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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»

Κ. παλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

Εορτάζουμε και φέτος όπως κάθε χρόνο
την 94η Επέτειο της απελευθέρωσης

της Θράκης και οδηγούμε τη σκέψη μας
στην απαρχή της νεότερης ιστορίας της
Ελεύθερης  Ελληνικής Θράκης.  

Η Θράκη υποδουλώνεται στους Οθωμα-
νούς γύρω στο 1360. τότε αρχίζει και μια
ιστορία αιώνων γεμάτη αγώνες και θυ-
σίες.  Από τα τέλη του 18ου αιώνα ο Ελ-
ληνισμός της Θράκης δημιουργεί τα πολι-
τιστικά και οικονομικά δεδομένα που θα
επιτρέψουν να διεκδικήσει με άλλες πλέον
προϋποθέσεις την απελευθέρωσή του και
τελικά την ένταξή του στον εθνικό κορμό.  

Αυτά τα δεδομένα αποτέλεσαν και τις
βάσεις για την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη όλης της Θράκης στα δύσκολα
χρόνια της σκλαβιάς.  Στην Εθνεγερσία
του 1821 η Θράκη προσφέρει στον Αγώνα
πλοία, χρήματα, ήρωες και ποταμούς αί-
ματος.  

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε, ο
Μητροπολίτης Σωζοπόλεως Παί-
σιος, ο Κάρπος Παπαδόπουλος, ο
Αντώνιος και η Δόμνα Βυζβίζη κ.ά. 

Όλες οι επαναστατικές ενέργειες
διαλύθηκαν και οι επαναστάτες
εξοντώθηκαν. Στη Φιλιππούπολη,
στη Βάρνα, στην Αγχίαλο, στη Με-
σημβρία, στη Μάκρη, στη Μαρώνεια,
στην Αίνο, στη Σαμοθράκη κ.ά. 

Ήταν ένας αγώνας καταδικασμένος, τόσο
κοντά στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας και δεν είχε καμία πιθανότητα
επιτυχίας, κάτι που γνώριζαν οι Θρακιώτες
και που όμως δεν έκαμψε στιγμή το φρό-
νημά τους.  

Στο βάθος της Θρακιώτικης ψυχής έκαιγε
ο πόθος για την ελευθερία. Την ελευθερία
που αργούσε ακόμη να έρθει.  

Στο τέλος του Α Βαλκανικού πολέμου η
Θράκη περνά από τα χέρια των Οθωμανών
στα χέρια των Βούλγαρων. 

Συνέχεια στη σελίδα 4

Το διεθνές κεφάλαιο (κεφαλαιοκράτες) αντικατέστησε τον
όρον του διεθνισμού με τον όρο του πολυπολιτισμού.

Ο πολυπολιτισμός θέλει ακταρμά κρατών για να μπορεί να
ελέγχει τα πλήθη, αφού λόγω διαφορετικών προελεύσεων και
πεποιθήσεων δεν θα μπορούν να δράσουν ενιαία στο σύνολο
τους. Αντίθετα ο εθνισμός πιστεύει στα κράτη-έθνη με το ομό-
γλωσσο, ομόθρησκον, όμαιμον, τα κοινά ήθη και έθιμα, τις κοι-
νές παραδόσεις.

Τι το κακόν εμπεριέχει η εθνική συνείδηση των κρατών; Το ότι
αγαπούν τους συμπολίτες τους, τους ομοεθνείς τους και προ-
στατεύουν τα όρια της πατρίδος, όπως τα παρέλαβαν από τους
προγόνους τους; Το ότι σέβονται τα άλλα έθνη, αλλά δεν τους
επιτρέπουν να επιβουλευθούν το δικό τους έθνος;

Κύριοι των κομμάτων, του όποιου χρώματος
και κύριοι των ΜΜΕ:
αγαπήστε την πατρίδα που παραλάβατε, υπερασπισθείτε με

τα λόγια τουλάχιστον, αυτή την αιματοβαμμένη πατρίδα που
είναι διάσπαρτη με τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά και μη ρί-
χνετε το ανάθεμα σ’αυτούς που έχουν ορκισθεί να υπερασπι-
σθούν αυτή την ταλαίπωρη πατρίδα μέχρι της τελευταίας
ρανίδος του αίματος τους.

Στους 3 προεκλογικούς μήνες δεν ακούσθηκε ούτε μία φορά
το όνομα της “πατρίδος” και όποιους το επικαλούνται τους ονο-
μάζετε πατριδοκάπηλους.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Εκδηλώσεις
του ΠΑΣΥΒΕΤΑ

Το τζαμί

του Βοτανικού

Ας μιλήσουμε καθαρά

Η αποφράδα ημέρα του Ελληνισμού

και του παγκόσμιου πολιτισμού
Η απάντηση Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ Β’ λίγο πριν από την πτώση της Βασι-

λεύουσας:
«Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ

γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν». 

Απόδοση: «Το να σου παραδώσω την Πόλη ούτε δικό μου δικαίωμα είναι ούτε κανενός άλλου από
τους κατοίκους της· γιατί όλοι με μια ψυχή προτιμούμε να πεθάνουμε με τη θέλησή μας και δε
λυπόμαστε για τη ζωή μας».                                                                                                           Eκ της ΕΑΑΑ

29-5-1453

Η υποδοχή τους ελληνικού στρατού

στις Σαράντα Εκκλησιές τον Ιούλιο του 1920.

Η απελευθέρωση
της Θράκης

Του Αντιπτεράρχου (Ι)
Κων. Ιατρίδη

Επιτίμου Διοικητού ΔΑΥ
Προέδρου ΕΑΑΑ

και η κατάρριψή του

Συνάδελφε,
ψωνίζοντας από
τα ΣΕΠΑ Αθηνών
και Περιφέρειας,
ενισχύεις και ισχυρο-
ποιείς το Μ.Τ.Α.
και σιγουρεύεις
το Μέρισμά σου!

Ο Αεροπόρος

Κληρίδης

ΣΕΛ.10
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EKΔΟΤΗΣ

Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,

Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ

Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Κων. Ρώτας, Ασμχος (ΤΗ) ε.α.
rotasK39@gmail.com
6983506596 (VPN)

OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αθ. Κωνσταντινίδης,
Σγός ε.α. (ΥΟΚ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ

Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333

Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459

Τηλ. Λέσχης: 2310-269033
Λάρισας

Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913

Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522

Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,

Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182

Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225

Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225

Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100

Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170

Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100

Τηλ.-Fax: 25310-28191

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268

Τηλ.-Fax: 210-3467155

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853  Αθήνα

Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155

Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε
στις 28/5 και παραδόθηκε στο ταχυ-
δρομείο στις 5/6.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παρα-
λαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα
κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημο-
σίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεον-
τολογία που υπαγορεύεται από τις αρ-
χές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα
κείμενα που αποστέλλονται για δημο-
σίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέ-
πει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορ-
φή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά
και να μην υπερβαίνουν τις 600 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις
250 λέξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέρον-
τα, σε ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις
και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονο-
μεύουν 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 συγγενι-
κά πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι
οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο αν-
ταγωνισμό.

στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέ-

φωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση
στην εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΣ 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 πληρούν-
ται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλ-
λεται 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 ΕΑΑΑ.

Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσί-
ευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δη-
μοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

ΟΡΟΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετά την γνωστοποίηση των πινάκων παραθερισμού λάβαμε κάποιες έγ-
γραφες και αυτοπρόσωπες ενστάσεις/παράπονα αναφορικά με τη μο-

ριοδότηση και τον προγραμματισμό. Αντί εξατομικευμένων απαντήσεων, επι-
θυμούμε να επισημάνουμε τις σπουδαιότερες αρχές που ισχύουν και έχουν
περιληφθεί στο πρόγραμμα του Η/Υ.

Η επιλογή γίνεται με το κριτήριον της Μοριοδότησης και επιθυμίας. Δηλαδή
είναι δυνατόν κάποιος με μεγαλύτερη μοριοδότηση να απορριφθεί, ενώ εάν
είχε άλλη επιλογή/επιθυμία να ήταν δικαιούχος. 

Σε περίπτωση της αυτής μοριοδότησης μεταξύ ομοιόβαθμων η Ένωση
υπολογίζει την αρχαιότητα με βάση τον αριθμό ταυτότητας δεδομένου ότι
το αρχείο της ΕΑΑΑ δεν είναι ενημερωμένο με την αρχαιότητα των ΕΝ/ΕΝ.
Με την αναβάθμιση, που επίκειται, θα περιλάβουμε το ΑΜΑ, που θα λάβουμε
από το ΜΤΑ.

Η ειδική μοριοδότηση των ΑΜΕΑ, μονογονεϊκών κλπ., δε γίνεται αυθαίρετα
αλλά σε εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης της 27 Μαΐου 2011.

Οι Ενώσεις Αποστράτων κατέβαλαν έντονες προσπάθειες για την τροποποίηση
της σχετικής αποφάσεως προς την Πολιτικήν Ηγεσίαν, χωρίς αποτέλεσμα.

Τα οικήματα του ΚΕΔΑ/Ζ έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της διαθέσεως σε
ΕΝ/ΕΝ αξιωματικούς προς κατοικίαν, διάθεσης σε πολιτικούς υπαλλήλους,
υπαξιωματικούς κλπ.

Τα θέρετρα Ρόδου, Σαντορίνης, Ακτίου διαθέτουν αντίστοιχα 2,1 και 3
δωμάτια. Επομένως η επιθυμία των χιλιάδων συνταξιούχων είναι αδύνατον
να ικανοποιηθεί στα θέρετρα αυτά.

Το πρόγραμμα παραθερισμού στηρίζεται σε νόμιμα και αντικειμενικά κρι-
τήρια, που ισχύουν για όλους. Εάν τα κριτήρια είναι σε κάποιες περιπτώσεις

άδικα η ΕΑΑΑ θα συνεχίσει τις προσπάθειες της να τα τροποποιήσει. Π.χ.
γιατί θα πρέπει οι ειδικές κατηγορίες να παραθερίζουν σε θέρετρα με πολύ
μειωμένο αριθμό δωματίων (Ρόδου κλπ.) κάνοντας χρήση των ειδικών μο-

ριοδοτήσεων. Εάν συμβεί αυτό αποκλείονται όλοι οι άλλοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π α ρ α θ ε ρ ι σ μ ό ς

Σας γνωρίζουμε ότι στις 28 Ιουνίου
2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 21.00,
έχουμε προγραμματίσει συνάντηση-

συνεστίαση στο ΚΕΔΑ-Ζούμπερι (Άγιος Αν-
δρέας).

Σε αυτήν καλούνται,
1. Όλοι οι εν Ενεργεία και οι εν Αποστρα-

τεία Χειριστές που πέταξαν το F-104, μαζί
με τις Γυναίκες τους ή μόνοι.

2. Οι Τεχνικοί Αξιωματικοί εν Ενεργεία και
εν Αποστρατεία όλων των ειδικοτήτων, που
υπηρέτησαν το α/φος F-104 μαζί με τις Γυ-
ναίκες τους ή μόνοι.

3. Οι Χήρες των καθ’ οιονδήποτε τρόπο
θανόντων χειριστών, που οι άνδρες τους εί-
χαν πετάξει το α/φος αυτό.

4. Οι Χειριστές των Μοιρών 335 και 336
που σήμερα υπηρετούν στις Μοίρες αυτές,
(τιμής ένεκεν, εφόσον το επιθυμούν), μαζί
με τις Γυναίκες τους ή μόνοι, διότι οι δύο
Μοίρες αυτές, (τιμής ένεκεν, εφόσον το
επιθυμούν), μαζί με τις Γυναίκες τους ή μό-
νοι, διότι οι δύο Μοίρες αυτές είχαν εφοδια-
στεί με το αεροσκάφος F-104.

Παρακαλείστε όσοι επιθυμείτε, να δηλώ-
σετε συμμετοχή σε ένα από τα παρακάτω
μέλη της συντονιστικής ομάδας, μέχρι το

βράδυ της 22ας Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, διότι
προσκλήσεις δεν θα σταλούν και δεν θα
υπάρξει άλλη ανακοίνωση.

Η τιμή του δανείου ανά άτομο, θα προσ-
διοριστεί την ημέρα εκείνη και προσπάθειά
μας θα είναι να την κρατήσουμε σε χαμηλό
επίπεδο, γνωρίζοντες τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουμε όλοι. Όμως τις αναμνήσεις
μας δεν θα τις ξεριζώσουμε. Με αυτές τις συ-
ναντήσεις θα τις κρατήσουμε ζωντανές.

Σας γνωρίζουμε ακόμη ότι σε όσους συμ-
μετάσχουν (άνδρες και γυναίκες) θα δοθεί
δωρεάν και ένα αναμνηστικό μπρελόκ με το
F-104. Εάν υπάρξουν μερικοί εξ ημών που
επιθυμούν περισσότερα μπρελόκ, μπορούν
να το δηλώσουν μαζί με τη συμμετοχή
τους, για να τα παραγγείλουμε. Η τιμή εκά-
στου των επιπλέον μπρελόκ, είναι πέντε
(5,00) ευρώ.

Στέλιος Ξαρχουλάκος, τηλ. 6932742092
Γιάννης Βολάνης,τηλ. 6944584647

Νώντας Δημόπουλος, τηλ. 6983526187
Νίκος Μανουσάκης, τηλ. 6978359396

Για την συντονιστική ομάδα
Ξαρχουλάκος Στυλιανός

Απτός ε.α.

F-104 - O ΘΡΥΛΟΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΕΠΟΧΗ

Παρακαλείσθε όπως τηρείτε τους όρους συνεργασίας

με την ΗτΑ, για τη δημοσίευση των κειμένων σας.

Το ΓΕΑ τροποποιεί τα δρομολόγια μεταφοράς παραθεριστών από
και προς το Α/Δ Ελευσίνας, ως ακολούθως:

α. Αναχώρηση παραθεριστών από σταθμό Μετρό «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
δύο (2) ώρες πριν από την προγραμματισμένη Α/Γ Α/Φ.

β. Κατά την επιστροφή τους στο Α/Δ Ελευσίνας, οι παραθεριστές θα
μεταφέρονται με λεωφορείο στο Μετρό «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ».

Η τροποποίηση των δρομολογίων θα εφαρμοστεί α πό 1 Ιουνίου
2014 μέχρι λήξη παραθεριστικής περιόδου.                         Εκ της ΕΑΑΑ

Μετακίνηση Προσωπικού ΕΑΑΑ

στο ΚΕΔΑ/Ζ
Από 01/7 έως 29/8 (από Δευτέρα εως και Παρασκευή) θα δια-

τίθεται λεωφορείο 45 θέσεων για την μετακίνηση των μελών
της ΕΑΑΑ στο Ζούμπερι και αντίστροφα.

Η αναχώρηση θα πραγματοποιείται στις 09.00 από τα γραφεία
της ΕΑΑΑ και η επιστροφή θα γίνεται στις 13.00 από το ΚΕΔΑ/Ζ.

Το δρομολόγιο θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις: Πλατεία
Κάνιγγος ‘’ΕΑΑΑ’’ , Πλατεία Ρηγίλλης, ΥΠΕΘΑ, Χολαργό Στάση
Μετρό, Πλατεία Αγ Παρασκευής, διασταύρωση Ραφήνας- Μαρα-
θώνος (στάση λεωφορείου) και αντιστρόφως.

Επιβίβαση θα πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη του δελτίου
ταυτότητος της ΕΑΑΑ στον οδηγό του λεωφορείου.                                                                                             

Εκ της ΕΑΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της προσφοράς του Νοσοκομείου

και δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας, η Επιστημονική Επιτρο-
πή του 251 ΓΝΑ αποφάσισε την αναπροσαρμογή της τιμής της τομο-
γραφίας οπτικής συνοχής (O.C.T.) από τα εβδομήντα (70) στα σαράν-
τα (40) ευρώ για τους αποστράτους της Πολεμικής μας Αεροπορίας
και τα μέΓλη των οικογενειών τους.

Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης
Δκτής 251 ΓΝΑ

Γνωρίζετε στα Μέλη μας ότι όσοι προ-
γραμματίζονται για να περάσουν από το
251ΓΝΑ Τμήμα Περιοδικής Υγειονομικής Εξέ-
τασης (Τ.Π.Υ.Ε.) θα πρέπει να ακολουθήσουν
την παρακάτω διαδικασία:

1. Να συμπληρώσουν την σχετική Αίτη-
ση που χορηγείται από την Γραμματεία της
ΕΑΑΑ.

2. Αφού ειδοποιηθούν για την ημερομη-
νία των εξετάσεων στο 251ΓΝΑ/Τ.Π.Υ.Ε.,
να βρίσκονται εκεί στις 08.00 το πρωΐ, στην
Γραμματεία της Τ.Π.Υ.Ε., κρατώντας το Βι-

βλιάριο Νοσηλείας τους, την ταυτότητα
των Αποστράτων και να γνωρίζουν τον
αριθμό ΑΜΚΑ.

3. Εάν κάποιος συνάδελφος απαιτήσει
επί πλέον εξετάσεις από τις προβλεπόμε-
νες, αυτό δεν δύναται να γίνει από το
Τ.Π.Υ.Ε., αλλά μόνο με ραντεβού στα εξω-
τερικά ιατρεία.

4. Αρμόδιος χειριστής του θέματος, από
πλευράς ΕΑΑΑ, είναι το μέλος του Δ.Σ. κ.
Γεώργιος Γονατάς.

Εκ της ΕΑΑΑ

!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το 251 ΓΝΑ/Τ.Π.Υ.Ε. Τροποποίηση δρομολογίων
μεταφοράς παραθεριστών στα ΚΕΔΑ
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Στις 8-4 -2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου, στον
οποίο υπάγεται και η περιοχή Αετού ενέκρινε με πλειοψηφία (17

υπέρ έναντι 2 που δήλωσαν παρόν) το με αρ. Πρωτ. 5267 σύμφωνο
συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρύστου και συλλόγου οικοπεδούχων
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ  το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση του οικισμού
προς όφελος της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο των οικοπεδούχων.  

Αναλυτικότερα πρόκειται για μία πρωτοβουλία του συλλόγου
των οικοπεδούχων που κατέληξε σε σύμφωνο συνεργασίας, το
οποίο μετά την έγκρισή του από το ΔΣ του Δήμου ανοίγει ορίζοντες
πραγματικής αναβάθμισης όχι μόνο της περιοχής, αλλά και του
ρόλου των οικοπεδούχων και των στελεχών της ΠΑ γενικότερα
στην διαμόρφωση, με πρωτοποριακό τρόπο, της συγκεκριμένης
τοποθεσίας.  

Το ακριβές κείμενο της συμφωνίας έχει ως ακολούθως:

AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/2014

ΘΕΜΑ: 2ο (Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ

του Δήμου Καρύστου και του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης θέτει υπόψη του Συμβουλίου το από 19-3-2014 Σύμφωνο

Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Καρύστου και εκπρο-

σώπων του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου με την επω-

νυμία ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ που έχει ως εξής:

Σήμερα στο Δημαρχείο Καρύστου σε συνέχεια αιτήματος του

Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου με την Επωνυμία ΟΣΜΑΑ

«Ο ΙΚΑΡΟΣ» πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των παρακάτω:

α.  Από πλευράς του Δήμου Καρύστου συμμετείχαν:

- O Δήμαρχος κ. Nικόλαος Μανώλης

- Οικονόμου Γεώργιος Αντιδήμαρχος

- Νόβας Δημήτριος Πρ. Δημ. Συμβουλίου

- Κιούκη Μαρία Δημοτ. Σύμβουλος

β.  Από πλευράς του Συλλόγου Οικοπεδούχων συμμετείχαν:

- Ο πρόεδρος Γ. Κάργας

- Ο  αντιπρόεδρος Γ. Γερούλης

- Ο   γραμματέας Κ. Δελής

γ. Ο αρχιτέκτων Καρύστου Π. Μουτζούρης, εκπροσωπών το αρχι-

τεκτονικό γραφείο της Αγγελίνας Μουτζούρη, το οποίο με επιστολή

του προσέφερε αφιλοκερδώς την μελέτη και έκδοση αδείας για το

τουριστικό περίπτερο, που επιθυμεί να οικοδομήσει ο σύλλογος

στον οικισμό του.

2. Σκοπός της συνάντησης ήταν, στο πλαίσιο της προσπάθειας

του Συλλόγου για αναβάθμιση του οικισμού του, η συνεργασία με

το Δήμο Καρύστου και επικουρικά με το μελετητικό γραφείο της Α.

Μουτζούρη,  για ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση των δυνατο-

τήτων υλοποίησης συγκεκριμένων έργων δημοσίου οφέλους. 

3. Αναλυτικότερα ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Οικοπεδούχων

παρουσίασε πακέτο προτάσεων, τις οποίες είχε ήδη γνωστοποιήσει

σε προηγούμενη συνάντησή του στον πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Δ. Νόβα, οι οποίες προτάσεις έχουν ως ακολούθως: 

α. Η μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας ελικοδρομίου στο Ο.Τ.

88 του οικισμού Αετού Καρύστου, εις το οποίο προβλέπεται η κατα-

σκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Η Εγκατά-

σταση & Λειτουργία ελικοδρομίου, που θα καλύψει τρέχουσα ανάγκη

του Δήμου, με την διευκρίνιση ανάληψης από πλευράς του Συλλόγου

την εκπόνηση της μελέτης και από τον Δήμο Καρύστου την

υλοποίηση του έργου, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες

ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων για παραχώρηση του χώρου

Ο.Τ. 88, που είχε προβλεφθεί ως χώρος κατασκευής εγκατάστασης

επεξεργασίας λυμάτων. 

β. Την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων από το Δήμο

Καρύστου σε χώρους του οικισμού που προβλέπει το εγκεκριμένο

ρυμοτομικό σχέδιο (Ο.Τ. 96 και 98), Εκκλησίας και χώρου κατάλληλα

διαμορφωμένου στο Ο.Τ. 141, καθώς και εγκαταστάσεις αναψυχής

και πρόσβασης μικρών σκαφών στην παραλία του κτήματος, που

ανήκει στους οικοπεδούχους του Συλλόγου Αετού Καρύστου.

γ.  Την μελέτη και την λειτουργική υποστήριξη επιστημονικά & τε-

χνικά θεματικού πάρκου που θα προβάλλει την αεροπορική ιστορία

& τεχνολογία με εκθέματα και προβολές σε διάφορα σημεία του οι-

κισμού, καθώς και με εκπαιδευτικά τεχνολογικά και ιστορικά θέματα

(φυσικής – οπτικής – θερμοδυναμικής – αεροδυναμικής ,κλπ) που

συνάδουν με τα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής, (ήλιος,

άνεμος, ενέργεια, κλπ) και την ιστορία της Καρύστου. Όλα τα

ανωτέρω θα προετοιμασθούν με ευθύνη του Αντιπροέδρου του

Συλλόγου και θα συζητηθούν στην συνέχεια για υλοποίηση από

κοινού μεταξύ δήμου Καρύστου, οικοπεδούχων (οικειοθελώς προ-

σφερομένων) και ενδεχομένως και του Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΑ Ο

ΙΚΑΡΟΣ.  

δ. Την αρχική μελέτη τεχνικής εφικτότητας καθώς και ολοκληρωμένη

επιχειρησιακή πρόταση κατασκευής πιλοτικού υδατοδρομίου με

πρότυπες εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων, με στόχο την του-

ριστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και την στήριξη της

εγχώριας οικονομίας.

4. Για όλα τα ανωτέρω ο Σύλλογος πρόταξε την  ανάγκη αμοιβαίας

υποστήριξης Δήμου και Συλλόγου, και υποσχέθηκε την μέγιστη

δυνατή υποστήριξη (επιστημονική και επαγγελματική) σε θέματα

που άπτονται των δυνατοτήτων & επαγγελματικών γνώσεων των

Μελών του.

5. Αποφασίσθηκε η υπογραφή του παρόντος συμφώνου ως εναρ-

κτήριου συμφώνου   στενής  συνεργασίας των συμβαλλομένων

Μελών με στόχο την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων. Ο Αντι-

πρόεδρος του Συλλόγου βάσει της συμφωνίας θα ετοιμάσει σχετική

πρόταση για το υδατοδρόμιο στο Δήμο και ο Σύλλογος σε συνεργασία

με τον ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» θα προωθήσει αρμοδίως τα υπόλοιπα θέ-

ματα.

Έπονται υπογραφές.

Μετά την παραπάνω απόφαση εκτιμάται ότι πολλοί συνάδελφοι
αλλά και φορείς όπως ο ΣΑΣΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ θα συμμετάσχουν στην προ-
σπάθεια του συλλόγου. Στο επόμενο φύλλο της Ηχούς θα ανακοι-
νωθούν λεπτομερέστερα στοιχεία για την εν λόγω πρωτοβουλία.
Ήδη στις  13 Μαΐου στο 3ο Αεροπορικό Συνέδριο με θέμα : Οι Αερο-
μεταφορές του Σήμερα και του Αύριο,  (Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Ελ. Βενιζέλος) ο αντιπρόεδρος του συλλόγου παρουσιάζει
την εγκριθείσα από την επιστημονική επιτροπή εισήγησή του με
θέμα : Κινητός, Πλωτός Αυτοδύναμος Αεροσταθμός Πολλαπλών

Χρήσεων για εξυπηρέτηση αμφιβίων & αεροπορικών μεταφορών

στον Ελλαδικό χώρο, καλύπτοντας στην ουσία την (δ) συμφωνηθείσα
πρόταση από πλευράς οικοπεδούχων.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια
του συλλόγου παρακαλούνται να έλθουν σε επαφή με το σύλλογο
άμεσα.

Εκ του συλλόγου 
Οικοπεδούχων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΥ

ΔΡΑΣΗΣ (ΣΟΔ)

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 με πρω-
τοβουλία  του Συντονιστικού των τριών

Ενώσεων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) πραγματο-
ποιήθηκε σύσκεψη των φορέων ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ εκπροσώπησης των εν ενεργεία και
εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και ΣΑ
στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΑΑ.

Κατατέθηκαν οι απόψεις των συμμετε-
χόντων σχετικά με τα νέα οικονομικά δε-
δομένα  και εκφράστηκε η ανησυχία και η
οργή για τις ολοένα μειούμενες δαπάνες
στον τομέα της Άμυνας και την εξαθλίωση
των στελεχών που έχουν φθάσει στα
όρια της απόγνωσης, με άμεση επίπτωση
στο ηθικό αυτών.

Εξετάστηκαν, οι εξελίξεις που αφο-
ρούν:
• Τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις οποίες

φέρεται η Κυβέρνηση δια μέσου των
αρμοδίων Υπουργών, να έχει παρει
θέση, για ισοδύναμα μέτρα που πρέπει
να παρθούν, σε περίπτωση δικαίωσης
των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α

• Τα Μετοχικά μας Ταμεία. 
• Την υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης.0
• Τις δραματικές επιπτώσεις της πολιτικής

της συνεχούς μείωσης μισθών και συν-
τάξεων,  εξαθλιώνοντας  το βιοτικό
επίπεδο χιλιάδων συναδέλφων και των
μελών των οικογενειών τους.
Συμφωνήθηκε η άμεση επαναδραστη-

ριοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου
Δράσης (ΣΟΔ), με στόχο την ενότητα και
την ετοιμότητα ανάληψης από κοινού δυ-
ναμικών Δράσεων και Αντιδράσεων στο
άμεσο μέλλον, σε θέματα που   αφορούν
τα στελέχη (ε.α και ε.ε) των ΕΔ και ΣΑ.

Καταγράφηκε ομόφωνα και έντονα, η
ανάγκη μιας ενωτικής  και δυναμικής συ-
νεργασίας των φορέων που συμμετείχαν
και η δέσμευσή τους για την άμεση κατά-
θεση προτάσεων που θα δομήσουν μια μα-
χητική και αποτελεσματική συνεργασία
των  φορέων των εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία στελεχών των Ε.Δ.  και των Σ.Α. 

Τέλος εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση
όλων ότι, ουδείς πλέον εμπιστεύεται τις
κυβερνητικές εξαγγελίες και κανείς δεν
θα μας χαρίσει τίποτε, αν δεν το διεκδι-
κήσουμε μαζικά και αγωνιστικά.

ΤΟ ΣΟΔ 
ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ

-ΠΟΣ-ΠΟΕΣ-ΠΟΑΣΑ-ΠΕΑΠΣ
-ΣΑ/ΣΝΔ-ΣΑ/ΣΣΑΣ-ΕΣΜΑ-ΣΑΣ-ΣΑ/ΣΜΥΝ

-ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ-ΑΝΕΑΕΔ
-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ(ΞΙΦΙΑΣ)

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ’’

Ο Αετός …απογειώνεται…..

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στη μνήμη του
Μεγάλου Ευεργέτη της ΕΑΑΑ

Σμήναρχου (Ι) Ιωάννη Αραπατζή
Με την απόφαση του 36/23-10-2013 το

ΔΣ της ΕΑΑΑ αποφάσισε την τέλεση ετή-
σιου τρισάγιου στη μνήμη του Μεγάλου
Ευεργέτη της ΕΑΑΑ Σμήναρχου (Ι) Ιωάννη
Αραπατζή. Το τρισάγιο θα τελεσθεί στην
ΕΑΑΑ, στον 7ο όροφο, την 20 Ιουνίου 2014
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

Παρακαλούμε όπως τιμήσετε με την
παρουσία σας τον Ευεργέτη.

Εκ της ΕΑΑΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΕΚΔΡΟΜΗ

AΘΗΝΑ - ΕΔΕΣΣΑ (Πάτημα) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

1Η ΜΕΡΑ( 21/6)
Αναχώρηση στις 07:30πμ από τα γραφεία της Ενώ-

σεως (Χαλκοκονδύλη 5) για την Έδεσσα. Πρώτος
σταθμός  μας θα είναι η Λαμία και επόμενος σταθμός
θα είναι η Σκοτίνα(Θέρετρο Αεροπορίας) για φαγητό.
Τελευταία στάση μας θα είναι η Ιερά Μονή Παναγίας
Σουμελά. Με το πέρας του προσκυνήματος, αναχώ-
ρηση για την Έδεσσα. Διανυκτέρευση. 

2Η ΜΕΡΑ (22/6) 
Μετά το πρωινό και στις 07:30πμ αναχώρηση για

το Πάτημα, όπου θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση.
Με το πέρας τελετής, φαγητό. Αναχώρηση για την
Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για φαγητό και βόλτα στην πόλη. Διανυ-
κτέρευση. 

3Η ΜΕΡΑ (23/6)
Μετά το πρωινό, χρόνος ελεύθερος. Στις 12:00πμ,

αναχώρηση για την Σκοτίνα για φαγητό (θέρετρο Αε-
ροπορίας). Επόμενη στάση Λαμία. Και τέλος το από-
γευμα άφιξη στην Αθήνα. 

ΕΑΑΑ

21 ME 23ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

Περιλαμβάνονται:
•Μεταφορές με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
•Μια (1) διανυκτέρευση σε ξενο-
δοχείο 3* αστέρων στην Έδεσσα 
•Μια (1) διανυκτέρευση σε ξενο-
δοχείο 3* ή 4* αστέρων στην Θεσ-
σαλονίκη 
•Πρωινό καθημερινά. 
•Πούλμαν 18-20 θέσεων για με-
ταφορά εκδρομέων από Παναγίτσα
στο Πάτημα και επιστροφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ενδεικτική  τιμή 100ευρώ κατ’άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο Το πρόγραμμα
δεν είναι οριστικό, θα αποφασισθεί
μετά την επιλογή του Πρακτορείου
(από το ΔΣ/ΕΑΑΑ). 

ΣΚΟΠΟΣ: 
Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνη-

μείο Πεσόντων Αεροπόρων στο

όρος Βόρας  (Καιματσαλαν) των
υπέρ Πίστεως και Πατρίδος  απω-
λεσάντων τη ζωή τους Σγου  Γ.ΤΑΓ-
ΚΑΛΑΚΗ και Υπσγου Χ.ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ
• Οργάνωση Εκδήλωσης από
τις αδελφές Γεωρ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τις λίγες θέσεις που έχουν
απομείνει επικοινωνήστε για τη
συμμετοχή σας με το 
Πρακτορείο Εxclusive Tours 
Πανεπιστημίου 63, 6ος όροφος, 
στο τηλέφωνο: 210 3219211.

Πληροφορίες: στον Αμσχο ε.α.
Κ. Ρώτα στο 6983506596

Μέγιστος αριθμός Ατόμων  45,
Ελάχιστος 30,  για την πραγμα-
τοποίηση της εκδρομής.

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
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Ακολουθούν διωγμοί, εξορίες, προσφυγιά των Ελλή-
νων. Μία σύντομη αλλά ιδιαίτερα σκληρή περίοδος.  Η
εδαφική απληστία όμως των βουλγάρων οδηγεί την
Ελλάδα και τις γείτονες χώρες στον Β Βαλκανικό πόλεμο
και την κατάληψη από τα στρατεύματα τον Ιούλιο του
1913 ολόκληρης της Δυτικής Θράκης. Παράλληλα την
Ανατολική Θράκη καταλαμβάνει τότε ο τουρκικός στρα-
τός.  

Με την συνθήκη του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο
του 1913 η Δυτική Θράκη επιδικάζεται στους Βούλγαρους.
Ο Θρακιώτικος λαός εξεγείρεται, απωθεί τις Βουλγαρικές
δυνάμεις, κηρύσσει την αυτονομία της περιοχής και
σχηματίζει προσωρινή Κυβέρνηση.  

Τον Οκτώβριο όμως του 1913 σύμφωνα με τη συνθήκη
του Βουκουρεστίου η Θράκη παραδίδεται στους Βουλ-
γάρους.

Η ελευθερία κράτησε λοιπόν μόνο τρεις μήνες και
έμελλε να αργήσει άλλα έξι χρόνια. Η Βουλγαρική
κατοχή κατέστρεψε στα χρόνια που ακολούθησαν τον
κοινωνικό και οικονομικό ιστό της τοπικής κοινωνίας.  Στα-
μάτησε τον πολιτισμό και ερήμωσε όλη την περιοχή.
250,000 Έλληνες της Θράκης οδηγήθηκαν στην προ-
σφυγιά. Δεκάδες χιλιάδες σφαγιάσθηκαν.  

Το τέλος του Α Παγκόσμιου πολέμου βρίσκει την
Τουρκία ηττημένη. Η Ελλάδα διεκδικεί ξανά όλη τη
Θράκη. Τότε η Γαλλία, για να εξυπηρετήσει τα δικά της
συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, δια του αρχιστράτηγου
των συμμαχικών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής Γάλλου
Φρανσουά ντ Εσπεραί διατάσσει τα συμμαχικά στρα-
τεύματα να καταλάβουν τη Δυτική Θράκη, επίσημα, για
λογαριασμό της συμμαχίας, ουσιαστικά όμως για την
επίτευξη των δικών της βλέψεων. Το πρωινό της 4ης
Οκτωβρίου 1919 τα συμμαχικά στρατεύματα με επικε-
φαλής τον στρατηγό Λεοναρδόπουλο μπαίνουν στην
Ξάνθη και στη συνέχεια ελευθερώνουν όλη τη Δυτική
Θράκη από τους Βούλγαρους. 

Οι συμμαχικές δυνάμεις επέβαλαν στη Θράκη καθεστώς
διασυμμαχικής κατοχής, ονομάζοντάς την  “Χώρα της
Θράκης”.   Επίσημη γλώσσα ήταν η Γαλλική. Τη Διοίκηση
της Θράκης ανέλαβε κατ’ εξουσιοδότηση του Αρχι-
στράτηγου ο Στρατηγός  Σαρπύ.  

Φτάνουμε έτσι στην 14η Μαΐου του 1920, ημέρα που
ο Ελληνικός Στρατός διατάσσεται να αναλάβει εξ ονό-
ματος των συμμάχων την κατάληψη και διοίκηση της
Δυτικής Θράκης, αντικαθιστώντας τα Γαλλικά στρατεύ-
ματα.

Χαρακτηριστική είναι η καταγραφή και η περιγραφή των
όσων συνέβησαν στην Κομοτηνή εκείνη τη νύκτα της
13ης ξημερώματα 14ης Μαΐου 1920, όπως μας τα δια-
σώζει με την γραφίδα του ὁ αείμνηστος Αντώνιος Ρωσ-
σίδης στο «Χρονικό της απελευθερώσεως», όπου γράφει:
«Ἡ ευφρόσυνη είδηση της αποφάσεως των συμμάχων
μας για την κατάληψη της δυτικής Θράκης από τον
ελληνικό στρατό έκανε φτερά και έγινε αμέσως γνωστή
στους κατοίκους της. Στην Κομοτηνή, κατά τὴν παραμονὴ
τῆς εἰσόδου τοῦ στρατοῦ μας, ὅλοι ἤξεραν ὅτι πλησιάζει
ἡ ὥρα καὶ μία ἀνείπωτη συγκίνηση καὶ λαχτάρα ἦταν ζω-
γραφισμένη στὰ πρόσωπα ὅλων. 

Ἐκείνη τήν ἀξέχαστη νύχτα ….κανένας  δέν  κοιμήθηκε.
Ὅλη  ἡ  πόλη ἔμοιαζε  σάν  νὰ ἀγρυπνᾶ  σὲ ὁλονύχτια ἀκο-
λουθία. Ἀποβραδίς καί ὅλη  τή  νύχτα, ἄνδρες και γυναῖκες
πηγαινοέρχονταν καί  μέ ἐπικεφαλῆς τόν δημαρχεύοντα
Ἀπόστολο Σοῦτζο, προετοίμαζαν τὴν ὑποδοχὴ τοῦ στρα-
τοῦ…… Τὰ συνεργεῖα ποὺ στήθηκαν σὲ κεντρικὰ σπίτια,
ἔκοβαν καὶ ἔραβαν ἀσταμάτητα ἑλληνικὲς σημαῖες. Καὶ
ἄκουγες παντοῦ γέλια, εὐχὲς καὶ χαρούμενα τραγούδια.
Καὶ ὅταν οἱ πρῶτες ἡλιαχτίδες τῆς 14ης Μαΐου τοῦ 1920
φώτισαν τὸν καταγάλανο οὐρανὸ ὅλη ἡ πόλη βρέθηκε
νὰ πλέει στὰ γαλανόλευκα. Καὶ ὁ λαὸς τῆς Κομοτηνῆς,
ξεχύθηκε νὰ προϋπαντήσει τοὺς ἐλευθερωτές του μὲ
ἀλαλαγμοὺς καὶ ἐπιφωνήματα χαρᾶς ….».

Ἡ ἱστορία τῆς Θράκης, τῆς λεγομένης Ροδοπαίας ἢ
Αἰγιακῆς Θράκης, εἶναι μία Ὀδύσσεια ποὺ ἔφτασε στὸ
αἴσιο τέλος της τὴν 14η Μαΐου τοῦ 1920. Στὴν Ὀδύσσεια
αὐτὴ οἱ Ἑλληνοθράκες πολλὲς φορὲς ὑπέμειναν διώξεις,
καταστροφές, κατακτήσεις καὶ ἐκπατρισμοὺς, ἀλλὰ καὶ
ἐπίμονες καὶ ἐπίπονες ἀπόπειρες ἀπὸ Ὀθωμανοὺς καὶ
Βουλγάρους νὰ ἀπαρνηθοῦν καὶ ἀποκηρύξουν τὴν αὐτο-
συνειδησία, τὴν ἰδιοπροσωπεία καὶ τὴν ἐθνική τους ταυ-
τότητα. Ὁ λαὸς ὅμως αὐτὸς ἄντεξε καὶ ἀντιστάθηκε. Ἔτσι
καὶ σώθηκε. Διατήρησε τὴ Ρωμιοσύνη καὶ τὴν Ὀρθόδοξη
πίστη του, τὰ ἀκατάβλητα φιλοπατριαρχικά του αἰσθήματα
καὶ ἐν γένει τὰ ζώπυρα τοῦ γένους του. Οἱ Θράκες
τάχθηκαν ἀπὸ τὴν ἱστορία τους  νὰ εἶναι οἱ ἀκρίτες
διγενεῖς τῆς Ἑλλάδος, οἱ πρόμαχοι τῆς πατρώας ἑλληνικῆς
γῆς. Τὸ γνωρίζουν καὶ σήμερα καλὰ οἱ Ἑλληνοθράκες καὶ
«οὐδ΄ ἐπ΄ ἐλάχιστον κινοῦν ἀπὸ τοῦ χρέους τους». Πο-
ρεύονται στὸ διάβα τοῦ χρόνου καὶ στὰ γυρίσματα τῆς
ἱστορίας ἕτοιμοι πάντα γιὰ νέους Θρακικοὺς ἀγῶνες.

Παρῆλθαν 94συναπτά ἔτη ἀπό τήν ἀνοιξιάτικη  ἐκεί-
νη Πέμπτη τῆς 14ης Μαΐου τοῦ 1920, καὶ τὸ τραγούδι
«Ξημέρωσε ἡ χαραυγὴ καὶ πήραμε τὴ Θράκη», ποὺ τρα-
γουδοῦσε ὁ προελαύνων ἑλληνικὸς στρατὸς στοὺς δρό-
μους τῆς Κομοτηνῆς ἀκόμη ἀντηχεῖ …..

Σήμερα στη χαραυγή του 21ου αιώνα, η Θράκη στέκεται
πια υπερήφανη και στολισμένη με τις ομορφιές της. Τις
φυσικές, τις πολιτιστικές, τις πνευματικές.  Αποτελώντας
το ανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας
αναγνωριστεί επιτέλους η σημασία της για την Ελλάδα,
ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η γεωπο-
λιτική της θέση καθίσταται όλο και πιο σημαντική.

Ὄντως ξημέρωσε ἡ  χαραυγή τῆς  ελευθερίας  καὶ  σώ-
θηκε ἡ Θράκη. Χρέος ὅλων ἡμῶν τῶν  ἐπιγενομένων
εἶναι  τώρα καὶ  πάντοτε  νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε  σὲ
κανέναν  καὶ  ἔναντι οἱουδήποτε τιμήματος  νὰ μετατραπεῖ
ἡ  χαραυγή τῆς  ἐλευθερίας  σὲ  σκότος  δουλείας. 

Οι αγώνες και οι θυσίες των προγόνων μας δικαιώθη-
καν.  Ελεύθεροι συνεχίζουμε το έργο της ανάπτυξης
και της προόδου.  Το νόημα της φετεινής  Επετείου
είναι το χρέος μας να μη λησμονούμε την ιστορία μας και
να αποτίουμε φόρο τιμής στους πρωταγωνιστές της.  

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α 
Κων. Ιατρίδης

Επίτιμος Δκτής Δ Α Υ / Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η απελευθέρωση της Θράκης

Ημερίδα Υγείας

Την 30 Ιουνίου 2014 με πρωτοβουλία των
τριών Ενώσεων Αποστράτων, σε συνερ-

γασία με το Σύλλογο Αποφοίτων Αξιωματικών
Σωμάτων, διοργανώθηκε για πρώτη φορά,
με επιτυχία από πλευράς οργανωτών, Ημε-
ρίδα Υγείας.

Από πλευράς των αρμοδίων των υγει-
ονομικών υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ και ΝΙΜΙΤΣ
αναπτύχθηκαν τα απασχολούντα τους απο-
στράτους προβλήματα υγείας και κατατέθηκαν προτάσεις για την επίλυσή τους.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ο υπουργός υγείας κ. Άδωνις  Γεωργιάδης και οι βουλευτές
της Ν.Δ. κ. Σοφία Βούλτεψη και η κ. Τάνια Ιακωβίδου, ενώ δεν παρευρέθη η στρατιωτική και
πολιτική Ηγεσία.

Επίσης απογοητευτική ήταν η παρουσία των αποστράτων συναδέλφων (είναι αδιανόητο
οι 3 θεσμικές ενώσεις που εκπροσωπούν πάνω από 30.000 μέλη στο Ν. Αττικής να μη
μπορούν να γεμίσουν ένα αμφιθέατρο 500 θέσεων, κρίμα !!).

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Κατά την διάρκεια
του Δευτέρου

Παγκοσμίου Πολέμου,
από την 28/10/1940
μέχρι την 31/5/1951,
53 Έλληνες και 80 Βρε-
τανοί Αεροπόροι, έχα-
σαν την ζωή τους
αμυνόμενοι των Ελ-
ληνικών Αιθέρων κατά
της υπεράριθμης ει-
σβολής του Άξονα. 

Ανάμεσά τους ήταν
και ο Νοτιοαφρικανός

επισμηναγός “Patt”
Pattle DFC and Bar, ο
κορυφαίος διώκτης της
RAF (50 καταρρίψεις).

Στο ατρόμητο πνεύ-
μα και την υπέρτατη
θυσία τους, το Μνη-
μείο αυτό είναι αφιε-
ρωμένο.                    

Εκ της ΕΑΑΑ

Εκδηλώσεις Μνήμης του Σμηναγού (Ι)

Κωνσταντίνου Ηλιάκη

την 28/5/2014 στην Κάρπαθο

Την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014, πραγματοποι-
ήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στε-

φάνων και διέλευση αεροσκαφών F-16 της

115 Πτέρυγας Μάχης στο
μνημείο "Σμηναγού (Ι) Κων-
σταντίνου Ηλιάκη", στη
νήσο Κάρπαθο.

Στην τελετή παραβρέθη-
καν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος ως εκπρόσωπος
της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες, κ. Πάνος
Καμμένος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Μιχαήλ
Κωσταράκος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Ευάγ-
γελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέ-
ραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς, ο
Αρχηγός του Γενικού Επιτε-
λείου Στρατού, Αντιστράτηγος
Χρίστος Μανωλάς, εκπρόσωποι
του Κοινοβουλίου, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, των στρατιωτι-
κών και θρησκευτικών Αρχών,
Σύλλογοι Αποστράτων και πλή-
θος κόσμου.

Εκ μέρους της ΕΑΑΑ κατέ-
θεσε στεφάνι ο Πρόεδρος, Αν-
τιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης
(φωτό).           Εκ της ΕΑΑΑ

Τελετή Μνήμης και Τιμής στην 112 ΠΜ την 1η Ιουνίου 2014

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

25η Επέτειος

� Εκδηλώσεις
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ΟΠανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας,
στο αεροδρόμιο της Δεκελείας, τίμησε το Σάββατο

24 Μαΐου 2014 τη μνήμη των αεροπόρων της Π.Α.
που έπεσαν στην μακρινή Ασία στον αγώνα των Ηνω-
μένων Εθνών για την προάσπιση της ελευθερίας της
Δημοκρατίας της Νοτίου Κορέας.

Την τελετή που διοργάνωσε με ιδιαίτερη φροντίδα
η 123ΠΤΕ τίμησαν τόσο η Πολεμική μας Αεροπορία με
τον εκπρόσωπο του ΑΓΕΑ τον Διοικητή της ΔΑΕ Υπτχο
(Ι) κ. Αθ. Τσαλίκη όσο και ο εκπρόσωπος του Πρέσβη
της Δημοκρατίας της Κορέας Σύμβουλος κ. ΚΙΜ κατα-
θέτοντας δάφνινα στεφάνια στο εκεί μνημείο των Πε-
σόντων Αεροπόρων.  

Στεφάνια κατέθεσαν επίσης και εκ μέρους του
ΠΑΣΟΙΠΑ η Αντιπρ. κα. Σκαμαγκούλη, της Ε.Α.Α.Α. ο Αν-
τιπρ. Υπτχος  εα κ. Κ.  Δελλής, της ΑΑΚΕ ο Αντιπρ.  Απτχος
εα κ. Ηρ. Ναούμ , του ΣΑΣ ο Πρόεδρος Σμχος εα  κ. Δ.

Φαλτσαιτς  ενώ μας τίμησε με την παρουσία του το
μέλος του ΔΣ του Παν.. Συνδ. Παλεμ. Πολεμιστών Κο-
ρέας  Βετεράνος κ. Ιωαν. Δαλαμπίρας.

Ακολούθησε Συνεστίαση των Μελών του Συνδέσμου
στην Λέσχη Αξιωματικών της 123ΠΤΕ για να γιορταστεί
η 59η επέτειος της επιστροφής από την Κορέα του  13ου

Σμήνους που έγινε 23 Μαΐου του 1955. Κατά την
διάρκεια του γεύματος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
αφού απεύθυνε χαιρετισμό στους φιλοξενούμενους
και όλους τους παρευρισκομένους παρουσίασε στον
Δ/τη της ΔΑΕ και στον Σύμβουλο της πρεσβείας της
Κορέας τους Βετεράνους της Κορέας που μπόρεσαν
να παρευρεθούν στην γιορτή, που φέτος ήταν οι (σε
αλφαβητική σειρά): Γεωργόπουλος Κων/νος, Δαλαμ-
πίρας Ιωάννης, Ζαφειρόπουλος Πούλιος, Κατζιγιαννάκης
Ιωάννης, Κεχαγιάς Στέφανος, Λούτας Γεώργιος, Μα-
λανδράκης Νικόλαος, Παναγιάρης Βασίλειος, Παπαι-

ωάννου Αλέξιος. Οι Βετεράνοι χειροκροτήθηκαν θερμά
από τους παρευρισκομένους. Χειροκροτήθηκε επίσης
και ο αδελφός του πεσόντος Παναγιώτη Φραγκογιάννη,
ο  Στργος εα κ. Θεόδωρος Φραγκογιάννης.

Λόγω των θερινών διακοπών η επόμενη εκδήλωση
του Συνδέσμου θα γίνει στα μέσα Οκτώβριου, μία
Ημερίδα με θέμα «Αναμνήσεις των Βετεράνων – Από
τα Ελικοφόρα στα Αεριωθούμενα». 

Τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο τα γραφεία μας
θα είναι ανοικτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:30
έως τις 13:30. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο τα
γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Βετεράνων Αεροπορίας έχει έδρα στον 3ο όροφο της
οδού Δημ. Σούτσου 40 ΤΚ 115-21 στους Αμπελοκήπους
τηλ 2106422730 ηλεκτρονική διεύθυνση

www.pasybeta.gr και e-mail pasybeta@gmail.com

ΟΠανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αερο-
πορίας (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.) τίμησε και φέτος, στις

9 Μαΐου, το 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους, στο
ιστορικό κτήριο του οποίου στεγάστηκε το Εκ-
παιδευτικό Κέντρο Ιπταμένων (ΕΚΙ) στην διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, από το Νοέμβριο
του 1940 έως τον Απρίλιο του 1941.

Στη διάρκεια της φετινής επίσκεψης του Συν-
δέσμου έγινε η βράβευση της καλύτερης έκθεσης
μαθητού της Στ’ Δημοτικού με θέμα την Αεροπορία.
Η γιορτή έγινε στο αμφιθέατρο του σχολείου
παρουσία 47 Μελών του Συνδέσμου. Τους Βετε-
ράνους υποδέχτηκαν με χαρούμενες εκδηλώσεις
τα παιδιά του σχολείου που χάρισαν και ζωγραφιές
τους από αεροπλάνα και συγκινητικές ευχαρι-
στήριες προκηρύξεις. 

Στην τελετή βράβευσης που ακολούθησε μί-
λησαν ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Πασπαλιάρης
και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτχος (Ι) εα κ. Δημ.
Λαζάρουὁ ακολούθησαν απαγγελίες ποιημάτων με
θέμα την αεροπορία από τους μαθητές και η ανάγνωση
της έκθεσης της νικήτριας μαθήτριας Δήμητρας Ιωαννίδη
με τίτλο  «Το Αεροπλάνο στη Ζωή μας». Ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Υπτχος κ. Λαζάρου γεμάτος συγκίνηση

έδωσε βραβείο στην νικήτρια ένα TABLET μαζί με το
σχετικό δίπλωμα και ένα πατρικό φιλί. Την νικήτρια
καταχει%ροκρότησαν οι συγκινημένοι  Βετεράνοι και
όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Η γιορτή έκλεισε με σύντομη θερμή ομιλία του
Σμχου εα κ. Νικ. Φίλη, του γηραιότερου (92 ετών) Βε-
τεράνου που μπόρεσε να παρευρεθεί φέτος στο

Άργος, που χειροκροτήθηκε από όλους, και τις χα-
ρούμενες φωνές των παιδιών της χορωδίας του σχο-
λείου, που συνοδευόμενη στο πιάνο από τη Δασκάλα
τραγούδησε το ποίημα «Αεροπλάνα». Τέλος οι μαθήτριες
του σχολείου μοίρασαν ανθοδέσμες στον Πρόεδρο του
ΠΑΣΥΒΕΤΑ, στον κ. Ν. Φίλη και σε άλλους ηλικιωμένους
Βετεράνους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.), συνεχίζοντας τις δραστηριότητές του που σκοπό έχουν την προβολή των
θυσιών και των αγώνων αυτών που υπηρέτησαν την Πατρίδα στις πολεμικές Μονάδες της Αεροπορίας, είχε στην διάρκεια του Μαΐου τις ακό-
λουθες δύο σημαντικές εκδηλώσεις. 

Ο  ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ 13ου ΣΜΗΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Από την Γραμματεία του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.

Κύριοι της Πολιτικής Εξουσίας.
Αναλογισθείτε την Ευθύνη σας για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Έθνους μας.
Οι μάχες κερδίζονται με τα ΟΧΙ! Την ΤΡΟΙΚΑ δεν την έφερε ο Λαός! ΕΣΕΙΣ ΤΗ ΦΕΡΑΤΕ!!

Εκ της ΕΑΑΑ
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Οκαθένας και η καθεμιά μας από την εφηβική ηλικία
της αναζήτησης και μετά κάποια στιγμή αναρωτη-

θήκαμε “ποιός είμαι;” ή “γιατί υπάρχω;” και “ποιό είναι
το νόημα της ζωής”. 

Το Σεξπηρικό “να ζει κανείς ή να μη ζει” διατηρήθηκε
στο πέρασμα των αιώνων ακριβώς επειδή εκφράζει
μία συγκεκριμένη πανανθρώπινη κατάσταση συναισθη-
ματικής φόρτισης εξαιτίας εμπειρικών δεδομένων που
όλοι μας κάποια στιγμή βιώνουμε. 

Στην πορεία της ψυχοκοινωνικής μας εξέλιξης η με-
ταλλαγή μας από βιολογικά όντα σε κοινωνικά γίνεται
μέσα από τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης που
ξεκινά με τη γέννησή μας και σταματά με το θάνατό
μας. Βιώνουμε την καθημερινή μας πραγματικότητα,
αντλούμε τα πλαίσια αναφοράς για σκέψεις, ιδέες,
αξίες και πράξεις, αποκτάμε εμπειρίες και χαράζουμε
την πορεία μας προς το μέλλον. Αποκτάμε, ο καθένας
και η καθεμιά τη δικιά μας “ταυτότητα” που είναι, από
μία άποψη, μιά προέκταση του υπαρξιακού μας πυρήνα,
της “φύτρας” με την οποία γεννιόμαστε. 

Στην ψυχοδυναμική θεωρία η έννοια της “ταυτότητας”
αναφέρεται, συνήθως, στην ψυχική οργάνωση που
προκύπτει καθώς το άτομο περνά εξελικτικά από διά-
φορες φάσεις προβληματισμού στη ζωή του. Το άτομο
αντλεί την υποκειμενική του αίσθηση “ταυτότητας”
καθώς έρχεται σε μιά μετωπική αντιπαράθεση με εμ-
πόδια, με προβλήματα, με δυσχέρειες και με την πρό-
κληση της πετυχημένης επίλυσης ή υπέρβασής τους.
Στην καθημερινή μας πραγματικότητα, πάλι, όταν μιλάμε
για “ταυτότητα” δεν μιλάμε, συνήθως, για τίποτε πα-
ραπάνω από μία έννοια συναφή για μερικούς ίσως και
ταυτόσημη, με την υποκειμενική αίσθηση του “εαυτού”
μας.

Όπως και αν το δούμε, πάντως, η “ταυτότητα” είναι
και συνάρτηση της υποκειμενικής μας αντίληψης ότι οι
προσπάθειές μας έχουν νόημα και ότι η ζωή μας χωράει
λειτουργικά, εναρμονίζεται με τον ψυχοκοινωνικό και
πολιτικοοικονομικό χώρο μέσα στον οποίο υπάρχουμε...
Με άλλα λόγια, η “ταυτότητα” μας θεμελιώνεται σε
σταθερές αξίες και απορρέει από την συνειδητοποίηση
του ατόμου ότι οι πράξεις του και οι αξίες που συνθέτουν
το δικό του πλαίσιο αναφοράς βρίσκονται μεταξύ τους
σε αρμονικά λειτουργική σχέση. Ταυτότητα ίσως σημαίνει
ότι κάπου αισθάνομαι κάποια δεδομένα ολοκλήρωσης,
γνωρίζω τι είναι σωστό ή λάθος, τίμιο ή άτιμο και
έχοντας κάποιες θεμελιακές γνώσεις ηθικής είμαι σε
θέση να κάνω τις επιλογές μου ελεύθερα και αβίαστα!

Στις τελευταίες τέσσερες δεκαετίες συντελέσθηκαν

εδώ στο δικό μας ελλαδικό χώρο θεμελιακές, καταλυ-
τικές και αμετάκλητες αλλαγές τόσο στις συγκεκριμένες
εμπειρίες ατόμων και ομάδων όσο και στα συστήματα
αξιών και τα “πλαίσια αναφοράς”. Ως αποτέλεσμα όλων
αυτών των διαδικασιών, η υποκειμενική αίσθηση της
“ταυτότητας” έγινε και δυσκολότερη για το άτομο να
τη συλλάβει συνειδητά και πιο ρευστή για να συνεχίσει
να τη διατηρεί βιώνοντάς την. Σίγουρα, “εμπειρίες δεν
είναι αυτά που μας συμβαίνουν,” όπως έγραψε ο
Αλντους Χάξλεη, “αλλά αυτά που εμείς κάνουμε με
όσα μας συμβαίνουν!”.

Κάθε γενιά είχε τις δικές της “χαμένες ψυχές” είχε
εκείνα τα άτομα που για το δικό τους λόγο έμειναν στο
περιθώριο. Ίσως είναι πικρόχολο αυτό που θα πω αλλά
στη δική μας γενιά μοιάζει να χτίσαμε τις προϋποθέσεις
ώστε τα παιδιά μας, μία ολάκερη πια γενιά, να γίνουν
“χαμένες ψυχές”.

O αφοσιωμένος μέχρι χθες μαρξιστής που είναι τώρα
βέβαιος μόνο για την εγγενή αβεβαιότητα αυτών που
χθες θεωρούσε “δόγμα”, ο ορθόδοξος χριστιανός που
βλέπει την πίστη του να κλονίζεται χωρίς να έχει
προκύψει ακόμη μία βιώσιμη νέο-ορθόδοξη αντίληψη,
ο εργαζόμενος που δεν μπορεί να ξεχωρίσει πια τη συ-
νάρτηση της άντλησης ικανοποίησης από τη δουλειά
του και το “μηνιάτικο”, ο επιστήμονας που πείσθηκε ότι
η αναζήτηση της αλήθειας είναι επικερδής όταν πάψει
να είναι...επιστημονική και γίνει αντικείμενο “εμπορίας”
ιδεών, ΟΛΟΙ μοιάζει να έχουμε χάσει αν όχι κάθε
αίσθηση “ταυτότητας” τότε τουλάχιστον και σίγουρα
ένα μεγάλο μέρος της συλλογικής και της ατομικής
μας “ταυτότητας”. Αν όμως εκλείψει η σταθερότητα
του πλαισίου αναφοράς, τότε χάνεται και η συνοχή της
ταυτότητάς μας...Γιατί δεν μπορεί κανείς να ασκήσει

πίεση παρά μόνο όταν “πατάει” κάπου σταθερά.
Όσο και αν θέλω να βάλω τον ώμο μου στον τροχό

της άμαξας και να σπρώξω, δεν θα το καταφέρω αν
δεν υπάρχει σταθερό χώμα πάνω στο οποίο να...πατή-
σω!

Και δυστυχώς, σήμερα, στον ελλαδικό χώρο αν
υπάρχει κάτι εντυπωσιακά κοινό ανάμεσα στον μαρξιστή,
τον χριστιανό, τον επιστήμονα, τον άνεργο, τον εργα-
ζόμενο, τη νοικοκυρά και τη νεολαία μας (ανάμεσα
στους πραγματικά, και όχι λόγω...αυτοκόλλητης ετικέτας,
προοδευτικούς ανθρώπους) είναι το κοινό παράπονο
ότι δεν βρίσκουν κομμάτι “σταθερής γης” για να...πα-
τήσουν έχουν χάσει το απαραίτητο “πλαίσιο αναφο-
ράς...”

Πόσοι, ειλικρινά, ανάμεσά μας μπορούν να βρούνε
“σταθερό χώμα” ώστε να βάλουμε τον ώμο μας στον
τροχό και να σπρώξουμε μέσα στο 2014 το ψυχοκοι-
νωνικό και πολιτικό-οικονομικό μας όχημα, την ελληνική
“άμαξα”, που έχει τελματωθεί σε πολύχρωμες και πο-
λύμορφες λάσπες;

Δυστυχώς από τη στιγμή που τα πάντα τίθενται σε
“ερώτηση” τότε πια καμιά ερώτηση δεν μπορεί να
απαντηθεί!...

Νέοι και ώριμοι Έλληνες όσοι ΘΕΛΟΥΝ και ΜΠΟΡΟΥΝ
να σπρώξουν μπροστά την εθνική μας “άμαξα” που θα
βρούμε αυτήν την “σταθερή γωνιά γης” όπου θα χρει-
αστεί να “πατήσουμε” για να...σπρώξουμε;

Χρειαζόμαστε μία νέα προοπτική εδραιωμένη στο
πατροπαράδοτο ελληνικό φιλότιμο και κυμπαριλίκι.

Χρειαζόμαστε νέους ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ...
Τη νέα γενιά που θα βελτιώσει αυτόν τον δικό μας

κόσμο που τους κληροδοτήσαμε...
Ας εντοπίσουμε την πηγή από την οποία θα ξεπηδή-

σουν άνθρωποι που μπορούν, που θέλουν και που
είναι έτοιμοι όχι μόνο να οραματίζονται αλλά και να
συνεπαίρνουν τις λαϊκές μάζες στην πραγμάτωση νέων
και αναγκαίων ΟΡΑΜΑΤΩΝ στην εντυπωσιακά «πεζή»
πολιτική μας σκηνή…

Προσωπικά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να γίνει το κάλε-
σμα στους ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ που χρειαζόμαστε και που
επιβάλλουν η ποικιλία, τα μεγέθη και ο βαθμός σοβα-
ρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε
επίπεδο Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό...

Εσείς τι λέτε; 

ΟΕλληνισμός και η Ορθοδοξία δεν έχουν και δεν πρέ-
πει να έχουν σύνορα, με την έννοια της χρησιμοποι-

ούμενης λέξεως, διότι η γνώση-πολιτισμός, αποτελεί
δικαίωμα όλων των ανθρώπων, όπως επίσης η αλήθεια
- η αγάπη και η δικαιοσύνη αποτελούν επιθυμία απάν-
των.

Με αυτό δεδομένο, εμείς οι Έλληνες πώς μπορούμε
να μένουμε αδιάφοροι και απαθείς, όταν όλοι οι πολιτι-
σμένοι άνθρωποι υποκλίνονται στην κληρονομία που
έχουμε;

Τα περιθώρια ευκαιριών, προκειμένου να αναδείξου-
με τα διαχρονικά στοιχεία της Οικουμενικότητας του Ελ-
ληνισμού και της Ορθοδοξίας είναι πολύ μεγάλα αρκεί
να τα γνωρίζουμε, να τα πιστεύουμε και να τα προωθή-
σουμε με σεβασμό και σύνεση.

Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, ως προνομιούχοι που εί-
μαστε (άλλο αν δεν το γνωρίζουμε επαρκώς τουλάχι-
στον), είμαστε ταυτόχρονα υποχρεωμένοι να προβάλ-
λουμε και να τονίζουμε τις διαχρονικές αξίες και ιδέες
που εκπορεύονται από την Οικουμενικότητα της πίστε-
ώς μας και της καταγωγής μας.

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι των νόμων. Τα συν-
τάγματα όλων των κρατών τονίζουν γραπτώς την ισό-
τητα των ανθρώπων, ενώ στην πράξη στην καθημερι-
νότητα, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ανισότητα που
επικρατεί στις κοινωνίες.

Η ισότητα και η δικαιοσύνη, βρίσκουν ουσιαστική απή-

χηση στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας
Θεοτόκου, που αναγνωρίζουν όλες τις θρη-
σκείες και όλοι οι Χριστιανοί επικαλούνται την
βοήθειά της σε κάθε δύσκολη κατάσταση της
ζωής.

Το μεγαλείο του Αγίου Όρους, που αγγίζει την
πνευματικότητα και οδηγεί στο Θείον, είμαστε
υποχρεωμένοι σήμερα, στις δύσκολες εποχές
που βιώνει η ανθρωπότητα αλλά και ιδιαίτερα η
πατρίδα μας, να το αναδείξουμε στην πραγματική του
διάσταση.

Το Άγιο Όρος αποτελεί κιβωτό πίστης, παραδόσεων,
πολιτισμού και αξιών. Επί πλέον αυτών, διακρίνεται για
την δωρικότητα, την επιβλητικότητα και αποτελεί συν-
δετήριο κρίκο με το Βυζαντινό μας παρελθόν. Ταυτό-
χρονα δε, είναι κοινή συνιστώσα του χριστιανισμού και
ενώνει τους απανταχού Ορθοδόξους.

Η διαφύλαξη της μακροχρόνιας και αδιάβλητης ιερό-
τητας του κοινόβιου μοναχισμού του χώρου, μέσα από
τα συνταγματικά δικαιώματα της πατρίδας μας, πρέπει
να διασφαλίζεται δια μέσου της επιλογής προσώπων τα
οποία διακατέχονται από ακλόνητη πίστη, πληρότητα

παιδείας και ξεκάθαρο όραμα. Το σκοπό αυτό καλούνται
να υπηρετήσουν οι επιλεγόμενοι και πρέπει να είναι σμι-
λευμένοι, με την μόρφωση, την υπομονή και την απο-
φασιστικότητα της διατήρησης του άβατου και του απα-
ραβίαστου.

Η παράλληλη πορεία της Ελληνικής γλώσσας, με τις
διαχρονικές και από όλους τους ανθρώπους επιθυμητές
αξίες της Ορθοδοξίας, είναι επιτακτική ανάγκη να προ-
ωθούνται από την χώρα μας προς όλες τις κατευθύν-
σεις σε όλο τον κόσμο, αρκεί να γίνει σωστά, προγραμ-
ματισμένα και με πειστικότητα, διότι σήμερα το έχει
ανάγκη η ανθρωπότητα και εκτιμώ ότι μόνο οφέλη θα
έχει η Πατρίδα μας. Απαιτείται πρώτα όμως, να το πι-
στεύουμε εμείς.

Αναζητώντας «Ταυτότητα και Όραμα!..»
Του

Καθηγητού
Γιώργου Πιπερόπουλου

Του
Αριστοτέλη Κρικώνη

Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α.

Ελληνισμός και Ορθοδοξία
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Αγαπητοί Συνάδελφοι.                                                                                             
Ελπίζω να  συγχωρήσετε την τόλμη μου να επικοινωνήσω

μαζί σας, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να επι-
κοινωνούμε μεταξύ μας  και ο μόνος τρόπος αυτή την στιγμή
είναι μέσω της Ένωσης Αποστράτων, με εργαλεία την εφη-
μερίδα μας «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ» και την ιστοσελίδα της
Ε.Α.Α.Α.                                                                                                                                               

Πρέπει πλέον να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες
και να κάνουμε πράξη την μεγάλη αλήθεια  ότι είμαστε μέλη
της μεγάλης Αεροπορικής οικογένειας, με ομοιογένεια με
παράλληλη σκέψη, ίδια νοοτροπία και φοβερές ανεκμετάλ-
λευτες δυνατότητες  που δυστυχώς μέχρι σήμερα βρίσκονται
σε ύπνωση.

Είμαστε χιλιάδες, με προίκα μας τις γνώσεις, τα ηγετικά
και οργανωτικά προσόντα, το ήθος, την εντιμότητα και την
αξιοπρέπεια που διδαχτήκαμε κατά την Αεροπορική ζωή μας.
Αν αντιληφθούμε και αξιοποιήσουμε  αυτή την δύναμη μας,
τώρα που είναι ανάγκη να αποτρέψουμε την εξαθλίωση  μας
και να προασπίσουμε το συμφέρον των ενόπλων δυνάμεων
και κατά συνέπεια της πατρίδας πέρα από για το δικό μας
προσωπικό, οικογενειακό  και κοινωνικό συμφέρον, τότε
σίγουρα κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους.

Οι κοινωνικές συνθήκες έχουν πλειν ωριμάσει, εάν δεν αν-
τιδράσουμε τώρα είμαστε χαμένοι. Εμείς πάντοτε ήμασταν
μάχιμοι, ζήσαμε σε αντίξοες συνθήκες, ταλαιπωρηθήκαμε
ψυχικά και σωματικά και μαζί μας και οι οικογένειες μας.
Πρέπει να εγκαταλείψουμε την απάθεια και τον καναπέ και
να ξαναφορέσουμε νοερά με την σκέψη μας πάλι τη στολή
που κρεμάσαμε στην ντουλάπα με σκοπό να είναι η τελευταία
φορεσιά μας στο μεγάλο τελευταίο  ταξίδι μας. Την στολή
αυτή δεν μας την χάρισε κανείς την κερδίσαμε με σπουδές,
επιμόρφωση, κόπο και ιδρώτα. Αυτή η στολή μπορεί να στα-
μάτησε με την αποστρατεία μας να ντύνει το κορμί μας,
αλλά έχει ντύσει μόνιμα την ψυχή μας, γιατί η ιδιότητα του
Αξιωματικού ή του Υπαξιωματικού δεν σταματά με την απο-
στρατεία μας αλλά μας ακολουθεί για όλη μας την ζωή. Γιατί
πρέπει να επιτρέψουμε να μας φέρονται χωρίς σεβασμό και
να προσβάλουν την αξιοπρέπεια μας, όλοι αυτοί που πέρασαν
από τα χέρια μας ως στρατεύσιμοι αλλά που τελικά δεν
τίμησαν ποτέ την στολή που του έδωσε η πατρίδα έστω και
προσωρινά και προτίμησαν την απαλλαγή από την στρατιωτική
τους υποχρέωση  ή να διαβιούν σε πολιτικούς προθαλάμους
ή στο σπίτι τους κατά την διάρκεια της θητείας τους;

Αγαπητοί φίλοι νομίζω ότι είναι ώρα να οργανωθούμε και
να ξαναγνωριστούμε. Να θυμηθούμε πως δουλεύαμε τόσα
χρόνια στις μονάδες ως μια συμπαγή πειθαρχημένη ομάδα,
με κοινό σκοπό, με συναδελφικότητα, αλληλεγγύη και ενδια-
φέρον για τους συναδέλφους και τα προβλήματα που τους
απασχολούσαν, ακόμη και όταν αυτοί υπηρετούσαν σε άλλη
μονάδα της Π.Α.  Φτάνει πια δώσαμε πολλούς νεκρούς και
τραυματίες την ώρα του καθήκοντος και θα τους ξαναδώσουμε
όποτε πάλι χρειασθεί.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα να μας οδηγεί στην
απελπισία και την αυτοκτονία ακόμη επειδή είναι πλέον
αδύνατη η διαβίωση μας. Έχουμε δυστυχώς τα πρώτα
δείγματα, συνάδελφοι μας να πηδάνε από τα μπαλκόνια και
οι οικογένειες μας και η πατρίδα ακόμη μας χρειάζονται.                                                                                                                                                     

Νομίζω ότι είναι ευκαιρία με την αλλαγή της ηγεσίας στην
Ένωση Αποστράτων να αλλάξουμε και εμείς νοοτροπία και
συμπεριφορές που αρμόζουν  μόνο σε συνταξιούχους του
ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΤΕΒΕ ή των άλλων ταμείων τους οποίους
τιμώ και δεν θέλω να θίξω, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά
αφού αυτοί δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και φυσικά δεν
έχουν την ομοιογένεια και την ίδια νοοτροπία  και κυρίως την
ιδιότητα του Αξιωματικού.

Πρέπει πλέον όλοι να έχουμε ενεργό συμμετοχή σε όλες
τις δράσεις της Ε.Α.Α.Α.,  να στοιχηθούμε πίσω από το νέο
Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ , να υποστηρίζουμε τις αποφάσεις
τους, να προτείνουμε νέες δράσεις και ενέργειες, τις οποίες
θα στηρίξουμε ενεργά πρώτοι εμείς.

Οι Ενώσεις Αποστράτων  πρέπει να σταματήσουν να λει-
τουργούν με την συμμετοχή λίγων καλών συναδέλφων που
ενδιαφέρονται για τα κοινά, επειδή οι υπόλοιποι αδιαφορούν,
αλλά να γίνουν η δύναμη που μπορεί να αποτρέψει την κα-
ταρράκωση της Αξιοπρέπειας μας και την οικονομικής μας
εξαθλίωσης. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε και την υπο-
χρέωση που έχουμε να βοηθάμε και τους εν ενεργεία συνα-
δέλφους μας που δυστυχώς όπως και εμείς κάποτε, δεν
έχουν σχεδόν καμία δυνατότητα να υπερασπιστούν  τα δι-
καιώματα τους. Φυσικά αυτό πρέπει να το καταλάβουν πρώτα
οι ίδιοι να πιστέψουν ειλικρινά πως όλοι εμείς είμαστε η
συνέχεια τους και ο δικός τους τελικός προορισμός και να
μην συμπεριφέρονται σαν να μην πρόκειται να αποστρατευτούν
ποτέ και να μην χρησιμοποιούν την πρόσκαιρη εξουσία τους
αδιάφορα ή και ενάντια ακόμη απέναντι στα συμφέροντα
των απόστρατων συναδέλφων.

Σήμερα η δική μου δεύτερη πρόταση εκτός της συντεταγ-
μένης συμμετοχής μας σε όλες τις πρωτοβουλίες, ενέργειες
και δράσεις της Ε.Α.Α.Α στα κεντρικά και τα παραρτήματα σε
όλη την Ελλάδα, είναι η ανάπτυξη του Εθελοντισμού στην
οικογένεια των απόστρατων συναδέλφων.

Θυμίζω ότι Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει
ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή τη γνώση του για
χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει
αντάλλαγμα παρά μόνο τη χαρά ότι προσφέρει στον συνάν-
θρωπό του και στον τόπο του. Στη πραγματικότητα
μεγάλο μέρος της προσφοράς του κάθε Εθελοντή, γυρίζει
στον ίδιο και την οικογένεια του, αφού με το παράδειγμα του
ενεργοποιεί και άλλους  Εθελοντές που τελικά θα προσφέρουν
σε αυτόν και τους αγαπημένους του συγγενείς ή φίλους.

Σε επίπεδο αποστράτων μπορούμε να προσφέρουμε Εθε-
λοντική βοήθεια σε πολλούς κοινωνικούς τομείς που μας
αφορούν άμεσα, όπως στην υγεία στο 251 ΓΝΑ, στα θέρετρα,
στην δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου, την παροχή
νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης συναδέλφων   που
βάλλονται από την οικονομική κατάρρευση που έχουμε
υποστεί.

Νομίζω ότι οι Πρόεδροι και τα Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α και των πα-
ραρτημάτων πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για
την ενημέρωση των συναδέλφων και την διοργάνωση των
τομέων του Εθελοντισμού που αναφέρω παραπάνω. Προ-
σωπικά μπορώ να μιλήσω μόνο για τους δυο τομείς Εθελον-
τισμού που έχω ήδη ασχοληθεί.

Ο ένας τομέας είναι ο Εθελοντισμός στα Θέρετρα, τα οποία
ως γνωστόν τελευταία λειτουργούν με μειωμένο προϋπολο-
γισμό και μειωμένη σύνθεση πολιτικού και στρατιωτικού προ-
σωπικού, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανάγκη βοήθειας
στον τομέα προετοιμασίας, καθαριότητας και ευταξίας και
λειτουργίας, ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται
η δική μας εξυπηρέτηση.

Ως παράδειγμα αναφέρω την προσπάθεια που έγινε πέρυσι
κατά την δεύτερη παραθεριστική περίοδο στη Σκοτίνα ,από
ομάδα 16 συναδέλφων και μελών της οικογενείας τους.
Φυσικά  δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι βασικό ρόλο παίζει
πάντοτε και η δική μας συμπεριφορά για όσες ημέρες χρησι-
μοποιούμε τις ευκολίες των θερέτρων . Αν δεν τηρούμε τους

κανόνες ησυχίας και συμπεριφοράς, πετάμε σκουπίδια και
δεν φροντίζουμε τους χώρους που μας παραχωρούνται για
την δική μας διαβίωση και εξυπηρέτηση, τότε εκτός από τις
άμεσες αρνητικές επιπτώσεις σε εμάς με την υποβάθμιση
της ποιότητας των δυνατοτήτων των θερέτρων, θα δημι-
ουργήσουμε  πρόβλημα και σε όλους τους επόμενους συνα-
δέλφους που εξυπηρετούνται από το θέρετρο αυτό.  Στον
αντίποδα πρέπει να υπολογίσουμε πόσο θα αναβαθμιστεί η
ζωή όλων μας κατά τις διακοπές μας, αν θυσιάσουμε ελάχιστο
από το χρόνο μας π.χ για εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας,
ή κοινόχρηστων χώρων που εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε.
Πρέπει να τονίσω ότι με την συμμετοχή σε Εθελοντικές
ομάδες ταυτόχρονα αναπτύσσονται φιλίες και καλές σχέσεις
μεταξύ των μελών αυτής, που είναι βασικό ζητούμενο στον
επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των απόστρατων
συναδέλφων.

Ο άλλος τομέας που θέλω να συστήσω ανεπιφύλακτα, ιδι-
αίτερα σε συναδέλφους που κατοικούν στη Αττική, είναι ο
Εθελοντισμός στο 251 ΓΝΑ. Εκεί υπάρχει οργανωμένο γραφείο
Εθελοντισμού, με περισσότερα από 60 εγγεγραμμένα μέλη.
Οι Εθελοντές του ΓΝΑ μπορούν να βοηθήσουν σε όλους τους
τομείς λειτουργίας του Νοσοκομείου,  αλλά εγώ προτείνω
τον Εθελοντισμό στις κλινικές του νοσοκομείου, γιατί έτσι
υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη και άμεση προσφορά
στους συναδέλφους και τα μέλη των οικογενειών τους που
νοσηλεύονται.

Εγώ ασχολούμαι  Εθελοντικά περίπου ένα χρόνο σε κλινική
και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικά αξίζει η μικρή
αυτή προσφορά μας, όχι μόνο για τους νοσηλευόμενους
που εξυπηρετούμε αλλά κυρίως για εμάς τους ίδιους για την
ικανοποίηση που νοιώθουμε με την ολοκλήρωση κάθε Εθε-
λοντικής ημέρας. Νομίζω ότι επιβάλλεται να εξηγήσω στους
ενδιαφερόμενους συναδέλφους, ότι ο Εθελοντισμός σε μια
κλινική του Νοσοκομείου, δεν έχει ωράριο και πρόγραμμα.  Ο
καθένας προσφέρει σύμφωνα με την διάθεση του και τις
χρονικές δυνατότητες που έχει. Επίσης δεν υπάρχει κίνδυνος
μετάδοσης ασθενειών εφόσον  ακολουθούμε τα μέτρα ασφα-
λείας και τις οδηγίες  του Ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού. Ο κίνδυνος αυτός δεν ξεπερνά τον κίνδυνο που δια-
τρέχουν οι συνοδοί των ασθενών ή όταν συνωστιζόμαστε σε
κοινόχρηστους  χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς που
υπάρχουν συνάνθρωποι μας με διάφορες ασθένειες.

Η δουλειά του Εθελοντή σε κλινική του 251 ΓΝΑ δεν έχει
σχέση με τη νοσηλεία του ασθενούς. Σκοπός της εθελοντικής
προσφοράς  είναι να   διαμορφώσει νέα κοινωνικά ήθη συμ-
βάλλοντας στην δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης,
ανθρωπισμού, προσφοράς και αγάπης, ιδιαίτερα μεταξύ των
συναδέλφων και των οικογενειών αυτών. Η προσφορά του
Εθελοντή σε κλινική, αφορά την συντροφιά σε μοναχικούς
ασθενείς, την ανάγνωση βιβλίων και περιοδικών σε όσους το
έχουν ανάγκη, την συνοδεία ασθενών για εξετάσεις  σε ερ-
γαστήρια-ιατρεία ή τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, την αγορά
προϊόντων και περιοδικού τύπου που διαθέτει το κυλικείο
του νοσοκομείου, την αντικατάσταση και διευκόλυνση των
συνοδών των ασθενών που πρέπει να λείψουν για λίγο και οι
ασθενείς χρειάζονται συνοδό,  την παροχή πληροφοριών,
την διανομή ενημερωτικού υλικού κ.τ.λ.

Ελπίζοντας ότι δεν σας κούρασα, σας προσκαλώ  για την
οργανωμένη και νόμιμη ενεργό συμμετοχή σας στις δράσεις
της Ε.Α.Α.Α και να δοκιμάσετε την εμπλοκή σας στον Εθελον-
τισμό κάθε είδους που νομίζετε ότι μπορείτε να προσφέρεται
στην μεγάλη μας Αεροπορική οικογένεια. Μέχρι τότε σας εύ-
χομαι ολόψυχα καλό καλοκαίρι και είμαι στη διάθεση σας για
κάθε πληροφορία περί Εθελοντισμού, στο τηλ. 6974221394.

Αφύπνιση - Συμμετοχή - Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη
Του

Γιώργου Σκαφά
Σμηναγού ε.α.

Eδώ και καιρό και για λόγους εξοικονόμησης χρημά-
των η κυβέρνηση αποφάσισε να αποχωρήσει σιω-

πηλά από την Θράκη. Υπάρχουν μεγάλες περιοχές
χωρίς αστυνομικά τμήματα, επειδή αυτά έκλεισαν ή
επειδή υπολειτουργούν λόγω λειψανδρίας αστυνομι-
κών. Αυτή η εγκατάλειψη αλλά και η έντονη δραστη-
ριότητα τουρκικών υπηρεσιών που φάνηκε σαν
«αντικατάσταση των Ελληνικών αρχών», έδωσε –και συ-
νεχίζει να δίνει- ένα πολύ αρνητικό μήνυμα στους μου-
σουλμάνους της Ελληνικής Θράκης.

Οι παλιννοστούντες Ελληνοπόντιοι έφυγαν λόγω
ανυπσρξίας θέσεων εργασίας το ΕΣΠΑ δεν "έτρεξε"
στην περιοχή επαρκώς , το Δημοκρίτειο στενάζει από
την έλλειψη πόρων.

Το αποτέλεσμα των ευρω-εκλογών «γέννησε» ένα
κόμμα, που με τον  τίτλο «Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και
Φιλίας» προσδοκά να γίνει από τούδε και στο εξής ο κύ-
ριος πολιορκητικός κριός του Ελληνισμού και της Ελλη-
νικότητας της Θράκης. Το κόμμα αυτό, με  φύση και
καταστατική λειτουργία που ξεπερνά την λέξη “ύποπτη”
δεν κατόρθωσε φυσικά να εκλέξει “εκπρόσωπο” στην Ευ-
ρωβουλή και ούτε έλπιζε πως θα το κατορθώσει (συγκέν-
τρωσε ένα ποσοστό ψήφων 12,29% επί του συνόλου των
ψήφων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης). Το “κόμμα” αυτό δημιουργήθηκε για να γίνει η επί-
σημη βάση δραστηριοτήτων μέσα στο ελληνικό έδαφος.

Η ευθύνη, της ύπαρξης του DEB ως κόμμα και της κα-
θόδου του στις Ευρωεκλογές, είναι θεσμική.

Όταν κάποια στιγμή υπάρξει πολιτική βούληση με ει-
λικρινή εθνική διάθεση, αλλά και αρκούντως ικανή για
να στηρίξει ουσιαστικά την ακριτική αυτή περιοχή…τότε
βλέπουμε αλλά θα απαιτηθεί πολύς χρόνος και κόπος.

Εκ της ΕΑΑΑ

Θράκη...
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Το τζαμί του Βοτανικού

Μου ζητήθηκε προ καιρού να έχω συμμετοχή σε μια
συζήτηση για το υπό ανέγερση τζαμί σε μια πρωινή

εκπομπή της Δημόσιας Τηλεοράσεως. (Αλήθεια, κανείς
αρμόδιος δεν σκέφθηκε τί σημαίνει ο όρος δημόσιος,
όταν εκφέρεται κατά θηλυκού γένους;). Αρνήθηκα,
προφασιζόμενος βαρηκοΐα. Η κυρία, όμως, ήταν επίμων
και μου πρότεινε να σταλεί συνεργείο στο σπίτι μου,
όπου θα κάνω μια δήλωση με τις απόψεις μου και δεν
θα υπάρξει πρόβλημα εμπλοκής σε διάλογο. Δέχθηκα
με βαριά καρδιά. 

Το συνεργείο (δύο ευγενέστατοι κύριοι) ήλθαν στο
σπίτι μου δύο ώρες ενωρίτερα και μου είπαν ότι η
δήλωσή μου θα γίνει μόλις αρχίσει η εκπομπή. Με
έζωσαν φίδια ανησυχίας και τους είπα να τηλεφωνήσουν
ότι σε διάλογο δεν μετέχω λόγω βαρηκοΐας. Φαίνεται,
όμως, ότι οι δύο πολυθέλγητρες «συντονίστριες» ήσαν
πιο βαρήκοες από εμένα και με ενέπλεξαν σ’ένα διάλογο
με πρόσωπα που μου ήσαν άγνωστα και που σε καμιά
περίπτωση δεν είχα διάθεση ν’ αρχίσω διάλογο μαζί
τους. Και όμως, ο  διάλογος άρχισε, οπότε αναγκάστηκα
να εγκαλέσω στην τάξη έναν από τους συζητητές και
να του συστήσω ευπρέπεια· και ακολούθως, στρεφό-
μενος προς τις χαριτόβρυτες «συντονίστριες», τους δή-
λωσα κοφτά ότι παραβιάζουν κατάφωρα τη δημοσιο-
γραφική δεοντολογία, διότι –παρά τη ρητή δέσμευσή
τους- με υποχρέωσαν να δημοσιοποιήσω κάτι που απο-
τελεί προσωπικό μου «δεδομένο».

Ακολούθως, παρακάλεσα τα δύο μέλη του συνεργείου
να απέλθουν. Έτσι άφησα το πεδίο ελεύθερο στους
συζητητές και στις «κυρίες» να πουν ό,τι θέλουν. Πρό-
φθασα, όμως, να πω μερικά πράγματα,  που είναι
χρήσιμο να διαβασθούν, γιατί, όπως με πληροφόρησαν,
κάποιος από το «συνεργείο» μου καταλόγισε φανατισμό
και κάτι άλλο βαρύτερο. 

Η δήλωσή μου -όπως την θυμάμαι- περιείχε τα ακό-
λουθα ερωτηματικά σημεία: 

Πρώτον, σέβομαι τις θρησκευτικές ευαισθησίες και
τις θρησκευτικές ανάγκες παντός ανθρώπου, αλλ’ αφε-

λώς διερωτώμαι: σε ποιούς θα ανήκει θρησκευτικά το
εν λόγω τζαμί; Στους Σουνίτες ή στους Σιίτες; Ή, μήπως,
σε κάποια  άλλη  από τίς δεκάδες μουσουλμανικές σέ-
χτες; Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μονοιάσουν
στις χώρες τους και θα μονοιάσουν στην Ελλάδα;
Μήπως υπάρχει κίνδυνος να έχουμε φαινόμενα Βαγδάτης; 

Δεύτερον, εν ημέρες κρίσεως, όταν δεν έχουμε χρή-
ματα να επισκευάσουμε και να αποκαταστήσουμε την
Μητρόπολη (15 χρόνια είναι γιαπί), μας περισσεύουν
λεφτά για να φτιάξουμε πολυτελές τζαμί; 

Τρίτον, ποιά εκκλησία των Αθηνών διαθέτει την οικο-
πεδική έκταση που θα διαθέτει
το υπό ανέγερση τζαμί; (Όπως
με έχουν πληροφορήσει από-
στρατοι αξιωματικοί του Πολε-
μικού Ναυτικού, στο οποίο ανήκε
ο χώρος, πρόκειται για μια έκτα-
ση 20-23 στρεμμάτων. Ίσως να
κάνουν λάθος. Αλλά το χώρο
τον έχω επισκεφθεί και είναι
εξαιρετικά ευρύς). 

Τέταρτον, ο εισερχόμενος
στην Αθήνα μέσω της Ιεράς
Οδού και  της Λεωφόρου Καβά-
λας, πρώτα θα βλέπει το τζαμί και μετά την Ακρόπολη.
Ποιά εντύπωση θα προκαλεί στον ξένον επισκέπτη,
όταν θα βλέπει στις πύλες των Αθηνών το συναθροισμένο
πλήθος των μουσουλμάνων; Αφήνω την απάντηση
στον αναγνώστη. 

Πέμπτον, πόσο κοστολογήθηκε η εκχωρηθείσα από
το Πολεμικό Ναυτικό οικοπεδική έκταση; Και ποιοί ήσαν
οι υπογράψαντες πολιτικοί και στρατιωτικοί; Μήπως κά-
ποιος εξ αυτών φιλοξενείται ή πρέπει να φιλοξενηθεί

στον Κορυδαλλό; Διότι, όπως, μου έχουν εκμυστηρευθεί
παλαιοί αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, η έκταση
δόθηκε «μπίρ παρά». Στο ένα πέμπτο της αξίας της!

Έκτον, το και σοβαρότεροn: Τι θα συμβεί αν κάποιος
χριστιανός θρησκομανής ή κάποιος χουλιγκάνος ή (αυτό
κυρίως) κάποιος προβοκάτορας γράψει κάποια νύκτα
κάτι αισχρό για τη μουσουλμανική θρησκεία ή φτιάξει
μια καρικατούρα του Μωάμεθ; Δεν θα ξεσηκωθεί
εναντίον μας όλο το Ισλάμ; Εδώ οι εγχώριοι βάρβαροι
δεν σέβονται τα πιο ιερά μας μνημεία και θα σεβασθούν
το τζαμί;

Μήπως κάτι τέτοιες βλακώδεις ή προβοκατόρικες
ενέργειες, θα δίνουν το πρόσχημα στην Τουρκία (διότι
αυτή ουσιαστικά θα είναι ο διαφεντευτής του τζαμιού),
να επεμβαίνει στα εσωτερικά μας; Ας θυμηθούμε τι
έγινε το 1955 με κάποια αισχρογραφήματα στη φερόμενη
σαν οικία του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Ξεσηκώθηκαν
τα άγνωμα πλήθη της Πόλης και αφάνισαν καθετί χρι-
στιανικό στην Βασιλεύουσα. Από καταστήματα μέχρι
τάφους. 

Και κάτι που δεν πρόφθασα να πω: Ακούω να λέγεται
ότι θα αναβαθμισθεί η περιοχή χάρη στο τζαμί. Οι λέ-

γοντες αυτό, χωρίς να έχουν πρό-
θεση να κάνουν χιούμορ, αυτό
τελικά πετυχαίνουν. Αν θέλουμε
αναβάθμιση της περιοχής, θα
μπορούσαμε στο χώρο αυτό να
μεταφέρουμε τον κρυμμένο κά-
που στο Ζάππειο ανδριάντα του
Καραϊσκάκη, που έδωσε στο χώρο
αυτό την πρώτη του μάχη στην
Αττική (Μάχη Χαϊδαρίου, 6-8 Αυ-
γούστου 1826) και ο οποίος την
επόμενη χρονιά έδωσε τη ζωή του
για την ελευθερία των Αθηνών. 

Και κάτι σαν επίλογος: Διαλαλούμε “urbi et orbi” ότι
η Αθήνα είναι η πόλη που γέννησε τη δημοκρατία.
Αυτός που θεμελίωσε τη δημοκρατία ήταν ο Κλεισθένης.
Ανδριάντας του Κλεισθένη δεν υπάρχει πουθενά στην
Αθήνα. Μήπως είναι καιρός να στηθεί εκεί που πρόκειται
να φτιαχτεί το τζαμί; Έτσι οι ξένοι (και οι εντόπιοι), που
φθάνουν στην Αθήνα, θα θυμούνται ότι στην πόλη
αυτή γεννήθηκε η δημοκρατία και όχι το... Ισλάμ! 

Αυτός που θεμελίωσε

τη δημοκρατία ήταν

ο Κλεισθένης. Ανδριάντας του

Κλεισθένη δεν υπάρχει πουθενά

στην Αθήνα. Μήπως είναι καιρός

να στηθεί εκεί που πρόκειται να

φτιαχτεί το τζαμί; 

Του
Σαράντου Ι. Καργάκου

Ιστορικού - Συγγραφέως

Το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα, που αντιμετωπίζει σή-
μερα η Χώρα μας, πέραν της οικονομικής κατάρρευ-

σης και ενδεχομένως, μάλιστα και αυτής ακόμα της
πραγματικής χρεοκοπίας, δεν μπορεί να είναι άλλο,
από το Δημογραφικό, το οποίον παίρνει τέτοιες δραμα-
τικές διαστάσεις, που βαδίζουμε ήδη σε μία μη ανα-
στρέψιμη εθνική συρρίκνωση. Για όλα τα δεινά, που μα-
στίζουν καθημερινά τη Χώρα μας, όπως ανεργία, μεγά-
λη φτώχεια, ανασφάλεια, οικονομική δυσπραγία, μπο-
ρούμε να δανεισθούμε σε τελευταία ανάλυση, ακόμα
και χρόνο από το μέλλον, για το δημογραφικό όμως,
όπως θα εξηγήσω πιο κάτω, ΟΧΙ.

Και ενώ τα δυσμενέστατα δημογραφικά στοιχεία εί-
ναι γνωστά και στην Κυβέρνηση αλλά και σε όλα τα πο-
λιτικά Κόμματα της Χώρας, και καθημερινά γίνονται
ατέρμονες συζητήσεις επί παντός επιστητού και ο λα-
ός μας να έχει διχασθεί σε μνημονιακούς και αντιμνη-
μονιακούς και στην κυριολεξία, να τα έχει τελείως χα-
μένα και μπερδεμένα, εντούτοις όμως, κουβέντα δεν
γίνεται από κανέναν και από πουθενά, για το πελώριο
αυτό πρόβλημα που κατακαίει τις σάρκες και τα σπλά-
χνα του Έθνους μας.

Τρανό παράδειγμα για την πλήρη αυτή αδιαφορία, εί-
ναι ότι πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ),
με μία αψυχολόγητη απόφασή του, απαγόρευσε την
προνομιακή εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, παιδιών πολυτέ-
κνων οικογενειών, επειδή παραβιάζεται έτσι, η συνταγ-
ματική αρχή της ισότητας. Η απόφαση αυτή, δείχνει με
πόση στενοκεφαλιά προσεγγίζεται το μείζον εθνικό
αυτό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, που υπονο-
μεύει ως «Ωρολογιακή Βόμβα», την Εθνική μας ύπαρξη.

Το 2001, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός της χώρας

μας ήταν 10.964.020 κάτοικοι και το 2011, 10.815.197.
Δηλαδή λιγότεροι από το 2001 κατά 148.823. Στον
πληθυσμό αυτόν (10.814.197), οι 912.920 είναι αλλο-
δαποί, που τούτο σημαίνει ότι το 10% του πληθυσμού
μας είναι αλλοδαποί και το πλείστον αυτού μουσουλ-
μάνοι. Το 2009 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν 117.993
και οι θάνατοι 108.316. Πληθυσμιακό πλεόνασμα 9.677
άνθρωποι. Το 2012 οι γεννήσεις όμως, έπεσαν δραμα-
τικά στις 100.371 και οι θάνατοι ανέβηκαν στις 116.668.
Πληθυσμιακό έλλειμμα 16.297 άνθρωποι. Σε διάστημα
μόλις τεσσάρων ετών, οι γεννήσεις μειώθηκαν δραστι-
κά κατά 17.622 άτομα και οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά
8.352 άτομα. Στις γεννήσεις του 2012 οι 15.520 προήλ-
θαν από αλλοδαπές μητέρες και επομένως από Ελλη-
νίδες μητέρες ήσαν μόνον 84.851. Βλέπουμε επομέ-
νως ότι συνεπεία της οικονομικής κρίσης που μαστίζει
τη Χώρα μας, έχουμε την δραστική μείωση των γεννή-
σεων και σημαντική αύξηση των θανάτων. Συνεπώς για
τη Χώρα μας είναι: 116.668 θάνατοι μείον 84.851 γεν-
νήσεις από Ελληνίδες μητέρες ίσον 31.817 οι οποίοι
στην συντριπτική τους πλειοψηφία τουλάχιστον 30.000

είναι Έλληνες. Και αυτό από μόνο του, τα λέει και τα εξη-
γεί όλα. (30.000 περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις
για το έτος 2012).

Έχουμε 2.884.000 συνταξιούχους, μόλις 3.300.000
εργαζόμενους και 1.500.000 ανέργους, σε σύνολο
πληθυσμού, 10.815.197 συμπεριλαμβανομένων και
των αλλοδαπών 912.920. Γίνεται εύκολα αντιληπτό
ότι, βαδίζουμε ήδη, προς δραματική εθνική συρρίκνω-
ση. Τα ασφαλιστικά μας ταμεία οδηγούνται και αυτά σε
κατάρρευση, γιατί από τη μία φορτώνονται κάθε χρόνο
χιλιάδες νέους συνταξιούχους και από την άλλη, μει-
ώνονται δραστικά τα εισοδήματά τους, καθώς περιορί-
ζεται συνεχώς, ο αριθμός των ασφαλιζόμενων εργαζο-
μένων, λόγω γήρανσης του πληθυσμού, της μεγάλης
ανεργίας και της μαύρης εργασίας.

Εάν συνεχισθεί αυτή η εξέλιξη, που όπως φαίνεται,
δεν αλλάζει αλλά απεναντίας συνέχεια θα επιδεινώνε-
ται, η όλη κατάσταση γίνεται μη αναστρέψιμη, η Χώρα
μας, το Γηροκομείο της Ευρώπης και θα είναι θέμα χρό-
νου, πλέον πότε θα γίνει η αναμενόμενη, αλλοίωση
των δημογραφικών μας στοιχείων και οι Έλληνες αφού
γίνουμε πρώτα μειοψηφία στην Πατρίδα μας, στη συνέ-
χεια θα αφομοιωθούμε οριστικά πλέον από το συνον-
θύλευμα των αλλοδαπών, που τούτο σημαίνει με μα-
θηματική πλέον ακρίβεια και χωρίς κανένα ίχνος υπερ-
βολής, παντελή εξαφάνιση του Έθνους μας από τον
Παγκόσμιο χάρτη της Γης.

Τι πρέπει να γίνει επ’ αυτού; Ας το ψάξουν ακόμα κα-
λύτερα, οι Κυβερνώντες. Αυτή εξάλλου είναι η δουλειά
τους. Και γι’ αυτό ήλθαν στην εξουσία, για να σώσουν
πραγματικά την Πατρίδα μας και όχι την παρτίδα τους.

Δημογραφική  Βόμβα Του
Μιχαήλ Γκρίλλα

Σμήναρχου ε.α. 1ης ΣΥΔ



Το πώς γεμίζει η χώρα μας από λαθραίους πάσης φυ-
λής και αντίληψης σεβασμού Αξιών ζωής και Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων, είναι γνωστό πλέον σε όλους και
όλοι το βιώνουμε. Ολόκληρες Κοινότητες μεταναστών,
κατά το πλείστον λαθραίων, αναπτύσσονται σε κεντρι-
κές περιοχές της Πρωτεύουσας και άλλων μεγάλων πό-
λεων. Συχνά παρακολουθύμε πως σε ληστείες, δολο-
φονίες, απαγωγές, εκβιασμούς και πολλά άλλα εγκλη-
ματα, η συμμετοχή ή και η όλη οργάνωση και εκτέλεση,
ανήκει αποκλειστικά σε παράνομους μετανάστες, αφό-
του η Πατρίδα μας γέμισε λαθραίους. Παράλληλα, γκέ-
το μεταναστών δημιουργούνται σε περιοχές και η εκεί
πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών είναι πολύ δύσκολη ή
και απαγορευμένη. Σε λίγα χρόνια, όπως πάμε, στην Ελ-
λάδα θα υπάρχουν μόνο ξένοι μετανάστες και ίσως κά-
ποιοι Έλληνες μειοψηφούντες στην ίδια μας την Πατρί-
δα. Έτσι, είναι πιθανόν να επιτύχουν αυτό που κάποτε ο
Κίσσινγκερ είχε δηλώσει με απλά λόγια ότι: «Για να υπο-
τάξετε τους Έλληνες, πρέπει να αλλοιώσετε ή και να
εξαφανίσετε την ιστορία τους, την γλώσσα τους, τον
πολιτισμό τους, την θρησκεία τους, και γενικά τα πι-
στεύω τους». Και με όλα αυτά, οι εδώ Κυβερνώντες και
όχι μόνο, περί άλλα τυρβάζουν. Η δε, υποτίθεται αλλη-
λέγγυα, Ε.Ε., ευαισθητοποιείται με όλα αυτά τα κύματα
των λαθραίων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Αν-
θρώπινο πολιτισμό και συχνά εκτοξεύουν εναντίον μας,
διάφορες κατηγορίες. Για να επιτρέψουν όμως την προ-

ώθησή τους στις δικές τους χώρες, ούτε λόγος. Υποκρι-
τές, Γραμματείς και Φαρισαίοι!

Και πολλά όμως από τα εδώ κατευθυνόμενα ΜΜΕ, σε
κάθε περίπτωση θα κατηγορήσουν με πομπώδεις φρά-
σεις και χωρίς ίχνος αιδούς, τα αρμόδια όργανα της Πα-
τρίδος μας που έχουν ως αποστολή, την διαφύλαξη
των συνόρων μας, από κάθε λαθραίο ή επίβουλο της
κυριαρχίας μας, και εργάζονται υπό λίαν αντίξοες συν-
θήκες και σχεδόν ανύπαρκτες αμοιβές που ούτε καν
προσεγγίζουν τα προβλεπόμενα σε σχετική παράγρα-
φο, στο Άρθρο 22 του Συντάγματος. Βολεμένοι κάποιοι
και κάποιες στην αναπαυτική πολυθρόνα τους, θα υιο-
θετήσουν και θα προβάλουν κατά κόρον, διάφορες κα-
τηγορίες που εκτοξεύουν εναντίον της χώρας που τους
φιλοξενεί, ένιοι μετανάστες χωρίς αίσθηση Πατρίδος.
Φαίνεται ότι όλοι αυτοί, ευαισθητοποιούνται μόνο για τα
δικαιώματα των παρανόμων. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
των Ελλήνων πολιτών, που υφίστανται πολλά δεινά,
πότε άραγε θα αρχίσουν να τα υπολογίζουν και να τα
σέβονται; Πότε θα δείξουν την απλή θέση τους οι εδώ
ιθύνοντες να δηλώσουν ξεκάθαρα προς όλους αυτούς,
ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η ιστορία της, ο πο-
λιτισμός της, η γλώσσα της η Ελληνική, η Θρησκεία της,

τα πιστεύω της και όποιος επιθυμεί να παραμείνει εδώ,
υποχρεούται να συμμορφωθεί στα δικά της δεδομένα,
άλλως έχει όλο το ελεύθερο να φύγει, όπως εδήλωσε
πρόσφατα προς όλους τους μετανάστες, η πρωθυ-
πουργός της Αυστραλίας για την χώρα της και ουδείς
ετόλμησε όχι να την κατηγορήσει, αλλά ουτε έστω να
την σχολιάσει; Πότε θα απαιτήσουμε από όλους τους
εταίρους μας στην Ε.Ε., ότι δεν μπορούμε να αποτελού-
με το ανάχωμα όλων αυτών των κυμάτων λαθρομετα-
ναστών για να προστατεύσουμε τις δικές τους χώρες
και παράλληλα, να μας παρατηρούν για μη σεβασμό
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Μαθήματα ευαισθησίας στους συνανθρώπους μας
κύριοι και κυρίες της Ε.Ε. και όχι μόνο, δεν δεχόμαστε
από όλους εσάς. Η ιστορία σας και η ιστορία μας, το έχει
ήδη δείξει. Όση προσπάθεια κι αν καταβάλλετε για να
την αλλοιώσετε, με την συνδρομή και κάποιων ελαχί-
στων εδώ εντεταλμένων σας, δεν θα το επιτύχετε. Η
ιστορία έχει καταγραφεί, ούτε αλλοιώνεται, ούτε λη-
σμονείται, και η δική μας αποτελεί παγκόσμιο παράδειγ-
μα για Δημοκρατία και ελευθερία των λαών, ακόμη και
σήμερα, το 2014.
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Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Μετανάστες, Ε.Ε. και ΜΜΕ

Του
Δημ. Σχίζα

Σμήναρχου ε.α.

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την ημέρα που
διέρρευσε  η απόφαση του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτΕ)  για την αντισυνταγματικότητα των μει-
ώσεων στους μισθούς των στρατιωτικών και των στε-
λεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Η απόφαση έχει «διαρ-
ρεύσει» στα ΜΜΕ από 20 Ιαν. 2014 «…..ύστερα από
την απόφαση των ανώτατων δικαστών να κρίνουν αν-
τισυνταγματικές τις μνημονιακές περικοπές που επι-
βλήθηκαν από το τέλος του 2012 και μετά στο σύνολο
των ενστόλων. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού
Δικαστηρίου σε διάσκεψή της κεκλεισμένων των θυρών,
αποφάσισε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ότι οι
επίμαχες περικοπές δεν είναι συμβατές με το Σύνταγμα».  

Η Κυβέρνηση γνωρίζει την απόφαση (Ευαγγ. Βενιζέλος
12/3/2014: «εφόσον οι στρατιωτικοί έχουν να αναμένουν
κάτι από την απόφαση του ΣτΕ, καλό θα είναι τα
χρήματα που θα πήγαιναν σ’ αυτούς να δοθούν σε
άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»). Στο μεσοπρόθεσμο
ουδεμία σχετική πρόβλεψη υπάρχει.  Θα μπορούσε κά-
ποιος να υποστηρίξει, ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η
σχετική απόφαση. Όλα αυτά πιθανόν να μην δημιουρ-
γούσαν ανησυχία αν δεν διέρρεαν στα ΜΜΕ ότι «εάν το
Συμβούλιο της Επικρατείας βγάλει μια απόφαση και αυτή
τελεσιδικήσει, το κόστος που θα προκύψει δεν μπορεί να
καλυφθεί είτε με αύξηση φόρων είτε με μείωση δαπανών.
Θα αντιμετωπισθεί μέσα στην εισοδηματική ομάδα που
αφορά».(http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&su-
bid=2&pubid=113249049 ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 2/4/2014)

Όπως πληροφορούμεθα όμως, τα παραπάνω δεν
είναι απλή διαρροή, αλλά προβλέπονται στην αναθε-
ωρημένη συμφωνία με την τρόικα που έχει υπογράψει
η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία συμφωνία αναμένεται
να κοινοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών. Εδώ έγ-
κειται η μεγάλη μας ανησυχία. Τι θα συμβεί εάν η από-
φαση του ΣτΕ  εκδοθεί μετά την κοινοποίηση της ανα-
θεωρημένης συμφωνίας με την τρόικα; Και επειδή η
απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να εφαρμοσθεί, θα απαιτηθεί
η εξεύρεση των αναγκαίων πιστώσεων για την υλοποίηση
της. Τι θα γίνει όμως αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες
και απαιτηθεί να «αντιμετωπισθεί το κόστος μέσα στην
εισοδηματική ομάδα που αφορά»; Υπάρχει πρόβλεψη;

‘Η θα οδηγηθούμε πάλι σε σενάρια «κατάργησης μι-
σθολογικών προαγωγών» κλπ. που στην πραγματικότητα
θα είναι «έμμεση» κατάργηση της απόφασης του ΣτΕ;
Ο ουσιαστικός σεβασμός των αποφάσεων της δικαιο-
σύνης  από το Κράτος, είναι αναγκαία προϋπόθεση εύ-
ρυθμης λειτουργίας του

Από τη Βουλή ψηφίστηκε το Μάιο το «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018». Σε
ότι αφορά τις Πρωτογενείς Δαπάνες μισθών και συντά-
ξεων το «Μεσοπρόθεσμο 2015-2018» αναφέρει ότι  για
το έτος 2012 ήταν 20,5 δισεκατ. ευρώ, για το έτος
2013 ήταν 18,4 δις ευρώ (μείωση  2,1 δις ευρώ), ενώ
η εκτίμηση για το 2014 είναι 18,3 εκατ. ευρώ (η
εκτίμηση για τα υπόλοιπα έτη 2015-2018 είναι της
τάξης των 18,1 δις ευρώ). Σε αυτές τις δαπάνες έχουν
περιληφθεί 120,6 εκατ. ευρώ λόγω της καταβολής
αναδρομικών αποδοχών και διαφορών ετησίων απο-
δοχών στους εν ενεργεία δικαστικούς. Επίσης 48,72
εκατ. ευρώ για διαφορά επί ετησίων (έτους 2014) και
αναδρομικών συντάξεων δικαστικών, ως αποτέλεσμα
της σχετικής απόφασης του Μισθοδικείου, η οποία εκ-
δόθηκε και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών
τον Απρίλιο. Σωστό και δίκαιο να γίνονται σεβαστές οι
αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θα πράξει το ίδιο η Κυ-
βέρνηση για τους Στρατιωτικούς και τα Στελέχη των
Σωμάτων Ασφαλείας; Δικαιολογίες ότι είναι πολλά τα
χρήματα δεν ευσταθούν.  Ας μην ξεχνούν ότι στο πρω-

τογενές πλεόνασμα του 2013 «συνέβαλαν» λόγω των
εξοντωτικών μειώσεων μισθών και συντάξεων, τα εν
ενεργεία και εν αποστρατεία   στελέχη ΕΔ και ΣΑ με
πάνω από 350 εκατ. ευρώ (συνταξιούχοι 241 εκατ., εν
ενεργεία 118 εκατ.) λόγω μισθολογίου και 260 εκατ.
ευρώ οι συνταξιούχοι από τη 2η μείωση του Ν.
4093/2012 (5-10-15 %), ήτοι αθροιστικά 610 εκατ.,
από τα συνολικά 2,1 δις που μειώθηκαν στις πρωτογενείς
δαπάνες (μισθών - συντάξεων). Το κόστος για τον προ-
ϋπολογισμό βέβαια θα είναι πολύ λιγότερο, διότι η
απόφαση του ΣτΕ διαφαίνεται ότι θα αφορά μόνο το
μισθολόγιο, τα αναδρομικά θα υποστούν τη φορολόγηση
του 20%, θα αυξηθούν αναλογικά οι αλλεπάλληλες
μειώσεις των συνταξιούχων (Ν.3865/2010 ΕΑΣ,
Ν.4024/2011, Ν.4051/2012, Ν 4093/2012) και η φορο-
λογία τους κλπ. Να μην ξεχνούν οι αρμόδιοι ότι διάφορα
επίσης ποσά «μεταφέρθηκαν» από ΥΠΕΘΑ στο Υπ. Οικο-
νομικών για να καλύψουν «τρύπες» όπως πχ 100 εκατ.
τον Ιούλ. 2013 για τον ΦΠΑ κλπ. 

Όταν υπάρξουν τελεσίδικες αποφάσεις, η κυβέρνηση
έχει δεσμευθεί ότι θα καλύψει το όποιο κενό προκύψει.
Ελπίζουμε να το θυμάται όταν έλθει εκείνη η ώρα!   ΝΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ που έχει συντε-
λεσθεί κατά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας και να μην προβεί σε διά-
φορες «μεθοδεύσεις» ή «να ενεργοποιήσει τον κοινωνικού
αυτοματισμό», που έχει γίνει τελευταία προσφιλής μέ-
θοδός της. Θα πρότεινα μάλιστα όλα αυτά να μην
γίνουν προεκλογικά και εννοώ τις Εθνικές εκλογές.
Διότι όλοι πλέον έχουμε μνήμη, «μπουχτίσαμε» από
υποσχέσεις και «μισθολόγια ξεχασμένα στα συρτάρια».
Η οργή, η αγανάκτηση και η δυσπιστία έχουν ξεχειλίσει!!
Πέραν αυτών ας κατανοήσουν άπαντες ότι δεν είναι
αύξηση. Δεν ζητήσαμε αύξηση με τις προσφυγές. Δι-
καιοσύνη σε σχέση με όλες τις εργασιακές ομάδες ζη-
τήσαμε και μερική αποκατάσταση   των υπερβολικών
και άδικων μειώσεων που έχουμε υποστεί.

* Ο κ.Νικολόπουλος είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

Τακτικό μέλος Αεροπορικής Ακαδημίας της Ελλάδος

Αναμένοντας την απόφαση

του Συμβουλίου της Επικρατείας

Του
B. Nικολόπουλου*

Ταξιάρχου ε.α.
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Ο Αεροπόρος Κληρίδης
(Ιπτάμενος Ραδιοναυτίλος)

και η κατάρριψή του
Οπατριώτης μου και φίλος  μου Αντισμή-

ναρχος ε.α Μιλτιάδης Βρούβας. μου έστειλε
ένα απόκομμα από την εφημερίδα Καθημερινή
που περιείχε μία επιστολή του Δρ  ΒΑΣΙΛΗ
ΣΙΤΑΡΑ  ιστορικού της Αεροπορίας με τον τίτλο
« Ο αεροπόρος Κληρίδης και  η κατάρριψη
του». Η επιστολή αυτή δημοσιεύθηκε στην
εφημερίδα στις 21 Νοεμβρίου 2013 δηλαδή μία εβδομάδα
μετά τον θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
(15-11-2013). Το κείμενο της επιστολής είναι επακριβώς το
ακόλουθο χωρίς τις φωτογραφίες. 

«Μια σημαντική στιγμή στη ζωή του Γλαύκου Κληρίδη ήταν
η συμμετοχή του στον Β΄ Π.Π. με τα χρώματα της Διοίκησης
Βομβαρδιστικών (Bomber Command) της ένδοξης Βασιλικής
Αεροπορίας (Royal Air Force), στην οποία κατετάγη εθελοντικά
το 1939.Ειδικότερα, αφού ολοκλήρωσε τη σχετική εκπαίδευση,
ο Κληρίδης υπηρέτησε μέχρι το 1942 ως ιπτάμενος ραδιοναυ-
τίλος στην 115η μοίρα της RAF. Η τελευταία στάθμευε στην
αεροπορική βάση Μάρχαμ και ήταν εφοδιασμένη με δικινητήρια
αεροσκάφη τύπου Vickers Wellington.

Ήταν ίσως η πιο επικίνδυνη δουλειά του πολέμου: από τους
125.000 αεροπόρους της Κοινοπολιτείας που πέταξαν στην
Bomber Command από το 1939 ως το 1945, όχι λιγότεροι
από 55.000 ή ποσοστό 44% σκοτώθηκαν στη μάχη και πολλές
χιλιάδες ακόμη αιχμαλωτίστηκαν, όπως ο Κληρίδης.

Ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια της κορύφωσης των αεροπορικών
βομβαρδισμών (1942 και 1943), όταν η Γερμανία ήταν ακόμη
πολύ ισχυρή, ελάχιστα πληρώματα προλάβαιναν να συμπλη-
ρώσουν τις προβλεπόμενες από τη Bomber Command 30
αποστολές, χωρίς να καταρριφθούν στο μεταξύ!

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 26-7-1942, το αεροσκάφος
του 23χρονου Κληρίδη απογειώθηκε μαζί με άλλα δεκατρία
της ίδιας μοίρας, προκειμένου να συμμετάσχει σε έναν από
τους πρώτους μεγάλους βομβαρδισμούς του Αμβούργου (από
403 συνολικά αεροσκάφη). Μετέφερε μια πολύ μεγάλη, για
την εποχή, βόμβα των 1.814 κιλών.

Όμως, η αεράμυνα της γερμανικής πόλης εκείνη τη νύχτα
αμύνθηκε ηρωικά. Τα πυκνά αντιαεροπορικά πυρά  (Flak)
έπληξαν τελικά το Wellington του Κληρίδη στο ρύγχος, με συ-
νέπειες, μεταξύ άλλων, την αχρήστευση του αμυντικού
οπλισμού και την ακούσια έκταση των σκελών του συστήματος
προσγείωσης. Ο ίδιος ο Κληρίδης χτυπήθηκε σοβαρά στο πόδι
και προς στιγμή απώλεσε τις αισθήσεις του, ρίχνοντας στο δά-
πεδο και το καλώδιο ενδοεπικοινωνίας. Όταν λίγο μετά συνήλθε,
το Wellington βρισκόταν σε έντονη βύθιση, με τον πιλότο να
προσπαθεί απεγνωσμένα να το «σηκώσει» . Η προσπάθεια του
Κληρίδη να μιλήσει με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος

απέτυχε, καθώς δεν υπήρχε εν-
δοεπικοινωνία, κάτι το οποίο ο
ίδιος δεν είχε συνειδητοποιήσει.

Τότε λοιπόν ο Κληρίδης, νομί-
ζοντας πως έχουν ήδη εγκατα-
λείψει, εγκατέλειψε επιτυχώς το
αεροσκάφος και άνοιξε το αλεξί-
πτωτο. Στην πραγματικότητα, ο
χειριστής κατάφερε και ανέκτησε
τελικά τον έλεγχο σε χαμηλό ύψος, αν και λίγη ώρα αργότερα
αμφότεροι οι κινητήρες έσβησαν και το Wellington κατέπεσε
στη Βόρεια Θάλασσα. 

Μόλις βρέθηκε στο έδαφος κοντά σε μια πόλη, ο Κληρίδης
είδε τους διερχόμενους Γερμανούς να φωνάζουν «Jude» και
να τον κλωτσάνε, καθώς τον εξέλαβαν για… Εβραίο. Τελικά, η
παρεξήγηση λύθηκε και μεταφέρθηκε στη Βρέμη, όπου το
τραύμα του χειρουργήθηκε. Ήταν πλέον αιχμάλωτος πολέμου
και θα παρέμενε έως το 1945.»

Ερευνώντας
το θέμα βρήκα
ότι ο αναπληρω-
τής καθηγητής
στο Τμήμα Ιστο-
ρίας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου,
Πέτρος Παπαπο-
λυβίου γράφει
επιπρόσθετα τα
εξής: 

Στις 12 Σε-
πτεμβρίου 1942
έφθασε στη Λευ-
κωσία ένα τηλε-
γράφημα από τη
μητέρα του
Γλαύκου Κληρί-
δη, που είχε απο-
κλειστεί από τον
πόλεμο στο Λον-
δίνο, που ανήγ-
γειλε ότι ο Γλαύ-

κος Κληρίδης «σκοτώθηκε εν δράσει», πάνω από εχθρικό
έδαφος, στις 27 Ιουλίου 1942.   

Η αναγγελία του θανάτου του Γλαύκου Κληρίδη δημοσιεύθηκε
σε επιφυλλίδα του  «Φιλελεύθερου», τον Σεπτέμβριο του
1942, και  είχε προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση τότε   στην
Κύπρο. Οι δισέλιδες (λόγω των πολεμικών συνθηκών) κυπριακές
εφημερίδες έγραψαν από την επομένη εκτενή άρθρα και συγ-
κινητικούς επικήδειους για τον νεαρό αεροπόρο.

Στις 3 Οκτωβρίου 1942 η μητέρα του πήρε γράμμα από την
υπηρεσία Αιχμαλώτων του Ερυθρού Σταυρού ότι ο γιος της
ζούσε και ήταν «ελαφρώς τραυματίας» σε στρατόπεδο αιχμα-
λώτων. Τα χαρμόσυνα νέα έφθασαν και στη Λευκωσία τηλε-
γραφικώς. Ο καθηγητής Παπαπολυβίου καταλήγει ότι ως προς
την πολεμική του συμμετοχή ο Γλαύκος Κληρίδης είχε δηλώσει,
ενόσω ήταν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφημ.
«Χαραυγή», 8-5-1995)    «Ναι, θα ξαναπήγαινα να  πολεμήσω
εναντίον  καθεστώτων φασιστικών και ναζιστικών, όπως του
Χίτλερ και του Μουσολίνι, αλλά όταν κανένας σκεφτεί τις
θυσίες εκατομμυρίων ανθρώπων, νομίζω πως δεν μπορεί κα-
νένας να λέγει ότι είναι ευτυχής για το πώς διαμορφώθηκε η
ανθρωπότητα μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.»

Οι πολεμικές υπηρεσίες του κρίθηκαν ως εξαίρετες και δια-
κεκριμένες. Με Βασιλικό Διάταγμα το όνομά του δημοσιεύθηκε
στη “London Gazette” διότι αναφέρθηκε σε πολεμικό ανακοι-
νωθέν για μια εξαίρετη υπηρεσία.

Του
Ασμχου (Ρ) ε.α. Ιωάννη Κρανιά              

Δνοντος Συμβούλου ΕΑΑΑ
και Προέδρου ΣΑΙ Ρ

ΟΙωάννης Φωκάς ή Απόστολος Βαλεριάνος, είναι γνωστός
με το ισπανικό όνομα Χουάν ντε Φούκα (Juan de Fuca: είχε

γεννηθεί στο χωριό Βαλεριάνο στην Κεφαλονιά το 1536 και
πέθανε πιθανόν το 1602 και ήταν ο θαλασσοπόρος, που εξε-
ρεύνησε τις δυτικές ακτές της Β.Αμερικής για λογαριασμό του
Ισπανικού θρόνου. Το όνομά του δόθηκε σε στενό ανάμεσα
στην νήσο Βανκούβερ και των ΗΠΑ το οποίο οδηγεί στο λιμάνι
που οδηγεί στο λιμάνι του Βανκούβερ, αφού ήταν ο πρώτος
που έφτασε εκεί.

Ο Φωκάς ή Βαλεριάνος γεννήθηκε στο χωριό Βαλεριάνο της
Κεφαλονιάς και ήταν ο τέταρτος γιος του Εμμανουήλ Φωκά ή
Φωκά Βαλεριάνου με απώτερη καταγωγή από την Κωνσταντι-
νούπολη.

Νέος ξενιτεύθηκε και εργάσθηκε επί σαράντα χρόνια ως
πλοηγός στον στόλο των Δυτικών Ινδιών της Ισπανίας. Σ’ ένα
του ταξίδι στις Φιλιππίνες το 1587 το πλοίο του η Αγία Άννα
(Santa Anna), το κατέλαβαν άγγλοι και πιάστηκε αιχμάλωτος,
χάνοντας όλες του τις οικονομίες και το φορτίο του πλοίου
αξίας 60.000 δουκάτων. 

Λίγο καιρό αργότερα διέφυγε και το 1588 πήγε στο Μεξικό,
που τότε ονομάζονταν Νέα Ισπανία και ο Ισπανός αντιβασιλέας
του Μεξικού Luis de Velaseo, του έδωσε μία μικρή καραβέλα
με την εντολή να εξερευνήσει τις δυτικές ακτές της Β. Αμερικής
και να βρει τα μυθικά Στενά του Ανιάν (Estrecho de Aniὁn) που
υποτίθεται πως ένωναν τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Στο πρώτο του ταξίδι το 1592 το πλήρωμά του στασίασε,
και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Ακαπούλκο, ενώ στο
δεύτερο ταξίδι του ανέβηκε βόρεια και νόμισε πως πραγματικά
είχε βρει το πέρασμα προς τον Ατλαντικό μεταξύ του 47ου και

48ου γεωγραφικού παραλλήλου. 
Επέστρεψε στο Ακαπούλκο περιμένοντας για δύο χρόνια να

λάβει την ανταμοιβή του για τις ανακαλύψεις του, αλλά χωρίς
αποτέλεσμα και το 1594 έφυγε για την Ισπανία προσδοκώντας
πως θα τον ανταμοίψει ο βασιλιάς στην Ισπανία. Όμως δεν
βρήκε καμία ανταπόκριση και από τον Θρόνο και, απογοητευμένος,
αποφάσισε να αποσυρθεί στην πατρίδα του.

Στην πορεία του προς την Κεφαλονιά πέρασε και από τη
Φλωρεντία και έτυχε να συναντήσει κάποιον John Douglass
που του αφηγήθηκε τις περιπέτειές του. Ο Ντάγκλας του
έδωσε μία συστατική επιστολή και τον έστειλε στον Michael
Lok ή Locke έναν πλούσιο έμπορο και Άγγλο πρόξενο που
έτυχε να βρίσκεται τότε στην Βενετία. Ο Φωκάς εξιστόρησε τις
εξερευνήσεις του και στον Λοκ, ζητώντας από τον τελευταίο
να μεσολαβήσει ώστε η Αγγλία να του χορηγήσει δύο πλοία
για να συνεχίσει τις εξερευνήσεις του. Ο Λοκ προσπάθησε να
έρθει σε επαφή με την Βρεττανική κυβέρνηση, ζητώντας 100
λίρες για να πάει τον Φωκά στην Αγγλία, αλλά η απάντηση κα-
θυστερούσε και ο Φωκάς έφυγε τελικά για τη Κεφαλονιά και ο
Λοκ υπέθεσε πως ο ηλικιωμένος Φωκάς είχε ήδη πεθάνει.

Η ιστορία του Φωκά, πρωτοδημοσιεύθηκε το 1625 στο
βιβλίο του ταξιδιωτικού συγγραφέα Samuel Purchas, 1575-
1626 Hakluytus Posthumus or ‘Purchas His Pilgrimes Contayning
a History of the World in Sea Voyages and Lande Travells by
Englishmen and others. 

Το 1787, ο Άγγλος πλοίαρχος Charles Barkley, αναγνωρίζοντας
τον πορθμό ανάμεσα στην νήσο Βανκούβερ και τη Πολιτεία
Ουάσιγκτον των ΗΠΑ σαν τα μέρη που εξερεύνησε ο Φωκάς
και βάσει των οδηγιών και περιγραφών του, πήγε και πιστοποίησε

την ακρίβεια των περιγραφών του Ελληνα θαλασσοπόρου
έδωσε στην περιοχή το όνομα Στενά του Χουάν ντε Φούκα. Σε
όλους τους παγκόσμιους χάρτες από τότε αναγράφονται ως
Strait of Juan de Fuca, τιμώντας τον Ελληνα θαλασσοπόρο
που τα εξερεύνησε.

Ο Έλληνας θαλασσοπορος που θεωρείται εφάμιλλος των
Κορτέζ και Μπαλμπόα και σε μια εποχή που τα ναυτικά μέσα
ήσαν πρωτόγονα, πραγματοποίησε άθλο για τη ναυτοσύνη, γι’
αυτό και τιμάται παγκοσμίως αλλά επιβεβαίωσε το Οδυσσειακό
χάρισμα του Ελληνα ναυτικού, για τολμηρή και ριψοκίνδυνη
εξερεύνηση,την επιμονή για την κατάκτηση του στόχου σε
πείσμα των όποιων εμποδίων και των ποικίλων αντιξοοτήτων που
ενδεχομένως συναντά κάποιος στη πορεία του και στη ζωή του!

Δυστυχώς το Ελληνικό κράτος αδιαφορεί για την ανάδειξη
ιστορικών ή επιστημονικών γεγονότων που επικυρώνουν το
διαχρονικά ανήσυχο πνεύμα της φυλής και των ανθρώπων
της, μιας φυλής “της Ρωμιοσύνης, της φυλής της συνόκαιρης
του κόσμου” όπως λέει ο μεγάλος Κύπριος ποιητής Βασίλης
Μιχαηλίδης.

Εκ της ΕΑΑΑ

Ιωάννης Φωκάς 
Ο μεγάλος Έλληνας θαλασσοπόρος! 
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Οι Έλληνες - οι αρχαίοι, δυστυχώς, για ‘μας - ήταν οι
πρώτοι που επιχείρησαν να ρίξουν μια αντικειμενική

ματιά, αν όχι θεώρηση, στον κόσμο που τους περιέβαλλε.
Προσπάθησαν, δηλαδή, να καταλάβουν τη θέση των αν-

θρώπων στον κόσμο και τους κανόνες που έπρεπε να διέ-
πουν τις πράξεις τους, με την άσκηση της λογικής, εξ ου και
η αρχή ότι ο άνθρωπος είναι ον λογικό.

Έτσι, καλλιέργησαν ιδέες και θέσεις που έχουν παραμεί-
νει μέχρι σήμερα η βάση κάθε φιλοσοφικού στοχασμού.
Ασχολήθηκαν με την προέλευση του φυσικού χώρου, της
κίνησης των ουράνιων σωμάτων και την προέλευση της
ανθρώπινης φυλής. Ομιλούν και προσδιορίζουν με επιστη-
μονικούς και φιλοσοφικούς όρους, το φυσικό σύμπαν, την
ενέργεια, τη σύγκρουση, την ερμηνεία της ύλης και την
αρμονική μαθηματική κατασκευή της μορφής που προσ-
λαμβάνει η ύλη.

Προσεγγίζουν σχεδόν τα πάντα και στον θεωρητικό και
στον πρακτικό ορθολογιστικό και ενσυνείδητο πραγματι-
σμό. Προσεγγίζουν και ερμηνεύουν τα πάντα - σχεδόν -,
όλα όσα ευρίσκονται και ανήκουν στην επιστήμη σε όλες
τις εκφάνσεις και διαιρέσεις της και, κυρίως, με όλα τα θέ-
ματα, όπως η σκέψη ανάμεσα στην αισθητή πραγματικότη-
τα και τον διαλογισμό.

Ανακαλύπτουν το ωραίο, το δίκαιο και το ηθικό. Αυτές οι
πρώτες απόπειρες πραγματικής φιλοσοφικής σκέψης
ενάντια στον παραλογισμό και την ασυναρτησία της παρα-
δοσιακής μυθολογίας και των υλιστικών αξιών, αποτέλε-
σαν πραγματικά μια επανάσταση, που επρόκειτο δυστυ-
χώς, να την πληγώσει θανάσιμα η εποχή μας.

Ποια είναι η εποχή μας;
Η εποχή του μηδενισμού, της αμάθειας και της παράλο-

γης συμπεριφοράς που οδηγεί μοιραία στη σύγκρουση και
την καταστροφή. Καταστροφή αρχών, αξιών, πιστεύω και
κυρίως προσδοκίας, ελπίδας και ονείρου.

Αυτή την εποχή, λοιπόν, που καλλιεργεί την επίδειξη του
κενού, τη μισαλλοδοξία της μιζέριας και την πνευματική
ανυπαρξία, με την καλλιέργεια της βαρβαρότητας και των

ενστίκτων, προσπαθεί η γενιά μας να τη φορτώσει στους
νέους. Η γενιά μας, εκτός των άλλων, είναι και δειλή, με
αφοριστικά ευχέλαια προσπαθεί να λυτρωθεί από τις
αμαρτίες της. Δημιουργεί στους νέους ανθρώπους συναι-
σθηματική στέρηση, τους οδηγεί σε ανεπαρκή ικανότητα
αντίδρασης απέναντι στο δίπολο ευχαρίστησης - πόνου,
που είναι η συναισθηματικότητα και, βεβαίως, στην πράξη
η συναισθηματική στέρηση του νέου τραβάει την προσοχή
μόνον όταν μεταφράζεται σε ενόχληση για τη ζωή των γύρω,
άρα ο χαρακτηρισμος του αντικειμένου είναι εύκολος και “βο-
λικός”.

Τι θέλουν οι νέοι
Οι νέοι θέλουν να ολοκληρωθούν, θέλουν να βιώσουν

τις αιώνιες αξίες στον χώρο και τον χρόνο, σε δρώσα πολι-
τιστικη πραγματικότητα, γιατί πνευματικός πολιτισμός εί-
ναι ακριβώς το ολοκλήρωμα των αξιών. Αντ’ αυτού η πολι-
τεία, το σχολείο, η πνευματική εκκλησία, οι γονείς - απαί-
δευτοι - τους διευκολύνουν στην εποχή της απαξίωσης,
του μηδενισμού, της άρνησης. Αλλά η εξελικτική πορεία
του ανθρώπου οφείλεται στην πνευματική φύση του. Ο
άνθρωπος είναι ζώο διφυές, προικισμένο με συνείδηση,
λογική νόηση προς γνώση, οσμή και δημιουργική ικανότη-
τα. Τι λείπει; ο λόγος, η συζήτηση, το παράδειγμα. Ο λόγος
που είναι το Υπερκόσμιο Πνεύμα που κινεί, γονιμοποιεί και
κατευθύνει την ύλη του απείρου, η ύψιστη πηγή του ρυθ-
μού της δημιουργίας και της αιωνιότητας.

Λείπει ο Λόγος και το Πρότυπο
Λείπει ο λόγος του σχολείου, ο λόγος του γονιού, ο λό-

γος του παπά, ο λόγος της ιστορίας, της παράδοσης... του
κράτους. Λείπει ο ήρωας, το πρότυπο, ο πρωταθλητής. Ο λό-
γος, ο υπερκόσμιος, που μοίρα του είναι η λογική νόηση και η
ανεξάντλητη πολιτιστική πηγή για αγώνες στο ωραίο, το κα-
λό, το δίκαιο, την κοινωνική επιβεβαίωση, τη δημιουργία.

Ποιος διδάσκει αυτό το λόγο; Το σχολείο, που επανα-
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό; Η πολιτεία,
που “πλέον” θεωρείται φορέας ιδιαίτερων συμφερόντων;
Οι γονείς, που με τις “ανέσεις” απλώς εξαγοράζουν τη σιω-
πή και ανοχή των παιδιών τους; Ποιος θα διδάξει τον λόγο,
το πρότυπο;... Οι “δάσκαλοι”, που είναι σήμερα πολιτικοί ή
αποβλακωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς γνώσεις, ευαι-
σθησίες, και, κυρίως, αίσθημα ευθύνης και διαβιούν τις θε-
ραπαινίδες της εξουσίας. Οι γονείς “παλεύουν” για καλύτε-
ρο σπίτι, καλύτερο αυτοκίνητο και ενίοτε “καλύτερο παιδί”
με την έννοια ότι πέρασε τις εξετάσεις στη Δέσμη και άρα
κορυφώνει την αλαζονική συμπεριφορά της μαμάς.

Ο πολιτισμός, όμως, είναι το σύνολο των πνευματικών
και υλικών αγαθών. Ο πολιτισμός διαιρείται σε πνευματικό
και μηχανικό ή υλικό πολιτισμό. Σε υποκειμενικό - εσωτερι-
κή πρόοδο - και σε αντικειμενικό - εξωτερική πρόοδο.

Ο Επίκουρος ανέπτυξε τη θεωρία - την οποία πιστεύω και
διδάσκω - σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη ψυχή δεν
έλαβε καμμία δεξιότητα και τέχνη από υπερκόσμιες δυνά-
μεις, αντ’ αυτού ο μεγάλος φιλόσοφος λέει ότι οι “δεξιό-
τητες και οι τέχνες δεν εδωρήθηκαν παρά των Θεών ή των
θείων όντων, τον άνθρωπο δίδαξαν τα αντικειμενα, τα γε-
γονότα και οι συμπτώσεις”. Έτσι ο άνθρωπο βάδισε σε μύ-
ριες πεπλανημένες οδούς, ωθούμενος από τη φύση και τις
ανάγκες του, σε τυφλές απόπειρες, ανακάλυψε τέλος το
ορθόν, το οποίο διατηρήθηκε λόγω της πραγματικής και
της κατάλληλης αξίας του, χρησιμοποιήθηκε και βελ-
τιώθηκε από την σκέψη αλλού μεν, ταχέως, αλλού δε,
βραδέως, κατά περίπτωση στην πορεία του μεγάλου
χρόνου”. Τάδε έφη Επίκουρος.

Έ ν α  « κ α τ η γ ο ρ ώ »  γ ι α  τ η  γ ε ν ι ά  μ α ς

«ΕΓΩ» και οι «ΑΛΛΟΙ», σήμερα και ίσως... αύριο
Του

Μιχάλη-Θαλή Πουλαντζά
Καθηγητή Κοινωνιολογίας Παν/μίου Ρώμης

Οι αναζητήσεις των νέων:
• Μια βαθειά κοινωνιολογική ματιά

για το πώς σκέπτονται σήμερα οι νέοι

• Ένα αμείλικτο κατηγορώ για τη γενιά μας

• Αφήστε τους νέους ελεύθερους

να αποκτήσουν την πολιτισμική ταυτότητα

της εποχής τους, για να την αλλάξουν!

Το Αξίωμα Προϋποθέτει Ευθύνη. Η Ευθύνη προϋποθέτει Πνευματικά, Ψυχικά και Ηθικά  προσόντα.
Προσωπικότητες είναι μόνο οι υπεύθυνοι. Οι ανεύθυνοι είναι απλώς άτομα. Εκ της ΕΑΑΑ

Ηανθρωπότητα έχει γνωρίσει πολλές φορές δοκιμασίες,
καταστροφές, λεηλασίες, πείνες, λοιμούς, καταποντι-

σμούς, σεισμούς, καύσωνες, πολικά ψύχη και κάθε λογής
συμφορές. Ποτέ η πορεία των ανθρώπων πάνω στη γη δεν
ήταν απαλλαγμένη από κάθε είδους βάσανα και περιπέτειες.
Άλλοτε από φυσικά και άλλοτε από κοινωνικά αίτια. Και τα
μεν φυσικά αίτια υπερβαίνουν την ανθρώπινη δυνατότητα
για δαμασμό τους.

Πώς να δαμάσει ο ασήμαντος ανθρωπάκος την οργή του
Εγκέλαδου; Πώς να αντιμετωπίσει ο μικρός το δέμας θνητός
τις αστραπές και τους κεραυνούς του οργισμένου Δία, τις
μέρες του συννεφιασμένου ουρανού; Τι μπορεί να κάνει ο
ουτιδανός ένοικος του πλανήτη, όταν ένας τυφώνας, εκα-
τοντάδων χιλιομέτρων ωριαίος, κάνει τον… περίπατό του
πάνω στη γη; Τίποτα ή σχεδόν τίποτα! Λουφάζει τρομαγμένος
και περιμένει να περάσει η μπόρα! Και οι μπόρες περνάνε,
βέβαια, αφήνοντας πίσω τους ερείπια και ανθρώπινα κου-
φάρια!

Επανέρχονται, όμως, και θα επανέρχονται χωρίς να νοι-
άζονται για τους θνητούς και τα μοιρολόγια των τυχερών
αυτής της επιδρομής και υποψηφίων θυμάτων μιας επόμενης
ή μεθεπόμενης επέλασης. Αυτός είναι ο δρόμος του πλανήτη
στην ατελείωτη πορεία των αιώνων. Και ανθρώπινη επέμβαση
για μεταβολή αυτής της πορείας είναι αδιανόητη.

Μπροστά στους φυσικούς νόμους ο ανθρωπάκος είναι
ένα ασήμαντο άθυρμα-παιχνιδάκι! Το μόνο που μπορεί και
έπρεπε να κάνει –αλλά σπάνια το κάνει- είναι να αναλογίζεται
τη φυσική του μηδαμινότητα. Όχι για να τρομοκρατείται,
αλλά για να διδάσκεται προς όφελός του και να μη συγ-
κρούεται με τους φυσικούς νόμους. Γιατί η σύγκρουση με
τη φυσική νομοτέλεια είναι μωρία! Και αυτή η μωρία, από
όλο το ζωικό βασίλειο την έχει κάνει σημαία του μόνον ο
αδαής άνθρωπος! Και παρά τα συνεχή χτυπήματα που

δέχεται από την αδυσώπητη λειτουργία των αδάμαστων
φυσικών νόμων… μυαλό δεν βάζει. Ταγμένος, θαρρείς,
επίμονα στην ολοκλήρωση της αυτοκαταστροφής του! Σκα-
ρώνει τεχνολογίες και αντιτεχνολογίες αδιάκοπα, τραυματί-
ζοντας άπονα τη φύση και προκαλώντας τη δίκαιη οργή της.
Και ενώ ο άφρων ανθρωπάκος – γιατί περί αυτού πρόκειται
– συνήθως αστειεύεται, η φύση των ακαταμάχητων νόμων
δεν αστειεύεται. Ούτε καταλαβαίνει από λυγμούς και οδυρμούς
των μετανοούντων «κατόπιν εορτής» ανθρώπων! Και καλά
κάνει.

Ως προς αυτά, ο άνθρωπος είναι παιχνίδι των φυσικών
νόμων. Και φαίνεται πως θα είναι στο διηνεκές, απ’ όσο μπορεί
να συμπεράνει κανείς από τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Τι γίνεται, όμως, με τους κοινωνικούς νόμους; Καίριο
ζήτημα και πελώριο πρόβλημα. Ωστόσο θα το φιλοσοφήσουμε,
ακροθιγώς. Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι οργανώθηκαν
σε κοινωνίες. Υποτίθεται, για να διασφαλίσουν το κοινό
όφελος. Να ζήσουν ανθρώπινα, ήρεμα, ειρηνικά, ευδαιμονικά.
Επινόησαν κανόνες, θέσπισαν κώδικες, δημιούργησαν θεσμούς
και συγκρότησαν όργανα για να επιβλέπουν την εφαρμογή
των νομοθετημένων. Κυρίαρχη, η Πολιτική. Αλλά και η Θρη-
σκεία.

Και πέρασαν αιώνες, χιλιετίες! Τι έγινε το όνειρο της αν-
θρωπότητας; Πάντα όνειρο άπιαστο! Γιατί; Τρέχα γύρευε!

Να: κάποια «καταραμένη» ώρα, κάποιοι επιτήδειοι τυχο-
διώκτες άρπαξαν τα ηνία στα χέρια τους και έβαλαν τους
ρέστους στο ζυγό! Κι από τότε τα βάσανα τελειωμό δεν
έχουν. Οι λίγοι ευφραίνονται και τα πλήθη λιμοκτονούν! Και
οι κάθε λογής αξιωματούχοι παριστάνουν τους κωφάλαλους!
Ούτε ακούνε, ούτε μιλάνε. Τα πλήθη πεθαίνουν κατά χιλιάδες
από πείνα, δίψα, ασθένειες. Οι αξιωματούχοι (πολιτικής,
Θρησκείας, εξαγορασμένης «επιστήμης» και «τέχνης») κω-
φεύουν και κάνουν πως αφουγκράζονται τον ανθρώπινο

πόνο και μοχθούν για την ανακούφιση των αναξιοπαθούντων
κοινών θνητών! Να τους πιστέψουμε; Αν είναι δυνατόν! 

Πώς είναι δυνατόν οι καλοζωισμένοι αξιωματούχοι να κα-
ταλαβαίνουν την αθλιότητα που κατακλύζει τα εκατομμύρια
των πεινασμένων; Πώς μπορεί ο έχων κάθε άνεση να κατα-
λάβει το δράμα του ανέστιου πεινασμένου; Πώς; Και να θέ-
λουν, δεν μπορούν. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
Είναι απομονωμένοι. Στον «κόσμο» τους. Στον κόσμο της χλιδής.
Της ευμάρειας. Καμιά επαφή με την πραγματικότητα.

Αν θέλουν, πραγματικά, να δουν με τα μάτια τους και ν’
ακούσουν με τα’ αφτιά τους τη θλιβερή κοινωνική κατάντια,
την απέραντη λαϊκή αθλιότητα και τον αβάσταχτο ανθρώπινο
πόνο, ας κάνουν το εξής απλό: Να καμουφλαριστούν, να
φορέσουν περούκες και ρούχα μεροκαματιάρηδων – ώστε
να είναι αγνώριστοι, κυριολεκτικά -  και να περπατήσουν σε
όλες τις συνοικίες και φτωχογειτονιές, να μπούνε σε σπίτια,
σε καλύβες, σε παράγκες, να περπατήσουν σε δρόμους και
πλατείες, πλάι-πλάι με απόκληρους και βασανισμένους.
Τους βασανισμένους από κοινωνική αναλγησία και εσκεμμένη
και οργανωμένη αδικία. Τότε μόνο θα καταλάβουν. Αν
θέλουν, βέβαια … Αλλιώς, δε θα καταλάβουν τίποτα. Και
ακόμα: ας μένουν και κάποιες μέρες νηστικοί και διψασμένοι.
Πραγματικά, όμως!!!

Ναι! Ναι! Ναι, κύριοι πολιτικοί ηγέτες! Ναι, κύριοι θρησκευτικοί
ηγέτες! Ναι, κύριοι αξιωματούχοι, όποιου αξιώματος! Όσο
αυτά δεν κάνετε, παρακαλούμε: Αδειάστε μας τη γωνιά! 

* Ο κ. Γιώργος Τσαλουχίδης είναι Αεροπόρος, Πρόεδρος της

Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών «Αλέξανδρος

Υψηλάντης», Ύπατος Πρόεδρος Ενώσεων Συμμάχων Πολε-

μιστών Μακεδονικού Μετώπου (Αγγλίας  - Γαλλίας – Ιταλίας

– Σερβίας – Ρωσίας)

Αδειάστε μας τη γωνιά!!! Του
Γεώργιου Τσαλουχίδη*

Αεροπόρου (Ι)
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� I A TΡ Ο Ι

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ
Καρδιολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
τ. Instructor of Cardiology in University
of California USA.
τ. Δντής Καρδιολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ
Triplex καρδιάς - Τεστ κόπωσης -
Holter πίεσης
Δέχεται: Δευτέρα-Πέμπτη 5.30-8.00 μ.μ.
Αμοιβή σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΥ
Αρχελάου 15, Παγκράτι (Άγαλμα Τρούμαν)
Τηλ.: 210-7222212, Κιν.: 6945-293470

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΣΔΡΑΚΗΣ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής
Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Μετεκπαιδευθείς στην Αγγλία
Δέχεται με ραντεβού
Κεδρήνου 29, Αμπελόκηποι
(όπισθεν Αρείου Πάγου)
Τηλ.: 210-6468200, Κιν.: 6974-003700

� Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι

• ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
(Υιός συναδέλφου ε.α.)
Δικηγόρος ΜΔΕ Νομικής Αθηνών
Υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού Δικαίου,
Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών
Ν. 3869/2010
Καρνεάδου 34-36 Αθήνα
Τηλ.: 210-8169645, Κιν.: 6936-538253

� Σ Υ Μ Β Ο ΛΑ ΙΟ Γ Ρ ΑΦ Ο Ι

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
του Αστέριου (κόρη συναδέλφου ε.α.)
Συμβολαιογράφος Αθηνών
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
• Μεταβιβάσεις ακινήτων - Εταιρείες - Πλη-
ρεξούσια - Σύμφωνα Συμβίωσης - Αναγνωρί-
σεις τέκνων - Αποδοχές κληρονομίας - 
Διαθήκες - Λοιπές Πράξεις
Επικοινωνία:
Σόλωνος 100, Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 3615906, κιν. 694466261
e-mail: eva_kotsopoulou@yahoo.com

� Α Σ Φ Α ΛΕ Ι Ε Σ

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
(Συνάδελφος ε.α.)
• Ασφάλειες αυτοκινήτων με ειδικό
εκπτωτικό τιμολόγιο για συναδέλφους.
Ενδεικτικά για ΙΧΕ 06 ίππων
110,00 € το εξάμηνο.
• Αξιόπιστες λύσεις σε ασφάλειες ζωής.
• Εξειδικευμένο Τμήμα σε θέματα
υπερχρέωσης πολιτών (Νόμος Κατσέλη)
Τηλ. 210-6432412, κιν. 6908-690009
Fax: 2117900013, www.life-net.gr

� Ε Λ ΑΙ Ο ΧΡ Ω Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Ι

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(Υιός συναδέλφου ε.α.)
Ιδομενέως 17 Περιστέρι
Τηλ.: 210-5726027,
Κιν.: 6978-653321

• ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Τηλ. 6978549179, 69045287124

� Σ Υ Ν ΤΗ Ρ Η Σ Ε ΙΣ  -  Υ Δ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Α

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
(Υιός συναδέλφου Αξκού ε.α.)
Εγκαταστάσεις - Επισκευές -
Συντηρήσεις - Υδραυλικά -
Φυσικό Αέριο
Δομοκού 3, Ίλιον
Κιν.: 6970-175978, οικία: 210-5022319

� Σ Υ Σ ΤΗ Μ ΑΤ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ

• ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ
Συστήματα Ασφαλείας -
Αυτοματισμοί - Δίκτυα
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

(ΚΑΜΕΡΕΣ)-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ-
ΔΙΚΤΥΑ

Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό
Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537
Τηλ.: 210-4185780,
Κιν.: 6973-038304
e-mail: laoulakos@ymail.com

� ΔΙ Α Φ Ο Ρ Α

• ΓΙΩΡΓΟΣ Π.
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟ-
ΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (έξοδα κηδείας,
βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποι-
ητικά εγγυτέρων συγγενών,
βοηθήματα θανάτου,
μερίσματα κ.λπ.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ-
ΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6132022 Κιν.
6932065296

• Συνάδελφος ε.α. δραστηριοποιείται στον
τομέα των εναλλακτικών μορφών θέρμαν-
σης (ενεργειακά τζάκια-σόμπες-λέβητες ξύ-
λου ή πέλλετ-μετατροπές παραδοσιακών
τζακιών σε ενεργειακά).
Γιώργος, Υπεύθυνος καταστήματος ΕΣΤΙΑ,
οδός Λαμπράκη 478 και Σινώπης 2,
Κερατσίνι, Πειραιάς
τηλ. επικοιν.: 210-4015100 κιν. 6983503593

e-mail: keratsini@estianet.gr

� Π Ω ΛΗ ΣΕ Ι Σ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ το υπ’ αριθμ. 7 οικόπεδο
του Ο.Τ. 129 στον οικισμό του ΙΚΑΡΟΥ στην
Κάρυστο.
Πληροφορίες: Εμμ. Κύρκας
Τηλ.: 210-9930191, Κιν.: 6979-216855

Συνάδελφε, ψωνίζοντας από τα ΣΕΠΑ Αθηνών
και Περιφέρειας, ενισχύεις και ισχυροποιείς
το Μ.Τ.Α. και σιγουρεύεις το Μέρισμά σου!

Γίνετε γνωστοί μέσα
από τους χιλιάδες 
αποδέκτες της
«ΗτΑ». 
Οι μικρές σας
αγγελίες γίνονται
μεγάλες ευκαιρίες.

ΕΑΑΑ

�Μικρές Αγγελίες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

Καλαμαριά: Σμύρνης 34, τηλ. 2310431805

Νεάπολη: Νεοχωρίου 5, τηλ. 2310523112

κιν. 6937193505 & 6973235407

24ωρη εξυπηρέτηση

Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυ-
σικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλω-
τών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξα-
τομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.

Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα 
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,

Κιν.: 6976-145135, 6947-693200, 
email: info@k-klaw.gr    web: www.k-klaw.gr

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ
Νευροχειρουργός

Επιστημονικός Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 6932944929

ΒΑΛΙΑ ΒΕΛΣΕΜΕ - ΔΑΜΗΛΑΚΗ
Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός

Τηλ.: 6937270637

Γιος και νύφη συναδέλφου

Δέχονται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Αλεξανδρουπόλεως 22, Αμπελόκηποι (όπισθεν Ιπποκράτειου)

Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 7775691,

Τηλέφωνο-Faχ: 210 7796162

«Τι γυρεύω εγώ
εδώ» είναι το νέο βιβλίο

της Μαρίας Παπαδάκη
(σύζυγος Υποπτεράρχου
ε.α. Γεωργίου Παπαδάκη),
που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Φίλντισι. Η συγ-
γραφέας έμεινε κάποια
χρόνια στο Κίεβο της Ου-
κρανίας για λόγους οικο-
γενειακούς. Η προσαρμο-
γή της σε χώρα εντελώς
διαφορετικής κουλτού-
ρας και τρόπου ζωής, ήταν αρκετά δύσκολη αλλόα
είχε σαν αποτέλεσμα τη γέννηση αυτού του βιβλί-
ου.
Μπορείτε να το προμηθευτείτε στα βιβλιοπωλεία ή
να το παραγγείλετε στο site των εκδόσεων «Φίλντι-
σι» στο παρακάτω link 
(τιμή βιβλίου 12,47 €, με δωρεάν αποστολή στο
εσωτερικό της χώρας, 
τηλ. Επικοινωνίας: 6983522788) 
http://www.filntisi.gr/Books/ti_gireuo.html
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παραρτηματα

Ο Πρόεδρος του παραρτήματος και τα μέλη του Δ.Σ.,
παρέστησαν στις ακόλουθες τοπικές, εθνικές, θρησκευ-
τικές κ.λπ. εκδηλώσεις:

α. Στην παράδοση-παραλαβή της Διοικήσεως του Κέν-
τρο Εκπαίδευσης Τεχνικού Στρατού Ξηράς, που έγινε στις
28 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00 στο Κ.Ε.ΤΧ (στρατόπεδο
Σχη Μουζάκη), μετά από πρόσκληση του παραδίδοντος
Δκτού Υπτγου Χρήστου Λαμπρινάκη. Το παράρτημα εκ-
προσωπήθηκε από το μέλος Δ.Σ. Σμχο ε.α. Χαράλαμπο
Θεοδοσόπουλο.

β. Στις 9 Απριλίου 2014 και ώρα 19.00, πραγματοποι-
ήθηκε στη λέσχη του Παραρτήματος, ομιλία από τον συ-
νάδελφο Ασμχο ε.α. κ. Νικόλαο Πατσαούρα, με θέμα:
«Μέγας Αλέξανδρος και η σημασία του έργου του για την
ανθρωπότητα».

Την εκδήλωσή μας τίμησε με την παρουσία του, ο Επί-
τιμος Αρχηγός ΓΕΑ Πτχος κ. Αντώνης Τσαντηράκης. Παρα-
βρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι καθώς και φίλοι μας από
την Τοπική κοινωνία.

Ακολούθησε τσιπουράκι και συζήτηση.
γ. Στις 10 Απριλίου 2014, το Παράρτημά μας διοργάνω-

σε συνάντηση με τα μέλη μας του Νομού Ηλείας, στο ξε-
νοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑΣ» στην «Κουρούτα». Στη συνάντηση
παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι από την περιοχή κα-
θώς και σύσσωμο το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος μετά από σύντομο χαιρετισμό αναφέρθη-
κε στους στόχους της συνάντησης που ήταν αφενός η
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας και η εμπέδωση κλί-
ματος ολότητας και αφετέρου η ενημέρωση επί γενικών
και ειδικών θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, αλλά και η
έκφραση απόψεων, προτάσεων και παραπόνων ενδεχο-
μένως, εκ μέρους των συναδέλφων μας.

δ. Στις 23 Απριλίου 2014, στο Κ.Ε.ΤΧ Πατρών (στρατό-
πεδο Σχη Μουζάκη), στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου προ-
στάτη του Στρατού Ξηράς, μετά από πρόσκληση του
Δκτου του Κέντρου. Το παράρτημα εκπροσωπήθηκε από
τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Χρόνη και το μέλος Δ.Σ. κ.
Ιωάννη Ζαχαράκη.

ε. Στις 7 Μαΐου 2014 και ώρα 21.00, στην ταβέρνα «Κλη-
ματαριά» του Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
των συναδέλφων και μελών του Παραρτήματός μας της
πόλης. 

Στη συνάντηση κλήθηκε το Δ.Σ. και παραβρέθηκαν ο
Πρόεδρος και ο κ. Χαρ. Θεοδοσόπουλος.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Ένωση και το
παράρτημά μας. Ήταν μια ωραία πρωτοβουλία με πολ-
λαπλά αποτελέσματα.

στ. Στις 14 Μαΐου 2014, στη λέσχη του Παραρτήματος
πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον συνάδελφο και μέλος
του Δ.Σ. κ. Φίλιππο Ματράκα με θέμα «Ξένα κατασκοπευ-
τικά δίκτυα στην Ελλάδα του μεσοπολέμου». Την εκδή-
λωσή μας τίμησε με την παρουσία του ο επίτιμος Αρχη-
γός ΓΕΑ Πτχος κ. Αντώνης Τσαντηράκης. Παραβρέθηκαν
πολλοί συνάδελφοι καθώς και φίλοι μας απ’ την τοπική
κοινωνία. Ακολούθησε συζήτηση.

ζ. Στις 16 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00, στην 116 Π.Μ. στον Άραξο, για την τελετή παρά-
δοσης-παραλαβής της Διοικησης της Μονάδος στον Σμχο
(Ι) Πέτρο Χατζήρη, ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση του
αποχωρούντος Δκτου Σμχου (Ι) Ιωάννη Ποδιώτη. Ο Πρό-
εδρος του παραρτήματος πρόσφερε στον παραδίδοντα
Δκτή την πλακέτα της Ένωσης και του ευχήθηκε υγεία και
καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Πάτρα

Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα - Στηρίξτε την Ελληνική εργασία

Προσφορά Βιβλίων
Προσφέρουμε κατ’ αποκλειστικότητα το Πλήρες γενικό ανα-
λυτικό Αγγλο-Ελληνικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Αεροπορικών
Όρων (το χρησιμοποιούν οι Παραγωγικές Σχολές της Πολε-
μικής Αεροπορίας) στην τιμή των 40 ευρώ (αρχική 70 ευρώ)
και μαζί ως δώρο την 4τομη Θεματική Αεροπορική Εγκυκλο-
παίδεια* (αξίας 60 ευρώ).

* Μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Παραγγελίες: 
210-3304553 ή στο e-mail: ideato@otenet.gr

Έξοδα αντικαταβολής 5 ευρώ

Στον ήρωα των ουρανών
Στοχεύει στου ουρανού τ’ απέραντο

πάνω εκεί στων αιθέρων στερέωμα,

ύψιστος ο σκοπός του, κι έχει δικαίωμα,

στης δόξας τον ύμνο τιμή κι αφιέρωμα.

Τον αεροπόρο μαχητή και πάλι θα υμνήσω,

μοιάζει μ’ αετού το πέταγμα πάνω όταν κοιτάξω,

η καρδιά μου πάλλεται, φόβος δέος πώς να αψηφήσω,

στων ουρανών τον ήρωα, φόρο τιμής θα πράξω.

Πώς να ξεχαστεί η ανδρεία του στην εναέρια μάχη

με θάρρος το σκάφος οδηγεί, δύναμη ξέρει να πολεμάει,

φλόγα του καίει την ψυχή, όλο και πιο ψηλά πετάει,

κι έρχεται καταιγίδας η βροντή, μπρος του να ξεσπάει.

Τίποτα δεν ανακόπτει την ορμή του μεγαλείου σθένους

θυσία θα γενεί, για τα ιερά τα όσια του γένους.

Θέλει της πατρίδος όρια, δικά μας να διαφυλάξει,

αναχαιτίζει τον εχθρό, πορείας του ν’ αλλάξει.

Του αεροπόρου ύψιστος ο σκοπός του κι έχει δικαίωμα,

στης δόξας τον ύμνο τιμή κι αφιέρωμα.

Κωνσταντίνα Κότση

Αιώνιος

Ίκαρος

Ο Αετός πάντα αετός,

τα χρόνια κι αν περνάνε,

τα αετίσια μάτια του,

τον ουρανό κοιτάνε.

Με νυχοπόδαρα γαμψά,

με μια καρδιά αετίσια,

θ’ αναχαιτίζει πάντοτε,

μια... κίνηση... φιδίδια.

Κι ας κάτσαν σύννεφα λευκά

στ’ αγέραστο κεφάλι

τ’ αγέρωχά του τα φτερά

ξαναπετάνε πάλι.

Δίπλα του, ο Δαίδαλος

η σιγουριά του Ικάρου,

για τ’ τσαλένια τα φτερά,

ο νους του γήινου φάρου,

στην ουρανόδρομη τροχιά.

Ελένη Σαργένη

Νομοταγής Πολίτης

Είμαι ένας νομοταγής πολίτης

με σεβασμό σε κάθε τι

γίνε μου λένε «αγενής» κι «αλήτης»

για να περνάς καλά στη χώρα αυτή.

Κορόιδο είσαι μερικοί μου λένε

κι εγώ με απορία τους κοιτώ

πού πιάστηκα κορόιδο αναρωτιέμαι

μου έδωσε ο Θεός θαρρώ μυαλό.

Δεν έμπλεξα ποτέ με δικηγόρους

δεν έμπλεξα με αστυνομικούς

πληρώνω και ανελλιπώς τους φόρους

τα τέλη, τα χαράτσια, τους δασμούς.

Δεν έκρυψα ποτέ απ’ την Εφορία

τον πενιχρό μου το μισθό

ούτε ένα μέτρο απ’ την Πολεοδομία

για να φανεί το σπίτι μου μικρό.

Είμαι κορόιδο που τους νόμους εφαρμόζω;

που δεν παρκάρω τ’ αυτοκίνητο όπου βρω;

που τα σκουπίδια μες τον κάδο τα πετάω;

κι έξω στο δρόμο δεν τα παρατώ;

Ωχ! αδελφάκι μου άσε μας!

τον κόσμο εσύ θ’ αλλάξεις!

καρφάκι μη σου καίγεται!

εσένα να κοιτάξεις!

Με στήσανε και οι ...Εφοριακοί στον τοίχο

στις ερωτήσεις τους μονάχα ν’ απαντώ

με απαγόρευσαν ακόμη και να ...βήχω

και μεσ’ τα μάτια μού’πανε να τους κοιτώ.

- Πήγες στην ...τουαλέτα ...τρεις φορές!!

Άραγε έφαγες και ...σήμερα και ...χτες!

- Ρε!! πού τον εβρήκες τον ...παρά!

κι έφαγες ...δεύτερη φορά!

- Μίλαγες και στο κινητό;

Ω!! Εδώ βγάλαμε ...λαγό!

- Ρε!! μπας κι είσαι ...φοροφυγάς!

και ...τρως πολύ κι όλο ...μιλάς!

- Μα εγώ κύριε ...Εφοριακέ

νομοταγής είμαι και ...τυπικός

δεν έκρυψα τίποτα οτέ

και όλα τα δήλωνα λεπτομερώς.

- Ποτέ δεν ήμουνα ...προνομιούχος

τώρα φουκαράς είμαι συνταξιούχος.

- Ρε!! Με αυτά που λες δεν την γλυτώνεις!

και όλα τα «σπασμένα» ...εσύ θα τα πληρώ-

νεις!

Και τα ...πληρώνω και θα ...πληρώνω

και με ...ποιήματα θα τους τα ...«χώνω»!

Ηλίας Γ. Σβάρνας

Η κάρτα υγείας «Υγείαonline»  είναι ένα δημιούργημα
του ιατρικού επιστημονικού portal υγείας Ygeiaonline.gr
που ανήκει στο GROUP ΟΡΟΣΗΜΟ.  Η κάρτα υγείας «Υγεί-
αonline» είναι η πρώτη κάρτα υγείας που παρουσιάστηκε
στο διαδίκτυο (Απρίλιος 2009) και μέχρι σήμερα την
έχουν αποκτήσει χιλιάδες μέλη (πάνω από 100.000).
Είναι μία κάρτα ιατρικής φροντίδας και ισχυρών προνο-
μίων. 

Η δημιουργία της κάρτας υγείας «Υγείαonline» στηρί-
χτηκεσύμφωνα με τις ανάγκες των επισκεπτών του por-
tal Ygeiaonline.gr, ώστε να ανακουφίσει οικονομικά από
υψηλές δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών και να προσφέρει
ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα για την
πρόληψη,  την διάγνωση και την θεραπεία. Αποκτώντας
την κάρτα υγείας «Υγείαonline» τα μέλη μας έχουν την
δυνατότητα αξιοποίησης πολλών ιατρικών υπηρεσιών,
εναλλακτικής ιατρικής, ομορφιάς και πολλών δωρεάν
προνομίων (πάνω από 18000 ευρώ).

Η Κάρτα  αυτή προσφέρει στα μέλη μας τα κατωτέρω:
Δωρεάν ετησίως μία λεύκανση,  ένας καθαρισμός

δοντιών  και ένα σφράγισμα ανά κάτοχο κάρτας.

Δωρεάν 5 πλήρη  Chek up τόσο για  άνδρες όσο  και
για γυναίκες. Δωρεάν  ακτινογραφία θώρακος, Psa, ηλε-
κτροκαρδιογράφημα, μαστογραφία, υπερηχογράφημα
μαστών και δωρεάν μεταφορά ασθενοφόρου εντός δα-
κτυλίου Αττικής.

Ιδιαίτερα προνομιακά πακέτα εξετάσεων σε ιδιωτικά
νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρεία και εργαστήρια.  

Δυνατότητα διενεργείας διαγνωστικών εξετάσεων σε
τιμές τιμολογίου (ΕΟΠΥΥ) ή και χαμηλότερες από αυτό.

24ώρη κάλυψη σε επείγοντα περιστατικά, 24ώρη τη-
λεφωνική Ιατρική Υποστήριξη.

Το συνολικό πακέτο της κάρτας υγείας «Υγείαonline»
θα ανέρχεται για τα μέλη της ΕΑΑΑ και των οικογενειών
των στο ποσό των 45ὁ (Σαράντα πέντε ευρώ) ετησίως
ανά κάτοχο κάρτας Υγείας Online

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν τη
κάρτα «Υγείαonline» (www.ygeiaonline.gr)  μπορούν να
απευθυνθούν στα τηλέφωνα: 

2106743757 & 6978637964 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimitris@deltag.gr .

Εκ της ΕΑΑΑ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ONLINE
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια  στον δικηγόρο Γε-
ώργιο Θωμάκο, γιο του εξαίρετου συνα-
δέλφου Θωμά, για την εκλογή του ως
Δημάρχου Κηφισιάς.
Του εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία.  

Υπτχος ε.α.
Αθαν. Πανταζάτος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
προς την ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ευχαριστούμε θερμά για την συγκινητική
συμμετοχή σας, στην απώλεια του πο-
λυαγαπημένου μας Θόδωρου Κωνσταν-
τινόπουλου, που με τόση αγάπη
περιβάλλατε.

Η σύζυγος Αργυρώ
Τα παιδιά:

Άλκης Κωνσταντινόπουλος
Τάκης + Δροσούλα Ροδοπούλου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμώς τους συναδέλφους
Αξιωματικούς που στις πρόσφατες δη-
μοτικές εκλογές υποστήριξαν τον υιόν
μου ΓΙΩΡΓΟ Θ. ΘΩΜΑΚΟ και εξελέγει ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -
ΕΚΑΛΗΣ.

ΘΩΜΑΣ Γ. ΘΩΜΑΚΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ (ε.α)

Συγχαρητήρια

για την εκλογή σας
Η ΕΑΑΑ συγχαίρει τους συναδέλφους και

τους συγγενείς τους (συζύγους,τέκνα κλπ)
που εξελέγησαν στις 3πλές εκλογές των 18
και 25 Μαΐου 2014.

Θερμά συγχαρητήρια και ευόδωση των
στόχων σας επ’ωφελεία της πατρίδος.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΔΩΡΕΕΣ
1) Ο Ιωάννης Π. Γιάγκος προσέφερε

στην Ε.Α.Α.Α. το ποσό των πεντακοσίων
ευρώ (500 €) ως δωρεά εις μνήμην του
πατρός του Ασμ/χου ε.α. Πατρόκλου Ι.
Γιάγκου, τακτικού καθηγητή της Σχολής
Ικάρων επί τη συμπληρώσει 25 ετών
από τον θάνατό του.

2) Η κ. Παπασωτηρίου Αικατερίνη του
Νικολάου, προσέφερε στην Ε.Α.Α.Α. το
ποσό των πενήντα ευρώ (50 €) ως
δωρεά εις μνήμην του συζύγου της
Σμχου ε.α. Παπασωτηρίου Νικολάου,
λόγω συμπλήρωσης 30ετίας από το θά-
νατό του.

3) Η κ. Ανδρέου Βαρβάρα, προσέφερε
στην Ε.Α.Α.Α. το ποσό των πενήντα ευρώ
(50 €), ως δωρεά εις μνήμην του συζύ-
γου της Δημητρίου Ανδρέου.

4) Ο Σμχος ε.α. Γεωργουλάκης Ιωάν-
νης, προσέφερε στην Ε.Α.Α.Α. το ποσό
των είκοσι ευρώ (20 €) ως δωρεά.

κοινωνικά
Επικήδειοι λόγοι

Την δωδεκάτη Μαρτίου τρέχοντος έτους,
έφυγε από κοντά μας, ο εξαίρετος συνά-
δελφος και συμμαθητής μου, Κώστας Κα-
ρατζάς. Νέοι τότε και γεμάτοι όνειρα κατα-
ταγήκαμε μαζί, ως Δόκιμοι της 1ης Σειράς
της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ),
την 11-10-1954 και αποφοιτήσαμε τον Σε-
πτέμβριο του 1955 ως μόνιμοι Σμηνίες Αμύ-
νης Αεροδρομίων.

Σε όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής σου
υπηρεσίας, υπήρξες ένας έντιμος, φιλότιμος,
αφοσιωμένος και πιστός στρατιώτης, φλο-
γερός πατριώτης και άψογος οικογενειάρ-
χης.

Κώστα μου, δεν έχεις ανάγκη από επαίνους
και άλλα συναφή για την περίπτωση λόγια.
Παντού απ’ όπου πέρασες, τόσο στην στρα-
τιωτική σου ζωή, όσο και στην κοινωνική
σου, άφησες το ανεξίτηλο στίγμα, ενός
πεισματάρη και δημιουργικού ανθρώπου,
που έβαζε πάνω απ’ όλα και πρώτα το
υπηρεσιακό συμφέρον και καθήκον της υπη-
ρεσίας και μόνο. Και αυτό τα λέει όλα.

Μαζί με την αγαπημένη σου σύζυγο, τη

Λουκία, δημιουργήσατε μία υπέροχη και
υποδειγματική οικογένεια, φέρνοντας στον
κόσμο δύο θαυμάσια παιδιά. Τον Σωτήρη
Ναυπηγό – ηλεκτρονικό και την Μαρία νη-
πιαγωγό, τα οποία με τη σειρά τους, σας
χάρισαν έξι (6) εγγόνια, που είναι κατά
κάποιο τρόπο και η συνέχεια της καθ’ όλα
δημιουργικής σας ζωής.

Καλό σου ταξίδι Κώστα μου και ας είναι
ελαφρύ το χώμα της Αττικής Γης, που ήδη
σε σκεπάζει από τις 13-03-2014.

Αιωνία σου η μνήμη, αξέχαστε και πο-
λυαγαπημένε μου φίλε και συμμαθητή μου
Κώστα, που είσαι ο εικοστός όγδοος, που
έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο, από
τους εξήντα εννέα (69), που αποφοιτήσαμε
από την 1η σειρά ΣΥΔ, τον Σεπτέμβριο του
1955, ως μόνιμοι Σμηνίες.

Λάρισα 31-03-2014

Με άσβεστη αγάπη
Ο συμμαθητής σου
Μιχαήλ Γκρίλλας

Σμήναρχος ε.α. 1ης ΣΥΔ

Στερνό Αντίο στον Σμήναρχο (ΥΥΑ) ε.α.
Κωνσταντίνο Καρατζά

• Ασμχος (ΤΥΜ)
Δημήτριος Γκούβρας
Γεννήθηκε το 1938 στη Νέα Γιαν-
νίτσου Φθιώτιδας. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1957 (9η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιου και μιας κόρης. Η κηδεία
του έγινε στις 27 Μαΐου στον Ιερό
Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών και
η ταφή στο Νεκροταφείο Κάτω
Αχαΐας.

• Σγός (ΤΥΜ) 
Εμμανουήλ Γναφάκης.
Γεννήθηκε το 1961 στη Πανέθημο
Κισσάμου Χανίων. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1980 (32 σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
2006.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιου και μιας κόρης. Η κηδεία
του έγινε στις 9 Μαΐου 2014 στη
γενέτειρα του. 

• Ασμχος (Ι) 
Γεώργιος Ηλιόπουλος
Γεννήθηκε το 1935 στη Καλαμάτα.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955
(29η σειρά Ικάρων) και αποστρα-
τεύθηκε το 1978.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός αγοριού. Η κηδεία του έγινε
στις 30 Μαΐου 2014 στο Πρώτο
Νεκροταφείο.

• Επγός (ΤΥΕ) 
Ιωάννης Καρυτσιώτης
Γεννήθηκε το 1933 στους Μολά-
ους Λακωνίας. Εισήλθε στην Αε-
ροπορία το 1953 (5η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο κοριτσιών και του Ανθγού (Ι)
Δημ. Καρυτσιώτη που έχασε τη
ζωή του σε τροχαίο ατύχημα. Η
κηδεία του έγινε στις 18-5-2014
στο Νεκροταφείο Κορίνθου.

• Σμχος (ΤΥΜ) 
Μαυροειδής Κοντούλης
Γεννήθηκε το 1944 στα Οινόφυτα.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1962
(14η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
θηκε το 1997.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε
στις 27 Μαΐου 2014 στον Ιερό Ναό
Ανάληψης Οινόης Θηβών και η
ταφή στο Νεκροταφείο Οινόης.

• Ασμχος  
Ιωάννης Κουτσούκος
Γεννήθηκε το 1939 στη Ιτέα Φωκί-
δος. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1957 (9η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρα-
τεύθηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο αγοριών και μιας κόρης. Η κη-
δεία του έγινε στις 28-1-2014 στη
γενέτειρα του.

• Επγός (ΤΥΜ) 
Παναγιώτης Μποσινάς
Γεννήθηκε το 1947 στις Θαλάμες

Μεσσηνίας. Εισήλθε στην Αερο-
πορία το 1966 (18η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε 1994.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε
19 Μαΐου 2014 στη γενέτειρά του.

• Επγός (ΤΥΕ) 
Γεώργιος Παχυνάκης
Γεννήθηκε το 1933 στην Αθήνα.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953
(ανακατάταξη) και αποστρατεύ-
θηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός αγοριού. Η κηδεία του έγινε
στη 14 Μαΐου 2014 στο πρώτο
Νεκροταφείο Αθήνας.

• Σγός (εε) 
Άννα Πολλάτου
Γεννήθηκε το 1983 στο Αργοστόλι
Κεφαλονιάς. Εισήλθε στην Αερο-
πορία το 2000, μετά τη κατάκτηση
του Χάλκινου μεταλλίου, στους
Ολυμπιακούς του Σίδνεϋ από την
Εθνική ομάδας ρυθμικής Γυμναστι-
κής (σύνθετο-ομαδικό) της οποίας
ήταν μέλος. «Έφυγε» από σφο-
δρό τροχαίο και η κηδεία της έγινε
στις 19-5-2014 στη γενέτειρά της.

• Επγός (ΜΗΧ) 
Νικηφόρος Σιγανάκης
Γεννήθηκε το 1929 στα Χανιά. Ει-
σήλθε στην Αεροπορία το 1949
(1η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
θηκε το 1971. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός αγοριού. Η κηδεία του έγινε
στις 10 Μαΐου 2014 στο Νεκροτα-
φείο Αργυρούπολης.

• Σμχος (ΤΥΟ) 
Ανδρέας Συρακούλας
Γεννήθηκε το 1929 στο Πετροχώ-
ριο Αιτωλοακαρνανίας. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1949 (1η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιου και μιας κόρης. Η κηδεία
του έγινε στις 30-5-2014 στο Νε-
κροταφείο Ζωγράφου.

• Σμχος (Ι) 
Ιωάννης Τζανουδάκης
Γεννήθηκε το 1932 στο Ρέθυμνο.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1951
(6η σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύ-
θηκε το 1973.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε
στις 16 Μαΐου 2014 στο Νεκροτα-
φείο Χολαργού.

• Ασμχος (ΤΥΕ) 
Ζαχαρίας Χαραλαμπάκης
Γεννήθηκε το 1939 στο Καστέλι
Πεδιάδας Ηρακλείου. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1958 (10η

σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε
το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιου και μιας κόρης. Η κηδεία
του έγινε στις 10-4-2014 στη γε-
νέτειρα του.

Δεν είναι πια μαζί μας

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνη-
στους συναδέλφους μας και στους οικείους του την εξ ύψους παρηγο-
ριά.

Αγαπημένε μου συμμαθητή
και φίλε Αλέξανδρε,
έφυγες νωρίς απότις τάξεις της Π.Α. και

δυστυχώς απροσδόκητα και από την ζωή.
Δεν κατάφερες να κάνεις δική σου οικογέ-

νεια αλλά είχες πάντα την ΣΤΥΑ και την Π.Α.
και όλους τους συναδέλφους σου βαθιά

στην καρδιά σου και στην ψυχή σου, μέχρι
την τελευταία σου ώρα.

Είναι απέεραντη η λύπη που νιώθω για
τον χαμό σου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.
Γιώργος Θεοδώρου

Σμήναρχος ε.α.

Τελευταίο Αντίο στον συνάδελφο
Επισμηνία (οπλουργό) 29η ΣΤΥΑ

Ιωακειμίδη Αλέξανδρο



Δύο υπέροχους καλαίσθητους τόμους, τόσο από εμ-
φάνιση αλλά το κυριότερο περιεχομένου, με τίτλο:

«ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΗΡΩΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 1453-1821» εξέ-
δωσε ο καλός Συνάδελφος Σγος ε.α. (23ης Σειράς ΣΤΥΑ)
Ιστορικός-λογοτέχνης κ. Στέφανος Αβραμόπουλος από
τις εκδόσεις «ΒΙΒΛΙΟΠΑΝΟΡΑΜΑ».

Ο αγαπητός συνάδελφος δεν εφίσθη κόπων, τρεξίματος,
διάθεσης χρόνου έρευνας σε όλη την επικράτεια, προ-
κειμένου να έχουν όλα αυτά ως συνισταμένη, το αποτέ-
λεσμα που μας παρουσιάζει, δηλαδή τους δύο αυτούς
υπέροχους από κάθε άποψη ιστορικούς τόμους.

Στις πάνω από 1100 σελίδες των δύο τόμων, ο ανα-
γνώστης θα βρει σπάνια και άγνωστα σε πολλούς, γεγο-

νότα και κατορθώματα προεπαναστατικών
ηρωικών μορφών της σκλαβωμένης πατρίδας
μας, εμπλουτισμένους με φωτογραφικό υλι-
κό, σπάνιες γκραβούρες αλλά και τραγούδια
με τα οποία η λαϊκή μούσα των σκλαβωμέ-
νων προγόνων μας, θρύλο-τραγούδησε τα
κατορθώματά τους ονομαστικά για τον κα-
θένα, κάνοντάς τους στη φαντασία των
σκλαβωμένων Ελλήνων, ημίθεους, κρυφό
πόθο, φωτεινό παράδειγμα και τα μυθώδη
κατορθώματά τους, υπόσχεση στον εαυτό
τους προς μίμηση. Έτσι γαλουχήθηκαν με
τα κατορθώματά τους, γενιές και γενιές και

τις προετοίμασαν για να φτά-
σουν «ώριμες» πλέον στην Επα-
νάσταση που ξεκίνησε το 1821.

Ο αναγνώστης μεταφέρεται νοερά, στα
δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, γενόμενος
γνώστης της ψυχολογίας των προεπανα-
στατικών ηρωικών αυτών μορφών. Του δη-
μιουργείται δε ένα αίσθημα υπερηφάνειας
και θαυμασμού για τους ασυμβίβαστους και
ασκλάβωτους στην ψυχή και στη σκέψη
ήρωες που έκαναν πράξη την αδούλωτη
από τη φύση τους ιδιοσυγκρασία, μετα-
φράζοντάς την σε μια προσωπική επανά-
σταση απέναντι στον δυνάστη και τους μη-
χανισμούς τους.

Όλα αυτά, η έμπειρη πένα του συγγραφέα
Στέφανου Αβραμόπουλου εξιστορεί και πα-
ραθέτει με λογοτεχνική μαεστρία, κάνοντας
εύληπτη και ευχάριστη την ανάγνωση. Μόνο

τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η «Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών», το αρχαιότερο Λογοτεχνικό Σωματείο της
πατρίδας μας (ιδρύθηκε το 1930) εκτιμώντας το αξιόλογο
αυτό έργο στο σύνολό του, τίμησε τον συγγραφέα λο-
γοτέχνη με το «Αριστείο της Λογοτεχνίας» και «Τιμητικό
Δίπλωμα».

Προσωπικά, στέκομαι ταπεινά μπροστά στο έργο του
αγαπητού συναδέλφου και του εκφράζω με τη σειρά
μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια, ευχόμενες και νέες
εκδοτικές επιτυχίες.

Για όποιον Συνάδελφο θα ήθελε να αποκτήσει το αξιό-
λογο αυτό δίτομο έργο, θα πρέπει να απευθύνεται στις
εκδόσεις «Βιβλιόραμα», τηλ. 26220 29638.

Ηλίας Γ. Σβάρνας
Σμχος ε.α.

Υπεύθυνος Πν. Κέντρου ΕΑΑΑ
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Ένα βιβλίο ακόμα γράφτηκε από τα χέρια και το
μυαλό ενός σπουδαίου συγγραφέα και συναδέλφου

μας. 
Είναι το βιβλίο «Την γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική»,

του Επισμηναγού ε.α. Νικολάου Μπιτσικανή, ο οποίος
γεννήθηκε στην Πελασγία Φθιώτιδας, ζει στην Αθήνα και
έκανε καριέρα στην Πολεμική Αεροπορία. 

Ο Νίκος ο Μπιτσικανής ήταν ένας εξαίρετος συνάδελφος
και σήμερα είναι ένας πολύ αξιόλογος συγγραφέας ο
οποίος ποτέ δεν ξέχασε την προέλευσή του, την Σχολή
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) την οποία
προς τιμήν του πάντοτε αναφέρει με καμάρι και υπερη-
φάνεια. 

Το παρόν βιβλίο έλαβε το Αριστείο Δοκιμίου από τον
«Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο Κυπρίων» (Ε.Π.Ο.Κ.) στον
ετήσιο λογοτεχνικό διαγωνισμό του έτους 2013. 

Το βιβλίο αυτό δεν παρέχει φιλοσοφικά νοήματα ή ει-
κόνες βγαλμένες από τη δύναμη της φαντασίας, αλλά
είναι ένα βιβλίο με γνώση, εμπειρία και έρευνα γραμμένο
με ρεαλισμό, μέσα από ένα αναγεννητικό αίσθημα προ-
σφοράς και με γλώσσα κατανοητή από όλους, ασχέτως
γνώσεων ή μορφωτικού επιπέδου, είναι χρήσιμο για
όλους τους Έλληνες ιδιαίτερα δε για Όπως αναγράφεται
το βιβλίο: «Η Γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική» «Οδυσσέας
Ελύτης»

Ο άνθρωπος με την εμφάνισή του στην Γη ένοιωσε
την ανάγκη της επικοινωνίας, σαν βασική απαίτηση της
επιβίωσής του. 

Έτσι δημιουργήθηκε το απαραίτητο μέσο, η γλώσσα.
Οι γλώσσες της υφηλίου διακρίνονται σε Σημειολογικές

και Νοηματικές. 
Σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία ορίζεται αυ-

θαίρετα ότι το σημαινόμενο είναι μια τυχαία σειρά γραμ-
μάτων. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι συμ-
βατικές και σημαίνουν κάτι διότι έτσι συμφωνήθηκε π.χ.

το σύννεφο «cloud», και το αυτοκίνητο «car» και από την
στιγμή που αυτό συμφωνήθηκε, ισχύει. 

Νοηματική είναι η γλώσσα στην οποία το σημαίνον
(δηλαδή η λέξη) και το σημαινόμενο (δηλαδή αυτό που
εκφράζει την λέξη) έχουν μεταξύ τους πρωτογενή
σχέση. Η Ελληνική, είναι η μοναδική γλώσσα στον κόσμο
που οι λέξεις της έχουν πρωτογένεια π.χ. νερό = αυτό
που ρέει, άλλη λέξη θέατρο (χώρος που θεώμεθα)
θέωμαι = βλέπω τα δρώμενα ή αυτά που πράττονται.   

Έτσι, πρόσφατα προέκυψε μεγάλο ενδιαφέρον για
την Ελληνική γλώσσα, διότι οι Επιστήμονες προχωρημένης
τεχνολογίας διαπίστωσαν ότι νοηματική γλώσσα είναι
μόνο η Ελληνική. Το συμπέρασμα των επιστημόνων
είναι ότι μεταξύ όλων των γλωσσών, μόνο η Ελληνική
γλώσσα ενισχύει την λογική αυτού που την χρησιμοποιεί. 

Από τις πέντε χιλιάδες γλώσσες που μιλιούνται
σήμερα στον κόσμο, μόνο η Ελληνική κατέχει μοναδικό
χαρακτήρα. Είναι η μόνη ζωντανή γλώσσα της οποίας
της οποίας μπορεί κανένας να παρακολουθήσει την
εξέλιξή της εδώ και τριάντα επτά αιώνες. 

Από την άποψη αυτή νικά την Αιγυπτιακή η οποία
γραπτώς μαρτυρείται ότι, για το περισσότερο χρονικό
διάστημα, είναι γλωσσικά νεκρή. Αλλά και την Κινεζική
που ενώ είναι ζωντανή δεν έχει τίποτε να παρουσιάσει,
στη φιλοσοφία, στην επιστήμη, στην τέχνη, ή στα μαθη-
ματικά.      

Η γλώσσα μας δεν είναι απλά ένα εργαλείο, είναι ο
πολιτισμός μας, είναι η Ιστορία μας, είναι η σκέψη μας,
είναι η νοοτροπία μας, είναι η ταυτότητά μας. Πάνω από
όλα όμως είναι η αξία μας. 

Ως εργάτης της γλώσσας, ο Νίκος διαπίστωσε ότι
κάποιοι από τους νέους κανόνες δεν μπορούν να εφαρ-
μοστούν. Το κατέθεσε εγγράφως το 2003 στην Ακαδημία
Αθηνών, η οποία επικρότησε τις θέσεις του και του
γνώρισε ότι θα φροντίσει για την αποκατάσταση των

προβληματικών
σημείων. 

Οι αρμόδιοι
όμως δεν υιοθέ-
τησαν τις θέσεις
της Ακαδημίας
Αθηνών διότι
δεν μπορούν ή
δεν θέλουν να
καταλάβουν ότι
η γλώσσα είναι
εργαλείο, είναι
μοχλός, είναι
δύναμη, είναι
η μήτρα που γεννά, είναι πιο
πάνω και από την Ιστορία. 

Αν δεν έχουμε σωστή γλώσσα πως θα γράψουμε
Ιστορία; 

Το μήνυμα είναι ΟΧΙ προς τους ασεβείς, ακόμα και
συμπατριώτες μας που στοχεύουν να βεβηλώσουν με
τις ενέργειές τους, την γλώσσα της φιλοσοφίας, της τέ-
χνης, της επιστήμης, που με τη μαθηματική δομή της,
ενισχύει τη λογική.  

Στον φίλο και συνάδελφο Νίκο Μπατσικανή αξίζουν τα
καλύτερα, για τις γνώσεις και την έρευνα επάνω στο
θέμα της Ελληνικής γλώσσας. Της γλώσσας μας.         

Βιβλία σαν αυτό είναι, ύμνος στην Ελληνική, την αρ-
χαιότερη σε χρήση και μεγαλύτερη σε έκταση, Γλώσσα
του κόσμου. 

Σαν εργαλείο γνώσης και μάθησης, είναι προσφορά
ζωής,  για όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης . 

Ανδρέας  Ανδρικόπουλος 
Σμήναρχος ε.α.             
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΑ

«Τη Γλώσσα μού έδωσαν Ελληνική»

Άξιος επαίνου Συνάδελφος

Bιβλιοπαρουσίαση

Τιμή για τον
Στέφανο
Αβραμόπουλο

Αριστείο για το δίτομο ιστορικό
έργό του «Προεπαναστατικές
Ηρωϊκές Μορφές 1453-1821»,
των εκδόσεων ΒΙΒΛΙΟΠΑΝΟΡΑΜΑ,
απένειμε η Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, στον Στέφανο Νικ.
Αβραμόπουλο, ιστορικό συγγρα-
φέα και ερευνητή, για την εμπερι-
στατωμένη μελέτη του που ανέ-
δειξε ιστορικές πτυχές.

Η γωνιά του Πνευματικού Κεντρου
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•5 Ιουνίου 1917: Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού, η οποία μετά από συνεχείς μετασταθ-
μεύσεις, από την έδρα της στο ΛΕΜΠΕΛ Θεσσαλονίκης με διαταγές του Αρχιστρατή-
γου των συμμαχικών δυνάμεων Γάλλου στρατηγού ΣΕΡΑΪΓ, εγκαταστάθηκε στο ΑΡ-
ΓΟΣ με το πεδίο Α/Γ - Π/Γ να βρίσκεται στην παραλία, εκεί που μετά από λίγα χρόνια,
οι εκ της Μ. ΑΣΙΑΣ πρόσφυγες, ίδρυσαν τη ΝΕΑ ΚΙΟ. Μετά την μη δυνατότητα προμή-
θειας βενζίνης (συμμαχικό εμπάργκο) τα Αφη πέταξαν με καύσιμο το ΤΕΡΕΒΥΝΘΕΛΑΙΟ
(Νεύτι). Όταν κι αυτό τελείωσε, οι λιγοστές πτήσεις σταμάτησαν και η λειτουργία της
Σχολής τελείωσε.

• 8 Ιουνίου 1928: Αεροσκάφος τύπου BREQUET-19 κατάλληλα διασκευασμένο με χει-
ριστή τον Υπολοχαγό ΠΑΠΑΔΑΚΟ και παρατηρητή τον συνταγματάρχη ΑΔΑΜΙΔΗ, απο-
γειώνεται από το Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ και μέσω ΣΥΡΙΑΣ (ΧΑΛΕΠΙ) - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΒΕΓΓΑΖΗΣ
- ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ - ΛΑΓΕΡΙΟΥ - ΠΑΡΙΣΙΩΝ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
εκτελεί το γύρω της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Σε 20 ημέρες διήνυσε 1200 χλμ. και 80 ώρες πτή-
σεις. Στην Αλεξάνδρεια οι εκεί Έλληνες ομογενείς, «βάπτισαν» το Αφος δίδοντάς του
το όνομα «ΕΛΛΑΣ».

• 22 Ιουνίου 1953: Στη μακρινή ΚΟΡΕΑ, το 13ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΜΗΝΟΣ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΩΝ με Αφη C-47 (DACOTA), παρασημοφορείται με το ανώτατο μετάλλιο AIR-
METAL για τις πολλαπλές γενικές και ειδικές αποστολές και υπηρεσίες που προσέφε-
ρε στον συμμαχικό αγώνα.

• 11 Ιουνίου 1954: Με Β.Δ. της 11ης Ιουνίου του 1954 (ΦΕΚ 135/28-6-54), ορίζεται (Ως
επίσημη Αεροπορική εορτή, η της επετείου του Αρχαγγέλου ΜΙΧΑΗΛ (8 Νοε.), όστις
θεωρείται προστάτης του όπλου της Βασιλικής Αεροπορίας».

• 30 Ιουνίου 1963: Αρχίζει τη λειτουργία του ο ΝΕΟΣ ανατολικός ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕ-
ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Κατέλαβε έκταση 820 στρεμμάτων, είχε κτιριακά συγκροτήματα και
δάπεδα σταθμεύσεως Αερ/φών 185.000 τ.μ. με χωρητικότητα στάθμευσης 20 συγχρό-
νων Ασφών. Στη 10ετία του ‘90, εξυπηρέτησε 10-12 εκατομμύρια επιβάτες, έπαψε να λει-
τουργεί τον ΜΑΡΤΙΟ του 2001, όταν άρχισε το Α/Δ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στα ΣΠΑΤΑ.

• Ιούνιος του 1965: Με αεροπλανοφόρο, φτάνουν
στο Φαληρικό όρμο τα πρώτα αεροσκάφη τύπου F-
5A/B. Mε φορτηγίδες μεταφέρονται στην ακτή και
ρυμουλκούμενα οδηγούνται στο 202 ΚΕΑ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ όπου μετά τη σχετική ετοιμασία τους, ίπτανται
και προσγειώνονται στο Α/Δ της 111 ΠΜ. Ήσαν 18
Αφη, 16 μονοθέσια και 2 διθέσια. Με το ίδιο αερο-
πλανοφόρο αφίχθησαν και 16 μονοθέσια και 4 δι-
θέσια Αφη F-104G.

• 30 Ιουνίου 2003: Mε μια συγκινησιακά
φορτισμένη τελετή, αποχαιρετούνται τα
αποσυρόμενα και αξιαγάπητα από χειρι-
στές και τεχνικούς, αερ/φη τύπου MIRAGE
F-1, μετά από 28 χρόνια (1975-2003) χρή-
σης τους από την αεροπορία μας. Ήσαν
Γαλλικής κατασκευής του εργοστασίου
DASSAULT Av., έφεραν κινητήρα SNECMA-
ATAR 09K50, ανέπτυσσαν ταχύτητα 1453
ΜΑΩ και είχαν εμβέλεια 2051 μίλια (3300 km).

Χρονικό Πολεμικής Αεροπορίας

ΟΔημοσθένης, ο μεγαλύτερος ρήτορας και Αθηναίος
πατριώτης εχαρακτήριζε προδότες τους συμπα-

τριώτες του (συμπολίτες του), που από φόβο προς το
σύστημα δεν εξέφραζαν τη γνώμη τους για τους άρ-
χοντες και τα κοινά. Σήμερα τι θα λέγαμε για το σύ-
στημα που τίποτε άλλο δεν κάνει, παρά να μας γεμίζει
τα μυαλά με ψέματα, να κάνει το μαύρο άσπρο και να
προσπαθεί να μας ποδηγετήσει εκεί  που το σύστημα
έχει συμφέρον;
Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεγάλων προσώ-
πων να ρωτούν, να ερευνούν, να μαθαίνουν, να κρί-
νουν, να κατακρίνουν, να αμφιβάλλουν και στη συνέχεια
να δημιουργούν.

Αντιθέτως είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των λαϊκών
μαζών να εκτελούν, να υποτάσσονται χωρίς να ρωτούν
και χωρίς να έχουν γνώμη όπως ο «άγνωμος στρατιώ-
της που αρώτητα υπακούει» κατά τον Κωστή Παλαμά.

Έτσι καταντήσαμε αγαπητοί μου συμπατριώτες. Φε-
ρόμεθα και αγόμεθα ως τα «πρόβατα», γιατί φοβόμαστε
το σύστημα και γιατί δεν έχουμε γνώμη για το δημόσιο
συμφέρον (κοινό συμφέρον), αλλά ούτε και αυτό το
λογικό δικό μας συμφέρον. Φοβόμαστε, γιατί όπως
έγραψε ο Φ. Βολτέρος «Η αμφισβήτηση είναι αντίθετος
στην τύχη δρόμος γιατί αποκτά κανείς τόσους άσπον-
δους εχθρούς». Αυτό συνέβαινε αιώνες πριν. Δεν πρέπει
να συμβαίνει σήμερα.

Μα τι θα πει Δημοκρατία; Δεν είναι Δημοκρατία η
ελευθερία της έκφρασής μας; Μήπως λοιπόν ούτε
εμείς, που φοβόμαστε να ομιλήσουμε, ούτε το σύ-
στημα που εξοστρακίζει τους αντιρρησίες δεν είναι δη-
μοκρατικά; Μήπως και εμείς και το σύστημα είμαστε
Αντιδημοκράτες και δεν το γνωρίζουμε;

Προσοχή λοιπόν. Ας γίνουμε επιτέλους Ελεύθεροι πο-

λίτες. Ας εκφράζουμε με ορθή γνώση τη γνώμη μας
προσπαθώντας να πείσουμε τους άλλους και όχι να επι-
βληθούμε ως ξερόλλες. Το κοινό συμφέρον είναι το
ορθόν πατριωτικό συμφέρον, όχι το συντεχνιακό ή συν-
δικαλιστικό συμφέρον.

Δυστυχώς στην Πατρίδα μας δεν έχουμε Δημοκρατία
έχουμε Συντεχνιοκρατία, Συνδικαλιστικοκρατία, γιατί ο
στόχος των πολιτικών μας είναι ο θώκος και επομένως
η ψήφος είναι το κριτήριο αλλά και η εύνοια των ισχυ-
ρών. Σε απόρρητο έγγραφο του Άγγλου Υπουργού Εξω-
τερικών Άντονυ Ήντεν περιγράφεται η ανατομία της
πολιτικής συμπεριφοράς των Ελλήνων πολιτικών:

«Αυτοί  οι άνθρωποι, αν τροφοδοτήσουμε την αλαζο-
νεία τους και λαδώσουμε τις εγωιστικές τους φιλοδο-
ξίες, μπορεί να γίνουν ταπεινοί δούλοι μας». 

Έτσι γεμίσαμε το Δημόσιο με υπαλλήλους για υπη-
ρεσίες άχρηστες και δαπανηρές. Έτσι γεμίσαμε το Δη-
μόσιο με διευθυντές, ανώτερους και ανώτατους
αξιωματούχους (πολιτικούς, στρατιωτικούς). Έτσι εξο-
στρακίσαμε τα κριτήρια της αξιοσύνης μας, της αξιο-
κρατίας και θέσαμε ως μοναδικό κριτήριο προαγωγής
τον χρόνο υπηρεσίας. Έτσι γεμίσαμε το Κράτος με Εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, Ανώτερα και Ανώτατα, χωρίς να
ενημερώσουμε τα Ελληνόπουλα ότι η μόρφωση είναι
όπλο, εφόδιο και όχι μέσο, που υποχρεώνει το Κράτος
για αντίστοιχη θέση. Η μόρφωση αποτελεί το ελατήριο
για γνώση, για ορθή σκέψη για υγιή, χρηστό χαρακτήρα
και σε καμία περίπτωση δε προϋποθέτει διορισμό ή
βαθμολογική προαγωγή από μόνη της. Υπάρχουν και
άλλα απαραίτητα και αναγκαία κριτήρια (εργατικότητα,
θέληση, αποδοτικότητα, εφευρετικότητα, ύπαρξη
κενής θέσεως κλπ). Στην Πατρίδα μας είναι περισσότε-
ροι οι βαθμοφόροι από τους εργάτες και τους εξειδι-
κευμένους τεχνίτες. Έτσι θα προχωρήσουμε ως
κοινωνία και ως Κράτος;;;

Φτάνει πια!!!!!!!!
Οι Ηγεσίες μας (πολιτικοστρατιωτικές) ας καταλάβουν

ότι υπηρετούν το Ελληνικό Έθνος, τον Λαόν του δη-
λαδή και δεν υπακούουν σε άλλα αφεντικά.

Του
Κωνσταντίνου Δελλή
Υποπτεράρχου ε.α.
Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

F-5A FREEDOM FIGHTER

1965 - 2001

MIRAGE F1-C

1975 - 2003

Προδοσία και Δημοκρατία

ΙΟΥΝΙΟΣ

«Προδίδει την πόλη του όποιος

δεν λέει όσα πιστεύει».

Ο Δημοσθένης στην Πνύκα

Η εξασθένιση των Ε.Δ. και των Σ.Α., ενώ χαρίζονται εκατομμύρια σε υπόχρεους
του Δημοσίου και λαμόγια, είναι επικίνδυνη και εθνικά αδικαιολόγητη.     Εκ της ΕΑΑΑ


