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«ΔΕ ΖΕΙ ΧΩΡIΣ ΠΑΤΡIΔΑ
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ»
Κ. Παλαμάς
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Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Κοι Συνάδελφοι σας γνωστοποιείται ότι :
1.Η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) , θεσπίστηκε με τους Ν.3985/2010,
3986/2011 και 4002/2011 και ανέρχεται σε ποσοστό 3% η 6% η 7% η 9% η 10% η 12% η 13% η 14% επί
του ακαθάριστου πόσου της βασικής Σύνταξης ,το όποιο πόσο μετά την κράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται
των 1400.00 Ευρώ.
2. Το ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ αριθμ 244/08.02.2017 απόφαση του έκρινε παράνομη την κράτηση
της ΕΑΣ και διέταξε να σταματήσει και να χορηγηθούν τα αναδρομικά.
3. Η εν λόγω απόφαση αφόρα μόνο όσους σχετικα προσέφυγαν η θα προσφύγουν μέχρι 08.02.2019.
4. Κατόπιν των ανωτέρω φρονούμε ότι όσοι δεν έχετε προβεί σε καμία σχετική ενεργεία να προβείτε
έγκαιρα στην υποβολή ένστασης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) η Αγωγή κατά την
κρίση σας.
Εκ της ΕΑΑΑ

Ενημέρωση
Κοι Συνάδελφοι μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 της Τροπολογίας-Προσθήκης του
Υπουργείου Οικονομικών στο Νόμο …………….του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ:
1. ΔΕΝ γίνεται από 01.08.2012 η Αναπροσαρμογή των Συντάξεων των Αποστράτων
Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
2. ΔΕΝ καταβάλλονται από 01.08.2012 μέχρι 31.12.2018 , Μήνες 77 τα αναδρομικά, αλλά
από 01.08.2012 μέχρι 12.05.2016, Μήνες 45 και 12 ημέρες με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά
40% περίπου.
3. ΔΕΝ εκδίδεται, από ΕΦΚΑ (ΓΛΚ), Νέα ονομαστική ΠΡΑΞΗ Αναπροσαρμογής των
Συντάξεων μας, από 01.08.2012,όπως έγινε και το 2012 κατόπιν την υπ αριθμ 10-2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνέδριου , το 2013 κατόπιν εφαρμογής του Ν.4093/2012 και το 2014.
κατόπιν εφαρμογής του Νόμου 4307/2014.
4. Από 01.01.2019 ΔΕΝ θα γίνει Επαναϋπολογισμός και Αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης με αποτέλεσμα να έχουμε επί πλέον απώλεια από 4%-8% περίπου.
5.Για τυχόν Επανυπολογισμό και Αναπροσαρμογή των Συντάξεων, σύμφωνα με τον
Νόμο 4387/2016,δεν θα ληφθούν υπόψη οι Συντάξιμες Αποδοχές του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ
2012,όπως και θα πρέπει.
Eκ της ΕΑΑΑ
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Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση Στεφάνων
στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων
Την Κυριακή 21 Οκτω βρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτεράρχου
(Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, η
ετήσια τελετή επιμνημόσυνης
δέησης υπέρ Πεσόντων Αεροπόρων, που διοργανώθηκε
από την Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας
(ΕΑΑΑ), στην Πλατεία Καραϊσκάκη του Δήμου Αθηναίων.
Στην τελετή, στεφάνι κατέθεσε ο Αρχηγός ΓΕΑ και ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Σπυρίδων
Καββούρης, καθώς και μέλη
Ενώσεων Α ποστράτων και
Συλλόγων-Συνδέσμων.
Παραβρέθηκαν Ανώτατοι
Αξιωματικοί της Πολεμικής
Αε ροπορίας (ΠΑ), επίτιμοι
Αρχηγοί ΓΕΑ, αντιπροσωπείες εν ενεργεία Αξιωματικών
και Σπουδαστών Παρα γωγικών Σχολών της ΠΑ, καθώς και Απόστρατοι Αξιω ματικοί.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 17/18
1.- Η ψήφιση από την Βουλή του νόμου με τον οποίο επιστρέφεται μέρος των αδίκως και
παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις των αποστράτων σε καμία περίπτωση
δεν αποτελεί συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις Αποφάσεις 2192/2014 και 1128/16 της
Ολομέλειας του ΣτΕ.
2.-Το ΣτΕ με τις εν λόγω Αποφάσεις του απεφάνθη ότι οι μειώσεις που επήλθαν στα ειδικά
μισθολόγια των στρατιωτικών και συνακόλουθα στις συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων με τις εκτελεστικές Υπουργικές Αποφάσεις των Ν. 4093/12 και 4307/14 είναι αντισυνταγματικές και ότι οι συντάξεις των αποστράτων θα πρέπει να επανέλθουν στο επίπεδο
της 31-07-2012 και επί πλέον οποιαδήποτε άλλη μελλοντική μείωσή τους θα είναι αντισυνταγματική.
3.-Σύμφωνα με τις ειρημένες Αποφάσεις του ΣτΕ θα έπρεπε οι συντάξεις να επανέλθουν
στο επίπεδο της 31-07-12 και στη συνέχεια να γίνει ο υπολογισμός των αναδρομικών που
πρέπει να καταβληθούν σε κάθε δικαιούχο.. Ο τρόπος καταβολής που επιλέγει το άρθρο 6 του
νόμου αποτελεί αλχημεία και βεβαίως παρανομία , αφού παραβιάζονται ευθέως οι αποφάσεις
της Ολομέλειας του ΣτΕ που παράγουν ευθέως δεδικασμένο και ισχύουν erga omnes , δεν
μπορούν δε να δοθούν τα αναδρομικά βασιζόμενα σε οριστικώς και αματακλήτως κριθείσα
παράνομη βάση υπολογισμού ποσού σύνταξης.
4.-Αναφορικά με την περίοδο πέρατος υπολογισμού των δικαιουμένων αναδρομικών , που
καθορίζεται ως η 12-05-16 , λόγω έναρξης εφαρμογής του Ν.4387/16 , αυτή είναι αυθαίρετη
γιατί ναι μεν από την ημερομηνία αυτή αποδεσμεύονται οι συντάξεις των αποστράτων από τους
μισθούς των εν ενεργεία , αλλά ο επανυπολογισμός των συντάξεων γίνεται με το ύψος που
υπήρχε την 12-05-16 , ώστε να προκύψει μετά η προσωπική διαφορά. Επομένως ο επανυπο-

λογισμός των συντάξεων βάσει του Ν.4387/16 πρέπει να γίνει με βάση τις συντάξεις της 3107-12 και το επί πλέον ποσό να υπολογισθεί στα αναδρομικά μέχρι την ψήφιση του νόμου ,
δηλαδή μέχρι την 09-11-18. Εξάλλου εκκρεμεί και η σχετική αίτηση μας ακύρωσης κατά του
Νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) για την αποσύνδεση μας από τα ειδικά μισθολόγια των
εν ενεργεία.
5.-Επειδή είχαμε την ανησυχία ότι ενδεχομένως το σχέδιο νόμου που θα έδινε τα αναδρομικά
δεν θα ικανοποιούσε τις Αποφάσεις του ΣτΕ , εκδόσαμε έγκαιρα την υπ.αριθ. 15/18 από 1409-2018 Ανακοίνωση και αποστείλαμε επιστολή με αριθ. Πρωτ. 235Σ από 31-10-2018 στους
συναρμόδιους Υπουργούς και δυστυχώς επαληθευτήκαμε.
6.-Οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις , αναμένοντας και την έκδοση της ΚΥΑ , και επιφυλάσσονται για .συνέχιση
των δικαστικών διεκδικήσεων μέχρι την πλήρη συμμόρφωση της Πολιτείας με τις Αποφάσεις
του ΣτΕ.
Αντιστράτηγος .ε.α. Β.Ροζής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.Γρ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΑΣΥΒΕΤΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

Το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, 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
επισκέφτηκε μονάδες της ΠΑ στα αεροδρόμια της Λάρισας και του
Σέδες και φιλοξενήθηκε στο ΚΕΔΑ Σκοτίνας και στα οικήματα της
113ΠΜ.
Τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, μετά την άφιξη στο φιλόξενο συγκρότημα του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, τα Μέλη μας είχαν την ευκαιρία και ανέβηκαν στις πλαγιές του Ολύμπου, όπου στα Πριόνια χάρηκαν την
ωραία φύση και τον καθαρό αέρα του μοναδικού αυτού βουνού.
Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου οι Βετεράνοι επισκέφτηκαν το αεροδρόμιο της Λάρισας όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Δκτή της
110ΠΜ Σμχο (Ι) Απ. Χόρτη, ο οποίος τους ενημέρωσε για την ιστορία
και την αποστολή της 110ΠΜ. Στο τέλος της ενημέρωσης έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών πλακετών. Στην συνέχεια, τα Μέλη μας επισκέφτηκαν την 337 Μοίρα. Μετά την ενημέρωση που τους έγινε από
τον Μοίραρχο Ασμχο (Ι) Ι. Παπαχαραλάμπους είχαν την τύχη 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 χρησιμότητα των UAV της κατηγορίας MALE
(Medium Altitude Long Endurance). Πριν φύγουν, τα Μέλη μας θαυμάσανε από κοντά τα ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ.
Την επομένη, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου, οι εκδρομείς, μετά τη διανυκτέρευση στην Περαία, στα οικήματα της 113ΠΜ όπου έτυχαν συναδελφικής υποδοχής από το εκεί προσωπικό, μετέβησαν στην
Βεργίνα και επισκέφτηκαν το Μουσείο των Βασιλικών Μακεδονικών
Τάφων, όπου μπόρεσαν να θαυμάσουν από κοντά τα μοναδικά ευρήματα του Μανόλη Ανδρόνικου. Κατά την επιστροφή έκαναν ένα περίπατο στην Θεσσαλονίκη.
Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου τα Μέλη του ΠΑΣΥΒΕΤΑ επισκέφτηκαν την 350ΜΚΒ, όπου ο Υδτής Σμχος (Ι) Μ. Μπατουβάς τους έκανε
την σχετική ενημέρωση και τους τόνισε τη συμβολή των κατευθυνόμενων βλημάτων στην άμυνα της Χώρας. Η επίσκεψη στο Σέδες
έκλεισε με κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΒΕΤΑ στο
μνημείο των 61 πεσόντων αεροπόρων της 113ΠΜ. Οι Βετεράνοι επέστρεψαν την ίδια μέρα στην Αθήνα.
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

Τα Μέλη του ΠΑΣΥΒΕΤΑ με τον Δκτη της 110ΠΜ στη Λάρισα
υποστήριξη και φιλική τους διάθεση στην όλη μας εκδήλωση. Τέλος,
εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την
άψογη οργάνωση και πραγματοποίηση της όλης εκδήλωσης εκ μέρους του μέλους του ΔΣ Ασμχου εα Κ. Ρώτα, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Οι Βετεράνοι της Π.Α., συνεχίζοντας τις δραστηριότητές τους, σας
περιμένουν στις προσεχείς εκδηλώσεις του ΠΑΣΥΒΕΤΑ που θα γίνουν:
Α) Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στις 11:00, στα γραφεία μας,
Ημερίδα με θέμα «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΠΟ την Α.Β. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ» όπου θα προηγηθεί ομιλία του Σγου Δρ. Ιστορικού Δημητρίου
Βογιατζή «Ιστορία του Αεροδρομίου του Τατοίου»
Β) Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στις 20:00, στην Αίθουσα Τελετών
της ΛΑΕΔ, θα εορτάσουμε με συνεστίαση την επιστροφή των
«Μοιρών της Ερήμου» που έγινε τον Νοέμβριο του 1944.
Γ) Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στις 11:00πμ, στην Αίθουσα του
Αεροδικείου, Δημ. Σούτσου 40, θα γίνει η κοπή της Πρω τοχρονιάτικης μας πίτας.
ΠΡΟΣΟΧΗ σημειώστε ότι το τηλέφωνο του Συνδέσμου είναι πλέον
μόνο το 2108705197.

Ενημέρωση για τα ξίφη
Μετά το πέρας της εκδήλωσης «Τιμής και Μνήμης για τους Ήρωες Έπους
1940-1941» που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων
Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στις 22-10-2018 ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς και ο Σμήναρχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
είχαν με τον Αρχηγό του ΓΕΑ Αντιπτέραρχο ( Ι) Χρήστο Χριστοδούλου μία πολύ
ευχάριστη συζήτηση μαζί του γύρω στα δέκα με δώδεκα λεπτά με. Ο κ Αρχηγός
είπε για τα ξίφη « Να μην αγοράσει ξίφος κανείς. Είναι ντροπή αυτό. Η ΠΑ
έχει συμφωνήσει με κατασκευαστή ξιφών από τη χώρα μας για τη προμήθεια
2800 ξιφών. Η συμφωνία εντός των ημερών υπογράφεται από την υπηρεσία
προμηθειών και ελπίζει ότι με τη προμήθεια αυτή θα επιλυθεί το πρόβλημα
κατά ένα μεγάλο μέρος. Για τους αποφοιτήσαντες το 1951 θα τους δοθεί σε
ειδική τελετή πολύ Σύντομα.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Α.ΑΚ.Ε)
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη της Α.ΑΚ.Ε
και μη, σας γνωρίζουμε πως η έκδοση της τριμηνιαίας εφημερίδας «Αεροπορική Ιδέα»,
έπαψε να εκδίδεται πλέον έντυπη και εκδίδεται με ηλεκτρονική μορφή. Για όσους θα ήθελαν να την αναγνώσουν η να την εκτυπώσουν,
θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο Google:
WWW.aake.info/newspapers/

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

21/11/2018
26/11/2018.

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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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
9ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΔ

ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ TΟΥ 251ΓΝΑ
Γνωρίζεται στους Συναδέλφους Απόστρατους που ζουν (διαμένουν) στην Περιφέρεια,ότι δύναται να κλείνουν ραντεβού την επιθυμητή ημερομηνία με τις ακόλουθες διαδικασίες:
1.Επικοινωνούν με το Δ.Σ. του παραρτήματος της Ε.Α.Α.Α. που ανήκουν δίδοντας.
α)Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο β)το ΑΜΚΑ γ)το ΑΦΜ δ)την επιθυμητή ημερομηνία και ε)την
ονομασία του εξωτερικού Ιατρείου.
2.Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος ή εκλεγμένο μέλος, τα στοιχεία αυτά τα στέλνει τηλεφωνικώς
στο Γραφείο Αποστράτων του 251 ΓΝΑ,ε-πικοινωνώντας με το τηλέφωνο του Γραφείου
2107464005.
3.Τα παραπάνω στοιχεία δια Υπηρεσιακού σημειώματος δίδονται στο Γραφείο των Ραντεβού
του 251ΓΝΑ.
4.Οποιαδήποτε τυχόν διαφοροποίηση θα μεταφέρεται τηλεφωνικώς από τον εθελοντή
Απόστρατο του 251ΓΝΑ, στον αρμόδιο του παραρτήματος της Ε.Α.Α.Α..
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το μέτρο αυτό ξεκίνησε πρόσφατα δοκιμαστικώς.
Εκ της Ε.Α.Α.Α.

Αγαπητοί Συνάδελφοι της 9ης Σειράς ΣΥΔ.
Φέρνουμε στην μνήμη σας, ότι από εκείνον τον βροχερό Νοέμβριο του
1962 (5/11/1962), όπου, απ΄ολα τα μέρη της Πατρίδας μας, φτάσαμε στην
όμορφη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Ελληνικής Μακεδονίας μας,
για να παρουσιασθούμε, στην Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ),
που η έδρα της ήταν στην Α/Β Σεδες και συγκεκριμένα στην 113 Πτέρυγα
Μάχης (113 ΠΜ), μέχρι σήμερα. (5/11/2018) πέρασαν 56 συναπτά χρόνια.
Πράγματι πέρασε μια ολόκληρη ζωή. Από τότε, φυσικά, ξεκίνησε και το μεγάλο και υπέροχο ταξίδι μας στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α). Τότε ειμασταν
δεκαοκτάχρονα (18) νεαρά παιδιά και σήμερα είμαστε μεγάλοι άνδρες της
τρίτης ηλικίας (74 ετών και άνω ).Τότε ειμασταν σαράντα επτά (47) άτομα και
σήμερα μείναμε τριάντα έξι (36).Οι ένδεκα (11) Συνάδελφοί μας, δυστυχώς,
πέρασαν στην αιωνιότητα. Αιωνία η Μνήμη τους.
Μια μικρή ομάδα Συναδέλφων πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε
και πάλι μια νέα συνάντηση, χωρίς γυναίκες και παιδιά, με σκοπό αφενός μεν
να διαπιστώσουμε πόσο μας έχουν αλλάξει τα 56 χρόνια που πέρασαν από πάνω μας, αφετέρου δε, εκεί ανάμεσα σ΄ένα ποτήρι κρασί, δυο κουβέντες και
βαθειά χαραγμένες εκφράσεις, να θυμηθούμε τα παλιά, να ανανεώσουμε τις
διαπροσωπικές μας σχέσεις και να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας γεγονότα και
περιστατικά από την Ιστορική πλέον Σχολή μας και την μετέπειτα πορεία μας.
Η εν λόγω συνάντηση θα γίνει στην ΛΑΕΔ στις 26/01/2019 και ώρα 10:00
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής αποφασίστηκε, πριν από τη συναντησή
μας στην ΛΑΕΔ, να τελεσθεί στον Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΗΓΙΛΛHΣ (πλησίον
στην ΛΑΕΔ) Eπιμνημόσυνη Δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψύχων των κατωτέρω ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ Συναδέλφων μας: Αγγελακόπουλου Στάυρου, Αλεξιάδη
Δημητρίου, Αντωνάκου Ηλία, Αναστασόπουλου Ηλία, Γκάνου Αθανασίου,
Γραμματόπουλου Αθανασίου, Εμμανουήλ Εμμανουήλ, Μπονορόπουλου
Κων/νου, Μαρδίκη Χρήστου, Νικολή Νικόλαου και Τζάτζαλο Ευάγγελο.
Το Πρόγραμμα εχει ως εξης:
08:45 : Προσέλευση στον Ι.Ν ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΗΓΙΛΛΗΣ.
10:00 : Καφέ στην ΛΑΕΔ
12:00: Γεύμα στον ίδιο χώρο
14:00: Αποχαιρετισμός
Σας προσμένουμε με μεγάλη χαρά.
Επιθυμία μας να είμαστε όλοι παρόντες
Καλή Αντάμωση Αγαπητοί μας Συνάδελφοι της 9ης Σειράς
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
ΥΠΤΧΟΣ (Ε) ε.α Νεάνθης Χριστοδούλου
ΥΠΤΧΟΣ (ο) ε.α Κίμων Καλλιάρας
ΥΠΤΧΟΣ (ο) ε.α Γεώργιος Νταής
ΣΜΧΟς (ΥΥΟ) ε.α Αθανάσιος Πάνος
ΑΘΗΝΑ, 5/11/2018
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πρακτικό Σύσκεψης Υποψηφίων Προέδρων ΔΣ EAAA
1. Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου και ώρα 0930, στην έδρα της ΕΑΑΑ
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την συμμετοχή των υποψηφίων Προέδρων ΔΣ :
α. Απτχο (Ι) εα Μιχαήλ Παπαδόπουλο
β. Απτχο (Μ) εα Γέωργιο Βορρόπουλο
γ. Υπτχο (Ι) εα Μιχαήλ Κωστάκο
δ. Υπτχο (ΕΑ) εα Θεόδωρο Μπούφη
ε. Υπτχο (ΕΑ) εα Γεώργιο Καραδήμα
2. Στη Σύσκεψη δεν συμμετείχε ο Απτχος (Ι) εα Σπυρίδων Καββούρης λόγω
ανειλημμένης υποχρέωσής του ως πρόεδρου της ένωσης στο ΔΣ του ΝΙΜΤΣ.
3. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η εξέταση της πρότασης του Απτχου (Μ) εα
Γεωργίου Βορρόπουλου σχετικά με τη διενέργεια δημοσίας συζήτησης μεταξύ
των υποψηφίων προέδρων πρχοκειμένου ενημερωθεί πληρέστερα το εκλογικό
σώμα της ΕΑΑΑ επί των θέσεων αυτών.
4. Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκαν ομόφωνα τα
κάτωθι:
α. Την πραγματοποίηση δημόσιας συζήτησης στο αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ
με τη παρουσία μελών της ΕΑΑΑ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συζήτηση, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΑ.
β Την ταυτόχρονη παρακολούθηση της συζήτησης από τα
Παραρτήματα με διασύνδεση μέσω του διαδικτύου και όποιου άλλου μέλους επιθυμεί με καθορισμό συγκεκριμένου συνδέσμου (Iink), που θα αναρτηθεί έγκαιρα
στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ.
.j
γ. Η διεξαγωγή της δημόσιας συζήτησης να πραγματοποιηθεί μεταξύ 19 και
23 Νοεμβρίου.
δ. Η διαδικασία της συζήτησης να περιλαμβάνει:
(1) Πεντάλεπτη παρουσίαση των θέσεων των υποψηφίων, με δυνατότητα προβολής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού.
(2) Υποβολής έως 4 ερωτήσεων από τους παρευρισκόμενους σε κάθε υποψήφιο, με δυνατότητα τρίλεπτης απάντησης.
(3) Δίλεπτη ανακεφαλαίωση μετά το πέρας των ερωτήσεων από τους υποψήφιους.
(4) Η σειρά παρουσίασης των θέσεων των υποψηφίων, η υποβολής ερωτήσεων σε αυτούς, καθώς και η σειρά ανακεφαλαίωσης θα καθορισθεί κατόπιν κλήρωσης.
ε. Ως συντονιστής της συζήτησης προτείνεται ο Προέδρος της ΚΕΦΕ εφόσον
επιθυμεί, η οποιονδήποτε μέλος της ΚΕΦΕ (κύριο η εφεδρικό). Σε περίπτωση μη
αποδοχής από τους ανωτέρω, ως συντονιστής θα καθορισθεί άλλος ανώτατος εν
αποστρατεία αξιωματικός κοινής αποδοχής.
5. Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΑΜ παρακαλείται όπως μεριμνήσει:
α. Για υποβολή αιτήματος προς το 251 ΓNA για διάθεση του αμφιθεάτρου για
μια ημέρα μεταξύ του χρονικού διαστήματος της ανωτέρω παραγράφου 4γ και
ώρα που εξυπηρετεί το Νοσοκομείο.
β. Για τη προετοιμασία του χώρου προκειμένου καταστεί δυνατή η προβολή
της παρουσίασης των θέσεων των υποψηφίων μέσω ΗΥ ,τη μετάδοση της δημόσιας συζήτησης στα Παραρτήματα και μέσω διαδικτύου με καθορισμό link.
γ. Για την υποβολή αιτήματος προς το ΚΜΗ/ΓΕΑ και ΚΜΗ/ΓΝΑ για συνδρομή
στην ανωτέρω προετοιμασία του χώρου, εφόσον η ίδια αδυνατεί.
δ. Εφόσον υπάρχει αδυναμία της ζωντανής μετάδοσης της δημόσιας συζήτησης στα Παραρτήματα η και σε όποιους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
μέσω διαδικτύου, να βιντεοσκοπηθεί η συζήτηση και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΑ.
6. Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων στη παρ. 5 η ΕΑΑΑ παρακαλείται:
α. Να ενημερώσει εγγράφως τους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση των υποψηφίων
προέδρων και του συντονιστή της συζήτησης για καθορισμό περαιτέρω λεπτομερειών
.β. Να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΑΜ πρόσκληση συμμετοχής προς τα
μέλη για παρακολούθηση της συζήτησης και ενημέρωσης των παραρτημάτων αλλά και όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση μέσω διαδικτύου.
7. Το παρόν πρακτικό που υπογράφεται από τους παρόντες στη σύσκεψη, οι
οποίοι έλαβαν από ένα αντίγραφο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΜ, για
λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των μελών της ΕΑΑΑ.

Συνάντηση 23ης Σειράς ΣΥΔ στη Σχολή
(9-1-1979//22-11-1980)
Οι α.ε Αξιωματικοί της
23ης σειράς ΣΥΔ συναντήθηκαν για πρώτη φορά
στη Σχολή ΣΥΔ στην
Αεροπορική Βάση Σέδες
με την συμπλήρωση 40
χρόνων από την ημέρα
των εξετάσεων για την είσοδό τους στη Σχολή, τον
Σεπτέμβριο 1978 και πριν
την άρση λειτουργίας της.
Το ραντεβού δόθηκε στη
Λέσχη Αξκών της
350ΠΚΒ την Κυριακή 2
Σεπτεμβρίου 2018 περί
την 10:00, μετά συζύγων. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης και την παράθεση καφέ - εδεσμάτων, οι επισκέπτες αναχώρησαν για την σχολή.
Στον χώρο προσκλητηρίου της Σχολής έγινε παράταξη και προσκλητήριο απόντων της
23ης Σειράς ΣΥΔ, καλωσόρισμα από τον Διοικητή της ΣΥΔ Σμήναρχο (Ι) Στυλιανό Ζακουμίδη,
επίδοση αναμνηστικής πλακέτας με τα ονόματα της 23ης Σειράς, από τον Αρχηγό της
Σωτηριάδη Σωτήριο και λήψη αναμνηστικών φωτογραφιών.
Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους, λέσχη ψυχαγωγίας, αίθουσες διδασκαλίας, θαλάμους και μουσείο.
Τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους τέσσερις θανόντες συμμαθητές και κατάθεση
στεφάνου, στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων.
Το πρόγραμμα των επισκεπτών έκλεισε με γεύμα στη Λέσχη Αξκών της 350ΠΚΒ.
Η ευχάριστη και συγκινησιακά φορτισμένη μέρα έκλεισε αργά το απόγευμα με την υπόσχεση σύντομα να ξανασμίξουμε.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ασμχος ε.α. Δημήτριος Παπαδόπουλος

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Πύλης Τρικάλων σε συνεργασία με την
τοπική κοινότητα Πιαλείας στις 21 Οκτωβρίου 2018 προς τιμήν του πρώτου πεσόντα για
την Πατρίδα, Έλληνα στρατιώτη την 28Η Οκτωβρίου 1940 Βασίλη Τσαβαλιάρη από την
Πιαλεία, στεφάνι εκ μέρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
κατέθεσε το μέλος της Ένωσης μας και δημότης του Δήμου Πύλης Αντισμήναρχος ε.α.
Δημήτριος Ζιώγας.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Οι Ενώσεις αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας μετά από μελέτη διεξοδικά του σχεδίου νόμου «Περί καταβολής των διαφόρων των συντάξεων» παρατήρησαν ότι στο άρθρο 5 του εν λόγω σχεδίου, δεν καθορίζεται το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα της καταβολής της διαφοράς των συντάξεων των αποστράτων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατόπιν τούτου και επειδή οι συντάξεις, σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, έχουν αποδεσμευτεί από τις αποδοχές των ε.ε στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας οι υπ’ αριθμόν 3/18 και 4/18 αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ ορίζουν ότι η
καταβολή των διαφορών των συντάξεων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 30/11/2018,
το άρθρο του σχεδίου νόμου πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:
Παράγραφος 2 : «Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των αποστράτων Στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας γίνεται από 1/8/2012»
Παράγραφος 3 : «Η καταβολή των διαφόρων των συντάξεων των αποστράτων
Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που προκύπτουν καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 μέχρι 31/12/2018»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον αναπληρωτή διευθυντή της Ουρολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ, Σμχο (ΥΙΓ) Σιαφάκα Ιωάννη, για την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, την φιλοσοφία που τον διακατέχει, σε ότι αφορά την έγκαιρη και
σωστή ενημέρωση μου, την ειλικρινή και ανθρώπινη σχέση ιατρού προς ασθενή, καθώς και για
την πετυχημένη μου επέμβαση σε ουρολογική πάθηση μου εξασφαλίζοντας σε εμένα, αξιοπρεπή
και ποιοτική καθημερινή ζωή.
Επίσης θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στο νοσηλευτικό προσωπικό της ουρολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ, για την αμέριστη φροντίδα που επέδειξαν με χαμόγελο και προθυμία, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου.
Ο Παντοδύναμος να χαρίζει αμφότερους υγεία και δύναμη να επιτελούν το λειτούργημα τους.
Τέλος να ευχαριστήσω την ΕΑΑΑ, για τη διάθεση φιάλης αίματος για κάλυψη αναγκών μου.
Με εκτίμηση,
Ελευθέριος Σπανομήτρος
Ασμχος Ε.Α.
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ΟIΚΟΔΟΜIΚΟΣ ΣΥΝΗΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΕΛΕΧΩΝ Π.Α. Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητά μέλη του Ικάρου, στο πλαίσιο της επικοινωνίας
και ενημέρωσης σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1. ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τον Δεκέμβριο συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εκλογή της πρώτης αιρετής διοικήσεως του συνεταιρισμού μας. Σύμφωνα με το νέο καταστατικό, πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες
διαδικασίες εκλογής νέων οργάνων διοίκησης.
Παρακαλούμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτές
όχι μόνο σαν ψηφοφόροι, αλλά και σαν υποψήφια μέλη του
ΔΣ και του ΕΣ. Κατόπιν αυτού έχουν προγραμματησθεί οι παρακάτω δράσεις:
α. Υποβολή μέχρι 25 Δεκεμβρίου αίτησης υποψηφιότητας
στα γραφεία του Ικάρου, ή με email, ή με fαχ, συνοδευόμενη
από σύντομα βιαγραφικό σημείωμα (μισή σελίδα με φωταγραφία) με την διευκρίνηση υποψηφιότητας για το ΔΣ ή τα ΕΣ,

και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση του καταστατικού
και του ΚΟΛ του Ικάρου Συν. Π.Ε
β. Ενημέρωση των μελών για τους δηλώσαντες υποψηφιότητα μέσω της ιστοσελίδας μας, και έκδοση σχετικής ανακοίνωσης στην Ηχώ των Αιθέρων του Ιανουαρίου.
γ. Σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. διεξαγωγής αρχαιρεσιών στις
10 Φεβρουαρίου 2019 (1η ΓΣ), με δεύτερη στις 17
Φεβρουαρίου και Τρίτη και τελική στις 24 Φε8ρουαρίου
2019, ημέρα Κυριακή 10.00 στην αίθουσα του Αεροδικείου.
δ. Ανάληψη καθηκόντων ταυ νέου ΔΣ και ΕΣ στις 26
Φεβρουαρίου 2019. Η ημερομηνία αυτή είναι η συντομότερη
δυνατή λόγω των προβλεπομένων διαδικαστικών δραστηριοτήτων από την ισχύουσα νομοθεσίαπερί οικοδομικών συνεταιρισμών.
2. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

28η Οκτωβρίου 1940
28η Οκτωβρίου 1940.
Εν όψει της Εθνικής μας Εορτής καλό είναι να θυμηθούμε ...............
Η χώρα μας είναι η μοναδική που δέχθηκε ταυτόχρονα επιθέσεις από στρατούς τεσσάρων χωρών Αλβανίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας και Ιταλίας.
Ημέρες αντίστασης
Ελλάς 219
Νορβηγία 61, Γαλλία η υπερδύναμη της εποχής 43, Πολωνία 30, Βελγιο18,
Ολλανδία 4, Γιουγκοσλαβια3, Τσεχοσλοβακία 0, Λουξεμβούργο 0, Δανία 0
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ.
Νεκροί Έλληνες στρατιώτες κατά την διάρκεια των 219 ημερών 13676
Κατά την διάρκεια της τετραπλής κατοχής που ακολούθησε τα κατοχικά στρατεύματα
εκτέλεσαν
Αλβανοί 1165, Ιταλοί 8000, Βούλγαροι 25000, Γερμανοί 50000
Συνολικές απώλειες σε ποσοστό επί του πληθυσμού
Ελλάς 10 %
Σοβιετική Ένωση 2,8%, Ολλανδία 2,2%, Γαλλία 2%, Πολωνία 1,8%, Γιουγκοσλαβία
1,7%, Βέλγιο 1,5%
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Κάρολος Ντε Γκωλ.
Αδυνατώ να δώσω το δέον εύρος της ευγνωμοσύνης που αισθάνομαι για την ηρωική αντίσταση του λαού και των ηγετών της Ελλάδος.
Στάλιν.
Λυπάμαι διότι γηράσκω και δεν θα ζήσω επί μακρόν δια να ευγνομονω τον Ελληνικό
λαό του οποίου η αντίσταση έκρινε τον 2ον Παγκόσμιο πόλεμο.
Στρατάρχης Ζούκωφ..
Εάν ο Ρωσικός λαός κατόρθωσε να κρυώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες της
Μόσχας να συγκρατήσει και ανατρέψει τον γερμανικό χείμαρρο το οφείλει στον
Ελληνικό Λαό που καθυστέρησε τις Γερμανικές μεραρχίες που θα μπορούσαν να μας
γονατίσουν. Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το κορύφωμα της Ελληνικής προσφοράς.
Αδόλφος Χίτλερ.
Χάριν της ιστορικής αλήθειας οφείλω να ομολογήσω ότι μόνο οι Έλληνες εξ όλων
των αντιπάλων μας επολέμησαν με υπέρμετρο θάρρος και ύψιστη περιφρόνηση προς
τον θάνατον.
Τσώρτσιλ.
Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δεν αποδίδει το ελάχιστο εκείνων των πράξεών αυτοθυσίας των Ελλήνων που ήταν καθοριστικός παράγων της Νικηφόρου εκτάσεως
του κοινού αγωνιστών εθνών κατά τον Β! παγκόσμιο πόλεμο.
Ρούσβελτ
Εις την Ελλάδα παρεσχεθη την 28ην Οκτωβρίου χρόνος τριών ωρών για να αποφασίσει πόλεμο η ειρήνη αλλά οδός χρόνος και να παρείχε το η απάντηση θα ήταν η
ίδια.
ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ.

2019 Στις ανωτέρω ημερομηνίες θα γίνει και η ετήσια τακτική
ΓΣ με σκοπό την αποφυγή διπλής συνέλευσης και ταλαιπωρίας των μελών. Με την νέα οργάνωση του Ικάρου εντός της
πρώτης εβδομάδος του Ιανουαρίου θα δημοσιευθεί ο ισολογισμός και ο απολογισμός του παρελθόvτος έτους, ως επίσης
και ο απολογισμός της τριετίας του απερχόμενου ΔΣ.
3. AΠOΛOΓlΣMOΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2016-2018 ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΣ. Θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο ταυ Δεκεμβρίου
της ΗτΑ και στην ιστοσελίδα της Π.Α. και του συνεταιρισμού
μαζί με πληροφορίες για το πρόγραμμα Καρύστου και τρία
νέα προγράμματα.
Δρ Γεώργιος Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α
Πρόεδρος του ΔΣ
του ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 38/31-10-2018 απόφαση
Δ.Σ./Μ.Τ.Α., δεν δύναται να ικανοποιηθούν αιτήματα
αναφορικά με την Αναδρομική Επιστροφή ΚρατήσεωνΕπιδομάτων Πάσχα, Χριστουγέννων και Επιδόματος
Αδείας, διότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΑΝ.
1988/1939 «Περί Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»
όπως ισχύει,
«Εάν εις το τέλος εκάστου έτους εκ των αποτελεσμάτων του ισολογισμού διαπιστωθή ότι εν πάσης
φύσεως εισπράξεις και κέρδη του Ταμείου, υπήρξαν
τοιαύται ώστε, με τά την αφαίρεσιν απασών των υποχρεώσεων του Ταμείου να μείνη περίσσευμα ικανοποιητικόν και ανώτερον των προβλέψεων δια την ενίσχυσιν των αποθεματικών Κεφαλαίωνκαι εφ' όσον προβλέπεται ότι αι εισπράξεις του νέου έτους θα είναι τοιαύται ώστε να εκπληρωθώσιν όλαι αι υποχρεώσεις του
νέου έτους και αι υπέρ των Αποθεματικών Κεφαλαίων
αποθέσεις, δύναται, τη ομοφώνω προτάσει του
Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εγκρίσεως του
Υπουργού Αεροπορίας, να χορηγηθή εις τους
μερισματούχους εξαιρετικόν υπό τύπον εκτάκτου επιδόματος βοήθημα. Το βοήθημα τούτο διανέμεται κατά
τας εορτάς Πάσχα και Χριστουγέννων εις τους κατά την
εποχήν της εγκρίσεως χορηγήσεώς του τυγχάνον τας
μερισματούχους και εντός του προϋπολογισθέντος κατ'
έτος προς τούτο συνολικού ποσού. Το έκτακτον τούτο
βοήθημα, αφ' ής ήρξατο χορηγούμενον, εις ουδεμίαν
υπέρ τρίτων κράτησιν και τοιαύτην λόγω χρεών υπόκειται»,
το Δ.Σ./Μ.Τ.Α. δύναται να αποφασίζει, εγκρίνοντος
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, την καταβολή βοηθήματος κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, υπό
τύπο εκτάκτου επιδόματος εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες θετικές προϋποθέσεις βάσει αποτελεσμάτων
της εκάστοτε οικονομικής χρήσης. Το εν λόγω βοήθημα

έχει διακοπεί από το έτος 2009 λόγω της οικονομικής
κατάστασης του Ταμείου. Ως εκ τούτου, η διάταξη του
Ν. 4093/2012 υποπ. ΙΑ 6, περίπτ. 3, η οποία αφορά την
περικοπή από 01-10-2013 των επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος
αδείας στους συνταξιούχους και η οποία κρίθηκε από
το ΣτΕ ως αντισυνταγματική, δεν τυγχάνει εφαρμογής
στο Μ.Τ.Α..
2. Ομοίως το ύψος του μερίσματος δεν μπορεί να
τροποποιηθεί δεδομένου ότι, οι διαδοχικές μειώσεις της
τιμής μεριδίου μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης
ΕΚΟΕΜΑ εφαρμόζονται από 01-07-2011 και μετά κατόπιν αποφάσεων του ΔΣ/ΜΤΑ και αντίστοιχων εγκρίσεων του κ. Υ.ΕΘ.Α, κατ' εφαρμογή των ειδικών διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου [άρθρο 9 παρ. 20 ΑΝ.
1988/1939, υπ' αριθμ. 424251/22-12-1967 Απόφαση
Υ.Ε.Θ.Α. (ΦΕΚ 773/Β')] και του ΕΚΟΕΜΑ [άρθρα 29 και
30 του Ν.2913/2001 και υπ' αριθμ.
Φ.950.1/ΑΔ.933243/10-10-2001 Απόφαση ΥΦ.ΕΘ.Α
(ΦΕΚ 1417/Β'), όπως ισχύει] και όχι κατ' εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 4093/2012, στοχεύουν δε στη βιωσιμότητα του Ταμείου.
3. Αναφορικά με τις περικοπές μερίσματος που διενεργεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ. με δικές της ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του αθροίσματος των συντάξεων
(κυρίων, επικουρικών, μερισμάτων κλπ.) εκάστου συνταξιούχου, κατ' εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4093/2012,
το Μ.ΤΑ δεν δύναται και δεν δικαιούται να επέμβει ή να
παρέμβει. Επί του ζητήματος αυτού το Ταμείο έχει ζητήσει και αναμένει την παροχή σχετικών οδηγιών από
την Εποπτεύουσα Αρχή.
4. Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2103675056- 5057 και 5052.
Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2018
ΓΙΑ ΤΟ Μ.Τ.Α.
Σμχος (Ο) Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
(Του υποπτεράρχου Χ. Δ. Σκεπαρνάκου)
Σε δύο ειδικά αφιερώματα στο βιβλίο μου «ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» περιγράφω τις αρετές του, ως πρότυπο αξιωματικού και ανθρώπου, χωρίς
να αναφέρω το όνομά του για να μην πληγώσω τη σεμνότητά του. Καταχωρώ ως έχει το δεύτερο αφιέρωμα,
πολύ ευρύτερης σημασίας από ένα συνήθη επικήδειο
και ως εκ τούτου εκτενέστερο.
«Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της»
«Στη Σχολή είχε μετατεθεί και ο σμηναγός που είχα
στην Κρήτη, που τραγουδούσε το «πότε θα κάνει ξαστεριά» και ασκούσε τα καθήκοντα του επιτελή ασφαλείας της 115 Π.Μ. κατά τον υποδειγματικό τρόπο που
περιέγραψα σε προηγούμενες σελίδες. Προφανώς λόγω της προϋπηρεσίας του, αλλά και των άριστων εκθέσεων που είχε στο φάκελό του, είχε επιφορτιστεί και
στη Σχολή με τα ίδια καθήκοντα. Ο διοικητής που γνώριζε τις φιλικές σχέσεις που είχα μαζί του, με κάλεσε
κάποια ημέρα και με ρώτησε: «Τι έπαθε ο φίλος σου;»
«Εξεπλάγην και ρώτησα τι συμβαίνει». «Κάνεις πως

δεν ξέρεις;» με ξαναρώτησε. Μου εξήγησε ότι είχε κάνει αναφορά και ζητούσε να μετατεθεί στην Τανάγρα,
σε Μοίρα F-104 και μου ζήτησε να τον πείσω να την
ανακαλέσει. Πήγα, τον βρήκα αλλά ήταν ανένδοτος.
Μόλις είχε κλείσει τον πρώτο κύκλο της υπηρεσίας του
σε Πολεμική Μοίρα και το αίτημά του ήταν εντελώς παράλογο, πολύ περισσότερο όταν τα F-104 εκείνη την
εποχή αντιμετώπιζαν σοβαρό τεχνικό πρόβλημα ασφαλείας, από το οποίο είχαμε πολλά ατυχήματα. Κατάλαβα
ότι κάποιος σοβαρός λόγος υπήρχε και τον πίεσα να
μου πει, υποσχόμενος ότι θα μείνει μεταξύ μας…..
«Γνωρίζετε –μου είπε – πώς ασκούσα τα καθήκοντα
του επιτελούς ασφαλείας στην Κρήτη. Εδώ δε θέλουν
επιτελή, θέλουν ρουφιάνο και ο μόνος τρόπος να απαλλαγώ είναι να ζητήσω μετάθεση για τα F-104». Αν και
τον γνώριζα καλά έμεινα κατάπληκτος μπροστά στο μεγαλείο εκείνου του αξιωματικού…. Πήγα στο διοικητή,
του είπα ότι είναι αμετάκλητη η απόφασή του και γνωρίζοντας ότι η εισήγησή μου δε θα τελεσφορήσει του

πρότεινα να τηλεφωνήσει στο ΓΕΑ και να ζητήσει να
μη γίνει δεκτό το αίτημά του. «Τρελός είσαι;» μου είπε,
«Στο ΓΕΑ ψάχνουν για θύματα και μόλις ιδούν ότι ζητάει να πάει στα F-104 θα τον πάρουν τσιμπητό». Και
έτσι έγινε. Είχε επαγγελματική κατάρτιση, προσφορά
στην υπηρεσία και σπάνιο ήθος για να φτάσει πολύ ψηλά και να προσφέρει περισσότερα, αλλά αποστρατεύτηκε πρόωρα το 1982, προφανώς επειδή τον «βάραινε» το γεγονός ότι στο βαθμό του σμηναγού είχε μετατρέψει σε λειτούργημα μια αμαρτωλή υπηρεσία. Ο
άκριτος και αχαλίνωτος αντιχουντισμός είχε αντικαταστήσει την πρακτική της χούντας. Το όνομά του δεν
έχει σημασία και η αναγραφή του θα πλήγωνε τη σεμνότητα που τον χαρακτηρίζει. Άλλωστε δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό η αποστρατεία του, ούτε πρωτοφανές στη νεώτερη και στην αρχαία Ιστορία της
Ελλάδας, που τρώει τα καλύτερα παιδιά της, αυτά που
την ανεβάζουν ψηλά και την κρατούν όρθια σε δύσκολους καιρούς».
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Ελληνόγλωσσα ‘‘μαργαριτάρια...’’

Σ

το υπ’αρθμ. 541 τεύχος Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2016 της
Ηχούς των Αιθέρων(ΗτΑ) και στο υπ΄αριθμ. 253 τεύχος ομοίως Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017 των Νέων του Συλλόγου
Αποφοίτων Σ. Τ. Υ. Α ( Σ. Α. Σ) δημοσιεύθησαν κάποιες απόψεις και
στοιχεία με θέμα: ‘‘Η σοφία της ελληνικής γλώσσας και οι συνέπειες
της κατάργησης του πολυτονικού συστήματος ‘‘.
Στο παρόν άρθρο θα παρατεθούν κάποια γλωσσικά σφάλματα
από γραμματικής και συντακτικής απόψεως, φαινόμενο, το οποίο
είναι ‘‘απότοκο’’, κυρίως, της ηθελημένης (σκοπιμότης) ή μή ηθελημένης (ελλιπής παιδεία) εσφαλμένης χρήσης της καθομιλουμένης
νεοελληνικής γλώσσας (Δημοτική) ή ακόμα και σφάλματα ΄΄εκ παραδρομής΄΄. . .
Με την παράθεση των εν λόγω γλωσσικών σφαλμάτων δεν επιδιώκεται ούτε η αυτοπροβολή αλλ΄ούτε και ο αυτοπροσδιορισμός
μου ως‘‘δασκάλου’‘ της γραμματικής και του συντακτικού αρχαίων
ελληνικών. Απλώς, εξ΄αιτίας της συχνότητος πικρίας και αγανακτήσεως, που διακατέχομαι, όταν ακούω- και ακόμα χειρότερα, όταν
διαβάζω, δυστυχώς-, τέτοιου είδους ‘‘μαργαριτάρια’‘, πήρα αυτοβούλως την απόφαση ν΄ασχοληθώ με το αντικείμενο του θέματος!
Και τούτο, για να τα θυμηθούμε ή να τα γνωρίσομε οι μεγαλύτεροι
-όσοι δεν τα ενθυμούμεθα ή δεν τα γνωρίζομε - αλλά κυρίως για να
τα γνωρίσουν οι νεότεροι, που δεν τα γνωρίζουν, δυστυχώς, -δεν
γνωρίζουν δηλ. ότι, ενδεχομένως, τα ‘’μαργαριτάρια’’ αυτά είναι
γλωσσικά σφάλματα-, λόγω ανεπαρκούς διδασκαλίας των αρχαίων
ελληνικών! Άλλωστε η επανάληψη δεν βλάπτει, απεναντίας είναι
‘‘η καλύτερη δασκάλα’‘. . .
Κάποια από τα εν λόγω ‘‘μαργαριτάρια’‘. . . έχουν δημοσιευθεί παλαιότερα στην ΗτΑ και σ΄ άλλα, ενδεχομένως, έντυπα και έχουν επισημανθεί, τουλάχιστον κάποια εξ΄αυτών, από τηλεοράσεως από
διακεκριμένους γλωσσολόγους –καθηγητές.
Τα σφάλματα αυτά δεν διαπράττονται μόνο από νέους, που εν μέρει είναι και δικαιολογημένοι, λόγω ανεπαρκούς διδασκαλίας των
αρχαίων ελληνικών, όπως μνημονεύεται ανωτέρω, αλλά μερικές
φορές, δυστυχώς, και από ‘’φτασμένους’‘ δημοσιογράφους, διανοούμενους, δημόσιους λειτουργούς, πολιτικούς και άλλους. .
Είναι αλήθεια ότι όλοι μας, μερικές φορές, στον προφορικό μας
λόγο, στη καθημερινότητά μας, διαπράττομε τέτοιου είδους σφάλματα ‘‘εν τη ρύμη’‘του λόγου μας. Δεν επιτρέπεται όμως να τ΄ αποτυπώνομε στον γραπτό μας λόγο!
Κατ’αρχάς, πολλοί για ν’αποδόσουν την έννοια:αρχικά, στην αρχή,
πρώτα-πρώτα, ’‘εν πρώτοις’‘. . . χρησιμοποιούν το’‘κατ’αρχήν’‘. Είναι
λάθος. Το σωστό είναι ‘‘κατ΄αρχάς’‘. Το ‘‘κατ΄αρχήν’‘ διαφοροποιείται από το ‘‘στην αρχή’‘(έναρξη). Το’‘κατ΄αρχήν’‘ αναφέρεται στο
‘‘αρχή’‘= αρχή, εξουσία (αρχή άνδρα δείκνυσι). Κατ΄ εξαίρεση σε κάποιες περιπτώσεις το ΄΄κατ΄αρχήν΄΄δύναται να χρησιμοποιηθεί –
στον προφορικό, κυρίως, λόγο- με την έννοια του ΄΄γενικά, κατά
κανόνα…΄΄.
Χρησιμοποιείται επιθετικός προσδιορισμός – ο επιθετικός προσδιορισμός, κατά κανόνα συμφωνεί με το ουσιαστικό, που προσδιορίζει, κατά γένος, αριθμό και πτώση - διαφορετικού γένους εκείνου
του ουσιαστικού, που προσδιορίζει. Τούτο συμβαίνει συνήθως με:
-Τη χρήση μετοχής ρήματος(επιθετικός προσδιορισμός) αρσενικού γένους, που προσδιορίζει ουσιαστικό θηλυκού γένους. Π. χ. .
. . . των συντρεχόντων προυποθέσεων. . ! αντί του ορθού των συντρεχουσών. . .
-Το τριτόκλιτο αριθμητικό επίθετο:είς, μία, έν. Ακούμε π. χ είκοσι
ένα χιλιάδες Ευρώ. . . αντί του ορθού είκοσι μία. . . , είκοσι ένα άνδρες. . . αντί του ορθού είκοσι ένας. . . .
Με το ως άνω αριθμητικό, πέραν του συντακτικού γίνεται,
κατ’εμέ, και γραμματικό λάθος. Ακούμε π. χ την ‘‘αισθησιακή’‘ κατά
τα άλλα κυρία, εκφωνήτρια του καιρού από τηλεοράσεως, να λέει:’‘Η
θερμοκρασία θα κυμανθεί από εικοσιέναΝ έως. . . . Το ορθότερο είναι από εικοσιένα. . . , χωρίς Ν στην κατάληξη! Τούτο συμβαίνει,
όταν μεταφέρει κάποιος το αρσενικό του αριθμητικού από την τρίτη
στη πρώτη κλίση της δημοτικής και προσπαθώντας να το διαφοροποιήσει, προφανώς, από το ουδέτερο –η πρώτη κλίση δεν έχει ουδέτερο- λέει στην αιτιατική πτώση τον έναΝ, κανέναΝ. . . Για το ουσιαστικό π. χ γέρων-ντος (τριτόκλιτο) δεν λες, όταν το μεταφέρεις
στη πρώτη κλίση της δημοτικής, στην αιτιατική πτώση τον γέρονταΝ,
αλλά τον γέροντα, χωρίς Ν στην κατάληξη! Ηχητικά και μόνο δεν
‘‘στέκει’‘η κατάληξη Ν!
Αφού μνημονεύσαμε παραπάνω. . . ‘‘τα του καιρού’‘, ας μνημονεύσομε εδώ και την εσφαλμένη φράση, που ‘‘ενίοτε’‘ χρησιμοποιείται κατά την. . εκφώνηση του καιρού: Yπό του μηδενός. . , αντί του
ορθού:. . . υπό το μηδέν. . .
Πολλοίσυγχέουν τοότιμε το ό, τι. Γράφουν:. . . ότι και νασυμβεί.
. . αντί του ορθού:. . . ό, τι και. . . Το ότι είναι ειδικός σύνδεσμος (ότι,
ως). Το ό, τι = όποιο, οποιοδήποτε, εκείνο το οποίο. . , είναι ουδέτερο
της ‘‘αρχαίας’‘ αναφορικής αντωνυμίας : ός, τις - ή, τις - ό, τι. Η εν λόγω αντωνυμία ‘‘απαντά’‘και με κενό στη θέση του κόμματος: ός τις –
ή τις - ό τι.
‘‘Γραμματική κακοποίηση’‘ γίνεται επίσης και με τα τριτόκλιτα τριγενή και δικατάλικτα επίθετα με κατάληξη –ης, ες, μεταφέροντάς τα
στη πρώτη κλίση της. . . καθομιλουμένης, όπως : διεθνής, επιμελής
κ. ά. Λένε π. χ: του διεθνή οργανισμού αντί του ορθού:του διεθνούς.
. . Και πώς θα πεις τον πληθυντικό στην πρώτη κλίση της
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δημοτικής;Πώς θα πεις το ουδέτερο; Θα τα καταργήσομε ; Όχι βέβαια!
Παρασυρόμενοι πολλοί από τα ως άνω τριτόκλιτα επίθετα και
από ανεπαρκή γνώση της γραμματικής. . . χρησιμοποιούν το επίρρημα-επιρρηματικό σχηματισμό ‘‘επί κεφαλής’‘ –και επικεφαλής-ως
ένα από τα ως άνω επίθετα και λένε : Του επι κεφαλή της ομάδος. !
Αντί του ορθού: Του επι κεφαλής.
Ως επίρρημα, ο εν λόγω σχηματισμός δεν κλίνεται. Δύναται όμως,
κατ΄εξαίρεση, να χρησιμοποιηθεί συντακτικώς, ως έχει, ως υποκείμενο ρήματος, ως κατηγορούμενο ή και ως αντικείμενο και –κάπως σπάνια –ως επιθετικός προσδιορισμός. π. χ. Ο επί κεφαλής της
ομάδος έδωσε εντολή. . . ή επί κεφαλής της ομάδος είναι ο. . .
Τα τοπικά-χρονικά επιρρήματα :ένθεν και ένθεν, εντεύθεν- κακείθεν, όθεν-οπόθεν, πανταχόθεν, παλαιόθεν, ανέκαθεν κ. ά, αν
χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς πρόθεμα
προθέσεων ή άλλων λέξεων. Είναι λάθος να λέμε π. χ: από ανέκαθεν. .
Ακούμε πολλούς να λένε: Η Σάμο. . , η λεωφόρο. . , η πλήρη διαλεύκανση. . . παραλείποντας στην ονομαστική πτώση την κατάληξητελικό σίγμα (ς), προφανώς από ‘‘γραμματική. . . πενία’‘!
Πολλοί αναφερόμενοι στον ‘’πατέρα’’ –ιερέα χρησιμοποιούν το
άρθρο της ονομαστικής πτώσεως με την κλητική πτώση του ονόματος ‘‘ο πατήρ’‘. Λένε δηλ. ο πάτερ αντί του ορθού: Ο πατήρ( πατέρας).
Βέβαια στην καθομιλουμένη(Δημοτική) έχει επικρατήσει, σε κάποιες
περιπτώσεις, η χρήση του άρθρου ονομαστικής με το όνομα ΄΄ο πατήρ΄΄ στην κλητική πτώση. Λέμε π. χ: ΄΄Ο πάτερ Κοσμάς, ο
Αιτωλός…΄΄.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη μετοχή-επιθετικό προσδιορισμό-’‘ο διευθύνων’‘. Λένε:. . Τον διευθύνον σύμβουλο. . . , αντί του
ορθού τον διευθύνοντα. . . εκλαμβάνοντάς το, εσφαλμένα, ως δευτερόκλιτο!
Κάποιοι χρησιμοποιούν τη φράση: Άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου.
. . Αντί του ορθού : Άνοιξε ο ασκός. . . Ο Αίολος ένα είχε ασκό. .
Άλλοι πάλι χρησιμοποιούν τη λέξη ‘‘σπουδή’‘για ν΄αναφερθούν
στην παιδεία-εκπαίδευση. . . Είναι λάθος. Η λέξη σπουδή στον ενικό
σημαίνει βιασύνη. Το ορθό είναι, αναφερόμενοι στην παιδεία, οι
σπουδές στον πληθυντικό.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το επίθετο ακριβής-ες, που συγχέεται με το ουσιαστικό-επίθετο ‘‘ακριβός’‘. Λέγουν π. χ:. . . το ακριβό
πρόγραμμα της εκδήλωσης. . . , αντί του ορθού. . το ακριβές. .
Σύγχυση γίνεται, επίσης, με τα ουσιαστικά:Δημοφιλία και
Δημοτικότητα. Το πρώτο – Δήμος(Λαός)+φιλία-αφορά στην αγάπη
προς τον Λαό(Δήμο). Δηλ. το δεύτερο συνθετικό αναφέρεται στο
πρώτο(συνθετικό). Λέμε π. χ: Αστυφιλία, βιβλιοφιλία, ζωοφιλία κ.
ά. . . Το δεύτερο ουσιαστικό (δημοτικότητα) αναφέρεται στην αγάπη
από τον Δήμο(Λαό) σε κάποιον. Είναι λάθος να λέμε π. χ:. . η δημοφιλία του Πρωθυπουργού ΄΄έπεσε΄΄ στο 20ο/ο. Το σωστό είναι η. . δημοτικότητα. .
Ο κάτοικος της Συρίας δεν είναι Σύριος αλλά. . . Σύρος, με
οξεία κατά το πολυτονικό σύστημα, γιατί με περισπωμένη –κατά το
ίδιο σύστημα- είναι το νησί Συρος. . .
Χρησιμοποιώντας κάποιοι στο γραπτό λόγο τη δοτική πτώση του
ονόματος ‘‘ισχύς’‘ -τριτόκλιτο, θηλυκού γένους-γράφουν: τίθεται εν
ισχύΕΙ αντί του ορθού εν ισχύΙ.
Πολλοί γράφουν: ΔιαχείρΗση αντί του σωστού: ΔιαχείρΙση.
Το ουσιαστικό είναι παράγωγο του ρήματος διαχειρίζομαι.
Αντιθέτως με ήτα(η) στη συγκεκριμένη συλλαβή γράφονται τα παράγωγα ουσιαστικά ‘‘συνηρημμένων’‘ρημάτων. Π. χ : ‘‘ΕκτίμΗση’‘
του εκτιμάω-ώ.
Είμαι 77 χρονών. . . ! Είμαι όντως 77 αλλά όχι χρονών αλλά χρόνων. Το ουσιαστικό είναι δευτερόκλιτο αρσενικό και όχι πρωτόκλιτο
για να τονίζεται στη λήγουσα της γενικής πτώσεως του πληθυντικού.
Ο ιατρός όμως, που χειρουργεί δεν είναι χειρούργος αλλά χειρουργός, ενώ ο άνθρωπος, που ‘’φέρει. . . ’’ τον Χριστό δεν ονομάζεται
Χριστόφορος αλλά Χριστοφόρος.
Έρριξα. . . τον ψήφο μου στην κάλπη. . . Το σωστό είναι την ψήφο
μου. . . Το ουσιαστικό είναι δευτερόκλιτο θηλυκού γένους.
Εσφαλμένη χρήση από συντακτικής απόψεως γίνεται και με τα
ρήματα:Διαφεύγω, δράττομαι, εκφεύγω, εξέρχομαι, επιμελούμαι, παρεκκλίνω, προηγούμαι κ. α. Τα ρήματα αυτά συντάσσονται
με γενική. Το αντικείμενο δηλ. -στο αντικείμενο μεταφέρεται η ενέργεια του ρήματος-είναι στη γενική πτώση. Π. χ δράττομαι της ευκαιρίας. . . , διέφυγε της συλλήψεως. . , παρέ(ξέ)κλινε τηςπορείας.
. . , επιμελούμαι του’‘REPORTAZ’‘. Είναι λάθος η χρήση αιτιατικής
πτώσεως. Δεν είναι σωστή π. χ η φράση: το REPORTAZ επιμελήθηκε ο. . . . , ή διέφυγε τη σύλληψη. . .
Σύγχυση γίνεται, από συντακτικής επίσης απόψεως, και με τα ρήματα:Απολαμβάνω και απολάυω. Δεν είναι σωστή η φράση:
Απολαμβάνει των προνομίων. . Το σωστό είναι:Απολαύει των
προνομίων. . Και τούτο γιατί το (απο)λαμβάνω συντάσσεται με αιτιατική, ενώ το απολαύω με γενική. .
Σύγχυση γίνεται, επίσης, και με τα ρήματα παρασκευάζω-κατασκευάζω. Το παρασκευάζω χρησιμοποιείται στη ‘‘γαστρονομία’‘,
επί τροφών-ποτών, υγρών, στη φαρμακοβιομηχανία(φάρμακα), σε

κάποιες χημικές ενώσεις –αντιδράσεις. . . Το κατασκευάζω είναι
’‘βαρύτερο’‘. . . Κατασκευάζω φράχτη, τοίχο, τραπέζι, , εργαλεία, μηχάνημα. . .
Πολλοί ομιλητές σε εθνικές, κυρίως, επετείους κλείοντας την
ομιλία τους αναφωνούν:Ζήτω το Εθνος, ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Το δεύτερο είναι λάθος. Το ‘‘ζήτω’‘είναι προστακτική ενεστώτος του
ρήματος ‘‘ζήω-ώ’‘και τρίτο πρόσωπο ενικού, ενώ το ‘‘Ένοπλες
Δυνάμεις’‘είναι υποκείμενο τρίτου προσώπου, αλλά πληθυντικού
αριθμού. Κατά συνέπεια και το ρήμα πρέπει να είναι στον πληθυντικό
αριθμό. Πρέπει να είναι δηλ. ’‘ζήτωσαν’‘. . .
Εδώ θα πει κάποιος: Γιατί λέμε την ΄΄παροιμιώδη΄΄ φράση: ΄΄Τα
παιδία παίζει΄΄, όπου το ρήμα είναι στον ενικό αριθμό, ενώ το υποκείμενο στον πληθυντικό; Η εν λόγω φράση είναι- για τους γνωρίζοντες τα αρχαία ελληνικά- η λεγόμενη ΄΄αττική σύνταξη΄΄, που είναι μια εξαιρετική ΄΄ιδιοτροπία΄΄ της αρχαίας και η οποία δεν
΄΄απαντάται΄΄ στη καθομιλουμένη-νεοελληνική γλώσσα. Αττικής
σύνταξης επίσης είναι, ως γνωστόν, και η ΄΄φιλοσοφική΄΄ ρήση:
΄΄Τα πάντα ρει΄΄(Ηράκλειτος). Στην αττική δηλ. σύνταξη παρατηρείται το φαινόμενο να είναι το ουδετέρου γένους υποκείμενο στον
πληθυντικό αριθμό και το ρήμα στον ενικό!
Λάθος είναι επίσης η χρήση οριστικής αντί προστακτικής έγκλισης. Λένε π. χ: Επέστρεψέ μου το βιβλίο. . . . αντί του ορθού:
Επίστρεψέ μου. . . Και τούτο γιατί η προστακτική δεν. . παίρνει αύξηση.
Είναι λάθος (γραμματικό-ορθογραφικό) το να γράφει κανείς π. χ
: απεφεύχθΕΙ η σύγκρουση. . . Εφ΄όσον χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος του ρήματος, πρέπει να χρησιμοποιείται ο παθητικός αόριστος
της αρχαίας. Δηλ. απεφεύχθΗ (και αποφεύχθηκε). . .
Λένε κάποιοι, δημοσιογράφοι κυρίως: Το αυτοκίνητο π. χ άνηκε.
. . ! αντί του ορθού ανήκε. . . Το ρήμα είναι: ανήκω.
Διερχόμενος, τέλος, “πεζή”, προ πολλών ετών, έμπροσθεν του
Υπουργείου Εργασίας επί της οδού Πειραιώς, παρετήρησα άνωθεν
της κυρίας εισόδου την επιγραφή: ‘‘Γραφείο Εργασίας Αναπήρων’‘.
Ρώτησα τον θυρωρό: ‘‘Εδώ εργάζονται οι ανάπηροι;’‘ Εκείνος
απάντησε: ‘‘Οχι, εδώ ψάχνουν για εργασία οι ανάπηροι΄΄ !
Συνεβούλευσα τον θυρωρό να πει στους προϊσταμένους του να
συμπληρώσουν την επιγραφή με τη λέξη:. . . . ’‘Ευρέσεως’‘. . .
Ανεξαρτήτως του αν το είπε ή όχι ο θυρωρός στους προϊσταμένους
του, ένα είναι γεγονός: Ότι η επιγραφή παρέμενε ως είχε και μετά
την παρέλευση ετών, όταν ‘‘διήλθα εκ νέου’‘απο το ίδιο σημείο. . . !
Θα μπορούσε εδώ, συμπληρωματικά, ν΄αναφέρει κανείς τη χρήση των greeklish(χρήση λατινικών χαρακτήρων ), που τείνει να πάρει
διαστάσεις και να επιφέρει σοβαρότατο πλήγμα στη γλώσσα μας!
Κατεγράφησαν νομίζω, αρκετά από τα συνήθως επαναλαμβανόμενα γλωσσικά. . . σφάλματα. Ελπίζω δε - και θέλω να πιστεύω-, ότι
δεν ΄΄διεπράχθη΄΄ κάποιο. . . άλλο σφάλμα για τα ως άνω γλωσσικά
σφάλματα, που εξετέθησαν. Και το σημειώνω τούτο γιατί ούτε ‘‘συνεβουλεύθην’‘κάποιον αλλ΄ ούτε και προσέφυγα σε κάποιο βοήθημα. . Απλώς, ανέσυρα από το ‘‘υποσυνείδητό’‘ μου, όσα από τα ως
άνω σφάλματα είχα εναποθέσει στον χώρο αυτόν(υποσυνείδητο)
από τα χρόνια του Γυμνασίου, προσθέτοντας σ΄αυτά και κάποια άλλα,
που υπέπεσαν αργότερα στην αντίληψή μου.
Το φαινόμενο αυτό της ‘‘διάβρωσης’‘, της διαστρέβλωσης –αλλοίωσης δηλ. της γλώσσας μας από συντακτικής και γραμματικής
απόψεως, είναι αποτέλεσμα, όπως σημειώνεται και στον πρόλογο,
είτε αδιαφορίας ή \ και σκοπιμότητος, είτε- το και πιθανότερο - κακής
παιδείας ή ημιμάθειας, λόγω της ανεπαρκούς διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών ή ακόμα και γλωσσικό σφάλμα. . εκ παραδρομής!
Με τα συνεχώς επαναλαμβανόμενα και ΄΄ολονέν΄΄αυξανόμενα
τέτοιου είδους γλωσσικά σφάλματα χάνεται, δυστυχώς, ο ΄΄πλούτος΄΄της μητρικής μας γλώσσας. . .
Το φαινόμενο αυτό επιβάλλεται να περιορισθεί στο ελάχιστο.
Πρέπει να μαθαίνομε όλοι από τα λάθη μας. Οι γονείς να βοηθούν
και να ‘‘εξωθούν’‘ τα παιδιά τους στο να μαθαίνουν και να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα, την μητρική τους γλώσσα.
Βεβαίως το κύριο βάρος ‘‘πέφτει’‘ στους δασκάλους, στους καθηγητές.
Είναι καιρός να επιστρέψομε στη κλασσική παιδεία, στ΄αρχαία
ελληνικά, στη. . μητρική μας γλώσσα, στη σωστή Ελληνική γλώσσα.
. Πρέπει ν΄αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών
στα σχολεία. Δεν νοείται τ΄αρχαία ελληνικά να διδάσκονται στις ξένες χώρες και εμείς να επιδιώκουμε. . . να απεμπολήσομε την ‘‘κληρονομιά’‘ των προγόνων μας. Είναι γνωστές οι διάφορες κινητοποιήσεις-διαδηλώσεις μαθητών-καθηγητών, που έλαβαν χώρα στο
Βέλγιο πχ εξ αιτίας της απόφασης περιορισμού ή κατάργησης διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από τους αρμόδιους φορείς της
εν λόγω χώρας.
Δεν έχομε το δικαίωμα να γίνομε οι νεκροθάφτες της μητρικής
μας γλώσσας με την κατάργηση σχεδόν των αρχαίων ελληνικών,
την κατάργηση του πολυτονικού συστήματος, την καθιέρωση-επιβολή της εσφαλμένης ‘‘εν πολλοίς’‘ χρήσης της καθομιλουμένης
Νέας Ελληνικής γλώσσας(Δημοτική), τη χρήση των greeklish…. !
Η αλλοίωση, ΄΄καθ΄οιονδήποτε τρόπον΄΄ της μητρικής μας
γλώσσας, φοβούμαι, ότι θα έχει, αργά ή γρήγορα, επιπτώσεις και
στην εθνική μας ταυτότητα, με ό, τι αυτό συνεπάγεται!
Τηλ. κιν. 6983527380 Δεκέμβριος 2017
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τις 22 Δεκεμβρίου του 2018 συμπληρώνονται 100 χρόνια
από την εξαφάνιση του πρώτου Αρχηγού της Ναυτικής μας
Αεροπορίας, Πλωτάρχη Αριστείδη Μωραϊτίνη.
Ο Αριστείδης Μωραϊτίνης, Σημαιοφόρος ακόμη του Πολεμικού
Ναυτικού, πήρε μέρος στην πρώτη στον κόσμο πολεμική αποστολή ναυτικής συνεργασίας την 24-01-1913, κατά τους
Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Στην αποστολή αυτή ο
Μωραϊτίνης, ως παρατηρητής, κατήρτισε το πρώτο στον κόσμο
από αέρα πολεμικό σχεδιάγραμμα των δυνάμεων και των θέσεων
του εχθρού τον οποίο και βομβάρδισε. Υπήρξε πρωτεργάτης για
τη Δημιουργία της Αεροπορίας Ναυτικής Συνεργασίας όταν, το
έτος 1914, ίδρυσε τη Ναυτική Σχολή Αεροπορίας στο 19ο χιλιόμετρο της οδού Σκαραμαγκά – Ελευσίνας. Με αυτοπεποίθηση και
έχοντας φωτεινό οδηγό του οράματος της αναγεννώμενης
Πατρίδας, έπεισε τους ιθύνοντες για τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα του νέου όπλου της Αεροπορίας. Άλλωστε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, από το 1912, όταν έστειλε τους πρώτους αξιωματικούς στη Γαλλία για εκπαίδευση, είχε δηλώσει «το αεροπλάνο
ενδείκνυται ως το όπλο των αδυνάτων. Η ριψοκίνδυνος μάλιστα
και τολμηρά φύσις των Ελλήνων θα καταστήσει τούτο λαμπρόν
εν πολέμ όπλον …»
Έτσι λοιπόν προμηθεύτηκε δύο αεροσκάφη Sopwith Greek
Seaplane (Gunbus), τα οποία χαϊδευτικά αποκαλούσαν
«Γάιδαρος» και «Σούπερ Γάιδαρος», με τα οποία γινόταν η αρχική
και προκεχωρημένη εκπαίδευση αντίστοιχα.
Με τα δύο αυτά αεροσκάφη άρχισε η εκπαίδευση των πρώτων
στελεχών, η αρχική με το «Γάιδαρο» και η προκεχωρημένη με το
«Σούπερ Γάιδαρο».

Το έτος 1917, που ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος βρισκόταν σε
κρίσιμη φάση, οι Σύμμαχοι έτειναν χείρα βοηθείας στην Πατρίδα
μας. Τότε ο Πλωτάρχης Α. Μωραϊτίνης έσπευσε στο Μακεδονικό
μέτωπο όπου εντάχθηκε στις Βρετανικές Αεροπορικές δυνάμεις,
οι οποίες του προσέφεραν άφθονα υλικά και μέσα ώστε να δημιουργήσει μια σημαντική Ναυτική Αεροπορική δύναμη. Σύντομα
αναγνωρίσθηκε από τους συμμάχους ως εξέχουσα Αεροπορική
φυσιογνωμία για την εξαίρετη δρτάση του σε ολόκληρο το
Μακεδονικό μέτωπο. Η φήμη του Μωραϊτίνη ξεπέρασε ακόμη και
τα σύνορα της Ελλάδας. Ο «Fearless Aviator» (άφοβος αεροπόρος) και ο «άσσος» των αεροπόρων της Μεσογείου, χαρακτηρίστηκε επίσημα από τους Συμμάχους. Οι αντίπαλοί του όταν αντιλαμβάνονταν την παρουσία του Μωραϊτίνη στη μάχη τρέπονταν
σε φυγή, μέχρι που αναγκάστηκαν να φέρουν στο μέτωπο νέα τελειότερα αεροσκάφη για να τον αντιμετωπίσουν.
Με την λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε μέρος στη
Συμμαχική αποστολή της συμβολικής κατάληψης της
Κωνσταντινούπολης. Οι Σύμμαχοι ήταν αντίθετοι με τη συμμετοχή
στην επιχείρηση αυτή, αλλά κατόπιν επιμονής του Μωραϊτίνη δέχτηκαν τη συμμετοχή ενός Σμήνους, χωρίς όμως να φέρουν τα
αεροσκάφη αυτά τα σήματα και τα χρώματα της Ελλάδας. Ο
Μωραϊτίνης προσποιήθηκε ότι δέχεται τον όρο των Συμμάχων
και τη 2α Νοεμβρίου του 1918 το Σμήνος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Αγίου Στεφάνου. Ο Τούρκος διοικητής του αεροδρομίου ενοχλήθηκε από την παρουσία του Ελληνικού Σμήνους
και διαμαρτυρήθηκε στους Συμμάχους. Ο Μωραϊτίνης τότε συνέλαβε τον Τούρκο διοικητή, τον κλείδωσε στο γραφείο του και τοποθέτησε φρουρό. Αμέσως μετά, αψηφώντας τις συστάσεις των

Συμμάχων, διέταξε τα πληρώματα του Σμήνους και ολονυχτίς
έβαψαν τα αεροσκάφη με τα ελληνικά σήματα και χρώματα, που
είχαν φέρει μαζί τους και στα ξημερώματα πέταξαν σε σχηματισμό
πάνω από την Κωνσταντινούπολη ξεσηκώνοντας τους Έλληνες
της Βασιλεύουσας, οι οποίοι ζητωκραύγαζαν από τα μπαλκόνια
και τους εξώστες των σπιτιών τους.
Θα απαιτούνταν πολλές σελίδες για να εξιστορήσουμε τα κατορθώματα και τη δράση του Α. Μωραϊτίνη, η οποία ξεπερνούσε
τα όρια της Πατρίδας μας.
Την 22α Δεκεμβρίου του 1918, ο Αριστείδης Μωραϊτίνης σε
μια συνηθισμένη πτήση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, αψηφώντας τον κίνδυνο από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χάθηκε πάνω από τις κορυφές του Ολύμπου, βυθίζοντας στη θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και τους Συμμάχους. Από τότε κανείς ποτέ
δεν έμαθε τίποτα για τις λεπτομέρειες της εξαφάνισής του, η οποία
συνέπεσε με μια κρίσιμη για την Πατρίδα μας περίοδο.
Πολλά λέχθηκαν και ακόμη πιο πολλά γράφτηκαν τόσο από
τον Ελληνικό όσο και τον Διεθνή Τύπο, ακόμη και τούτο: «Αν ζούσε ο Μωραϊτίνης θα ήταν διαφορετική η έκβαση της Μικρασιατικής
Εκστρατείας».
Ας είναι το παρόν ιστορικό σημείωμα ένα απέριττο μνημόσυνο
για τον μεγάλο ηγέτη Αριστείδη Μωταϊτίνη.
Πέτρος Κασσάρας
ε.α. Ταξίαρχος Πολεμικής Αεροπορίας
Νικηφόρου Λύτρα 19
Περιστέρι ΤΚ. 12132
Τη.: 210 5749857

Εκδήλωση μνήμης από την ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας
για τον πρώτο πεσόντα αξιωματικό του ΒΠΠ
Ο Δήμος Καστοριάς και η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας πραγματοποίησαν την Κυριακή 04-10-2018 εκδήλωση μνήμης
προς τιμή του πρώτου πεσόντα αξιωματικού του Β’ΠΠ ,
Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη. Μετά τη δοξολογία που
έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στη Βασιλειάδα
Καστοριάς, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εν
ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικών, κατοίκων του χωριού και μαθητών, ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση στο
μνημείο (πλατεία του χωριού) που φέρει το όνομα του ήρωα
Υποσμηναγού. Ο Δήμος Καστοριάς το 2017 τοποθέτησε αναθηματική πλάκα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης στους ήρωες,
Υποσμηναγό Ευάγγελο Γιάνναρη και Αρχισμηνία Λεωνίδα
Τσάντα.
Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό οι:
Ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής
Το μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΑ, Σμχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
Τον πανηγυρικό της εκδήλωσης εκφώνησε ο πρόεδρος
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/
Παραρτήματος Λάρισας, Σγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Λιούτας.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο ομιλητής απευθυνόμενος στο γιο του Αρχισμηνία Λεωνίδα Τσάντα, Νίκο τον
ευχαρίστησε για τον προσφορά του πατέρα του προς την πατρίδα και το Έθνος ενώ ο κόσμος ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Για την ΠΑ ο Τξχος (Ι)

Χρήστος Τελλίδης, για την ΕΑΑΑ ο Σμχος ε.α. Πιέρρος
Πλατάνας, για την ΕΑΑΑ Παράρτημα Λάρισας ο Σμχος ε.α.
Κων/νος Τσιτσώνης, για τον ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α ο Τξχος (Ι) ε.α.
Νικόλαος Παγώνης, για την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος
ο Υπτχος ε.α Ευστράτιος Τσαούσογλου.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε στο πνευματικό κέντρο της κοινότητας Βασιλειάδας με παράθεση μικροδεξίωσης εκ μέρους του Δήμου Καστοριάς.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης οργανώθηκε από το
Παράρτημα Λάρισας τριήμερη εκδρομή με αρχικό προορισμό
το Καλπάκι όπου βρίσκεται το Στρατιωτικό Μουσείο Πολέμου
1940 – 41. Το καλπάκι είναι γνωστό από τις ηρωικές μάχες

Λόγια Τιμής
Εισερχόμενος στο Πολεμικό Μουσείο, έκλινα αριστερά και σε λίγα βήματα βρέθηκα μπροστά στη μαρμάρινη στήλη, με τον τίτλο, « Τάφος Γενναίων », που πρόσφερα στο Μουσείο.
Αρχίζοντας να διαβάζω, τα λόγια που έχω γράψει επάνω, λόγια ψυχής, λόγια τιμής και
ευγνωμοσύνης, λόγια φόρου τιμής, δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Ρίγη συγκινήσεως διαπέρασαν το σώμα μου. Στάθηκα προσοχή. Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Συγκινήθηκα,
έκλαψα.
Ευγνωμονώ τον εαυτό μου, που μπόρεσα και έβγαλα από τα βάθη της ψυχής μου, λόγια
άξια τιμής για ήρωες συναδέλφους μου ! Ευχαριστώ τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου, του Πολεμικού Μουσείου, που έκριναν, ότι τα λόγια μου, είναι άξια τιμής για ήρωες,
που πρόσφεραν την ζωή τους για την Πατρίδα και τοποθέτησαν την στήλη αυτή σε χώρο επισκέψιμο για το κοινό.
Αγαπητοί επισκέπτες, διαβάζοντας τα λόγια αυτά, αφήστε να κυλήσει ένα δάκρυ, σαν ελάχιστος φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης για τους Ήρωες αυτούς. Τους αιθέρες της Πατρίδας
μας ΑΥΤΟΙ φρουρούν!
Παιδιά, εγγόνια και απόγονοι των ηρώων αυτών, ΕΣΤΕ ΥΠΕΡΉΦΑΝΟΙ ! Απόγονοι ΗΡΩΩΝ,
που πέρασαν στην αιωνιότητα και γράφτηκαν στο ΠΑΝΘΕΟΝ των ηρώων της Πατρίδας μας,
δεν δακρύζουν, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΝΤΑΙ !
Για άλλη μια φορά : ΤΙΜΗ και ΔΟΞΑ σε σας Ήρωες ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ μας, που με την θυσία
σας, αφήσατε σε μας, τους Ουρανούς ελεύθερους .
Σάκης Μαρκόπουλος
Απόστρατος Αεροπόρος
31ης Σειράς Ικάρων

που έγιναν από την VIIIη Μεραρχία Πεζικού στην πρώτη φάση
του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-41. Μετά τη ξενάγηση,
η οποία περιλαμβάνει παρουσίαση που συνοδεύεται από μία
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ με
ταυτόχρονη γραφική και ηχητική αναπαράσταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τις πρώτες μέρες του πολέμου
σε μεγάλο τρισδιάστατο χάρτη, ακολούθησε κατάθεση στεφάνου. Επόμενος σταθμός το κεντρικό Ζαγόρι και το χωριό
Μονοδένδρι. Αργά το απόγευμα οι εκδρομείς έφθασαν στα
Γιάννενα για διανυκτέρευση. Την επόμενη το πρωί πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης και στο
Μουσείο του Βρέλλη (κέρινα ομοιώματα) ενώ αργά το απόγευμα φθάσαμε στην πόλη της Καστοριάς για διανυκτέρευση.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Δήμο Καστοριάς και ιδιαίτερα την υπάλληλο του
Δήμου κα. Ειρήνη Στρέζου για τη συνεργασία και την άψογη
οργάνωση της εκδήλωσης.
Τον πρόεδρο της τοπικού συμβουλίου, κ. Αθανάσιο
Ποτακίδη για την εξαίρετη φιλοξενία.
Όλους τους ε.α. αξιωματικούς συναδέλφους, και τις συζύγους τους και ιδιαίτερα τα μέλη της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας που για άλλη μια φορά τίμησαν μαζικά με την παρουσία τους την μνήμη του πρώτου πεσόντα αξιωματικού του
Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940, Υποσμηναγού Ευάγγελου
Γιάνναρη.

®ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Δώρα ... αναδρομικά
Δώρα Πάσχα, Χριστουνέννων
και Καλοκαιριού μαζί
θα μας δώσουν είπανε
ξανά απ' την ... αρχή.
Αναλλιάσατε Έλληνες
θα ... ζεσταθούν οι τσέπες
θα κάνουμε όλοι ...εκδρομή
στις ... Ρωσικές τις …στέπες.
Τα χρήματα είναι ...πολλά
για ... σένα και για ...μένα
και θα 'μαστε σαν ... «Κύκλωπες»
που ... ψάχνουν τον ... «Κανένα»
Ηλίας Γ. Σβάρνας

ΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ
Έφυγε ένα παλικάρι
Για ταξίδι μακρινό
Ένας άγγελος ακόμη
Πλούτισε τον ουρανό
Θα μας λείψει από την ζωή μας
Και η κάρδια μας θα χτύπα
Μα κι’εκεινος με αγάπη
Θα μας βλέπει από ψηλά .
Ήταν πάντα το όνειρο του
Να πετά στους ουρανούς
Και να που τώρα έχει φτάσει
Εκεί που δεν φτάνει ανθρωπινός νους.
Δεν τον νοιάζει το ταξίδι
Που είναι τόσο μακριά
Γιατί τώρα θα έχει πάντα
Τα δικά του φτερά
Δήμητρα Γκιγούση
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Μην μνησικακείτε, ώ Έλληνες!
‘‘Κατά Κτησιφώντος’’, οι μέν . . . ‘‘Περί του Στεφάνου’’, οι δεν!
1184 π.χ. Η Τροία πέφτει, και οι έλληνες επιβιβάζονται στα
πλοία για την επιστροφή τους. Η Εκάβη, η δύστυχη πολύτεκνη
βασίλισσα, χάνει τα πάντα. Οι γιοί της νεκροί. Κόρες και νύφες
της αιχμάλωτες. Και το εγγονάκι της, ο Αστυάναξ, ο γιός του
Έκτορα και της Ανδρομάχης, η μόνη της παρηγοριά. Ελπίζει,
ότι οι Αχαιοί θα τον λυπηθούν, θα λυπηθούν το νήπιο.
Αλλοίμονο, όμως! Ο Οδυσσέας, ή ο Νεοπτόλεμος, ή ο
Μενέλαος, θα το πετάξει από τα τείχη και θα της το φέρουν νεκρό πάνω σε μια ασπίδα. Η Εκάβη υψώνοντας τα χέρια στον
ουρανό θα ξεσπάσει σε κατάρες:
Καταραμένοι να είστε Αχαιοί / να σφάζεστε μεταξύ σας.
Η έχθρα ανάμεσα σας να’ ναι / παντοτινός σύντροφος.
Να χύνετε το αίμα σας /σε αδελφοκτόνες μάχες.
Η διχόνοια να φωλιάζει / πάντα στις φλέβες σας.
Μονιασμένους ποτέ / να μη σας βλέπει ο ήλιος.
Και να έχετε τη μοίρα του Σίσυφου.
Από τότε άσπρη μέρα δεν είδαμε. Ενωμένοι υπό
τον Αλέξανδρο φθάσαμε στον Ινδό ποταμό. Διαιρεμένοι οι επίγονοι υποτάσσονται στους Ρωμαίους. Μας ταιριάζει, άραγε,
η σύγχρονη ποιητική αποστροφή;
‘‘Καλά να πάθεις Έλληνα, που ζεις μεσ’ τη μιζέρια, γιατί
έβγαλες τα μάτια σου με τα δικά σου χέρια.
Καλά να πάθεις Έλληνα, ποτέ μυαλό δε βάνεις, τα σφάλματα που έκανες πάλι θα ξανακάνεις’’!
Ο ποιητής Κακουλίδης λέει, ‘‘Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, δεν είναι ηθικό. Είναι πρόβλημα φθόνου. Οι αρχαίοι
Έλληνες έφτιαξαν τον Παρθενώνα για να έχουν κάτι να θαυμάζουν. Ο θαυμασμός μετριάζει τον φθόνο’’! Αλλά, ρωτάμε,
πόσο κράτησε αυτός ο ‘‘θαυμασμός’’; Πόσους ‘‘Παρθενώνες’’
πρέπει, ή μπορούμε να φτιάξομε; Μάλλον θα αναγκαστούμε
να παραδεχθούμε το πεπρωμένο. Το πεπρωμένο μας. Την αέναη πολιτική διχόνοια. Τον αστείρευτο καταγγελτικό πολιτικό
λόγο, που δεν επιτρέπει, η Ελλάδα να φθάσει, κάποια φορά,
στον ‘‘προορισμό’’ της.
Κρίκοι μίας ατέρμονης αλυσίδας τα περιστατικά. Γέμει η
Ιστορία μας. Είναι, μάλλον, η ιστορία μας. Μοιάζει η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά των ταγών του έθνους μας κυρίως,
να κατευθύνεται από την ‘‘εξ αποκαλύψεως αλήθεια’’. Έτσι νομίζομε. Έτσι νομίζουν. Αλλά στην ερώτηση, ‘‘και τι εστίν αλήθεια’’, Εκείνος δεν απάντησε. Τα γεγονότα, όταν υφιστάμεθα
τις συνέπειές τους, προκαλούν πάντα κοινωνική αγανάκτηση,
και συχνά μετατρέπονται σε ‘‘σκάνδαλα’’ και ‘‘εθνικές προδοσίες’’, η επιτήδεια προβολή των οποίων οδηγεί σε πατριωτικές
και αντιπατριωτικές συγκρούσεις, και πίσω από τις κουρτίνες
να φανταζόμαστε ‘‘εταιρείες συκοφαντών’’, όπως στην αρχαία
Αθήνα. Και τίθεται το ερώτημα, μέχρι πού μπορεί και μέχρι πού
πρέπει να φθάνει ο έλεγχος. Η δημοσιοποίηση στοιχείων, ρόλων και καταστάσεων, ως ύψιστη δημοκρατική απαίτηση, τίθεται άνευ όρων; Και το κρατικό μυστικό; Και η κρατική ασφάλεια; Και οι εθνικοί στόχοι; Δεν χρειάζονται παραδείγματα για
διασάφηση. Ο διαχρονικός ιστορικός συνειρμός, αρκεί. Αλλά,
μήπως η ρήση του Άνταμς, πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ότι,
‘‘η πολιτική είναι η συστηματική οργάνωση και εκδήλωση
της εμπάθειας’’,
αποτελεί τον κανόνα, κυρίως για την ελληνική πραγματικότητα, από αρχαιοτάτων χρόνων;
Η σφοδρή πολιτική αντιδικία, μεταξύ του Αισχίνη και του
Δημοσθένη, για να επιλέξομε το θέμα μας, τη στιγμή μάλιστα
που ο Αλέξανδρος νικούσε τον Πέρση στα Γαυγάμηλα, ίσως
έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και η πόλις-κράτος, η Αθήνα, να
χάνει όσο κύρος και όση πολιτική δύναμη της έχει απομείνει.
Ναι, το κύρος της Χώρας. Ύψιστο αγαθό. Αυτό αποτρέπει εθνικές συμφορές. Αυτό ξεκλειδώνει εθνικές λύσεις. Πόσο δύσκολα, όμως, αποκτάται! Η εθνική ομοψυχία είναι η ύψιστη
προϋπόθεση. Απαιτείται βεβαίως η πλήρωση και πολλών άλλων. Και πόσο γρήγορα καταβαραθρώνεται! Ο εθνικός διχασμός, έστω και σε λανθάνουσα κατάσταση, από μόνος του αρκεί. Και αυτός ο νόμος περί ευθύνης (απαλλαγής) υπουργών
. . . θα διαμαρτυρηθεί κάποιος! Ναι, Νέμεσις και Δικαιοσύνη,
για κάθε καταχρηστική συμπεριφορά και κάθε εθνική εκτροπή.
‘‘Εν τη δικαιοσύνη συλλήβδην πάσα αρετή εστί’’.
Και αυτή η πολιτική οίησις, θα προσθέσομε, που κατά τον
Ηράκλειτο σημαίνει ‘‘προκοπής εγκοπήν’’, ανάσχεση δηλαδή
της προόδου; Οι περισσότεροι, λέει ο Καστοριάδης, συμπεριφέρονται σαν να διαθέτουν μια δική τους ξεχωριστή ευφυΐα,
ενώ ‘‘ο λόγος ξυνός (κοινός) εστί’’. Δες τε δηλώσεις του προσφάτως απελθόντος κ. ΥΠΕΞ. Προκάλεσαν ήδη άλλη μία διπλωματική (προς το παρόν) ήττα. Λέμε ναι, στην κριτική της
εκάστοτε εξουσίας και των θεσμών του Κράτους.
Οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις είναι το ζητούμενο από επο-

χής θεμελιώσεως της δημοκρατίας. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις
είναι το εργαλείο. Επιλέγομε την ‘‘Γραφή Παρανόμων’’. Ήταν
θεσμός του Αθηναϊκού δημοσίου δικαίου, για την τήρηση της
νομιμότητας. Οποιοσδήποτε πολίτης, ο βουλόμενος, μπορούσε
να ασκήσει εγγράφως δημόσια ποινική κατηγορία, εν είδει εισαγγελέως, με την οποία επεδίωκε την κατάργηση αντικανονικού νόμου ή ψηφίσματος. Εγκαλούμενος ήταν όποιος είχε
εισηγηθεί κάτι το αντικανονικό, ακόμη και όποιος είχε αγορεύσει υπέρ αυτού. Η συνέχεια εδίδετο στην Ηλιαία, το ανώτατο λαϊκό δικαστήριο των πέντε χιλιάδων πολιτών/δικαστών.
Η ‘‘Γραφή Παρανόμων’’ ήταν, ίσως, η κορυφαία έκφραση της
άμεσης δημοκρατίας, της ισονομίας και της ισηγορίας.
Χρησιμοποιήθηκε, βέβαια, καθ΄ υπερβολήν. Στη φαρέτρα της
εμπάθειας είχε προστεθεί ένα ακόμη φαρμακερό βέλος.
Ξεκινάμε από μια κοινή πολιτική αφετηρία των δύο ανδρών. Το 346 π.χ. η Αθήνα και ο Φίλιππος προχώρησαν στη
σύναψη της γνωστής ως ‘‘Φιλοκράτειας ειρήνης’’. Στις συνομιλίες που προηγήθηκαν στην Πέλλα (λίγο πιο κάτω από τις
Πρέσπες . . .) συμμετείχαν ως πρεσβευτές της Αθήνας ο
Αισχίνης και ο Δημοσθένης, και βέβαια ο Φιλοκράτης κ.ά. Ένας
από τους όρους έλεγε, ότι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα διατηρούσαν τα εδάφη που θα κατείχαν (συνήθης τακτική) τη
στιγμή της υπογραφής των όρκων της ειρήνης. Συνέβη όμως
οι υπογραφές να τεθούν με μεγάλη καθυστέρηση, με συνέπεια
η Αθήνα να χάσει πολλές κτήσεις στη Μακεδονία ( όχι, οι σκοπιανοί δεν είχαν πάρει μέρος . . . ) και ο Φίλιππος, ευρισκόμενος συνεχώς σε κατακτητικές εκστρατείες, να ξεχυθεί προς
νότον και να περάσει με το στρατό του και αυτές τις
Θερμοπύλες. Άρχισαν οι κατηγορίες. Κατηγορήθηκαν αρχικά
οι φερόμενοι ως φιλομακεδόνες, Αισχίνης και Φιλοκράτης,
ότι αυτοί μεθόδευσαν την καθυστέρηση για να δώσουν επιχειρησιακό χρόνο στον Φίλιππο. Και βέβαια έγινε λόγος για
χρηματισμό. Οι ίδιοι όμως αντέστρεψαν την κατάσταση και
ενοχοποίησαν τον Δημοσθένη, κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, ότι παρέκαμψε την πρόταση του Αισχίνη για σύγκληση
συνεδρίου των ελληνικών πόλεων για να αποφασίσει τη σύναψη ή μη της Φιλοκράτειας ειρήνης. Τα προζύμια πιάστηκαν!
Στην ιστορία αυτή, που προφανώς είναι πολύ μεγάλη, και
μπορεί να έχει πολλές αναγνώσεις, για να εξορκίσομε την
όποια πτυχή αυθεντίας, μπλέξανε και τα λεγόμενα ‘‘θεωρικά’’.
Στην Αθήνα υπήρχαν ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού,
προορισμένα υποχρεωτικά για την αγορά εισιτηρίων (δεν νομίζω να ήταν ψηφοθηρικό το μέτρο . . . ) και δωρεάν διανομή
τους στους φτωχούς, για να μπορούν όλοι ανεξαιρέτως να παρακολουθούν τα θεατρικά έργα. Το αντίτιμο, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν δύο οβολοί, (εν δυοίν οβολοίν εθεώρουν αν), και
η αξία του οβολού ήταν το 1/6 της δραχμής. Η λέξη είναι ομόρριζη του οβελός (ο+βέλος), οβελίσκος, μικρή σούβλα. Έξι τέτοιες σιδερένιες βεργούλες, που μπορούσε να χωρέσει η παλάμη του ανθρώπου, αποτελούσαν τη δραχμή, από το ρήμα
δράττομαι. Ξεφύγαμε . . . Ο Δημοσθένης, λοιπόν, είχε προτείνει, σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας, αν και προβλέπονταν
βαρύτατες ποινές για όποιον εισηγείτο άλλη χρήση, να χρησιμοποιηθούν τα ‘‘θεωρικά’’, ονομάζοντάς τα ‘‘στρατιωτικά’’,
για τις ανάγκες των εκστρατειών της Αθήνας. Και προφανώς
είχε πολιτικά μπλεξίματα.
Οι Μακεδόνες, λοιπόν, ενισχυμένοι από την Φιλοκράτεια
ειρήνη, βγαίνουν στο προσκήνιο, με έναν χαρισματικό και πανίσχυρο βασιλιά, που θα επιβληθεί με χρήματα και όπλα σε
όλη σχεδόν την Ελλάδα. Η Αθήνα χάνει έδαφος, χάνει τα πρωτεία, καταβαραθρώνεται το κύρος της. Οι ‘‘Φιλιππικοί’’ και οι
‘‘Ολυνθιακοί’’ του Δημοσθένη κατά του Φιλίππου, λόγοι ‘‘όζειν
ελλυχνίων’’, λόγω της ολονύκτιας επεξεργασίας, όπως έχει
γραφτεί, (το σύγχρονο πορτατίφ δεν ρυπαίνει . . .), θα μείνουν
στην ιστορία ως αριστουργήματα ρητορικής, χωρίς όμως να
μπορέσει να πείσει τις αρχές της πόλης του να λάβουν εγκαί-

ρως μέτρα για την ανάσχεση της επεκτατικής πολιτικής του
αντιπάλου τους. Τελευταία πράξη του δράματος η μάχη της
Χερώνειας, το 338 π.χ. που σήμανε το τέλος μιάς ολόκληρης
εποχής, εκεί όπου θα έκλεινε ο κύκλος του κλασσικού ελληνισμού. Ο Δημοσθένης θλίβεται για τις εξελίξεις, αλλά δεν
αποθαρρύνεται. Αμέσως μετά τη μάχη θα προσφέρει και πάλι
τις υπηρεσίες του, διαθέτοντας και την περιουσία του, για την
οχύρωση της πόλεως, φοβούμενος κατάληψη της Αθήνας από
τον ορκισμένο εχθρό του, τον Φίλιππο. Μάλιστα ο δήμος θα
ορίσει τον ίδιον ως έναν από τους επιμελητές για την επισκευή, για τρίτη φορά, των μακρών τειχών. Εδώ είμαστε!
‘‘Κτησιφών δε ήν ο την γνώμην ειπών ως δεί στεφανώσαι
τον Δημοσθένην, εν μεν καιρώ τοις Διονυσίοις, εν δε τόπω τω
του Διονύσου θεάτρω, εν δε θεαταίς πάσι τοις Έλλησιν, ανειπείν τον κήρυκα ότι στεφανοί Δημοσθένην η πόλις, αρετής
συμπάσης ένεκα και ευνοίας της προς εαυτήν . . .’’! Είμαστε στο
337 π.χ.
Και ο πολιτικός του αντίπαλος, Αισχίνης, θα αρπάξει την
ευκαιρία. Δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτή την τιμητική διάκριση
προς τον αντίπαλό του, και έθεσε υπό αμφισβήτηση το σχετικό
ψήφισμα, με την ‘‘Γραφή Παρανόμων’’, το 336 π.χ. Η δίκη θα
γίνει, με καθυστέρηση έξι ετών, το 330 π.χ. (διαχρονικές οι
καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης . . . ), σε μια περίοδο που οι Αθηναίοι είναι σφόδρα επηρεασμένοι από τις νίκες του Αλέξανδρου. Ο Αισχίνης, λοιπόν, προσέρχεται και εκφωνεί τον ‘‘Κατά Κτησιφώντα Λόγο’’. Για πρώτη φορά, ο ίδιος
είχε ανέβη στο βήμα το 348 π.χ. για να υποστηρίξει την πρόταση να σταλούν πρέσβεις με σκοπό να συνασπίσουν τους
Αρκάδες και άλλους Πελοποννησίους εναντίον του Φιλίππου.
Είναι βέβαιο, ότι, μετά τις πρεσβείες που έστειλαν οι Αθηναίοι
στον Φίλιππο, ο Αισχίνης, που συμμετείχε σ’ αυτές, άλλαξε
πολιτική. Από αντίπαλός του έγινε ένθερμος υποστηρικτής
του. Αν το συμφέρον της πατρίδος του ήταν το κίνητρο ή αν
δωροδοκήθηκε, θα παραμείνει άλυτο ιστορικό πολιτικό πρόβλημα.
Οι νόμοι απαγορεύουν να στεφανωθεί κάποιος πριν λογοδοτήσει για τη διαχείριση του δημόσιου έργου και της δημόσιας περιουσίας που του είχαν ανατεθεί. Δεν επιτρέπουν οι
νόμοι να στεφανώνονται οι πολίτες, παρά μόνον στο
Βουλευτήριο ή στην Πνύκα, και όχι στο Θέατρο του Διονύσου.
Και ότι όσα γράφει ο εισηγητής του ψηφίσματος, για τον βίο
και την πολιτεία του Δημοσθένη, είναι ψέματα. Με αυτές περίπου τις αιτιάσεις, ο Αισχίνης ζήτησε να ακυρωθεί το ψήφισμα του στεφανώματος και να τιμωρηθεί ο Κτησιφών που το
εισηγήθηκε. Επί πλέον επιτίθεται στον Δημοσθένη, τον οποίον
κατηγορεί, ότι για όλα τα ατυχήματα που βρήκαν την πόλη,
υπαίτιος είναι αυτός. Οι αναφορές του σε πολιτικές μηχανορραφίες και δωροδοκίες από αντιπάλους και εχθρούς της
Αθήνας περισσεύουν. ‘‘Τα ιερά και τα παιδιά και τους τάφους
κατέστρεψε η δωροδοκία του Δημοσθένη και τα χρήματα του
βασιλιά των Περσών’’. ‘‘Κανένας, ούτε πόλις ούτε πολίτης,
που χρησιμοποίησε τον Δημοσθένη ως σύμβουλο δεν έμεινε
αζημίωτος’’. ‘‘Ο δημοκρατικός άνδρας πρέπει να είναι ελεύθερος (όχι δούλος) για να μην αντιπαθεί τους νόμους που στηρίζουν τη δημοκρατία. Να είναι μυαλωμένος και μετρημένος
στην καθημερινή του ζωή, για να μην δωροδοκείται εις βάρος
του δήμου. Να είναι στοχαστικός και ικανός ρήτορας. Και να
είναι γενναιόψυχος, για να μην εγκαταλείπει τον λαό στις κρίσιμες περιστάσεις’’. Είναι μερικές από τις ρητορικές παραδοχές του Αισχίνη, κατά την αγόρευσή του. Και για να την διανθίσει περισσότερο, θα αναφερθεί, μεταξύ πολλών άλλων, και
σε εκείνους που είχαν αποκαταστήσει το δημοκρατικό πολίτευμα, οι οποίοι, ύστερα από μεγάλα κακά που έγιναν τον καιρό
των Τριάκοντα (με επικεφαλής τον προπέτη Κριτία το 404),
όπως είπε, έσωσαν την πόλη (με επικεφαλής τον Θρασύβουλο
οκτώ μήνες αργότερα) και εκήρυξαν, λόγω της ψυχικής τους
καλλιέργειας, την ωραιότερη φράση:
<<Μην μνησικακείτε, ώ Αθηναίοι>>.
Καταλήγοντας, ο Αισχίνης, δεν θα διστάσει να υπαινιχθεί,
ότι, στην περίπτωση του Δημοσθένη, υβρίζονται οι νεκροί και
οι ζωντανοί απογοητεύονται γιατί βλέπουν ότι το βραβείο της
ανδρείας είναι ο θάνατος. Τέτοιες ακρότητες!
Και ο Δημοσθένης θα ανταπαντήσει με τον ‘‘Περί του
Στεφάνου’’ λόγον. ‘‘Ακούεις, Αισχίνη, μηδέν αμαρτείν έστι θεών και πάντα κατορθούν εν βιοτή, μοίραν δ’ ού τι φυγείν έπορεν’’, θα διατρανώσει περί το μέσον της αγόρευσής του (το να
μην σφάλεις και τα κατορθώματα στη ζωή είναι θέλημα των
θεών, το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον). Τονίζει εξ αρχής την
απεριόριστη εμπιστοσύνη του προς τους δικαστές. Διατυπώνει
τη βεβαιότητα, ότι θα περιφρουρήσουν το κύρος τους, και η
πόλη θα φανεί ότι έχει σοβαρούς θεσμούς. Εκφράζει απέχθεια
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προς τον Αισχίνη και διατυπώνει την πεποίθηση, ότι οι δικαστές ‘‘μη τον αντίδικον σύμβουλον ποιήσασθαι’’. Ζητά την ‘‘παρ’
υμών ευνοίας και φιλανθρωπίας’’ (ζητά δικαιοσύνη) και επίσης ζητά ‘‘μηδέ φωνήν ανάσχησθε’’, να αρνηθούν δηλαδή οι
δικαστές να ακούσουν τη φωνή του, τη δική του φωνή, αν
έχουν πεισθεί, έστω και κατά το ελάχιστο, από τις ψευδολογίες
του Αισχίνη. Και θα τους καλέσει να κρίνουν τη συμπεριφορά
του στη δημόσια ζωή. Θα μιλήσει για αναίδεια του κατηγόρου
του, για την ωμή παραχάραξη της αλήθειας, σχετικά με τα όσα
έγιναν κατά τη σύναψη της Φιλοκράτειας ειρήνης.
Περιγραφικότατος σε όσα έλαβαν χώρα στη Μακεδονική πρωτεύουσα, αποκαλύπτει τις μεθοδεύσεις, κατά τη γνώμη του,
των αργυρώνητων από τον Φίλιππο πρεσβευτών να καθυστερήσουν τη συνάντηση μαζί του, καθότι αρνήθηκαν να μεταβούν
στη Θράκη, όπου εκείνος αφαιρούσε από τους Αθηναίους συμμαχικές πόλεις, για να πάρουν τους όρκους του. Ζήτησε τα επιτίμια της προδοσίας του Αισχίνη για ‘‘όσα πεπόνθασιν οι
Έλληνες απάντων ούτος αίτιος ών’’. Επιλογικά, ο Δημοσθένης
ζητά από τους δικαστές να μην αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό για τον Αισχίνη και τους ομοϊδεάτες του, και ‘‘αυτούς
καθ’ εαυτούς εξώλεις και προώλεις εν γή και θάλαττη ποιήσατε’’ (εξαφανίστε τους από ξηρά και θάλασσα). Ήταν η τελευταία βολή του Δημοσθένη πριν από την ετυμηγορία των δι-

καστών.
Οι δικαστές της Ηλιαίας εδικαίωσαν τον Δημοσθένη. Ο
Αισχίνης δεν τους έπεισε. Τον καταδίκασαν σε ‘‘μερική ατιμία’’
και στα δικαστικά έξοδα. Ο ίδιος επέλεξε να αυτοεξοριστεί στη
Ρόδο. Εκεί, ένας μαθητής του θα τον ρωτήσει, πώς και δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλό του με έναν τέτοιον λόγο, τον
Κατά Κτησιφώντος. Για να πάρει την απάντηση, ‘‘τί δέ, ει αυτού
του θηρίου ηκούατε’’! (τι θα λέγατε αν ακούγατε αυτό το θηρίο).
Παραδοχή της ρητορικής ανωτερότητας του αντιπάλου του.
Και ο Δημοσθένης, ο φωτισμένος πολιτικός της παρακμιακής Αθήνας του 4ου π.χ. αιώνα; Θα έχει και αυτός άδοξο τέλος.
Ο ίδιος δεν θα αρκεστεί στην αντιπαλότητα και το μίσος που
είχε δείξει προς τον Φίλιππο. Θα κηρύξει στη συνέχεια ανένδοτο και κατά του Αλέξανδρου, που κατατροπώνει τον καιρό
αυτόν τον πέρση βασιλιά. Και η Αθήνα στο περιθώριο των εξελίξεων. Άσημη και αδύναμη, πλέον. Τι κάνει η πολιτική εμπάθεια! Αλλοίμονο, όμως. Το όνομά του, λίγα χρόνια μετά, θα
συνδεθεί με τον Άρπαλο, τον ταμία του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
ο οποίος το 325 π.χ. καταχράστηκε το ταμείο του στρατηλάτη
και ζήτησε άσυλο στην Αθήνα. Αλλά όταν ο Αντίπατρος, αντιβασιλέας/τοποτηρητής τότε στη Μακεδονία, όσο έλλειπε ο
Αλέξανδρος, ζήτησε να τον παραδώσουν, αυτός, ο Άρπαλος,
δραπέτευσε, αλλά τα χρήματα που είχε καταχραστεί βρέθηκαν

λιγότερα από αυτά που είχαν αρχικά δηλωθεί. Και ο
Δημοσθένης βρέθηκε, μεταξύ άλλων Αθηναίων, κατηγορούμενος για δωροληψία, για να δραπετεύσει ο Άρπαλος. Ο
Δημοσθένης, λοιπόν, οδηγήθηκε σε δίκη, καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, δραπέτευσε, αυτοεξορίστηκε, ήπιε το δηλητήριο.
‘‘Το φυλάξαι τ’ αγαθά χαλεπώτερον του κτήσασθαι’’, δικό του
είναι. Έχει η ζωή γυρίσματα!
Αντί επιλόγου. Αν η Αθήνα (λέμε, αν) είχε συνασπιστεί με
τον Φίλιππο και κατόπιν με τον Αλέξανδρο, αναγνωρίζοντας
την ανωτερότητά τους, μάλλον η Ελλάδα δεν θα είχε γνωρίσει
Ρωμαϊκή κατάκτηση. Στα χρόνια του Αισχίνη και του
Δημοσθένη, στα χρόνια του άκρατου αντιΜακεδονισμού, στους
καιρούς της αχαλίνωτης πολιτικής και προσωπικής εμπάθειας, η γενικευμένη παρακμή είχε διαπεράσει στο αίμα των πολιτών της Αθήνας. Η πόλις-κράτος δεν θα ξανασυνέλθει. Ας
ψαχτούμε! Μέρα που είναι, η επέτειος του ΟΧΙ και η ανάμνηση
της ομοψυχίας του .40, ερεθίσματα για αυτοκριτική, πριν η
παρακμή της Χώρας πάρει άλλες διαστάσεις. Χρόνια Πολλά!
28 Οκτωβρίου 2018
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος
Υ.Γ. Φωτο, Γ. Καρούζος – Η ποίηση είναι . . . οίηση!

Γεωργία Τσατσάνη
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευτεί στην Επετηρίδα της
Επιστημονικής Ένωσης Νέα Παιδεία για τη γλώσσα και
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το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη,
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στα πλαίσια του FORUM και 1 ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τη
Μακεδονία σε συνάφεια με τις Επιστήμες, την Τεχνολογία
και τις Εφαρμογές τους στην αρχαιο-γλωσσολογία, το team
του τμήματος φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
παρουσίασε το project μας για τη Θετίμα. Η εισήγηση με τίτλο
«Θετίμα: Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι, ένα έργο τεκμηρίωσης σε ψηφιακό περιβάλλον της γλωσσικής πραγματικότητας στο βορειοελλαδικό χώρο κατά την αρχαιότητα» έγινε
την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018. Το project για την αρχαία ελληνική γλώσσα κάλυψε ένα σημαντικό μέρος της διημερίδας
από 18 έως 19 Μαρτίου στην πρωτεύουσα της σύγχρονης
Μακεδονίας.
Η μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας αφορά σε ένα
πλαίσιο διερεύνησης των διαλέκτων, κυρίως της αρχαίας
μακεδονικής διαλέκτου, όπως είχαν διαμορφωθεί στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής χερσονήσου από τον πέμπτο
προχριστιανικό αιώνα έως τον έκτο μεταχριστιανικό αιώνα.
Πρόκειται για μια φιλολογική δουλειά που αφορά στο μεγαλύτερο έργο τεκμηρίωσης της γλωσσικής μας ιστορίας
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη. Το
πρόγραμμα για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους «Θετίμα–
Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης» είναι το μοναδικό με προσανατολισμό
την επικοινωνία της ιστορικής μακεδονικής γλώσσας στον
παγκόσμιο ιστό.
Ο Radcliffe Edmonds αναφέρει ότι η δωρική μακεδονική
διάλεκτος είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη στη φιλολογική
επιστήμη του εικοστού αιώνα. Συγκεκριμένα, ο κατάδεσμος
της Θετίμα που βρέθηκε στην Πέλλα το 1986 περιέχει την
αρχαιότερη επιγραφή που είναι γραμμένη στη μακεδονική
αρχαία διάλεκτο. Είναι ασφαλώς μία επωδός από τη Δαγίνα
με αφορμή το γάμο του Διονυσοφώντα και της Θετίμα, της
αντιζήλου στην ερωτική κονίστρα. Η Δαγίνα καταριέται τη
Θετίμα επειδή θα παντρευτεί το Διονυσοφώντα και η επιγραφή σ’ εμάς σήμερα σώζεται σε φύλλο μολύβδου που
χρονολογείται τον τέταρτο ή τρίτο προχριστιανικό αιώνα. Η
Πέλλα, επομένως, αντιστοιχεί σ’ ένα τόπο ύψιστης ιστορικής
σημασίας της αρχαιότητας για τα μοναδικά ευρήματά της σε
πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Γι’ αυτό, η «Θετίμα» ως πρόγραμμα
συνενώνει τη μακεδονική γραμματεία και γλώσσα με την
ιστορία και την ελληνική επιγραφική.
Συνολικά, το έργο αποτελείται από εκτενή καταγραφή της
γενικής βιβλιογραφίας της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας
(2369 τίτλοι), όπου έντεκα μελέτες (κυρίως για τη
Μακεδονία) και τρεις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που
αφορούν πρώτον στις αρχαίες πηγές, δεύτερον στις επιγρα-

φές και, τρίτον, σ’ ένα εξαιρετικό λεξικό κυρίων ονομάτων
από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τον 6ο αιώνα μ.Χ..
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανέλαβε τη συγκέντρωση
της ογκώδους βιβλιογραφίας που αφορά στην ιστορία της
ελληνικής γλώσσας διαχρονικά σε όλες τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι εμπλουτισμένοι τίτλοι στη βιβλιογραφία
μαρτυρούν μια συνολική δουλειά που βοηθά τον ειδικό
ερευνητή στη μελέτη όλων των φάσεων της ιστορίας της
ελληνικής γλώσσας. Το πλούσιο αυτό υλικό δύναται ν’ αξιοποιηθεί και στη διδασκαλία προς περαιτέρω μελέτη. Η ιστοσελίδα φιλοξενεί και τις τρεις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων σε online ανοιχτή πρόσβαση και παράλληλα δίνει τη
δυνατότητα για αναζήτηση στο χρήστη ανά τύπο κατηγορίας.
Στην πρώτη βάση δεδομένων παρατίθεται το αναλυτικό
corpus των αρχαίων πηγών κατά συγγραφέα. Η αναζήτηση
μπορεί να γίνει ανά επιγραφή ή ανά γραμματειακό είδος σε
ειδολογική κατάταξη (λ.χ. λογοτεχνία, βιολογία, ιατρική, φιλοσοφία) ή ανά είδος επιγραφής (λ.χ. διατάγματα, χρησμοί,
κατάδεσμοι, επιτύμβιες επιγραφές). Η δεύτερη ηλεκτρονική
βάση αφορά στις επιγραφές από το Ν. Ρεθύμνης (λ.χ. Αγία
Γαλήνη, Σφακάκι, Αξός, Ελεύθερνα), Θεσσαλία (λ.χ.
Φάρσαλα, Φεραί, Πελίννα), Μακεδονία (λ.χ. Πέλλα,
Ευρωπός, Δίον, Βεργίνα, Ν. Πιερίας) και Ιταλία (λ.χ. Ρώμη,
Ιππόνιον, Petelia, Paestum) και η αναζήτηση γίνεται σύμφωνα με τα είδη τους, δηλαδή αναθηματικές επιγραφές, επιγράμματα, επιστόμια, συνθήκες, ψηφίσματα και άλλα.
Επίσης, το σύνολο των επιγραφών είναι ανοιχτής πρόσβασης εξ ολοκλήρου και διαθέσιμο online. Η ταξινόμηση του
επιγραφικού υλικού περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης και το ενεπίγραφο
κείμενο (553 επιγραφές).
Το project της Θετίμα, τέλος, διανθίζεται από ένα εξαιρετικά πλούσιο λεξικό κυρίων ονομάτων, που περιλαμβάνει
ονόματα που σχετίζονται με την περιοχή της αρχαίας
Μακεδονίας. Στο Λεξικό Κυρίων Ονομάτων, η αναζήτηση γίνεται με τους εξής τρόπους, είτε κατ’ όνομα ή είδος ονόματος, δηλαδή ανθρωπωνύμιο, τοπωνύμιο, θεωνύμιο, όνομα
μηνός, εθνωνύμιο και όνομα εορτής, είτε βάσει της κατάληξης, του φύλου, της χρονολόγησης ή/ και της γεωγραφικής
κατανομής στον ευρύτερο χώρο του ελληνόφωνου κόσμου,
με άξονα τη Βαλκανική χερσόνησο, την Ιταλική χερσόνησο,
τη Σικελία, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπως η Κυρήνη
και η Αίγυπτος, αλλά επίσης η Κύπρος και η Δαλματία. Στις
ιστοσελίδες του αλφαβητικού Λεξικού των Κυρίων
Ονομάτων της ελληνικής γλώσσας φιλοξενείται ακόμα
εκτενής έκθεση με τις συντομογραφίες των περιοδικών,
των επιγραφικών και παπυρικών σωμάτων, και επίσης αναλύονται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές με πληρότητα.
Επί του συνόλου, η αλφαβητική λίστα απαρτίζεται από 4. 500
κύρια ονόματα ως τώρα και εμπλουτίζεται διαρκώς.
Όσον αφορά τις έντεκα μελέτες που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα της μακεδονικής
γλώσσας, λογοτεχνίας και ιστορίας διαχρονικά σε συνδυα-

σμό με τη γραμματεία από τον πέμπτο προχριστιανικό αιώνα
έως τον έκτο μεταχριστιανικό αιώνα. Συνεπώς, οι μελέτες
αυτές αποτελούν μία συνεισφορά στη μελέτη της ελληνικής
και ταυτόχρονα αναδεικνύουν την ιστορική συνέχεια της
γλώσσας στην περιοχή της Μακεδονίας ως αναπόσπαστο
κομμάτι του διαχρονικού ελληνισμού στη βαλκανική. Οι ολοκληρωμένες μελέτες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
είναι οι ακόλουθες:
Γραμματολογική μελέτη για τους αρχαίους μακεδόνες
συγγραφείς και ανθολόγιο κειμένων
Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, Ιστορία, Πολιτισμός
Σπάνιες-αθησαύριστες λέξεις της αρχαίας ελληνικής
Αρχαίες Μακεδονικές λέξεις
Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας
κατά την αρχαιότητα
Ρητορική και ιδεολογία: ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας
στον Ισοκράτη
Μακεδόνες γιατροί κατά την αρχαιότητα από τον 5ο π. Χ.
έως το 5ο αιώνα μ. Χ.
Μεθώνη Πιερίας Ι
Εκπαιδευτικό υλικό Μεθώνη Ι: γράμματα και χαράγματα
Επιγράμματα για Μακεδονία και Μακεδόνες από την
Παλατινή Ανθολογία
Εισαγωγή στην Ελληνική Επιγραφική
Η πρώτη μελέτη που τιτλοφορείται Γραμματολογική
Μελέτη για τους Αρχαίους Μακεδόνες Συγγραφείς (2014)
διαρθρώνεται σε δύο τόμους και περιλαμβάνει τις προσωπογραφίες των Μακεδόνων συγγραφέων κατά την κλασική,
ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή, ενώ ο δεύτερος τόμος με τίτλο Πηγές και Σχόλια για τους Αρχαίους Μακεδόνες
Συγγραφείς (2015) πρόκειται για ένα ανθολόγιο από επιλογή
κειμένων των ιδίων Μακεδόνων συγγραφέων αναλυτικά
ανά περίοδο. Στην κλασική εποχή (4ος αιώνας π.Χ. έως 323
π.Χ.) ανήκουν ο επιγραμματοποιός Πέρσης, ο ιστορικός
Αντίπατρος, ο ιστορικός Πτολεμαίος Α΄ Σωτήρ, ο επιστολογράφος Αλέξανδρος ο Μέγας, ο θεολόγος Λέων Πελλαίος
και ο γλωσσοπλάστης Αλέξανδρος. Στην ελληνιστική εποχή
(323 π.Χ. έως 31 π.Χ.) ανήκουν ο τραγικός ποιητής
Πτολεμαίος Δ΄ ο Φιλοπάτωρ, ο κωμικός ποιητής
Ποσείδιππος από την Κασσάνδρεια, ο επιγραμματοποιός
Ποσείδιππος από την Πέλλα, οι επιγραμματοποιοί Σάμιος και
Αρχίας, ο ιστορικός και ανθολόγος Κρατερός, οι ιστορικοί
Μαρσύας από την Πέλλα και Μαρσύας από τους Φιλίππους,
ο φιλόσοφος Ερμαγόρας, ο επιστολογράφος Ιππόλοχος και
ο λεξικογράφος Αμερίας. Στην αυτοκρατορική περίοδο (31
π.Χ. έως 529 μ.Χ.), τέλος, εντάσσονται οι επιγραμματοποιοί
Αντιφάνης, Μακεδόνιος και Παρμενίων, ο ραψωδός
Κρατερός από την Αμφίπολη, οι επιγραμματοποιοί
Αντίπατρος, Φίλιππος και Επίγονος όλοι με καταγωγή από
την Θεσσαλονίκη, οι επιγραμματοποιοί Αδδαίος και
Μακεδόνιος, ο ελληνορφωμαίος μυθογράφος Φαίδρος
Συνέχεια στη σελίδα 10
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Γάιος Ιούλιος, ο ιστορικός Κρίτων από την Πιερία, ο στρατιωτικός συγγραφέας Πολύαινος και ο ανθολόγος Ιωάννης
Στοβαίος. Τα δημοσιευμένα κείμενα πρόκειται για έργα που
παρουσιάζονται αναλυτικά για πρώτη φορά υπό τη μορφή
ενός ανθολογίου κειμένων σ’ ένα συγκεντρωτικό τόμο. Τα
κείμενα αυτά εντοπίζονται στην περιοχή της Μακεδονίας από
την κλασική εποχή μέχρι την άνοδο του Ιουστινιανού στο
βυζαντινό θώκο.
Η Θετίμα υποστηρίζεται από μια ιστορία για τη γλώσσα,
την ιστορία και τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας
Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, Ιστορία, Πολιτισμός (2012).
Πρόκειται για μία τετράγλωσση έκδοση στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα που καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η μακεδονική είναι βορειοδυτική ελληνική
διάλεκτος, δηλαδή δωρική διάλεκτος. Στην ουσία, έτσι επιβεβαιώνεται η ελληνική υπόθεση για τη μακεδονική γλώσσα, ένα συμπέρασμα στο οποίο είχε καταλήξει πρώτος ο γερμανός φιλόλογος F. G. Sturz, με τη δική του ιστορική και
συγκριτική μελέτη “De dialecto macedonica liber”, μόλις το
1808. Ο τόμος απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια των διακεκριμένων επιστημόνων Michael Zahrnt από τη Γερμανία,
Arthur Müller από τη Γαλλία και των Ισπανών Emilio Crespo
και Juli n Méndez Dosuna. Το κεφάλαιο του Γερμανού φιλολόγου Michael Zahrnt κάνει λόγο για την ιστορία της
Μακεδονίας κατά την προελληνική εποχή. Η μελέτη του
Γάλλου φιλολόγου Arthur Müller δίνει το περίγραμμα της
αρχαιολογίας της Μακεδονίας, ενώ τα δύο κεφάλαια των
Ισπανών μελετητών Emilio Crespo και Juli n Méndez εξηγούν την εξελικτική πορεία της μακεδονικής γλώσσας ως
ελληνικής διαλέκτου και επίσης προσφέρουν μια κριτική
επισκόπηση της έρευνας μέχρι τούδε.
Στη συγκεκριμένη δουλειά εντάσσονται δυο λεξικά της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Το πρώτο λεξικό περιλαμβάνει
600 λήμματα από αθησαύριστες λέξεις με τον ομώνυμο τίτλο, Σπάνιες-Aθησαύριστες Λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής,
ενώ το δεύτερο λεξικό με τίτλο Αρχαίες Μακεδονικές Λέξεις
περιλαμβάνει ένα εκτενές αρχείο με λήμματα 200 λέξεων
από τη Μακεδονία αποκλειστικά. Συγκεκριμένα, οι αθησαύριστες λέξεις προέρχονται από την ομάδα έκδοσης της ιταλικής έκδοσης του εγχειριδίου, υπό την επιμέλεια του
Franco Montanari, Vocabolario della Lingua Greca. Το νέο
αυτό διαλεκτολογικό υλικό προέρχεται από καινούριες εκδόσεις παπύρων και επιγραφών. Η έκδοση αυτή περιέχει
επίσης αποδελτιωμένο υλικό από αρχαίους λεξικογράφους.
Οι κύριες πηγές προέλευσης αυτού του λεξικού είναι από
τον Ησύχιο τον Αλεξανδρέα και το λεξικό Σούδα. Το δεύτερο
λεξικό της Θετίμα για τις Αρχαίες Μακεδονικές Λέξεις περιέχει ονόματα και στρατιωτικούς όρους από την ευρύτερη
περιοχή της Μακεδονίας. Οι πρωτογενείς πηγές προέλευσης
του υλικού που αναφέρονται είναι κυρίως ο Αμερίας και ο
Ησύχιος.
Το πρώτο σημαντικό ελληνικό Λεξικό είναι η «Συναγωγή
πασών λέξεων κατά στοιχείον» που τυπώθηκε από τον
Μάρκο Μουσούρο στη Βενετία το 1514. Περιέχει λέξεις από
πολλούς συγγραφείς από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, όπως ιατρική, διοίκηση, αλλά και λογοτεχνία, όπως
επίσης λέξεις από αρχαίες ελληνικές διαλέκτους και από
άλλες ξένες γλώσσες. Το σπουδαίο αυτό αρχαιοσωζόμενο
λεξικό, που προέρχεται, από τον Ησύχιο τον Αλεξανδρέα κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. και που παραδίνεται από τον Μουσούρο,
αποτελείται από 51.000 πρωτότυπες λέξεις, και συγκεκριμένα περιλαμβάνει 89 μακεδονικές αναφορές. Όμως, το
πληρέστερο αρχαίο λεξικό που διασώζεται για την ελληνική
γλώσσα είναι η Συναγωγή Ονομαστικής Ύλης Δι’ Αλφαβήτου
(Σούδα), που τυπώθηκε από τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη
στο Μιλάνο το 1499. Η Σούδα ανάγεται χρονικά στο δέκατο
μεταχριστιανικό αιώνα περίπου και περιέχει υπό τη μορφή
σύγχρονης εγκυκλοπαίδειας περί τα 30.000 λήμματα. Τέλος,
ο αρχαιότερος Μακεδόνας λεξικογράφος είναι ο Αμερίας
με τα έργα «Γλώσσαι» και «Ριζοτομικό» κατά τον 3ο αιώνα
μ.Χ.. Το έργο «Γλώσσαι» είναι μία συλλογή και ερμηνεία
των σπανίων λέξεων της ελληνικής γλώσσας, ενώ στο έργο
«Ριζοτομικό» γίνεται ετυμολόγηση των λέξεων αυτών.
Συνολικά, από τις 89 μακεδονικές λέξεις, οι 40 λέξεις προέρχονται από τον Αμερία και οι 15 από τον Ησύχιο.
Καταληκτικά, τα κύρια ονόματα έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό Λεξικό της βάσης.
Η γλωσσική επισκόπηση της βόρειας και κεντρικής
Ελλάδας που ακολουθεί στον ομώνυμο τόμο Ο γλωσσικός
χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα χαρτογραφεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διαλεκτολογικό διαχωρισμό σε τέσσερις τομείς (ΒΔ Ελλάδα,

Μακεδονία, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο). Πρόκειται για ένα
συλλογικό τόμο που υπογράφουν οι πιο έγκυροι επιστήμονες. Η εργασία αυτή για το γλωσσικό χάρτη της Ελλάδας εμπλουτίζεται από μία ακόμη μελέτη εντός του τόμου για την
ονοματολογία της ελληνικής γλώσσας. Στον τόμο αυτό συνολικά επιχειρείται να εξηγηθεί το φαινόμενο της οριζόντιας
γεωγραφικής τομής της ελληνικής γλωσσολογικά σε νότιο
και βόρειο τομέα, να γίνει μία κατανομή και ταξινόμηση των
διαλέκτων και να διερευνηθούν οι διαλεκτολογίες συγγένειες.
Το πλούσιο υλικό περιλαμβάνει το πλήρες κοινωνικό κάτοπτρο του απόλυτου ηγεμόνος της Μακεδονίας Φιλίππου
Β΄. Η μελέτη Ρητορική και Ιδεολογία έχει ως στόχο να δώσει
μια ολοκληρωμένη εικόνα του Μακεδόνα βασιλιά, όπως παρατίθεται σε σύγχρονούς του συγγραφείς, σύμφωνα με την
παρουσίασή του στη ρητορική τέχνη. Λαμβάνοντας υπόψιν
ότι οι ρητορικοί λόγοι αντιστοιχούν σε μία όψη του πραγματικού κόσμου, η απήχηση του στρατηλάτη στην Αθήνα απεικονίζεται σε πληθώρα από συγγραφείς, με άξονα την κυρίαρχη κοινωνική εικόνα στους συγγραφείς της κλασικής
αρχαιότητας από τον 4 ο αιώνα π.Χ. έως τη μάχη της
Χαιρώνειας το 338 π.Χ., με άλλα λόγια στους συγγραφείς
όπως ο Ηγήσιππος, ο Υπερείδης, ο Αισχίνης, ο Δημάδης και
κυρίως ο Ισοκράτης.
Στο πλαίσιο των προσωπογραφιών έχει εκπονηθεί μία
ακόμη μελέτη για τους Μακεδόνες γιατρούς, με τον ομώνυμο τίτλο Μακεδόνες γιατροί κατά την αρχαιότητα που καλύπτει το φάσμα χιλίων ετών έως το τέλος της ύστερης αρχαιότητας. Η μελέτη διαρθρώνεται από 45 προσωπογραφίες
Μακεδόνων που ασχολήθηκαν με την ιατρική επιστήμη ή
ακόμα με ιατρούς που έφεραν το προσωνύμιο Μακεδών, καθώς επίσης και της πόλης καταγωγής τους. Οι πιο γνωστοί
γιατροί προκύπτουν από τις υπάρχουσες επιγραφές σε επιτύμβιες στήλες σε όλη τη Μακεδονία και κυρίως από γραμματειακές πηγές. Η παρουσίαση κάθε προσώπου αποτελείται
από την αναλυτική βιογραφία, τις πηγές που ονομάζονται
μαρτυρίες, την τυπωμένη έκδοση και τη βιβλιογραφία ανά
άτομο, ενώ η μελέτη περιέχει μια γενικότερη βασική βιβλιογραφία. Οι πρώτοι γιατροί που αναφέρονται είναι ο
Νικόμαχος ο Σταγειρίτης και πατέρας του Αριστοτέλη, και ο
Πολύκριτος από τη Μένδη της Χαλκιδικής κατά τον πέμπτο
προχριστιανικό αιώνα. Στα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας,
δηλαδή ως τον πέμπτο αιώνα μετά Χριστόν, οι Μακεδόνες
γιατροί που σφραγίζουν την περίοδο της αρχαιότητας είναι
οι Ουέλμος Τρύφωνος από τη Θεσσαλονίκη και ο Παύλος
από τους Φιλίππους. Υπάρχει ειδική μνεία για γιατρούς που
εργαζόταν στις αυλές αρχαίων ηγεμόνων, όπως ο
Νικόμαχος ο Σταγειρίτης στην αυλή του Αμύντα Γ΄, ο γιατρός
Αμύντας στην αυλή του Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου, οι
γιατροί Γλακίας και Καλλισθένης μαζί με τον Μέγα
Αλέξανδρο και επίσης ο Καλλιγένης στην αυλή του
Φιλίππου Ε΄.
Η Θετίμα εγκιβωτίζει επίσης αρχαιολογικές μελέτες με
κύριο στόχο την ιστορική σύζευξη της ελληνικής γλώσσας
με τη γη της Μακεδονίας και εμπλουτίζεται από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Στον πρώτο συλλογικό τόμο παρουσιάζονται τα νέα ευρήματα από το «Υπόγειο» της Μεθώνης με
τίτλο Μεθώνη Πιερίας Ι κι ακολουθεί ένα δεύτερος τόμος
ως συμπλήρωμα με προσαρμοσμένο υλικό για την εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Υλικό Μεθώνη Ι: γράμματα και χαράγματα που προορίζεται για μαθητές και φοιτητές, και γενικότερα για όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στην επιστήμη
της επιγραφικής.
Συγκεκριμένα, ο πρώτος τόμος Μεθώνη Πιερίας Ι παρουσιάζει τα ευρήματα από το «Υπόγειο», με άλλα λόγια από την
υπόγεια αίθουσα που έχει βρεθεί στον κόλπο της Μεθώνης
στο Ν. Πιερίας. Η Μεθώνη είναι η αρχαιότερη αποικία των
Ερετριέων στο βόρειο τμήμα του ελλαδικού χώρου και τα
191 κεραμικά ευρήματα περιέχουν επιγραφές, χαράγματα
και εμπορικά σύμβολα που έχουν βρεθεί εκεί. Αυτά τα ενεπίγραφα εγχάρακτα ή γραπτά κεραμικά έχουν μεγάλη σημασία για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και ανάγονται
χρονικά στον όγδοο προχριστιανικό αιώνα (730-700 π.Χ.).
Επιπλέον, τα ευρήματα των αμφορέων μαρτυρούν την ύπαρξη εμπορικών σχέσεων με τα νησιά του Αιγαίου, επομένως
η διάδοση της ελληνικής γλώσσας είναι δεδομένη στο βόρειο άξονα, γεγονός που φέρει αναλογίες με τη διάδοση των
ελληνικών διαλέκτων στην περιοχή της Μακεδονίας. Η
ύπαρξη γραφής στα συμποτικά αγγεία πιστοποιεί την ελληνική εγγραμματοσύνη σε χρόνο που αναλογεί στις απαρχές
της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Το επιπλέον υλικό πρόκειται για ένα επεξηγηματικό prospectus για μαθητές Ε΄
Δημοτικού και άνω. Στο φυλλάδιο αυτό γίνεται μία εκτενής
αναφορά στη Μεθώνη ως πρώτη αποικία των Ερετριέων ως

κέντρο εμπορίου κι ακόμα η γραφή εντάσσεται στο εμπορικό
και συμποτικό πλαίσιο υπό μορφή ερωτήσεων που αποτελούν τροφή για σκέψη και καθοδηγούν τους μαθητές να
αφομοιώνουν τη νέα γνώση σταδιακά.
Προστίθεται επίσης μια επιλογή από επιγράμματα σε μετάφραση και σχόλια από την Παλατινή Ανθολογία για τη
Μακεδονία και τους Μακεδόνες από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως
τον 6ο αιώνα μ.Χ., με τίτλο Επιγράμματα για Μακεδονία και
Μακεδόνες από την Παλατινή Ανθολογία. Στην Παλατινική
Ανθολογία αναφέρονται είκοσι-δύο επιγράμματα σε σχέση
με τη Μακεδονική γη. Τα επώνυμα επιγράμματα ανέρχονται
σε δώδεκα, ενώ τα ανώνυμα είναι δέκα. Το βιβλίο επομένως
αποτελούν δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται αναλυτικά
τα δώδεκα επώνυμα επιγράμματα από τα βιβλία 6, 7 και 9
με πλήρη παράθεση του πρωτότυπου κειμένου, της νεοελληνικής μετάφρασης και των ερμηνευτικών σχολίων. Οι
συγγραφείς είναι ο Αντίπατρος, ο Θεαίτητος, ο Θουκυδίδης
με ένα επίγραμμα για το κενοτάφιο του Ευριπίδη στην Αθήνα,
ο Αδαίος με ένα επίγραμμα για το Μ. Αλέξανδρο, ο
Αντίπατρος ο Σιδώνιος, ο Παύλος Σιλεντιάριος, ο Γεμίνος
και ο Αντίπατρος από τη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο μέρος
απαρτίζεται από δέκα ανώνυμα επιγράμματα με την παράθεση του πρωτότυπου κειμένου επίσης, της μετάφρασης και
των σχολίων. Πρόκειται για αναθηματικά επιγράμματα, επιτύμβια επιγράμματα και χρησμούς.
Η πιο πρόσφατη ανάρτηση Εισαγωγή στην Ελληνική
Επιγραφική είναι μία πρώτη εισαγωγή στην ελληνική βιβλιογραφία για την αρχαία ελληνική επιγραφική. Η μελέτη
αυτή αφορά στην επιγραφική ως επιστήμη με παράλληλη
ανάλυση της μεθοδολογίας και όλων των σταδίων της επιστημονικής έρευνας (αναζήτηση, εύρεση, φωτογράφιση,
αποτύπωση). Η ίδια μελέτη αποτελεί μια επαρκή εισαγωγή
στην ελληνική επιγραφική θέτοντας ζητήματα τοπικής και
χρονικής οριοθέτησης εντός του ελλαδικού χώρου. Επίσης,
υπάρχει μία ιστορική επισκόπηση της εφαρμοσμένης επιγραφικής εντός του ελληνικού χώρου. Η ανάπτυξη της ελληνικής γραφής από τον 8ο αι. π.Χ. και εξής έχει την ιδιαιτερότητα ότι το σύστημα της ελληνικής γραφής έχει υποστεί
σταδιακές μεταβολές ανά τόπο και ανά περίοδο. Ο υλικός
πολιτισμός βοηθάει στη διατήρηση και ουσιαστικά στη διάδοση του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αρχαϊκή εποχή. Η
παρούσα μελέτη καλύπτει συνολικά το κοινωνικό φάσμα
δώδεκα αιώνων. Η γραφή είναι σαφώς ένα κοινωνικό γεγονός.
Οι μελέτες αυτές επικυρώνουν το μοναδικό ενδιαφέρον
της επιστημονικής κοινότητας για την καταγραφή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και των αρχαίων διαλέκτων της σε
όλες τις φάσεις της. Η γλώσσα ως ένα σύμβολο πολιτισμού
επικοινωνεί το ειδικό βάρος της μελέτης των διαλέκτων της
αρχαίας ελληνικής Μακεδονικής γης σε ένα εύρος χιλίων
και πλέον ετών. Οι τρεις βάσεις δεδομένων σύμφωνα με
τους συγγραφείς, τις επιγραφές και τις επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν μία εξαιρετική επεξεργασία του ογκώδους γλωσσικού υλικού. Η ειδολογική και επιγραφική αναζήτηση στις δυο ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων συμπληρώνεται από τις έντεκα εμβριθείς μελέτες. Η ευρυμάθεια
ως απότοκος της ιστορικής γνώσης για τους Μακεδόνες
συγγραφείς, η δωρική γλωσσολογικά κατάταξη της ελληνικής Μακεδονικής διαλέκτου, οι αθησαύριστοι τύποι, η επεξήγηση της οριζόντιας γλωσσικής γεωγραφικής κατανομής
στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την προσωπογραφία του
Μακεδόνα στρατηλάτη Φιλίππου Β΄ και την αρχαιολογία της
Μεθώνης, καθώς η φιλολογική έκδοση των Μακεδονικών
επιγραμμάτων από την Παλατινή Ανθολογία και τελευταία
η πρώτη εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική αποδεικνύουν
την ελληνική εκδοχή.
Η επιστημονική μελέτη και ταξινόμηση των πηγών προσφέρει μια άρτια προσέγγιση στην εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας, καθώς πρόκειται για την πληρέστερη δουλειά
για τη Μακεδονική γη ως τώρα σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες επιγραφές και την αρχαία ελληνική γλώσσα.
Συνολικά είναι μια online βάση δεδομένων προσβάσιμη στον
κάθε χρήστη που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει και να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για ερευνητικούς και διδακτικούς
σκοπούς. Σήμερα το ψηφιακό πρόγραμμα «Θετίμα» από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας φιλοξενείται ηλεκτρονικά στο
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://ancdialects.greeklanguage.gr
_______________________
*
Κόρη Επ/γός ε.α. Η Γωγώ Τσατσάνη είναι Φιλόλογος
Καθηγήτρια στη συγκριτολογία και με υποτροφία σπούδασε
ακόμα δημοσιογραφία και επικοινωνία. Έχει διδάξει στο
τμήμα φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο
University of Birmingham.
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Akinci: ο επιδέξιος διαπραγματευτής των υπονόμων
Ιωάννης Αναστασάκης (*),

Κ

ατά την προεκλογική του εκστρατεία ο Ταγίπ Ερντογάν
επισκέφτηκε την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και
παρουσίασε στο ευρύ κοινό το νέο υπερόπλο τουρκικής
ανάπτυξης, το οπλισμένο επιθετικό αερόχημα (attack UAV) με
το όνομα «Akinci». Η μετάφραση του ονόματος είναι: «raider
= επιδρομέας», γεγονός που επισημαίνει τον επιθετικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου όπλου που αναμένεται να πετάξει
το 2020.
Για όσους παρακολουθούν την σημειολογία που αρέσκεται
να χρησιμοποιεί η τουρκική ηγεσία, πιθανόν δεν είναι τυχαίο
ότι στο αερόχημα αυτό δόθηκε το όνομα «Akinci», το οποίο είναι το ίδιο με το επίθετο του Μουσταφά Ακιντσί (Mustafa
Akinci). Αυτός είναι στην πραγματικότητα το υπερόπλο που η
τουρκική ηγεσία έχει ήδη εξαπολύσει για να επιτύχει την μέσω
της Κύπρου συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της
Ανατολικής Μεσογείου. Ο Ακιντσί είναι ο Πρόεδρος του τουρκοκυπριακού τομέα (ψευδοκράτους) μέχρι το 2020 που είναι
οι επόμενες προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές των
τουρκοκυπρίων.
Για τις αναμενόμενες εξελίξεις στην περιοχή, είναι ενδιαφέρον να εξεταστούν τα ενδεχόμενα, αν ο Μουσταφά προτίθεται
να εργαστεί εποικοδομητικά για το συμφέρον των συμπατριωτών του τουρκοκυπρίων ή για το συμφέρον της Τουρκίας ή και
για το συμφέρον τρίτων δυνάμεων, όπως για παράδειγμα των
βρετανών.

Ο διαπραγματευτής των υπονόμων
Κατά τη διάρκεια μιας περιφερειακής κλειστής συνάντησης
διεθνών εμπειρογνωμόνων για θέματα διεθνούς ασφάλειας,
ο γράφων ήταν αυτήκοος μάρτυρας της προσπάθειας Άγγλων
ειδικών, να προωθήσουν τον Μουσταφά Ακιντσί με κολακευτικά σχόλια για την διαπραγματευτική του δεινότητα. Η προσπάθεια έλαβε χώρα σε χρόνο άσχετο με τις διαπραγματεύσεις για
το Κυπριακό και ενώ το θέμα αυτό δεν περιλαμβανόταν στην
ατζέντα της συγκεκριμένης συνάντησης. Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι για την επίλυση του Κυπριακού: «ο καταλληλότερος
τουρκοκύπριος διαπραγματευτής είναι ο Μουσταφά Ακιντσί και
αυτή η κρίση στηρίζεται στην επιτυχή κατάληξη των συνομιλιών
για το αποχετευτικό δίκτυο της Λευκωσίας». Η συζήτηση επί
του θέματος δεν πήρε μεγάλη έκταση, αλλά η αναφορά στον
Ακιντσί επισημάνθηκε ως μη τυχαία, από τους παρευρισκόμενους στην διεθνή αυτή συνάντηση. Πολλοί σχολίασαν ότι η εμβόλιμη παρέμβαση για τον Ακιντσί ήταν εμφανώς προσχεδιασμένη αλλά επίσης άσχετη και άκαιρη με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είχαν σχέση με την παράνομη διακίνηση
στρατιωτικού υλικού.
Για την ιστορία, μετά την τουρκική εισβολή στο νησί το 1974,
οι διαπραγματεύσεις για το αποχετευτικό δίκτυο της Λευκωσίας
ήταν, η πρώτη προσπάθεια επίσημων συνομιλιών των
Ελληνοκυπρίων και των τουρκοκυπρίων, που κατέληξε μάλιστα σε συμφωνία. Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί ήταν ότι
στην Λευκωσία το αποχετευτικό δίκτυο βρισκόταν υπό κατασκευή όταν η «πράσινη γραμμή» χώρισε τον Ελληνοκυπριακό
από τον τουρκοκρατούμενο τομέα. Ένα μέρος μάλιστα των εγκαταστάσεων είχε καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς. Το
δίκτυο δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει ανεξάρτητα στους
δύο τομείς της πόλης, εκτός αν επιτυγχάνετο μία συμφωνία για
την ολοκλήρωση των εργασιών προς όφελος του συνόλου της
πόλης της Λευκωσίας, δηλαδή τόσο του Ελληνοκυπριακού όσο

και του τουρκοκυπριακού τομέα.
Επικεφαλής της τουρκοκυπριακής αντιπροσωπείας ήταν ο
Μουσταφά Ακιντσί και της Ελληνοκυπριακής ήταν ο τότε
Δήμαρχος Λευκωσίας Λ. Δημητριάδης. Οι συνομιλίες άρχισαν
το 1978, οι εργασίες κατασκευής και αποπεράτωσης του δικτύου ξανάρχισαν το 1980 και το τελικό τρίτο στάδιο του έργου
ολοκληρώθηκε το 1995. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση
του όλου έργου έγινε με χρήματα από την Διεθνή Τράπεζα
(World Bank), την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (European
Economic Community) και τους Ελληνοκυπρίους. Η πρώτη αυτή
επιτυχημένη κατάληξη συνομιλιών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων που έλαβε χώρα μετά την τουρκική εισβολή
και κατοχή της Β. Κύπρου, θεωρείτε διεθνώς από πολιτικούς
και διπλωματικούς κύκλους, ως μία ισχυρή ένδειξη της αποτελεσματικότητας που μπορεί να επιτευχθεί με συνεννόηση, για
την επίλυση ζωτικών θεμάτων.
Δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη η προσπάθεια προβολής
και καταξίωσης του Μουσταφά Ακιντσί από διεθνείς εμπειρογνώμονες, κυρίως άγγλους και η προώθησή του ως τον καταλληλότερο και πλέον επιδέξιο συνομιλητή για την επίλυση του
Κυπριακού ζητήματος. Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού ανταγωνισμού των εταιρειών στην Ανατολική Μεσόγειο, η αγγλικών συμφερόντων ομάδα British Petroleum και Shell, διαγκωνίζεται με την Αμερικανο-ευρωπαϊκών κυρίως συμφερόντων Exxon, Total, Eni. Οι εταιρείες αυτές, μέσα από τη διαδικασία των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αλλά και
το μέλλον των Βρετανικών Βάσεων στο νησί, επιδιώκουν να
αποκτήσουν ερείσματα και προνομιακή μεταχείριση.

Τουρκοκύπριος Πατριώτης;
Υπάρχουν έντονες «αποχρώσες ενδείξεις» ότι ο Ακιντσί,
στην αρχή τουλάχιστον της πολιτικής του καριέρας, αντέδρασε
σε ζητήματα που δημιουργήθηκαν στη Βόρεια Κύπρο ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και στρατιωτικής κατοχής στο
νησί. Συγκεκριμένα αντέδρασε για το γεγονός ότι οι τουρκοκύπριοι που υπηρετούν ως αξιωματικοί στο στρατό, έχουν καταληκτικό βαθμό αυτόν του Συνταγματάρχη, αποκλειόμενης της
προαγωγής τους σε στρατηγούς. Επιπλέον αυτού, ο Ακιντσί αντέδρασε στο γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στον τουρκοκυπριακό τομέα πληρώνονται απευθείας από την Κεντρική
Τουρκική κυβέρνηση και ακόμα ότι ο Αρχηγός της
Πυροσβεστικής στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο ορίζεται με
απόφαση του Τούρκου στρατιωτικού Διοικητή. Δήλωσε δημόσια ότι θα έπρεπε ο Αρχηγός να είναι τουρκοκύπριος και να επιλέγεται από τους τουρκοκύπριους. Για τις δηλώσεις του αυτές
ο Ακιντσί αντιμετώπισε πολιτικές διώξεις από το
Τουρκοκατοχικό κατεστημένο.
Το ερώτημα είναι εάν συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι ένας
τουρκοκύπριος πατριώτης ή αν έχει προσαρμοστεί σε γενικό-

τερες επιδιώξεις και συμφέροντα. Αξίζει να επισημανθούν γεγονότα και δηλώσεις που σηματοδοτούν ή προκαθορίζουν τις
επικείμενες εξελίξεις:
Στις 23-11-2017 ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όταν
ρωτήθηκε για τον Μουσταφά Ακιντσί, απάντησε: «Είναι ένας
τουρκοκύπριος πατριώτης που φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για
το καλό της Κύπρου. Αυτό φάνηκε και στο αρχικό στάδιο των
συνομιλιών του Κραν Μοντανά, όπου οι συνομιλίες πήγαιναν
ικανοποιητικά, μέχρι το σημείο που μεσολάβησε η Τουρκία και
τις κατέστρεψε».
Στις 18-02-2018 ο Μουσταφά Ακιντσί σε δήλωσή του στο
CNN-Turk είπε: «Αν η Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι έτοιμη
για λύση του Κυπριακού, τότε πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία
με τους Τουρκοκύπριους για το θέμα του φυσικού αερίου». Η
δήλωση αυτή είναι «στο μάτι του ταύρου» δηλαδή στο ψητό,
δημοσιοποιώντας τις ενδόμυχες επιδιώξεις που είναι η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.
Στις 01-03-2018 ο Ακιντσί σε πολυκαναλικό τηλεοπτικό
μήνυμά του δήλωσε: «Οι Τουρκοκύπριοι δεν επιθυμούν να προσαρτηθούν τα κατεχόμενα και να γίνουν η 82η επαρχία της
Τουρκίας, όπως δεν επιθυμούν να γίνουν μειονότητα των
Ελληνοκυπρίων. … Οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να ελέγχουν όλες
τις δομές τους».
Στις 16-04-2018 προγραμματίστηκε δείπνο μεταξύ Ακιντσί
και Προέδρου Αναστασιάδη, για ανεπίσημη συζήτηση με σκοπό
την μετά από εννέα μήνες επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με απώτερο σκοπό την εξεύρεση λύσης μέσα στο 2018.
Συγκεκριμένα γι’ αυτή τη συνάντηση γράφτηκε: «επίλυση μέσα
στο 2018 ή χορός με τον μαρμαρωμένο βασιλιά».
Στις 12-06-2018 ο Ακιντσί παραβρέθηκε στην τελετή για το
άνοιγμα του αγωγού φυσικού αερίου που μέσω Τουρκίας διοχετεύει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη. Συμμετείχε
μάλιστα στην φωτογραφία που διανεμήθηκε στον τύπο, σαν να
ήταν μέλος της επίσημης Τουρκικής αντιπροσωπίας.
Στις 14-07-2018 ο Ακιντσί, υπογράφοντας ως Πρόεδρος
της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, στέλνει επιστολή
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αφορμή τη συζήτηση για
την ανανέωση της Ειρηνευτικής Δύναμης ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Σε αυτή
την επιστολή υποστηρίζει ότι: «Είναι νόμιμη η Τουρκική εισβολή στο νησί και ότι η τουρκική παρουσία δεν πρέπει να θεωρείται ως έκφραση επιθετικότητας, αλλά ως μέσο πρόληψης βίας
κατά των Τουρκοκυπρίων».
Στις 20-07-2018 ο Ακιντσί κάνοντας δηλώσεις για την επέτειο της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ανέφερε ότι: «Ήταν
μία σωτήρια επέμβαση, που άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή
του εκλεγμένου ηγέτη της Ελληνοκυπριακής κοινότητας και
ανατροπή της χούντας στην Ελλάδα».
Συμπερασματικά φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες ο
Μουσταφά Ακιντσί πλευρίζει πολιτικά την Τουρκία, αποστασιοποιούμενος από αμιγώς τουρκοκυπριακές απόψεις του παρελθόντος. Ίσως αυτό να οφείλεται στο αποτέλεσμα των πρόσφατων Προεδρικών εκλογών και της παντοδυναμίας
Ερντογάν. Ίσως πάλι να είναι προϊόν οικονομικών συμφερόντων ή ένας πολιτικός ελιγμός επιβίωσης. Οψόμεθα.
(*) Ο αντιπτέραρχος (Ι)εα Ιωάννης Αναστασάκης είναι εμπειρογνώμονας/ στρατηγικός αναλυτής, που ασχολείται με
την Περιφερειακή Ασφάλεια για την Οικονομική
Ανάπτυξη, με επίκεντρο τα Βαλκάνια και τη Μέση
Ανατολή. Regional Observatory: Security for Economic
Development – (ROSED).

Xαιρετισμός στο συμμαθητή και φίλο Κώστα Τσάμη
Αξέχαστε συνάδελφε, συμμαθητή και φίλε Κώστα. Γνωριστήκαμε πριν πενήντα οκτώ χρόνια
ως συμμαθητές της 12ης σειράς ΣΤΥΑ. Ως δευτεροετείς της Σχολής βρεθήκαμε ο ένας δίπλα
στον άλλο (στο ίδιο θρανίο) και συνδεθήκαμε με αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη.
Η συμπεριφορά σου απέναντι στους συμμαθητες μας υπήρξε γνήσια ειλικρινής. Η περεταίρω
πορεία και εξέλιξη σου ως Μηχανικός Αεροσκαφών, μαρτυρούν πόσο ικανός και άξιος συνάδελφος ήσουν. Συνυπηρετήσαμε για μικρό διάστημα στην 111 Π.Μ. στα Αεροσκάφη F-5 στα
οποία αργότερα είχες την τιμή να επιλεγείς και να υπρετήσεις ως Αρχιμηχανικός στην 341
Μοίρα. Ήσουν πάντα ανήσυχος, προσπαθούσες για το τέλειο, ήσουν πάντα ικανός.
Ενδιαφερόσουν για την Οικογένειά σου, την Πατρίδα και την Αεροπορία.
Όμως στη ζωή σου δεν σου πήγαν όλα καλά. Είχες την ατυχία να χάσεις τη μικρότερη σου
κόρη αιφνίδια και αναίτια. Πέρασες δύσκολες καταστάσεις, αλλά κατάφερες να σταθείς όρθιος.

Σ’ αυτό σε βοήθησε σημαντικά οι αγαπημένες σου, σύζυγος και η μεγαλύτερή σου κόρη. Έφυγες
όμως πρόωρα φίλε μου.
Η σύζυγός σου με πληροφόρησε για το χαμό σου. Είχα καθήκον μου είπε, γιατί γνώριζα για
την αγάπη που σου είχε, ήταν αμοιβαία τα αισθήματα Κώστα.
Εύχομαι, το χώμα που σε σκεπάζει δίπλα στην αγαπημένη σου κόρη, να είναι ελαφρύ. Εύχομαι
στις αγαπημένες σου, σύζυγο και κόρη, να έχουν δύναμη και κουράγιο να ξεπεράσουν τον πόνο
και τη στεναχώρια που τους προκάλεσε ο πρόωρος χαμός σου.
Καλή Ανάπαυση Αγαπημένε μου φίλε, συνάδελφε και συμμαθητή. Θα σε θυμάμαι πάντα!
Γιάννης Πέτσας
Σμήναρχος ε.α.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ταξχος (ΙΓΥ) Κωνσταντίνος Τσεκούρας

ου. Απεβίωσε στις 10-10-2018.

Γεννήθηκε το 1929 στο Μπάφι Ωρωπού Αττικής.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1952 (7η Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1977.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών και ενός
γιου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 11-4-2018 στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής και η ταφή του έγινε
στο Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής.

Σγός (ΤΜΑ) Χρήστος Αμαξόπουλος

Υπσγός (ΤΜΑ) Πέτρος Ιωάννου
Γεννήθηκε το 1942 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1961 (13η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε
το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης. Απεβίωσε
στις 18-4-2018.

Σμχος (Δ) Κωνσταντίνος Τζιτζιλώνης
Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1958 (5η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το
1993.
Ήταν παντρεμένος. Απεβίωσε στις 27-6-2018.

Επγός (ΤΕΦ) Αλέκος Σάμπαλος
Γεννήθηκε το 1937 στη Σαλμώνη Ηλείας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1956(8η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών και ενός
γιου. Απεβίωσε στις 10-7-2018.

Επγός (ΤΕΦ) Νικόλαος Λαβράνος
Γεννήθηκε το 1947 στο Κανάλι Αγίου Νικολάου
Κερκύρας. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1967 (20η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 18-8-2018 στο
Κοιμητήριο Καναλίου Κερκύρας.

Επγός (ΙΓΥ) Κωνσταντίνος Αδάμ
Γεννήθηκε το 1930 στο Γραμματικό Μεσολογγίου.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1947 (5η Σειρά ΕΚΕΧ) και
αποστρατεύτηκε το 1967.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και ενός γιου. Απεβίωσε στις 3-10-2018.

Σμχος (ΤΕΑ) Ευθύμιος Μητρόπουλος
Γεννήθηκε το 1948 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1966 (17ηΑ Σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύτηκε το 2001.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και ενός γι-

Γεννήθηκε το 1962 στον Πειραιά. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1979 (31η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε
το 2007.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Απεβίωσε
στις 11-10-2018.

Ταξχος (Ο) Ιωάννης Κόσκος
Γεννήθηκε το 1930 στο Ξυλόκαστρο. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1951 (Με Διαγωνισμό) και αποστρατεύτηκε
το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Απεβίωσε
στις 12-10-2018.

Σμχος (Ε) Πέτρος Μακρής
Γεννήθηκε το 1931 στον Ασωπό Λακωνίας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1950 (Με Διαγωνισμό)
και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 26-10-2018 στο
Κοιμητήριο Χαλανδρίου.

Απτχος (Ι) Γεώργιος Τρακάκης
Γεννήθηκε το 1931 στον Πειραιά. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1949 (Σ.Ι.) και αποστρατεύτηκε το 1983. Του
απενεμήθη ο τίτλος του Επίτιμου Β’ Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιών. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 29-10-2018 στο
Κοιμητήριο Αναστάσεως Πειραιά.

Σμχος (Ι) Ευάγγελος Μορθανάσης
Γεννήθηκε το 1929 στη Λάρισα. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1948 (4η Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε
το 1975.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και μίας κόρης. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 3010-2018 στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Ασμχος (ΙΓΥ) Εμμανουήλ Δρακωνάκης
Γεννήθηκε το 1936 στη Λάρισα. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1955 (30η Σειρά Σ.Α.) και αποστρατεύτηκε
το 1979.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε την 1-112018 στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στο Κοιμητήριο
Σχιστού.

Ασμχος (ΤΜΑ) Κωνσταντίνος Τσάμης
Γεννήθηκε το 1941 στις Ράχες Φθιώτιδας. Κατα -

τάχθηκε στην Αεροπορία το 1960 (12η Σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 2-11-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου
Χαραλάμπους στις Ράχες και η ταφή του στο εκεί
Κοιμητήριο.

Υπτχος (ΥΙ) Αθανάσιος Μπιτσακτσής
Γεννήθηκε το 1938 στη Θεσσαλονίκη. Κατατάχθηκε στη
Στρατιωτική Ιατρική το 1956 και αποστρατεύτηκε το 1992.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 3-112018 στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Σγός (ΑΝΟ) Αναστασία Τουρκάκη
Γεννήθηκε το 1955 στον Πειραιά. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1980 (Ανακατάταξη) και αποστρατεύτηκε το
2009.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 5-11-2018 στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία Αγ. Παρασκευής και η ταφή της στο
εκεί Κοιμητήριο.

Σγός (ΤΤΗ) Νικόλαος Σταυροδήμος
Γεννήθηκε το 1962 στο Πετρώτο Δομοκού. Κατα τάχθηκε στην Αεροπορία το 1980 (32η Σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 2010.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και ενός γιου.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 6-11-2018 στον Ιερό Αγίου
Αθανασίου Λαμίας και η ταφή του στο Κοιμητήριο Λαμίας.

Ταξχος (ΑΔ) Παναγιώτης Κουσκούλης
Γεννήθηκε το 1928 στον Πύργο Ηλείας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1948 (Μονιμοποίηση ) και αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης και ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 6-112018 στον Ιερό Αγίων Πάντων στο Κοιμητήριο Πύργου.

Επγός (ΤΜΑ) Εμμανουήλ Φιτσανάκης
Γεννήθηκε το 1954 στο Πετροκέφαλο Μαλεβυζίου
Ηρακλείου. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1976
(Ανακατάταξη) και αποστρατεύτηκε το 2007.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 8-11-2018 στον Ιερό Παναγίας
Πετροκέφαλου και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε
τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους
τους την, εξ ύψους, παρηγοριά.

®AΡΘΡΑ

ΕPIRE du NORD - Βόρειος Ήπειρος.
Ουδέποτε έχασε την επωνυμία της και την ταυτότητά της!
Παραμένει τμήμα της ιστορικής Ηπείρου, ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ, από τη δεύτερη
χιλιετία π.χ. , με κατοίκους τα ελληνικά φύλλα, Θεσπρωτούς, Χάονες και
Μολοσσούς. Απετέλεσε, αργότερα, τμήμα πολιτικής οντότητας υπό τον
βασιλέα της δυναστείας των Αιακιδών, Αλκέτα, των Μολοσσών, με πρωτεύουσα την Πασσαρώνα, έξω από τα Γιάννενα. Και αργότερα, τμήμα του
αβασίλευτου Κοινού των Ηπειρωτών, με πρωτεύουσα τη Φοινίκη, πλησίον των Αγίων Σαράντα, με σύμβολο τον ταύρο στεφανωμένον με κλάδο
ελαίας. Το Κοινό των Ηπειρωτών παρέμεινε ως ενιαίο κράτος μέχρι τη
ρωμαϊκή κατάκτηση, το 167 π.χ.
Μετά από δύο χιλιετίες, ας όψονται οι Ιταλο-Αυστριακοί, που με τις
ενέργειές τους και τις απαιτήσεις τους αναγκάστηκαν οι Μεγάλες
Δυνάμεις να παραχωρήσουν τη Βόρειο Ήπειρο με τον ελληνικό της πληθυσμό στην Αλβανία, με το κατάπτυστο, και εν πολλοίς προδοτικό (για
εμάς), Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, καθ’ ήν στιγμή ο Ελληνικός στρατός
είχε ελευθερώσει τη Β. Ήπειρο από τον Τουρκικό ζυγό και την κατείχε
από τις αρχές του Οκτωβρίου 1913. Είχε προηγηθεί το Μπιζάνι και η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, Φεβρουάριος 1913, στα πλαίσια των Βαλκανικών Πολέμων.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος συμφώνησε στην απόσυρση του Ελληνικού στρατού. Οι
Βορειοηπειρώτες εγκαταλείφθηκαν στη μοίρα τους. Θα ακολουθήσουν συγκρούσεις μεταξύ
Βορειοηπειρωτών και Αλβανών. Θα εγκατασταθεί κυβέρνηση Β. Ηπείρου με πρόεδρο τον
Γεώργιο Χριστάκη-Ζωγράφο. Θα ανακηρυχθεί η περιοχή αυτόνομη, με τις ελληνικές πόλεις
Αργυρόκαστρο, Χειμάρα, Δέλβινο, Άγιοι Σαράντα, Πρεμετή, Κορυτσά, Τεπελένι, Αυλώνα,
Μοσχόπολη και υπέρ τα εκατό χωριά. Θα αναγκαστούν τελικά οι Αλβανοί να υπογράψουν το
Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, 17 Μαρτίου 1914, με το οποίο δεσμεύονταν για τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας και την θρησκευτική ελευθερία του ελληνικού πληθυσμού.

Έτσι εισήλθαν, Βόρειος Ήπειρος και Αλβανία, και στην Κοινωνία των
Εθνών, τον Οκτώβριο του 1921. Και εκεί, η ηγεσία των Αλβανών δεσμεύτηκε να σεβαστεί τα πολιτικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και θρησκευτικά δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών. Η γαλανόλευκη θα κυματίζει ελεύθερα
στη Βόρειο Ήπειρο.
Σε αυτό το καθεστώς, για να μην σας ταλαιπωρώ, εμμένουμε, εμείς οι
Ηπειρώτες, αφού, δυστυχώς, δεν πραγματοποιήθηκε η ένταξη της Βορείου
Ηπείρου στην Ελλάδα.
Ο εικονιζόμενος χάρτης είναι του 1920, με βάση το Πρωτόκολλο της
Φλωρεντίας. Διακρίνεται η διαχωριστική γραμμή της Βορείου Ηπείρου με
την υπόλοιπη Αλβανία. Και δίπλα η φίλη Σερβία. Πουθενά κράτος των
Σκοπίων. Πουθενά χώρα Βόρειος Μακεδονία. Ουδέποτε και από κανέναν
έγινε λόγος για ‘‘Νότια Αλβανία’’. Μόνον από τον Νίκο Φίλη και την παρέα
του. Αιδώς Αργείοι! (επιπλήττονται οι Αργείοι από τον Αίαντα γιατί έδειχναν
ότι είχαν φοβηθεί τους Τρώες). Εμείς ποιόν φοβηθήκαμε!
Δυστυχώς, ούτε η εκτέλεση του έλληνα της Βορείου Ηπείρου, του
35χρονου Κωνσταντίνου Κατσίφα, αιωνία του η μνήμη, που πέφτοντας από τις σφαίρες της
Αλβανικής αστυνομίας φώναξε, ‘‘Ζήτω η Ελλάδα’’, ‘‘Ζήτω ο ελληνισμός’’, ούτε αυτό το εθνικό
πλήγωμα μας έκανε να μιλήσουμε την ίδια εθνική και πατριωτική γλώσσα. Ξεθώριασε και το
ηπειρώτικο μοιρολόϊ!
Αλλά να μην ξεχνάμε, «Πάτριον εστι τοις Ηπειρώταις μη μόνον επί της ιδίας πατρίδος αγωνίζεσθαι, αλλά και υπέρ των φίλων και συμμάχων κινδυνεύειν» (Διόδωρος). Πόσο μάλλον για
τους αδερφούς Βορειοηπειρώτες!
10 Νοεμβρίου 2818. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας.
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Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

&

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
υιός Ασμ/χου ε.α.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Κυκλαμίνων 7 Περιστέρι, Τ.Κ. 12137
τηλ. 211 4083333, κιν. 693 2488462
vergopoulose@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ
ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 198(3)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΗΛ.: 6932265899 - 2104519462

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.

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ [έξοδα κηδείας,
βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά εγγυτέρων
συγγενών, βοηθήματα θανάτου, μερίσματα κ.λ.π]
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Μιλτιάδου 63 Γέρακας Αττικής 15344
ΤΗΛ 210 6132022 ΚΙΝ 6932065296
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φους που τα έχουν ανάγκη και δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα να τα προμηθευτούν.
Για την απόκτηση ενός απλού αμαξιδίου, έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 1500 κιλά, γι αυτό η
συμμετοχή των μελών πρέπει να είναι καθολική.
Τονίζουμε ότι μέσα από αυτή τη δράση μαθαίνουμε
ότι πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούμε να στηρίξουμε και τους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη βοήθειας.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα
μέλη του Δ.Σ.

Ημερήσια Εκδρομή - Οδοιπορικό

Κοινωνικές Εκδηλώσεις

Την Κυριακή 7 Οκτ 2018 πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική περιηγητική και προσκυνηματική εκδρομή που
οργάνωσε το Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης με
συμμετοχή 120 ατόμων και με προορισμό

Υπενθυμίζουμε ότι η αίθουσα αναψυχής του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης διατίθεται στους εν αποστρατεία και εν ενεργεία συναδέλφους, για κοινωνικές
εκδηλώσεις μικρής κλίμακας, μέχρι 50 άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητήσουν την αίθουσα με αίτησή τους, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την
ημερομηνία της εκδήλωσης.

1.ΣΚΡΑ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ – ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ
Ένα μικρό γραφικό χωριό με μεγάλη όμως ιστορία,
γνωστό από την ομώνυμη μάχη του 1918, ενώ σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ανακαλύψαμε και θαυμάσαμε ,
τους καταρράκτες και τη σμαραγδένια ή γαλάζια λίμνη.

4.ΓΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η εκδρομή συνεχίσθηκε ευχάριστα με διασκέδαση,
φαγητό, ποτό και πολύ χορό σε αίθουσα γνωστού ξενοδοχείου κοντά στο χωριό Γρίβα, με τους απολαυστικούς ήχους της μουσικής κομπανίας χάλκινων της
Γουμένισσας, με σκοπούς από την Μακεδονία, αλλά και
την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ενημερωτική επίσκεψη
Το Σάββατο 20/10/2018 επισκέφτηκαν τα Γραφεία
του Παραρτήματος ο Δνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ
Ασμχος ε.α. κ. Κρανιάς και το μέλος του Δ.Σ Σμχος ε.α.
κ Πλατάνας, προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη μας,
για τα τρέχοντα ζητήματα που μας απασχολούν (αναδρομικά, επιδόματα εορτών, υγειονομική περίθαλψη, διαδικασία εκλογών κλπ).

Γαμήλιες Ευχές
Ξεχωριστή ημέρα η 20 Οκτ 2018, για τον Πρόεδρο
του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ Αθανάσιο
Δανιηλίδη και τη σύζυγό του Κυριακή.
Ο γιός τους Κωνσταντίνος παντρεύτηκε την εκλεκτή
της καρδιάς του Αλεξάνδρα, στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου,
στο Στρατ. Καρατάσιου, όπου πλήθος συγγενών και φίλων έγιναν μάρτυρες του μυστηρίου του γάμου, και τίμησαν το ευτυχισμένο και πολύ όμορφο ζευγάρι, στην
ομορφότερη στιγμή της ζωής του.
'Άψογη ήταν και η γαμήλια δεξίωση, και το γλέντι
που ακολούθησε.
Το Δ.Σ. και τα μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
εύχονται στον Κωνσταντίνο και στην Αλεξάνδρα να ζήσουν ευτυχισμένοι μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, με
υγεία, αγάπη και προκοπή.
Στους γονείς των νεονύμφων ευχόμαστε να είναι κάθε μέρα της ζωής τους τόσο χαρούμενη, όσο αυτή του
γάμου.

Πλαστικά καπάκια και αναπηρικά αμαξίδια
Στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης/ΕΑΑΑ συλλέγουμε
πλαστικά καπάκια από εμφιαλωμένα νερά ,αναψυκτικά,
γάλα, χυμούς απορρυπαντικά κτλ. ,με σκοπό την αγορά
και διάθεση αναπηρικού/ών αμαξιδίου/ων σε συναδέλ-

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ :ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΩΡΙΟΥ – Παλάτι (Οικία) Νικολάε
Τσαουσέσκου – ΣΟΦΙΑ
Ξενάγηση για το Βουκουρέστι όπου επισκεφθήκαμε
το «μουσείο του χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος
του. Εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη
Μαύρη Θάλασσα. Έπειτα επισκεφθήκαμε το παλάτι που
διέμεινε η οικογένεια Τσαουσέσκου. Είδαμε τη χλιδή
που κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και μας
εντυπωσίασε η πολυτέλεια. Το ίδιο βράδυ, είχαμε ένα
πανοραμικό by night στο κέντρο της πόλης της Σόφιας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΣΟΦΙΑ
(ξενάγηση πόλης)  ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
Μετά το πρόγευμα θα ακολουθήσει ξενάγηση στην
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Είδαμε τη
Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, τα Ρωμαϊκά
Μνημεία, τον περίφημο ναό του Αλεξάντερ Νέφσκυ, τη
Βουλή και την Πανεπιστημιούπολη. Το μεσημέρι επισκεφθήκαμε το Σαντάνσκι και πήραμε το δρόμο της επιστροφής.

2.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ &
ΕΙΡΗΝΗΣ
Όπου μετά το προσκύνημα, ακολούθησε μια εμπνευσμένη ομιλία από τον εφημέριο της Μονής σχετικά με
τη ζωή και τα θαύματα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου
και Ειρήνης και για το ιστορικό ανέγερσης της Ιεράς
Μονής.
3.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
Αποτέλεσε ξεχωριστή εμπειρία η ακολουθία του κατανυκτικού Εσπερινού, που τελέσθηκε με το τυπικό του
Αγίου Όρους, προεξάρχοντος του Αγίου Καθηγούμενου
της Μονής, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο , ο οποίος με μία
μεστή νοημάτων και μηνυμάτων ομιλία αναφέρθηκε
στα προβλήματα, πνευματικά και εγκόσμια, που αντιμετωπίζουμε ως Ελληνικό Έθνος.

εκκλησία, γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος
στη νοτιοανατολική Ευρώπη, το Ελληνικό Τυπογραφείο
κλπ. Υπήρξε μεγάλη ελληνική κοινότητα για αρκετούς
αιώνες.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

14-10-2018 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ)

3-7/10/2018 5νθήμερη Εκδρομή ΡουμανίαΒουλγαρία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ξενάγηση
πόλης)
Επισκεφθήκαμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβώ,
«ναό της μουσικής» το Ατενέουμ Ρόμαν, το επιβλητικό
νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού παλατιού που
σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της
Ρουμανίας το παλάτι του βασιλιά Κάρολου του 1ου που
σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και
το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος
Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής
Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το
τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών διαστάσεων προεδρικό μέγαρο,
με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού που σήμερα ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου , το 2ο μεγαλύτερο
κτίριο στον κόσμο μετά το Πεντάγωνο. Επίσης την Αψίδα
του Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία και το
Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του Πα νεπιστημίου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
 ΜΠΡΑΝ (ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ) – ΜΠΡΑΣΟΒ
 ΣΙΝΑΪΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά
Καρπάθια. Αφού διασχίσαμε την κοιλάδα του ποταμού
Πράχωβα, επισκεφθήκαμε το χειμερινό θέρετρο Σινάϊα,
το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, το παλάτι Πελές, την
θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά
της Ρουμανίας και στη συνέχεια είδαμε το Μοναστήρι
του Κατακουζηνού, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα
από την επίσημη ονομασία της πόλης. Επίσηε επισκεφθήκαμε τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του
Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό
φρούριο στις οθωμανικές επιθέσεις. Ξενάγηση στο
Μπρασώφ, όπου είδαμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη

Ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. κος Βύρωνας Καρτσάνας και
το Μέλος του Δ.Σ. Σγος ε.α. κος Δημήτριος Σιφνιώτης
εκπροσώπησαν το Παράρτημα, στην επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσε ο Σύλλογος Μακεδόνων Βόλου "Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", στη μνήμη του Παύλου Μελά και
λοιπών συναγωνιστών, στον Ιερό Ναό Αγ.Κων/νου και
Ελένης.

20-10-2018 (ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣΥΔΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το Προ ε δρείο Δ.Σ. και Μέλη του Συλλόγου στα Γραφεία του
Παραρτήματος Μαγνησίας της ΕΑΑΑ στην πόλη της
Βόλου, το απόγευμα του Σαββάτου 20 Οκτ 2018.
Τους επισκέπτες, υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος κ. Βύρων Καρτσάνας-Ασμχος ε.α. και το
Μέλος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Σιφνιώτης-Σγός ε.α., ενώ παρευρέθησαν ο Επίτιμος Πρόεδρος του Παραρτήματος κ.
Παναγιώτης Τσούνης-Υπτχος ε.α. και αρκετοί ΣΥΔίτες
- μέλη ή μή ΣΑΣΥΔΑ.
Μετά το καλωσόρισμα, ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος ενημέρωσε εκτενώς για τις δράσεις και
πεπραγμένα της Διοίκησης. Ακολούθησε ανταλλαγή
αναμνηστικών δώρων μεταξύ του Προέδρου
Παραρτήματος και του Προέδρου ΣΑΣΥΔΑ κ. Γεωργίου
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Ρούσσου-Ταξχου ε.α.
Στη συνέχεια, ο Γεν.Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ κ. Ηλίας
Ντούβλης-Σγός ε.α., παρέδωσε στον τοπικό Εκπρόσωπο
ΣΑΣΥΔΑ κ. Δημήτριο Σιφνιώτη-Σγό ε.α., το θυρεό-λογότυπο, το ρολόι τοίχου, την κούπα και την laneyard του
ΣΑΣΥΔΑ, στα πλαίσια της ευγενούς φιλοξενίας του
Εκπροσώπου ΣΑΣΥΔΑ, στις εγκαταστάσεις του
Παραρτήματος.
Η εκδήλωση έκλεισε με την απόδοση ρολογιού τοίχου ΣΑΣΥΔΑ, στο Μέλος ΣΑΣΥΔΑ και εκλεκτό συνάδελφο κ. Απόστολο Δουλγέρη-Επγό (ΥΥΔ)ε.α. (17ης σειράς)
για τη συνολική προσφορά του στο Σύλλογο και τη διοργάνωση της ετήσιας Αρτοκλασίας 2018 στη
Μακρυνίτσα.
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Ελικώνα μέσα στα έλατα, στην οποία συμμετείχε και ο
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ.

την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στεφάνι κατέθεσε το μέλος, Ασμχος ε.α. Κων/νος Παναγιώτου.

Επιμνημόσυνη Δέηση στη Μνήμη των Πεσόντων
και Τεθνεόντων Συναδέλφων
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, παρουσία του
Αρχηγού της Τ.Α Απτχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, πραγματοποιήθηκε από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας το
ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες και θανόντες συναδέλφους.
Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε μετά τη Θεία
Λειτουργία από τον Πρωτοπρεσβύτερο στρατιωτικό ιερέα, Αθανάσιο Τσιμενίδη, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στην 110 Π.Μ και ακολούθησε παράθεση
καφέ στη αίθουσα «Ερατώ» της Λέσχης Αξιωματικών.

21-10-2018 (ΕΤΗΣΙΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΑΣΥΔΑ)
Στις 28 Οκτωβρίου 2018, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του
Παραρτήματος Ταξχος (Μ) ε.α Ιωάννης Μητράκης εκπροσώπησε το Παράρτημα στον επίσημο εορτασμό της
Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της
Χαλκίδας, συμμετέχοντας στην δοξολογία για τον εορτασμό της Επετείου, στην επιμνημόσυνη δέηση και στην
κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη.

To Μέλος του Δ.Σ. Σγος ε.α. κος Σιφνιώτης Δημήτριος
εκπροσώπησε το παράρτημα στην ετήσια αρτοκλασία
του ΣΑΣΥΔΑ, που έλαβε χώρα στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη
Μακρινίτασς Πηλίου.

21-10-2018 (ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΜΕΝΣ)
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος ε.α. κος
Βύρωνας Καρτσάνας εκπροσώπησε το Παράρτημα ημερίδα της ΠΟΜΕΝΣ με θέμα «Προβλήματα των Στελεχών
των Ε.Δ.-Προοπτικές επίλυσής τους» που έλαβε χώρα
στο Αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

21-10-2018 (ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
Το Μέλος του Δ.Σ. Σγος ε.α. Δημήτριος Σιφνιώτης,
εκπροσώπησε το Παράρτημα στην Εκδήλωση Τιμής και
Μνήμης των Ηρώων του Έπους 1940-41, που οργανώθηκε από το Σύλλογο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού
Μαγνησίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Volos Palace.

28-10-2018 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ)
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος ε.α. κος
Βύρωνας Καρτσάνας εκπροσώπησε το Παράρτημα στις
εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου, καταθέτοντας στεφάνι στο Ηρώο στην παραλία του Βόλου.

ΠΑΤΡΑ
Μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας το Παράρτημά μας μετείχε στις εκδηλώσεις
για το εορτασμό της εθνικής Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940. Ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βασίλειος
Χρόνης κατέθεσε στεφάνι μνήμης στο μνημείο της
Ελευθερίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην
Πάτρα.

ΛΑΡΙΣΑ
Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο Μουσείο Μάχης Σαρανταπόρου
στο Χάνι Χατζηγώγου

ΧΑΛΚΙΔΑ
Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018, το Παράρτημα
Χαλκίδας πραγματοποίησε εκπαιδευτική-πολιτιστικήψυχαγωγική εκδρομή στον Νομό Βοιωτίας.
Πρώτος σταθμός επίσκεψης, ήταν το Νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από μέλη του ΔΣ του Παραρτήματος
και το προσωπικό του Μουσείου. Οι εντυπώσεις των
Μελών ήταν ότι το εν λόγω Μουσείο, αντίγραφο του παλατιού του βασιλιά Κάδμου, θεωρείται ίσως το πιο ολοκληρωμένο Μουσείο όσον αφορά στην Ελληνική
Ιστορία και ιδιαίτερα στην Ιστορία της περιοχής και της
πόλης των Θηβών.
Επόμενος σταθμός ήταν το προσκύνημα στην Ιερά
Μονή του Οσίου Λουκά στο Στειρί Βοιωτίας που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO,
όπου τα μέλη πραγματοποίησαν και αρτοκλασία υπέρ
υγείας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων
τους και εν συνεχεία ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους της Μονής που ολοκληρώθηκε στο Αρχονταρίκι
με καφέ, βουτήματα και το παραδοσιακό τσίπουρο, προσφορά από το Μοναστήρι. Τέλος η εκδρομή ολοκληρώθηκε με συνεστίαση σε παραδοσιακή ταβέρνα στο όρος

Το πρωί της Τρίτης, 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στο χώρο του Μουσείου Μάχης Σα ρανταπόρου, εκδήλωση μνήμης στο πλαίσιο της 106ης
επετείου της Μάχης του Σαρανταπόρου, παρουσία του
Υδκτου της 1ης Στρατιάς, Υποστρατήγου Γεωργίου
Βύνιου, του Δήμαρχου Ελασσόνας Νίκου Ευαγγέλου,
καθώς και πλήθους κόσμου. Η ΠΑ εκπροσωπήθηκε από
αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Σμχο (Ι) Νικόλαο
Αντωνόπουλο. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση έγινε κατάθεση στεφάνων, ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών
και στη συνέχεια τηρήθηκε ενός (1) λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων, Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και
Στρατιωτών ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές και έριξε βολές υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας. Για

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δκτης
της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Απόστολος Χόρτης, ο Δκτης του
ΑΚΕ Σμχος Αδαμάντιος Σουρής, ο Υδκτης ΚΕΔΑ
Σκοτίνας Ασμχος (Ι) Γεώργιος Σταφυλίδης, ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΕ Ασμχος (Ι) Κων/νος Μπίμπης, ο πρόεδρος
της ΕΑΑΣ/Παρ. Λάρισας Αντγος Κων/νος Βλάχος, ο
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών Λάρισας κ. Βασίλειος Διβάνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν.
Λάρισας κ. Απόστολος Βερέμης, ο Ταμίας της
ΕΑΑΣ/Παρ. Λάρισας Λγος Γεώργιος Στέφος καθώς και
πλήθος ε.α συναδέλφων και συγγενείς των εκλιπόντων.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας θα ήθελε να
ευχαριστήσει ιδιαίτερα:
α) Τον Δκτη της 110 ΠΜ Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη για
την αμέριστη συμπαράστασή του στην οργάνωση της εκδήλωσης.
β) Τον προϊστάμενο της Λέσχης Αξιωματικών Επγο
κ. Αλέξανδρο Τζερεμέ καθώς και το προσωπικό για την
άψογη εξυπηρέτηση των καλεσμένων.
γ) Όλους όσους τίμησαν τη μνήμη των συναδέλφων
με την παρουσία τους.

ΛΑΡΙΣΑ-ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑ.
Στις 8-11-2018 κορυφώθηκαν στη Λάρισα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής
Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ. Στις 10:00 παρουσία
του Αρχηγού της Τ.Α, Απτχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη,
τελέστηκε στο μνημείο πεσόντων (Λόφος φρουρίου)
επιμνημόσυνος δέηση και κατάθεση στεφάνων από τον
Αρχηγό της Τ.Α και τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ/
Παραρτήματος Λάρισας, Σγο ε.α. Κων/νο Λιούτα. Στη συνέχεια στις 12:00 έγινε δοξολογία στην 110 Πτέρυγα
Μάχης, παρουσία στρατιωτικών και πολιτικών αρχών,
και αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του Α/ΓΕΑ,
Απτχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου. Ακολούθησε ξενάγηση στου χώρους των εκθεμάτων και μικροδεξίωση
στη λέσχη Αξιωματικών.
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Ελληνική Αυτογνωσία
Αναγκαία για την Εθνική Επιβίωση

Τ

ο Ελληνικό Έθνος για να επιβιώσει πρέπει να διδαχθεί
από το παρελθόν του με τα πεπραγμένα της φυλής, τα
πλεονεκτήματα της, αλλά και τα μεγάλα της μειονεκτήματα. Χωρίς τη γνώση αυτών των συστατικών της υπάρξεως
του οδηγείται εις το άγνωστο, είναι υποκείμενο των ανέμων
που κλυδωνίζουν την εκάστοτε πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς δεν καθοδηγείται από ηθικές αγνές αρχές, αλλά από
ρεύματα αμφιβόλου προελεύσεως, από κινήματα υλιστικά,
απάνθρωπα, καταστροφικά για την οποιαδήποτε ανθρώπινη
κοινωνική δομή. Αυτή η καταστροφική λαίλαπα δεν ταιριάζει
στην ψυχή των ανθρώπων της συγκεκριμένης κοινωνίας μας
δηλαδή της ελληνικής. Ο διαβάτης καθορίζει την πορεία του,
τη διαδρομή του, διαφορετικά θα ευρεθεί σε κάποιο βάραθρο
ή το ολιγώτερο που θα υποστεί είναι να τον εγκαταλείψουν οι
δυνάμεις του και να μην δυνηθεί να επιστρέψει στον επιθυμητό
τόπο, το καταφύγιό του. Τον δρόμο ο διαβάτης δεν τον βρίσκει
μόνος του, χωρίς προγραμματισμό της πορείας του, πορείας
που θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του εδάφους, τα ενδεχόμενα φυσικά εμπόδια,. τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες, τις
υπάρχουσες ή όχι δυνατότητες να επιβιώσει στη διαδρομή και
τέλος τις σωματικές του δυνατότητες να ολοκληρώσει τη σχεδιασθείσα διαδρομή.
Η όποια επιχειρούμενη διαδρομή χωρίς προγραμματισμό είναι τυχοδιωκτική και είναι πολύ πιθανόν ότι θα έχει δυσάρεστα
αποτελέσματα, την ανώμαλη προσγείωση σε κάποιο απρόβλεπτο βάραθρο.
Αλλά ποια είναι η ιστορία αυτού του ενδόξου Έθνους, του
Ελληνικού Έθνους μας; Ποιο είναι το παρελθόν του; Πως διέτρεξε τουλάχιστον αυτές τις τρείς χιλιετίες ης υπάρξεώς του;
και ακόμη συμβιβαζόμαστε, αγαπάμε αυτό το λαό, αυτό το
Έθνος; Έχουμε εθνική συνείδηση; Δεν εννοώ εθνικιστική που
σημαίνει αποκλειστική προσήλωση στον εθνικό εαυτό μας χωρίς να αποδεχόμεθα ότι ευρισκόμεθα σε ένα περιβάλλον, το
οποίο απαιτεί συνεργασία με αλληλοσεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των γειτόνων μας και γενικώτερον του ευρύτερου περιβάλλοντός μας; Επομένως εάν αγαπάμε αυτό το λαό, αυτή τη
φυλή, οφείλουμε να έχουμε εθνική συνείδηση και να σεβόμαστε τα άλλα έθνη και ιδιαιτερότητες, σε καμιά όμως περίπτωση

δεν υποχωρούμε στη διασφάλιση των συμφερόντων αυτής της
φυλής, των συνελλήνων.
Όσοι υπηρετήσαμε στις ΗΠΑ και τα παιδιά μας φοίτησαν σε
αμερικανικά σχολεία για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά μας υποχρεώνονταν να δίδουν κάθε
πρωί πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον όρκο της υπόσχεσης στην νομιμότητα, αφοσίωση του Αμερικανικού Έθνους.
«Pledge of allegiance to the American Nation». Και αυτό συμβαίνει και με Δημοκρατική και Ρεπουμπλικανική κυβέρνηση,
γιατί η πίστη και των δύο παραδοσιακών κομμάτων είναι στο
Αμερικανικό Έθνος, που δεν προϋπήρχε (όπως το Ελληνικό),
αλλά δημιουργήθηκε από πανσπερμία λαών και πληθυσμών
που αναζήτησαν την τύχη τους σε αυτόν τον τόπο. Όποιος επιθυμεί να ζήσει εκεί πρέπει κατ’ αρχήν να γίνει αποδεκτός και
εφ’ όσον γίνει αποδεκτός να ασπασθεί τις αρχές του
Αμερικανικού Έθνους και να τις αγαπήσει. Βρέθηκα στις ΗΠΑ
το 1964, χρόνο με ένταση στο Κυπριακό, και γνωρίσθηκα με
ελληνοαμερικανική οικογένεια, που είχε υιό ανθυποσμηναγό
στην πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ.
Στις συζητήσεις μας για το κυπριακό ο ανθυποσμηναγός
έχοντας διαβάσει ελληνική ιστορία σε μια αποστροφή του λόγου του είπε «θα πάω να πολεμήσω για την Κύπρο». Η ελληνοαμερικανίδα μητέρα του απάντησε: «εμείς εδώ τρώμε ψωμί,
ορκιστήκαμε στο Αμερικανικό Έθνος. Αν η Αμερική το κρίνει
τότε μπορείς να πας».
Αυτά είναι τα έθνη - κράτη που θέλουν να ζήσουν.
Δημιουργούν πολίτες που αγαπούν την πατρίδα τους. Όποιος
επιθυμεί να αποκτήσει υπηκοότητα θα δοκιμασθεί, θα διαβάσει
αμερικανική ιστορία, θα μάθει τη γλώσσα, θα διαγωνισθεί και
θα ορκισθεί πίστη και αφοσίωση.
Εμείς εδώ σε αυτήν την τρισευλογημένη χώρα προδίδουμε
ότι ιερό και όσιο δημιούργησαν με ιδρώτα και αίμα οι πρόγονοί
μας. Δηλαδή ένδοξη ιστορία (πνεύματος και πολεμικών γεγονότων) και Ορθοδοξία, που είναι άρρηκτα δεμένη με την πορεία
αυτού του Έθνους - κράτους.
Η ιστορία και η Ορθοδοξία (ομότροπον και ομόδοξον) αποτελούν τα δύο από τα τρία στοιχεία του έθνους των Ελλήνων.
Το τρίτο το ομόγλωσσον θα πρέπει να το επιβάλουμε σε όποιον

βαθειά επιθυμεί να ενδυθεί την ελληνική στολή.
Τα έθνη έχουν το δικό τους πνεύμα, τα δικά τους ήθη, τον
ίδιο δικό τους τρόπο σκέψεως, την ίδια παράδοση, την ίδια ιστορία, το δικό τους μέλλον.
Παγκόσμιο πνεύμα, ενιαίο, ομότροπο, ομόδοξο δεν υπάρχει
και όπου η παγκοσμιότητα επιβλήθηκε, εδημιούργησε μόνο ηθική παραλυσία, ακολασία, αισθητική των απολαύσεων, μηδενισμό κάθε αξίας πνευματικής, γιατί οι πνευματικές αξίες έχουν
ρίζες και όπως τα φυτά ή άλλοι ζωντανοί οργανισμού αναπτύσσονται κάτω από συγκεκριμένες εδαφολογικές, καιρικές, κλιματολογικές συνθήκες, έτσι και οι πνευματικές αξίες προέρχονται από συγκεκριμένο περιβάλλον νοοτροπίες και συνειδήσεις.
Και εάν το Ελληνικό Έθνος θέλει να ζήσει, να επιβιώσει στο
διεθνή και τον περιβάλλοντα περίγυρο, γιατί θα πρέπει να αρνηθεί τον εθνισμό του (τον εθνικό εγωισμό), όταν τα γειτνιάζοντα κράτη είναι άκρως εθνικιστικά και επιβουλεύονται την
ύπαρξή μας, όταν στην ουσία είναι εχθρικά στις επιδιώξεις τους;
Δεν απομένει άλλη λύση παρά να επιστρέψουμε στις ρίζες
μας, στις ρίζες των προγόνων μας, που είναι ποτισμένες με το
αίμα και τον ιδρώτα τους. Δια να το επιτύχουμε αυτό διαλέγουμε
εμείς πρώτοι το δρόμο αυτό και επιλέγουμε κυβερνήτες και
ηγέτες, που πιστεύουν στην πίστη των προγόνων και της ιστορία
τους.
«Τρέξατε, δεύτε οι των Ελλήνων παίδες, ηλθ’ ο καιρός της
δόξης, τους ευκλεείς προγόνους μας ας μιμηθώμεν».
Ο Ανδρέας Κάλβος ας μας δείξει επιτέλους το δρόμο της
σωτηρίας.
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!! όμως όλοι πρέπει να πρωταγωνισθήσουμε σ’ αυτό. Κριτήριο των ενεργειών και των σκέψεών μας ας είναι η δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού
Οζάλ: «δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα, αρκεί
να τους στείλουμε 2.000.000 μετανάστες».
Εμείς με ποιόν είμαστε με τους Τούρκους ή με την πατρίδα
Ελλάδα;
Κων/νος Δελλής
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.
τ. Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ

Τμηματική επέκτασης Αιγιαλίτιδας Ζώνης (χωρικά ύδατα)
Από τον Μιχαήλ Γκρίλλα Σμήναρχος ε.α. 1ης ΣΥΔ

Κ

ατά την παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων του Υπουργείου Εξωτερικών την
20-10-2018 από τον απερχόμενο Υπουργό Νίκο Κοτζιά, στον Πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα, έγινε γνωστό ότι, προετοιμάζονται τα σχετικά προεδρικά διατάγματα για
την τμηματική και επιλεκτική επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης μας στο Ιόνιο πέλαγος
Νότια της Κρήτης στον Παγασητικό και ανατολικά της Εύβοιας.
Στο παρελθόν, τα περισσότερα Κράτη του κόσμου, είχαν χωρικά ύδατα 3 ναυτικών μιλίων. Το 1936 η Ελλάδα καθόρισε το εύρος των χωρικών υδάτων, στα 6 ναυτικά μίλια. Η
Τουρκία δια της στάσεώς της, αποδέχθηκε την επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας Ζώνης,
χωρίς καμία απολύτως αντίδραση. Το 1964 η Τουρκία επέκτεινε και αυτή με τη σειρά της,
την αιγιαλίτιδα Ζώνης της, από τα 3 ναυτικά μίλια στα 6. Η Τουρκία σήμερα έχει χωρικά
ύδατα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και 12 στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Λεκάνη
της Μεσογείου, μέχρι τον Κόλπο της Αττάλειας.
Με τη σύμβαση του δικαίου της Θαλάσσης του Μοντέγκο Μπέϊ (Τζαμάϊκα 1982) θεσπίσθηκε εύρος χωρικών υδάτων για όλες τις Χώρες χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, τα
12 ναυτικά μίλια.
Η Ελλάδα κατά την κύρωση της σύμβασης για το δίκαιο της Θάλασσας, με τον νόμο
2321/1995 δήλωσε ρητά ότι, επιφυλάσσεται να ασκήσει σε οιονδήποτε χρόνο το δικαίωμα
της να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα Ζώνη της, μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Ως αντίδραση προς
τη νόμιμη αυτή θέση της Ελλάδας, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, εξουσιοδότησε με ψήφισμά
της την 8-6-1995, την Τουρκική Κυβέρνηση, εν λευκώ και στο διηνεκές να κηρύξει πόλεμο
(casus belli) στην Ελλάδα σε περίπτωση που, η τελευταία (Ελλάδα) επεκτείνει την αιγιαλίτιδα Ζώνη της, πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, εννοώντας προφανώς το Αιγαίο.
Η Χώρα μας αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση από τα 149 παράκτια Κράτη του πλανήτη
που, ενώ έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα, στα 12 ναυτικά μίλια,
δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα και εξακολουθεί να διατηρεί μικρότερο εύρος
στα 6 ναυτικά μίλια και τούτο λόγω της απειλής του casus belli (αιτία πολέμου) από την
Τουρκία εάν, προβούμε σε αυτή την ενέργεια. Επίσης η Χώρα μας περιλαμβάνεται στα 17
παράκτια Κράτη που, δεν έχουν ακόμα θεσπίσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Τώρα με 6 ναυτικά μίλια χωριά ύδατα στην Ελλάδα αντιστοιχεί το 43,5 του Αιγαίου και
στην Τουρκία 7,5%. Με 10 ναυτικά μίλια το 43,5% γίνεται 63,9% (Ελλάδα) και 8,5%
(Τουρκία). Με 12 ναυτικά μίλια το 63,9% γίνεται 71,5% (Ελλάδα) και το 8,7% (Τουρκία) και
το 19,8% διεθνή ύδατα.
Στα χωρικά ύδατα κάθε Χώρα ασκεί πλήρη κυριαρχία και θεωρούνται μέρος της δικής
της επικράτειας. Με την επιχειρούμενη αυτή επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12
ναυτικά μίλια, η Ελλάδα αυξάνει την επικράτειά της κατά 14.000 τετρ. χλμ. Όση είναι πε-

ρίπου η έκταση της Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με τη σύμβαση του διεθνούς δικαίου των Θαλασσών, η επέκταση των χωρικών υδάτων ενός κυριάρχου Κράτους όπως είναι η Ελλάδα γίνεται με μονομερή ενέργεια
τούτου, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει προς τούτο, τα όμορα παράκτια Κράτη
όπως, απαιτείται για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, όταν, οι μεταξύ τους
αποστάσεις, είναι μικρότερες των 400 ναυτικών μιλίων όπως συμβαίνει και στο Αιγαίο
και το Ιόνιο.
Στην προκειμένη περίπτωση στο εσωτερικό της Χώρας μας, διαμορφώνονται δύο τάσεις. Μια με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, ταυτιζόμεθα πλήρως με τις θέσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο που, υποστηρίζει ότι σε αυτό υπάρχουν ιδιαιτερότητες, γιατί πρόκειται για μια ημίκλειστη Θάλασσα και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε τούτο οι διατάξεις της σύμβασης του δικαίου των Θαλασσών, το οποίον, δεν
το έχει υπογράψει και ότι επ’ αυτού πρέπει να συναινέσει και αυτή (Τουρκία). Διαφορετικά
ισχύει το casus belli. Η άλλη ότι αυτή η εκκρεμότητα διαρκεί από το 1973. Λύση στον ορίζοντα δεν φαίνεται και δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς, για το σύνολο των ακτογραμμών μας και είναι αναφαίρετο, δικαίωμα της Ελλάδας, να προχωρήσει σε αυτή την
ενέργεια τμηματικά και επιλεκτικά όποτε αυτό κρίνει η ίδια σκόπιμο και επιβεβλημένο,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, με αυτόν τον τρόπο απεμπολεί τα δικαιώματά της στην υπόλοιπη
επικράτειά της (Αιγαίο).
Άποψή μου είναι ότι, κίνηση αυτή δεν είναι άμεσα απορριπτέα χρειάζεται όμως ακόμα
ως προς αυτό πολύ δουλειά, όποια απόφαση και εάν παρθεί επί τούτου καλό θα είναι να
γίνει μέσω Βουλής, να υπάρξει προς τούτου ευρεία εσωτερική συναίνεση, καλή προετοιμασία ώστε η όλη επιχειρούμενη σχεδίαση για την τμηματική και επιλεκτική επέκταση των
χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και αλλού να μην επιδέχεται καμιάς
απολύτως νόμιμης αμφισβήτησης από κανέναν γείτονα.
Εξάλλου η Χώρα μας επ’ αυτού και για να κατοχυρώσει τις δικές της θέσεις στο Αιγαίο,
έχει καταθέσει από την 20-3-2013 στον ΟΗΕ με τη μορφή επισήμου εγγράφου, ρηματική
διακοίνωση και ενημέρωσε σχετικά τούτο, για τις καθημερινές και συνεχείς προκλητικές
κινήσεις και τις πέρα για πέρα απαράδεκτες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Η Τουρκία με τη
σειρά της αμέσως προχώρησε και αυτή με σχετική δική της ρηματική διακοίνωση και έτσι
σήμερα ο ΟΗΕ έχει στα χέρια του επισήμως τις θέσεις και των δύο Χωρών. Είναι πιστεύω
στην προκειμένη περίπτωση ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια της Χώρας μας.
Επ’ αυτού δεν έχουμε παρά να περιμένουμε πως θα εξελιχθεί η όλη αυτή πολύ σοβαρή
Εθνική προσπάθεια και πως θα αντιδράσει τελικά η Τουρκία η οποία ως γνωστόν στηρίζεται
αποκλειστικά και μόνον στο δίκαιο της ισχύος.

