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Τελετή Απόδοσης Τιμών
και Αποκάλυψης Μνημείου

Ορκωμοσία
Νέων Ανθυποσμηναγών
της Πολεμικής Αεροπορίας

Σ

τις 7 lουλίου 2018 στη θέση πλησίον του χωριού Καρούτες και σε υψόμετρο 1400μ. περίπου στο Αλπικό
όρος Γκιώνα του νομού Φωκίδος, πραγματοποιήθηκε τελετή Απόδοσης τιμών και Αποκάλυψη Μνημείου
στη Μνήμη του πεσόντα, στις 5 lουλίου 1977, Ανθσγού (Ι) ε.ε. Χρήστου Πάντου.
Στην τελετή παρέστησαν, ο Δοιηκητής της 114 ΠΜ Σμχος(l) lωάννης Κύβιου ως εκπρόσωπος του Κύριου Α/ΓΕΑ,
Απτχου (Ι) Χρίστου Χριστοδούλου, ε.ε. Αξκοί της 114 ΠΜ, ο πρόεδρος της Ε.ΑΑΑ. Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης, Αξκοι της ΠΑ ε.α., συγγενείς του πεσόντος, κλπ.
Την αποκάλυψη του μνημείου έκαναν ο Διοικητής της 114 ΠΜ και ο κύριος Δημήτριος Κοντονίκος.
Μετά την αποκάλυψη ο πρόεδρος της ΕΑΑ.Α. εκφώνησε τιμής ένεκεν για τον πεσόντα Αεροπόρο τα κατωτέρω:

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε, παρουσία της Αυτού Εξοχότης του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ.
Προκόπη Παυλόπουλου, η ορκωμοσία των νέων
Ανθυποσμηναγών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στη
Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.
Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
κ. Πάνος Καμμένος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Κύπρου,
κ. Σάββας Αγγελίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άμυνας, κ Φώτης Κουβέλης, εκπρόσωποι των Κομμάτων
της Βουλής, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Σε βασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας, ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ,
ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αερο πορίας,
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας
Λεοντάρης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος (ΛΣ) Σταμάτιος Ράπτης, εκπρόσωποι των Αρχηγών του Στρατού Ξηράς, της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος Ανώτατοι
Αξιωματικοί της ΠΑ, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, συγγενείς και φίλοι των νέων Ανθυποσμηναγών.
Συνολικά ορκίστηκαν πενήντα επτά (57) Ανθυποσμηναγοί,
εκ των οποίων πενήντα (50) από την Ελλάδα, πέντε (5) από
την Κύπρο και δύο (2) από το Μαυροβούνιο.
Ασμχος (Ι) Ιωάννης Τσιτούμης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ
ΥΓ: Στην ορκωμοσία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ
Απτχος (Ι) εα Σπύρος Καβούρης.
Το ΔΣ ΕΑΑΑ εύχεται στους νέους Ανθγους καλή σταδιοδρομία με υγεία χαρά και ευτυχία.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΑΑΑ
ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Η λειτουργία της ΕΑΑΑ θα διακοπεί από 23/7/2018 μέχρι και
28/8/2018 λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
Στ διάστημα αυτό θα λειτουργεί κανονικά το τμήμα παραθερισμού
για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
Το ωράριο λειτουργίας της ΕΑΑΑ στο διάστημα από 23/7/2018
μέχρι και 28/8/2018 θα είναι από 09:00 μέχρι 13:00
Εκ της ΕΑΑΑ

Προσκεκλημένοι της Πολιτείας και
Αγαπητοί Συμπολίτες, είναι κάποιες
στιγμές, για όλους μας, ιδιαίτερες! Είναι
κάποιες στιγμές οριακές θα έλεγα, που
η ψυχοσύνθεσή σου, συγκλονίζεται!
Στιγμές που κινδυνεύεις να παρασυρθείς, από την πλημμύρα των συναισθημάτων, που σε κατακλύζουν, να
παρασυρθείς και να εκτεθείς, χωρίς και
να μπορείς στο ύψος σου να κρατηθείς!
Θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, στο ύψος μου να κρατηθώ,
χωρίς και απόλυτα να μπορώ, γι’ αυτό
να εγγυηθώ!
Ο Χρήστος Πάντος, για τον οποίο η
σύναξη, αυτή σήμερα, υπήρξε όχι απλά
συνάδελφός μου, υπήρξε ένας των προπομπών μου, καθώς των πλοηγών μου
στις τάξεις της Πολεμικής μας Αεροπορίας!
Ο Χρήστος εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1970, εγώ το
1973!
Ίσως δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς, ξεκινήσαμε μ’ένα κοινό
όνειρο, που πλέκαμε μέσα μας από μικρά παιδιά! Ακούστε τι
έλεγε το όνειρο αυτό, για τον καθένα μας!
«Ήμουν παιδί, μικρό παιδί, σε όνειρο μεγάλο
που’βλεπα θέμου, πως πετώ και ζω σε κόσμο άλλο!

Κι’ακόμα
Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να κάνω κάτι άλλο
το μόνο που ονειρεύτηκα, ήτανε να πετάω
Αϊτός εγώ να γεννηθώ, Αϊτός και να πεθάνω
Αϊτός να ξαναγεννηθώ, όσες ζωές και να’χω
κι’όταν απ’τ’όνειρο ξυπνώ, να ξέρω να πετάω!»
Συνέχεια στη σελίδα 5

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2018
Η θητεία του σημερινού ΔΣ της ΕΑΑΑ λήγει στις 31-1-2019. ΟΙ εκλογές θα πρέπει να προκηρυχτούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πέντε μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω
η προκήρυξη των εκλογών πρέπει να γίνει μέσα στο μήνα Αύγουστο που όλος ο Κόσμος βρίσκεται σε διακοπές.
Τ0 ΔΣ, για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων , αποφάσισε τα ακόλουθα στην υπ΄αριθμ . 24/20-6-2018 τακτική
του συνεδρίαση (θέμα 3ο ):
α. Οι εκλογές θα προκηρυχτούν στο ΔΣ της 29/8/2018.
β. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη Κυριακή 25/11/2018.
γ. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων από 09: 00 της 30-8-2018 έως 14:00 της 28-9-2018.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1 Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου , η οποία κατατίθεται στην γραμματεία της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρας 10:00 έως 13:30 με την επίδειξη
της υπηρεσιακής ταυτότητος (ΕΑΑΑ) του μέλους. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (προς ΕΑΑΑ Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ. 10677 Αθήνα) η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται με επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακή ταυτότητος του μέλους της ΕΑΑΑ.
Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της ΕΑΑΑ και των Παρατημάτων και δημοσιεύεται στη σελίδα 3.
Οι εκλογές διεξάγονται υπό τη προϋπόθεση , ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για όλες
τις θέσεις του Δ.Σ. Για τα ΔΣ των Παραρτημάτων απαιτείται να υποβληθούν τουλάχιστον οκτώ (8) υποψηφιότητες για
όλες τις θέσεις του Δ.Σ.. Επίσης εκλογές θα γίνουν στα παρατήματα που υπάρχουν υποψηφιότητες λιγότερες των 8
αλλά δύο υποψηφιότητες για τον Πρόεδρο.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του πρόεδρου και του αντιπροέδρου δεν κωλύονται να θέσουν υποψηφιότητα και για
μέλος του Δ.Σ.
Συνέχεια στη σελίδα 4
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Ι.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι. επειδή διαπίστωσε ότι αρκετοί
συνάδελφοι, απόφοιτοι της Σ.Ι., έχουν κάποιες δυσκολίες με την ηλεκτρονική εγγραφή μέλους , όπως αυτή περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας :
ikaros.net.gr , στέλνει το εν λόγω Έντυπο Εγγραφής Μέλους μέσω της φιλόξενης ΗτΑ. Επί του εντύπου περιγράφονται οι οδηγίες εγγραφής που
πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο(αποκοπή) και αποστέλλοντας το, αφού συμπληρωθεί,
στην διεύθυνση του Συνδέσμου(αναγράφεται και αυτή επί του εντύπου).
Αν υπάρξει κάποια δυσκολία είμαστε στην διάθεση όλων των συναδέλφων
να βοηθήσουμε τηλεφωνικώς όλα τα μέλη του ΔΣ. Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή
για το ΔΣ και φυσικά για τον Σύνδεσμο, αν με αυτή μας την Ανακοίνωση

μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους των παλαιοτέρων σειρών
της Σ.Ι και του ΕΚΕΧ. Σας Ευχαριστούμε.
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Ι.
Απτχος(Ι)ε.α Ευάγγελος Γεωργούσης Πρόεδρος 6983512407
Απτχος(ΕΑ)ε.α Παν. Κατσαρός Αντιπρόεδρος 6983501397
Απτχος(Ι)ε.α Χαρ. Χειράκης Έφορος Δ.Σ 6983 523560
Απτχος(Ι) ε.α Κοσμ. Βούρης Γραμματέας 6983 500004
Απτχος(Μ) ε.α Αχ. Λέλλας Ταμίας 6983490502
Απτχος(Ι) ε.α Χρ. Διαμαντίδης Μέλος 6983500254
Απτχος (Ι) ε.α Γ. Γερούλης Μέλος 6983 504369

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ “ΙΚΑΡΟΣ”
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΟΣ: ΔΣ Συνδέσμου
Παρακαλώ για τις ενέργειές σας, προκειμένου να εγγραφώ ως τακτικό/συνδεδεμένο (1) μέλος του Συνδέσμου.
Δια του παρόντος δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ και τον Κανονισμό Οργάνωσης Λειτουργίας (ΚΟΛ) του
Συνδέσμου και αναλαμβάνω πλήρως τη τήρηση των υποχρεώσεων και

των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτά.
Για την οριστικοποίηση της εγγραφής μου, γνωρίζω ότι θα πρέπει να
καταθέσω στο Σύνδεσμο, το συντομότερο δυνατό, το ποσό των 10 ευρώ
για την εγγραφή, καθώς και το ποσό των 20 ευρώ για τη συνδρομή του
τρέχοντος έτους (2).
Τα αναλυτικά ατομικά στοιχεία για την εγγραφή μου είναι τα ακόλουθα:

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΑΜΑ:

ΒΑΘΜΟΣ:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΣΕΙΡΑ ΣΙ/ΣΑΣ/ΣΑΝ:

ΕΤΟΣ ΕΙΣ/ΕΞΟΔ ΣΧΟΛΗΣ:

Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΗΜ/ΕΚΔ ΑΡΧΗ:

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚ:

ΠΟΛΗ/ΤΚ:

e-mail:

ΝΟΜΟΣ:

ΤΗΛ(ΣΤΑΘ):

ΤΗΛ(ΚΙΝ):

Ον.ΑΡΧ ΣΕΙΡΑΣ:

Ον.ΑΡΧ ΤΑΞΗΣ (ΕΙΔ):
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

Ο/Η ΑΙΤΩΝ / ΑΙΤΟΥΣΑ (3)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Διαγράφεται η μη απαραίτητη λέξη κατά περίπτωση (οι έλληνες απόφοιτοι της ΣΙ, ΣΑ και των σειρών ΕΚΕΧ, αποτελούν τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη) .
Η καταβολή των € 10 για την αρχική εγγραφή και των € 20 για τη συνδρομή του τρέχοντος έτους, μπορεί να γίνει είτε μέσω κατάθεσης στην
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (συμβατικά ή e-banking), στο λογαριασμό με στοιχεία
“ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ
ΙΚΑΡΩΝ,
ΙΒΑΝ
GR8101101040000010400131610 ή απλά 10400131610, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στον ταμία του ΔΣ, Απτχο (Μ) ε.α. Αχιλλέα Λέλλα.
Απόδειξη θα σας αποσταλεί το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, για αποφυγή ταλαιπωρίας, είναι δυνατή εξ αρχής, η καταβολή του συνόλου των
€ 30. Όταν η κατάθεση γίνεται μέσω e-banking ή μέσω του κλασσικού τρόπου στο ταμείο της Τράπεζας, θα πρέπει να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο
του ενδιαφερομένου για τον οποίο αποστέλλονται τα χρήματα, όπως και
ο λόγος (π.χ Γεώργιος Ρωμαίος/τέλος εγγραφής ή συνδρομή 2014) διότι
σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι γνωστός ο αποστολέας για να γίνει
η εγγραφή του, να καταχωριστεί στα οικονομικώς “τακτοποιημένα μέλη”
και να εκδοθεί στο όνομά του απόδειξη.
Υπογραφή απαιτείται όταν η αίτηση αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου
ή υποβάλλεται αυτοπροσώπως. Σε e-mail, συμπληρώστε το όνομά σας.
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρο-

νικά στο haf.sasi@yahoo.gr . Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με μικρά γράμματα, κάντε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣH ΩΣ (save as) αρχείο WORD, βάλτε τίτλο ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ , και κλείστε το αρχείο. Στη συνέχεια, με
ένα e-mail, στείλτε μας τη συμπληρωμένη αίτηση σαν συνημμένο (ATTACHMENT) αρχείο WORD, βάζοντας σαν θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ”.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν επιχειρήσετε να κάνετε αντιγραφή & απευθείας επικόλληση της αίτησης στη επιφάνεια του e-mail, δημιουργούνται σοβαρές
παραμορφώσεις που καθιστούν την αίτηση δυσανάγνωστη.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ: Εάν δεν έχετε δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχετε παραλάβει ταχυδρομικά (μετά από αίτημά σας) το έντυπο αίτησης, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αφού το
υπογράψετε, ταχυδρομήστε την στη διεύθυνση του συνδέσμου:
Ακαδημίας 27Α, Κτίριο ΜΤΑ (5ος όροφος) 10671 - Αθήνα.
Το ΔΣ θα σας επιβεβαιώσει τηλεφωνικά ή με email την παραλαβή της.
Εναλλακτικά, η αίτηση, αφού εκτυπωθεί και συμπληρωθεί, μπορεί να
υποβληθεί αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου, σε οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης εγγραφής, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Γραμματέα του ΔΣ, Απτχο (ΕΑ) ε.α.
Κατσαρό Παναγιώτη:
ikaros.grammateas.ds@gmail.com 2105026721 - 6983501397

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

13/7/2018
23/7/2018.

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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ΧΑΡΑ και ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
31η Σειρά Ιπταμένων.
Συναντηθήκαμε, ειδωθήκαμε, κουβεντιάσαμε, θυμηθήκαμε, νοσταλγήσαμε, ……δακρύσαμε !
Συναισθήματα χαράς και συγκίνησης.
Αυτά είναι τα συναισθήματα, που νοιώθεις, όταν συναντιέσαι με ανθρώπους, με συναδέλφους,
που κάποτε ξεκίνησες μαζί, υπηρετώντας τα ίδια ιδανικά. Ιδανικά με κόπους, θυσίες και αγάπη. Τα
ιδανικά της Πατρίδας σου. Ιδανικά που φυλάνε Θερμοπύλες και απαιτούν θυσίες.
Θυμάσαι συναδέλφους που πρόσφεραν τη ζωή τους για τα ιδανικά αυτά και γίνεσαι κομμάτια.
Συμμαθητές που λείπουν από το προσκλητήριο και αισθάνεσαι να φορτίζεσαι συγκινησιακά.
Τιμή και δόξα σε σας ήρωες Αεροπόροι μας που με την θυσία σας αφήσατε σε μας τους ουρανούς
ελεύθερους !
Εγώ ιδιαιτέρως είχα την χαρά να επικοινωνήσω με πολλούς συμμαθητάς μας και να με συγκινήσουν ορισμένοι με τα θερμά τους λόγια.
Ακόμα και άγνωστοι συνάδελφοι με πήραν τηλέφωνο να με συγχαρούν για τα ωραία λόγια της
πρόσκλησης.
Το πιο συγκινητικό ήταν ότι με πήρε τηλέφωνο ένας πρώην Σμηνίτης μου. Αν δεν μπορείτε μου
είπε να πάτε, να σας πάω εγώ στη συνάντηση με το αυτοκίνητό μου.
Αλήθεια, μου είπε, σας λέω.
Και εγώ, αλήθεια του λέω, ότι τον ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ όλους, όσους ήλθαν και όσους με πήραν τηλέφωνο.
Ευχαριστώ πολύ τον Στρατηγό συμμαθητή μας Γιάννη Κακουδάκη, που ήλθε να μας δει και μας
έδωσε μεγάλη χαρά.
Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τις κυρίες που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Χαιρετηθήκαμε, χωρίσαμε, με την ευχή να συναντηθούμε πάλι του χρόνου. ΕΙΘΕ !
Σάκης Μαρκόπουλος
31ης Σειράς Ιπταμένων

ΣΥΝΥΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣν Π.Α.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Αθήνα, 20 lουν 2018 Αρ. πρωτ.: 58
ΘΕΜΑ: Διμερής συμφωνία ονομασίας ΠΓΔΜ (FVROM)
Οι Σύλλογοι Αποφοίτων ΑΣΣΥ της Πολεμικής Αεροπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ζήτημα
της ονομασίας της ΠΓΔΜ (FYROM):
Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητική και επιζήμια για την Ελλάδα και το Ελληνικό Έθνος:
- Την αποδοχή της ονομασίας του γειτονικού κράτους ως “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” η
οποία περιέχει αυτούσιο τον όρο “Μακεδονία”, καθώς, ο γεωγραφικός προσδιορισμός “βόρεια” και οι
οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις, έχουν δευτερεύουσα αξία.
- Την αποδοχή χαρακτηρισμού της γλώσσας του γειτονικού κράτους ως “Μακεδονικής”, καθώς, η αποδοχή εκ μέρους της FYROM ότι αυτή η γλώσσα εντάσσεται στην οικογένεια των νοηοσλοβικών γλωσσών,
δεν συνιστά κάποια υποχώρηση, μιας και ουδέποτε ισχυρίστηκαν ότι η γλώσσα τους έλκει την καταγωγή
της από την αρχαία μακεδονική γλώσσα.
- Την αποδοχή χαρακτηρισμού της ιθαγένειας/υπηκοότητας των πολιτών της γειτονικής χώρας ως
“Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia” (Μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας), καθώς, αφορά και την εθνότητα του σλαβικού πληθυσμού αυτής, ανεξαρτήτως
τυχόν διευκρινιστικών δηλώσεων.
- Τη διατήρηση, των αποδοθέντων από τον Διεθνή οργανισμό Τυποποίησης (Ι50) κωδικών χώρας “ΜΚ”
και “MKD” για κάθε άλλο σκοπό-χρήση, εξαιρουμένων των πινακίδων αυτοκινήτων της γείτονος χώρας.
Ως Έλληνες Στρατιωτικοί που δώσαμε όρκο στη Σημαία και το Ιερό Ευαγγέλιο να υπερασπιζόμαστε
την Πατρίδα και το Έθνος έως την τελευταία ρανίδα του αίματός μας, με ιερή παρακαταθήκη-κληρονομιά τις θυσίες των Μακεδονομάχων και των προγόνων μας, με το βλέμμα στραμμένο στις γενεές
που θα έρθουν, δηλώνουμε ότι :
- Δεν αποδεχόμαστε τον σφετερισμό από τη γειτονική χώρα, της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Μακεδονίας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.
- Εκφράζουμε την έντονη απογοήτευση και ανησυχία μας για την παραχώρηση “μακεδονικής γλώσσας
και ταυτότητας” στη γειτονική χώρα.
- Δεν θα ανεχθούμε μια ακόμη χαμένη Πατρίδα.
Καλούμε
την Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει στην κρίση του Ελληνικού λαού την διμερή συμφωνία ΕλλάδαςFΥRΟΜ, με την υπέρτατη μορφή άμεσης δημοκρατίας, το δημοψήφισμα.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ και ΣΑΙΡ
Δημήτριος Φαλτάιτς - Σμχος σΤΗ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣ
Κων/νος Τσιγγάρης - Σμχος σΤΗ) ε.α. Γεν.Γραμματέας ΣΑΣ
Γεώργιος Ρούσσος - Ταξχος (Ο) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΥ ΔΑ
Ηλίας Γ. Ντούβλης - Σγός (Υ ΔΚ) ε.α. Γεν.Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ
Ιωάννης Κρανιάς - Ασμχος (Ρ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΙΡ
Ξενοφών Γκουγκουλής - Ανθσγός (Ρ) ε.α. Γεν.Γραμματέας ΣΑΙΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι της 19Α Σειράς ΣΤVA να βρεθούμε
όλοι μαζί, στις 30 Σεπεμβρίοu 2018 ημέρα Κυριακή, για να
γιορτάσουμε τη συμπλήρωση των 50 χρόνων (1968 -2018)
από την είσοδό μας στην Αεροπορία,
πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια.
Η συνάντηση θα γίνει στο ΚΕΔΑ Ζούμπερι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί Φίλοι και συνάδελφοι. Μετά από σκέψη ανέλαβα την πρωτοβουλία να
συντονίσω την προσπάθεια συναντηθούμε όλη η 19Α σειρά μετά από 5O χρόνια από την
είσοδό μας στην Αεροπορία. Η ημερομηνία συγκέντρωσης δεν συμπίπτει βέβαια με την
ημερομηνία εισόδου 9 Μαϊου 1968.
Η συνάντηση θα γίνει στις 19:00 την 30η Σεπτεμβρίου 2018 στον ημιόροφο του
ΚΕΔΑ/Ζ (στο Ζούμπερι), που είναι μετά τον Άγιο Ανδρέα και λίγο πριν από την Νέα Μάκρη.
Εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να πιούμε τον καφέ μας, να βγάλουμε αναμνηστικές
φωτονραφίεκ, να γίνει ανασκόπηση της διαδρομής μας, κλπ ...
Το βράδυ στις 20:30 - 21:00 θα συγκεντρωθούμε για φανητό και διασκέδαση στο
εστιατόριο του ΚΕΔΑ.
Η διασκέδασή μας θα γίνει με DJ ..
Στη συνάντηση μπορείς να έρθεις μόνος ή με οποιονδήποτε συνοδό. Εσύ
αποφασίζεις.
Για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση καλόν είναι να με ενημερώσετε έγκαιρα με έναν
από τους παρακάτω τρόπους.
α. Με e.mail στο koskaliak@gmail.com.
β. Στο FaceBook. (Kostas Kaliakatsos). Εκεί θα δημιουργηθεί ομάδα όπου θα
ενημερωνόμαστε όλοι, και θα μπορούμε να επικοινωνούμε και μεταξύ μας.
γ. Ή με μήνυμα SMS στο κινητό 6937431442
Το ΜΕΝΟΥ για το βράδυ εχει καθορισθεί σε συνεργασία με την υπηρεσία τροφοδοσίατ;
του ΚΕΔΑ ως εξής:
1. Σαλάτα χωριάτικη (ανά δύο άτομα)
2. Φέτα (ανά δύο άτομα)
3. Ορεκτικά (ατομικά)
4. Τζατζίκι (ανά δύο άτομα)
5. Κοτόπουλο κοκτέιλ με πατάτες φούρνου.και ρύζι (ατομικά).
6. Κρασί λευκό 1 κ. (ανά δύο άτομα).
7. Πιατέλα με πατάτες τηγανιτές ( ανά 4 άτομα).
8. Γλυκό
Για την διαμονή σας στο ΚΕΔΑ κατά την εκδήλωση (βράδυ Σαββάτου και Κυριακής),
εφόσον το ζητήσετε, θα μεριμνήσω σε συνεργασία με την Διοίκηση και βέβαια ανάλογα
με την διαθεσιμότητα σε μοτέλ ή οικήματα που θα υπάρχουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να έχετε μαζί σας σεντόνια, πετσέτες, χαρτί υγείας, γιατί το ΚΕΔΑ ΔΕΝ θα
λειτουργεί εκείνη την περίοδο.
Για να θυμόμαστε την συνάντησή μας, θα κατασκευαστεί ειδικό αναμνηστικό. Η όλη
διοργάνωση της συνάντησης (φανητό+ αναμνηστικό κλπ) θα απαιτήσει κάποια επιβάρυνση
- δαπάνη, η οποία κατά άτομο θα ανέρχεται σε 12 ευρώ, συν 10 ευρώ το αναμνηστικό.
(Δηλαδή 34, 12+12+10 με συνοδό, ή 22 αν δεν συνοδεύεστε. Αν δεν επιθυμείτε
αναμνηστικό, μόνο 12 ευρώ).
Για τον σκοπό αυτό, της συλλογής των χρημάτων, υπάρχει ο λογαριασμός
5131064117471 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Καλιακάτσος Κωνσταντίνος» ή ΙΒΑΝ
GR55 0172 1310005131064117471.
Η κατάθεση των χρημάτων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15/9/2018. Στην
κατάθεση χρημάτων και στην αιτιολογία πρέπει να γραφτεί ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ το όνομά
σας.
Επειδή δεν έχω εντοπίσει το σύνολο των συναδέλφων. εάν γνωρίζεις συμμαθητές
μας στην περιοχή σου που δεν έχουν λάβει την επιστολή, παρακαλώ να τους ειδοποιήσεις
δίνοντάς τους αντίνραφο της επιστολής.
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΩ ΤΟΥΣ
1. ΝΤΟΥΛΑΣ ΓιΑΝΝΗΣ ΕΑ
2. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓιΑΝΝΗΣ ΕΦΟΔ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΡΗΣ ΟΠΛ
4. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΦΟΔ.
5. ΚΑΠΙΝΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΟΠΛ
6. Μ ΠΑΚΑΛΗΣ Ν Ι ΚΟΣ ΕΑ
7. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΡ. ΜΤΗ
8. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓιΑΝ.
9. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝον ΓΕΩΡ. ΕΑ
10. ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤ. ΕΑ
11. ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡ. ΕΑ
12. ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΑΝΔΡ. ΕΑ
Με εκτίμηση
Κώστας Καλιακάτσος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν πληροφοριών μας το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας θα χορηγήσει το 2018
στους μερισματούχους ένα επιπλέον μηνιαίο ΜΕΡΙΣΜΑ
(όχι ΕΚΟΕΜΑ).
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2018
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η εκλογή διενεργείται δια ενιαίου ψηφοδελτίου , στο
οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων
προέδρων, χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροέδρων και χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων μελών.
Ο έλεγχος της νομιμότητας των υποψηφίων και η
ενημέρωση τους πραγματοποιείται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
εντός δεκαημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και όχι αργότερα από τις 10
Οκτωβρίου 2018.
Ενστάσεις επί της νομιμότητας υποβάλλονται εντός
2ημέρου από της ενημερώσεως των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 5ημέρου από της υποβολής
τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Δικαίωμα του εκλέγειν κα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα
τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΑ με τους
εξής περιορισμούς:
— Για τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου οι
υποψήφιοι πρέπει να είναι βαθμού Απτχου ή Υπτχου.
—Τα ορφανικά μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου.
2 Οι εκλογικοί κατάλογοι στους οποίου αναγράφονται
τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη θα πρέπει να
έχουν ελεγχθεί και να έχουν διορθωθεί τα λάθη ή παραλήψεις με μέριμνα του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ μέχρι 10-11-2018
προκειμένου να είναι έγκαιρα στις εφορευτικές επιτροπές.
3 Μέχρι 10-10-2018 πρέπει να έχουν ορισθεί οι εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική και Εκλογικών τμημάτων.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Εφορευτικές
Επιτροπές των Εκλογικών Τμημάτων της ΕΑΑΑ στην
Αθήνα αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
δια κληρώσεως μεταξύ των προτεινομένων από τους

υποψηφίους, μελών της ΕΑΑΑ, που διαμένουν στο λεκανοπέδιο αττικής.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων
Παραρτημάτων αποτελούνται επίσης από τρία (3) τακτικά
και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το
Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως , μεταξύ των προτεινομένων από τα Δ.Σ. των Παραρτημάτων εκ των κατοικούντων στο Νομό εκάστου Παραρτήματος μελών.
Για τον ορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε
υποψήφιος μπορεί να προτείνει μέχρι τρία (3) άτομα.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ όσο και
των Παραρτημάτων δεν μπορεί να είναι μέλη των
Εφορευτικών Επιτροπών.
Πρόεδρος της κάθε Εφορευτικής επιτροπής ορίζεται
από τον ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος προ της αποστρατείας. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους της
Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής ο αναπληρωτής ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους Εφορευτικής επιτροπής Τμήματος ο αναπληρωτής ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή.
Στα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής και των Εφορευτικών Επιτροπών θα χορηγηθεί χρηματικό ποσό εκατό (100 ) ευρώ, για αντιμετώπιση
των εξόδων κινήσεως.
4 Οι υποψήφιοι που επιθυμούν, μπορούν να προσκομίσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη
φωτογραφία εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδος
και μέχρι διακόσιες (200) λέξεις, στο οποίο θα μπορούν
να καταχωρήσουν και τις απόψεις τους, όσον αφορά την
επίλυση των κλαδικών θεμάτων. Τα βιογραφικά πρέπει
να έχουν επιδοθεί στον υπεύθυνο εκδόσεως της
εφημερίδος μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2015.
5 Επιμέρους λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν

στην «ΗτΑ» και δι’ εγγράφων προς τα Παραρτήματα
της ΕΑΑΑ.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΑΘΗΝΑ / /2018
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………
ΒΑΘΜΟΣ: …………………………………………………
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΑΑΑ: …………………………………
ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………………
ΤΑΧ. ΤΟΜΕΑΣ: ……………………………………………
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:…………….ΚΙΝΗΤΟ:……………
1. Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να υποβάλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου στο νέο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.
α) Για τη θέση του Προέδρου
β) Για τη θέση του Αντιπροέδρου
γ) Για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.
δ) Για τη θέση του Πρόεδρου Παραρτήματος
ε) Για τη θέση Μέλους του Δ.Σ. Παραρτήματος
2. Συνημμένα υποβάλλω για δημοσίευση στην «ΗτΑ»:
α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
β) πρόσφατη φωτογραφία
Ο Αιτών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που ενδιαφέρεστε να
είστε υποψήφιος και στο βιογραφικό και στη φωτογραφία.

ΘΕΜΑ:ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Κύριοι Συνάδελφοι
Μετά την δημοσίευση στην ΗτΑ του θέματος ‘’ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ’’
και κατόπιν τηλεφωνικών επαφών με μερικούς από εσάς οι οποίοι εκδηλώσατε την επιθυμία να
προβείτε στον επαναϋπολογισμό της σύνταξής σας, θεωρήσαμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε με πιο
πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επαναπροσδιορισμού του ποσού της μείωσης του
ν.4093/2012 και του ποσού της κράτησης υπέρ Υγ. περίθαλψης:
Για τον επαναπροσδιορισμό του ποσού της μείωσής του ν.4093/2012 θα πρέπει αρχικά να λάβετε υπόψη σας το ποσοστό της μείωσης, το οποίο προκύπτει από το Υπόλοιπο ποσό που προέρχεται από το ποσό της Βασικής Σύνταξης μείον τα ποσά των μειώσεων των ν. 4024/2011 και
4051/2012 και του ποσού της κράτησης υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ):
α) Για ποσό άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ 5%
β) Για ποσό άνω των 1.500,01 ευρώ και έως 2000 ευρώ 10%
γ) Για ποσό άνω των 2.000,01 ευρώ και έως 3000 ευρώ 15%
δ) Για ποσό άνω των 3.000,01 ευρώ και άνω 20%
Το ύψος του ποσού της μείωσης προκύπτει ως εξής: Υπόλοιπο ποσό …………. X ………. % = …
…………………..
Π.Χ. Βασ. Συντ. 2.123,10 – 154,90 (μείωση Ν.4024/2011) – 62,35 (μείωση Ν.4051/2012 –

Ποιητική σάτιρα

148,62 (Ε.Α.Σ) = 1757,23 x 10% = 175,72
Για τον επαναπροσδιορισμό του ποσού της κράτησης υπέρ Υγ. περίθαλψης θα πρέπει να λάβετε
υπόψη σας το Υπόλοιπο ποσό που θα προκύψει από το ποσό της Βασικής Σύνταξης συν(+) το Ε.Ο.Β
μείον τις μειώσεις των Ν.4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και της κράτησης υπέρ εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), οπότε Υπόλοιπο ποσό x 6% π.χ. 2123,10+35 – 154,90 – 62,35
– 175,72 – 148,62 = 1616,51 x 6% = 96,96
Επειδή υπάρχει περίπτωση το ποσό της μείωσης του Ν.4093/2012, που θα προκύψει κατόπιν
των ανωτέρω, να πρέπει να μειωθεί περαιτέρω, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το άρθρο 1 παραγ.
Β Υποπαραγ. Β3 του Ν.4093/2012
Υπάρχει περίπτωση σε μερικούς τόσο το ύψος του ποσού της μείωσης του Ν.4093/2012 όσο
και το ύψος του ποσού της κράτησης υπέρ Υγ. Περίθαλψης να παραμείνει το ίδιο.
Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού που περικόπτεται από 1/1/2019 λαμβάνεται υπ΄όψιν
το ποσό της καταβαλόμενης βασικής σύνταξης μείον τις μειώσεις του Ν.4024/2011, Ν.4051/2012,
Ν.4093/2012 και Ε.Α.Σ. Χ 18%
π.χ. 1570,10 -64,60-19,01-39,39-47,10 = 1400 Χ 18% = 252
Εκ της ΕΑΑΑ

®ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πολιτικο-οικονομικό «Πόκερ»
Στο Οικονομικό το «πόκερ»
χρόνια παίζει η Ελλάδα
ούτε ένα «φλός» δεν κάνει
όλο γκίνια η …ρημάδα.
Οι αντίπαλοί της «παίχτες»
είναι όλοι τους «γατόνια»
και της κλέβουν …μπρος στα μάτια
μέχρι και τα …πανταλόνια.
Μοναχή κι απελπισμένη
φώναξε τον …Τσακαλώτο
μα αυτός «πόκερ» δεν ξέρει
κι έτσι έπαιξε το …Λόττο.
Σίγουρος πως θα κερδίσει
και την μπάγκα θα …τινάξει
με τα …«νούμερα» που παίζει
όλους μας θα μας …ρημάξει.
Ηλίας Γ. Σβάρνας

Εδιάβασα με πολλή προσοχή το κείμενο του συναδέλφοψ κ. Σεβαστού Βλαχογιάννη στο τελευταίο
Φύλλο της Η.τ.Α., με τίτλο «Υπάρχει Μέλλον»
(Φύλλο 556 Απρίλιος 2018).Συγχαρώ τον αγαπητό
συνάδελφο για τις σκέψεις του και τις θέσεις του.
Συμφωνώ και προσυπογράφω, με την παρατήρηση
ότι δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, τα ΜΜΕ,η τηλεόραση και οι άδικοι ιδιοικτήτες τους, φταίμε κι εμείς,
ο καθέναι; μας κατά το μέτρο που αφεθήκαμε στην
ευκολία, στη διολίσθηση προς την καλοπέραση,
στην εγκατάλειψη των ηθικών αξιών.
Θα παρατηρήσω ότι το πρόβλημάς μας είναι κυρίως ηθικό κι αυτό έφερε και την οικονομική κρίση.
Ανεπαισθήτως και βαθμηδόν εγκαταλείψαμε τις

αρχές του ελληνοχριστιανικού πνεύματος κι εγίναμε «μοντέρνοι», επιδιώκοντες την καλοπέραση
μας και μόνο αυτή. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη πολλές υγιείς εστίες (άτομα και ομάδες) που μας δείχνουν το σωστό δρόμο. Δεν έχουμε παρά να τις
μιμηθούμε, αρχίζοντας από τα πιο μικρά: να σηκώσουμε ένα άχρηστο χαρτί από το πεζοδρόμιο, να
δώσουμε τη σειρά μας σε κάποιον που είναι πιο
αναγκεμένος από εμάς, να είμαστε αληθινοί στις
δοσοληψίες μας, να μη σταθμευσουμε σε θέση
ΑΜΕΑ και άλλα πολλά.
Mε αγάπη πάντα
Γεώργιος Δ. Μαρκαντωνάτος
Ταξίαρχος Αεροπ. ε.ά.
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Τελετή Απόδοσης Τιμών και Αποκάλυψης Μνημείου
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Εκείνος ήταν Διοικούσα μου τάξη! Είχα δε την τύχη και την
τιμή να τον έχω και θαλαμάρχη μου!
Σίγουρα και στον αείμνηστο Χρήστο μας, οφείλω τις αρχές
και τις αξίες για το μακροχρόνιο και επίπονο επαγγελματικό μου
οδοιπορικό!
Του οφείλω πολλά και ευελπιστώ τα πνεύματα, οι ψυχές
και οι Αρχάγγελοι, να’χουν αισθητήρια υπερβατικά, σε όραση και
αυτιά!
Στο σημείο αυτό οφείλω να διευκρινίσω ότι, τους όποιους
στίχους ανέφερα και θ’αναφέρω, στη σύντομη ομιλία μου, τους
δανείστηκα από τον εξαίρετο συνάδελφό μας, Ιπτάμενο Σπύρο
Κίκερη.
Ο Χρήστος αποφοίτησε από τη Σχολή τον Ιούλιο του 1974,
παίρνοντας το δρόμο για τις Μοίρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας!
Αναλήφθηκε στις 5 Ιουλίου του 1977 σε ηλικία 27 ετών,
την ίδια περίοδο που εγώ, άφηνα τη Σχολή, αρχίζοντας το πολεμικό μου οδοιπορικό από την 117 Πτέρυγα μάχης, Ανδραβίδα και
την 338 Μοίρα Phantom F-4!
Η ανάληψή του, κυριολεκτικά, με συνέτριψε, παρά του ότι,
όλοι μας ξέραμε, ότι η άξαφνη ανάληψή μας, ήταν μέσα στην
αδήριτη ανάγκη μας προς σάρκωση του ονείρου μας!
Τούτη όμως η σάρκωση, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, με
ακραία ρίσκα και όρια, πέρα απ’τα περιθώρια κατά κανόνα,
καθώς δυσάρεστα και επώδυνα περιστατικά κάποιες φορές, με
δυο όμως παρήγορα, πάντα!
Το πρώτο, μια αίσθηση υπερηφάνειας, που λίγες φορές συνάνθρωποί μας ονειρεύονται και μια μετενσάρκωση, που σπάνια
νεκροί γεύονται!
Ναι, όλων εμάς των Ιπταμένων
«Κοινά τα βήματα, Κοινά τα στίγματα
μα άλλη η περπατησιά
στου καθενός μα, τα τυχερά!»
Και δω ας υπογραμμισθεί, ότι στην Αεροπορία μας δεν χάνονται οι λιγότερο ικανοί, μα χάνονται οι λιγότερο τυχεροί!
Του Χρήστου
«Του’χε η Μοίρα του γραφτό, πολύ ψηλά να πάει
του’πε τον φόβο ν’αρνηθεί, στον πόνο να μην κλάψει
να’χει κουράγιο Θεϊκό, την ώρα που πετάει
κι’αν απ’το χάρο προκληθεί, ρότα να μην αλλάξει!»
Ίσως για πρώτη φορά θ’αποτολμηθεί μια αναφορά στις συνθήκες ανάληψης του Ήρωα Χρήστου Πάντου, όχι για να στιγματισθεί κανείς, αλλά για να κατανοηθεί και να συνειδητοποιηθεί,
απ’τους πολλούς, το πόσο δύσκολο είναι γητευτής του αέρα να
βγεις κι’ακαταμάχητος μαχητής!
Ας σημειωθεί ότι, οι πιλότοι μας, κατά γενική ομολογία, συνιστούν μακράν τους καλύτερους πιλότους του Κόσμου, κι’αυτό
αποδεικνύεται από τις κατά κανόνα, πρωτεύσεις τους, στις Νατοϊκές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις!
Όμως ας σημειωθεί, ότι οι πρωτεύσεις κατακτώνται μόνον
με υπερβάσεις, υπερβάσεις πρωτευόντως στις εκπαιδεύσεις!
«Γι’αυτό καλοί μου φίλοι κι’αγαπητοί
Θερμή παράκληση, θερμή
στα όποια σας σχόλια προσοχή!»
Ο Χρήστος, μετά την περάτωση των πτητικών προγραμμάτων της Σχολής, που σας διαβεβαιώνω, ότι είναι ιδιαίτερα
σκληρά – δεν γίνεται άλλωστε διαφορετικά – τοποθετήθηκε σε
Μοίρα αναχαιτίσεως στην 111 Πτέρυγα Μάχης της Νέας Αγχιάλου! Εκεί αξιοποιήθηκε σαν ετοιμοπόλεμος χειριστής!
Στη συνέχεια, λόγω απόδοσης κρίθηκε ικανός για την τοποθέτησή του σε Αεροσκάφος νεώτερης γενιάς και πιο αυξημένων απαιτήσεων!
Έτσι μετατέθηκε στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα
και στην Ιστορική 342 Μοίρα παντός καιρού, που τότε διέθετε
τα αεροσκάφη Mirage F-1!
Στην Τανάγρα ο Χρήστος είχε τελειώσει ήδη το μεταβατικό
στάδιο.

Το στάδιο αυτό ακολουθείται όταν
δεν υπάρχει διθέσιο Α/Φ στον τύπο! Ο
νέος χειριστής πετάει 10 με 12 περίπου
ώρες, ακολουθούμενος από πεπειραμένο χειριστή, προκειμένου να εξοικειωθεί, με τη βασική πτητική
συμπεριφορά του Α/Φ!
Ακολουθεί το πολεμικό στάδιο,
μ’ένα σύνολο περίπου 50 ωρών, όπου ο
χειριστής θα εκπαιδευτεί σε όλα τα είδη
των μαχών και όλα τα είδη των βολών!
Έτσι ώστε να καταστεί ετοιμοπόλεμος,
του αέρα γητευτής και του Αιγαίου και
όχι μόνο, ακαταμάχητος υπερασπιστής!
Στις 5 Ιουλίου του 1977, ημέρα
Τρίτη, ο Χρήστος προγραμματίσθηκε, με
έναν από τους καλύτερους και πλέον
ικανούς πιλότους, που ανέδειξε η Πολεμική μας Αεροπορία!
Τον τότε Επισμηναγό Κώστα Καλαμπάκα, από το Λιτόχωρο
Πιερίας, της 35ης Σειράς Ικάρων, την ημέρα εκείνη ετών 37!
Υπογραμμίζεται ότι ο αείμνηστος Καλαμπάκας, είχε διατελέσει και βασικό μέλος του Ακροβατικού μας Σμήνους!
Η προγραμματισμένη άσκηση τη συγκεκριμένη μέρα ήταν η
10η του πολεμικού σταδίου! Στην άσκηση θα γίνονταν εξάσκηση,
στη λεγόμενη «Ακολουθία Αρχηγού» ή “Follow Leader” όπως
λέγεται στην Αεροπορική ορολογία!
Στην άσκηση αυτή, κατόπιν λεπτομερούς ενημέρωσης και
ανάλυσης! Ο Αρχηγός του σχηματισμού τίθεται μπροστά και ο
εκπαιδευόμενος πίσω του, ακολουθώντας τον πιστά σε όποιον
ελιγμό αυτός επιχειρήσει!
«Η προετοιμασία του μαχητή
πάντοτε έχει ρίσκα
σαν τα όρια ψάχνει η ψυχή,
στου πάθους την κλεψύδρα!
Εδώ μηχανές και άνθρωποι
στα όρια δουλεύουν
και με θεριά ανήμερα
θαρρεί κανείς παλεύουν!»
Ο Αρχηγός σχηματισμού μπαίνει σε μεγάλη άνοδο 45ο μοιρών περίπου! Ο Χρήστος ακολουθεί, η αδρεναλίνη στο αμήν! Στο
ύψιστο σημείο ανόδου, ο Νο1 αναστρέφει το Α/Φ, μπαίνοντας
σε ανάστροφη κάθοδο, ο Χρήστος προσπαθεί να κρατηθεί, η
Μοίρα όμως και ο Θεός, είχαν άλλη γνώμη!
Ο θάνατός του, Ηρωικός, κάρφωσε στη Γκιώνα, το ασέληνο
σκιερό Βουνό! Μπορούσε να εγκαταλείψει, δεν εγκατέλειψε,
μαζί μ’εκείνο έπεσε και ποιητές ενέπνευσε!
«Στην άοκνη προσπάθεια, να’χουνε τα πρωτεία
απ’την υπερπροσπάθεια, μπλέχτηκαν τα ηνία!
Πέφτεις Αϊτέ μου και σκορπάς, κύτταρα, σάρκες, ίνες
κι’ότι μαζί σου κουβαλάς, απ’τις φθαρτές σου ύλες!
Πνεύμα εκείθεν μονομιάς κι’οι ίνες ηλιαχτίδες
Ήλιου ανέσπερης τροχιάς, στου Έθνους τις ελπίδες!»
Γιατί; Γιατί
«Σ’ελευθερίας τάματα
και Σταυραϊτών θυσίες
Αγγέλων στέργουν τάγματα
κι’ιέροτελεστίες!
Για την Ιστορία του θέματος, σας ενημερώνω, ότι ο Αξιόλογος συνάδελφος Κωνσταντίνος Καλαμπάκας, αναλήφθηκε
αιφνίδια, προσβληθείς από κίρρωση του Ήπατος!
Το να πει κανείς οτιδήποτε, δεν θα ήταν σωστό, όχι γιατί
είναι νεκρός, αλλά γιατί η πρόθεσή του ήταν προφανής, να βγει
καλύτερος του αέρα ο Μαχητής!
Εδώ και πάλι θα επικαλεστώ στίχους, του δικού μας ποιητή!
«Της Ανδρείας και της δειλίας, μακράν τα όρια

γι’αυτό και τους Ανδρειωμένους, ποτέ στα περιθώρια!»
Πλησιάζοντας στο τέλος, σας καλώ να αποτίσουμε με τη
σκέψη μας, φόρο τιμής στους 729 πεσόντες της Πολεμικής μας
Αεροπορίας!
Στους 729 πεσόντες και στους Ουρανούς ανελθόντες, Πιλότους μας, που με το αίμα τους πότισαν, τα ιερά της Πατρίδας
μας Χώματα και που επιπρόσθετα με κόκκινες ανταύγειες το γαλάζιο του Αιγαίου κόσμησαν!
Υπογραμμίζοντας ότι ο τελευταίος των πεσόντων ήταν ο
Σμηναγός Γιώργος Μπαλταδώρος, που υπέρ Πατρίδος πριν λίγο
καιρό, στη θάλασσα του Αιγαίου, τερμάτισε την επίγεια ζωή του,
στα τριάντα τέσσερά του χρόνια, την 12η Απριλίου του 2018,
ιπτάμενος με Α/Φ Mirage 2000
Διευκρινίζω στο σημείο αυτό, με ιδιαιτερότητα, ότι ο Ήρωας
Μπαλταδώρος ανήκε, στην ίδια Μοίρα, στην οποία ανήκε και ο
συντοπίτης μας Ήρωας Ανθυποσμηναγός Ιπτάμενος Χρήστος
Πάντος, την ηρωική δηλαδή 342 Μοίρα Παντός Καιρού, της 114
Πτέρυγας Μάχης (Τανάγρα!)
Ο Χρήστος Πάντος, ας σημειωθεί, ότι είναι ένας από τους
δέκα εφτά (17) πιλότους, που η πάτρια Γη μας, η Γη, το χώμα της
οποίας αυτή τη στιγμή πατάμε και λέγεται Φωκίδα, έδωσε σαν
ελάχιστη προσφορά, στη μεγάλη μας Ελλάδα!
Και επιπρόσθετα, ναι επιπρόσθετα, αυτή η Γη, η δική μας
Γη, ας γνωρίζετε ότι ανέδειξε τρεις Αρχηγούς της Πολεμικής
μας Αεροπορίας, τον Αλέξανδρο Παπανικολάου, τον Αθανάσιο
Σταθιά και τον αγαπητό συμμαθητή μου Βασίλειο Κλόκοζα!
Στο σημείο αυτό θέλω επίσης να υπογραμμίσω, ότι τούτες
οι αναλήψεις ψυχής και τούτες οι καταθέσεις ζωής, δεν έχουν
τελειωμό, γι’αυτό και η περηφάνια, εμάς των Αεροπόρων της
Ελληνικής Πολεμικής μας Αεροπορίας, φτάνει στον Ουρανό!
Και τώρα τι απομένει άραγε να πω; Να πω ότι:
«Τη Μαρμαρένια τούτη Σκήτη
ο Χρήστος πια, την έχει σπίτι
και αφορμή να μας θυμίζει
των Σταυραϊτών το μετερίζι!»
Αιωνία σου η Μνήμη
Καλέ μου Χρήστο!
Πριν κλείσω, θέλω να σας ευχαριστήσω, για τούτη την
ωραία εκδήλωση χρέους και τιμής, καθώς όλους ανεξαίρετα για
την εδώ παρουσία σας!
Ακόμα, θα συνιστούσε, ασυζητητί απρέπεια, να μην εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στον αξιότιμο και σεβαστό, συνάδελφό μου Σπύρο Κίκερη, για τη συνδρομή του, σε τούτη την
κατάθεση ψυχής!
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Σπύρος Καββούρης
Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)

558 TEYXOΣ_Layout 1 7/18/18 8:01 PM Page 6

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 558

6

®ANAKOINΩΣΕΙΣ
Λειτουργία Υπαίθριου Χώρου Αναψυχής
στο ΜΙΣΠΑ
Από την Κυριακή 1 Ιουλίου έως και το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, θα λειτουργεί ο υπαίθριος
χώρος αναψυχής στο Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας (ΜΙΣΠΑ), στο Παλαιό Φάληρο, ως
θερινή λέσχη της 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ).
Το ωράριο λειτουργίας του είναι, από τις 19:00μ.μ έως τις 24:00μ.μ και θα παρέχονται ευκολίες
μπαρ – κυλικείου – αναψυκτηρίου.
Κάθε Δευτέρα ο χώρος του ΜΙΣΠΑ θα παραμένει κλειστός.
Δικαιούχοι εξυπηρέτησης στη θερινή Λέσχη της 123ΣΤΕ, στο ΜΙΣΠΑ, είναι οι παρακάτω με τα μέλη
των οικογενειών τους:
• Το εν ενεργεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.
• Οι Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας και οι Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί Πολεμικής
Αποστρατείας.
• Οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
• Το πολιτικό προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί.
Γεώργιος Τσιμόγιαννης
Επγος (ΥΔΚ)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ
Συμπληρώνονται όσον ούπω 60 χρόνια από τότε που οι νεαροί 'Ικαροι 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 επαναφέρουμε 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.
Οίκοθεν όιιως νοείται ότι στη συνεστίαση έχουν θέση οι σύζυγοι χήρες των συιιιιαθητών.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως ενημερώσουν σχετικά για την προσέλευσή τους
μέχρι τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου τους:
Στέλιο Ξαρχουλάκο: 6932-742092 Νίκο Μουζόπουλο: 6944-100500 Γιώργο Κασσαβέτη:
6983-506601

Η Ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση Πεσόντων
Αεροπόρων στο Γράμμο
Συνάντηση εκπροσώπων των τριών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών και των ομοσπονδιών
Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας
με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας
με μοναδικό θέμα την παράνομη κράτηση Ελλήνων
Στρατιωτικών στις φυλακές της Αδριανούπολης

Όπως κάθε χρόνο έτσι φέτος η Ε.Α.Α.Α. θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις προς τιμήν
των πεσόντων στο Γράμμο και στο Βίτσι.
Για το σκοπό αυτό η Ε.Α.Α.Α. θα διαθέσει πούλμαν. Οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν
μόνο τα έξοδα του ξενοδοχείου. (δύο (2) διανυκτερεύσεις στα Ιωάννινα και Πρέβεζα.)
Αναχώρηση στις 25-Αυγούστου και ώρα 08:00 από τα γραφεία της Ένωσης
(Χαλκοκονδύλη 5) και επιστροφή στις 27/8 ημέρα Δευτέρα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής που ήδη έχουν ξεκινήσει θα λήξουν στις 17/8.
Το κόστος διαμονής στα ξενοδοχεία Ιωαννίνων και Πρέβεζας: Μονόκλινο 45 και δίκλινο
33 (κατ’ άτομο) μονόκλινο 52, δίκλινο 41 αντίστοιχα.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6983506621 και 6983494949.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΑΞΗ 82
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
40 ΧΡΟΝΩΝ (1978-2018)

Η παράνομη κράτηση των Ελλήνων Στρατιωτικών στις φυλακές της Αδριανούπολης βρέθηκε
στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας
Δημοκρατίας στη Βουλή οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ , ΕΑΑΑΑ) και των Ομοσπονδιών των Αποστράτων
Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας με τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας , βουλευτή Καρδίτσας, κ. Κώστα Τσιάρα, με τον Αναπληρωτή Τομεάρχη Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη, Βουλευτή Λαρίσης, κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο και με το Αναπληρωτή
Τομεάρχη Άμυνας, Βουλευτής Έβρου, κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη.
Ανταλλάχθηκαν απόψεις για το πώς θα ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη, αλλά και το
πώς μπορούν οι Απόστρατοι με παρεμβάσεις τους στους ομολόγους τους (βετεράνους) σε διεθνή
fora, αλλά και μέσω Οργανισμών του ΝΑΤΟ κι άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών να ασκήσουν πίεση
στην Τουρκία, ώστε η γειτονική χώρα, συνεχώς εγκαλούμενη, να αναγκαστεί να απελευθερώσει
τα δύο στελέχη του Ελληνικού Στρατού τα οποία κρατά παράνομα.

Στις 25 Σεπ 18 συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη μέρα που οι συμμαθητές της 54ης
Ιπταμένων, της 30ης Μηχανικών,της 10ης Ελεγκτών Αεράμυνας ,της 3ηςΜετεωρολόγων,
της 2ας Διοικητικών και της 3ης Εφοδιαστών, παρουσιαστήκαμε στη Σχολή Ικάρων για το
μεγάλο και υπέροχο ταξίδι μας στην Πολεμική Αεροπορία!
Γεμάτοι αναμνήσεις, με τη ζωντάνια όμως της πρώτης, μέρας παρά τα 40 χρόνια που
πέρασαν, θα συναντηθούμε ξανά στις 22 Σεπ.18.
Στη Σχολή Ικάρων το πρωί όπως τότε, για να ξαναζήσουμε τη μέρα εκείνη και κυρίως
να αποτίσουμε φόρο τιμής στους απόντες συμμαθητές μας, στο ΚΕΔΑ/Ζούμπερι το βράδυ
για να διασκεδάσουμε και να ορίσουμε την επόμενη συνάντησή μας στην επέτειο των 50
χρόνων!
ΥΓ. Για την άρτια οργάνωση και επιτυχία της εκδήλωσης αυτής, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μας έως τις 15 Αυγ.18. (Λεπτομέρειες στο VIBER Τάξη 82).
Περισσότερες πληροφορίες :
Δημήτριος Κουτσουράκης τηλ. 6983504620, koutsourakisd@yahoo.gr
Ιωάννης Παναγιώτου τηλ. .6983500255, panagiotou@hotmail.com

Την Πέμπτη 27-9-2018 η 4η αιμοδοσία της Ε.Α.Α.Α
Την Πέμπτη 27-9-2018 η 4η αιμοδοσία της Ε.Α.Α.Α
Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018
και από ώρας 09:00μέχρι 12:30 θα πραγματοποιηθεί στο
Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (7ος όροφος) η τετάρτη αιμοδοσία της ΕΑΑΑ.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Οι ανάγκες σε αίμα είναι πολύ μεγάλες. Η τράπεζα αίματος
εξυπηρετεί τα μέλη της ΕΑΑΑ και τις οικογένειες των. Ο αριθμός
που εξυπηρετείται φθάνει στις 70.000 άτομα ( μέλη μαζί με τις
οικογένειες των). Η τράπεζα αίματος χρειάζεται να εμπλουτίζεται συνέχεια με νέο αίμα για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες όλων μας . Παρακαλούμε τους συναδέλφους να συνδράμουν την προσπάθεια μας για μία δυνατή τράπεζα αίματος
που να είναι ικανή για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών μας.
Επειδή στο μέγιστο αριθμό των μελών μας δεν επιτρέπεται
να δίνει αίμα λόγω ηλικίας παρακαλούμε τα μέλη μας να προτρέπουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τις εγγόνες τους να
δίδουν αίμα τακτικά.
Για να είναι επιτυχής μία αιμοδοσία πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον είκοσι (20) φιάλες αίματος. Επειδή

στην προηγούμενη (3η) αιμοδοσία δεν επετεύχθη ο προβλεπόμενος αριθμός φιαλών αίματος το νοσοκομείο μας προειδοποίησε ότι αν και σ’ αυτή την αιμοδοσία δεν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε τον προβλεπόμενο αριθμό φιαλών αίματος δεν
θα ξαναέλθει για αιμοδοσία στην ΕΑΑΑ. Αυτό θα έχει σαν φυσικό αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας της τράπεζας
αίματος.
Οι συνάδελφοι της επαρχίας μπορούν να δίνουν αίμα στα
εκεί κρατικά νοσοκομεία. ΠΡΟΣΟΧΗ όταν κάποιος δίδει αίμα για την ΕΑΑΑ να το χρεώνει στην Ένωση Αποστράτων

Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) και συγκεκριμένα στον
κωδικό 14111.
Η διάθεση φιαλών αίματος, στους έχοντας ανάγκη, γίνεται
με έγκριση του διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΑΑΑ ο οποίος
στη συνέχεια ενημερώνει το Δ.Σ. για επιβεβαίωση της έγκρισης.
Το ΔΣ έχει εγκρίνει να διατίθενται φιάλες αίματος στις
κατωτέρω σοβαρές περιπτώσεις και με την προϋπόθεση οι
φιάλες αυτές να αντικατασταθούν εντός τεσσάρων μηνών
από άτομα του περιβάλλοντος των .
Εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς .
Εγχειρήσεις σοβαρών περιστατικών.
Σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
Στους καρκινοπαθείς και
Σοβαρές περιπτώσεις Ασθενειών.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ
ΔΩΣΕ ΤΩΡΑ
ΔΩΣΕ ΣΥΧΝΑ
ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ
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Η Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ
Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ

H

λωρίδα της Γάζας η πολύπαθης αυτή περιοχή, αποτελεί
μια παράλια Χερσαία Ζώνη, στο ΝΑ της Μεσογείου μεταξύ Αιγύπτου και του Ισραήλ που, δημιουργήθηκε το
1948 με βάση της γραμμή εκεχειρίας του πρώτου
Αραβοϊσραηλινού πολέμου (15 Μαΐου 1948). Πρόκειται για
μια Χερσαία στενή λωρίδα και εκτείνεται βόρεια των ανατολικών συνόρων της Αιγύπτου, μήκους 41 χιλιομέτρων και
πλάτους μεταξύ 6 και 12 χιλιομέτρων, με συνολική έκταση
365 τετρ. χλμ, στην οποία κατοικούν 1.800.000 Παλαιστίνιοι.
Είναι δε η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή Τη διοίκηση αυτής
της στενής λωρίδας μέχρι τον Ιούνιο του 1967, ασκούσε η
Αίγυπτος. Μετά όμως τον πόλεμο των έξι ημερών του Ιουνίου
του ιδίου έτους, πέρασε στην κατοχή του Ισραήλ. Το 2005 αποσύρθηκε από την περιοχή αυτή, ο Ισραηλινός Στρατός και πέρασε στον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Παρά όμως την
απαγκίστρωση και την απόσυρση αυτή, εντούτοις το Ισραήλ,
δεν έπαψε να ελέγχει όλα τα σύνορα της λωρίδας αυτής, περιμετρικά από αέρα - ξηρά και θάλασσα πλην του νότου που,
ελέγχεται από την Αίγυπτο (Είσοδος Ράφα). Η αλιευτική Ζώνη
παραμένει στα έξι (6) ναυτικά μίλια ενώ, οι συμφωνίες όμως
παραχώρησης της Γάζας σΣήμερα το Ισραήλ και ύστερα από
τέσσερις (4) νικηφόρους Αραβοϊσραηλινούς πολέμους (1948
- 1956 - 1967 - 1973) είναι ένα, πανίσχυρο οικονομικά και
στρατιωτικά Κράτος, με έκταση 20.770 τετρ. χλμ όσο περίπου
και η Πελοπόννησος κατοικούν δε 7.000.000 Εβραίοι εκ των
οποίων 1.400.000 είναι Παλαιστίνιοι με Ισραηλινή υπηκοότητα. 2.800.000 Παλαιστίνιοι κατοικούν στην Δυτική όχθη του Ιορδάνη και 1.800.000 στη Λωρίδα
της Γάζας. Συνολικά 11.600.000 κάτοικοι. Ακόμα 2.500.000 Παλαιστίνιοι ζουν ως πρόσφυγες
στην Ιορδανία (1.704.000) στη Συρία (400.000) και στο Λίβανο (396.000).
Αφορμή για τα αιματηρά αυτά γεγονότα που, έλαβαν χώρα το τριήμερο από 15-5-2018 μέχρι
την 18-05-2018 στη λωρίδα της Γάζας όπου, έχασαν τη ζωή τους συνολικά 77 Παλαιστίνιοι
άμαχοι, εκ των οποίων 10 παιδιά κάτω των 16ετών και ένα βρέφος 8 μηνών ήταν, η βεβιασμένη
αν όχι ανόητη μεταφορά της Πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ την οποία
έχει ανακηρύξει ως πρωτεύουσα του το Ισραήλ από το 2003. Τούτο έγινε πανηγυρικά την ημέρα
της 15ης Μαΐου ημέρα ανεξαρτησίας του Ισραήλ από το 1948, την οποία οι Παλαιστίνιοι την θεωρούν την ημέρα αυτή ως καταστροφή (Νάκμπα). Κανένας από τους προηγούμενους Προέδρους

των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους και Ομπάμπα δεν τόλμησαν να ρίξουν
λάδι στη φωτιά όπως, έκανε ο σημερινός Τράμπ.
Παρόμοιες μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ του Ισραηλινού
Στρατού και της ΧΑΜΑΣ διάρκεια οκτώ ημερών έλαβαν χώρα
τον Νοέμβριο του 2012 όπου σκοτώθηκαν 160 Παλαιστίνιοι
και πέντε Ισραηλινοί και τον Ιούλιο του 2014 με 200 νεκρούς
Παλαιστινίους και λίγους τραυματίες Ισραηλινούς. Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις τη νύφη την πλήρωσαν όμως πάντοτε
τα γυναικόπαιδα.
Σήμερα στα Παλαιστινιακά εδάφη υπάρχουν 700.000
Ισραηλινοί έποικοι και δυστυχώς εξακολουθούν να επεκτείνουν αυτούς τους οικισμούς με την υποστήριξη του Τράμπ και
έτσι το Ισραήλ, γράφει στα παλιά του τα παπούτσια, τις συμφωνίες του Camp - David του 1993. Με αυτό τον τρόπο απομονώνει τον εαυτόν του και σίγουρα δεν κερδίζει υποστηρικτές
στη διεθνή κοινότητα. Οι Παλαιστίνιοι υποχώρησαν και δέχτηκαν με τις συμφωνίες αυτές (Camp - David) ένα Παλαιστινιακό
Κράτος μόλις το 22% από την ιστορική Παλαιστίνη, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ δεν θέλει τώρα
τη λύση των δύο ξεχωριστών Κρατών και επεκτείνει επαναλαμβάνω τον εποικισμό στα Παλαιστιανιακά εδάφη. Στα κατεχόμενα εδάφη ένας Παλαιστίνιος μετακινούμενος με αυτοκίνητο από μια πόλη σε άλλη δεν μπορεί να βάλει καν τέταρτη
ταχύτητα, γιατί στην πορεία υπάρχουν φράγματα και μπλόκα,
ενώ για τους εποίκους υπάρχουν άλλοι δρόμοι, μόνο γι’ αυτούς
και χωρίς περιορισμούς.
Το Ισραήλ δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση να προβαίνει σε τέτοιους είδους επιχειρήσεις που, εκ των προτέρων είναι βέβαιο ότι τη νύφη θα την πληρώσουν πάλι, όπως πάντοτε,
οι άμαχοι και ιδιαίτερα τα γυναικόπαιδα. Το Ισραήλ πρέπει να σεβασθεί πλήρως τις συμφωνίες
του Camp - David του 1993 γιατί διαφορετικά φανατίζει ακόμη περισσότερο τα εξτρεμιστικά
στοιχεία της ΧΑΜΑΣ και με αυτόν τον τρόπο τορπιλίζεται κάθε προσπάθεια προσέγγισης των
δύο πλευρών. Επομένως έχει δύο μόνο επιλογές. Είτε να συμφωνήσει να δεχθεί δίπλα του τη
δημιουργία ενός βιώσιμου ειρηνικού Παλαιστινιακού Κράτους, είτε να συνεχίσει την αποικιοκρατία και να είναι ένα Κράτος του απαρτχάιντ. Έχει όμως στα αλήθεια σκεφθεί εάν τελικά ο
χρόνος εργάζεται για το Ισραήλ και πόσο καιρό θα αντέξει ακόμα να κάθεται επάνω σε ένα τέτοιο
ναρκοπέδιο;
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σφαλώς και θα παρακολουθήσατε την επίσκεψη
στη πατρίδα μας το περασμένο Δεκέμβριο του τελευταίου <<Σουλτάνου του Μεγαλοπρεπή >> της
Γείτονος χώρας και ασφαλώς θα διερωτηθήκατε γιατί ήλθε ? να μας επαναλάβει τα ίδια που διακηρύσσει καθημερινά από το χρυσοποίκιλτο παλάτι του ? η τελικά είναι ένας
<< καθαρόαιμος φίλος >>? Εδώ, αξίζει να ανατρέξουμε
στα λεξικά για την ετοιμολογία της λέξης <<φίλος >>
.Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση, φίλος σημαίνει, αγαπητός, προσφιλής, αυτός που αγαπά κάποιον, άτομο με το
οποίο συνδέεται κάποιος δι αμοιβαίας αγάπης και αφοσίωσης ερωμένος αντί εχθρός . Με αυτά τα δεδομένα δεν
νομίζω ότι ο κύριος Ταγίπ μπορεί να θεωρηθεί φίλος, απεναντίας είναι ένας << ΩΜΟΣ >> και << ΚΥΝΙΚΟΣ >> εκβιαστής, είναι ένας επιβεβαιωμένος και επικίνδυνος εχθρός της Ελλάδος . Το γιατί ήλθε λοιπόν θα το αφήσουμε
να απαντηθεί από την πολιτική και διπλωματική σκακιέρα,
εμείς θα ασχοληθούμε <<με το βίο και την πολιτεία >> της
Τουρκικής δραστηριότητας τα τελευταία 50 χρόνια σε βάρος της πατρίδας μας, όχι γιατί τα προηγούμενα χρόνια
ήταν απαλλαγμένα από την παρουσία της, αλλά επειδή ο
σημερινός Σουλτάνος θέλει πάση θυσία να ολοκληρώσει,
το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ . Ο πρώτος στόχος τους λοιπόν που έγινε
πραγματικότητα ήταν η γραμμή ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο που
είχαν χαράξει οι Τούρκοι στα σχέδιά τους από το 1953 την
οποία και οριστικοποίησαν 20 και πλέον χρόνια μετά τον
Ιούλιο και Αύγουστο του 1974, με πρωταγωνιστές το
FAZIL KYCHUK και τον DENKTAS . Την 1/11/1973 το επίσημο Τουρκικό κράτος εξέδωσε ένα άλλο χάρτη στον
οποίο φαίνεται καθαρά ότι ολόκληρο το σύμπλεγμα των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την υφαλοκρηπίδα
τους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τουρκικού κράτους
με την υποσημείωση στο χάρτη << σύνορα Τουρκίας …….
Ελλάδας >> (μετάφραση της υποσημείωσης ..Turkey
Yunanistan Mustered Hyduly ) .Εκτοτε και για την παγίωση
της παρουσίας τους στο Αιγαίο αλλά και κατά παράβαση

του Διεθνούς Δικαίου καθόρισαν και δημιούργησαν ιστορικό προηγούμενο για την εδραίωση της εμμονής τους στις
διεκδικήσεις, συντηρώντας το πρόβλημα που οι ίδιοι σχεδίασαν με αναρίθμητες παραβάσεις και παραβιάσεις στη
θάλασσα και τον αέρα .Τη σκυτάλη που έχει πάρει σήμερα
ο νέος Σουλτάνος ούτε λίγο ούτε πολύ ζητά επίμονα από
την Ελλάδα να <<καθίσει μαζί του στο τραπέζι >> και να
εκσυγχρονίσουν …….. … . αναθεωρήσουν, άκουσον άκουσον τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 !! η οποία μεταξύ
άλλων χαρακτηρίζεται και ως συμφωνία ειρήνης, βάση
της οποίας έχουν καθοριστεί τα σημερινά σύνορα Ελλάδος
και Τουρκίας και επικυρώνεται η κυριαρχία της Ελλάδος
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το 1974 λοιπόν
μέχρι σήμερα πάνω από το Αιγαίο διεξάγεται ένας ακήρυκτος εναέριος πόλεμος (αερομαχίες ) με εκατέρωθεν απώλειες εξ αιτίας των βίαιων αερομαχιών και ανθρώπινων
σφαλμάτων συγκεκριμένα η Τουρκία, σύμφωνα με την
Ηχώ των Αιθέρων μηνός Νοεμβρίου 2016 έχει απολέσει
6 αεροσκάφη και 4 χειριστές και η δική μας αεροπορία 4
α/φ και 3 χειριστές και έχουν εγκαταλείψει ανά δύο χειριστές Σε ετήσια βάση εισέρχονται πάνω από 3000
Τούρκικα α/φ χωρίς να υποβάλλουν τα απαραίτητα σχέδια
πτήσεως για δε την αναχαίτισή τους απογειώνονται πάνω
από 1000 δικά μας α/φ .με 250 έως 500 πραγματικές εμπλοκές και το ετήσιο κόστος να υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια Ευρώ . Κάτι ανάλογο με τον αέρα γίνεται και στη
θάλασσα, συνεχείς δεσμεύσεις περιοχών για ασκήσεις,
παρενοχλήσεις αλιευτικών σκαφών, αμφισβήτηση του δικαιώματος της Ελλάδος να πραγματοποιεί Έρευνα και
Διάσωση στις περιοχές που διεκδικεί, τα επεισόδια στα
Ίμια, η μη αναγνώριση του δικαιώματος των νησιών να
έχουν και αυτά την υφαλοκρηπίδα τους, οι έρευνες για πετρέλαιο, το casus beli και το τελευταίο οι μη <<ελεγχόμενες > ροές μεταναστών μέσα από τα νησιά του Αιγαίου.
Εάν όλες αυτές οι πράξεις, οι δηλώσεις και τα άρθρα των
Τούρκων ιθυνόντων για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
προκαλούν ανησυχία, τα ποιήματα ενός Τούρκου Τυρταίου
του SUKRY ELGIN, που κυκλοφόρησαν το 1976 για το ίδιο

θέμα, προκαλούν τουλάχιστον, δέος . Για κάθε νησί λοιπόν
έγραψε ένα η περισσότερα ποιήματα, διαβάστε. Για τη Ρόδο
<< Το κλαδί της ελιάς απλώθηκε από την Ανατολή η Ρόδος
φυσάει στη καρδιά μου σαν το μπάτη και αν ακόμη πλακώνουν χιονοσσύνεφα, ο Μπαρμπαρόσας να μην ανοίξει τα
πανιά του χωρίς εμένα >> . Για τη Μυτιλήνη, τίτλος, περίμενέ με . <<Στο απέναντι βουνό, χρυσό φως καίει, στη μέση καθισμένη μία κοπελιά τα μάτια της είναι υγρά, εγώ δεν
είμαι άσπλαχνος, μια απλωτή, μια απλωτή ακόμη, από το
ΑΙΒΑΛΙ, περίμενέ με ΜΥΤΙΛΗΝΗ που σε ξέρω από το
1455>>. Για τη Χίο, τίτλος, οι λεβέντες του ΤΣΑΚΑ ΜΠΕΗ,
<< από το ΚΑΝΤΕ ΦΕ ΚΑΛΕ, έστειλα γεράκι με μαντάτο
στο ΤΣΕΣΜΕ, παράξενο, αντίκρυ στο ΤΣΕΣΜΕ, βλέπει .ένα
γαλανό νησί, μόνο του να συλλογίζεται, λεβέντες του ΤΣΑΚ
ΜΠΕΗ, που είστε σπαθάτοι η ιαχή, ένας είναι ο ΑΛΛΑΧ να
αντηχήσει στη δική μας Χίο >> .Και το συγκλονιστικότερο
πάλι για τη Μυτιλήνη, τίτλος, η επωδός . <<το ταξίδι άρχισε
από το ΑΙΒΑΛΙ, πήρε τέλος στη ΜΥΤΙΛΉΝΗ, ένα ψάρι ( το
Ναυτικό ), μία Κίσσα ( η Αεροπορία ), μια ελιά (το Πεζικό)
είδαν τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ να φλέγεται, τα βουνά να καπνίζουν .
Το ψάρι πιθύμησε να κολυμπήσει στο νησί η Κίσσα να πετάξει η ελιά να απλώσει τις ρίζες της .Το ψάρι, η Κίσσα και
η ελιά είπαν, θάνατος παρά επιστροφή και αγκάλιασαν τον
ΑΛΗ ., το φεγγάρι βγήκε, τα αστέρια άναψαν το μισοφέγγαρο (η τούρκικη σημαία), κάλυψε τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, το ταξίδι
άρχισε από το ΑΙΒΑΛΙ και πήρε τέλος στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ >>.
Με τα όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν δεν σημαίνει ότι
στέρεψαν οι δηλώσεις, οι απειλές τα επεισόδια και τα ποιήματα των Τούρκων, θα υπενθυμίσω κάτι που διδάσκει η
ιστορία ……….μην προσπαθείτε να βρείτε λογική στα επιχειρήματα των Τούρκων . Οι Τούρκοι, άρπαγες ανά τους
αιώνες και με υπομονή όνου, ποτέ δεν επιτέθηκαν εναντίον
μας όταν είμαστε ενωμένοι, εκμεταλλευόμενοι με μαεστρία τα σφάλματά μας και τη διεθνή συγκυρία θα επιτεθούν εναντίον μας, μόνο αν μας βρούνε διχασμένους .
Γεώργιος Κούβελης
Υπ/ος (Ι) ε.α
Τηλ. 6944685954
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Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η

Μακεδονία ήταν μια ευρύτερη περιοχή που με αυτό
το όνομα απεικονίζεται στους παλαιούς χάρτες που
αργότερα έγινε επαρχία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας .
Κατοικούνταν από ανθρώπους διαφόρων εθνοτήτων
και θρησκειών :
Έλληνες, Βλάχοι, Αρβανίτες, Σλάβοι, Βούλγαροι,
Εβραίοι, Τούρκοι και Ρουμάνοι .
Όλοι αυτοί κάποτε θεωρούσαν τη Μακεδονία πατρίδα
τους και τους εαυτούς τους Μακεδόνες .
Η Μακεδονία υπήρξε το μήλον της έριδος ανάμεσα στα
όμορά της κράτη : Ελλάδα-Βουλγαρία-Σερβία, ακόμη και
τη Ρουμανία .
Κάθε λαός της Βαλκανικής κουβαλάει τη δική του ιστορία, το δικό του πολιτισμό, τη δική του θρησκεία και τη δική
του γλώσσα . Έχουν τη δική τους αξία, ούτε ανώτερη ούτε
κατώτερη, απλώς αληθινή, γνήσια και ζώσα .
Η ιστορία των Μακεδόνων οριοθετεί την έναρξή της στις
αρχές του 8ου αιώνα π.Χ.
Η αρχαία Μακεδονία υπήρξε ο πολιτικός ενοποιητής του
αρχαίου ελληνισμού, υπό την ηγεσία του βασιλιά Φιλίππου
Β΄, γεγονός που επέτρεψε στον στρατηλάτη γιο του τον
Μέγα Αλέξανδρο Γ΄, επικεφαλής των Μακεδόνων και των
άλλων Ελλήνων, μέσα σε 10 χρόνια να κατακτήσει ολόκληρο σχεδόν τον τότε κόσμο και να διαδώσει την ελληνική
παιδεία και το ελληνικό πνεύμα στα πέρατα της Οικουμένης
.
Τη δημιουργία του Πανσλαβικού δόγματος της περιοχής
την πραγματοποίησε ο Τσάρος της Ρωσίας ο Μέγας Πέτρος
[1672-1725] .
Οι Σλάβοι γείτονές μας, μέσα στον τελευταίο αιώνα, έξι
φορές εισέβαλαν στην Πατρίδα μας την Ελλάδα [1878,
1903, 1912, 1915, 1941 και 1947] και λεηλάτησαν, γύμνωσαν, έκαψαν, έσφαξαν, απήγαγαν ελληνικούς πληθυσμούς
και άφθονα αγαθά . Και τις έξι φορές χρειάστηκε η Πατρίδα
μας να θυσιάσει την άλκιμη νεότητά της, για να εκδιώξει
τους εισβολείς και να αποφύγει τον κίνδυνο του διαμελισμού.
Ο Πανσλαβισμός απέτυχε δια του πολέμου να κατέβει
στο Αιγαίο .
Την τελευταία 70ετία δια της προπαγάνδας και δια του
ψεύδους προσπαθεί να πείσει ότι ο βορειοελλαδικός χώρος και ιδιαίτερα η Μακεδονία μας υπήρξε κάποτε σλαβική
και δικαιωματικά ανήκει στους Σλάβους .
Η επινόηση της ύπαρξης του Μακεδονικού πληθυσμού
και του Μακεδονικού Έθνους, εκ μέρους της γιουγκοσλαβικής πολιτικής, σκοπό είχε να καλύψει μ’ αυτόν τον τρόπο
τη βουλγαρική εθνική συνείδηση του σλαβικού στοιχείου
της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας σε ολόκληρη την ύστερη
Τουρκοκρατία . Το Βελιγράδι αγνοούσε την παρουσία των
πολυάριθμων σλαβόφωνων ελληνικών και ελληνοβλα-

χικών κοινοτήτων που διαβιούσαν πριν από το 1912 στον
σημερινό χώρο της γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, όπως :
Το Μοναστήρι, το Μεγάροβο, το Τίρνοβο, η Μηλόβιστα,
το Γκόπεσι, το Κρούσοβο, η Ρέσνα, το Μορίκοβο, η
Στρώμνιτσα, η Γευγελή, η Δοϊράνη, το Βαλάντοβο και πολλές ακόμη, οι οποίες έμειναν έξω από τα όρια του ελληνικού κράτους .
Έτσι χάθηκε ολόκληρος ο ελληνισμός της Βορείου
Μακεδονίας, ο οποίος παρά τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες,
αγωνίστηκε σκληρά για να διαφυλάξει την εθνική συνείδησή του ως τους Βαλκανικούς πολέμους .
Η Ελλάδα κατέλαβε το 1912-13 το 51%- τη μερίδα του
λέοντος- των εδαφών της περιοχής που κατά το τελευταίο
τέταρτο του 19ου αιώνα ονομαζόταν από τους Ευρωπαίους
αρχικά και έπειτα από τους ντόπιους, Μακεδονία , παρά το
γεγονός ότι οι οθωμανικές αρχές επέμεναν στα « Εγιαλέτια
της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου» .
Η αρχική βουλγαρική διεκδίκηση μεταμορφώθηκε σταδιακά, χάρη στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή του μεσοπολέμου και τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο μεταπολεμικά, στη
δημιουργία ενός νέου έθνους .
Στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε το
1828, η Μακεδονία δεν συμπεριλήφθηκε . Επαναστάτησαν
για την απελευθέρωσή τους το 1854 και το 1878 χωρίς
αποτέλεσμα . Όταν κατέρρευσε η οθωμανική αυτοκρατορία
δημιουργήθηκε το γνωστό Μακεδονικό Ζήτημα που προετοίμασε την έκρηξη του Μακεδονικού Αγώνα [1904-08]
ως αντίδραση στον επεκτατισμό της Βουλγαρίας .
Στις 20/ Ιουλίου/1903 έγινε μία ανεπιτυχή εξέγερση στη
Δ. Μακεδονία την ημέρα της γιορτής του Προφήτη Ηλία
[Ilinden]οργανωμένη από την ΕΜΕΟ [ Εσωτερική
Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση του 1893] με στόχο
την πρόκληση γενικευμένης φιλοβουλγαρικής ανάφλεξης
σε όλη την Μακεδονία . Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την
εξέγερση αυτή ήταν για την σλαβική πλευρά που προκάλεσε
βιβλιογραφική παραγωγή .
Με τους Βαλκανικούς πολέμους [1912-13] το μεγαλύτερο νότιο τμήμα της Μακεδονίας προσαρτήθηκε οριστικά
στο νέο ελληνικό κράτος [ Ειρήνη του Βουκουρεστίου
1913] .
Η δημιουργία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας αντιπροσωπεύθηκε από την Μακεδονική πρωτεύουσα τα Σκόπια, την Μακεδονική κυβέρνηση, την
Μακεδονική βουλή, την ανεξάρτητη Εκκλησία και την
Μακεδονική γλώσσα, η οποία υπήρξε το τοπικό σλαβικό
ιδίωμα, που παρουσίαζε μεγάλες ομοιότητες με τη
Βουλγαρική γλώσσα .
Η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως γνωστή
ως « Βαρντάρσκα Μακεδονία», η Ελληνική Μακεδονία χαρακτηρίζεται από τα Σκόπια « Εγκέϊσκα Μακεντόνια», και
η Βουλγαρική «Πιρίνσνα Μακεντόνια», περιλαμβάνει τα

πρώην σερβικά εδάφη, από Βορρά την οροσειρά Σαρ και
Τσέρνα, Νότια μέχρι τα ελληνικά σύνορα, Δυτικά με την
Αλβανία και την περιοχή Κοσσυφοπεδίου και ανατολικά
μέχρι τα βουλγαρικά σύνορα .
Το 1922-3 με την εγκατάσταση των Μικρασιατών στην
περιοχή δημιουργήθηκαν χωριά με μεικτούς πληθυσμούς
που οδήγησε Σλαβογενείς στον Δημοκρατικό Στρατό του
1946-1949 . Στα τέλη του ελληνικού εμφυλίου, η ηγεσία
του Δημοκρατικού Στρατού διεκδικούσε μια ανεξάρτητη
Μακεδονία και Θράκη με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη .
Από το 1945 και μετέπειτα καταβλήθηκε από τα Σκόπια
μια χωρίς προηγούμενο προσπάθεια για την εφεύρεση μακεδονικής ιστορίας από την αρχαιότητα ως σήμερα .
Η απουσία σλαβικού πληθυσμού στα Βαλκάνια πριν από
τον 6ο μ.Χ. αιώνα, δημιούργησε στα Σκόπια μεγάλα εμπόδια, τα οποία ξεπεράστηκαν από την ανάπτυξη σχετικής θεωρίας, που πρέσβευε ότι οι βασιλείς των Μακεδόνων δεν
ήταν Έλληνες, αλλά Φιλέλληνες .
Η μεγάλη ιδέα του Μακεδονικού Έθνους διέπει τις βασικές κατευθύνσεις της γιουγκοσλαβικής ιστοριογραφίας
και εδράζεται στο επιχείρημα του αλύτρωτου Μακεδονικού
πληθυσμού, ο οποίος παραμένει υποδουλωμένος στη
Μακεδονία του Αιγαίου και στη Μακεδονία του Πιρίν .
Το έτος 1967 ο άθεος Τίτος κατασκεύασε εκκλησίαπρωτοφανές στην ιστορία- για να ακούγεται διεθνώς ο
όρος ¨Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία ¨ .
Η μετατιτοϊκή εξωτερική πολιτική βασίστηκε στο επιχείρημα ότι οι σχέσεις με τους γείτονες θα εξαρτώνται στο
εξής από την επίλυση ή μη των εθνικών προβλημάτων των
γιουγκοσλαβικών μειονοτήτων .
Η πολιτική αλλαγή μετά το 1981, έδωσε νέα ώθηση στην
γιουγκοσλαβική ηγεσία να θέσει το Μακεδονικό σε επίπεδο
διμερών ελληνογιουγκοσλαβικών συζητήσεων, αλλά η
σθεναρή στάση της επίσημης ελληνικής πολιτικής και σύσσωμης της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέτρεψαν τα γιουγκοσλαβικά σχέδια .
Οι ελληνικοί χειρισμοί του Μακεδονικού μεταξύ 19911995 αποτελούν παράδειγμα αποτυχίας και στις 4/9/1995
η Ελλάδα είχε προβεί σε σκληρό εμπάργκο προς τα Σκόπια
και τα αναγνώρισε μόνο με το όνομα π.Γ.Δ.Μ. [FYROM], χωρίς να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή στην Ε.Ε. Το ίδιο συνέβη και το
2009 όπου ο τότε πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής είχε αναφέρει για το εμπάργκο ότι το διαβατήριο για τους ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς απαιτεί ένα σύνθετο
όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό που θα ισχύει έναντι
όλων . Και η ευθύνη ανήκει στα Σκόπια .
Η ιστορία δεν παραχαράσσεται, δεν παραγράφεται, δεν
ξαναγράφεται .
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε. α.
9η Σειρά Σ.Τ.Υ.Α.

Ένας αγανακτισμένος αεροπόρος

Γ

ιορτάστε ΕΛΛΗΝΕΣ, χτυπάτε καμπάνες, πανηγυρίστε
ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ πουλήθηκε και μάλιστα
σε καλή τιμή. Για μία μεταχειρισμένη γραβάτα. Ήταν
όμως κόκκινη!
Τι κρίμα. Τι όνειρα κάναμε και πήγανε χαμένα. Γιατί τόσο
νεανικό αίμα, αναρωτηθήκατε κύριοι, που ξαφνικά βρεθήκατε
σε καρέκλες και μεγαλεία, ότι από το 1950 έως το 1974
(Μεταπολίτευση) πλέον των 300 ιπταμένων και από τότε έως
σήμερα άλλων 126 έδωσαν το νεανικό τους αίμα για την πατρίδα μας, για την ΕΛΛΑΔΑ.
Γιατί, αχαρακτήριστοι, αφιλότιμοι, χωρίς ίχνος ντροπής
και πατριωτισμού, ξεπουλάτε την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας; Μήπως
σας ανήκει; Χθες την Κύπρο μας, αύριο το Αιγαίο, και, ποιος
ξέρει, μετά από λίγο καιρό την Θράκη μας.
Εμείς, κύριοι της εξουσίας, ξεκινήσαμε την δεκαετία του
1950, απάνω στη νιότη μας, πεινασμένοι και τσακισμένοι από
τους πολέμους και τους εμφυλίους, πατήσαμε στα ερείπια
κα ματώσαμε, όμως προσπαθήσαμε να σταθούμε όρθιοι και
να προσφέρουμε στην πατρίδα και όχι να πάρουμε, όπως
εσείς. Θέλαμε να την λαμπρύνουμε, να την μεγαλώσουμε,
και όχι να την ερημώσουμε και να την ξεπουλήσουμε.
Οι μάνες μας, μας έστησαν στα πόδια μας, με τις στερήσεις
και τη φτώχεια της εποχής, μας έμαθαν όμως να αγαπάμε την

του Δημοσθένη Μεϊντάνη,
Αντισμηνάρχου (Ι) ε.α. Κυβερνήτη Ο.Α.

πατρίδα μας και την οικογένειά μας. Και μόλις βγάλαμε φτερά, μας άφησαν ελεύθερους, χωρίς προσανατολισμούς, χωρίς πυξίδα, με μόνη την ευχή τους. Δεν ήξεραν, δεν είχαν κάτι
άλλο… «Να ’στε γεροί και να προκόψετε, να αγαπάτε την οικογένειά σας και την πατρίδα σας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο
να σας δώσουμε».
Αρχίσαμε την πορεία μας στη ζωή φοβισμένοι χωρίς ερείσματα, δίχως στόχους σαφείς, φαινομενικά δίχως προσανατολισμό. Μια εγκύκλιος στη Δημαρχεία του τόπου μας, ανακοίνωνε Διαγωνισμό της Αεροπορίας για έφεδρους πιλότους! Ο δρόμος άνοιξε! Δώσαμε εξετάσεις, πετύχαμε. Η
Πολεμική Αεροπορία άνοιξε την αγκαλιά της, στέγασε τη νιότη μας, πρόσφερε πολλά στα νέα της παιδιά. Εμάς, τους πεινασμένους και τσακισμένους από τους πολέμους και τους
εμφύλιους σπαραγμούς.
Μας τάισε, το πρώτο. Ναι, μας τάισε, μας χόρτασε, το είχαμε ανάγκη. Με σύνθημα «ο αεροπόρος δεν χορταίνει ποτέ»,
θέλοντας να σβήσει από τις ψυχές τις κακές παιδικές αναμνήσεις της πείνας και της ανέχειας. Αλλοίμονο σε όποιον
τολμούσε να πει ότι χόρτασε! Τότε θα αναγκαζόταν να φάει

και όσες πιατέλες υπήρχαν περίσσευμα και… και άλλες τόσες. Και ο Θεός βοηθός.
Μας άνδρωσε, μας έδωσε αρχές και κατευθύνσεις, μας
έμαθε να αγαπάμε την πατρίδα μας. Και τελικά, μας έδωσε τα
φτερά να πετάξουμε μόνοι στους δρόμους της ζωής, των ουρανών, της οικογένειας, της Πατρίδας. Η μάνα που μας γέννησε και η αεροπορία που μας μεγάλωσε είναι Ιδανικά, είναι
Νόμοι ζωής. Κλείνω ευλαβώς το γόνυ και στις δύο, με σεβασμό και αγάπη.
Πώς να ξεχάσω τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, όταν το 1954, νεαροί δόκιμοι αεροπόροι, ασουλούπωτοι στις αρχικές μας στολές,
μόνο χρώμα, χωρίς μέτρα και νούμερα , άρβυλα περίπου στα
νούμερα ή, ευτυχώς, μεγαλύτερα, πηγαίνοντας στα σμήνη σε
άψογους σχηματισμούς, βηματισμό και αεροπορική υπερηφάνεια να τραγουδάμε: «Δεν θα την πάρουνε ποτέ την γη των
Μακεδόνων». Και ο αείμνηστος Διοικητής του Τατοΐου και
της Σχολής Ικάρων, Ηλίας Ντέρος, με βουρκωμένα μάτια,
μας παρακολουθούσε από το παράθυρο του Γραφείου του
και μας παρότρυνε: «ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ, ΔΟΚΙΜΟΙ!»
Όχι, Κύριοι της Βουλής των Ελλήνων, δεν έχετε δικαίωμα
την Μακεδονία σε μια χούφτα Σλαβοφώνων που κατασκήνωσαν στην περιοχή χιλιάδες χρόνια μετά.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

O

λοι σχεδόν οι Κυβερνώντες Έλληνες Πολιτικοί
και ένας μεγάλος αριθμός των λοιπών πολιτικών, επισκέπτονται τα στρατόπεδα και τις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και βλέπουν
από κοντά τη ζωή και το έργο του στρατιωτικού προσωπικού.
Ιδιαίτερα οι Κυβερνώντες, στο σύνολό τους σχεδόν,
έχουν κατ’ επανάληψη παρακολουθήσει πολλές πολεμικές στρατιωτικές και ναυτικές ασκήσεις και μέσω
των ηλεκτρονικών οργάνων έχουν παρακολουθήσει
πραγματικές αερομαχίες μεταξύ Ελληνικών και
Τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών.
Αρκετοί μάλιστα πολιτικοί έχουν πετάξει με πολεμικά αεροσκάφη και έχουν επιβιβασθεί σε πολεμικά
πλοία επιφανείας και υποβρύχια. Έχουν παρακολουθήσει πολεμικές επιχειρήσεις μέσω προσομοιωτών
και ως παρατηρητές και έτσι έχουν αποκτήσει μια
επαρκή γνώση γύρω από την προσπάθεια και την, καθ’
όλο το εικοσιτετράωρο, καταπόνηση των στρατιωτικών που χειρίζονται και υποστηρίζουν τον πανάκριβο
στρατιωτικό εξοπλισμό της πατρίδας μας με τον οποίο
εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η επιβίωση της χώρας μας.
Γι’ αυτό σε κάθε εκδήλωση των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων παρίστανται οι κυβερνώντες
Έλληνες πολιτικοί και με πατριωτικούς λόγους, εκφράζουν την αμέριστη αγάπη τους, την απεριόριστη
εκτίμησή και εμπιστοσύνη τους και την υπερηφάνεια
τους δια την ετοιμότητα, το αξιόμαχο και τις διακρίσεις
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τις συχνές
διεξαγόμενες πολεμικές ασκήσεις μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.
Συχνά μάλιστα οι Έλληνες κυβερνώντες τονίζουν
με έμφαση την σημασία του έργου των Ελλήνων στρατιωτικών στην ασφάλεια της χώρας, προκειμένου ο
Ελληνικός Λαός να έχει την Ελευθερία του και με
ασφάλεια να ασχολείται με τα ειρηνικά του έργα.
Στις συχνές μάλιστα θυσίες της ζωής των Ελλήνων
στρατιωτικών στο βωμό της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων της Πατρίδος μας, εξ αιτίας του
ακηρύκτου πολέμου που διεξάγει επί σειρά ετών η
Τουρκία εναντίον της χώρας μας, παρουσιάζονται οι
Κυβερνώντες, εμφανώς συγκινημένοι και με πατριωτικούς λόγους εκθειάζουν τον ηρωισμό των θυσιασθέντων και τονίζουν την ευγνωμοσύνη της Πατρίδας
για αυτούς τους ήρωες.
Στη συνέχεια εκφράζουν την πραγματικά βαθιά τους
λύπη για την απώλεια της ζωής αυτών των ηρώων, και
δηλώνουν την πίστη τους ότι το παράδειγμα των θυσιασθέντων είναι ριζωμένο στην ψυχή όλων των
Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι και πραγματικά είναι
διατεθειμένοι να προσφέρουν το υπέρτατο αγαθό της
ζωής των για τα ιδανικά της αγαπημένης μας πατρίδας.
Εδώ όμως θα πρέπει να παρατεθεί ότι οι Έλληνες
στρατιωτικοί, καθώς επίσης και οι λοιποί δημόσιοι λειτουργοί, για να εκτελέσουν το λειτούργημά τους, θα
πρέπει να επιβιώνουν αυτοί και οι οικογένειές τους.
Γι’ αυτό, κάθε χώρα παρέχει στους λειτουργούς της
αμοιβές - αποζημιώσεις, το ύψος των οποίων πρέπει
να είναι ανάλογο με τη σημασία της συνεισφοράς και
το έργο του κάθε λειτουργού.
Στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν,
καθορίστηκε αρχικά, επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, εξίσωσης της αμοιβής του Αρχηγού
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΓΕΕΘΑ) με την αμοιβή του
Προέδρου του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, με τις
διάφορες τμηματικά εξοντωτικές οικονομικές υποβαθμίσεις των αποδοχών των Ελλήνων στρατιωτικών, ο Έλληνας ΑΓΕΕΘΑ, με 40 χρόνια υπηρεσίας και
τις τόσες ευθύνες του για την υπεράσπιση της Ελλάδας
μας και διοικεί χιλιάδες αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες και ιδιώτες, που χειρίζονται και υποστηρίζουν τον πανάκριβο αμυντικό εξοπλισμό της χώρας
έχει καταντήσει να έχει βασικό μισθό μικρότερο και
αυτού του νέου Πρωτοδίκου, γεγονός που δεν είναι
δυνατόν να το δικαιολογήσει ο οιοσδήποτε λογικός

άνθρωπος.
Οι γείτονές μας οι Τούρκοι έχουν διαμορφώσει μισθολόγιο και ύψος συντάξεων, για κάθε κλάδο δημοσίων λειτουργών, με αναλογίες που προέκυψαν από
την εμπειρία αρκετών αιώνων, που έχουν αποκτήσει
γύρω από την σημασία και το προσφερόμενο έργο των
δημοσίων της λειτουργών.
Για οικονομία χρόνου των αναγνωστών και του χώρου φιλοξενίας της εφημερίδας μας, περιορίζομαι
στην απεικόνιση του κατωτέρου πίνακα (με στοιχεία
2012), ο οποίος περιλαμβάνει (με βάση βέβαια τις αποδοχές των εν ενεργεία) το ύψος των συντάξεων των
δημοσίων λειτουργών της Τουρκίας:
Στον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι η σύνταξη του
Τούρκου ΑΓΕΕΘΑ είναι στο τρίτο κλιμάκιο, δηλαδή μετά τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας.
Ο Τούρκος Ταξίαρχος είναι στο κλιμάκιο 14 και 2 κλιμάκια πιο κάτω, δηλαδή στο κλιμάκιο 16 είναι η σύνταξη του Τούρκου Προέδρου του Αρείου Πάγου, που
σημαίνει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
της Τουρκίας λαμβάνει ως σύνταξη το 60% της σύνταξης του Τούρκου ΑΓΕΕΘΑ.

Εάν λάβουμε δε υπόψη ότι το κατά κεφαλή ετήσιο
ΑΕΠ της Τουρκίας το 2012 ήταν 11.720,00 $ ή 8888 €
(ισοτιμία 1 € = 1,3194 $ το 2012) προκύπτει ότι, το
2012, ο Τούρκος ΑΓΕΕΘΑ είχε ετήσιες συντάξιμες
αποδοχές 36.036 € (3003 x 12) που αντιστοιχούσαν σε
4,05 φορές το ως άνω κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ ο
Τούρκος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου είχε συντάξιμες
αποδοχές 21.492 € (1791 x 12) που αντιστοιχούσαν σε
2,42 φορές το ως άνω κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Συγκρίνοντας το ύψος των συντάξεων των
Δημοσίων Λειτουργών της Τουρκίας με το αντίστοιχο
της Ελλάδος, προκύπτει ότι η ακολουθούμενη, από
τους Έλληνες Κυβερνώντες, πολιτική της οικονομικής
υποβάθμισης – εξαθλίωσης του στρατιωτικού προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι σε
λάθος κατεύθυνση και επηρεάζει σοβαρά το ηθικό του
στρατεύματος.
Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολεμική ισχύς
κάθε χώρας είναι κυρίως το γινόμενο
«Ηθικόν x Εκπαίδευση x Εξοπλισμός»
Μιχ. Ανδρικόπουλος
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.
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Κρίμα στο Προσκύνημα

Ο

πρώην Πρόεδρος της Αμερικής κ. Ομπάμα, με την λήξη της θητείας του, ήλθε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα στο λόφο της Ακρόπολης (Πνύκα),
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και ως έκφραση αποτίμησης του
ρόλου του ως Προέδρου και του έργου του.
Ο κ. Ομπάμα ήλθε στην Ακρόπολη να προσκυνήσει τον χώρο που γεννήθηκε η Δημοκρατία.
Ο κ. Ομπάμα με μακρείς λόγους, εξομολογείτο και αναφερόταν στον μεγαλειώδη αρχαίο Ελληνικό Κλασσικό πολιτισμό, του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνος. Εξυμνούσε τους αρχαίους
Έλληνες σοφούς, όπου δημιούργησαν και τις ανθρώπινες
αξίες. Εκφραζόταν σαν αυτός ο μεγάλος και μοναδικός αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός, να ήταν η σωτηρία του κόσμου.
Πράγματι. Σκεφθείτε αν αυτός ο πολιτισμός δεν υπήρχε.
Και είναι σωτήριος αυτός ο αρχαίος Κλασσικός Ελληνικός
Πολιτισμός του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνος, διότι μπορούμε να
πούμε, ότι δημιουργήθηκε και από την επίδραση της προχριστιανικής ακτινοβολίας του Μεσσία Χριστού, που ήλθε μετά λίγους αιώνες. Ο Χριστός δεν πρεσβεύει μόνο για την αιώνια ζωή
του ανθρώπου, αλλά δεν αδιαφορεί και για την κοσμική του.
Εφ’ όσον δεχθούμε ότι η προχριστιανική ακτινοβολία επέδρασε θετικά στο πνεύμα των Αρχαίων Ελλήνων του 5ου και
4ου π.Χ. αιώνος στο ήδη ευφυές και προβληματισμένο, όπου
οι Έλληνες δημιούργησαν το μεγαλείο του Πνευματικού
Κλασσικού Πολιτισμού της εποχής εκείνης που φώτισε την

ανθρωπότητα, τότε ο Χριστιανισμός είναι η μόνη αληθινή
θρησκεία. Διότι αυτός ο Ελληνικός πολιτισμός, αναγνωρίζεται και έχει απήχηση σε όλα τα κράτη της γης, ανεξαρτήτου
θρησκείας.
Ασπαζόταν ο κ. Ομπάμα τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό,
ο οποίος πολιτισμός, ήταν ένα, το ίδιο, και μία οντότητα με
τον Μακεδονικό. Το ίδιο έκανε και ο κ. Μακρόν, αναγνωρίζοντας και οι δύο, την ανωτερότητα της Ελλάδος. Και εδώ
υπάρχει το ερώτημα. Πώς πολιτισμένα και μεγάλα κράτη, να
θεωρούν την Ελλάδα ανώτερη από την μια μεριά, και από την
άλλη να την αντιμετωπίζουν υποδεέστερα.
Όμως, εδώ μπορούμε να προσθέσουμε πως στην Ελλάδα
δεν υπάρχουν οι πνευματικοί άνθρωποι που να την προβάλλουν όπως της αξίζει. Όπως και δεν υπάρχουν άνθρωποι να
διδάξουν τον Ελληνικό πολιτισμό, όπως πρέπει. Δυστυχώς,
ζούμε στην ρουτίνα, με ευχολόγια και ελπίδα.
Ελλάδα και Μακεδονία είναι και ήταν ένα, το ίδιο, και μία
οντότητα. Και αν το θέμα το δούμε στον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό που αναφερόμαστε του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνος, όπου
εκεί κρίνονται τα πράγματα, θα δούμε ότι αυτός ο πολιτισμός
που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όπου ήταν και η
Μακεδονία, να είναι ενιαίος και ίδιος σε αυτές τις περιοχές.
Αν υπήρχαν δύο οντότητες, Ελληνική και Μακεδονική, την
εποχή εκείνη, θα ήταν απίθανο να είχαν δημιουργήσει ίδιους
πολιτισμούς, και μάλιστα ενιαίους.

Ο αρχαίος Κλασσικός Ελληνικός πολιτισμός του 5ου και
4ου π.Χ. αιώνος, όπου από κανέναν δεν αμφισβητείται, δεν
θα ήταν τόσο ισχυρός που όλοι τον θέλουν να είναι, αν δεν
ήταν και Μακεδονικός.
Όλοι οι πολιτισμένοι λαοί θαυμάζουν την Μακεδονία και
τον Μακεδονικό πολιτισμό σαν Ελληνικούς. Αυτό είναι γνωστό.
Το ότι η Μακεδονία και ο Μακεδονικός πολιτισμός είναι
Ελληνικοί, υπάρχουν γραφές και μνημεία, όπου το επιβεβαιώνουν. Όπως υπάρχουν ομολογίες και αναφορές, από μεγάλους ερευνητές ιστορικούς αρχαιολόγους και επιστήμονες
διεθνώς, όπου επίσημα το επαληθεύουν.
Είναι απορίας άξιον, πώς μεγάλα κράτη και πολιτισμένοι
λαοί της γης, από την μία μεριά να θαυμάζουν την Μακεδονία
ως Ελληνική, και από την άλλη να προδίδουν το όνομα της
Μακεδονίας.
Ο κ. Ομπάμα ήταν Πρόεδρος των Η.Π.Α., όπου εκπροσωπούσε τον λαό της Αμερικής, και το κράτος του. Τώρα έρχεται
το κράτος της Αμερικής με την συμπεριφορά του, να προσβάλλει έναν πολιτισμό που φώτισε την ανθρωπότητα.
Εάν περιφρονούμε τις αξίες, καλλιεργούνται τα πάθη και
δεν υπάρχει ευημερία, ειρήνη και πρόοδος.
Σπήλιος Δημόπουλος
17 Σειρά ΣΤΥΑ

Σμηνάρχου (εα) Καμποσιώρα Γεωργίου

Φωνή Διαμαρτυρίας από το … Μέλλον …
Μη μας φορτώνεται άλλα χρέη …
Εξαφανίσθηκαν απ’ όλα τα λεξιλόγια
οι λέξεις «υπαίτιος» και «υπαιτιότητα»,
παραδόξως δε και από τον … «Ποινικόν Κώδικα»,
όσον αφορά τα «Μνημονιακά» κατορθώματα
και ειδικότερα στα οικονομικά δρώμενα.
——————Η χώρα μέσα στον πολιτικόν παραλογισμό,
έπεσε με το ένα πόδι «τυπικά» στο γκρεμό,
αφού ουσιαστικά είναι μέσα και με τα δυό,
με δάνεια, κυριολεχτικά, μέχρι το λαιμό,
που μπορεί να διαλύσουν τον κοινωνικόν ιστό.
——————Η συμφορά δεν μας ήλθε ουρανοκατέβατη,
κάποιοι, φεύ, αναποδογύρισαν τον … τέντζερη,
με αστοχίες, έπειτ’ από αδόκιμη σκέψη,
εκεί που η προσοχή έπρεπε να περισσεύει,
καθώς ο σοβαρός κίνδυνος πάντα ελλοχεύει.
——————Δάνεια και για καταναλωτικές δαπάνες,
δαπάνες με δάνεια για εκλογικές «φανφάρες».
Η επενδυτική προσπάθεια σε ύφεση,
έφερε της οικονομίας την καθίζηση,
μέσα σε μια αστάθεια πλέον ευρύτερη.
——————Κατά την είσοδον της χώρας μας στην Ευρωζώνη
επικράτησε αδικαιολόγητη ραστώνη,
που έφερε γενική σύγχυση και αδιαφορία,
όσον αφορά τη σχολαστική εποπτεία,
με βάση τη νομισματική ισοτιμία.
——————Η αίσθηση περί μικρής αξίας των Ευρωλεπτών,
αδρανοποίησε και το αγοραστικόν κοινόν
και οι έμποροι πήραν αυτοί την πρωτοβουλία
και καθόρισαν αυθαίρετα την αντιστοιχία,
«στρογγυλοποιούντες» υπέρ αυτών τη νέα αξία.
——————Λόγω χαλάρωσης των ελεγκτικών μηχανισμών,
ένα προϊόν αξίας πενήντα Δραχμολεπτών,
έμεινε στην αξία των πενήντα … Ευρολεπτών.
Άλλο προϊόν αξίας Εκατόν πενήντα δραχμών
πήρε την αξία των πενήντα Ευρολεπτών.

——————Μέσα στο γενικότερον της ασυδοσίας πνεύμα,
επλήγη της οικονομίας η … Αχίλλειος πτέρνα,
όταν ενέσκηψε πλέον η Διεθνής λαίλαπα
και κτυπούσε κάθε αδύναμον ανελέητα,
καθώς τα όπλα του αποδεικνύονταν ψεύτικα.
——————Οι υπαίτιοι μόλις κατάλαβαν τι συμβαίνει,
ο ένας στον άλλον τις ευθύνες εναποθέτει
και προσπαθούν ασθμαίνοντες και πολυδιχασμένοι,
να ξαναβάλουν τη χώρα με δανεικά να …. χορεύει
και για τις δικές τους ευθύνες ούτε λέξη.
——————Προσέφυγαν στην … ιδιοτελή αλληλεγγύη,
ζητώντας κατ’ ανάγκη δανειοληπτική λύση.
Με νέα δάνεια ξεπληρώνονται τα παλιά
και τα δισεκατομμύρια μας χορεύουν ξανά,
παραπέμποντας όμως στον εγγονών μας τα παιδιά.
——————Δεν ακούγονται όμως από του μέλλοντος τα βάθη
οι κραυγές αγωνίας: Δεν αντέχουμε άλλα βάρη,
ως πότε θα πληρώνουμε τα δικά σας λάθη;
Αφήστε μας πρώτα να έλθουμε στη ζωή αυτή,
μη σκιαμαχείτε με της ύπαρξής σας την ισχύ.
——————Αποκλειστικά δική σας, της «κρίσης» η ευθύνη,
ας παραπεμφθούν οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη.
Η ατιμωρησία επαναλήψεις ενθαρρύνει,
μέσα στης ανομίας την επικίνδυνη δίνη,
που θα σταματήσει μόνον με κάποια καταδίκη.
——————Ποιός θ’ αφουγκραστεί του Μέλλοντος την αγωνία
και θα κινήσει την ποινική διαδικασία,
για σωστή σε βάθος έρευνα και λογοδοσία;;;
Αρμόδιοι και ικανοί υπάρχουν πάρα πολλοί
και ακούουν στ’ όνομα Δικαστικοί Λειτουργοί,
χωρίς ν’ αποκλείονται και νέοι πολιτικοί.
——————«Έστι δίκης οφθαλμός ος τα πανθ’ ορά»
Γεώργιος Αθ. Καμποσιώρας, Σμήναρχος (Ε.Α.)
Μπουζιάνη 25 – Δάφνη Τηλ.: 210 90 20 876
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Η Σκοπιανή Προπαγάνδα και ο πολιτικός
Ρεαλισμός των «πολιτικών» της πατρίδος μας

Τ

α Σκόπια με τους πολιτικούς τους πέτυχαν τα πάντα ξεκινώντας από το μηδέν, ενώ η πατρίδα μας με τους δικούς της
πολιτικούς έχασε τα πάντα παρά το γεγονός ότι παρέλαβε
από τους ηρωικούς προγόνους μας στέρεα βάση ιστορίας και πολιτισμού.
Μια επαρχία της πρώην Γιουγκοσλαβίας με το όνομα
Βαρδάσκα πέτυχε να ανακηρυχθεί κράτος με το κλαπέν όνομα της
Μακεδονίας μας.
Αυτό είναι το κριτήριο που θα τους κρίνουμε αχρωμάτιστα και
χωρίς ιδεοληψίες όλους.
«Την πατρίδα ούτε ελλάτω παραδόσω» είναι το ελάχιστο που
η πατρίδα περιμένει.
Ως Βαρδάσκα εμφανίζονται επισήμως τα Σκόπια στους χάρτες
και τα γραμματόσημα της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Από την αρχή του 200ύ αιώνα (1903 και μετά) όπου άρχισε ο
αγώνας για απελευθέρωση των βορείων ελληνικών εδαφών
μας από την οθωμανική αυτοκρατορία, τα σλαβικά φύλα, τα οποία
είχαν εισέλθει στα ελληνικότατα εδάφη της Μακεδονίας και της
Θράκης μας, (Ελληνικών εδαφών από αρχαιοτάτων χρόνων) πολέμησαν με αγριότητα εναντίον μας, ώστε να λάβουν μέρος στη
διανομή των μερών τής υπό διάλυση πλέον Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έτσι η δύστυχη πατρίδα μας είχε να αντιπαλέψει με
πολλαπλούς εχθρούς (Οθωμανούς, σλάβους, βούλγαρους).
Ορισμένοι των ιστορικών καταγράφουν περισσότερες θυσίες
Ελλήνων (σφαγές, καταστροφές, πυρπολήσεις κ.ο.κ.) από τους
σλαβοβούλγαρους παρά από τους κατακτητές Τούρκους αυτήν
την περίοδο και δικαιολογημένα καταγράφουν αυτά οι ιστορικοί,
αφού οι σλαβοβούλγαροι είχαν διπλό έργο. Να καταλάβουν εδάφη της υπό διάλυση οθωμανικής αυτοκρατορίας αφ' ενός, αλλά
και να φανούν αξιόπιστοι συνεργάτες των τούρκων αφ' ετέρου.
Έτσι κατέστρωσαν ένα πανούργο, πλην ευφυές σχέδιον να θεωρήσουν τα ελάχιστα εδάφη της Μακεδονίας και της Θράκης μας,
τα οποία από δικά μας λάθη οι σύμμαχοι επεδίκασαν στη
Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου, ως τη Βάση (πυρήνα) για την προσάρτηση των ομώνυμων εδαφών της πατρίδος μας.
Άρχισαν λοιπόν να δημιουργούν πλασματική ιστορία κατακλέπτονταζ, - τον πολιτισμό μας και την ένδοξη ιστορία μας με
σκοπό να δημιουργήσουν ιστορικά 'στοιχεία προκειμένου να διεκδικήσουν τα ιστορικά εδάφη μας.
Όλα αυτά τα εις περίληψη αναφερόμενα αποδεικνύουν τους
δόλιους χαρακτήρες και χειρισμούς των βορείων γειτόνων μας,
οι οποίοι ιστορικά αποδεικνύονται ως οι χείριστοι εχθροί μας,
μαζί με τους προαιώνιους εχθρούς μας τούρκους.
Δημιούργησαν λοιπόν οι σκοπιανοί επίπλαστη ιστορία καπη-

λευόμενοι τη δική μας ιστορία, δημιούργησαν ανύπαρκτη
Μακεδονική γλώσσα και Εθνότητα (ιστορικά στοιχεία, που ουδέποτε υπήρξαν αφού οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και ομιλούσαν
Ελληνικά). Όλες τις ανωτέρω ύπουλες ενέργειες των σκοπιανών
αντιμετώπιζαν με απάθεια και υποχωρητικότητα οι ελληνικές πολιτικές και άλλες πνευματικές ηγεσίες μας. Και ενώ θα έπρεπε
να είχαν καταστρώσει ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης αυτών
των καταστάσεων με διεθνείς πρωτοβουλίες, άφησαν ακάλυπτους τους φόβους των ελλήνων οι οποίοι επανειλημμένως διακήρυτταν ότι οι εθνικές παγκοσμίως ενέργειές τους εις ΗΠΑ,
Καναδά, Αυστραλία έμειναν ακάλυπτες από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ακόμη και ο ανθέλληνας Κίσινγκερ σε ένα ξέσπασμα ειλικρίνειας διακήρυξε ότι «έχουν δίκαιο οι έλληνες για το όνομα
Μακεδονία, πλην όμως ούτε οι ηγέτες των ΗΠΑ, ούτε οι Έλληνες
γνωρίζουν ιστορία, την οποίαν εγώ γνωρίζω».
Και το ερώτημα όλων μας είναι:
Γιατί οι Ελληνικές ηγεσίες δεν αντέδρασαν μεθοδικά (αλλά
ούτε και σπασμωδικά) για ν' αποκρούσουν την εθνική καταστροφή; Γιατί άφησαν ελεύθερη τη σκοπιανή προπαγάνδα; Δεν είχαν
καμιά Εθνική ή και προσωπική αξιοπρέπεια να τους προτρέπει σε
κάποιες ενέργειες αντίκρουσης αυτών των εχθροτήτων των γειτόνων μας; Ο Λαός μας πιστεύει ότι όλοι τους υπηρετούσαν αλλότρια συμφέροντα, ώστε να διασώσουν τη θεσούλα τους.
Τι μπορεί να κάνει όμως ο δύσμοιρος λαός όταν συνεχώς: προδίδεται από αυτούς που εκλέγει; Πρώτον να τους γυρίσει την πλάτη. Να τους θεωρήσει ανιστόρητους, ανίκανους, ανεπαρκείς, αντεθνικά συμφεροντολόγους, ανεύθυνους. Ας επιλέξουν οι επιζώντες το «κοσμητικό» που τους ταιριάζει, Εμείς τους αποθανόντες αρμοδίους και υπεύθυνους για την απάθεια και της καταστροφή που προκάλεσαν τους αποκαλούμε κατά το ερμηνευτικό λεξικό
Δ.Β. Δημητράκου ή .......... : ανωφελείς, μηδαμινούς, μωρούς, ανόητους ή πρ....... μη τηρήσαντες τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις
τους. Η ιστορία θα τους παραδώσει εις την χλεύη των γενεών και
θα τους παραβάλλει με τους Λεωνίδες, Κολοκοτρώνηδες,
Ανδρούτσους, Μπουμπουλίνες, Μαντώ, Καποδίστριες, Μελάδες,
Μεταξάδες και λοιπούς ήρωες που ανάλωσαν ζωήν, καλοπέραση
ή και περιουσία προς χάριν της φιλτάτης πατρίδος. Ας μεταφέρουν
οι όμοιοί τους τη σωρό τους σε κιλλίβαντες πυροβόλου, που ταιριάζει μόνον σ' αυτούς που πολέμησαν και τίμησαν ασπίδα, πατρίδα και όπλο και όχι στους ριψάσπιδες με τις τεράστιες περιουσίες και τις δολοπλοκίες με off-shore Κ.λπ. προκειμένου να αποφύγουν τους φόρους που καταβάλλουν οι άδολοι συμπολίτες
μας. Η ιστορία δεν θα καταγράψει τις λεπτομέρειες της νεκρικής
πομπής τους αλλά τα έργα τους θετικά ή αρνητικά και η ιστορία
δεν ξεχνά όχι σε 10 χρόνια αλλά ούτε και στους αιώνες που έρ-

χονται.
«Δεν κατηγορώ εκείνους που επιζητούν να επεκτείνουν την
εξουσία τους.
Κατηγορώ εκείνους που είναι πρόθυμοι να υποταχθούν» γράφει ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης (ιστορία Δ 61). Και γι' αυτό
κατηγορούνται όλοι, όσοι υποτάχθηκαν σε αλλότρια συμφέροντα
αντίθετα από το συμφέρον της πατρίδας μας, ενώ δεν εμερίμνησαν
να παράγουν ασφάλεια για χάρη της. Δεν αξιοποίησαν τα πλεονεκτήματα της πατρίδος μας (γεωπολιτικά, ιστορικά, πολιτιστικά
και θυσίες υπέρ του ελεύθερου κόσμου, κοκ) και παρέδωσαν
στους εχθρούς της ότι ιστορικό, ιερό και όσιο απέκτησε η φυλή
μας με θυσίες των προγόνων μας.
Στη περίπτωση των σκοπίων ποιος ευρίσκεται εν αδίκω; Είναι
δυνατόν ο ιδιοκτήτης να ευρίσκεται στην ίδια μοίρα με τον κλέπτη και να εκλιπαρεί το κλέπτη να συμβιβασθεί στη διανομή
των κλοπιμαίων; Έλεος πια κύριοι της πολιτικής εξουσίας. Όταν
η υποτακτική θέση σας δεν συμφωνεί με τη θέση του λαού τότε
ρωτείστε τον με δημοψήφισμα αν θέλετε να είστε δημοκράτες,
τουλάχιστο όμοιοι με τους δημοκράτες των σκοπίων.
Μήπως ο Κωστής Παλαμάς με το τετράστοιχο «Η μεγαλωσύνη
στα Έθνη
Δε μετριέται με το στρέμμα,
Με της καρδιάς το πύρωμα
Μετριέται και με το αίμα!
ανεφέρετο στα σκόπια και όχι στην Ελλάδα. Αγαπητοί συνέλληνες για μας το έγραψε. Γι' αυτό οι ανθέλληνες οι ομιλούντες
Ελληνικά φρόντισαν να μη διδάσκεται στα σχολεία. Χρειαζόμαστε
λοιπόν «πύρωμα καρδιάς» για να σωθούμε, διαφορετικά χανόμαστε και αυτό το πύρωμα θα φανεί στην κάλπη και στους αγώνες
κατά των εχθρών μας. Όχι κατά συμπατριωτών. Όλοι χρειαζόμαστε στην πατρίδα.
Οι γενίτσαροι ήταν εκατό τοις εκατόν ελληνόπαιδες, χριστιανόπαιδες, αλλά με κατάλληλη μουσουλμανική αγωγή έγιναν θηριωδέστεροι των τούρκων γιατί είχαν ελληνική ψυχή. Που είσαι
ορθοδοξία; Που είστε ηγεσίες της πατρίδος, αφού δέχεσθε να μη
τραγουδώνται εθνικά εμβατήρια ή να παραφθείρεται η ελληνική
ιστορία στις στρατιωτικές σχολές και τα σχολεία.
Όλοι μας, κυρίως οι ηγέτες, πρέπει να είμαστε αντάξια υπερήφανα τέκνα της πατρίδος διότι «Ω Ελλάς, πατρίς των περικλεεστάτων ηρώων, αγλάΊ'σμα των Μουσών, μητέρα των αμίμητων
τεχνών, του κόσμου ο θαυμασμός» αναφωνεί ο Λουδοβίκος ο
Βασιλεύς Βαυαρίας.
ΚωνΙνος Δελλής
Υποπτέραρχος ΕΑΑΑ τ. Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ
Πτυχιούχος Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

SEVERNAMAKEDONIJA
Και τώρα; Τι θα γίνει; Θα περιμένουμε τους ΣΕΒΕΡΝΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ να αντιδράσουν; Και καλά να πούνε
αυτοί ΟΧΙ. Αν πούνε ΝΑΙ; Τότε τι θα κάνουμε;
Η πολιτική ηγεσία της χώρας είναι διχασμένη, η Κυβέρνηση είναι διχασμένη. Εδώ δεν πρόκειται ούτε
για το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών, ούτε για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.
Πρόκειται για την ΠΑΤΡΙΔΑ.
Υπάρχουν οι παρακαταθήκες του Κωνσταντίνου Καραμανλή ("η Μακεδονία είναι ΜΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ")

και του Ανδρέα Παπανδρέου ("η Μακεδονία είναι η ΨΥΧΗ μας").
Σήμερα, αντί να ακολουθήσουμε τα λόγια των παιδιών της Αρχαίας Σπάρτης "Αμμες δε γ' εσσόμεθα
πολλώ κάρρονες", που είναι το έμβλημα της ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ, απεμπολούμε την ψύχη και το όνομα μας.
Αν παραμείνουμε αδρανείς, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας και ανάξιοι των προγόνων μας.
Πάρης Ρούσσος
Ταξίαρχος (εα).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΑIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟ (Ι) εα ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΚΑΜΠΙΩΤΗ
Εγεννήθη στην Χαλκίδα το 1934. Το 1953 εισήλθε στη Σχολή
Ικάρων και επελέγη δι' εκπαίδευση στον Καναδά όπου επεράτωσε
την πτητική και θεωρητική εκπαίδευση με διακρίσεις.
Τον Οκτώβριο του 1956 απεφοίτησε της Σχολής Ικάρων ως
ιπτάμενος Ανθυποσμηναγός και ετοποθετήθη στην 336 ΜΔ/Β με
αεροσκάφη F-84G, όπου γρήγορα διεκρίθη ως εξαίρετος αεροπόρος που ξεχώριζε για την ακαταπόνητη πτητική του έφεση, εξαιρετική αεροπορική δεξιότητα, τόλμη, θάρρος, αφοβία, αποφασιστικότητα και ηγετική ικανότητα. Υπηρέτησε επί πολλά χρόνια σε
Πολεμικές Μοίρες Διώξεως Βομβαρδισμού και Πυρηνικής
Κρούσεως. Επελέγη Διοικητής της 335 Μοίρας Κρούσεως με αεροσκάφη F-104G ξεχωρίζοντας για την οργάνωση αφέσεως πυρηνικών όπλων. Το 1972 ετoπoθετήθη στο Στρατηγείo NAΤO
Nεαπόλεως στη σxεδίαση πυρηνικών. Το 1961 παντρεύτηκε την
όμορφηΤασούλα Κόντη και το ζεύγος απέκτησε δύο υιούς, τον
Φώτη Αξ/κο Μηχανικό της ΑΜΑ και τον Πάνο Μηχανικό υπολογιστών, από τους οποίους το ζεύγος απέκτησε πολλά εγγόνια που
σπούδασαν και σπουδάζουν μηχανικοί στα ελληνικά Πολυτεχνεία.
Το 1974 κατά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο επέστρεψε
από το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και εζήτησε να τοποθετηθεί σε Πολεμική
Μοίρα. Τον Οκτώβριο του 1974 σε συζήτηση στη Βουλή των

Ελλήνων επροτάθη από τον Τάσο Μήνη, Αρχηγό της 10ης Σειράς
της Ικάρων, τιμημένο πολεμιστή, αλεξιπτωτιστή και κομάντος, να
γίνει υπασπιστής του υπουργού Αμύνης. Ο υπουργός Ευαγ. Αβέρωφ
εδέχθη την πρόταση και ο «Στράτος» έγινε μέλος του Υ.ΕΘ.Α.
Η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η τιμιότητα, το ήθος η μεγάλη
πείρα σε πολεμικά αεροσκάφη και η αφοσίωση στο καθήκον του
τότε αντισμηνάρχου Καμπιώτη, εξετιμήθησαν από την πολιτική ηγεσία της χώρας της κυβερνήσεως Κων. Καραμανλή, και οι εισηγήσεις του πάντοτε ειλικρινείς και μόνο για το καλό της αεροπορίας,
γινόντουσαν αποδεκτές απηχούσες και στις θέσεις των αξιωματικών της Γραμμής Πτήσεων των Πολεμικών Μοιρών. Μετά εισηγήσεις του Ευστρ. Καμπιώτη επανήλθαν στην αεροπορία διακεκριμένοι Αξ/κοί , Διωχθέντες και Εξορισθέντες από το δικτατορικό καθεστώς, οι οποίοι σε συνεργασία με τους εν ενεργεια, οδήγησαν
την Αεροπορία σε αξεπέραστα επίπεδα πολεμικής ετοιμότητος κατά
τους κρίσιμους χρόνους 1974-1975. Ο τότε σμήναρχος Ευστρ.
Καμπιώτης ετοποθετήθη αργότερα ως Σμήναρχος Μάχης και υποδιοικητής στην 114 ΠΜ με τα αεροσκάφη Μιραζ F-1 και ακολούθως
ως Διοικητής, πρωταγωνιστούσε πετώντας Μιραζ F-1 στις αναχαιτίσεις των Τούρκων στο Αιγαίο.
Το 1980 επελέγη και εφοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Πολεμικών

Σπουδών της Αγγλίας και ακολούθως ανέλαβε τον κλάδο επιχειρήσεων του ΓΕΑ. Το 1981 ανήλθε στην εξουσία η σοσιαλιστική κυβέρνηση όπου και προχώρησε σε μαζικές αποστρατείες Ανώτατων
Αξιωματικών. Ο υποπτέραρχος Ευστρ. Καμπιώτης ήταν μεταξύ των
πρώτων αποστρατευθέντων ανωτάτων, με μοναδικό κριτήριο ότι
δεν ανήκε στο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Όλες οι διακεκριμένες επί χρόνια προσφορέε του στην Αεροπορία ξεχάστηκαν...
Πτέραρχε Καμπιώτη στη ζωή σου υπήρξες μία ηγετική μορφή
με ξεχωριστή δυναμική προσωπικότητα. Σε κρίσιμους καιρούς πρόσφερες μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα. Σήμερα στον τελευταίο
χαιρετισμό μας οι συνάδελφοί σου θα ενθυμούμεθα και θα τιμάμε
την δυναμική προσωπικότητά σου και τις προσφορές σου στην
Αεροπορία και την Ελλάδα.
Πορεύσου εν ειρήνη στο τελευταίο ταξίδι σου. Οι συνάδελφοί
σου προσευχόμεθα στον Ύψιστο να σου χαρίσει την αιώνια γαλήνη
και μακαριότητα, για το ιερό χρέος που εξετέλεσες ως πιστός και
τίμιος Στρατιώτης της Ελλάδος.
Παναγιώτης Διακουμάκος
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
Επίτιμος Αρχηγός Τ.Α
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό της Α’ Παθολογικής Κλινικής καθώς και της Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του 251 ΓΝΑ, για το ανθρώπινο ενδιαφέρον, το χαμόγελο
και την άρτια επιστημονική κατάρτιση που επέδειξαν κατά την εκεί νοσηλεία
του συζύγου και πατέρα μας.
Ιδιαίτερη αναφορά θέλουμε να κάνουμε στους διευθυντές των δύο αυτών
μονάδων, στον Σμχο Γεώργιο Τσολακίδη δ/ντη της Α’ Παθολογικής Κλινικής,
και στον Σμχο Γεώργιο Ανθόπουλο δ/ντη της Μ.Ε.Θ., οι οποίοι πάντα με χαμόγελο και αισιοδοξία μας ενημέρωναν για την κατάσταση του πατέρα μας
και μας έδιναν θάρρος.
Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.
Με βαθιά εκτίμηση,
η οικογένεια
Αλέξανδρου Δουμάνη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά τον προϊστάμενο ιατρό του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ Ασμχο (ΥΙ) Κ. Ανδρέα Μαρινάκη και όλο το προσωπικό του
εργαστηρίου καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής που φρόνεισε για το πρόβλημα της υγείας μου για το οποίο
νοσηλεύτηκα από 4/6/2018 έως 6/6/2018
Με τις ευχαριστίες μου
Τοπαλίδης Κων/νος
ΥΠΤΧΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με την παρούσα επιστολή, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από τά
βάθη της καρδιάς μου, τον διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ,
Σμχο κο Νικ. Συμεωνίδη, το άριστο Ιατρικό επιτελείο του, καθώς και το εξειδικευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό, για την φροντίδα και την προθυμία με την
οποία με περιέθαλψαν κατά την διάρκεια της εκεί 10ημερης νοσηλείας μου.
Εύχομαι ο Θεός να τους δίνει δύναμη και φώτιση για να ασκούν το καθημερινά το σπουδαίο λειτούργημα τους.
Ευχαριστώ από καρδιάς
Κατερίνα Σταθοπουλου
Χήρα Αντχου Γεωργίου Σταθοπουλου.

Τελευταίος Χαιρετισμός στον
Ηλία Παπαδάκο Ταξίαρχο ε.α.
Στις 23 Μαΐου τ.ε. έφυγε από την ζωή πλήρης ημερών ο Ταξίαρχος
Οικονομικού Ηλίας Παπαδάκος. Εγεννήθη τον Δεκέμβριο του 1924 στο
«Κρυονέρι» Οιτύλου, ένα χωριό του Ταϋγέτου της Ανατολικής Μάνης.
Απόγονος παλιάς Μανιάτικης Γενιάς Παπαδακέων, τιμημένων αγωνιστών
του 1821 με Αριστεία από τον Βασιλιά Όθωνα.
Επεράτωσε τις εγκύκλιες σπουδές στη Μάνη και Αθήνα και απεφοίτησε
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1953 και μετά από εξετάσεις εισήλθε στην
Πολεμική Αεροπορία, ως Ανθυποσμηναγός Οικονομικού. Υπηρέτησε επί
μακρόν ως οικονομικός Αξιωματικός σε πολεμικές Μονάδες, όπου γρήγορα
εγνώρισε το βαρύ έργο και τον μόχθο των ανθρώπων της «Πίστας» και της
«Γραμμής Πτήσεων», και κατέβαλε όσες προσπάθειες μμπορούσε να συμπαρασταθεί με σεβασμό, προς εκείνους που δεν εγνώριζαν ωράρια εργασίας,
ούτε ξεχώριζαν γιορτές, ούτε ημέρες και νύχτες, αλλά υπομένοντας το κρύο
και τη ζέστη, μμοχθούσαν για να πετάξουν τα αεροπλάνα και να ξαναγυρίσουν.
Εκεί συνδέθηκε και δημιούργησε πολλές στερεές φιλίες, με αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, δείχνοντας τον σεβασμό του στο έργο τους προς τους
ταγμένους στη ζωή τους να φυλάνε Θερμοπύλες, ποτέ μη ξεμακραίνοντας
από το σκοπό τους.
Προσηλωμένος στην «αποστολή της Π.Α.» προσέφερε τις υπηρεσίες του
αθόρυβα και αυτή την αποστολή έταξε στον εαυτόν του και στην οποία έμεινε
πιστός σε όλη του τη ζωή. Το 1956 παντρεύτηκε την όμορφη Μανιατοπούλα
Σταυρούλα Μανέα και μαζί δημιούργησαν μια ξεχωριστή, Χριστιανική οικογένεια. Ο γιός τους Νίκος έγινε μμηχανικός Αξιωματικός της Π.Α. από τη
Σ.Μ.Α. και η κόρη τους Ευγενία αρχιτέκτονας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Το ζεύγος προσηλωμένο στις χριστιανικές αρετές, ευτύχησε να ιδεί πολλά
εγγόνια, που ακλουθώντας το παράδειγμα των γονιών τους έγιναν επιστήμονες, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.
Στα δύσκολα χρόνια της χούντας, όταν πολλοί Αξιωματικοί εδιώχθησαν
με αποστρατείες, εξορίες και αποκλεισμούς από τα νοσοκομεία, τα θέρετρα
και τις Μονάδες Π.Α., ο τότε Σμηναγός Ηλίας Παπαδάκος ήταν παρών και
έσπευδε και βοηθούσε όλους όσους μπορούσε. Στα καθήκοντά του ήταν πρότυπο ηθικής τιμιότητας και τήρησε ως των νόμων, πάντοτε όμως με το βλέμμα
στραμμένο στους συναδέλφους της Αεροπορίας.
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Ηλία, έφυγες από την ζωή τιμημένος, αφήνοντας απογόνους άξιους του ονόματος σου και τιμητές των αρχών και αξιών
που εσύ δημιούργησες. Εμείς οι φίλοι σου κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ ως τελευταίο χαιρετισμό στην προσωπικότητα σου, στο ήθος σου, στον αδαμάντινο
χαρακτήρα σου και θα τιμάμε την ιερή μνήμη σου, προσευχόμενοι στο
Παντοδύναμο Θεό να σου χαρίσει την ιερή γαλήνη του Παραδείσου.
Παναγιώτης Διακουμάκος
Αντιπτέραρχος (1) ε.α.
Επίτιμος Αρχηγός Τ.Α.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ για το ενδιαφέρον και την άρτια επιστημονική κατάρτιση που επέδειξαν για την κατ’ επανάληψη
εκεί νοσηλεία μου.
Ιδιαιτέρως τον κο Δουλάμη, καρδιολόγο που με την πρωτοβουλία του, άλλαξε την καταστραμμένη γεννήτρια
του βηματοδότη μου, κατόπιν με έστειλε για σπινθηρογράφημα και μετά για στεφανιογραφία, με τους εξαίρετους
επίσης καρδιολόγους Κοντονασάκη και την κυρία Ντόλιου.
Τέλος την προϊσταμένη του τμήματος κα Καραβά.
Εύχομαι να είστε όλοι καλά, με δύναμη και υπομονή !
Με εκτίμηση,
Λάζαρος Χατζηλαζάρου
Επ/γος Ε.Α

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Α’ Παθολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ Σμχο
(ΥΙ) κ. Γεώργιο Τσολακίδη και τους κ.κ. ιατρούς των αντιστοίχων ειδικοτήτων καθώς και την προϊστάμενη της 5Γ
Παθολογικής κλινικής Ασμχο (Ν) Κα Ειρήνη Μπουρδάκη. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό άνδρες και γυναίκες της 5Γ Παθολογικής κλινικής για το υπέρμετρο ενδιαφέρον που έδειξαν κατά την
διάρκεια της νοσηλείας μου, με σοβαρά κινητικά προβλήματα, από 7/5/18 έως 28/5/18.
Τους ευχαριστώ πολύ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου και τους εύχομαι να είναι πάντα ακούραστοι και
δυνατοί στο λειτούργημα που επιτελούν.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Γεώργιος Γκουζούασης
Αντισμήναρχος ε.α.
Σαλαμίνα

ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ – ΣΜΗΝΑΡΧΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΩΤΙΔΗ
(Εκφωνήθηκε κατά την τελετή του 40ημέρου Μνημοσύνου)
Αλησμόνητε Συνάδελφε,
Συμμαθητή και Φίλε Δημήτρη,
Κανένας πόνος της ζωής δεν είναι τόσο βαθύς, που να μπορεί να συγκριθεί με τον θάνατο, αυτόν τον αιώνιο ανταγωνιστή της. Αυτόν τον ακαταμάχητο πόνο και τη βαθύτατη θλίψη βιώνουμε όλοι εμείς οι οικείοι, οι συνάδελφοι
και οι φίλοι σου, που παραβρισκόμαστε σήμερα στη σεμνή αυτή τελετή τιμής καΗ ανωτέρα δύναμη επιφυλάσσει στους
ενάρετους ένα θείο δώρο. Το αδιατάρακτο ταξίδι στους λειμώνες της μόνιμης και αληθινής ευτυχίας. Εκεί όπου και
συ, ένας βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος, ένας ανυπόκριτα αληθινός χριστιανός, κι ένας αληθινός Έλληνας πατριώτης αναπαύεσαι σήμερα.
Συναντηθήκαμε πριν 60 σχεδόν χρόνια, ως συμμαθηταί της 33ης Σειράς Ικάρων και από τον πρώτο καιρό μας
ένωσε μια στενή φιλία, η οποία είχε ως ισχυρό υπόβαθρο την αμοιβαία αγάπη και εκτίμηση. Καίτοι οι δρόμοι μας χώρισαν μετά την αποφοίτησή μας από τη Σχολή, ο φιλικός δεσμός μας έμεινε ακατάλυτος και αναλλοίωτος όλα αυτά
τα χρόνια. Το ότι δεν συνυπηρετήσαμε στην ίδια Μονάδα δε σημαίνει ότι δεν παρακολουθούσαμε και δεν γνωρίζαμε
ο ένας την επαγγελματική εξέλιξη του άλλου. Άλλωστε η Πολεμική Αεροπορία ήταν μια μικρή οικογένεια και η φήμη
του κάθε αεροπόρου, θετική ή αρνητική, ήταν γνωστή σε όλους. Έτσι ένοιωθα τιμή και υπερηφάνεια όταν μάθαινα ότι
είχες εξελιχθεί σε ένα άριστο πιλότο και ένα καταξιωμένο επιτελικό στέλεχος, σεβαστό από τους ανωτέρους του και
παραδεκτό από τους κατωτέρους του.
Ένοιωθα υπερήφανος που με τιμούσες με τη φιλία σου, όταν άκουγα για την εκτίμηση που δικαίως απολάμβανες
από το σύνολο των συναδέλφων μας. Γιατί ήσουν η διαπίστευση του ήθους, της συνέπειας, της εντιμότητος και της
αεροπορικής λεβεντιάς. Στο πρόσωπό σου συναντιόταν η γενναιότητα με τη σωφροσύνη, η τόλμη με τη λογική, η υψηλοφροσύνη με την απλότητα, η πραότητα με την καλωσύνη, ο άνθρωπος με τον άνδρα. Με την αμέριστη συμβολή,
συνδρομή και συμπαράσταση της αξιολάτρευτης συζύγου σου, της Ευγενίας, δημιουργήσατε μια ωραία οικογένεια
και δώσατε στην ελληνική κοινωνία δύο λαμπρούς επιστήμονες, τον Κυριάκο και τη Ζέτα.
Κατάφωρη αδικία ο πρόωρος χαμός σου και δυσαναπλήρωτο το κενό που μας αφήνεις αλησμόνητε φίλε. Εσένα
όμως δεν σου πρέπουν δάκρυα, διότι δεν πρέπουν δάκρυα στους σταυραετούς που πετούν στους ουρανούς. Δάκρυα
πρέπουν σε όλους εμάς που ήδη γίναμε φτωχότεροι, σε συγγενείς, σε συναδέλφους, σε φίλους. Όμως τα πάντα δεν
τελειώνουν με το θάνατο. Διότι πέρα απ΄ το θάνατο υπάρχει η μνήμη που γίνεται ιστορία, που συνδέει το σήμερα με
το χθες. Η αξία των αληθινών ηρώων – γράφει ο Γκαίτε- δε γράφεται στις πολυτελείς και απαστράπτουσες μαρμάρινες
πλάκες, αλλά στις καρδιές των γενεών. Εκεί θα γραφεί και το δικό σου πέρασμα από την Πολεμική μας Αεροπορία
Σμήναρχε Δημήτρη Ρωτίδη. Αναπαύσου λοιπόν στο πάνθεον των ηρώων αεροπόρων, εκεί που έχεις τοποθετηθεί
στη συνείδηση όλων όσων είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν, να πετάξουν , ή να συνεργασθούν μαζί σου.
Εύχομαι όσο βαρύ ήταν το έργο σου στην οικογένειά σου, στην κοινωνία και στην πατρίδα, τόσο ελαφρύ να είναι
το χώμα που σε σκεπάζει. Εύχομαι τέλος στην αγαπημένη σου σύζυγο, την Ευγενία, που επί τόσα χρόνια στάθηκε δίπλα
σου πολύτιμος σύντροφος, συνεργάτης και αρωγός και στα δυο σου παιδιά τον Κυριάκο και τη Ζέτα, να βρουν το κουράγιο να καταλαγιάσουν τον πόνο, που ο αδόκητος χαμός σου τους κατέλειπε.
Αιωνία σου η μνήμη Αλησμόνητε Συνάδελφε, Συμμαθητή και Φίλε.
22 Ιουλίου 2018

Συλλυπητήρια ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
για το Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιο
Με βαθιά οδύνη και αληθινό πόνο ψυχής αποχαιρετούμε το σεπτό σκήνωμα του μακαριστού ποιμενάρχου μας,
Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιου.
Ο εκλιπών τιμούσε με την παρουσία του το Παράρτημα της Ένωσή μας σε πολλές εκδηλώσεις του και πάντα
ενέπνεε με τον μειλίχιο, γλυκύ και μεστό λόγο του τα μέλη.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ευλογία του στο γεύμα που δόθηκε στην 110 ΠΜ για τα παιδιά του Αργυροκάστου.
Τον αισθανόμασταν ως “Φύλακα–Άγγελό μας” και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να προσεύχεται υπέρ ημών.
Θα είναι πάντα στην καρδιά μας με αγάπη και σεβασμό».
Το σώμα του ας αναπαύεται στη γη της καρδιάς του κι η ψυχή του ας αγαλλιάζει στη Βασιλεία Των Ουρανών.
Καλό Παράδεισο Σεβάσμιε Πατέρα.
ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ADVALAW ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Διεκδικήστε τις αντισυνταγματικές περικοπές της Σύνταξης και του
πτητικού Επιδόματός σας. Η Advalaw Νομικοί Σύμβουλοι προσφέρει
μοναδική έκπτωση σε όλα τα μέλη της Ε.Α.Α.Α. για προσφυγή στο ελεγκτικό Συνέδριο (Αγωγή) 40.00€ + Φ.Π.Α 24% (49,60) – Αμοιβή
Δικηγορικής Εταιρείας 3,5%.
Η κυρίως νομική αμοιβή καταβάλλεται στην Δικηγορική εταιρεία
όταν θα έχετε εισπράξει τα διεκδικούμενα χρήματα.
Για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλ. 211-10541000 – www.advalaw.gr –
info@advalaw.gr

Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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6-6-2018

ΧΑΝΙΑ

Συμμετοχή του Παραρτήματος στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στην
παραλία του Βόλου.

1. Εκδηλώσεις
α. Από 14 έως 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για τα
77 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης στις έδρες των Δήμων της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων και Ρεθύμνης. Το Παράρτημά μας, εκπροσώπησαν στις κατά
τόπους εκδηλώσεις ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ, στη τελετή δε λήξης που
έγινε στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, κατέθεσε
στέφανο εκ μέρους των τοπικών Παραρτημάτων των Ενώσεων Αποστράτων
Αξκων Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Τη Παρασκευή 28 Μαΐου 2018 τελέστηκε στο χώρο εκτόξευσης του ΠΒΚ
το ετήσιο Μνημόσυνο στη μνήμη πεσόντων αεροπόρων που έπεσαν εν ώρα
καθήκοντος σε αποστολές που εκτελούσαν επ¨ ωφελεία του ΠΒΚ.
Στη τελετή παρέστησαν μέλη του ΔΣ του Παραρτήματος μας και ο Πρόεδρος
κατέθεσε στέφανο στο μνημείο των πεσόντων εκ μέρους της Ενώσεως
Αποστράτων Αξκων Αεροπορίας.
γ. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν και φέτος στις 18 Μαΐου 2018 στο
λιμάνι της Καρπάθου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Κώστα Ηλιάκη.
Στις εκδηλώσεις της 12ης επετείου, την ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
του παραρτήματος ο οποίος και κατέθεσε στέφανο εκ μέρους της ΕΑΑΑ.

20-6-2018
Εκπροσώπηση από το Δ.Σ. του Παραρτήματος στην ημερίδα που οργάνωσε
η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β. με θέμα «Προκλήσεις και Αναζητήσεις των Εφήβων» στο ξενοδοχείο Κυψέλη.

22-6-2018
Παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου (Ι) Γεώργιου
Μπλιούμη, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης
της 111 Π.Μ. από τον Σμχο (Ι) Γεώργιο Λαγουδάκη στον Σμχο (Ι) Γεώργιο –
Αριστείδη Αγορογιάννη.
Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Αμσχο ε.α. κο Καρτσάνα
Βύρωνα, τη Γραμματέα Χήρα Σγου κα Τσίκα Εριφύλλη και το μέλος του Δ.Σ.
Σγο ε.α. κο Σιφνιώτη Δημήτριο.
Ο Πρόεδρος εκ μέρους του Δ.Σ. και όλων των μελών του Παραρτήματος,
επιδίδοντας την τιμητική πλακέτα στον παραδίδοντα Διοικητή, τον ευχαρίστησε
για την αγαστή συνεργασία και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία.
Στον παραλαμβάνοντα Διοικητή ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά
του, τονίζοντας ότι είναι σίγουρος για τη συνέχιση της καλής συνεργασίας.

2. Εκδρομές
α. Στις 22 Μαΐου 2018 το Παράρτημα μας οργάνωσε και εκτέλεσε μια μονοήμερη εκδρομή-επίσκεψη σε Μουσεία, Ιδρύματα και Μονές της Ιεράς
Μητροπόλεως Κισσάμου και Σελίνου.
Στην έδρα της Μητρόπολης μας καλωσόρισε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Κος Αμφιλόχιος, στη συνέχεια επισκευτήκαμε το Μουσείο του «Μητροπολίτου Ειρηναίου Γαλανάκη», το
Τσατσαρονάκειο Πολύκεντρο, καθώς και το Ανουσάκειο Θεραπευτήριο. Στη
συνέχεια επισπευθήκαμε την Ιερά Μονή Χρυσοσκαλίτισας Σελίνου όπου μας
έγινε μια σύντομη ξενάγηση και αναφορά στην Ιστορία της Μονής από τον
Ιερομόναχο Αγαθάγγελο.
Το μεσημέρι γευματίσαμε σε ταβέρνα του Ελαφονησίου και επισκευτήκαμε
τη μοναδική παραλία του.

3. Φιλανθρωπίες
Το παράρτημα μας αγόρασε και προσέφερε κατά την επίσκεψη του στο
Ανουσάκειο θεραπευτήριο, τρόφιμα μακράς διάρκειας όπως μας ζητήθηκε για
κάλυψη αναγκών τους. Το παράρτημα συνεχάρη το προσωπικό του θεραπευτηρίου για το κοινωνικό έργο που προσφέρουν προς τους συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη.

19-7-2018
Συμμετοχή του Δ.Σ. στις εορταστικές εκδηλώσεις της 1ης ΤΑΞΑΣ στο
Στεφανοβίκειο, για τον εορτασμό του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου,
Προστάτου της Αεροπορίας Στρατού καθώς και τον εορτασμό των 20 χρόνων
λειτουργίας της Ταξιαρχίας.
β. Τη Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 το παράρτημα μας πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην 115 Π.Μ.
Αρχικά επισκεφτήκαμε τους χώρους της 340 Μ., όπου μετά από κέρασμα
που μας παρατέθηκε, έγινε μια σύντομη αλλά περιεχτική ενημέρωση, σε συναισθηματικά φορτισμένο κλήμα από τον Δκτή της Μονάδας και τους επιτελείς
του για το ρόλο και την αποστολή της Μονάδας. Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε
στο Συνεργείο Κινητήρων και το Υπόστεγο Συντήρησης Αφών F-16 BLOCK
52+ της Μοίρας Συντηρήσεως Βάσεως.
Το μεσημέρι παραθέσαμε γεύμα στους βασικούς επιτελείς της Μονάδας
στη Λέσχη Αγίου Ονουφρίου σε ανταπόδοση της ζεστής φιλοξενίας που μας
επεφύλαξαν κατά την επίσκεψη μας.

5ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Απτχος (Ι) εα Αντώνιος Καμπιανάκης
Πρόεδρος

MAΓΝΗΣΙΑ
3-6-2018
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις εορτασμού
της Ημέρας τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η μικροδεξίωση, μετά το πέρας της δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Νικολάου,
παρατέθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος, παρουσία του
Αστυνομικού Διευθυντή Μαγνησίας κου Βασιλείου Μαρκογιαννάκη.

Το Παράρτημα προγραμματίζει 5νθήμερη εκδρομή για ΡουμανίαΒουλγαρία από 3 έως 7 Οκτωβρίου 2018. Τρεις διανυκτερεύσεις Ρουμανία
και μία Σόφια. Τιμή κατ' άτομο 210 ευρό. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής και περισ¬σότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο
του Παραρτήματος Ασμχο ε.α. Καρτσάνα Βύρωνα (6983508607).
Στην εκδρομή μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν, μέλη άλλων Παραρτημάτων, κατόπιν συνεννόησης με τον κύριο Πρόεδρο.

ΠΑΤΡΑ
1. Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η παράδοση - παραλαβή Διοίκησης του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής στην Ανδραβίδα παρουσία
του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτεράρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.
Στην τελετή εκπροσώπησαν το Παράρτημα Πατρών της Ε.Α.Α.Α. ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης και ο Γραμματέας Ασμχος ε.α Μιχάλης
Σαρδελής, μετά από πρόσκληση του απερχόμενου Διοικητή Σμχου (Ι) Αντώνιου
Πανίδη. Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος απένειμε τιμητική πλακέτα στον απερχόμενο Διοικητή και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του και στο νέο
Διοικητή Σμχο (Ι) Κωνσταντίνο Ζολώτα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
2. Σε επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6
Ιουλίου 2018 στο Εργοστάσιο ΜΜ & ΕΕ Αράξου , με την ευκαιρία της συγκρότησης του Α/Απ/Αράξου την 8-7-1981, το Παράρτημα εκπροσώπησαν ο
Αντιπρόεδρος Ασμχος ε.α. Χρήστος Ζάγκλας και ο Ταμίας Σμχος ε.α. Χαρ.
Θεοδοσόπουλος, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή Σμχου (ΜΑ) Δημητρίου
Ντρε. Στην τελετή παρέστησαν πολλοί συνάδελφοι ε.α. που υπηρέτησαν στο
Εργοστάσιο Αράξου και συγκινημένοι αναπόλησαν τα χρόνια που υπηρέτησαν

558 TEYXOΣ_Layout 1 7/18/18 8:01 PM Page 15

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 558

στην εν λόγω μονάδα.

15

και την Κυριακή 19/08/2018.
Στο διάστημα ατό θα υπάρχει μέριμνα ώστε να είναι πάντα διαθέσιμα τα μέλη του ΔΣ για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

ΛΑΡΙΣΑ

TO Δ.Σ. ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

1. Εκδήλωση Αφιερωμένη στη Μνήμη του Ανθσγου
Μερτζανίδη Νικόλαου
Την Κυριακή 03/06/2018 θα πραγματοποιήθηκε η 4η αθλητική ημερίδα
από το Σύλλογο Μικρασιατών Βουναίνων αφιερωμένη στη μνήμη του Ανθσγου
Μερτζανίδη Νικόλαου στη κεντρική πλατεία Βουναίνων Λάρισας.
Μετά το πέρας του αγώνα ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων στον ανδριάντα του Ανθυποσμηναγού ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.
Την ημερίδα τίμησαν με τη παρουσία τους ο Τξχος (Ι) Νικόλαος Κωσταβάρας
ως εκπρόσωπος του ΑΤΑ, ο Σμχος (Ι) Κων/νος Καραμεσίνης, ο εκπρόσωπος
της 110 ΠΜ, Επγος (Ι) Ιωάννης Γιαμακίδης.
Για την ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣ, Σγος
ε.α. Κων/νος Λιούτας.
Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Αθαναηλίδη και την οικογένεια του αδικοχαμένου Νίκου Μερτζανίδη για την εξαιρετική υποδοχή και
φιλοξενία στην εκδήλωση.

Δανιηλίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος,Ασμχος (ΤΥΜ), 6983 501543 (vpn)
Λασπίδης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος, Σγος (ΤΥΗ)/6983 516826 (vpn)
Μυλώσης Νικόλαος, Γραμματέας,Σγος (ΥΥΔ),6936 628038 (vpn)
Γιαννακίδης Συμεών, Ταμίας,Επγός (ΥΥΔ), 6983 527898 (vpn)
Χριστίδης Γεώργιος, Δχστης Υλικού, Επγός (ΤΥΟ), 6983 501125 (VPN)

Τελετή μνήμης και τιμής για τους πεσόντες
Υποσμηναγούς ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ,

Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής
Αστυνομίας
Η εορτή των Αγίων Πάντων έχει καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την Κυριακή 3/6/2018 διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις προς
τιμήν των αποστράτων. Της ΕΛ.ΑΣ. Η θεσμοθέτηση του εορτασμού της Ημέρας
προς τιμή των αποστράτων έγινε από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την αναγνώριση της προσφοράς
τους καθώς και για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του εν ενεργεία και
εν αποστρατεία αστυνομικού προσωπικού.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος Δανιηλίδης.

105η επέτειος της μάχης Λαχανά-Κιλκίς
Με επίκεντρο την κωμόπολη του Μελισσοχωρίου και συγκεκριμένα στον
χώρο όπου ευρισκόταν εγκατεστημένο το Στρατηγείο των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων από τον Βασιλέα Κωνσταντίνο, κατά τη μάχη μεταξύ των Ελληνικών
και Βουλγαρικών δυνάμεων, τιμήθηκε η 105η επέτειος της τριήμερου μάχης
Λαχανά-Κιλκίς, με εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Ωραιοκάστρου και η Δημοτική
ΚοΤο Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος Δανιηλίδης,
ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι.

2. Συμμετοχή ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας στο
Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας συμμετείχε στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα την Τετάρτη 06-6-2018 για το όνομα της Μακεδονίας μας.

Τα Μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στα συλλαλητήρια
για το Μακεδονικό Ζήτημα, που διοργανώθηκαν στην Πέλλα και στις Πρέσπες.

3. Εορτή Αγίων Πέτρου και Παύλου στο ΚΕΔΑ
ΣΚΟΤΙΝΑΣ
Παρουσία του Αρχηγού της ΤΑ Απτχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, την Πέμπτη
28 Ιουνίου 2018, με ιδιαίτερη λαμπρότητα, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου
Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιου, και με τη συμμετοχή του προσωπικού και των παραθεριστών τελέστηκε στον Ιερό Ναό Πέτρου
και Παύλου του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Μέγας Πανηγυρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας. Την ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ.

4. Συλλυπητήρια ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας για το
Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιο.

Με βαθιά οδύνη και αληθινό πόνο ψυχής αποχαιρετούμε το σεπτό σκήνωμα
του μακαριστού ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου
Ιγνάτιου.
Ο εκλιπών τιμούσε με την παρουσία του το Παράρτημα της Ένωσή μας σε
πολλές εκδηλώσεις του και πάντα ενέπνεε με τον μειλίχιο, γλυκύ και μεστό
λόγο του τα μέλη.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ευλογία του στο γεύμα που δόθηκε στην 110
ΠΜ για τα παιδιά του Αργυροκάστου.
Τον αισθανόμασταν ως “Φύλακα–Άγγελό μας” και είμαστε βέβαιοι ότι θα
συνεχίσει να προσεύχεται υπέρ ημών.
Θα είναι πάντα στην καρδιά μας με αγάπη και σεβασμό».
Το σώμα του ας αναπαύεται στη γη της καρδιάς του κι η ψυχή του ας αγαλλιάζει στη Βασιλεία Των Ουρανών.
Καλό Παράδεισο Σεβάσμιε Πατέρα.
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Κυριακή 24-6-2018 το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας οργάνωσε στη θέση ΠΑΤΗΜΑ του
όρους ΒΟΡΑ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ), τελετή μνήμης και τιμής για τους πεσόντες
Υποσμηναγούς ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, όταν
το αεροσκάφος τύπου HARVARD με το οποίο επιχειρούταν, κατερρίφθη την
22-6-1947,
Το πρόγραμμα περιελάμβανε , Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, Τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων αεροπόρων,
κατάθεση στέφανων, ομιλία του Προέδρου του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
Ασμχου ε.α. ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ, ενός λεπτού σιγή και τον Εθνικό Ύμνο
Οι αδελφές ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ και ΣΟΦΙΑ συνέβαλαν τα μέγιστα για
την επιτυχία της εκδήλωσης με την παράθεση καφέ και γεύματος για όλους
τους παραβρισκόμενους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Έδεσσας και τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Μεραρχίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Έδεσσας, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ του Ν. Πέλλας,
ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Έδεσσας, εκπρόσωποι του Αρχηγείου Τακτικής
Αεροπορίας, εκπρόσωποι της 113 Π.Μ. και 3ης ΜΣΕΠ, εκπρόσωποι του Δ.Σ.
και μέλη ΕΑΑΑ , το Δ.Σ. και μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης καθώς
και πολλοί κάτοικοι της γύρω περιοχής.
O Πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ στην
ομιλία του, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της κατάρριψης του αεροσκάφους
, τόνισε ότι αποτελεί ιερό καθήκον και υποχρέωση η διοργάνωση παρόμοιων
εκδηλώσεων , γιατί μόνο έτσι η θυσία των πεσόντων αεροπόρων δεν θα ‘ναι
μόνο ζωντανή ανάμνηση σε μας , αλλά και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
Επίσης ευχαρίστησε τους παριστάμενους για την συμμετοχή τους, τους
τοπικούς φορείς και τις κυρίες ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ και ΣΟΦΙΑ για την συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση της τελετής.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του ΔΣ το ωράριο λειτουργίας του
Παραρτήματος κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 καθορίζεται ως εξής
Από 02/07/2016 τα Γραφεία του Παραρτήματος θα παραμείνουν ανοικτά
για την εξυπηρέτηση των μελών από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.00 έως
12.00.
Το Παράρτημα θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 20/07/2018 έως

Την Κυριακή 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε Προσκυνηματικός Περίπλους
του Αγίου Όρους.
100 περίπου μέλη του παραρτήματος είχαν την ευκαιρία να δούνε και να
ακούσουν από ειδικό ξεναγό την ιστορία του Αγίου Όρους και για τις εξής Ιερές
Μονές: Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, Αγίου Παντελεήμονος, Σίμωνος Πέτρα,
Διονυσίου και Αγίου Παύλου.
Κατά την διάρκεια του Περίπλου μοναχοί από τη Ιερά Μονή Ξενοφώντος
έφεραν στο καράβι να προσκυνήσουμε : Το δεξί χέρι του Αγίου Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου, Τίμιο Ξύλο και λείψανα των Αγίων Αποστόλου Βαρνάβα, του
Μεγάλου Βασιλείου, του Αποστόλου Ανδρέα και της Αγίας Άννης μητέρας της
Παναγίας.
Το απόγευμα έγινε ξενάγηση στο ΄΄ Πάρκο του Αριστοτέλη΄΄ στα Στάγειρα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τελετή απονομής πτυχίων ΑΔΙΣΠΟ
Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των
πτυχίων των σπουδαστών της 15ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Ανώτατης
Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος Δανιηλίδης.

Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης 350 ΠΚΒ

Θερινό Ωράριο λειτουργίας Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική
Βάση Σέδες η τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της Διοίκησης της 350 Πτέρυγας
Κατευθυνόμενων Βλημάτων.
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κος Δανιηλίδης,
ο Αντιπρόεδρος κος Λασπίδης και ο Ταμίας κος Γιαννακίδης.

Ημερίδα για το Μακεδονικό
Την Δευτέρα 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών, Ημερίδα με Θέμα « Πρώτη αποτίμηση της υπογραφείσης Συμφωνίας
Ελλάδος – ΠΓΔΜ».
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Γραμματέας κος Μυλώσης.

XAΛΚΙΔΑ
Παράδοση-Παραλαβή Διοίκησης 135 ΣΜ
Το ΔΣ παρευρέθη, μετά από πρόσκληση της 135 ΣΜ, στην τελετή
Παράδοσης - Παραλαβής της Διοίκησης της από τον Σμχο (Ι) Αντ. Βασιλείου
στον Σμχο (Ι) Ιωάννη Σακαράκα. Το ΔΣ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ
Ταξχος (Μ) εα Ι. Μητράκης ο οποίος τίμησε τον παραδίδοντα Διοικητή με την
πλακέτα του Παραρτήματος και με τις ευχές όλων των μελών για καλή συνέχεια στην σταδιοδρομία του και προσέφερε επίσης στον παραλαμβάνοντα
Διοικητή την εικόνα των Προστατών Παμμεγίστων Ταξιαρχών με τις ευχές
όλων για Ασφαλείς Πτήσεις και Ασφαλείς Εργασίες Υποστήριξης, με ευμενή
σχόλια όχι μόνο του προσωπικού της Μονάδας αλλά και των παρευρισκομένων
πολιτών της Σκύρου
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Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
(ΑΘΗΝΑ - 7 Ιουλίου 2017)
Υπό του Απτχου (Ι) ε.α. Ευάγγελου ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ

Δ

εν είναι καθόλου παράξενο που αρκετοί έχουμε την ίδια
ερώτηση και απορία, εντός και εκτός Ελλάδος, σχετικά με
την εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει ο απόλυτος
πλέον Ηγέτης της Τουρκίας, μετά την διπλή εκλογική του νίκη στις
εκλογές της 24ης Ιουνίου 2018. Μετά τον ΚΕΜΑΛ, ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
είναι ο μόνος τούρκος πολιτικός Ηγέτης που έχει τόσο πολλές
εξουσίες.
Στην Τουρκία , μετά την συνταγματική αναθεώρηση του 2017
και τις εκλογές του 2018, έχουμε ουσιαστική αλλαγή του πλαισίου
λειτουργίας των θεσμών της Τουρκικής Δημοκρατίας. Η
Πολιτειακή δημοκρατική λειτουργία γίνεται σχεδόν “κάθετη”, με
συγκέντρωση των περισσοτέρων εξουσιών και αρμοδιοτήτων
στο πρόσωπο του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στις
περιπτώσεις αυτές, που δεν είναι απαραιτήτως κακές για την γενική πορεία της χώρας, θεωρείται δεδομένη η μείωση του “πλάτους” της δημοκρατικής λειτουργίας, κάτι που στην Τουρκία έχει
ήδη αρχίσει, μετά τα γεγονότα του Ιουλίου του 2016. Η πολιτική
συμμαχία του κόμματος του ΕΡΝΤΟΓΑΝ (ΑΚΡ) , με το εθνικιστικό
κόμμα του ΜΠΑΧΤΣΕΛΙ (ΜΗΡ), δίνει μεν στον πρώτο κυριαρχία
και στο Κοινοβούλιο, αλλά με την υποσημείωση ότι αυτός θα σέβεται και θα ακολουθεί τις βασικές αρχές του συνεταίρου του.
Στα παγκόσμια πολιτικά, δημοκρατικά χρονικά , ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
είναι ήδη ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού Ηγέτη. Βρίσκεται στην
εξουσία για 16 χρόνια, κερδίζοντας όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και ανατρέποντας πλήρως το “κεμαλικό κατεστημένο”,
το οποίο με την μία ή την άλλη κομματική παραλλαγή, κυβερνούσε
την Τουρκία από το 1923 . Πάντα έχει να πει ένα νέο “πολιτικό
αφήγημα” στον τουρκικό λαό , από τον οποίο ζητά να τον στηρίξει
στην εφαρμογή του. Στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας,
εμφανιζόταν ως ο θεοσεβούμενος μουσουλμάνος ειρηνοποιός
και ο κοινωνικός μεταρρυθμιστής που σέβεται τις διαφορές που
υπάρχουν στη χώρα του (Κούρδοι, Αλεβίτες, κλπ.) , ενώ στηρίζει
την επιχειρηματικότητα , βελτιώνοντας οικονομικά τις επιχειρηματικές και εργατικές τάξεις. Όμως η μεγαλομανία του είναι ήδη
εμφανής. Οι πολιτικοί αναλυτές , αυτή την περίοδο, τον χαρακτηρίζουν ΙΣΛΑΜΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗ, κατ’ αναλογία του χριστιανοδημοκράτη στην Ευρώπη. Προς τα έξω οι στόχοι του ήταν, έτσι έλεγε,
η πορεία προς την Ε.Ε. και οι ειρηνικές σχέσεις με όλα τα Κράτη
της περιοχής , χωρίς καμία εξαίρεση. Άριστες σχέσεις με το
Ισραήλ και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Συρία του φίλου
του ΑΣΑΝΤ, το 2009.
Με την εμφάνιση όμως της “Αραβικής Άνοιξης” και με αφορμή
διάφορα γεγονότα (Mavi Marmara), έχουμε πλήρη ανατροπή της
εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας από τον ίδιο τον Ερντογάν. Ο
τουρκικός εθνικισμός γίνεται το βασικό και κύριο χαρακτηριστικό
της πολιτικής του και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό.
Επιδιώκει να αναδειχθεί σε προστάτη των Σουνιτών
Μουσουλμάνων της Μέσης Ανατολής. Διαβλέπει ότι τα συμφέροντά του δεν συμπλέουν με αυτά του Ισραήλ, αλλά μπορούν να
ισορροπούν με αυτά του Ιράν, κατά περίπτωση. Δύο Δυνάμεις που
παίζουν σοβαρούς ρόλους στην ευρύτερη περιοχή.
Η Τουρκία, με την αλματώδη οικονομική ανάπτυξη και την
μεγάλη δημογραφική αύξηση, είναι πλέον μέλος του G20 και
δεν εννοεί να παίζει παρά μόνο ένα ρόλο. Αυτόν του ισχυρού
συνεταίρου της Δύσης, στα όριά της με την Ανατολή, ανάχωμα
των ρωσικών γεωπολιτικών σχεδιασμών στην περιοχή της
Μ. Ανατολής. Απαιτεί και ενεργεί πλέον ως ο ισχυρός παράγων της περιοχής, που έχει και εφαρμόζει την δική του εθνική
πολιτική, απαιτώντας αυτή να είναι σεβαστή από Ρωσία, ΗΠΑ
και Ισραήλ. Αυτή η Τουρκία, με αυτά πλέον τα χαρακτηριστικά,
είναι το πολιτικό και οικονομικό δημιούργημα του Ερντογάν.
Πριν ακόμα από το 2015, υποστηρίζει φανερά την ανατροπή
του Ασάντ και τροφοδοτεί κρυφά το ISIS, ενώ πολεμάει κάθε
κουρδική προσπάθεια για αυτονομία εντός και εκτός
Τουρκίας.
Όμως σήμερα, μετά τις εκλογές, η οικονομία της Τουρκίας πιέζει τον ΕΡΝΤΟΓΑΝ για αλλαγή και πάλι της πολιτικής του και γενικά της στάσης του προς την Δύση και τα κεφάλαιά της , ενώ είναι
αναγκασμένος να λάβει περιοριστικά μέτρα στο εσωτερικό της
χώρας για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και το νόμισμα. Ο πολιτικός ακτιβισμός του ΕΡΝΤΟΓΑΝ στην εξωτερική πολιτική, μέχρι τώρα, έχει επιδράσει αρνητικά στην οικονομία της. Το
Κουρδικό πρόβλημα όχι μόνο υπάρχει, αλλά βγήκε ενισχυμένο
από τις εκλογές, σημειώνοντας ότι το HDP, έλαβε 10% στην
Κωνσταντινούπολη και 55%- 65% στην Νοτιοανατολική Τουρκία.
Και αυτά τα ποσοστά υπό συνθήκες πολιτικού περιορισμού και με
τον Ηγέτη του στην φυλακή. Ταυτόχρονα οι εκλογές έδειξαν ένα
ισχυρό εθνικιστικό ρεύμα προς τους ΜΠΑΧΤΣΕΛΙ και ΑΚΣΕΝΕΡ,
με ιδιαίτερα επιθετικά χαρακτηριστικά. Τα κοινωνικά στρώματα
στην Τουρκία φαίνεται ότι είναι άκρως διαιρεμένα και με φανατισμό “πακτωμένα” στις θέσεις τους, που παραλληλίζονται με αυτές των κομμάτων που υποστηρίζουν. Τα αστικά στρώματα των
δυτικών παραλίων, που θα ήθελαν βελτίωση των σχέσεων
με τη Δύση και την Ε.Ε., με άμεση σταθεροποίηση της οικονομίας, δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι την ΣΟΥΝΙΤΙΚΗ φανατική ενδοχώρα, που τελικά καθορίζει με την ψήφο της την

συνολική πορεία της χώρας. Η στάση του και οι επιλογές του
για την εσωτερική ασφάλεια και την Δικαιοσύνη, μετά τον Ιούλιο
του 2016, έχουν αλλάξει προς το χειρότερο την εικόνα της χώρας,
σχετικά με αυτήν που είχε ως Μουσουλμανική μεν, αλλά
Δημοκρατική στα βασικά. Αυτό επιβαρύνει επιπρόσθετα το κλίμα
και δημιουργεί αυξημένη ανησυχία σε δυτικούς θεσμούς (ΝΑΤΟ,
Ε.Ε. κλπ.) , αλλά και τις κοινωνίες και τα Νομοθετικά σώματα,
ισχυρών χωρών της Δύσης. Το χρέος την τουρκικής κυβέρνησης που απαιτεί εξυπηρέτηση, ξεπερνά τα 260 δις. Δολάρια,
ενώ οι ξένες επενδύσεις έχουν, σταδιακά, μειωθεί δραστικά
, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Με όλα αυτά υπόψη έχει, νομίζω, αξία η εκτίμηση της πορείας
που θα ακολουθήσει ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ στην πολιτική του απέναντι
στην χώρα μας, για το ορατό μέλλον τουλάχιστον. Τα βασικά στοιχεία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτά έχουν ήδη
διαμορφωθεί πολύ πριν τις τελευταίες εκλογές, είναι στην ουσία
και στην πράξη, δύο. Εμφανίζεται ήδη ως ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ στην περιοχή μας και ως εκ τούτου απαιτεί να
έχει ρυθμιστικό ρόλο στα πράγματα αυτής, ενώ επιμένει η
ανεξαρτησία των κινήσεων της να είναι σεβαστά από ΗΠΑ,
ΡΩΣΙΑ και ΙΣΡΑΗΛ. Τούτου δοθέντος, ως η επικρατούσα γεωπολιτική πραγματικότητα, όπως η ίδια πιστεύει, το δεύτερο στοιχείο της πολιτικής της είναι η απαίτηση να αναθεωρηθούν οι
ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες, με βάση τα νέα δεδομένα
“Γεωπολιτικής Ισχύος” και προς τούτου κάνει και θα συνεχίσει
να κάνει, τις δέουσες ενέργειες.
Με απλά λόγια απαιτεί εμμέσως ή αμέσως έδαφος από γειτονικές της χώρες, ή κυριαρχική επιρροή και δικαιώματα επί
μεγάλων θαλασσίων και εναερίων περιοχών, για άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου, αλλά και εκμετάλλευση υφισταμένων
πόρων, που το εν ισχύ Διεθνές Δίκαιο δεν της παραχωρεί.
Να υπενθυμίσουμε μερικά εξελικτικά στάδια της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να μην έχουμε αυταπάτες περί της προοπτικής των σχέσεων μας με τη χώρα αυτή και τον απόλυτο Ηγέτη της:
Όπως ήδη σημειώσαμε, το 2009 υποστηρίζει το καθεστώς
ΑΣΑΝΤ και κάνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ανεξάρτητα
αν οι Ε.Δ της ΣΥΡΙΑΣ ήταν και είναι υπό την ρωσική επιρροή
και εκπαίδευση και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ.
Το 2014 το τουρκικό κοινοβούλιο με 298 ψήφους, εξουσιοδοτεί την Κυβέρνηση να εμπλέξει τις Τ.Ε.Δ. στο ΙΡΑΚ και
την ΣΥΡΙΑ για επίτευξη των πολιτικών τους στόχων.
Το 2015 υποστηρίζει τους αντικαθεστωτικούς στην Συρία
για την ανατροπή του ΑΣΑΝΤ, ενώ κρυφά τροφοδοτεί το ISIS.
Το 2016 (24/8) έχουμε την ‘’ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΤΗ’’ που
διαρκεί 200 περίπου ημέρες και δια της οποίας η Τουρκία έθεσε
υπό τον έλεγχο της περί τα 2000 Km2 συριακού εδάφους, με
αρκετές μικρές πόλεις και χωριά.
Τον Οκτώβριο του 2017 επεμβαίνει στο IDLIB της ΣΥΡΙΑΣ,
με την σύμφωνη γνώμη ΡΩΣΙΑΣ και ΙΡΑΝ, εγκαθιστώντας δώδεκα (12) σημεία ελέγχου και επιτήρησης.
Τον Ιανουάριο του 2018 εμφανίζεται η επιχείρηση ‘’ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΑΙΑΣ’’ , δια της οποίας και πάλι στην Συρία, καταλαμβάνει και κρατάει το AFRIN. Ο πολιτικός στόχος για απαγόρευση δημιουργίας αυτόνομης κουρδικής περιοχής στη ΣΥΡΙΑ,
έχει σχεδόν επιτευχθεί.
Η εκτίμηση είναι ότι το Αιγαίο και η Αν. Μεσόγειος, δηλαδή η
Ελλάδα και η Κύπρος , θα συνεχίσουν να είναι στον επεκτατικό
και αναθεωρητικό σχεδιασμό του Ερντογάν. Ο ίδιος, όπως και ο
πολιτικός του συνεργάτης διεκδικούν φανερά και καθαρά, νησιωτικά εδάφη από τη χώρα μας και απαιτούν κυριαρχικά δικαιώματα σε περιοχές που οι προβλέψεις του Δ.Δ. τα δίνουν στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Μόνο πολύ σοβαρή και πρακτική αντίδραση από παγκόσμιους και περιοχικούς ‘’παίκτες’’, θα μπορούσε να
αναστείλει τους σχεδιασμούς του Ερντογάν. Ιδιαίτερα αν η αντίδραση αυτή συνοδευόταν και από ισχυρούς κλυδωνισμούς της
τουρκικής οικονομίας. Η επιθετική πολιτική στα λόγια και στα
έργα θα συνεχιστεί (τα πλωτά γεωτρύπανα στην Αν. Μεσόγειο περιμένουν). Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε ενέργειες και μεθοδεύσεις για την δημιουργία κρίσεων χαμηλής έντασης. ‘’Τα σύνορα της Καρδιάς’’ του Ερντογάν είναι ουσιαστικά ο τίτλος της
εξωτερικής πολιτικής του ίδιου και της χώρας του. Και αυτό γιατί
κάτω από αυτόν τον τίτλο, λειτουργούν τα τρία βασικά στοιχεία
της τουρκικής σκέψης στην έκφραση της ως εξωτερική πολιτική.
Θρησκεία (Ισλάμ), Εθνικισμός και Ιστορία.

Μέσα σε αυτά τα “σύνορα” έχουν συμπεριλάβει τους πολιτικούς τους στόχους για την ΣΥΡΙΑ, το Β. ΙΡΑΚ, την ΕΛΛΑΔΑ,
την ΚΥΠΡΟ και περιοχές των ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ. Η Στρατηγική σχεδίαση έχει ήδη προχωρήσει και βρισκόμαστε στις διάφορες
φάσεις επιχειρησιακής και τακτικής υλοποίησης, ανάλογα με
την κρατούσα διεθνή κατάσταση. Δεν φαίνεται κάποιος λόγος
αναθεώρησης ή αλλαγής αυτού του σχεδιασμού εκ μέρους του
ΕΡΝΤΟΓΑΝ, επί του παρόντος τουλάχιστον. Να μη ξεχνάμε
ότι και πριν γίνει παντοδύναμος, μπροστά στον δικό μας
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επεχείρησε να εμφανίσει την αναθεώρηση των διεθνών συνθηκών ως εντελώς αναγκαία, στη
βάση της σημερινής πραγματικότητας στην περιοχή. Μέσα σε
αυτήν την πραγματικότητα, το πρώτο στοιχείο που ο Τούρκος
Πρόεδρος μετράει, είναι , φυσικά, η διαφορά Στρατιωτικής
Ισχύος και γενικά “Γεωπολιτικής Ισχύος”, μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτός και οι συνεργάτες του, την ερμηνεύουν, την
εκτιμούν και την παρουσιάζουν. Στόχος του ΕΡΝΤΟΓΑΝ θα
είναι να οδηγήσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις, υπό καθεστώς μειωμένης ισχύος.
Η πρόβλεψη των συνθηκών και των γεγονότων, που θα
μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε μία κρίση με την Τουρκία,
την ένταση και την έκταση της οποίας θα μπορούσε να ρυθμίζει
η ίδια, είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία ευθύνη και υποχρέωση των αρμοδίων φορέων. Το κατάλληλο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας όλων των πληροφοριών, από ειδικές
ομάδες, σε πολιτικό , στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο
(φορείς Ασφάλειας και Άμυνας), είναι το αναγκαίο “εργαλείο”
για αυτήν την λειτουργία. Δεν θα μπορούσε όμως αυτό να είναι
αποτελεσματικό σε χρόνο, ετοιμότητα και αντίδραση, αν δεν
έχει προβλεφθεί η κατάλληλη δομή διοίκησης, για τον χειρισμό και κυρίως για την πρόληψη των κρίσεων. Στη δομή αυτή,
λόγω του τρόπου λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών,
της ποικιλίας των απειλών και μεθοδεύσεων, αλλά και των
δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας, εμπλέκονται από
την πολιτική Ηγεσία, μέχρι τους ειδικούς φορείς Άμυνας και
Ασφάλειας της χώρας. Και για μεν τους τελευταίους, εξ όσων
γνωρίζουμε, υπάρχει και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και εκπαίδευσης για ετοιμότητα και δράση. Όλοι όμως θα μείνουν
ανενεργοί, αν δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στους εμπλεκόμενους
πολιτικούς φορείς, που πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν τομείς επί των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη της συγκέντρωσης των πληροφοριών και της εκτίμησης της κατάστασης, είναι αυτοί από τους οποίους ξεκινούν οι εντολές προς όλους.
Έτσι γίνεται στις Δημοκρατίες. Η σωστή, κατάλληλη και στον
αναγκαίο χρόνο, συνεργασία ΟΛΩΝ, θα φέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Πρώτη επιδίωξη, για αρκετά χρόνια, η αποφυγή των κρίσεων, μέσω της έγκαιρης και σωστής γνώσης και εκτίμησης
των τουρκικών μεθοδεύσεων και της λήψης των κατάλληλων
μέτρων ματαίωσης αυτών.
Δεύτερο στάδιο, αν αποτύχει το πρώτο, ο κατάλληλος χειρισμός κάθε κρίσης ελεγχόμενης έντασης, προς αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων από την πλευρά της Τουρκίας. Οι κλιμακωτές ενέργειες μας θα επιδιώκουν την ματαίωση του τουρκικού σχεδιασμού.
Τέλος, διαπραγματεύσεις μόνο από θέση δικού μας πλεονεκτήματος, όποιο και αν είναι αυτό, φτάνει να φανερώνει
Βούληση και Δυνατότητες εκ μέρους μας.
Μία Κινέζικη Παροιμία λέει: “ Όσο πιο πολύ ιδρώνεις
στην ειρήνη, τόσο λιγότερο αιμορραγείς στον πόλεμο”.
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης
Επίτιμος Διοικητής Δ.Α.Ε.
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι.
Άρθρα/Σημειώσεις:
Πρέσβης Ηλίας Κλής: ‘’Η διαχείριση κρίσεων υπό τις απαιτήσεις του σημερινού περιβάλλοντος.
Καθ. Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης: ‘’Το πολιτικό Ισλάμ
στη Δύση’’
Δρ. Αλεξ. Κούτσης: ‘’Η Αναδιαμορφούμενη Γεωπολιτική
Κατάσταση στη Μ. Ανατολή.’’
Ταξχος ε.α. Χρ. Μηνάγιας: ‘’Αξιολόγηση Εκλογικών
Αποτελεσμάτων στην Τουρκία’’

