δημιουργώντας ένα προ-
σομοιωμένο περιβάλλον κατάρτισης.

Το Κέντρο θα εξασφαλίσει ότι το στρατιωτικό προσωπικό και
οι πολιτικοί υπάλληλοι θα εργαστούν από κοινού σε προσομοι-
ωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον με σενάρια όπως η
“Ανθρωπιστική βοήθεια” και η “Υποστήριξη της σταθεροποίησης
και της καλλιέργειας δεξιοτήτων” και θα συμβάλλουν τελικά στη
διασφάλιση της ενοποίησης, διαθέσιμες για το σχεδιασμό και τη
διεξαγωγή αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ. 

• Δύναμη Αντιμετώπισης Καταστροφών
Η Κινητή Στρατιωτική Μονάδα Ανακούφισης Καταστροφών

θα παρέχει ένα εξειδικευμένο πολυεθνικό στρατιωτικό πακέτο
για την παροχή συνδρομής σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλα κρά-
τη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε επιχειρήσεις υπό
την ηγεσία της ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ.

Η νέα δυνατότητα της ΕΕ θα μπορεί να διαχειριστεί μια σειρά
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των φυ-
σικών καταστροφών, των έκτακτων περιστατικών και των παν-
δημιών.

Το έργο στοχεύει να συμπεριλάβει τη δημιουργία ενός νέου
Κέντρου Αριστείας της ΕΕ για την Αρωγή κατά των Καταστροφών
και, τελικά, ένα Κινητό Αρχηγείο της Δύναμης Αντιμετώπισης
Καταστροφών. 

• Ναυτιλιακά (ημι-) αυτόνομα συστήματα αντιμέτρων ναρ-
κών (MAS MCM) 

Τα θαλάσσια (ημι-) αυτόνομα συστήματα αντιμέτρων για τις
νάρκες (MAS MCM) θα παράγουν ένα παγκόσμιας κλίμακας μείγμα
(ημι-) αυτόνομων υποβρύχιων, επιφανειακών και εναέριων τε-
χνολογιών για ναυτιλιακά αντίμετρα. Το σχέδιο θα επιτρέψει στα
κράτη μέλη να προστατεύσουν τα θαλάσσια σκάφη, τα λιμάνια και
τις εγκαταστάσεις ξηράς και να διασφαλίσουν την ελευθερία της
ναυσιπλοΐας στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

Η ανάπτυξη υποβρυχίων αυτόνομων οχημάτων, με τη χρήση
σύγχρονης τεχνολογίας και ανοικτής αρχιτεκτονικής, η οποία θα
υιοθετήσει ένα αρθρωτό σύστημα, θα συμβάλει σημαντικά στην
ασφάλεια της ναυτιλίας της ΕΕ, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση
της απειλής θαλασσίων ναρκών. 

• Λιμενική και θαλάσσια επιτήρηση και προστασία (HARM-
SPRO)

Η ναυτιλιακή επιτήρηση και προστασία της θάλασσας (HARM-
SPRO) θα παρέχει μια νέα ναυτική ικανότητα στα κράτη μέλη ώστε
να διεξάγουν επιτήρηση και προστασία συγκεκριμένων θαλάσ-
σιων περιοχών, από τα λιμάνια μέχρι τα χωρικά ύδατα, συμπερι-
λαμβανομένης της θαλάσσιας γραμμής επικοινωνιών και των
θαλασσίων στενών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας και των δομών.

Θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιων αισθη-
τήρων, λογισμικού και πλατφορμών (επιφανειακά, υποβρύχια και
εναέρια οχήματα), τα οποία συγχρονίζουν και επεξεργάζονται δε-
δομένα για να βοηθήσουν στην ανίχνευση και τον εντοπισμό μιας
σειράς πιθανών ναυτιλιακών απειλών.

Το έργο θα παρέχει επίσης μια λειτουργία διαχείρισης και
ελέγχου για το αναπτυσσόμενο σύστημα, το οποίο θα μπορούσε
να λειτουργήσει σε λιμάνια, παράκτιες περιοχές και στο παράκτιο
περιβάλλον. 

• Θωρακισμένα Οχήματα πεζικού / Θωρακισμένα επιθετικά
Οχήματα/ Ελαφρύ θωρακισμένο όχημα 

Το έργο θα αναπτύξει και θα κατασκευάσει πρωτότυπα ευρω-
παϊκά θωρακισμένα οχήματα πεζικού / αμφίβιας προσβολής /
ελαφρύ θωρακισμένο όχημα.

Τα οχήματα θα βασίζονται σε μια κοινή πλατφόρμα και θα υπο-
στηρίζουν τους ελιγμούς ταχείας ανάπτυξης, την αναγνώριση, την
υποστήριξη μάχης, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη διοίκηση και
τον έλεγχο και την ιατρική υποστήριξη.

Αυτά τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν επίσης τις επιχειρήσεις
CSPD της ΕΕ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαλειτουργικότητα
μεταξύ των ευρωπαϊκών στρατών. 

Παρατηρητής ( Observer ) Χώρα στο ακόλουθο ένα
(1) έργο – πρόγραμμα :

• Ομάδες ταχείας Cyber-αντίδρασης και αμοιβαίας βοή-
θειας στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Οι ομάδες ταχείας αντίδρασης Cyber (CRRT) θα επιτρέψουν
στα κράτη μέλη διαλειτουργικότητα και αρωγή ώστε να εξασφα-
λίσουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να
ανταποκριθούν συλλογικά σε επιθέσεις. Οι ομάδες Cyber-ταχείας
αντίδρασης (Cyber RRT’s) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
να βοηθήσουν άλλα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
επιχειρήσεις ασφάλειας καθώς και τις χώρες εταίρους. Τα CRRT
θα είναι εφοδιασμένα με ενοποιημένα Εκπαιδευτικά Cyber
Toolkits σχεδιασμένα να ανιχνεύουν, να αναγνωρίζουν και να με-
τριάζουν τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Οι ομάδες ταχείας αντίδρασης θα είναι σε θέση να βοηθήσουν
με την εκπαίδευση, τη διάγνωση και την ηλεκτρονική σήμανση
και ανίχνευση (cyber attribution forensics), καθώς και την παροχή
βοήθειας σε επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να εν-
σωματωθεί η συλλογική εμπειρία των κρατών μελών στον τομέα
της κυβερνοάμυνας. 

Από τα υπόλοιπα 15 έργα – προγράμματα, έχουν αναλάβει
ως επικεφαλείς η Γαλλία σε δύο (2), η Δανία  έχει αναλάβει
σε τέσσερα (4), η Ιταλία σε τέσσερα (4), η Ολλανδία σε ένα (1),
η Ισπανία σε ένα (1), το Βέλγιο σε ένα (1), η Λιθουανία σε ένα
(1) και η Σλοβακία σε ένα (1).

Ήδη την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της νέας ταχύτητας
που έχει αναπτύξει η Ευρώπη για την άμυνά της, με την ενεργο-
ποίηση της PESCO, η γειτονική μας Βουλγαρία, μαζί με Γαλλία,
Πολωνία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο πήραν έγκριση με
έναρξη χρηματοδότησης ενός εκατομμυρίου στο πρώτο ευρω-
παϊκό αμυντικό έργο με το όνομα « ΠΥΘΙΑ».

Το πρόγραμμα “ΠΥΘΙΑ” μπορεί να έχει ελληνικό όνομα, ωστό-
σο δεν συμμετέχει η Ελλάδα και καμία Ελληνική εταιρεία, ενώ το
τρέχει η εταιρεία Ingegneria Informatica S.p.A. με συνεργαζόμε-
νες εταιρείες από τις ως άνω χώρες. Στοχεύει στον εντοπισμό
βασικών τάσεων στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο των καινο-
τόμων αμυντικών τεχνολογιών. Επιπρόσθετα προβλέπεται να
διατεθούν 90 εκατ. Ευρώ στο διάστημα 2017 – 2019 από το ΕΤΑ
για πλήρη χρηματοδότηση της έρευνας στην Αμυντική Τεχνολογία.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει ανάλυση μεγά-
λων δεδομένων για να εξετάσει μεγάλους όγκους τεχνολογικών
πληροφοριών, μελλοντικές τεχνολογίες αποδιοργάνωσης και
μελλοντικά θέματα αμυντικής έρευνας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Θεμέλιο για την αμυντική ανεξαρτησία της ΕΕ, αποτελεί η

Μόνιμη Διαρθρωμένη συνεργασία Μ.Δ.Σ - PESCO (PErmanent
Structured  COoperation on security and defence),  που η από-
φαση για τη θέσπισή της έχει υπογραφεί στις 11 Δεκεμβρίου από
25 κράτη – μέλη και αποτελεί ένα σημαντικό θετικό βήμα προς τη
κατεύθυνση υλοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 6, στο άρ-
θρο 46 και στο πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Η Μ.Δ.Σ - PESCO είναι ένα πλαίσιο και μια διαδικασία που βα-
σίζεται στη Συνθήκη για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργα-
σίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ «τα οποία είναι ικανά και
πρόθυμα να το πράξουν». Θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανα-
πτύξουν από κοινού αμυντικές ικανότητες, να επενδύσουν σε κοι-
νά έργα και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και συμ-
βολή των ενόπλων δυνάμεών τους. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ( ΕΤΑ ), το οποίο ξεκίνησε από
την Κομισιόν τον Ιούνιο του 2017, θα ενισχύσει τα έργα συνερ-
γασίας στον τομέα της αμυντικής έρευνας, την ανάπτυξη πρωτο-
τύπων και την προσέλκυση δυνατοτήτων. Το ΕΤΑ θα έχει σε πρώ-
τη φάση προϋπολογισμό 5,5 δισ. Η ως άνω κοινή κοινοποίηση
σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας πλή-
ρως ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης έως το 2025.

Η Μ.Δ.Σ. - PESCO συνδέεται στενά με τη νέα συντονισμένη ετή-
σια αναθεώρηση άμυνας (CARD - Coordinated Annual Review on
Defence) και τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ), το οποίο ανα-
πτύσσεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του προγράμματος της
Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής ανάπτυξης.

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%, καταδει-
κνύοντας ένα σημαντικό παραγωγικό κενό (output gap), το οποίο
στοχεύει να αμβλύνει με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και τον

συντονισμό στην αγορά οπλικών συστημάτων.
Στα πρώτα 17 έργα που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Μ.Δ.Σ -

PESCO, υπό την επίτροπο Εξωτερικών, Φεντερίκα Μογκερίνι, πε-
ριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη διαδικασιών προστασίας
συνόρων και σχετικού λογισμικού, η δημιουργία νέας ενιαίας
Ευρωπαϊκής Ιατρικής Διοίκησης και κέντρου Logistics.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θα αναπτυχθούν προγράμ-
ματα που θα καλύψουν εκπαίδευση, ανάπτυξη δυνατοτήτων και
επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα υπάρξει εμπλοκή της βιομηχανίας
με συμμετοχή των αμυντικών βιομηχανιών των χωρών – μελών
που συμμετέχουν. 

H συμμετοχή της χώρας μας στη Μόνιμη Διαρθρωμένη
Συνεργασία Μ.Δ.Σ – PESCO θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως μια
θαυμάσια ευκαιρία τόσο για την ανάπτυξη της Αμυντικής
Βιομηχανίας της Χώρας μας όσο και για το ΥΠΕΘΑ σε θέματα
κάλυψης των επιχειρησιακών μας απαιτήσεων, μέσα από τη
συμμετοχή μας είτε ως επικεφαλής Χώρα είτε ως συμμετέ-
χουσα σε κοινά προγράμματα με άλλες χώρες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Να καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια για απορρόφηση

όλων των δυνατοτήτων που προσφέρονται τόσο στην κάλυψη
των Αμυντικών αναγκών της χώρας μας μέσω κοινών εξο-
πλιστικών προγραμμάτων – οπλικών συστημάτων κρατών –
μελών της Μ.Δ.Σ – PESCO,  με τις οικονομίες κλίμακας που
γεννούνται, όσο και στην συμμετοχή της Αμυντικής μας
Βιομηχανίας σε προγράμματα συνεργασιών, που εμπεριέχουν
τεχνολογίες αιχμής.

Να συσταθεί ΑΜΕΣΑ Εθνικός Φορέας, με μέριμνα ΥΠΕΘΑ
και σε συντονισμό με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής
Στρατηγικής, για το χειρισμό θεμάτων PESCO, συμπεριλαμ-
βανομένης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, που θα
πρέπει να προταθούν για αποδοχή – έγκριση ως έργα – προ-
γράμματα PESCO. Στο Φορέα αυτό θα πρέπει  να συμπεριλη-
φθούν και τα κριτήρια αξιολόγησης τον προγραμμάτων με τη
συμμετοχή της Αμυντικής μας Βιομηχανίας ( Δημόσιας και
Ιδιωτικής ), λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές της , τις προ-
οπτικές της, κ.λ.π. , σε απόλυτο συντονισμό με τις προτεραι-
ότητες της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.

Να εκδηλωθούν ΑΜΕΣΑ ενέργειες, ταυτόχρονα με τη σύ-
σταση του ως άνω Φορέα από το ΥΠΕΘΑ, για αναπροσαρμογή
της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής σε τακτή
βάση, λαμβάνοντας τις προβλέψεις της Μ.Δ.Σ – PESCO, όπως
αυτή έχει θεσπισθεί μέχρι σήμερα και όπως αυτή θα μετεξε-
λίσσεται στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των
πρώτων 17 έργων που αναλαμβάνει να εκτελέσει η Μ.Δ.Σ και
όσων άλλων προκύψουν , έτσι ώστε να επιδιωχθεί η μέγιστη
δυνατή συμμετοχή για κάλυψη τόσο επιχειρησιακών αναγκών
των ενόπλων μας δυνάμεων με αξιοποίηση πόρων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ( ΕΤΑ ) όσο και της Αμυντικής
μας Βιομηχανίας.

Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος
Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ

Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων ( ΣΑΣΙ)
Μέλος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών 

( ΕΛΙΣΜΕ )

ΠΗΓΕΣ
NOTIFICATION  ON PERMANENT STRUCTURED COOPERA-

TION (PESCO)
Permanent Structured Cooperation - CHAILLOT PAPER N

142 — November 2017
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-mem-
ber-states-participating/

• Decision establishing Permanent Structured Cooperation
(PESCO) and determining the list of Participating Member
States 

• Declaration on PESCO projects by member states partici-
pating in PESCO 

• Overview of first collaborative PESCO projects 
• Defence cooperation: 23 member states sign joint notifica-

tion on the Permanent Structured Cooperation (PESCO) 
• EU cooperation on security and defence 
• Permanent structured cooperation factsheet (EEAS)

�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 
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Επγός (ΤΜΑ) Λουκάς Θεοδώρου

Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1952 (4η Σειρά ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 1980.

Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 12-3-2018 στον Ιερό
Ναό Αγίου Ισιδώρου στο 2ο Κοιμητήριο Αθηνών.

Απτχος (Ι) Ανδρέας Σόγιας
Γεννήθηκε το 1949 στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1969 (45η Σειρά Σ.Ι.)

και αποστρατεύτηκε το 2005.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις

13-3-2018 στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στο Αρώνι Ακρωτήριου Χανίων.

Σγός (ΤΤΗ) Εμμανουήλ Μανδηλαράς
Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1980 (32η Σειρά ΣΤΥΑ) και

αποστρατεύτηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 14-3-2018 στο

Κοιμητήριο Παπάγου.

Σμχος (Ι) Θεόδωρος Πετρόπουλος
Γεννήθηκε το 1951 στην Κουλούρα Αιγίου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1972 (48η Σειρά

Σ.Ι.) και αποστρατεύτηκε το 1992.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 20-3-

2018 στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στην Κουλούρα Αιγίου και η ταφή του στο
Κοιμητήριο Αιγίου.

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

Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ&

21η Μαρτίου. 
Παγκόσμια Ημέρα

Ποίησης
Η 21η Μαρτίου έχει καθιερω-
θεί ως η ¨Παγκόσμια Ημέρα
Ποίησης. Σε όλες τις πόλεις
του κόσμου, οι Λογοτεχνικές
Ενώσεις, Σύλλογοι, Πνευμα-
τικά Κέντρα κλπ, διοργανώ-
νουν εκδηλώσεις προς τιμήν
της ποίησης και των ποιητών.
Στις εκδηλώσεις αυτές, απαγ-
γέλλονται ποιήματα από νέους
ποιητές, γίνονται παρουσιάσεις
¨Ποιητικών Συλλογών¨
καθώς και βραβεύσεις. Τιμών-
τας τη μέρα αυτή, αφιερώνω το
ποίημα με τίτλο «Οι ποιητές και
ο Θεός» σε όλους τους απαν-
ταχού  Έλληνες ποιητές και
ποιήτριες. 

Ηλίας Γ. Σβάρνας

Οι ποιητές και ο Θεός
Οι ποιητές και ο Θεός
στον ίδιο δρόμο πάνε
κι όταν γράφουν ποιήματα
το χέρι Του κρατάνε.
Εκείνος με απλοχεριά
μες το μυαλό τους βάζει
νοήματα αγγελόηχα
κι ο νούς τους λουλουδιάζει.
Τότε αυτοί με δάκρυα
την πένα τους γεμίζουν 
απάνω στ΄ άψυχο χαρτί 
Εκείνον ζωγραφίζουν.
Και το χαρτί παίρνει ψυχή
παίρνει λαλιά, μιλάει 
χαρά κι ελπίδα στην στιγμή
στον άνθρωπο σκορπάει.

Ηλίας Γ. Σβάρνας



28-2-2018 

Τακτική Γενική Συνέλευση, όπου εκτός από τον οικονομικό
απολογισμό του έτους, μας έγινε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ενη-
μέρωση σε ότι αφορά τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορ-
θού από τον ιατρό κύριο Κωνσταντίνο Μαραβέγια. 

1-3-2018
Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των συναδέλφων μελών του

Παραρτήματος που διαμένουν στην επαρχία Αλμυρού, σε ότι αφο-
ρά την υποβολή αιτήσεων παραθερισμού και την αντικατάσταση
των παλαιών Δελτίων Ταυτότητας της Ένωσης, την Πέμπτη 1
Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος ε.α. κος
Βύρωνας Καρτσάνας, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο Σγο
ε.α. κο Εμμανουήλ-Αντώνιο Μίχαλο και τη Γραμματέα Χήρα Σγου
κα Εριφύλλη Τσίκα μετέβησαν στον Αλμυρό. Ευχαριστούμε θερμά
το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποστράτων Ε.Δ. και Σ.Α. Επαρχίας Αλμυρού
για την υποδοχή και τη φιλοξενία την οποία μας επιφύλαξε καθώς
και για τη διάθεση των εγκαταστάσεών τους. 

28-2-2018

Στα πλαίσια σύσφιξης των σχέσεων και εξυπηρέτησης των
συναδέλφων μελών του Παραρτήματος που διαμένουν στο Νομό
Φθιώτιδας, σε ότι αφορά την υποβολή αιτήσεων παραθερισμού
και την αντικατάσταση των παλαιών Δελτίων Ταυτότητας της
Ένωσης, την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Ασμχος ε.α. κος Βύρωνας Καρτσάνας, συνοδευό-
μενος από τον Αντιπρόεδρο Σγο ε.α. κο Εμμανουήλ-Αντώνιο
Μίχαλο, τη Γραμματέα Χήρα Σγου κα Εριφύλλη Τσίκα και τον
Ταμία Σμχο ε.α. κο Ευθύμιο Τσουκαλά, μετέβησαν τη Λαμία.  Μετά
το πέρας των διαδικαστικών θεμάτων, (συμπλήρωση εντύπων,
αιτήσεων κτλ), παρατέθηκε μικροδεξίωση στην οποία παρευρέ-
θησαν:

- Ταξχος κος Μπέλλος Βασίλειος Δκτης ΚΕΥΠ Λαμίας
- Οι Δκτες και αντιπροσωπεία βαθμοφόρων των Μονάδων της

Π.Α., Μ.Κ. Μοδίου και Ραχών
- Σχης ε.α. κος Παπαστεφάνου Ιωάννης και Ανχης ε.α. κος

Τσιγάρας Ιωάννης, εκπρόσωποι της Ε.Α.Α.Σ. Φθιώτιδος
- ε.α. συνάδελφοι από τη Φθιώτιδα

Ευχαριστούμε θερμά, τους συναδέλφους για την υποδοχή
και τη φιλοξενία που μας επιφύλαξαν.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Φρούραρχο
Λαμίας και Δκτή του ΚΕΥΠ Ταξχο κο Μπέλλο Βασίλειο για τη διά-

θεση της ΛΑΦ Λαμίας για τις ανάγκες της επίσκεψης καθώς και
τον Προϊστάμενο της ΛΑΦ και το προσωπικό αυτής για την άψογη
εξυπηρέτηση.

8-3-2018
Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ως συνημμένο

Δελτίο Τύπου.

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Μαρτίου,
στο κέντρο διασκέδασης 50-50, η εκδήλωση για τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, με συμμετοχή ογδόντα (80)
περίπου κυριών.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Σμαράγδα Κονιάκου για την εθε-
λοντική της προσφορά στην άρτια οργάνωση της εκδήλωσης, κα-
τά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και λαχειοφόρος,
τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για την ενίσχυση ε.α. συναδέλ-
φου, μέλους του Παραρτήματός μας.

Τυχερή της κλήρωσης ήταν η Σγος ε.α. Κα Αφροδίτη Μάμαλη
(φωτο), η οποία κέρδισε δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Rigas Hotel,
στη Σκόπελο καθώς και έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
προς και από τη Σκόπελο. Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του ξενο-
δοχείου για την προσφορά της.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών τελέσθηκε αγια-
σμός στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, χο-
ροστατούντος του εφημέριου του 424 ΓΣΝΕ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ –
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 

Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον
Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ παραβρέθηκε την 26η Φεβρουαρίου
2018  στην ημερίδα – εκδήλωση με τίτλο «Ασφαλιστικό –
Συνταξιοδοτικό – Συντάξεις Χηρείας που οργάνωσε ο   Σύλλογος
Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη]
με κεντρικό ομιλητή τον  εργατολόγο – νομικό κ. Γεώργιο
Ρωμανιά 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία  με φορείς
εργαζομένων και συνταξιούχων. Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης
συμμετείχε ως ένας από τους συνδιοργανωτές. 

Στην ημερίδα τονίσθηκε ιδιαίτερα η  ανάγκη τροποποίησης του
άρθρου 12 του ν.4387/2016 που αφορά στις Συντάξεις Χηρείας,
και υπήρξε  έντονος προβληματισμός για το μέλλον του
Ασφαλιστικού – Συνταξιοδοτικού προγράμματος

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Με δείπνο στο οποίο συμμετείχαν  γυναίκες συνάδελφοι  και
σύζυγοι μελών της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , γιορ-
τάσθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την Πέμπτη  8 Μαρτίου
2018 στις εγκαταστάσεις το Παραρτήματος. 

Ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ στο χαιρετισμό του  εκ μέρους του
Δ.Σ. αναφέρθηκε μεταξύ άλλων  στην πολύπλευρη και σημαντική
προσφορά της Γυναίκας  στην οικογένεια και στην κοινωνία και
απεύθυνε πρόσκληση για πιο ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του
Παραρτήματος.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ –
ΠΥΛΗ

MAΓΝΗΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Με τη συμμετοχή 120 περίπου εκδρομέων πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 11 Μαρτ 2018 προσκυνηματική επίσκεψη στις Ιερές
Μονές Βαρλαάμ και Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα.

Η θέα των πανύψηλων σκουρόχρωμων βράχων και τα φω-
λιασμένα στις κορυφές και στις σπηλιές τους «αιωρούμενα» μο-
ναστήρια, μας προκάλεσαν δέος που συνοδεύτηκε από συναίσθη-
μα σεβασμού σ΄ ένα τόπο ιερό, αναλλοίωτο και απαραβίαστο.

Ακολούθησε επίσκεψη στα Τρίκαλα  όπου απολαύσαμε το με-
σημεριανό φαγητό στις παραδοσιακές ταβέρνες του Κέντρου και
τον περίπατο  στις όχθες του Ληθαίου ποταμού που δίνει το δικό
του ξεχωριστό χρώμα στη ζωή της πόλης, ενώ στην περιήγηση
μας γνωρίσαμε και μερικά από τα αξιοθέατα όπως το Ρολόι, το
Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού, το τέμενος του Οσμάν Σαχ ή
Κουρσούμ Τζαμί,  την Κεντρική Γέφυρα του Ληθαίου και το
Μουσείο Τσιτσάνη.

Τελευταίος προορισμός πριν πάρουμε το δρόμο της επιστρο-
φής ήταν η πανέμορφη κωμόπολη της Πύλης, όπου θαυμάσαμε
το περίφημο τοξωτό πέτρινο γεφύρι που ενώνει τα δύο αντικριστά
βουνά Κόζιακα και Ίτανο  που διαχωρίζονται από τον Πορταϊκό
ποταμό και ήταν η μοναδική δίοδος των ορεινών πληθυσμών από
και προς την πεδιάδα των Τρικάλων.

Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο
από αυτούς που επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την περιοχή, όσο
και από αυτούς που είχαν την τύχη να  πραγματοποιήσουν ανάλογη
εξόρμηση και στο παρελθόν.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
7ήμερη εκδρομή στη Γαλλική και Ιταλική Ριβιέρα από 30/4 ως

6/5/2018, διοργανώνει το Παράρτημα Θεσσαλονίκης και ήδη το
ενδιαφέρον των συναδέλφων για συμμετοχή είναι πολύ μεγάλο.

Οι προσπάθειες του Δ.Σ για την καλύτερη οργάνωση με τις πιο
συμφέρουσες τιμές είναι συνεχείς και φαίνεται να έχουν την απο-
δοχή και εμπιστοσύνη των εκδρομέων.

Στις 20/10/2017 εορτή του Αγίου Αρτεμίου Προστάτη της
Ελληνικής Αστυνομίας το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
Σμήναρχος ε.α Αθανάσιος Κεραμιδόγλου.

Στις 20/10/2017 επέτειο για τα 105 χρόνια από την απελευ-
θέρωση της Πρέβεζας το Παράρτημα εκπροσώπησε ο
Αντιπρόεδρος Ασμχος ε.α Ηρακλής Διαμάντης.

Στις 24/11/2017  Ημέρα μνήμης για τα 72 χρόνια από την βύ-
θιση του ναρκαλιευτικού Πηνειός το Παράρτημα εκπροσώπησε
ο Ασμχος ε.α Ηρακλής Διαμάντης ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο
Μνημείο του Ναύτη.

Στις 8/11/2017  Εορτή της Πολεμικής Αεροπορίας στο
Αεροδρόμιο Ακτίου το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Ασμχος ε.α
Ιωάννης Παπα ευαγγέλου.

Στις 21/11/2017  στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Χαραλάμπους Πρέβεζας στην επίσημη δοξολογία για τον εορτα-
σμό των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Ασμχος ε.α Ιωάννης Παπαευαγγέλου.

Στις 24/11/2017 στην τελετή υποδοχής νεοεισαχθέντων
σπουδαστών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Ασμχος ε.α Ιωάννης Παπαευαγγέλου.

Στις 26/11/2017  στην τελετή για την Εθνική Αντίσταση το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Ασμχος ε.α Ιωάννης Παπαευαγγέλου
ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο Εθνικής Αντίστασης της
πόλεως μας. 

Στις 29/12/2017  Πραγματοποιήθηκε στην Λέσχη εορτή αν-
ταλλαγής ευχών μεταξύ των μελών και των οικογενειών τους.
Την εορτή ετίμησαν οι πρώην Διοικητές της 131ΣΜ  Υποπτέραρχοι
ε.α Γεωργιος Φωτάκης και Δημήτριος Κανέλλος.

Την 1-1-2018 στην Δοξολογία για την Πρώτη του νέου έτους
στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου παρουσία Θρησκευτικών
Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών το Παράρτημα εκπροσώπησε
ο Πρόεδρος Σμχος ε.α Αθανάσιος Κεραμιδόγλου.

Την 6-1-2018 στην εορτή Θεοφανείων στον Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Χαραλάμπους το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Σμχος
ε.α Αθανάσιος Κεραμιδόγλου.

Στις 14/1/2018  το Παράρτημα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ Χρυσόστομος. Στην τελετή τιμή-
θηκαν οι τεσσερις μεγαλύτεροι σε ηλικία συνάδελφοι του
Παραρτήματος για την προσφορά τους στην Πολεμική Αεροπορία. 

Στις 18/1/2018 στην Διακλαδική Λέσχη Αξιωματικών
Ιωαννίνων το Παράρτημα έκοψε την πίτα για τους συναδέλφους
που διαμένουν  στο Νομό Ιωαννίνων.

Στις 27/1/2018 στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των
Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Πρεβέζης το Παραρτημα εκπρο-
σώπησε ο Αντιπρόεδρος Ασμχος ε.α Ηρακλής Διαμάντης.

Στις 28/1/2018 στην κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΑΑΣ
Πρέβεζας το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Ασμχος
ε.α Ηρακλής Διαμάντης.

Στις 10/2/2018 στην εορτή του Πολιούχου της Πρέβεζας Αγίου
Χαραλάμπου το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Σμχος ε.α
Αθανάσιος Κεραμιδόγλου.

Στις 11/2/2018 στην κοπή της πίτας της ΕΑΑΑ στην Αθήνα
(Ζούμπερι) το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος.

1. Πραγματοποιήθηκε  σε ένα όμορφο αποκριάτικο περιβάλλον
με πολύ κέφι στο κέντρο ΄΄Κοράλλι΄΄ ο ετήσιος χορός του πα-
ραρτήματός 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 υπέ-
ροχους 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 συναδέλ-
φων. 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 εκδη-
λώσεις 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.

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΑΤΡΑ
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Hταν η 25η Φεβρουαρίου 1943, στο Κάιρο, όταν εξεδόθη η
διαταγή συγκροτήσεως της δεύτερης Μοίρας Διώξεως,
της 336 Μ, για την ενίσχυση της τότε ΕΒΑ, με 21 αεροσκά-

φη Hurricane και 25 χειριστές, με πρώτον Μοίραρχο τον Σμηναγό
Σπ. Διαμαντόπουλο και Αρχιμηχανικό τον Σμηναγό Μ. Ζαχαριάδη
και έδρα την Al Maza της Αιγύπτου. Από τότε μέχρι σήμερα η
Μοίρα άλλαξε οκτώ τύπους αεροσκαφών και πολλές έδρες. Από
το 1962 επιχειρεί από το αεροδρόμιο του Αράξου. Εκεί, λοιπόν,
προσκληθέντες τιμητικά ως διατελέσαντες Διοικητές της Μοίρας,
συγκεντρωθήκαμε την Παρασκευή, 23 Φεβ. 2018, για να γιορ-
τάσομε τα 75α γενέθλιά της, στις νέες εγκαταστάσεις με σύγχρο-
νο εξοπλισμό σε όλους τους τομείς. Παρών ο Αρχηγός του ΑΤΑ.
Οι ευλογίες, από τον Μητροπολίτη Πατρών. Έκλεισε η τελετή με
επίδοση αναμνηστικών στους πρώην Μοιράρχους (μικρή η συμ-
μετοχή) αλλά και σε μέλη οικογενειών φονευθέντων συναδέλ-
φων. Ένδειξη τιμής, στην οδό έμπροσθεν της Μοίρας δόθηκε το
όνομα του θρυλικού Διαμαντόπουλου.

Πως προσέρχεται κανείς σ’ ένα αεροδρόμιο που πρωτοπήγε
το 1969 και αποχωρεί το 1989, για να υπηρετήσει, με διαλείμ-
ματα, το F-104G Starfighter ως χειριστής, Αξιωματικός
Επιχειρήσεων, Διοικητής Μοίρας και Διοικητής Πτέρυγας;
Ευγνώμων προς τη Μοίρα, που μου εμπιστεύθηκε για δύο χιλιά-
δες ώρες πτήσεως τον Αστρομαχητή. Ευγνώμων προς τη μοίρα,
που μου επέτρεψε να το χειριστώ στα όριά του και ασφαλώς, ικα-
νοποιώντας σε υπέρτατο βαθμό τον αεροπορικό ρομαντισμό αλ-
λά και την συνεισφορά στην εθνική άμυνα. Ο ξεχωριστός του
ήχος είναι έντονα παρών, σου ραγίζει ηδονικά τα σωθικά και
επενδύει μουσικά τις όποιες σκέψεις, τους όποιους συνειρμούς.
Συνειρμοί επί συνειρμών. Βλέπεις τον υπόλογο να σου δείχνει
τον αντίχειρα, ελεύθερος για τροχοδρόμηση, και νοσταλγείς αυτή
την ιερή συνεργασία ιπταμένου και τεχνικού. Φεύγεις και παίρ-
νεις μαζί σου την αγωνία του για ασφαλή επιστροφή. Ακούς το
ελεύθερος για απογείωση, και νομίζεις ότι αντιπροσωπεύεις τον
ελεύθερο άνθρωπο. Και γιατί όχι; Ανασύρεις το σύστημα προσ-
γειώσεως και απαλλάσσεσαι από τις γήινες αλυσίδες, αφού προ-
ηγουμένως ο υπόλογος στο last chance δεν σε ματαίωσε επειδή
το βάκτρο δάκρυζε ή γιατί δεν άναβε το καντηλάκι του after burn-
er.

Και να, το τρακτεράκι ρυμουλκεί το F-104G έξω από το υπό-
στεγο γ’ βαθμού συντηρήσεως και σου το παραδίδουν για δοκιμή.
Σύσσωμος ο Ποιοτικός Έλεγχος. Οι υπεύθυνοι του συνεργείου
κινητήρων με σφιγμένα τα δόντια. Και σε λίγο, στα 35000’ για
έλεγχο του T-2 Reset, στα 2.2 mach, στους 121o C. Σκάφος και
κινητήρας στα όριά τους. Τα όργανα στατικής και δυναμικής πιέ-
σεως έχουν αναπηδήσει στιγμιαία στο 1 mach κι εσύ στην από-
λυτη ηρεμία. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς τι σκέφτονται οι τεχνι-
κοί που σε κατευόδωσαν. Το zoom up δεν πρέπει να καθυστερή-
σει, η ταχύτητα πρέπει να πέσει. Mε 45ο γωνία ανόδου, το pitot
εμβολίζει τον μαβί ουράνιο θόλο και μεταφέρεσαι στο στοχαστικό
‘‘επέκεινα’’. Προλαβαίνεις να δείς την τρελή περιστροφή του υψο-
μέτρου κάπου στα 62000’ και αναστρέφεις. Η σφαιρικότητα της
γής, εκεί στην ανάστροφο, σε μαγεύει. Και πάλι δεν έχεις την ευ-
χέρεια να διερωτηθείς, φαντασία ή πραγματικότης! Όλυμπος Χ,
ολοκληρώθηκε η δοκιμή; Εσύ στη στρατόσφαιρα και οι προϊστά-
μενοι με την αγωνία της αύξησης της διαθεσιμότητας. Αυτά τα
γήινα, καμιά φορά . . . 

Bλέπεις τον Θόδωρο, να κατέρχεται προς Άραξο, μετά από
δοκιμή, αλλά με TACAN ch. Ανδραβίδας. Και να ο αιφνιδιασμός
στο κατώφλι του ξένου αεροδρομίου. Βίαιος ο ελιγμός και το s-
tarfighter εκτός φακέλου πτήσεως. Το αλεξίπτωτο άνοιγε πλή-
ρως όταν τα πόδια του άγγιζαν το έδαφος. Η διαθεσιμότητα δεν
βελτιώθηκε. Πιο πέρα ο Χρίστος, έξω από το χωριό του πατέρα
του, θα βουτήξει στο φαράγγι του Λάδωνα και θα τυλιχθεί στα
ηλεκτροφόρα καλώδια. Θα προσγειωθεί ασφαλώς αλλά με τον
αστρομαχητή βαριά πληγωμένο. Και η διθεσιμότητα πάλι πεσμέ-
νη. Και ο Διοικητής τους με ειδική αναφορά να προσπαθεί να μα-
ταιώσει την παραπομπή τους σε κρίση πτητικής καταλληλότητος.
Θα μου το αναγνωρίσουν!

Πως σου φαίνεται; Θα ρωτήσει ο εκπαιδευτής. Το TF-104G
μόλις έχει απογειωθεί και βρίσκεται σε μεγάλη γωνία ανόδου
με παρατεταμένη μετάκαυση. Και ο εκπαιδευόμενος Σμηναγός,
‘‘δεν έχω χαρτί και μολύβι, να υποβάλλω εδώ και τώρα την πα-
ραίτησή μου’’. Την υπέβαλε, τελικά! Να και ο χαβαλές της καντίνας
σε έξαρση.

Σκέψεις ατελείωτες και συνειρμοί ατάκτως ερριμμένοι.
Βιώματα, λουσμένα στον τίμιο ιδρώτα, ιπταμένων και τεχνικών.
Εκεί στον χώρο της αποφασιστικής δράσης. Εκεί που ακουμπάει
η άμυνα της Χώρας. Και στο βάθος η αναμονή και η αγωνία της
οικογένειας. Ποιος να της εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει!
Ατέλειωτες οι ώρες επιφυλακής, σε ρόλο strike. Χειριστές –
οπλουργοί – τεχνικοί σε αρμονική συνεργασία με αυστηρές δια-
δικασίες για την παραλαβή του F-104G, φορτωμένο με το ειδικό
όπλο στον two man concept κύκλο. Η επιστροφή από την
Ποτίδαια, το πεδίο βολής για ειδικά όπλα, στα 21000΄σου έδινε

την ευχέρεια της περισυλλογής. Και να, περίεργος στόχος χαμη-
λά, στην κοιλάδα του Σπερχειού. Με μια βουτιά βρέθηκα πίσω
του, Αγγλικό Cambera, έριξε την ταχύτητα για να με stall-άρει,
ακόμα ακούω το shaker, στην προσπάθειά μου να κρατηθώ σε
κλειστό σχηματισμό. Το ΣΑΕ δεν εγνώριζε τίποτα!

Ακούω και τι δεν ακούω. Το αεροδρόμιο εκτός κριτηρίων λει-
τουργίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, μας προειδο-
ποιεί το weather forecast. Πλήττεται από διαδοχικές καταιγίδες.
Και η τετράδα F-104G από τα 29000’ αρχίζει κάθοδο. Είχαμε απο-
γειωθεί από Ολλανδία. Στα 23000’ βρισκόμαστε ήδη σε συνεχή
και συμπαγή νέφωση. Το TACAN εν τούτοις μας δίνει σταθερές
ενδείξεις και στην οθόνη του Radar διαγράφεται ευκρινώς η ακτή
του Grosseto, αλλά και τα καντηλάκια των καταιγίδων. Και ο σχη-
ματισμός σφιχταγγαλιασμένος. Στην penetration turn, μάταιες
προσπάθειες για απόκτηση επαφή με το GCA. Πολλές οι κλήσεις
και πολλές οι αλλαγές συχνοτήτων. Καμμία απάντηση.
Συνεχίζουμε, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνομε, χωρίς καμμία
συμπαράσταση. Τα μελανόμορφα σύννεφα μας περιτυλίγουν πε-
ρίεργα. Η τελική ευθεία διανύεται σε χρόνο δευτερολέπτων. Όχι,
δεν μας φάνηκε αιώνας. Αεροδρόμιο από κάτω μας, θα με ξαφ-
νιάσει ευχάριστα με την αναφορά του ο Νο 2. Ξεκολλάω από την
προσήλωση στα όργανα και βλέπω έδαφος. Ήμασταν στα 600’
στην αρχή του διαδρόμου και η καταιγίδα μπροστά μας, ελάχιστα
εκείθεν των ορίων του αεροδρομίου, μόλις είχε περάσει. Κάπου
εκεί άρχιζε να διακρίνεται και ένα πελώριο κίτρινο Dereck, πλου-
μίζοντας τη βιβλική πραγματικότητα. Όταν βρεθήκαμε στο 180ο
σκέλος, ακούσαμε αχνά σαν, ''ελεύθεροι για προσγείωση''. Και
μετά την προσγείωση και του τελευταίου, ακούσαμε καθαρά και
δυνατά, Bravo Grecia! Δεν θα είχαμε φθάσει στην πίστα και άλλες
σκηνές αποκαλύψεως. Το αεροδρόμιο στην καρδιά της επόμενης
καταιγίδας. Σε κάποια αίθουσα, ανταλλάξαμε μεταξύ μας κάποια
χαμόγελα αμηχανίας, αλλά εισέπραξα και τη βεβαιότητα της εμ-
πιστοσύνης του No 2, 3 και 4 προς τον αρχηγό τους.

Όχι, στο Klein Brogel ο καιρός είναι θαυμάσιος και η πελώρια
αγριόπαπια, αγουροξυπνημένη πορεύεται προς το πεπρωμένο
της. Αφήνοντας τα φρένα για απογείωση ως αρχηγός τριών F-
104G, στην περιφερειακή μου όραση παρεισφρύει κινούμενη
κουκίδα, χαμηλά στον ορίζοντα. Στο go-no-go, η σιλουέτα της
διαγράφεται χαρακτηριστικά. Αναχαίτιση των 090ο. Τέσσερις
εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου στο Starfighter και η ματαίωση
απογειώσεως είναι έως απαγορευτική στα 210 Knots. Με την
απογείωση, αμέσως ανάσυρση του Σ/Π, και η νήσσα νομίζω ότι
περνάει από κάτω μου. Το αφος σε κανονική λειτουργία. Ο σχη-
ματισμός κλειστός, πορεία για τον προορισμό μας. Οι No 2 και 3
ελέγχουν εξωτερικά το αφος μου. Τίποτε το ασυνήθιστο. Στην
πίστα του Grosseto (πάλι), ο Ιταλός υπόλογος με υποδέχεται ευ-
φρόσυνα, και αφού τοποθέτησε τους τροχοεμποδιστήρες, εμφα-
νίζεται μπροστά μου λέγοντας κάτι σαν, αυτή την πάπια ποιός θα
την πάρει; Την κρατούσε από τον λαιμό. Ήταν κοκαλωμένη. Είχε
σφηνωθεί στις θυρίδες του συστήματος προσγειώσεως!
Φωτογραφήθηκα μαζί της, αλλά χάνοντας το τσαντάκι μου, μετά
από χρόνια, έχασα και τη φωτογραφία. Ανεπανάληπτο ντοκου-
μέντο.

Από το Torrechon της Ισπανίας θα αναχωρήσουμε έκθαμβοι
από το μουσείο του Prado, έκπληκτοι από τα flamengos και των
συμπεθέρων τη φιλοξενία. Με τα τρία ισπανικά F-104G κατευ-
θυνόμαστε στο Cagliari για ανεφοδιασμό. Visibility απεριόριστη,
όπως λέγαμε παλαιότερα. Και ο αρχηγός του σχηματισμού να μην
πείθεται, στις συνεχείς αναφορές μας, ότι κατευθυνόμαστε σε
λάθος (παρακείμενο) αεροδρόμιο. Την τελευταία στιγμή, ντρο-
παλά και ένοχα, τα μαζέψαμε για τον κανονικό μας προορισμό! 

Και η χιονισμένη κορυφή της Δίφρυς σε απόσταση αναπνοής
βγαίνοντας σε κάθοδο από τα σύννεφα, πώς να ξεχαστεί! Τα έχου-
με πεί αναλυτικά στην ανάρτηση, ‘‘Με αφορμή έναν Πίνακα’’, του
δεξιοτέχνη, στο χειριστήριο και στον χρωστήρα, Νίκου
Μανουσάκη.

Και η εμπλοκή στο Back-9, με ταυτόχρονη έλξη των χειρολα-
βών εκτινάξεως, πώς να διαγραφεί; Όχι, εκτίναξη δεν έγινε, ευ-
τυχώς. Έλλειπε, ίσως, η αυτοπεποίθηση, για το κανονικό τρά-

βηγμα. Και σε χρόνο μηδέν, οι πυροσβέστες στη σκηνή, με αυτο-
θυσία για να σβήσουν το φλεγόμενο αφος. Μέσα από εκεί βγήκα,
με ένα μικρό έγκαυμα στην ωμοπλάτη, χάρις στα γάντια και την
αντιπυρική φόρμα. Ευγνώμων!

Στο νότιο contact car, ο αείμνηστος Μπατάσης θα προλάβει
να αναφωνήσει, ώ, ώ, ώ! Το F-104G στο κατώφλι του α/δ, λίγο
πρίν την επαφή, περιστρέφετεται, ιδανικό half roll. BLC malfunc-
tion. Προώθηση της μανέττας και η κανονικότητα αποκαθίσταται.
Ζητάω άδεια για επανάληψη κύκλου, με πνιγμένη φωνή . . . και
η προσγείωση κανονική. 

Αυτός ο σχηματισμός επιδείξεως, ρόμβος των εννέα α/φών
F-104G, σε πήγαινε σε άλλα επίπεδα ρομαντισμού. Τρέμουλο
στα ποδωστήρια σήμαινε οτι τα καυσαέρια του προηγουμένου
ριπίζανε το δικό σου ανόδου-καθόδου, και τότε ήσουν στη σωστή
θέση. Πολύς ιδρώτας, και καμμία σκέψη για emergency κατα-
στάσεις. 

Όχι, δεν έχω κρατήσει για ενθύμιο την κόκκινη ταινία ασφα-
λείας του Bull Pup. Δεν ρίξαμε και λίγα στη νήσο Καράβια. Ναι,
δεν ήταν εύκολη η τηλεκατεύθυνση. Αλλά οι βολές στην Κρανέα
με πραγματικές βόμβες από τα 11000’ με 45ο βύθιση και άφεση
στα 6000’, 450 Knots και flaps επάνω, ήταν κάτι το ξεχωριστό.
Άριστη η δουλειά των οπλουργών. Δεν ενθυμούμαι κάποιο πα-
ρατράγουδο. 

Αλλά ο Τζάνες, συνεργάτης μου στο Γραφείο Βολής, αυτο-
σχεδίαζε, ακούγοντας πάντα εκλεκτή μουσική, και μοντάροντας
τις ταινίες φωτοπολυβόλου, τραβηγμένες στοχεύοντας αερο-
δρόμια, κεραίες, πλοία, αλλά και καταφύγια γυμνιστών . . . Και
να, τα συγχαρητήρια! 

Ποιος είναι ο καλλίτερος κινητήρας jet, θα ρωτήσω έναν εκ-
παιδευτή, στο Σχολείο Ασφαλείας Πτήσεων στο Los Angeles.
Και ο βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ με πολλές πολεμικές
αποστολές με F-105 θα με ρωτήσει, τι αεροσκάφος πετάς, F-
104G του λέω. Great! θα αναφωνήσει. It’ s the J-79 engine, the
answer. Και η σκέψη αμέσως στο Συνεργείο Κινητήρων του
Αράξου. Ευγνώμονες στους Νικηφοράκη, Τριάντη, και όλους,
εκείνα τα δύσκολα χρόνια.

Σωρός οι εικόνες, οι σκέψεις και οι συνειρμοί. Μοιάζει με
μνημείο αρετής και προσφοράς. Αλλά η παρατεταμένη νοερή
ενατένισή του, μέσα από την πραγματικότητα των ημερήσιων δια-
ταγών, τις ομιλίες, τις προσευχές και τις δεήσεις της τελετής, δεν
είναι δυνατή. Αρχίζει να γίνεται δυσδιάκριτος στη σκέψη του πρό-
ωρου και αδόκητου χαμού του συναδέλφου. Σαράντα ένας από
συστάσεως της Μοίρας. Και αυτός ο βωμός μετατρέπεται σε συν-
τρίμμια. Εκεί το σφάλμα επιβλέψεως, εκεί το σφάλμα του αρχη-
γού σχηματισμού, εκεί το πεπρωμένο του καθενός μας. Εκεί και
η αβάσταχτη ορφάνια της οικογένειας. Και ο σπαραγμός της μά-
νας, αγόρι μου, αστέρι μου, γιατί έδυσες τόσο νωρίς. Ποιός
Μοίραρχος να την παρηγορήσει. Ποιός Διοικητής να της συμπα-
ρασταθεί. Και ποιά Πολιτεία να της απαλύνει τον πόνο.

<<Υπάρχει ώρα σιωπής, καθ’ ήν απαυδισμένη χωρίς πνοή,
χωρίς φωνή η φύσις όλη μένει, // ότε κι αυτός ο ποιητής τη δάφνη
του πετάει και εις γωνίαν αφανή τη λύρα του κρεμάει.// Ίσως στη
δύσιν της ζωής η λύρα επιστρέψει, όταν χιόνος στέφανος το μέ-
τωπόν του στέψει.// Τότε τα μάτια μου υγρά θα στρέψω στα οπί-
σω, το στάδιο του βίου μου κατ’ ίχνος θα μετρήσω.// Και πριν στης
λήθης τα νερά το πλοίον μου αράξει, θέλω να γράψω, αν ζείς,
και θέλω σου φωνάξει, καθώς ο Εκκλησιαστής: Τα πάντα μαται-
ότης, έρως και δόξα και ηδονή και κάλλος και νεότης>>. Για να
αντιγράψομε τον Πατρινό ποιητή των αρχών του 1800, Αντώνη
Καλαμογδάρτη.

Ευχόμαστε η 336 Μοίρα και το Αεροδρόμιο Αράξου να είναι
πάντοτε στις διακεκριμένες εθνικές επάλξεις. Οι Έλληνες πολί-
τες ξαναστρέφουν με αξιώσεις την προσοχή τους στην Πολεμική
Αεροπορία!

Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος
Υ.Γ. Στη φωτογραφία, Παπάζογλου, Νούσιας, Στεργίου, Παπούλης,

Βόρης, Πανταζόπουλος, Νικολακάκος, Γκιώκας και Χτζηδάκης,
πλαισιώνουν τον αρχαιότερο επιζώντα χειριστή της 336 Μ, συμ-
παθέστατον κ. Παντελίδη.

Με αφορμή μιά επέτειο...
Γενέθλια 336 Μοίρας


