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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ

το Συμβούλιο της Επικρατείας συνεχίζονται οι διαδικασίες κρίσεως της συνταγματικότητας του
Ν.4387/16 ,γνωστού ως Ν. Κατρούγκαλου. Οι
τρεις Ενώσεις αποστράτων, με γνώμονα την προάσπιση
των συμφερόντων των μελών τους, πρωτοστατούν και
συμμετέχουν σε όλες τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας
για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που τόσα
κακά έχει επιφέρει και θα επιφέρει ακόμη πολύ χειρότερα στους συνταξιούχους. Το Συντονιστικό Συμβούλιο
των 3 Ενώσεων συμμετείχε στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν έξω από ΣΤΕ στις 17
,23& 31 Μάιου 2018
Επειδή τίποτα δεν έχει κριθεί και επειδή τίποτα δεν
σου χαρίζετε αν δεν το διεκδικήσεις καλούμε όλους
στους συναδέλφους να ξεσηκωθούν και να παρίστανται
μαζικά και δυναμικά στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
που θα πραγματοποιήσει το Συντονιστικό Συμβούλιο το.
Δεν ζητούμε αλλά ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ;
• Απόδοση δικαιοσύνης (Δίκαιη δίκη )
• ΙΣΟΝΟΜΙΑ
• Τερματισμό της φτωχοποίησης και εξαθλίωσης
μας
• Όχι στην εξαθλίωση των συντάξεων.

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΡΘΡΑ

Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι:

‘‘Μνημόσυνος Ημέρα’’
• Σελίδα 6-7

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ: Προς ΥΟΟ/ΓΛΚ/
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
• Σελίδα 7

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ: Προς Υπ.Εργασίας
• Σελίδα 8

Η Τουρκία με αριθμούς
• Σελίδα 9

Ο επίβουλος γείτονας

1. Όπως μας είναι γνωστό από 1/1/2019, οι συντάξεις
που μας έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις του
Ν. 4387/2016 (1/7/2016) θα επανυπολογιστούν και σύμφωνα και με το άρθρο 1 του Ν.4472/2017:
α. Από 1/1/2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης μας είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον
επανυπολογισμό της, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το
ποσό που περικόπτεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18%
της καταβαλλόμενης βασικής σύνταξής μας ως η σημείωση
στον κατωτέρω Α. ΠΙΝΑΚΑ. Αν μετά τον προσδιορισμό του
ύψους του ποσού του 18% το ποσό της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ είναι μεγαλύτερο αυτού, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι
την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή
των συντάξεων, ενώ αν το ποσό της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ δεν υπερβαίνει το 18% περικόπτεται εξ’ ολοκλήρου και
β. Από 1/1/2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξής μας είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον
επανυπολογισμό της, τότε το ποσό που θα προκύψει προσαυξάνεται κατά το 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα

εντός 5 ετών.
2. Κατόπιν σχετικών πληροφοριών από αρμόδιους φορείς και τηλεφωνικών σας επαφών θεωρήσαμε σκόπιμο να
σας ενημερώσουμε πιο αναλυτικά, ότι για τον τρόπο του
επανυπολογισμού της νέας σύνταξής μας λαμβάνονται
υπόψη:
α. Η συνταξιοδοτική μας πράξη που ισχύει πριν την
1/7/2016 (πράξη 2014 ή 2015 ή 2016 πριν 1/7/2016) στην
οποία πράξη αναγράφονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ήτοι, το ποσό των συντάξιμων αποδοχών μας και η συνολική ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ υπηρεσία μας και
β. Το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης που μας καταβάλλεται, (κατά προτίμηση του τελευταίου μήνα) και το
οποίο εκδίδεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον Ε.Φ.Κ.Α (πρώην
Γ.Λ.Κ) / ΔΝΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ, στο οποίο αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία.
3. Λαμβάνοντας υπόψη μας και τους κατωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ, φρονούμε ότι μπορείτε να προβείτε στον επανυπολογισμό της νέας σύνταξής σας, στον προσδιορισμό του
ποσού της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ σας ΔΙΑΦΟΡΑΣ κλπ. ήτοι:
Συνέχεια στη σελίδα 11

• Σελίδα 16

H γενοκτονία των Ποντίων
• Σελίδα 16

YΓΕΙΑ
Οσφυαλγία - «ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ»
• Σελίδα 10

Κύριοι Συνάδελφοι:
Κατόπιν πληροφοριών σας και ελέγχου των αρχικών δηλώσεών μας της φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2017 σας πληροφορούμε ότι στις βεβαιώσεις του αρμόδιου φορέα (Γ.Λ.Κ.) για το συνολικό ποσό των συντάξεων
που μας καταβλήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017 στην οποία ποσό έχει συμπεριληφθεί και το ποσό που μας χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 (επιστροφή παρακράτησης υγειονομικής περίθαλψης) έχει γίνει λάθος στο καθαρό
ποσό της κύριας σύνταξής μας, προφανώς εκ παραδρομής δηλαδή λάθος στην πράξη ποσού ακαθάριστων συντάξεων
μείον (-) σύνολο κρατήσεων, το οποίο λάθος διαπιστώθηκε και από το Γ.Λ.Κ. με αποτέλεσμα να προβεί στην έκδοση
νέας βεβαίωσης. Όσοι είχαμε ήδη προβεί στη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 θα πρέπει
να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες αφού έλθουμε σε επαφή ή με το λογιστή μας ή με την εφορία στην οποία ανήκουμε ή με Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
Εκ της ΕΑΑΑ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ
Συμπληρώνονται όσον ούπω 60 χρόνια από τότε που οι νεαροί Ίκαροι της 33ης Σειράς Ικάρων, οι Μηχανικοί της 10ης
Σειράς Μηχανικών και οι Ηλεκτρονικοί της 4ης Σειράς
Ηλεκτρονικών, φορτωμένοι με όνειρα για την καινούργια
τους ζωή, διάβαιναν την πύλη της Σχολής Ικάρων. Σήμερα
80άρηδες πλέον, ζούν με τις αναμνήσεις των χρόνων που πέρασαν στα Αεροδρόμια, στις κορφές των βουνών, ή στα
Επιτελεία. Στις αναμνήσεις αυτές δεν υπάρχουν σκιές, διότι
τις δυσκολίες των περιστάσεων τις ωραιοποιούσε η πίστη
στο σκοπό, το υψηλό και ακμαίο ηθικό και η αλκή της νιότης.
Μερικές από τις αναμνήσεις αυτές θέλουμε να επαναφέ-

ρουμε στη μνήμη μας, κατά την επικείμενη συνάντησή μας,
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Οκτωβρίου τ.ε. και
ώρα 11:00 στη Λέσχη Αξιωματικών Παπάγου (Πλατεία Αγ.
Γεωργίου). Η συνάντηση θα είναι άνευ συζύγων.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως ενημερώσουν σχετικά για την προσέλευσή τους μέχρι τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου
τους:
Στέλιο Ξαρχουλάκο : τηλ. 6932-742092
Νίκο Μουζόπουλο : » 6944-100500
Γιώργο Κασσαβέτη : » 6983-506601

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ 2
Τηλ. 2106594623-1
Φ.900/ΑΔ. 5776
Σ. 1168
Αθήνα, 10 Μαΐου 18

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Επιστολή Επιχειρήσεων ΣΕΠΑ Ελληνικού
ΣΧΕΤ: α. Το από 20 Ιαν 14 Μνημ. Συνεργ. ΥΠΕΘΑ - «Ελληνικό ΑΕ» (ΟΣΣ)
β. Φ.801/1643/Σ.326/8 Φεβ 18/ΓΕΑ/Δ6/2 (ΟΣΣ)
γ. Αρ.Πρωτ. 161/9 Μαρ 2018/ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ (ΟΣΣ)
δ. Η από 20 Μαρ 18 Επιστολή Επιχειρήσεων ΣΕΠΑ Ελληνικού
ε. ΥΣ 342α/28 Μαρ 18/ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ (ΟΣΣ)
ζ. ΥΣ 547/20 Μαρ 18/ΓΕΑ/ΕΓΑ/1 (ΟΣΣ)
Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

η. Φ.801/951/Σ.242/2 Απρ 18/ΣΕΠΑ (ΟΣΣ)
1, Σας γνωρίζουμε, σε απάντηση ανωτέρω (δ) σχετικής
επιστολής, τα ακόλουθα:
α, Σύμφωνα με τη (γ) σχετική επιστολή της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΕ» και τις προβλέψεις του (α) όμοιου Μνημονίου
Συνεργασίας, αποτελεί υποχρέωση της ΠΑ να εκκενώσει
και να παραδώσει, εντός έξι (6) μηνών, ελεύθερους προς
χρήση όλους τους χώρους του Συγκροτήματος, ήτοι έως
30 Ιουνίου 2018.
β. Υπό την ανωτέρω παραδοχή και λαμβάνοντας υπόψη
το εξαιρετικώς περιορισμένο διαθέσιμο χρονικό περιθώριο, σε σχέση με τον εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης των
εργασιών μετεγκατάστασης, καθώς και το υψηλό κόστος
της μετεγκατάστασης, εκδόθηκε η (β) σχετική απόφαση μετεγκατάστασης του ΣΕΠΑ υπό νέα μορφή, με τη διατήρηση
των δραστηριοτήτων εκείνων μόνο, που εξασφαλίζουν τη
συνέχιση της διαδικασίας των τριγωνικών πωλήσεων,
προς κάλυψη των αναγκών του προσωπικού (προμήθειες
ειδών σε Λέσχες, Πρατήρια Καταναλωτικών Αγαθών,
Κυλικεία), καθώς και των Μονάδων - Υπηρεσιών της ΠΑ

(είδη Τροφοδοσίας και λοιπές προμήθειες υλικών και μέσων).
γ, Ως καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας λιανικών
πωλήσεων του Συγκροτήματος, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του στην περιοχή του Ελληνικού, έχει οριστεί
το Σάββατο 21 Απριλίου 2018,
δ, Το ΣΕΠΑ, και με βάση τα καθοριζόμενα στο (α) σχετικό
Μνημόνιο Συνεργασίας, έπρεπε να εξασφαλίσει την ομαλή
και εύρυθμη λειτουργία του και στο πλαίσιο αυτό συνεργάσθηκε με επιχειρήσεις, είτε με υπογραφή νέων
Πολιτικών Συνεργασίας, είτε με εσωτερικές διαμορφώσεις, αλλαγές και τροποποιήσεις εσωτερικών χώρων. Σε
κάθε περίπτωση όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν
επίγνωση του ρίσκου της πιθανής μετεγκατάστασης ή αναστολής λειτουργίας του, Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις εσωτερικές μετεγκαταστάσεις, αυτές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν επιθυμίας και σχετικών επιστολών των ενδιαφερομένων εταιριών και σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόσθηκαν μονομερώς από το Συγκρότημα.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

7/6/2018
18/6/2018.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα
που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων » θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή.
Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να
μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε
ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.
ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα

ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως
δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του
συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην εφημερίδα
του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι τις 5 εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή , η οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία
των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει το
Δ.Σ..Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ΄
ανάγκην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α..
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση
των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα
κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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®ANAKOINΩΣΕΙΣ

Συνάντηση 20ης σειράς ΣΤΥΑ (50 Χρόνια 1968-2018)
Στις 19-20 Μαϊου 2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η συνάντηση της 20ης σειράς ΣΤΥΑ
στο θέρετρο του ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ.
Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη και συγκινητικές
στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν πολλοί συνάδελφοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την παρέλευση
σχεδόν 50 χρόνων.
Οι περισσότεροι τώρα πια τελείως διαφορετικοί
από τα δεκαοχτάχρονα παιδιά που πριν πενήντα χρόνια είχαν περάσει αξέχαστες στιγμές στα χρόνια της
σχολής. Τώρα παρά τα άσπρα τους μαλλιά και τις
κοιλίτσες παρέμειναν όλοι τους ζωηροί και κεφάτοι.
Όλοι έκαναν σαν μικρά παιδιά όταν μεταξύ των παρευρισκόμενων εμφανίζονταν και αναγνώριζαν κάποιο συνάδελφο που είχαν να τον συναντήσουν πολλά χρόνια.
Αναμνήσεις και ιστορίες από τις ευχάριστες αλλά
και από τις δύσκολες στιγμές ξαναζωντάνεψαν και
συζητήθηκαν για πολλές ώρες.
Οι πρώτοι επισκέπτες από όλα σχεδόν τα μέρη
της πατρίδας μας όπου διαμένουν, κατέφθασαν από
το απόγευμα της Παρασκευής και ταχτοποιήθηκαν
στα δωμάτια τους όπως είχε προγραμματιστεί.
Η κύρια συνάντηση – συνεστίαση ξεκίνησε το
Σάββατο 11:30 με μνημόσυνο και κόλλυβα στο εκκλησάκι του ΚΕΔΑ, για τους 27 συναδέλφους που
έχουν φύγει από την ζωή. Στην συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι μετέβησαν στο χώρο του εστιατορίου εκεί προσφέρθηκαν κόκκινα τριαντάφυλλα για
τις κύριες και αναμνηστικό μπρελόκ με το έμβλημα
της σχολής από την μια πλευρά και εγχάρακτη η ημε-

19Α σειρά 50 χρόνια
1968 - 2018
ΣΣ . Τ . Υ . Α
Με την συμπλήρωση εφέτος 50 χρόνων από την είσοδό
μας στην Π.Α, γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούμε
ξανά ολοι μαζί. Η συνάντηση σχεδιάζεται να γίνει στο ΚΕΔΑ
Ζούμπερι στα μέσα του Οκτωβρίου..
Καλούνται όλοι οι συμμαθητές να παραβρεθούν στο
πρώτο μας ραντεβού, μετά από 50 χρόνια, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, συνοδεύμενοι ή όχι κατα την
κρίση τους .
Να θυμηθούμε μέσα από τη διαδρομή μας μέχρι σήμερα
όλες αυτές τις ιστορίες που ζήσαμε, και σίγουρα έχουμε
πολλές απ’ αυτές να πούμε.
Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες, θα ανακοινωθούν στην πορεία .
Συντονιστής: Κώστας Καλιακάτσος τηλ. 6937431442
e.mail: koskaliak@gmail.com
FaceBook: Kostas Kaliakatsos.

ΔΩΡΕΕΣ υπέρ ΠΑΣΥΒΕΤΑ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων της Πολεμικής
Αεροπορίας (ΠΑΣΥΒΕΤΑ) για την ενίσχυση του έργου του
ευχαριστεί τους:
• Υπτχο (Ι) εα Γεώργιο Παπαδάκη (3.000,00€) για την
ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.
• Απτχο (Ι) εα Γεώργιο Πλειώνη (500,00€) στη μνήμη της
αγαπητής του συζύγου Δήμητρας.
• Ταξχο (Ι) εα Παναγιώτη Τσιριγώτη (50,00€) στη μνήμη
των πεσόντων Αεροπόρων.
• Αφες Ταγκαλάκη (30,00€) στη μνήμη του αδελφού τους
Γεωργίου Ταγκαλάκη.»

ρομηνία 1968 – 2018 50 χρόνια από την αρχή.
Στην συνέχεια έγινε ο χαιρετισμός και το καλωσόρισμα από τον υπεύθυνο της συγκέντρωσης
Αριστοτέλη Καδίτη. Ακολούθησε ο πανηγυρικός λόγος για την επέτειο από τον αρχηγό Στέργιο Γιατσίδη,
ο οποίος αναφέρθηκε στα όμορφα αλλά και δύσκολα χρόνια της σχολής. Ακολούθησε πλούσιο γεύμα
και αρκετοί ήρθαν στο κέφι και χόρεψαν. Κατόπιν
έγινε η κοπή μιας ωραίας τούρτας με το έμβλημα
της σχολής για την επέτειο των 50 χρόνων.
Το βράδυ του Σαββάτου όσοι έμειναν και ήταν αρκετοί, έγιναν μια μεγάλη παρέα και πέρασαν ευχάριστα με πολύ κουβέντα και άπειρες ιστορίες από το

παρελθόν, μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Την
Κυριακή 20 Μαΐου μετά τον πρωινό καφέ και την καλή κουβέντα, αποχαιρετιστήκαμε και οι τελευταίοι
με πολλές ευχές να πραγματοποιηθούν και άλλες
συναντήσεις με περισσότερους συμμετέχοντες μέσα
στην ερχόμενη, εάν είναι δυνατόν πενταετία.
Η συντονιστική επιτροπή ευχαριστεί τον διοικητή
του ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ και γενικά όλο το προσωπικό
για την φιλοξενία.
Για την συντονιστική επιτροπή
Αριστοτέλης Καδίτης
Σ/μχος Ε.Α

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 22ας ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ
Πριν 48 χρόνια, την 12 Οκτωβρίου 1970, ξεκινήσαμε από καθε γωνιά της πατρίδας μας και συναντηθήκαμε κατά την εισαγωγή μας στην ΣΤΥΑ,
στο Τατόι, με ένα σφίξιμο στο στομάχι, φοβο, αμηχανία αλλά και ένα φτερούγισμα περηφάνειας στη
νεανική και αυθόρμητη τότε ψυχή μας. Δώσαμε
στην Πατρίδα ακέραια, την δύναμη, ορμή και τον
ενθουσιαμό της νιότης μας.
Περάσαμε εντατική εκπαίδευση, σκληρές δοκιμασίες τα δύσκολα εκείνα χρόνια, ορκιστήκαμε,
ξαναπήγαμε στα 4 σημεία του ελληνικού ορίζοντα
να υπηρετήσουμε την Πατρίδα που σε αυτή δώσαμε
όρκο. Μια ζωή, ατελείωτες ώρες εργασίας και
προσφοράς... Κάναμε οικογένειες, παιδιά, χάσαμε
γονείς, συγγενείς και δυστυχώς νέους και άξιους
συναδέλφους....
Και το Σάββατο, την 5 Μαίου 2018, ΞΑΝΑΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΜΕ η 22η σειρά ΣΤΥΑ στη Σκοτίνα με
πολλή αγάπη, συγκίνηση, νοσταλγία, χαρά και χιούμορ...
Η νοσταλγία και η συναδελφική αγάπη στάθηκε
πάνω από την λήθη του αμείλικτου χρόνου, τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, την οικονομική
κρίση και τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Ξύπνησε μέσα μας η νεανική καρδιά...οι αναμνήσεις, τα πειράγματα, οι κοινές εμπειρίες. Η πρώτη
επαφή με όλους ξάφνιασμα, ξέσπασμα ενθουσιασμού, χαράς και λίγα δάκρυα...
Χαρήκαμε τις λίγες ώρες που βρεθήκαμε, την
φιλοξενία στο ΚΕΔΑ Σκοτίνας, το δείπνο, την εξαιρετική ορχήστρα, μα πάνω απο όλα την Συνάντησή
μας. Θυμηθήκαμε με πόνο, όσους τόσο πρόωρα
έφυγαν....Μας έλειψαν όσοι δεν κατάφεραν να έρθουν και να τους δούμε.
Ευχαριστούμε θερμά:

• Το ΚΕΔΑ/Σκοτίνας για την θερμή φιλοξενία.
• όλους τους συναδέλφους που ήρθαν από όλη
την Ελλάδα.
• τους συναδέλφους Ιωάννη Ιωάννου και
Στάθη Ταχούλα για την πρωτοβουλία της επιτυχούς διοργάνωσης,
• την χήρα του αειμνήστου συναδέλφου
Γιώργου Ντάνα για το κέρασμα στην μνήμη του
συζύγου της.
• Τον συνάδελφο Φάνη Τσακαρδώνη για το
ποίημα που συνέθεσε, εκφώνησε και τις μνήμες που τόσο έντονα και γλαφυρά μας ξύπνησε.
• τον συνάδελφο Γιάννη Ντούνα που με την παρουσία, το ταλέντο και το τραγούδι του, μας
χάρισε ένα αξέχαστο γλέντι.
• Τον συνάδελφο Θανάση Αντωνίου που με την
εύστοχη παρέμβασή του αναφέρθηκε στους
συναδέλφους που πρόωρα έφυγαν από τη ζωή
και στα διαρκή αισθήματα αγάπης που τρέφουμε για αυτούς.
• Όλους όσους συνεισέφεραν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση.
Πριν χωριστούμε με την ολόθερμη χειραψία του
αποχαιρετισμού, ανανεώσαμε το ραντεβού συνάντησής μας για ημερομηνία που θα καθοριστεί, για
τα 50 χρόνια.
Ας μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός να βρεθούμε
όλοι μαζί υγιείς και ευλογημένοι, αποδεικνύοντας
στο διηνεκές ότι μας συνδέει η συγγένεια που τόσο
εύστοχα ονομάζεται ΣΥΝ- ΑΔΕΛΦΙΚΗ!!
Στο επανιδείν Αδέλφια και φίλοι !!!!
ΣΜΧΟΣ (ε.α.)
Ιωάννης Αμουτζόπουλος
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ –
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Μετά την ετήσια Γ.Σ. του Συλλόγου μας, που διεξήχθη
στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ την 3η Μαρτίου 2018,
και την επίσκεψη στον οικισμό μας, που πραγματοποιήσαμε
με επιτυχία την 9η Μαΐου 2018, σας προσκαλούμε και περιμένουμε να σας συναντήσουμε στην Γενική Συνέλευση
του Συνεταιρισμού μας, του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, που έχει
εξαγγελθεί να γίνει το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 και από
ώρας 10.00’ στο Αεροδικείο Αθηνών, Δημ. Σούτσου 40,
Αμπελόκηποι.
Όπως γνωρίζετε, ενώ έχει εξαγγελθεί ότι θα γίνει σύντομα διοικητική υπαγωγή και ένταξη του Οικισμού μας από
τον «ΙΚΑΡΟ» στον Δήμο Καρύστου, υπάρχουν ακόμα σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν πριν
πραγματοποιηθεί και αρχίσει να λειτουργεί στην πράξη η
νέα υπαγωγή μας.
Ο Σύλλογός μας πιστεύει ότι ακόμα και εάν δεν αντιμετωπισθούν από τον Συνεταιρισμό μας στη παρούσα φάση
τα θέματα αυτά, θα εξακολουθούν να υφίστανται και να
πιέζουν και με την καινούργια οργανωτική υπαγωγή, με
αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η επίλυσή τους.
Ως τέτοια θέματα αναφέρουμε επιγραμματικά τα ακόλουθα και θα περιμένουμε να ακούσουμε στην Γενική
Συνέλευση τον προγραμματισμό του Συνεταιρισμού μας
για την αντιμετώπισή τους, που να ικανοποιεί με δίκαιο
τρόπο και τις δύο πλευρές (Συνεταιρισμός – Οικοπεδούχοι):
Α) Περιουσιακά και διαχείρισης περιουσίας (διαχείριση
αγορασμένης και μη ρυμοτομημένης έκτασης, ελικοδρόμιο, διάθεση όλων των οικοπέδων του οικισμού, υπογραφή συμβολαίων από όλους τους οικοπεδούχους και παρόμοια θέματα).
Β) Οικονομικά θέματα του Συνεταιρισμού και των
Οικοπεδούχων Μελών (είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών
Οικοπεδούχων και συνδρομών και οφειλών από νέα
Μέλη).
Γ) Έργα ανάπτυξης στο κοινόχρηστο παραλιακό κτήμα
(όπως αυτά έχουν εξαγγελθεί κατά καιρούς χωρίς να έχει
συγκεκριμενοποιηθεί η έκταση, ο προϋπολογισμός και ο
τρόπος χρηματοδότησής τους).
Δ) Φορέας και τρόπος Διαχείρισης των έργων αξιοποίησης του παραλιακού κοινοχρήστου κτήματος, θέμα για το

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
19ης ΣΕΙΡΑΣ
ΣΥΔ (1974)
Την 9 Ιουλίου 2018 θα συναντηθούμε στις εγκαταστάσεις
της ΣΥΔ οι απόφοιτοι της 19ης
Σειράς.
Με το δεδομένο ότι πλησιάζει και ο χρόνος του οριστικού
τέλους της λειτουργίας της
Σχολής, θεωρούμε χρέος μας
να τελέσουμε ένα τελευταίο
προσκλητήριο στον χώρο , που
δεν έπαψε για μας να θεωρείται
ιερός και να έχει στιγματίσει τη
ζωή μας.
Η συνάντηση αυτή θα μας
δώσει την ευκαιρία σύσφιξης
και διατήρησης των δεσμών
μας και να επαναφέρουμε στη
μνήμη μας τις μέρες της νεότητας μας και της πορείας μας στις
τάξεις της Π.Α.
Καλή αντάμωση!!!!!!!
Ευχαριστώ πολύ
Σγος ε.α. Νικόλαος
Μυλώσης

οποίο πρέπει να γίνει παρουσίαση νομικο-τεχνικού-οικονομικού προγράμματος στους Οικοπεδούχους, οι οποίοι
θα πρέπει να αποφασίσουν τελικά για την υλοποίησή του.
Ε) Ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής του οικισμού, ώστε να διαθέτουν όλα τα οικόπεδα του οικισμού
παροχή νερού και πρόσοψη σε οδικό δίκτυο, σύμφωνα με
το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού μας.
Στ) Επίσημος προγραμματισμός και υλοποίηση των κατά
καιρούς εξαγγελθέντων έργων, όπως θεματικά πάρκα, εκκλησία, εμπορικό κέντρο, επιδοτούμενα προγράμματα ανάπτυξης, ηλεκτροφωτισμός, οδικός φωτισμός, κλπ.
Ζ) Κατάρτιση προγράμματος συντήρησης των έργων
υποδομής του Οικισμού μας, και υπογραφή πρωτοκόλλου
με Δήμο Καρύστου για την εφαρμογή του προγράμματος
αυτού και μετά την περίοδο υπαγωγής του στον Δήμο
Καρύστου.
Η) Τακτική και αξιόπιστη ενημέρωση των Μελών του
Συνεταιρισμού, ιδίως του προγράμματος Αετού Καρύστου,
για ότι τους αφορά, όπως εκτελούμενα και προγραμματισμένα έργα, σχετικές δαπάνες, οικονομικές συμφωνίες
και δεσμεύσεις και παρόμοια θέματα. Τονίζεται και πάλι
ότι οι Οικοπεδούχοι θα δέχονται να επιβαρύνονται με δαπάνες για τις οποίες θα έχουν ενημερωθεί λεπτομερώς και
αναλυτικά και θα έχουν επίσημα αποφασίσει / ψηφίσει,
αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή η πληρωμή ποσών που τυχόν
θα τους αναλογίζονται.
Ο Σύλλογός μας θέτει για το επόμενο διάστημα ως στόχους και επιδιώξεις του την υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους ώστε να
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των Οικοπεδούχων –
Μελών μας.
Για το θέμα του Κτηματολογίου, σας προτρέπουμε να
μελετήσετε την σχετική ανακοίνωση του Συνεταιρισμού
μας τόσο στην ιστοσελίδα του (www.osmosa.gr), όσο και
στην Η.Τ.Α. Θα χρειασθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις σε κατηγορία οικοπεδούχων, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει πρόσφατα και ενημερωμένα Τοπογραφικά των οικοπέδων τους και του κοινόχρηστου παραλιακού κτήματος. Δεδομένου ότι το Κτηματολογικό γραφείο θα αρχίσει
να λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2018 ο Σύλλογός μας θα

επανέλθει έγκαιρα με λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα, σε
συνεργασία με τον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
Κλείνουμε την παρούσα ενημέρωσή αναφέροντάς σας
ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου
προβληματίζεται σοβαρά για την δυνατότητα του
Συλλόγου μας να συνεχίσει την λειτουργία του με τις παρούσες συνθήκες συμμετοχής ελάχιστου ποσοστού Μελών
από τους Οικοπεδούχους Καρύστου. Σε λιγότερους από
οκτώ μήνες θα πρέπει να εκλέξουμε νέα όργανα Διοίκησης
του Συλλόγου μας, ο οποίος μάλιστα έχει αποφασισθεί να
αλλάξει μορφή και δραστηριότητες, μετονομαζόμενος σε
Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αετού
Καρύστου «Ο ΙΚΑΡΟΣ». Για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθεί
η πλαισίωση του Συλλόγου μας με τουλάχιστον τέσσερα
ή πέντε νέα Μέλη για την λειτουργία του, σε αντικατάσταση
ελλειπόντων ή ηλικιωμένων Μελών με πολυετή προσφορά στον Σύλλογο. Παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειές μας
δεν έχουμε δεχθεί ακόμη καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος
για πλαισίωση του Συλλόγου μας και αναμένουμε ώστε να
γίνει δυνατή η διάσωση και συνέχιση λειτουργίας του
Συλλόγου.
Μετά από τα παραπάνω, σας προσκαλούμε να λάβετε
μέρος στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας
το Σάββατο 16-6-2018, να ζητάτε και να λαμβάνετε τον
λόγο και να ψηφίζετε με σύνεση για τα θέματα που μας
αφορούν άμεσα ή έμμεσα.
Περιμένουμε επίσης την εκδήλωση του ενδιαφέροντος
σας, ώστε να ενισχυθεί ο Σύλλογός μας και να καταφέρει
να συνεχίσει την λειτουργία του επ’ ωφελεία των
Οικοπεδούχων του.
Με εκτίμηση
Γεώργιος Θ. Κάργας
Πρόεδρος του Συλλόγου Οικοπεδούχων
Αετού Καρύστου.
Κωνσταντίνος Δελλής
Γραμματέας του Συλλόγου Οικοπεδούχων
Αετού Καρύστου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Το Μάιο του τρέχοντος έτους ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Βετεράνων της Πολεμικής
Αεροπορίας (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.) είχε δύο σημαντικές
εκδηλώσεις με σκοπό την προβολή ιστορικών
στιγμών της Π.Α..

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Με την κήρυξη του Ελληνοιταλικού πολέμου
το 1940 η Σχολή Αεροπορίας λειτούργησε στο
Άργος. Ο ΠΑΣΥΒΕΤΑ από το 2012 τιμά κάθε χρόνο, στην επέτειο του τέλους του Β΄Π.Π. το 2ου
Δημοτικού Σχολείου Άργους, όπου στεγάστηκε
το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ιπταμένων (ΕΚΙ).
Στη διάρκεια της εφετινής τελετής του
Συνδέσμου, που έγινε την Τετάρτη 9 Μαΐου, μίλησαν ο Διευθυντής του Σχολείου κ.
Πασπαλιάρης και ο Αντιπρόεδρος των
Βετεράνων Ταξχος (Ι) εα κ. Νίκος Παγώνης, που
αναφέρθηκαν στο ιστορικό της λειτουργίας της

Σχολής Αεροπορίας στο Άργος. Ακολούθησε εορτή όπου οι μαθητές, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους, παρουσίασαν τις κυριότερες στιγμές της ιστορίας της πόλης από την αρχαιότητα
μέχρι το 1940. Η τελετή έκλεισε με βράβευση της
καλύτερης έκθεσης μαθητών της 6ης τάξης με
θέμα την αεροπορική ιδέα. Αξιοσημείωτο υπήρξε
το γεγονός παράδοσης στον Σύνδεσμο δώρου,
που φιλοτεχνήθηκε από μαθητή του Σχολείου.

Ασία στον αγώνα των Ηνωμένων Εθνών για την
προάσπιση της ελευθερίας της Δημοκρατίας της
Νοτίου Κορέας.
Την τελετή, που διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία η 123ΣΤΕ, τίμησαν η Πολεμική μας
Αεροπορία με εκπροσώπηση του κυρίου ΑΓΕΑ
από τον Διοικητή της ΔΑΕ Υπτχο (Ι) Λαμπράκη
Δημητρίου και εκπροσώπους Ενώσεων
Συνδέσμων και Σωματίων.
Μετά το Ιστορικό που παρουσίασε ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Υπτχος (Ι) εα Δημήτριος Λαζάρου
και το προσκλητήριο νεκρών που εκφώνισε ο
Βετεράνος της Κορέας Ταξχος (Ι) εα Γεώργιος
Παντελίδης ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
από τους εκπροσώπους των φορέων που τίμησαν
με την παρουσία τους τη σεμνή αυτή τελετή.

Κατά την επιστροφή τα Μέλη του Συνδέσμου,
αφού συνφάγανε με δασκάλους του Σχολείου,
επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της
Νεμέας με το πολύ αξιόλογο Μουσείο.

ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΤΟΥ 13ου ΣΜΗΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ
ΚΟΡΕΑΣ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων
Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Δεκελείας τίμησε το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 τη μνήμη των
αεροπόρων της Π.Α. που έπεσαν στην μακρινή

Την Εκδήλωση έκλεισε Συνεστίαση των Μελών
του Συνδέσμου και των προσκεκλημένων στην
Λέσχη Αξιωματικών της 123ΣΤΕ, για να εορταστεί η 63η επέτειος της επιστροφής από την
Κορέα του 13ου Σμήνους που έγινε 23 Μαΐου του
1955.
Γραμματεία του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.
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ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 Τ.Κ.10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103802241-2103820271
FAX: 2103825393
Αριθμ. Πρωτ:

Αθήνα 7 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
ΚΟΙΝ: 251ΓΝΑ
ΕΑΑΑ /Δνων Σύμβουλος (2)
ΕΑΑΑ /ΥΓΕΙΟΝ. ΘΕΜΑΤΑ (2)
ΘΕΜΑ

: Δικαίωμα Νοσηλείας στο 251ΓΝΑ και Χορήγηση Βεβαιώσεων

ΣΧΕΤ: Φ.700/ΑΔ18431/Σ3953/30-11-2012/251ΓΝΑ/ΔΝΣΗ Τ.Ε.-Ε-Ε/ΤΜ. ΟΡΓ.
1 Σας πληροφορούμε ότι δικαίωμα εισόδου και νοσηλείας
στο 251ΓΝΑ έχουν οι κατωτέρω:
α. Ο απόστρατος συνάδελφος που είναι μέλος της ΕΑΑΑ.
β. Η οικογένεια του αποστράτου ήτοι:
(1) Ο/η σύζυγός . Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την ελευθέρας εισόδου.
(2) Τα τέκνα του. Διευκρινίζεται:
Τα τέκνα μέχρι το τέλος των σπουδών τους (συνήθως 22
ετών) υποχρεωτικά σφαλίζονται από τον γονέα τους και δικαιούνται νοσηλείας. Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την ελευθέρας εισόδου.
Τα μεγαλύτερα της ηλικίας αυτής δικαιούνται νοσηλείας
εφόσον είναι ασφαλισμένα σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (πχ.
Δημόσιο , ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ κλπ). Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ
με την ελευθέρας εισόδου.
Τα παιδιά που είναι άγαμα και άνεργα (δηλαδή) ανασφάλιστα
δικαιούνται ΜΟΝΟ δωρεάν νοσηλείας και με την προσκόμιση
βεβαιώσεως ως το Υπόδειγμα 1. Μπορούν να εξεταστούν δωρεάν αλλά πρέπει να πληρώσουν, σύμφωνα με το ισχύον
κρατικό τιμολόγιο, για τις εξετάσεις που θα χρειαστεί να
κάνουν. Η έκδοση της βεβαίωσης αυτής γίνεται από την ΕΑΑΑ
και από τα παραρτήματα και υπογράφεται για την ΕΑΑΑ από τον
Δντα σύμβουλος για την ΕΑΑΑ και για τα παραρτήματα από τους
Προέδρους. Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την ελευθέρας εισόδου.
γ. Οι γονείς και των δύο συζύγων. Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ
με την ελευθέρας εισόδου.
δ. Οι αδελφές και οι αδελφοί του/της αποστράτου Αξιωματικού. Για την είσοδο τους στο 251ΓΝΑ και για την νοσηλείας

του απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεως ως το Υπόδειγμα 2.
Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την αστυνομική τους ταυτότητα και
με την επίδειξη της βεβαίωσης Νοσηλείας.
ε. Τα παιδιά των αποστράτων αξιωματικών οποίων και οι
δύο γονείς έχουν αποβιώσει και εφόσον είναι ασφαλισμένα σε
κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (πχ. Δημόσιο , ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ
κλπ) και για την νοσηλείας του απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεως ως το Υπόδειγμα 3. Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την
αστυνομική τους ταυτότητα και με την επίδειξη της βεβαίωσης
Νοσηλείας.
2. Για την έκδοση της βεβαιώσεως του υποδείγματος 1
(άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα) απαιτούνται να προσκομισθούν
στην ΕΑΑΑ ή στα παραρτήματα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αποστράτου
για να βεβαιωθεί ότι πρόσωπο για τον οποίο ζητά την βεβαίωση
είναι τέκνο του.
Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αποστράτου (της ΕΑΑΑ).
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του τέκνου.
Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην
οποία ο γονέας θα δηλώνει ότι το τέκνο του είναι άγαμο, ανασφάλιστο και άνεργο. ΠΡΟΣΟΧΗ τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα ΜΟΝΟ νοσηλείας στο Νοσοκομείο και ΟΧΙ
εξετάσεων στο εξωτερικά Ιατρεία. Μπορούν να εξεταστούν
δωρεάν αλλά πρέπει να πληρώσουν, σύμφωνα με το ισχύον
κρατικό τιμολόγιο, για τις εξετάσεις που θα χρειαστεί να
κάνουν.
3. Για την έκδοση της βεβαιώσεως του υποδείγματος 2 (για
τα αδέλφια αποστράτου) απαιτούνται να προσκομισθούν στην
ΕΑΑΑ ή στα παραρτήματα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Προσοχή : Στο πατρικό όνομα του γονέα των αδελφών)
Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αποστράτου (της ΕΑΑΑ).
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του
αδελφού/ής. Η έκδοση της βεβαίωσης αυτής γίνεται από την
ΕΑΑΑ και από τα παραρτήματα και υπογράφεται για την ΕΑΑΑ
από τον Δντα σύμβουλος για την ΕΑΑΑ και για τα παραρτήματα
από τους Προέδρους.
4. Για την έκδοση της βεβαιώσεως του υποδείγματος 3 (για
τα παιδιά των αποστράτων αξιωματικών των οποίων και οι δύο
γονείς έχουν αποβιώσει) απαιτούνται να προσκομισθούν στην
ΕΑΑΑ ή στα παραρτήματα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Προσοχή : Στο πατρικό όνομα του γονέα των τέκνων) ή πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών (Προσοχή : Στο πατρικό όνομα του γονέα των
τέκνων).
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του τέκνου.
Η έκδοση της βεβαίωσης αυτής γίνεται από την ΕΑΑΑ και από
τα παραρτήματα και υπογράφεται για την ΕΑΑΑ από τον Δντα
σύμβουλος για την ΕΑΑΑ και για τα παραρτήματα από τους Προέδρους.
5. Οι βεβαιώσεις για τα άγαμα και τα ανασφάλιστα τέκνα
ισχύουν για έξι (6) μήνες ενώ οι Βεβαιώσεις για τα παιδιά των
αποστράτων αξιωματικών των οποίων και οι δύο γονείς έχουν
αποβιώσει και για αδέλφια ισχύουν για πέντε (5) χρόνια)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 Τ.Κ.10677 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ: (210)-38.02.241 – 38.20.271
FAX: (210)-38.25.393
Αθήνα ....../......./201

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Κρανιάς
Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α.

ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 Τ.Κ.10677 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ: (210)-38.02.241 – 38.20.271
FAX: (210)-38.25.393
Αθήνα ....../......./201

ΒΕΒΑΙΩΣΗ NΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΥ-ΑΔΕΛΦΗΣ

Βεβαιώνεται ότι:

Βεβαιώνεται ότι:

O/Η……………………………(1).του……..............……...και με
αριθμό Ταυτότητας...........................(2)..........................................
...............................τυγχάνει τέκνον του (3)................................
(4)...........................................................................................................
......του.................με (Α.Μ.) ........................ δικαιούται Νοσηλείας
στο 251 Γ.Ν.Α., βάσει της Φ700/ΑΔ.18431/30-11-12/Τμ.
Οργάνωσης/251ΓΝΑ που αφορά τους δικαιούχους ενδονοσοκομειακής περίθαλψης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Η ΝΟΣΗΛΕΙΑ των τέκνων αυτής της κατηγορίας
θα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

Ο /(1)………………του …………….......................και με αριθμό
Ταυτότητας …….........(2)……….....…τυγχάνει αδελφ..... του (3)
………… ε.α. (4) ………………………………………………………
… του ……….. με ΑΜ (T- ……....) και δικαιούται νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στο 251 Γ.Ν.Α.,
βάσει της Φ.750/ΑΔ.18431/30-11-12/ΓΕΑ/Τμ. Οργάνωσης/251 ΓΝΑ που αφορά τους δικαιούχους ενδονοσοκομειακής περίθαλψης του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας, η δε δαπάνη νοσηλείας του/ης θα βαρύνει τον
Ασφαλιστικό του Φορέα.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΑΑ
ΑΣΜΧΟΣ (Ρ) ε.α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΑΑ
ΑΣΜΧΟΣ (Ρ) ε.α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Καββούρης
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 Τ.Κ.10677 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ: (210)-38.02.241 – 38.20.271
FAX: (210)-38.25.393
Αθήνα ....../......./201
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ
Βεβαιώνεται ότι:
Ο /(1)……………………………του …………… … και με αριθμό
Ταυτότητας ………… (2)……………………τυγχάνει τέκνου.
του θανόντος (3) ………… ε.α. (4) ……………………… του …
…………….. με ΑΜ (T- …… ) και δικαιούται νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στο 251 Γ.Ν.Α.,
βάσει της Φ.750/ΑΔ.18431/30-11-12/ΓΕΑ/Τμ. Οργάνωσης/251 ΓΝΑ που αφορά τους δικαιούχους ενδονοσοκομειακής περίθαλψης του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας, η δε δαπάνη νοσηλείας του/ης θα βαρύνει τον
Ασφαλιστικό του Φορέα.
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΑΑ
ΑΣΜΧΟΣ (Ρ) ε.α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

(Θέση Σφραγίδας)
(Θέση Σφραγίδας)

(Θέση Σφραγίδας)
Σημείωση: Η βεβαίωση ισχύει για το 251 ΓΝΑ για έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.
Επώνυμο – Όνομα (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) δικαιούχων τέκνων
Εκδούσα Αρχή – Ημερομηνία
Βαθμός (ε.ε.- ε.α.)
Επώνυμο – Όνομα (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Στρατιωτικού)

Σημείωση: Η βεβαίωση ισχύει για το 251 ΓΝΑ για πέντε (5)
από την ημερομηνία έκδοσης.
(1) Επώνυμο – Όνομα (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) δικαιούχων τέκνων
(2) Εκδούσα Αρχή – Ημερομηνία
(3) Βαθμός (ε.ε.- ε.α.)
(4) Επώνυμο – Όνομα (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Στρατιωτικού)

Σημείωση: Η βεβαίωση ισχύει για το 251 ΓΝΑ για πέντε (5)
από την ημερομηνία έκδοσης.
(1) Επώνυμο – Όνομα (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) δικαιούχων τέκνων
(2) Εκδούσα Αρχή – Ημερομηνία
(3) Βαθμός (ε.ε.- ε.α.)
(4) Επώνυμο – Όνομα (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Στρατιωτικού)

Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Ραντεβού 251ΓΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι από 01/06/2018, πέραν των εργασίμων ημερών, θα υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας των δικαιούχων
με την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου για ραντεβού και τις αργίες (από 09:00 έως 20:00), στο τηλ. 2107463300.
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‘‘Μνημόσυνος Ημέρα’’

ι προσευχές και οι δεήσεις, σε μυστηριακό απόηχο . . . και το θυμίαμα βαρύ! Λίγα
αγριολούλουδα του Μαγιού, μαζεμένα σε
κάποια ρεματιά, ελάχιστη τιμή, στον βωμό της
αρετής και της εθνικής προσφοράς, που, αλλοίμονο, πολλές φορές φαντάζει σωρός ερειπίων.
Ας είναι, αυτή τη φορά, στη μνήμη του Σμηναγού
Γιώργου Μπαλταδώρου. Ήταν 12 Απριλίου
2018, 12:15 το μεσημέρι, όταν με το Mirrage συνάντησε το πεπρωμένο του, κάπου στο Αιγαίο,
αντιμέτωπος με κάποια νεφική κατάσταση αλλά
και με τον εαυτόν του.
Τελικά, υπάρχει πεπρωμένο; Ηχεί παράξενα
η ερώτηση! Η μυθολογική προσέγγιση του ζητήματος τροφοδοτεί, ίσως, την ευτραπελία. Ο φιλοσοφικός στοχασμός εντείνει την απορία. Η επιστημονική τεκμηρίωση αναζητείται. Και ο δογματισμός, απλώς, αναστατώνει την όποια πίστη.
Θα δεχθούμε, ότι η πρόοδος, η κίνηση προς τα
εμπρός, είναι συνυφασμένη με το πεπρωμένο
του ανθρωπίνου γένους. Ίσως, διότι έτσι το θέλησε ο Προμηθέας, που έδωσε τη φωτιά στον άνθρωπο, χωρίς να του πει πρόσεξε να, ή πώς να,
μην καείς. Και η πτήση είναι πρόοδος, πρόοδος
φωτιάς. Είναι επίτευγμα του πολιτισμού και της
τεχνολογίας που δημιούργησε ο ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος. Είναι επίτευγμα της έμφυτης, της θεϊκής, της δαιμονικής τάσης του ανθρώπου προς τους αναβαθμούς της ευδαιμονίας,
την αχαλίνωτη ορμή της ψυχής προς το απόλυτο
ωραίο με προκλητική, πολλές φορές, περιφρόνηση στον θάνατο. Είναι μια τάση, που ως προς
την αφετηρία της παρουσιάζεται ως ανθρώπινο φαινόμενο,
αλλά όχι ανθρώπινο ως προς το απροσδιόριστο τέλος.
Βέβαια, σε αυτή την φαινομενικά αχαλίνωτη ψυχική ορμή αντιτίθεται η δύναμη της φρονήσεως. Είναι η ψυχική κατάσταση
όπου ο άνθρωπος αντικρίζει με απόλυτη καθαρότητα τον κόσμο της αντικειμενικής πραγματικότητας. Αυτή, μόνη, εξασφαλίζει στον άνθρωπο την εσωτερική βεβαιότητα εναντίον
των μεταπτώσεων της τύχης, ή, ό,τι με τον όρο τύχη υπονοείται από τον καθένα μας. Αλλά το πρόβλημα είναι, ότι η φρόνηση αυτή δεν αγοράζεται, δεν υπαγορεύεται, δεν . . . δεν . . .
Μόνον αποκτάται. Πώς; Κατά τρόπον απροσδιόριστο! Ρώμη,
λοιπόν, μετά φρονήσεως, είπαν!
Ξεφυλλίζοντας τις προσωπικές αεροπορικές σημειώσεις,
από κάποια εισήγηση σε σεμινάριο ασφαλείας πτήσεων, αντιγράφω μεταξύ των άλλων: Γίνεται αποδεκτό, ότι όσο περισσότερο κατακτά ο άνθρωπος την αντικειμενική πραγματικότητα τόσο περισσότερο μειώνεται το ποσόν των φαινομένων που αποδίδονται στην τύχη. Αλλά, κάποιο περιστατικό
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαίο, ειμή μόνον σε σχέση με
την ατέλεια των γνώσεών μας. Σε σχέση προς την άγνοια της
τάξεως των αιτίων, δηλαδή. Η άγνοια του αιτίου δημιουργεί
τη δοξασία περί τυχαίου, και η δοξασία περί τυχαίου μεταβάλλει την τύχη σε αίτιο. Αλλά η περί τυχαίου δοξασία είναι
δοξασία εξ υποκειμένου. Τι είναι δοξασία; Πάντως, δεν είναι
ούτε απλή γνώμη, αλλά ούτε και επιστήμη. Με άλλα λόγια, η
τύχη είναι ‘‘αγνοούμενη νομοτέλεια’’. Σ’ αυτήν αποδίδονται
όλα εκείνα τα φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν
με τον νόμο της αιτιότητας, διότι τα αίτια που τα προκάλεσαν
είναι ασύλληπτα ή αστάθμητα. Αυτό το ασύλληπτο τροφοδοτεί την καθολική αντίληψη περί του Πεπρωμένου. Την υπερβατική αναγκαιότητα, τη μοιροκρατία, με άλλους όρους.
Όμως, είμαστε οι πρωταγωνιστές της αποφασιστικής
δράσης. Επιτελούμε το καθήκον, ναι, με ρομαντισμό και ως
διάκονοι της αεροπορικής ιδέας, αλλά και με υψηλό το αίσθημα της εθνικής προσφοράς. ‘‘Πάντων τιμιώτερον η πατρίς’’! Πού; Εκεί όπου η φλόγα και η ταχύτητα, το στιμόνι και
το υφάδι, υφαίνουν τον εθνικό αμυντικό ιστό. Εκεί όπου
ακουμπάει η άμυνα της Χώρας. Ναι, είμαστε η άμυνα της
Χώρας. Και δεν επιτρέπεται να λοξοκοιτάμε προς τη μοιροκρατία. Όταν, λοιπόν, ένας κρότος διαταράξει το θυμικό μας,
όταν μια στήλη καπνού κόψει τη συνέχεια του ορίζοντος, όταν
ένας παφλασμός ταράξει τη θάλασσα του Αιγαίου, πιθανόν
να είμαστε ενώπιον ενός αεροπορικού ατυχήματος. Και το
ατύχημα αυτό θα είναι ένα αιτιατό, με συγκεκριμένες διαστά-

σεις στο χώρο και τον χρόνο, που πρέπει να καταγραφούν και
να προσμετρηθούν. Και να η θεωρία της αιτιοκρατίας. Και να
ο τέταρτος κανόνας της λογικής. Κάθε αιτιατό έχει την αιτία
του. Και ποιά είναι η αιτία της αιτίας; Είμαστε πλέον στην αφετηρία της διερευνήσεως του ατυχήματος, βεβαίως, χωρίς
μοιροκρατικούς όρους. Και στο τέλος της διαδρομής, με
σφιγμένη την καρδιά, τις περισσότερες φορές, θα αποφανθούμε, στο σχετικό πόρισμα, ‘‘Σφάλμα χειριστού συνιστάμενον . . . ’’! Όμως, στο σφάλμα αυτό, συμπληρώνουμε με έμφαση, θα μπορούσε να υποπέσει ο οποιοσδήποτε από εμάς!
Αλλά εμείς, πάντοτε, κλείνουμε την παρένθεση της κάθε αεροπορικής τραγωδίας με τον αφορισμό, έ . . . σε μένα δεν θα
μου τύχει! Χμ! Και η μοιροκρατία ξανά παρούσα, έστω και σε
λανθάνουσα μορφή!
Τα λουλούδια προβάλλονται στο βαθύ γαλάζιο του ελληνικού ουρανού. Και μοιάζουν να ακουμπάνε σε απροσδιόριστη νεφική κατάσταση. Ναι, απροσδιόριστη μπορεί να είναι
και η συμπεριφορά του χειριστού του μονοθέσιου μαχητικού
εντός αυτής, κυρίως, όταν θα πρόκειται για απρογραμμάτιστη
– ακούσια είσοδο. Ναι, οι νεφικές καταστάσεις θέλουν ιδιαίτερη προσοχή! Πρίν δύο περίπου χρόνια, σε χρόνο ανύποπτο
θα λέγαμε, ο καλός συνάδελφος Χρίστος Νικολόπουλος, με
άγνωστη αφορμή, αλλά με έκδηλη φιλοφρονητική διάθεση,
μου υπενθύμισε το δώρο που είχα απευθύνει σε όλους τους
χειριστές κάποια παραμονή Πρωτοχρονιάς. Με πόση πατρική
στοργή, θυμάμαι, αλλά και με πόση συναίσθηση προϊσταμένου είχα προβεί στη χειρονομία! Το δώρο έφερε τον ‘‘εμπορικό’’ τίτλο, <<Η Μάχη που δεν πρέπει να χαθεί>>! Ήταν ένα
μακροσκελές άρθρο, που είχα γράψει όταν επέστρεψα από
τις ΗΠΑ, όπου είχα παρακολουθήσει μαθήματα ασφαλείας
πτήσεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στο USC
του Los Angeles. Και στο ‘‘περιτύλιγμα’’ (διαβιβαστικό) τους
έλεγα, μεταξύ των άλλων: ‘‘Το προσφέρω σε όλους, αντί άλλου δώρου, με την ευκαιρία του νέου χρόνου, με την ελπίδα
ή την ευχή να αποτελέσει, για τον καθένα ξεχωριστά, αφορμή
για περισσότερη σπουδή και προετοιμασία της πτήσεως εντός
νεφών και αναγνώριση της ανάγκης για ρεαλιστικότερη εξάσκηση στην πτήση δι’ οργάνων’’. Ναι, η χρονιά που έφευγε,
όπως και πολλές προηγούμενες, σημαδεύονταν από στοιχεία
τραγικότητας, με ‘‘θύτη’’ τον παράγοντα ‘‘καιρός’’.
Μαζί με το περιτύλιγμα, συνημμένες και τριάντα πέντε
οδηγίες για πτήσεις υπό IMC συνθήκες, βγαλμένες από σωρευμένη εμπειρία, και παραπληρωματικές προς τα όσα τα εγχειρίδια πτήσεων και οι υπηρεσιακές διαταγές υπαγορεύουν,
και τα όσα στα σχετικά σεμινάρια διδάσκονται. Κάποιες από

αυτές: Απαραίτητη προϋπόθεση για μια ασφαλή πτήση εντός νεφών ή σε απόλυτο σκοτάδι, αποτελεί και
η ψυχολογική άνεση του χειριστού. . . Χρειάζεται κυρίως αυτοπεποίθηση, ότι οι διαδικασίες ασφαλούς
χειρισμού του αεροσκάφους θα εκτελεστούν σωστά
και ότι θα προληφθεί η δημιουργία παραίσθησης, ή
αν εμφανισθεί θα αντιμετωπισθεί σωστά. . . Αυτή η
αυτοπεποίθηση εξασφαλίζεται με τη λεπτομερή σχεδίαση και προετοιμασία πριν εισέλθουμε στη θέση
του χειριστού, και οπωσδήποτε πριν εισέλθουμε
στην όπoια νεφική κατάσταση . . . Δεν κάνουμε διατρήσεις νεφών εν καθόδω σε μη ελεγχόμενες περιοχές. . . Πάντα εξασφαλίζουμε όρια ασφαλείας
ύψους. . . Σε περίπτωση που εκδηλωθεί παραίσθηση
δείχνουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα όργανα του
αφους. . . Δεν παραλείπουμε να κοιτάζουμε και την
οθόνη του Radar (σε λειτουργία). Θα μας βοηθήσει
να απαλλαγούμε από την παραίσθηση. Είναι σαν να
βλέπουμε έδαφος. . . Όταν αισθανθούμε παραίσθηση
(χρειάζεται δύναμη για να το παραδεχθούμε) το αναφέρουμε, πιέζουμε το button τού ασυρμάτου και
όποιος μας ακούσει . . . Αν ο έλεγχος του αφους είναι
αδύνατος, εγκαταλείπουμε. Καθώς και πολλές άλλες λεπτομέρειες. . .
Αλλά γιατί τόση έμφαση στα νέφη και στην παραίσθηση; Αυτό είναι και το περιεχόμενο του ‘‘δώρου’’! Ας πάρουμε, λοιπόν, μια γεύση από το οκτασέλιδο άρθρο, που είχε δημοσιευτεί και στο περιοδικό ‘‘Η ΠΤΗΣΗ’’, τον Οκτώβριο 1975.
>> Δύο χειριστές αεριωθουμένων αφών, σε
εκτέλεση νυκτερινής ναυτιλίας μεγάλου ύψους, διαχωρίστηκαν (έσπασαν) εξ αιτίας νέφους κατακορύφου αναπτύξεως. Όταν συναντήθηκαν, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εκτός νεφών, ο ένας χειριστής παρετήρησε ότι το
άλλο αφος ίπτατο υπεράνω αυτού ανάστροφα. Όταν και οι
δύο χειριστές περισυνελέγησαν, μετά την επιτυχή εγκατάλειψη των αφών, την οποία υπαγόρευσε η επικίνδυνη κατάσταση που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει παλεύοντας με τα σύννεφα, και άρχισαν να αναφέρονται στις φάσεις του ατυχήματος, διαπιστώθηκε ότι ο χειριστής, ο οποίος ανέφερε ότι παρετήρησε το άλλο αφος σε ανάστροφη στάση, ήταν εκείνος
που στην πραγματικότητα πετούσε ανάστροφα!
>> Καταστάσεις κωμικοτραγικές εκτυλίσσονται ενίοτε,
εκεί στους ουρανούς. Διαφαίνεται ότι το περιβάλλον εκεί
πολλές φορές παρουσιάζεται έως αφιλόξενο. Πόθεν όμως
πηγάζει αυτή η αφιλοξενία; Ποιός είναι ο ανηλεής δολοφόνος
που περιφέρεται ελεύθερος στους ουρανούς; Εναντίον ποίου
πρέπει να δοθεί η μάχη;
>> Η αίσθηση της ισορροπίας του ανθρώπου ελέγχεται
από τον λαβύρινθο του έσω ωτός. Τα τρία ημισφαιρικά κανάλια με το υγρό, τα ειδικά όργανα που φιλοξενούνται εκεί
και η διάταξη με την οποία είναι τοποθετημένα τα αισθητήρια
τριχίδια, οι ωτόλιθοι και τα λιθοφόρα κυστίδια αποτελούν
ένα γυροσκόπιο. (Γίνεται λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση
της λειτουργίας και πώς προκαλούνται τα ορθοστατικά αντανακλαστικά, τα οποία επαναφέρουν το σώμα στην ορθία
θέση).
>> Στην πτήση όμως οι αισθήσεις της πιέσεως και της
ισορροπίας υπόκεινται σε παράξενες και ασυνήθεις δοκιμασίες, από τις επιταχύνσεις, θετικές, αρνητικές, πλευρικές,
που αναπτύσσονται στο σύστημα αεροσκάφος/χειριστής, αλλά και από τις κινήσεις της κεφαλής του χειριστού, κοριόλιος
δύναμις. . . Σε μερικές περιπτώσεις γίνεται τέτοια αποπλάνηση και σύγχυση και δίνουν στον χειριστή τελείως εσφαλμένες πληροφορίες, ώστε επέρχεται πλήρης απώλεια προσανατολισμού στο χώρο (spatial disorientation).
>> Όταν, λοιπόν, η αίσθηση της οράσεως δεν συμμετέχει,
λόγω σκότους ή νεφών, στη δημιουργία της ισορροπίας του
ανθρωπίνου σώματος, ο χειριστής καθίσταται έρμαιο των
εσφαλμένων μηνυμάτων της αισθήσεως της πιέσεως και της
ειδικής κατασκευής του λαβυρίνθου του. (Αναλύονται δέκα
διακεκριμένες περιπτώσεις εσφαλμένων εντυπώσεων που
μπορεί να δημιουργηθούν στον χειριστή κατά τη διάρκεια
μιάς ‘‘τυφλής’’ πτήσεως).
>> Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο χειριστής δεν παρέχει
θετικές εγγυήσεις για τον εαυτόν του. Γιατί οι πληροφορίες
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που φθάνουν στον εγκέφαλο για τον προσανατολισμό του
στον χώρο, είναι κατά κανόνα ψευδείς. (Γίνεται προσπάθεια
καταγραφής όλων των περιττών κινήσεων της κεφαλής του
χειριστού που συντείνουν στη δημιουργία των εσφαλμένων
αυτών εντυπώσεων).
>> Η εμφάνιση των προαναφερθέντων εντυπώσεων, σε
συνδυασμό ή μεμονωμένα, οδηγούν στην παραίσθηση.
Σχεδόν ταυτόχρονα χάνεται η εμπιστοσύνη του χειριστού
προς τα όργανα του αφους. Αρχίζουν οι υπερδιορθώσεις.
Χάνεται ο έλεγχος . . .
>> Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα όργανα πτήσεως του
αφους είναι η μόνη λύση.
>> Άπαξ, λοιπόν, και απωλεσθεί ο φυσικός ορίζων (σκότος – νέφη), ο χειριστής εμπλέκεται σε μάχη εναντίον του
πλέον προδοτικού και ύπουλου εχθρού, του εαυτού του. Και
είναι ‘‘Μάχη που δεν πρέπει να χαθεί’’.
Δυστυχώς, όμως, είναι πολλές οι περιπτώσεις που η μάχη
χάνεται! Και μαζί και συνάδελφοι!
Μετά από τριάντα χρόνια, ξεφυλλίζω τον πίνακα αποδεκτών των Χειριστών που παρέλαβαν το ‘‘δώρο’’. Από τους
εβδομήντα οκτώ παρόντες την ημέρα παραλαβής της
Διοικήσεως, κάποιους μήνες πριν, απουσιάζει ένας:
Υποσμηναγός Ιπτάμενος Ζωγράφος Σταύρος. Δεν απολησμονώ τη σχετική από καθέδρας ενημέρωση . . . ‘‘Ένας συνάδελφός μας αναπαύεται από την ώρα αυτή στη θέση Ορκάνα στη
νότια Όσσα . . .’’! Ναι, ήταν 23 Σεπτεμβρίου 1987, προμεσημβρινή ώρα. Τα δύο F-104G, με τέσσερις εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου για τις ανάγκες κάποιας αποστολής, είχαν
προσγειωθεί στο α/δ της Λάρισας για ανεφοδιασμό και επιστροφή στη μητρική μονάδα. Έγινε πλήρωση με καύσιμο και
των τεσσάρων δεξαμενών. Δεν απαιτείτο! Μετά την απογείωση ο σχηματισμός παίρνει εντολή από τον πύργο ελέγχου
του αεροδρομίου για άμεση στροφή αριστερά. Προφανώς για
λόγους εναέριας κυκλοφορίας. Βεβιασμένη απόφαση/αντίδραση. Ακολουθεί σύντομα απρογραμμάτιστη και ακούσια
είσοδος εν στροφή του σχηματισμού εντός νεφών. Δεν κερδήθηκε εγκαίρως ύψος ασφαλείας. Μεγάλο το εξωτερικό
φορτίο. Το αρχηγό αφος θα προσκρούσει στο έδαφος. Ο Νο
2 . . . θα επιστρέψει ασφαλώς στον Άραξο!
Ξεφεύγω από τις επιστημονικές θεωρίες για τα κέντρα
ισορροπίας του ανθρώπου. Παραμερίζω τα εγχειρίδια πτήσεως. Παραβλέπω τις υπηρεσιακές σχετικές διαταγές.
Διαγράφω τις εντολές και οδηγίες που ο κάθε προϊστάμενος
δίνει, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και το δικό του στυλ,
ως επιβλέπων στη διεξαγωγή των πτήσεων. Απομονώνω
την ελπίδα, αυτή τη βαυκαλιστική αναμονή του διαρκώς εκφεύγοντος αγαθού. Καταπνίγω τα υπολείμματα του εγωτισμού. Εξοστρακίζω την όποια αυθεντία. Και ψελλίζω . . .
‘‘Πεπρωμένο’’! <<Γαία δε πατρίς έχει κόλποις τών πλείστα
καμόντων σώματα. Μηδέ αμαρτείν και πάντα κατορθούν εν
βιοτή, θέλημα θεών εστί. Μοίραν δ’ ού τι φυγείν έπορεν>>.
Εν κατακλείδι, το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, παραφράζοντας τον Δημοσθένη. Ναι, ας είναι η αναφορά αυτή μια νότα
μνημοσύνης, από τον φυσικό του προϊστάμενο, και για τον
Σταύρο Ζωγράφο! Σώφρων, ακέραιος και συγκροτημένος.
Έχαιρε εκτιμήσεως και εμπιστοσύνης. Έφυγε στα 32 του. Και

το κενό στις καρδιές μας, μεγάλο. Τι να απέγιναν και οι δικοί
του! Πώς να κρατηθείς!
<<Τι είναι, λοιπόν, οι αεροπόροι; . . . Απλοί άνθρωποι της
διπλανής πόρτας. . . Το αεροπλάνο γι’ αυτούς, η μεγάλη αγάπη, ο έρωτας, το πάθος . . . Δεν δικαιούνται να έχουν προβλήματα . . . Τήρησαν και θα τηρούν τον όρκο να φυλάνε την πατρίδα και να προσφέρουν και τη ζωή τους αν χρειαστεί . . . Δεν
μετάνοιωσα για την επιλογή μου . . . Αν γινόμουν ξανά δέκα
οκτώ ετών, και πάλι, ακριβώς το ίδιο θα έκανα . . . Αλλά, φοβάμαι για τον εγγονό, που μου λέει, θέλω, παππού, να πετάξω
πολεμικό, σαν και σένα . . . >>! Είναι τα ειλικρινά, ανυπόκριτα
και ανεπιτήδευτα λόγια του συναδέλφου Στάθη Μάρκου, σε
ένα συναισθηματικό ξέσπασμα για το τελευταίο τραγικό αεροπορικό συμβάν. Αλήθεια, ποιόν δεν εκφράζουν οι απο-

στροφές αυτές; Όλοι μας δηλώνουμε ανεπιφύλακτη συγκατάνευση, δηλώνουμε ‘‘παρών’’, έστω και αν εκεί . . . ψηλά και
πέρα από τα αγριολούλουδα, στο πάνθεο των αδικοχαμένων
συναδέλφων, στο απόκοσμο στοχαστικό επέκεινα, ο καθένας
μας μπορεί να ‘‘διακρίνει’’ και τον παρ’ ολίγον πρόωρο χαμό
του εαυτού του! Διότι, ναι, δεν πρόκειται για εγκεφαλική απόφαση. Ποιός ξέρει! Ίσως, να είναι μια άδηλη και απροσδιόριστη ψυχική διάθεση για την τιμημένη απογείωση, και . . .
‘‘ως αν δαίμων βουληθεί’’!
Αιωνία η μνήμη! Και ας είναι πλέον η πορεία της
Πολεμικής μας Αεροπορίας μια συνεχής ‘‘άδακρυς μάχη’’, για
να δανειστούμε έναν χαρακτηρισμό από τον 4ο π.χ. αιώνα.
20 Μαΐου 2018
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.
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ΘΕΜΑ : Φορολογικές Δηλώσεις
ΣΧΕΤ : α.-Ν.Δ. 1171/1972
1.-Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε από αποστράτους Μέλη μας , σε πολλούς από αυτούς
άλλαξαν αιφνιδίως τα ποσά του φορολογητέου ποσού (αυξήθηκαν) , σε σχέση με προηγούμενη
αναγραφή. Τούτο έγινε ενώ πολλοί απόστρατοι έχουν ήδη υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις , οπότε θα κληθούν αναίτια να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση , ενώ πολλοί είναι
έτοιμοι να την υποβάλουν εν όψει και της λήξεως της υφιστάμενης προθεσμίας.
2.-Όλα τα ανωτέρω εκτός από τον θυμό για την λειτουργία του Κράτους δημιουργούν ερωτηματικά για τον λόγο που έγινε η αλλαγή αυτή και μάλιστα αιφνιδίως και περί το τέλος της προθεσμίας , ενώ παράλληλα υποβάλουν τους αποστράτους που ήδη έχουν υποβάλει δήλωση σε ταλαιπωρία με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

3.-Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ τον λόγο για τον οποίο
άλλαξαν αιφνιδίως τα ποσά του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος , λαμβανομένου υπόψη ότι
τα προηγούμενα ποσά είχαν ελεγχθεί από τους υπόχρεους και είχαν ευρεθεί ορθά.
Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
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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. 155Σ
Ημερομηνία 24 Μαίου 2018
ΠΡΟΣ : Υπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Ε.Αχτσιόγλου
Υφυπουργό Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο
ΚΟΙΝ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π.Καμμένο
Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.
ΘΕΜΑ : Κράτηση 0,20 Ε από τις συντάξεις
ΣΧΕΤ : α.-Άρθρο 102 του Ν.4387/16
β.-Έγγραφο Συντονιστικού αρ.πρωτ. 164 από 19-06-2017
γ.-Ν.Δ. 1171/72
δ.-Έγγραφο Συντονιστικού αρ.πρωτ, 36 από 15-02-2017
ε.-ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ Φ.846121/25014 Σ.4408 από 20-03-2017
1.-Με έκπληξη λάβαμε γνώση της εγκυκλίου σας , την οποία επισυνάπτουμε , με την οποία
κατανέμετε τα έσοδα των 0,20Ε ανά συνταξιούχο , που προβλέπονται από το σχετ. (α) και με
την οποία δίδονται 100.000Ε στην Π.Ο.Σ. χωρίς να δίδεται ούτε 1 Ε στις τρείς Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών.
2.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών , βάσει του σχετικού (γ) εκπροσωπούν το
σύνολο των αποστράτων Αξιωματικών και των ορφανικών οικογενειών αυτών.
3.-Συγκεκριμένα :
α.-Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) εκπροσωπεί το σύνολο των εν
αποστρατεία Αξιωματικών του Σ.Ξ. , τους εν αποστρατεία Αξιωματικούς της πρώην Ελληνικής
Χωροφυλακής και τις ορφανικές οικογένειες όλων αυτών , με σύνολο Μελών 60.000.
β.-Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.) εκπροσωπεί το σύνολο των εν
αποστρατεία Αξιωματικών του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ. και τις ορφανικές οικογένειες αυτών
, με σύνολο Μελών 20.000.
γ.-Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) εκπροσωπεί το σύνολο των
εν αποστρατεία Αξιωματικών της Π.Α. και τις ορφανικές οικογένειες αυτών , με σύνολο Μελών
20.000.
4.-Πέραν των ανωτέρω , οι τρείς Ενώσεις εκπροσωπούν τα συμφέροντα των Αποστράτων
και έχουν αναγνωρισθεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας ως συνδικαλιστικοί Φορείς
των Αποστράτων και έμπρακτα με την αποδοχή των προσφυγών των Ενώσεων κατά εκτελεστικών διατάξεων Νόμων , ως εκπροσωπούσες το σύνολο των Αποστράτων.

5.-Η Π.Ο.Σ. που αναγράφεται στην εγκύκλιο και οποιοσδήποτε άλλος Σύλλογος/Σύνδεσμος/Οργάνωση είναι Ν.Π.Ι.Δ. και εκπροσωπούν ελάχιστο μέρος των Αποστράτων , οι οποίοι
πρωτίστως ανήκουν στις θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και δευτερευόντως σε
αυτούς τους Φορείς. Επί πλέον οι εν λόγω Φορείς έχουν ως Μέλη Αξιωματικούς εν ενεργεία
και ιδιώτες , που δεν συνάδουν με τους Αποστράτους , τα δε ταμιακώς εν τάξει Μέλη τους
είναι ελάχιστα.
6.-Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε την ακύρωση της προαναφερθείσας εγκυκλίου σας και την
αναλογική ανακατανομή των εσόδων από τα 0,20 Ε , με συμμετοχή και των τριών Ενώσεων
Αποστράτων, επιφυλασσόμενοι και για κάθε νόμιμη ενέργεια μας ή την διευκρίνιση ότι η Π.Ο.
Στρατιωτικών της εγκυκλίου σας αφορά αποκλειστικά και μόνο τις τρεις Ενώσεις Αποστράτων
Αξιωματικών της ανωτέρω παραγράφου 3.
7.-Συναφώς εκφράζουμε το παράπονο ότι το Υπουργείο αγνοεί επιδεικτικά τις τρεις Ενώσεις μας , σε αντίθεση με άλλους Φορείς που έχει ανοίξει διάλογο, γιατί αφ ενός μεν , ούτε
καν απήντησε στα αιτήματά μας που αναφέρονται στα σχετικά (β) , (δ) και (ε) τα οποία επισυνάπτουμε και έχουν σχέση με την εκπροσώπησή μας στους διάφορους επιτελικούς τομείς του
ΕΦΚΑ , όπως στην επιτροπή διανομής των 0,20 Ε, στην Διοίκηση του ΕΦΚΑ και στην Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών του ΕΦΚΑ, όπως και στο ΕΣΥΚΑ, αφ ετέρου δε, δεν μας έχει
δεχθεί σε συνάντηση με την Ηγεσία του Υπουργείου σας.
8.-Πέραν των ανωτέρω νομίζουμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για συνάντηση του Συντονιστικού με την κ.Υπουργό και τον κ Υφυπουργό, για να σας εκθέσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τους Αποστράτους και αναμένουμε αυτό να γίνει το συντομότερο.
Αντιστράτηγος Β.Ροζής ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠ.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

"Οι φίλοι μας και γείτονες μας Σκοπιανοί"
Για ποίους λόγους οι γείτονές μας Σκοπιανοί
(FIROM) δεν μπορούν να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες
και για ποίους λόγους δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται φίλοι της Ελλάδος και των Ελλήνων γενικότερα.
1. Είναι επιβεβαιωμένο ιστορικά ότι οι Σκοπιανοί είναι
Σλάβοι στη καταγωγή και όχι απόγονοι των Μακεδόνων.
2. Βρέθηκαν στη περιοχή που ονομάζεται Βαρντάσκα
(από το όνομα Vardar =Αξιός), το 600 μ. χ, δηλαδή 750
χρόνια μετά το Μ. Αλέξανδρο, κάτι ανάλογο και με τους
Αλβανούς (όχι τους Αρβανίτες) που ήλθαν την ίδια περίοδο από τον Καύκασο, Βαρντάσκα λοιπόν η Vardaska
Banovina είναι το όνομα που τους ταιριάζει απόλυτα.
3. Ομιλούν τη Σλάβικη γλώσσα η οποία δεν έχει καμία
σχέση με την Ελληνική ,όποιος υποστηρίζει το αντίθετο
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γλωσσολογικώς αστοιχείωτος,αν βέβαια δεν το κάνει υστερόβουλα.
4. Η περιοχή Βαρντάσκα ήταν μία από τις 6 Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας με όλα τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Σλάβων. Η περιοχή αυτή
πράγματι περιλαμβάνει Μακεδονική Γη,όπως και στη
Βουλγαρία η επαρχία του Πιρίν. .
5. Σε Γερμανικούς και Γαλλικούς γεωγραφικούς χάρτες της περιοχής ,του,1847,δεν υπάρχει καμία αναφορά
με το όνομα Μακεδονία.
6. Στους Ρωμαικούς χρόνους ,η περιοχή ονομάζετο
Δανία, ονομασία που επικράτησε από τις αρχαίες ονομασίες των διαφόρων φιλών της περιοχής όπως Δάκες,
Παίονες Αγριάνες και Λυγκιστές.
7. Η Ελληνική ιστορία,αλλά και οι παραδόσεις από τα
βάθη των αιώνων αναφέρουν ότι οι Μακεδνοί (αυτή
ήταν η αρχική ονομασία) προέρχεται από το όνομα του

Μακεδνού, του ιδρυτή της Μακεδονίας. Ο Μακεδνός
ήταν ένας από τα 50 παιδιά του Αρκάδα βασιλιά της Αρκαδίας, για τον Ησίοδο, ο Μακεδνός ήταν γιός του Διός
και της Θυίας η Αιθρίας η Αιθυίας
8. Μία ακόμη ερμηνεία για το όνομα Μακεδνός =
υψηλός – λυγερός, αφορά στο σχήμα της κεφαλής, κάτι
που σε καμία περίπτωση δεν είχαν και δεν έχουν τέτοιες
ιδιαιτερότητες οι Σλάβοι.
9. Στα πλούσια και αμέτρητα αρχαιολογικά ευρήματα
της Μακεδονικής γης,δεν υπάρχει ίχνος Σλάβικης επιγραφής.
10. Σημαντικά πρόσωπα των Σκοπιανών έχουν παραδεχτεί κατά καιρούς τη Σλάβικη καταγωγή τους όπως.
α. Ο Κίροφ Γλιγκόροφ, πρώην πρωθυπουργός της
FIROM, είπε, «είμαστε Σλάβοι που ήρθαμε στη περιοχή
τον 6 αιώνα μ.χ,δεν έχουμε σχέση με το Μ. Αλέξανδρο»
β. Λιούμπκο Γεωργιέφσκι,Πρωθυπουργός της FYROM.
« η αρχαία Μακεδονία δεν βρίσκεται εδώ στα Σκόπια,
αλλά Νοτιότερα στην Ελλάδα »
γ. Μιροσλάβ Γκρίσεφ, Δήμαρχος Σκοπίων «είναι απλά
γελοία η σύνδεσή μας με το Μ. Αλέξανδρο. »
δ. Τόνι Ντεσκόσκι, καθηγητής Δικαίου στο πανεπιστήμιο των Σκοπίων «προσπαθούμε να μετατρέψουμε ένα
Σλάβικο Εθνος σε Ελληνικό ».
ε. Λιούμπικα Ατσέβσκα ,πρέσβειρα της FYROM στις
ΗΠΑ « είμαστε Σλάβοι και μιλάμε τη Σλάβικη γλώσσα ».
στ. Πέτρε Σιλέγκοφ,Δήμαρχος Σκοπίων, «ο Αλέξανδρος δεν ήταν ποτέ κομμάτι της ιστορίας μας,έγινε τα τελευταία χρόνια ».
Οι Σκοπιανοί δεν είναι δυνατόν να είναι φίλοι μας, γιατί:
1. Πλαστογράφησαν,παραχάραξαν και οικειοποιήθηκαν

την ιστορία μας.
2. Έκλεψαν τα Μακεδονικά μας σύμβολα και τα έκαναν
σημαία τους.
3. Δημιούργησαν γύψινες κολώνες ονομάζοντάς τες
«αρχαία Μακεδονικά ευρήματα».
4. Δημιούργησαν Σύνταγμα με αλυτρωτικό περιεχόμενο.
5. Κατηγορούν τους Έλληνες ότι είναι κάτοχοι της Μακεδονίας τους,η οποία πρέπει να επεκταθεί μέχρι τον
Όλυμπο και την Χαλκιδική,για να πραγματοποιήσουν έξοδο
στο Αιγαίο Πέλαγος,κάτι αντίστοιχο με τις Βουλγαρικές
βλέψεις, με άλλα λόγια διεκδικούν τα εδάφη μας, θέλουν
δηλαδή «να ανακτήσουν τη διαμελισμένη πατρίδα τους».
6. Κατά τη διάρκεια του Β.Π.Π, όχι μόνο δεν αντιστάθηκαν στους Γερμανούς απεναντίας συνεργάστηκαν
άψογα με τους Ναζί, εις βάρος της Ελληνικής αντίστασης
Μετά από όλα αυτά που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα ,δυστυχώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί «ότι είναι εκτός πραγματικότητας να μην δώσουμε το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα
Σκόπια »και ακόμη ότι «είναι ακραίοι όσοι διαφωνούν με
τον όρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ για τα Σκόπια » και αν οι Ευρωπαικές και Νατοικές πιέσεις είναι επίμονες και συνεχείς για
μια « προδοτική » συμφωνία ,ο Ελληνικός λαός βροντοφώναξε στα πέρατα της οικουμένης με δύο λαοθάλασσες
στις 21/1/18 και στις 4/2/18, ότι Η ΜΑΚ ΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΙΝΙΚΗ, ΟΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΔΕΝ
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ. !!!!
Γεώργιος Κούβελης
Υπτχος (Ι) ε.α
Τηλ. 6944685954
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Η Τουρκία με αριθμούς

Η

Τουρκία γεωπολιτικά κατέχει σπουδαία
στρατηγική θέση καθ’ ότι, αποτελεί τη γέφυρα των Χωρών της Δύσης, της Μέσης
Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας του Καυκάσου.
Έχει έκταση 780.576 τετρ. χλμ (Εξαπλάσια της
Ελλάδας) με πληθυσμό που, υπερβαίνει τα
80.000.000 κατοίκους, με προοπτική το 2030 να
γίνουν 90.000.000 και το 2040 100.000.000. Το
23% του σημερινού πληθυσμού 18.500.000 είναι
Κούρδοι, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται ταχύτερα
των Τούρκων και το 2030 εκτιμάται να είναι
22.000.000 και το 2040 26.000.000. Θρησκεία
Μουσουλμανική. Σουνίτες σε ποσοστό 80% και το
υπόλοιπο 20% ανήκει στον Αλεβισμό (Σιΐτες). Οι
ετήσιες γεννήσεις σήμερα στην Τουρκία πλησιάζουν το 1.000.000 (953.000) έναντι 76.000 της
Χώρας μας, και 30.000 θανάτους. Κατάσταση δηλαδή μη αναστρέψιμη.
Είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη και αναδυόμενη οικονομική και στρατιωτική δύναμη που,
βρίσκεται στη Νότια δυτική Ασία, με ένα μικρό
τμήμα, της επικράτειά της, 3% να είναι στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ανατολική Θράκη). Η
Τουρκία συνορεύει δυτικά με την Ελλάδα και
Βουλγαρία, ανατολικά με τη Γεωργία, Αρμενία,
το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν, νότια με το Ιράκ και
τη Συρία. Τα σύνορά της, εκτείνονται σε μήκος
2.648 χλμ, με ακτογραμμή 7.200 χλμ.
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 896 δισ. δολάρια. (4,5 φορές μεγαλύτερο της Ελλάδος). Το
2002 έφθανε μόλις τα 233 δισ. δολάρια.
Αυξήθηκε δηλαδή από τότε κατά 385%. Κατά κεφαλήν εισόδημα 11.777 δολάρια. Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ 4,7% Συναλλαγματικά αποθέματα
80 δισ. δολάρια. Δημόσιο χρέος 56% του ΑΕΠ.
Ήτοι 502 δισ. δολάρια. Ανεργία 11% του εργατικού δυναμικού. Πληθωρισμός αγγίζει το 11%. Το
έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
τον Ιανουάριο έφτασε τα 7 δισ. δολάρια, έναντι
μόνο 2,7 δισ. δολάρια, το 2017 σε ετήσια βάση
εκτοξεύτηκε από τα 33 δισ. δολάρια το 2016 στα
51 δισ. δολ. το 2017. Το ένα ευρώ ανταλλάσσεται
πλέον στις 5,3 Τουρκικές λίρες, ενώ η ισοτιμία
του δολαρίου έχει φθάσει τις 4,37 λίρες. Οι συνολικές καταθέσεις στη Χώρα διαμορφώνονται
σε περίπου 460 δισ. δολ. (1,8 τρισ. Τουρκικές λίρες). Σχεδόν το μισό από το ποσό αυτό, 215 δισ.
δολ., αφορά καταθέσεις σε ξένο νόμισμα. Πάνω
από το 50% των καταθέσεων είναι σε ξένο νόμισμα και βρίσκονται σε λογαριασμούς φυσικών
προσώπων. Πρακτικά επειδή ο κόσμος φοβάται
για τις αποταμιεύσεις του, προτιμά να αλλάζει με
την πρώτη ευκαιρία, τις λίρες, σε δολάρια και σε
άλλα σκληρά νομίσματα. Το προσδόκιμο ζωής είναι 72 χρόνια για τους άνδρες και 75 για τις γυναίκες.
Η σημερινή Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη
προσπάθεια σε όλους τους τομείς, για την προκοπή και πρόοδο της Χώρας και φαίνεται να τα καταφέρνει πολύ καλά. Πρώτη προτεραιότητα και
πρώτο στόχο, έχει βάλει την Παιδεία και την
Υγεία. Συγκεκριμένα για την Παιδεία δαπανά το
5% του ΑΕΠ. Διαθέτει 80 κρατικά Πανεπιστήμια
και 32 Ιδιωτικά. Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι

Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ

ήδη δωδεκαετής. Καταλήψεις και κομματισμός
είναι μακριά και έξω από τις πόρτες των
Πανεπιστημίων. Πανεπιστημιακό άσυλο με τη
μορφή της δικής μας, δεν υπάρχει. Το Διδακτικό
και Επιστημονικό προσωπικό παραμένει υποχρεωτικά στους χώρους των Πανεπιστημίων από τις
09:00 μέχρι της 17:00 το απόγευμα.
Πρόσφατα η Τουρκία προέβη στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας, σε επιτυχή δοκιμή εκτόξευσης Βαλλιστικού πυραύλου εδάφους - εδάφους
βεληνεκούς 680 χιλιομέτρων, δικιά της κατασκευής, με Κινεζική τεχνογνωσία και επ’ αυτού
υπάρχει, τρέχον πρόγραμμα, απόκτησης μελλοντικά σειράς τέτοιων πυραύλων, για το οπλοστάσιο της μεγαλυτέρου ακόμα όμως βεληνεκούς.
Σε βάθος δεκαπενταετίας σχεδιάζει να αποκτήσει δικό της μαχητικό αεροσκάφος με Αγγλική τεχνογνωσία. Επ’ αυτού υπάρχει σχετική συμφωνία
με τη Μεγάλη Βρετανία. Από τις 21-06-2018 αρχίζει η παραλαβή των πρώτων αεροσκαφών F35 από τα 100 που, τελικά θα προμηθευθεί μέχρι
το 2026.
Στις προθέσεις της είναι επίσης να αποκτήσει
μακροπρόθεσμα δικό της αεροπλανοφόρο μέσης
κατηγορίας.
Καλύπτει ήδη τις ανάγκες της με παντοειδές
πολεμικό με δική της μέσα σε ποσοστό 70% με
προοπτική μέχρι το 2026 να έχει σχεδόν πλήρη
κάλυψη (90%) ακόμα και σε αεροσκάφη 5ης γενιάς. Όσο για εμάς τα πάντα έρχονται από το εξωτερικό με ελάχιστη δική μας συνδρομή κοντά στο
15%.
Προβαίνει ήδη στην εγκατάσταση στην περιοχή
του Ακουγιού (απέναντι από την Κύπρο) πυρηνικού εργοστασίου ρωσικής κατασκευής για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Το Κουρδικό είναι πλέον θηλιά στο λαιμό της
Τουρκίας και εάν, δεν παραχωρήσει σύντομα
στους Κούρδους, σχετική αυτονομία, κινδυνεύει
να βυθιστεί στη βία και στο χάος όπως, δείχνουν
σήμερα τα αιματηρά γεγονότα που, καθημερινά
συμβαίνουν στη γειτονική μας Χώρα όπου, στην
περιοχή Ντιαρμπακίρ, έχει φουντώσει για τα καλά
από το 1984 ένας μαινόμενος ανταρτοπόλεμος,
μεταξύ του Τουρκικού Στρατού και των μαχητών
του ΡΚΚ με βαρύτατες εκατέρωθεν απώλειες, τότε θα πληρώσει τούτο (Τουρκία), πολύ ακριβά τον
μεγαλοϊδεατισμό της, με την ενδεχόμενη δημιουργία σε βάθος χρόνου, καθαρά ανεξαρτήτου

Κουρδικού Κράτους. Φαίνεται όμως τελικά ότι η
παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ «Ένα Έθνος
- Ένας λαός - Ένα Κράτος - Μία θρησκεία - Μια
γλώσσα - Τουρκική Εθνική συνείδηση για όλους
τους κατοίκους και πάνω απ’ όλα Τούρκοι για όλα
και σε όλα», να μην επιτυγχάνεται και από εκεί
που, είναι να τρίζουν τα κόκκαλα του.
Η Τουρκία ως γνωστόν από την 20-01-2018
εισέβαλε στην περιοχή της Αφρίν στην ΒΔ Συρία
όπου, είχε δημιουργηθεί αυτόνομος Κουρδικός
θύλακας, με δική του Κυβέρνηση και Κοινοβούλιο
και μετά από έναν ένοπλο αγώνα δύο μηνών, κατόρθωσε συνεπικουρούμενη και από αντικαθεστωτικούς Σύριους αντάρτες και με αρκετές απώλειες, να ολοκληρώσει την κατάληψη του (Αφρίν)
την 18-03-2018 και ήδη κυματίζει σε αυτήν, η
Τουρκική Σημαία. Και απ’ ότι εκτιμάται θα μείνει
εκεί (Συρία) για όσο καιρό εξυπηρετούνται από
την παραμονή της τα Γεωπολιτικά της συμφέροντα. Μη ίδρυση δηλαδή στη Συρία αυτόνομων
Κουρδικών καντονίων.
Στις 24-06-2018 όπως είναι γνωστόν στην
Τουρκία θα διεξαχθούν διπλές πρόωρες εκλογές
τόσον για την ανάδειξη του Προέδρου της
Τουρκικής πλέον Προεδρικής Δημοκρατίας, όσον
και της ανάδειξης της νέας Εθνοσυνέλευσης με
εξακόσιους Βουλευτές αντί των πεντακοσίων πενήντα που, είναι σήμερα. Για τη Χώρα μας αποτελεί μια θετική εξέλιξη, καθώς ξεκαθαρίζουν μέσα
στους επόμενους δύο μήνες, το θολό πολιτικό τοπίο και η αβεβαιότητα στην Τουρκία. Βέβαια νικητής αυτών των πρόωρων διπλών εκλογών αναμένεται να αναδειχθεί ο Ερντογάν. Το στοίχημα
όμως είναι εάν καταφέρει να εκλεγεί Πρόεδρος
από την πρώτη Κυριακή ή θα συρθεί σε δεύτερο
γύρο που, είναι και το πιθανότερο. Τούτο σημαίνει
Πύρρειος νίκη για τον Ερντογάν. Υπόψη ότι αυτές
οι εκλογές γίνονται με ισχύ του Στρατιωτικού
Νόμου σε όλην την επικράτεια της Τουρκίας και
του Προέδρου του Φιλοκουρδικού κόμματος
Ντεμιρτάς και οκτώ Βουλευτών του στις φυλακές
της Αδριανούπολης.
Οι Τούρκοι είναι αυτοί που, είναι και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Απεναντίας θα γίνονται περισσότερο απαιτητικοί και ακόμα περισσότερο
προκλητικοί. Επομένως δεν έχουμε τίποτε άλλο
να κάνουμε, παρά να ακολουθήσουμε τη ρήση του
Θουκυδίδη. «Εάν θέλεις ειρήνη παρασκευάσου
για πόλεμο».
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Οσφυαλγία - «ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ»

οσφυαλγία είναι ένα πολύ συχνό και βασανιστικό
σύμπτωμα. Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε μερικές χρήσιμες συμβουλές για την αποφυνή της (οσφυαλνίαο) ή πώς να «επιβιώσετε» μέχρι την ανάρρωση σας.
• Αρχές εμβιομηχανικής (εμβιομηχανική = μηχανική των
βιολογικών συστημάτων)
Σε όρθια θέση ασκείται στον μεσοσπονδύλιο δίσκο (ΜΔ) βάρος 50 kg. Σε καθιστή θέση, με μη-υποστηριζόμενη ράχη
ασκούνται στον ΜΔ 70 kg, ενώ όταν η ράχη υποστηρίζεται το
βάρος πέφτει στα 40 kg.

Στην βάδιση ασκούνται δυνάμεις περίπου 2,5 φορέι; του βάρους του σώματος. Η αργή βάδιση μειώνει την κίνηση της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) και παράγει στατικά φορτία στους ιστούς.
Το γρήγορο βάδισμα με τις κινήσεις των χεριών προκαλεί
μείωση των φορτίων που ασκούνται, μέχρι και 10%.
Ημερήσιες αλλαγές του όγκου του ΜΔ. Λόγω της
ασκούμενης πίεσης στην όρθια στάση ο ΜΔ χάνει νερό. Η κατακεκλιμένη θέση επαναφέρει τον όγκο του ΜΔ. Η επαναφορά
του όγκου του δυσκολεύει την κάμψη της ΣΣ, περιορίζοντας το
εύρος κίνησης. Η αποφυνή πλήρους κάμψης ειδικά το πρωί

έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα ενοχλήματα της οσφυαλγίας.
Μνήμη της ΣΣ. Στην κάμψη, γίνεται οπίσθια μετακίνηση του
ΜΔ. Η επιστροφή του κορμού στην όρθια θέση, δεν ακολουθείται από άμεση επαναφορά του ΜΔ στην αρχική του θέση. Αν
εφαρμοστούν συμπιεστικές δυνάμεις, όταν ο ΜΔ βρίσκεται
σε οπίσθια θέση (π.χ. άρση βάρους αμέσως μετά από παρατεταμένη κάμψη), του ασκούνται επιπρόσθετες δυνάμεις.
Άρα ΟΧΙ άρση βάρους μετά από παρατεταμένη κάμψη.
Επιβάλλεται η παραμονή σε όρθια στάση για κάποιο χρονικό
διάστημα και μετά η άρση βάρους.

• Οδηγίες για καθημερινές δραστηριότητες
• Ύπνος. Στην ανάπαυση ή στον ύπνο, είναι σκόπιμο να τοποθετείται μαξιλάρι κάτω από, ή ανάμεσα στα γόνατα.
Ο αυχένας μπορεί να εύκολα να ερεθιστεί από ακατάλληλες θέσεις στον ύπνο. Σκοπός του μαξιλαριού είναι η
διατήρηση του αυχένα σε ευθεία. Το υπερβολικά σκληρό ή πολύ μαλακό μαξιλάρι πρέπει να αποφεύνεται.

• Έγερση από κρεβάτι. Οι περισσότεροι
κάμπτουν την μέση τους για να σηκωθούν
από το κρεβάτι, αλλά η στροφή σε μια
πλευρά και η αποφυνή κάμψης ή στροφήτ; της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) είναι
προτιμότερη
• Έγερση από κάθισμα. Στη ριχτείτε στην άκρη της καρέκλας και διατηρήστε την λόρδωση. Είναι ΛΑΘΟΣ η κάμψη
της μέσης σας .

• Ατομική Υγιεινή. Ακουμπήστε ένα χέρι στο νιπτήρα ή ακουμπήστε το πόδι
σε ένα σκαμνάκι. ΟΧΙ κάμψη της μέσης. Όταν πλένετε το πρόσωπο είναι
σημαντικό να κάμπτετε τους νοφούι; αντί της μέσης.
• Μεταφορά βάρους. Κρατάμε το βάρος κοντά στο στήθος.
Διατηρούμε την οσφυϊκή λόρδωση. Όταν σηκώνετε μια
τσάντα με λαβή, αποφύνετε να ι ανασηκώσετε τον ώμο και
να γείρετε στο πλάι για να κρατήσετε την τσάντα.
• Ντύσιμο. Όταν βάζεις κάλτσες ή δένεις
τα κορδόνια στα παπούτσια, είναι ιδανικό το πόδι να βρίσκεται σε ψηλότερο
επίπεδο και στη συνέχεια να λυγίζεις
τον νοφό, Αν το πόδι δεν μπορεί να
ανυψωθεί είναι δυνατόν να κάμψεις το
ισχίο παρά την μέση.

• Σπρώχνω ή τραβώ. Σπρώχνοντας
ένα καρότσι ή καλάθι, οι λαβές δεν
πρέπει να είναι πολύ χαμηλές. Όταν
μετακινείτε ένα τροχήλατο αντικείμενο, είναι πιο εύκολο να διατηρήσετε σωστή όρθια στάση και να παράγεται ισχύ, όταν σπρώχνετε παρά
όταν τραβάτε.

• Θέση στο αυτοκίνητο. Η καθιστή θέση στο αυτοκίνητο μπορεί να ταλαιπωρήσει τον
αυχένα ή την μέση. Το κλειδί είναι η διατήρηση ελαφριάς λόρδωσης. Η υποστήριξη
της μέσης από το κάθισμα ή με τη χρήση ενός μαξιλαριού βοηθούν την μέση σας.

• Θέση στο γραφείο. Υποστήριξη της
μέσης. Αποφυγή κάμψης στον αυχένα. Τα
πόδια να ακουμπούν στο έδαφοτ; Η οθόνη στο ύψος των ματιών.
Ασμχος (ΥΙ) Γεώργιος Κυρίτσης
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Δντης Κλ. ΦΙΑΠ 251 ΓΝΑ
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ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Στον οποίο αναφέρουμε και ενδεικτικά παραδέιγματα
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

2503,66

1904,30

1904,30

42/8/26 : ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
48,28

34/10/24 : ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
33,65

50/0/4 :ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
62,86

ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1208,77

640,80

1197,04

ΠΟΣΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

+ 384,00

+384,00

+384,00

1592,7

1024,80

1581,04

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΕΙΟΝ ΑΚΑΓΕ (Ε.Α.Σ)…

3 %

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

- 47,78

0

3

%

- 47,43

1544,99

1024,80

1533,61

- 92,70

- 61,49

- 92,02

1452,29

963,31

1441,59

ΜΕΙΟΝ ΥΓ.ΠΕΡΙΘ. 6%
ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Ε ΣΥΝΤΑΞΗΣ

0 %

ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

2123,10

1570,10

1925,85

ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (Ν4024/11)

- 154,90

- 64,60

-118,21

ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (Ν4051/12)

-62,35

-19,01

-70,73

ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (Ν4093/12)

-175,72

-39,39

-160,21

ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

-96,99

-86,10

-88,61

ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΑΚΑΓΕ (Ε.Α.Σ)

-148,62

-47,10

-134,81

ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

1484,52

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

1313,90

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ

1353,28

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

32,23

350,59

88,31

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ
1/1/2019

-32,23

-252,00

0

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ. ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2019

0

+98,59

+17,66

1452,29

(963,31 + 98,59)

(1353,28 + 17,66)

1061,90

1370,94

ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Ε. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΑΠΟ 1/1/19

Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Για τον προσδιορισμό των εκατοστών της νέας σύνταξής μας.
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Από
24,01-25
20,68%
’’
25,01-26
21,71%
’’
26,01-27
22,74%
’’
27,01-28
23,95%
’’
28,01-29
25,16%
’’
29,01-30
26,37%
’’
30,01-31
27,79%
’’
31,01-32
29,21%
’’
32,01-33
30,63%
’’
33,01-34
32,22%
’’
34,01-35
33,81%
’’
35,01-36
35,40%
’’
36,01-37
37,20%
’’
37,01-38
39,00%
’’
38,01-39
40,80%
’’
39,01-40
42,80%
’’
40,01-41
44,80%
’’
41,01-42
46,80%
’’
42,01-43
48,80%
’’
43,01-44
50,80%
Από 44,01 και περισσότερα …. Συν(+)
2% …

Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Α.Σ.)
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού και του ύψους του ποσού
της παρακράτησης Α.ΚΑ.ΓΕ (Ε.Α.Σ.)
Η Ε.Α.Σ. παρακρατείται μηνιαία από την σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό αυτής και καθορίζεται ως εξής:
Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 7%
Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 9%
Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 10%
Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 12%
Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 13%
Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%.
.
Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν
μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€).
4. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α.
Αθαν. Πάνο τηλ. 6983506600 και Δημ. Κοντοβά τηλ. 6983500618
Εκ της Ε.Α.Α.Α

ΜΑΪΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 557

12

Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Κοκκινάκη που έφυγε πρόσφατα από την ζωή

ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΦΙΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗ
Θέλω να πω λίγα λόγια στον αγαπημένο μου φίλο
και συνάδελφο Δημήτρη Κοκκινάκη, τώρα που ξεκίνησε για το μεγάλο του ταξίδι που δεν έχει επιστροφή.
Αγαπημένε μου φίλε, γνωριστήκαμε πριν από πολλά χρόνια και από τότε η εκτίμηση, η αγάπη και ο θαυμασμός μου για εσένα μεγάλωναν συνεχώς.
Μεγαλύτερη ανταπόκριση στα αισθήματά μου αυτά,
δεν μπορούσα να περιμένω από αυτή την αγάπη και
εκτίμηση που μου έδειξες και εσύ.
Έμεινες αναλλοίωτος στο πέρασμα τόσων πολλών
χρόνων και ήσουν πάντοτε φιλικός και ευδιάθετος
σε όλες μας τις συναντήσεις.
Οι ιδέες σου για τη ζωή ήταν σπουδαίες, χωρίς μίση και σκοπιμότητες, ασυμβίβαστος με τη μιζέρια, με
στόχο πάντοτε την προσφορά και πιστός σε μια αγνή
αδελφική φιλία.
Δεν υπάρχει αγαπημένε μου Δημήτρη μεγαλύτερος
πόνος από τον πόνο του θανάτου που νιώθει ο άνθρωπος, όταν χάνει ένα από τα πολύ αγαπημένα του
πρόσωπα.
Αυτόν τον πόνο νιώθουμε όλοι μας σήμερα, συγγενείς και φίλοι.
Εγώ δεν γνώρισα ένα συνάδελφο, δημοσιογράφο

και συγγραφέα, όπως ήσουν εσύ, αλλά έναν αλτρουιστή άνθρωπο που ήξερε να προσφέρει ακούραστα την
φιλία του και την αγάπη του, όλες τις ώρες.
Το πιο σημαντικό για εμένα αλλά και για όλη μου
την οικογένεια ήταν ότι δεθήκαμε όλοι μας, οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας με μια δυνατή αγάπη που το
μέγεθός της δεν μπορεί να μετρηθεί.
Αυτή η μεγάλη μας αγάπη τώρα πληρώνεται με τον
αβάσταχτο πόνο που νιώθουμε όλοι μας στο σπίτι.
Τον χαρακτήρα σου κοσμούσαν πολλές αρετές, με
κορωνίδα την σεμνότητα, την τιμιότητα, την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά.
Όμως η μοίρα σου επιφύλαξε να μετρηθείς με τον
ανίκητο εχθρό του ανθρώπου. Τον καρκίνο.
Αγαπημένε μου Δημήτρη, ο αγώνας που έδωσες
με τον καρκίνο, ήταν πολύ πιο δύσκολος από τον
αγώνα που έδωσε ο Δαυίδ με τον Γολιάθ. Αυτός έληξε αμέσως γιατί ο Γολιάθ ήταν τρωτός. Εσύ σαν ζηλευτός μαχητής πάλεψες επί χρόνια με τον ακαταμάχητο καρκίνο και για αυτή σου την μαχητικότητα σε
θαυμάζαμε όλοι.
Τώρα συνέχισε τον δρόμο σου με γαλήνη, όπως το
έκανες και στην πρόσκαιρη ζωή μας.

Ο χαμός σου έχει μαράνει τις καρδιές της αγαπημένης σου γυναίκας, των παιδιών σου των συγγενών
σου και όλων μας. Μόνη μας παρηγοριά είναι ότι η
μορφή σου θα μείνει ολοζώντανη στις καρδιές μας
και στον νου.
Αγαπημένε μου φίλε, είναι σκληρός, αδόκητος
κλήρος ο θάνατος. Είναι όμως προνόμιο η αθανασία
και εσύ θα μείνεις ολοζώντανος μέσα μας. Γιατί οι
άνθρωποι πεθαίνουν μόνον όταν λησμονηθούν από
τους ζωντανούς. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, γιατί
ήσουν ακόμη και ένας θαυμάσιος οικογενειάρχης πατέρας και σύζυγος.
Θέλω να σε ευχαριστήσω Δημήτρη, για την αγάπη
που μου χάρισες τόσο απλόχερα, όλα αυτά τα χρόνια
και να σου εκφράσω για τελευταία φορά τον θαυμασμό μου.
Μου είπες κάποτε ότι δεν φοβάσαι τον θάνατο. Ότι
είναι ένας ωραίος ύπνος τόσο γλυκός που δεν ξυπνά
ο άνθρωπος ποτέ γιατί δεν θέλει να ξυπνήσει. Θα σε
αφήσω λοιπόν να τον χαρείς με ηρεμία τον αιώνιο
ύπνο σου.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου φίλε.
Ξαρχουλάκος Στέλιος

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ
Αγαπημένε μας Γιώργο,
Σήμερα για όλους εμάς που βρισκόμαστε για τελευταία φορά κοντά σου ξημέρωσε μια διαφορετική ημέρα
διότι ήλθα με εδώ για να σου πούμε το τελευταίο αντίο.
Ένα αντίο που θα μείνει ριζωμένο στα βάθη της ψυχής
μας αφού δυστυχώς πρόκειται να εκλείψει η παρουσία
σου που αναφέρεται σε ένα άνθρωπο με ιδιαίτερα αλλά
και σπάνια χαρακτηριστικά.
Υπήρξες σωστός νομικός (δικηγόρος) με κύρος, αξιοπρέπεια, κοινωνικότητα, αλλά και με ανθρωπιά στοιχεία
δυσεύρετα στην εποχή μας.
Αλήθεια δεν είναι μόνο αυτά αλλά και από εκεί που
ξεκίνησες δηλαδή από την Π .Α. με γνώμονα πάντοτε την

συναδελφικότητα κάτι που σε οποιαδήποτε δικηγορική
σου υπόθεση ελάμβανες υπόψη όταν μάλιστα αφορούσε
άτομα αποφοίτους συναδέλφους ή και ε.ε.
Στόχος της ζωής σου δεν ήταν το χρήμα, αλλά ποια θα
ήταν η βοήθεια που θα προσέφερες στους συναδέλφους
με επιτυχίες, ηρεμία και καλοσύνη ψυχής αλλά και ειλικρίνεια.
Σήμερα φεύγεις , σε χάνουμε αγαπημένε μας Γιώργο,
είμαι όμως βέβαιος ότι οι δικοί σου άνθρωποι ,η κόρη
σου και η σύντροφός σου με την μνήμη σου θα είναι πάντοτε κοντά σου.
Ο καλός Θεός ελπίζουμε ότι θα σε εντάξει εκεί που
δεν θα υπάρχει λύπη και στεναγμός. Εγώ δεν θα ξεχάσω
ότι σε κάθε δυσκολία μου έλεγες με καλοσύνη και υπο-

μονή ότι όλα θα τα καταφέρουμε.
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου και σε
ένδειξη ΣΕΒΑΣΜΟΥ και ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ για τον Αγαπημένο
μας Γιώργο ο οποίος για πολλά Χρόνια υπήρξε:
Πρόεδρος, Επίτιμος Πρόεδρος και Νομικός
Σύμβουλος δίδετε δια του Προέδρου η Σημαία με το
έμβλημα του Συλλόγου στην Οικογένεια του εκλιπόντος.
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΚΕΠΑΣΕΙ!
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΦΙΛΕ ΜΟΥ!
Γεώργιος Γονατάς
Μέλος Δ.Σ.ΕΑΑΑ
Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ
Ισόβιο Μέλος της Α.Α.Κ.Ε

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Υπτχος (ΥΙ) Γεώργιος Πολίτης
Γεννήθηκε το 1948 στο Μεσοχώρι Καρπάθου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1966
(Σ.Ι.Σ.) και αποστρατεύτηκε το 2005.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του
έγινε στις 30-4-2018 στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Επγός (ΤΤΗ) Παναγιώτης Τσιουρής
Γεννήθηκε το 1966 στην Καρδίτσα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1986 (38η ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύτηκε το 2016.
Η εξόδιος ακολουθία του έγινε στις 17-5-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Ρηγίνου
Λιβαδειάς και η ταφή του στο Δημοτικό Κοιμητήριο Λιβαδειάς.

Σγός (ΤΜΑ) Σάββας Πολίτης
Γεννήθηκε το 1938 στο Μεσοχώρι Καρπάθου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953
(5η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
30-4-2018 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στην Αγία Βαρβάρα και η ταφή του στο
3ο Κοιμητήριο Νίκαιας.

Υπτχος (Ε) Εμμανουήλ Μαρκάκης
Γεννήθηκε το 1930 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (Με
Διαγωνισμό) και αποστρατεύτηκε το 1984.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 21-5-2018 στο Κοιμητήριο
Βύρωνα.

Επγός (ΤΕΦ) Αναστάσιος Χαρίτος
Γεννήθηκε το 1940 στις Αρχαίες Κλεωνές Κορίνθου. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1959 (12η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1985.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 5-52018 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο χωριό Αρχαίες Κλεωνές Κορίνθου
και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.
Επγός (ΥΠΛ) Δημήτριος Φώτος
Γεννήθηκε το 1959 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1979
(23η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 9-5-2018 στο
Κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου.

Ταξχος (Ο) Ηλίας Παπαδάκος
Γεννήθηκε το 1924 στο Κρυονέρι Οιτύλου Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1954 (Με Διαγωνισμό) και αποστρατεύτηκε το 1983.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 25-5-2018 στο Κοιμητήριο
Βύρωνα.
Επγός (Ρ) Βασίλειος Γκάνος
Γεννήθηκε το 1948. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1967 (3η Σειρά ΣΙΡ).
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 29-5-2018 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Αμαρουσίου και η ταφή του στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την, εξ ύψους, παρηγοριά.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1. Κατόπιν πρόσκλησης της Διοίκησης της 133 Σ.Μ, ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος Ηρακλείου, Σμχος ε.α Εμμ. Φρουδάκης, μαζί με άλλα τρία (3) μέλη απόστρατων συναδέλφων μας, μετείχαν στην τελετή
παράδοσης - παραλαβής Διοίκησης, την 18 Μαίου 2018, ημέρα
Παρασκευή.
Στη τελετή παρευρέθηκε ο Κος Α/ΓΕΑ καθώς και οι τοπικές και
Στρατιωτικές Αρχές.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος απένειμε αναμνηστική τιμητική πλάκέτα στον αποχωρούντα Δκτή.
2. Κυριακή 20 Μαίου 2018, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της γεννοκτονίας Ελληνισμού του Πόντου,
μετά απο πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης.
3. Δευτέρα 21 Μαίου 2018, ημέρα μνήμης της Μάχης της
Κρήτης, μετά απο πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης, το Παράρτημα
εκπροσώπησε το Μέλος του Δ.Σ Σμχος ε.α Γεώργιος Γιακουμάκης στην
επίσημη δοξολογία στον μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά πόλεως
Ηρακλείου, καθώς και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο που ανεγέρθηκε πρός τιμήν της ηρωικής αντίστασης των Κρητικών εναντίων των
Γερμανών εισβολέων.
Για την ίδια επέτειο, στεφάνι κατέθεσε επίσης ο Αντιπρόεδρος του
Παραρτήματος Σμχος ε.α Κων. Βακωνάκης, στο χωριό Χάρακα, περιοχής Μεσσαράς.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
9-5-2018
Συμμετοχή του Δ.Σ. του Παραρτήματος στις εορταστικές εκδηλώσεις για
την ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ημέρα Πανελλαδικού
εορτασμού των εθνικών αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, (Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου)
και κατάθεση στεφάνου από το Μέλος του Δ.Σ. Σγο ε.α. Δημήτριο Σιφνιώτη.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

σμό του Β’ Π.Π, μαζί με εντυπωσιακά εφέ πυρών, εκρήξεων και αεροπορικών
προσομοιώσεων, αναπαρέστησαν τη λυσσαλέα προσπάθεια των Γερμανών
να καταλάβουν το οχυρό – σύμβολο, τις στιγμές ηρωισμού και αυτοθυσίας
όλων των οχυρών της «Γραμμής Μεταξά»,.
Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ από τους εισβολείς –κατακτητές στη φρουρά του Ρούπελ, η οποία αποχωρεί ΑΗΤΤΗΤΗ ουσιαστικά,
κερδίζοντας την αναγνώριση του εχθρού και τον σεβασμό των συμμάχων.

19η ΜΑΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ
& ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

60 μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν7ημερη εκδρομή με προορισμό την Ιταλική και Γαλλική Ριβιέρα,
από 30/4 έως 6/5/2018
Με καλή διάθεση και παρέα οι εκδρομείς επισκέφτηκαν πόλεις όπως η
Πιατσέντζα η Μόντενα, Μόντε Κάρλο, Νίκαια, Σαιν Τροπέζ, Κάννες, Γένοβα,
Πίζα, Μπολόνια, Σιένα, Ραβέννα.
Αρχηγός της αποστολής ήταν το μέλος του Δ.Σ. κ. ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ,
που ανταποκρίθηκε απόλυτα στην επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση της εκδρομής.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

10-5-2018
Εκδήλωση στη ΛΑΦ Βόλου επί της ευκαιρίας του εορτασμού της
Παγκόσμιας ημέρας της Μητέρας, με τη συμμετοχή πενήντα (50) περίπου κυριών.

“Συμμετέχουμε, τιμούμε και διεκδικούμε” ήταν το σύνθημα των διοργανωτών της φετινής εκδήλωσης, για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των
Ποντίων, στη Θεσσαλονίκη, απαιτώντας τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση στον
Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, ομιλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ και τον Διαχειριστή κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη τίμησε την 21/5/2018 το Γ’ Σώμα
Στρατού στον ομώνυμο ναό που βρίσκεται στο στρατηγείο.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

31-5-2018
Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Οι Αντισυνταγματικές Περικοπές –
Μειώσεις των Συντάξιμων Αποδοχών και ο ρόλος της Διεκδίκησής τους στον
Επικείμενο Επανυπολογισμό τους με το Νόμο Κατρούγκαλου», από το συνάδελφο κ. Άρη Αργυρόπουλο, συνεργάτη της Δικηγόρου Παρ. Αρείω Πάγω, κας
Ροδάνθης Πετραδέλη. Την ημερίδα παρακολούθησαν επίσης, μέλη της ΕΑΑΣ
Μαγνησίας καθώς και μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών
Μαγνησίας.

ΠΑΤΡΑΣ
1. Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 μετά από πρόσκληση του Παμμεσσηνιακού
Συνδέσμου Πατρών ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης παρευρέθη
στις εκδηλώσεις της επετείου της μάχης στο Μανιάκι εκπροσωπώντας το
Παράρτημα.

Εκδηλώσεις εορτασμού των εθνικών αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης
1941-1944 κατά του ναζισμού και του φασισμού διοργανώθηκαν από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018
Το πρόγραμμα περιελάμβανε Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης (Γ΄ Σώμα Στρατού),, Ομιλία της Αντιπεριφερειάρχη
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Πατουλίδου στο χώρο του
Ελληνικού Μνημείου στα Συμμαχικά Νεκροταφεία (Ζέιτενλικ) και στη συνέχεια
κατάθεση στεφάνων.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ.
ΛΑΣΠΙΔΗ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΡΑ

2. Στις 22 Μαΐου 2018 το Παράρτημα πραγματοποίησε τετραήμερη εκδρομή
στην Οχρίδα, Κορυτσά, Καστοριά . Την Τρίτη το πρωί ξεκινήσαμε και με ενδιάμεση στάση στα Γιάννενα φτάσαμε στη Φλώρινα όπου μεταξύ τσίπουρου και
καφέ γνωρίσαμε το κατάμεστο κέντρο της πόλης. Εν συνεχεία διέλευση συνόρων με προορισμό την πρώτη πόλη της FYROM Μοναστήρι (Bitola) Όμορφη
πόλη με πλούσιο Ελληνικό και αρχιτεκτονικό στοιχείο. Επισκεφθήκαμε το πάρκο και τον κεντρικό πεζόδρομο και ενημερωθήκαμε από τον Ελληνικής καταγωγής ξεναγό για την ιστορία της πόλης. Μετά από μια διαδρομή μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον και μικρά όμορφα χωριά φτάσαμε στην Strouga και
καταλύσαμε ξενοδοχείο Drim Την δεύτερη μέρα επισκεφθήκαμε την πόλη
της Οχρίδας και συγκεκριμένα με μικρά λεωφορεία το κάστρο και την παλαιά
πόλη πάντα με την καλή ενημέρωση του ξεναγού μας. Με ελεύθερο πρόγραμμα
περπατήσαμε την πόλη και δοκιμάσαμε παραδοσιακές γεύσεις πίνοντας ντόπιο
κρασί. Την επομένη αφήσαμε πίσω την Strouga και Οχρίδα κατευθυνόμενοι
νότια και δίπλα από την τεράστια λίμνη των 450 τετραγωνικών χιλιομέτρων
φθάσαμε στην Μονή του Όσου Ναούμ όπου επισκεφτήκαμε την Μονή και είδαμε
τις πηγές τροφοδότησης της λίμνης μέσω υπόγειων διαδρομών από την λίμνη
της Μεγάλης Πρέσπας. Εδώ μας άφησε ο ξεναγός και δια μέσου του συνοριακού σταθμού περάσαμε στην Αλβανία. Φτάνοντας στην Κορυτσά είδαμε την
εικόνα μιας πλούσιας πόλης με αγορά, μαγαζιά και κέντρα εστίασης που δεν
είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Μετά από δίωρη παραμονή στην Κορυτσά πήραμε τον δρόμο για τον συνοριακό σταθμό της
Κρυσταλλοπηγής με προορισμό την πόλη της Καστοριάς. Η βραδινή καθώς
και η πρωινή έξοδος στην πόλη ήταν υπέροχη. Αφήνοντας την Καστοριά φτάσαμε το μεσημέρι στα Γιάννενα όπου στην Λέσχη Αξιωματικών απολαύσαμε
το νοστιμότατο γεύμα και την Συναδελφική Φιλοξενία. Μετά από περιήγηση
στην λίμνη των Ιωαννίνων και το καφεδάκι πήραμε τον δρόμο της επιστροφής
από μια εκδρομή που θα μας μείνει αξέχαστη από τις καλές αλλά και κακές
στιγμές που περάσαμε.

Παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη και του αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγου Σωτηρίου Τερζούδη πραγματοποιήθηκαν την 12/5/2018 τα αποκαλυπτήρια του «Μνημείου Πεσόντων
Πυροσβεστών».
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣΤΥΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλου εορτάστηκε η επέτειος της συμπλήρωσης 100 χρόνων
από την περήφανη και καθοριστικής σημασίας μάχη που κατήγαγε ο Ελληνικός
Στρατός στο Σκρά.
Στο Σκρα γράφτηκε μία από τις πιο μεγάλες και λαμπρές σελίδες της ιστορίας που μας διδάσκει ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε και να τιμούμε τους
αγώνες των προγόνων μας.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ και τον Διαχειριστή κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ

Πενήντα περίπου μέλη του ΣΑΣΤΥΑ, επισκέφθηκαν την Παρασκευή 26
Μαΐου το Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
Τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, ο Αντιπρόεδρος κ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ και ο Διαχειριστής κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ.
Στους επισκέπτες παρατέθηκε δείπνο, και επιδόθηκε αναμνηστική πλακέτα.
Στη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε η ευκαιρία για αλληλοενημέρωση και
ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν τους αποστράτους.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΟΧΥΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ 1941

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

180 μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και σύσσωμο το Δ.Σ. παρακολούθησαν την αναπαράσταση της μάχης του οχυρού Ρούπελ, μια μεγάλη εκδήλωση που διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη, την οποία τόσο ανάγκη
έχουμε στην εποχή μας.
Ομάδες αναβιωτών -από την Ελλάδα και το εξωτερικό- με στολές και οπλι-

1, Διάλεξη με θέμα "τα 190 χρόνια από την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων" έδωσε . ο επίτιμος γενικός επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος
ε.α. Χρήστος Φωτόπουλος , στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ.
ΛΑΣΠΙΔΗ
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2. Διάλεξη με θέμα: "Από την Άλωση της Πόλης στον σύγχρονο νεο Οθωμανισμό της Τουρκίας", διοργάνωσε στην αίθουσα τελετών της Λ.Α.Φ.Θ.
ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Θεσσαλονίκης στις 23 Μαΐου 2018.
Ομιλητής ήταν ο Δρ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ, Διεθνολόγος,
Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσωπήθηκε από τον Ταμία κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ.
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ράδοσης-παραλαβής διοίκησης του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ από το Σμχο (Ι) Γεώργιο
Φιλιππίδη στο Σμχο (Ι) Ελευθέριο Ζέπο. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του ΔΣ και τον πρόεδρο, Σγο ε.α Κων/νο Λιούτα, ο οποίος, για την άριστη συνεργασία επέδωσε στον απερχόμενο Διοικητή αναμνηστική
πλακέτα.

2. Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Αεροπόρων

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ι . . . 15 σύλλαβοι,
στη ''Μάνα'' και στο Σμηναγό, Γιώργο Μπαλταδώρο...
...ΕΝΑΝ ,ΑΚΟΜΑ...''ΣΤΑΥΡΑΗΤΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ''!...

6. Εορτασμός της ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, Προστάτιδα των
Αποστράτων Αστυνομικών
Πανηγυρικά εορτάσθηκε η Μεγαλομάρτυς ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, Προστάτιδα των
Αποστράτων Αστυνομικών, με Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία, που τελέσθηκε
την 05-05-2018 το πρωί, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Λάρισας. Η
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Σγο ε.α. Κων/νο
Λιούτα και το γραμματέα Επγο ε.α. Αθανάσιο Ντικμπασάνη.

7. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Σήμερα!, ''Μέγα Σάββατο'' ,της...Διακαινησίμου,
δεν θα πετάξεις, Σταυραητέ, πάνω από το Νησί μου...
Κατόνεικοσιπέντ' αητοί, ''σ'κωθήκαν'', προς τιμή σου,
...''κέρασμα'' πάν' στη Μάνα σου, τη νιούτσικη ψυχή σου...
Τραβούν κατά το...''Βούνεσι'',κατά το Μορφοβούνι,
κοντοζυγιάζουν τα φτερά, την...αντιχαιρετούνε...
--Γιωργή μ' ήρθαν οι φίλοι σου, ήρθαν κι οι μπράτιμοί σου
--Κέρνα, Μάνα, τους βλάμηδες, κέρνα τους μπράτιμούς μου...
--Γιωργή μ',χαλεύουνε*,να...πιουν, μέχρι που να μεθύσουν
Ζητούν...''κρασί της λησμονιάς'',... πίσω να μη γυρίσουν.
Πάρε, Γιωργή μ', το μαστραπά, δος τους,για να χορτάσουν,
το δρόμο για το γυρισμό, για πάντα να ξεχάσουν...
--Άσε, Μάνα ,τους μπράτιμους, τους αδερφοποιτούς μου,
''κέρνα'', εσύ τις Μάνες τους κι εγώ , τους ''κολλητούς'' μου
Ξέρουν αυτοί, τη στράτα τους, Vertigo δεν παθαίνουν,
πετούν ψηλά, δε ''χάνονται'', κι ούτε ποτέ πεθαίνουν.
Ήρθαν για να με πάρουνε, στους Ουρανούς...,αντάμα...
Κάντε, Μανούλες, μιαν ευχή, στην Παναγιά ,ένα τάμα:
'' Άλλες Μανάδες σταυραητών, να μην πνιγούν...στο κλάμα''.
--Άντε, πουλιά μου, στο καλό,... ώρα καλή, Γιωργάκη...
κι ας πίνουμε ,γουλιά-γουλιά οι Μάνες σας, φαρμάκι.
Τράβα, λεβέντη μ', το χορό, ''πλέρωσε το μεράκι'',
''ντάρισε''* και το Χάροντα, ανάλαφρα να ''παίξει'':
''Σου παραγγέλνω, μαύρη γης'', 'Μαριόλα'', ''Τώρα, ας βρέξει''..
''Πουλιά μου διαβατάρικα''...,''Μαύρα μου χελιδόνια''...
Σύρτε χορό τρικούβερτο, να τον θυμάται, χρόνια...
Ίσως και να συγκινηθεί ,μπορεί και να...ξεχάσει,
το δρόμο ετούτο ,που άνοιξε, μια και καλή να χάσει...

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 στις 12.00 πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια
του νέου μνημείου πεσόντων αεροπόρων προς τιμή του Σμηναγού (I) Παντελή
Παρασκευά και του Υποσμηναγού (I) Στέφανου Σαρρή που πέρασαν στο
Πάνθεον των Ηρώων στις 02 Μαΐου 1984 πετώντας με α/φος F-4 της 337
Μοίρας της 110 Π.Μ. στην περιοχή της Ανατολής Αγιάς.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Αρχηγό της Τ.Α, Απτχο (Ι) Γεώργιο
Μπλιούμη, το Δκτη της 110 ΠΜ Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη και το Δκτη της 337
Μοίρας, Ασμχο (Ι) Ιωάννη Παπαχαράλαμπο. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο
Στρατηγός της 1ης Στρατιάς Δημόκριτος Ζερβάκης, ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ,
Πτέραρχος (Ι) Ιωάννης Γιάγκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Δημήτριος
Παπαδημόπουλος, ε.ε και ε.α. αξιωματικοί της ΠΑ. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ, Σγο ε.α. Κων/νο Λιούτα και το γραμματέα, Επγο Αθανάσιο Ντιγκμπασάνη. Το νέο μνημείο βρίσκεται επί της νέας
επαρχιακής οδού Ανατολής και Μεγαλόβρυσου (2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό
ανατολή).

3. Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Στρατηγό
της 1ης Στρατιάς
Στις 27-4-2018 ο πρόεδρος Σγος ε.α Κων/νος Λιούτας και ο γραμματέας
του ΔΣ Επγος ε.α Αθανάσιος Ντικμπασάνης πραγματοποίησαν εθιμοτυπική
επίσκεψη στο διοικητή της 1ης στρατιάς, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη
και συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

4. ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ 140 ΣΕΠΗΠ
ΤΗΣ 110 ΠΜ.

Την Κυριακή 06 Μαΐου 2018 σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε
στο Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας εκδήλωση προς τιμή του εθελοντή αιμοδότη.
Την εκδήλωση οργάνωσε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του κέντρου
αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρώτη
εκτέλεση ο όρκος του Ιπποκράτη ενώ το ενθουσιώδη χειροκρότημα απέσπασαν
δυο μικρά κορίτσια και ένα αγόρι, παιδιά νοσηλευτριών, που έγραψαν εκθέσεις
για τον εθελοντή αιμοδότη και τις παρουσίασαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο στο κοινό.
Στο τέλος απονεμήθηκαν πλακέτες και τιμητικοί έπαινοι σε συλλόγους και
μεμονωμένους αιμοδότες με μεγάλη προσφορά στην αιμοδοσία.
Ανάμεσα στους βραβευθέντες υπήρχαν μέλη της ΕΑΑΑ/Παράρτημα
Λάρισας με πολυετή προσφορά αίματος. Βραβεύθηκαν οι Σμχος ε.α. Κων/νος
Τσιτσώνης, αντιπρόεδρος του Παραρτήματος, ο Επγος ε.α. Παπαδόπουλος
Δημήτριος, ο Σγος ε.α. Νάρης Δημήτριος και ο Επγος ε.α. Μπαλαούρας
Βασίλειος. Ξεχωριστή ήταν η βράβευση του Σγου ε.α Μητσόπουλου Δημητρίου,
ως ο παλαιότερος αιμοδότης γεννηθείς το 1934.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας συγχαίρει θερμά του βραβευθέντες
και εύχεται να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για όσους έχουμε την
ικανότητα να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες.

8. Συνάντηση προέδρων ΕΑΑΣ & ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας
με τον ΑΝΥΕΘΑ κ. Κουβέλη

--''Μάνα!, μη σεκλετίζεσαι, τώρα, σ' αφήνω!...Γειά σου!...
Δεν είμαι ο μόνος Σταυραητός, που ''πέταξε'', μακρυά σου...
Έχω Γεράκια συντροφιά, κοίτα ,πόσα...Ξεφτέρια...
''Ξεφτέρια ,Εξαφτέρουγα, χωρίς πόδια και χέρια'',
απ' του Αιγαίου τα νερά, σού 'φεραν τα...''χαμπέργια'';...
--Άμε, Γιωργή μου, στο καλό, ''Μοίρα'' της...''Φαμελιάς'' μου...
ήσουν κι εσύ, γοργόφταστο,...βιάστηκες, ''Χαλασιά'' μου...
Σε ζήλεψαν οι ουρανοί, σε πήρανε ,πουλί μας
και σ' έχει η πικροθάλασσα, για γκόλφι* της, αλί μας...
Πέτα μακρυά, πουλάκι μου, κι ανέβαινε...τ' αψήλου...
...τι όλες οι Μάνες, πάντοτε, θα...''κρέμανται επί ξύλου'',
Κάθε που ''σπάζει ο ήχος'' σου, στους ουρανούς του Αιγαίου,
σπάζει μιας μάνας η καρδιά, στο ''φράγμα'' του...μοιραίου...
Ώρα καλή σου, Αητόπουλο, Γιωργή μου!, Μπαλταδώρο,
Σπονδή στον πικροχάροντα, στη ''Μάνα''. ευχή και...δώρο:
'' Ήσυχο, λαφροφτέρουγο, νάναι το πέταγμά τους'',
Δεν θέλουν άλλους...''ήρωες'', γυρεύουν τα...παιδιά ''τους''...
Πατρίδα μου!, που...''χαίρεσαι''! κι ''ήρωες''!...''καμαρώνεις''!...
Πόσους ακόμα Χρυσαετούς ''τίμημα'' ,θα...''πλερώνεις'';...
Τριάντα τρεις Απρίληδες,...''βάραιναν'' τα φτερά του,
ποιος είχε το δικαίωμα κι έκοψε τη χαρά του;...
Χαρόντισσα!, δεν χόρτασες, ακόμα τις ... ''χαρές'' σου,
χαρίζεις, χουβαρντάδικα, Χάρους και συμφορές σου;
Ποια σκύλα μάνα σ' έκανε,...ρουφιάνα; ποια σ' εγέννα,
τόσο άκαρδη,και...''ψόφησε'', πάνω στην πρώτη γέννα;...
που να μη σώσεις να χαρείς, χαρές και χαροπαίδια,
να νοιώσεις τι θα πει κι εσύ,...''παιδιά'' και...''αποπαίδια''...

ΛΑΡΙΣΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε στην 140 ΣΕΠΗΠ, την Πέμπτη 4
Μαΐου, η μνήμη του Αγίου ενδόξου νέου Οσιομάρτυρος Εφραίμ.
Στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Αγίου παρέστησαν ο Αρχηγός
της Τακτικής Αεροπορίας Απτχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Δκτης της 110
ΠΜ Σμχος Απόστολος Χόρτης, ο Διοικητής της 140 ΣΕΠΗΠ Σμχος (Ι) Αθανάσιος
Πανταζής, εκπρόσωποι μονάδων της ΠΑ, του ΣΞ, του ΠΝ και των ΣΑ.
Ο πανηγυρικός τελέστηκε από τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως,
αρχιμανδρίτη π. Αχίλλιος και τον λόγιο κληρικό, στρατιωτικό ιερέα του ΑΤΑ,
π. Αθανάσιο Τσιμενίδη.
Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Σγο ε.α.
Κων/νο Λιούτα και το γραμματέα Επγο ε.α. Αθανάσιο Ντικμπασάνη ενώ ενεργά
συμμετείχε στον πανηγυρικό, ως καταξιωμένος ιεροψάλτης, ο αντιπρόεδρος
Σμχος ε.α. Κων/νος Τσιτσώνης.

Εκδήλωση στην 110 ΠΜ για τα 70 Χρόνια
της 337 Μοίρας
5. Την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε παρουσία του
Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Απτχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, η τελετή εορτασμού της επετείου συμπλήρωσης 70 χρόνων από την ίδρυση της 337 Μοίρας
(337Μ), στην 110 Πτέρυγα Μάχης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον στρατιωτικό ιερέα
του ΑΤΑ π. Αθανάσιο και ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων Αεροπόρων
της 337Μ, ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής Μοίρας από τον Διοικητή της
Μοίρας, Ασμχο (Ι) Ιωάννη Παπαχαράλαμπο και έκλεισε με χαιρετισμό από τον
Αρχηγό της Τ.Α.

1. Παράδοση-Παραλαβή Δκτη ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Φώτη Κουβέλη
είχαν την Παρασκευή 18-5-2018 οι πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών (ΕΑΑΣ & ΕΑΑΑ) των παραρτημάτων Λάρισας, Αντιστράτηγος
ε.α. Κων/νος Βλάχος και Σμηναγός ε.α. Κων/νος Λιούτας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μεταξύ άλλων, τέθηκαν τα θέματα των
συντάξεων και ειδικότερα η εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ για την επιστροφή του υπόλοιπου 50% όπως είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση.
Επισημάνθηκε ότι τα ε.α. στελέχη βρίσκονται σε οικτρή οικονομική κατάσταση και είναι αδύνατο να αποδεχτούν περαιτέρω μείωση των συντάξεων
όπως προβλέπεται με το νόμο Κατρούγκαλου.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις συντάξεις χηρείας και την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν οι γυναίκες-χήρες των αποστράτων.
Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι η επιστροφή του υπόλοιπου 50% δεν πρέπει να
αναμένεται πριν τον προσεχή Σεπτέμβριο ενώ για τη νέα περικοπή των συντάξεων που προβλέπεται από το νόμο Κατρούγκαλου είπε ότι δεν μπορεί να
έχουμε περαιτέρω μείωση όταν οι ήδη μειώσεις στις ΕΔ έχουν κριθεί αντισυνταγματικές.
Για τα παραπάνω θέματα επιδόθηκε στον κ. υπουργό σχετικό υπόμνημα.
(Συνημμένο αρχείο word)
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος, Αλκιβιάδης
Στεφανής και ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγος, Δημόκριτος
Ζερβάκης.
ΥΓ. Με την ευκαιρία της συνάντησης τέθηκαν ειδικότερα θέματα, συγκεκριμένα, από τον κ. Βλάχο η μετεγκατάσταση του παραρτήματος της ΕΑΑΣ στο
χώρο του πρώην στρατιωτικού πρατηρίου της Λάρισας και από τον κ. Λιούτα
η καθολική διαφωνία και οργή όλων των αποφοίτων σχολών υπαξιωματικών
για τη διαγραφή του ονόματος των ιστορικών σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ της
ΠΑ και την κατάργησή τους.

9. Εκδρομή σε ΣΟΦΙΑ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, παρουσία του υπαρχηγού του ΑΤΑ,
Υποπτέραρχου (Ι), Κωνσταντίνου Γιάνναρη, πραγματοποιήθηκε η τελετή πα-

Στην τελετή παραβρέθηκαν διατελέσαντες Διοικητές Μοίρας και
Αρχιμηχανικοί, ε.ε και ε.α προσωπικό το οποίο είχε υπηρετήσει στη Μοίρα,
μέλη των οικογενειών των πεσόντων καθώς και προσκεκλημένοι.
Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος Σγος ε.α.
Κων/νος Λιούτας και τα μέλη του ΔΣ, Επγος ε.α. Αθανάσιος Ντικμπασάνης και
Επγος ε.α. Θωμάς Τασούλης.

Από 11 έως 15-5-2018 εκατό μέλη της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας με δυο
λεωφορεία πραγματοποίησαν 5ήμερη εκδρομή στη Βουλγαρία-Ρουμανία.
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Ο επίβουλος γείτονας

ἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο, ὅτι ὡς
ἔθνος καὶ ὡς κράτος διανύουμε δυσχερῆ
καὶ κρίσιμη περίοδο τοῦ ἱστορικοῦ μας βίου. Ἡ κρισιμότης τῶν καιρῶν δὲν ὀφείλεται μόνον στὴν οἰκονομικὴ ὕφεση, ἡ ὁποία ἐπὶ μία συναπτὴ ὀκταετία μαστίζει τὸ κράτος μας καὶ κατʼ
ἐπέκτασιν τὸν λαό μας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἠθικὴ κρίση, ἡ ὁποία ἔχει ἐξαπλωθεῖ καὶ ἀποδυναμώνει
τὴν ἐθνική μας ἄμυνα καὶ γενικά, τὴν πρόοδο
τοῦ λαοῦ μας.
Ἐξʼ αἰτίας αὐτῆς τῆς κρίσεως (ἠθικῆς καὶ
οἰκονομικῆς) ἀλλὰ καὶ ἐξʼ ἑτέρων γεωστρατηγικῶν παραγόντων, ἀναζωπυρώθησαν οἱ κατὰ
τῆς χώρας μας ἐξωτερικὲς ἀπειλές, στρεφόμενες εὐθέως κατὰ τῆς ἐδαφικῆς της ἀκεραιότητας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας.
Κυριωτέρα ἀπειλή εἶναι ἡ ἐξ Ἀνατολῶν ἐκπορευομένη, ἀπὸ γείτονα ἐχθρικὸν καὶ ἀπὸ αἰώνων
ἐπίβουλον. Δηλαδὴ ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἀπὸ τοῦ
μαύρου ἐκείνου Σεπτεβρίου τοῦ ἔτους 1955, ὄτε
ἡ Τουρκία προέβη σὲ πρωτοφανῆ διωγμὸ δεκάδων χιλιάδων Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Σμύρνης, γίνεται ἐμφανὴς ἡ
ἐφαρμογὴ μακροχρόνιου ἐπιθετικοῦ σχεδίου
της κατὰ τῆς χώρας μας καὶ γενικώτερα τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, μὲ κορύφωση αὐτοῦ τὴν εἰσβολὴ
στὴν Κύπρο τὸ θέρος τοῦ 1974 καὶ τὴν συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα παράνομη κατοχὴ τοῦ
Βορείου τμήματος τῆς πολυπαθοῦς νήσου.
Ἡ ὅλη ἐν γένει κατάστασις, μὲ ἀποκλειστικὴ
ὑπαιτιότητα τῆς Τουρίας ἔχει ἐκτραχυνθεῖ,
ἐπιδεινούμενη, κυρίως, ἀπὸ τοῦ ἐντοπισμοῦ
ἐκμεταλλεύσιμων ἀποθεμάτων ὑδρογονανθράκων σὲ θαλάσσιες περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου
καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, κειμένας
ἐντός της Ἑλληνικῆς καὶ Κυπριακῆς Α.Ο.Ζ.
(Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης).
Ὁ νεοσουλτάνος Ἐρντογάν, σὲ κάθε
εὐκαιρία, ἐπιτίθεται μὲ πρωτοφανῆ ἰταμότητα κατὰ τῆς χώρας μας ἤτοι μέ: ἀπροκάλυπτες ἀπειλές, συνεχεῖς παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας ἐναερίου καὶ θαλασσίου χώρου καὶ
σειρὰ μεθοριακῶν ἐπεισοδίων. Ἀμφισβητεῖ
ἀπροκαλύπτως τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ συναφεῖς διεθνεῖς συνθῆκες, μὲ πρώτην αὐτὴν
τῆς Λωζάνης (1923), καὶ ὁμιλεῖ γιὰ «σύνορα
καρδιᾶς», ὀνειρευόμενος τὴν ἀναβίωση τῆς
ἀπὸ αἰῶνος διαλυμένης Ὀθωμανικῆς
Αὐτοκρατορίας. Καὶ ἐμεῖς τί πράττομεν;
Οὐδέν (!)

Ε

Σ

του Στυλιανού-Ιωάννου Δράκου Υποστρατήγου ε.α

Ἔχομε μπεῖ κυριολεκτικῶς στὸ καβούκι
μας, ἐπικαλούμενοι καινοφανεῖς θεωρίες περὶ
ταυτίσεως τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων μὲ ἐκεῖνα
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (ποία δηλαδὴ) καὶ
ἐφησυχάζουμε ὅτι τὰ σύνορά μας, θὰ τὰ προστατεύσει ἡ Εὐρώπη (!). Ἀλλὰ γιὰ ποιὰ Εὐρώπη
μιλᾶμε; Σήμερα ἀκόμη (16-4-2018), ὁ Γέν.
Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ ἀκολουθῶν τακτικὴ
Ποντίου Πιλάτου, σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴ διένεξη
Ἑλλάδος – Τουρκίας ἐδήλωσε ὅτι: «Δὲν εἶναι
στὶς προθέσεις τοῦ ΝΑΤΟ, νὰ ἐμπλακεῖ ἢ νὰ
ἀποκτήσει πιὸ ἐνεργὸ ρόλο, στὴν ἐπίλυση τῶν
διενέξεων Ἑλλάδος – Τουρκίας γιὰ τὸ Αἰγαῖο».
Ἀνέκαθεν ἡ Εὐρώπη, ἦταν μία «λυκοφαμελιά».
Τὰ συγκροτοῦντα αὐτὴν κράτη, μόνο συμφέροντα γνωρίζουν καὶ ὑπηρετοῦν. Τίποτα περισσότερο ἢ λιγότερο. Ξεχάσαμε τὸν σοφὸ γέροντα τοῦ Μωριὰ ποὺ ἔλεγε: «Ὅτι κάνουμε,
θὰ τὸ κάνουμε μονάχοι μας».
Ἤδη, νέφη ἀπαισιοδοξίας καὶ ἡττοπαθείας
σωρεύονται στὸν ἐθνικό μας ὁρίζοντα, ὡς
ἀποτέλεσμα ἐξωτερικῶν ἀπειλῶν ἀλλὰ καὶ
ἡττοπαθείας ἡμετέρων. Σειρὰ ἄρθρων καὶ ἐπιχειρησιακῶν (στρατιωτικῶν) ἀναλύσεων καὶ
ἐκτιμήσεων καὶ μάλιστα ἀπὸ μὴ ἐπαΐοντες,
ἐμφανίζουν τὴν Τουρκία ὡς ἀκατανίκητη
ὑπερδύναμη. Μπορεῖ, συγκρινομένη μέ μας,
νὰ ὑπερτερεῖ ἀριθμητικῶς, ἀλλὰ δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο, ἀπὸ γίγαντα μὲ πήλινα πόδια. Ἐν τέλει, ποία εἶναι ἡ Τουρκία καὶ οἱ
Τοῦρκοι;
Εἶναι ἕνα κράτος μὲ πολλαπλὰ ἐσωτερικὰ
προβλήματα συνοχῆς κια οἰκονομίας, μὲ κύριο
τὸ Κουρδικό.
Ὡς λαός, εἶναι ὕπουλοι, ἄφιλοι, ἄπληστοι καὶ
κυρίως θρασύδειλοι. Τὸ μόνο ποὺ λογαριάζουν
εἶναι ἡ ἰσχὺς καὶ κυρίως ἡ ἀποφασιστικότης τοῦ
ἀντιπάλου τῶν. Τοὺς εἴδαμε στὸν Κορεατικὸ πόλεμο, ὅπου ἡ Τουρκικὴ Ταξιαρχία στὴν πρώτη
καὶ τελευταία της μάχη, τοῦ Κούνου-ρὶ (Νοεμ.
1950), διελύθη κυριολεκτικῶς, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ ἐπαναπατρισθῆ καὶ ἀντικατασταθεῖ ὑπὸ ἑτέρας, ὡς μὴ ἀξιόμαχος. Ἔκτοτε, στὴν Τουρκικὴ
Ταξιαρχία ἀνετίθεντο ἀποστολές ἥσσονος σημασίας καὶ χαμηλοῦ κινδύνου.
Τοὺς εἴδαμε ἀκόμη στὴν Κύπρο τὸ 1974, ὅπου
στὸ πρῶτο στάδιο τῆς ἀποβάσεως ἔπνεαν τὰ
λοίσθια καὶ ἐκλιπαροῦσαν τὸν Κίσινγκερ γιὰ τὴν

σύναψη ἀνακωχῆς, τὴν ὁποία ἐμεῖς ἀφρόνως
ἀπεδέχθημεν, ἐνῶ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν
δυνατότητα νὰ τοὺς συντρίψωμε καὶ νὰ μὴ «σηκώσουν κεφάλι» γιὰ ἑκατὸ χρόνια. Ὅμως,
ἄλλες ἤσαν οἱ προτεραιότητες τῆς μεταπολιτεύσεως. Προεῖχεν ἡ ἀποκατάστασις τῆς «δημοκρατίας» καὶ ὄχι ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἐδαφικὴ
ἀκεραιότης τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία κατὰ ρῆσιν ἐξέχοντος πολιτικοῦ ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, «ἔκειτο
μακράν»(!!!). Ἔτσι, χωρὶς νὰ πολεμήσουμε ἡττήθημεν.
Εἰς ἐνδεχόμενην σύρραξιν μὲ τὴν Τουρκία,
αὐτὴ (ἡ Τουρκία) θὰ εὑρεθῆ εἰς ἄκρως δυσχερῆ
θέσιν. Θὰ ἀνάψει φωτιὰ στὰ νῶτα της, ἡ ὁποία
ταχέως θὰ γίνη πυρκαϊά.
Δὲν πρόκειται νὰ ἀντιμετωπίση ἀνεπαρκῶς
ἐξωπλισμένους καὶ ὀργανωμένους Κούρδους
ἀτάκτους, ἀλλὰ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἑνὸς
ἔθνους, τοῦ ὁποίου γνωρίζει καλῶς τὴν πολεμικὴ ἀρετή.
Ὄχι κύριοι ἀπαισιόδοξοι.
Ἡ νεολαία μας δὲν εἶναι κηφηναριό, ὅπως
τὴν παρουσιάζετε. Εἶναι Ἑλληνόπουλα, ποὺ
ἐνθουσιωδῶς θὰ προστρέξουν στὸ ἐθνικὸ προσκλητήριο καὶ θὰ ἀγωνισθοῦν ὑπὲρ βωμῶν καὶ
ἑστιῶν. Ἀψευδὴς ἐπιβεβαίωσις τούτου, ἡ πρόσφατη ἐθελοθυσία τοῦ ἠρωϊκοῦ σμηναγοῦ
Γεωργίου Μπαλταδώρου, ὁ ὁποῖος ἐπεσεν ὑπερασπιζόμενος τὸν ἐθνικό μας ἐναέριο χῶρο.
Καὶ δὲν εἶναι οὔτε ὁ πρῶτος οὔτε καὶ ὁ τελευταῖος, ἀπʼ αὐτοὺς ποὺ ὤρισαν νὰ φυλάττουν
Θερμοπύλες. Συναφῶς ἐπίκαιρη ἀποβαίνει καὶ
ἡ ἐλπιδοφόρος προτροπή, ἑνὸς ἀκόμη σμηναγοῦ – ἱπταμένου, κατὰ τὴν πρὸ ὀλίγου καιροῦ
στρατιωτικὴ παρέλαση στὴν Θεσ/νίκη, ἀπὸ τοὺς
Ἑλληνικοὺς αἰθέρες πρὸς ὅλους τους
Ἕλληνες: «Ἕλληνες, ψηλὰ τὸ κεφάλι».
Ναί, αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ πράξουμε ὅλοι καὶ
κυρίως οἱ ψοφοδεεῖς πολιτικοί μας «ταγοί», οἱ
ὁποῖοι ὀφείλουν νὰ ἰσχυροποιήσουν εἰς τὸ ἔπακρον τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις τοῦ Ἔθνους καὶ
νὰ ἐξυψώσουν τὸ ἠθικό του λαοῦ μας. Αὐτὸ τὸ
ἱερὸ καθῆκον, συνιστᾶ δὶʼ αὐτοὺς πρωταρχικὴ
καὶ ἱστορικὴ εὐθύνη, θεσμικὴ καὶ ἀμεταβίβαστη. Πρὸς δὲ τοὺς ἐπιβούλους γείτονες μας,
ἀρκεῖ νὰ ἐπαναλάβωμεν τὴν ἱστορικὴ ἀπάντηση
τοῦ Λεωνίδα: «Μολῶν λαβέ».
Καὶ τότε εἶναι βέβαιο ὅτι, ὁ προειλητικὸς γείτονας μὲ τὴν οὐρὰ ὑπὸ τὰ σκέλη, θὰ χωθῆ στὸ
καβούκι του.

H γενοκτονία των Ποντίων

τις 19 Μαΐου του έτους 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ
αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, για να ξεκινήσει την
πιο άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την
καθοδήγηση Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων.
Στόχος του Κεμάλ ήταν η εξόντωση της ηγεσίας των
Ελλήνων του Πόντου, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο το επαναστατικό κίνημα, κατά το πρότυπο της Γενοκτονίας των
Η εξόντωση άρχισε με τα λεγόμενα «Δικαστήρια Ανεξαρτησίας» στην Αμάσεια. Στα δικαστήρια αυτά παρεπέμποντο εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνισμού, όπως
πρόκριτοι, βουλευτές , δημοσιογράφοι, καθηγητές, δάσκαλοι, κληρικοί και αφού πρώτα κατεδικάζοντο εις θάνατον, πριν την εκτέλεσή τους τους εζητείτο υπογραφή
δηλώσεως συμμετοχής στην οργάνωση του απελευθερωτικού κινήματος του Πόντου. Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς από το 1919 μέχρι το τέλος της
Μικρασιατικής καταστροφής, τουλάχιστον 353.000
Έλληνες του Πόντου, οι οποίοι αποτελούσαν τις σημαν-

Του Γεωργίου Β. Κασσαβέτη
Επισμηναγού (Ι) ε.α. – τ. Κυβερνήτου Ο.Α.

τικότερες μορφές της Ποντιακής κοινωνίας, έχασαν τη
ζωή τους. Από τους διασωθέντες από τις τουρκικές αγχόνες, αρκετές χιλιάδες κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη
Ν. Ρωσία και 400.000 περίπου ήλθαν και εγκαταστάθηκαν
στη Β. Ελλάδα.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η μαζική δολοφονία της ηγετικής τάξεως των Ελλήνων του Πόντου αποτελούσε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο του Οθωμανικού
κράτους, ώστε να σταματήσει οριστικά η καθοδήγηση και
η πνευματική κάλυψη του λαού.
Η καταδίκη και ο απαγχονισμός σύσσωμης της θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας της Αμάσειας προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, το οποίο κατήγγειλε τη δολοφονική πράξη
στους Προέδρους των ΗΠΑ, της Αγγλίας, της Γαλλίας

και της Ιταλίας και προς τους εκπροσώπους της
Κοινωνίας των Εθνών.
Ένα ιδιαίτερο ψήφισμα προς τους διανοουμένους της
Ευρώπης εστάλη τότε, που ο πνευματικός κόσμος της χώρας ασκούσε το ρόλο που του αναλογεί, από 40 κορυφαίους ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, μεταξύ
των οποίων ο Κωστής Παλαμάς, ο Ιωάν. Βλαχογιάννης,
ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Θ.
Νιρβάνας, ο Γρ. Ξενόπουλος, ο Γεώρ. Δροσίνης κ.α. Στο
ψήφισμα μεταξύ άλλων ανεφέροντο και τα εξής : « Μετά
βαθυτάτης συγκινήσεως οι συγγραφείς και καλλιτέχναι
της Ελλάδος απευθύνονται προς τους διανοουμένους του
πεπολιτισμένου κόσμου, όπως γνωστοποιήσουν εις αυτούς την τραγωδίαν χιλιάδων οικογενειών του
Ελληνικού Πόντου». Στη συνέχεια οι κορυφαίοι αυτοί άνθρωπο της χώρας διεκτραγωδούν με συγκινητική γλαφυρότητα τις θηριωδίες των Τούρκων στις διάφορες πόλεις του Ποντιακού Ελληνισμού.

