
Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε πανηγυρικά
η εκδήλωση για την επέτειο των 70 χρόνων ΕΑΑΑ (1945-

2015) στην αίθουσα τελετών της ΛΑΕΔ. Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους ο ΥΦΕΘΑ κ. Νίκος Τόσκας, ο Α/ΓΕΕΘΑ
Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος και ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι)
Χρήστος Βαΐτσης.                             

Κατά την εκδήλωση επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στην πο-
λιτικοστρατιωτική Ηγεσία, στους Βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και στους επίτιμους Α/ΓΕΑ και ΑΤΑ. 

Στη λαμπρότητα της εκδηλώσεως συντέλεσε ένα θαυμάσιο
ηχόραμα, το οποίο σκιαγραφεί όλη την ένδοξη Ελληνική Ιστορία
των 3000 χρόνων της, δημιούργημα του εκλεκτού συναδέλφου
Σαράντου Σακελλάκου, ο οποίος το προσέφερε στην Ένωση μας
αφιλοκερδώς. 

Επετειακή εκδήλωση
για τα 70 χρόνια ΕΑΑΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)
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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»

Κ. ΠαλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

«Το δέ τήν πόλιν σοί δοῦναι οὔτ' ἐμόν ἐστί οὔτ' ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ·

κοινή γάρ γνώμη πᾶντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.»

Αυτή ήταν η γενναία απάντηση του Εθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του ΙΑ’ στον Μωάμεθ τον πορθητή.
Αυτό ας είναι αιώνιο παράδειγμα όσων διαχειρίζονται τις τύχες αυτής της ένδοξης Πατρίδας.

Εκ της ΕΑΑΑ  

Τρίτη 29 Μαΐου 1453

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
στη μνήμη του Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη, πραγ-

ματοποιήθηκε στη νήσο Κάρπαθο τελετή η
οποία περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση,
κατάθεση στεφάνων, ομιλίες από τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνο Καμμένο, τον Δή-
μαρχο Καρπάθου κ. Ηλία Λάμπρο και τον κ.
Φίλιππο Ηλιάκη καθώς και επίδειξη αερο-
σκάφους της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων
Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 "Ζευς".

Στην τελετή επίσης παραβρέθηκαν ο Αρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντι-
στράτηγος Βασίλειος Τελλίδης, ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντι-

πτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐ-
τσης, ο Διοικητής της Ναυ-

τικής Διοίκη-
σης Αιγαίου,
Αρχιπλοίαρχος Πέτρος Νασόπουλος ΠΝ ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Ναυτικού, μέλη του Κοινοβουλίου,
εκπρόσωποι των τοπικών στρατιωτικών, πο-
λιτειακών και θρησκευτικών Αρχών, αντιπρο-
σωπείες Αξιωματικών των ΕΔ, o Πρόεδρος
της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κων. Ιατρίδης, ο
οποίος κατέθεσε και στεφάνι, σύλλογοι Απο-
στράτων και πλήθος κόσμου. 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Εκδηλώσεις Μνήμης του Σμηναγού (Ι) Κων/νου Ηλιάκη

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;
Ε.Α.Α.Α.

χρόνια
ΕΑΑΑ

�Απαιτείται άμεσα μια μακρό-
πνοη και ολοκληρωμένη με-

ταναστευτική πολιτική για την
αντιμετώπιση της νόμιμης και ει-
δικότερα της παράνομης μετανά-
στευσης πρίν είναι αργά για εμάς
τους Έλληνες και τη χώρα μας.
Η λύση κυρία Υπουργέ δεν είναι να
τους αφήνουμε ελεύθερους στην
Ομόνοια!! Δεν πάει άλλο.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Συνέχεια στη σελίδα 5

70 1945-2015

Δ ι α β ά σ τ ε

ΣΕΛ. 4

Συμμετοχή της ΕΑΑΑ

στις εκδηλώσεις για την

απελευθέρωση της

Θράκης «Ελευθέρια»

Η αποφράδα ημέρα της Ρωμιοσύνης

26 ΜΑΪΟΥ 2015
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Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημο-
σίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντο-
λογία που υπαγορεύεται από τις αρχές
και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κεί-
μενα που αποστέλλονται για δημοσίευ-
ση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

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

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα,
σε ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και
συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν
την ενότητα των μελών.

δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες
ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

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

να 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 πληρούνται οι όροι
συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά
η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση
αποφασίζει το Δ.Σ.. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντά-
κτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.

Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευ-
ση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσι-
ευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡ ΟΙ  

ΣΥΝΕ Ρ ΓΑΣΙ ΑΣ

Μ Ε  ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

11μερη Οδική Εκδρομή στην Κάτω Ιταλία - Σικελία -

Ελληνόφωνα χωριά - Νάπολη - Ρώμη

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η Σ  

1η Μέρα - Τρίτη 23/06/2015 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ-ΜΠΑΡΙ 
(διανυκτέρευση εν πλω)

2η Μέρα - Τετάρτη 24/06/2015 ΜΠΑΡΙ-ΜΑΤΕΡΑ-ΡΗΓΙΟ
(διανυκτέρευση)

3η Μέρα - Πέμπτη 25/06/2015 ΡΗΓΙΟ-ΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΑΛΕΡΜΟ
(διανυκτέρευση)

4η Μέρα - Παρασκευή 26/6/2015ΠΑΛΕΡΜΟ-ΜΟΝΡΕΑΛΕ-ΠΑΛΕΡΜΟ
(διανυκτέρευση)

5η Μέρα - Σάββατο 27/06/2015 ΠΑΛΕΡΜΟ-ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ-ΚΑΤΑΝΙΑ
(διανυκτέρευση)

6η Μέρα - Κυριακή 28/06/2015 ΚΑΤΑΝΙΑ-ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ-ΟΡΤΥΓΙΑ-ΚΑΤΑΝΙΑ
(διανυκτέρευση)

7η Μέρα - Δευτέρα 29/06/2015 ΚΑΤΑΝΙΑ-ΤΑΟΡΜΙΝΑ-ΛΕΤΣΕ
(διανυκτέρευση)

8η Μέρα - Τρίτη 30/06/2015 ΛΕΤΣΕ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ-ΝΑΠΟΛΗ 
(διανυκτέρευση)

9η Μέρα - Τετάρτη 01/07/2015 ΝΑΠΟΛΗ (περιηγηση)-
ΡΩΜΗ (περιήγηση) διανυκτέρευση 

10η Μέρα - Πέμπτη 02/07/2015 ΡΩΜΗ-ΑΝΚΟΝΑ( εν πλω)
11η Μέρα - Παρασκευή 03/07/2015 ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ

Κόστος κατ’ άτομο (MIN συμμετοχή 35 άτομα) 

σε δίκλινο δωμάτιο και σαλόνι οικονομικής θέσης: 820 ευρω

Πληροφορίες: 1) ΕΑΑΑ: Ασμχο Κων/νο Ρώτα, τηλ. 6983506596
2) Στο Πρακτορείο Exclusive tours, τηλ. 210 3219211

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Φαρμακείο του 251

ΓΝΑ θα παραμείνει κλειστό από
Τρίτη 2 Ιουνίου έως και Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

λόγω οικονομικής απογραφής.                     Εκ της ΕΑΑΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
210-3802241, 3820271,

3820501
FAX: 210-3825393

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................... 6
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ........................ 5
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .......... 4
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ................ 7
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ........................ 3
ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ ................... 2
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ .................... 5
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ .. 0
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ..... 0
Μέσω τηλεφωνικού κέντρου:

ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677

e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr

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,
Επγός 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
Κομοτηνής

Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191

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

Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2

Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323

e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας

Τσιριγώτη 7 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-23339 -
Fax: 22210-75666

Χανίων

Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170

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
22/5/2015 και παραδόθηκε στο ταχυ-
δρομείο στις 2/6/2015.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλα-
βής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Μετακίνηση Προσωπικού
ΕΑΑΑ στο ΚΕΔΑ/Ζ

Από 22/6 έως 31/8 (από Δευτέρα έως και Παρα-
σκευή) θα διατίθεται 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,
σταθμό ΜΕΤΡΟ Παλλήνης, διασταύρωση Ραφή-
νας-Μαραθώνος (στάση λεωφορείου) και αντι-
στρόφως.

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

Εκ της ΕΑΑΑ

23 ΙΟΥΝΙΟΥ έως 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Σας ενημερώνουμε για την διαδικασία που
οφείλουν να ακολουθούν όσοι Συνάδελφοι
επιθυμούν να προβούν σε ιατρικές εξετάσεις
στο 251ΓΝΑ/Τ.Α.Υ.Ε..

α) Απαιτείται να συμπληρώσουν σχετική ΑΙ-
ΤΗΣΗ την οποία παραλαμβάνουν από την
Γραμματεία της ΕΑΑΑ. Η εν λόγω ΑΙΤΗΣΗ έχει
και στοιχεία Υπευθύνου Δηλώσεως. Επομέ-
νως, ιδιόχειρες Αιτήσεις που θα στέλνονται
με FAX ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

β) Οι Αιτήσεις των μελών θα παραλαμβά-
νονται από τον αρμόδιο για Υγειονομικά θέ-

ματα και μέλος του Δ.Σ. Επγό Γ. Γονατά για
τον προγραμματισμό, αφού προηγουμένως
έλθει σε τηλεφωνική επαφή με τον ενδιαφε-
ρόμενο Συνάδελφο για την ημερομηνία επί-
σκεψης στο 251ΓΝΑ/Τ.Π.Υ.Ε..

Όσοι προγραμματίζονται θα πρέπει να ευ-
ρίσκονται στο ΓΝΑ/Γραμματεία του Τ.Π.Υ.Ε.
την 08.00 ώρα κρατώντας το Βιβλιάριο Νο-
σηλείας. Μετά το πέρας των ιατριών εξετά-
σεων θα μιλούν με τον προϊστάμενο ιατρό
του Τ.Π.Υ.Ε. για τυχόν ιατρικά ευρήματα.

γ) Οι κατοικούντες Συνάδελφοι στην Περι-

φέρεια θα γίνεται προσπάθεια να εξετάζον-
ται την επιθυμητή ημερομηνία. Οι ιατρικές
εξετάσεις είναι συγκεκριμένες επομένως εάν
κάποιος ζητήσει κάτι επιπλέον, αυτό δεν
είναι εφικτό από το Τ.Π.Υ.Ε.

δ) Κατά την διάρκεια των Διακοπών Χρι-
στουγέννων και Καλοκαιριού, θα διακόπτεται
η λειτουργία του Τ.Π.Υ.Ε. λόγω ελλείψεως
ικανού αριθμού ιατρικού προσωπικού.

Πληροφορίες στον Επγό Γ. Γονατά.

Εκ της ΕΑΑΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 251ΓΝΑ/Τ.Π.Υ.Ε.

Διόρθωση Ημαρτημένων
Στο φύλλο 528 της ΗτΑ Απριλίου 2015, στη σελίδα 13

δημοσιεύθηκε άρθρον με τον τίτλο «Δωρεάν χορήγηση
της ‘Ιστορίας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας’ σε
απόστρατους Μετεωρολόγους». Από το δημοσίευμα πα-
ραλήφθηκε εκ παραδρομής η φράση «το εκπονηθέν από
τον Ευάγγελο Δ. Μαντή, Ταξίαρχο ε.α. Μετεωρολόγο».

Επειδή κατά τη διόρθωση του δοκιμίου δεν είναι δυνα-
τόν να γίνει παραβολή του με το σχέδιο εκάστου δημο-
σιεύματος ώστε να διαπιστωθούν παραλείψεις,
παρακαλούνται οι εκδότες των δημοσιευμάτων να τα
αποστέλλουν με e-mail. Εκ της ΕΑΑΑ

Στη μνήμη του
Μεγάλου Ευεργέτη

της ΕΑΑΑ
Σμήναρχου (Ι)

Ιωάννη Αραπατζή
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ αποφάσισε την

τέλεση ετήσιου τρισάγιου στη
μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη της
ΕΑΑΑ Σμήναρχου (Ι) Ιωάννη Αραπα-
τζή.

Το τρισάγιο θα τελεσθεί στην
ΕΑΑΑ, στον 7ο όροφο, την 19 Ιου-
νίου 2015 ημέρα Παρασκευή και

ώρα 12.00.
Παρακαλούμε όπως τιμήσετε με

την παρουσία σας τον Ευεργέτη.
Εκ της ΕΑΑΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ
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AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνεται
ότι, μετά την αναπροσαρμογή – αύξηση, σύμφωνα με το
άρθρο 86 παρ. 2 του Νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α’/15-
11-2014) των Βασικών Μισθών των στρατιωτικών ανα-
δρομικά από 1-8-2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου, κατά την υπ’ αριθμ.14/14-5-2015 συνεδρίασή
του, στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης Νομοθεσίας,
ενέκρινε την επιβολή συμπληρωματικών ποσών κρατήσεων
για Τρίμηνη Διαφορά Προαγωγής, Διαφορά Γάμου και
Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, σε 1.410
μερισματούχους που εξήλθαν των τάξεων της Πολεμικής
Αεροπορίας μετά την 1-8-2012 και οι οποίοι κατά τη δια-
δικασία της μερισματοδότησής τους είχαν υποβληθεί,
κατά περίπτωση, στις παραπάνω κρατήσεις υπολογισμένες
επί τη βάσει των ποσών των Βασικών Μισθών που ίσχυαν
πριν την ψήφιση του προαναφερθέντος Νόμου.

2. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση Δ.Σ./Μ.Τ.Α., η
τακτοποίηση της είσπραξης των κρατήσεων αυτών θα
γίνει μέσω παρακράτησης από το μέρισμα ενός εκάστου
εκ των υπόψη (1.410) μερισματούχων, αρχής γενομένης
από την πληρωμή μερίσματος Ιουλίου 2015, σταδιακά

(ανάλογα με την επεξεργασία των επί μέρους στοιχείων

για τον καθένα ξεχωριστά) και ως εξής:
α. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι πενήντα ευρώ

(50,00€), η παρακράτηση θα γίνει εφάπαξ.
β. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι εκατό ευρώ

(100,00€), η παρακράτηση θα γίνει σε δύο (2) μηνιαίες
δόσεις.

γ. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι διακόσια ευρώ

(200,00€), η παρακράτηση θα γίνει σε τέσσερις (4)
μηνιαίες δόσεις.

δ. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι τριακόσια

ευρώ (300,00€), η παρακράτηση θα γίνει σε πέντε (5)
μηνιαίες δόσεις.

ε. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μεγαλύτερα των

τριακοσίων ευρώ (300,00€), η παρακράτηση θα γίνει σε
έξι (6) μηνιαίες δόσεις.

Αν υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το καταβαλ-
λόμενο μέρισμα δεν επαρκεί για την εξόφληση των επι-
βαλλομένων κρατήσεων κατά τον παραπάνω αριθμό μη-
νιαίων δόσεων, η εξόφληση θα γίνει σε μεγαλύτερο
αριθμό δόσεων.

3. Για την ως άνω επιβολή συμπληρωματικών κρατήσεων
δεν θα αποσταλούν ατομικές ενημερωτικές επιστολές. Η
σχετική ενημέρωση των υπόψη μερισματούχων θα πραγ-
ματοποιείται μέσω των μηνιαίων εκκαθαριστικών σημει-
ωμάτων του μερίσματός τους (στήλη «οφειλές προϋπη-
ρεσίας»), στην ιστοσελίδα της Π.Α., όπου εμφανίζεται η
τρέχουσα κάθε φορά δόση και το υπόλοιπο.

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος
Γενικός Διευθυντής

«Επιβολή Συμπληρωματικών Κρατήσεων σε Μερισματούχους
του Μ.Τ.Α., λόγω Αύξησης των Βασικών Μισθών
των Στρατιωτικών αναδρομικά από 1-8-2012.»

Εγκύκλιος για την
έκδοση Αντιγράφων
Ποινικού Μητρώου

από τις υπηρεσίες τήρησης
των σχετικών δελτίων

Με την υλοποίηση του έργου «Εθνικό Ποινικό Μη-
τρώο», το Μάιο του 2014 μηχανογραφήθηκε το
σύνολο των Ποινικών Μητρώων της χώρας και κατόπιν
παραλαβής του ανωτέρω έργου τον Δεκέμβριο του
2014, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στα Κ.Ε.Π.,
στους πολίτες και στους φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τόμεα, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο., κ.λπ. να
υποβάλλουν τα αιτήματά τους για έκδοση Αντιγράφων
Ποινικού Μητρώου ηλεκτρονικά και να παραλαμβάνουν
τα αιτούμενα αντίγραφα επίσης ηλεκτρονικά, χωρίς
σφραγίδα και υπογραφή. Η γνησιότητα κάθε Αντιγρά-
φου Ποινικού Μητρώου επιβεβαιώνεται με αντιπαρα-
βολή του “κωδικάριθμου επιβεβαίωσης” (που εμφα-
νίζεται στο έγγραφο άνω δεξιά), του αριθμού πρω-
τοκόλλου και της ημερομηνίας εκδοσης με τα αντί-
στοιχα που μπορούν να βρεθούν στη διαδικτυακή
πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.ncris.gov.gr και ειδικότερα στην «υπη-
ρεσία επαλήθευσης Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου
(Α.Π.Μ.)».

Από της λήψεως της παρούσης εγκυκλίου μας, πα-
ρακαλούμε για την τήρησή της και την αποδοχή Αντι-
γράφων Ποινικού Μητρώου σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες οι οποίες τα παρα-
λαμβάνουν, επιθυμούν να προβούν σε επαλήθευση
της γνησιότητάς τους, οφείλουν να προχωρήσουν
σε δειγματοληπτικό έλεγχο, χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία που αναφέρονται σε κάθε Αντίγραφο Ποινικού
Μητρώου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδικού Φορέα με τίτλο:

«ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Δ.»
Αγαπητοί μας συνάδελφοι και φίλοι.
Η μεγάλη συμμετοχή στην Ιδρυτική Γενική Συνέ-

λευση της 20ης Μαΐου, καταξιωμένων φίλων και συ-
ναδέλφων, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας,
καταδεικνύει την μεγάλη αποδοχή της ΚΙΒΩΤΟΥ ΟΛΙ-
ΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΔ, μας οπλίζει με δύναμη, αποφα-
σιστικότητα αλλά και ευθύνη για τη συνέχιση και
επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Ιδιαίτερα όμως απευθυνόμενοι προς ΕΣΑΣ, που με
την  αμέριστη ενεργή συμμετοχή και την υπογραφή σας
ως Ιδρυτικά Μέλη δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας στην
προσπάθεια ίδρυσης της «ΚΙΒΩΤΟΥ»,  εκφράζουμε από
τα βάθη της  καρδιάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ!!

Το πρώτο βήμα έγινε και ακολουθούμε πλέον τη
νομική διαδικασία  για έγκριση του καταστατικού από
το Πρωτοδικείο Αθηνών, ώστε να αποκτήσει «σάρκα
και οστά» το όραμά μας.

Είμαστε αισιόδοξοι ως προς την αναγκαιότητα και
ευόδωση του εγχειρήματος, διότι:

· Οι πολύτιμες εμπειρίες των συναδέλφων και το
ανεκτίμητο  ιστορικό καταπίστευμα  φυλασσόμενα
στην «ΚΙΒΩΤΟ» μας, θα αποτελούν φάρο για τους
επερχόμενους.

Με αισιοδοξία λοιπόν, προχωρούμε όλοι μαζί, στην
προσπάθεια που ανήκει σε όλους και στον καθένα
ξεχωριστά, ως καθήκον προς την Πατρίδα μας.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

· Αντγος εα Μπάκας Δημήτριος, Πρόεδρος
· Αντνχος εα Πολίτης Στυλιανός, Α’ Αντιπρόεδρος
· Ασμχος εα Ρώτας Κωνσταντίνος, Β’ Αντιπρόεδρος
· Ταξχος εα Νικολόπουλος Βασίλειος, Γ. Γραμματέας
· Αντγος εα Μαυροδόπουλος Παντελής, Ταμίας
· Αντγος εα Καρακώστας Αθανάσιος, Μέλος
· Ταξχος εα Μάρκου Γρηγόριος, Μέλος.
Πληροφορίες: Ασμχος Κων/νος Ρώτας, 

τηλ. 6983506596

Για να φτάσουμε σε αυτό το γεγονός χρειάστηκε η ξε-
κάθαρη επέμβαση – πρωτοβουλία του κ. Αρχηγού

ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου, στον οποίο οφεί-
λουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Στρατηγέ μου σας ευχαριστούμε που βάλατε τέλος σε

μία αδικία 14 ετών. 
Για την Ιστορία. Ήταν μόλις πριν ένα χρόνο και κάτι, όταν

φάνηκε φως στην άκρη του τούνελ. Συγκεκριμένα ήταν 25
Μαρτίου 2014, όταν ό εκφωνητής της Κρατικής Τηλεόρα-
σης κατά την διάρκεια της παρέλασης για τον εορτασμό
της 25ης Μαρτίου ανακοίνωσε την πρόθεση του κ.
Α/ΓΕΕΘΑ για την αναβάθμιση των παραγωγικών Σχολών

ΑΣΣΥ.  
Ακολούθησε στις 18 Ιουλίου 2014, η επίσημη παραδοχή

από τον ίδιο τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ στην τελετή ορκωμοσίας των
Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2014, στην έδρα της Σχολής στα
Τρίκαλα όπου ανακοίνωσε την αναβάθμιση όλων των ΑΣΣΥ

σε τριετούς φοίτησης από το 2015. 
Και έτσι φτάσαμε στην τροποποίηση του Κανονισμού

Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής μας. 
Η φοίτηση είναι πλέον τριετής. 
Θα περιμένουμε να δούμε την εγκύκλιο εισαγωγής στην

Σχολή στην οποία ίσως καλυφθούν περαιτέρω λεπτομέ-
ρειες για την τριετία. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συναδέλφους που υποστήριξαν με πάθος την τριετία, όλα

αυτά τα 14 χρόνια. Συναδέλφους τόσο μέσα στο Δ.Σ. του
Συλλόγου μας, όσο και εκτός αυτού, αλλά ιδιαίτερα θα
ήθελα να εκφράσω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον
Επίτιμο Πρόεδρο και Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου κ.

Γεώργιο Εμμανουηλίδη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια αρ-
θρογραφούσε συνεχώς για το θέμα και μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή ήταν έκδηλη η ανησυχία του, μήπως για μια
ακόμη φορά το όλο εγχείρημα μείνει πάλι στα λόγια.  

Από εδώ και μπρος πρέπει να αποφασίσουμε τι μέλλει

γενέσθαι.   

Η τριετία ήταν μία αυτονόητη πράξη η οποία έπρεπε να
είχε γίνει μετά την δημοσίευση του Ν. 2913/01. 

Δυστυχώς καθυστέρησε τόσο πολύ που οι εξελίξεις μας
προσπέρασαν.  

Πρέπει από δω και μπρος να χαράξουμε τα επόμενα βή-
ματά μας διότι πρέπει να καθορισθούν τα επόμενα στάδια,
ούτως ώστε η Σχολή να ενταχθεί σύντομα  στα Ανώτατα

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  
Έγινε το πρώτο βήμα.  Ένα βήμα πολύ σημαντικό.    

Ο Αγώνας μας δικαιώθηκε, πρέπει όμως να συνεχιστεί. 

Το οφείλουμε σε όλα τα νέα παιδιά, τα οποία με υψηλές
βαθμολογίες των 18.000 – 19.000 μορίων, επιλέγουν να
φοιτήσουν στην Σχολή μας. Την ΣΤΥΑ. 

Ανδρέας  Ανδρικόπουλος 

Σμήναρχος ε.α. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

H ΣΤΥΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Μετά την επίσκεψή μας στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΑΘΕΟ-
ΔΩΡΗ, στην εκδρομή της ΕΑΑΑ για τα «Ελευθέρια»
της Κομοτηνής, όσοι φίλοι και συνάδελφοι επιθυ-
μούν να εγγραφούν Μέλη του «Συνδέσμου Φίλων
Καραθεοδωρή»  του μεγαλύτερου Έλληνα Μαθη-
ματικού από την αρχαιότητα, μπορούν να επικοινω-
νήσουν μαζί μας για την εγγραφή τους ως μέλη του
Συνδέσμου, δίχως καμιά οικονομική υποχρέωση

τώρα ή στο μέλλον. Ο στόχος μας είναι η ανάδειξη
της προσωπικότητας αυτού του μεγάλου Θρακιώτη
επιστήμονα που τόσο δόξασε την Ελλάδα ανά την
οικουμένη.

Ασμχος Κωνσταντίνος Ρώτας 
Μέλος «Συνδέσμου Φίλων Καραθεοδωρή»

Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΑ - Τηλ. 6983506596
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΕΑΑΑ στις 14 Μαΐου, στο πλαίσιο συμμετοχής της σε εκδηλώσεις,  επισκέφθηκε
τη Θράκη και συγκεκριμένα  την Κομοτηνή, προκειμένου να συμμετάσχει για

πρώτη φορά, στις εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της με την ονομασία «Ελευ-
θέρια» .

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, μέλη του ΔΣ και μέλη της ΕΑΑΑ, παρευρέθησαν στην Δοξο-
λογία, στην κατάθεση στεφάνων όπου κατατέθηκε στεφάνι από τον Πρόεδρο της
ΕΑΑΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Κων. Ιατρίδη Επίτιμο Δκτή ΔΑΥ στο μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη, και στη μεγαλειώδη παρέλαση.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μου-
σείο Καραθοδωρή, του Μεγαλύτερου Θρακιώτη Μαθηματικού του κόσμου  του επο-
νομαζόμενου Αϊνστάιν, και το βράδυ της ίδιας ημέρας παρακολούθησαν τα μέλη
θρακιώτικους χορούς από διάφορα συγκροτήματα, στην όμορφη πλατεία της Κομο-
τηνής.

Τέλος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο φυλάκιο ‘Καστανιές’ στον Έβρο και στην
παλιά πόλη της Ξάνθης.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Συμμετοχή της ΕΑΑΑ στις εκδηλώσεις για

την απελευθέρωση της Θράκης «Ελευθέρια»

Σεβασμιώτατε, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι
θα ξεκινήσω με ένα στίχο Θρακιώτη ποιητή

Κι εμείς που γεννηθήκαμε της Θράκης κληρονόμοι

κι οι “άλλοι” που ήρθαν απ’ αλλού, για να ριζώσουν τάχα,

κι εκείνοι, που’ φυγαν, προσωρινά, ποιος ξέρει ίσως για πάντα

και όσοι πρόσκαιρα πατούν τα χώματά της τ’ άγια,

ΟΛΟΙ και κατιτί χρωστούν στη χώρα του Ορφέα!

Κύριε Πρόεδρε,
Και εμείς που ταπεινά συναθροισθήκαμε σήμερα στον Άγιο Γεώργιο

Καρύτση όλοι χρωστάμε στη Θρακική γη.

Κυρίες, Κύριοι,
Η απελευθέρωση ενός τόπου, μιας χώρας, ενός λαού, ενός

έθνους, είναι μια κορυφαία στιγμή για την ιστορία του.
Η πορεία αυτή ξεκινά από πολύ μακριά μέσα στο χρόνο που όσο

πλησιάζει στην κορύφωση, τα αλλεπάλληλα γεγονότα πυκνώνουν,
ώσπου έρχεται η πολυπόθητη απελευθέρωση, πλούσια συναισθη-
μάτων, ικανοποίησης και δικαίωσης.

Θα αποφύγω τον πειρασμό να απαριθμήσω τα γεγονότα που είναι
εύκολος δρόμος για ένα ομιλητή μιας σημαντικής επετείου. Θεωρώ
όμως, πως έχει περισσότερη αξία να δεις πίσω από τα γεγονότα, να
ψάξεις τις πτυχές της δικαίωσης των αγώνων, αλλά και τη συνέχισή
τους ή τον εκφυλισμό τους και αυτό το δρόμο θα ακολουθήσω.

Ο Νίκος Καζαντζάκης που μαζί και με άλλους επιφανείς Έλληνες
κατ’ εντολή του Ελευθέριου Βενιζέλου βοήθησαν στην αποκατά-
σταση της καθημαγμένης προσφυγιάς, έγραφε στο «Βραχόκηπο» πως
τα ιδανικά ενός αγώνα εκπληρώνονται την ώρα της Νίκης και σβή-
νουν. Αμέσως μετά τα ίδια ξαναζητούν δικαίωση.

Η ήρεμη εδαφολογικά Θράκη με την αρχαιότερη οροσειρά της Ευ-
ρώπης, την ήπια Ροδόπη λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, ήταν
σταυροδρόμι και χωνευτήρι λαών και πολιτισμών.

Πορευόμενη ως ενιαία Θράκη μέσα στην ιστορία, της έλαχε να είναι
το περικάρπιο που προστάτευε τη βασιλεύουσα, που για μια χιλιετία
ήταν ο καρπός του ελληνισμού και του Χριστιανισμού.

Αυτή η αρμονική σχέση προίκισε τους Θρακιώτες με άλλο πολιτι-
σμικό και πολιτιστικό αέρα, τους θωράκισε με εργατικότητα και υπο-
μονή, στοιχεία που τους έδωσαν το υπόβαθρο για να αντέξουν τα
600 χρόνια σκλαβιάς, υποβάθμισης, εξευτελισμών, διωγμών, μετακι-
νήσεων πληθυσμών αλλά και αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρισης κοι-
νοτικών πραγμάτων, στην εκπαίδευση, στη λατρεία, στο οικογενειακό
δίκαιο, ώστε να κρατήσουν την κοινωνική και οικονομική τους ενό-
τητα.

Η υποδούλωσή της από τους Οθωμανούς ξεκίνησε το 1360, 100
χρόνια περίπου πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης για να
έρθει η απελευθέρωση το 1919-1920, 100 χρόνια μετά την επανά-
σταση.

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 που απελευθέρωσαν κομμάτια
της Μακεδονίας, έστειλαν γλυκόπικρα χαιρετίσματα στους Θρακιώτες
που διαβάζουν κρυφά τις εφημερίδες της Ελεύθερης Ελλάδας: «Μα-
κεδονική Πατρίς» και «Αθήναι Φως» που έφθαναν με καθυστέρηση
εβδομάδων. Τα χαρμόσυνα νέα για την απελευθέρωση τμημάτων της
Πατρίδας και για τις νίκες του Ελληνικού στρατού.. Τα οδυνηρά για τη
συνθήκη του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913 που επιδίκασε
τη Δυτική Θράκη στους Βούλγαρους.

Ο Θρακικός λαός ξεσηκώνεται, κηρύσσει την αυτονομία της περιο-
χής που κρατά τρεις μήνες, αλλά εγκαταλελλειμένη από την Ελλη-
νική Κυβέρνηση που είχε άλλες προτεραιότητες υποχρεώνονταν σε
6χρονη Βουλγαρική κατοχή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι Βούλγαροι κατέστρεψαν τον κοι-
νωνικό και οικονομικό ιστό της τοπικής κοινωνίας, σταμάτησαν τον
πολιτισμό και ερήμωσαν τη Θράκη, εξανδραποδίζοντας 250 χιλιάδες
κατοίκους.

Κυρίες, Κύριοι,
Ο ιστορικός χρόνος είναι σημειακός και ψυχρός. Αντιθέτως, o πραγ-

ματικός χρόνος είναι μακρύς και συναισθηματικά φορτισμένος.
Διαβάζουμε στην ιστορία 100, 30, 20, 6 χρόνια και για εμάς είναι

στιγμή. Φανταστείτε πόσο απέραντα αργά και ατελείωτα περνούσε
στις καρδιές των υπόδουλων προγόνων μας. Συγκρίνετε σήμερα τη
δική σας αντοχή με τον πραγματικό χρόνο της ρεαλιστικής διαπραγ-
μάτευσης που έχει η Ελληνική Κυβέρνηση με τους δανειστές. Οι 10
μέρες σας διαβεβαιώνω, ότι σας φαίνονται ατέλειωτες.

Ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος ξαναέφερε χαμόγελα στις καρδιές των
Θρακιωτών. Η ευφυής κίνηση του Βενιζέλου να ταχθεί με τους συμ-
μάχους της Ανταντ απέναντι στον Άξονα της Γερμανίας που περιέλαβε
Βουλγαρία και Τουρκία, έβαλε την Ελλάδα σε θέση οδηγού.

Όμως, ενώ αυτό φαινόταν ως νομοτέλεια, υπήρξαν δυσκολίες από
απρόβλεπτους παράγοντες. Στο σημείο αυτό, θα κάνω μια παρέν-
θεση. Έχω καταλήξει και ίσως σας φαίνεται παράδοξο, ότι υπάρχει
εκτός από τα μαθηματικά κι ένα μόνο αξίωμα και στη διαλεκτική.
Όπως γνωρίζετε στη διαλεκτική μπορείς να κάνεις την οποιαδήποτε
αυθαίρετη παραδοχή και βάσει αυτής, να καταλήξεις σε αληθοφανή

κατά την επιλογή σου επιχειρήματα. Όμως, η επιλογή δεν είναι
αξίωμα.

Κι όμως στην κοινωνιολογική προσέγγιση της ιστορίας, αλλά και
του παρόντος ιστορικού χρόνου, υπάρχει ένα αξίωμα. Η ιστορία στο
παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον γράφεται από προσωπικές επι-
θυμίες.

Αν αναρωτιέστε γιατί έκανα αυτή την επισήμανση, ακούστε τα πα-
ρακάτω:

Στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων, η Δυτική Θράκη είχε γίνει πεδίο
ανταγωνισμού. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι πρέπει να παραμείνει στη
Βουλγαρία. Για ποιο λόγο όμως; Όχι για τα γεωπολιτικά συμφέροντα
των ΗΠΑ, αλλά γιατί η κουνιάδα του Προέδρου Wilson είχε παντρευτεί
τον Πρέσβη της Βουλγαρίας στην Ουάσιγκτον. Δευτερευόντως, επη-
ρέαζαν τα συμφέροντα των μεγαλοκαπνεμπόρων και οι ανθελληνικοί
κύκλοι του Ροβέρτειου Κολλεγίου της Κωνσταντινούπολης.

Συμβιβαστικά οι Γάλλοι πρότειναν τη Δυτική Θράκη ανεξάρτητη,
κάτω από συμμαχική κατοχή ονομάζοντας: την «Χώρα της Θράκης»
και με επίσημη γλώσσα τη Γαλλική. Παράλληλα, μια εδαφική λωρίδα
κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής του Έβρου ποταμού θα συ-
νέδεε τη Βουλγαρία με το Αιγαίο. Ευτυχώς, η απομάκρυνση του Wil-
son από την προεδρία των ΗΠΑ λόγω ασθένειας, παράλληλα με τη
βράβευσή του με το Νόμπελ ειρήνης το 1919, έφερε τη λύτρωση
τον Οκτώβριο του 1919- Μάιο 1920 σε όλη τη Δυτική Θράκη.

Η Συνθήκη των Σεβρών έκανε τα σύνορα της Ελλάδας να αγκαλιά-
σουν την Ανατολική Θράκη μέχρι έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Οι αμφίρροποι αγώνες και οι αμφισβητήσεις που περιέγραψα, δεί-
χνουν την τεράστια γεωπολιτική αξία της Δυτικής Θράκης, ως κόμβος
στρατηγικός και σήμερα ενεργειακός. Την χρειάζεται η Βουλγαρία για
να κατέβει στη Μεσόγειο, την θέλει η Τουρκία για να ενισχύσει το μου-
σουλμανικό τόξο στα Βαλκάνια. Ακόμη και σήμερα οι αλυτρωτικές
βλέψεις στα Βαλκάνια δεν έχουν εξαλειφθεί.

Το Τουρκικό προξενείο Κομοτηνής, ως μακρύ χέρι της Άγκυρας
στην ελληνική Θράκη, εφαρμόζει σχέδιο τουρκοποίησης του συνόλου
του μουσουλμανικού πληθυσμού. Ήδη στους Πομάκους σε μεγάλο
βαθμό το έχει επιτύχει, αλλά κυρίως εργάζεται συστηματικά στους
μουσουλμάνους αθίγγανους που είναι και ο κινητήρας πληθυσμιακής
έκρηξης. Παράλληλα, «η μεγάλη Αλβανία» βάζει φωτιά στα Βαλκάνια
με τις πλάτες των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Τα Σκόπια να βρίσκονται στη
δίνη του διχασμού, το Κόσσοβο να συνθλίβεται, ενώ παράλληλα Σέρ-
βικα και Βουλγαρικά στρατεύματα να βρίσκονται στα σύνορα του Κόσ-
σοβου και των Σκοπίων αντίστοιχα.

Χρειάσθηκε τιτάνιος αγώνας από ανώνυμους ήρωες για να ανα-
στηλωθεί η καθημαγμένη Θράκη. Η ιστορία ξεπερνά αδιάφορα την
καθημερινότητα. Κοντοστέκεται μόνο στα πολεμικά γεγονότα, στις

σημαντικές συνθήκες και συμβάσεις και στους πρωταγωνιστές των.
Κι όμως, την παγκόσμια ανηθικότητα την πληρώνουν οι λαοί και οι
αφανείς ήρωες που προσπαθούν να τη θεραπεύσουν. 

Ο Χαρίτος Βαμβακάς, πρώην μέλος του Οθωμανικού Κοινοβουλίου,
εκπρόσωπος της Ελλάδας στην διασυμμαχική διοίκηση της Θράκης
και επιλογή του Ελευθέριου Βενιζέλου, μαζί με τους ανώνυμους πα-

τριώτες, έδωσαν τιτάνιο αγώνα, ώστε οι Έλληνες που επιστρέφουν
στις εστίες τους να βρουν δημόσιες υπηρεσίες, δίκτυα διατροφής,
ανοικοδόμησης, εκπαίδευσης κ.λπ.

Η ζωή ξεκινούσε στη Δυτική Θράκη και δεν μπορούσε να περιμένει.
Την ίδια ώρα ο Ελληνισμός μάτωνε κάπου αλλού. Η άνοδος και η
πτώση,- άγραφος νόμος της ισορροπίας.

Στη Θεσσαλονίκη εν καιρώ ειρήνης, στα συνέδρια των Νεότουρκων
1908-1911 αποφασίστηκε ο εν ψυχρώ σχεδιασμός της Εθνοκάθαρσης
και της θρησκευτικής καθαρότητας της Τουρκίας που οι ίδιοι ονόμα-
σαν Τζιχάντ. Το σχέδιο εφαρμόστηκε εν καιρώ πολέμου, Απρίλιο 1915
άρχισε ο αφανισμός Γενοκτονία Αρμενίων, 800 χιλιάδων Ασυρρίων και
359 χιλιάδων Ποντίων. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο Μικρασιατικό μέ-
τωπο οδήγησαν στον ξεριζωμό 1,5 εκατομμυρίου Μικρασιατικού Ελ-
ληνισμού και 200 χιλιάδων Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης. Ο
επίλογος του Ελληνισμού της Ανατολής έπεσε με την υπογραφή της
Συνθήκης της Λωζάνης. Από τις νίκες του 1920 και την καταστροφή
του 1922 πέρασε ένας αιώνας αφωνίας και σιωπής. Ένας αιώνας από
τότε που οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας άφησαν
τα σπίτια τους, τα σχολεία τους, τις εκκλησίες τους και τα κόκαλα των
γονιών τους.

Η αναγνώριση μιας εγκληματικής πράξης δεν είναι θέμα πολιτικού,
πολιτισμικού και πολιτιστικού savoir vivre. Δεν είναι μια ηθική αποκα-
τάσταση των θυμάτων από τον θύτη. Είναι μια βαθειά συνειδητή
πράξη. Είναι παραδοχή ότι δεν θα το ξανακάνω. Η Τουρκία δεν παρα-
δέχθηκε ποτέ ότι διέπραξε γενοκτονία, γιατί συνέχισε να διαπράττει.
Αλλιώς δεν εξηγούνται τα προγκρόμ των Ελλήνων της Κωνσταντι-
νούπολης, η στάση απέναντι στους Κούρδους της Ν.Α Τουρκίας, η
βοήθεια στο ISIS των τζιχαντιστών που εξολοθρεύουν τους ταλαίπω-
ρους Ασσυρίους καταστρέφοντας όλα τα μνημεία πολιτισμού, δια-
πράττοντας πολιτιστική γενοκτονία.

Δεν ζούμε και δεν ζούσαμε σε έναν κόσμο Αγγελικά πλασμένο, επι-
κρατούν συμφέροντα. Οι παγκόσμιοι ηθικοί κανόνες που θέσπισε η
διεθνής Κοινότητα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Δημοκρατία, η
Ελευθερία κ.α όχι μόνο καταστρατηγούνται, αλλά χρησιμοποιούνται
για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων χάνοντας το εννοιολογικό τους πε-
ριεχόμενο.

Σήμερα η Ελλάδα υφίσταται ένα διεθνές bullying. Δεν είμαστε άμοι-
ροι ευθυνών όχι για το ότι είμαστε χρεωμένοι, αλλά γιατί απολέσαμε
τις παραδοσιακές μας αξίες. Ευτυχώς κρατήσαμε τους δεσμούς της
οικογένειας. Τους δώσαμε το δικαίωμα και έτσι υφιστάμεθα τα επί-
χαρα της αλαζονείας τους.

Όμως δεν ανέχομαι και δεν πιστεύω ότι κανένας ανέχεται να περι-
γράφεται από τον παρακάτω στίχο του Εθνικού μας ποιητή.

Δεν έχεις Όλυμπε Θεούς

Μηδέ λεβέντες η Όσσα

Ραγιάδες έχεις, ΜΑΝΑ ΓΗ

Σκυφτούς για το χαράτσι

Κούφιοι και οκνοί καταφρονούν

τη θεία τραχιά σου γλώσσα

των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι....

λέω ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ.

Οι λαμπρές σελίδες της ιστορίας της Θράκης 14 Μαΐου του 1920
και η 4η Οκτωβρίου του 1919, ας είναι φωτεινός φάρος για να ξανα-
βρούμε την αξιοπρέπειά μας και τον αυτοσεβασμό. Το οφείλουμε
στους κεκοιμημένους, στους ζωντανούς και στους αγέννητους.

ΖΗΤΩ Η ΘΡΑΚΗ ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ



Η Ηγεσία (πολιτικοστρα-
τιωτική) και οι τιμηθέντες
βετεράνοι (Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και
επίτιμοι Α/ΓΕΑ
και ΑΤΑ) και οι
συμμετέχοντες
σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι
εξέφρασαν την
πλήρη ικανοποί-
ησή τους.  

Οι τιμηθέντες,
πλην της πολι-

τικοστρατιωτικής ηγεσίας, ήταν: 

Α/ΓΕΑ ΕΠΙΤΙΜΟΙ

Πτέραρχος Περικλής Οικονόμου
Πτέραρχος Δημήτριος Αποστολάκης
Πτέραρχος Γεώργιος Μαυράκας
Πτέραρχος Γεώργιος Αντωνέτσης
Πτέραρχος Δημήτριος Λυτζεράκος
Πτέραρχος Παναγιώτης Παπανικολάου
Πτέραρχος Γεώργιος Αυλωνίτης
Πτέραρχος Βασίλειος Κλόκοζας
Πτέραρχος Αντώνιος Τσαντηράκης

Α/ΑΤΑ ΕΠΙΤΙΜΟΙ

Αντιπτέραρχος Ιωάννης Χατζήρης
Αντιπτέραρχος Κωνσταντίνος Χίου
Αντιπτέραρχος Ευάγγελος Παπασταματίου
Αντιπτέραρχος Παναγιώτης Μανούσος
Αντιπτέραρχος Σταύρος Φλάσκος
Αντιπτέραρχος Ιωάννης Πατζαντάρας

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Πλειώνης
Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Χατζηλάκος
Υποπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Καραγιάννης

Ταξίαρχος (Ι) Βύρων Σαχαρίδης
Ταξίαρχος (Ι) Γεώργιος Παντελίδης
Σμήναρχος Νικόλαος Φίλης
Σμήναρχος Ευάγγελος Μπέλτσιος

Ο Υποπτέραρχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Λαζάρου,
ως Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ και βεβαίως ο
εκλεκτός συνάδελφος καλλιτέχνης και εμ-
πνευστής/δημιουργός του ηχοράματος, Σμη-
ναγός Σαράντος Σακελλάκος. 

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Προέδρου της
ΕΑΑΑ.
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Επετειακή εκδήλωση για τα 70 ΧΡ0ΝΙΑ ΕΑΑΑ

Συμπληρώνονται σήμερα 70 χρόνια
από την σύσταση της Ένωσης Απο-

στράτων Αξιωματικών Αεροπορίας σύμ-
φωνα με τον αναγκαστικό Νόμο 779
του 1945.                                                                                                            
Τα 70 χρόνια ύπαρξης της ΕΑΑΑ,  1945-
2015 , σηματοδοτούν μια μακρά περίοδο
δράσης  και προσφοράς στα μέλη της,
τα οποία αποτελούν μια μεγάλη κοινω-
νική ομάδα της οποίας η προσφορά
στη χώρα είναι ανυπολόγιστη. Μια ξε-
χωριστή κοινωνική ομάδα, η οποία προ-
σέφερε και συνεχίζει να προσφέρει το
υπέρτατο αγαθό που είναι η Άμυνα και
η Ασφάλεια της χώρας, για να υπάρχει
ειρήνη για να υπάρχει ανάπτυξη.

Μια μακρά περίοδο συνεχούς προσπάθειας, αδιά-
κοπης χρονικά δράσης  και αγώνων όχι  μόνον για τα
συμφέροντα των μελών της,  αλλά και της Πολεμικής
μας Αεροπορίας  και της Πατρίδας μας γενικότερα.

Η ΕΑΑΑ έχει συχνά αποτελέσει τόπο συνύπαρξης
και εφαλτήριο ιδεών, συνδυάζοντας την επαγγελματική
γνώση και εμπειρία, αναδρομές στην Ιστορία και τις
παραδόσεις του  όπλου μας, σύγχρονες πρακτικές
και εξελίξεις στο στρατιωτικό και διεθνές γεωπολιτικό
περιβάλλον, την οικονομία και τις κοινωνικές τάσεις.

Το έργο της Ένωσης στην πορεία αυτή των 70
ετών, διακρίθηκε από δημιουργικότητα και σύνεση,
σύμπνοια και ομοψυχία, κοινωνική και συναδελφική
αλληλεγγύη, που μόνο ως προϊόν συλλογικής προ-
σπάθειας, ανιδιοτέλειας, ζήλου και αφοσίωσης μπορεί
να αξιολογηθεί.

Μέσα από τις σελίδες της «ΗΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ»
δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη τής Ενώσεως να εκ-
φράσουν νέες ιδέες, να αναλύσουν τις τρέχουσες
γεωπολιτικές εξελίξεις και να συνδράμουν στον κοι-
νωνικό προγραμματισμό για την περαιτέρω εξέλιξη
της ΠΑ. 

Με λόγο ευπρέπειας και δεοντολογίας έδωσε και
συνεχίζει να δίνει το παρόν στα μεγάλα εθνικά
θέματα, στα θέματα που απασχολούν τους Αξιωμα-
τικούς και τις οικογένειες τους, στα θέματα που απα-
σχολούν την Εθνική μας Άμυνα και Ασφάλεια.

Παράλληλα αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την
αποτύπωση της ιστορικής πραγματικότητας και του
προσδιορισμού του ρόλου που καλούνται να δια-
δραματίσουν οι ΕΔ της χώρας μας, ειδικότερα σήμερα,
στο νέο διαμορφούμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον

όπου υπάρχει αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο , η
οποία δε σε συνδυασμό και με την δυσμενή οικονομική
συγκυρία, διαμορφώνει ένα εκρηκτικό μείγμα με
απρόβλεπτες  και πιθανώς ανεξέλεγκτες συνέπειες. 

Σήμερα λοιπόν σε αυτή τη νέα σκληρή πραγματι-
κότητα και στα νέα δεδομένα καλείται η ΕΑΑΑ αλλά
και οι άλλες Ενώσεις (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ) να παίξει ένα
ρόλο διαφορετικό, ένα ρόλο πρωταγωνιστικό, ένα
ρόλο πιο θεσμικό θα έλεγα. Και με τις απαιτούμενες
αλλαγές που έχουν γίνει αλλά και άλλες που βρί-
σκονται σε εξέλιξη και προωθούνται, η Ένωση να
αποκτήσει, μεγαλύτερο κύρος, αναγνωρισιμότητα
και οντότητα.

Να αποτελέσει μια δεξαμενή σκέψης που θα έχει
γνώμη και άποψη για όλα τα θέματα ενδιαφέροντός
μας και όχι μόνον, να έχει τη δυνατότητα να αναλαμ-
βάνει εκπονήσεις μελετών σε θέματα που   απασχο-
λούν την ηγεσία της ΠΑ και των ΕΔ , υποβοηθώντας
το έργο τους. Να μπορεί να επηρεάζει και να διεκδικεί
πιο δυναμικά αλλά και να πετυχαίνει πολλά περισσό-
τερα προς όφελος των μελών της.

Η  υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης εκεί προσβλέπει
και ενωμένοι χωρίς μιζέρια, εσωστρέφεια και αμφι-
σβητήσεις να το στηρίξουμε ώστε να κάνουμε μια
Ένωση Δυνατή και Δυναμική για να μπορέσει να αν-
ταποκριθεί σε αυτά  τα νέα δεδομένα  και στις προσ-
δοκίες των μελών μας. Να συνεχίσει να υπάρχει και
να αποτελεί εγγύηση για το μέλλον των Αποστράτων,
της ΠΑ και της Πατρίδας μας. 

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι,  η επέτειος
των 70 χρόνων η οποία συμπίπτει και με τα 70 χρόνια
από τη λήξη του Β’ παγκοσμίου πολέμου, είναι αφιε-
ρωμένη σε όλους όσους αγωνίστηκαν και πολέμησαν

για την Πατρίδα μας, σε αυτούς που
συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για αυτή,
την ΠΑ και τις ΕΔ, είναι αφιερωμένη
στην ίδια μας τη χώρα, την Ελλάδα, η
οποία ακόμη και σήμερα σε αυτές τις
δύσκολες και κρίσιμες  στιγμές  που
περνάει, ψάχνει να βρεί τα βήματά της,
για να σταθεί όρθια και να συνεχίσει να
υπάρχει.

Σε αυτές τις κρίσιμες και ανήσυχες
στιγμές που βιώνουμε σήμερα, τις γε-
μάτες αβεβαιότητα και κινδύνους, έχουμε
χρέος και καθήκον να ισχυροποιήσουμε
της εθνική μας συνείδηση. Γιατί η εποχή
μας έχει ανεξάντλητες  δυνατότητες
για το μέλλον.                                                               

Και αν οι σκοτεινοί προφήτες μιλούν για μια πιθανή
αυριανή φρίκη και υποταγή της χώρας μας, η εποχή
αυτή κλείνει μέσα της, την υπόσχεση της αληθινής
ζωής που θα γίνει απτή πραγματικότητα, αν η καρδιά
μας,  η ψυχή  και ο νους μας κρατήσουν το πνεύμα
της Ελευθερίας και της Αντίστασης.

Είναι καιρός  να ξυπνήσουμε  τον ευαίσθητο κόσμο
των παιδιών μας,τα οποία δεν πρέπει να χάσουν την
Πατρίδα τους.               

Να μην αφήσουμε να χαθεί η Πατρίδα μας, να μην
αφήσουμε να χαθεί η ρίζα μας. Γιατί οι ρίζες κρατούν
τα δέντρα όρθια.

ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΚ ΕΑΛΩ!!! Αυτό είναι και το μήνυμα της
σημερινής επετείου.

Με αυτό λοιπόν το μήνυμα που είναι και ο τίτλος,
ευθύς αμέσως με την ευκαιρία της σημερινής επετείου
θα παρακολουθήσετε ένα καταπληκτικό  ΗΧΟΡΑΜΑ,
μια οπτικο-ακουστική δημιουργία του εκλεκτού συ-
ναδέλφου και εικαστικού φωτογράφου, του Σαράντου
Σακελλάκου, που είναι βασισμένο στη πιοιτική σύνθεση
του Νικηφόρου Βρεττάκου «Λειτουργία κάτω από
την Ακρόπολη», έργο που το έχουν χαρακτηρίσει οι
Ακαδημαϊκοί και οι συγγραφείς Αριστούργημα. 

Η επινόηση του λόγου και της εικόνας που έκανε ο
Σαράντος ο Σακελλάκος σε ένα μεγαλειώδες και μο-
ναδικό ποίημα που επίκεντρο έχει την Ελλάδα, μας
προσφέρει πραγματικά Εθνική Κατάνυξη.

Τον ευχαριστούμε πολύ, και το εκτιμούμε απεριό-
ριστα.

Αντιπτέραρχος (Ι) Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ

Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΑΑΑ

E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

1945-2015



HτΑ ΜΑΪΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 529 6

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ
ΕΑΑΑ/ΟΣΜΑΑ
«Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Ο ΟΣΜΑΑ ‘ΙΚΑΡΟΣ’ είναι ν.π. υπό
το ΓΕΑ, με ύπαρξη-λειτουργία 47
ετών και σήμερα έχει 2.500 ενεργά
Μέλη αξιωματικών ε.ε. & ε.α. (Κά-
ρυστος 823).

Οι πρόσφατες νομικές προτάσεις
ΥΕΘΑ κατάργησης και ένταξής του
στο «ελεύθερο ιδιωτικό δίκαιο»
δημιουργούν σοβαρότατες οικο-
νομικές, διαχειριστικές και μελ-
λοντικές συνέπειες στην οικιστική
έννοια ύπαρξής του. Οι αντίστοιχοι
του ΠΝ & ΠΑ ήδη κατέθεσαν συγ-
κεκριμένη δομημένη πρόταση δια-
τήρησης της ύπαρξής και λειτουρ-
γίας των. 

Η Ηγεσία του ΓΕΑ και ΥΕΘΑ, πρέ-
πει να χειριστεί τις εξελίξεις με
τη δέουσα περίσκεψη, τηρώντας
το «η ισχύς εν τη ενώσει» και όχι
την ξαφνική διάλυση, με όποιες
συνέπειες.

Προτρέπουμε τα Μέλη της ΠΑ
ε.α. & ε.ε. να παραμείνουν ενεργά
καθόσον η όποια αδιαφορία-υπο-
χώρηση μόνο ζημίες θα προκα-
λέσει.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ της Π.Α.

Το γραφείο Εθελοντισμού του 251 ΓΝΑ συνεχίζοντας την
προσφορά του, διοργάνωσε την Τετάρτη 29 Απριλίου την

1η Ημερίδα Ψυχο‐ογκολογίας με θέμα «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟ-
ΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού
σε σχέση με τον καρκίνο, η απομυθοποίηση του ως θανατηφόρο
νόσο και τέλος να είναι μια πηγή έμπνευσης, ελπίδας, αισιο-
δοξίας, στάση ζωής, δύναμης για όσους ανθρώπους εμπλέκονται
με τον καρκίνο. Στην  εκδήλωση δεν έλαβαν μέρος  μόνο
επαγγελματίες υγείας ή ειδικοί ψυχικής υγείας αλλά στο κα-
τάμεστο αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ παραβρέθηκαν, ο Δντής
Υγειον/ΓΕΑ Υποπτέραρχος Γ. Τουλούμης, ο Διοικητής 251ΓΝΑ
Ταξίαρχος Δ. Χατζηγεωργίου, η Διευθύνουσα του Νοσηλευτικού
προσωπικού, ο Ιατρός Νικόλαος Καρβούνης, Ογκολόγος Διοι-
κητής 2ης Υ.ΠΕ Πειραιά & Νήσων Αιγαίου, μέλη στρατιωτικών
Ενώσεων, εκπρόσωποι από πολλά νοσοκομεία της Αττικής
και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ασθενείς
και πολλοί συγγενείς αυτών, μαθητές της ΣΑΝ, Ιατρικό-νοση-
λευτικό προσωπικό του 251ΓΝΑ, Εθελοντές, εκπρόσωποι του
εκκλησίας  και πολλοί απλοί πολίτες που ήθελαν να ενημε-
ρωθούν για τον καρκίνο και την αντιμετώπιση του.

Την Ε.Α.Α.Α εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Αντιπτέραρχος (Ι)
Κών/νος Ιατρίδης επίτιμος Δκτης ΔΑΥ και τα μέλη του Δ.Σ
Σμχος Ηλίας Σβάρνας και Επγος ε.α. Γεώργιος Γονατάς, δεί-
χνοντας την ευαισθησία της ‘Ενωσης σε κοινωνικά θέματα.

Η ημερίδα έγινε υπό την  Αιγίδα του Τμήματος Ψυχολογίας
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, του
Συλλόγου Καρκινοπαθών‐Εθελοντών‐Φίλων‐Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.”
Αθηνών και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.  Διήρκησε
από τις 0830 έως τις 1500 και χωρίστηκε σε τρεις ενότητες
υπό μορφή στρογγυλής τραπέζης με θέματα:

Α.  1η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – Η ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Η
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ με πρόεδρο την καθηγήτρια του
Ε.Κ.Π κυρία ΑΝΝΑ ΑΒΕΝΤΙΣΙΑΝ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Β. 2η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
με πρόεδρο τον ψυχίατρο κον ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟ.

Γ. 3η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (BURDEN) ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ με πρόεδρο την Ασμχό (Ν) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΛΟΥ.

Κατά γενική ομολογία όλων των παρισταμένων, η ημερίδα
είχε εξαιρετική επιτυχία και πρέπει να δοθούν θερμά συγχα-
ρητήρια για την διοργάνωση στην προϊσταμένη Εθελοντισμού
Ασμχό ( Ν) Παν. Ηλιοπούλου και τους συναδέλφους Εθελοντές
μέλη της Ε.Α.Α.Α. Θερμά επίσης συγχαρητήρια στον Πρόεδρο
της ΕΑΑΑ και το ΔΣ/ΕΑΑΑ για τη στήριξη και προώθηση του
εθελοντισμού.

Ελπίζουμε αυτή η παραδειγματική προσπάθεια να συνεχιστεί
και στο μέλλον.

Για τους Εθελοντές 251ΓΝΑ
Γεώργιος Σκαφάς Σγος ε.α

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧΟ‐ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ»

στο 251 ΓΝΑ

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 ακόλουθες δύο σημαντικές εκδηλώσεις.  

Ο  ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α  ΒΡΑΒΕΥΕΙ 
ΤΗΝ  ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΕΚΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

Ο Πανελλή-
νιος Σύνδε-
σμος Βετερά-
νων Αεροπο-
ρ ί α ς
(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.)
τίμησε και φέ-
τος, στις 8
Μαΐου, το 2ου

Δ η μ ο τ ι κ ο ύ
Σχολείου Άρ-
γους, στο
ιστορικό κτήριο του οποίου στεγάστηκε το Εκπαι-
δευτικό 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 Αερο-
πορία. Στην τελετή μίλησαν ο Διευθυντής του
Σχολείου κ. Πασπαλιάρης, η κα. Γεωργακοπούλου
και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτχος (Ι) εα κ.
Δημ. Λαζάρου. Ακολούθησε η ανάγνωση της έκ-
θεσης της νικήτριας μαθήτριας Κλέλιας Γεωργαντά

με τίτλο «Η Κοινωνική Προσφορά της Πολεμικής
Αεροπορίας». Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βε-
τεράνος της Κορέας Σγος κ. Πούλιος Ζαφειρό-
πουλος γεμάτος συγκίνηση έδωσε βραβείο στην
νικήτρια ένα TABLET μαζί με το σχετικό δίπλωμα. 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας, στο
αεροδρόμιο της Δεκελείας, τίμησε το Σάββατο 23 Μαΐου
2015 τη μνήμη των αεροπόρων της Π.Α. που έπεσαν
στην μακρινή Ασία στον αγώνα των Ηνωμένων 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.
Ιωάν. Μανολάκος όσο και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας
της Κορέας εξοχότατος κ. Gil-Sou SHIN καταθέτοντας
δάφνινα στεφάνια στο εκεί μνημείο των Πεσόντων Αερο-
πόρων.  Στεφάνια κατέθεσαν επίσης και
εκ μέρους της ΕΑΑΑ ο Πρόεδρος του ΔΣ
Απτχος (Ι) εα κ. Κων. Ιατρίδης, εκ μέρους
της ΑΑΚΕ ο Πρ. Απτχος (Ι) κ. Νικ. Νόκας,
του ΣΑΣ ο Σμχος κ. Δημ. Δήμου, του ΣΑΣΥΔΑ
ο Σγος κ. Ηλ. Ντούβλης, του ΠΑΣΟΙΠΑ η
Προεδ. κα. Παπασταύρου, ενώ μας τίμησε
με την παρουσία του το μέλος του ΔΣ
του Παν.  Συνδ. Παλεμ. Πολεμιστών Κο-
ρέας  Ανσχης κ. Μπακαλίδης. Εκ μέρους του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
στεφάνι κατέθεσε ο Υπτχος (Ι) εα κ. Όμηρος Σιμωνίδης.

Ακολούθησε Συνεστίαση των Μελών του Συνδέσμου
στην Λέσχη Αξιωματικών της 123ΠΤΕ  για να γιορταστεί η
60η επέτειος της επιστροφής από την Κορέα του  13ου

Σμήνους που έγινε 23 Μαΐου του 1955 (το γεύμα επιμε-
λήθηκε ο Σμχος εα κ. Αχ. Αυδής). Κατά την διάρκεια του
γεύματος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ αφού απεύθυνε
χαιρετισμό στους φιλοξενούμενους και όλους τους πα-
ρευρισκομένους και παρουσίασε στον Δ/τη της ΔΑΕ και

στον Σύμβουλο
της πρεσβείας
της Κορέας τους
Βετεράνους της
Κορέας που μπό-
ρεσαν να παρευ-
ρεθούν στην
γιορτή, που ήταν
οι (σε αλφαβητι-
κή σειρά): Δα-
λαμπίρας Ιωάννης,  Ζαφειρόπουλος Πούλιος,  Λούτας Γε-
ώργιος, Μαλανδράκης Νικόλαος,  Παναγιάρης Βασίλειος,

Παπαιωάννου Αλέξιος, και Τσιγώνης Μα-
νώλης. Οι Βετεράνοι χειροκροτήθηκαν θερ-
μά από τους παρευρισκομένους στους
οποίους ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας
έδωσε το σχετικό δίπλωμα και ένα θαυ-
μάσιο αναμνηστικό μετάλλιο που σχεδίασε
ο γιος του Βετεράνου της Π.Α. και Ταμίας
του Συνδέσμου κ. Νίκος Τζάντας.

Λόγω των θερινών διακοπών τους μήνες
Ιούνιο και Σεπτέμβριο τα γραφεία μας θα είναι ανοικτά
μόνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:30 έως τις 13:30.
Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο τα γραφεία μας θα πα-
ραμείνουν κλειστά. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας έχει έδρα στον 3ο

όροφο της οδού Δημ. Σούτσου 40 ΤΚ 115-21 στους Αμ-
πελοκήπους τηλ 2106422730 ηλεκτρονική διεύθυνση
www.pasybeta.gr και e-mail pasybeta@gmail.com

Από την Γραμματεία του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΈνωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
δίνει πάντοτε το δικό της δυναμικό «παρών» σε

κάθε Εθνική εορταστική εκδήλωση, Εθνικές ιστορικές
επετείους, απόδοση τιμών σε Ηρωΐδες και Ήρωες που
έδωσαν τα πάντα ακόμη και την ζωή τους για την
Ελευθερία της Πατρίδος, κ.λπ..

Με αυτά τα δεδομένα, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. απο-
φάσισαν και οργάνωσαν έγκαιρα μια τετραήμερη απο-
στολή στην Θράκη μας, όπου παρέστημεν στις εορτα-
στικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης
και προσάρτησης στην Μητέρα Ελλάδα της πολύπαθης
αυτής περιοχής που τελικώς επετεύχθη την 20η Μαΐου
1920.

Το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου, περί τα 50 άτομα με
επικεφαλής των Πρόεδρο κ. Κ. Ιατρίδη και Μέλη του
Δ.Σ., ξεκινήσαμε την 08.00 ώρα με ένα πούλμαν όλοι
μαζί, για την σπουδαία αυτή αποστολή μας. Χαρακτη-
ρίζεται δε σπουδαία, γιατί κάθε συμμετοχή και μάλιστα
εν προκειμένω η ΕΑΑΑ, είχε ενεργό συμμετοχή, σε
Εθνικές εκδηλώσεις είναι σημαντική.

Μετά από ενδιάμεσες στάσεις, φτάσαμε στην Κομο-
τηνή αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το βράδυ
παρακολουθήσαμε παραδοσιακούς χορούς από διάφορα
χορευτικά συγκροτήματα που είχε οργανώσει ο Δήμος
στην κεντρική πλατεία της πόλεως, όπως και το επόμενο
βράδυ. Οι κύριες όμως εκδηλώσεις άρχισαν την επομένη
με Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό της πό-
λεως και δοξολογία χοροστατούντων του τοπικού Μη-
τροπολίτου κ.κ. Παντελεήμονος, και των αντίστοιχων
Ικαρίας και Σάμου κ.κ. Ευσέβιου και Μεσσηνίας κ.κ.
Χρυσόστομου. Στην συνέχεια όλοι μετέβημεν στον
Τύμβο της πόλεως, όπου αναπαριστάται μία πελώρια
λόγχη σε μαρμάρινη πλάκα και εγένετο η κατάθεση
στεφάνων από επισήμους, μεταξύ των οποίων και ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ κ. Ιατρίδης και ο Πρόεδρος του
εκεί παραρτήματος, κ. Θεοχάρης καθώς και από διάφορα
Σωματεία.

Η Στρατιωτική φιλαρμονία παιάνισε, μετά το πέρας
των καταθέσεων, τον Εθνικό μας Ύμνο και ακολούθησε
την 12.00 ώρα, η παρέλαση ενώπιον των επισήμων
και χιλιάδων Λαού. Άνοιξε με την παρέλαση διαφόρων
παραδοσιακών Σωματείων και από άλλα μέρη της Ελ-
λάδος, κυρίως Ποντιακών Σωματείων και από άλλα
μέρη της Ελλάδος, κυρίως Ποντιακών Σωματείων για

να θυμίζουν σε όλους τις ρίζες τους και τις
Πατρίδες στον Πόντο που έχουν χαθεί, αλλά
όπως έχει δηλώσει ένας Μεγάλος Έλληνας,
ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος:
«Δεν υπάρχουν χαμένες Πατρίδες, υπάρχουν μόνο αλύ-
τρωτες Πατρίδες». Στη συνέχεια παρέλασε η μαθητιώσα
νεολαία της πόλεως από μαθητάς των Δημοτικών σχο-
λείων, γυμνασίου, Λυκείου και Πανεπιστημίου. Χαρήκαμε
με το πλήθος όλων αυτών των παιδιών, που αποτελούν
το μέλλον της Πατρίδος μας. Η Εθνική αυτή εκδήλωση
έκλεισε με την Στρατιωτική παρέλαση σε άψογη εμφά-
νιση, για να θυμίζει σε όλους ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις
του Έθνους προασπίζονται αποφασιστικά την ακεραι-
ότητα και Ελευθερία της Πατρίδος και αποτελούν για
όλη την ευρύτερη περιοχή, βασικόν παράγοντα ειρήνης
και σταθερότητας για όλους και ευημερίας του Ελληνικού
Λαού. Η όλη παρέλασε έκλεισε την 13.30 ώρα κατα-
χειροκροτηθέντες όλοι από τις χιλιάδες λαού που την
παρακολούθησε.

Οι δύο κύριοι ομιλητές ανεφέρθησαν με απόλυτα
ιστορικά δεδομένα στους πολλαπλούς αγώνες για την
απελευθέρωση της πολύπαθης αυτής Ελληνικής πε-
ριοχής, προσθέτοντας εμείς ότι εκεί έπαιξαν και τα
δικά τους συμφέροντα οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις με
αποτέλεσμα όλη η Ελληνική ανατολική Θράκη πέραν
του Έβρου ποταμού να μην ευρίσκεται εκεί που ιστορικά
και τότε πληθυσμιακά ανήκε και ανήκει. Ραδιοτηλεοπτικά
συνεργεία εκάλυψαν την σπουδαία αυτή Εθνική εκδή-
λωση, όπου συνοπτική συνέντευξη έδωσε και ο Πρό-
εδρος της ΕΑΑΑ κ. Κ. Ιατρίδης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όλοι επισκεφτήκαμε

το Μουσείο Κ. Καραθεοδωρή, όπου εκεί
μας περίμενε ο Διευθυντής του Μουσείου
και μας έκανε μια πλήρη σχεδόν ενημέ-
ρωση του σπουδαίου αυτού Έλληνα,
μοναδικού παγκοσμίως μαθηματικού
μυαλού, που ο ίδιος ο Αϊνστάιν τον απο-
καλεί Δάσκαλό του. Πλακέτα της ΕΑΑΑ
επιδόθηκε από τον Πρόεδρο στον Δι-
ευθυντή του Μουσείου. Λεπτομέρειες
για τον Κ. Καραθεοδωρή θα αναφερ-
θούν σε ειδικό άρθρο στο επόμενο
φύλλο.

Την επομένη 15/5/ το πρωί, αναχωρήσαμε για
επίσκεψη στο ακριτικό Ελληνικό φυλάκιο στις Καστανιές,
όπου υπάρχουν τα μόνα χερσαία σύνορα με την Τουρκία.
Ο Υποδιοικητής των εκεί Μονάδων του Στρατού Συν-
ταγματάρχης κ. Γ. Τριάντης, μας υπεδέχθη με χαρά και
εγκαρδιότητα, μας έκανε μια εμπεριστατωμένη συνοπτική
ενημέρωση, μας ξενάγησε στην μικρή γύρω περιοχή
και τελείωσε η εκεί επίσκεψή μας, με ένα καλό κέρασμα
που είχε ετοιμάσει. Εκ μέρους μας, επιδόθηκε πλακέτα
της ΕΑΑΑ στον κ. Συνταγματάρχη.

Αναχωρήσαμε από εκεί το μεσημέρι και φθάσαμε
στην Αλεξανδρούπολη για γεύμα και νέα γνωριμία με
την παραθαλάσσια και όμορφη αυτή πόλη της Θράκης
μας. Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για την Ξάνθη όπου
φθάσαμε αργά το απόγευμα και επισκεφτήκαμε την
παλιά πόλη με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κλασσικά
σπίτια και τα πολλά στέκια ψυχαγωγίας με νέο κόσμο.

Έτσι επισκεφτήκαμε και τις τρεις μεγάλες πόλεις της
Θράκης συνδυάζοντας την Εθνική μας αποστολή με
αρκετά εκδρομικά και χρήσιμα ενημερωτικά στοιχεία.
Την επομένη το πρωί αναχωρήασμε για την επιστροφή
μας στην Αθήνα και μετά από ενδιάμεσες στάσεις, μία
ήταν και στην Αγία Παρασκευή στα Τέμπη, για ιερό
προσκύνημα, φθάσαμε αργά το βράδυ.

Ήταν μια καλά οργανωμένη αποστολή, όλοι μείναμε
ενθουσιασμένοι και προς τούτο ευχαριστούμε όλους
τους συντελεστές της επιτυχίας της.

4ήμερη αποστολή της ΕΑΑΑ στην Θράκη
Του

Δημητρίου Σχίζα

Σμηνάρχου ε.α.

Είναι πιθανόν η παρούσα μου αντίδραση να θεωρηθεί
καθυστερημένη λόγω παρέλευσης πλέον των έξι

μηνών από την υπ’ όψιν τελετή. Είναι όμως βέβαιο, ότι
η όλη υπόθεση απετέλεσε αντικείμενο προβληματισμού
μου στην περίπτωση που η άμεση αντίδρασή μου θα
εκλαμβάνετο ως προβολή της προσωπικότητάς μου
και πρέπει να ομολογήσω ότι το αντικείμενό μου έγινε
εφιάλτης όλο αυτό το διάστημα ώστε να επηρεάσει
την όλη ψυχολογική μου κατάσταση.

Το πρόβλημά μου εξέθεσα σε μία παρέα βετεράνων
όταν σμίξαμε για καφέ μετά από τις αρχαιρεσίες του
συλλόγου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και ομόφωνα με
παρότρυναν σ’ αυτή την ενέργεια την οποία εκθέτω
παρακάτω.

Όταν διάβασα στην ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ του Σεπτεμβρίου
2014, την ανακοίνωση της τελετής απόσυρσης των
αερ/φών Α-7Η CORSAIR το μυαλό μου ταξίδεψε σαράντα
χρόνια πίσω, περίοδο στην οποία πραγματοποιείτο ένα
από τα μεγαλύτερα προγράμματα εκσυγχρονισμού της
Π.Α..

Ως υπεύθυνος Γραφείου Εκσυγχρονισμού του Α’ κλά-
δου του ΓΕΑ είχα την υποχρέωση να ενημερώσω την
ηγεσία της Π.Α. για τις δυνατότητες των προσφερομένων
αερ/φών (PHANTOMS, A-4, A-7 CORSAIR) και να εισηγηθώ
την επιλογή του πλέον κατάλληλου τύπου για την ελ-
ληνική πραγματικότητα.

Η όλη υπόθεση ήταν και πολύ σοβαρή και κρίσιμη
λόγω του συνδυασμού πλείστων παραγόντων και

κυρίως την περίοδο κατά την οποία υπήρχε η αξιοποίηση
των αερ/φών PHANTOM ώστε να προτιμηθούν.

Από τη μελέτη των δεδομένων εκάστου αερ/φους
προέκυψε ότι το Α-7 CORSAIR εξυπηρετούσε τις επιχει-
ρησιακές ανάγκες της Π.Α., σε δύναμη πυρός, ακρίβεια
βολής και ακτίνα δράσης, γι’ αυτό και με κάθε ιστορική
ευθύνη εισηγήθηκα την επιλογή του, την οποία η
Ηγεσία απεδέχθη.

Μετά την επιλογή του Α-7 CORSAIR, ομάδα από τρεις
χειριστές και τρεις μηχανικούς με επικεφαλής τον υπο-
γραφόμενο, μετέβη τον Ιούλιο του 1974 στις ΗΠΑ για
ενημέρωση λεπτομερειών προμήθειας και πρώτα απ’
όλα για την ονομασία του, δεδομένου ότι τα πρώτα 15
αερ/φη ήσαν έτοιμα για την Αμερικανική Αεροπορία
ως A-7D με σύστημα ανεφοδιασμού στον αέρα, τα
οποία δεν παρέλαβε. Έτσι, με τον υπεύθυνο πωλήσεων
υπογράψαμε σύμφωνο για την ονομασία του Α-7Η

CORSAIR κατά το HELLAS (βλέπε σχετική φωτογραφία).
Στις 8 Ιουλίου 1974 είχα την ευκαιρία, μαζί με τους

άλλους δύο χειριστές, να πετάξουμε από την πρώτη
θέση του εκπαιδευτικού ΤΑ-7Η-Η2 με μία ενημέρωση
τριάντα λεπτών και να διαπιστώσουμε την ακρίβεια
των βολών, την άνεση στους χειρισμούς και την αερο-
πλοΐα (βλ. σχ. φωτ/φία).

Με την επιστροφή μου ανέφερα στην Ηγεσία τις εν-
τυπώσεις μας από την επίσκεψη στην ενημέρωσή μας
και τις ενέργειες και εισηγήθηκα την προμήθεια 2 του-
λάχιστον 2θέσιων 4-7 CORSAIR για την πιο ασφαλή εκ-
παίδευση των χειριστών.

Τα πρώτα χρόνια πτήσεων των αερ/φών Α-7Η CORSAIR
από της παραλαβής των το 1975, παρουσίασαν κάποιο
πρόβλημα στον κινητήρα και με κατηγόρησαν οι πολέμιοί
του ότι απέτυχα στην επιλογή. Δεν πέρασε όμως πολύ
χρόνος και οι ίδιοι αποδέχθηκαν ότι το Α-7Η CORSAIR
απετέλεσε τον κυριότερο αποτρεπτικό παράγοντα ενός
Ελληνοτουρκικού πολέμου.

Μετά την αποστρατεία μου δεν παρέλειψα να παρα-
κολουθώ όσο μου ήταν δυνατό, την εξέλιξη της
επιλογής μου και ικανοποιόμουν όταν άκουγα από τους
χειριστές τα καλύτερα λόγια για το αερ/φος αυτό.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Από την τελετή απόσυρσης των Αερ/φών Α-7Η CORSAIR
Του

Βασιλείου Τζάνη

Ταξιάρχου (Ι) ε.α.

Συνέχεια στη σελίδα 10

Η Ιστορική σημαία

της Κομοτηνής



Στα 136 δισεκ. ευρώ έχουν υποχωρήσει οι
καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

σύμφωνα με τραπεζικές πηγές και αφορούν
το διάστημα έως και 18 Μαρτίου του 2015.

Μεταξύ 1η Δεκεμβρίου του 2014 και 18
Μαρτίου του 2015 οι συνολικές εκροές κατα-
θέσεων διαμορφώνονται στα -28 δισεκ. 

Μόνο τις ημέρες 17 και 18 Μαρτίου η εκροή
καταθέσεων έφθασε τα 710 εκατ ευρώ -390
εκατ στις 18 Μαρτίου και -300 εκατ στις 17
Μαρτίου. 

Από τα ιστορικά υψηλά των καταθέσεων
τον Ιανουάριο του 2010 στα 237,8 δισεκ. οι
καταθέσεις έχουν υποχωρήσει 101 δισεκ.
ευρώ που αποτελεί αρνητικό ιστορικό ρεκόρ
όλων των εποχών για την Ελλάδα και αντι-
στοιχεί η απώλεια αυτή στο 55% του ελληνικού
ΑΕΠ. 

Η μείωση των καταθέσεων το τελευταίο

διάστημα είχε μετριαστεί αλλά οι επιπόλαιες
και επικίνδυνες αναφορές για capital controls
τύπου Κύπρου οδήγησαν εκ νέου σε εκροές
καταθέσεων. 

Η δραματική υποχώρηση των καταθέσεων
αυξάνει το χάσμα δανείων προς καταθέσεις.

Τα δάνεια βρίσκονται στα 213 δισεκ. και οι
καταθέσεις στα 136 δισεκ. δηλαδή χάσμα
ρευστότητας 77 δισεκ. ευρώ. 

Έτσι εξηγείται γιατί οι ελληνικές τράπεζες
έχουν δανειστεί από το ευρωσύστημα 104,5
δισεκ. ευρώ 69,8 δισεκ. μέσω ELA και 35
δισεκ. απευθείας από την ΕΚΤ. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες
για την ρευστότητα που αντλούν από το ευ-
ρωσύστημα έχουν καταβάλλει 210 δισεκ. εγ-
γυήσεις στην ΤτΕ και στην ΕΚΤ. 

Εκ της ΕΑΑΑ
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ΑΡΘΡΑ

Για μια χώρα που βρίσκεται σε μια «δύσκολη γειτονιά»,
οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν ένα από τα βασικό-

τερα «εργαλεία» αντιμετώπισης απειλών και διαχείρισης
κρίσεων. Επειδή στην περίπτωση της χώρας μας οι
λόγοι διατήρησης ισχυρών Ε.Δ. δυστυχώς δεν έχουν
ακόμη εκλείψει, είναι σαφής η ανάγκη χάραξης μιας
νέας αμυντικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη το
νέο παγκόσμιο και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας,
τις νέες τεχνολογίες, οργανωτικές δομές και μοντέλα
εκπαίδευσης, αλλά και τα νέα εσωτερικά οικονομικά
και κοινωνικά δεδομένα. Στόχο θα πρέπει να αποτελέσει
η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων
και η διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας της
χώρας, στοιχείο που θα βελτιώσει και τη διαπραγμα-
τευτική μας ισχύ και περιφερειακό ρόλο. Αυτό το νέο
δόγμα μπορεί να προκύψει μόνο από μια ουσιαστική
αναθεώρηση της αμυντικής πολιτικής της χώρας. 

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) –αλλά και το
σύνολο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης- καλούνται
να αναμορφωθούν σε μια εποχή συρρικνούμενων οι-
κονομικών και ανθρώπινων πόρων, με μια κοινωνία
ολοένα και πιο μαλθακή και στείρα καταναλωτική, γε-
νικώς, αορίστως αλλά όχι εντελώς αδικαιολόγητα θυ-
μωμένης και πικραμένης με το πολιτικό προσωπικό της
χώρας, αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους μας (αλλά
με ελάχιστη διάθεση αυτοκριτικής), στερούμενη αρχών,
αξιών και στρατηγικού προορισμού, με ένα προβληματικό
εκπαιδευτικό σύστημα και με ποιοτικά μεταβαλλόμενη
πληθυσμιακή σύνθεση. Ταυτόχρονα, πέραν της παρα-
δοσιακής αποτρεπτικής αποστολής, και με εμφανή
αβεβαιότητα για τον επιδιωκόμενο ρόλο της γείτονος,
οι Ε.Δ. έχουν διευρυνόμενες διεθνείς υποχρεώσεις,
ενώ είναι υποχρεωμένες να στηρίζονται σε μια πολύ
περιορισμένη εθνική τεχνολογική βάση. Επιπλέον, πέραν
του γενικότερου ελλείμματος σε επίπεδο πολιτικής
ηγεσίας, υπάρχουν και ορισμένες διαχρονικές παθογέ-
νειες του πολιτικού συστήματος: ο φόβος του πολιτικού
κόστους, η γενικότερη αδυναμία της ελληνικής διοίκησης
για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και το σαράκι της με-
τριοκρατίας που κατατρώγει εδώ και πολλά χρόνια τα
θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. 

Το σύστημα των ΕΕΔ (όπως άλλωστε και κάθε μεγάλος
γραφειοκρατικός οργανισμός) δεν μπορεί να αυτο-με-
ταρρυθμιστεί (ιδιαίτερα αν ααυτό προϋποθέτει τη λήψη
και «οδυνηρών» αποφάσεων) αν δεν υπάρχουν συγκε-
κριμένες πολιτικές κατευθύνσεις και βεβαίως ισχυρή
πολιτική βούληση. Το στρατηγικό πλαίσιο πρέπει να
διαμορφώνεται από την πολιτική ηγεσία και εδώ τε-
χνοκράτες με συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία δι-

καιούνται να έχουν άποψη, αλλά η οργάνωση των ΕΔ
και λοιπά αμιγώς επιχειρησιακά ζητήματα πρέπει να
ανατεθούν στα κατάλληλα επιτελικά στελέχη των ΕΔ.
Στην κατεύθυνση αυτή θα καταθέσουμε τέσσερις κεν-
τρικές προτάσεις:

1) Η υπάρχουσα δομή δυνάμεων είναι παλαιού τύπου,
με σχετικά ισόρροπη ανάπτυξη και των τριών κλάδων.
Ωστόσο, δεν είναι πλέον εφικτό η κατανομή πιστώσεων
του προϋπολογισμού να συνεχίσει να γίνεται με τον
«παραδοσιακό τρόπο», δηλαδή με κριτήριο τις οροφές
στελέχωσης των Κλάδων ή άλλα παρόμοια συντεχνιακά
κριτήρια. 

Κεντρικό στόχο της ελληνικής αμυντικής στρατηγικής
αποτελούν: (α) η γενική αποτροπή του όποιου αντιπάλου
και (β) η καθημερινή αντιμετώπιση προκλήσεων στον
αέρα και θάλασσα. Ενώ ο στόχος (α) απαιτεί τη συμβολή
και των τριών κλάδων των Ε.Δ., ο στόχος (β) μπορεί να
επιτευχθεί κυρίως μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας και
του Πολεμικού Ναυτικού. Θα πρέπει να σημειωθεί, βε-
βαίως, ότι διαχείριση κρίσεων τύπου Ιμίων απαιτεί πρω-
τίστως ισχυρές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις,
αλλά και τη συμβολή δυνάμεων ταχείας αντίδρασης
(και κυρίως των ειδικών δυνάμεων του Στρατού Ξηράς,
και εδώ υπάρχει ενδεχομένως ανάγκη ενίσχυση της
ικανότητας αερομεταφοράς δυνάμεων). Τέλος, υπάρχουν
και οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπου κεντρικό
ρόλο έχουν ο Στρατός Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό.
Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, θεωρούμε ότι για τα
επόμενα χρόνια η κατανομή πόρων θα πρέπει να μετα-
βληθεί ευνοϊκότερα για την Πολεμική Αεροπορία και το
Πολεμικό Ναυτικό (λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσθετες
ανάγκες που φαίνεται ότι προκύπτουν στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου). Προφανώς θα πρέπει να
καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μην επηρεαστεί
αρνητικά η μαχητική ικανότητα του Στρατού Ξηράς. Ο
στόχος θα πρέπει να είναι αριθμητικά μικρότερες, αλλά

μαχητικά ικανότερες χερσαίες δυνάμεις και στην κα-
τεύθυνση αυτή απαιτούνται πρόσθετες οργανωτικές
αλλαγές και έμφαση στην εκπαίδευση και επιμόρφω-
ση.

2) Ο εξορθολογισμός και προσαρμογή της δομής δυ-
νάμεων επιβάλλεται να συνεχιστεί, με γενναίες –και
ενδεχομένως οδυνηρές- κινήσεις όπου κριθεί απαραίτητο,
π.χ. περαιτέρω μείωση του αριθμού ανωτάτων αξιω-
ματικών (ιδιαίτερα στο Στρατό Ξηράς), απλοποίηση του
ευρύτερου διοικητικού μηχανισμού (κατάργηση επικα-
λυπτόμενων υπηρεσιών μεταξύ Γενικών Επιτελείων,
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και λοιπών φορέων) και
αξιοποίησης της πληροφορικής με στόχο να μειωθεί
το προσωπικό των εν Αθήναις στρατιωτικών υπηρεσιών
κατά 30% και να υπάρξει αξιόλογη μετακίνηση στελεχών
από τα Επιτελεία και τις υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου
προς μάχιμες μονάδες, αλλά ταυτόχρονα και αντιμε-
τώπιση του στεγαστικού προβλήματος και, ενδεχομένως,
περαιτέρω μείωση της συχνότητας μεταθέσεων στο
Στρατό Ξηράς. 

3) Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χώρας μας
είναι το έμψυχο δυναμικό. Η βέλτιστη αξιοποίηση αυτού
του κρίσιμου πολλαπλασιαστή ισχύος απαιτεί τομές
στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών,
συνεκπαίδευση με τους καλύτερους (εκτός συνόρων),
αλλά και πρόνοιες για την άμβλυνση οικονομικών προ-
βλημάτων στο μέτρο του δυνατού.

4) Χώρες με μάλλον αξιόλογη στρατιωτική ικανότητα
και οργάνωση (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία) υλοποιούν δια-
δικασίες αμυντικής αναθεώρησης σε τακτικά χρονικά
διαστήματα. Η προτεινόμενη διαδικασία αμυντικής ανα-
θεώρησης θα πρέπει να εξετάσει μια σειρά βασικών
ερωτημάτων (εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον, εκτί-
μηση απειλής, συνεργατική αξιοποίηση υπόλοιπων συν-
τελεστών εθνικής ισχύος, ρόλος και αποστολές Ε.Δ.,
ζητήματα δομής, εκπαίδευσης, στελέχωσης και εξο-
πλισμών και αμυντικής βιομηχανίας) και να παρουσιάσει
συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και
τη διατήρηση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας
μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική και οικονομική
συγκυρία. 

Προτάσεις για μια νέα αμυντική πολιτική
Του

Δρ. Θάνου Π. Ντόκου
Γενικού Διευθυντή Ελληνικού Ιδρύματος

Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Καρδιογράφημα
του Ελληνικού Κράτους

«Ένα αντιπαραγωγικό κράτος, μια πελατειακή διοίκηση, μια ελλιπής

ή χρονοβόρα δικαστική προστασία περιορίζουν τις δυνατότητες

των παραγωγικών δυνάμεων να αναπτυχθούν. Το κυριότερο, πε-

ριορίζουν το ίδιο το κράτος να συλλέγει έσοδα, να ανταποκρίνεται

στις υποχρεώσεις του να σχεδιάζει και να υλοποιεί βιώσιμες δημόσιες

πολιτικές.»

Θεόδωρος Φέσσας
Πρόεδρος ΣΕΒ

(Από τηλεοπτική εκπομπή)

Τα στοιχεία είναι συνταρακτικά και φωτογραφίζουν διαχρονικά τις
ελληνικές κυβερνήσεις, τις αδυναμίες τους και την (αν)αποτελε-
σματικότητά τους.

Όμως ένας ένδοξος Λαός ευρίσκεται πίσω από αυτήν την διαχρονική
ανεπάρκεια των Κυβερνήσεών μας, αλλά και τη λαϊκίστικη νοοτροπία
των αντιπολιτεύσεων.

Οι Ηγέτες πρέπει να αποφασίζουν με θάρρος και να υλοποιούν
ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος καθώς και από τις
συνδικαλιστικές αντιδράσεις και πιέσεις.

Οι Ηγέτες μένουν στην ιστορία και τη συνείδηση του Λαού.
Εκ της ΕΑΑΑ

Για να μην ξεχνάμε...
Σοκ - Στα 136 δισ. οι καταθέσεις

ή απώλειες 101 δισ από
τα ιστορικά υψηλά ή το 55% του ΑΕΠ
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Το χρέος είναι «ο αέρας που αναπνέει το εμπόριο». Η
δήλωση αυτή έγινε από αμερικανό γερουσιαστή το

1834, όταν η αγορά ομολόγων της Αμερικής βρισκόταν
σε νηπιακή ακόμη κατάσταση. Σχεδόν δύο αιώνες μετά,
ο κόσμος έχει σακατευτεί από το υπερβολικό χρέος.
Ο παγκόσμιος δανεισμός των νοικοκυριών, των κυβερ-
νήσεων, των εταιρειών και των χρηματοοικονομικών
εταιρειών μέσα σε μόνο 15 χρόνια έχει αυξηθεί από το
246% του ΑΕΠ στο 286% του ΑΕΠ! Από το ξεκίνημα της
οικονομικής κρίσης, το χρέος των 41 από τις 47 μεγα-
λύτερες οικονομίες του κόσμου αυξήθηκε, σύμφωνα
με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων McKinsey.

Για κάθε δολάριο που παράγεται, δημιουργείται στον
πλανήτη πάνω από ένα δολάρια επιπλέον χρέος. Από
ένα σημείο και έπειτα το χρέος κάνει κακό στην
ανάπτυξη, ενώ οι εταιρείες και τα νοικοκυριά είναι πιο
ευάλωτα σε ένα οικονομικό σοκ.

Οπότε, γιατί ο κόσμος είναι εθισμένος στο δανεισμό;
Η ανάγκη για χρέος έχει δύο βασικές αιτίες. Πρώτον, τα
φορολογικά συστήματα ανά τον κόσμο ευνοούν όσους
δανείζονται. Οι τόκοι των στεγαστικών δανείων εκπίπτουν
από την εφορία σε τουλάχιστον τις μισές ανεπτυγμένες
χώρες και σε πολλές αναπτυσσόμενες, όπως για πα-
ράδειγμα την Ινδία.

Αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να επιλέξει να

επενδύσει κανείς με δανεισμό για παράδειγμα σε ένα
ακίνητο αντί να αγοράσει μετοχές με τα διαθέσιμα κε-
φάλαια που έχει.

Η δεύτερη αιτία έχει να κάνει με τον τρόπο που λει-
τουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι άνθρωποι υπερε-
κτιμούν την ασφάλεια των σταθερών πληρωμών που
προσφέρει το χρέος: είναι σαν τον κορσέ, καλύπτει τις
ατέλειες. Επίσης, τείνουν να πιστεύουν ότι οι τιμές,
κυρίως των ακινήτων, θα αυξηθούν. Το να χρεωθεί,
λοιπόν, κανείς για να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία
αυξάνει τα κέρδη.

Την ίδια ώρα, μεγάλοι εξαγωγείς όπως η Κίνα έχουν
φτιάξει τεράστια αποθεματικά, τα οποία πρέπει να

επενδυθούν στο εξωτερικό.
Προτιμούν όμως το χρέος, επειδή η αγορά μετοχών σε
ξένες επιχειρήσεις γενικά θεωρείται αμφιλεγόμενη.

Από την άλλη, ούτε η ανισότητα βοηθάει. Οι πλούσιοι
πρέπει να ανακυκλώνουν τις αποταμιεύσεις τους μέσα
στο οικονομικό σύστημα. Αυτοί που χρειάζονται χρήματα
συνήθως είναι οι φτωχοί και ο μόνος τρόπος για να
τους τα δώσει το σύστημα είναι με δανεισμό.

Τρίτος παράγοντας είναι η ίδια η βιομηχανία οικονομικών
υπηρεσιών. Στόχος της είναι να φτιάχνει χρέη ώστε να
συλλέγει αμοιβές.

;Σίγουρα, δεν υπάρχει τρόπος να απαλλαγεί ο πλανήτης
από τα χρέη. Ωστόσο, ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι
η φορολογική μεταρρύθμιση. Οι απαλλαγές για χρέη
αποφασίστηκαν και θεσμοθετήθηκαν στις μεγάλες οι-
κονομίες του κόσμου πριν από έναν αιώνα όταν κανείς
δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τα χρέη θα έφταναν
σε τέτοιο επίπεδο.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν και μάλιστα άμε-
σα.

Πού οφείλεται ο εθισμός στο χρέος;
Του

Δημήτρη Ζακοντίνου

Οικοομολόγου - Αντιπροέδρου ΕΛΙΣΜΕ

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

Μέσα στους τρόπους που προτείνονται για να
αντιμετωπισθεί η κρίση χρέους στη χώρα μας

είναι και ένα γενναίο κούρεμα ώστε αυτό να γίνει
διαχειρίσιμο. 

Όμως οι δανειστές διστάζουν να υιοθετήσουν μια
τέτοια λύση, αναλογιζόμενοι την αντίδραση των
λαών που εκπροσωπούν, οι οποίοι, δικαιολογημένα,
θα διαμαρτυρηθούν με την, κατά την γνώμη τους
προνομιακή μεταχείριση ενός κράτους μέλους.

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι: Θα είναι
ίδια η αντίδραση των υπολοίπων λαών της ευρω-
ζώνης, αν αντί ενός κουρέματος μόνο του Ελληνικού
χρέους, γινόταν, ένα ισόποσο κούρεμα όλων των
χρεών όλων των χωρών της ευρωζώνης; 

Γιατί βέβαια η ύπαρξη μεγάλου Δημοσίου χρέους
δεν είναι μόνο δικό μας προνόμιο δεν αφορά μόνο
τη δική μας χώρα. Όλες οι χώρες της ευρωζώνης ζουν
με δανεικά μερικές μάλιστα έχουν μεγαλύτερο χρέος
και από το δικό μας. 

Αυτό γίνεται αντιληπτό αν στα υπάρχοντα οικονομικά
μεγέθη χρησιμοποιήσουμε ένα καινούργιο οικονομικό
όρο. Και είναι ο όρος αυτός το «κατά κεφαλή χρέος.»
Είναι δε το κατά κεφαλή χρέος το σύνολο των χρεών
μιας χώρας διαιρουμένων με το πληθυσμό της ή το
ποσό χρέους που αναλογεί σε κάθε πολίτη.

Και τώρα ερχόμαστε στα δεδομένα που υπάρχουν τα
οποία παρουσιάζονται στο πίνακα, στον οποίο φαίνεται
το κατά κεφαλή χρέος, όλων των χωρών της Ευρωζώνης.
Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα προκύπτουν
τα παρακάτω συμπεράσματα: 

α. Το δικό μας χρέος δεν είναι το μεγαλύτερο (ευρι-
σκόμεθα στην έκτη θέση), και είναι κοντά στο μέσο όρο
χρέους της ευρωζώνης που είναι 24.525‐ 

β. Μπορεί να γίνει μια οριζόντια και ισόποση μείωση
όλων των χρεών, όλων των χωρών της ευρωζώνης. 

γ. Στα καθ’ ημάς, μείωση του κατά κεφαλή χρέους
κατά 1.000 ευρώ αντιστοιχεί με 11.000 ευρώ στο συ-
νολικό χρέος και άρα μια γενναία μείωση ας πούμε
10.000‐ στο κατά κεφαλή χρέος, μειώνει το συνολικό

χρέος μας που πλησιάζει τα 315δισ κατά 110 δισ το
υπόλοιπο δε γίνεται αμέσως διαχειρίσιμο. Ανάλογη δε
είναι η μεταβολή του συνολικού χρέους για μικρότερη
ή και μεγαλύτερη μείωση του κατά κεφαλή χρέους. 

Νομίζουμε λοιπόν ότι παράλληλα με τις προσπάθειες
της Κυβέρνησης να εξοικονόμηση τις πιστώσεις εκείνες
που είναι αναγκαίες για την τρέχουσα οικονομική δια-
χείριση, θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων και η προτεινόμενη λύση. Η λύση αυτή θα
λειτουργήσει εκτονωτικά αφού θα ελαφρύνει ισόποσα
όλα τα χρέη όλων των χώρων της ευρωζώνης και έτσι
θα μειωθεί η πίεση που ασκείται, ώστε η δυσμενής
εξέλιξη σε μια χώρα να μην ακολουθήση άλλη σε άλλη

χώρα όπως σε ντόμινο. 
Βέβαια θα προκύπτουν προβλήματα, όπως π.χ. τι

θα γίνει με τις τελευταίες χώρες του πίνακα που το
κατά κεφαλή χρέος τους μπορεί να είναι μικρότερο
του ποσού της μείωσης. 

Το πρόβλημα αυτό και άλλα που πιθανόν θα προ-
κύψουν θα επιλυθούν από τους οικονομικούς εμ-
πειρογνώμονες στα πλαίσια των σχετικών διαπραγ-
ματεύσεων. 

Μείωση του Δημοσίου χρέους

...Μια άλλη πρόταση
Του

Μιχ. Δορυφόρου

Ταξιάρχου ε.α.

Η ύπαρξη μεγάλου Δημοσίου χρέους

δεν είναι μόνο δικό μας προνόμιο, δεν

αφορά μόνο τη δική μας χώρα. Όλες οι

χώρες της ευρωζώνης ζουν με δανεικά,

μερικές μάλιστα έχουν μεγαλύτερο χρέ-

ος και από το δικό μας.

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΧΡΕΟΣ
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 24.525‐
ΙΡΛΑΝΔΙΑ .................................44.118                                                                           
ΒΕΛΓΙΟ.....................................40.630                                                                               
ΙΤΑΛΙΑ ......................................38.124                                                                               
ΑΥΣΤΡΙΑ ...................................32.609                                                                                    
ΓΑΛΛΙΑ .....................................32.072                                                                              
ΕΛΛΑΔΑ ...................................28.655                                                                         

ΟΛΛΑΝΔΙΑ................................27.350                                                                        
ΓΕΡΜΑΝΙΑ................................26.262                                                                               
ΚΥΠΡΟΣ....................................23.443                                                                           
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ..............................23.265                                                                         
ΙΣΠΑΝΙΑ ...................................22.929                                                                    
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.............................22.037                                                        
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ .......................19.772                                                                          
ΣΛΟΒΑΚΙΑ.................................15.878                                                                               
ΜΑΛΤΑ.....................................15.062                                                                         
ΣΛΟΒΕΝΙΑ ..................................7.878                                                                            
ΛETONIA ....................................5.354                                                                       
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ .................................4.791                                                                            
ΕΣΘΟΝΙΑ ....................................1.631
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Το κείμενο αποτελεί μέρος μιας συλλογής συνεντεύ-
ξεων του Ν.Τσόμσκι, όπου ο κορυφαίος διανοητής

διαπιστώνει διεισδυτικές παρατηρήσεις για τους θεσμούς
που διαμορφώνουν τη σκέψη του κοινού και οι οποίοι
βρίσκονται στην υπηρεσία της ισχύος και του κέρδους.

1. Η τεχνική της διασκέδασης

Πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, η
τεχνική της διασκέδασης συνίσταται στη στροφή της
προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα
και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις
πολιτικές και οικονομικές ελίτ, με ένα αδιάκοπο καταιγισμό
διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομερειών....

Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη
για να αποτραπεί το κοινό από το να ενδιαφερθεί για
ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης,
της οικονομίας, της Ψυχολογίας, της Νευροβιολογίας
και της Κυβερνητικής. «Κρατήστε αποπροσανατολισμένη
την προσοχή του κοινού, μακριά από τα αληθινά
κοινωνικά προβλήματα, αιχμαλωτισμένη σε θέματα
χωρίς καμιά πραγματική σημασία.

Κρατήστε το κοινό απασχολημένο, απασχολημένο,
απασχολημένο, χωρίς χρόνο για να σκέφτεται‐ να επι-
στρέφει κανονικά στη φάρμα με τα άλλα ζώα». Απόσπασμα
από το Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους.

2 . Η τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων,
και στη συνέχεια παροχής των λύσεων

Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης «πρόβλημα-αντί-
δραση-λύση». Πρώτα δημιουργείτε ένα πρόβλημα, μια
«έκτακτη κατάσταση» για την οποία μπορείτε να προ-
βλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση
του κοινού, ώστε το ίδιο να ζητήσει εκείνα τα μέτρα
που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί.

Για παράδειγμα: αφήστε να κλιμακωθεί η αστική βία,
ή οργανώστε αιματηρές συμπλοκές, ώστε το κοινό να
ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα περιορίζουν
τις ελευθερίες του. Ή, ακόμη: δημιουργήστε μια οικο-
νομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχτεί ως
αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιω-
μάτων και την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών.

3. Η τεχνική της υποβάθμισης

Για να κάνει κάποιος αποδεκτό ένα απαράδεκτο μέτρο,
αρκεί να το εφαρμόσει σταδιακά κατά «φθίνουσα
κλίμακα» για μια διάρκεια 10 ετών. Μ’ αυτόν τον τρόπο
επιβλήθηκαν ριζικά νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες
(νεοφιλελευθερισμός) στις δεκαετίες του 1980 και
1990. Μαζική ανεργία, αβεβαιότητα, «ευελιξία», μετακι-
νήσεις, μισθοί που δεν διασφαλίζουν πια ένα αξιοπρεπές
εισόδημα‐ τόσες αλλαγές, που θα είχαν προκαλέσει
επανάσταση, αν είχαν εφαρμοστεί αιφνιδίως και βίαια.

4. Η στρατηγική της αναβολής (Σαλαμοποίηση)

Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή
απόφαση είναι να την παρουσιάσετε ως «οδυνηρή
αλλά αναγκαία», αποσπώντας την συναίνεση του κοινού

στο παρόν, για την εφαρμογή της στο μέλλον. Είναι
πάντοτε πιο εύκολο να αποδεχτεί κάποιος αντί μιας
άμεσης θυσίας μια μελλοντική. Πρώτα απ’όλα, επειδή
η προσπάθεια δεν πρέπει να καταβληθεί άμεσα.
Στη συνέχεια, επειδή το κοινό έχει πάντα την τάση να
ελπίζει αφελώς ότι «όλα θα πάνε καλύτερα αύριο» και ότι
μπορεί, εντέλει, να αποφύγει τη θυσία που του ζήτησαν.
Τέλος, μια τέτοια τεχνική αφήνει στο κοινό ένα κάποιο
χρονικό διάστημα, ώστε να συνηθίσει στην ιδέα της
αλλαγής, και να την αποδεχτεί μοιρολατρικά, όταν κριθεί
ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για την τέλεσή της.

5 . Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό
σαν να είναι μωρά παιδιά

Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται
στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν έναν αφηγηματικό λόγο,
επιχειρήματα, πρόσωπα και έναν τόνο ιδιαιτέρως παιδικό,
εξουθενωτικά παιδιάστικο, σαν να ήταν ο θεατής ένα
πολύ μικρό παιδί ή σαν να ήταν διανοητικώς ανάπηρος.
Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται να εξαπα-
τηθεί ο θεατής, τόσο πιο παιδιάστικος τόνος υιοθετείται
από τον διαφημιστή. Γιατί; «Αν [ο διαφημιστής] απευθυνθεί
σε κάποιον σαν να ήταν παιδί δώδεκα ετών, τότε είναι
πολύ πιθανόν να εισπράξει, εξαιτίας του έμμεσου και
υπαινικτικού τόνου, μιαν απάντηση ή μιαν αντίδραση
τόσο απογυμνωμένη από κριτική σκέψη, όσο η απάντηση
ενός δωδεκάχρονου παιδιού». Απόσπασμα από το «Όπλα
με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους».

6 . Η τεχνική του να απευθύνεστε
στο συναίσθημα μάλλον παρά στη λογική

Η επίκληση στο συναίσθημα είναι μια κλασική τεχνική
για να βραχυκυκλωθεί η ορθολογιστική ανάλυση, επο-
μένως η κριτική αντίληψη των ατόμων. Επιπλέον, η
χρησιμοποίηση του φάσματος των αισθημάτων επιτρέπει
να ανοίξετε τη θύρα του ασυνείδητου για να εμφυτεύσετε
ιδέες, επιθυμίες, φόβους, παρορμήσεις ή συμπεριφο-
ρές...

7. Η τεχνική του να κρατάτε το κοινό
σε άγνοια και ανοησία

Συνίσταται στο να κάνετε το κοινό να είναι ανίκανο να
αντιληφθεί τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες που
χρησιμοποιείτε για την υποδούλωσή του. «Η ποιότητα

της εκπαίδευσης που παρέχεται στις κατώτερες κοινω-
νικές τάξεις πρέπει να είναι πιο φτωχή, ώστε η τάφρος
της άγνοιας που χωρίζει τις κατώτερες τάξεις από τις
ανώτερες τάξεις να μη γίνεται αντιληπτή από τις κατώ-
τερες». Απόσπασμα από το «Όπλα με σιγαστήρα για
ήσυχους πολέμους».

8. Η τεχνική του να ενθαρρύνεις το κοινό
να αρέσκεται στη μετριότητα

Συνίσταται στο να παρακινείς το κοινό να βρίσκει
«cool» ό,τι είναι ανόητο, φτηνιάρικο και ακαλλιέργητο.

9. Η τεχνική του να αντικαθιστάς την εξέγερση
με την ενοχή

Συνίσταται στο να κάνεις ένα άτομο να πιστεύει ότι
είναι το μόνο υπεύθυνο για την συμφορά του, εξαιτίας
της διανοητικής ανεπάρκειάς του, της ανεπάρκειας των
ικανοτήτων του ή των προσπαθειών του. Έτσι, αντί να
εξεγείρεται εναντίον του οικονομικού συστήματος, απα-
ξιώνει τον ίδιο τον εαυτό του και αυτο-ενοχοποιείται,
κατάσταση που περιέχει τα σπέρματα της νευρικής κα-
τάπτωσης, η οποία έχει μεταξύ άλλων και το αποτέλεσμα
της αποχής από οποιασδήποτε δράση. Και χωρίς τη
δράση, γλιτώνετε την επανάσταση!

10. Η τεχνική του να γνωρίζεις τα άτομα καλύτερα
από όσο γνωρίζουν τα ίδια τον εαυτό τους

Στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, οι κατα-
κλυσμιαία πρόοδος της επιστήμης άνοιξε μια ολοένα
και πιο βαθιά τάφρο ανάμεσα στις γνώσει του ευρέως
κοινού και στις γνώσεις που κατέχουν και χρησιμοποιούν
οι ιθύνουσες ελίτ. Χάρη στη Βιολογία, τη Νευροβιολογία
και την εφαρμοσμένη ψυχολογία, το «σύστημα» έφτασε
σε μια εξελιγμένη γνώση του ανθρώπινου όντος, και
από την άποψη της φυσιολογίας και από την άποψη
της ψυχολογίας.

Το σύστημα έφτασε να γνωρίζει τον μέσο άνθρωπο
καλύτερα απ’ όσο γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό
σημαίνει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το
σύστημα ασκεί έναν πολύ πιο αυξημένο έλεγχο και
επιβάλλεται με μια μεγαλύτερη ισχύ επάνω στα άτομα
απ’ όσο τα άτομα στον ίδιο τον εαυτό τους.

Και όμως για να καταρρεύσουν όλα αυτά αρκεί μια
στιγμή αφύπνισης. Το «κόκκινο χάπι» που έλεγε ο Μορ-
φέας στον Νέο στην ταινία Μatrix. Αν υπάρξει έστω μια
φευγαλέα στιγμή αφύπνισης όλο το οικοδόμημα κατα-
στρέφεται και πέφτει όπως μια κουρτίνα, και το κυριότερο
η κουρτίνα αυτή δεν μπορεί να αναρτηθεί ξανά. Για
αυτό σας παρουσιάζουμε τις 10 τεχνικές, μόλις τις πα-
ρατηρήσετε ότι συμβαίνουν γύρω σας και εφαρμόζονται
κάθε μέρα, η αφύπνιση έρχεται νομοτελειακά. Για
όποιον θέλει περισσότερη αφύπνιση ας διαβάσει το
«σπήλαιο του Πλάτωνα» και θα ξημερώσει ένας και-
νούριος κόσμος.

Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του….

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Χειραγώγηση της κοινής γνώμης
Ο Αμερικανός ακαδημαϊκός και στοχαστής, Νόαμ Τσόμσκι, αναλύει τις δέκα τεχνικές για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης

Με αυτές τις σκέψεις, αποφάσισα να παρευρεθώ
στην τελετή με μόνο απογοήτευση τους όρους που
έθετε η ανακοίνωση για τους αποστράτους που θα
ήθελαν να πετάξουν, όπως επιθυμούσα να είμαι και
ένας από τους τελευταίους Έλληνες αεροπόρους που
πέταξε με το Α-7Η2.

Στις 17 Οκτωβρίου 2014 με αερ/φος της Π.Α. πετάξαμε
στο Αερ/μιο Άραξος στην 336 Μ.Δ/Β της οποίας και
ήμουν ένας από τους πρώτους χειριστές που επάνδρωσαν
τη Μοίρα μα αεριωθούμενα αερ/φη F-84G το 1953.

Πρώτη μου σκέψη ήταν να συναντήσω τον Δ/τη της
Μοίρας, να του δείξω τις φωτογραφίες από την επίσκεψη
στις ΗΠΑ και το πιστοποιητικό πτήσεως με αερ/φος Α-
7Η CORSAIR H2 και να του ζητήσω την κατ’ εξαίρεσιν

πτήση, δεδομένου ότι στα χρονικά της Π.Α. τέτοια
σύμπτωση δεν θα έχει υπάρξει. Πράγμα που έκανα
αλλά δυστυχώς, δεν έγινε εφικτό λόγω της εμπλοκής
του στην τελετή και των υποχρεώσεών του ως οικο-
δεσπότης, συνειδητοποιώντας παράλληλα, τη δική
μου σοβαρή παράλειψη να ενημερώσω τους υπεύθυνους
εγκαίρως για τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται
στο παρόν κείμενο.

Την προσπάθειά μου, άκουσε ο επικεφαλής του κι-
νηματογραφικού συνεργείου του ΓΕΑ και μου ζήτησε
να τα καταγράψει στην κάμερα, πράγμα που έγινε, όχι
όμως όπως θα ήθελα και χωρίς προετοιμασία, ώστε να
κριθεί μη κατάλληλο για παρουσίαση στο site του ΓΕΑ.

Το πώς θα επιθυμούσα τη συνέντευξη, εκθέτω ως
κατωτέρω στην ερώτηση της ταυτότητός μου και τη

σχέση μου με το Α-7Η (το Η από το HELLAS).
Μπορεί να μην είχα την ευχαρίστηση να εκπληρώσω

την επιθυμία μου πετώντας σ’ αυτήν την ηλικία και να
παρακολουθήσω από το site του ΓΕΑ τα αναφερόμενα
στο παρόν κείμενο ιστορικά στοιχεία, πρέπει να ομο-
λογήσω πάντως, ότι με ικανοποίησε απολύτως η ομιλία
του αρχηγού ΓΕΑ με την οποία αποχαιρετούσε τον
θρυλικό έλληνα Κουρσάρο, με τα πιο θερμά λόγια, τις
δυνατότητες του οποίου τα Ελληνικά φτερά εκμεταλ-
λεύτηκαν καταλλήλως, ώστε να καταστεί ο κυριότερος
αποτρεπτικός παράγων μιας σύρραξης και κατ’ επέκτασιν
να παρέξει στους Έλληνες πολίτες την απαραίτητη
ασφάλεια και ένα ειρηνικό περιβάλλον διαβίωσης.

Βασίλειος Τζάνης, Ταξίαρχος (Ι) ε.α.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Από την τελετή απόσυρσης των Αερ/φών Α-7Η CORSAIR
Συνέχεια από τη σελίδα 7
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ΑΡΘΡΑ

Πριν από λίγες ημέρες διάβασα για μία αερομαχία
που συνέβη το 1974 και η οποία μου δημιούργησε
ανάμικτα συναισθήματα διότι εκείνη την περίοδο
ήμουν νέος (24 ετών), υπηρετούσα στα F – 5
μηχανικός Αφών και τους δύο ιπταμένους τους
γνώριζα, καθότι ως γνωστόν, οι υπόλογοι και οι
χειριστές έχουν άμεση συνεργασία μεταξύ τους. 

Αν και το περιστατικό είναι γνωστό στους πε-
ρισσοτέρους από τους παλαιότερους, όπως και
τα ονόματα των εμπλεκόντων, εγώ για ευνόητους
λόγους  δεν θα αναφέρω τα ονόματα των Τούρ-
κων χειριστών.

Ο λόγος που επαναφέρω το περιστατικό στην
επιφάνεια είναι, για να θυμηθούν οι παλαιότεροι
και να μάθουν οι νεότεροι, ότι η Αεροπορία μας
έχει αναδείξει  πραγματικούς ήρωες που και
στον πόλεμο ακόμα το ηθικό τους είναι ακμαιότατο

και δεν φοβούνται την φωτιά.

Την Κυριακή 21 Ιουλίου 1974 το ζευγάρι άμεσης
ετοιμότητας (Readiness) αποτελείτο από Νο1 τον Γιάννη
Δινόπουλο (από το Τρίκορφο Γρεβενών) και Νο2 τον
Θωμά Σκαμπαρδώνη (από την Μούχα Καρδίτσας). 

Στις 12:00 εδόθη εντολή άμεσης απογείωσης (scram-
ble).

Μετά την εκκίνηση ο Γιάννης διεπίστωσε ότι δεν λει-
τουργούσε ο ασύρματος, πράγμα το οποίο σημαίνει
ματαίωση της πτήσης. Ο Γιάννης όμως λόγω του υπερ-
βάλλοντος ζήλου, του ακμαιότατου ηθικού και της πο-
λεμικής διεγέρσεως, το απέκρυψε και με νοήματα και
χειρονομίες έδωσε στον Θωμά να καταλάβει το πρόβλημα
και γι’ αυτό του έδωσε και την πρώτη θέση.

Απογειώθηκαν με τον Θωμά μπροστά ακολουθώντας
τις οδηγίες του ραντάρ εδάφους Τζόκερ. Ο Γιάννης
ακολουθούσε σε αρκετή απόσταση, αλλά πάντα είχε
οπτική επαφή. Το Τζόκερ ενημέρωσε το Θωμά: «Γύπα 1

ανεβείτε στα 20.000 πόδια με Ανατολική πορείακαι ότι
μεταξύ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου υπήρχε ένα ζεύγος
Τουρκικών μαχητικών F – 102.

Τα F – 5 προσέγγιζαν την περιοχή μεταξύ Λήμνου και
Αγίου Ευστρατίου με ταχύτητα 350 κόμβων και ανοδική
πορεία. Το Τζόκερ ενημέρωσε τον Θωμά κατά λάθος
«Γύπα 1 ο στόχος σας βρίσκεται 20 μοίρες δεξιά σας»,
ενώ ήταν αριστερά σε μικρότερη απόσταση από 1500
πόδια. 

Η ένταση της στιγμής και η σύγχυση των Τούρκων
ήταν τέτοια που θεώρησαν ότι ο Θωμάς πετούσε μόνος
του, οπότε για αυτούς ήταν εύκολος στόχος. 

Την στιγμή που τα δυο Τούρκικα άρχισαν να στρέφονται
προς το μέρος του, ο Θωμάς ενστικτωδώς ξεκίνησε
κλειστή αριστερή στροφή. Συνεχίζοντας ο Θωμάς την
αριστερή στροφή είχε την δυνατότητα να ελέγχει τους
δυο αντιπάλους του που ήταν πίσω και αριστερά του
σε «ώρα 8». Τα δυο Τούρκικα στρέφουν και αυτά με
έναν και μόνο σκοπό να εγκλωβίσουν τον Θωμά στα
σκοπευτικά τους για μια φαινομενικά εύκολη, αν και
ύπουλη, κατάρριψη. Μόλις οι προθέσεις των Τούρκων
έγιναν φανερές, η αντίδραση του Θωμά ήταν άμεση.
Με την μεγίστη ισχύ των κινητήρων του F – 5 συνέχιζε
να στρέφει αριστερά. Στην προσπάθεια αυτή του Θωμά
αντιτάχθηκαν οι κανόνες της φυσικής και η ταχύτητα
του Ελληνικού F – 5 έπεσε στους 300 κόμβους. Ο
Θωμάς για να μην παραμείνει δυσκίνητος στις ορέξεις
των Τούρκων, εισήλθε σε κάθοδο για να αυξήσει την
ταχύτητά του (Σε καταστάσεις καθόδου όπως αυτές, οι
καταπονήσεις των χειριστών από τις επιταχύνσεις της
βαρύτητας, τα λεγόμενα «G» είναι τρομακτικές). 

Όταν το υψόμετρο του έδειξε 10.000 πόδια ξεκίνησε
επιθετικούς ελιγμούς για να εντοπίσει τους διώκτες
του που προς στιγμήν τους είχε χάσει. 

Ο Γιάννης που ακολουθούσε τον Θωμά από μεγαλύτερο
ύψος δεν είχε γίνει αντιληπτός από τους Τούρκους.
Παρακολουθούσε όμως με κάθε λεπτομέρεια την
εξέλιξη της αερομαχίας και ενώ κατευθυνόταν στον
χώρο εμπλοκής είδε τις καταπακτές του Νο1 Τουρκικού

να ανοίγουν και ένα βλήμα τύπου Falkon να εκτοξεύεται
εναντίον του Θωμά. Ο Γιάννης μαρμάρωσε από τρόμο,
επειδή δεν μπορούσε ούτε να επέμβει, αλλά ούτε να
ειδοποιήσει τον Θωμά. Ο Θωμάς επειδή παρέμενε σε
κλειστή παρατεταμένη στροφή με μεγάλες επιταχύνσεις,
είχε σαν αποτέλεσμα το βλήμα Falkon να αστοχήσει.

Και η αστοχία τους αυτή ήταν η τελευταία τους ευκαιρία
απέναντι στα Ελληνικά F – 5. 

Ο Γιάννης χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους επίδοξους
κυνηγούς πλησίαζε συνεχώς τον εχθρικό σχηματισμό,
μειώνοντας την απόσταση που τον χώριζε από τα αι-
μοχαρή F – 102.

Τα μάτια του Γιάννη είχαν κολλήσει στα δυο Τούρκικα
F – 102 σαν ακτίνες λέιζερ, την ώρα που οι διακόπτες
οπλισμού γύρισαν σε θέση ΟΝ. Το F – 5 δεν είχε και
πολλές επιλογές. Είχε δυο πυραύλους στα ακροπτερύγια
τύπου GΑR – 8 και δυο πυροβόλα των 20 χιλιοστών.
Επέλεξε τους πυραύλους για το Νο2 Τούρκικο που είχε
μπροστά του.

Ο πρώτος πύραυλος του Γιάννη έφυγε από το δεξί
ακροπτερύγιο χωρίς να βρει στόχο διότι η κεφαλή του
πυραύλου δεν είχε θερμανθεί στο σημείο που απαι-
τούσαν οι παράμετροι βολής. Ο δεύτερος όμως πύ-
ραυλος είχε συλλάβει σταθερά το κύμα καυσαερίων
του προπορευόμενου F – 102 και ακούστηκε στα αυτιά
του Γιάννη ο συνεχής ήχος εγκλωβισμού. Ο πύραυλος
έσκισε τον ουρανό σαν κάτασπρη σαΐτα και σφηνώθηκε
στο εσωτερικό του Τουρκικού F – 102 και την επόμενη
στιγμή εξερράγη προκαλώντας μία έκρηξη που τύφλωσε
τον Γιάννη, o οποίος όμως έκανε ένα απότομο δεξί
«Μπρέικ» για να αποφύγει τα φλεγόμενα κομμάτια του
Τούρκικου μαχητικού.

Ο Θωμάς που επειδή είχε χάσει οπτική επαφή με τον
Γιάννη δεν ήξερε αν το φλεγόμενο Αεροσκάφος που
είδε να πέφτει στην θάλασσα ήταν Τούρκικο ή αν ήταν
του Γιάννη, γι’ αυτό  ζήτησε οδηγίες και βοήθεια από
το Τζόκερ. Οι οδηγίες του Τζόκερ προς τον Θωμά ήταν
να θέσει τέλος στην αποστολή και να γυρίσει στην
Βάση του.

Ο Γιάννης μην μπορώντας να επικοινωνήσει ούτε με
τον Θωμά, ούτε με το Τζόκερ, γύρισε τους διακόπτες
του στα πυροβόλα και προσπάθησε να εντοπίσει το
Νο1 Τουρκικό Αφος. Το Νο1 Τουρκικό Αφος όμως,
φρόντισε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το πεδίο της
μάχης. Έτσι το μόνο που έμενε στον Γιάννη ήταν να
επιστρέψει και αυτός στην Βάση του δηλαδή στο Αε-
ροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.  

Για το Νο1 Τούρκο χειριστή αυτό που έζησε δεν μπο-
ρούσε να το φανταστεί ούτε στον χειρότερό του
εφιάλτη. Την στιγμή που η έκρηξη κομμάτιασε το Νο2
Τουρκικό Αφος, του συναδέλφου του, εκείνη την στιγμή
κομμάτιασε και το ηθικό του Νο1 Τούρκου χειριστή,
διότι άλλο η ενημέρωση (Briefing) πρίν από την πτήση
και άλλο η πραγματικότητα. 

Μετά από αυτό θέτοντας τον μετακαυστήρα σε λει-
τουργία αποφάσισε να γυρίσει στην Βάση του το ταχύ-
τερο, αντί όμως να πάρει Ανατολική πορεία προς την
Ιωνία, από την σύγχυσή του πήρε Δυτική με κατεύθυνση
στη Τανάγρα.  

Όταν κατάλαβε το λάθος του διόρθωσε την πορεία
του, αλλά τα καύσιμά του εξαντλούντο επικίνδυνα με
αποτέλεσμα στα παράλια της Σμύρνης να κάνει αναγ-
καστική προσγείωση και το Αφος F – 102 να καταστραφεί
ολοσχερώς, και αυτός να τραυματισθεί σοβαρά. Λίγο
αργότερα μεταφερόμενος στο στρατιωτικό νοσοκομείο
της Σμύρνης ξεψύχησε. 

Μέχρι να γυρίσει ο Θωμάς στην Βάση του, του κρα-
τούσε συντροφιά ένας ενοχλητικός κόμπος στο στομάχι

από την αγωνία του που δεν ήξερε ποιο Αφος
έπεσε φλεγόμενο στην θάλασσα.

Όταν προσγειώθηκε στην Βάση και μετά από
λίγο είδε και τον Γιάννη να προσγειώνεται σώος,
η χαρά του δεν μπορούσε με τίποτα να περι-
γραφεί. Έσβησε τους κινητήρες, λύθηκε από τις
ζώνες και έτρεξε προς το Αφος του Γιάννη. 

Την ίδια στιγμή και στην κατάσταση της έντονης
συναισθηματικής φόρτισης που βρισκόταν, η
ματιά του έπεσε στα άδεια ακροπτερύγια του
Γιάννη, οπότε κατάλαβε ποιο ήταν το Αφος που
έπεσε φλεγόμενο στην θάλασσα. Ο Γιάννης είχε
κάνει χρήση και των δυο πυραύλων του στην
εμπλοκή του με τα Τούρκικα. Με την ενέργειά

του αυτή του είχε σώσει την ζωή από τα Τούρκικα μα-
χητικά που ήταν, σαν αιμοφόρες ύαινες, στην ουρά
του. 

Ένα πλήθος από χειριστές, τεχνικούς και συναδέλφους
άλλων ειδικοτήτων τους περικύκλωσαν σαν μελίσσια
για να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες της αερομαχίας.
Μίας αερομαχίας που είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει
τους Τούρκους να μην ξαναφανούν για πολλούς μήνες
στο Αιγαίο. 

Μετά την επιστροφή τους στην Αγχίαλο συνελήφθησαν
και οδηγήθηκαν σε ανακριτικές διαδικασίες. Σε κανέναν
από τους δυο δεν γράφτηκε στο μητρώο τους ότι συμ-
μετείχαν σε πολεμική αποστολή, ούτε τους εδώθει
καμία ηθική αμοιβή ή παράσημο.

Έπρεπε να τους παρασημοφορήσουν με το Αριστείο
Ανδρίας ή Ανδραγαθίας και να τους τοποθετήσουν,
στην Σμηναρχία Ικάρων για να γνωρίζουν οι δόκιμοι
Ίκαροι ότι εκπαιδεύονται από δυο Ήρωες και να παρα-
δειγματίζονται, ή να διδάξουν την τακτική μάχης τους
στην Σχολή Πολέμου.  

Η τότε Ανάξια και Απαξιωτική Ηγεσία της Π.Α. έκρινε
τον Γιάννη Δινόπουλο ως ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ και τον απο-
στράτευσαν την δεκαετία του 1990  κακήν – κακώς σαν
Αντισμήναρχο. ΠΟΙΟΝ ; Τον ΠΡΩΤΟ ΗΡΩΑ  μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ο Γιάννης Δινόπουλος ενώ έπρεπε να φτάσει στα
ανώτατα αξιώματα της Αεροπορίας, υπέστη αρκετές
φορές την διαδικασία των ανακρίσεων και καταθέσεων.
Η απαξιωτική ηγεσία ζητούσε στην κυριολεξία «την κε-
φαλή του επί πίνακι». Όταν δε επέστρεψε στα πτητικά
του καθήκοντα δεν του επετράπη να ξαναπετάξει με
το αγαπημένο του Αφος, το F – 5.

Η Τουρκική προπαγάνδα διέδιδε παντού ότι Τούρκικα
Αφη κατέρριψαν δυο Ελληνικά. Μετά από χρόνια ο
Θωμάς Σκαμπαρδώνης υπηρετούσε στο ΝΑΤΟ και συ-
ναντήθηκε με ένα Τούρκο Αξιωματικό Αεροπόρο, που
ισχυριζόταν ότι στην Αερομαχία που έγινε το 1974 κα-
ταρρίφθηκαν και τα δύο Ελληνικά Αφη. Τότε ο Θωμάς
του είπε «Πως με βλέπεις; Mοιάζω με Φάντασμα;» και
όταν του εξήγησε ότι ήταν στην αερομαχία ο Τούρκος
αισθάνθηκε εντελώς ηλίθιος. Παρόλα αυτά η Τουρκική
προπαγάνδα συνέχισε τα ίδια ψέματα. 

Κάποιοι έξυπνοι μετά από κάποια χρόνια θέλησαν να
τιμήσουν το Αφος που κατέρριψε τα δυο Τούρκικα. ΤΟ
ΑΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. Σαν να λέμε ότι κάποιοι
θέλανε να βραβεύσουν το γαϊδούρι του μανάβη, χωρίς
τον μανάβη. Αν είναι δυνατόν.

Τελικά ο Θωμάς Σκαμπαρδώνης έγινε Ταξίαρχος και
αποστρατεύτηκε ως ευδοκίμως τερματίσας την στα-
διοδρομία του, Ενώ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΡΩΑΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ που ουσιαστικά έσωσε την ζωή του Θωμά,
αποστρατεύτηκε Αντισμήναρχος διότι η Ηγεσία έκρινε
ότι ΔΕΝ ΗΤΑΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ. 

Βιβλιογραφία :  
α. Ορισμένα στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο  «Οι

Πολεμιστές του Ουρανού» Αθήνα 1998, του  συναδέλφου
Ιωάννη Κακολύρη της 13ης σειράς ΣΤΥΑ.  
β. Και άλλα στοιχεία ελήφθησαν από τον συνάδελφο
που ήταν υπηρεσία την συγκεκριμένη ημέρα στο ραντάρ
εδάφους «Ισμαρο». 

Αερομαχία Αεροσκαφών F-5 πάνω από το Αιγαίο
Του

Ανδρέα Ανδρικόπουλου
Σμηνάρχου ε.α.
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�Μικρές Αγγελίες

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

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

ΕΑΑΑ

LA FOURCHETE ΕΔΕΣΜΑΤΑ
Catering με προσωπικότητα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
“Δημιουργικότητα και φαντασία δίχως τον παραμικρό συμβιβασμό

στην ποιότητα.

Εκλεκτές και ολόφρεσκες πρώτες ύλες.

Μαγειρική με μεράκι και προσοχή στη λεπτομέρεια. Απόλυτη ισορροπία

ανάμεσα στις κλασικές και στις σύγχρονες γεύσεις.

Άρτια οργάνωση, κορυφαία αισθητική και άψογο σέρβις. Αυτά είναι τα

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα της

La Fourchete Εδέσματα”.

Έκτορας Ιωάννου

Executive Chef – CEO

Βρισκόμαστε στη Λ. Λαυρίου 226 στα Γλυκά Νερά.

Τηλ. επικοινωνίας 210 6655585

κος Πετρόπουλος (Δημόσιες Σχέσεις) 6983511393

email: lafourcheteedesmata@gmail.com

site: www.lafourcheteedesmata.gr

� ΣΥ ΣΤ Η Μ Α ΤΑ  Α ΣΦ Α ΛΕ 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

� Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

• ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
(έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας, 
πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών,
βοηθήματα θανάτου,μερίσματα κ.λπ.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ.: 210 6132022, κιν.: 6932065296

� 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

� Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ το υπ’ αριθμ. 4 οικόπεδο του
Ο.Τ. 129 στον οικισμό του Ικάρου στην Κά-
ρυστο.
Πληροφορίες; Κων/νος Τοπαλίδης
Τηλ. 210 6811761, Κιν.: 6946379596

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

χρόνια
ΕΑΑΑ70 1945-2015

Μέσα από την έγκριτη, έγκυρη και φιλόξενη εφημερίδα
«ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ», ευγενώς φιλοδοξώ να παραθέσω

και να μοιραστώ τις σκέψεις μου με τους αξιότιμους ανα-
γνώστες της, στο μέτρο που μου αναλογεί και στο χώρο
που μου διατίθεται, αναφορικά με την διερώτηση που
πλανάται ευρέως τον τελευταίο καιρό: Ευρωπαϊκός Στρατός
- Πραγματικότητα ή Όχι;

Ξεκινώντας από τον ορισμό, θα μπορούσε να ειπωθεί
ότι ο Ευρωπαϊκός Στρατός εννοείται ως μία ενιαία ευρωπαϊκή
στρατιωτική δύναμη με βούληση και δυνατότητα να εγγυηθεί
την Ασφάλεια και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Από το 2010 και έκτοτε, που καταργήθηκε η Δυτικοευ-
ρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ), η οποία ουσιαστικά ήταν ο πρόγονος
του Ευρωστρατού, είναι γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μία με-
γάλη συζήτηση στους κόλπους της ΕΕ για την ίδρυση μίας
Στρατιωτικής Συμμαχίας, που θα την αποτελούν εθνικά
στρατεύματα από όλες τις χώρες της ΕΕ. Η απαίτηση
αυτή προήλθε από τις Μεγάλες Δυνάμεις της ΕΕ (Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία) με απώτερο στόχο την προάσπιση
των κοινών συμφερόντων των κρατών - μελών της ΕΕ,
εάν και εφόσον χρειαστεί, καθώς και την διατήρηση της
γεωστρατηγικής σημασίας της Ευρώπης. 

Ωστόσο, ενώ τα τελευταία έτη έχει θεσπιστεί η θέση
κοινού/ής Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ, δεν υπάρχει μέχρι
τούδε αντίστοιχη θέση Υπουργού Άμυνας της Ένωσης, αν
και, όπως είναι προδήλως γνωστό, πάντοτε η διπλωματία
ήταν και είναι αναπόσπαστα δεμένη με την Πολιτική Ασφά-
λειας και Άμυνας. 

Όντως λοιπόν υπάρχει μία κινητικότητα από τις Βρυξέλλες,
αλλά το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε να αντέξει μόνη
της η ΕΕ, χωρίς την ομπρέλα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ,
απέναντι στην Ρωσία και την ισλαμική απειλή.

Καταρχάς δύναται να συμβεί να συγκρουστούν τα συμ-
φέροντα 2 κρατών - μελών. Τότε τι γίνεται; Ας θυμηθούμε
ότι πριν από 18 μήνες περίπου η Ισπανία και η Αγγλία
ήλθαν σε νέο γύρο έντασης για το θέμα του Γιβραλτάρ,
το οποίο αποτελεί βρετανικό υπερπόντιο έδαφος και
σημείο τριβής εδώ και 311 χρόνια! Τελικώς δόθηκε πολιτική
λύση. Αν διδόταν στρατιωτική λύση και υπήρχε μία ενιαία
ευρωπαϊκή πολεμική δύναμη, τι θα γινόταν; 

Ωσαύτως, είδαμε ότι η επέμβαση στη Λιβύη το 2011,
που αρχικά σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε από την Γαλλία
και λοιπές ευρωπαϊκές δυνάμεις, τελικώς δεν ήτο εφικτή
χωρίς την συνδρομή των Αμερικανών, αφενός λόγω έλ-
λειψης οικονομικών πόρων, αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη,

οι συμμετέχουσες στην επιχείρηση ευρωπαϊκές χώρες, το
κενό που θα εδημιουργείτο σε στρατιωτικό προσωπικό και
μέσα για την κάλυψη εσωτερικών τους αναγκών.

Δεν πρέπει επίσης να παραβλέπει κανείς ότι η στρατιωτική
μηχανή της ΕΕ διαθέτει μεν εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη,
αλλά συνάμα υπολείπεται σε εξελιγμένα συστήματα και
μέσα κατασκοπείας, επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών.

Τελειώνοντας το σύντομο αυτό άρθρο, μένω με την πε-
ποίθηση ότι άγγιξα το πελώριο θέμα του Ευρωπαϊκού
Στρατού, εκτιμώντας ότι στο ορατό μέλλον δεν πρόκειται
να υπάρξει ένα πλήρως οργανωμένο ενιαίο ευρωπαϊκό
στράτευμα που να μπορεί να δρα με επιτυχία και αξιοπιστία.
Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εγγυώνται την
Ασφάλεια της Ευρώπης.

Ωστόσο, εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις των κρατών - μελών
της ΕΕ διατηρήσουν και βελτιώσουν ποικιλοτρόπως τα
επίπεδα συνεργασίας τους, έχουν πολλά να κερδίσουν,
και ασφαλώς μόνο θετικά αποτελέσματα θα προκύψουν
ως προς την διάνοιξη του δρόμου για έναν μεγάλο και
ενιαίο ευρωπαϊκό στρατιωτικό συνασπισμό, πάντοτε όμως
με την ανάλογη ώθηση της Κομισιόν και των εκάστοτε ευ-
ρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Του
Αθανασίου Μπινάρη
Σμηνάρχου (Ι) ε.α.

Τμηματάρχου ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΤΔΣ/Γ’

Ευρωπαϊκός Στρατός - Πραγματικότητα ή όχι;
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη

19-04-15: Στην Επιμνημόσυνο Δέηση για τους
θανόντες Συναδέλφους προερχόμενους από την
ΣΜΥ, από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξ/κών
Στρατού Μακεδονίας-Θράκης.

19-04-15: Στην επίσημη Δοξολογία για τις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα Φιλελληνι-
σμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης από την Περιφ.
Κεντρικής Μακεδονίας.

23-04-15: Στην επίσημη Δοξολογία για την εορ-
τή του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού
Ξηράς.

24-04-15: Στην Επιμνημόσυνο Δέηση στη μνή-
μη των Μαρτύρων της Γενοκτονίας των Αρμε-

νίων.
26-04-15: Στην κεντρική Εκδήλωση για την

100η Επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων με
ομιλητή τον εκδότη κ. Pagip Zarakoln με θέμα:
«Αρμενική Γενοκτονία: Η προσέγγιση της τουρκι-
κής κοινωνίας προς αναγνώρισή της».

09-05-15: Στις εκδηλώσεις Εορτασμού του
Εθνικού Αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης κατά
του ναζισμού και του φασισμού.

Σμχος (ΥΥΜ) ε.α.
Ιωάννης Γιαπουτζίδης

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α./Παρ. Θεσσαλονίκης

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

Ηράκλειο

1. Στις 28 Μαρτίου 2015, διεξήχθη η Γενική Συ-
νέλευση των Μελών Παραρτήματος Ηρακλείου,
με μεγάλη συμμετοχή. Στις προτάσεις του Δ.Σ.
επισημάνθηκε η ιδέα του εθελοντισμού και κοι-
νωνικών δράσεων σε διάφορους τομείς της πό-
λης του Ηρακλείου.

2. Στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Αντί-
στασης κατά της Γερμανικής κατοχής, το Παράρ-
τημα εκπροσωπήθηκε από τον Σγο ε.α. Κεκερίδη
Ηλία, καταθέτοντας στεφάνι στον Άγνωστο Στρα-
τιώτη.

3. Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του
Παραρτήματός μας, συγκεντρώθηκε το ποσόν
των εξακοσίων (600) ευρώ από προαιρετική ει-
σφορά των Μελών μας.

Το υπόψη χρηματικό ποσό θα δοθεί στο Ίδρυμα
Αποκατάστασης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, στην
περιοχή Πόμπιας Νομού Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος
Εμμ. Φρουδάκης

Σμχος ε.α.

Εκδηλώσεις - Κοινωνική προσφορά

Ο Πρόεδρος του παραρτήματος και τα μέλη του Δ.Σ. διοργάνωσαν
τις ακόλουθες εκδηλώσεις ή παρέστησαν στις παρακάτω τοπικές,
εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ. εορτές, της Δημοτικής-Περιφερειακής
αρχής της πόλης των Πατρών.

α. Στις 22 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στη λέσχη
του Παραρτήματος, πραγματοποιήθηκε ομιλία από το συνάδελφο
Ασμχο κο Ηλία Δημητρόπουλο με θέμα «Αλέξανδρος Καραμανλάκης
ο πρώτος πεσών αεροπόρος».

Την ομιλία παρακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι από την
Τοπική κοινωνία.

β. Στις 23 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στην παρά-
δοση-παραλαβή της Διοικήσεως του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού
(ΚΕΤΧ) στην Πάτρα, μετά από πρόσκληση του παραδίδοντος Διοικη-
τού Υπτγου κ. Ιωάννη Μουσουράκη. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε
από τον Αντιπρόεδρο Ασμχο κ. Βασίλειο Χρόνη.

γ. Στην παράδοση-παραλαβή των Διοικήσεων 117 Πτέρυγας Μάχης
και ΚΕΑΤ μετά από πρόσκληση των παραδιδόντων Δκτών των Μονά-
δων Ταξχου (Ι) Δημητρίου Τζουμερκιώτη και Ταξχου (Ι) θεοδώρου Λίγ-
κρη αντίστοιχα.

Στην τελετή παρέστησαν: ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Απτχος
(Ι) κ. Χρήστος Χριστοδούλου, εκπρόσωποι μονάδων, οι Στρατιωτικές
και Πολιτικές αρχές της Περιφέρειας, το Στρατιωτικό, Πολιτικό και
Στρατεύσιμο προσωπικό των Μονάδων.

Το Παράρτημα εκπροσώπησαν οι: Αντιπρόεδρος Ασμχος ε.α. κ. Βα-
σίλειος Χρόνης και ο Επτγος ε.α. κ. Ιωάννης Ζαχαράκης.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Σμχος ε.α.

Βασίλειος Χρόνης Χρήστος Πανταζής

Πάτρα

Τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές εορτές

Το 2006 άρχισαν να εισβάλλουν οι κρίσεις στα φτωχά
κράτη της Ν. Ευρώπης με τις θλιβερές επιπτώσεις

τους, κυρίως στη διαβίωση των κοινωνιών, παρουσιά-
ζοντας σε ειρηνική περίοδο, μια πρωτοφανή εξαθλίω-
ση.

Ιδιαίτερα ο λαός μας, βιώνει οδυνηρές επιπτώσεις,
που υποφέρει τώρα και 8 χρόνια, κάτω από τα βάρη
ενός ζυγού τοκοχρεωλυσίων, που τα επωμίζονται τα
μόνιμα υποζύγια (συνταξιούχοι και εργαζόμενοι) με
αμέτοχους τους κυρίως υπεύθυνους.

Και ενώ φαίνεται ποια είναι η βασική αιτία που δημι-
ουργήθηκαν οι κρίσεις, κάποιοι υπαινίσσονται, ότι είναι
ένα τυχαίο περιστατικό, άποψη που μάλλον δείχνει
σύγκρουση συμφερόντων με την πραγματικότητα, που
πρέπει να διαλευκανθεί.

Από αυτά τα γενικά δεδομένα που βιώνουμε, είναι
εμφανέστατη η ανάγκη της αποκάλυψης της αλήθειας.

Να αποκαλυφθεί και να διαφωτιστεί κάθε πτυχή των
κρίσεων, αλλά και όσων εμπλέκονται, με την δημιουργία,
χειραγώγηση και επικαρπία τους.

Να προβληματισθούμε, διότι όλοι ευθυνόμαστε, σε
ό,τι βιώνουμε τελευταία.

Να διατυπωθούν υλοποιήσιμες προτάσεις, ιδιαίτερα
για τον τόπο μας.

Είναι ευνόητο ότι ο μεγάλος όγκος των αναζητούμενων
δεδομένων, απαιτεί να ομαδοποιηθούν και να σχολια-
σθούν, τα σπουδαιότερα από τα Ιστορικά δεδομένα.

Οι άξιοι πρώτοι ηγέτες και ιδρυτές της Ε.Ε. με τα
γνωστά οικονομικά πακέτα, αποσκοπούσαν στην γεφύ-
ρωση του χάσματος μεταξύ των κοινωνιών Βορρά-
Νότου, ενώ οι πολιτικές των τελευταίων ηγετών, διευ-
ρύνουν αυτό το χάσμα και δεν είναι τυχαίο.

Η είσοδός μας στο κοινό Ευρωπαϊκό νόμισμα, διευκό-
λυνε ορισμένους επιτήδειους, για να φυγαδεύσουν
στο εξωτερικό, πολλά και παράνομα χρήματα.

Δεν φάνηκε καμία δύναμη αντιπαράθεσης, στις επι-
πτώσεις των κρίσεων.

Από το 2006 κάτοικοι μεθοδευμένα, πιστοποιούν ανί-
σχυρα κράτη με ευάλωτους κυβερνήτες και στην
συνέχεια έντεχνα (οι ευάλωτοι) οδηγούνται στα τοκο-

γλυφικά ταμεία, όπου με την λήψη δανεικών, συνυπο-
γράφουν την οικονομική τους υποδούλωση.

Η απατηλή μέθοδος της δανειοδότησης είναι μια με-
θοδευμένη επιχείρηση, που αποδίδει αναρίθμητα οφέλη
στα κράτη που εισπράττουν τόκους, προϊόν παράνομο,
σύμφωνα με την γνώμη που έχουν εκφράσει ειδικοί,
που όταν εξαθλιώνει λαούς, στοιχειοθετεί κακούργημα
εκ προμελέτης.

Δημιουργοί και χειραγωγοί των κρίσεων, είναι αυτοί
που καρπούνται τους τόκους, που συγχρόνως είναι και
οι ηθικοί αυτουργοί του κακουργήματος, με φυσικούς
τους εμπλεκόμενους πολιτικούς.

Συγχρόνως με την Ελλάδα και άλλα κράτη αντιμετω-
πίζουν παρόμοιες κρίσεις, αλλά με διαφορετικούς τρό-
πους και αποτελέσματα, γι’ αυτό και σχολιάζονται επι-
γραμματικά.

Η Αμερικανική οικονομική κρίση, όταν συγχρόνως μά-
στιζε Οχάιο, Καλιφόρνια, Μίσιγκαν κ.ά., η κυβέρνηση
των ΗΠΑ συνεργάστηκε με την ΑΚΤ, που έκοψε χρήμα,
δίνοντας αναπτυξιακή ώθηση σε αυτές τις πολιτείες.
Έτσι η χρεωμένη Αμερική του 2008, σήμερα έχει ανά-
πτυξη 5% και η ανεργία έχει μειωθεί κατά 50%.

Η Ιρλανδία απαλλαγμένη από μνημόνια, τώρα έχει
ανάπτυξη 4,5%.

Ευρωπαϊκά κράτη του Νότου, παρά τα μνημόνια, σή-
μερα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση
σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία έχει υποστεί την με-
γαλύτερη κοινωνική υποβάθμιση και στο μεγαλύτερο
βάθος χρόνου.

Η Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, ειδικά στο Νότο, συ-
νεχώς επιδεινώνεται αφού συνεχίζεται η εφαρμογή
της Γερμανικής «συνταγής» ενώ είναι παραδεκτό παγ-
κόσμια, ότι είναι τελείως λανθασμένη, που δεν φαίνεται
να γίνεται τυχαία.

Οι οικονομικές πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί τε-
λευταία στον τόπο μας, βρίθουν από κάθε είδους εγ-
κληματικών πράξεων, με συνυπεύθυνους τους πολιτικούς
Ελλάδος και Ευρώπης.

Αποσκοπώντας να διδαχτούμε από αυτά τα λάθη-εγ-
κλήματα, επισημαίνονται «ξεχωριστά» τα παρακάτω:

Οι εταίροι μας των τελευταίων ετών χρεώνονται με
τις καταστροφικές πολιτικές τους για την Ευρώπη και
την πατρίδα μας, αφού δεν ακολούθησαν τις δοκιμα-
σμένες και επωφελείς πολιτικές των προκατόχων τους,
αλλά επινόησαν τις κρίσεις και τις λιγότητες που δημι-
ούργησαν νεόπτωχα κράτη και νεόπτωχους πολίτες.

Μετά τους Ολυμπιακούς ήταν εμφανής η ανάγκη των
μεταρρυθμίσεων και αντί να συμβάλουν στην πραγμα-
τοποίησή τους, χορηγούσαν κι άλλα δάνεια λέγοντάς
μας ψευδόμενοι, ότι το χρέος μας ήταν βιώσιμο.

Μετά την μεταπολίτευση, όλες οι κυβερνήσεις (λίγο-
πολύ) έπαιρναν δανεικά για τα δανεικά, μέχρι 2004,
που ολοκληρώνονται 40 χρόνια, που μας κυβερνούν πε-
ρίπου οι ίδιοι πολιτικοί μοιράζοντας δανεικά, για να διατηρούν
τις καρέκλες τους, μετατρέποντας ένα υπερήφανο και ερ-
γατικό λαό, σε οκνηρό τζογαδόρο και παράνομο.

Από το 2004-2009 ισοσκελίστηκε το ΑΕΠ με τα τοκο-
χρεολύσια.

Το επί 40 χρόνια συσσωρευμένο χρέος μας σχεδόν
διπλασιάστηκε.

Τα δομημένα ομόλογα για πρώτη φορά άδειασαν τα
ασφαλιστικά ταμεία.

Τα ελεγχόμενα ΜΜΕ με καυστικά σχόλια, κατηγορούν
τις μετά του 2009 κυβερνήσεις, ενώ για τους υπεύθυνους
των κρίσεων «ποιούν σιγή ιχθύος» που φανερώνει την
διαπλοκή πολιτικών και ΜΜΕ.

Η χώρα δεν αντιμετώπισε ριζικά το οικονομικό της
πρόβλημα όπως οι ΗΠΑ, διότι οι εταίροι μας, που
ελέγχουν την ΕΚΤ, παρεμποδίζουν κάθε τέτοια προ-
σπάθεια, γεγονός που είναι πλέον εμφανής η επιδίωξη
των δανειστών να διατηρείται ο επικερδής γι’ αυτός
φαύλος κύκλος της δανειοδότησης, με τις παραπάνω
διεθνείς επιπτώσεις;

Κρίσεις μεταξύ των πλέον ισχυρών κρατικών συνα-
σπισμών.

Του
Ορέστη Κρητσωτάκη

Υπτ/χου (Ι) ε.α.

Η Ελληνική Κρίση (μία μεθοδευμένη επιχείρηση)

Συνέχεια στη σελίδα 14
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κοινωνικά

• Ασμχος (ΤΥΜ) Σοφοκλής Βαλσαμίδης

Γεννήθηκε το 1942 στην Θεσσαλονίκη. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1960 (12η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 1990. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας θυγατέρας.
Η κηδεία του έγινε στις 6-5-2015 στο Νεκροταφείο
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

• Ανστης (ΤΕΑ) Βασίλειος Θεοδωράκος 

Γεννήθηκε το 1933 στο Καστόριο Λακωνίας. Ει-
σήλθε στην Αεροπορία το 1953 (5η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1969.

Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε στις 18-
5-2015 στο Νεκροταφείο Καισαριανής. 

• Ασμχος (ΤΥΜ) Γεώργιος Καζάλης

Γεννήθηκε το 1938 στους Λάκκους Χανίων. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1956 (8η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 1986.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και
δύο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 14-5-
2015 στη γενέτειρά του.

• Σμχος (ΥΥΑ) Γεώργιος Κοσκινάς

Γεννήθηκε το 1941 στα Βέρβενα Αρκαδίας. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1960 (7η σειρά ΣΥΔ) και απο-
στρατεύτηκε το 1994.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και
μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 25-5-
2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών και η
ταφή του στο Νεκροταφείο Κάτω Αχαΐας.

• Ανσγος (ΤΥΜ) Σταύρος Μονεμβασίτης

Γεννήθηκε το 1931 στην Άρνα Λακωνίας. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1950 (ανακατάταξη) και απο-
στρατεύτηκε το 1983.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η
κηδεία του έγινε στις 14-5-15 στη γενέτειρά του.

• Σμχος (ΤΥΑ) Ευάγγελος Πολύζος 

Γεννήθηκε το 1952 στην Κρανέα Καρδίτσας. Ει-
σήλθε στην Αεροπορία το 1971 (23η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύτηκε το 2006.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και
μίας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 21-5-
2015 στο Νεκροταφείο Βόλου.  

• Ασμχος (ΤΥΟ) Προκόπης Πούλος
Γεννήθηκε το 1936 στον Πλάτανο Ηλείας. Εισήλθε

στην Αεροπορία το 1956 (8η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και
μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 18-5-
2015 στον Κάλαμο Αττικής.

• Υπτχος (ΔΓΥ) Πολυχρόνης Σιγάλας 

Γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1958 (διαγωνισμός) και αποστρα-
τεύτηκε το 1988. 

Η κηδεία του έγινε στις 21-5-2015 στο Νεκροτα-
φείο Καλλιθέας.

Σγος (ΤΥΑ) Ευάγγελος Σισμάνης
Γεννήθηκε το 1958 στη Λαγυνά Έβρου. Εισήλθε

στην Αεροπορία το 1977 (29η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 2003.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η
κηδεία του έγινε στις 26-5-2015 στο Νεκροταφείο
Αλεξανδρούπολης.

Ταξχος (Ι) Αθανάσιος Φράγκος

Γεννήθηκε το 1950 στον Αλμυρό Βόλου. Εισήλθε

στην Αεροπορία το 1970 (46η σειρά ΙΚΑΡΩΝ) και
αποστρατεύτηκε το 1997.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η
κηδεία του έγινε στις 16-5-2015 στο Νεκροταφείο
Αγχιάλου.

• Ασμχος (ΤΥΜ) Ανδρέας Χαραλάμπης 
Γεννήθηκε το 1935 στη Λυγιά Κορινθίας. Εισήλθε

στην Αεροπορία το 1953 (5η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 1982.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών και
μίας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 22-5-
2015 στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

• Ασμχος (ΤΥΤ) Γεώργιος Χονδρογιάννης

Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1965 (17η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρα-
τεύτηκε το 1993.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η
κηδεία του έγινε στις 11-5-2015, στο Νεκροταφείο
Γλυφάδας.

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που
σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας

και στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγο-
ριά.

Δεν είναι πια μαζί μας

Πότε επιτέλους οι Κυβερνώντες θα καθιερώσουν

ενιαία Εθνική Μεταναστευτική πολιτική ;;;
Εκ της ΕΑΑΑ

ΔΩΡΕΕΣ
1) Η οικογένεια του Ταξιάρχου ε.α. Χαράλαμπου

Τοπιντζή στη μνήμη του ........................100,00 €

2) Η κα Μανιάκη Μαίρη, στη μνήμη του συζύγου

της ................................................................50 €

Κρίσεις μεταξύ ανάξιων κυβερνήσεων και των πολι-
τών.

Κρίσεις μεταξύ των ανθρώπινων σχέσεων, που φθείρουν
κάθε κοινωνικό ιστό.

Κρίσεις των ηθικών αξιών, που την θέση τους παίρνουν
οι νόμοι της ζούγκλας.

Κρίσεις που αυξάνουν την μετανάστευση των λαών
για την εξεύρεση καλύτερης τύχης.

Κρίσεις που αυξάνουν τους αυτόχειρες.
Επίσης ο 21ος αιώνας, χαρακτηρίζεται ως ο αιώνας

των κρίσεων, με τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
Οι δανειστές (οικονομικοί δολοφόνοι) παίρνουν χρήμα

από τις Κεντρικές Τράπεζες, σχεδόν από μηδενική βάση,
και το δανείζουν κερδίζοντας πολλαπλάσια, γι’ αυτό και η
Ελλάδα από το 1991 μέχρι τον Νοέμβριο 2004, έχει
πληρώσει 732 δις ευρώ.

Οι κρίσεις δεν εδραιώθηκαν τυχαία στην Ν. Ευρώπη,
όπου όλοι οι ηγέτες της Ε.Ε. ήταν και είναι συντηρητικοί,
με κέντρο εξουσίας το Βερολίνο.

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, ότι το DNA της Γερμανικής
φυλής, συντίθεται από σπάνια «προσόντα» με κυριότερα,
την ακόρεστη απληστία, τον μοναδικό αυταρχισμό, την
μανία κατακτήσεων, την έλλειψη συναισθηματισμού,
ενώ η αρχομανία, αποτελεί το αγαπημένο τους ναρκω-
τικό!!!

Επίσης, τα γεγονότα δύο παγκοσμίων πολέμων επιβε-
βαιώνουν ότι αυτά τα «προσόντα» αποτελούσαν την κι-
νητήριο δύναμη που έσπρωχνε αυτόν τον λαό, να πραγ-

ματοποιήσει το τερατώδες όραμα, της κατάκτησης της
υφηλίου και της επικράτησης της Άριας Φυλής.

Δυστυχώς, επιδεικνύεται ότι και η νέα γενιά, με το
«ίδιο DNA» κατάφερε να επιβάλλει μεθοδευμένα στην
Ε.Ε., πολιτικές που συγκλονίζουν συθέμελα την Ευρωζώνη.
Ενώ είναι εμφανή αυτά τα φαινόμενα, το θλιβερό δίδυμο
Μέρκελ και Σόιμπλε διατηρεί τις θέσεις του, τις απόψεις
του και κανείς δεν αντιπαρατίθεται στα Ναζιστικά αυτά
καμώματα.

Την κύρια ευθύνη για την εξαθλίωση της Ν. Ευρώπης
χρεώνεται η Γερμανία και το επιβεβαιώνει ο Γερμανός
οικονομολόγος ΜΠΟΝΦΙΝΓΚΕΡ που πρόσφατα δήλωσε:
«Λόγω των πολιτικών λιτότητας, η κρίση απειλεί τον πυ-
ρήνα της Ευρωζώνης».

Επίσης η DER SPIEGEL επιβεβαιώνει αυτή την άποψη
και γράφει ότι: «Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος μπαταξής
του 20ου αιώνα».

Το Γερμανικό κατεστημένο είναι το φόβητρο που αναγ-
κάζει τους άλλους εταίρους, με μια εκκωφαντική σιωπή,
να χορεύουν τους ρυθμούς της κ. Μέρκελ!!!

Από αυτή τη στήλη βγαίνει μια κραυγή διαμαρτυρίας,
που απευθύνεται στους φοβισμένους που μένουν απαθείς
μπροστά στις γνωστές αδικίες που έχουν διαπράξει
παλαιοί και νέοι Γερμανοί εις βάρος του τόπου μας, και
που δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως:

Την δυστυχία των τεσσάρων ετών κατοχής με ό,τι
αυτό συνεπάγεται, τα κατοχικά δάνεια, τις πολεμικές
αποζημιώσεις, την αρπαγή του χρυσού από την Τράπεζα
Ελλάδος, την απογύμνωση που διεπράχθη στους ιερούς
και πολιτιστικούς χώρους, κάνοντας πλιάτσικο, οι δήθεν

πολιτισμόενοι, αλλά ξεδιάντροπα Γερμανοί.
Την νέα γενιά που ξενιτεύεται και είναι η μοναδική

ελπίδα για την πατρίδα μας.
Μείζον θέμα ηθικής για την Γερμανία αποτελεί και η

συγκάλυψη διαφθοράς που διαπράττουν οι συνεργάτες
της, αλλά και το άσυλο που παρέχουν στα καταζητούμενα
όργανά τους (βλ. Χριστοφοράκος).

Ο λαός μας όμως δεν είναι άμοιρος ευθυνών, διότι
έστελνε στη Βουλή αυτούς που έχουν κάνει πολλές
κουμπαριές, που κατάγονται από κάποια επώνυμη οικο-
γένεια και που τους εξασφάλιζαν ρουσφέτια και ατιμω-
ρησία. Αυτοί όμως που απόδειξαν ότι ήταν ανεπαρκείς
για την Ελληνική Βουλή, είναι και τελείως ακατάλληλοι
για να αντιπαρατεθούν με τα θηρία της ζούγκλας των
Βρυξελλών. Ας κατανοηθεί ότι τώρα χρειαζόμαστε, όσο
ποτέ, ικανούς πολιτικούς με καθαρά χέρια. Τίποτε άλλο!!!

Είναι δύσκολο να αλλάξουμε νοοτροπίες που έχουν
διαμορφωθεί επί αιώνες. Όμως τώρα ή αλλάζουμε ή
χανόμαστε, οπότε για τους σημερινούς ηγέτες μας
απορρέει μόνο μία επιδίωξη:

Τώρα που οι βασικές αποφάσεις για τον τόπο μας
παίρνονται στις Βρυξέλλες και έχουν εξαντληθεί τα
χρονικά περιθώρια, πρέπει άμεσα οι ηγέτες μας (πολιτικοί
και θρησκευτικοί) έχοντας μάθει από τα λάθη του πα-
ρελθόντος και παραμερίζοντας οποιοδήποτε άλλο
όφελος, να θέσουν πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον
και ενωμένοι να αντιμετωπίσουν τα σημερινά αδιέξοδα.

Ο απογοητευμένος λαός μας, όταν διαπιστώσει ότι με
τέτοιους ηγέτες ωφελείται, τότε το σύνολό του θα
στρατευθεί μαζί μας.

Συνέχεια από τη σελίδα 13

Η Ελληνική Κρίση (μία μεθοδευμένη επιχείρηση)



• Η Ελλάδα για την ανθρωπότητα είναι
ό,τι η καρδιά και το μυαλό για τον άν-
θρωπο.

ΓΚΑΙΤΕ

• Στην Ελλάδα οφείλουμε το πνεύμα
μας και το σύνολο των αρετών μας.

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

• Δεν θα είμαστε τίποτα χωρίς τους Έλλη-
νες.

ΕΡΑΣΜΟΣ

• Τα μαθηματικά ως επιστήμη ξεκίνησαν
από τους Έλληνες.

ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ

• Η καταγωγή μας και οι ρίζες μας είναι
ελληνικές.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΩΦ

• Η ελληνική φυλή θα στέκεται πάντοτε
ψηλότερα από κάθε άλλη, γιατί έχει το
προνόμιο, να μην έπαψε ποτέ να είναι η
μητέρα κάθε πολιτισμού.

ΒΙΛΑΜΟΒΙΤΣ

• Δεν θα θαυμάζαμε τόσο πολύ τους νε-
ώτερους σοφούς και μαθηματικούς, εάν
κατανοούσαμε τον Αρχιμήδη και τον
Απολλώνιο.

ΛΑΪΜΠΝΙΤΣ

• Στην Ελλάδα οφείλουμε τα πάντα.
Χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε η σύγχρονη
επιστήμη.

ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΛΙΒΙΝΣΤΟΟΥΝ

• Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα
μου. Θα προτείνω στο Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο να διαβάσουν το λόγο του Περικλή.

ΖΑΝ ΛΑΝΓΚ

• Εκτός από τις τυφλές δυνάμεις της
φύσης, οτιδήποτε κινείται σ’ αυτόν
τον κόσμο, έχει την αρχή του στην
Ελλάδα.

ΜΑΪΝΕ

• Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε όλο
και περισσότερο Έλληνες.

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

• Ο καλύτερος τρόπος να ζει κανείς είναι
ο ελληνικός γιατί είναι ανθρώπινος.

ΧΕΝΡΙ ΜΙΛΛΕΡ

• Κανένας πολιτισμός δεν θα μπορούσε
να δημιουργηθεί χωρίς το κοσμογονικό
έργο του Μ. Αλεξάνδρου.

ΜΠΕΝΓΚΟΣΤΟΝ

Αφιερωμένο στον εορτασμό των 70 χρόνων
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας

(Ε.Α.Α.Α.) 1945-2015
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Ένας  επιχειρηματίας διηγείται:

Σήμερα μίλησα με δύο εκπροσώπους του υπουργείου
οικονομικών της Ολλανδίας. Είναι στη Βοστώνη, μία

από τις πολλές εμπορικές αντιπροσωπείες που έχουν
σε όλο τον κόσμο.

Μας προσέγγισαν γιατί θα ήθελαν να επενδύσουμε
στη χώρα τους, να κάνουμε δουλειές εκέι και να ανοί-
ξουμε γραφεία. Έχουν μία υπηρεσία που μας παρέχει
δωρεάν tax advisors, λογιστές, recruiters και ανθρώπους
που μπορούν να μας βρούνε γραφεία, να κανονίσουν
όλη τη γραφειοκρατεία (από τη Βοστώνη, χωρίς να επι-
σκεφτούμε τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ολλανδία),
άδειες, κλπ. Πρότειναν να μας κάνουν δωρεάν οικονο-
μική μελέτη για να δούμε τι φόρους θα πληρώνουμε,
ποιο θα είναι το κόστος εργασίας, κλπ. Πρότειναν να μας
πετάξουν στο Άμστερνταμ για να γνωρίσουμε τοπικές
επιχειρήσεις, να δουμε χώρους γραφείων και να έχουμε
δωρεάν συναντήσεις με recruiters αλλά και στελέχη
που θα μπορούσαμε να προσλάβουμε.

Δεσμεύονται ότι αν ανοίξουμε εκεί εταιρία οι φόροι,
εισφορές, κλπ δεν θα αλλάξουν για εμάς για 10 χρόνια
ώστε να μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό με με-
γάλο ορίζοντα. Έχουν προγράμματα που μας δίνουν οι-
κονομική βοήθεια για να στήσουμε τα operations μας
εκεί, αναλογικά με το venture capital funding που παιρ-
νουμε (δηλαδή μας δίνουν επιπλέον funding από ό,τι
έχουμε, δωρεάν, αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε στην
Ολλάνδία). Είναι διατεθειμένοι να τα κάνουν όλα αυτά
ακόμη και για ένα γραφείο 3-4 ατόμων, γιατί βλέπουν
μακριά και πιστεύουν ότι άν κάνουμε καλά τη δουλειά

μας εκεί και το κράτος τους μας εξυπηρετεί, μέσα σε
μια δεκαετία θα πετύχουμε, θα μεγαλώσουμε και θα
πληρώσουμε περισσότερους φόρους, θα προσλάβουμε
περισσότερους Ολλανδούς. Οι εκπρόσωποι ήταν δύο
αξιοπρεπέστατοι, μορφωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που
γνώριζαν πως δουλεύουν οι τεχνολογικές startup και το
venture capital. Είχαν κάνει μεγάλη έρευνα πριν μου μι-
λήσουν. Ήξεραν την ιστορία της εταιρίας μας, που
έχουμε γραφεία, τι δουλειά κάνουμε, και έτσι είχαν καλό
λόγο να πιστεύουν ότι αργά η γρήγορα θα επεκταθούμε
στην Ευρώπη. Μετά τη συνομιλία μας στο skype μου
έστειλαν ένα αντίγραφο του company profile που έχει
φτιαχτεί για το Workable στη βάση δεδομένου του
υπουργείου τους και ένα κωδικό ώστε να μπορώ να το
ενημερώσω για να ξέρουν ποιοι είμαστε και να μπορούν
να μας προτείνουν δωρεάν υπηρεσίες που μας ταιριά-
ζουν.

Έμεινα άναυδος!. Γιατί έρχομαι από μια χώρα που

ακόμα συζητάμε αν τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά τις κυ-
ριακές, αν είναι ΟΚ να καίμε κάθε τόσο το πανεπιστήμιο,
αν πρέπει να αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν
θέλουμε ξένες επενδύσεις, και κυρίως πώς θα κατα-
στρέψουμε και την τελευταία ιδιωτική επιχείρηση με
φόρους και εισφορές για να πληρώσουμε πρόωρες
συντάξεις και μισθούς σε δημόσιες υπηρεσίες αμφιβό-
λου αξίας.

Έμεινα άναυδος, γιατί αυτοί μου δίνουν δωρεάν υπο-
στήριξη ώστε ίσως μια μέρα να επενδύσω στη χώρα
τους, ενώ στη δική μου χώρα που εχω ήδη επενδύσει,
που δημιουργώ εξαιρετικής ποιότητας θέσεις εργασίας
κάθε μέρα, που φέρνω κεφάλαια και εξαγωγές, μου
χρωστάει το κράτος 300,000 ΦΠΑ που θα μπορούσα να
τα κάνω θέσεις εργασίας και εξαγωγικό προϊόν, που δεν
ξέρω πότε και αν θα τα πάρω, και δεν ξέρω τι άλλο και-
νούργιο φόρο ή εισφορά θα πρέπει να πληρώσω με-
θαύριο για το οποίο δεν έχω προγραμματίσει, που δεν
ξέρω κάν αν οι καταθέσεις που έχω στη τράπεζα για να
πληρώσω μισθούς τον άλλο μήνα θα κουρευτούν.

Μία μικρή υπενθύμιση ότι η ευημερία είναι αποτέλε-
σμα μεθοδικής και ορθολογικής δουλειάς, αφοσίωσης
στην παραγωγικότητα, αναζήτησης συνεργασιών. Γιατί
πολλοί ακόμη νομίζουν ότι τα προβλήματά μας θα τα
λύσουμε με αγωνιστικές διεκδικήσεις και διαπραγματεύ-
σεις του τύπου: θα κάνω κατάληψη αν δε μας πάτε εκ-
δρομή!!

Έτσι γίνονται οι επενδύσεις
Του

Ιωάννη Μανιού
Υποπτεράρχου (ΥΟ)

ΕΥΚΟΛΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Είπαν κατά καιρούς για την Ελλάδα και τους Έλληνες,

μεγάλες προσωπικότητες της παγκόσμιας διανόησης και πολιτικής

ΠΟΙΗΣΗ

Μεταπολεμική Ελλάδα
Στην Ευρωπαϊκή οικογένεια

έχουμε τόσα χρόνια

ακόμα όμως ψάχνουμε

σκιά του Παρθενώνα.

Δημαγωγοί που πέρασαν

και δίδαξαν τον πληθυσμό

όξυνση των παθών επέφεραν

και Νέο διχασμό.

Με βότανο ιδεολογικό

μπολιάστηκε η Ελλάδα

και μέσα απ’ τα κατορθώματα

θα ψάχνει για τη Δάδα.

Αμνήμονες μας βλέπουνε

σήμερα στην Ελλάδα

γι’ αυτό μας επιβάλανε

μνημόνια μεγάλα.

Σήμερα όσο ποτέ

επιβάλλει η ιστορία

η Ελλάδα να πετύχει

τη σύγχρονη πορεία.

Τα σύγχρονα προβλήματα

ρίζες έχουν στους Βαλκανικούς δια-

κανονισμούς

θέλει μεγάλη προσοχή

μην έχουμε ξανά κανονιοβολισμούς.

Είναι πολύ εύκολο

στη Βαλκανική πυριτιδαποθήκη

να τιναχθεί ολοσχερώς

με μπαρούτι από ξένη αποθήκη...

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια

έχει ξεχωριστή τη θέση

Θεός φυλάξει όλους μας

μη μας φορέσουν φέσι...

Βασίλειος Σταυρόπουλος
Σμήναρχος ε.α.



“Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα καθώς 19 χρόνια μετά από την

πιο πικρή μέρα της ζωής μου, σαν να εξαφανίσατε  όλους

τους πόνους από μένα και την οικογένεια μου.

Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης ίσως είναι η μεγαλύτερη

ομάδα παγκοσμίως. Εμείς είμαστε μια μειονότητα-ομάδα που

υπακούμε στους κανόνες.  Δεν ξέρουμε να κάνουμε κόλπα.

Δεν ξέρουμε να αλλάζουμε τους κανόνες, να στήνουμε σικέ

αγώνες και να ματαιώνουμε και όποιους το μαθαίνουν τους

αποβάλουμε από την ομάδα.

Σήμερα βρίσκονται μαζί μας περίπου 75 εκπρόσωποι συλ-

λόγων. Βραβευμένοι κολυμβητές, διαιτητές μας, αθλητές

ορεινής ποδηλασίας, παλαιστές μας, ποδοσφαιριστές φίλοι

μας, δάσκαλοι πολεμικών τεχνών, δύτες μας, εν ολίγοις

μεγάλο τμήμα του αθλητισμού βρίσκεται σαν ένα σώμα εδώ.

Ο Σαδίκ Αχμέτ ήταν ένας τίμιος και περήφανος άνθρωπος

αλλά και αθλητής. Από μια τέτοια γενιά έρχεται και η συνέχεια.

Υπάρχει δηλαδή νεότητα, πειθαρχία, ευγένεια και δέσμευση

στον αγώνα. Αυτό που δεν υπάρχει είναι υποκρισία, κουτσομ-

πολιό, ψέμα και τεμπελιά.

Eμείς με τα ήθη, τα έθιμα και την ευγένεια που παραλάβαμε

από εσάς αξιότιμοι πρόγονοι, αγκαλιάζουμε σφικτά τον αγώνα

με την επωνυμία Δυτική Θράκη

Είμαστε μια δυναμική νεολαία. Η στάση μας είναι ανοιχτή

και ξεκάθαρη. Είμαστε όρθιοι και ισχυροί. Εσείς αξιότιμοι

καλεσμένοι είστε η καλύτερη ντόπα για τους Τούρκους της

Δυτικής Θράκης, χέρι της Τουρκικής Δημοκρατίας ως κράτους-

εγγυήτριας δύναμης πρέπει να είναι αισθητό.

Αξιότιμοι φίλοι και ομογενείς!

19 χρόνια πριν η ζωή μας ήρθε άνω κάτω, αλλά εγώ και η

οικογένεια μου σταθήκαμε όρθιοι. Η στάση μας ποτέ και υπό

καμία συνθήκη δεν χάλασε και ούτε πρόκειται να γίνει κάτι

τέτοιο. Πριν από λίγο καιρό το κόμμα DEB που ίδρυσε ο αεί-

μνηστος Αχμέτ Σαδίκ, κατέβηκε για πρώτη φορά στις εκλογές

και συγκεκριμένα στις ευρωεκλογές. Ο λαός μας στήριξε την

κληρονομιά του. Στήριξε με ενθουσιασμό και χαρά το κόμμα

που ίδρυσε ο ηγέτης του.

Αποτέλεσμα: Πρώτο βγήκε! Πειθαρχία και πάλι πειθαρχία.

Οι νέοι με τη στήριξη και την πνευματική ισχύ των μεγαλυ-

τέρων, το πέτυχαν και σε δύο νομούς βγήκαμε πρώτοι. Πριν

από 3-4 χρόνια πάλι από αυτό το βήμα, ενώπιον του αείμνηστου

πατέρα μου, απευθυνόμενος σε εσάς πολύτιμοι φίλοι μου,

είχα αναφέρει το εξής : ¨Οι οργανωμένες κοινότητες διοικούνε

τις μη οργανωμένες μάζες¨. Το πιο καλό παράδειγμα για αυτό

ήταν οι εκλογές της 25/5/2014 στις οποίες οι Τούρκοι της

Δυτικής Θράκης έγραψαν ιστορία. Επίσης από το ίδιο βήμα

σας είχα δώσει μια υπόσχεση. Σας είχα υποσχεθεί πως όταν

μας χρειαστείτε σαν οικογένεια, θα βρεθούμε στην πρώτη

γραμμή. Θυμάστε πως και αυτό έγινε. Όταν το κόμμα DEB

μας ανακοίνωσε την απόφαση του, τα παρατήσαμε όλα και

εργαστήκαμε στην Δυτική Θράκη μέρα-νύχτα.

Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να ψηφίσω τον αείμνηστο πατέρα

μου. Αλλά πριν από δύο μήνες ψήφισα τον αείμνηστο Αχμέτ

Σαδίκ. Εγώ σας ευχαριστώ διότι δώσατε το δικαίωμα σε μένα,

στην αδερφή μου και στην σύζυγο μου να ψηφίσουμε τον

αείμνηστο Αχμέτ Σαδίκ. Εσείς με 43 χιλιάδες ψήφους κάνατε

το DEB πρώτο κόμμα. Αυτή η επιτυχία δεν είναι δική μου,

είναι δική μας. Τις λέξεις εγώ και εσύ πρέπει να τις βγάλουμε

από το λεξιλόγιο μας, είμαστε στο εμείς ! Ευτυχώς είχαμε

την ευκαιρία να εκπληρώσουμε τον λόγο μας. Εσάς που κατά

την 19η επέτειο του θανάτου του αγαπημένου πατέρα μου

που έφυγε από ανάμεσα μας μετά από ένα ύποπτο ατύχημα δεν

μας αφήσατε μόνους, όπως και για τις προσευχές σας για τον

αείμνηστο και για όλους αυτούς που μόχθησαν σε αυτό τον

αγώνα, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα εξ ονόματος της οικογένειας

μου, αλλά και εξ ονόματος των Τούρκων της Δυτικής Θρά-

κης”.

Μήπως είναι καιρός να αφυπνιστούμε και να σταματήσουμε
να αδιαφορούμε και να είμαστε αδρανείς; Διότι το ζήτημα της
Θράκης είναι Εθνικό και αφορά όλους μας. Επιτέλους ας
εφαρμοστεί μία Εθνική Πολιτική για τη Θράκη μας πριν είναι

αργά για τη Χώρα μας..
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“Να πάψουμε να αδιαφορούμε για τη

Θράκη και ας αφυπνιστούμε πριν είναι αργά!”
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΣΑΔΙΚ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Το Πανθεον των Ηρωων
της Πολεμικησ Αεροποριασ
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Ανθυπολοχαγός
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
του Στεφάνου

Γεννήθηκε το 1903
στην Κωνσταντινούπολη.

Τον Οκτώβριο του 1922
κατατάχθηκε ως εθελον-
τής στο Πεζικό και από
εκεί μετατέθηκε στο Αε-
ροπορικό Σώμα για εκπαί-
δευση. Τελειώνοντας τον
Φεβρουάριο του 1924
ονομάστηκε οδηγός αε-
ροπόρος.

Σκοτώθηκε στις 20 Μαΐου 1927 εκτελώντας
εκπαιδευτική πτήση από το Σέδες στο Τατόϊ,
όταν το αεροσκάφος Breguet-19, στο οποίο
επέβαινε ως χειριστής με επιβάτη τον Επιλοχία
Βαγιώνη Αλκιβιάδη, κατέπεσε στο έδαφος
λόγω απώλειας στηρίξεως και συνετρίβη.

Αρχισμηνίας
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Βασιλείου

Γεννήθηκε το 1919
στο Ψαθί Κορινθίας.
Τον Οκτώβριο του 1938 κατατάχθηκε

στο Τμήμα Υπαξιωματικών χειριστών.
Αποφοίτησε τον Αύγουστο του 1940 με
τον βαθμό του Σμηνία χειριστή και πήρε
μέρος στις επιχειρήσεις του Ελληνοϊτα-
λικού Πολέμου. Αργότερα έφυγε στη
Μέση Ανατολή όπου συνέχισε τη δράση
του.

Στις 22 Μαΐου 1942 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της
περιοχής El-Daba της Αιγύπτου με αεροσκάφος Hurricane
της 335 Μοίρας Διώξεως για εκτέλεση διατεταγμένης απο-
στολής προστασίας νηοπομπής. Λόγω βλάβης του κινητήρα
κατά τη διάρκεια της αποστολής επιχείρησε αναγκαστική
προσθαλάσσωση με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Επιλοχίας
ΒΑΓΙΩΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

του Δημητρίου

Γεννήθηκε το 1902
στα Χανιά.
Το Νοέμβριο του 1921 από

το Πεζικό, όπου υπηρετούσε,
μετατέθηκε στον Όρχο Αερο-
πορίας και τον Απρίλιο του
1924 γράφτηκε στη δύναμη
της Σχολής Αεροπορίας για να
εκπαιδευτεί ως οδηγός αερο-
πόρος. Πήρε πτυχίο τον Ιού-
λιο του επόμενου έτους και ονομάστηκε Λοχίας.

Στις 20 Μαΐου 1927 σκοτώθηκε συνέπεια αερο-
πορικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση εκπαιδευ-
τικής πτήσεως, όταν το αεροσκάφος Breguet-19,
στο οποίο επέβαινε ως πλήρωμα με χειριστή τον
Ανθυπολοχαγό Παπαδόπουλο Παρασκευά, κατά
την απογείωση του από το αεροδρόμιο Σέδες κα-
τέπεσε στο έδαφος, λόγω απώλειας στηρίξεως και
συνετρίβη.
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Δεν θα κουραστούμε να γράφουμε ότι στην Θράκη η Τουρκία

δουλεύει εδώ και δεκαετίες μεθοδικά για να “καταλάβει” και
να ελέγξει την περιοχή. Ο καλύτερος σύμμαχός της όλα αυτά

τα χρόνια είναι η αδιαφορία του πολιτικού μας προσωπικού.
Το οποίο για να κερδίσει μερικούς ψήφους παραπάνω ανέχθηκε

την προκλητικότητα του τουρκικού προξενείου της Κομοτινής. Αρκεί να σ’ έβλεπαν
να μπαίνεις στο τουρκικό προξενείο κι έβγαινες βουλευτής”, έχει πει ο για πολλά

χρόνια ο βουλευτής Ξάνθης και π. αντιπρόεδρος της Βουλής Παναγιώτης Σγουρίδης.

Κανένας από τους πολιτικούς δεν συγκινήθηκε. 
Αυτό που εντυπωσιάζει αλλά και προβληματίζει είναι ότι όλα αυτά δεν είναι ...μυστικά.

Είναι γνωστά στους πολιτικούς μας. Και η αδιαφορία τους να

ενεργοποιηθούν είναι πλέον εξοργιστική.
Ακόμη δε πιο εξοργιστική είναι  η αδράνεια των εκάστοτε Κυ-

βερνήσεων και το ερώτημα που τίθεται είναι ΓΙΑΤΙ;
Αφιερωμένη σ’ όλους αυτούς η ομιλία του υιού του Αχμέτ

Σαδίκ στην Κομοτηνή. Ομιλία που έκανε στο μνημόσυνο του πατέρα του. 
Ο Λεβέντ Σαδίκ λέει αυτά που στην Αθήνα παριστάνουν ότι δεν ακούν. Ότι “οι τούρκοι

της Δυτικής Θράκης είναι η μεγαλύτερη μειονότητα παγκοσμίως”. Δεν το λέει τυχαία.

Αφήνει και υπονοούμενα ότι το τροχαίο στο οποίο ο πατέρας του έχασε τη ζωή του
“ήταν ύποπτο”.

Του
Κωνσταντίνου Ιατρίδη

Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.
Επιτίμου Δκτού ΔΑΥ/Προέδρου ΕΑΑΑ


