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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Μια από τις πιο όμορφες γιορτές της
Χριστιανοσύνης είναι τα Χριστούγεννα .
Εορτάζουμε τον ερχομό του Ιησού Χριστού στη
γη, ο οποίος έφερε τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος.
Την Αγία εκείνη νύχτα γεννήθηκε ο Βασιλιάς του
Ουρανού και της Γης, μέσα σε ένα Σταύλο στην ταπεινή Φάτνη της Βηθλεέμ . Φως λαμπρό λούζει τη
φάτνη και οι Άγγελοι με δέος αναγγέλλουν το χαρμόσυνο γεγονός στους Ποιμένες και ψέλνουν
ύμνους για την Δόξα Του .
Ο Σταύλος που εικονίζεται δηλώνει το σκοτάδι
που υπήρχε στον κόσμο πριν από την γέννηση Του
Χριστού .
Η γέννηση έγινε για να χωρίσει την ανθρώπινη
ιστορία στη μέση – Προ Χριστού και Μετά Χριστόν –
και να φέρει στο ταλαίπωρο ανθρώπινο γένος την
ελπίδα και την αγάπη .
Κάθε χρόνο το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα μάς
επισκέπτεται με σκοπό να δώσει μια νότα αισιοδοξίας και ανανέωσης στη ζωή μας .
Με την ενσάρκωση του Θεού, γεννήθηκε σ’ αυτόν
τον κόσμο όλη η αλήθεια, όλη η δικαιοσύνη, όλη η
αγάπη και όλο το έλεος του Θεού .
Η γη μας, η ανθρώπινη ζωή και ο κάθε άνθρωπος
παίρνουν αξία και νόημα, αφού ο Υιός του Θεού ήρθε
στη γη κι έγινε όμοιος μ’ εμάς, άνθρωπος, κι έζησε
την ανθρώπινη ζωή μας . Μας έδειξε την αληθινή
εικόνα του Θεού, που αναζητούσαν μάταια ως τότε
οι άνθρωποι, αλλά και την αληθινή εικόνα του ανθρώπου, που είχε ξεπέσει και φθαρεί μέσα στην
άγνοια και στην αμαρτία .
Στο πρόσωπο του Χριστού, Θεός και Άνθρωπος,
ενώνονται και γεφυρώνεται το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους, ύστερα από την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό .
Το Πνεύμα των Χριστουγέννων έχει την έννοια
ενός μηνύματος Ειρήνης και Γνώσης .
Ο άνθρωπος γνωρίζοντας τον Χριστό, γνωρίζει
τον ίδιο τον Θεό, που άλλοτε ήταν μακρινός και
άγνωστος, για τον λόγο αυτό του προκαλούσε φόβο.
Πρέπει και μεις να ξαναγεννηθούμε, να κοιτάμε
τον εαυτό μας, να γίνουμε καλύτεροι, να μην είμαστε
εγωιστές, να μην κατακρίνουμε αλλά να είμαστε ταπεινοί και να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας .
Δώστε αγάπη ακόμα και στο άτομο που μισείτε
πιο πολύ .
Αφήστε Τον Χριστό να γεννηθεί στην καρδιά σας.
Ζήστε και τα φετινά Χριστούγεννα με το νόημά
τους ... με ΑΓΑΠΗ και ΚΑΛΟΣΥΝΗ !!!
«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α. 9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι & Αγαπητά Μέλη,
Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για την ανανέωση της
εμπιστοσύνης σας, στην επανεκλογή μου ως Πρόεδρος της
Ε.Α.Α.Α.
Οι εκλογές έγιναν με ομόνοια, σύνεση και ψυχραιμία. Αυτά
που εκπροσωπούσα και εκπροσωπώ. Υπό το πνεύμα της ίσης
μεταχείρισης και χωρίς εξαιρέσεις και αντιπαλότητες, καλώ
όλους σας και δή τους υπόλοιπους Υποψήφιους Προέδρους των
εκλογών της 25ης Νοεμβρίου 2018, να σταθείτε πλάι μου ώστε
με ακεραιότητα και με πλήρη διαφάνεια, να αντιμετωπίσουμε
με ευέλικτες και αποδοτικές λύσεις, οποιοδήποτε πρόβλημα
παρουσιαστεί στον κοινό μας δρόμο.
Μην ξεχνάτε, ότι δεν περισσεύει κανείς. Προερχόμαστε από
την Π.Α., που είναι άκμονας και αμόνι, πάνω στα όρια της οποίας
δοκιμάζεται συνεχώς η αντοχή και σφυρηλατείται η ελευθερία
μας.
Φάρος στα οράματα μου σεις και τα μέλη των οικογενειών
σας, όπου από την θέση του Προέδρου, θα επιδιώξω να πάρουν
σάρκα και οστά οι ξεχασμένες υποσχέσεις μαζί και λύσεις για
τα άμεσα ή έμμεσα προβλήματα που υπάρχουν και θα έρθουν.
Θα τα πετύχουμε, χωρίς στεγανά και εξαιρέσεις. Σε αγαστή συνεργασία, όπως πάντα, με όλα τα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α. και
τις αντίστοιχες Ενώσεις των Συναδέλφων Σ.Ξ. & Π.Ν.
Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Κλείνοντας και
αφού σας ευχαριστήσω πολύ για την τιμή που μου κάνατε, από

τα βάθη της καρδιάς μου, σας χαιρετώ όλους μαζί και έναν-έναν
χωριστά με τα λόγια του Ηρόδοτου: «Η εμπιστοσύνη, είναι ο
αχώριστος φίλος της ελευθερίας. Δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, άγνοια κινδύνου και τάση για ευγενικές προσπάθειες»
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
Σπύρος Καββούρης
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α
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Λειτουργία ΚΕΔΑ/Σκ Εκτός καλοκαιρινής Περιόδου
1. Σας γνωρίζουμε ότι, η λειτουργία της μονάδας για το χρονικό
διάστημα Χειμώνας 2018 έως Άνοιξη 2019, έχει ως εξής:
Α. Περίοδος Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς από 22/12/18 έως
03/01/19 (12.00), για διαμονή και σίτιση.
Β. ‘Αγια Θεοφάνεια (06/01/19), λειτουργία μόνο του εστιατόριου
από 11:00 έως 18:00. Επισημαίνεται ότι ο καθαγιασμός των υδάτων
, από την τοπική εκκλησία, γίνεται στην παράλια της μονάδος.
Γ. Περίοδοςαποκριάς από 8/3/19 έως 12/3/19 (12:00), για δια-

μονή και σίτιση.
Δ. Περίοδος Πάσχα από 25/4/19 έως 2/5/19 (12:00),για διαμονή
και σίτιση.
2. Κρατήσεις δωματίων θα γίνονται στο γραφείο υποδοχής (τηλεφ.
2352090182,εσωτ.6861182,μεσω VPN 36861182). Η έγκαιρη κράτηση δωματίου θα μας διευκολύνει στον προγραμματισμό μας.
Επίσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο κράτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μας ενδιαφέρει όλους
Υγειονομικά Θέματα
Αγαπητοί Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε σε ο,τι αφορά την εγγραφή μας στις
ΤΟΜΥ που ανήκουμε για Υγειονομικά θέματα, θα πρέπει πληκτρολογώντας στο
Διαδίκτυο την Υγειονομική Περιφέρεια(ΥΠΕ), δηλαδή το Νομό που κατοικούμαι(κάθε
Νομός είναι και Υγειονομική Περιφέρεια(ΥΠΕ), πχ. : Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής,
θα ανοίξει η ιστοσελίδα με τις ΤΟΜΥ του Νομού Αττικής πληροφορώντας μας για
την Δνση που βρίσκεται(η ΤΟΜΥ), τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το e-MAIL.
Τηλεφωνώντας στους αντίστοιχους αριθμούς τηλεφώνου, θα πάρουμε εκείνες τις
πληροφορίες που θα μας χρειαστούν για την εγγραφή μας και όποια άλλη πληροφορία θα θέλαμε .
Για όποια διευκρινιστική πληροφορία να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο
Υγειονομικών θεμάτων Σμχο ε.α. Ηλία Σβάρνα τηλ. 6983523547
Εκ της ΕΑΑΑ

Τακτική Οικονομική
Απογραφή Στρατιωτικού
Φαρμακείου 251ΓΝΑ
και Υποκαταστήματος
ΑΒ Ελευσίνας
Το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) θα παραμείνει κλειστό
για Τακτική Οικονομική Απογραφή από τη Δευτέρα 24
έως και τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ το
υποκατάστημα της Αεροπορικής Βάσης (ΑΒ) Ελευσίνας θα παραμείνει αντίστοιχα κλειστό από την Πέμπτη
27 έως και τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΑ – ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Β΄Π.Π.

Ιωάννης Σαμπάνης
Υπσγό (ΥΟΚ)

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στην Αίθουσα Τελετών της ΛΑΕΔ
έγινε η ετήσια Συνεστίαση που οργανώνει ο ΠΑΣΥΒΕΤΑ από ιδρύσεώς
του για να εορτάσει την επιστροφή των Μοιρών της Πολεμικής μας
Αεροπορίας στην Πατρίδα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου
Πόλεμου. Ειδικά η φετινή εκδήλωση ήταν επίσης αφιερωμένη στην
τιμητική αναγνώριση της προσφοράς στην εκπαίδευση του συνόλου
των στελεχών της Π.Α. που διενεργήθηκε και συνεχίζει να προσφέρεται στη Α.Β. της Δεκέλειας που εφέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια
συνεχούς λειτουργίας.
Την εκδήλωση τίμησαν εν ενεργεία στελέχη εκπρόσωποι της Π.Α.,
εκπρόσωποι συναφών Συλλόγων, καθώς και πλήθος τακτικών
Μελών και Φίλων του ΠΑΣΥΒΕΤΑ. Ιδιαίτερα λάμπρυνε η παρουσία
του Απτχου (Ι) εα Κώστα Χατζηλάκου , Βετεράνου της 336 ΜΔ που
έζησε τον ιστορικό για την Αεροπορία μας εκείνον επαναπατρισμό,
που με τόση περηφάνια και αγάπη υποδέχθηκε ο Ελληνικός Λαός το
Νοέμβριο του 1944.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχος (Ι) εα Δημήτριος Λαζάρου

ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις
Σας ενημερώνουμε ότι στις 24 και 31 Δεκεμβρίου 2018 ημέρες
Δευτέρα, η ΛΑΕΔ προτίθεται να διοργανώσει εορταστικές χοροεσπερίδες για τα μέλη της.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 210-7212496 .

αφού παρουσίασε το ιστορικό της ημέρας, τόνισε την προσφορά της
Α.Β. Δεκελείας στην εκπαίδευση των στελεχών της Π.Α, και κάλεσε
τον Απτχο (Ι) εα Κωνσταντίνο Χατζηλάκο για να επιδώσει τιμής ένεκεν
αναμνηστικά μετάλλια του Συνδέσμου στις Διοικήσεις των εκπροσώπων φορέων της ΠΑ του Αεροδρομίου Δεκελείας.
Ακολούθησε πλούσιο δείπνο και εορταστικό πρόγραμμα με μουσική που τόσο ευγενικά πάντα προσφέρει η Πολεμική μας Αεροπορία
για αυτήν την εκδήλωση του Συνδέσμου. Οι Βετεράνοι παρ’ όλη την
προχωρημένη τους ηλικία χόρεψαν με κέφι μέχρι αργά το βράδυ.
Ευχόμενοι σε Σας και τις Οικογένειές σας καλές γιορτές, σας περιμένουμε, όλα τα Μέλη μας με τις οικογένειές τους, στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συνδέσμου που θα γίνει την Κυριακή 27
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Αεροδικείου στην
οδό Δημ. Σούτσου 40.
ΠΡΟΣΟΧΗ σημειώστε ότι το τηλέφωνο του Συνδέσμου είναι πλέον
μόνο το 2108705197.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια των Αγίων Εορτών Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους 2019, η Ένωση θα παραμείνει κλειστή από 22-12-2018 έως
και 6-1-2019.
Η κοπή της πατροπαράδοτης πίτας 2019 και η παραλαβή του
νέου εκλεγέντος ΔΣ, θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα την
Πέμπτη 7-2-2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Τελετών της ΛΑΕΔ
(χωρητικότητα αιθούσης 260 άτομα).

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

27/12/2018
04/01/2019.

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

ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως
δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του
συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην εφημερίδα
του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι τις 5 εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή , η οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία
των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει το
Δ.Σ..Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ΄
ανάγκην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α..
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση
των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα
κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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®ANAKOINΩΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ
ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Α. Ο «ΙΚΑΡΟΣ»,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ.
Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Αγαπητοί Συνάδελφοι και συνοικοπεδούχοι,
Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα και στο παρελθόν στο σημαντικό και
χρήσιμο έργο του Συλλόγου μας, έργο που συντελείται από ελάχιστους και
με τις συνδρομές ολίγων. Όμως όλοι οι Οικοπεδούχοι απολαμβάνουν και
ενημερώνονται με τα αποτελέσματα της βελτίωσης του Οικισμού μας, ο οποίος γίνεται όλο και καλύτερος. Ο Οικισμός δεν είναι πλέον αυτός που ήταν
πέντε χρόνια πριν. Οι ολίγοι που προσφέρουμε έχουμε νοιώσει την ψυχολογία του «μωρού» (κορόιδου) και αν δεν υπήρχαν οι συνεπείς, που πράγματι
είναι ικανοποιημένοι και αναγνωρίζουν την προσφορά του Συλλόγου μας,
θα είχαμε εγκαταλείψει την προσπάθεια.
Λοιπόν, σας καλούμε για μία ακόμη φορά:
 Να συνδράμετε όλοιμε το ποσό των 10 ευρώ ετησίως,
 Να συμμετέχετε ενεργά στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις τόσο του
Συλλόγου μας όσο και του Συνεταιρισμού μας, του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ,
 Να δηλώσετε συμμετοχή για την εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου μας, που θα διεξαχθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση, ιδίως οι νεότεροι από την δεύτερη
γενιά των οικοπεδούχων του Οικισμού μας.
 Η επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα διεξαχθεί περί την
αρχή Μαρτίου, σε ημερομηνία που θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
Αναμένουμε την συν-αντίληψή σας προκειμένου να διατηρήσουμε ενεργό,
δραστήριο και αποτελεσματικό τον Σύλλογό μας
Ευχόμαστε σ’ Εσάς και τις Οικογένειές σας:
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος 2019,
με Υγεία για όλους.. .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οικοπεδούχων
Αετού Καρύστου,
Γεώργιος Θ. Κάργας, Ταξίαρχος (ΤΑ) ε.α., Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χ. Δελλής, Υποπτέραρχος (Ε), Γεν. Γραμματέας

Κάλαντα στους Εν Απoστρατεία και Εν Ενεργεία Συναδέλφους της Π.Α.
Κάλαντα, ευχοκάλαντα
θα πω στους αποστράτους
για να τους έχει η χρονιά
ντούρους και κοτσονά τους.

Καλή χρονιά, Χρόνια Πολλά
στην Αεροπορία
πάντοτε να υψικρατεί
να γράφει ιστορία.

Το δέκα-εννιά που έρχεται
να είναι η χρονιά τους
τα πάντα να τους παν καλά
γεμάτα τα …πουγκιά τους.

Ιπτάμενοι και Μηχανικοί
Μοίρες κι Επιτελεία
και όλες οι Ειδικότητες
σε «πτητική αρμονία».

Χρόνια Πολλά απόστρατοι
«μικροί» και «ανωτάτοι»
να είσαστε το δέκα-εννιά
με υγεία και …χορτάτοι.

Και κεί στο τέλος της χρονιάς
στον απολογισμό
«Δείκτης Ατυχημάτων»
«Ένα μηδενικό».
Ηλίας Γ. Σβάρνας
Σμχος ε.α.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΝΑ
Επισκέφτηκε σήμερα 20/12/2018
ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ τους απόστρατους συναδέλφους ασθενείς που νοσηλεύονται στο
251 ΓΝΑ και τους ευχήθηκαν ταχεία
ανάρρωση, καλές γιορτές και καλή
χρονιά. Προηγήθηκε δε εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Δ.Σ. από την Δ/ση
του Νοσοκομείου για την πορεία του
και τις εξελίξεις που το επηρεάζουν.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 05.12.2018
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας την
05.12.2018, εγένετο Τακτική Γενική Συνέλευση στο
Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5 Αθήνα 7ος
όροφος) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προς της ψηφοφορίας του
Δ.Σ. του Συνδέσμου μας:
1. Λογοδοσία πεπραγμένων του Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2018 έως και
04/12/2018
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελ.Επιτροπής από κάθε
ευθύνη
4. Προτάσεις-Απόψεις
Μετά το πέρας των παραπάνω που έκλεισαν καλώς, δόθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
επιτροπής από κάθε ευθύνη για το διάστημα από 01/01/2018
έως και 04/12/2018.
Στη συνέχεια ακολούθησαν εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ. από 05/12/2018 έως 04/12/2021.
Πρόεδρος του Δ.Σ. επανεξελέγη για πολλοστή φορά ο

τους, ως οφείλουν για το καλό της πατρίδος και του Νομού
της Φωκίδας.
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης
Υπτχος ε.α.
-Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Εν. Δυνάμεων
και Σ. Ασφαλείας Ν. Φωκίδος
-Α΄ Αντιπρόεδρος Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος
(ΑΑΚΕ)

Υπτχος ε.α. Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης και όλα τα προηγούμενα μέλη του Δ.Σ. που υπέβαλαν αίτηση.
Ο Σύνδεσμος μας έχει ανάγκη νέων μελών, είναι απαραίτητος γενικά και ειδικότερα για τη Φωκίδα και καλεί όλους
τους φίλους και κυρίως τους απόστρατους Αξιωματικούς
της Φωκίδας να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες
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®ANAKOINΩΣΕΙΣ
Μήνυμα Απτχου (Μ) εα
Γεωργίου Βορρόπουλου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι εκλογές είναι πλέον παρελθόν και η απόφαση του εκλογικού
σώματος είναι σεβαστή και αναμφισβήτητη.
Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τους 972 συναδέλφους και
μέλη των οικογενειών συναδέλφων που δεν είναι πια μαζί μας, που
με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έφεραν στη τιμητική δεύτερη θέση
και πρώτου αναπληρωματικού προέδρου του ΔΣ της ΕΑΑΑ.
Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες συναδέλφους
και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.
Τηρώντας την προεκλογική μου δέσμευση θέτω εαυτόν στην διάθεση του νέου ΔΣ για
να βοηθήσω σε ότι μου ζητηθεί και ιδιαίτερα προς την επίτευξη των στόχων που είχα δεσμευθεί. Ελπίζω σε αυτή τη κίνησή μου να με ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι μη εκλεγέντες
υποψήφιοι συνάδελφοι.
«Εν τη ενώσει η ισχύς»
Με εκτίμηση
Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος
Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αγαπητούς συναδέλφους ε.α. στην Αττική και την
Περιφέρεια που με στήριξαν με την ψήφο τους και τους υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω σαν πιστός στρατιώτης το έργο της Ε.Α.Α.Α.
Καλά Χριστούγεννα!
Σμχος ε.α. Κοντοβάς Δημήτριος

Ευχαριστήριο ΑΣΜΧΟΥ (Ρ) ε.α.
ΚΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ

Ευχαριστήριο μήνυμα του νεοεκλεγέντος
Αντιπροέδρου Υπτχου (ΕΑ) ε.α
κ. Παύλου Χρήστου
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΙΚΑ ΜΕΛΗ,
Με την ενθάρρυνση και την προτροπή σας έθεσα υποψηφιότητα
προκειμένου να υπηρετήσω τα κοινά της ΕΝΩΣΗΣ. Η εμπιστοσύνη
σας εκφράστηκε με την ψήφο σας και με εκλέξατε Αντιπρόεδρο
της ΕΝΩΣΗΣ μας. Αυτό αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή και θα εργασθώ με γνώμονα την αρετή και την τόλμη.
Ζητούμενο για όλους μας είναι μια αποτελεσματική ΕΝΩΣΗ επικεντρωμένη στους στόχους που έχουν ανάγκη τα μέλη της. Μια
ισχυρή ΕΝΩΣΗ ικανή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μελών της. Όλοι μας έχουμε
εύλογες προσδοκίες για περισσότερη αποτελεσματικότητα και αγωνιστικότητα.
Σήμερα ο αναπροσδιορισμός , ο επανασχεδιασμός και η επαναθεσμοθέτηση των
λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της ΕΝΩΣΗΣ αποτελούν αναγκαιότητα. Απαιτείται
η ανάλογη θεσμική προσαρμογή και εκείνες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θωρακίζουν
την αυτονομία και την λειτουργικότητα. Υποχρεούμαστε πλέον να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Μας το επιβάλουν η δυναμική
των μελών μας οι προοπτικές της συνοχής μας και η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής
ΕΝΩΣΗΣ.
Η ΕΝΩΣΗ του μέλλοντος χρειάζεται μια σύγχρονη διοίκηση και τη λήψη πρωτοπόρων αποφάσεων. Αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι το όραμα της ΕΝΩΣΗΣ για πρόοδο και
ανάπτυξη θα περνά μέσα από τα μέλη της , τα Παραρτήματα και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Όλοι μας είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με αποφασιστικότητα και εντιμότητα με
δυναμική και αυτοπεποίθηση μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΩΣΗ.
Ως Αντιπρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ μας θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για
την πρόοδο , την ενότητα και την προάσπιση όλων των δικαιωμάτων των μελών
μας. Η ισότητα, η δικαιοσύνη, η συνεργασία, η εντιμότητα και η δυναμικότητα θα
μας οδηγήσουν σε μια προοδευτική κατεύθυνση προκειμένου να επιτύχουμε τα
καλλίτερα αποτελέσματα.
Παύλος Χρήστου
Υπτχος (ΕΑ) ε.α

Μήνυμα εκλεγέντος Μέλους Δ.Σ. ΕΑΑΑ
κ. Ηλία Γ. Ντούβλη

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που προσήλθαν στις εκλογές
της ΕΑΑΑ στις 25/11/2018. Είμαι δε ιδιαίτερα υπόχρεος σε όσους με τίμησαν με την ψήφο τους για
τρίτη συνεχόμενη τριετία και με στήριξαν με πάθος στο δύσκολο προεκλογικό μου αγώνα. Ο αγώνας
μου ήταν πολύ δύσκολος καθόσον προέρχομαι από τη μικρότερη, σε αριθμό, ειδικότητα και Σχολή των
που απαριθμεί ελάχιστα μέλη. (Συνολικά υπάρχουν 147 απόστρατοι Ραδιοναυτίλοι. Οι περισσότεροι
από αυτούς δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν καθόσον βρίσκονται πολύ μακριά από τα εκλογικά κέντρα και
σε νησιά). Η συγκέντρωση 1188 ψήφων ήταν ένα απλησίαστο όνειρο για εμένα που η πραγματοποίηση
του οφείλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑκαι ΜΟΝΟΝ στους φίλους. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδίας
μου και τους ευγνωμονώ καθόσον αναγνωρίζω ότι χωρίς την στήριξη τους θα ήταν αδύνατον να εκλεγώ. Το ΜΟΝΟ απόκτημα, στην εξαετία που ασχολήθηκα με τα κοινά της ΕΑΑΑ, είναι η απόκτηση πολύ
καλών φίλων από όλα τα μέρη της χώρας μας που πριν δεν γνώριζα την ύπαρξη τους.
Υπόσχομαι σε όλους τους συναδέλφους ότι θα εξακολουθήσω να είμαι πάντα στη διάθεση τους για
να τους εξυπηρετήσω σε ότι είναι δίκαιο και ανθρωπίνως δυνατόν και επιπρόσθετα ότι θα αγωνιστώ
με το ίδιο ζήλο και πάθος και με όλες τις δυνάμεις μου για το καλό των συναδέλφων και της Ένωσης.
Για τις επερχόμενες εορτές σας εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος
2019 με υγεία, ευτυχία, προκοπή προσωπική και οικογενειακή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
Σεβαστοί μου Συνάδελφοι, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ για την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ που επιδείξατε για την επανεκλογή μου στο νέο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α. και να σας ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2019.
Αθανάσιος Πάνος
Σμχος ε.α.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη των ορφανικών οικογενειών,
Σύμφωνα με την επικύρωση και επίσημη ανακοίνωση από την
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, των αποτελεσμάτων των Εκλογών
ΕΑΑΑ 2018 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), εκλέχθηκα, κατερχόμενος ως υποψήφιος για πρώτη φορά.
Ευχαριστώ από καρδιάς εσάς, τους 600 ΣυναδέλφουςΟρφανικά Μέλη που ενστερνιζόμενοι τις προεκλογικές θέσεις
και όραμά μου για την ΕΑΑΑ της επόμενης ημέρας, με τιμήσατε
με την ψήφο σας. Η ευθύνη μου απέναντί σας πολύ μεγάλη.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου Συγχαρητήρια σε εσάς, τους συνυποψηφίους μου για
το Δ.Σ. ΕΑΑΑ και τους υποψηφίους για τα Τοπικά Συμβούλια των Παραρτημάτων της,
ανεξαρτήτως θέσεως και βαθμού, που επανεκλεγήκατε ή εκλεγήκατε για πρώτη φορά
προσδοκώντας παράλληλα στη μεταξύ μας αγαστή συνεργασία, μέσα από το συγκερασμό
απόψεων και θέσεων, προσηλωμένοι στο μοναδικό μας στόχο να καταστήσουμε την
Ένωση μας ακόμη πιο δυνατή, ώστε μαζί με τις άλλες δύο Ενώσεις και την καθοριστική
συμβολή των Συλλόγων, να επηρεάζει σημαντικά "τα πράγματα" και να μην παραμείνει
ένας απλός δημόσιος διαχειριστής.
Μιας Ένωσης που επιβάλλεται να πάει μπροστά με ακόμη πιο γοργά βήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ήδη υπάρχοντα ανοικτά θέματα των αποστράτων, αλλά και τα
αναφύοντα νέα, τα οποία θα επηρεάσουν στο μέλλον σε σημαντικό βαθμό την εν γένει οικογενειακή και οικονομική κατάστασή τους.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΑΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ
Με ειλικρινή εκτίμηση
Ηλίας Γ. Ντούβλης
Σγός (ΥΔΚ)ε.α.
(25ης σειράς ΣΥΔ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι (άνδρες και γυναίκες)
Αγαπητά Μέλη των Ορφανικών Οικογενειών της Π.Α.
Η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλατε την ταπεινότητά μου και την εκφράσατε με την ψήφο σας, αναδεικνύοντας μου μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσής μας, μου δημιουργούν τα ευχάριστα συναισθήματα
να σας απευθύνω ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Όχι με τα χείλη, αλλά όπως αυτό εκπορεύεται μέσα από
τον πυρήνα κάθε κυττάρου και της άυλης ψυχής που συν-

θέτουν την ταπεινή ανθρώπινη οντότητα μου και καθοδηγούν
τη σκέψη μου.
Η τιμή που μου επιφυλάξατε, μεγάλη. Εξίσου μεγάλη και
η ευθύνη μου απέναντί σας.
Αντιλαμβανόμενος πλήρως αυτή την ΕΥΘΥΝΗ που επωμίζομαι, σας υπόσχομαι ότι θα την μετατρέψω σε εποικοδομητική συνεχή ενασχόληση με τα προβλήματα που απασχολούν την μεγάλη οικογένεια των αποστράτων και των ορφανικών οικογενειών της Π.Α. μη φειδόμενος, κόπου, χρόνου

και καθημερινής παρουσίας μου στην Ένωση.
Πιστεύω πως με την βοήθεια του Θεού, τη δύναμη που μου
έδωσε η αγάπη σας όπως αυτή εκφράστηκε με την ψήφο σας,
να ανταποκριθώ και να φανώ ωφέλιμος μέσα από τα όποια
καθήκοντα μου ανατεθούν στο νέο Δ.Σ.,
Με Τιμή
Ηλίας Γ. Σβάρνας
Σμχος ε.α.-Ποιητής
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®OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ANAKOINΩΣΗ
Κοι Συνάδελφοι:
Σύμφωνα μην τον υπαριθμ.17028510092 (ΦΕΚ.5503
7 Δεκεμβρίου 2018)
Κοινή Υπουργική απόφαση, στους συνταξιούχους των
στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
,θα καταβληθεί ΕΦΑΠΑΞ, κατόπιν πληροφοριών μέχρι
21/12/2018, το χρηματικό ποσό των αναδρομικών του
υπολοίπου 50% των συντάξεων, για το χρονικό διάστημα
από 1/8/2012 έως 30/6/2016 μήνες 47.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου θα καταβληθεί
στα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβαστεί η θα μεταβιβαστεί η σύνταξη.
Σε περίπτωση που δεν έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη λόγω θανάτου του δικαιούχου, το χρηματικό ποσό θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στο
ΕΦΚΑ(Γ.Λ.Κ) των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.
Το ανωτέρω ποσό που προκύπτει μετά από εφαρμογή

των μειώσεων των Ν.4024/2011, 4051/2012 και
4093/2012 και της παρακράτησης της Ε.Α.Σ υπόκειται σε
κράτηση για υγειονομική περίθαλψη στο ποσοστό 3,25%
από 1/8/2012- 31/12/2012, 4% από 1/1/201331/12/2015 και 6% από 1/1/2016 – 30/6/2016.
Επί του καταβαλλομένου ΕΦΑΠΑΞ χρηματικού ποσού
διενεργείται και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.
Ως χρόνος κτήσης του ανωτέρω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018.

ANAKOINΩΣΗ
Κύριοι Συνάδελφοι,
Λαμβάνοντας υπόψη μας, τους προβληματισμούς σας σχετικά
με το ύψος των αναδρομικών, σας ενημερώνουμε ότι οι αρμόδιοι
φορείς του ΕΦΚΑ (Γ.Λ.Κ.) μας γνώρισαν ότι οφείλεται στον επαναπροσδιορισμό των κρατήσεων και ειδικά της μείωσης του
Ν.4093/2012 και της κράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) λόγω υπέρβασης της κλίμακας.
Συμπληρωματικά μας πληροφόρησαν ότι σχετικά ενημερωτικά
Σημειώματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (Συντάξεις
Δημοσίου) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2019.

Κύριοι συνάδελφοι κατόπιν τηλεφωνικών επαφών σας σχετικά με
τον προβληματισμό σας που αφορά τις μηνιαίες μειώσεις του
νόμου 4093/2012 και κατόπιν οδηγιών του νομικού συμβούλου της
ΕΑΑΑ μπορείτε να υποβάλλετε την κατωτέρω αίτηση με την οποία
φρονούμε ότι καλύπτεται τόσο η μείωση της μηνιαίας σύνταξης
κατά 5% ή 10% ή 15% ή 20% όπως επίσης και η μηνιαία κράτηση
από το μέρισμα.
Κατόπιν τηλεφωνικών επαφών με τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ (Γ.Λ.Κ.)
και σε συνεργασία με το νομικό Σύμβουλο της ΕΑΑΑ λόγω του
επείγοντος, θα πρέπει σε όσους εξ ημών αποφασίσετε να υποβάλετε
σχετική αίτηση προς ΕΦΚΑ/Συντάξεις Δημοσίου με ηλεκτρονική μορφή,

Επαναπροσδιορισμός
Κύριων Συντάξεων
Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι σας πληροφορούμε ότι από
01/01/2019 οι συντάξεις που μας έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις του Ν.4387/2016 (01/07/2016) επαναπροσδιορίστηκαν και σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4472/2017:
Αν το ποσό της νέας σύνταξης είναι μικρότερο από το ποσό
της καταβαλλόμενης σύνταξης το ποσό της διαφοράς εξακολουθεί να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά χωρίς καμία
μείωσή του.
Αν το ποσό της νέας σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το ποσό
της καταβαλλόμενης σύνταξης το ποσό της καταβαλλόμενης
σύνταξης προσαυξάνεται σταδιακά κατά το 1/5 της διαφοράς
και ισόποσα εντός 5 ετών.
Από 01/01/2019 το Ε.Ο.Β. συζύγου (35€) περικόπτεται και
λαμβάνεται υπόψιν για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού
της προσωπικής διαφοράς.
Από 01/01/2019 το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης
(2000€) άρθρο 13 του Ν.4387/2016, δεν ισχύει.

επιλέγοντας την ένδειξη Α1 του ΕΦΚΑ παραγ. 1 περιφερειακή υπηρεσία:
Απασχολούμενων στο Δημόσιο (Δημόσιο Τομέα) – Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους Α. Μητρώου Σύνταξης : ...................................................................
στην ένδειξη σχόλια να αναγραφεί το παρακάτω κείμενο:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 άρθρο πρώτο παράγραφος Β
υποπαράγραφος Β3, το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μειώνεται κατά 5% ή
10% ή 15% ή 20% ανάλογα με το ύψος του συνολικού αθροίσματος των
συντάξεων.
Επειδή οι διατάξεις του εν λόγω νόμου έχουν κριθεί από το ΣτΕ
αντισυνταγματικές και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός
μου
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να διακοπούν άμεσα οι μηνιαίες μειώσεις του Ν4093/2012.
Να μου επιστραφούν οι μειώσεις του Ν4093/2012 από 01.01.2013 μέχρι
και σήμερα.

ANAKOINΩΣΗ
Αξιότιμοι κύριοι,
Κατόπιν της από 12-12-2018 συναντήσεώς μας (ύστερα
από πρόσκληση του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ) στα γραφεία της
Ενώσεως και σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας για παροχή πληροφοριών για την κατάθεση ομαδικής αγωγής στο
Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την επιστροφή της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης προς το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, με τον αριθμό πρωτοκόλλου.
2. Απάντηση επί της ανωτέρω αιτήσεως (αν υπάρχει).
3. Αντίγραφο της ένστασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το
αποδεικτικό επιδόσεως/ ή αριθμό πρωτοκόλλου.
4. Απάντηση επί της ανωτέρω ένστασης (αν υπάρχει).
5. Αναλυτική κατάσταση των παρακρατηθέντων ποσών
με την χρονική περίοδο.
6. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (επισυνάπτεται έντυπο εξουσιοδότησης και εργολαβικό δίκης).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία,
παρατήρηση ή διευκρίνιση
Με εκτίμηση.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΔΑΜΟΥΛΑΡΗ
ΣΠΥΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 56-58,ΑΘΗΝΑ
Τηλ.210-8252072/Κιν.6944-227559
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Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν!

Δ

εν θα πρέπει να μας διαφεύγει, ότι, όσον αφορά
στην εθνική άμυνα και στην αξιοπρέπεια της
Χώρας, ισχύουν δύο ακατάλυτα απλά αξιώματα:
Πρώτον, <<Θα πρέπει κανείς να είναι ισχυρότερος του
αντιπάλου του νωρίς και όχι αργότερα>>.
Δεύτερον, <<Δεν μπορείς να ελπίζεις να αντιμετωπίσεις τον τρόμο μόνον με την άμυνα. Απαιτούνται και μέτρα
αντίστοιχου τρόμου>>.
Ο ‘‘απέναντι τρόμος’’ είναι, από πολλών δεκαετιών, δεδομένος. Τα Γενικά Επιτελεία έχουν την ικανότητα, δυνατότητα, αρμοδιότητα και ευθύνη να μελετούν, σχεδιάζουν
και εισηγούνται σωστά και με βάση το εθνικό συμφέρον,
χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Διαθέτουν πολλά καντάρια
γνώσεως και εμπειρίας. Αλλά η εκτέλεση ενός εθνικού
επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και η υλοποίηση ενός εξοπλιστικού προγράμματος, πρέπει πάντοτε να περιβάλλονται από πολιτική απόφαση, που προϋποθέτει πολιτική βούληση.
Με το δεδομένο, ότι αυτή την εποχή περιοριζόμαστε
στο να βλέπομε, μάλλον αμήχανα, το τρένο των ξέφρενων
Τουρκικών εξοπλισμών να περνά, και τις δικές μας αμυντικές υποδομές να φθίνουν και να φθείρονται, υψώνομε
φωνή διαμαρτυρίας για την έλλειψη σχετικής πολιτικής
βούλησης. Η ασκούμενη διπλωματία δεν εξασφαλίζει την
αποτροπή στο διηνεκές. Μακάρι! Και αυτός ο σφιχτός εναγκαλισμός των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής
Άμυνας, ναι, αρραγές κεφάλαιο για αντιμετώπιση θερμού
επεισοδίου στη νησιωτική ή αρχιπελαγική Ελλάδα! Και αυτό το ‘‘πλεόνασμα’’, όπως δημιουργείται και πολύ περισσότερο όπως διανέμεται, στερεί τα αναγκαία κεφάλαια από
την ενίσχυση των αμυντικών υποδομών της Χώρας, από
νέους εξοπλισμούς μέχρι τη διαθεσιμότητα των υπαρχόντων. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι ποσοτικά και αριθμητικά εξαιρετικά
βελτιωμένες. Ποιός Τράμπ και ποιός αμερικανός πρόεδρος θα τολμήσει να ματαιώσει το πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35 προς την Τουρκία. Ο Σουλτάνος είναι και
μεγάλος διπλωμάτης και σκληρός παίχτης. Αφήνομε εκτός
παιδιάς τους Κανόνες Εμπλοκής. Ευαίσθητο κεφάλαιο.
Αναρωτιόμαστε, γίνεται καμμιά εκπαίδευση επ’ αυτού, μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας; Διατυπώνονται
αμφιβολίες. Πολλά τα στεγανά και περισσότερες οι αγκυλώσεις με ιδεοληπτικό περιτύλιγμα, στο κυβερνητικό

στρατόπεδο!
Ένας μελλοντικός πόλεμος, αν και όποτε, δεν θα γίνει
με τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που αποκομίζει ο
ελληνικός λαός από τα τηλεοπτικά παράθυρα, και που οδηγούν σε επιπόλαιους βαυκαλισμούς. Άλλη βαρύτητα έχει
η παράβαση της μη κατάθεσης σχεδίου πτήσεως, από πλευράς τουρκικής αεροπορίας, για να ‘‘κόψει’’ το FIR Αθηνών,
για εκπαιδευτικές πτήσεις στο Αιγαίο, και άλλο θα είναι το
σκηνικό της απόπειρας καταλήψεως εθνικού μας εδάφους,
νησιού ή έστω και βραχονησίδας. Και να μην μας διαφεύγει,
ότι πολλά από τα ελληνικά του Ανατολικού Αιγαίου μπορούν να απειληθούν χωρίς καν να απαιτηθεί τα τουρκικά
μαχητικά να κόψουν το FIR Αθηνών. Ο βομβαρδισμός της
ελληνικής κοινής γνώμης με στατιστικά στοιχεία, σχετικά
με τις αναχαιτίσεις τουρκικών αεροσκαφών, πρέπει να σταματήσει. Αποκοιμίζει! Και η τακτική, η Πολεμική μας
Αεροπορία να δηλώνει παρουσία με εμπλοκές, σε κάθε είσοδο τουρκικού μαχητικού στο Αιγαίο, πρέπει να αναθεωρηθεί. Τους εκπαιδεύουμε, δωρεάν γι’ αυτούς, σε διεθνή
εναέριο χώρο, από το 1974. Τους αποκαλύπτουμε τις επιδόσεις και τις δυνατότητές μας. Και το κόστος, δυσβάστακτο. Υπάρχουν τακτικές πιο αποτελεσματικές και λιγότερο
‘‘δραχμοβόρες’’, που μπορούν να αναγκάσουν την τουρκική
αεροπορία να μαζέψει τα λουριά της. Είναι άλλο πράγμα
βέβαια η παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου. Εκεί, άτεγκτοι. Είμαστε υπερήφανοι για τους αναχαιτιστές της Π.Α.
Και οι διώκτες καλά κρατούν. Δεχόμαστε, ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στην τακτική θα έχει πολιτικό κόστος. Τα τηλεοπτικά παράθυρα είναι ανελέητα!
Και αυτές οι ρυθμίσεις και κανόνες του ICAO! Δεν έχομε
πείσει κανέναν για το δίκιο μας. Είμαστε μόνοι! Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες.
Ναι, προκλήσεις δεχόμαστε πολλές. Πώς τις αντιμε-

τωπίζουμε; Δύο είναι οι κύριες συνιστώσες, η αδάμαστη
ελληνική ψυχή και το φρόνημα των ελλήνων εν όπλοις.
Εφαλτήριο πρέπει να είναι η καλά ενημερωμένη και απαλλαγμένη από ιδεοληψίες, ελληνική Κοινή Γνώμη. Κανένας
πόλεμος και πουθενά δεν κερδήθηκε έχοντας την Κοινή
Γνώμη απέναντι. Επέτειος της ενάρξεως της Μάχης του
Στάλινγκραντ, πριν λίγες ημέρες. Όλοι γνωρίζουμε περίπου πώς διεξήχθη και ποιά ήταν η συμμετοχή του ενημερωμένου ρωσικού λαού και η συμβολή της εκπαιδευμένης
κοινής γνώμης. Τι γίνεται όμως, εδώ, τώρα, με τα ελλείποντα αναγκαία μέσα; Ένας παλαιός διπλωμάτης, θα μας
έλεγε, δείξτε εσείς (οι ένοπλες δυνάμεις) πυγμή, για να
χτυπήσουμε κι εμείς τη γροθιά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων! Στο οποίο τραπέζι, οι τρίτοι, οι ‘‘Μεγάλες
Δυνάμεις’’, οι ‘‘Σύμμαχοι’’, θα φθάσουν, ίσως, με ελεγχόμενη καθυστέρηση. Και όλοι πλέον θα μιλήσουν για τετελεσμένα. Εκεί που βρισκόμαστε, στα εδάφη που κατέχουμε, κατά την Φιλοκράτειον ειρήνη.
Είναι δε υψηλή εθνική επιταγή, να μην δώσομε, εμείς,
την αφορμή που θα οδηγήσει στην έξαψη του τουρκικού
εθνικισμού, και θα προκληθούν βυσσοδομούμενα έκτροπα. Τα θερμά επεισόδια του 1955, 1964, 1967 και 1974,
είτε ξεκίνησαν με τουρκικές προβοκάτσιες είτε με ημέτερες εγκληματικές ενέργειες, και που, δυστυχώς πάντα για
τον ελληνισμό, κατέληξαν σε απώλειες, πρέπει νηφάλια
να αναλύονται, με έμφαση στα αίτια και τις αφορμές. Ναι,
συμφωνούμε, ότι οι δύο λαοί επιθυμούν, και ευχόμαστε,
να ζήσουν ειρηνικά. Χωρίς παρεμβάσεις τρίτων. Αλλά . . .
‘‘αν επιθυμείς διαρκή ειρήνη, μη χτυπάς τα τύμπανα, ούτε
στα πανηγύρια’’!
Και αν η παρούσα προσέγγιση θεωρηθεί
Μεφιστοφελική, για να αναστατώσει πνεύματα, περιοριζόμαστε να πούμε, ότι δεν έχομε άλλα περιθώρια για να
μας ξαναπάρει ο αέρας τη σημαία, αλλά ούτε και περιθώρια
άλλος Δήμαρχος να δημιουργεί καταστάσεις που προκαλούν.
Ευχές πολλές στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για
υψηλό ηθικό και χαλύβδινη θέληση. Και πάντα υπό την
σκέπη της Θεομήτορος. Χρόνια Πολλά.
Και . . . <<Μην μνησικακείτε, ώ Αθηναίοι>>! Η κραυγή,
από τον 4ον π.Χ αιώνα.
21 Νοεμβρίου 2018.
Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Οι ηλικιωμένοι απόστρατοι, που έγραψαν ιστορία όταν υπηρετούσαν στην Πολεμική Αεροπορία, αντιμετωπίζονται πολύ συχνά
σαν παθητικά μέλη της κοινωνίας μας .
Η πενιχρή σύνταξή τους, η εκμετάλλευση, η καταπίεση, οι διακρίσεις, η στέρηση του δικαιώματος της κατάρτισης, της επαρκούς
περίθαλψης και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που τους
αφορούν ακόμη και οι κακοποιήσεις, οι προσβολές, οι φόνοι, οι
βιασμοί και οι ξυλοδαρμοί, είναι μερικά από τα δεινά που βιώνουν
οι συνταξιούχοι που τους καθιστούν θύματα της κοινωνίας μας .
Η περιορισμένη συμμετοχή των ηλικιωμένων στις κοινές δραστηριότητες και οι νόσοι φθοράς της υγείας, οδηγούν αυτούς τους
γηρασμένους ανθρώπους στην απομόνωση και στη μοναξιά .
Η κατάσταση των ηλικιωμένων κυρίως η οικονομική δεν βελτιώνει πλέον τη ζωή τους ! Αντιθέτως δημιουργεί χάσμα στις δομές
της οικογένειας και της κοινωνίας .
Η δραματική δημογραφική αλλαγή επιβάλλει ριζική αναθεώρηση των συστημάτων υγείας και περίθαλψης . Πρέπει να βρεθούν
τρόποι για να καλύπτονται οι περισσότερες ανάγκες των ηλικιωμένων και κυρίως εκείνων που πάσχουν από γεροντική άνοια, πάρκισον, έχουν μειωμένη όραση, ακοή και κινητικά προβλήματα .
Υπάρχουν κι εκείνοι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή
είναι κατάκοιτοι και χρειάζονται κάποιο πρόσωπο είτε είναι συγγενικό ή άλλον που πρέπει ανάλογα να πληρώνεται για τις ανάγκες
αυτές .
Δυστυχώς, υπάρχουν απόστρατοι με τέτοιες ανάγκες, αλλά με
την πενιχρή σύνταξή τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ούτε να
χρησιμοποιήσουν κάποιο ιδιωτικό οίκο ευγηρίας γιατί εκεί απαιτούνται τουλάχιστον 1.300,00 ευρώ το μήνα και χωρίς την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη .
Γι αυτό κρίνεται αναγκαίο η Πολεμική Αεροπορία να δημιουρ-

γήσει δίπλα στο 251 ΓΝΑ έναν ειδικό οίκο ευγηρίας για τους πάσχοντες γηραιούς αποστράτους .
Παρακάτω ένα προφητικό γράμμα από έναν άνθρωπο που γεννιέται αετός και πεθαίνει σπουργίτι :
Μια συμβουλή δίνω στον άνθρωπο λίγο πριν γεράσει,
Να την ακούει πάντοτε και ποτέ μην την ξεχάσει .
Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος πολλοί δεν τον συμπαθούνε
Θέλουν να φύγει γρήγορα για να τον ξεφορτωθούνε .
Σε μια γωνιά τον βάζουνε τον κάθε ηλικιωμένο
χωρίς να τον κοιτάζουνε, αν δεν έχουν κάποιο πολύ συμφέρον
.
Πολλές φορές ο μεγαλύτερος εχθρός γίνονται τα παιδιά του,
όταν έχει ακίνητα, όμως χωρίς φωνή και τον παρά του .
Όλοι να πάρουν θέλουνε, ξεχάσανε να δίνουν,
με τα δικά του χρήματα να τρώνε και να πίνουν .
Γι αυτό πριν έρθουν τα γεράματα, φρόντισε στη ζωή σου,
νάχεις γερό κομπόδεμα, γερή τη σύνταξή σου .
Νάχεις κι ένα σύντροφο καλό, για να σε κοιτάξει,
προτού η φτώχεια και η μοναξιά στον δρόμο σε πετάξει .
Κι όταν θα φύγει ο ένας απ’ τους δυο, θα μείνει ένα κουρέλι,
που θα τον σπρώχνουν όλοι απ’ εδώ κι απ’ εκεί και κανένας να
μην τον θέλει .
Τότε άλλους τους πάνε στο ΚΑΠΗ κι άλλους στο Κοράλι,
για να κοιμούνται ήσυχα στο δικό του μαξιλάρι .
Όμως ποτέ τους μην ξεχνάνε : Εκεί που είναι ήμουνα και εδώ
που είμαι θάρθουν .
Με τα μυαλά που κουβαλούν τα ίδια και χειρότερα θα πάθουν ...
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α. 9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α.

ΑΓΑΠΗ
Κάποια στιγμή μια σταγόνα της βροχής
Δροσιά στα χείλη σου θ’ απλώσει
Μη σκουπιστείς άστην εκεί
Θέλει μονάχα την αγάπη να σου δώσει
Ύστερα κοίταξε ψηλά τον ουρανό
Και ίσως δεις την σταγόνα της βροχής
Τότε θα καταλάβεις…
Και με σκυμμένο το κεφάλι σου θα πεις.
Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα
Δεν αγαπά, ούτε αγαπιέται,
Η αγάπη δεν είναι εμπορεύσιμη
Δεν αγοράζεται ούτε πουλιέται,
Η αγάπη δεν είναι έρωτας
Δεν είναι πάθος, ομορφιά ή αμαρτία,
Δεν έχει τέλος ούτε αρχή
Και όσο και αν ψάξεις
Πουθενά δε θα τη βρεις,
Γιατί έρχεται
Από τα βάθη της ΣΙΩΠΗΣ
Σαν μια ψιχάλα
Σαν τη σταγόνα της βροχής.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΣΜΧΟΣ (Ι) ε.α. – ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Τηλ. 210-6913640
Ψευδώνυμο «Νυχτερινός Διαβάτης»
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν.Π.Ε.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1. Mε ομόφωνη απόφαση του ΔΣ και του ΕΣ, παρουσιάζεται
από το βήμα της ΗτΑ, με το πέρας της θητείας μας, το έργο που
επιτελέσθηκε από το απερχόμενο ΔΣ του Ικάρου και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην πλειοψηφία των μελών του που
έμπρακτα μας στήριξε με ποικίλους τρόπους.
2. Ξεκινώντας από τα οικονομικά στοιχεία, υπενθυμίζουμε
ότι ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2016 με 2.630 εγγεγραμμένα
μέλη, πρακτικά ενεργά τα μισά και καταγεγραμμένες οφειλές
συνδρομών59.000€. Σήμερα (30-11-2018) έχουμε 2.547 μέλη,
εκ των οποίων ενεργά τα 2000 περίπου και οφειλές πλήρως
καταγεγραμμένες υπό εκκαθάριση 60.000€.
3. Παραλάβαμε αποθεματικό 834.843,10€ και 295.592,93€
οφειλές του Ικάρου προς επιστροφή, καθώς και χρέος 5.500
(και 2 εις βάρος μας αγωγές) από το πρόγραμμα Μηλιών.
4. Από το πρόγραμμα Καρύστου παραλάβαμε 12.421€ αποθεματικό, με επιβαρυντικές εκκρεμότητες από τα ακατάλληλα
οικόπεδα περίπου 40.000€ (παθητικό από 24 οικόπεδα προς
διάθεση με πληρεξούσια), 10 αδιάθετα οικόπεδα, 340.439,91€
οφειλή του προγράμματος (δάνειο με τόκους) και 328.119,95€
ανεξόφλητες οφειλές των μελών του προγράμματος
Καρύστου.
5. Σήμερα ο Ίκαρος έχει 650.000€ περίπου σε μετρητά, καμία οφειλή, καμία δικαστική εκκρεμότητα, περίπου κεφάλαιο
350.000€ σε δανεισμό (κεφάλαιο υπό είσπραξη από χορηγημένα δάνεια), 60.000 περίπου οφειλές συνδρομών υπό είσπραξη, (από ΟΛΚΑ, ΜΤΑ, και μέλη), 265.000€ πρώην οφειλές μελών του προγράμματος Καρύστου υπό είσπραξη, χωρίς επ΄ αυτού του ποσού να έχουν υπολογισθεί τόκοι υπερημερίας του
2017 και του τρέχοντος έτους, 110.000€ υπό είσπραξη εντός
των επομένων μηνών από διάθεση των προβληματικών οικοπέδων, (όλα έχουν διατεθεί), και ιδιόκτητη περιουσία (αποκτήθηκε την τρέχουσα τριετία) συνολικής αγοραστικής αξίας μεγαλύτερης των 255.000 € (ιδιόκτητα γραφεία, αγροτεμάχια και
έκταση εντός οικισμού στην Κάρυστο) τα οποία πρόκειται να
αξιοποιηθούν επενδυτικά. Δηλαδή συνοπτικά και αυξήθηκε συνολικά η περιουσία του Ικάρου, και έγιναν πολλά έργα στην
Κάρυστο χωρίς να επιβαρυνθούν τα μέλη, όπως είχαμε υποσχεθεί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε δυναμικά την νέα
τριετία με νέες πρωτοβουλίες που εκτιμάται ότι θα προσφέρουν
σε όλα τα μέλη καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Αξίζει
επίσης να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά του έξοδα παραμένουν
συμπιεσμένα και αμετάβλητα σε ετήσια βάσει κάτω από
48.000€ με θετικούς ισολογισμούς τριετίας (μικρή κερδοφορία) με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του.
6. Επί πλέον πρέπει να αναφέρουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν στην τριετία οι οποίες είναι οι παρακάτω:
a. Τροποποίηση του καταστατικού, διεύρυνση των μελών
(συμμετέχουν πλέον και μόνιμοι υπαξιωματικοί και απόστρατοι).
b. Διαγραφή του συνεταιρισμού από τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης και το ΓΛΚ
c. Εκπονήθηκε και λειτουργεί βάσει ΚΟΛ πλέον ο συνεταιρισμός.
d. Φορολογικά εντάχθηκε στην Γ’ κατηγορία επιχειρήσεων
για καλύτερη και πιο αξιόπιστη λογιστική παρακολούθηση των
οικονομικών.
e. Καθιερώθηκε ο ετήσιος έλεγχος από ορκωτούς λογιστές
χωρίς να είναι υποχρεωτικό για σκοπούς διαφάνειας και όχι
μόνο.
f. Συντάχθηκε περιουσιολόγιο και καταχωρήθηκε στο ΕΜΦΙΑ με πλήρη στοιχεία και διορθώσεις απαραίτητες σύμφωνα
με τα νέα φορολογικά δεδομένα.
g. Μηχανογραφήθηκαν όλες του οι δραστηριότητες, και εκσυγχρονίσθηκε – αναδιοργανώθηκε το αρχείο τακτικών και
αρωγών μελών με ξεχωριστό ΑΜΣ.
h. Συγκροτήθηκε θυγατρική εταιρία για καλύτερη διαχείριση
των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπου πρόκειται να συμμετάσχει μαζί με άλλες χώρες της ΕΕ και εγχώριους συνεργάτες,
(ΔΕΗ, ΕΜΠ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κλπ) αλλά και για
συμμετοχή σε επενδυτικές δραστηριότητες πράσινης ενέργειας.
i. Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες στήριξης των μελών
μας σε προγράμματα εξοικονομώ με διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
j. Δημιουργήθηκαν νέες ιστοσελίδες και εκδόθηκε σχετικό
ενημερωτικό έντυπο (Τα νέα του Ικάρου).
7. Τέλος σε ότι αφορά το πρόγραμμα Καρύστου, αυτό βρί-

σκεται στην τελευταία του φάση, πριν από την απόδοση του οικισμού στο Δήμο, εντός του επομένου έτους. Αναλυτικότερα
δρομολογήθηκε ο υπολογισμός και η εξόφληση (από τον συνεταιρισμό) των συνολικών οφειλών ΤΑΠ στο Δήμο (από το
1999 μέχρι και το 2018). Πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στα γραφεία μας και να υπογράψουν τις απαραίτητες σχετικές δηλώσεις εντός των επομένων τριών μηνών. Από το
2019 θα πληρώνουν το ΤΑΠ μόνοι τους στο Δήμο Καρύστου.
Επίσης άρχισε πρώτα από τον οικισμό μας η καταχώρηση στο
Εθνικό κτηματολόγιο των ακινήτων της περιοχής. Με την ολοκλήρωση του έργου της καταχώρησης και συλλογής των απαραίτητων στοιχείων για τους 852 ιδιοκτήτες θα παραδοθεί στο
Δήμο Καρύστου ο οικισμός μαζί με τις υποδομές. Μετά από αυτό φυσικά ο συνεταιρισμός δεν θα σταματήσει να μεριμνά και
να φροντίζει την περιοχή, αφού πλέον είναι συνιδιοκτήτης με
οικονομικά συμφέροντα που επικεντρώνονται στην αξιοποίηση
και εκμετάλλευση του εμπορικού και πολιτιστικού κέντρου,
του ελικοδρομίου, των εγκαταστάσεων που προβλέπεται να
εγκαταστήσει με κονδύλια της ΕΕ και την διαχείριση αυτών,
αλλά και την συντήρηση των υποδομών επιτήρησης, τηλεφωνίας, ποιότητας νερού κλπ που δεν υποχρεούται και δεν μπορεί
να ικανοποιήσει ο Δήμος, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.
Επί πλέον οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
8. To πρόγραμμα Καρύστου ως πρόγραμμα δεν έχει σήμερα
καμία οφειλή ή εκκρεμότητα με τον συνεταιρισμό.
9. Όσα μέλη του προγράμματος όφειλαν διάφορα ποσά και
δεν είναι σε διακανονισμό εξόφλησης, αυτά τα πλήρωσε για
λογαριασμό τους ο συνεταιρισμός από το αποθεματικό του και
έκτοτε αυτοί χρεώνονται με τόκους υπερημερίας και προβλέπεται να υποστούν τις από το νόμο περί βεβαιωμένων οφειλών
συνέπειες.
10. Ο συνεταιρισμός με τον προϋπολογισμό του 2018 εξάντλησε τα κεφάλαια που είχε δρομολογήσει για την εκτέλεση έργων συντήρησης, εξωραϊσμού και ανάπτυξης της παραλιακής
εκτάσεως. Για τις επόμενες κινήσεις και δράσεις θα αποφασίσει η επόμενη Γενική Συνέλευση των οικοπεδούχων.
11. Αποκαταστάθηκαν όλα τα υπαρκτά προβλήματα υδροδότησης στο δίκτυο του οικισμού και εγκαταστάθηκε πρότυπος
μηχανισμούς φιλτραρίσματος του νερού (πλέον είναι πόσιμο)
με δωρεά που έγινε από το εξωτερικό αξίας περίπου
1.000.000€ και δυνατότητα δωρεάν εκμετάλλευσης από τον
συνεταιρισμό μας.
12. Ανακαινίσθηκε και επεκτάθηκε το δίκτυο οδικού φωτισμού και εγκαταστάθηκε ένα πρότυπο αλεξικέραυνο απώθησης
(ΤΕSLA) στο χώρο των φίλτρων της Δ3 δεξαμενής.
13. Έγιναν τρεις μελέτες μεγάλης κλίμακας και ήδη εφαρμόζονται. Ήτοι Μελέτη επέκτασης δικτύου ηλεκτροδότησης και
οδικού φωτισμού με νέας τεχνολογίας φώτα, βάσει τις οποίας
αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα στο δίκτυο και τοποθετήθηκαν 45 στα πεζοδρομημένα μέρη του οικισμού. Μελέτη άντλησης ύδατος από νέα πηγή, βάσει της οποίας έγινε η διάνοιξη
και βρέθηκε μεγάλο κοίτασμα προς κάλυψη μελλοντικών αναγκών. Τέλος μελέτη αποκατάστασης των γεωλογικά ακατάλληλων επιφανειών, βάσει της οποίας έγιναν οι επισκευές των
κρημνισμένων τμημάτων της οδού Καρταλαμάκη στο ΟΤ 55.
14. Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών έγιναν οι προβλεπόμενες ενστάσεις και για μεν τον εντός σχεδίου πόλεως
χώρο άρθηκαν όλοι οι χαρακτηρισμοί της δασικής υπηρεσίας.
Εντός των ημερών αναμένεται και η εξέταση του αιτήματος
αποχαρακτηρισμού του εκτός σχεδίου χώρου ΝΑ του οικισμού
μας.
15. Υπεβλήθησαν τα προβλεπόμενα έγγραφα και τοπογραφικά και αναμένετε η έκδοση του ΦΕΚ για οριοθέτηση του
Αιγιαλού στο παραλιακό κτήμα ώστε στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και αξιοποίησης της έμπροσθεν παραλίας.
16. Υπεβλήθησαν προτάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη η αίτηση ένταξης του οικισμού σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕ
με σκοπό αφενός την ανάδειξή του σε Smart Clean Energy
Village και αφετέρου στην ένταξη στο ενεργειακό πρόγραμμα
Smart Grid (σε συνεργασία με τον εταίρο μας την ΔΕΗ).
17. Συνεχίζονται οι τοπογραφικές εργασίες για αποτύπωση
της αγορασθείσας περιοχής στον Αετό, η οποία ως ήδη γνωρίζεται είναι μεγαλύτερη αυτής που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως.
18. Στο πλαίσιο άριστης συνεργασίας με τον Δήμο Καρύστου
συμμετείχε ο συνεταιρισμός σε έργα υποδομής της ευρύτερης

περιοχής με συνδρομή στην συντήρηση του παραλιακού οδικού
δικτύου και την ανακατασκευή της περιοχής του κεντρικού λιμένος με χρηματοδότηση κατασκευής τμήματος τοιχοποιίας
ταυτόσημης με αυτής που ήδη κατασκευάσθηκε σε πολλά σημεία του οικισμού και του παραλιακού κτήματος.
19. Κατασκευάσθηκε σε ποσοστό 80% το ελικοδρόμιο, πεζοδρομήθηκε και αναδιαμορφώθηκε η ΝΑ είσοδος του οικισμού και προετοιμάσθηκε ο χώρος τοποθέτησης αφους που θα
διαθέσει το ΓΕΑ.
20. Πεζοδρομήθηκε και φωταγωγήθηκε τμήμα της κεντρικής οδού στο κέντρο του οικισμού, στο χώρο που θα γίνουν οι
νέες εγκαταστάσεις ύδρευσης από το Δήμο, με την αξιοποίηση
της τέταρτης γεώτρησης.
21. Κατασκευάσθηκαν προστατευτικά πέτρινα τοιχία σε περιοχές από τις οποίες εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα της ΕΕ
θα ξεκινήσει η κατασκευή του φυσικού δρυμού και των δύο
υδάτινων ταμιευτήρων στην κεντρική ρεματιά του οικισμού,
στοιχείο που θα συντελέσει στην συνολική ανάπλαση του οικισμού.
22. Εγκαταστάθηκε αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης με επί
πλέον 6 σημεία πλήρωσης οχημάτων και ελικοπτέρου.
23. Τοποθετήθηκε πρότυπο αλεξικέραυνο απώθησης ΤΕSLA με νυκτερινό φωτισμό σήμανσης στην δεξαμενή Δ3 όπου
εγκαταστάθηκαν τα φίλτρα ύδρευσης.
24. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς εξωτερικούς φορείς ολοκληρώθηκε άνευ κόστους για τον συνεταιρισμό η διάνοιξη δρόμου στο ΒΑ άκρο όπου συνδέει πλέον την περιοχή με το κεντρικό δίκτυο της Καρύστου Πλατανιστού.
25. Τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πετρόκτιστες πινακίδες
στις δύο εισόδους του οικισμού με την ονοματολογία των οδών
και τα Ο.Τ. προς διευκόλυνση των επισκεπτών και τοποθετήθηκαν πινακίδες οδών σε όλους τους δρόμους.
26. Έγινε καθαρισμός των δρόμων πρόσβασης στον οικισμό
και των κύριων εσωτερικών δρόμων.
27. Τακτοποιήθηκαν με τοπογραφικές αναδιατάξεις οικόπεδα με προβληματικές διαστάσεις.
28. Στο παραλιακό κτήμα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής της περίφραξης, τοποθετήθηκαν πόρτες και κάγκελα, έγινε καθαρισμός και επαναλειτουργία της υφιστάμενης
γεώτρησης (η οποία δηλώθηκε για έκδοση αριθμού ΕΜΣΥ σύμφωνα με την νέα νομοθεσία), έγινε κατασκευή συγκέντρωσης
και αποθήκευσης των αναβλυζόντων επιφανειακών υδάτων
στο χώρο της δεξαμενής με σκοπό την αξιοποίηση σε πότισμα
και λοιπές χρήσεις, ολοκληρώθηκε η κατασκευή οικολογικού
συστήματος συλλογής και καθαρισμού λυμάτων από χώρους
τουαλετών και μαγειρίων που θα γίνουν στην συνέχεια, αναπτύχθηκε περιφερειακά αυτόματο σύστημα ποτίσματος, υδροδότησης και πυρόσβεσης του χώρου και έγινε πεζοδρόμηση –
δενδροφύτευση του παραλιακού δρόμου.
29. Παρελήφθη δωρεάν από την αερολέσχη Τατοίου αφος
Chesna για τοποθέτηση μερών αυτού στο παραλιακό κτήμα.
30. Κατασκευάσθηκαν και τοποθετήθηκαν στο κεντρικό παραλιακό δίκτυο της Καρύστου πρότυπες ταμπέλες ένδειξης κατεύθυνσης των επισκεπτών στους χώρους του συνεταιρισμού.
31. Τοποθετήθηκε κεντρικό σύστημα Wi Fi για διασύνδεση
των καμερών επιτήρησης (ημέρα και νύκτα) του οικισμού μέσω
internet καθώς και τηλεχειρισμού των φίλτρων επεξεργασίας
του αντλουμένου ύδατος.
32. Τέλος μετά από υποβολή εγγράφου μας στο δασαρχείο
με περιγραφή των κοινόχρηστων χώρων μας διετέθη μεγάλος
αριθμός δενδρυλλίων προς φύτευση και εντός των ημερών θα
ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής των ώστε όποιοι εκ των συναδέλφων ιδιοκτητών επιθυμούν να τοποθετήσουν δένδρα στα
οικόπεδα, πέραν των κοινοχρήστων χώρων που θα πράξει ο
συνεταιρισμός, να δύνανται να παραλάβουν όσα επιθυμούν.
33. Επίσης για σκοπούς επικαιροποίησης της πληροφόρησης, είναι σε εξέλιξη ενδεχόμενη συνεργασία με επενδυτή που
προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα από συναδέλφους και να
αξιοποιήσει επιχειρηματικά και άλλους, σε διάφορα σημεία
του οικισμού μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη του συνεταιρισμού μας από
κοινού ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ και του ΕΣ του συνεταιρισμού μας σας ευχόμεθα καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο το
νέο έτος και με υγεία να σας δούμε στις ερχόμενες εκλογές του
Ικάρου Συν. Π.Ε. στις 24 Φεβρουαρίου 2019.
Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.
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Α/Δ ΤΑΤΟΪΟΥ – ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
1918 – 2018

100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΑΣ
Γράφει ο Γ. Τάγκαλος Επγός εα (ΤΥΜ) .
Βόρεια – Β/Δ της Αθήνας, από τις Ανατολικές παρυφές της ΠΑΡΝΗΘΑΣ μέχρι και τις σιδηροδρομικές γραμμές, βρίσκεται μία «αρίστου κάλους» περιοχή η οποία από την αρχαιότητα
ονομάζεται «ΔΕΚΕΛΕΙΑ», όνομα που κληρονόμησε από τον ιθαγενή της ήρωα, ΔΕΚΕΛΟΝ.

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η ΔΕΚΕΛΕΙΑ ονομάζεται ΤΑΤΟΗ, που ήταν το επώνυμο
του τσιφλικά – μεγαλοϊδιοκτήτη της περιοχής
Αλβανού «ΑΡΤΙΚΗΝ ΤΑΤΟΗΝ». Όπως τούτο είναι γνωστόν από πωλητήριο έγγραφο της 10ης
Νοέμβριου του 1552 το οποίο βρίσκεται στο αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας.
Την άνοιξη του 1871, η περιοχή μέσω συμβολαιογραφικής πράξεως αγοραπωλησίας (1003-1871) περιήλθε στην κυριότητα του
Βασιλέως ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Α’ με σκοπό την ανέγερση θερινής κατοικίας των Βασιλικών οικογενειών.
Σε περιοχή αυτής της έκτασης, υπήρχε χώρος,
στον oποίον ο πολυμήχανος και δραστήριος
Λεωνίδας ΑΡΝΙΩΤΗΣ, προσπάθησε, ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ να ιπταθεί με την ιδιότυπον συσκευή του,
παρουσία χιλιάδων – επί εισιτηρίου – θεατών και μελών της Βασιλικής οικογενείας τον
Σεπτέμβριο του 1910.
Στον χώρο αυτόν, αργότερα μεταστάθμευσε Μοίρα αεροπλάνων της τότε Ναυτικής μας
Αεροπορίας και αργότερα αεροπλάνα της αεροπορίας Στρατού. Εκεί για πρώτη φορά δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο το οποίο από τον Απρίλιο του 1918 αναφέρεται ως Α/Δ ΤΑΤΟΪΟΥ.

Έκτοτε το Α/Δ ΤΑΤΟΪΟΥ παρουσίασε συνεχόμενη εξελικτική πορεία η οποία μάλιστα κορυφώθηκε μετά την ενοποίηση των αεροποριών Στρατού και Ναυτικού σε μια ενιαία αεροπορία το 1931.
Παράλληλα με την πολεμική αεροπορία, το Α/Δ ΤΑΤΟΪΟΥ χρησιμοποιήθηκε και ως ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ όταν η νεοσύστατη ΕΛΛΗΝΙΚΗ Εταιρία Εναερίων
Συγκοινωνιών [ΕΕΕΣ] άρχισε απ’ εκεί τα δρομολόγια της με τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη
τύπου JUNKER Γερμανικής κατασκευής, 12 και 24 θέσεων με πρώτο δρομολόγιο ΑΘΗΝΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ την 10η Ιουλίου 1931.
Όμως, μετά από 18 συνεχή και επιτυχημένα χρόνια λειτουργιάς , το πασίγνωστο πλέον
Α/Δ σε Ελλάδα και Εξωτερικό, υποχρεώνεται να αλλάξει ονομασία.
Με σχετικό Διάταγμα του Υπουργείου Αεροπορίας καθοριζόταν τα εξής:
Λαβόντες υπόψιν ότι τίνες των Κρατικών Υπηρεσιών, προς διάκρισιν
του σιδηροδρομικού σταθμού ΤΑΤΟΪΟΝ εκ της υπηρεσίας Βασιλικού
κτήματος ΤΑΤΟΪΟΝ χαρακτηρίζουσι τον Σιδηροδρομικόν σταθμόν δια
της ακριβούς του προσωνυμίας «Δεκελείας» και προς αποφυγήν εν τω
Μέλλοντι συγχύσεως μετονομάζομεν το Αεροδρόμιον Τατοϊου εις
αεροδρόμιον Δεκελείας και τον αερολιμένα Τατοϊου εις αερολιμένα
Δεκελείας. Ο Υπουργός Αεροπορίας Παπαρηγόπουλος Αθήναι 31
Ιανουαρίου 1936

Η επίσημη μετονομασία του Α/Δ Τατοϊου σε Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ δημιούργησε αρχικά σχετική
αναστάτωση και σύγχυση.
Όμως το σχετικό αυτό διάταγμα από την ημερομηνία ισχύος μέχρι και σήμερα δεν μπόρεσε
να αλλάξει το αρχικό του όνομα ΤΑΤΟΪ.
Ζυμωμένο, συνυφασμένο και άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γέννηση και αλματώδη ανάπτυξη
της Αεροπορίας μας, το όνομα παραμένει. Όπως παρέμεινε η οδός ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, όχι σε
Ρούσβελτ, η οδός Σταδίου, όχι σε ΤΣΩΡΤΣΙΛ κ.α. 89 χρόνια από την έκδοση του διατάγματος
μετονομασίας, μόνον στα επίσημα έγγραφα – και όχι πάντα – χρησιμοποιείται το όνομα

Δεκέλεια.
Προτιμούμε – δυστυχώς – να ονομάζουμε το πιο αγαπητό Α/Δ της χώρας μας με το όνομα
ενός Αλβανού και όχι με την αρχαιότατη και Ελληνικότατη ΔΕΚΕΛΕΙΑ.
Το Α/Δ αυτό αποτελεί αναντίρρητα το λίκνο της Αεροπορίας μας.
Εδώ λειτούργησαν – διαχρονικά – όλες οι παραγωγικές σχόλες της αεροπορίας μας, διάφορες υπηρεσίες, κέντρα εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων, σχολές βραχείας λειτουργίας,
σμηναρχίες και πτέρυγες. Εδώ χιλιάδες Αεροπόρων μας πήραν το βάπτισμα του αέρα και
φόρεσαν τα φτερά του ιπταμένου στα στήθη τους (Σχ. Ικάρων κ’ ΕΚΕΧ).

Εδώ χιλιάδες τεχνικοί (ΣΜΑ – ΣΤΥΑ
– στρατεύσιμοι) μυήθηκαν στην τέχνη του Δαίδαλου. Εδώ χιλιάδες
συνάδελφοι μας εκπαιδεύτηκαν
στις διάφορες κατά καιρό ειδικότητες του όπλου μας.
Χώρος στο βόρειο τμήμα του Α/Δ
έχει διατεθεί προς χρήση των αερολεσχών ΑΤΤΙΚΗΣ. Ενίοτε γίνονται
και αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων.
Χιλιάδες λαού - ιδιαιτέρως νέοι επισκέπτονται το Α/Δ κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του
Αρχάγγελου πρωστάτου της ΠΑ και
θαυμάζουν τα ιστορικά αεροσκάφη
ως και τα άλλα κειμήλια που το
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ εκθέτει.
Το Α/Δ ΤΑΤΟΪΟΥ – ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
αποτελεί αναμφισβήτητα το παλαιότερο με συνεχή χρήση Α/Δ της χώρας μας.
Κατά το τρέχον έτος τούτο το ιστορικότατο Α/Δ συμπλήρωσε αισίως
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ανεπανάληπτης λειτουργίας και προσφοράς.
Μπορεί να λαβώθηκε από το σει1Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ Ε.Κ.Ε.Χ.
σμό του 1999 όμως σύντομα επανήλθε στο ρυθμό λειτουργίας του με νέα επιβλητικά κτίρια και εγκαταστάσεις που εγγυώνται
τη συνέχιση της λειτουργίας του στη νέα 100ετια που εισήλθε.
ΔΕΚΕΛΕΙΑ ή ΤΑΤΟΪ, ΤΑΤΟΪ ή ΔΕΚΕΛΕΙΑ, (κατά το δέον ή κατά το δοκούν) ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ
ΠΟΛΛΑ!!!
Χαρακτηριστικά Αεροδρομίου

ΚΩΔΙΚΟΣ ICAO LGTT TATOI DECELIA GREECE
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1918
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 1764 m – 5789 ft
ΚΑΤΩΦΛΙ 347 m – 1138 ft.
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 239 m – 725 ft.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 03 – 021
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 38’.06’ – 32’14’ NORTH, 23’47’ – 01’81’ EAST

[Υ.Γ. Συγχαρητήρια στον ΠΑΣΥΒΕΤΑ που με σχετική ημερίδα την 14 – 1—2018 τίμησε με
επιτυχία την επέτειο 100 χρόνων του Α/Δ ΤΑΤΟΪΟΥ.]
Βιβλιογραφία:
• Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΡΩΝ – Η ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗ
• ΙΚΑΡΟΙ ΟΙ ΣΥΝΧΡΟΝΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ – Γ Π ΠΑΠΑΔΑΚΗ
• ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – Ι ΘΕΟΛΟΓΗ
• ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΟΝΤΟΣ Κ.Α.
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Μακεδονικός Ελληνισμός

Ο

Ελληνισμός, ο οποίος κατανόησε όλα τα μυστήρια του καλού, εδημιούργησε αριστουργήματα λόγου και τέχνης λογιζόμενα μέχρι σήμερα απαράμιλλα, δεν κατενόησε με
ποιο τρόπο ώφειλε να εκπληρώσει το δόγμα του Αριστοτέλους,
ο οποίος δήλωσε σαφώς ότι το των Ελλήνων γένος ηδύνατο
πάντων άρχειν μιας τυγχάνων πολιτείας».
Αυτά κατά απλήν απόδοση αναφέρει ο μεγαλύτερος ιστορικός
της νεωτέρας Ελλάδος Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος στην
ιστορία τον Ελληνικού Έθνους.
Αυτή η παράγραφος αποτελεί τη σύνδεση του κεφαλαίου
«Αρχαίος Ελληνισμός» με το επόμενο κεφάλαιο «Μακεδονικός
Ελληνισμός» το οποίο αρχίζει με την φράση «Ο Μέγας
Αλέξανδρος εγενήθη το 356 π.Χ., ανηγορεύθη εκ Κορίνθω στρατηγός αυτοκράτωρ της Ελλάδος εις τον κατά της Περσίας πόλεμο
το 336, την άνοιξη του 334 συγκέντρωσε και επιθεώρησε μεταξύ
Πέλλας και Αμφιπόλεως τον στρατό του ωρισμένον να διεξαγάγει τον πόλεμο εκείνο».
Ο Μ. Αλέξανδρος εγνώριζε ότι ήταν ασθενέστερος κατά θάλασσαν από τους Πέρσες για το λόγο αυτόν έθεσε ως πρώτον
στόχον του να αφαιρέσει από τους Πέρσες τη δυτική παραλίαν
δηλαδή την Μικράν Ασίαν. Ο Εξελληνισμός της Μικράς Ασίας
ήταν ευχερής, διότι η παραλία ήταν προ πολλού Ελληνική.
Εις όλην την εκστρατείαν οι ηγέτες των διαφόρων Εθνών
(φυλών) (Βιθυνίαι, Προυσίαι, Νικομηδείς κ.ά.) δέχθηκαν να
ασπασθούν τον Ελληνισμόν (όχι τον Μακεδονισμόν) περί αυτών
αναφέρουν επίσης ιστορικοί όπως ο Πολύβιος (200 – 120 π.Χ.),
ο Στράβων (64 π.Χ. – 19 μ.Χ.)
Και παρά το γεγονός ότι επί των κτήσεων του Μ. Αλεξάνδρου
επικράτησε μετά 30 π.Χ. η Ρωμαική κυριαρχία εν τούτοις μόνον
η Κυβέρνηση υπήρξε Ρωμαική. Αντιθέτως η γλώσσα, τα ήθη, ο

χαρακτήρας ήταν ελληνικά. Εντός του Ρωμαικού κράτους υπήρχεν άλλο κράτος όπου όλοι νόμοι, άρχοντες, βασιλείς και κατά
το πλείστον οι υπήκοοι ομιλούν την ελληνική γλώσσα.
Ο μετ’ ολίγον προκύψας Χριστιανισμός εταύτησε την τύχην
του με τον Ελληνισμόν.
Ποιος μπορεί να αρνηθεί την μεγαλοφυΐαν του Μ.
Αλεξάνδρου και την εκ Θεού απόστολήν του, (γράφει ο μεγάλος
ιστορικός). «Το Ευαγγέλιον έχρηζε ου μόνον κηρύγματος, αλλά
και ερμηνείας, έχρηζε γλώσσης επιτηδείας να εξηγήσει και αναπτύξει τας υψηλάς αληθείας και εννοίας του νέου θρησκεύματος,
γλώσσης τελειοτάτης, τεχνικωτάτης, φιλολογικοτάτης, άνευ της
οποίας δεν θα κατορθώνετο η θαυμασία επικράτησή του».
Αλλά ποια ήταν η Μακεδονική γλώσσα;
Μακεδονική γλώσσα ουδέποτε υπήρξε. Μεταξύ των τεσσάρων αρχαιοελληνικών διαλέκτων η σπουδαιοτέρα ήταν η Αττική
την οποίαν ομιλούσαν όλοι οι συγγραφείς (πεζογράφοι και εμμετρογράφοι «ποιητές») Αριστοτέλης, Θουκυδίδης,
Δημοσθένης, Πλάτωνας, Αισχύλος, Ευριπίδης κ.ά.
Η αρχαία Αττική μετά τους Περσικούς πολέμους εμπλουτίσθηκε με στοιχεία άλλων ελληνικών διαλέκτων και αποτέλεσε
διεθνή γλώσσαν, που ονομάστηκε κοινή.
Η κοινή αυτή γλώσσα διαδόθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο
στα πέρατα της οικουμένης, εμπλουτίστηκε από ξένα γλωσσικά
στοιχεία των λαών της Αιγύπτου και Ασίας και κατέστη επίσημος
διεθνής γλώσσα.
Στην κοινή αυτή γλώσσα που αποτελούσε την μητρική γλώσσα των Ιουδαίων μεταφράστηκε η Παλαιά διαθήκη, που ήταν
γραμμένη στην Αραμαϊκή (αρχαία Εβραϊκή)
Την κοινή αυτή γλώσσα χρησιμοποίησε και ο Κύριος ημών
Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι (Γεωργίου Ν. Χατζιδάκη, Δ.Β.

Ιστορία
Η ιστορία καταγράφει:
• Ο Νενέκος Δημήτριος μετά την άλωση του Μεσολογγίου
(1826) προσχώρησε στον Ιμπραήμ. Επικηρύχθηκε από τον
Θ. Κολοκοτρώνη και δολοφονήθηκε.
Δύο με το όνομα Εφιάλτης:
• Ο πρώτος Μαλιέας ή Τραχίνιος τον 5ο αιώνα π.Χ. πρόδωσε
στους Πέρσες τον Λεωνίδα. Επικηρύχθηκε για την προδοσία
του από την Δελφική Αμφικτιονία. Δολοφονήθηκε στην
Αντίκυρα.
• Ο δεύτερος (334 π.Χ.) οπαδός της αντιμακεδονικής παράταξης στην Αθήνα, κατέφυγε ως διοικητής μισθοφόρων
στους Πέρσες για να μην παραδοθεί στους Μακεδόνες.
Σκοτώθηκε κατά την πολιορκία της Αλικαρνασσού.

Όταν τολμούν οι Αετοί

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ
Αποτελεί τιμή πιστεύω για τη μικρή ιστορική μας πόλη, την
Άμφισσα ,άλλα και τη μεγάλη πατρίδα , άνθρωποι της εποχής μας
, απλοί και αθόρυβοι με περίσσιο πατριωτισμό και τόλμη , αγνοί
Πατριώτες , με «Π» κεφαλαίο, που κυκλοφορούν ανάμεσα μας ,
φίλοι εκλεκτοί και πολύτιμοι, όπως είναι ο γνωστός σε όλους
μας απόστρατος αεροπόρος αξιότιμος Ντίνος Τσακαλάκης , ο
οποίος έγινε γνωστός με τα κείμενα του , την κοινωνική του προσφορά και την εν γένει προσφορά στο κοινωνικό και το εθνικό
μας γίγνεσθαι.
Με αυτές τις λίγες γραμμές επιθυμώ να εκφράσω τον θαυμασμό μου και τη μεγάλη εκτίμηση μου για έναν συμπολίτη μας ,
υποδειγματικό οικογενειάρχη και καταξιωμένο επαγγελματικά
και κοινωνικά , ο οποίος αν και αδικήθηκε κατάφορα από την πολιτεία , διακρίθηκε ως μάχιμος ιπτάμενος στην προάσπιση της
εθνικής μας ακεραιότητας , ως διοικητής της Σχόλης Ίκαρων
,στην άρτια εκπαίδευση νέων αεροπόρων και ως χείριστης ελικοπτέρου στην αποτελεσματική διάσωση σαράντα περίπου ναυαγών συμπολιτών μας από επισυμβάντα ναυάγια , όπως το ναυάγιο του πλοίου Έρρικα , που προσάραξε Β.Α της νήσου Άγιος
Ευστράτιος στις 14 Μαΐου 1973και το ναυάγιο του Ελληνικού
πλοίου παρά το Μαντούδι της Εύβοιας στις 14/1/1973.Επιδειξας
αλτρουισμό και ψυχικό σθένος μέχρι μέχρι αυτοθυσίας , λόγο
των επικρατουσών δυσμενέστατων καιρικών συνθηκών στην
περιοχή-όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στους υπ’ αριθ.
1759/24 Μαρτίου 1973 και 3892/2 Ιουνίου 1973 επαίνους του
Αρχηγού Αεροπορίας.
Συνεχίζοντας την επωφελή δράση του ως απόστρατος , με
την 8 Οκτωβρίου 2013 αίτηση του ,ζήτησε και πέτυχε από την
τότε Δημοτική Αρχή της Άμφισσας, να ονομαστεί με την
αριθ.389/13 απόφαση ,η πρόσφατα ανακαινισμένη πλατεία προ
του Αγίου Φανουρίου ,δυτικά της πόλης , ως «Πλατεία Ίκαρων»,
που αποτελεί φόρο τιμής για τους 21 πεσόντες αεροπόρους με
καταγωγή από τα ιερά χώματα της Φωκίδας , που μαζί με τους
γνωστούς Βετεράνους Αεροπόρους ΞΗΡΟ, ΖΟΥΜΑ, ΤΖΑΜΤΖΗ
και τους τρεις Αρχηγούς Αεροπορίας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΑΘΙΑ,
ΚΛΟΚΟΖΑ, έχει προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες στην εθνική μας
ακεραιότητα , καταβάλλοντας βαρύτατο φόρο αίματος και προσθέτοντας λαμπρές σελίδες ηρωισμού στην τοπική και εθνική
μας ιστορία.
Με διαρκείς και επίμονες προσπάθειες του προς την
Περιφέρεια και τη Δημοτική Αρχή ,επέτυχε να γίνει αποδεκτή η
πρόταση του και ήδη κατασκευάζεται περικαλλές μαρμάρινο μνημείο που θα στηθεί προσεχώς στην ομώνυμη πλατεία Ίκαρων της
Άμφισσας για να τιμηθούν , όπως αρμόζει , οι πεσόντες αεροπόροι αλλά και όλοι οι Έλληνες Ίκαροι , αποσπώντας εκ νέου το
θαυμασμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με τις αριθ.160/35-2014 και 202/30-6-2014 ευχαριστήριες επιστολές του.
Εμείς οι συμπολίτες σου και οι επιστήθιοι φίλοι σου λεμέ
Μπράβο! Ντίνο Τσακαλάκη έπραξες το καθήκον σου στο ακέραιο!
Χρήστος Γκούμας
Ιστορικός

Δημητράκου)
Επομένως ο όρος Μακεδονική γλώσσα είναι ψευδές κατασκεύασμα και δεν ανάγεται στην αρχαία Ελλάδα μέρος της οποίας αποτέλεσε και η Μακεδονία όπως η Θήβα, Αθήνα, Σπάρτη κ.ά.
Πού ευρίσκοντο την εποχή εκείνη οι Σλάβοι των Βαλκανίων;
Προφανέστατα στις στέπες της Β. Ευρώπης και του Βόλγα ποταμού.
Γι’ αυτό με υπερηφάνια τραγουδήστε το Μακεδονία ξακουστή
του Αλεξάνδρου η χώρα…. Ηθικόν Ελληνικό και ως Ελληνικό
Ακμαίο.
Κων/νος Δελλής
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.
τ. Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ
Πτυχιούχος Νομικής και Πολ. Επιστημών

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

Τ

ην δεύτερη ημέρα μετά την εισβολή της Τουρκίας στην
Κύπρο, Κυριακή 21 Ιουλίου 1974, συναντήθηκα τυχαίως το
απόγευμα της ιδίας ημέρας, στην Λέσχη αξιωματικών της
110 ΠΜ με τον τότε Ανθυποσμηναγό Ιπτάμενο Θωμά
Σκαμπαρδώνη. Ήταν γνωστός μου και τον ρώτησα γιατί βρίσκεται
στην 110 ΠΜ. Μου απάντησε είσθε ο πρώτος που, θα μιλήσω μετά
τον Διοικητή μου της 111 ΠΜ. Μαζί με τον Υποσμηναγό Ιπτάμενο
Ιωάννη Δινόπουλο που, τον περιμένω να έλθει, θα παρουσιασθούμε στις 18:00 ώραν στον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, για
να τον ενημερώσουμε σχετικά για μια εμπλοκή μας, σε αερομαχία
που, είχαμε με ένα ζευγάρι Τουρκικών αεροσκαφών πάνω από
τη νήσο Σκύρο σήμερα (21-07-1974) το μεσημέρι και εν ολίγοις
μου περιέγραψε το συμβάν.
«Ήμουνα Νο 2 σε ζεύγος αεροσκαφών επιφυλακής F-5, με
Αρχηγό
Νο 1 τον Υποσμηναγό Δινόπουλο. Την 12:00 ώραν της 21ης
Ιουλίου 1974 δίδεται η εντολή και απογειωθήκαμε για αποστολή
αναχαίτισης. Κατευθυνθήκαμε με ανοικτό σχηματισμό, στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου όταν, δύο Τουρκικά
αεροσκάφη F-102, φάνηκαν στον ορίζοντα και εμπλακήκαμε μαζί
τους σε μια σκληρή αερομαχία. Ο Νο 1 (Δινόπουλος) αντιλήφθηκε
ότι δέχθηκα ανεπιτυχώς επίθεση με πύραυλο που, εκτοξεύθηκε
εναντίον μου, από ένα Τουρκικό αεροσκάφος. O Δινόπουλος αντέδρασε αστραπιαία, επιτέθηκε εναντίον του τουρκικού αεροσκάφους και με εκτόξευση και των δυο πυραύλων που, έφερε το αεροσκάφος του, το κατέρριψε. Το είδα κομματιασμένο να πέφτει
(Σκαμπαρδώνης). Το άλλο τουρκικό αεροσκάφος F-102, βρέθηκε
στη συνέχεια από πανικό του χειριστού του, πάνω από τη Χαλκίδα.
Τελικά πήρε ανατολική πορεία και από έλλειψη καυσίμων προσγειώθηκε κακήν κακώς αναγκαστικά σε έναν αυτοκινητόδρομο
στη Σμύρνη και φονεύθηκε».
Υπόψη παρ’ ότι η Τουρκία είχε δημιουργήσει, το πρώτο προγεφύρωμα στην Κύπρο στην περιοχή της Κυρήνειας την 20-071974 εντούτοις όμως, δεν είχε δοθεί αποδέσμευση αεροπορικών
δυνάμεων και τα όπλα των χειριστών των αεροσκαφών αναχαίτισης ήταν δεσμευμένα. Εάν δεν δεχόταν επίθεση δικό μας αεροσκάφος (Σκαμπαρδώνης) από το Τούρκικο η αερομαχία αυτή δεν
θα είχε συνέχεια. Ο Νο 1 (Δινόπουλος) αντέδρασε επαναλαμβάνω
αστραπιαία και έτσι οι Τούρκοι ίσως, για πρώτη φορά πλήρωσαν
τόσο ακριβά αυτό το απύθμενο θράσος τους. Αποτέλεσμα αυτής
της εμπλοκής ήταν για ένα, μεγάλο χρονικό διάστημα άνω του
τριμήνου, οι Τούρκοι δεν παραβίαζαν καθόλου τον Εθνικό μας
Εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Ο Δινόπουλος είναι όντως ο ήρωας,
γιατί σε μια κρίσιμη στιγμή που, στη Χώρα μας επικρατούσε το
απόλυτο χάος και στην Κύπρο προχωρούσε ακάθεκτος, ο Αττίλας,
με την ηρωική αυτή πράξη του, έσωσε στην κυριολεξία από μόνος
του, την αξιοπρέπεια και την τιμή της Χώρας μας χωρίς όμως μέχρι σήμερα η Πατρίδα μας, να του έχει επίσημα αναγνωρίσει αυτή
του την ενέργεια. Απεναντίας το 1988 και σε ηλικία μόλις 41 ετών

η πολιτεία τον αποστράτευσε με τον βαθμό του Σμηνάρχου ε.α.
Και στη συνέχεια με επανάκριση έγινε Ταξίαρχος ε.α.
Ο Νο 2 (Σκαμπαρδώνης) είναι και αυτός εξίσου ήρωας παρέμεινε στην ΠΑ νομίζω μέχρι το1996 οπότε αποστρατεύθηκε με
τον βαθμό του Ταξιάρχου. Πάλι ο ίδιος μου αφηγήθηκε ότι, όταν,
υπηρετούσε στο ΝΑΤΟ στην Νάπολη Ιταλίας σε συνάντησή του,
με Τούρκο αξκό ο οποίος ισχυρίσθηκε πως, στην τότε αερομαχία
καταρρίφθηκαν δύο Ελληνικά αεροσκάφη. Ο Σκαμπαρδώνης τότε
του απάντησε ότι συνέβη το τελείως αντίθετο και εάν, μοιάζει για
βρυκόλακας, εξηγώντας του ότι, ο ίδιος συμμετείχε στην αερομαχία αυτή και ο Τούρκος έμεινε άναυδος ντροπιάστηκε και διέκοψε κάθε περαιτέρω συζήτηση μαζί του.
Πιστεύω ότι εάν από το 1974 που, στην εναέρια μάχη η
Πολεμική μας Αεροπορία ήταν σαφώς ανώτερη, αντιμετωπίζαμε
δυναμικά τις καθημερινές παραβιάσεις του Εθνικού μας Εναερίου
Χώρου, ακόμα και με καταρρίψεις και όχι με κατευνασμό και ένδειξη αδυναμίας, σήμερα το Αιγαίον δεν θα είχε γκριζαρισθεί και
οι Τούρκοι θα εσέβοντο το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες που,
διέπουν τούτο. Δυστυχώς η ευκαιρία αυτή την πετάξαμε στις
Ελληνικές καλένδες. Η περίπτωση Δινόπουλου επιβεβαιώνει του
λόγου το αληθές.
Συνεπεία αυτών των καθημερινών αερομαχιών πάνω από το
Αιγαίο από το 1974 μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει εκατέρωθεν ανθρώπινες απώλειες όχι, από εχθρικά πυρά, αλλά από ανθρώπινα
λάθη που, είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση αναπόφευκτα.
Συγκεκριμένα η Τουρκία έχει απολέσει, έξι αεροσκάφη και τέσσερεις πιλότους. Από δικής μας πλευράς έχουμε χάσει, τέσσερες
αεροσκάφη και τρεις πιλότους (Σμηναγοί Γιαννικάκης - Ηλιάκης
και Υποσμηναγός Τσαλμάς). Και έχουν διασωθεί λόγω εγκατάλειψης των αεροσκαφών τους, εκατέρωθεν ανά, δύο πιλότοι.
Εδώ ταιριάζει το «Ότι ποτέ τόσοι πολλοί δεν χρωστάνε τόσα πολλά σε τόσους ολίγους στους μαχητές δηλαδή του Αιγαίου.
Ακόμα και σήμερα στην εναέρια μάχη η Πολεμική μας
Αεροπορία είναι σαφώς καλύτερη της αντίστοιχης Τουρκικής. Ο
συσχετισμός των πολεμικών αεροσκαφών, διατηρείται ακόμα
στο 7/10. Ελλάδα αεροσκάφη 231 και Τουρκία 321. Ο συσχετισμός όμως αυτός θα ανατραπεί σύντομα, εάν η Τουρκία εφοδιασθεί τελικά με 100 αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35. Παρά την
επικείμενη αναβάθμιση των 86 F-16, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στο Αιγαίο σε βάρος μας. Συνεπώς
χρειαζόμαστε για την αντιμετώπιση των F-35, τουλάχιστον σαράντα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, για να υπάρξει σχετική ισορροπία στο Αιγαίο. Δεν βλέπω άλλη λύση. Οι αρμόδιοι ας ανασκουμπωθούνε.
Αυτά τα γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά στους κύκλους της
ΠΑ. Τα επαναφέρω απλώς για να φρεσκάρουμε κάπως τη μνήμη
μας και μόνον.
Το κείμενο αυτό το αφιερώνω σε όλους αυτούς που, ατενίζοντας τον ουρανό, χάθηκαν στα βάθη του.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
«Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής
αναγράφηκε στο προηγούμενο φύλλο
της ΗτΑ (αρ. φύλ. 561), πως απεβίωσε ο
Ταξίαρχος (ΕΑ) Κων/νος Τσεκούρας στις
11/4/2018. Το σωστό είναι ότι απεβίωσε
ο Ταξίαρχος (ΙΓΥ) Κων/νος Τσεκούρας.
Ζητούμε ταπεινά συγνώμη από τον κ.
Τσεκούρα και τους οικείους του για το
οποιοδήποτε πρόβλημα τους δημιουργήσαμε και πάλι ΣΥΓΝΩΜΗ»
Το ΔΣ/ΕΑΑΑ

Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2010.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης
και γιου. Απεβίωσε στις 21-11-2018 στο 251
ΓΝΑ

Σγός (Ι) Κωνσταντίνος Καρδάρας
Γεννήθηκε το 1920 στην Κυδωνιά
Ναυπακτίας. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το
1939 (9η Σειρά Σ.Ι.) και αποστρατεύτηκε το
1950.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 22-11-2018 στον Ιερό Ναό Αγίων
Θεοδώρων στο 1ο Κοιμητήριο Αθηνών.

Σμχος (ΜΕ) Ιωάννης Ρήγας
Ανθστής (ΤΤΗ) Σωτήριος Σκιαδάς
Γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1977
(Ανακατάταξη) και αποστρατεύτηκε το 2005.
Απεβίωσε στις 13-11-2018 στο 251 ΓΝΑ.

Σμχος (ΤΤΗ) Γεώργιος Καστάνης
Γεννήθηκε το 1945 στο Νέο Καρλόβασι
Σάμου. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1963
(15η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 19-11-2018 στο Κοιμητήριο Κόκκινου
Μύλου.

Επγός (Ι) Σπυρίδων Μακρυγιάννης
Γεννήθηκε το 1934 στα Γρεβενά.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1956 (21η
Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1977.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης
και γιου. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του
έγινε στις 20-11-2018 στο Κοιμητήριο
Ηλιούπολης.

Σμχος (ΤΤΗ) Γεώργιος Μπούρας
Γεννήθηκε το 1951 στην Ερατεινή Φωκίδας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1968 (20η

ΛΑΡΙΣΑ
Την Παρασκευή 16-11-2018 πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία στην 110 ΠΜ η παρουσίαση του ιστορικού ντοκιμαντέρ ''Στην Εξορία, Ερζουρούμ-Άσκαλε
1943'' Την εκδήλωση οργάνωσε η Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας Λάρισας σε συνεργασία με
Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) ενώ
την παρουσίαση έκανε η επίκουρη καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης κ. Ειρήνη
Σαρίογλου η οποία με την ρητορική δεινότητα του λόγου
της μάγεψε το ακροατήριο. Στο τέλος της εκδήλωσης ο
Διοικητής της 110 ΠΜ, Σμχος (Ι) Απόστολος Χόρτης και
ο πρόεδρος του Παραρτήματος Σγος ε.α. Κων/νος
Λιούτας επέδωσαν αναμνηστικά δώρα στην κ.
Σαρίογλου.
Η ΕΑΑΑ Παράρτημα Λάρισας θα ήθελε να ευχαριστήσει το διοικητή της 110 ΠΜ Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη και
το προσωπικό για τη φιλοξενία και την υποστήριξη να

Γεννήθηκε το 1941 στην Αθήνα. Κατα τάχθηκε στην Αεροπορία το 1961 (13η Σειρά
ΣΜΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 23-11-2018
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ελεήμονος
Παζινού στο Ακρωτήριο Χανίων και η ταφή του
στο Κοιμητήριο Στερνών Ακρωτηρίου.

Ανθσγός (ΤΟΡ) Χρήστος Τσούμας
Γεννήθηκε το 1934 στην Κυψέλη Άρτας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1954 (7η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1977.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 2-12-2018 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως
του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Σμχος (ΤΤΗ) Εμμανουήλ
Μαρκουλάκης
Γεννήθηκε το 1960 στην Αλεξάνδρεια
Αιγύπτου. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το
1979 (31η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
2014.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης
και ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
2-12-2018 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων
Βόλου.

Σμχος (ΥΟΚ) Δημήτριος Βερβάτης
Γεννήθηκε το 1942 στον Άγιο Πρόδρομο
Χαλκιδικής. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το
1960 (7η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το
1995.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις
4-12-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του
Κοιμητηρίου Καισαριανής.

Υπσγός (ΤΜΑ) Θεόδωρος Ζυγούρης
Γεννήθηκε το 1956 στην Καφιώνα
Λακωνίας. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το
1974 (26η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
2010.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης
και ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
του έγινε στις 4-12-2018 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αναστασίου εντός του 3ου Κοιμητηρίου
Νίκαιας Αττικής.

Σμχος (ΤΤΗ) Παναγιώτης Καραδήμας
Γεννήθηκε το 1935 στην Κερασέα Δωρίδας.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1954 (6η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών κοριτσιών. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 9-122018 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, του
Δήμου Αγ. Δημητρίου Αττικής.

Ασμχος (ΤΕΑ) Αγγελής Παλαιολόγου
Γεννήθηκε το 1935 στο Ρεπανίδι Λήμνου.
Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1969 (21η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2002.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 13-12-2018
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Μυρίνας Λήμνου
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.

πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση.
Ιδιαίτερα να ευχαριστήσει την αξιότιμη καθηγήτρια
του τμήματος Νεοελληνικών σπουδών του
Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης κ. Ειρήνη
Σαρίογλου που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας.
Όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Περισσότερες φωτογραφίες
στο:http://www.eaaalar.gr/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=522:-110&catid=6:ek&Itemid=7
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Γ. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ - Α. ΚΙΤΣΙΟΥ

&

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

υιός Ασμ/χου ε.α.

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ [έξοδα κηδείας,
βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά εγγυτέρων
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®ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Βράβευση Συναδέλφου ε.ε. της Π.Α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Θελω να εκφρασω ολόψυχα τις θερμες μου ευχαριστιες στον Δντη της Α
Χειρουργικης (Κ.Π.) καθως και τους συνεργατες του Ιατρους του Νοσοκομειου μας
που χαρη στην αριστη επιστημονικη τους καταρτιση και το αμεριστο ανθρωπινο ενδιαφερον τους με βοηθησαν να ξεπερασω μια σοβαροτατη επεμβαση η οποια ειχε
για μενα χαρη σε αυτους αισιο τελος.
Επισης θελω να πω ένα τεραστιο ευχαριστω σε ολο το Νοσηλευτικο προσωπικο
της Α Χειρουργικης κλινικης για την αψογη συμπεριφορα τους κατά την 12 ημερη
νοσηλεια μου ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στις
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ιστορίας
Ναυ τικού, στο Βοτανικό, στις
22/11/2018, ο Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος
Μπινιάρης, Υποδιοικητής του Πεδίου
Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), τιμήθηκε με το Β’
Βραβείο Φωτογραφίας στον ετήσιο
Διαγωνισμό Φωτογρα φιών του Πο λεμικού Ναυτικού.
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) τον συγχαίρει θερμά
για την ανωτέρω Διάκριση!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Συγχαρητήρια
Συγχαρητήρια στα δίδυμα τέκνα του υιού μας Λάζαρου Μανιά, Ηλέκτρας και Βασίλη για
την εισαγωγή τους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αντιστοίχως.
Ευχόμαστε να είναι γεροί και τυχεροί.
Κυριακή και Βασίλης Μανιάς
Θερμά συγχαρητήρια και βίον ανθόσπαρτον ευχόμαστε στο γιο μας Γιάννη Μπλέσια Σγο(Ι)
οποίος τέλεσε το γάμο του με την εκλεκτή της καρδιάς του Ρούλα Κυριακοπούλου φαρμακοποιό στο παραμυθένιο καστρομονάστηρο Παναγίας Ελεούσης στη Λυγιά Ηλείας.
Οι γονείς Ντιάνα Μπλέσια
Άλκης Μπλέσιας Ασμχος(εα)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά από τα βάθη της καρδιάς μας, τον Διευθυντή της Β΄ Παθολογικής κλινικής
του 251 ΓΝΑ,τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της, για το υπέρμετρο ενδιαφέρον και
την άριστη επιστημονική κατάρτιση που επέδειξαν, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του πατέρα
μας, από 19/11/18 έως 7/12/18.
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αβραμίδης Ιωάννης και
Αβραμίδης Σάββας
Ασμχοι ε.α.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον αναπληρωτή διευθυντή της Ουρολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ, 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.

Θέλω να εκφράσω ολόψυχα τις θερμές μου ευχαριστίες στον Διευθυντή της ουρολογικής κλινικής(Π.Ν.) του 417 ΝΙΜΤΣ καθώς και σε όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό της ουρολογικής κλινικής τουΔ’ ορόφου (Πτέρυγα ΛΟΥΞ), για την άριστη
επιστημονική τους κατάρτιση και το αμέριστοανθρώπινο ενδιαφέρον τους στην
επέμβαση την οποία υποβλήθηκα.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΑΑ
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Το πλήρες κείμενο δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα:
http://www.rizopoulospost.com/tourkia-diarriksi-tou-ethnikou-istou-kai-esoterikoi-trigmoi-sto-tourkiko-oikodomima/

Διάρρηξη του εθνικού ιστού και εσωτερικοί τριγμοί
στο τουρκικό οικοδόμημα

Σ

τις 08 Φεβρουαρίου του 2018, το υπουργείο
Εσωτερικών της Τουρκίας, απελευθέρωσε σε κοινή
πρόσβαση, μία ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδίκτυο, με την χρήση της οποίας ο κάθε τούρκος υπήκοος
μπορεί να βρίσκει το γενεαλογικό του δένδρο. Να εντοπίζει
δηλαδή τους προγόνους του καθώς και τον τόπο καταγωγής τους. Το ενδιαφέρον και η περιέργεια του τουρκικού
κοινού ήταν τόσο μεγάλη που τις πρώτες ώρες έπεσε το
διαδίκτυο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών, η διασταύρωση και η επεξεργασία των στοιχείων, καθώς και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διάρκεσε 15 χρόνια περίπου. Θα
πρέπει επομένως να δεχθούμε ότι τόσο η σύλληψη της
ιδέας όσο και η ολοκλήρωσή του έργου, ήταν απόφαση
του καθεστώτος Ερντογάν, αφού αυτός διαφεντεύει την
Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.

Α. Το στρατηγικό όφελος για την Τουρκία
Ο «φαινόμενος» λόγος για τον οποία δαπανήθηκαν σημαντικά κονδύλια και εργατοώρες, ήταν η οργάνωση της
κοινωνίας. Επάνω στην ηλεκτρονική εφαρμογή με το γενεαλογικό δένδρο του κάθε τούρκου πολίτη, κουμπώνουν
άλλες εφαρμογές όπως τα φορολογικά, τα κληρονομικά,
το κτηματολόγιο, το on line δημοτολόγιο και άλλα.
Καταπολεμείται η διαφθορά και νοικοκυρεύεται ο δημόσιος Τομέας.
Όμως το καθεστώς Ερντογάν, όπως σχολιάζουν φίλοι
και εχθροί του, είναι βουτηγμένο στη διαφθορά. Επομένως
ο πραγματικός σκοπός υλοποίησης του προγράμματος δεν
είναι τόσο το νοικοκύρεμα του Δημοσίου, αλλά η στρατηγική χρησιμοποίησή του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
της Τουρκίας.
Τόσος ήταν ο σκανδαλισμός της τουρκικής κοινωνίας
από τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, ώστε
όταν στις 08-02-2018 κατέρρευσε η εφαρμογή από την μεγάλη επισκεψιμότητα, πολλές εξέχουσες προσωπικότητες
της Τουρκίας πρότειναν να μπει φραγή στην ελεύθερη πρόσβαση στα γενεαλογικά στοιχεία, διότι αποτελούσαν κίνδυνο διάσπασης του κοινωνικού ιστού. Άλλωστε για πολλά
χρόνια τα στοιχεία αυτά ήταν απόρρητα και είχαν χαρακτηριστεί ως «κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της
Τουρκίας». Παρά τις αντιδράσεις, η ηλεκτρονική εφαρμογή
αποκαταστάθηκε στις 14-02-2018 με διασφαλισμένη την
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Αυτό είναι μία επιπλέον
ατράνταχτη απόδειξη ότι εξυπηρετεί στρατηγικούς σχεδιασμούς του καθεστώτος Ερντογάν.

Β. Εκμετάλλευση στο εσωτερικό της Τουρκίας
Γιατί άραγε το καθεστώς Ερντογάν προωθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή της γενεαλογικής καταγωγής, παρά
τις όποιες προειδοποιήσεις από τους τούρκους διανοούμενους και από άλλες εξέχουσες προσωπικότητες; Δεν
φοβάται το ράγισμα της εθνικής συνείδησης των τούρκων
υπηκόων;
Όπως αναφέρουν διεθνείς αλλά και τούρκοι αναλυτές,
ένα μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού για πρώτη
φορά τον Φεβρουάριο του 2018 ενημερώθηκε για τις
εθνικές και θρησκευτικές καταβολές του. Ήταν πραγματικό
σοκ για τους περισσότερους. Μεγαλύτερη έκπληξη ήταν
για τους εθνικιστές, συμπεριλαμβανόμενων των Γκρίζων
Λύκων, που πάντοτε υπερηφανεύονταν για την «καθαρή
τούρκικη καταγωγή τους και την θρησκευτική τους παράδοση».
Σημειώνεται ότι τα θέματα της γενεαλογίας και της
εθνικής καταγωγής ήταν πάντοτε αντικείμενα σχολιασμού
στην τουρκική κοινωνία, αλλά αυτές οι συζητήσεις κρατούνταν πάντοτε μυστικές. Στην τουρκική κοινωνία θεωρείτο «στίγμα» για όλη την οικογένεια το να έχει κάποιος
πρόγονος ασπαστεί το Ισλάμ, δηλαδή να έχει αλλαξοπιστήσει και να μην είναι γνήσιος μουσουλμάνος ή γνήσιος

Μία σημαντικότατη αλλαγή συντελείται σήμερα στην κοινωνία της Τουρκίας. Συνδετικός ιστός της κοινωνίας δεν
είναι πλέον η εθνική καταγωγή και η θρησκευτική συνείδηση, οι δύο δηλαδή σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν σε
γενοκτονίες στο παρελθόν, αλλά η συμμετοχή στο πολιτικό
κόμμα ΑΚP. Είναι η προσφορά του Ερντογάν προς τον ανομοιογενή λαό της Τουρκίας, που στην ουσία τον διαφοροποιεί από τον Κεμάλ και τις πρακτικές που αυτός εφάρμοσε.
Γνωρίζοντας την εθνοτική σύσταση της Τουρκίας, αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια ψηφοφόρους.
Στρατηγική Ανάλυση του Ιωάννη Αναστασάκη (*)

τούρκος.
Μετά την αποδέσμευση των στοιχείων, ακολούθησε
ένα κύμα υποτιμητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κατά 90% ελεγχόμενα από το καθεστώς
μέσα ενημέρωσης. Τα σχόλια αυτά είναι του τύπου:
«οι κρυπτο-έλληνες, οι κρυπτο-αρμένιοι, οι εβραίοι
που ζουν στη χώρα αποκαλύφθηκαν», ή «οι προδότες θα
μάθουν τελικά την καταγωγή τους», και άλλα παρόμοια.
Γιατί λοιπόν ο Ερντογάν αποφάσισε την αποδέσμευση
των μέχρι τότε απόρρητων στοιχείων και προσωπικών
δεδομένων;
Η μεγάλη αγωνία για τον Ερντογάν και το καθεστώς που
επιχειρεί να επιβάλει στην Τουρκία, είναι οι επερχόμενες
προεδρικές εκλογές. Όπως έχει πολλάκις και ποικιλοτρόπως αναλυθεί, το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τον Ερντογάν. Μέχρι στιγμής έχει συνεταιριστεί με τα εθνικιστικά κόμματα όπως
τους Γκρίζους Λύκους, για να εξασφαλίσει την πολυπόθητη πλειοψηφία.
Ο Ερντογάν δεν ξεχνάει ότι στο τελευταίο Δη μοψήφισμα για την Συνταγματική αναθεώρηση και την
ανάληψη υπερεξουσιών από τον ίδιο, είχε συγκεντρώσει
ποσοστό μόνο 51%, έχοντας χάσει την πλειονότητα των
αστικών κέντρων, όπου κυρίως δραστηριοποιούνται εθνικιστικές Οργανώσεις.
Παρά την επιβολή και διατήρηση από το 2016 μέχρι σήμερα του Στρατιωτικού Νόμου, την απόκτηση του 90% των
μέσων ενημέρωσης και την προσπάθεια διαχείρισης των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερντογάν δεν νοιώθει
ασφαλής να προχωρήσει σε εκλογές, αν δεν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει για το κόμμα του το AKP, ένα αμιγές ποσοστό της τάξης του 70%, όπως έχει διαρρεύσει από
μέλη του επιτελείου του. Δεξαμενή «αναρρόφησης» ψηφοφόρων είναι τα εθνικιστικά κόμματα.
Ο Ερντογάν ακόμα γνωρίζει ότι οι εθνικιστές είχαν στο
παρελθόν συνεργαστεί με τον Κεμάλ για την οργάνωση
του Κοσμικού – Κεμαλικού Κράτους. Εξ ανάγκης λοιπόν
συνεργάζεται σήμερα μαζί τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν τους έχει εμπιστοσύνη ότι θα του παρέχουν υποστήριξη και μετά τις εκλογές, όπως αυτός την επιθυμεί.
Με την στρατηγική κίνηση της αποδέσμευσης των οικογενειακών - γενεαλογικών στοιχείων, χτυπά ύπουλα
τους συνεταίρους του τα εθνικιστικά κόμματα και βέβαια
τους Γκρίζους Λύκους. Τούτο διότι τα πρώην μέλη των
εθνικιστικών αυτών κομμάτων, που δεν έχουν αμιγώς
τουρκική εθνική και μουσουλμανική καταγωγή, μετά την
διαγραφή τους από τα εθνικιστικά κόμματα, βρίσκουν
ασφαλές λιμάνι προστασίας στους φιλόξενους κόλπους
του AKP.
Επισημαίνεται ότι σε πολλές οικογένειες στην Τουρκία,
οι παππούδες ή οι γονείς, ακόμα και εάν ήξεραν για την
καταγωγή τους, το κρατούσαν κρυφό και δεν ενημέρωναν
τα παιδιά τους για να τα προστατεύσουν. Για να προστατευτούν λοιπόν και να αποφύγουν τον κοινωνικό εξευτελισμό που συνεπάγεται η αποδέσμευση των οικογενειακών στοιχείων, είναι μονόδρομος η ένταξή τους στο ισχυρό κόμμα AKP. Ο Ερντογάν τους εγγυάται ασφάλεια προσωπική, οικογενειακή, περιουσιακή και επαγγελματική.

Γ. Εκμετάλλευση στο εξωτερικό
Το καθεστώς, με εύσχημο τρόπο προτρέπει τους έλκοντες καταγωγή από Ελλάδα, Συρία, Αρμενία, Ισραήλ, να επισκεφτούν τον τόπο καταγωγής των προγόνων τους και να
αγοράσουν εκεί περιουσία. Με τον τρόπο αυτό το καθεστώς Ερντογάν, σε δεύτερο χρόνο θα προστρέξει σε υποστήριξή τους για να διεκδικήσουν προνόμια από τις χώρες
καταγωγής τους. Είναι ένα έξυπνο σχέδιο της εξωτερικής
πολιτικής της Γείτονος για τη δημιουργία ερεισμάτων, το
οποίο θα αξιοποιήσει στη συνέχεια για την υποστήριξη
διεκδικήσεων.
Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπό δημιουργία ερεισμάτων, με εύσχημο τρόπο ομαδοποιεί σε
Συλλόγους τους πολίτες, σύμφωνα με την καταγωγή τους.
Με τη μεθόδευση αυτή έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να
δημιουργηθούν Σύλλογοι που έλκουν την καταγωγής τους
από συγκεκριμένες περιοχές των χωρών στην περιφέρεια
της Τουρκίας, της Ελλάδας συμπεριλαμβανόμενης.
Κατά την συζήτηση του γράφοντα με τον G.Ο., ένα τούρκο πολίτη που ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη,
άκουσε ότι:
«Έμαθα πως η οικογένεια του πατέρα μου κατάγεται
από τη Θεσσαλονίκη. Η οικογένεια της μητέρας μου από
την Αδριανούπολη (Edirne). Κατά μία έννοια είμαι
Μακεδόνας στην καταγωγή. Έχουμε βρεθεί περίπου
17.000 Μακεδόνες μόνο στην Κωνσταντινούπολη
(Istanbul) και 80.000 σε όλη την Τουρκία. Θα οργανωθούμε σε Συλλόγους». Τα ανωτέρω νούμερα αναγράφονται
με επιφύλαξη, αλλά είναι όπως αναφέρθηκαν.
Αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυνατότητες χρησιμοποίησης αυτού του «εργαλείου» στην εξωτερική πολιτική
της Τουρκίας. Οι Σύλλογοι αυτοί, με την υποστήριξη του
καθεστώτος Ερντογάν, σύντομα θα ξεφυτρώσουν και δεν
θα είναι μουσουλμανικοί που θα θέλουν να λέγονται τουρκικοί όπως στη Θράκη μας, αλλά θα είναι τουρκικοί που
θα θέλουν να λέγονται Μακεδονικοί. Και βέβαια θα διεκδικούν το δικαίωμα να έχουν λόγο για τη Μακεδονία την
χώρα των προγόνων τους. Ταυτόχρονα βέβαια θα εμφανιστούν αντίστοιχοι Σύλλογοι καταγόμενων από την
Κρήτη, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, ίσως και την Ήπειρο. Η ίδια
Στρατηγική ισχύει για όλες τις χώρες της πρώην
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης οι αρμόδιες
Υπηρεσίες να παρακολουθούν και να αναλύουν το μαζικό
ρεύμα εξαγοράς ακινήτων από τούρκους υπηκόους. Και
τούτο διότι δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι μία άδολη
οικονομική συναλλαγή για την εισαγωγή κεφαλαίων και
την απόκτηση «χρυσής visa» και Άδεια Ευρωπαϊκής
(Ελληνικής) παραμονής. Η αφελής παραδοχή ότι είναι όλοι
κατατρεγμένοι από το καθεστώς Ερντογάν και βρίσκουν
καταφύγιο στη Ελλάδα είναι επικίνδυνο για την εσωτερική
ασφάλεια της χώρας μας. Τουλάχιστον δεν ανήκουν όλοι
οι τούρκοι αγοραστές σε αυτή την κατηγορία.
(*) Ο αντιπτέραρχος (Ι)εα Ιωάννης Αναστασάκης, δραστηριοποιείται ως στρατηγικός αναλυτής σε μία δεξαμενή εμπειρογνωμόνων, το Περιφερειακό
Παρατηρητήριο: «Ασφάλεια για την Οικονομική
Ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο & την Μέση
Ανατολή».

