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«ΔΕ ΖΕΙ ΧΩΡIΣ ΠΑΤΡIΔΑ
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ»
Κ. Παλαμάς

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 • 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ. κέντρο: 210.3802241 • e-mail: info@eaaa.gr • www.eaaa.gr

4η αιμοδοσία ΕΑΑΑ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη σήμερα (27-9-2018) η τετάρτη αιμοδοσία της ΕΑΑΑ συγκεντρώνοντος είκοσι επτά (27 ) φιάλες αίματος.
Προσήλθαν περίπου σαράντα άτομα αλλά αρκετοί (κυρίως κοπέλες
μαθήτριες της ΣΜΥΑ) κρίθηκαν από τη γιατρό ότι δε μπορούσαν να
δώσουν αίμα Η ΕΑΑΑ ευχαριστεί τον Αρχηγό του ΓΕΑ Αντιπτέραρχο
(Ι) Χρήστο Χριστο δού λου, τον Δντη του ΓΕΑ/ΕΓΑ Σμή ναρχος (Ι)
Ευάγγελο Παναγιώτου τον Διοικητή της ΔΑΕ Υποπτέραρχο (Ι),
Λαμπράκη Δημητρίου, τον Διοικητή ΣΙ Υποπτέ ραρχο (Ι) Ιωάννη
Γκοντικούλη, τον Διοικητή ΣΜΥΑ Ταξίαρχο (Ι) Ζαχαρία Γρίβα καθώς
και τους φίλους μη μέλη της ΕΑΑΑ που ήλθαν αφιλοκερδώς και ενίσχυσαν τη προσπάθεια αυτή.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2018
Οι εκλογές της ΕΑΑΑ για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα εκλογικά τμήματα που αναφέρονται κατωτέρω:
• 1ο Τμήμα Αθηνών (Α – Ζ)
ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος, Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος
• 2ο Τμήμα Αθηνών (Η– Λ)
ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος, Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος
• 3ο Τμήμα Αθηνών (Μ – Π)
ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος
• 4ο Τμήμα Αθηνών Στην έδρα του ΣΑΣ.(Ρ - Ω)
ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος, Χαλκοκονδύλη 5, 8ος όροφος
• 5ο Τμήμα & 6ο Τμήμα Αθηνών
Πολιτιστικό κέντρο Παπάγου(πρώην ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ)
Ελ. Βενιζέλου 1, πλησίον ΜΕΤΡΟ, στάση ‘Εθνική Άμυνα.
• 7ο Τμήμα Κομοτηνής:
EAAA – Παράρτημα Κομοτηνής, Φιλικής Εταιρείας 59.
• 8οΤμήμα Θεσσαλονίκης:
ΕΑΑΑ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Γ. Θεοχάρη 2.
• 9οΤμήμα Λάρισας:
ΕΑΑΑ – Παράρτημα Λαρίσης, Λαπηθών 6.
• 10οΤμήμα Βόλου:
ΕΑΑΑ – Παράρτημα Βόλου, Τοπάλη 35.
• 11οΤμήμα Πάτρας:
ΕΑΑΑ Παράρτημα Πάτρας, Γούναρη 77.
• 12οΤμήμα Καλαμάτας:
ΕΑΑΑ – Παράρτημα Καλαμάτας, Χρυσάνθου Παγώνη 10.
Συνέχεια στη σελίδα 6

Επαναδιαμόρφωση
Συντάξεων και
Χορήγηση
Αναδρομικών
ΣΕΛ. 5

Αρ.
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ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΑΑΑ ΤΗΣ 25-11-2018
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ( ΚΕΦΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
α. Ενστάσεις κατά του κύρους της νομιμότητας των υποψηφίων, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου
5 της υπ΄ αριθμ Φ.454/ΑΔ452352/20-2-2002 ΚΥΑ υφυπουργών Οικονομίας – Οικονομικών και Εθνικής
Άμυνας, έπρεπε να υποβληθούν μέχρι της 10-10-2018 δηλαδή εντός διημέρου από της γνωστοποίησης
στους υποψηφίους του αποτελέσματος ελέγχου νομιμότητας Υποψηφίων ( 8-10-2018).
β Λόγω μη υποβολής ενστάσεων η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους κατωτέρω ως υποψηφίους για τις εκλογές της
ΕΑΑΑ της 25-11-2018:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Βορρόπουλος
Γεώργιος
Καββούρης
Σπύρος
Καραδήμας
Γεώργιος
Κωστάκος
Μιχαήλ
Μπούφης
Θεοδώρος
Παπαδόπουλος
Μιχαήλ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αυγερινός
Δημήτριος
Καραδήμας
Γεώργιος
Μπούφης
Θεοδώρος
Σαραφίδης
Νικόλαος
Χρήστου
Παύλος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ / ΕΑΑΑ
Αλβανός
Νικόλαος
Αμουτζόπουλος
Ιωάννης
Αναγνωστάκης
Κωνσταντίνος
Ανδρικόπουλος
Ανδρέας
Αυγερινός
Δημήτριος
Γονατάς
Γεώργιος
Δημητριάδης
Παναγιώτης
Δήμου
Δημήτριος
Διαμαντής
Θεόδωρος
Δορυφόρος
Μιχαήλ
Καρβουνιάρης
Ευστάθιος
Κοντοβάς
Δημήτριος
Κουλούρης
Γεώργιος
Κρανιάς
Ιωάννης
Μπουμπάρας
Ιωάννης – Ελευθέριος
Ντούβλης
Ηλίας
Πάνος
Αθανάσιος
Πλατάνας
Πιέρρος
Σαραφίδης
Νικόλαος
Σβάρνας
Ηλίας
Σπηλιωτόπουλος
Βασίλης
Φαλτάιτς
Δημήτριος

Απτχος (Μ) ε.α.
Απτχος (Ι) ε.α.
Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
Υπτχος (Ι) ε.α.
Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
Απτχος (Ι) ε.α.
Υπτχος (ΜΤ) ε.α.
Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
Υπτχος (Ι) ε.α.
Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
Ασμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.
Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.
Σμχος (ΤΜΑ) ε.α
Υπτχος ( ΜΤ ) ε.α.
Επγος (ΤΜΑ) ε.α.
Απτχος (Ι) ε.α.
Σμχος (ΤYE) ε.α.
Επγος (ΤΤΗ) ε.α.
Ταξχος (Ε) ε.α.
Σγός (ΤΤΗ) ε.α.
Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.
Επγος (ΤΤΗ) ε.α.
Ασμχος (Ρ) ε.α.
Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.
Σγος (ΥΔΚ) ε.α.
Σμχος (ΥYO) ε.α.
Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.
Υπτχος (Ι) ε.α.
Σμχος (ΤYE) ε.α.
Σγος (ΤΣΕ) ε.α.
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΧΙ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
ΣΤΗ ΝΙΚΗ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ ΣΕΛ.14

Η Δωρεάν Αναγκαστική
Απαλλοτρίωση
της Περιουσίας
των Ε.Δ.

ΣΕΛ. 16
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Ανακοίνωση ΠΑΣΟΙΠΑ για Μνημόσυνο Πεσόντων Αεροπόρων
Το ετήσιο Μνημόσυνο για τους Πεσόντες Αεροπόρους μας θα πραγματοποιηθεί στο Τατόι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00
π.μ. Το ΓΕΑ που διοργανώνει την τελετή, θα διαθέσει 2 λεωφορεία για
την μετάβαση των επιθυμούντων να παρευρεθούν, ως εξής : 1ο λεω-

φορείο θα ξεκινήσει από οδό Μαυρομματαίων (Πεδίο του Άρεως) και το
2ο λεωφορείο θα ξεκινήσει από την πύλη ΥΠΕΘΑ (Παπάγου) και θα οδεύσει από το κέντρο Παπάγου για Αττική οδό. Αναχώρηση λεωφορείων
στις 09:00 π.μ.

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

Η 14η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, έχει καθιερωθεί
με το νόμο 2645/1998, ως «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας», με σκοπό
να τονίσει και να υπενθυμίσει τα γεγονότα της δραματικής περιόδου της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τον Τουρκικό Κράτος.
Σε αυτό έχει συμβάλλει με αγώνες της, η Ομοσπονδία
Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ).
Η Περιφέρεια Αττικής και η ΟΠΣΕ διοργάνωσαν στην
Αθήνα την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου την εφετινή Κεντρική
Εκδήλωση για την 14η Σεπτεμβρίου.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ο Πρόεδρος της ΟΠΣΕ
κος Αντώνης Οραήλογλου εκφώνησε λόγο και κατάθεσε
στέφανο στο μνημείο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, πίσω

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά Συγχαρητήρια και βίον ανθόσπαρτον, ευχόμαστε στην κόρη
μας Χριστίνα ,η οποία τέλεσε τον γάμο της με τον εκλεκτό της καρδιάς
της Νικόλαο Μπελάλη, στο πανέμορφο εκκλησάκι του Αγίου
Γεωργίου στη Βαρυμπόμπη.
Οι Γονείς
Ελένη και Γιάννης
Μπουντούρης
Σμχος (Ε.Α.)

από την Μητρόπολη.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε η. Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μυρσίνη Ζορμπά. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, εκπρόσωποι της ΒτΕ, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Αθηναίων, των ΕΔ και των ΣΑ, καθώς και πολλοί
Μικρασιατικοί Σύλλογοι. Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από
το Γραμματέα του ΔΣ και Ταμία της ΟΠΣΕ Ασμχο ε.α. κο
Κων/νο Αναγνωστάκη, ο οποίος κατέθεσε και στέφανο
εκ μέρους της Ένωσης.
Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστάκης
Ασμχος ε.α Γραμματέας ΔΣ/ΕΑΑΑ
& Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ
ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 251ΓΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ
Σας γνωρίζουμε ότι ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ, επόπτης του Γραφείου Αποστράτων ΓΝΑ και μέλος του Δ.Σ.
ΕΑΑΑ Επγος ε.α. Γ.Γονατάς, επικοινώνησε με την Διοίκηση καθώς και με τον Δντη Υγειονομικού ΓΕΑ, ότι ουδεμία απόφαση έχει λήφθει.Εν καιρώ θα γίνει σύσκεψη στο ΓΕΕΘΑ και ότι απόφαση ληφθεί θα σταλεί εγγράφως στην ΕΑΑΑ.
Οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν μέσω της εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ.
Επίσης σας ενημερώνουμε την αλλαγή των τηλεφώνων για ραντεβού του 417 ΝΙΜΙΤΣ ότι εφ΄εξής θα είναι:
2107288367 και 2107227523 με ώρες λειτουργίας 08:00-14:00 . Για πληροφορίες στο τηλ. 6983506597.
01-10-2018
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

15/10/2018
22/10/2018.

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

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

O ΠΑΣΥΒΕΤΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Την εβδομάδα που μας πέρασε, ομάδα από 45 Μέλη και Φίλους του Συνδέσμου με επικεφαλής
τον Πρόεδρο του ΔΣ Υπτχο (Ι) εα Δημήτριο Λαζάρου ταξίδεψε με πούλμαν στη Βόρεια Ελλάδα,
όπου φιλοξενήθηκε στο ΚΕΔΑ Σκοτίνας (24/9) και στα οικήματα της 113ΠΜ (25&26/9) και επισκέφτηκε μονάδες της ΠΑ στο αεροδρόμιο της Λάρισας και στο αεροδρόμιο του Σέδες.
Την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, αφού έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στο φιλόξενο συγκρότημα
του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, οι εκδρομείς πρόλαβαν και ανέβηκαν με το πούλμαν στις πλαγιές του
Ολύμπου και επισκέφτηκαν τα Πριόνια, όπου χάρηκαν την ωραία φύση και τον καθαρό αέρα του
μοναδικού αυτού βουνού.
Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου οι Βετεράνοι επήγαν στο αεροδρόμιο της Λάρισας όπου έτυχαν
θερμής υποδοχής από τον Δκτή της 110ΠΜ Σμχο (Ι) Απ. Χόρτη, ο οποίος τους ενημέρωσε για την
ιστορία και τους σκοπούς της 110ΠΜ, μετά το τέλος του briefing έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών
πλακετών. Στην συνέχεια, τα Μέλη μας επισκέφτηκαν την 337 Μοίρα και μετά την ενημέρωση
που τους έγινε από τον Μοίραρχο Ασμχο (Ι) Ι. Παπαχαραλάμπου μπόρεσαν να παρακολουθήσουν
από κοντά την απογείωση ομάδας F-16. Ακολούθησε επίσκεψη στην Μοίρα μη Επανδρωμένων
Αεροσκαφών, όπου ο Δκτης Ασμχος (Ι) Ελ. Ντελής εξήγησε στους Βετεράνους τις δυνατότητες
και την χρήση που κάνει η ΠΑ των UAV της κατηγορίας MALE (Medium Altitude Long Endurance),
και τα Μέλη μας θαυμάσανε από κοντά τα ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ.
Την επομένη, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, οι εκδρομείς, αφού προηγουμένως διανυκτέρευσαν
στην Περαία, στα οικήματα της 113ΠΜ όπου έτυχαν συναδελφικής υποδοχής από το εκεί προσωπικό, μετέβησαν στην Βεργίνα για να επισκεφτούν το Μουσείο των Βασιλικών Μακεδονικών
Τάφων και μπόρεσαν να θαυμάσουν από κοντά τα μοναδικά ευρήματα του Μανόλη Ανδρόνικου,
ενώ κατά την επιστροφή έκαναν ένα περίπατο στην Θεσσαλονίκη.
Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου τα Μέλη του ΠΑΣΥΒΕΤΑ επισκέφτηκαν την 350ΜΚΒ, όπου ο
Υποδιοικητής τους έκανε την σχετική ενημέρωση και τους εξέθεσε την σημερινή άμυνα της
Ελλάδας με Κατευθυνόμενα Βλήματα. Η επίσκεψη στο Σέδες έκλεισε με κατάθεση στεφάνου
από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχο (Ι) εα Δημήτριο Λαζάρου στο μνημείο των 61 πεσόντων
αεροπόρων της 113ΠΜ που τιμούνται εκεί, και στη συνέχεια οι Βετεράνοι επέστρεψαν στην
Αθήνα με το πούλμαν.
Θεωρούμε υποχρέωση του ΠΑΣΥΒΕΤΑ να ευχαριστήσει τον Αρχηγό του ΓΕΑ Απτχο (Ι) Χρ.
Χριστοδούλου αλλά και τους επιμέρους Δκτας των Μονάδων της ΠΑ που επισκεφτήκαμε για την
ολόθερμη υποστήριξη και φιλική τους διάθεση στην όλη μας εκδήλωση. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στον Ασμχο εα Κ. Ρώτα για την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης για την
οποία τόσο κοπίασε.

Βράβευση Συναδέλφου σε Παγκόσμιο διαγωνισμό ποίησης
Με το Β’ Βραβείο ποίησης «στεφανώθηκε» σε Παγκόσμιο ποιητικό διαγωνισμό ο πολυβραβευμένος Σμήναρχος ε.α. –ποιητής και Μέλος του Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ Ηλίας Σβάρνας με τo ποίημά του «Πίσω ξαναγύρισα».
Τον διαγωνισμό προκήρυξε η «Αμφικτυονία Ελληνισμού» Θεσσαλονίκης
για το έτος 2018 με θέμα «Ο απανταχού Ελληνισμός και οι διαχρονικές του
αξίες».
Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από 350 ποιητές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, όλα δε τα διαγωνισθέντα ποιήματα εκδόθηκαν σε
μία καλαίσθητη «Ανθολογία» η οποία έχει αποσταλεί στις κυριότερες βιβλιοθήκες της χώρας μας, στον απόδημο Ελληνισμό, καθώς και στο Υπουργείο
Πολιτισμού.
Την επιτροπή αξιολόγησης αποτελούσαν καταξιωμένες προσωπικότητες
στον χώρο των Γραμμάτων και Τεχνών της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Η ΕΑΑΑ θερμά Συγχαίρει και του εύχεται θερμά, πάντα να «υψηπετεί «ποιητικά».

Πίσω ξαναγύρισα
Πάνω– κάτω, πέρα-δώθε
τον πλανήτη γύρισα
σαν Ελλάδα όμως δεν βρήκα
γιασεμί δεν μύρισα.
Καφενεία και ταβέρνες
δεν υπάρχουν πουθενά
δεν ακούγονται λατέρνες
και νησιώτικα βιολιά.
Δεν συνάντησα ανθρώπους
να χορεύουν ζεϊμπεκιά
ούτε μπάλο και συρτάκι

«φραγκοσυριανή γλυκιά».
Ούτε Παρθενώνα βρήκα
ούτε γλέντια σε αυλές
ούτε κάτασπρα ξωκλήσια
και πευκόφυτες ακτές.
Μ΄ έπιασε μελαγχολία
πίσω ξαναγύρισα
έσκυψα με νοσταλγία
και το χώμα φίλησα.
Ηλίας Γ. Σβάρνας
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Νικόλαος Δημ. Μυλώσης
Σγός (ΥΔΚ) ε.α.
Γραμματέας Δ.Σ.
ΕΑΑΑ/Παράρτ. Θεσσαλονίκης
ΑΠΟΧΗ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ?
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, την Κυριακή 25 Νοε 2018, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για
την ανάδειξη των νέων Προέδρων και Μελών των Δ.Σ της ΕΑΑΑ και των
Παραρτημάτων.
Καλούμαστε να συμμετάσχουμε σ’ αυτές στις εκλογές και να μην επιλέξουμε την
αποχή
ΓΙΑΤΙ
• Η ψήφος είναι η έμπρακτη έκφραση της δημοκρατίας.
• Η κάθε εκλογική διαδικασία έχει την δική της σημασία και καμιά δεν είναι β’ διαλογής.
• Έτσι μόνο θα είμαστε εμείς αυτοί, που θα επιλέξουμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει
στην ΕΑΑΑ και στα Παραρτήματα. Εμείς που θα αποφασίσουμε για το μέλλον αυτών
των θεσμών.
• Μέσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, η ΕΑΑΑ και τα Παραρτήματα μπορούν
και πρέπει να λειτουργήσουν ως μοχλός κοινωνικής συνοχής και διεκδίκησης με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
• Μόνο η ευρεία συμμετοχή δίνει δύναμη και κύρος στους εκλεγμένους.
• Η αποχή δεν είναι η λύση και διέξοδος διαμαρτυρίας.
• Με τη αποχή δίνουμε σωσίβιο προς την κάθε μορφής εξουσία, για τις πράξεις ή
τις παραλείψεις της.
• Όσοι ενστερνίζονται την αποχή ακολουθούν λάθος δρόμο, γιατί οι ψηφοφόροι
κρατούνται παθητικά αδρανείς και ως εκ τούτου ακίνδυνοι για όσους διεκδικούν την
εκλογή τους.
• Η αποχή είναι φυγομαχία και μέσω αυτής παραδίνουμε σε άλλους το δικαίωμα να
αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς.
Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη της ΕΑΑΑ για μαζική, συλλογική και συνειδητή συμμετοχή, για την εκλογή συναδέλφων με κύρος, όραμα, επάρκεια, γνώση, αυτοπεποίθηση
και δυναμική.
Αλλά μόνο η συμμετοχή στις εκλογές δεν αρκεί. Πρέπει και την επόμενη και κάθε
ημέρα να παραμείνουμε ενεργά μέλη μιας ΕΑΑΑ όπως μας αξίζει, στέλνοντας μήνυμα
ενότητας, που ενδυναμώνει την διεκδικητική μας στάση απέναντι σε όσους επιβουλεύονται την αξιοπρέπεια μας, το μέλλον μας και το μέλλον των νεώτερων γενεών.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΗΝ 25 ΝΟΕ 2018

Εκλογές ΕΑΑΑ -Επιστολή-γνωστοποίηση
προέδρου ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
προς τα μέλη
Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες και ορφανικά μέλη,
Ως γνωστόν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών
Συμβουλίων της ΕΑΑΑ στις 25 Νοεμβρίου 2018. Μετά δύο θητείες και 6 χρόνια ως αιρετός πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας αποφάσισα να μην θέσω υποψηφιότητα για την ανανέωση
της θητείας μου. Παρόμοια απόφαση πήραν και τα τρία από τα 4 μέλη του νυν ΔΣ. Ήταν μια δύσκολη απόφαση καθώς θα στερηθούμε την επαφή και την αμφίδρομη σχέση που αναπτύξαμε
με όλους εσάς αυτή την περίοδο.
Όμως όλα τα πράγματα στη ζωή κάνουν τον κύκλο τους έχοντας αρχή και τέλος και θεωρώ
ότι 6 χρόνια είναι αρκετά για να ολοκληρωθεί ο προσωπικός μου θεσμικός κύκλος στην ΕΑΑΑ.
Είχα την εξαιρετική τιμή να με εμπιστευτείτε δυο φορές με την ψήφο σας και προσπάθησα
με όλες μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας. Συνοδοιπόροι σε αυτή την
προσπάθεια ήταν τα μέλη του ΔΣ που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και τη φιλία τους ενώ
η όποια θετική κρίση του έργου που έγινε φέρει τη δική τους προσωπική σφραγίδα.
Λειτουργήσαμε με πνεύμα ομαδικό και με γνώμονα την εξυπηρέτηση, αδιακρίτως, όλων των
μελών. Βαθιά μας πεποίθηση ήταν ότι η σχέση μαζί σας ήταν μόνο συναδελφική καθώς οι τίτλοι
των μελών του ΔΣ δεν προσδιορίζουν τίποτα άλλο πέρα από την ευθύνη που εσείς μας αναθέσατε
να διαχειριστούμε τις υποθέσεις του Παραρτήματος. Ο απολογισμός της παρουσίας μας στο
Παράρτημα και η αποτίμηση της εμπιστοσύνης που μας δείξατε εναπόκειται στη δική σας κρίση.
Εκφράζοντας όλα τα μέλη του ΔΣ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά,
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Ένωσης, Απτχο (Ι) ε.α. Σπυρίδων Καββούρη,
για την αρωγή και συμπαράσταση προς το παράρτημά μας καθώς και την τήρηση των θεσμικών
του δεσμεύσεων.
Τον διευθύνων σύμβουλο της ΕΑΑΑ Ασμχο ε.α. Ιωάννη Κρανιά ο οποίος στάθηκε πάντα δίπλα
μας, πολλές φορές με μεγάλο προσωπικό κόστος.
Τους προέδρους και τα ΔΣ, του Παραρτήματος Χανίων Απτχο (Ι) ε.α. Αντώνιο Καμπιανάκη,
του Παραρτήματος Χαλκίδας Υπτχο (Ι) ε.α. Κων/νο Φαλάγγη, του Παραρτήματος Ηρακλείου Σμχο
ε.α. Εμμανουήλ Φρουδάκη, του Παραρτήματος Κομοτηνής Σμχο ε.α. Παναγιώτη Θεοχάρη, του
Παραρτήματος Μεσσηνίας Σμχο ε.α. Ιωάννη Σαμπαζιώτη, του Παραρτήματος Πρεβέζης Σμχο ε.α.
Αθανάσιο Κεραμιδόγλου, του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Ασμχο ε.α. Αθανάσιο Δανιηλίδη και
του Παραρτήματος Πατρών Ασμχο ε.α. Βασίλειο Χρόνη για την άψογη συνεργασία που είχαμε.
Τη διοίκηση και το προσωπικό του ΑΤΑ, της 110 ΠΜ και ιδιαίτερα της Λέσχης Αξκων, της
140 ΣΕΠΗΠ, του ΕΚΑΕ, του ΑΚΕ, της ΔΑΚ και του ΚΕΔΑ Σκοτίνας για τη συναδελφική συνεργασία
καθώς και για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων μας.
Όλους τους φορείς (ΝΠΔΔ -ΝΠΙΔ) των ΕΔ και ΣΑ για την άψογη συνεργασία που είχαμε καθώς
και τις πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της Λάρισας.
Τον στρατιωτικό ιερέα του ΑΤΑ, Σχη Αθανάσιο Τσιμενίδη, για την πνευματική του στήριξη,
συμπαράσταση και αρωγή.
Την εφημερίδα της Λάρισας «Ελευθερία» για την δωρεάν φιλοξενία όλων των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος και τη δυνατότητα να επικοινωνούμε τις ανακοινώσεις στα μέλη μας.
Τα websites onlarissa.gr, larisanews.gr, Militaire.gr, kranos.gr, aeroporiapostratos, veteranos, enoplos.gr επίσης για τη φιλοξενία των δραστηριοτήτων καθώς και των απόψεών μας.
Ιδιαίτερα, από βάθους καρδίας, όλους τους συναδέλφους, συναδέλφισσες και ορφανικά
μέλη του παραρτήματος Λάρισας που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκαν δίπλα μας και χωρίς τη
δική τους συμπαράσταση και υποστήριξη τίποτα δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί.
Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη του ΔΣ, τον αντιπρόεδρο
Σμχο ε.α Κων/νο Τσιτσώνη, τον γραμματέα Επγο ε.α. Αθανάσιο Ντιγκμπασάνη, τον ταμία Σγο
ε.α. Βασίλειο Παπαδόπουλο, το μέλος Επγο ε.α. Θωμά Τασούλη, την π. γραμματέα Σγο ε.α. Μαρίνα
Κωφού και την π. ταμία Σγο ε.α Ιωάννα Μαλισώβα οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτούς για τη λειτουργία του παραρτήματος, με βοήθησαν και με στήριξαν με όλες τους δυνάμεις.
Τους συμμαθητές μου της 32ης σειράς ΣΤΥΑ που ήταν πάντα δίπλα μου.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις οικογένειές μας που όλα αυτά τα χρόνια αποδέχτηκαν
και στήριξαν την επιλογή μας να διαθέτουμε το χρόνο μας για την ΕΑΑΑ.

Νικόλαος Δημ. Μυλώσης
Σγός (ΥΔΚ) ε.α.
Γραμματέας Δ.Σ.
ΕΑΑΑ/Παράρτ. Θεσσαλονίκης

Με σεβασμό και εκτίμηση,
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

Ήθος, ύφος … και Οραματισμός!

«"Έν ὀρθοδοξίᾳ (σωστή πίστη) ἡμᾶς διάγειν και ὁμονοίᾳ τὰ σκάνδαλα πάντα διώκοντες»
Ρωμανού του Μελωδού 68.12.2-3
Εν όψει των προσεχών εκλογών, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ, σε συνάρτηση με το ότι εκκρεμούν αρκετά μισθολογικά και μη θέματα, ευχόμαστε η επιλογή να γίνει με τελείως αξιοκρατικά κριτήρια, με πολύ σκέψη και περίσκεψη, εστιάζοντας το μέλλον της ΕΑΑΑ (το τι Ένωση θέλουμε...).
Αφού η συμμετοχή των ε. α. συναδέλφων είναι με γνώμονα να προσφέρουν εθελοντική εργασία, θα πρέπει – κατά την ταπεινή μας γνώμη
-- να αξιολογηθεί σωστά και αντικειμενικά η μέχρι σήμερα προσφορά
του υπάρχοντος Δ.Σ. σε συσχετισμό με τη συμμετοχή νέων υποψηφίων.
Προσωπικά πιστεύουμε:
α. Ότι στο νέο Δ.Σ. θα είναι καλό να συμμετάσχουν και νέα άτομα απ’
όλες τις σχολές προέλευσης, μάλιστα δε όσοι έχουν εξειδικευμένες
γνώσεις και ανάλογη εμπειρία ως ε. ε. Αξκοί, σε διάφορες επιτελικές
θέσεις στην Π.Α.
β. Το ήθος, που, κατά τον Αριστοτέλη, είναι ο ηθικός χαρακτήρας
κάθε ατόμου, είναι ένα προσόν, για να υπάρχει ο αντίστοιχος σεβασμός

και η σωστή συνεργασία σε μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων – εμπειριών, νοοτροπίας, αλλά και βαθμών.
γ. Το ύφος, που εξαρτάται από το ήθος, καλό θα είναι να μη συγχέεται
από το «ποιος ήμουν εγώ» ή «το ποιος ήσουν εσύ», κατά τη διάρκεια
της ενεργούς υπηρεσίας στην Π.Α.
δ. Ένας νέος δημιουργικός οραματισμός, για μια νέα πορεία της
ΕΑΑΑ, θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα, γιατί «η ισχύς είναι εν τη ενώσει».
ε. Οι συνάδελφοι που θα εκλεγούν, μπορούν να εργαστούν με ενότητα, αμοιβαίο σεβασμό, ομόνοια και φιλία - αγάπη, γιατί για πολλά
πράγματα δεν χρειάζεται κόπος, αλλά τρόπος.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο, υπενθυμίζοντας ότι «Ο
κλήρος ρίπτεται στην κάλπη, αλλά η κρίση αυτού (απόφαση) προέρχεται
από τον Κύριο» (Παροιμίαι 16:31).
Τάκης Καραθανάσης
Σμχος (Ο) ε.α.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ;
Κάθε τρία (3) χρόνια καλούμαστε να αναδείξουμε το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΑΑΑ για τα επόμενα τρία χρόνια.
Είναι μια δημοκρατική διαδικασία που αφορά όσους είναι μέλη
της ΕΑΑΑ.
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να επιλεγούν άτομα τα
οποία με εθελοντική διάθεση θα μπορέσουν ναν ανταποκριθούν
στις προσδοκίες των μελών της ΕΑΑΑ. Κύρια για την προβολή και
επίλυση θεμάτων που μας απασχολούν, που δυστυχώς τελευταία
συσσωρεύονται, από υπαιτιότητα των πολιτικών διαχειριστών της
εξουσίας.
Παραβλέπουν, δυστυχώς, την υψηλή αποστολή και προσφορά
των ΕΔ και αδιαφορούν, γιατί και οι εκάστοτε ηγεσίες των αποφεύγουν να αναφερθούν στα προβλήματα του προσωπικού, φοβούμενοι μην γίνουν δυσάρεστοι, με ό,τι τούτο συνεπάγεται! Έτσι
η συμπεριφορά τους ενίοτε γίνεται και απαράδεκτη. Έτσι κάποιοι
πολιτικοί τους προϊστάμενοι υπερβαίνουν τα εσκαμμένα και εκφράζονται με εκφράσεις όπως αυτιστικοί, γραφειοκράτες….!!
Αγνωμοσύνη, εμπάθεια, θράσος!!
Βέβαια δεν σημαίνει ότι η όλη κακοδαιμονία που μας διατρέχει
οφείλεται μόνο στους πολιτικούς. Ας είμαστε ρεαλιστές να αντιληφθούμε, ότι από το μετερίζι του αποστράτου θα πρέπει να λειτουργούμε σε άλλα πλαίσια, όπως όλων των υπολοίπων πολιτών.
Όχι ως στρατόπεδο.
Δυστυχώς, μας ακολουθεί το ¨σύνδρομο του στρατοπέδου¨.
Ιδιαίτερα οι δυσάρεστες αναμνήσεις της ένστολης διαδρομής, επικοινωνίας και λειτουργίας μας μέσα από τις τότε δυνατότητες και
εξουσίες του βαθμού και της θέσεως ευθύνης μας.
Λειτουργία της ΕΑΑΑ με ηγεμονικές αντιλήψεις, αλλά και παραγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης των Παραρτημάτων, ως
ένα σύνολο δυνάμεων, αναπαράγει εύλογες αντιρρήσεις και αντιπαραθέσεις. Ουσιαστικά, αποφασίζει και διατάσσει. ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ. Δεν συναποφασίζει. Μην την απαξιώνουμε. Δώστε της
χρώμα, ζωή.
Ένας απαρχαιωμένος αντιδημοκρατικός νόμος περιλαμβάνει

τραγικές ελλείψεις για δημοκρατικές διαδικασίες Γενικών
Συνελεύσεων και γενικού απολογισμού του εκάστοτε ΔΣ, όπου θα
συζητούνται όλα τα θέματα και θα λαμβάνονται αποφάσεις επί των
εισηγήσεων του ΔΣ ή μελών της ΕΑΑΑ. Λόγω μακρόχρονης ενασχόλησής μου με τα κοινά μας, πριν ένα χρόνο έστειλα στην ΕΑΑΑ
και σε όλα τα Παραρτήματα μια μελέτη μου σχετικά με τις απόψεις
μου για τη λειτουργία της ΕΑΑΑ. Τούτο ως μια αφετηρία έναρξης
ενός δημιουργικού διαλόγου. Καμία αντίδραση!!
Σε αυτές τις εκλογές δεν αναζητούνται άτομα, με κριτήριο προσόντα για στρατιωτικούς χώρους. Ανάλογα με τη διεκδικούμενη
θέση στο ΔΣ το ζητούμενο είναι για άτομα που πράγματι θέλουν και
μπορούν εθελοντικά να εργαστούν εφόσον: ΄Eχουν διαθέσιμο χρόνο. Δεν έχουν παντός είδους δεσμεύσεις, εξαρτήσεις ή σκοπιμότητες. Έχουν ικανότητες, επικοινωνιακή ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου. Έχουν ικανότητα παρουσίασης και πειστικής τεκμηρίωσης θεμάτων. Εμπνέουν σεβασμό, αγάπη, ενότητα και εκτίμηση. Έχουν δυναμισμό και διάθεση για αγωνιστικές ενέργειες
κ.λ.π.
Ζώντας στην Ελληνική επικράτεια με ιστορία και δημοκρατικές
καταβολές, οι εκλογές θα πρέπει να διέπονται και από
Συνταγματικές-δημοκρατικές διαδικασίες. Η εκλογή Ανώτατου
Αξιωματικού στην θέση Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι
οπωσδήποτε εκτός των Συνταγματικών προβλέψεων περί ισότητας
των πολιτών. Είναι, ωστόσο, ένα ¨εθιμικό δίκαιο¨ που με κοινή
βούλησή μας διατηρείται, για λόγους αναγνώρισης, τιμής και υψηλής εκπροσώπησης της ΕΑΑΑ. Για τις υπόλοιπες θέσεις γίνεται με
δημοκρατικές διαδικασίες, όπως ορίζεται από την επί τούτου σχετική Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1142/2-9-2002, αναδεικνύοντας
τους πλειοψηφούντες υποψηφίους για τις υπόλοιπες θέσεις του
ΔΣ. Κάποιοι αντιδρούν με προσχηματικές αντιδημοκρατικές εισηγήσεις, όπου υποψήφιος και με μόνη την δική του ή ελάχιστο αριθμό ψήφων θα μπορεί να εκλέγεται, ενώ θα απορρίπτεται κάποιος
που πιθανόν έχει λάβει και 500 ψήφους!! Πώς είναι δυνατόν κάποιος να κατέρχεται στις εκλογές έχοντας απαίτηση και να εκλεγεί,

προβάλλοντας ως προσόν μόνο το βαθμό, φιλικές ή και ταξικές
σχέσεις, χωρίς παρουσία σε χώρους αποστράτων, χωρίς κάποια
εμπλοκή-ενδιαφέρον για τα κοινά;
Είναι να απορεί κανείς πώς όλοι εμείς οι απόστρατοι, άτομα με
υψηλό νοητικό επίπεδο, με μοναδική διαπαιδαγώγηση και γαλούχηση με αξίες και ιδανικά, με τεράστιες εμπειρίες, με υψηλό επίπεδο συνεργασίας και ευθύνης, με δύσκολες στιγμές κρίσιμων γεγονότων, με θλίψη σε απώλειες συναδέλφων, με αμοιβαιότητα
και συναδελφική αγάπη, με αγωνία για την ασφαλή επιστροφή συναδέλφων από κάθε πτήση τους, με περιοδικές ή ακόμη και έκτακτες χαρές συνεύρεσης σε κάποιο ταβερνάκι, μετά κάποιες πτήσεις,
όλα αυτά εξαφανίστηκαν; Τόση μετάλλαξη!!!
Ας μη μας διαφεύγει, όμως και της προσοχής μας, ότι ερχόμενη
η αποστρατεία, συνήθως σημαίνει ότι εμπίπτουμε και στο τελευταίο
βιολογικό τμήμα της ζωής. Η αυτοκριτική είναι ευκολότερο να γίνει
τώρα από τον καθένα μας, ώστε να αποβάλουμε πολλές μη συνάδουσες απόψεις της στρατιωτική μας λειτουργίας με το σήμερα. Η
υστεροφημία μας, είναι το μόνο που μένει. Θα μας συνοδεύει πάντα.
Είναι δυνατόν να την επιμεληθούμε και να την διακοσμήσουμε καλλίτερα. Συγκλονιστικά και διδακτικά είναι, άλλωστε, τα όσα σε μια
εξόδιο ακολουθία ακούγονται από τον ιερέα όταν διαβάζει ¨Και είδον τα οστά τα γεγυμνομένα και είπον: ¨Άρα τις εστί βασιλεύς ή
στρατιώτης ή πλούσιος ή πένης ή δίκαιος ή αμαρτωλός; Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον, ου παραμένει
ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα. Επελθών γαρ ο θάνατος, ταύτα
πάντα εξηφάνισται!!!!¨ Καταθλιπτικό τέλος της επιστολής μου, ε;
Συγνώμη. Όμως, μοναδικές αλήθειες. Μια ευκαιρία μήπως συγκινήσω, ευαισθητοποιήσω-προσγειώσω στην πραγματικότητα κάποιους. Ρεαλισμός υπάρχει; Μόνο τότε ελπίδα για ένα καλύτερο
ανθρώπινο και συναδελφικό αύριο.
Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.
Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Επαναδιαμόρφωση Συντάξεων και Χορήγηση Αναδρομικών
Κοι Συνάδελφοι,
1. Σε συνέχεια περιληπτικής ενημέρωσης για το αντικείμενο του θέματος, στο προηγούμενο φύλλο της
ΗτΑ, κατόπιν και τηλεφωνικών επαφών σας, για περαιτέρω διευκρινήσεις επί του θέματος, θεωρήσαμε
σκόπιμο να σας δώσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις, ως κατωτέρω, για τον τρόπο του προσδιορισμού του
ύψους του πληρωτέου ποσού (περίπου), των αναδρομικών που δικαιούμαστε από 1/8/2012-31/10/2018
(75 μήνες). Διευκρινίζουμε, ότι σε όσους από 1/9/2017 έχει εφαρμοσθεί το άρθρο 13 του Ν.4387/2016, που
ισχύει έως 31/12/2018, με το οποίο θεσπίστηκε το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης [2.000€(ονομαστικό ποσό)] δικαιούνται αναδρομικά από 1/8/2012 έως 30/9/2017(62 μήνες).
2. Για διευκόλυνσή μας, λάβαμε υπόψη μας τα Ενημερωτικά Σημειώματα (π.χ. ενός συναδέλφου) του
ΕΦΚΑ (Γ.Λ.Κ.), της Σύνταξης μηνών Ιουλίου 2012 και Οκτωβρίου 2018 στα οποία αναγράφονται η Βασική
Σύνταξη, οι μειώσεις των Ν.4024/2011,4051/2012,4093/2012 και η κράτηση Ε.Α.Σ., απαραίτητα στοιχεία
κάνοντας και διαχωρισμό του χρονικού διαστήματος των 75 μηνών, καθόσον η μείωση του Ν.4093/2012
άρχισε από 1/1/2013 και η κράτηση υπέρ Υγ. Περίθαλψης ήταν 3,25% από 1/8/2012, 4% από 1/1/2013 και
6% από 1/1/2016, έχουμε τα ακόλουθα:
α. Από 1/8/2012-31/12/2012 (5 μήνες) με:
Βασική Σύνταξη (Ιουλ.2012) 2259,00 €(Οκτ. 2018) 2123,10 €
Μείωση Ν.4024/2011
-180,17€
- 154,90€
Μείωση Ν.4051/2012
-74,48€
- 62,35€
Κράτηση Ε.Α.Σ
-158,13€
- 148,62€
Υπόλοιπο
1846,22€ - 1757,23€ =88,99€ 88,99 * 5 = 444,95 – 14,46
(Υγ.Περίθ.3,25%) = 430,49€ ποσό προ Φ.Ε.
β. Από 1/1/2013-31/12/2015 (36 μήνες) με:
Βασική Σύνταξη
2259,00 €
2123,10 €
Μείωση Ν.4024/2011
-180,17€
- 154,90€
Μείωση Ν.4051/2012
-74,48€
-62,35€
Μείωση Ν.4093/2012
-276,93€
- 229,81€
Κράτηση Ε.Α.Σ
-158,13€
- 148,62€
Υπόλοιπο
1569,29€ - 1527,42€ =41,87€ 41,87 * 36 = 1507,32 – 60,29
(Υγ.Περίθ.4%) = 1447,03€ ποσό προ Φ.Ε.
Σημειώσεις:
• Τα ποσά των μειώσεων των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και της κράτησης ΕΑΣ του Ιουλίου του 2012
παραμένουν τα ίδια.
• Από 1/1/2013 για τον προσδιορισμό του ποσού της 3ης μείωσης λαμβάνονται υπόψη, οι διατάξεις του
άρθρο 1, παρ. Β, υποπαρ. Β3, του Ν.4093/2012.
***ΒΛΕΠΕ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
• Όπως είναι γνωστό σε όσους το ποσό της βασικής σύνταξης Οκτωβρίου 2018 είναι κάτω των 1.400€
δε γίνεται κράτηση ΕΑΣ πλην όμως με τη χορήγηση του υπόλοιπου 50% ίσως το ποσό υπερβεί τα 1.400€,
οπότε θα τους γίνει κράτηση ΕΑΣ κατά 3% επί του ποσού της βασικής σύνταξης Ιουλίου 2012 με ανάλογη μείωση των αναδρομικών πλην όμως το ποσό της βασικής σύνταξης μετά την κράτηση της ΕΑΣ δε μπορεί να
είναι μικρότερο των 1.400€.
• Να επισημάνουμε, ότι υπάρχει πιθανότητα μερικοί με τη λήψη του υπόλοιπου 50% να υπαχθούν στο άρθρο
13 του Ν.4387/2016 ‘Ανώτατο Όριο Καταβολής της Σύνταξης’, οπότε θα επηρεάσει τα αναδρομικά τους και
τους μήνες.
γ. Από 1/1/2016-31/10/2018 (34 μήνες) με:
ποσό 41,87 (το ίδιο με το προηγούμενο) * 34 =1423,58 – 85,41(Υγ.Περίθ.6%) = 1337,17€ ποσό προ Φ.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό που δικαιούται από 1/8/2012-31/10/2018 ανέρχεται στο ποσό προ Φ.Ε.
των 3214,69€ (430,49€+1447,03€+1337,17€) και το πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα 2571,75€ (3214,69642,94, Φ.Ε. 20%).

Όσοι έχουν αποστρατευτεί μετά την 1/8/2012 δικαιούνται και αναδρομικά από το εφάπαξ τα οποία θα
τους χορηγηθούν από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.
Πέραν των ανωτέρω μειώσεων δεν ελήφθησαν υπόψη:
α. Η επιπλέον κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
β. Ο επιπλέον τυχόν Φ.Ε., που θα προκύψει κατά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2012,2013,2014,2015,2016,2017 και 2018.
γ. Η επιπλέον τυχόν αύξηση της κράτησης στο μέρισμα του Ν.4093/2012 που θα προκύψει κατά περίπτωση από 1/1/2013- 31/10/2018 (70 μήνες)
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού της μείωσης, από 1/1/2013, του Ν.4093/2012 και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που
καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:
Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων:
α. Άνω των 1.000,00€ έως και 1.500,00€, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01€.
β. Από 1.500,01€ έως και 2.000,00€, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση
το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01€.
γ. Από 2.000,01€ έως και 3.000,00€, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση
το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01€.
δ. Από 3.000,00€ και άνω μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που
εναπομένει δε μπορεί να υπολείπεται των 2.500,01€.
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης
ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2012 μετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2
του Ν.4002/2011, καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου
1 του Ν.4024/2011 και του άρθρου 1 του Ν.4051/2012.
• Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι
για κάθε άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω, καθώς και τα πρόσωπα της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.3865/2010.
Αναφέρουμε, ενδεικτικά, ένα παράδειγμα:
Για βασική σύνταξη 2259,00€(Ιουλίου 2012) ΣΥΝ Μέρισμα 249,60€, ΣΥΝ ΕΚΟΕΜΑ 64€=2.572,60€
ΜΕΙΟΝ οι μειώσεις των Ν.4024/2011: 180,17€, 4051/2012: 74,48€ ΜΕΙΟΝ και η κράτηση της ΕΑΣ:
158,13€=2.159,82€ (συνολικό ποσό σύνταξης, μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ) το οποίο μειώνεται κατά 15%, συνολικά κατά 323,97€ (2.159,82*15%), 276,93€ η σύνταξη και 47,04€ το μέρισμα.
Για βασική σύνταξη 2123,10€(Οκτωβρίου 2018) ΣΥΝ Μέρισμα 249,60€, ΣΥΝ ΕΚΟΕΜΑ 64€=2.436,70€
ΜΕΙΟΝ οι μειώσεις των Ν.4024/2011: 154,90€, 4051/2012: 62,35€, ΜΕΙΟΝ και η κράτηση της ΕΑΣ:
148,62€=2.070,83€ (συνολικό ποσό σύνταξης, μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ) το οποίο μειώνεται κατά 15% συνολικά κατά 310,62€ (2.070,83*15%). Το συνολικό ποσό που εναπομένει 2.070,83€-310,62€=1.760,21€
υπολείπεται των 1.800,01€ κατά 39,80€ (1.800,01€-1.760,21€), οπότε το συνολικό ποσό σύνταξης, μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ (2070,83€), μειώνεται συνολικά κατά 270,82€ (310,62€-39,80€), 229,81€ η σύνταξη
και 41,01 το μέρισμα, δηλαδή αυξάνεται και η μηνιαία κράτηση του μερίσματος Ν.4093/2012 κατά 6,03€ το
μήνα.
Επισημαίνουμε, ότι θα πρέπει παράλληλα να επαναπροσδιοριστούν ανάλογα οι μηνιαίες μας συντάξεις
και να εκδοθούν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις, οι οποίες πράξεις θα ληφθούν υπόψη όταν και αν εφαρμοσθεί ο Ν.4387/2016.
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθαν. Πάνο τηλεφ.
6983506600 και Δημ. Κοντοβά τηλεφ. 6983500618.
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®ANAKOINΩΣΕΙΣ
Ανακοίνωση
για την διεκδίκηση
των επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων & Πάσχα
Όσον αφορά τη χορήγηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 2592/1998 κλπ, καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου ( υποπαράγραφος β.4) του Ν 4093/2012 από
01.01.2013.
Έκτοτε καίτοι, συνεπεία συναφών προσφυγών
των Ενώσεων Αποστράτων ΕΔ για την περικοπή
των συντάξεων, εκδόθηκαν οι υπ’ αρ. 2192 –
2196/2014 αποφάσεις του ΣτΕ, βάσει των οποίων
οι διατάξεις του ανωτέρω Ν 4093/2012 κρίθηκαν
εξ ολοκλήρου αντισυνταγματικές και ανίσχυρες,
εντούτοις, μέχρι σήμερα, δεν υλοποιήθηκαν από τη
Διοίκηση.
Μεμονωμένες προσφυγές – αγωγές συναδέλφων ενώπιον Μονομελών Διοικητικών
Πρωτοδικείων για χορήγηση των ως άνω επιδομάτων δεν τελεσιδίκησαν καθόσον άλλες μεν έγιναν αποδεκτές και άλλες απορρίφθηκαν, ήδη δε εκκρεμεί, κατόπιν εφέσεως του Δημοσίου, η έκδοση
αποφάσεως από το 6ο Τμήμα του ΣτΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω και εν αναμονή της σχετικής αποφάσεως του ΣτΕ, δεν συνιστάται η άσκηση
αγωγής από τους συναδέλφους για χορήγηση των
εν λόγω επιδομάτων, ει μη μόνον, προς αποφυγή
παραγραφής, η απλή αίτηση προς το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους για αναγνώριση της απαίτησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : καλό θα ήταν η αίτηση που θα κατατεθεί στο Ν.Σ.Κ. να συνοδεύεται από ένα φωτοαντίγραφο της, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο σε
περίπτωση περαιτέρω δικαστικών διεκδικήσεων.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2018
Οι εκλογές της ΕΑΑΑ για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018
Συνέχεια από τη σελίδα 1

• 13οΤμήμα Ηρακλείου:
ΕΑΑΑ – Παράρτημα Ηρακλείου, Ιωνίας 16.
• 14οΤμήμα Χανίων:
ΕΑΑΑ – Παράρτημα Χανίων, Π. Κελαϊδή 8.
• 15ο Τμήμα Χαλκίδος:
ΕΑΑΑ – Παράρτημα Χαλκίδος, Τσιριγώτη 7.
• 16ο Τμήμα Πρέβεζας:
ΕΑΑΑ – Παράρτημα Πρέβεζας, Π. Τσαλδάρη 2.
Διευκρινίζεται, ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα Τακτικά
Μέλη της ΕΑΑΑ, ένα μέλος από κάθε ορφανική οικογένεια
και τα προαιρετικά μέλη που έχουν υπηρεσιακή ταυτότητα
και είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους.
Οι διορθωμένοι Εκλογικοί κατάλογοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εκλογικά τμήματα μέχρι στις 15-11-2018.
Ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των υποψηφίων η
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή πραγματοποίησε την ανακήρυξη των υποψηφίων. Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα

καταχωρηθούν στην ΗτΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Το ψηφοδέλτιο του Δ.Σ./ ΕΑΑΑ χωρίζεται σε τρία μέρη:
Το πρώτο για τη θέση του Προέδρου, όπου τίθεται ένας (1)
σταυρός προτιμήσεως, το δεύτερο για τη θέση του
Αντιπροέδρου, όπου επίσης τίθεται ένας (1) σταυρός προτιμήσεως και το τρίτο για τις θέσεις των Μελών του Δ.Σ., όπου
τίθενται από ένας (1) έως τέσσερις (4) σταυροί προτιμήσεως.
Οι σταυροί προτιμήσεως σε κανονικό μέγεθος τίθενται
εντός του ειδικού χώρου για τους σταυρούς προτίμησης
που είναι δίπλα μετά από τα ονόματα των υποψηφίων με
μπλε ή μαύρο χρώμα.
Οι Πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών υπογράφουν
το φάκελο και το ψηφοδέλτιο με κόκκινο στυλό. Το ψηφοδέλτιο θα είναι λευκό, μεγέθους όμοιου με εκείνο των βουλευτικών εκλογών (όχι Α4).
Τα ψηφοδέλτια θα είναι γραμμογραφημένα και ο σταυρός ( + ) θα τίθεται ΜΟΝΟ στην αντίστοιχη στήλη ακριβώς
δίπλα από όνομα και όχι δεξιά ή αριστερά του ονόματος.

Είναι ευνόητο ότι στο χώρο ψηφοφορίας θα ευρίσκεται μόνο η εφορευτική επιτροπή και η σταυροδοσία θα γίνεται εντός του ειδικά διαμορφωμένου χώρου (παραβάν).
Σφυγμομετρήσεις για τα ΔΣ των Παραρτημάτων θα
διεξαχθούν εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι πάνω από πέντε
άτομα ή με λιγότερα άτομα αλλά με δύο υποψηφίους για
Πρόεδροι. Υπενθυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα των
σφυγμομετρήσεων στα Παραρτήματα δεν είναι δεσμευτικά για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, το οποίο και θα διορίσει τα νέα
Δ.Σ. αυτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι μετά τις εκλογές θα γίνει επεξεργασία αριθμών ταυτοτήτων ψηφισάντων (plotting) από το ΔΣ της ΕΑΑΑ για να διαπιστωθούν τυχόν διπλοψηφίσαντες. Οι διπλοψηφίσαντες θα διωχθούν ποινικώς σύμφωνα με το Νόμο.
ΕΚ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α
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®ΕΚΛΟΓΕΣ
ΥΠΟΨΗΦΙOI ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Απτχος (Μ) ε.α.
Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
Ο Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος
γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1960 στη
Λάρισα. Το 1978 εισήχθη στο Τμήμα
Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και αποφοίτησε το 1982, ονομασθείς Ανθσγος
ΤηλεπικοινωνιώνΗλεκτρονικών.
Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο του 2016 ως
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία
του, στον κατεχόμενο καταληκτικό βαθμό του Αντιπτεράρχου και του
απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή ΓΕΑ
Κατά την σταδιοδρομία του στη ΠΑ υπηρέτησε :
• Στην 114 ΠΜ, διαδοχικά στη 342 ΜΠΚ, ΜΣΒ, ΣΕΕΠ (F/S) και ΣΟΣΜΕ με καθήκοντα αντίστοιχα του βαθμού και της ειδικότητας του.
• Στο ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ, ως επιτελής και ως Τμηματάρχης Ηλεκτρονικών
ΚΕΤΑ
• Στο ΓΕΑ, ως προϊστάμενος γραφείου μεταθέσεων τεχνικών στη
Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού.
• Στην NC3A (Βρυξέλλες), ως εθνικός αντιπρόσωπος.
• Στο ΓΕΑ, ως Τμηματάρχης Επικοινωνιών στη Διεύθυνση
Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών.
• Στην 128 ΣΕΤΗ, ως Διοικητής.
• Στο ΓΕΑ, ως Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής
• Στη ΔΑΕ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου.
• Στο ΑΤΑ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου.
• Στη ΔΑΥ, ως Επιτελάρχης
• Στο ΓΕΑ, ως Διευθυντής Γ Κλάδου και ως Γενικός Επιθεωρητής
Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων, της
Σχολής Προγραμματιστών Η/Υ του ΓΕΕΘΑ και των Σχολείων
Εκπαιδευτών Εδάφους και
Επιτελών Εκπαίδευσης. Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.
Του έχουν απονεμηθεί όλα τα παράσημα που αντιστοιχούν στον βαθμό και ειδικότητά του.
Είναι παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
καταθέτοντας την υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του ΔΣ,
αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος να ανταπεξέλθω στις σύγχρονες προκλήσεις, να συνεισφέρω στη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΑΑΑ και να
φανώ αντάξιος στις προσδοκίες σας
Στόχος μου εφόσον εκλεγώ, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός
της ένωσης με προσαρμογή της στις σημερινές απαιτήσεις και τις ανάγκες των μελών της, ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο οργανισμό αρχών και αξιών προς ωφέλεια της οικογένειας των αποστράτων αλλά
και της ευρύτερης αεροπορικής οικογένειας.
Τηλ 6983502800 e-mail : gvorop@gmail.com

ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Απτχος (Ι) ε.α.
Γεννήθηκα στο Δροσοχώρι Φωκίδος το
1955. Εισήλθα στη Σχολή Ικάρων το 1973
και ονομάσθηκα Ανθυποσμηναγός το 1977.
Εκπαίδευση :
Είμαι απόφοιτος:
- του Σχολείου όπλων Τακτικής
(ΚΕΑΤ/ΣΟΤ).
- του Σχολείου εκπαιδευτών Ασφάλειας
Πτήσεων.
- του Σχολείου εκπαιδευτών εδάφους.
- του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου.
- της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ).
- της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α).
Τοποθετήσεις:
Αρχικά τοποθετήθηκα στην 117 ΠΜ/338 Μ
Κατόπιν στην 110 ΠΜ/337Μ
Στην 120 ΠΕΑ/362 Μ και 363ΜΣ
Στο Τατόι 360 Μ όπου διετέλεσα Α.Ε. (Αξκός Εκπαίδευσης) και
(Δκτής Μοίρας)
Στην Σ.Ι./Επιτελείο
Στο ΓΕΑ/ΤΜΗΜΑΤΆΡΧΗΣ Α2
Στην ΔΑΕ/(Τ.Α. Τυποποίηση Αξιολόγηση)
Στην Σ.ΕΝΤ (Σχολή Εκπαίδευσης Ναυτικής Τακτικής)
Στην Σ.Ι./(Δ.Ε.Ε.)
Στην 123 ΠΤΕ (Διοικητής και Στρατοπεδάρχης Τατοΐου)
Στην ΣΕΘΑ (Δντής Εκπαίδευσης) απ' όπου και αποστρατεύθηκα.
Πτητικά Καθήκοντα:
Έχω Ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, Τ-37Β/C, T-33A/B, T-2E και F-4Ε.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Όσα σας υποσχέθηκα με τις δύο επιστολές μου στις εκλογές του
2015 έχουν υλοποιηθεί πλήρως. Επιπρόσθετα στη τριετία που πέρασε
πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
• Αποκαταστάθηκαν, σε άριστο βαθμό, οι σχέσεις μεταξύ του ΔΣ

της ΕΑΑΑ με τα ΔΣ των παραρτημάτων.
• Η δημιουργία γραφείου Αποστράτων στο 251ΓΝΑ.
• Η δημιουργία τράπεζας αίματος.
• Η καθιέρωση Δικαιότερου τρόπου μοριοδότησης στον παραθερισμό και διαφάνεια στον προγραμματισμό του.
• Έγιναν όλε οι ενδεδειγμένες ενέργειες, σε συνεργασία με το
Νομικό μας σύμβουλο και το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων, για
τη δικαίωση όλων των εκκρεμών οικονομικών διεκδικήσεων όλων
των συναδέλφων
Πιστεύω ακράδαντα ότι όποτε οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, με πνεύμα αλληλεγγύης, σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για την προάσπιση των Αρχών και Αξιών, μένοντας
προσηλωμένοι στον Αντικειμενικό Σκοπό, προόδευσαν και μεγαλούργησαν σε όλα τα επίπεδα.
Εμπνεόμενος από τα παραπάνω και με παρακαταθήκη την ιστορία
μου, υπόσχομαι ότι εάν εκλεγώ θα είμαι υπηρέτης των δίκαιων αιτημάτων όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, ανεξαρτήτως φύλου,
βαθμού και ειδικότητας, τηρώντας επακριβώς το Σύνταγμα και τους
νόμους του Κράτους.
Δ/νση οικίας: Ν. Ηλιοπούλου 39 Αυλώνας Αττικής τ.κ. 19011 τηλ. 22950-41737, 698 35125

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
ΥΠΟΨΗΦΙOΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΥ
Γεννήθηκα στις ΑΦΙΔΝΕΣ Αττικής, εισήλθα στη Σχολή Ικάρων το 1978 και ονομάστηκα Ανθυποσμηναγός Ελεγ κτής
Αεράμυνας το 1982. Είμαι έγγαμος και έχω
δύο κόρες (Οικονομολόγο και Αρχιτέκτονα).
Είμαι απόφοιτος των Σχολείων :
Όπλων Τακτικής, Ηλεκτρονικού
Πολέμου στην Ελλάδα – Γερμανία, Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους,
Patriot System στις Η.Π.Α, Συνθήκης Συμβατικών Δυνάμεων (CFE,
VD2011,OS) στη Γερμανία, Βιολογικού -Χημικού Πολέμου στην
Αυστρία και Η/Υ.
Εμπειρία
Διευθυντής στη ΓΕΕΘΑ/Δ5 (Πολιτική –Στρατηγική), Διοικητής στο
ΚΕΠΑ, Διοικητής στο Διακλαδικό Κέντρο Επαληθεύσεως Εξοπλισμών,
Διοικητής της 3Ης Μ.Ν, στο Νατοϊκό Κέντρο Αεράμυνας στην Ισπανία,
και Ολλανδία, Τμηματάρχης στη ΓΕΑ/Α4, ΓΕΑ/Δ2, Α Ε της νεοσύστατης
21Ης ΜΚΒ (PATRIOT)– 2ο ΑΚΕΠ, 2ο ΚΕΠ, 6Η ΜΣΕΠ, 331ΜΚΠ.
Δεξιότητες
Υπολογιστές: Γνώση Linux, Windows, Open Office,.
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά
Η απόφαση για την υποψηφιότητα μου βασίζεται στην αγάπη και
την ηθική υποχρέωση στο αίσθημα καθήκοντος και προσφοράς προς
όλους τους συναδέλφους καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια
να συνεχίσουμε το έργο των προκατόχων μας προκειμένου να γίνει
μία Ένωση που θα δρομολογεί τις εξελίξεις και δεν θα σέρνεται πίσω
από αυτές πάντα με πνεύμα ισότητας χωρίς διακρίσεις και ανεξαρτήτως προελεύσεως επικεντρώνοντας σε δύο στόχους
ΥΓΕΙΑ (Ενέργειες για την ευκολότερη μετάβαση όλων των συναδέλφων στο επερχόμενο νέο σύστημα υγείας (Τοπικές Μονάδες
Υγείας (ΤΟΜΥ), γιατρός της γειτονιάς )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Συντάξεις, ΜΤΑ, χρήση περιουσίας ΕΑΑΑ-ΜΤΑ,
ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, συνεργασία με το ΓΛΚ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6983498462
Email:georgekaradimas@hotmail.com

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΟΣ
Υπτχος ε.α.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948. Εισήλθε
στη ΣΙ το 1967
Αποστρατεύτηκε το 2002 με το βαθμό
του Υποπτεράρχου. Κατά τη διάρκεια της
θητείας του στην ΠΑ υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης, διοικητικές και επιχειρησιακές .
Μετά την αποστρατεία του εργάστηκα
επί 15 περίπου έτη σε διάφορες Ελληνικές και Ξένες ναυτιλιακές εταιρείες.
Είναι παντρεμένος με τη Χρυσάνθη Μελλά .Έχει δυο γιους τον
Βασίλη Καθηγητή Πανεπιστήμιου Μελβούρνης και τον ΠαναγιώτηΑλέξανδρο στο Πανεπιστήμιο Ούλου της Φινλανδίας .
Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ
Σκοπός της υποψηφιότητας μου για Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, είναι η
προσφορά των γνώσεων και εμπειριών μου στην εκπλήρωση των
στόχων της Ένωσης . Δεν προσδοκώ προσωπικά οφέλη. Δεν προσ-

δοκώ μελλοντικές επιδιώξεις από τη θέση αυτή.
Ο καθένας από εμάς οφείλει στα μέλη της ένωσης την αμοιβαιότητα
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Οι κλαδικές επιδιώξεις είναι σεβαστές και οι σωστές και νόμιμες πρέπει να υποστηρίζονται.
Προσδοκώ σε μια ΕΑΑΑ θεμελιωμένη στην αρχή της αλληλεγγύης
και στη συνέπεια της αμοιβαιότητας. Εκτιμώ και πιστεύω ότι, η Ένωση
μας, με την προσφορά και τη βοήθεια όλων μας, ανεξαρτήτως προέλευσης , μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα επ’ ωφελεία όλων
των μελών της.
Ξέρουμε οτι το επάγγελμά μας έχει μια τυπικότητα που σκληραίνει
τις ανθρώπινες σχέσεις. Πιστεύω όμως οτι με τον αλληλοσεβασμό
και την αλληλοεκτίμηση θα μετακινηθούν τα άκαμπτα στερεότυπα και
oi αγκυλώσεις του παρελθόντος. Αν δε με εκλέξετε θα γίνω Πρόεδρος
όλων των συνταξιούχων της Ένωσης και θα επιδιώξω τη συναδελφική συνεργασία με όλους και μόνα κριτήρια μου θα είναι οι ικανότητες
εκάστου και ο βαθμός προσφοράς του.
Σας καλώ λοιπόν τώρα, όλοι μαζί, να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα
της ΕΑΑΑ μέσα από ένα διάλογο δημόσιας-ανοιχτής διαβούλευσης
που μπορεί να προκύψουν διαφωνίες, αντεγκλήσεις να έχει αμφισβητήσεις, αλλά θα είναι γόνιμος και στο τέλος αποτελεσματικός.
Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους συναδέλφους καλή επιτυχία.
Με εκτίμηση
Μιχαήλ Κωστάκος
Τηλ: οικίας 229406442 Κινιτο 6983520466 e’mail
:mkostakos@gmail.com

ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του ΙΩΑΝΝΟΥ
Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
Πρώην Γενικός Γραμ.Πολιτικής Προστασίας

ΥΠΟΨΗΦΙOΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΥ
Γεννήθηκα στη Λαμία Φθιώτιδας το 1957.
Το 1975 εισήλθα στη Σχολή Ικάρων, από
όπου αποφοίτησα το 1979. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου φοίτησα επιτυχώς σε διάφορα σχολεία της Ελλάδας
και του εξωτερικού (Σχολή Πολέμου,
Συνθήκη CFE, Σχολή ΣΚΕΑ, Ηλεκτρονικού
Πολέμου κ.ά.). Υπηρέτησα σε διάφορες επιτελικές και διοικητικές θέσεις (ΓΕΑ, ΑΤΑ, 350 Π.Μ. κ.ά.). Υπήρξα
Στρατιωτικός Εκπαιδευτής της Σχολής Ικάρων. Επίσης συμμετείχα σε
πολλά Συνέδρια, Επιθεωρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό σαν μέλος της Εθνικής Αρχής. Υπηρέτησα ως σύμβουλος του Υπουργού
Άμυνας της Κύπρου σε θέματα Αεράμυνας (2003 - 2004).
Αποστρατεύτηκα από την Πολεμική Αεροπορία τον Απρίλιο του 2004.
Στις 10 Δεκεμβρίου του 2009 ανέλαβα Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και παρέμεινα μέχρι τον lούλιο του 2012. Από τον lούλιο του
2016 έως τον lούνιο του 2017 διετέλεσα Αντιπρόεδρος του ΔΣ στο
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟI ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Από τον Απρίλιο του 2018 είμαι
Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών
Αεροπορίας. Είμαι παντρεμένος με την Μαρία Ανδριτσοπούλου, εκπαιδευτικό Αγγλικής Φιλολογίας, κάτοχο μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου Αγγλικής γλώσσας (40 ΠΕ.Κ.Ε Σ
Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕκπΙσης Αττικής) και έχουμε ένα γιό,
Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Εφόσον εκλεγώ θα προσπαθήσω σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Δ. Σ. να επιλύσω χρονίζοντα θέματα
που απασχολούν τους συναδέλφους.
Τηλ. Επικοινωνίας Κιν. 6976632800, Οικίας 210-9928458
Emaίl : thodorisboufis@hotmail.com

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΙΤΊΜΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΎ ΓΕΕΘΑ

Απτχος (Ι) ε.α.
Είναι απόφοιτος της σχολής ικάρων και υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία ως ιπτάμενος μαχητικών αεροσκαφών F-4E PHANTOM,στα οποία συμπλήρωσε περισσότερες
από 2.600 ώρες πτήσεων και απέκτησε εμπειρία διοίκησης ως διοικητής σμήνους μάχης, αξιωματικού επιχειρήσεων και διοικητού πολεμικής μοίρας αεροσκαφών F-4E
Aπέκτησε δε εμπειρία ως επιτελείς σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας
και διατέλεσε διευθυντής παθητικής άμυνας του γενικού επιτελείου
εθνικής άμυνας (ΓΕΕΘΑ), διευθυντής της διεύθυνσης αεροπορικών
επιχειρήσεων ΓΕΕΘΑ .Διευθυντής του τμήματος αεροπορικών επιχειρήσεων αεροπορίας, υποδιοικητής πτέρυγας μάχης αεροσκαφών
F-4E και διοικητής του κέντρου αεροπορικής τακτικής.
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®ΕΚΛΟΓΕΣ
Αποφοίτησε από το CANADIAN FORCES COMMAND AND STAFF
COLLEGE (CFCSC), υπηρέτησε ως εκπαιδευτής και διευθυντής εκπαίδευσης της σχολής πολέμου αεροπορίας , και ως πρόεδρος επιτροπής
στη γενική διεύθυνση εξοπλισμών. Επίσης υπηρέτησε επί διετία ως
διευθυντής του Tactical Operations branch chief , NATO HQ
,Naples,Italy.
Ως ανώτατος αξιωματικός διατέλεσε διευθυντής του κλάδου αε-

ροπορικών επιχειρήσεων ΓΕΑ , διοικητής στη διοίκηση αεροπορικής
υποστήριξης (ΔΑΥ) και υπαρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής
άμυνας (ΓΕΕΘΑ) από όπου και αποστρατεύτηκε τον Μάρτιο του 2008
ως επίτιμος υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.
Φοίτησε σε σχολειά των ενόπλων δυνάμεων και τιμήθηκε με μετάλλια και παράσημα της ειδικότητας του και του βαθμού του .
Από το 2014 εως και 2017 διατέλεσε πρόεδρος ΝΠΔΔ <Μετοχικό

ταμείο αεροπορίας και είναι μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας
Αθηνών>.
Επίσης ,είναι δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Αμαρούσιου , συμμετέχει σε πολιτιστικούς συλλόγους και είναι πρόεδρος στον πολιτιστικό σύλλογο <ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗς>.
Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη.

ΥΠΟΨΗΦΙOI ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ANTIΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπτχος (ΜT) ε.α.
ΠAYΛΟΣ ΧΡHΣΤΟΥ
Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

O Παύλος Χρήστου, γεννήθηκε στα
Καμάρια Ευβοίας. Εισήλθε στην Σχολή
Ικάρων το 1976 και αποφοίτησε το 1980
με την ειδικότητα του Αξιωματικού
Αεράμυνας.
ΣΠΟΥΔΕΣ:
Μεταπτυχιακό στις Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνείς Σχέσεις(
Πανεπιστήμιο ABERDEEN)
Στατιστική(Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά)
Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ποιοτικά Πρότυπα Διοίκησης και Οργάνωσης (Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης)
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Γενικός Γραμματέας του Ελληνορωσικού Συνδέσμου
Μέλος Γραμματείας Συντονισμού «Έτος Κύπρου 2014»
Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου
Αθηνών (Εργαστήριο Φυσικής).

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες και ορφανικά μέλη
Με την ενθάρρυνση και προτροπή πολλών από σας αποφάσισα να θέσω την υποψηφιότητά μου στην κρίση σας
προκειμένου να υπηρετήσω τα κοινά της Ένωσής μας.
Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η ΕΑΑΑ χρειάζεται ένα
νέο μοντέλο θεσμικής και καθημερινής πρακτικής λειτουργίας που να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο περιβάλλον και
τις ανάγκες των Μελών.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συγκρότησης του παρελθόντος δεν μπορούν πλέον να προσδιορίζουν το παρόν και το
μέλλον καθώς όλα γύρω μας έχουν αλλάξει ενώ η κρίση έχει
θίξει ακόμα και την ατομική και οικογενειακή αξιοπρέπειά
μας.
Πρόθεσή μου, με τη δική σας ετυμηγορία εφόσον εκλεγώ,
είναι συμβάλλω στην αλλαγή του αναχρονιστικού θεσμικού
πλαισίου της Ένωσης και να υπηρετήσω ανιδιοτελώς και
χωρίς διακρίσεις τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα όλων
των μελών.
Συγκεκριμένα οι βασικές μου δεσμεύσεις είναι:
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ – ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,
ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΤΥΠΑΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και επιστολική

ψήφος
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Α ΚΑΙ
ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ.
Με εκτίμηση,
Υπτχος ε.α. Παύλος Χρήστου
Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπτχος (Ι) ε.α.
ΥΠΟΨΗΦΙOΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

ΥΠΟΨΗΦΙOI ΓΙΑ MΕΛΗ
AΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ασμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Ο Ασμχος εα Νικόλαος Αλβανός γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1962 στην Αθήνα.
Το 1979 εισήχθη στη Σχολή Τεχνικών
Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και
αποφοίτησε το 1981 με ειδικότητα μηχανικού τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ).
Κατά την σταδιοδρομία του στη ΠΑ υπηρέτησε :
• Στην 114 ΠΜ, διαδοχικά στη 342 ΜΠΚ, ΜΣΒ, και 331 ΜΠΚ αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντίστοιχα του βαθμού και της ειδικότητας του.
• Στο ΚΕΤΑ-ΕΤΗΜ ως τεχνικός συστημάτων Η.Π
• Στην 112Π.Μ ως τεχνικός ηλεκτρονικών συστημάτων Αφους
P3-B ORION.
• Στη ΣΤΥΑ ως επιτελής εκπαίδευσης.
• Στο ΓΕΑ ως επιτελής.
• Στην 135 Σ.Μ ως Διοικητής Σμήνους Υποστήριξης.
• Στην ν. Κύπρο, ως Τμηματάρχης Γ3 της Διοίκησης Αεροπορίας.
• Στο ΕΤΗΜ ως Δκτης Μοίρας Υποστήριξης.
Τον Μάρτιο του 2013 αποστρατεύτηκε κατόπιν αιτήσεώς του .
Το 2014 συμμετείχε ως υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του
Δήμου Αλίμου. Στη συνέχεια με πρόταση του κ. Δημάρχου και ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανέλαβε αντιπρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αλίμου΄΄ , θέση που κατέχει ως σήμερα.
Ο Ασμχος εα Νικόλαος Αλβανός είναι απόφοιτος των σχολείων:
• Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (Σχολείο εκπαιδευτών εδάφους)
• Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (Σχολείο Αγγλικής γλώσσας)
• 128 ΣΕΤΗ (Σχολείο WIN/WORD/EXCEL)
• Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (Σχολείο κατωτέρων επιτελών)
Επίσης εκπαιδεύθηκε στη Γαλλία στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου αφους Μ-2000.
Στον Ασμχο εα Νικόλαο Αλβανό έχουν απονεμηθεί όλα τα παράσημα και μετάλλια που αντιστοιχούν στον βαθμό και ειδικότητά του.
Επιπρόσθετα του έχει απονεμηθεί από τη Κυπριακή Δημοκρατία το
Μετάλλιο Αξιόλογων υπηρεσιών.
O Ασμχος εα Νικόλαος Αλβανός είναι παντρεμένος και πατέρας
δυο παιδιών.

ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.
Γεννήθηκα στην Βαμβακού Φαρσάλων
του νομού Λάρισας, στις 17-2-1952. Από
το 1957 ως το 1970 έζησα στην Νέα Ιωνία
Βόλου, από το Λύκειο της οποίας αποφοίτησα. Το 1970 κατατάχθηκα στην ΣΤΥΑ και
αποφοίτησα το 1972 με την ειδικότητα του
Ελεγκτού Αεροσκαφών. Η πρώτη τοποθέτηση ήταν στην 2η ΜΚΕΠ στο Πήλιο. Από
το 1975 ως το 2005 που αποστρατεύθηκα, υπηρέτησα στις Μονάδες
της 350 ΠΚΒ. Από το 1994 έως την ημέρα της αποστρατείας μου,
υπηρέτησα σε θέσεις ευθύνης, εκ των οποίων από το 1999 ως το
2002 ως Διοικητής στην 2α Μ.ΝΙΚΗ.
Είμαι παντρεμένος και έχω ένα γιό. Στα χρόνια που υπηρέτησα
στην Πολεμική Αεροπορία παράλληλα με το υπηρεσιακό καθήκον,
λειτούργησα με αγάπη και σεβασμό προς την οικογένεια της
Πολεμικής Αεροπορίας, την κοινωνία, το περιβάλλον. Είμαι εκλεγμένο μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου Αποφοίτων
ΣΤΥΑ. Έλαβα μέρος σε κινητοποιήσεις των ενστόλων και αποστράτων προκειμένου να υπερασπιστώ τα κεκτημένα δικαιώματα των
αποστράτων, την διατήρηση των συντάξεών τους και της αξιοπρέπειάς τους.
Ζητώ την ψήφο σας, προκειμένου να προσφέρω την εργασία μου,
το ενδιαφέρον μου, την αγάπη μου, την αγωνιστικότητά μου στην
υπηρεσία των συναδέλφων. Εκφράζω την πρόθεσή μου να καταθέσω την προσπάθειά μου με πίστη, επιμονή, ευθύνη και καλή θέληση
για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους αποστράτους
και τις ορφανικές οικογένειες.
Ειδικά, στα πολύ δύσκολα οικονομικά χρόνια που διάγουμε που
η οικονομική κρίση πλήττει όλους τους Έλληνες απαιτείται από
όλους μας αγωνιστικότητα, εγρήγορση, συντροφικότητα και συλλογική δουλειά. Γιατί μόνο, αν αγωνιστούμε δυναμικά θα καταφέρουμε
να προστατεύσουμε με ειρηνικό, νόμιμο, συλλογικό αλλά και μαχητικό τρόπο τα κεκτημένα που με τόσο μόχθο και θυσίες επί τόσα χρόνια κερδίσαμε και να εξασφαλίσουμε μια περήφανη Ελλάδα αντάξια
των προγόνων μας και των μελλοντικών γενεών.
Με συναδελφική αγάπη στον καθένα σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ε.α.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.
1. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης. Αποφοιτώντας από το
εξατάξιο γυμνάσιο το 1976, εισήλθα
στην ΣΤΥΑ (28η Σειρά) με την ειδικότητα του ΓΕσ Αποστρατεύτηκα το 2008.
2. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής
μου εξέλιξης, μου ανατέθηκαν τα καθήκοντα: Επιθεωρητή Οργάνων 1 ου ΒΣ
στο α/φ F-4E, Υπολόγου Οργάνων 10υ- 20υ ΒΣ στα α/φ C-130H
και VS-11A, Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου Οργάνων 10υ- 20υ
ΒΣ στο α/φ HU-16B, Στρατιωτικού Εκπαιδευτή στη ΣΤΥΑ,
Επιτελούς Αξιωματικού Εκπσης στη ΔΑΥ/Α3, Μέλους Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών στην ΥΠ/ΠΑ, Επιτελούς Αξιωματικού
στη ΔΒ4/1 του ΓΕΑ, Τμηματάρχη Ακαδημαϊκής Εκπσης και
Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΤΥΑ, Προϊσταμένου του Κέντρου
Ιατρικών Αερίων στο 251 ΓΝΑ.
3. Αποφοίτησα από Σχολεία-Σεμινάρια της ΠΑ ΣΕΑΓ, ΤΑΖΜΑ, ΣΕΠΕ, Σχολείο Σωστικών Μέσων, ΣΜΠ, Σεμινάριο Μι κροϋπολογιστών, Σχολείο WINDOWS 95/EXCEL-7, ΣΠΑ/ΚΜ.
Απέκτησα από την ΥΠΑ το Πτυχίο Οργάνων (10).
Αποφοίτησα από το Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας, του ΕΛΙΝΥΑΕ.
6. Διετέλεσα: Πρόεδρος του 20υ Συστήματος Προσκόπων
Καισαριανής, Ταμίας της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων ΒύρωναΚαισαριανής, Γεν. Γραμματέας του Μικρασιατικού Συλλόγου
Καισαριανής, Δημοτικός Σύμβουλος Καισαριανής, από 20102014, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού
(ΚΕΜΙΠΟ) Δήμου Καισαριανής», Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Αντιπρόεδρος του
ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ» και Μέλος της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
Την παρούσα χρονική περίοδο συμμετέχω ως:
α. Αντιπρόεδρος του ΔΣ του «Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ».
β. Γραμματέας του ΔΣ της «Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας».
γ. Ταμίας του ΔΣ της «Ομοσπονδίας Προσφυγικών (Μικρασιατικών) Σωματείων Ελλάδας» και
δ. Μέλος του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού
(ΚΕΜΙΠΟ) του Δήμου Καισαριανής».
Αγαπητές/οί συνάδελφοι και αγαπητά ορφανικά μέλη της
Ένωσης,
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®ΕΚΛΟΓΕΣ
οι στόχοι του νέου ΔΣ που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες της
25ης Νοεμβρίου 2018, επιβάλλεται να είναι:
α. Η αναβάθμιση του ρόλου του Συντονιστικού των 3 ΕΜ.
β. Η επένδυση του αποθεματικού της ΕΑΜ, που είναι
κατατεθειμένο στην ΤτΕ:
(1). Με την αγορά ιδιόκτητων γραφείων σε όλα τα
Παραρτήματα.
(2). Με την ανακαίνιση των υπαρχόντων οικημάτων και την κατασκευή νέων οικημάτων στα ΚΕΔΑ.
(3). Με τον εκσυγχρονισμό των ιατρικών εργαστηρίων και των
κλινικών του 251 ΓΝΑ.
(4). Με τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων σε χώρο
που θα υποδείξει το ΓΕΑ.
γ. Η μη αποδοχή καμίας τροποποίησης του άρθρου 1 της Φ.454/
ΑΔ. 452352, παρ.3, (ΦΕΚ 1142/2002), που αναφέρει ότι οι θέσεις
των υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών, (πλην προέδρου και
αντιπροέδρου), καλύmονται από τους πλειοψηφίσαντες κατά τις
εκλογές για την ανάδειξη του ΔΣ υποψηφίους, ανεξάρτητα
βαθμού, ειδικότητας ή προέλευσης αυτών.
δ. Η δέσμευση για την αλλαγή του ονόματος της νέας Σχολής
(ΣΜΥΑ) με ένα νέο όνομα (π.χ. Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας)
που θα αναβαθμίζει και θα εναρμονίζει αυτή με αντίστοιχες ειδικότητες των ΑΤΕΙ.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
και σας περιμένω στις 25 του Νοέμβρη.
Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστάκης
Αντισμήναρχος (τΜΑ) ε.α. 28η Σειρά ΣΤΥΑ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπτχος ( ΜΤ ) ε.α.
ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επγος (ΤΜΑ) ε.α.
Απόφοιτος Λυκείου, Πτυχιούχος Μηχανολόγος του
Υπουργείου Παιδείας Απόφοιτος ΣΤΥΑ. Υπόλογος σε Αφη Τ-33,
F-84G, F-86E, F-104G. Aρχιμηχανικός για μικρό χρονικό διάστημα στην 338 ΜΔ/Β, διότι με έστειλαν στην Αμερική για εκπαίδευση σε FLIGHT SIMULATOR ήτο η δεύτερη φορά.
Στο 202ΚΕΑ/Τμήμα Μελετών. Προϊστάμενος Ακαδημαϊκής
Εκπαίδευσης στην ΣΤΥΑ.
Στο Αεροδρόμιο του Αράξου, Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου
Μονάδος, από όπου με Αίτησή μου Αποστρατεύτηκα. Με εξετάσεις
προσελήφθην στην ΕΑΒ Α.Ε. ως Επόπτης Ποιοτικού Ελέγχου σε
όλα τα Α/ΦΗ JET και αργότερα ως Τμηματάρχης Ποιοτικών
Συστημάτων επι 16 χρόνια. Μέλος Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, ιδρυτής του
Γραφείου Υγειονομικών θεμάτων και πρόσφατα Επόπτης του
Γραφείου Αποστράτων στο ισόγειο του 251 ΓΝΑ, χωρίς ακόμη να
έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα προς όφελος των Αποστράτων. Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος του
Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ. Ισόβιο μέλος της Αεροπορικής
Ακαδημίας της Ελλάδος.
Γ.ΓΟΝΑΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Απτχος (Ι) ε.α.
Αποφοίτησε από την σχολή ικάρων το
1979 και τοποθετήθηκε στην 110ΠΜ
/348Μ/ Αεροσκάφη F84
Στην συνεχεία τοποθετήθηκε στην
116ΠΜ/335Μ/ Αεροσκαφη F-104,
111ΠΜ/346Μ Αεροσκάφη f-16,στο
Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και στην
Άγκυρα ως αεροπορικός ακόλουθος.
Διατέλεσε Διοικητής της 346Μ, Υποδιοικητής στην 110 ΠΜ,
Υποδιοικητής 111ΠΜ, Διοικητης της 111 ΠΜ επιτελής στο ΑΤΑ
διευθυντής διεύθυνσης και διευθυντής κλάδου.
Έχει καταθέσει προσωπικές μελέτες για την μείωση αεροπορικών ατυχημάτων και την διερεύνηση αυτών στα πρότυπα της
USAFόπως και για την αναδιοργάνωση των ΕΔ, την αναδιοργάνωση των πτερύγων Μάχης κ.α ενώ συμμετείχε σε επιτροπές
στο εσωτερικό και εξωτερικό με γνώμονα την επιχειρησιακή αναβάθμιση της ΠΑ, την αναδιοργάνωση του ΣΑΕ, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του προσωπικού ,τον εναρμονισμό εμφάνισης
του προσωπικού με τις χώρες του NATO κ.α
Είναι παντρεμένος με την Παναγιώτα Μπαλτζη και έχει δυο
παιδιά τον Θεόδωρο μεταπτυχιακό φοιτητή στο πολυτεχνείο του

Aachenths Γερμανίας και την αθανασία μεταπτυχιακή φοιτήτρια
στο οικονομικό πανεπιστήμιο της Κομοτηνής.

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σμχος (TYE) ε.α.
Σκοπός μου είναι να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες
μου στους συναδέλφους μου για τα προβλήματα που μας απασχολούν ,ειδικώς σε θέματα Αναπροσαρμογής Συντάξεως ,
Ελεγκτικό Συνέδριο ,Θέματα ΓΝΑ, και θα αγωνιστώ για την δημιουργία οίκου ευγηρίας Αποστράτων Αξκων Π.Α.
Επιθυμώ όταν εκλεγώ να επανδρώσω το Γραφείο
Αποστράτων του ΓΝΑ κατά τις εργάσιμες ώρες, όπως κάνω τώρα
που φροντίζω τα μέλη του ΠΑΣΥΒΕΤΑ.
Δ.ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επγος (ΤΤΗ) ε.α.
ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ταξχος (Ε) ε.α.
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης όπου περάτωσε της γυμνασιακές του σπουδές.
Εισήλθε στην Αεροπορία με την 28η σειρά ίκαρων και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός εφοδιασμού.
Μετά την αποστρατεία του ασχολήθηκε ενεργά με την ΕΑΑΑ.Η
απασχόληση αυτή του επιφύλαξε πολλές επιτυχίες με τις ανάλογες απογοητεύσεις .
Η επί πολλά χρόνια ενασχόλησης με την ΕΑΑΑ και τα προβλήματα που απασχολούν τους απόστρατους και τις οικογένειες τους
έχουν δημιουργήσει μια συμπυκνωμένη εμπειρία η όποια θα βοηθήσει το ΔΕ που θα προκύψει από τις εκλογές να επιτύχει πολλούς από τους στόχους τους που δεν θα αναφέρονται μόνο στα
Διοικητικά της ΕΑΑΑ αλλά και στα προβλήματα που απασχολούν
όλους τους απόστρατους. ΠΧ Κατασκευή οίκου ευγηρίας .
ΤΗΛ.6937902830

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Σγός (ΤΤΗ) ε.α.
Συνάδελφοι ,
μετά από μία τριετία καλούμαστε και πάλι να αναδείξουμε τα νέα
μέλη του Δ.Σ της ΕΑΑΑ στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν
την Κυριακή 25-11-2018.
Προβληματιζόμενοι δε για το αν η μέχρι σήμερα ποιότητα και αποτελεσματικότητα εκπροσώπησης των μελών της Ένωσης ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των προηγούμενων επιλογών μας,
καταθέτω την υποψηφιότητά μου για μέλος της ΕΑΑΑ και ανταποκρινόμενος στο επαναδιατυπωμένο ερώτημα από το 2015 «τι
θα ήθελα να γνωρίζω από τους υποψήφιους του Δ.Σ» που δημοσιεύτηκε, παρότι πολλά από αυτά είχαν λεχθεί σε διάφορες συζητήσεις-συγκεντρώσεις έρχομαι να αποτυπώσω και γραπτά
(γιατί τελικά τα γραπτά μένουν) τις σκέψεις μου σχετικά με την
λειτουργία της Ένωσης.
 Σαφώς και πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εκδημοκρατιστεί
ο 1171/72 που διέπει την λειτουργία της Ένωσης.
 Σαφώς και δεν πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή στην
Φ.454/ΑΔ452352 σε σχέση με τις εννέα (9) θέσεις των τακτικών μελών του Δ.Σ που εκλέγονται κατά πλειοψηφία ανεξαρτήτως προέλευσης αλλά και ενδεχόμενων ποσοστώσεων.
Πρέπει όμως να θεσπιστεί και το ασυμβίβαστο υποψηφιότητας
για συναδέλφους που μετέχουν στα Δ.Σ άλλων συλλόγων που
έχουν κοινή εκλογική βάση. Επίσης πρέπει να καθιερωθεί η ηλεκτρονική και επιστολική ψήφος (έχει ψηφιστεί από το Δ.Σ και
ανακοινωθεί στο τεύχος 477 της ΗΤΑ ΜΑΡ2010) για τη μαζικότερη συμμετοχή των συναδέλφων που η πρόσβασή τους είναι
αδύνατη και όχι να παρατηρείται το φαινόμενο της αποτύπωσηςέκφρασης στα τελικά αποτελέσματα των εκλογών μόνο από το 
του συνόλου των μελών της ΕΑΑΑ.
Σε συνέχεια αυτών πρέπει να υπάρξει και μείωση της σταυροδοσίας μεταξύ των υποψηφίων ούτως ώστε να εκλεγούν νέοι συνάδελφοι με διάθεση και αγωνιστικότητα για την αποφυγή ομαδοποιήσεων, όπου όλοι ενιαία και με ειλικρίνεια θα έχουν ένα
σκοπό, την ανάδειξη και προώθηση των συμφερόντων της
Ένωσης αλλά και της ταυτόχρονης παραγωγής-ανάπτυξης ιδεών
και δράσεων που στόχο θα έχουν την ενεργοποίηση των συναδέλφων (βγάζοντάς τους από τον καναπέ) ενάντια στα όποια σχέδια για την παραπέρα εξαθλίωσή μας.

 Σαφώς και πρέπει οι εκλογές στα κατά τόπους παραρτήματα
να είναι νόμιμες και οι πρόεδροι αυτών να συμμετέχουν άμεσα
και να εισηγούνται θεμάτων που θα περιλαμβάνονται στην
ατζέντα συνεδριάσεων των Δ.Σ της ΕΑΑΑ, μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και ταυτόχρονης βιντεοσκόπησής τους (δε λείπουν
τη σημερινή εποχή τα τεχνικά μέσα) για τήρηση πρακτικών.
Άλλωστε τα παραρτήματα αποτελούν τη φυσική συνέχεια της
Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση και πέρα από τα παραπάνω χρειάζεται και
ο επαναπροσδιορισμός του θεσμικού ρόλου της ΕΑΑΑ μέσα από
την ιεράρχηση των προβλημάτων μας, για την προβολή και προώθησή τους από τα μέλη της Ένωσης που συμμετέχουν στους
ανάλογους φορείς (ΓΕΑ-ΜΤΑ-ΓΝΑ-ΝΙΜΤΣ).
Τέλος πιστεύοντας στα όσα μέχρι πρότινος αγωνίστηκα-πάλεψα και εξαφανίστηκα (νομικά), συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία της δυνατότητας έκφρασης των ε.ε στρατιωτικών ως
ιδρυτικό μέλος και πρώτος Γραμματέας αυτής από το 2005 μέχρι
και την τελεσίδικη απόφαση του Άρειου Πάγου το 2012 (ενώ βρισκόμουν σε αποστρατεία από το 2008), έτσι και τώρα να είστε σίγουροι ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις εφόσον με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη της ψήφου σας για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που
τα προβλήματά μας συσσωρεύονται και η επιβίωσή μας γίνεται
ακόμα πιο δύσκολη.
Καρβουνιάρης Ευστάθιος
Σγός ε.α 30η ΣΤΥΑ

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επγος (ΤΤΗ) ε.α.
ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ασμχος (Ρ) ε.α.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΑΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛ:2105028336 &6983525426
e-mail: kraniasioannis@yahoo.gr
Γεννήθηκα στο Κόκκινο Φωκίδος το
1948 και τελείωσα το εξατάξιο γυμνάσιο Λιδορικίου. Το 1967 μετά από εισαγωγικές εξετάσεις εισήλθα στη Σχολή
Ιπταμένων Αεροπορίας (ΣΙΑ και τώρα
ΣΙΡ) και παράλληλα στο Οικονομικό τμήμα της Σχολής Νομικών
και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ) Θεσσαλονίκης (Πρώην ΟΠΕ),
από το οποίο αποφοίτησα με υποτροφία.
Άμα την αποφοίτησή μου από την ΣΙA τοποθετήθηκα και υπηρέτησα επί σειρά ετών στις Μεταφορικές Μοίρες στην 112 ΠΜ ως
Ραδιοναυτίλος. Κατά την διάρκεια της υπηρεσία μου στις τάξεις
της ΠΑ υπηρέτησα στην 112ΠΜ, 111ΠΜ, ΓΕΑ, 130ΣΜ, ΔΑΥ και
στο ΓΕΑ. Το έτος 1993 αποστρατεύτηκα με το βαθμό του
Αντισμηνάρχου. Από το έτος 1994 και μέχρι το 2012, ασχολήθηκα
επαγγελματικά με την λογιστική, ως επαγγελματίας λογιστής Α'
Τάξης.
Εμπνεύστηκα και πρωτοστάτησα στην δημιουργία του
Συλλόγου Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ), του
οποίου είμαι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος για εννέα χρόνια.
Επίσης συμμετέχω ενεργά παράλληλα με τα καθήκοντα του
Γραμματέα στο Σύνδεσμο Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων &
Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Φωκίδος.
Το έτος 2012 εξελέγην μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΑ και ασκώ τα
καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο πλαίσιο των ανωτέρω καθηκόντων και δραστηριοτήτων μου τέθηκα και είμαι πάντα
στη διάθεση των συναδέλφων . Δεν υπήρξε συνάδελφος που να
ήλθε στο γραφείο μου και δεν εξυπηρετήθηκε εφόσον το αίτημα
του ήταν νόμιμο και λογικό. Όλους τους άκουγα πάντα με υπομονή
και κατανόηση. Εργάστηκα και εργάζομαι για την ενότητα της
Ένωσης, για τη διαφάνεια στις δραστηριότητες της και για την
ισονομία μεταξύ των μελών της οι οποίες υπήρξαν και εξα-

560 TEYXOΣ_Layout 1 10/18/18 7:51 PM Page 10

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 560

10

®ΕΚΛΟΓΕΣ
κολουθούν να είναι το πρώτο μέλημα μου.
Για το έργο μου αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε από
τα ΔΣ των Παραρτημάτων και των Αεροπορικών Συλλόγων.
Η δράση μου στη πρώτη τριετία ως μέλος του ΔΣ είναι σε
όλους πολύ γνωστή και η οποία πληρώθηκε με μεγάλο προσωπικό κόστος. Στην τριετία που πέρασε εισηγήθηκα και καθιερώθηκαν τα ακόλουθα:
• Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γίνεται Κυριακή με σκοπό
την επομένη να γίνεται κοινή σύσκεψη ΔΣ της ΕΑΑΑ με τους προέδρους των παραρτημάτων και στη συνέχεια με όλους τους προέδρους των αεροπορικών συλλόγων.
• Η δημιουργία γραφείου Αποστράτων στο 251ΓΝΑ.
• Η δημιουργία τράπεζας αίματος.
• Η καθιέρωση Δικαιότερου τρόπου μοριοδότησης στον παραθερισμό και η διαφάνεια στον προγραμματισμό.
• Η παραλαβή – παράδοση των ΔΣ της ΕΑΑΑ και των παραρτημάτων να γίνεται πάντα με πρωτόκολλο.
• Εκπόνησα εγχειρίδιο για τις απαιτούμενες ενέργειες στη περίπτωση θανάτου συναδέλφου το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα
παραρτήματα και στους συλλόγους. Περιέχει αναλυτικά όλες
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τη στιγμή του θανάτου
του (γνωστοποίηση στο ΓΛΚ, ενέργειες και έντυπα για τα έξοδα
κηδείας, ενέργειες και έντυπα για τη μεταβίβαση της σύνταξης
και του μερίσματος στο δικαιούχο καθώς και ενέργειες και έντυπα για την έγγραφη του της εγγραφής του δικαιούχου ως ορφανικό μέλος).
• Εκπόνησα σύγχρονο κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας παραρτημάτων που εκκρεμεί να εγκριθεί από το ΔΣ.
• Έπειτα από προσωπική διαμεσολάβηση ο χρονικό όριο ισχύος
των Βεβαιώσεων δικαιώματος νοσηλείας των αδελφών μας
και των άγαμων και ανασφάλιστων τέκνων έγινε από έξι μήνες
τρία χρόνια για τα αδέλφια και ένα χρόνο για τα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα.
Οι επιδιώξεις μου για την επόμενη τριετία, εφόσον με τιμήσετε με την ψήφος σας, θα είναι οι ακόλουθες:
• Η ηλεκτρονική και η επιστολική ψήφος των μελών μας.
• Η έγκριση κανονισμού παραθερισμού για την ΕΑΑΑ.
• Ολοκλήρωση της δραστηριότητας έκδοσης ταυτοτήτων με ταυτόχρονο έλεγχο του αρχείου μελών.
• Ενίσχυση της Τράπεζας αίματος ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί
τις ανάγκες των μελών της ΕΑΑΑ και των οικογενειών των.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, συναδέλφισες & ορφανικά μέλη.
Η πατρίδα μας βιώνει πολύ δύσκολες ημέρες και εκτιμώ ότι
θα βρεθούμε, πολύ σύντομα, μπροστά σε πολύ ποιό δύσκολες καταστάσεις, προ των οποίων η Ένωση απαιτείται να έχει ένα ισχυρό
και ικανό ΔΣ που θα ενδιαφέρεται και θα συσπειρώνει το σύνολο
των μελών της. Ένα ΔΣ που θα συμφιλιώνει σε κοινή δράση και
στόχους την Ένωση με τα παραρτήματα της και με όλους τους
Αεροπορικούς συλλόγους. Ένα ΔΣ που θα προέλθει από δημοκρατικές διαδικασίες και μέσα από μαζική προσέλευση στις
κάλπες του συνόλου ει δυνατόν των συναδέλφων και όχι από
μια μικρή μειοψηφία τους.
Η καθολική συμμετοχή στις εκλογές δίνει δύναμη στο ΔΣ.
Για το σκοπό αυτό σας καλώ όλους να προσέλθετε όλοι στις εκλογές της 25ης Νοεμβρίου 2018 και να ψηφίστε για τα ΔΣ της ΕΑΑΑ
και των παραρτημάτων συναδέλφους με αποκλειστικό γνώμονα
τη γνώση, την εμπειρία, τη θέληση και τη διάθεση για προσφορά.
Με τιμή
Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιά
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

ΜΠΟΥΜΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.
ΝΤΟΥΒΛΗΣ Γ. ΗΛΙΑΣ
Σγός (ΥΔΚ) ε.α. (25ης σειράς ΣΥΔ)
Κινητό (VPN) : 69 83 50 35 31
E-mail : iliasdouvlis@gmail.com
• Γεννήθηκα το 1966 στην Πύλη
Τρικάλων, το 1984 αποφοίτησα από το
ομώνυμο Γενικό Λύκειο και το ίδιο έτος
εισήχθηκα με κατατακτήριες εξετάσεις
στη ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) με την 25η σειρά, επιλέγοντας την ειδικότητα του Στρατολόγου.
• Υπηρέτησα στις κατωτέρω Μονάδες - Διοικήσεις - Επιτελεία :
124ΠΒΕ/1ηΜΕΝ/ΣΤΡΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, 114ΠΜ/ΓΡ.ΣΤΡΛ,
ΚΕΗΠ/ΓΣΠ, ΓΕΑ/Β4-Επιτελής & ΓΕΑ/Β3-Επιτελής,
ΑΤΑ/ΚΜΗ/Πρνος ΓΡ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, Μ.ΑΤΑ/Πρνος ΓΣΠ,
112ΠΜ/Πρνος ΓΡ.ΣΤΡΛ, 129ΠΥ/Πρνος ΓΣΠ, 251ΓΝΑ/Πρνος ΓΣΠ,
380ΜΑΣΕΠΕ/Πρνος ΓΣΠ, ΔΑΥ/Α4-Επιτελής και στο
201ΚΕΦΑ/ΤΜΡΧΗΣ ΣΤΡΚΟΥ ΠΡΣΚΟΥ από όπου και αποστρατεύθηκα το 2010 με αίτησή μου αποστρατείας.

•

Είμαι απόφοιτος των Σχολών / Σχολείων των Ε.Δ.:
ΓΕΕΘΑ/ΣΠΗΥ, ΣΠΑ/ΣΠΗΥ (UNIX-C) και ΣΔΙΕΠ/ΣΕΑΑ.
• Είμαι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό κ. Κωστοπούλου Σωτηρία,
με την οποία αποκτήσαμε δύο (2) κόρες, φοιτήτριες και οι δύο της
Φιλοσοφικής Σχολής/Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας.
• Μετά την αποστρατεία μου, όντας λάτρης και ένθερμος υποστηρικτής των συλλογικών-εθελοντικών δράσεων, πιστεύοντας παράλληλα ότι μπορώ να προσφέρω με τις γνώσεις και την εμπειρία που
απέκτησα ως Διοικητικός Υπαξιωματικός & Αξιωματικός κατά την
26ετή καριέρα μου στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας μας, έθεσα
εαυτόν στην κρίση των Μελών των κατωτέρω Πρωτοβάθμιων,
Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων ΝΠΙΔ, εκλέχθηκα στα
Διοικητικά Συμβούλιά τους και προσέφερα τις αμισθί - εθελοντικές
υπηρεσίες μου ως εξής :
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ &
ΣΥΛΛΟΓΩΝ “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”, Γ’βάθμιο ΝΠΙΔ με έδρα τη
Νυρεμβέργη Γερμανίας, Ειδικός Γραμματέας από το 2013 έως το
2014.
• “Η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ”, Β’βάθμιο ΝΠΙΔ με έδρα την Αθήνα,
Γενικός Γραμματέας από το 2013 έως το 2016.
• “ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ”, Α’βάθμιο αεραθλητικό ΝΠΙΔ με έδρα την
Πύλη ν.Τρικάλων, εμπνευστής-ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρός του,
το 2011.
• “Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ”, Α’βάθμιο ΝΠΙΔ με έδρα το Χαϊδάρι ν. Αττικής,
Γεν.Γραμματέας από το 2013 έως το 2015.
• ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “Η ΤΡΙΚΚΗ”, Α’βάθμιο ΝΠΙΔ των
Τρικαλινών της Αττικής με έδρα την Αθήνα, Γεν.Γραμματέας από το
2013 έως το 2014.
• Το έτος 2015, εκλέχθηκα Μέλος Δ.Σ. του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΣΑΣΥΔΑ)”, Α’βάθμιου ΝΠΙΔ με έδρα την Αθήνα και μου ανατέθηκαν
τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα ανελλιπώς έως σήμερα (διάγω τη 2η θητεία). Από τη θέση αυτή, μου δόθηκε η ευκαιρία :
• Να ασχοληθώ με τα σοβαρά χρονίζοντα θέματα βαθμολογικήςσταδιοδρομικής φύσεως των εν ενεργεία και συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά των εν αποστρατεία που απασχολούν τους αποφοίτους ΑΣΣΥ.
• Να χειριστώ το θέμα της νέας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), για το οποίο δώσαμε από κοινού με τους άλλους
Συλλόγους Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α., μεγάλο και άνισο αγώνα, προκειμένου να μην ψηφισθεί το σχετικό Σ/Ν διάλυσης των ιστορικών
Σχολών Υπαξιωματικών της Π.Α. (ΣΤΥΑ - ΣΙΡ - ΣΥΔ).
• Να χειριστώ το θέμα της μή απονομής ξίφους στους “εξ
Ανθστών Αξιωματικούς” ανεξαρτήτου προελεύσεως.
Για τα περισσότερα εκ των ανωτέρω θεμάτων, κατόπιν επισήμου προσκλήσεως ως εκπροσώπου όλων των Αποφοίτων ΣΥΔ,
είχα την τιμή να αναπτύξω τις απόψεις-προτάσεις του Συλλόγου
από βήματος της Αίθουσας Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων,
στα πλαίσια της Ακρόασης Φορέων στη “Διαρκή Επιτροπή Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων”, τα έτη 2016 και 2017.
Η Ε.Α.Α.Α. που οραματίζομα για την επόμενη ημέρα
Με το σκεπτικό πως πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης,
ακόμη και σε έναν φαινομενικά άριστα καλοστημένο και λειτουργικό
οργανισμό, εκτιμώ ότι η Ένωσή μας, 73 χρόνια μετά την ίδρυσή
της, χρήζει εκτεταμένης αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας της, αναβάθμισης της ποιότητας
και του πλήθους των παρεχόμενων υπηρεσιών / ευκολιών της
και επαναπροσδιορισμού των στόχων / σκοπών ύπαρξής της,
προς όφελος των ιδίων των Μελών της, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Πατρίδας, των Εθνικών Στόχων και του
Έθνους.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, απαιτούνται κατ’ ελάχιστο και
άμεσα :
• Η ενσωμάτωση και χρήση στη λειτουργία της, όλων των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογικών μέσων, που ως μόνιμα και
καταρτισμένα στελέχη της Π.Α. γνωρίζουμε άριστα και είναι αδικαιολόγητη η μή πλήρης αξιοποίησή τους έως σήμερα.
• Η είσοδος περισσότερων νέων Μελών στο Δ.Σ. - εδώ να διευκρινίσω ότι δεν χρησιμοποιώ τον όρο “νέος” με ηλικιακά
κριτήρια.
• Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου.
• Η πλήρης διαφάνεια στο τρόπο διοίκησης και λήψεως αποφάσεων.
• Η αναζήτηση / καθιέρωση νέων ουσιαστικών υπηρεσιών - ευκολιών - δράσεων - εκδηλώσεων και η δημιουργία / λειτουργία
κατάλληλων δομών υποστήριξης των υπερηλίκων Μελών.
• Η στοχευμένη βελτίωση / τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων, της
εκλογής και όχι διορισμού των Τοπικών Συμβουλίων
Παραρτημάτων.
• Η ίδρυση νέων Παραρτημάτων, πρωτίστως στις ακριτικές περιοχές - υπενθυμίζω τη μή ύπαρξη Παραρτήματος στο ν. Έβρου.
• Η αναβάθμιση το ρόλου των Παραρτημάτων - ως καθ’ εικόνα και
ομοίωση εκπροσώπων της Ένωσης ανά την επικράτεια, με ταυτόχρονη παρότρυνση των Τοπικών Συμβουλίων αυτών, για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων προς όφελος των Μελών και κατ’ επέκταση των τοπικών κοινωνιών - ήδη, συγκεκριμένα Παραρτήματα

με τις επιτυχημένες δράσεις/πρωτοβουλίες τους, μπορούν και πρέπει
να αποτελέσουν λαμπρά παραδείγματα για τα υπόλοιπα.
• Η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου δικτύου αδιαλείπτου συνεργασίας της ΕΑΑΑ (ΝΠΔΔ), με τους Συλλόγους Αποφοίτων
ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Π.Α (ΝΠΙΔ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο σωματείο
ιδρυθεί στο μέλλον.
Η συγκρότηση εντός του Γραφ. Μελετών, εξειδικευμένων
Ομάδων Εργασίας από Μέλη της ΕΑΑΑ (πέραν αυτών του Δ.Σ.)
και των Συλλόγων, σε ρόλο think-tank, με σκοπό τη μελέτη/σύνταξη/εισήγηση στο Δ.Σ., Εκθέσεων-Προτάσεων-Υπομνημάτων
που άπτονται Εθνικών, συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών, υγειονομικών και άλλων σοβαρών θεμάτων, προκειμένου προωθηθούν στην Πολιτική/Στρατιωτική Ηγεσία Ε.Δ., σε συναρμόδια
Υπουργεία-Φορείς ή στη Δικαιοσύνη. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα
να κάνω ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη εκδήλωσης κατεπειγουσών
ενεργειών για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων
ανάλογων των ειδικοτήτων, μέσα από την ισοτιμία των πτυχίων
ΑΣΣΥ με αυτά των ΤΕΙ, οπωσδήποτε πριν την ολοκλήρωση ενσωμάτωσης των τελευταίων στα ΑΕΙ.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι και μέλη Ορφανικών Οικογενειών, σας Καλώ να συμμετάσχετε στις επερχόμενες αρχαιρεσίες της ΕΑΑΑ, προσερχόμενοι μαζικά την Κυριακή 25 Νοε 2018
στα κατά τόπους Εκλογικά Κέντρα και εάν πιστεύετε ότι δύναμαι να προσθέσω το δικό μου λιθαράκι στο οικοδόμημα της
ΕΑΑΑ
Ζητώ να με τιμήσετε με την Ψήφο σας

ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σμχος (ΥYO) ε.α.
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, (παλιά και καινούργια μέλη της
ΕΑΑΑ) αφού σας ευχηθώ υγεία και μακροζωία, σας πληροφορώ ότι αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και να αγωνιστώ για τη σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας,την διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων μας,καθώς και την επιμέλεια,την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των συμφερόντων,αλλά
και των γενικών ζητημάτων όλων μας (οικονομικών κλπ).
Στην Ένωση έχω αναλάβει από το 2014, προσωρινά και ταμίας
αλλά ουδέν μονιμότερο του προσωρινού καθ΄οσων τελούμε εν αναμονή τοποθέτησης Μονίμου Αξκού ή Υπξκού.
Μου δόθηκε η ευκαιρία να συνδράμω με ευχαρίστηση στην άμεση
ενημέρωση των Μελών σχετικά με Συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα,
Διεκδίκηση αναδρομικών κ.τ.λ.
Εξαιτείας της ενασχόλησής μου, μέσα από την Ένωση,με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος μας, αλλά και της προσωπικής
επαφής μου με Μέλη – Συναδέλφους, δέχτηκα τις παροτρύνσεις και
τις επιθυμίες του συνόλου των Συναδέλφων, οι οποίοι και με τιμούν
για να θέσω και πάλι υποψηφιότητα.
Όπως γνωρίζετε τα παλαιά Μέλη και θέλω να το εντερνησθούν
και τα νέα Μέλη μας, ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη προσωπικής επιβεβαίωσης ή προβολής μου,αλλά ο μόνος λόγος ο οποίος με προτρέπει να αγωνιστώ και να βοηθήσω,όπου και όποτε χρειαστώ,όλους
σας είναι η στάση και η δεκτικότητα όλων αυτών που διαπίστωσαν
στο πρόσωπό μου την αμέριστη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον
μου για την εξυπηρέτησή τους,ενημέρωσή τους για συνταξιοδοτικά
κ.λ.π. οικονομικά.
Θέλω να είμαι σίγουρος, ότι και η νέα σύνθεση του Δ.Σ./ΕΑΑΑ θα
συνεχίσει να αγωνίζετε με δύναμη και όρεξη, εκπροσωπώντας
ολόκληρο τον κλάδο των Αποστράτων (Τακτικών, Ορφανικών και
Προαιρετικών) οι οποίοι εργάσθηκαν ή και έδωσαν ακόμα και τη
ζωή τους στην Π.Α. , τιμώντας την εμπιστοσύνη τους.
Σας Ευχαριστώ.

ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ
Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.
ΣΒΑΡΝΑΣ Γ. ΗΛΙΑΣ
Σμχος (TYE) ε.α.
Αγαπητές, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητά Ορφανικά Μέλη των
Παραρτημάτων Κομοτηνής, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Μαγνησίας,
Χαλκίδας, Πρεβέζης, Αττικής,
Πάτρας, Καλαμάτας, Χανίων,
Ηρακλείου και όμορων Νομών.
Έχοντας ως μοναδικό κίνητρο την
Συνέχεια στη σελίδα 12

560 TEYXOΣ_Layout 1 10/18/18 7:51 PM Page 11

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 • Αρ. Φύλλου 560

11

Συλλυπητήρια στην οικογένεια
του ΣΜΧΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ
Εκφράζω την βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον
αδόκητο χαμό του συναδέλφου φίλου και αδελφού Σμχου Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ.
Είναι πάντα τραγικό να φεύγει ένας άνθρωπος για το μακρινό ταξίδι που δεν
έχει γυρισμό τόσο απρόσμενα, είναι επίσης γνωστό ότι κανένας πόνος στη ζωή
μας δεν είναι τόσο βαθύς που μπορεί να συγκριθεί με αυτόν του θανάτου.
Στην αγαπημένη του Ελένη και τα παιδιά του στέλνω την αγάπη μου και τα ειλικρινή συλλυπητήρια.
Εύχομαι ολόψυχα ο Παντοδύναμος που πρόωρα πήρε κοντά του το Γιώργο
μας να σας δίνει δύναμη και κουράγιο για να απαλύνει τον πόνο σας.
Ελαφρύ να είναι το χώμα που τον σκέπασε.
ΣΜΧΟΣ ε.α Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Λίγα λόγια για τον Γεώργιο Γεωργουλέα
που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή
ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΦΙΛΟ ΓΙΩΡΓΟ
Θέλω να πω λίγα λόγια στον αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο Γιώργο
Γεωργουλέα τώρα που ξεκίνησε για το μεγάλο του ταξίδι που δεν έχει επιστροφή.
Αγαπημένε μου φίλε, 1962-2018. 56 ολόκληρα χρόνια γνωριμίας.
Ξεκινήσαμε συναδελφικά, συνεχίσαμε φιλικά και τελειώσαμε αδελφικά.
Βαθειά θλίψη και ανείπωτο πόνο μας γέμισε όλους όσοι είμαστε στις
3/09/2018 στο Α΄ Νεκροταφείο να σου πούμε το ύστατο χαίρε.
Σ'όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής σου υπηρεσίας υπήρξες ένας έντιμος,
φιλότιμος, αφοσιωμένος στρατιώτης και καθ' όλα άψογος οικογενειάρχης.
Μαζί με την αγαπημένη σου σύζυγο Ελένη δημιουργήσατε μια υπέροχη οικογένεια φέρνοντας στον κόσμο δυο θαυμάσια παιδιά, τον Σπύρο και τον Νίκο.
Ξέρω φίλε, και το ξέρω πολύ καλά ότι τύχη καλή μας ένωσε, τόσο τους δυο
μας ως συναδέλφους, όσο και τις οικογένειές μας αργότερα με βαθειά φιλία.
Η καλοσύνη σου και η δοτικότητά σου στη φιλία μας αξεπέραστη. Θέλω
να σ' ευχαριστήσω για την αγάπη που μου χάρισες τόσο απλόχερα όλα αυτά τα
χρόνια.
Ήρθες λεβέντης στη ζωή και έφυγες άρχοντας!
Καλό σου ταξίδι φίλε μου!
Καλό Παράδεισο!
Ανδρέας Σφακιανάκης
Σμήναρχος ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Πνευμονολόγο Ιατρό του
251ΓΝΑ Σμήναρχο Κ. Ιωάννη Λαμπαδίτη και τους συνεργάτες του Ιατρούς που
χάρη στην άριστη επιστημονική τους κατάρτιση και το αμέριστο ανθρώπινο ενδιαφέρον, ενέπνεαν θάρρος και πίστη για την ίαση της πάθησης μου.
Ομοίως θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νοσηλευτικό
Προσωπικό της Πνευμονολογικής κλινικής οι οποίοι με έκαναν να νιώθω πολύ
καλά.
Σας ευχαριστώ όλους
Σαραβάκος Ιωάννης
Σμήναρχος ε.α.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ εφ. ΣΜΗΝΑΓΟΥ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΑ ΔΗΜ. ΜΠΑΛΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟ (Ι) ε.α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Η. ΜΠΑΛΕ
Αγαπημένε μου εξάδελφε Μίμη, Αετέ των αιθέρων,
Με βαθύτατο πόνο ψυχής συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, όλοι εμείς: η αγαπημένη σου οικογένεια, οι συγγενείς σου, συμπατριώτες μας από την γενέτειρά μας Ανδρίτσαινα, παλιοί
Συμμαθητές σου του ιστορικού μας Γυμνασίου και πολλοί Συνάδελφοί μας από την Πολεμική
και την Ολυμπιακή Αεροπορία, όπου και στους δύο αυτούς χώρους διακρίθηκες όχι μόνον ως
κορυφαίος πιλότος, αλλά και ως οργανωτική και εκπαιδευτική προσωπικότητα με σπάνιο ήθος
και χαρακτήρα, έτοιμος πάντοτε να συμπαρασταθείς και να βοηθήσεις κάθε δοκιμαζόμενο
Συνάδελφο, Φίλο ή γνωστό σου.
Όλοι εμείς, που με αγωνία παρακολουθούσαμε την περιπέτεια τής υγείας σου τα τελευταία
χρόνια, είμαστε εδώ σήμερα, για να σε κατευοδώσουμε στο τελευταίο σου ταξίδι στην αιωνιότητα. Όλοι δε σου υποσχόμαστε ότι θα κρατάμε πάντα στην μνήμη μας και την καρδιά μας τον
εξαίρετο Συγγενή, τον ενάρετο Φίλο, τον διακεκριμένο Συνάδελφο, τον έμπειρο Καπετάνιο και
ασφαλή ‘‘καραβοκύρη’’ των Αιθέρων της Πολιτικής Αεροπορίας.
Στην ιδιωτική σου ζωή υπήρξες λαμπρός οικογενειάρχης, ενάρετος σύζυγος της αγαπημένης
σου Λόλας, στοργικός πατέρας δύο αξιόλογων τέκνων, τού Πέτρου που ακολουθεί την δική
σου διακεκριμένη πορεία στους Αιθέρες της Πολιτικής Αεροπορίας και της Φώφης εξαίρετης
εκπαιδευτικού στο ιδιωτικό παιδαγωγικό μας σύστημα, αλλά και υπερήφανος παππούς τριών
αξιολάτρευτων εγγονών, του Μιχαήλ και της Θεοδώρας, φοιτητών ήδη σε Πανεπιστήμια του
εξωτερικού, και του νεοφερμένου εγγονού Δημητρίου, παιδί του γιου σου Πέτρου, που φέρει
ολοκληρωμένο το όνομά σου και το όνομα τού παππού μας και γενάρχη μας Δημητρίου Μπαλέ
από την Αμπελιώνα.
Έφυγες δυστυχώς, αγαπημένε μου εξάδελφε, σε μια στιγμή που είχες πολλά ακόμη να χαρείς
και να προσφέρεις στην αγαπημένη σου οικογένεια, στην λατρεμένη σου σύζυγο, στις ενάρετες
οικογένειες των καταξιωμένων παιδιών σου, και προ παντός στα αγαπημένα σου εγγόνια, για
τα οποία τόσο καμάρωνες.
Θα μας λείψεις, όμως, αγαπητέ μας Φίλε,
η απουσία σου είναι οδυνηρή, αλλά η ανάμνησή σου θα είναι πάντοτε παρούσα και θα αποτελεί παρηγοριά για όλους μας, γιατί περπάτησες στην ζωή σου με ήθος και αξιοπρέπεια και
έφυγες ευτυχισμένος, περιστοιχισμένος έως την τελευταία σου πνοή από τα αγαπημένα πρόσωπα της οικογενείας σου και τους αναρίθμητους Φίλους σου, που θαύμαζαν την προσωπικότητά σου και τον αδαμάντινο χαρακτήρα σου.
Ως πρωτοπόρο των αποφοίτων του Γυμνασίου της Ανδρίτσαινας στην επιλογή της πολεμικής
μας Αεροπορίας σαν ξεκίνημα της καριέρας σου, επιλογή την οποία αρκετοί νεότεροι απόφοιτοι
του ιδίου Γυμνασίου ακολουθήσαμε, και στην οποία μας δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές πετώντας στους καταγάλανους ουρανούς της Πατρίδος μας, όπου προνομιακά πετούν οι αετοί, όπως εσύ υπήρξες, σε κατευοδώνω σήμερα για το αιώνιο ταξίδι σου
με τούτο το τετράστιχο, όπως σου αξίζει:
«Σαν ξεκουράζονται οι αετοί,
Σε βράχους θα καθίσουν,
Γιατί δεν θέλουν τα φτερά,
Στο χώμα ν’ ακουμπήσουν».
Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα, καλέ μου Φίλε, και ας είναι ελαφρύ το χώμα της αττικής
γης που θα σε σκεπάσει σε λίγο.
Στην ενάρετη οικογένειά σου και τους οικείους σου εύχομαι, από τα βάθη της καρδιάς μου,
την ‘’εξ ύψους παρηγορίαν’’.
Καλό σου ταξίδι, αετέ των αιθέρων, εξάδελφε Δημήτρη Μπαλέ.

Στο άξιο φίλο και συμμαθητή Υποπτέραρχο Ευστράτιο Καμπιώτη
Σαν συμμαθητής σου και φίλος Στράτο Καμπιώτη ώστε να ζούμε κοντά σαν φίλοι πλέον
και μετά την αποστρατεία μας και με αγάπη πάνω από 60 χρόνια, διαμαρτύρομαι δημόσια
γιατί δεν ειδοποιηθήκαμε ακόμη και από τους όποιους συγγενείς και άλλους φίλους και
συμμαθητές για την αναπάντεχη αναχώρηση σου και εκφράζω την λύπη μου που έτσι δεν
μπόρεσα να παρασταθώ όπως επιθυμούσα στον τελευταίο αποχαιρετισμό.
Όποιες αναφορές έγιναν έκτοτε στη μνήμη σου φανερώνουν την ισχυρή παρουσία σου
στην Πολ. Αεροπορία και ιδιαιτέρα στην άρτια αεροπορική σου κατάρτιση και δραστηριότητα που σε υποχρέωνε να μην ανέχεσαι την μετριότητα ώστε η υψηλή συνειδητότητα του
καθήκοντος που είχες υπηρετώντας την Πολεμική μας Αεροπορία να εμπνέει σεβασμό
και εκτίμηση στο περιβάλλον σου.
Η ανάμνηση σου θα μείνει έντονη στη μνήμη μας και για την απαράμιλλη λεβεντιά και
τόλμη που πολλές φορές επέδειξες προστατεύοντας τις αξίες που δίκαια πίστευες κατά

την σταδιοδρομία σου.
Όντας φίλος με τους συμμαθητές σου κάποιες ώρες που είχαμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε ήτανε γεμάτες χαρά και αγάπη αναπολώντας το παρελθόν με τις περιπέτειες
που ζήσαμε μαζί τόσο στον Καναδά όσο και μετά στην Ελλάδα στις πολεμικές κυρίως
Μοίρες.
Θα λείψεις και σε μας άξιε φιλε και συμμαθητή , πέρα από τα παιδιά και εγγόνια σου
στους όποιους συμπαρίσταμαι νοερά αλλά θα είναι φτωχότερη η παρέα μας πια.
Να είσαι όμως σίγουρος ότι στη μνήμη μας θα είναι χαραγμένη όσο θα ζούμε η έντονη
και λεβέντικη παρουσία σου στην Αεροπορία αλλά και στις συντροφιές μας
Θα σε θυμόμαστε αγαπημένε φίλε Στράτο. ....Καλό κατευόδιο
Αριστείδης Μπότας
Ασχος (Ι) ε.α -27η Σ.Ι
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®AΡΘΡΑ
ΥΠΟΨΗΦΙOI ΓΙΑ MΕΛΗ
Συνέχεια από τη σελίδα 10
καθημερινή άοκνη και εθελοντική «στράτευσή» μου στην εξυπηρέτηση των Μελών της Ε.Α.Α.Α., όπως έπραξα έως τώρα μέσα
και από το παρόν Δ.Σ., συμμετέχω και σ’ αυτές τις αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές της
25ης Νοεμβρίου 2018.
Αγαπητή, Αγαπητέ Συνάδελφε, Μέλος Ορφανικό.
Όταν θα πας στην κάλπη
για την εκλογή
ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΑΣ να βάλεις
ένα «σταυρό» στον Ποιητή
και σίγουροι να είστε
διπλο-τριπλά θα επιστραφεί.
Με Τιμή
Ηλίας Γ. Σβάρνας
Σμχος ε.α.

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Σγος (ΤΣΕ) ε.α.
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 /12/1960
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική
Δ/ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Φοίβου & Αθηνάς 4
Νέα Μάκρη ΤΚ. 19005
ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ: 6948877689
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤ.: Έγγαμος - Εν διαστάσει
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Σεπτέμβριος 1978 - 1980 Φοίτηση ΣΤΥΑ
2. Τανάγρα 1981 – 1984
3. Έκτοτε υπηρεσιακοί κόμβοι μεταθέσεων

Άραξος, Λήμνος, Σκύρος, Αθήνα – 2004
Συνταξιοδότηση
Βαθμός εξόδου : Σμηναγός
ΑΜ : T 8341
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ : Σχολή διάσωσης – Θεσσαλονίκη
Ε.Μ.Υ ( Μετεωρολογική υπηρεσία )
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : Ραδιοφωνικός παραγωγός Super B. Πάτρα , Ράδιο Λήμνος fm 100 , Top fm Λήμνος
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ : Διαθέσιμες – αδιαπραγμάτευτα στοιχεία ήθους
ευθύνης & εργατικότητας
Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
Ο χρόνος και η μετάβασή του από το χτες στο σήμερα έφερε
την πλήρη ωριμότητα, την γνώση, την κρίση, την μέγιστη σημασία
του αγώνα όταν ο σκοπός αφορά πλήθος ανθρώπων , συναδέλφων εν ενεργεία και μη.
Περισσότερο από ποτέ νιώθω την ανάγκη να συνδράμω όπου
και όταν χρειαστεί με όλες μου τις δυνάμεις ως η κοινή συνισταμένη της νίκης για το σήμερα , για το αύριο.
Αφουγκράζομαι όλους τους ήχους ….την συνομιλία της βροχής, του αέρα, των δένδρων, των πουλιών, των τραγουδιών, των
περαστικών ….όμως η πιο δυνατή αίσθηση έρχεται όταν αφουγκράζομαι την μοναδική εσωτερική μου φωνή ….Αυτή μπορεί να
υπακούει την αρετή, να ονειρεύεται, να αμφιβάλλει, να ρισκάρει,
μπορεί να σταθμίζει, να μάχεται, να γελά, να κλαίει, να καίγεται,
να δροσίζεται ….και κυρίως να ακούει τους χτύπους της λογικής
όταν αυτή συνεργάζεται με το χέρι στην καρδιά ….είναι από μόνη
της πλειοψηφία γιατί η χρυσή τομή όλων των ως άνω εξασφαλίζει
το δικαίωμα , την ελευθερία του ουρανού της Πατρίδας μας, την
Εθνική συνείδηση για τα παιδιά μας !!!
Με το βλέμμα στην Σημαία μας και την υπεράσπιση αυτής∏∏,
υπόσχομαι δράση ή και αντίδραση για το καλό του συνόλου της
ΕΑΑΑ ως το σημείο αναφοράς στις ζωές μας.
Συγκαλώ τους Συναδέλφους να στηρίξουν αυτήν την προσπά-

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ταξχος (ΕΑ) Φίλιππος Στάμνας
Γεννήθηκε το 1931 στην Αριδαία. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και ενός γιου. Απεβίωσε στις 23-2-2018.

Σμχος (ΤΤΗ) Ευστάθιος Βογιατζής
Γεννήθηκε το 1954 στη Στυλίδα Φθιώτιδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1972 (24η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2007.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 7-9-2018 στον Ιερά Μητρόπολη Παναγίας Μελικαρούς
Σκύρου και η ταφή του στο Κοιμητήριο Σκύρου.

Επγός (ΤΜΑ) Μιχαήλ Γουβεράκης
Γεννήθηκε το 1934 στα Π. Ρούματα Χανίων. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1952
(Μονιμοποίηση) και αποστρατεύτηκε το 1987.
Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στις 23-9-2018 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου,
στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Επγός (ΕΥ/Ι) Γεώργιος Σκαρίμπας
Γεννήθηκε το 1920 στην Ιτέα Φωκίδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1939 (ΣΤΑ) και αποστρατεύτηκε το 1963.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Απεβίωσε στις 27-9-2018.

Ταξχος (Ο) Χαρίλαος Παπακωνσταντίνου
Γεννήθηκε το 1935 στον Ινάχο Αργολίδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957
(Διαγωνισμό) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
29-9-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Ινάχο και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.

Επγός (ΥΜΕ) Δημήτριος Παπαδόπουλος
Γεννήθηκε το 1936 στον Ίμερο Κομοτηνής. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955
(Ανακατάταξη) και αποστρατεύτηκε το 1991.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 2-10-2018 στα
Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου Θεσσαλονίκης.

Σγός (ΥΕ/ΤΕΦ) Περικλής Σουλιώτης
Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1989 (Ανακατάταξη) και
αποστρατεύτηκε το 2013.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του έγινε στις 3-10-2018 στο Κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων.

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

θειά μου με την θετική ψήφο τους .
Ευχαριστώ εκ των προτέρων σε κάθε περίπτωση
Βασίλης Σπηλιωτόπουλος - Σμηναγός

ΦΑΛΤΑΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1957.
Εισήλθα στη Σ.Τ.Υ.Α το 1974 με την 26η
σειρά. Αποφοίτησα το 1976 με ειδικότητα Τεχνικού Μηχανικού Τηλεπικοι νωνιών (Τ.Μ.Τ). Υπηρέτησα 37 χρόνια σε
Μονάδες και Αρχηγεία. Αποστρατεύτηκα
το 2011 με το βαθμό του Σμηνάρχου.
Είμαι παντρεμένος, πατέρας δύο τέκνων.
Στις εκλογές για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ τον Ιανουάριο του 2013 συμμετείχα
για πρώτη φορά και εκλέχτηκα Πρόεδρος του Συλλόγου.
Επανεξελέγην ως Πρόεδρος του ΣΑΣ στις αρχαιρεσίες του 2016.
Στις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΑ το Νοέμβριο του 2015 συμμετείχα για
πρώτη φορά και εξελέγην μέλος για το Δ.Σ . Σκοπός της συμμετοχής
μου στις εκλογές είναι να συμβάλλω δημιουργικά στον εκσυγχρονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Α.Α.Α, με πνεύμα συναδελφικότητας, αλληλοσεβασμού, ενότητας, ειλικρινών σχέσεων
και συνεργασίας με όλα τα Μέλη του Δ.Σ για προβολή και επίλυση
των προβλημάτων που μας απασχολούν και ιδιαίτερα για την αποκατάσταση του δοκιμαζόμενου κύρους της Ε.Α.Α.Α.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση ζητώ την ψήφο
σας.
Δημήτριος Φαλτάιτς
Σμήναρχος ε.α. – 26ης σειράς Σ.Τ.Υ.Α
Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α

Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας Φροντίδα Υγείας ΕΑΑA
Η Ένωση ΑΑΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας και φροντίζει
άμεσα για τις ανάγκες των μελών του. Μετά από έρευνα επιλέξαμε το ομαδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ‘’ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ’’ της Newhealthsystem.
Σας δίνουμε την δυνατότητα να απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία και το υψηλό κόστος
αυτών των ιατρικών επισκέψεων και να έχετε άμεση πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες
ιατρών με άμεσο ραντεβού χωρίς ταλαιπωρία και με μικρό κόστος.
Με το πρόγραμμα – συμβόλαιο θα έχετε τα πιο κάτω προνόμια:
• Δωρεάν Απεριόριστες όλες οι εξετάσεις (αιματολογικές και ακτινολογικές) με ΕΟΠΥΥ,
• Δωρεάν Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Ιδιωτικά νοσοκομεία όλο το 24ωρο,
• Χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ τιμές Δημοσίου μείον 20% έως 70% ιδιωτικά στα διαγνωστικά κέντρα,
• Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις στα Ιδιωτικά νοσοκομεία με έκπτωση 85%,
• Έκπτωση έως 50% σε νοσηλεία σας στα συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία,
• Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις και συνταγογράφηση σε Ιδιώτες ιατρούς με 10€
έως 20€.
• Δωρεάν ο έλεγχος των αποτελεσμάτων καθώς και η συνταγογράφηση των φαρμάκων.
• Δωρεάν γυαλιά οράσεως με ΕΟΠΥΥ μέχρι 250€.
• Απεριόριστες αγορές γυαλιών οράσεως με επιδότηση 60%,
• Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος,
• ωρεάν ετήσιος πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος,
Δωρεάν ετήσιος οδοντιατρικός έλεγχος και δωρεάν καθαρισμός δοντιών
• έκπτωση 50% σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις και τις οφθαλμολογικές πράξεις.
• 24ωρη γραμμή υποστήριξης και κλείσιμο άμεσα ραντεβού για εσάς.
Μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας συμβόλαιο με την ειδική τιμή συμμετοχής για τα
μέλη μας:
• 68€ τον χρόνο για το μέλος,
• 118€ τον χρόνο για το ανδρόγυνο
• και 138€ τον χρόνο για την 6μελή οικογένεια.
Μπορείτε να εντάξετε τα παιδιά σας αλλά και τα εγγόνια σας με τα ίδια προνόμια και
τιμές.
Για να ενημερωθείτε αναλυτικά καλέστε το συνεργαζόμενο τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα:

Θα παραλάβετε συμβόλαιο με κάρτες πιστοποίησης με courier χωρίς χρέωση σας.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
υιός Ασμ/χου ε.α.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Κυκλαμίνων 7 Περιστέρι, Τ.Κ. 12137
τηλ. 211 4083333, κιν. 693 2488462
vergopoulose@gmail.com
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ

Λ

έγεται ότι η ιστορία έχει τρεις όψεις. Τη δική της, την όψη
των πλαστογράφων και παραχαρακτών της και την αλήθεια.
Δυστυχώς στη χώρα μας η παραχάραξη και η διαστρέβλωση της ιστορίας , ιδίως μετά τη Μεταπολίτευση, έχει λάβει ενδημικό
χαρακτήρα, σε σημείο να κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία της.
Και όπως έλεγε ο Βίσμαρκ «ποιος να πιστέψει την ιστορία, όταν
για πράγματα που έγιναν μόλις χθες λέγονται τόσα ψέματα»;
Αλήθεια, ποιος να πιστέψει σήμερα την ελληνική ιστορία, όταν
θρασύτατα, μερικοί ανεγκέφαλοι ανθέλληνες, λένε ότι η
Επανάσταση του 1821 ήταν ταξική εναντίον των Κοτζαμπάσηδων,
όταν αδιάντροπα γράφουν ότι η Μικρασιατική Καταστροφή οφείλεται στο συνωστισμό στο Λιμάνι της Σμύρνης, ή όταν αναιδέστατα
διαλαλούν ότι το ΟΧΙ του ’40 δεν το είπε ο Μεταξάς, αλλά ο ελληνικός λαός;
Καθίσταται λοιπόν εθνική ανάγκη να ακούγονται συχνά μερικές
αλήθειες , ώστε να αποκαθίσταται η αξιοπιστία της και η ιστορία
να διαδραματίζει τον διαπλαστικό ρόλο της. Και , ως γνωστόν, η
ιστορία ασκεί διαπλαστικό ρόλο όταν είναι εθνική. « Εθνικό δεκατά τον Διονύσιο Σολωμό -είναι πάν ο,τι είναι αληθές». Αλλά
ας έλθουμε στο θέμα.
Όταν ο Ιωάννης Μεταξάς διέκρινε, στις τρεις τα μεσάνυχτα, ότι
το αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει έξω από την οικία του, στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας και Δαγκλή στην Κηφισιά, ήταν της
Ιταλικής Πρεσβείας και ανεγνώρισε τον Εμμανουέλε Γκράτσι, αισθάνθηκε ότι η ώρα είχε σημάνει στο ρολόι της ιστορίας. Στο μακροσκελές τελεσίγραφο το οποίο του εγχείρισε ο Ιταλός πρεσβευτής, αφού εγκαλείτο η χώρα μας , ότι παραβιάζει την ουδετερότητα
και διευκολύνει παντοιοτρόπως τους Βρετανούς, η Ιταλική
Κυβέρνηση ζητούσε τις εξής «μικροδιευκολύνσεις». «Όθεν η
Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήσει
από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν-ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας-το δικαίωμα να καταλάβει δια των Ενόπλων
αυτής Δυνάμεων, δια την διάρκειαν της σημερινής προς την
Αγγλίαν ρήξεως, ορισμένα στρατηγικά σημεία επί του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν
Κυβέρνησιν, όπως μη εναντιωθεί εις την κατάληψιν ταύτην
και όπως μη παρεμποδίσει την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων, των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα
στρατεύματα αυτά δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια
της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινων σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης
καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξει οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Η Ιταλική
Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, όπως δώσει
αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς,
ίνα η κατοχή αυτή πραγματοποιηθεί κατά ειρηνικόν τρόπον.
Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει αντίστασιν, η
αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική
Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας, αι οποίαι ήθελον προκύψει
εκ τούτου».
Μόλις ο Μεταξάς, καθισμένος στο μικρό σαλονάκι της οικίας
του απέναντι από τον Γκράτσι, αποδιάβασε το μακροσκελέστατο
τελεσίγραφο, σήκωσε το βλέμμα του, κοίταξε τον Ιταλό Πρεσβευτή
στα μάτια και με έντονη συγκίνηση, αλλά με σθεναρή φωνή του
είπε, « ώστε λοιπόν πόλεμος». Ταραγμένος ο Γκράτσι προσπάθησε να μετριάσει τις εντυπώσεις, τονίζοντας ότι τούτο δεν είναι
απαραίτητο, αφού η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί την κατοχήν των
στρατηγικών αυτών σημείων μόνο προσωρινά. Όταν ο Μεταξάς
ερώτησε και ποια είναι αυτά τα στρατηγικά σημεία, ο Γκράτσι του
απήντησε: « Δεν έχω την παραμικρή ιδέα εξοχότατε. Το μόνο
που γνωρίζω , είναι ότι η κίνηση των Ιταλικών στρατευμάτων
θα αρχίσει στις έξι το πρωί». « Αυτό δεν μπορεί να γίνει- του
απήντησε ο Μεταξάς- διότι κι αν ακόμη είχα την πρόθεση, δεν
έχω το χρόνο να ενημερώσω τον Βασιλέα και τους στρατιωτικούς ηγέτες, να συγκαλέσω το Υπουργικό Συμβούλιο και να
ενημερωθούν οι στρατιωτικές μονάδες προκαλύψεως».
Αποχωρών ο Γκράτσι είπε στον Μεταξά. « Διατηρώ την ελπίδα
πως θα λάβετε υπόψη σας τη διαβεβαίωση της διακοινώσεως
ότι η Ιταλική Κυβέρνησις δεν επιβουλεύεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ανεξαρτησία της Ελλάδος». Η συνέχεια φυσικά είναι γνωστή.
Γεννάται όμως το ερώτημα. Η απάντηση του Μεταξά αποτελούσε μια στιγμιαία απόφαση ενός αγουροξυπνημένου πρωθυπουργού;
Ασφαλώς όχι. Η απόφαση του Μεταξά είχε ληφθεί ήδη από το
1936.Στην έκθεση του Ναυάρχου Δημ. Φωκά « Επί της δράσεως
του Πολεμικού Ναυτικού κατά τον πόλεμο του 1940-44» αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: « Όταν το φθινόπωρο του 1936
ο Ιωάν. Μεταξάς παρέστη στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Ναυτικού
Συμβουλίου είπε μεταξύ άλλων και τα εξής. Αυτό που θα σας είπω
δεν θα το ανακοινώσετε σε κανένα. Προβλέπω πόλεμον μεταξύ
του Αγγλικού και του Γερμανικού συγκροτήματος. Πόλεμον πολύ
χειρότερον από τον προηγούμενον. Εις τον πόλεμον αυτόν θα κάνω
ο,τι ημπορώ δια να μη εμπλακεί η Ελλάς, αλλά τούτο δυστυχώς θα
είναι αδύνατον. Είναι περιττόν να σας είπω ότι η θέσις μας εις την
σύρραξιν αυτήν θα είναι παρά το πλευρόν της Αγγλίας».
Προφανώς λοιπόν ο Μεταξάς γνώριζε από πριν που οδηγούν-

Του Γεωργίου Β. Κασσαβέτη
Επισμηναγού (Ι) ε.α. – τ. Κυβερνήτου Ο.Α.
ται τα πράγματα και τι έπρεπε να κάνει. Άλλωστε ο Μεταξάς δεν
ήταν ένας τυχαίος πολιτικός ηγέτης. Αντίθετα μάλιστα. Ήταν ο μοναδικός Έλληνας πολιτικός με ολοκληρωμένη και σφαιρική γεωστρατηγική αντίληψη. Ήταν ο μόνος που διεφώνησε ανοικτά με
την απόφαση για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και προέβλεψε την
αποτυχία της. Παρ’ όλο δε ότι ήταν ένας διαπρεπής στρατιωτικός
ηγέτης, δεν ήταν ούτε φιλοπόλεμος, ούτε φιλόμαχος.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ο ίδιος απεκάλυψε κατά την
ενημέρωση των ιδιοκτητών και αρχισυντακτών του Αθηναϊκού
Τύπου στο Γενικό Στρατηγείο, στις 30 Οκτωβρίου 1940, προσπάθησε με κάθε μέσο να αποφύγει τον πόλεμο. Από το κείμενο που
έχει καταχωρισθεί στο ημερολόγιό του διαβάζουμε τα εξής: «
Ομολογώ ότι εμπρός εις την φοβεράν ευθύνην της αναμίξεως
της Ελλάδος εις τέτοιον μάλιστα πόλεμον, έκρινα πως καθήκον μου ήτο να δω, εάν θα ήτο δυνατόν να προφυλάξω τον τόπον αυτόν, έστω και δια παντός τρόπου, ο οποίος όμως θα
εσυμβιβάζετο με τα γενικότερα συμφέροντα του έθνους. Εις
σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατεύθυνσιν του Άξονος
μου εδόθη να εννοήσω σαφώς , ότι μόνη λύσις θα μπορούσε
να είναι μια εκουσία προσχώρησις της Ελλάδος εις την « Νέαν
Τάξιν», προσχώρησις που θα εγένετο όλως ευχαρίστως δεκτή
από τον Χίτλερ, ως « εραστήν του ελληνικού πνεύματος».
Συγχρόνως όμως μου εδόθη να εννοήσω ότι η προσχώρησις
εις την « Νέαν Τάξιν», προϋπέθετε προκαταρκτικήν άρσιν
όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας και συνεπήγετο θυσίας τινάς δια την Ελλάδα».
Συνεχίζοντας την αποκαλυπτική εκείνη ενημέρωση των συντελεστών του Τύπου ο Μεταξάς είπε και τα εξής : « Φυσικά με
πάσαν περίσκεψιν και ανεπισήμως επεδίωξα δι’ όλων των μέσων να κατατοπισθώ συγκεκριμένως ποίαι θα ήσαν αι θυσίαι
αυταί, με τας οποίας η Ελλάς θα έπρεπε να πληρώσει την ατίμωσιν, της εξ’ ιδίας θελήσεως προσφοράς της να υπαχθή εις
την « Νέαν Τάξιν». Με καταφανή προσπάθειαν αποφυγής καθορισμού μου εδόθη να καταλάβω ότι η προς τους Έλληνες
στοργή του Χίτλερ ήτο αι εγγυήσεις, ότι αι θυσίαι αυταί θα περιορίζοντο εις το ελάχιστον δυνατόν. Όταν επέμεινα να κατατοπισθώ, πόσον επί τέλους θα ήτο αυτό το ελάχιστον, τελικώς
μου εδόθη να καταλάβω, ότι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλίαν δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως
και προς Βουλγαρίαν ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς.(
Σημειωτέον ότι Δεδεαγάτς ήτο το όνομα της Αλεξανδρουπόλεως πριν περιέλθει στην κατοχή της Ελλάδος το
1920).Δηλαδή, θα έπρεπε, για να αποφύγωμεν τον πόλεμον,
να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την
τιμήν με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτο δύσκολον να
προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Άγγλοι
θα έκοβαν κι αυτοί τα πόδια της Ελλάδος».
Όταν λοιπόν στις τρεις τα ξημερώματα ο Ιωάννης Μεταξάς εκλήθη να απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι στο ιταμό τελεσίγραφο του
Μουσολίνι γνώριζε, αφ’ ενός μεν την επικρατούσα κατάσταση στην
Ευρώπη ήτοι: Την παράδοση, ή την αμαχητί κατάληψη της Πολωνίας,
της Φινλανδίας, της Αυστρίας , της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της
Ρουμανίας , και της Αλβανίας και την, ως χάρτινου πύργου, κατάρρευση της Γαλλίας εντός 45 ημερών, του Βελγίου εντός 18 ημερών,
της Ολλανδίας εντός 5 ημερών και της Δανίας εντός 12 ωρών ,αφ’
ετέρου δε τον ακρωτηριασμό της χώρας, τόσο απ’ την Ιταλία δυτικά,
όσο και από τη Βουλγαρία ανατολικά, σε περίπτωση αποδοχής των
όρων του τελεσιγράφου. Συνεπώς η απάντησή του ήταν ήδη από
καιρό ειλημμένη, σύμφωνα με το πρόσταγμα της ελληνικής ιστορίας
και τις αξίες του ελληνισμού και βασισμένη στα πραγματικά συμφέροντα της χώρας και όχι στη λογική της αποδόσεως μιας χρηματιστηριακής επενδύσεως. Εκ της πολυετούς προετοιμασίας της
Χώρας προς πόλεμον ευθέως συνάγεται ότι το ΟΧΙ του Μεταξά είχε
αποφασισθεί ήδη σε πολύ προγενέστερο χρόνο.
Με αυτά τα δεδομένα αποτελεί άθλια και ανίερη πράξη η εκμετάλλευση του ιστορικού ΟΧΙ, για μικροκομματικούς σκοπούς, από
μερικούς ανθέλληνες μετά τη Μεταπολίτευση, οι οποίοι μη δυνάμενοι να προσβάλουν την ορθότητα της αποφάσεως του Μεταξά,
επεχείρησαν να την εμφανίσουν δήθεν ως απόφαση του ελληνικού
λαού. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι το επιχείρημα ήταν αστείο, διότι
ο καθένας διερωτάτο πως το ΟΧΙ το είπε ο ελληνικός λαός στις
τρεις τα μεσάνυχτα , το άλλαξαν. Είπαν τότε, ότι δήθεν ο Μεταξάς
δεν είχε άλλη επιλογή και ότι η απόφασή του ήταν μονόδρομος.
Τους ερωτούμε όμως. Αν τα πράγματα έχουν έτσι, γιατί δεν ήταν
μονόδρομος η εφαρμογή του « Σχεδίου Επιχειρήσεων “Κ”»
(Κύπρος) , το οποίο είχε εκπονηθεί από τον κλάδο Επιχειρήσεων
του ΓΕΑ, για την περίπτωση απειλής της εδαφικής ακεραιότητος
της Κύπρου και επί του οποίου ασκούντο επί χρόνια οι πιλότοι της
Πολεμικής μας Αεροπορίας, από τον τότε πρωθυπουργό, όταν διχοτομείτο η Κύπρος από τον Αττίλα τον Ιούλιο του 1974, αλλά επελέγη το βολικό « η Κύπρος είναι μακράν»; Τόσο άσχετοι ήσαν
εκείνοι που εκπόνησαν το εν λόγω Σχέδιο Επιχειρήσεων, ώστε

να μη λάβουν υπόψη τους τη σπουδαία αυτή παράμετρο της εμβέλειας των αεροπορικών μέσων; Ή μήπως το έκαναν για να παίζουν
οι πιλότοι των μαχητικών μας αεροπλάνων, όταν δεν είχαν τίποτε
καλύτερο να κάνουν; Κι ακόμη γιατί δεν ήταν μονόδρομος η σύγκρουση με την Τουρκία για τα Ίμια, τον Ιανουάριο του 1996, αλλά
και οι τότε κρατούντες εφεύραν το επίσης βολικό, « πάρτε τη
σημαία και πέστε ότι την πήρε ο αέρας»;
Ευτυχώς όμως τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα αντέχουν στις
επιθέσεις εκείνων που επιχειρούν να τα διαστρεβλώσουν και να
τα παραχαράξουν. Εις πείσμα λοιπόν όλων αυτών το ΟΧΙ του
Μεταξά, μαζί με την Επανάσταση του 1821 και τους Βαλκανικούς
Πολέμους, αποτελεί τον τηλαυγή φάρο, που φωτίζει τη νεώτερη
ελληνική ιστορία. Η νίκη των αδιαμφισβητήτως κατωτέρων
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επί των Ιταλικών στη Βόρειο
Ήπειρο, πέραν της ιστορικής υπερηφάνειας, έκανε γνωστή τη μικρή
χώρα μας ανά την Υφήλιο κι απέδειξε ότι η πίστη ,το ηθικό και η
ενότητα ενός λαού κάνουν θαύματα. «Το‘40 – γράφει ο Νίκος
Ξυδάκης στην Καθημερινή- μια κοινωνία διαιρεμένη και κουρασμένη από πολέμους και διχασμούς, από εκστρατείες και
διαψεύσεις, από μεγάλες ιδέες και μικρές πράξεις, ενώθηκε
και όρθωσε ανάστημα ενώπιον της έξωθεν απειλής, εναντίον
ενός εχθρού που απειλούσε όχι μόνο το έδαφος, αλλά και το
φρόνημα και την ταυτότητα και την ουσία, ο,τι δηλαδή είχε
κερδηθεί με τεράστιες θυσίες και κόπο στη διάρκεια ενός και
πλέον αιώνα. Ο εισβολέας απειλούσε το υπέρτατο αγαθό της
ελευθερίας του αυτοπροσδιορισμού. Υπό αυτή την έννοια το
’40 αντήχησε και επανέλαβε την πιο στέρεη παράδοση του
έθνους, τον εθνικο-απελευτερωτικό αγώνα του ’21».
Όμως το ΟΧΙ του Μεταξά και το έπος του ’40 δε γέμισε μόνο
υπερηφάνεια τους Έλληνες, κι ούτε προκάλεσε μόνο παγκόσμιο
θαυμασμό. Είχε καθοριστική επίδραση στην τελική έκβαση του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, προδιαγράφοντας τη νίκη των Συμμάχων
επί του Άξονος. Διότι όταν , ως προαναφέρθηκε ,το ένα μετά το άλλο μεγαλύτερα από την Ελλάδα κράτη της Ευρώπης παραδίδοντο
αμμαχητί, ή κατέρρεαν εντός λίγων μόνο ημερών , ο Δαυίδ της
Ευρώπης κράτησε το σφυροκόπημα των δύο αυτοκρατοριών επί
επτά ολόκληρους μήνες, ή επί το ακριβέστερο 216 ημέρες. Για το
ηρωικό αυτό κατόρθωμα της Χώρας μας ο Υπουργός της
Βρετανίας Φιλίπ-Τζων Νόελ Μπαίηκερ, ένα έτος μετά το ΟΧΙ του
’40 δήλωνε σχετικά τα εξής: « Εάν η Ελλάς ενέδιδε στο τελεσίγραφο του Μουσολίνι κανείς δεν θα εδικαιούτο να τη μεμφθή.
Ο Άξων θα εκυριάρχει εις την Υδρόγειο….η Συρία, το Ιράκ , η
Περσία, η Κύπρος θα κατελαμβάνοντο από τον Άξονα. Η
Τουρκία θα εκυκλώνετο. Οι πετρελαιοπηγές της Εγγύς
Ανατολής θα ήσαν εις την διαθεσίν του. Η θύρα του Καυκάσου
θα ανοιγόταν δι’ αυτόν. Χάρις εις την ελληνικήν αντίστασιν μας
εδόθη ο καιρός να αποκρούσωμεν και να συντρίψωμεν την ιταλικήν στρατιάν, η οποία εκινήθη από την Λιβύη κατά της
Αιγύπτου, να εκκαθαρίσωμεν την Ερυθράν Θάλασσαν από τα
εχθρικά πλοία, να μεταφέρωμεν την αμερικανικήν βοήθειαν
προς την Εγγύς Ανατολήν και να εξουδετερώσωμεν έτσι την
εχθρικήν απειλήν εναντίον της. Εάν το Στάλινγκραντ και ο
Καύκασος κρατούν σήμερα, τούτο οφείλεται αποκλειστικά εις
την ελληνικήν αντίστασιν. Ο κόσμος πραγματικά δεν δικαιούται
να λησμονήσει τα ελληνικά κατορθώματα κατά την ιστορικήν
εκείνην στιγμήν».
Τέλος η συμβολή του ελληνικού έπους του ’40 στην τελική έκβαση του μεγάλου αυτού πολέμου σκιαγραφείται με τη βαρύτητα
ενός σημαντικού στρατιωτικού ηγέτου της εποχής, ήτοι του
Βρετανού στρατάρχου Χάρολντ-Τζορτζ Αλεξάντερ ως εξής: « Δεν
είναι υπερβολή να λεχθή ότι η Ελλάς ανέτρεψε το σύνολον των
σχεδίων της Γερμανίας, εξαναγκάσασα αυτήν να αναβάλη επί
έξι(6) εβδομάδες την επίθεσιν κατά της Ρωσίας. Διερωτώμεθα,
ποια θα ήτο η θέσις της Σοβιετικής Ενώσεως χωρίς την αντίστασιν της Ελλάδος»;
Αναμφιβόλως τα αντανακλαστικά της ενότητος των Ελλήνων
λειτούργησαν άψογα στο μεγάλο προσκλητήριο του έθνους τον
Οκτώβριο του 1940. Το τίμημα της νίκης ήταν φυσικό επακόλουθο.
Η χώρα δοξάστηκε διεθνώς και ο ελληνικός λαός απέκτησε ξανά
τη χαμένη, από τη Μικρασιατική ήττα , αυτοπεποίθησή του. Σήμερα
βέβαια δεν φαίνεται ενδεχόμενος ,τουλάχιστον άμεσα, ο κίνδυνος
της απειλής της χώρας από κάποιον επιδρομέα. Αυτό όμως ουδόλως σημαίνει ότι δεν απειλείται η κυριαρχία της. Ο Άνταμ Σμίθ
γράφει ότι « με δύο τρόπους μπορεί να κατακτήσεις μια ξένη
χώρα. Με το δόρυ και με το χρέος». Και η Ελλάδα βιώνει ήδη
την απώλεια ενός μέρους της κυριαρχίας της από το δεύτερο.
Ας μη εφησυχάζουμε λοιπόν, διότι ο κίνδυνος καραδοκεί και
η χώρα βρίσκεται σε χειρότερο σημείο από εκείνο που βρισκόταν
τις παραμονές του ΟΧΙ. Και τα πράγματα είναι χειρότερα διότι στις
σημερινές κρίσιμες συνθήκες που βιώνει η χώρα στο τιμόνι της
δεν βρίσκεται ένας Μεταξάς, αλλά ένας άκαπνος Γιάπης ο οποίος
από τα μαθητικά θρανία, εν μέσω θυέλλης, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας . Ας ελπίσουμε ότι ο θεός της Ελλάδος θα του δώσει τη φώτιση και τη δύναμη να οδηγήσει τη χώρα στην ομαλότητα
. Το Έπος του ‘40 αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αν πράγματι θέλει να φανεί αντάξιος της ένδοξης ιστορίας μας, ας το μιμηθεί.
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που πέταξε στα σύννεφα η ψυχή σας
και έκλαιγαν οι αητοί για τη θανή σας
μες στις αητοφωλιές.
Κι ο χάρος από τύψεις το πρωί, σκυφτός θρηνεί
σπάζοντας οργισμένος το δρεπάνι
τρικλίζοντας κρατούσε το στεφάνι
και ακολουθούσε την νεκρώσιμη πομπή."

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Στις 6 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη τελέστη η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση στη θέση «ΤΣΑΤΑΛΙ» του όρους Όθρυς
στη μνήμη των εξήντα τριών (63) συναδέλφων, που έχασαν
τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, συνεπεία του δυστυχήματος του C-130 στις 5-2-1991.
Η εκδήλωση, υπό την αιγίδα της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας, διοργανώνεται με μέριμνα του
Παραρτήματος Μαγνησίας και σε συνεργασία με το
Σύλλογο Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.Α.Ε.Δ.&Σ.Α.) Επαρχίας
Αλμυρού.
Το μνημόσυνο, πέραν των συγγενών των θυμάτων και
μελών τόσο του Παραρ¬τήματος όσο και του
Σ.Α.Α.Ε.Δ.&Σ.Α., τίμησαν με την παρουσία τους:
- Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιών Δήμου Αλμυρού κος Μακρής Μιχαήλ, καταθέτοντας στέφανο εκ μέρους του Δήμου.
- Κος Χαλάτσης Αρτέμης, καταθέτοντας στέφανο εκ μέρους του Βουλευτή Μαγνησίας της Ν.Δ. κου Χρήστου
Μπουκώρου
- Υπαρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Υποπτέραρχος κος
Γάνναρος Κων/νος, καταθέτοντας στέφανο εκ μέρους του
Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας
- Σμχος ε.α. Σβάρνας Ηλίας, Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.,
καταθέτοντας στέφανο εκ μέρους του Προέδρου της
Ένωσης
- Εκπρόσωποι της Περιφέρειας Μαγνησίας &
Σποράδων, 32ης ΤΑΞ/ΠΝ, 1ης ΤΑΞΑΣ, 111 ΠΜ,
Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας και Συνδέσμου
Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας Βόλου
Εκ μέρους του Σ.Α.Α.Ε.Δ.&Σ.Α., κατέθεσε στέφανο ο
Πρόεδρος Σμχος ε.α. Αντώνιος Δανιηλίδης
Ρίγη συγκίνησης διαπέρασαν τους παρευρισκόμενους
όταν ο εκπρόσωπος της Ένωσης, κλείνοντας το σύντομο
μήνυμά του απήγγειλε προσωπικό του ποίημα με τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αφιερωμένο στα θύματα του δυστυχήματος:
"Φύγατε για μια ακόμη αποστολή, την υστερνή
Μοίρα κακιά σας είχε καρτερέψει
το πέταγμά σας το είχανε ζηλέψει
ο χάρος και η γη.
Τα κυπαρίσσια γείραν τις κορφές κείνο το λυκαυγές

τικών αρχών και των τοπικών οργανώσεων τίμησε με την
παρουσία του και ο Πρόξενος της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος εκ μέρους του ΔΣ, ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση της 111 Πτέρυγας Μάχης για τη διάθεση της Λέσχης Αξκών, καθώς και τον Προϊστάμενο και
το προσωπικό της Λέσχης, για την άριστη εξυπηρέτηση που
μας επιφύλαξαν.

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ)
Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις,
(Δοξολογία στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Βόλου, επιμνημόσυνη
δέηση) από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Ασμχο ε.α.
Βύρωνα Καρτσάνα και το μέλος Σγο ε.α. Δημήτριο
Σιφνιώτη ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι στο Μνημείο του
προαύλιου χώρου του Ναού..

ΠΑΤΡΑ
1. Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018. ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης εκπροσώπησε το Παράρτημα
της Πάτρας στον τελικό Διακλαδικό Αγώνα
Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης των Ε.Δ., κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή της 116 Πτέρυγας Μάχης Σμηνάρχου
(Ι) Ιωάννη Κωτσάκη.
2. Την 4 Οκτωβρίου 2018, ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α.
Βασίλειος Χρόνης εκπροσώπησε το Παράρτημα στην ετήσια
δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό Πατρών για την απελευθέρωση της πόλης των Πατρών, στις 4 Οκτωβρίου
1944, από τους Γερμανούς.

ΧΑΛΚΙΔΑ
Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, ο Αντιπρόεδρος της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Χαλκίδας Ταξχος εα (Μ) Ιωάννης
Μητράκης συμμετείχε, καταθέτοντας στεφάνι εκ μέρους
του ΔΣ, στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των πεσόντων και
αγνοουμένων Πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ κατά την Τουρκική
εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στο Πανελλήνιο Μνημείο
των Ελλήνων Πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο δίπλα στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο
Σπαθάρι του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
Ευβοίας. Στην εκδήλωση μεταξύ των τοπικών και στρατιω-

Στην εκδήλωση ήταν σημαντική η συμμετοχή του
Συλλόγου Ποντίων της Εύβοιας που απέτισαν φόρο τιμής
με χαρακτηριστικούς ποντιακούς πολεμικούς χορούς και
με τον χαιρετισμό του προέδρου του Συλλόγου
Κωνσταντίνο Καραγιάννη να δηλώνει από το βήμα των εκδηλώσεων:
«Όταν πίσω σου ως Έλληνας έχεις μια ατελείωτη σειρά
από σταυρούς ηρώων, τότε μόνο περήφανος μπορείς να
νιώσεις για το χρέος που κουβαλάς και για την ευθύνη που
έχεις να κρατάς ψηλά τη σημαία σου και να τιμάς την πατρίδα σου».

®ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
Μα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς,
Όλα καλά θα πάνε αν θετικά τα δεις
Μέσα σ αυτόν τον κόσμο μάθε να επιζείς
Κοίτα να επιβιώσεις, να τον αποδεχτείς

---Εκείνον--Εκείνον που πετά οι άνθρωποι ζηλεύουν
και κάποιοι ρίχνουν βόλι κάτω για να βρεθεί
εκείνον που κοιτά τον ουρανό μονάχα
του λεν να βρει φτερά ψηλά να ανεβεί.
Μα Θεέ μου τι κακό οι άνθρωποι που κάνουν
Όταν πετά ψηλά τον ρίχνουν χαμηλά
κι όταν φοβάται τόσο και δίχως τόλμη είναι
τον ουρανό του δείχνουν μα κρύβουν τα φτερά.
Μαρία Παλιούρα

Τοις μετρητοίς μην πάρεις μην βάλεις και καημό,
Σαν το μισθό σου μείωσαν, σου δίνουν τον μισό,
Κι απ’τις συντάξεις πήρανε, δεν έχουνε θεό.
Φόρους πολλούς κι εισπράξεις από σένα το φτωχό
Ότι τα βγάζεις δύσκολα, σήμερα δεν ρωτούν,
Μες στο μυαλό τους έχουν άλλα να σκεφτούν,
Αυτοί της εξουσίας μας,σε εσένα αποσκοπούν,
Την ψήφο σου να πάρουν ,αχ πόσο πολύ ποθούν.
Το κόμμα τους ανέβηκε πήρε την πρωτιά ,
Σε ποσοστά μονάδες, αυτό θα κυβερνά.
Κι αφού την ψήφο πηρανε με λόγια τρανταχτά,
Τέλος οι υποσχέσεις, τώρα χαιρετίσματα πολλά. Κωνσταντίνας Κότση
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®AΡΘΡA

Η Δωρεάν Αναγκαστική Απαλλοτρίωση της Περιουσίας των Ε.Δ.

Ο

Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Καμμένος κατά

τη διάρκεια της παρουσίας του στη ΔΕΘ ανακοίνωσε την απόφαση για δωρεάν παραχώρηση 21 στρεμμάτων που ανήκουν στο Ταμείο
Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α) για την κατασκευή νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Η παραχώρηση θα γίνει, όπως είπε,
με νομοθετική ρύθμιση η οποία θα έρθει άμεσα προς
ψήφιση στη Βουλή.
Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που το (Τ.ΕΘ.Α) παραχωρεί δωρεάν την περιουσία του καθώς μόνο από
το 1980 έως το 2019 παραχωρήθηκαν, όλα στα πλαίσια πάντα της κοινωνικής προσφοράς, περισσότερα
από 100 ακίνητα, το συνολικό εμβαδό των οποίων
ανέρχεται σε 2.526.000 τ.μ.
Το Τ.ΕΘ.Α συστάθηκε αρχικά με νόμο το 1904, ως
ειδικό ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής
Αμύνης» και επανασυστάθηκε, αφού είχε διαλυθεί,
με το νόμο 4407/1929 που αποτελεί και τον Ιστορικό
Ιδρυτικό Νόμο.
Σύμφωνα με το Άρθρο 2, του ιδρυτικού Νόμου, περί «Σκοπού του Ταμείου Εθνικής Αμύνης», «Η περιουσία του Ταμείου Εθνικής Αμύνης διατίθεται αποκλειστικώς και μόνον προς τον σκοπόν της συμπληρώσεως των μέσων της κατά ξηράν αμύνης της χώρας, ήτοι»:
α. Δια την προμήθειαν υλικού επιστρατεύσεως πάσης αρμοδιότητος
β. Δια την κατασκευήν και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων εν γένει
γ. Δια την κατασκευή οχυρών
Το Τ.ΕΘ.Α, λειτουργεί έκτοτε, βάσει του εν λόγω
Νόμου και με βασική αποστολή την συνδρομή του
στην συμπλήρωση και επαύξηση της κατά ξηρά
άμυνας της χώρας, μέσω της ορθής διαχείρισης και
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει.
Η προσφορά του Ταμείου στην αμυντική θωράκιση
της χώρας είναι ανεκτίμητη, με ποιο πρόσφατη την
περίοδο μετά το 1974, όταν ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας αμυντική οργάνωση στον Έβρο και τις νήσους
του Αν. Αιγαίου. Συγκεκριμένα το Τ.ΕΘ.Α, εκτός των
έργων αμυντικής οργάνωσης χρηματοδότησε εξ’
ολοκλήρου την κατασκευή στρατιωτικών οικημάτων
(ΣΟΑ) τόσο στην περιοχή της Θράκης όσο και στις νήσους του Αν. Αιγαίου, συνολικού ύψους 65,6 εκατομ.
Ευρώ.
Δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες με πολιτικές
αποφάσεις, που σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούν
πολιτικούς και κομματικούς ψηφοθηρικούς σκοπούς
έχουμε μια τεράστια υφαρπαγή της περιουσίας των
Ε.Δ η οποία παραχωρείται δωρεάν με αποφάσεις
υπουργών λες και πρόκειται για ιδιωτική τους περιουσία.
Στις αποφάσεις αυτές δεν υπάρχει καμία αντίδραση
καθώς ούτε η ηγεσία των Ε.Δ ούτε και τα ΔΣ των
Ταμείων μπορούν θεσμικά να διαφοροποιηθούν από
ειλημμένες αποφάσεις του πολιτικού τους προϊσταμένου. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος επέμενε στη διαφωνία του δεν θα είχε κανένα πρακτικό
αποτέλεσμα για την προστασία της περιουσίας του
Ταμείου καθώς την επόμενη μέρα θα βρισκόταν στο
σπίτι του.
Βέβαια κανείς άλλος υπουργός, πλην του εκάστοτε
ΥΕΘΑ, δεν θα τολμούσε να παραχωρήσει δωρεάν ακίνητη και κινητή περιουσία των φορέων που εποπτεύει. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι οποιοσδήποτε
υπουργός ή ακόμα και πρωθυπουργός θα παραχωρούσε δωρεάν ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ, της ΔΕΗ,
ΟΤΑ, Συνεταιρισμών, Πανεπιστημίων κ.λ.π;
Η δωρεάν παραχώρηση περιουσίας, εκτός των άλλων, έχει ως συνέπεια την αύξηση των αμυντικών
δαπανών του προϋπολογισμού, βάρος που καλείται

Γράφει ο Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
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να αναλάβει ο Ελληνικός λαός, καθώς θα πρέπει να
χρηματοδοτηθούν ανάγκες που θα καλύπτονταν από
το Τ.ΕΘ.Α και τα άλλα Ταμεία με την αξιοποίηση και
της δωρεάν παραχώρησης περιουσία τους. Στο άρθρο
11 παρ 14 του ν 4407/2016 αναφέρεται ότι μέρος των
εσόδων που προέρχονται από την αξιοποίηση ακινήτων Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και ΤΑ.Α., διατίθενται προς ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Α.
Από την άλλη είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος
της περιουσίας των ΕΔ προέρχεται από δωρεές μεγάλων ευεργετών οι οποίοι είχαν εμπιστοσύνη στην
αποτελεσματική και χρηστή διαχείριση της ηγεσίας
και του προσωπικού των ΕΔ επωφελία του έθνους.
Σίγουρα ούτε στο παρελθόν αλλά ούτε και στο μέλλον
θα κληροδοτούσε ή θα κληροδοτήσει κάποιος την περιουσία του όταν γνωρίζει ότι η τύχη της εξαρτάται
απόλυτα από τις πολιτικές ηγεσίες που τη θεωρούν
και την αντιμετωπίζουν ως προσωπική τους περιουσία και τη διανέμουν ανάλογα. Ερωτηματικά βέβαια
υπάρχουν και αν τηρείται επακριβώς το άρθρο 109
του Συντάγματος για τις δωρεές υπέρ του Δημοσίου
ενώ είναι πρόδηλο ότι καταστρατηγείται ο ιδρυτικός
νόμος που αναφέρει ότι η περιουσία του Ταμείου
Εθνικής Αμύνης διατίθεται αποκλειστικώς και μόνον προς τον σκοπόν της συμπληρώσεως των μέσων της κατά ξηράν αμύνης της χώρας.
Το 2016 με πρωτοβουλία του ΥΕΘΑ κ. Καμμένου
δημιουργήθηκε η (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ) «Υπηρεσία
Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων
Δυνάμεων». Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.
4407/2016 αποστολή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. είναι η αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταμείου Εθνικού
Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας
(Τ.Α.Α.) που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς
σκοπούς, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων
και των στελεχών τους, καθώς και η αξιοποίηση των
ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.),
του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και του
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), προς όφελος των μετόχων των Μετοχικών Ταμείων.
Η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων
προσδιορίζεται στο site της υπηρεσίας σε 33 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον απολογισμό της
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., έτους 2017, η υπηρεσία επέλεξε για
αξιοποίηση 10 ακίνητα από το σύνολο των 1477 και
τα έσοδα ανήλθαν σε μόλις 1.212.240 €.
Παρόλα αυτά θα ήταν άδικο και πολύ πρόωρο να
αποτιμήσουμε την προσφορά της νέας υπηρεσίας μετά από ένα μόλις χρόνο λειτουργίας αλλά εκείνο που
πραγματικά εκπλήσσει, ακόμα και τον ποιο καλοπροαίρετο, είναι ο ρόλος που επιφυλάσσει ο νόμος για
την ηγεσία των ΕΔ, τους διευθυντές, προέδρους και
τα ΔΣ των 6 Ταμείων.
Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.
4407/2016 υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας ενώ ο ρόλος των Γενικών
Επιτελείων (Αρχηγών) περιορίζεται απλά ως συμβουλευτικός μέσω του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ)
καθώς αυτό συγκροτείται από τον ΥΕΘΑ, τον ΑΝΥΕΘΑ, τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Εθνικής
Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και αποτελεί
το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας.
Για λόγους σύγκρισης του χθες και του σήμερα ο
ιδρυτικός νόμος 4407/1929 του Τ.ΕΘ.Α που υπογράφεται από τον Παύλο Κουντουριώτη, ως πρόεδρο της
Δημοκρατίας, προβλέπει ότι το Ταμείο διοικεί 6μελής
επιτροπή η οποία συγκροτείται: εκ του πρόεδρου του

υπουργικού συμβουλίου (πρωθυπουργού) ως πρόεδρο της επιτροπής, εκ του Υπουργού Οικονομικών,
εκ του Υπουργού ή Υφυπουργού Στρατιωτικών, εκ
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, εκ των
Επιθεωρητών των Σωμάτων Στρατού και εκ΄ του επιθεωρητή σχολών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία ενώ στα δικαιώματα και καθήκοντα (αρ
8 παρ β) η επιτροπή συντάσσει με πρόταση του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού το γενικό
πρόγραμμα της διαθέσεως των πόρων του Ταμείου.
Σήμερα στη συνεδρία του Σ.ΑΜ. μετέχει για την παροχή γνώμης ο Διευθυντής του οικείου Ταμείου εφόσον τα αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν στο Τ.ΕΘ.Α.,
το Τ.Ε.Σ., και το Τ.Α.Α. και ο Πρόεδρος του οικείου
Ταμείου εφόσον τα αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν
στο Μ.Τ.Σ. το Μ.Τ.Ν. και το Μ.Τ.Α. (άρθρο 11 παρ 4)
Το Σ.ΑΜ., πριν από τη λήψη απόφασης, κοινοποιεί
την εισήγηση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. στη Διοικητική
Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου
Ταμείου, τα οποία οφείλουν να διατυπώνουν απλή
γνώμη εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση. (άρθρο 11 παρ 11)
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 1 ο Διευθυντής της
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, εισηγείται στον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας κάθε θέμα που αφορά στην αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α.,
Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α., τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για
στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και των ακινήτων
ιδιοκτησίας των Μ.Τ.Σ, Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α.
Συνεργάζεται με τα Ταμεία και αιτείται κάθε στοιχείο
ή πληροφορία ενώ τα Ταμεία υποχρεούνται να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία αμελλητί. Αξίζει
να αναφερθεί για όσους θεωρούν φυσιολογικό ο διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. να είναι στέλεχος των
ΕΔ ότι ο σημερινός και πρώτος διευθυντής δεν έχει
καμία σχέση με τις ΕΔ.
Η τελική απόφαση για την παραχώρηση του προς
αξιοποίηση ακινήτου λαμβάνεται από το Σ.ΑΜ, δηλαδή από τον ΥΕΘΑ, κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του διορισμένου από τον ΥΕΘΑ Διευθυντή της
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ενώ οι διοικήσεις των Ταμείων τίθενται στο περιθώριο σκανδαλωδώς, αφού ο ρόλος τους
στην όλη διαδικασία περιορίζεται μόνο στη διατύπωση, εντός 20ημέρου, «απλής γνώμης προς το Σ.ΑΜ».
Υπάρχει άραγε ευνομούμενο κράτος στον κόσμο
όπου στην αποφασιστική δικαιοδοσία του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας υπάγεται περιουσία, αντικειμενικής
αξίας 33 δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ ο ρόλος της
ηγεσίας των ΕΔ είναι συμβουλευτικός και των διοίκησης των ταμείων διακοσμητικός;
Αν η επί δεκαετίες η παραχώρηση δωρεάν περιουσίας των ΕΔ γινόταν χωρίς αντίσταση στις πολιτικές σκοπιμότητες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μπορούμε
να φανταστούμε τώρα ποιο μπορεί να είναι το μέλλον
όταν και θεσμικά πλέον απόλυτος διαχειριστής της
περιουσίας είναι ο εκάστοτε ΥΕΘΑ.
ΥΓ1. Οι Ενώσεις Αποστράτων έχουν καθήκον και
χρέος να διαφυλάξουν με όλα τα νόμιμα μέσα
την κινητή και ακίνητη περιουσία των Ε.Δ που
λεηλατείται μεταφορικά και κυριολεκτικά
(καταπατήσεις) συστηματικά επί δεκαετίες;
2. Είναι βέβαιο ότι η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν θα ξεχάσει ποτέ τον κάτοχο της περιουσίας, που παραχωρήθηκε δωρεάν, και ανάμεσα στα τρόπαια και κειμήλια του συλλόγου
θα υπάρχει και μια ξεχωριστή θέση να υπενθυμίζει στις επόμενες γενεές ότι το Ταμείο
Εθνικής Άμυνας υπήρξε ο πραγματικός μεγάλος ευεργέτης της ομάδας.

