«Δε
ζει
χ
ανθ πατρίδ ωρίς
ρώ
αη
Κ. Π πινη ψ
α λα υ χ ή
μά ς »

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)
ΚΕΜΠΑ

ΗΧΩ των
ΑΙΘΕΡΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 • AP. ΦYΛΛOY 530 ΚΩΔ.:012860

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 • 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ. κέντρο: 210.3802241 • e-mail: info@eaaa.gr • www.eaaa.gr

70

χρόνια
ΕΑΑΑ

1945-2015

Σύμβαση συνεργασίας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας με την Τράπεζα Πειραιώς

Σ

ύμβαση συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 23
Ιουνίου 2015, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος
Καμμένος και ο Πρόεδρος της Τράπεζας
Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας. Αντικείμενο της σύμβασης
αποτελεί, η παροχή από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών για τις ανάγκες
του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.
Η σύμβαση αυτή επεκτείνει την υπάρχουσα μα-

Απαιτείται άμεσα μια μακρόπνοη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική για την
αντιμετώπιση της νόμιμης και ειδικότερα της παράνομης μετανάστευσης 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

✒

Η ΕΑΑΑ θα παραμείνει
κλειστή από 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
μέχρι 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015.
Θα λειτουργεί ΜΟΝΟ
το γραφείο Παραθερισμού
από 09.00 έως 13.00.

κρόχρονη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, με τη Γενική
Τράπεζα, η οποία έχει εξαγορασθεί και έχει απορροφηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.
Η σύμβαση αφορά την παροχή ενός συνόλου διευρυμένων τραπεζικών υπηρεσιών, με ευνοϊκούς
όρους και απευθύνεται σε περίπου 200.000 στρατιωτικούς, πολιτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους
και τις οικογένειές τους.
Συνέχεια στη σελίδα 3

«Ἕλληνας εἶμαι, ᾽ωρέ...!»
Του
Σαράντου Ι. Καργάκου
Ιστορικού - Συγγραφέως

Θ

αρρῶ πώς τό ἔχω ξαναγράψει στά «Πολιτικά Θέματα» πρό 25ετίας. Κάποια συγκυρία μέ ἔκανε
νά τό ξαναθυμηθῶ. Ἤμαστε στό σωτήριο ἔτος
1958. Τότε ἡ μεγάλη «ἀττραξιόν» τῶν Ἀθηνῶν ἦταν ἡ
ἀναμορφωμένη ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ πλατεία
Ὁμονοίας, μέ τό συντριβάνι καί τόν λοξό πίδακα καί τίς
κυλιόμενες σκάλες. Ἦταν ἀκόμη ἐποχή πού ἡ Ἀθήνα γινόταν τραγούδι καί ἡ ἀξέχαστη Βλαχοπούλου (ἄν δέν
κάνω λάθος) «κρεάρησε» τό ἄσμα: «Νά ἡ Ὁμόνοια
πλάτς». Τώρα ἡ Ἀθήνα δέν εἶναι γιά τραγούδι· εἶναι γιά
κλάματα...
Συνέχεια στη σελίδα 16

ΘΡΑΚΗ: «Αδύναμος κρίκος ή συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας;»
Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
Η μειονότητα στη Θράκη χαρακτηρίζεται ως «θρησκευτική» και προσδιορίζεται ως «μουσουλμανική» από
τη Συνθήκη της Λωζάννης, όπως προβλέπει το διεθνές
δίκαιο.
Η Ελλάδα είναι ένα από τα πρώτα κράτη στον κόσμο
που αναγνώρισε το δικαίωμα του ατομικού αυτοπροσδιορισμού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα
πολίτη, μέλος της μειονότητας να αυτοπροσδιορίζεται

Του
Δρ. Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη
Βουλευτή Ροδόπης της Ν.Δ.
όπως αυτός αισθάνεται, κάτι όμως που δε μπορεί να
μεταβάλει το χαρακτήρα και το θεσμικό προσδιορισμό
της μειονότητας ως «Θρησκευτικής Μουσουλμανικής
Μειονότητας».

Η διευκρίνιση αυτή καθίσταται σκόπιμη, διότι απαντά
στη σταθερή επιδίωξη της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, να μεταβάλει το περιεχόμενο της Συνθήκης της
Λωζάννης επιβάλλοντας τον όρο «Εθνική Τουρκική Μειονότητα», μια που αυτός τη διευκολύνει στις επιδιώξεις
της για «τουρκοποίηση» όλων των εθνοτικών ομάδων
που τη συναποτελούν.
Συνέχεια στη σελίδα 10

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

Ε.Α.Α.Α.

HτΑ
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Τιμολόγια ΔΕΗ
Κατατέθηκε η τροπολογία που ακυρώνει τις αυξήσεις στο ΕΤΜΕΑΡ

Μ

ε τροπολογία - προσθήκη που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο, (ΦΕΚ Α’55/29-4-2015) που αφορά «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοσίου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». Ακυρώνονται οι αυξήσεις του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που επέβαλλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για το
2015 που επιβαρύνουν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως φαίνεται στο άρθρο 17 του Νόμου 4324/2015:
Άρθρο 17
Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 143 του ν.
4001/2011, «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού
και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2015 οι μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για

τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) παραμένουν αμετάβλητες στο ύψος που έχουν καθοριστεί για το έτος 2014.
Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από 1.1.2015.
Τα ποσά που τυχόν χρεώθηκαν από τους παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας καθ’ υπέρβαση της παρούσας διάταξης, επανυπολογίζονται σύμφωνα με αυτήν και οι διαφορές που προκύπτουν, συμψηφίζονται ή περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, στον
αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό».

Περισσότερες πληροφορίες: Ασμχος ε.α. Ρώτας Κωνσταντίνος, τηλ. 6983506596
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ανακοίνωση
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

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)

Εκ της ΕΑΑΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας λόγω καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού του,
γνωστοποιεί στους ασφαλισμένους του Ταμείου τα εξής:
α. Το Ταμείο θα διεκπεραιώσει τις πάσης
φύσεως πληρωμές/ανειλημμένες υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους του (μετόχους και μερισματούχους) και προς τρίτους
μέχρι τέλους Ιουλίου 2015, θα ολοκληρώσει
τις απαραίτητες ενέργειες για την κανονική

πληρωμή του μερίσματος μηνών Αυγούστου
και Σεπτεμβρίου 2015 και θα φροντίσει για
την παροχή στοιχείων (κυρίως οικονομικής
φύσεως) σε άλλες Υπηρεσίες όπως έχει
υποχρέωση.
β. Το Δ.Σ./ΜΤΑ δεν θα συνεδριάσει εντός
του Αυγούστου 2015, εκτός εάν προκύψει
επείγον θέμα για το οποίο πρέπει το Δ.Σ. να
ενημερωθεί και να λάβει σχετική απόφαση.
γ. Κατά το ανωτέρω διάστημα θα γίνεται

απρόσκοπτα η παραλαβή της στρατιωτικής
αλληλογραφίας και του πολιτικού ταχυδρομείου από το προσωπικό που θα εναλλάσσεται λόγω των αδειών, καθώς και η παραλαβή
εισερχομένων αιτημάτων μετόχων και μερισματούχων, προκειμένου να αξιολογηθούν,
αρμοδίως, εντός μηνός Σεπτεμβρίου 2015.
Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος
Γενικός Διευθυντής

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
26/6/2015 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 2/7/2015.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής 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 Παρασκευή) 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 .
Ύστερα από απαίτηση των συναδέλφων και διαμόρφωση
εμπειρίας του χρησιμοποιούντος προσωπικού, οι στάσεις του
διατιθέμενου λεωφορείου μεταβάλλονται ως εξής;
Πλατεία Κάνιγγος «ΕΑΑΑ» - Πλατεία Ρηγίλλης - ΥΠΕΘΑ (Στάση
Μετρό) - 4η Στάση Χολαργού - Πλατεία Αγ. Παρασκευής Σταθμός ΜΕΤΡΟ Παλλήνης - 3η στάση Πικερμίου (Σκλαβενίτη)
και αντιστρόφως.
Επιβίβαση θα πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη του δελτίου
ταυτότητος της ΕΑΑΑ στον οδηγό του λεωφορείου.
Εκ της ΕΑΑΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές
και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 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.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

Ανακοίνωση ΕΑΑΑ
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι τα καθήκοντα τα οποία έχουν σχέση με
τα θέματα υγείας, ανατίθενται στον Σμχο ε.α. Ανδρέα Ανδρικόπουλο σε
αντικατάσταση του Επγου ε.α. Γ. Γονατά.
Εκ της ΕΑΑΑ

Διόρθωση ημαρτημένων
- Ζητούμε συγνώμη από τους κ.κ. Επιτίμους Α/ΓΕΑ Πτεράρχους Γ. Μαυράκη και Γ. Αντωνετσή για την λανθασμένη αναγραφή του ονόματός τους
στο προηγούμενο φύλλο της Η.τ.Α..
- Επίσης ο Σμχος (Ι) Αθ. Μπινιάρης είναι εν ενεργεία και όχι απόστρατος.
ΕΑΑΑ

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες
ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην
εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της 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 συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

HτΑ
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σύμβαση συνεργασίας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας με την Τράπεζα Πειραιώς
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος μεταξύ άλλων είπε
τα εξής:
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι
περατώθηκε η διενέργεια της διαπραγμάτευσης για
την
ανάδειξη
παρόχου
τραπεζικών
και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για το προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειες τους.
Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, γιατί σε μια περίοδο
οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει όλες τις οικογένειες
των Ελλήνων, ιδιαίτερα τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα
στελέχη τους, με μειώσεις μισθών που φθάνουν έως
60%, έχουμε τη δυνατότητα, σε συνεργασία με την
Τράπεζα Πειραιώς, να ανακοινώσουμε συμφωνία, που
αφορά 200.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,
συνταξιούχους και τις οικογένειες τους.
Η Τράπεζα Πειραιώς-και θέλω να πω ότι δεν συνηθίζω
να λέω καλά λόγια για τις τράπεζες-έκανε ένα πολύ
μεγάλο βήμα με την διαγραφή των χρεών των
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που εντάσσονται στο
νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, χωρίς αυτό να
αποτελούσε υποχρέωσή της και για εμάς ήταν μια
ένδειξη μεγάλης κοινωνικής προσφοράς, σε μια εποχή
που οι περισσότεροι Έλληνες έχουν έλθει σε δύσκολη
θέση και βλέπουμε να χάνουν τα περιουσιακά τους
στοιχεία που απέκτησαν με πολύ κόπο, μετά από πολλά
χρόνια εργασίας».
Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας
μεταξύ άλλων είπε:
«Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο με τον οποίο
εγκαινιάζουμε αυτόν το δεύτερο κύκλο της διευρυμένης
συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με τους ανθρώπους
των Ένοπλων Δυνάμεων της χώρας, οι οποίες
επλήγησαν σημαντικά από την κρίση.
Διαβεβαιώνω πως η Τράπεζα θα σταθεί στο πλευρό

των Ενόπλων Δυνάμεων και παροτρύνω το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας να ζητήσει περαιτέρω υπηρεσίες στο
πλαίσιο της σύμβασης αυτής και, στον βαθμό που
εμείς μπορούμε, θα ανταποκριθούμε.
Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν και θα παραμείνει στην
πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας για την

οικονομική
σταθερότητα,
την
παραγωγική
ανασυγκρότηση του τόπου, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας που πρέπει να επιτύχουμε.
Τα πάντα θα εξαρτηθούν από εμάς όλους, από τις
δικές μας δυνάμεις, από την προσήλωση στους στόχους
μας».
Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, η σύμβαση
προβλέπει:
- Προνομιακό επιτόκιο 3% για τους λογαριασμούς
της μισθοδοσίας έως 5.000 ευρώ ενώ για ποσά
μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ το επιτόκιο είναι 1,8%.
- Προθεσμιακή κατάθεση 12μηνης διάρκειας με
εντοκισμό στη λήξη που αφορά προσαύξηση κατά 1%
στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης
12 μηνών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ε.Α.Α.Α.
Παύση Παρακράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης
από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Τ

ο Συντονιστικό
Συμβούλιο των
τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων, αλλά και
κάθε μία από τις
Ε.Α.Α.Σ, Ε.Α.Α.Ν και
Ε.Α.Α.Α ατομικά για
τον εαυτό της μέσω
του Νομικού μας
Συμβούλου Θωμά
Καρανίσα, παρασταθήκαμε κατά τη δικάσιμο της 7/1/2015 στην
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (διαδικασία
πιλοτικής δίκης) για την υποστήριξη της έφεσης
μέλους της Ε.Α.Α.Σ αναφορικά με την παύση
της παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης
συνταξιούχων (ΕΑΣ).
Η παράσταση αυτή έγινε στα πλαίσια του
θεσμικού ρόλου του Συντονιστικού Συμβουλίου
και των τριών Ενώσεων για την προάσπιση
των δικαιωμάτων των μελών μας, αλλά και
της συνεχούς μας προσπάθειας για δυναμική
δικαστική διεκδίκηση των ποσών που παρανόμως παρακρατούνται μηνιαία από τη σύνταξή
μας.
Από πληροφορίες, η διάσκεψη της Ολομέλειας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου έλαβε ήδη
χώρα και αναμένεται
η έκδοση θετικής
απόφασης επί της
εφέσεως του συναδέλφου μας. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί και σε όλους
όσους έχουν ήδη
προσφύγει για το ζήτημα αυτό στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι δεν υπάρχει στο
εγγύς μέλλον χρονικός περιορισμός για προσφυγή, αλλά υπάρχει περίπτωση απώλειας
αναδρομικών εάν η απόφαση προβλέπει ότι
τα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν υποβάλει έφεση
προ της έκδοσης της απόφασης.
Επομένως συνιστούμε στα μέλη μας να αναμένουν την γραπτή απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που αναμένεται σε δύο εβδομάδες
και να αποφασίσουν ανάλογα μετά.
Για την ΕΑΑΑ
Ο Πρόεδρος
Αντιπτέραρχος (Ι) Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ

- Καταναλωτικό δάνειο - με διάρκεια αποπληρωμής
έως 96 μήνες - με κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο και
προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση μειωμένη
κατά 2% από την εκάστοτε τιμολόγηση.
- Όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οι
δικαιούχοι θα έχουν πιστωτική κάρτα με το λογότυπο
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
- Καταναλωτικό δάνειο για κάλυψη κόστους σπουδών
με διάρκεια αποπληρωμής ως 120 μήνες και προνομιακή
τιμολόγηση μειωμένη κατά 2% από την εκάστοτε
τιμολόγηση.
- Στεγαστικό δάνειο: Προνομιακή τιμολόγηση μειωμένη
κατά 1,5% από την εκάστοτε τιμολόγηση σταθερών
επιτοκίων και δάνειο μεταφοράς υπολοίπων
συγκέντρωσης οφειλών με διάρκεια πληρωμής ως 96
μήνες και προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση
μειωμένη κατά 1,25% από την εκάστοτε τιμολόγηση
σταθερού επιτοκίου.
- Η Τράπεζα, θα προσλαμβάνει κάθε χρόνο, πέντε
αριστούχους αποφοίτους πανεπιστημίων, τέκνα
στρατιωτικών. Καταβολή ανά ένα έτος και για όλη την
διάρκεια της συνεργασίας μας χρηματικά βραβεία σε
αριστούχους αποφοίτους των στρατιωτικών σχολών.
- Τοποθετήσεις ικανού αριθμού μηχανημάτων
αυτόματων συναλλαγών σε χώρους του Στρατοπέδου
Παπάγου και σε άλλους χώρους πανελλαδικά όπως
παραμεθόριες περιοχές.
Στην συνάντηση παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, Ανώτατοι Αξιωματικοί
και των τριών Κλάδων των ΕΔ. Επιτελείς του κ. ΥΕΘΑ,
και οι Πρόεδροι των Ενώσεων ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι)
Κων. Ιατρίδης Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ και ΕΑΑΣ Υποστράτηγος
εα. Ευαγ. Δανιάς.
Από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, παρέστησαν
επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος και CEO κ. Άνθιμος
Θωμόπουλος και ανώτατα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Με την «Κάρτα Πολιτισμού» ο πολιτισμός
δεν κοστίζει ακριβά

Η «Κάρτα Πολιτισμού» δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα
ελεύθερης εισόδου στα:
• Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού
• Αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας
• Του Εθνικού Θεάτρου κάθε Τρίτη και Πέμπτη
για περιορισμένο αριθμό θέσεων
• Παιδικές παραστάσεις για παιδιά
• Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος και Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο
(απογευματινές παραστάσεις)
• Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων σ’ όλη την Ελλάδα
• Σε συναυλίες - μουσικές εκδηλώσεις
• Σε κινηματογραφικές αίθουσες με μειωμένο εισιτήριο
• Έκπτωση σε αγορά βιβλίων
Δικαιούχοι:
• Πολύτεκνες οικογένειες
• Μέλη των ΚΑΠΗ
Την Κάρτα Πολιτισμού εκδίδουν τα ΚΕΠ.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ασμχος ε.α. Ρώτας Κωνσταντίνος, τηλ. 6983506596
Εκ της ΕΑΑΑ
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Αθήνα 9 Ιουν 2015
E-mail: kivotos.mhe@gmail.com - Τηλ. 6976645000

Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1

τις 20 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της ΚΙΒΩΤΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Σκοπός της ίδρυσης της «ΚΙΒΩΤΟΥ», είναι η δημιουργία
ενός πνευματικού πολυχώρου ανάδειξης της σφαιρικής και
Ολιστικής παιδείας των μελών της, όπου θα κατατίθενται
ποικίλες απόψεις, ώστε με γόνιμο διάλογο να αναδύονται
νέες ιδέες για το γενικότερο καλό της Πατρίδας μας.
Η αθρόα συμμετοχή καταξιωμένων στρατιωτικών και πολιτών,
που ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, με την εγγραφή 132 ιδρυτικών μελών, καταδεικνύει την μεγάλη αποδοχή της «ΚΙΒΩΤΟΥ»,
μας οπλίζει με δύναμη, αποφασιστικότητα αλλά και ευθύνη
για τη συνέχιση και επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.
Μετά την έγκριση του Καταστατικού της «ΚΙΒΩΤΟΥ» από την
Ιδρυτική Συνέλευση, κατατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα
στο Πρωτοδικείο Αθηνών και συγκροτήθηκε το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, με καθήκοντα, όπως παρακάτω:
1. Πρόεδρος: Μπάκας Δημήτριος
2. Α’ Αντιπρόεδρος: Πολίτης Στυλιανός
3. Β’ Αντιπρόεδρος: Ρώτας Κωνσταντίνος
4. Κοσμήτορας: Βελουδάκης Γρηγόριος
5. Αναπλ/τές Κοσμήτορα: Μάρκος Γρηγόριος,
Μαστροκώστας Κωνσταντίνος
6. Γενικός Γραμματέας: Καρακώστας Αθανάσιος
7. Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Νικολόπουλος Βασίλειος
8. Υπ. Δημ. Σχέσεων & Ταμίας: Μαυροδόπουλος Παντελής
9. Αναπληρωτής Ταμίας: Ζακοντίνος Δημήτριος
10. Αναπλ. Υπ. Δημ. Σχέσεων: Παραγιουδάκης Κων/νος
Για πληρέστερη ενημέρωση, παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Καταστατικό και την
Ιδρυτική Διακήρυξη και συνιστούν τις βασικές αρχές λειτουργίας
της ΚΙΒΩΤΟΥ:
Η ΚΙΒΩΤΟΣ συνιστά μη κερδοσκοπικό θεσμό, ανεξάρτητο,
αυτοοργανούμενο και αυτο-εξελισσόμενο μέσα από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των Οργάνων της, με
γνώμονα και ορίζοντα τη Πατρίδα μας, την οποία θεωρούμε
ως ισότιμο Μέλος του σύγχρονου παγκόσμιου σκηνικού.
Οι κύριοι στόχοι της ΚΙΒΩΤΟΥ είναι:
Η ανάδειξη του έργου και των δραστηριοτήτων των μελών
της σε θέματα ευρύτατου φάσματος, όπως είναι τα Στρατιωτικά,
Κοινωνικά, Οικονομικά, Πολιτικά (επιστημονικού χαρακτήρα),

Τεχνών αλλά και Γενικής Παιδείας και Ανδραγωγίας, για τη γονιμοποίηση υγιούς πατριωτικού φρονήματος, κυρίως των νέων.
Η δημιουργία ενός χώρου σκέψης και ελεύθερης ανταλλαγής
ιδεών και δράσης, για την παραγωγή πολύπλευρης και δια
βίου γνώσης και ολιστικής παιδείας που είναι απαραίτητα και
χρήσιμα για την ελληνική κοινωνία.
Η συνεργασία με τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με έμφαση στην προαγωγή της
Ολιστική παιδείας των Στελεχών των ΕΔ προς όφελος της
Εθνικής Άμυνας αλλά και της κοινωνίας μας γενικότερα.
Οι αποφάνσεις και εισηγήσεις της στα αρμόδια όργανα της
Πολιτείας θα πληρούν την μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα
και θα αναδύονται μέσα από δημιουργικό διάλογο, που θα βασίζεται στην αυθεντικότητα, την ευπρέπεια και την υπευθυνότητα.
Ουδεμία άποψη απορρίπτεται ούτε επιβάλλεται, παρά συντίθενται
αρμονικά και ολιστικά με απώτερο σκοπό το καλό της Πατρίδας.
Η βασική ιδέα ενέργειας είναι ο πληρέστερος συντονισμός
των ατομικών και ομαδικών προσπαθειών μέσα από μια ολιστική
θεώρηση των εξειδικευμένων απόψεων στους βασικούς τομείς
της γνώσεως, της αισθητικής και ηθικής καλλιέργειας με σκοπό
την ανάδυση νέων ιδεών λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο,
ελληνικό και θρησκευτικό καταπίστευμα.
Ευελπιστούμε ότι ο σκοπός και οι στόχοι της ΚΙΒΩΤΟΥ θα εγκολπωθούν από ικανό αριθμό άξιων μελών, ώστε με το έργο
της θα συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη του υπαρκτού
κενού, που δημιουργήθηκε λόγω της αναγκαίας μεν, αλλά
υπερβολικής εξειδίκευσης, που προκαλεί επικίνδυνο θρυμματισμό
των τεράστιων και πολύπλοκων σύγχρονων προβλημάτων.
Η ΚΙΒΩΤΟΣ, με την αμέριστη συνδρομή όλων των μελών και
φίλων της, φιλοδοξεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην
καλλιέργεια των βασικών πανανθρώπινων αξιών και αρετών,
οι οποίες είναι απαραίτητες για μια υγιή Κοινωνία.
Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Περισσότερες πληροφορίες:
Ασμχος ε.α. Ρώτας Κωνσταντίνος, τηλ. 6983506596

Ετήσιο Τρισάγιο
εις μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη
της ΕΑΑΑ Σμηνάρχου (Ι)
Ιωάννου Αραπαντζή

Τ

ις 19 Ιουνίου 2015 το ΔΣ της ΕΑΑΑ ετέλεσε για
δεύτερη φορά το ετήσιο τρισάγιο του Σμηνάρχου
(Ι) Ιωάννου Αραπαντζή. Στο τρισάγιο εχοροστάτησε
ο Ταξχος (Ε) ε.α. Πατήρ Νικόλαος Σκίκος. Στη τελετή
συμμετείχαν αρκετοί εκλεκτοί συνάδελφοι, τους
οποίους ευχαριστούμε. Θερμά ευχαριστούμε και τον
αιδεσιμώτατο πατέρα Νικόλαο Σκίκο.
Για την αποκατάσταση της αληθούς μνήμης ακολουθεί φωτογραφία μετά υποσημειώσεως, από`` την
οποία καταφαίνεται ότι ο αείμνηστος Σμήναρχος ετι-

Το 1998 το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ τίμησε τον Σμήναρχο
Ιωάννη Αραπαντζή (στο κέντρο), δωρητή του 7ου
ορόφου του κτιρίο επί της οδού Χαλκοκονδύλη 5,
πλατεία Κάνιγγος, όπου στεγάζεται το Πνευματικό
Κέντρο της Ενώσεως.
μήθη και εν ζωή το 1998 επί Προεδρίας ΕΑΑΑ Υποπτέραρχου (Ι) ε.α. Δημητρίου Μπινιάρη και αντιπροέδρου
Υποπτεράρχου (ΥΙ) Βεν. Πολυμενάκου.
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης και Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ εξήρε το έργο της δωρεάς του ευεργέτη.
Εκ της ΕΑΑΑ
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή

Ο μεγαλύτερος Έλληνας μαθηματικός από την αρχαιότητα
Σ

τις 13 έως 16 Μαϊου,
η ΕΑΑΑ μέσα στα πλαίσια της πολιτισμικής της
δραστηριότητας, προγραμμάτισε 4ήμερη εκδρομή για
τον εορτασμό στα Ελευθέρια
Κομοτηνής, στην αρχόντισσα την
Μυστηριακής Θράκης, πρωτεύουσα του Νομού Ροδόπης,
όπως περιγράψαμε στη προηγούμενη ΗτΑ. Από τα πολλά
σημαντικά και ενδιαφέροντα που είχαμε την τύχη να
απολαύσουμε, ένα αξέχαστος προορισμός αυτού του
οδοιπορικού ήταν και το Μουσείο Καραθεοδωρή, που
αρκετές ήμερες πριν είχαμε φροντίσει να είναι ανοικτό,
λόγω της αργίας στην Κομοτηνή, και να μας ξεναγήσει
ο ίδιος ο Πρόεδρος του Μουσείου και Πρόεδρος του
Συνδέσμου Φίλων Καραθεοδωρή, Αθανάσιος Λιπορδέζης- Μαθηματικός, τον όποιον ευχαριστούμε θερμά.

Πρόλογος
Στις επόμενες αράδες η ταπεινότητα μου, θα προσπαθήσει να περιγράψει ένα μικρό μέρος από το έργο
του μεγαλύτερου Έλληνα μαθηματικού από την αρχαιότητα, του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, μιας «ξεχασμένης» για πολλά χρόνια, σπανίζουσας μορφής στην
Ιστορία της επιστήμης όπου η δυσθεώρητου ύψους
επιστημονική του οντότητα, ίσως ξεπερνά και αυτήν
«τού μαθητού του Αλ. Αϊνστάιν», όμως σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να υποβαθμίσουμε τον μεγάλο
αυτόν επιστήμονα του Αιώνα μας με το σλόγκαν, Ο
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, Δάσκαλος του Αϊνστάιν.
Ο Κ. Καραθεοδωρή έχει αναδειχτεί επειδή ήταν πραγματικά μεγάλος και όχι επειδή βοηθούσε τον άλλο μεγάλο, (Αϊνστάιν). Ή επιστημονική και φιλική σχέση των
δυο ανδρών υπήρξε υψηλού επιπέδου και με αμοιβαίο
σεβασμό και αναγνώριση και δεν πρέπει σήμερα να
διαστρεβλωθεί. Απλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή δεν έτυχε της αναλόγου
αναγνωρίσεως και προβολής, μένοντας στην αφάνεια
αφού η λήθη είχε ναρκώσει το έργο του και η πλειονότητα
των Ελλήνων δεν το γνώριζε. Ένα έργο, εθνικού θησαυρού, που δόξασε την Ελλάδα και την επιστήμη σε
όλη την οικουμένη. Όμως η σπουδαία αυτή προσωπικότητα με την κορυφαία νοημοσύνη, ανυπέρβλητη
πνευματική κατάρτιση και τα απαράμιλλα επιτεύγματα
στην επιστήμη, θα αναγνωρισθεί στο εξωτερικό από
τους μεγαλύτερους επιστήμονες!

Το γένος Καραθεοδωρή
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή γεννήθηκε στο Βερολίνο
στις 13 Σεπτεμβρίου του 1873 και πέθανε στο Μόναχο
στις 2 Φεβρουάριου 1950. Ο Καραθεοδωρή, συχνά αναφέρεται λανθασμένα ως Καραθεοδωρής, εκτός Ελλάδος
είναι γνωστός ως Constantin Carathiodory. Είναι γόνος
μιας σπουδαίας οικογένειας με ρίζες καταγωγής από τη
Θράκη. Ο παππούς του ήταν ανιψιός του μαρτυρικού
Πατριάρχη Κύριλλου του ΣΤ’, ενώ η μητέρα του η Δέσποινα Πετροκόκκινου καταγόταν από τη Χίο. Ο
πατέρας του Στέφανος
γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1834 ήταν
διπλωμάτης στο Βέλγιο,
όπου υπήρξε και μέλος
της Ακαδημίας Διεθνούς
Δικαίου των Βρυξελών.
Έχασε τη μητέρα του σε
ηλικία έξι ετών και ανατρέφεται από την γιαγιά
του, Ευθαλία Πετροκόκκινου, την αρχόντισσα του
Αιγαίου.
Ο προπάππους του επίσης Στέφανος, μιλούσε
Στη Σχολή Ευελπίδων
και έγραφε 17 γλώσσες!
στο Βέλγιο.

Ομοίως, ο θείος του Αλέξανδρος, γνώριζε 16 γλώσσες
και έγραψε εργασίες μαθηματικών σε 6 γλώσσες παρότι
ήταν νομικός και διπλωμάτης.
Διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και συμμετείχε στη συνθήκη του Βερολίνου
του 1878, όπου συνετέλεσε στο να ακυρωθεί η επώδυνη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και να απελευθερωθεί η Ελλάς
μέχρι τον Άραχθο ποταμό.

Οι σπουδές
Οι πρώτες σπουδές του είναι στη Στρατιωτική Σχολή Μηχανικών του Βελγίου. Το
1898 εργαζόμενος ως μηχανικός στα αρδευτικά έργα του Νείλου – Φράγμα Ασουάν
και Ασιούτ, καθώς και στην πυραμίδα του
Χέοπα συνειδητοποίει τη μεγάλη γοητεία
που ασκούν πάνω του τα μαθηματικά, εγκαταλείπει το επάγγελμα του μηχανικού
και σε ηλικία 27 ετών αποφασίζει να σπουδάσει Μαθηματικά στο Βερολίνο και κατόπιν στο πανεπιστήμιο του
Gottigen (Γοττίγγης) που ήταν το δεσπόζον μαθηματικό
κέντρο του κόσμου, οπού εκεί αναδύεται¨ η μαθηματική
του ιδιοφυία, η οποία θα τον αναδείξει ως έναν από
τους επιφανέστερους μαθηματικούς. Σταχυολογώντας
τα σπουδαιότερα πεπραγμένα του Καραθεοδωρή βλέπουμε ότι, το λυκαυγές της εμβέλειας, το συναντούμε
στα μαθητικά του τετράδια.

Το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης στο λόφο του Μπαχρή
Μπαμπά. «Φως εξ Ανατολών».
Ιούλιος Βερν.του γράφει: Στον κ. Kostia Καραθεοδωρή,
πανευτυχής που μπόρεσα περνώντας από τις Βρυξέλλες,
ν’ αφήσω αυτήν τη μαρτυρία όλης μου της συμπάθειας
24-9-1887 και ο καθηγητής Bourgaults στην 1 Μαϊου
1888 του γράφει: στο νεαρό μου φίλο Kostia, ο οποίος
θα γίνει, αν συνεχίσει έτσι, ένας μοντέρνος Ευκλείδης!!!
Όπως ήταν επόμενο, η πρόοδος του ήταν ραγδαία
και ανεμπόδιστη στην επιστημονική κοινότητα. Το ότι
είναι αστέρι λαμπερό στον ουρανό της επιστήμης, φαίνεται στην διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Περί
ασυνεχών λύσεων στο λογισμό των μεταβολών» Τόση
εντύπωση προκάλεσε η διατριβή του, στον καθηγητή
Filix Klein, ώστε στον έπαινο που την συνόδευε, γράφει:
«έργο εξαιρετικής αγχίνοιας» και του προτάθηκε κατά
παρέκκλιση του τυπικού απ’ ευθείας υφηγεσία. Ενώ
του δίδεται άμεσα, μια τόσο σημαντική θέση στο περίφημο μαθηματικό κέντρο της Ευρώπης στη Γοττίγγη, ο
φιλόπατρις Έλληνας αναζητά την καταξίωση στην πατρίδα του, η οποία αγνοεί την αξία του και του προσφέρει
θέση σε ένα σχολείο της Μακεδονίας ως Ελληνοδιδάσκαλος ούτε καν ως μαθηματικός!
Το 1913 διαδέχθηκε στη Γοττίγγη τον Klein ένα από
τα σπουδαιότερα μαθηματικά πνεύματα. Το 1920 μετά
από πρόσκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου αναλαμβάνει
να οργανώσει το Ιωνικό Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη ή το
ΦΩΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ, το οποίο δεν έμελλε να γευτεί τους
καρπούς των κόπων του, γιατί οι Τούρκοι κατέστρεψαν
τη Σμύρνη, ο Κ. Καραθεοδωρή κατόρθωσε, με κίνδυνο
της ζωής του να διασώσει ένα μέρος από όργανα και
βιβλία και να τα μεταφέρει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δεν ξέρουμε αν είναι σύμπτωση, ή φθόνος των Ελλήνων

Επιιμέλεια
Κωνσταντίνου Ν. Ρώτα
Μέλους ΔΣ/ΕΑΑΑ
Ασμχου ε.α.
συναδέλφων του, αλλά τον στέλνουν
να διδάξει αυτή τη φορά στους πρωτοετείς φοιτητές της χημείας. Απογοητευμένος και πάλι φεύγει για το Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Το 1929 ο Βενιζέλος τον ξανακαλεί
στην Πατρίδα για να οργανώσει τα πανεπιστήμια Αθηνών- Θεσσαλονίκης. Ο
εξέχων φυσικός και φίλος του Sommerfield, του λέγει να μη βάλει ξανά «στέφανο εξ ακανθών» για την Ελλάδα αλλά
ο Καραρθεοδωρή του απαντά πως στο
κάλεσμα της Πατρίδας δεν θα μπορεί
ποτέ να αντισταθεί. Στην πανηγυρική συνεδρία της
Βουλής ο Βενιζέλος και ο τότε υπουργός παιδείας Γ.
Παπανδρέου τον υποδέχθηκαν με ιδιαίτερες τιμές και
φιλοφρονήσεις. «Όπως ίσως γνωρίζετε ο κ. Καραθεοδωρή
υπήρξε όχι μόνο εξέχουσα μορφή Μαθηματικού αλλά
και οργανωτής μεγάλων ΕυρωπαΪκών πανεπιστημίων».
Με τον κανονισμό του Καραθεοδωρή τα πανεπιστήμια
Αθηνών – Θεσσαλονίκης λειτούργησαν 50 χρόνια. Σ’
αυτά τα πανεπιστήμια ο Καραθεοδωρή διορίστηκε με
βαθμό πρυτάνεως. Παύθηκε κατόπιν και πάλι μ’ ένα
παλιόχαρτο από την κυβέρνηση Παπαναστασίου που
κέρδισε τις εκλογές από Βενιζέλο. Το 1936 θεσμοθετείται
το βραβείο Fields των μαθηματικών, το λεγόμενο Nobel
των μαθηματικών. Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι 5
κορυφαίοι στον κόσμο. Ο Καραθεοδωρή όχι μόνο είναι
μεταξύ αυτών, αλλά είναι και αυτός που μπορεί και παρουσιάζει τις εργασίες στο κοινό την ημέρα της βράβευσης. Κατόπιν τον καλούν στην Αμερική τα καλύτερα
πανεπιστήμια όπως Harvard, Μασαχουσέτη κ.πλ. αλλά
επειδή ήτο ευρωπαϊστής δεν δέχτηκε να διδάξει και να
μείνει Αμερική. Κάνει όμως διαλέξεις με πολύ μεγάλα
ακροατήρια. Σε μία διάλεξη ήταν πάνω από 1.000 άτομα
και βγήκαν στο προαύλιο. Κατά την ομιλία επικρατούσε
απόλυτη σιγή και δέος, πράγμα που καταδεικνύει το
κύρος και την υπερατλαντική φήμη του.

Η σχέση του με τον ΑΙΝΣΤΑΙΝ
Όλος ο βίος και η πολιτεία του Κ. Καραθεοδωρή διέπονται από διαρκή δράση και σεμνότητα, ταπεινότητα,
ανιδιοτέλεια και μεγαλοψυχία που εκπλήσσει κυριολεκτικά

την επιστημονική κοινότητα. Η σχέση των δυο μεγάλων
αυτών αντρών αρχίζει τον Σεπτέμβρη του 1916 όταν ο
Αϊνστάιν συναντά δυσκολίες στην διατύπωση της Γενικής
Θεωρίας της Σχετικότητας. Από την αλληλογραφία των
δύο επιστημόνων προκύπτει ότι ο Αϊνστάιν αναγνώρισε
την βοήθεια που δέχτηκε από τον Κ. Καραθεοδωρή και
του γράφει:
«Αξιότιμε κύριε Συνάδελφε, Θεωρώ την παραγωγό
σας υπέροχη…. Τώρα κατανοώ τα πάντα…. Αν θέλετε
δε να κάνετε τον κόπο να μου αναπτύξετε και τους κανονικούς μετασχηματισμούς, θα βρείτε στο πρόσωπο
μου έναν ευγνώμονα και συνειδητό ακροατή. Και αν
επιπλέον λύσετε το πρόβλημα των κλειστών χρονικών
Συνέχεια στη σελίδα 9
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

Eορτασμός Μνήμης Πεσόντων Αξιωματικών
Υποσμηναγών Γεωργίου Ταγκαλάκη και Χαράλαμπου Νεοχωρίτη
Σ

τις 21-6-2015 η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) οργάνωσε επιτυχημένη εκδρομή
στην ΕΔΕΣΣΑ και συγκεκριμένα στη θέση ΠΑΤΗΜΑ του
όρους ΒΟΡΑ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ). Το πρωινό της 21-6-2015
ήταν χειμωνιάτικο και βροχερό λες και αυτό συμμετείχε
στη θλιβερή αυτή επέτειο. Θα ήταν από την σκοπιά
μου, παράληψη, ευθύς εξαρχής να σημειώσω την κατανόηση των εκδρομέων όπου ούτε ένας δεν δυσανασχέτησε, βλέποντας την κακοκαιρία την στιγμή της εκκίνησης από το ξενοδοχείο, το σημειώνω δε αυτό,
επειδή, βρισκόντουσαν ανάμεσά μας και συγγενείς της
οικογένειας του εκλιπόντα οι οποίοι το σχολίασαν ευμενώς.
Ο αρχηγός της αποστολής Αντιπτέραρχος (Ι) εα Ευστρ.
Σκλήρης αφού καλωσόρισε τους εκδρομείς παρέδωσε
την όλη επιμέλεια της εκδρομής στον Αντισμήναρχον
εα Κων/νον Ρώταν, ο οποίος συνεπικουρούμενος από
τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ σμηνάρχους ε.α. Ανδρέαν Ανδρικόπουλο και Σβάρνα Ηλία έφερε σε πέρας την αποστολή του άνευ παρατηρήσεων από τους εκδρομείς.
Τον πανηγυρικό της τελετής εκφώνησε ο αντιπτέραρχος
(Ι) Ευστρ. Σκλήρης εξαίροντας την παλικαριά του εικοσιεπτάχρονου Υποσμηναγού (Ι) ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ.
Κατάθεση δάφνινων στεφανιών κατέθεσαν εκ μέρους
της ΕΑΑΑ ο αντιπτέραρχος εα (Ι) Ευστρ. Σκλήρης και εκ
μέρους του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. ο σμήναρχος εα Αχιλλέας
Αυδής. Τέλος την όλη εκδήλωση έκλεισε με στεντόρεια
φωνή ο σμήναρχος ε.α. Γεώργιος Τσίβας ψάλλοντας
τον ΕΘΝΙΚΟΝ ΥΜΝΟΝ συμπαρασύροντας όλους τους
επισκέπτες να τον ακολουθήσουν στην τόσο ωραία
πρωτοβουλία του.
Οι αδελφές ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ όπως πάντα ακούραστες επιμελήθηκαν την όλη τελετή με πολλή αγάπη προς
όλους μας τόσο το τελετουργικό όσο και την παράθεση

Του
Αχιλλέα Αυδή
Σμηνάρχου ε.α.

καφέ. Η όλη τελετή έκλεισε με την παράθεση εκ μέρους
των λουκούλλειου γεύματος στους καλεσμένους.
Οι εκδρομείς επεσκέφθησαν την «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
προσκυνώντας στη χάρη Της. Μετά το πέρας της τελετής
την δεύτερη ημέρα και ενώ βάσει προγράμματος ξεκινήσαμε για το ξενοδοχείο, αξίζει στο σημείο αυτό να μνημο-

νεύσω ότι η όλη κούραση της ημέρας με μιας έφυγε από
πάνω μας όταν, χωρίς να το γνωρίζουμε, βρεθήκαμε σε
ένα μοναστήρι στην περιοχή της Κατερίνης στην τοποθεσία
Κονταριώτισσα Του «ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ» ο καλούμενος
«ο Άγιος των δακρύων».
Μπαίνοντας στην είσοδο του μοναστηριού νόμιζες
ότι ευρισκόσουν σε ένα επίγειο παράδεισο όπου όλα
έλαμπαν από καθαριότητα και τάξη.
Είναι μία τεράστια έκταση περιστοιχιζόμενη από πολλές
εκκλησίες και διάφορες εγκαταστάσεις. Μία αδελφή
ανέλαβε να μας ξεναγήσει στους διάφορους χώρους
του μοναστηρίου.
Την επίσκεψη μας έκλεισε η ηγουμένη του μοναστηριού
γερόντισσα ΚΑΤΕΡΙΝΑ απευθύνοντας μας ένα σύντομο
χαιρετισμό.
Κλείνοντας αυτό το οδοιπορικό αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω την Ένωση για την συμμετοχή
στη δαπάνη εκτέλεσης αυτής της εκδρομής πιστεύοντας
ότι εκφράζω όλους τους εκδρομείς.
Επίσης θα ήταν παράλειψή μου να μην εκφράσω τα
θερμά μου συγχαρητήρια στα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης
που συμμετείχαν στην εκδρομή, τον αντιπτέραρχο (Ι)
ε.α. Σ. Σκλήρη για την ομιλία του και κατάθεση στεφάνου,
τον σμήναρχο ε.α. Ηλ. Σβάρνα για το τελετουργικό του
μνημοσύνου, τον σμήναρχο ε.α. Α. Ανδρικόπουλο και
τον αντισμήναρχο ε.α. Κων/νο Ρώτα για την άψογη
εκτέλεση της εκδρομής καθώς και για την ευχάριστη
έκπληξη επίσκεψης στον «Όσιο Εφραιμ Τον Σύρο».

Η ομιλία του Απτχου (Ι) ε.α. Στράτου Σκλήρη
Αείμνηστοι και Σεβαστοί μας Συνάδελφοι,
Υποσμηναγέ Ταγκαλάκη Γεώργιε και
Υποσμηναγέ Νεοχωρίτη Χαράλαμπε,

Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμά σας προς εμάς τους νεώτερους.
Και τότε ήλθε το μοιραίο, όπως και στους 82 πεσόντες συναδέλφους χειριστέςαεροπόρους της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, την περίοδο 1947-49. Και τότε
ζητήσατε ό,τι με σθένος υμνούμε ως αεροπόροι. «Αν η μοίρα το θελήσει μια μέρα
να πεθάνω θέλω του Χάρου το φιλί μέσα στο αεροπλάνο».
Έχοντας διέλθει την καταστροφική περίοδο για τη χώρα μας, 1940-41-45, όπου
Την 23 Ιουνίου 1947, ενώ επιχειρούσατε στην περιοχή Βόρα-Καϊμακτσαλάν με το
οι τότε υπερδυνάμεις Ιταλία και Γερμανία επέλεξαν άδικα, ανέντιμα και ύπουλα να
διθέσιο αεροσκάφος τύπου HARVARD με αριθμό 421, ήλθε η ώρα του Χάρου το
επιτεθούν στην Ελλάδα και να την υποδουλώσουν, εντούτοις, χάρη στα στελέχη
και κυρίως στο υψηλό αγωνιστικό ηθικό όλου του Ελληνικού λαού, απέτυχαν και
φιλί από βόλι «εχθρικού αντιαεροπορικού».
Και στην αναγκαστική προσγείωση σε ανώμαλο έδαφος, επακολούθησε η ανάεκδιώχθηκαν.
φλεξη και απανθράκωσή σας, μέσα στο αεροπλάνο.
Και όμως, η συνέχεια από άλλες πλευρές συμφερόντων είχε ένα στόχο. Την καΑείμνηστοι, Υποσμηναγέ Ταγκαλάκη Γεώργιε και Υποσμηναγέ Νεοχωρίτη Χαράτάτμηση και υποταγή της χώρας σε άλλες ζώνες επιρροής και ελέγχου.
λαμπε,
Σε αυτή την κόλαση εξελίξεων - καταστάσεων, προσφερθήκατε αδίστακτα να
Εμείς οι νεώτεροι είτε Εν Αποστρατεία
συνεχίσετε να βελτιώνετε την πτητική
αλλά κυρίως εν Ενεργεία, σας διαβεβαισας ικανότητα και να ανταποκριθείτε
στην Εθνική Απειλή εφαρμόζοντας τις
ώνουμε ότι παραμένουμε πιστοί στις
Αρχές Εθνικής Άμυνας, που μόλις λίγο
εθνικές Αρχές και Αξίες που εσείς οι
Οι αδελφές του Σμηναγού (Ι) Γεωργίου Ταγκαλάκη, ευχαριστούν θερμά τον
πριν μαθαίνατε, προσαρμοζόσασταν και
Αγωνιστές μας κληρονομήσατε και μας
πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., για την άρτια οργάνωση της τελετής του μνημοκυρίως πολεμούσατε.
εμπνεύσατε, με τον αγώνα σας και τον
σύνου στον τόπο της θυσίας του αδελφού τους, του Γεωργίου και του συμποΉτοι, επιμείνατε παρά την ψυχολογική
θάνατό σας.
λεμιστή Υποσμηναγού Χαρ. Νεοχωρίτη.
«Να υπερασπιζόμαστε την χώρα μας
φθορά από τα γεγονότα, να εφαρμόσετε
Επίσης, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς όλους, τους εκλεκτούς συναΕλλάδα, μέχρι την τελευταία ρανίδα του
νέες αεροπορικές τακτικές με βελτιωδέλφους και τις συζύγους τους, που συμμετείχαν στην ιερή τελετή της Θείας
αίματός μας
μένα όπλα και να ανταποκρίνεστε με ακρίλειτουργίας και του μνημοσύνου.
- Αιωνία η Μνήμη σας
βεια στις φυσικές απειλές της περιόδου
Αδελφές Ταγκαλάκη
- ΑΘΑΝΑΤΟΙ».
Ανασυγκρότησης της Χώρας 1945-1949.

Ευχαριστήριον

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ της Π.Α.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.), συνεχίζοντας τις
δραστηριότητές του με σκοπό την προβολή των θυσιών και των αγώνων τους, προγραμματίζει για το τετράμηνο Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος του 2015 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
• Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015, επίσκεψη ΚΕΑ/Ελευσίνα
• Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 Ημερίδα “Αναμνήσεις των Βετεράνων”
• Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 με την ΕΑΑΑ στη Βασιλειάδα για να τιμηθεί ο
πρώτος νεκρός αεροπόρος του Αλβανικού Γιάνναρης
• Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 ΛΑΕΔ - Επέτειος επιστροφής των “Μοιρών της

Ερήμου”, που έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 1944
Υπενθυμίζουμε ότι Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.)
έχει σαν κύριο σκοπό του να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη της δράσης των
Βετεράνων Αεροπόρων μας σε πολεμικές και ειρηνικές περιόδους και τα γραφεία
του, στον τρίτο όροφο του κτηρίου του Αεροδικείου, οδός Δημ. Σούτσου 40 (Αμπελόκηποι) - τηλ. 2106422730 και 2108705197, είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη
και Παρασκευή από 10:30 έως 13:30 σε όλους τους Αεροπόρους που θέλουν να
υποστηρίξουν τον σκοπό αυτό.
Από την Γραμματεία του Συνδέσμου

HτΑ

7

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 530

Α ΡΘΡΑ

Επικίνδυνος ο Αλβανικός Εθνικισμός
Τ

α αιματηρά επεισόδια που, σημειώθηκαν πρόσφατα
στο Κουμάνοβο των Σκοπίων σαράντα (40) χιλιόμετρα ΒΔ περίπου απ’ αυτά όπου στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, οι κάτοικοι του είναι Αλβανοί, σηματοδοτούν μια επικίνδυνη αστάθεια στα Βαλκάνια και ενισχύουν σημαντικά τον Εθνικισμό των Αλβανών που,
έχουν πλέον θέσει ως Εθνικό τους Στρατηγικό στόχο,
την ενοποίηση όλων των γύρω από την Αλβανία κατοικούντων Αλβανικών πληθυσμών όπως: Το Κόσσοβο – Η
περιοχή του Τετόβου (Δυτικά Σκόπια). Το Πρέσεβο (Ν.
Σερβία) και στο Μαυροβούνιο. Συνολικά 3.000.000 κάτοικοι (Kόσοβο 2.200.000 - Σκόπια 600.000 – Πρέσεβο
150.000 – Μαυροβούνιο 50.000). Βέβαια στα επεκτατικά σχέδια των Αλβανών, δεν λείπει και η Χώρα μας,
παρ’ ότι στην επικράτειά της, δεν κατοικεί ως μειωνοτικός ούτε ένας Αλβανός. Εντούτοις όμως στον χάρτη
της μεγάλης Αλβανίας, συμπεριλαμβάνονται περιοχές
μας, μέχρι Πρέβεζα ακόμη και η Κέρκυρα.
Επανερχόμενος στα αιματηρά επεισόδια του Κομάνοβου όπου, σκοτώθηκαν οκτώ Αστυνομικοί και δεκατέσσερις αντάρτες Αλβανικής υπηκοότητας και
καταστράφηκε από τις οδομαχίες, μια ολόκληρη Αλβανική συνοικία, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων Γκρούεφσκι χαρακτήρισε τους Αντάρτες τρομοκράτες και κήρυξε
δύο ημέρες Εθνικό πένθος στη Χώρα του.
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας
Έντυ Ράμα χαρακτήρισε τους Αντάρτες ήρωες και συγχρόνως ακύρωσε, την επίσημη προγραμματισμένη επίσκεψή του στα Σκόπια, δηλώνοντας μάλιστα με έμφαση
ότι καθήκον μας, είναι η ενοποίηση όλων των γύρω από
εμάς Αλβανών, σε μια ενιαία φυσική Αλβανία. Συνεπώς
βοηθούντος δε στο έπακρο και του γεγονότος ότι το
70% των γεννήσεων σήμερα στα Σκόπια, είναι Αλβανοί
είναι πλέον, θέμα χρόνου να γίνουν πλειοψηφία στη
Χώρα αυτή όπως έγινε και στο Κόσσοβο, και να ζητήσουν στη συνέχεια, να αποσχισθούν και να ενωθούν με
την Αλβανία. Σήμερα στα 2.200.000 πληθυσμού των
Σκοπίων οι 600.000 είναι Αλβανοί (30%).
Επομένως είναι του Ηλίου φαεινότερον ότι η Αλβανία
εργάζεται εκ του εμφανούς πλέον, για τη διχοτόμηση
των Σκοπίων. Οπότε φυσιολογικά το Ανατολικό κομμάτι
των Σκοπίων, θα ενσωματωθεί στη Βουλγαρία η οποία
άλλωστε, δεν κρύβει καθόλου, τις προθέσεις της, μάλιστα δε τους θεωρεί Βουλγάρους και εάν και αυτό,

Του
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμηνάρχου ε.α. 1ης ΣΥΔ

συμβεί στα Βόρεια σύνορά μας, θα προκύψουν συγχρόνως η Μεγάλη Βουλγαρία και η Μεγάλη Αλβανία, με ότι
συνεπάγεται αυτό για τη Χώρα μας.

«Ουδείς μονιμότερος εχθρός
του ευεργετηθέντος».
Η Αλβανία πρόσφατα έσπευσε να δημιουργήσει και
μάλιστα με άκομψο διάβημα, προς την Χώρα μας, θέμα
ορίων Ελληνικής Εθνικής Κυριαρχίας. Αμφισβήτησε έτσι
την άσκηση δικαιωμάτων, όσον αφορά την έρευνα και
εκμετάλλευση φυσικών πόρων (υδρογονανθράκων), σε
συγκεκριμένες θαλάσσιες Ζώνες, Ελληνικής δικαιοδοσίας. Όπως είναι γνωστόν η χάραξη των Θαλασσίων
Ζωνών στο Βόρειο Ιόνιο, μεταξύ της Αλβανίας και Ελλάδας είχαν οριοθετηθεί και μάλιστα είχαν υπογραφεί
και σχετικές προς τούτο διακρατικές μεταξύ τους συμφωνίες το 2009. Αργότερα όμως και έπειτα από προσφυγή του σημερινού Πρωθυπουργού της Αλβανίας,
Έντυ Ράμα, ως Αρχηγού του Σοσιαλιστικού Κόμματος,
στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Χώρας του, το οποίο
την έκρινε Αντισυνταγματική και μάλιστα με σκεπτικό
όμοιο των Τουρκικών θέσεων. Μέχρι σήμερα η Αλβανία
δεν έχει ζητήσει την ανάκληση αυτών των συμφωνιών
και επιμένει στην επαναδιαπραγμάτευση, πράγμα που,
η Χώρα μας ορθώς, δεν το δέχεται και καλώς κάνει που,
απορρίπτει κάθε συζήτηση επ’ αυτού. Είναι εσωτερικό
θέμα της Αλβανίας και ας το επιλύσει αυτό ο ακραίος

Εθνικιστής της περιοχής Έντυ Ράμα. Σίγουρα πίσω από
την παρασπονδία της Αλβανίας, ως προς τη συμφωνία
της ΑΟΖ στο Βόρειο Ιόνιο, υπάρχει εμφανές αποτύπωμα
Τουρκικού δακτύλου.
Με το αναπαραγόμενο σήμερα σύνδρομο της «Μεγάλης Αλβανίας η Χώρα αυτή σπεύδει και μάλιστα με
Τουρκική προτροπή να εκμεταλλευτεί επιθετικά τις ευνοϊκές για την ίδια ροπές που, αναδύονται στην περιοχή
(Κόσσοβο – Σκόπια) ώστε μελλοντικά και σταδιακά να επιτύχει, τον Στρατηγικό της στόχο. Κυρίως όμως εκμεταλλεύεται την εύνοια προς αυτήν των ΗΠΑ που, την
προορίζουν ως Στρατηγικό εργαλείο και προγεφύρωμα για
την επιτυχία ευρύτερων Περιφερειακών σχεδιασμών της.
Σίγουρα Σερβία – Βουλγαρία και Ελλάδα δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες από τέτοιες εν δυνάμει ανακατατάξεις και επομένως η κάθε μία απ’ αυτές θα δράσει
ανάλογα μεμονωμένα ή με συμμαχίες, για να προστατέψουν τα του οίκου τους και να αποφύγουν τυχόν προσχεδιασμένο ή αν όχι ακρωτηριασμό τους. Φυσικά και
η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί για το ίδιο όφελος κάθε
ευνοϊκή συγκυρία γι’ αυτήν (Δ. Θράκη).
Επομένως κάτω από το βάρος αυτών και των δεδομένων και των περιστάσεων που, διαμορφώνονται στον
ευρύτερο πεδίο Στρατηγικού ανταγωνισμού και κυρίως
των εκδηλωμένων εθνικιστικών προθέσεων κανένας
απολύτως εφησυχασμός δεν επιτρέπεται εκ μέρους
μας, για όσα συμβαίνουν, ή σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή μας.
Τέλος κύριε Ράμα και εσείς και ο Λαός σας είσθε και
αχάριστοι και αγνώμονες. Στη Χώρα μας βρίσκονται
ακόμα περίπου 500.000 Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες οι περισσότεροι των οποίων έχουν διαλέξει την
Ελλάδα μας ως μόνιμη κατοικία τους και εμβάζουν δε
στην Αλβανία 500 εκατ. ευρώ το χρόνο και τονώνουν
έτσι την οικονομία της. Και όμως καθημερινά ο Αλβανικός τύπος προκαλεί και βυσσοδομεί εναντίον της Ελλάδος. Συνεπώς εδώ ταιριάζει απόλυτα η δική μας
Λαϊκή παροιμία που, λέει: «Ουδείς μονιμότερος εχθρός
του ευεργετηθέντος».

Μια παλιά ιστορία...

Τα γαϊδούρια & ...οι αγορές

(Μετάφραση από το ιταλικό κείμενο το οποίο ήταν μετάφραση του γαλλικού και πάει λέγοντας. Φυσικά τα κείμενα αυτά είναι μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες
γιατί ως γνωστό στην ιστορία αυτή εμπλέκονται επιχειρηματίες, τραπεζίτες, δημοτικές αρχές και φουκαράδες χωρικοί όλου του κόσμου
καθώς όλος ο πλανήτης υπόκειται στους «κανόνες της αγοράς» των γαιδάρων.)

Μ

ια μέρα εμφανίστηκε σε ένα χωριό ένας άνδρας με
γραβάτα. Ανέβηκε σε ένα παγκάκι και φώναξε σε όλο τον
τοπικό πληθυσμό ότι θα αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα
του πήγαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα μετρητά.
Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η τιμή ήταν πολύ
καλή και όσοι προχώρησαν στην πώληση γύρισαν σπίτι με το
τσαντάκι γεμάτο και το χαμόγελο στα χείλη.
Ο άνδρας με τη γραβάτα επέστρεψε την επόμενη μέρα και
πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι
περισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμενες
ημέρες προσέφερε 300 ευρώ για όσα ελάχιστα ζώα ήταν
ακόμα απούλητα με αποτέλεσμα και οι τελευταίοι αμετανόητοι
να πουλήσουν τα γαϊδούρια τους.
Μετά συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν έμεινε πια ούτε
ένας γάιδαρος και ανακοίνωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε
μετά από μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιοδήποτε γάιδαρο
έβρισκε έναντι 500 ευρώ!! Και αποχώρησε.
Την επόμενη μέρα ανέθεσε στον συνέταιρό του το κοπάδι
των γαϊδάρων που είχε αγοράσει και τον έστειλε στο ίδιο
χωριό με εντολή να τα πουλήσει όλα στην τιμή των 400 ευρώ
το ένα.
Οι κάτοικοι βλέποντας την δυνατότητα να κερδίσουν 100
ευρώ την επόμενη εβδομάδα, αγόρασαν ξανά τα ζώα τους 4
φορές πιο ακριβά από ότι τα είχανε πουλήσει, και για να το
κάνουν αυτό, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δάνειο από την
τοπική τράπεζα.
Όπως φαντάζεστε, μετά την συναλλαγή οι δύο επιχειρηματίες
έφυγαν διακοπές σε έναν φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής,
ενώ οι κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν υπερχρεωμένοι, απο-

γοητευμένοι, και με τα γαϊδούρια στην κατοχή τους που δεν
άξιζαν πλέον τίποτα.
Φυσικά οι αγρότες προσπάθησαν να πουλήσουν τα ζώα για
να καλύψουν τα χρέη. Μάταια. Η αξία τους είχε πατώσει. Η
τράπεζα λοιπόν κατάσχεσε τα γαϊδούρια και εν συνεχεία τα
νοίκιασε στους πρώην ιδιοκτήτες τους.
Ο τραπεζίτης όμως πήγε στον δήμαρχο του χωριού και του
εξήγησε ότι εάν δεν ανακτούσε τα κεφάλαια που είχε δανείσει
θα κατέρρεε και αυτός, και κατά συνέπεια θα ζητούσε αμέσως
το κλείσιμο της ανοικτής πίστωσης που είχε με τον δήμο.
Πανικόβλητος ο δήμαρχος και για να αποφύγει την καταστροφή, αντί να δώσει λεφτά στους κατοίκους του χωριού για
να καλύψουν τα χρέη τους, έδωσε λεφτά στον τραπεζίτη, ο
οποίος παρεμπιπτόντως ήταν κουμπάρος του δημοτικού συμβούλου.
Δυστυχώς όμως ο τραπεζίτης αφού ανέκτησε το κεφάλαιό
του, δεν έσβησε το χρέος των κατοίκων, και ούτε το χρέος

του δήμου, ο οποίος φυσικά βρέθηκε ένα βήμα πριν την πτώχευση.
Βλέποντας τα χρέη να πολλαπλασιάζονται και στριμωγμένος
από τα επιτόκια, ο δήμαρχος ζήτησε βοήθεια από τους γειτονικούς δήμους. Αυτοί όμως του έδωσαν αρνητική απάντηση,
γιατί όπως του είπαν είχαν υποστεί την ίδια ζημιά με τους
δικούς τους γαιδάρους!
Ο τραπεζίτης τότε έδωσε στον δήμαρχο την «ανιδιοτελή»
συμβουλή / οδηγία να μειώσει τα έξοδα του δήμου: λιγότερα
λεφτά για τα σχολεία, για το νοσοκομείο του χωριού, για την
δημοτική αστυνομία, κατάργηση των κοινωνικών προγραμμάτων,
της έρευνας, μείωση της χρηματοδότησης για καινούρια έργα
υποδομών. Αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης, απολύθηκαν
οι περισσότεροι υπάλληλοι του δημαρχείου, έπεσαν οι μισθοί
και αυξήθηκαν οι φόροι.
Ήταν έλεγε αναπόφευκτο, αλλά υποσχόταν με αυτές τις
διαρθρωτικές αλλαγές «να βάλει τάξη στη λειτουργία του δημοσίου, να βάλει τέλος στις σπατάλες» και να ηθικοποιήσει το
εμπόριο των γαϊδάρων.
Η ιστορία άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα όταν μαθεύτηκε
πως οι δυο επιχειρηματίες και ο τραπεζίτης είναι ξαδέρφια και
μένουν μαζί σε ένα νησί κοντά στις Μπαχάμες, το οποίο και
αγόρασαν με τον ιδρώτα τους. Ονομάζονται οικογένεια Χρηματοπιστωτικών Αγορών, και με μεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την εκλογική εκστρατεία
των δημάρχων των χωριών της περιοχής.
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ!!! Το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα;
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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Α ΡΘΡΑ
ΦΩΣ ΣΕ “ΑΓΝΩΣΤΑ” ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Η Πόλη του Άργους και
οι Σχολές της Αεροπορίας
Σ

την αιωνόβια πλέον πολεμική μας αεροπορία, (ξεκίνησε το 1912), κατά την ιστορική της διαδρομή συνέβησαν πολλά γεγονότα μέρος των οποίων έχει ξεχαστεί.
Το κείμενο αυτό φωτίζει ένα απ’ αυτά, της εποχής
του 1917 γιατί όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε - στα
πλαίσια της ιστορικής αλήθειας - τα προβλήματα, τις
αντιξοότητες, τις δυσκολίες, τους κόπους και τις θυσίες
των προγεστέρων μας, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για
να φτάσει η Πολεμική Αεροπορία μας στο σημερινό,
ζηλευτό, διεθνώς επίπεδο.
Λίγο μετά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμουκαι
προκειμένου η εδρεύουσα στο Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Σχολή
Αεροπορίας (Ε.Κ.Ι.) να προστατευτεί από πιθανούς βομβαρδισμούς, μεταστάθμευσε στον Αργολικό κάμπο,
στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
Εκεί, στην πόλη του ΑΡΓΟΥΣ εγκαταστάθηκε σε επιταγμένα οικήματα (Δημοτικό Σχολείο κ.λπ.).
Οι εκπαιδευτικές πτήσεις εγένοντο από το υποτυπώδες
αεροδρόμιο στο ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, λίγο έξω από την πόλη
και τα αεροπλάνα αποκρύπτονταν μέσα στον εκεί ελαιώνα.
Με τη ραγδαία προέλαση των γερμανικών δυνάμεων
προς Νότο, η σχολή επιβιβάστηκε σε ατμόπλοιο από
το λιμάνι του ΝΑΥΠΛΙΟΥ, με αρχικό προορισμό την
ΚΡΗΤΗ κι εν συνεχεία τη Β. ΑΦΡΙΚΗ όπου και συνέχισε
το έργο της.
Το γεγονός της εγκατάστασης της Σχολής στο ΑΡΓΟΣ
και την εκεί εκπαιδευτική δραστηριότητά της μας
θυμίζει, κάθε χρόνο, ο ΠΑΣΥΒΕΤΑ, ο οποίος κάθε Απρίλιο
διοργανώνει μια συγκινητική εκδήλωση εκεί με σχετικές
ομιλίες, βραβεύσεις μαθητών κ.λπ.
Όμως το πέπλο της λήθης έχει σκεπάσει το ιστορικό
γεγονός, ότι 23 χρόνια πριν από το 1940, ο Αργολικός

Του
Γεωργίου Ταγκάλου
Επγού ε.α.

κάμπος είχε φιλοξενήσει, το 1917, τη Σχολή Χειριστών
αερ/φών, της τότε Αεροπορίας του ελληνικού στρατού,
η οποία αναγκαστικά είχε κι αυτή μετασταθμεύσει εκεί.
Ήταν η Σχολή που από το 1915 είχε ιδρύσει ένας
από τους πρωτεργάτες της αεροπορίας μας, ο Αντισυνταγματάρχης Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ, με έδρα το Β. Αεροδρόμιο
ΛΕΜΠΕΤ, λίγο έξω και δυτικά της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Το Νοέμβριο του 1916, με αμετάκλητη διαταγή του
Αρχιστράτηγου των συμμαχικών δυνάμεων, ΓΑΛΛΟΥ
στρατηγού ΣΕΡΑΪΓ, η Σχολή έπρεπε να εγκαταλείψει τη
Β. ΕΛΛΑΔΑ και να εγκατασταθεί νοτιότερα. Τελικά εγκαταστάθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ.
Όμως, με νέα διαταγή, η σχολή έπρεπε να μετακινηθεί
στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.
Ο ΚΑΜΠΕΡΟΣ, μετά από σχετική έρευνα, επέλεξε τον
Αργολικό κάμπο και μέχρι το Φεβρουάριο του 1917, η
σχολή είχε εγκατασταθεί στην πόλη του Άργους.
Οι εκπαιδευτικές πτήσεις εγένοντο από κατάλληλα
διασκευασμένο πεδίο στην αργολική παραλία, εκεί
όπου πέντε χρόνια αργότερα, δημιουργήθηκε ο προσφυγικός καταυλισμός από κατοίκους της ΚΙΟΥ της Μ.

ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …ΑΝ ΤΟΛΜΑΤΕ
Άρθρο του Αμερικανού λογοτέχνη Robert Najemy για την Ελλάδα,
που μας κάνει να ανατριχιάζουμε από υπερηφάνεια...

Γ

κρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων.
Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, ανά τον κόσμο. Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη. Έπειτα
σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού. Από την ιατρική της χώρας σας, από την φαρμακευτική. Από τα
ανώτερα μαθηματικά (γεωμετρία, άλγεβρα). Από τη
Φυσική και από τη χημεία. Από την αστρονομία, από
την αστροφυσική. Από την πολιτική της χώρας σας.
Από την καθημερινότητα σας. Διαγράψτε και τα απλά
μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα. Κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη, σβήστε τη γεωμετρία
από τα κτίρια σας, από τους δρόμους σας, τα παιχνίδια
σας, τα αμάξια σας, σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας
και κάθε φαρμάκου, διαγράψτε τη δημοκρατία και την
πολιτική, διαγράψτε τη βαρύτητα και φέρτε το πάνω
κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους σας ώστε να έχουν τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί
παντού θα υπάρχει έστω μια λέξη ελληνική), σβήστε
από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη,
αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού,
(κι αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός
που έχει το χρίσμα), αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού
(ώστε να χάσει την ελληνική γεωμετρία), σβήστε τον
Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους Μυθικούς και
Ιστο- ρικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε

το όνομα της ιστορίας, αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, χρησιμοποιήστε τον αραβικό, δια- γράψτε τη φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε… Θα πείτε... «μα…αυτό
δεν γίνεται».
Σωστά, δεν γίνεται, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να
στεριώσετε ούτε πρόταση! Δεν θα υπάρχετε!
Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη .
Η πρόκληση πάντως ισχύει. Ύστερα από όλα αυτά
αναλογιστείτε τι βλάβη προκαλούν όλοι εκείνοι οι ασυνείδητοι, οι αφελείς υποτελείς των ξένων συμφερόντων,
οι ανορθόγραφοι κομπλεξικοί, που εξακολουθούν να
εκφράζονται με greeklish (κι όλοι όσοι επίσης τα ανέχονται). Όλοι μαζί αυτοί κάθε μέρα εκτελούν την
Ελλάδα. Γιατί Ελλάδα είναι ο πολιτισμός που γέννησε,
διέδωσε και στήριξε η γλώσσα μας!
Καλέστε τους φίλους σας να γίνουν μέλη μας, ελάτε
μαζί μας να σταματήσουμε την
κατάρα των greeklish, ενημερώστε αυτούς που γράφουν
κορακίστικα!
Δεν πρέπει να αφήσουμε έναν πολιτισμό χιλιάδων
χρόνων στην καταστροφική μανία όσων πιθηκίζουν
δήθεν “μοντέρνα, ευρωπαϊκή γραφή”.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΑΣΙΑΣ, ο οποίος ονομάστηκε ΝΕΑ ΚΙΟΣ και σήμερα αποτελεί στολίδι της Αργολίδος.
Οι πτήσεις, λίαν περιορισμένες, καθότι, βάσει των
δρώμενων γεωπολιτικών γεγονότων, εκείνη την εποχή,
τα αποθέματα βενζίνης ήσαν λιγοστά χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσής των.
Όταν η βενζίνη τελείωσε, για λίγο χρονικό διάστημα
χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο το ΤΕΡΕΒΥΝΘΕΛΑΙΟ (κοινώς
νέφτι). Όταν κι αυτό εξαντλήθηκε, τα αεροπλάνα αποσυναρμολογήθηκαν, εγκιβωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν
προς φύλαξη, σε αποθήκες μέσα στην πόλη του Άργους.
Όμως και πάλι με σχετική διαταγή τα εγκιβωτισμένα
αεροπλάνα μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν στο ΓΑΛΛΙΚΟ
όρχο αεροσκαφών που βρισκόταν εγκατεστημένος στο
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ (Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ).
Έμελλε, η πόλη του ΑΡΓΟΥΣ και η γύρω περιοχή να
«φιλοξενήσει» δύο φορές σχολές πιλότων της αεροπορίας μας, μια το 1917 και άλλη το 1940.
Μια πόλη ιστορικά συνδεδεμένη με την Ελληνική Αεροπορία.
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟ!!!
Πηγές:
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ» Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, 1970
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΤΕΡΑ» ΗΛ. ΚΑΡΤΑΜΑΛΑΚΗ, 1983
«Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ‘40» ΗΛ. ΚΑΡΤΑΜΑΛΑΚΗ,
1990
κ.λπ.

ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!!!!!!!
ΠΕΘΑΝΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 500 ΚΑΙ 322 π.Χ.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Στα 500 π.χ. 80 ετών, στην εξορία από πείνα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Στα 489 π.χ. 65 ετών, στην εξορία.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: Στα 468 π.χ. 72 ετών, στην εξορία.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: Στα 461 π.χ. 66 ετών, στην εξορία.
ΑΙΣΧΥΛΟΣ: Στα 456 π.χ. 69 ετών, στην εξορία.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Στα 429 π.χ. 66 ετών, στη φυλακή.
ΦΕΙΔΙΑΣ: Στα 429 π.χ. 66 ετών, στη φυλακή.
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ: Στα 428 π.χ. 72 ετών, στην εξορία.
ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Στα 426 π.χ. 59 ετών, στην εξορία.
ΙΚΤΙΝΟΣ: Στα 420 π.χ. στην εξορία.
ΣΟΦΟΚΛΗΣ: Στα 406 π.χ. 74 ετών, στην εξορία.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Στα 406 π.χ. 74 ετών, στην εξορία.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ: Στα 404 π.χ. 48 ετών, στην εξορία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Στα 399 π.χ. 71 ετών, ήπιε κώνειο.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Στα 396 π.χ. 64 ετών, στην εξορία.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ: Στα 385 π.χ. 61 ετών, στην εξορία.
ΠΛΑΤΩΝ: Στα 374 π.χ. 80 ετών, στην εξορία.
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: Στα 388 π.χ. 99 ετών, στην εξορία.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Στα 322 π.χ. 62 ετών, δηλητηριάστηκε.
Αιτία θανάτου ο φθόνος και η αχαριστία των Ελλήνων.
Εκ της ΕΑΑΑ

Oι 6 δυσκολότερες λέξεις
1. τετραυδροκανναβινολη
2. διμεθυλοσουλφοξειδιο
3. αιθυλενοδιαμινοτετραοξικο
4. δεκαμεθυλοκυκλοεντασιλοξανιο
5. εγώ φταίω
6. συγνώμη
Εκ της ΕΑΑΑ

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

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ
Απάντηση στην επιστολή των τεσσάρων συλλόγων(ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΙΡ-ΠΑΣΟΙΠΑ-ΣΑΣ) με τίτλο:

Α

“Πατρίκιοι και Πληβείοι
στην ΠΑ δεν υπάρχουν!”

ρχή της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δεν είναι μόνο η πλειοψηφία,
αλλά και η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ δηλαδή η εκπροσώπηση
όλων των τάσεων, πολύ δε περισσότερο αυτών που
ηγήθηκαν και ανέλαβαν μεγάλες ευθύνες κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Στις Ένοπλες Δυνάμεις η
ευθύνη υπάρχει πρωτίστως στους Διοικούντες ή Διευθύνοντες. Αυτοί «αποκεφαλίζονται» ακόμη και στις περιπτώσεις, που ο απλός στρατιώτης ή ο χαμηλόβαθμος
βαθμοφόρος τους υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα ή
παράλειψη. Ο Διοικητής πρέπει να προβλέψει τα πάντα
και είναι υπεύθυνος για όλα. Για αυτό στις Ε.Δ. υπάρχει
στρατιωτική πειθαρχία και δεν μπορούν να λειτουργήσουν
χωρίς αυτήν.
H αρχή της πολυφωνίας εφαρμόζεται στην πράξη με
συμμετοχή στη Βουλή μικρών κομμάτων, ενώ στις γερουσίες υπάρχει ίση εκπροσώπηση μικρών και μεγάλων
states (Delaware και Ohio).
Η εκπροσώπηση των περισσότερων τάσεων (προελεύσεων) και κυρίως αυτών, που ηγήθηκαν αποτελεί
αρχή των Δ.Σ. της ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ. Μήπως και αυτές δε
λειτουργούν δημοκρατικά;
Ο Αντιπρόεδρος Κων/νος Δελλής προέρχεται από
την ΣΤΥΑ, υπηρέτησε 6 έτη ως υπαξιωματικός, φορούσε
πάντοτε τριπλά καπέλα (ευθύνες) και προκειμένου να
μεταπηδήσει στη τάξη των αξιωματικών έδωσε αυστηρές
εξετάσεις για πέντε (5) ΚΕΝΕΣ θέσεις αξιωματικών εφοδιασμού μεταξύ 38 πτυχιούχων υποψηφίων. Έχει επομένως εμπειρίες καλές και κακές από την πολύπλευρη
σταδιοδρομία του. Ποτέ δεν θα εδέχετο να προαχθεί
με απλή μετάταξη σε μη προβλεπόμενη ΚΕΝΗ θέση.
Κατά την άποψή μου είναι πέρα για πέρα λανθασμένη
η άκριτη προαγωγή χωρίς ΚΕΝΕΣ οργανικές θέσεις.
Αυτές οι παθογένειες έφεραν τη Πατρίδα στην κατάσταση
που βρίσκεται και αποτελούν όνειδος για τις Πολιτικοστρατιωτικές Ηγεσίες.

Του
Κωνσταντίνου Δελλή
Υποπτεράρχου (Ε) ε.α.
Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

Οργανική Θέση = Βαθμός = Συγκεκριμένη Ευθύνη.
Βαθμός χωρίς Οργανική Θέση με συγκεκριμένη
ευθύνη δεν υπάρχει.
Είναι καιρός να τιμώνται οι υπεύθυνοι. Δεν έχουν τα
ίδια δικαιώματα οι εργασθέντες για 35 και πλέον έτη
και προαχθέντες επαξίως με τους παραιτηθέντες ή
αποστρατευθέντες. Οι διοικήσαντες και οι μη διοικήσαντες
δεν είναι αξιολογικά ίσοι. Είναι ίσοι ως άτομα μόνον.
Κύριε Υπουργέ
Είναι καιρός να εκπροσωπήσουν την ΕΑΑΑ όλοι οι
αξιωματικοί και κυρίως αυτοί που ανέλαβαν υψηλές
ευθύνες έναντι της Πολιτικοστρατιωτικής Ηγεσίας.
Είναι καιρός η ΕΑΑΑ να ακολουθήσει το παράδειγμα
της ΕΑΑΣ και της ΕΑΑΝ.
Είναι καιρός μέσα στο Δ.Σ. να συμμετέχουν επιστήμονες (οικονομολόγοι, ιατροί, μηχανικοί, κ.λπ.). Στο
σχέδιο της Υ.Α. προβλέπονται τέσσερα μέλη του Δ.Σ.
από πανεπιστημιακές σχολές και πέντε από υπαξιωματικούς. Είναι παράλογο αυτό κύριε Υπουργέ;;
Στην γενική συνέλευση των αποφοίτων ΣΤΥΑ ο πρό-

εδρος του ΣΑΣ παροτρύνε τα μέλη ώστε από την ψηφοφορία των επερχόμενων εκλογών να προέλθουν
και τα εννέα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ από τους προερχόμενους εξ υπαξιωματικών (Νέα του ΣΑΣ Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2015, σελ. 8). Αυτή είναι η Δημοκρατία
που ευαγγελίζονται; Μήπως εννοούν τη συντεχνιακή
δημοκρατία; Γιατί περί αυτής πρόκειται.
Έτσι θέλουμε το νέο συμβούλιο της ΕΑΑΑ κύριοι;;
Είναι καιρός να σεβαστούμε τη διάκριση των κοινωνιολόγων και των επιστημόνων Διοίκησης προσωπικού
μεταξύ των τριών ομάδων εργασίας στη κοινωνία:
- Ανειδίκευτοι εργάτες (workers)
- Εξειδικευμένοι τεχνικοί (blue collars)
- Διευθυντικό, επιστημονικό προσωπικό (white collars)
Πουθενά στο Δυτικό κόσμο οι κατηγορίες εργαζομένων
δεν αναμιγνύονται με άκριτες ψηφοθηρικές προαγωγές.
Οι άκριτες προαγωγές δημιουργούν ανεύθυνους, ενώ
στερούν το σύστημα από εξειδικευμένους.
Όλοι οι αξιωματικοί πρέπει να καλύπτουν οργανικές
θέσεις με συγκεκριμένες ευθύνες. Βαθμός χωρίς ευθύνη
(θέση) δεν πρέπει να υπάρχει.
Αναφορικά με την εκλογή παραρτημάτων, το νομοθετικό πλαίσιο (αρχικό και μεταγενέστερο) προβλέπει
διορισμό, ώστε η κάθε συμπεριφορά να ελέγχεται ιεραρχικά. Οφείλω να σας αναφέρω ότι προ έτους Πρόεδρος Παραρτήματος προέβη σε ανεπίτρεπτη ενέργεια,
χωρίς έγκριση με αποτέλεσμα ο αρμόδιος υφυπουργός
να καλέσει και να παρατηρήσει τον Πρόεδρο της ΕΑΑΑ.
Η υπάρχουσα νομοθεσία είναι σοφή.
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Επίλογος

γραμμών τότε προσκυνώ σας. Εδώ κρύβεται κάτι με το
οποίο αξίζει να ασχοληθούν οι κορυφαίοι.»
Η επιστολή αυτή γράφεται το έτος 1916.
Σε άλλη επιστολή, τον Σεπτέμβρη του ίδιου έτους ο
Αϊνστάιν γράφει:
«Θα θέλατε να σκεφτείτε κάτι για το πρόβλημα των
κλειστών χρονογραμμών; Εκεί βρίσκεται το κέντρο του
άλυτου μέχρι τώρα προβλήματος του χωροχρόνου»
Ο Αλ. Αϊνστάιν θεωρούσε την διδασκαλία των μαθηματικών του Καραθεοδωρή θεμέλιο της δικής του επιστημονικής σκέψης. Ο Αϊνστάιν πέθανε το 1955 σε
ηλικία 76 ετών, τελείως απομονωμένος και αποφεύγοντας
την δημοσιότητα. Εκείνη την εποχή μία συντροφιά Αμερικανών δημοσιογράφων κατάφερε να τον πείσει να δώσει
μία συνέντευξη τύπου. Έτρεξαν λοιπόν τα μεγαλύτερα
λαγωνικά της αμερικάνικης δημοσιογραφίας. Όταν οι ερωτήσεις εξαντλήθηκαν και οι δημοσιογράφοι ήταν έτοιμοι
να αποσυρθούν, ο Αϊνστάιν προς έκπληξη όλων δεν σηκώνεται αλλά απευθυνόμενος προς αυτούς τους λέει:
«Κύριοι λυπάμαι που σας βλέπω έτοιμους να φύγετε
χωρίς να μου έχετε υποβάλλει την ουσιαστικότερη,
ίσως, ερώτηση. Μου ζητήσατε να σας απαντήσω σε
χίλια δυο πράγματα, κανείς όμως δεν θέλησε να μάθει
ποιος ήταν ο δάσκαλος μου, ποιος μου έδειξε και μου
άνοιξε τον δρόμο προς την ανώτερη μαθηματική επιστήμη, σκέψη και έρευνα. Και για να μην σας κουράζω,
σας το λέω έτσι απλά, χωρίς λεπτομέρειες ότι ο
μεγάλος μου δάσκαλος υπήρξε ο αξεπέραστος Έλληνας
Κωνσταντίνος Κραθεοδωρή στον οποίον εγώ προσωπικά
αλλά και η μαθηματική επιστήμη, η φυσική και η σοφία
του αιώνα μας του χρωστά τα πάντα.

Έχουν γραφτεί τόσα πολλά για το έργο αυτού του
μεγάλου «ξεχασμένου» σε πολλούς ή και «αγνώστου»
Έλληνα Θρακιώτη επιστήμονα, που θεωρούμε σημαντικό
έστω και μετά από τόσα χρόνια να τον τιμήσουμε και
να προσπαθήσουμε μέσω του Συνδέσμου Φίλων Καραθεοδωρή, να γίνουμε οι “απόστολοι” και να τον αναδείξουμε. Αυτό θα είναι η καλύτερη παρακαταθήκη στα
παιδιά μας, στη νεολαία μας τις επόμενες γενιές των
Ελλήνων επιστημόνων!!! Θα ήταν παράλειψη, να μην
υπενθυμίσουμε στους φίλους μας Γερμανούς τι είπε ο
σπουδαίος Γερμανός καθηγητής του Πανεπιστημίου
του Μονάχου Ronald Burlish: «Είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας μαθηματικός από την Αρχαιότητα και ο μεγαλύτερος που πέρασε από το Πανεπιστήμιο της Βαυαρίας.
Είναι το μεγάλο δώρο της Ελλάδας στην Γερμανία»
Τέλος πήρε την 12η θέση στους 100 Σημαντικότερους
Έλληνες, τηλεοπτικής εκπομπής σειράς παραγωγής
του ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ to 2009 στα
πρότυπα της σειράς του BBC, 100 Greatest Britons.
Όσοι φίλοι και συνάδελφοι επιθυμούν να εγγραφούν
Μέλη του «Συνδέσμου Φίλων Καραθεοδωρή» του μεγαλύτερου Έλληνα Μαθηματικού από την αρχαιότητα,
μπορούν να επικοινωνήσουν 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.
Το Άγαλμα του Καραθεοδωρή
στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής
με το βλέμμα του να ατενίζει προς τη Σμύρνη

Ασμχος Κωνσταντίνος Ρώτας
Μέλος «Συνδέσμου Φίλων Καραθεοδωρή»
Τηλ. 6983506596
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ΘΡΑΚΗ: «Αδύναμος κρίκος ή
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η τουρκική αυτή πολιτική έρχεται σε αντίθεση τόσο
με το περιεχόμενο της Συνθήκης που υπέγραψαν Κεμάλ
Αττατούρκ και Ελευθέριος Βενιζέλος, όσο και το διεθνές
δίκαιο. Το ίδιο το κείμενο αποστομώνει τους σύγχρονους
αμφισβητίες του σε δύο σημεία:
1. Υιοθετεί την Αρχή της Αμοιβαιότητας, όσον αφορά
στους «Μουσουλμάνους της Θράκης» και στους «Έλληνες
της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου».
2. Ομιλεί στο ελληνικό αντίτυπο για «μουσουλμανικές»
και όχι για «μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης»,
αποδεχόμενο έστω και υπαινικτικά την ύπαρξη διαφορετικών εθνοτικών ομάδων που συναποτελούν τη μειονότητα.
Οι ομάδες αυτές είναι:
α) Οι τουρκογενείς μουσουλμάνοι (θρησκεία: Ισλάμ,
καταγωγή: Οθωμανική – Τουρκική, γλώσσα: τουρκική)
β) Οι Πομάκοι (θρησκεία: Ισλάμ, καταγωγή: αρχαιοθρακική, γλώσσα: πομακική)
γ) Οι Αθίγγανοι (θρησκεία: Ισλάμ ή Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
καταγωγή: Rom, γλώσσα: αθιγγανική)
Η άρνηση της ύπαρξης των τριών ομάδων από την
τουρκική πολιτική και η στην πράξη προσπάθεια ενιαιοποίησης – τουρκοποίησης της μειονότητας με διάφορα
μέσα, αποτελεί ευθεία παραβίαση της συνθήκης, που
προσκρούει και στους ευρωπαϊκούς κανόνες για προστασία των ιδιαίτερων πολιτισμικών, γλωσσικών και
εθνοτικών μειονοτήτων. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από
τη χρήση του όρου «τουρκική» για το σύνολο της μειονότητας, όσο και από τις πρόσφατες τουρκικές αντιδράσεις στην υπόθεση της ακτιβίστριας Σαμπιχά, που
ευθέως και διεθνώς αυτοπροσδιορίζεται ως εκπρόσωπος
των Αθιγγάνων στην περιοχή.
Αυτό που αναδεικνύεται κύρια ως ανάγκη σήμερα
στη Θράκη δεν είναι αυτή καθ’ αυτή η προστασία της
μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά η προστασία «των
μειονοτήτων εντός της μειονότητας» (Πομάκων και Αθιγγάνων), που κινδυνεύουν εξαιτίας της αδιαφορίας της
ελληνικής πολιτείας και της παρεμβατικότητας της τουρκικής πολιτικής, να χάσουν την εθνοτική, πολιτισμική
τους ταυτότητα.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ
90 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, είναι προφανές ότι η Τουρκία ωμά παραβίασε
τη βασική αρχή που προσδιόρισε τη Συνθήκη, την Αρχή
της Αμοιβαιότητας.
90.000 Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου
και της Τενέδου μετά το πογκρόμ του 1955 ξεριζώθηκαν
βίαια από την περιοχή με αποτέλεσμα σήμερα να παραμένουν εκεί λιγότεροι από 3.000 γέροντες.
Δεν αποδόθηκε ποτέ το καθεστώς αυτονομίας της
Ίμβρου και της Τενέδου όπως προβλέπονταν στο άρθρο
14 της Συνθήκης. Κατασχέθηκαν βακούφια και ελληνικές
περιουσίες. Περιορίστηκε ο ρόλος και η δραστηριότητα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έκλεισαν σχολεία, καταστράφηκαν εκκλησίες και βεβηλώθηκαν μνημεία και
νεκροταφεία…
Η Ελλάδα ενσυνείδητα δεν παρακολούθησε αυτή τη
συμπεριφορά, αλλά παρά το τίμημα που πλήρωσε προηγουμένως από την εξολόθρευση και το διωγμό 250.000
Ελλήνων από τη Θράκη, παρά τη συνεχιζόμενη καταπάτηση της Συνθήκης της Λωζάννης στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, παρέμεινε αμετακίνητα
προσηλωμένη στα ιδανικά και τις αξίες του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού της και της δημοκρατίας.
Σεβάστηκε τη Συνθήκη. Αυτό άλλωστε προκύπτει και
από την αύξηση της μουσουλμανικής μειονότητας στη
δυτική Θράκη από 85.000 σε 120.000, με πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της, χάρη
και στις θετικές διακρίσεις που επεδίωξε η Ελλάδα
εφαρμόζοντας μια Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Μειονοτική Πολιτική.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
Η συνεπής και σύγχρονη μειονοτική πολιτική της Ελλάδας στη Θράκη απομόνωσε σταδιακά κάθε φωνή,

που ενίσχυε φανατισμούς, μίση και εθνικισμούς και
έβαλε τις βάσεις για μια Ανοιχτή Ανθρωποκεντρική Κοινωνία, μια ισχυρή δημοκρατία και μια πολιτεία που σέβεται
τους πολίτες της ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την καταγωγή,
τη γλώσσα ή τον πολιτισμό που εκπροσωπούν.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, που είναι
σαφείς αποδείξεις της ορθότητας της, αναδεικνύουν
τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού μας :
1. Αυξήθηκε ο μειονοτικός πληθυσμός από 85.000
σε 120.000, στοιχείο που αποδεικνύει την ποιότητα
ζωής.
2. Η θρησκευτική ελευθερία αποδεικνύεται απ’ την
ελεύθερη λειτουργία περισσοτέρων τεμενών με θρησκευτικούς λειτουργούς και θεολόγους.
3. Το δικαίωμα στην παιδεία αποδεικνύεται απ’ την
αύξηση των 86 μουσουλμανικών σχολείων το 1923 σε
πολύ περισσότερα σήμερα, πλήρως εκσυγχρονισμένα,
με επάρκεια εκπαιδευτικών και εποπτικών μέσων.
4. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αποδεικνύεται από την
κατοχή και καλλιέργεια του 48% του αγροτικού κλήρου
των νομών Ροδόπης και Ξάνθης από Μουσουλμάνους,
ποσοστό πολύ μεγαλύτερο απ’ την πληθυσμιακή αντιστοιχία των σύνοικων στοιχείων. Επίσης απ’ την ελεύθερη
μεταβίβαση ιδιοκτησίας από Χριστιανούς προς Μουσουλμάνους.
5. Η ελευθερία της ενημέρωσης διασφαλίζεται απ’
τη λειτουργία δορυφορικών αναμεταδοτών, που τοποθέτησε η Ελληνική πολιτεία για την αναμετάδοση και
Τουρκόφωνων καναλιών καθώς και την ακώλυτη κυκλοφορία εκτός των άλλων και του Τουρκικού τύπου.
6. Η ελευθερία έκφρασης αποδεικνύεται απ’ την
έκδοση πολλών τουρκόφωνων ή πομακόφωνων εφημερίδων, καθώς και απ’ την λειτουργία τουρκόφωνων
ιδιωτικών καναλιών, τουρκόφωνης ζώνης στο πρόγραμμα
της ΕΡΑ και ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών.
7. Τέλος, οι πολιτικές ελευθερίες (status activus) αποδεικνύονται από την ισότιμη συμμετοχή κάθε μουσουλμάνου σε οποιαδήποτε κοινωνική, συνδικαλιστική και
πολιτική δραστηριότητα π.χ. υπάρχουν εκλεγμένοι στα
επιμελητήρια, στους επιστημονικούς συλλόγους, στη
νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, στο κοινοβούλιο
καθώς και στα όργανα των πολιτικών κομμάτων.
Η Ελληνική πολιτεία ακολούθησε στη Θράκη μια
πολιτική απολύτως εναρμονισμένη και σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη πιο προωθημένη από την Ευρωπαϊκή
αντίληψη περί μειονοτήτων και ανοιχτής δημοκρατικής
κοινωνίας.
Μία πολιτική που συστηματικά και σταδιακά στόχο
έχει να απομονώνει κάθε εξτρεμιστική ή εθνικιστική
φωνή απ’ όπου και αν προέρχεται. Μια πολιτική που αντέχει σε οποιαδήποτε σύγκριση. Κανείς δεν ισχυρίζεται
ότι έχει επιτευχθεί το τέλειο . Η συνεχής αυτοκριτική
διορθώνει αδυναμίες που συνήθως προκύπτουν από
μεμονωμένες συμπεριφορές της διοίκησης ή της αγοράς.
Η Ελλάδα όμως με σαφήνεια και αυστηρότητα έχει κατ’
επανάληψη επιλέξει μια αντιρατσιστική στάση, που
απηχεί την προσήλωση της πολιτείας στο Κράτος Δικαίου.
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό το ότι η δημοκρατική
πολιτεία στη Θράκη παρ’ ότι κατ’ επανάληψη προκαλείται
από προβοκάτορες εθνικιστές της μιας ή της άλλης
πλευράς , από θιασώτες του παντουρκισμού και του
ξενόφερτου φονταμενταλισμού, από ανθρώπους που
δεν διστάζουν να κερδοσκοπούν επενδύοντας πάνω
στο μίσος και τον φανατισμό, δεν έχει υπαναχωρήσει,
δεν έχει ενδώσει στο λαϊκισμό.
Τη στιγμή, που σε άλλα σημεία του πλανήτη ή της
Βαλκανικής επιχειρούνται στη χαραυγή του 21ου αιώνα
εθνικές εκκαθαρίσεις, εκδιώξεις, θρησκευτικοί περιορισμοί,
γενοκτονίες, βάναυσες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ελλάδα έχει στην πράξη πετύχει αυτό,
που η Ευρώπη ονειρεύεται για τον εαυτό της αύριο,
δηλαδή μια ανοιχτή, διαπολιτισμική κοινωνία, όπου Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, Πομάκοι, Αθίγγανοι, Τουρκογενείς και Αρμένιοι ζουν όλοι μαζί ελεύθερα και ειρηνικά,
ως Ευρωπαίοι πολίτες, έχοντας αποδείξει στην πράξη
πως η σύνθεση διαφορετικών πολιτισμών μπορεί στις
ημέρες μας να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και
όχι πηγή προβλημάτων.

Του
Δρ. Ευριπίδη Στ. Στυλιανίδη
Βουλευτή Ροδόπης της Ν.Δ.
Στη Θράκη η κοινωνία του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού πέτυχε εύκολα αυτό που επιχειρεί να πετύχει
εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ η Οικονομία της Αγοράς και
στην Ενωμένη Ευρώπη οι κανόνες του Κράτους Δικαίου.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
H οικονομική κρίση μετά το 2009 δεν άφησε βέβαια
ανεπηρέαστη τη Θράκη, παρότι ο βασικός προσανατολισμός της ελληνικής πολιτείας στα θέματα μειονοτικής
πολιτικής παρέμεινε σταθερός στη φιλελεύθερη κατεύθυνση.
Οι περιοριστικές οικονομικές πολιτικές, συνδυασμένες
με λάθη και αστοχίες της πολιτείας είχαν ως συνέπεια
την εκτίναξη της ανεργίας και τη δημογραφική απογύμνωση της περιοχής, κυρίως από το χριστιανικό πληθυσμό.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα εσφαλμένων επιλογών
είναι:
Η λάθος αρχιτεκτονική του αυτοδιοικητικού νόμου
του Καλλικράτη, που σε πολλές περιοχές π.χ. Δήμος
Ιάσμου, επέλεξε τα μικροκομματικά και όχι τα αναπτυξιακά
ή πολιτισμικά κριτήρια με σημαντικές επιπτώσεις στην
πληθυσμιακή απερήμωση κυρίως του χριστιανικού πληθυσμού.
Η μείωση φοιτητών και διδασκόντων του Δ.Π.Θ. με
την παράλληλη συρρίκνωση των χρηματοδοτήσεων,
καθήλωσαν την επιτυχέστερη επένδυση που έγινε διαχρονικά στη Θράκη.
Το κλείσιμο των Σχολών Αστυνομίας και η μετατροπή
τους σε Κέντρα Κράτησης Παράνομων Μεταναστών,
κλόνισε το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών και
απομείωσε κατά 4.500 νέους τους κατοίκους της περιοχής, με επιπτώσεις ακόμα και στην εκλογική και δημογραφική ισορροπία μεταξύ των σύνοικων στοιχείων.
Η κατάργηση των προνοιακών επιδομάτων των παλιννοστούντων Ποντίων οδηγεί σε μετανάστευση ακόμα
και τους τελευταίους ανασφάλιστους γέροντες, ακυρώνοντας την ακριβή πολιτική εγκατάστασης που ακολουθήθηκε στη Θράκη μετά το 1991.
Τέλος, η ασυνέπεια και η ασυνέχεια του κράτους
έναντι των τοπικών επιχειρήσεων, έπληξαν καίρια τη
ρευστότητα και άρα τη βιωσιμότητα τους (π.χ. μη καταβολή του 12% συμμετοχής στο κόστος απασχόλησης
από το 2010), με συνέπεια την κατάρρευση των εναπομεινασών επιχειρήσεων, την έκρηξη της ανεργίας και
τη διόγκωση της μετανάστευσης, κυρίως των νέων.
Όλη αυτή η κατάσταση καθίσταται εκρηκτική, διότι:
α) απογυμνώνει τη Θράκη από το πιο νέο και δυναμικό
κομμάτι του πληθυσμού της.
β) αλλοιώνει πλήρως τη δημογραφική ισορροπία
μεταξύ των σύνοικων στοιχείων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων, εις βάρος των πρώτων.
και
γ) ανοίγει ορέξεις σε ελληνικά και κυρίως ξένα εθνικιστικά κέντρα να επαναφέρουν διαχωριστικές γραμμές
του παρελθόντος, διχάζοντας την τοπική κοινωνία και
ακυρώνοντας τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι
Θρακιώτες –Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι- επί δεκαετίες,
προκειμένου να χτίσουν μια Ανοιχτή Δημοκρατική Κοινωνία.
Την κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε μετά το
2009, έσπευσε να εκμεταλλευτεί με την επανεμφάνισή
του το κόμμα Κ.Ι.Ε.Φ. (DEB), του αείμνηστου παντουρκιστή
Αχμέτ Σαδήκ.
Το κόμμα αυτό, που από το 1990, μετά την ψήφιση
του πλαφόν του 3% στον εκλογικό νόμο, παρέμενε εν
υπνώσει λειτουργώντας απλώς ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση, επανενεργοποιήθηκε για να μετρήσει την τοπική
εκλογική δύναμη της μειονότητας στους νομούς Ροδόπης,
Ξάνθης και Έβρου χωρίς τους ετεροδημότες που ζουν
στην Τουρκία (μετακινήθηκαν μόνο 700 άτομα στις Ευρωεκλογές 2014) καθώς και τη δύναμη χειραγώγησης
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συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας;»
που μπορεί να ασκήσει το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας
στην Κομοτηνή.
Όπως αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα:
Το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (Κ.Ι.Ε.Φ. - DEB)
έλαβε 42.620 ψήφους πανελλαδικά, με ποσοστό 0,71%.
Στη Ροδόπη: Κ.Ι.Ε.Φ.: 25.857 ψήφους (41,68%), Ν.Δ.:
10.182 (16,41% - 2ο κόμμα)
Στην Ξάνθη: Κ.Ι.Ε.Φ.: 15.378 ψήφους
(25,89%), Ν.Δ.: 10.447 (17,59% - 2ο
κόμμα)
Στον Έβρο: Κ.Ι.Ε.Φ.: 1.220 ψήφους
(1,45%)
Συνολικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Κ.Ι.Ε.Φ.
έλαβε 42.533 ψήφους (12,23%) και αναδείχθηκε 3ο κόμμα.
Η δύναμη χειραγώγησης της μειονότητας
κυμάνθηκε από 70% έως 90%.
Όπως επισημαίνουν ντόπιοι, αλλά και ξένοι
αναλυτές:
«…μπορεί από το συγκεκριμένο κόμμα να προτάσσεται
ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση των ζητημάτων της
μειονότητας, αυτό όμως είναι πλέον η πρόφαση και όχι
η αιτία της ύπαρξης του μετά τις μεταρρυθμίσεις που
έχουν συντελεστεί στη Θράκη τις τελευταίες δεκαετίες.
Κύριος λόγος ύπαρξής του είναι η συσπείρωση της
μειονότητας, η ενίσχυση μέσω αυτού, της τουρκικής
επιρροής πάνω της, η συνέχιση της προσπάθειας τουρκοποίησης των άλλων εθνοτικών ομάδων (Πομάκων
και Αθίγγανων), η χειραγώγηση της εκλογικής της συμπεριφοράς ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, όχι

μόνο πληθυσμιακής αλλά και εκλογικής κυριαρχίας στην περιοχή, τόσο σε αυτοδιοικητικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.»
Ως διακηρυγμένη επιδίωξη του Κ.Ι.Ε.Φ. (DEB),
δεν αποτυπώνεται μια «Αυτονομιστική Πολιτική

στη Θράκη», όπως
γίνεται συχνά και συστηματικά από τις
οργανώσεις «Τούρκων Δυτικής Θράκης».
Είναι εμφανής όμως, η διάθεση εκλογικής κυριαρχίας
με την εκλογή τριών μουσουλμάνων βουλευτών στις
τρεις έδρες της Ροδόπης και δύο μουσουλμάνων στην
Ξάνθη.
Κάτι τέτοιο αν επισυμβεί, όπως λένε οι αναλυτές «…
δε θα αποστερήσει απλώς τη δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση των σύνοικων στοιχείων, επαναφέροντας
διαχωριστικές γραμμές, φανατισμούς και εθνικισμούς.
Αλλά θα μεταβάλει και τη βάση της τουρκικής εξωτερικής
πολιτικής στη Θράκη, η οποία θα αρχίσει να θέτει

θεσμικά ζητήματα ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ…» και όλα
αυτά, μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Η Ελληνική Πολιτεία δε δικαιούται πλέον
να αδιαφορεί την ώρα που κάποιοι μετρούν δυνάμεις στη Θράκη, προκειμένου
να φανατίσουν «εθνικιστικά», να χρησιμοποιήσουν
πολιτικά τη θρησκεία, να χειραγωγήσουν την ψήφο
των μειονοτικών πολιτών και να διχάσουν μια κοινωνία που είχε αρχίσει να βρίσκει την ταυτότητά
και το βηματισμό της προς την Ευρώπη.
Η αφύπνιση του ελληνικού πολιτικού κόσμου είναι
αναγκαία. Τα πολιτικά κόμματα έχουν χρέος να συνεννοηθούν επιτέλους μεταξύ τους στη βάση μιας
«Εθνικής Πολιτικής για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη
της Θράκης», γι αυτό και κατέθεσα πρόσφατα σχετική
πρόταση για τη σύσταση «Διακομματικής Επιτροπής της
Βουλής για τη Θράκη» , στον Πρόεδρο του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη.
Η δημογραφική ενίσχυση της περιοχής, η αποθάρρυνση
λαϊκισμών και εθνικισμών, η αποτροπή της χειραγώγησης
της μειονότητας από ξένα κέντρα και η αποκατάσταση
της ελεύθερης και δημιουργικής συμβίωσης των σύνοικων
στοιχείων περνά μέσα από την ουσιαστική συνεννόηση
πολιτείας και τοπικής κοινωνίας, την ειλικρινή συνεργασία
όλων των πολιτικών δυνάμεων που πιστεύουν στις δυνατότητες των Θρακιωτών και στην αναπτυξιακή προοπτική της Θράκης.

Το 2ο ΑΚΕΠ συνεχίζει να ενώνει, αλλά και
το ίδιο να παραμένει ζωντανό ως ανάμνηση

Έ

χουν δίκιο που υποστηρίζουν ως ρητό, «Το παρελθόν εγγύηση για το μέλλον και κυρίως τίποτα δεν
παρέρχεται, αλλ’ ούτε και λησμονείται αν υπάρχουν
άνθρωποι, που τα διατηρούν ανέπαφα με τις μνήμες
τους». Αυτό συμβαίνει και με το 2ο ΑΚΕΠ
«Αεροπορικό Κέντρο Ελέγχου Περιοχής», τ’ οποίο αν
και έπαυσε να λειτουργεί,- μια και ολοκλήρωσε την
αποστολή του- ως ένας πανάξιος προπομπός υποδοχής των μεγάλων μεταρρυθμιστικών εξελίξεων της Πολεμικής μας Αεροπορίας και σ’ αυτό τον τομέα,
παραμένει ολοζώντανο. Ολοζώντανο, βέβαια, όχι μονάχα από την επαινετή επίτευξη της αποστολής του
στη διοίκηση και τον έλεγχο μιας πελώριας και σημαντικής εναέριας περιοχής, αλλά, και κυρίως, απ’ την καταξιωμένη συμβολή όλων των συναδέλφων που
υπηρέτησαν τόσο στο ίδιο, όσο και στις υπ’ αυτό μονάδες του.
Οι γνώσεις, η συλλογικότητα, η άγρυπνη συνείδηση,
ο θερμός πατριωτισμός και η αδιάκοπη προσήλωση
στο ξεχωριστό τους χρέος, κατά τη γνώμη μου, επαρκούσαν απολύτως για να το καταστήσουν ικανό να συλλάβει την επιταγή των καιρών και να δημιουργήσει
αυτή την υπέροχη παρακαταθήκη της αναγεννημένης
Αεράμυνας. Και χάριν της ιστορίας, ανεξάρτητα απ’ το
όνομά του, λόγω γεωγραφικού χώρου, ήταν το πρώτο
που δημιουργήθηκε, κι ως εκ τούτου είχε ζωηρότερη
την αίσθηση της ανάγκης για επιτυχία, σ’ όλες του τις
διαστάσεις, σ’ έδαφος κι αέρα.
Αλλά, η καρδιά ολόκληρης αυτής της παρακαταθήκης, ήταν το έμψυχο και σφυρηλατημένο «οπλοστάσιο», με πρώτους τους άξιους συναδέλφους. Αυτοί,
όλοι τους, έμπαιναν στο νόημα της δικιάς τους αποστολής, με πίστη κι αφοσίωση, με πνεύμα συνύπαρξης.
Κυρίως όμως με προπομπική δημιουργία, της οποίας η
εμπειρία με τις διαπιστώσεις, κι απ’ τις λοιπές, άμεσα
«ανήκουσες», σ’ αυτό δυνάμεις, αποτέλεσαν και την
ατράνταχτη βάση σ’ όσα επακολούθησαν. Όλοι τους

Του
Σωκράτη Τζαν. Σμυρνή
Υποπτεράρχου ε.α.

με σωφροσύνη και προνοητικότητα ανελάμβαναν τη
θαυμαστή ηθική της τελειότητας, που έδενε, πρώτα απ’
όλα, αυτούς τους ιδίους.
Όμως, αν και η μετακίνηση της έδρας του έχει ήδη
κλείσει κάποια χρόνια, έμεινε και κάτι πίσω ως επιβραβευμένο έμβλημα. Οι «συναδελφικές τους σχέσεις», οι
οποίες είχαν αντοχή να τους συνοδεύουν, και μετά την
αποστρατεία τους. Μάλιστα δε, με τα τόσ’ αξιόλογα
πλεονεκτήματα και των ηλεκτρονικών σελίδων, όλες
αυτές οι σχέσεις αναθερμαίνονται, μ’ επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, συναντήσεις, κι εκδρομές πάντοτε
όμως, κι από το –μοναχικό πλέον-2ο ΑΚΕΠ». Να το βλέπουν όπως κι αν είναι. γιατί έτσι αναβιώνουν μια ολόκληρη ζωή, μ’ αυτό το ετήσιο πέρασμά τους.. Το ίδιο
επαναλήφθηκε και φέτος την 25η Απριλίου, ημέρα Σάββατο, όπου είχα τη χαρά να συμμετάσχω με την ηλεκτρονική αναγγελία «2ο ΑΚΕΠ». Μια καλή κι έξοχη
πρωτοβουλία από καλούς κι άξιους συναδέλφους, με
πρώτο το μηχανικό Σεραφείμ Ντούλια, π’ ανέλαβε και
την όλη διοργάνωσή της.
Ήταν συνάντηση γεμάτη αναμνήσεις, εκεί στην τα-

βέρνα «ΤΟ ΚΥΜΑ» παραλία Αυλίδος, όπου κι ανανεώθηκαν υπέροχες στιγμές ως αργά τ’ απόγευμα. Δεν έλειψαν και οι συγκινητικές εκπλήξεις, οι αδελφικές πλέον,
κι από το χρόνο, αγκαλιές. Πολλοί ήταν απ’ την έναρξη
της δημιουργίας του όταν, κι εγώ, είχα την τιμή να επιλεγώ απ’ την τότε ηγεσία, ως διοικητής των. Τους ευχαριστώ όλους, αλλά κι εκεί, αργότερα, παράλληλα με
τα υπόλοιπα καθήκοντά μου στο Γενικό Επιτελείο, και
τα τελευταία χρόνια της καριέρας μου, πάλι ως διοικητής του.
Κατόπιν κι όλων αυτών, συγχαίρω όλους τους συναδέλφους, π’ ανταποκρίνονται σ’ αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία., καθ’ ότι όλοι τους, που τοποθετήθηκαν εκεί,
υπηρετούσαν, απ’ την πρώτη έως και την τελευταία
τους, σ’ αυτό, ημέρα, τις ίδιες αξίες και τα ίδια ιδεώδη,
υπό τη σκέπη αυτού του υπέροχου 2ου Αεροπορικού
Κέντρου Ελέγχου Περιοχής. Ανάμεσα στους άλλους, ας
το επαναλάβω, «σ’ αυτή την όμορφη, τη συγκινητική,
τη συναδελφική συνάντηση της 25ης Απριλίου 2015» και
οι: Χρήστου Παύλ., Τριανταφύλλου Κ., Ντούλιας Σερ.,
Σκυβαλάκης Αλ., Παναγιωτόπουλος Ιωάν., Σύρμπος
Μιχ., Μαλλιαρός Χρ., Μούκας Δημ., Τσιτσιμπίκος Σωτ.,
Παναγοπούλου Βίκυ, Στάμου Λάμπ., Μπαϊράμης
Κων/νος & Δέσποινα, Καπώλης Κων., Λιάκουρης Γεώρ.,
Δανιόλος, Ρομύλου Μιχ., Βελέντζας Ιωάν, Ζαγγανάς
Ανδρ., Παντελλάκης Εμ., Νικολάου Κων., Κατσούλης
Βασίλ., Κούτρας Ιωάν., Μωραϊτης Παν., Ρούλιας Λεων.,
Τσικνής Ιωάν., Ευθυμίου Ιωάν., Καμαράτος Μιχ., Κεφαλάς Νικ., Κοψοχειλάκος Νικ., Βούλγαρης Παν., Δημητρόπουλος Γεώρ., Λιάνης Παναγ., κ.ά.
Και του χρόνου ακόμα καλύτερα.
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✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη 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

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

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

✑ ΔΙΑΦΟΡ 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

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

ΕAN ΔΕΝ μιλάτε ΑΓΓΛΙΚΑ,
διαβάστε το παρακάτω
…Αγγλικό Κείμενο!
Αφιερωμένο, εξαιρετικά στους…..ξενομανείς,
που θέλουν να αφανίσουν την Ελληνική γλώσσα.
Ξέρεις ελληνικά; Τότε ξέρεις και αγγλικά!
Το παρακάτω άρθρο είχε δημοσιευτεί
πριν από καιρό σε βρετανικό περιοδικό τέχνης.
Αξίζει το κόπο να το διαβάσετε…!

Προς:

Αγία Παρασκευή

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού,
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού,
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
Κύριοι,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
Πτέραρχο κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω.
Η Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και συγκεκριμένα στο χώρο της διάγνωσης.
Η Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης, ως εξειδικευμένο κέντρο υπερηχογραφίας καλύπτει όλο
το φάσμα των υπερηχογραφικών εξετάσεων τόσο της κλασικής υπερηχογραφίας όσο και της έγχρωμης
Doppler υπερηχογραφίας (triplex).
H Mονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης στελεχώνεται από μια ομάδα ιατρών ακτινοδιαγνωστών,
εξειδικευμένων στο αντικείμενο της υπερηχογραφίας. Η Μονάδα μας είναι συμβεβλημένη με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου 53 και Αρτέμιδος, στο εμπορικό κέντρο Βεργίνα.
Η Μονάδα μας έχει τη δυνατότητα για τα μέλη σας και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι ασφαλισμένοι
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να μην τους επιβαρύνει με το ποσοστό που αναλογεί στον κάθε ασφαλισμένο ανά εξέταση ως
συμμετοχή, για το έτος 2014.
Τα μέλη σας και οι οικογένειες τους θα μπορούν να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε προγραμματισμένα ραντεβού. Τα ραντεβού θα πραγματοποιούνται σε άμεσο χρονικό διάστημα χωρίς καθυστερήσεις
και αναμονές, σεβόμενοι πάντα τον ασθενή.
Σε κάθε ασθενή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος έτσι ώστε οι επαναληπτικοί έλεγχοι να γίνονται πιο
εύκολα και αξιόπιστα.
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα και κατ’ οίκον εξετάσεων.
Συγκεκριμένα:
1. Υπερηχογραφικές εξετάσεις και triplex κατ οίκον σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής από ιατρούς της
Μονάδας Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης, στην τιμή των 100 ευρώ.
2. Ψηφιακή ακτινογραφία κατ’ οίκον σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής από εξειδικευμένους συνεργάτες μας.
Με εκτίμηση,
Για τη Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης,
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι,
Γεώργιος Ν. Κορμάς Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Ηλίας Α. Νάκος Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

“The genesis of classical drama was not symptomatic.
Aneuphoria of charismatic and talented protagonists showed
fantastic scenes of historic episodes. The prologue, the theme
and the epilogue, comprised the trilogy of drama while
synthesis, analysis and synopsis characterized the phraseology
of the text. The syntax and phraseology used by scholars,
academicians and philosophers in their rhetoric, had many
grammatical idioms and idiosyncrasies.
The protagonists periodically used pseudonyms. Anonymity
was a syndrome that characterized the theatrical atmosphere.D
The panoramic fantasy, the mystique, the melody, the
aesthetics, the use of the cosmetic epithets are characteristics
of drama.
Eventhrough the theaters were physically gigantic, there
was noneed for microphones because the architecture and
the acoustics would echo isometrically and crystal – clear.
Many epistomologists of physics, aerodynamics, acoustics,
electronics, electromagnetics can not analyze – explain the
ideal and isometric acoustics of Hellenic theaters even today.
There were many categories of drama: classical drama,
melodrama, satiric, epic, comedy, etc. The syndrome of
xenophobia or dyslexia was overcome by the pathos of the
actors who practiced methodically and emphatically. Acrobatics
were also eup3horic. There was a plethora of anecdotal
themes, with which the acrobats would electrify the ecstatic
audience with scenes from mythical and historical episodes.
Some theatric episodes were characterized as scandalous
and blasphemous. Pornography, bigamy, hemophilia, nymphomania, polyandry, polygamy and heterosexuality were dramatized in a pedagogical way so the mysticism about them
would not cause phobia or anathema or taken as anomaly
but through logic, dialogue and analysis skepticism and the
pathetic or cryptic mystery behind them would be dispelled.
It is historically and chronologically proven that theater
emphasized pedagogy, idealism and harmony. Paradoxically
it also energized patriotism a phenomenon that symbolized
ethnically character and phenomenal heroism.”
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη

Μαγνησία

Εθνικές Επέτειοι - εορτασμοί
- εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
α) Στις 07/05/2015 με πρόσκληση στο Α/Δ Στεφανοβικείου Ν. Μαγνησίας για την ημέρα μνήμης και τιμής της Αεροπορίας Στρατού, εκπροσώπησε το Παράρτημά μας με
κατάθεση δάφνινου στεφάνου ο Πρόεδρος της Ένωσης
Υπχός ε.α. Γρηγόριος Ιγγλέσης.
β) Στις 09/05/2015 με πρόσκληση του Περιφερειάρχη
Κωνσταντίνου Αγοραστού για τον εορτασμό των Εθνικών
Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Νανισμού
και του Φασισμού, εκπροσώπησαν των Εθνικών Αγώνων
και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Νανισμού και του Φασισμού, εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας με κατάθεση
δάφνινου στεφάνου ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπχός ε.α.
Γρηγόριος Ιγγλέσης, η Γραμματέας της Ένωσης Χα Σγου
Εριφύλη Τσίκα και ο Ταμίας της Ένωσης Σγός Ευάγγελος
Δρόσος.
γ) Στις 12/05/2015 με πρόσκληση της Πολιτιστικής
Εστίας Μικρασιατών της Ν. Ιωνίας του Ν. Μαγνησίας «ΙΩΝΕΣ» στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού στη μνήμη του Βυζαντίου, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον», εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπχός ε.α. Γρηγόριος Ιγγλέσης και η Γραμματέας της Ένωσης Χα Σγού Εριφύλη
Τσίκα.
δ) Στις 19/05/2015 με πρόσκληση του Περιφερειάρχη
Κωνσταντίνου Αγοραστού για την εκδήλωση της ημέρας
μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας με κατάθεση δάφνινου στεφάνου ο Πρόεδρος της Ένωσης, Υπχός ε.α. Γρηγόριος Ιγγλέσης και η Γραμματέας της Ένωσης Χα Σγού Εριφύλη
Τσίκα.
ε) Στις 20/05/2015 τελέστη Νεκρώσιμη ακολουθία και
ταφή του Ταξχου ε.α. Φράγκου Αθανάσιου στον Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου της Ν. Αγχιάλου εκπροσώπησαν το
Παράρτημά μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπχός ε.α. Γρη-

γόριος Ιγγλέσης και η Γραμματέας της Ένωσης Χα Σγού
Εριφύλη Τσίκα.
στ) Στις 23/05/2015 τελέστη Νεκρώσιμη ακολουθία και
ταφή του Σμχού ε.α. Πολύζου Ευάγγελου στον Ιερό Ναό
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ν. Ιωνίας Βόλου, εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας ο Πρόεδρος της Ένωσης
Υπχός ε.α. Γρηγόριος Ιγγλέσης, ο Αντιπρόεδρος Σμχος ε.α.
Σπυρίδων Καμνής και η Γραμματέας της Ένωσης Χα Σγού
Εριφύλη Τσίκα.
ζ) Στις 27/05/2015 με πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, το
Παιδαγωγικό τμήμα Προσχολικής Εκπαίευσης, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Μαγνησίας και τα κέντρα βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων (ΚΕΒΙΜΑΣΥ), για
την παρουσίαση του δίτομου έργου ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας ο Αντιπρόεδρος Σμχος ε.α. Σπυρίδων Καμνής και η Γραμματέας της Ένωσης Χα Σγού Εριφύλη Τσίκα.
η) Στις 07/06/2015 με πρόσκληση από τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν. Μαγνησίας για τον εορτασμό της ημέρας Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας
που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Βόλου, εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπχός ε.α. Γρηγόριος Ιγγλέσης και η
Γραμματέας της Ένωσης Χα Σγού Εριφύλη Τσίκα.
θ) Στις 08/06/2015 με πρόσκληση από τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν. Μαγνησίας για την τελετή
εγκαινίων του νέου Αστυνομικού Μεγάρου, εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπχός
ε.α. Γρηγόριος Ιγγλέσης.
Η Γραμματεία
Ο Πρόεδρος
Εριφύλη Τσίκα
Γρηγόριος Ιγγλέσης
Χα Σγού
Υπχος ε.α.

24-05-15: Στις Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (Επιμνημόσυνη Δέηση - Τρισάγιο - Κατάθεση Στεφάνων).
25-05-15: Στην εκδήλωση με την ευκαιρία της Επετείου της Άλωσης της Πόλης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Θεσσαλονίκης με ομιλητή τον κ. Γρηγόριο Κωσταρά ομότιμο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα
«Μνήμη και Λήθη της Ιστορίας».
07-06-15: Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της
«Ημέρας προς τιμήν των Αποστράτων της Ελληνικής
Αστυνομίας».
13-06-15: Στο Αντάμωμα Προσωπικού που υπηρέτησε στην 343 Μοίρα, με Αεροσκάφη F-5 A/B, με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ένταξή τους στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας
(Τρισάγιο - Κατάθεση Στεφάνου - Ομιλίες).

Λειτουργία Παραρτήματος
κατά την θερινή περίοδο
Η Λέσχη μας, θα παραμείνει κλειστή από ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 έως και ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2015.
Προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλέστε
στα τηλ. 2310 306635 - κινητό 6983 524013 (Πρόεδρος και 6983 524417 (Μέλος Δ.Σ.).
Σμχος (ΥΥΜ) ε.α. Ιωάννης Γιαπουτζίδης
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α./Παρ. Θεσσαλονίκης

Πάτρα

Τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές εορτές
1. 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 27 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα
19.00, πραγματοποιήθηκε στη λέσχη ομιλία
από τον συνάδελφο και μέλος του παραρτήματός μας Ασμχο ε.α. κ. Νικόλαο Αθανασίου με
θέμα «Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως».
Την ομιλία παρακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι μας από την τοπική κοινωνία.
β. Στις 9 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα

10.40 στην ημερίδα που διοργάνωσε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με το
κέντρο εθελοντών δοτών μυελού και οστών
Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) με θέμα
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΏΝ».
Το Παράρτημα εκπροσώπησε το μέλος Δ.Σ.
Επγος ε.α. κ. Ιωάννης Ζαχαράκης.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Χρόνης
Χρήστος Πανταζής
Ασμχος ε.α.
Σμχος ε.α.

Σας γνωρίζουμε ότι τα Γραφεία και η Λέσχη του παραρτήματος θα παραμείνουν κλειστά ως εξής:
Α. Γραφεία:
Από 20-07-2015 έως και 23-08-2015
Β. Λέσχη:
Από 03-08-2015 έως και 23-08-2015
Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του Δ.Σ.
στα τηλέφωνα:
Πανταζής Χρ. 6983523831, Χρόνης Βασ. 6983520568
Ζαχαράκη Ιωάν. 6983513953, Θεοδοσόπουλο Χαρ. 6983509211
Ματράκα Φίλ. 6983525354

Συγχαρητήρια επιστολή

Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. κ. Κων. Β. Ιατρίδη
Πρόεδρο
Αγαπητέ Φίλε Πρόεδρε,
Θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας να
γιορτάσετε τα 70 χρόνια απ’ την ίδρυση της Ένωσης.
Ιδιαίτερα σας συγχαίρω και σας τιμώ γιατί με την ευκαιρία αυτή τιμήσατε τους συναδέλφους παλαίμαχους
αεροπόρους, τους ελάχιστους που έχουμε απομείνει
και θα έλεγα και λησμονημένους.
Δεν θυμάμαι αν ποτέ στο παρελθόν να έγινε κάτι

70

Λειτουργία Παραρτήματος
κατά την θερινή περίοδο

παρόμοιο. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προ ετών
μου δόθηκε το ερέθισμα και έθεσα αυτό το θέμα με
άρθρο μου που δημοσίευσε η ΗτΑ σε τρεις συνέχειες,
με τίτλο «Εμείς και η Αεροπορική μας Ιστορία» σαν μεγάλη παράλειψη.
Θα ήταν χρήσιμο και από κάποια άποψη και διδακτικό
να το διαβάσετε, εάν φυσικά το Γραφείο Επιμέλειας
της ΗτΑ, διατηρεί σχετικό αρχείο.

χρόνια
ΕΑΑΑ

Άρχιζε με το Φ-377 Φεβρουαρίου 2001, 378 και 379.
Εάν δεν υπάρχει, το έχω εγώ και μπορώ να σας το
στείλω. Το έχω συμπεριλάβει σαν ξεχωριστό κεφάλαιο στο υπό έκδοση βιβλίο μου, με τίτλο «Το χρονικό
του Χρέους». Ελπίζω να το τελειώσω προ του τέλους
του τρ. έτους.
Εύγε λοιπόν κ. Πρόεδρε, σ’ εσάς και τους ευγενικούς και πρόθυμους συναδέλφους συνεργάτες σας.
Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς
Κωνσταντίνος Αθαν. Χατζηλάκος

1945-2015
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας

Επικήδειοι λόγοι

• Επγος (ΥΥΠ) Στέργιος Γκουδέλης
Γεννήθηκε το 1959 στις Σέρρες. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1977 (22η σειρά ΣΥΔ) και
αποστρατεύτηκε το 2005.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 1-6-2015
στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.
• Υπτχος (Ι) Γεώργιος Δαρμάρος
Γεννήθηκε το 1927 στα Χανιά. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1947 (19η σειρά Ικάρων)
και αποστρατεύτηκε το 1972.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 16-6-2015
στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.
• Σμχος (ΥΥΑ) Αναστάσιος Δελόπουλος
Γεννήθηκε το 1934 στη Καλυβάκια Ηλείας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (2η σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου.
Η κηδεία του έγινε στις 16-6-2015 στο Νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου.
• Επγος (ΕΑ) Βασίλειος Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1935 στο Κορωπί Αττικής.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (20η σειρά
ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου.
Η κηδεία στις 19-6-2015 στο Νεκροταφείο
Αμαρουσίου.
• Σμχος (ΤΥΜ) Θεόδωρος Δομόσογλου
Γεννήθηκε το 1931 στην Έδεσσα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1950 (2η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 21-6-2015
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.
• Αμχος Γεώργιος Καζάλης
Γεννήθηκε στους Λάκκους Κυδωνίας το
1938. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (8η
σειρά ΣΤΥΑ).
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών και ενός αγοριού.
Η κηδεία του έγινε στις 12-5-2015 στο Νεκροταφείο Λάκκων Κυδωνίας.
• Επγος (ΤΗΓ) Ευάγγελος Καραμούντζος
Γεννήθηκε το 1938 στην Καρυά Αργολίδας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958 (10η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1985.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας θυγατέρας. Η κηδεία τους έγινε στις
25-6-2015 στο Νέο Νεκροταφείο Λάρισας.
• Σγος (ΔΓΥ) Γεώργιος Κατσαντώνης
Γεννήθηκε το 1932 στους Γουργούσους
Αμαρίου Ρεθύμνου Κρήτης. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1951 (Μονιμοποίηση) και αποστρατεύτηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιού.
Η κηδεία του έγινε στις 25-6-2015 στο Νεκροταφείο Ηλιούπολης.
• Σγος (ΤΗΓ) Λάμπρος Κρίτσοβας
Γεννήθηκε το 1946 στην Λαμία. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1963 (15η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύτηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 24-6-2015
στο Νεκροταφείο Βύρωνα.
• Ανσγος (ΤΜΑ) Ζαχαρίας Κυριαζής
Γεννήθηκε το 1953 στο Άστρος Αρκαδίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1972 (24η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 20-6-2015
στο 1ο Νεκροταφείο Πάτρας.
• Απτχος (Ι) Αθανάσιος Μπανιάς
Γεννήθηκε το 1947 στον Πλάτανο Φαρσάλων. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1965 (41η
σειρά Ικάρων) και αποστρατεύτηκε το 1994.
Ως απόστρατος διετέλεσε Πρόεδρος του
ΔΣ/ΜΤΑ.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 15-6-2015
στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου.
• Σγος (ΤΥΗ) Αντώνιος Παπαδόπουλος
Γεννήθηκε το 1960 στο Άργος Αργολίδας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1977 (ανακατάταξη) και αποστρατεύτηκε το 2003.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 24-6-2015
στο Νεκροταφείο Ασίνης Ναυπλίου.
• Επγος (ΥΥΔ) Βασίλειος Τζανετάκος
Γεννήθηκε το 1944 στη Κελέφα Ιτίνου Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1963
(10η σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε
στις 17-6-2015 στη γενέτειρα του.

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εκφράζω ολόψυχα τις ευχαριστίες μου και
το σεβασμό μου προς όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Β’ χειρουργικής κλινικής
του 251 Γ.Ν.Α..
Ειδικότερα ευχαριστώ θερμά τον διευθυντή
για την επιτυχία της δύσκολης επέμβασής μου
καθως και τη βοήθεια όλου του επιτελείου του
για την πλήρη ανάρρωσή μου.
Τις ευχαριστίες μου θέλω να εκφράσω και
στην προϊσταμένη της 7 Α κλινικής καθώς και

στους χειρουργούς της καρδιο-θωρακοχειρουργικής κλινικής για τη συμβολή τους όταν τη
χρειάστηκα.
Στις μέρες μας που το νοσηλευτικό μας σύστημα νοσεί, το 251 Γ.Ν.Α. παραμένει πολύ
ψηλά και δίνει παράδειγμα προς μίμηση σε
όλους.

Στερνό Αντίο στον Σμήναρχο (ΥΥΑ) ε.α.
Γεώργιο Κοσκινά

Τ

ην 24η Μαΐο τρέχοντος έτους
έφυγε από κοντά μας, ένας
εξαίρετος συνάδελφος ο Γεώργιος Κοσκινάς απόφοιτος της
7ης σειράς ΣΥΔ με την ειδικότητα
Αμύνης Αεροδρομίων (Υπηρεσιών Υποστήριξης Αμύνης).
Σε όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής του υπηρεσίας υπήρξε
ένας έντιμος, φιλότιμος, αφοσιωμένος και πιστός στρατιώτης, φλογερός πατριώτης και
άψογος καθ’ όλα οικογενειάρχης.
Είχα την τύχη και την χαρά
να συνεργασθώ μαζί του, για
πολλά χρόνια, γνώρισα ένα άνθρωπο με μεγάλη ζωντάνια
πρόθυμο, φιλότιμο, πειθαρχημένο – μεθοδικό ικανό, με πρωτόγνωρη επαγγελματική επάρκεια σε όλους τους τομείς. Ακόμα και σε τεχνικά θέματα πάνω
στη συντήρηση των απαρχαιωμένων Α/Α όπλων ή προσφορά του, ήταν σημαντική και
πρωτοποριακή. Το όχι γι’ αυτόν
ήταν άγνωστη λέξη, πάντοτε
εύρισκε τρόπους να φέρει σε
πέρας την αποστολή του και
οι απόψεις του ήταν καθ’ όλα
σεβαστές και τεκμηριωμένες.
Γιώργο μου, δεν έχεις ανάγκη
από επαίνους και άλλα συναφή

για την περίπτωση αυτή λόγια.
Παντού απ’ όπου πέρασες, τόσο
στην στρατιωτική σου ζωή, όσο
και στην κοινωνική σου, άφησες
το ανεξίτηλο στίγμα, ενός πεισματάρη και δημιουργικού ανθρώπου που, έβαζε πάνω απ’
όλα και πρώτα το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό συμφέρον
και το καθήκον της υπηρεσίας
και μόνο.
Μαζί με την αγαπημένη σου
σύζυγο Βασιλική, τοπογράφο
μηχανικό δημιουργήσατε μια
υπέροχη και υποδειγματική οικογένεια, φέρνοντας στον κόσμο δύο θαυμάσια παιδιά. Τον
Νίκο οδοντίατρο και τη Μαρία
Τραπεζικό υπάλληλο, τα οποία
με τη σειρά τους σας χάρισαν
τρία (3) εγγόνια, τον Αντώνιο,
την Μαρία και τον Γεώργιο που,
είναι κατά κάποιο τρόπο και η
συνέχεια της καθ’ όλα δημιουργικής σας ζωής.
Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστε
κα πολυαγαπημένε μας Γιώργο
και ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Αχαϊκής Γης που, ήδη σε
σκεπάζει από τις 25η Μαΐου
2015.
Με άσβεστη αγάπη
Μιχαήλ Γκρίλλας
Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Οι συμμαθητές του Στέργιου Γκούδελη (22ας σειράς ΣΥΔ), που
συγκλονίστηκαν με την είδηση του θανάτου του, εκφράζουν την
μεγάλη τους λύπη γιατί έχασαν έναν συνάδελφο που ήταν αγαπητός
σε όλους, ευδιάθετος και πολύ καλός χαρακτήρας.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ευχόμαστε η ψυχή
του να αναπαύεται μετά των Αγγέλων.
Εκ μέρους των συμμαθητών του
Σμχος ε.α. Στέφ. Κούτσικος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Επισκέφθηκα το ΓΝΑ, πριν από λίγες ημέρες.
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την περηφάνια μου,
για το έργο που εκτελεί και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του, στον
τομέα της ανθρώπινης ζωής.
Σας χαιρετώ με τιμή
Ακριβός Δ. Τσολάκης
Αντισμήναρχος (Ι) ε.α.

ΔΩΡΕΕΣ
1. Από την κ. Αναστασοπούλου Στυλιανή ......................100 €
ως δωρεά, στη μνήμη του συζύγου της, Ηλία Αναστασοπούλου.
2. Από την κ. Νικάκου Ευαγγελία ...................................100 €
ως δωρεά, στη μνήμη του συζύγου της, Νικάκου Κωνσταντίνου.

Με εκτίμηση
Σγος ε.α. Γαλάνης Παντελής

Το Λογιστήριο
Κωνσταντινίδης Αθαν.
Επγος (ΥΟΚ)

Πότε επιτέλους οι Κυβερνώντες θα καθιερώσουν
ενιαία Εθνική Μεταναστευτική πολιτική ;;;
Εκ της ΕΑΑΑ

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ
«Η ΣΤΥΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣHΣ»
Ανακοίνωση ΗτΑ/Μαΐου 2015: Μία Απόφαση Διπλής Ανάγνωσης
+

Μ

Σ.Τ.Υ.Α ή Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α

ε αφορμή την σχετική ανακοίνωση του εκλεκτού
συναδέλφου κ. Α. Ανδρικόπουλου και ειδικότερα
τα περί δικαίωσης και παραίνεσης συνέχισης του αγώνα,
αισθάνθηκα την ανάγκη να δημοσιοποιήσω ορισμένες
απόψεις μου με σκοπό να συμβάλλω στην αντικειμενικότερη ενημέρωση των αναγνωστών, χωρίς κριτική
διάθεση έναντι των υποστηρικτών ή των πολεμίων του
πρόσφατου Νόμου 7783/24-04-2015 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ΚΟΛ της ΣΤΥΑ, με μόνη ουσιαστική αλλαγή
την τριετή φοίτηση, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Εκτιμώ ότι πρόκειται στην ουσία περί μίας συνήθους
«Πολιτικής Πράξης» που θυμίζει το γνωστό «Σάλπισμα
νομής τροφής στους ίππους…. ώστε αυτοί να αναστείλουν την πείνα τους μέσω της έξης …..και να….. παρατείνουν την διαιτητική αγωγή τους…» και θα συμφωνήσω απόλυτα με την διαπίστωση του αρθρογράφου
«….δυστυχώς καθυστέρησε τόσο πολύ που οι εξελίξεις
μας προσπέρασαν».
Όσο για το κόστος της τροποποίησης, επιφυλάσσομαι
για την ορθότητα του προοιμίου της υποσχετικής (ζ)
του νόμου «… Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού», διότι ένας επί πλέον χρόνος εκπαίδευσης
– παραμονής των δοκίμων στη Σχολή, αφενός αυξάνει
τις δαπάνες εκπαίδευσης και αφετέρου καθυστερεί την
αξιοποίηση του συγκεκριμένου τεχνικού δυναμικού από
την Π.Α. για διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Βέβαια
μειώνεται ανάλογα το μισθολογικό κόστος της ΠΑ για
την συγκεκριμένη περίοδο, και αν ελήφθησαν υπόψη,
αφενός το υποτονικό έργο της ΠΑ την συγκεκριμένη
περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου η
δυνατότητα ενσωμάτωσης της προβλεπόμενης (ΚΕΜ)
μετεκπαίδευσης των νέων σμηνιών από τις μονάδες
των, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τρίτου έτους
εντός της ΣΤΥΑ, τότε οφείλω να συγχαρώ τους συντάκτες
του νομοσχεδίου διότι τοιουτοτρόπως θα μειωθεί
ελαφρά το λειτουργικό κόστος της ΠΑ και στην ουσία
δεν θα καθυστερήσει πολύ η τοποθέτηση στη γραμμή
πτήσεων του νέου τεχνικού προσωπικού.
Επισημαίνω όμως την απουσία από το νομοσχέδιο
του σκοπού ή των στόχων της αύξησης του χρόνου εκπαίδευσης κατά ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος. Εκτιμώ
ότι είναι αδιανόητο να μην έχει θεωρηθεί τόσο η επιμήκυνση της εκπαίδευσης ως αναγκαία για την προσαρμογή
της παρεχόμενης τεχνολογικής εκπαίδευσης στις ραγδαίες και πολύπλευρες εξελίξεις της αεροπορικής επιστήμης και της υφιστάμενης τεχνολογίας του αεροπορικού όπλου, όσο και η αναγκαιότητα ποιοτικής αναβάθμισης της ραχοκοκαλιάς του τεχνικού δυναμικού
της Π.Α.. Αυτή η απουσία του σκοπού, προσωπικά με
προβληματίζει και με οδηγεί σε συνειρμούς πολιτικής
σκοπιμότητας συνοδευόμενης με δόση ανευθυνότητας
και επαγγελματικής ανεπάρκειας, ή ευφυέστατου ελιγμού
εικονικής ικανοποίησης και εκπαιδευτικής ασάφειας, με
προδιαγραφές διαιώνισης απατηλών ονείρων για ένα
κλάδο που του αξίζει αξιοπρεπής τουλάχιστον μεταχείριση.
Πιστεύω ότι εμείς οι παλαιότεροι, με σχετική πείρα
και ανιδιοτελή κριτική σκέψη, οφείλουμε να υποδεικνύουμε στους νεότερους την πραγματικότητα και να
παραθέτουμε ουσιαστικές βελτιωτικές προτάσεις, επικουρικά, με συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι με την

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ευχαριστώ το 251 ΓΝΑ. Τον Διευθυντή της Α’
Χειρουργικής, το λοιπό ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό της εν λόγω Κλινικής. Επίσης, δεν θα
ήθελα να αφήσω απ’ έξω το τμήμα αναισθησιολόγων.
Για τον υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας σας,
για την ακεραιότητά σας, τον επαγγελματισμό
σας, την ατομική και ξεχωριστή σας ηθική, σας
ευχαριστώ όλους εσάς και τον καθένα σας ξε-

Του
Δρ Γ. Γερούλη
Απτχου (Ι) ε.α.
ακαδημαϊκά μαθήματα, π.χ. μαθηματικά, φυσική, κλπ,
σε μεγάλη έκταση), ώστε σε περίοδο τριών ετών να
χωρέσει η στρατιωτική εκπαίδευση, η τεχνική εκπαίδευση
και πλήρης ακαδημαϊκή, ώστε ο απόφοιτος να θεωρείται
ανώτατης εκπαίδευσης.
Με δεδομένα όμως, αφενός την θέληση παραχώρησης
της δυνατότητας σε όσα στελέχη επιθυμούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευσή στην ειδικότητα
που η Π.Α. τους έδωσε και αφετέρου την Ευρωπαϊκά
οριζόμενη ελάχιστη ποσοτική εκπαίδευση για ΑΕΙ, (και
για ΑΤΕΙ & ΑΣΕΙ για τη χώρα μας), θα μπορούσε να δρομολογηθεί μία σχετικά εύκολη νομοθετική ρύθμιση, με
συνεργασία των υπουργείων παιδείας & ΥΕΘΑ, με την
οποία θα προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος αξιολόγησης και η διδαχή συγκεκριμένων μαθημάτων εντός
των παραγωγικών σχολών των Υπαξιωματικών όλων
των κλάδων των Ε.Δ., τα οποία θα υπάγονται στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση της ειδικότητας και θα αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων
(ECTS). Παράλληλα το πτυχίο των σχολών των υπαξιωματικών τριετούς εκπαίδευσης θα συνοδεύεται με το
αντίστοιχο συμπληρωματικό δίπλωμα (Supplement)
που δίδουν σήμερα τα ΑΤΕΙ, με περιγραφή των πιστωτικών
μονάδων, στις οποίες μπορούν να προσμετρήσουν και
ορισμένα εργαστήρια των σχολών. Στη συνέχεια ο
απόφοιτος θα δύναται να γραφεί σε αντίστοιχο ΑΤΕΙ ή
ΑΕΙ και να αποκτήσει τις υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες
που απαιτούνται για την απόκτηση του βασικού διπλώματος ανώτατης βαθμίδας εκπονώντας φυσικά και την
προβλεπόμενη πτυχιακή εργασία.
Επί πλέον η Π.Α ενδεχομένως να μπορούσε προδιαγράφοντας την μελλοντική της δομή και οροφή σε
αξιωματικούς, να καθορίσει τον αριθμό των αξιωματικών
που θα προέρχονται από τους υπαξιωματικούς, όχι
όπως γίνεται σήμερα με την απλή προσκόμιση ενός τυχαίου πτυχίου ΑΕΙ, αλλά με πτυχίο ΑΕΙ της ίδιας ειδικότητας
του υπαξιωματικού. Του στελέχους της που εξάντλησε
τις βαθμίδες εκπαίδευσης παράλληλα με την αποκτηθείσα
στην πράξη τεχνολογική εμπειρία, ώστε να είναι πολλαπλά ωφέλιμος στο όπλο και στον εαυτό του. Αυτό
σε συνδυασμό με την σημερινή τάση αύξησης των
ορίων συνταξιοδότησης των στελεχών εκτιμώ ότι θα
πρέπει να προβληματίσει σοβαρά το ΥΕΘΑ και να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρών μελετών και μακρόπνοου
σχεδιασμού για το ανθρώπινο δυναμικό.
Ελπίζω οι σκέψεις μου να εγείρουν εποικοδομητική
συζήτηση και αξιοκρατικό σχολιασμό για το καλό της
ΣΤΥΑ και της ΠΑ και όχι για υπεράσπιση προσωπικών ή
κλαδικών αβασάνιστων φιλοδοξιών που ειδικά αυτή
την εποχή οφείλουμε να εκλείψουν.

μορφή συνδικαλιστικών αγωνιστικών παρορμήσεων, ειδικά δε όταν απευθύνονται σε νεαρά στελέχη που η
παρόρμηση υπερέχει της μεστής κριτικής σκέψης, με
πολύ αρνητικότερα αποτελέσματα σε περίπτωση μη
εκπλήρωσης των προσδοκιών τους, ειδικότερα δε όταν
αυτές δεν συνάδουν με το έργο που οφείλουν να παράσχουν στον εργοδότη τους σύμφωνα με τον όρκο
και τις εκάστοτε ανάγκες του όπλου.
Αναμφίβολα όμως θα πρέπει η ΠΑ να επιδιώκει σε
όλους τους τομείς εκπαίδευσης το «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»
και να παρέχονται αξιοκρατικά οι δυνατότητες της διάκρισης σε όλα τα επίπεδα εναρμονισμένες με τις
εκάστοτε εξελίξεις και απαιτήσεις. Εδώ σίγουρα έχει
λόγο η επιπρόσθετη εκπαίδευση, αρκεί να είναι στοχευμένη, ανταποδοτική και εφικτή.
Τέλος επικεντρώνοντας στο «δια ταύτα» αναρωτιέμαι
αν η τροποποίηση του νόμου προσβλέπει σε μια αναβαθμισμένη «ΣΤΥΑ +», εκσυγχρονισμένη και προσαρμοσμένη στην σημερινή τεχνολογική αναγκαιότητα της
Π.Α.. Αν ναι, τότε σίγουρα η είσοδος της πληροφορικής
μόνο δεν φθάνει, αλλά έγινε η αρχή και ευχόμαστε
καλή επιτυχία στον επιχειρούμενο εκσυγχρονισμό εντός
χαλεπών καιρών. Προτείνεται δε να εξετασθεί από
τους αρμοδίους η δυνατότητα προσαρμογής της διδακτέας ύλης και της αξιολόγησης με την αντίστοιχη της
EASA, (παλαιότερα κατά JAR), ώστε τουλάχιστον να
εναρμονισθεί το πτυχίο των τεχνικών με αυτό των τεχνικών της ΥΠΑ (π.χ. ΕΑSA Part 66 Certifying Staff) με
ανάλογη νομοθετική ρύθμιση και ευρύτερα οφέλη σε
πολλούς τομείς που δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί
επί του παρόντος.
Αν όμως ο νέος νόμος υποθάλπει ελπίδες σαν αυτές
του κ. Σμηνάρχου που ευελπιστεί ότι άνοιξε ο δρόμος
για να μετατραπεί η ΣΤΥΑ σε Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α (Ανώτατο Στρατιωτικό Τεχνολογικό Ίδρυμα Αεροπορίας), θα ήθελα
να υπενθυμίσω σε όλους τους αναγνώστες ότι αν και η
αεροπορία γεννήθηκε για να ΥΨΙΚΡΑΤΕΙ τα στελέχη της
οφείλουν να είναι προσγειωμένα. Η συνθήκη της Bologna
που υπέγραψε και η χώρα μας το 2005 προέβλεπε μεν
στο πλαίσιο της προσπάθειας Ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης
έως το 2010 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακαδημαϊκό
πρόγραμμα σπουδών δύο κύκλων (two cycle system)
με τριετή παροχή γνώσεων βασικού πτυχίου και συνέχιση
κύκλου μεταπτυχιακών τα επόμενα έτη, αλλά
η μορφή της τεχνικής εκπαίδευσης (επαγγελματικής εξειδίκευσης) που παρέχει σήμερα η
ΣΤΥΑ δεν μπορεί επ’ ουδενί να συρρικνωθεί
✔ Να παραδεχθείς την ενοχή σου.
προς όφελος της ακαδημαϊκότητας (απαιτούνται
✔ Να κόψεις μια συνήθεια.
τουλάχιστον 180 πιστωτικές μονάδες ακαδη✔ Να αγαπήσεις τον εχθρό σου.
μαϊκής εκπαίδευσης Χ 30 ώρες εκάστη), και εις
✔ Να σκεφθείς λογικά.
βάρος της κύριας αποστολής της, (εισάγοντας
✔ Να ομολογήσεις την άγνοιά σου.
✔ Να αναβάλεις μια τιμωρία.
✔ Να γερνάς χαριτωμένα.
✔ Να κάνεις υπομονή χωρίς να βιάζεσαι.
✔ Να περιμένεις χωρίς ανυπομονησία.
✔ Να είσαι αδιάφορος στο γελοίο.
✔ Να αποφασίζεις χωρίς προκατάληψη.
χωριστά, για την αντιμετώπισή σας στο πρόβλημα
✔ Να υποφέρεις χωρίς παράπονο.
που είχα.
✔ Να ξέρεις να σωπαίνεις.
Μέσα στους χαλεπούς και σκοτεινούς καιρούς
✔ Να μισείς την αμαρτία, αλλά να αγαπάς τον αμαρτωλό.
που ζούμε, κύριε Διευθυντά, τόσο εσείς όσο και
✔ Να αυτοσυγκεντρώνεσαι μέσα στο θόρυβο.
η ομάδα σας είστε ένα φωτεινό παράδειγμα.
✔ Να δέχεσαι το μίσος χωρίς πίκρα.
Μετά τιμής
✔ Να αδελφώνεσαι χωρίς να χάνεις την προσωπικότητά σου.
Άσμχος (ΤΥΑ) Εν Αποστρατεία
✔ Να υπηρετείς χωρίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ και χωρίς ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.
Στέφος Χαράλαμπος
Arthur Foster

Πράγματα δύσκολα να γίνουν...
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«Ἕλληνας εἶμαι, ᾽ωρέ...!»
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Στεκόμουν τότε πρό τοῦ διασήμου φαρμακείου «Π.
Μπακάκος» καί θαύμαζα τό νέο τεχνολογικό ἐπίτευγμα:
νά ἀνεβαίνεις, νά κατεβαίνεις, χωρίς νά κινεῖς τά πόδια
σου. Νά σέ ἀνεβάζουν καί νά σέ κατεβάζουν μόνες τους
οἱ κυλιόμενες σκάλες. Δίπλα μου ἦταν δύο νεανικά ἀποπλύματα. «Τεντυμπόυς» τούς ἔλεγαν τότε ἤ «τσιρολεμέδες» στήν βαρειά ἀργκό. Σιχαινόταν μύγα νά καθίσει
πάνω τους. Οἱ ἐν λόγω τύποι χασκογελοῦσαν μέ τόν
φόβο κάποιων γυναικῶν πού, κατά τήν προσπάθειά τους
νά «ἀποβιβασθοῦν» παραπατοῦσαν. Κάποιες ἔβγαζαν
καί παροξύτονες τσιρίδες. Καί οἱ «τσιρολεμέδες» ἔκαναν
χάζι καί τούς πετοῦσαν περιπαικτικές φράσεις.
Καί ξαφνικά τό «τοπίο» ἄλλαξε. Οἱ κυλιόμενες σκάλες
ἀνέβαζαν ἄλλου τύπου φορτίο. Στήν ἀρχή φάνηκε ἕνα
κόκκινο φέσι, μετά μιά πυκνή χαίτη, ἀκολούθως μιά
κεφαλή μέ μύστακα μιά πιθαμή, μιά γκλίτσα ἁπλωτή
στή ράχη, φέρμελη χρυσοκέντητη, πουκάμισο λευκό καί
στῆθος λάσιο ἀνδρουτσικό, ζώνη πολύθηκη καί φουστανέλλα πολύπτυχη. Καί τέλος κάλτσες μάλλινες λευκές
(«χολέβες» στήν ποιμενική γλώσσα), μέ ὑστερόγραφο
τσαρούχι γυριστό μέ φούντα σάν ἀνθισμένο τριαντάφυλλο.
Ὅλοι παρακολουθούσαμε τό θέαμα ἐνεοί, ἄλαλοι,
ἔκθαμβοι δηλαδή. Προσωπικά εἶχα τήν αἴσθηση ὅτι
ξαναζωντάνεψε τό ᾽21. Οἱ «τσιρολεμέδες» δίπλα μου,
νομίζοντας ὅτι τό πράγμα σήκωνε πλάκα, ἀναβόησαν:
– Τί εἶναι αὐτός, ρέ;
Καί ὁ «αὐτός» μέ περιφρονητικό βλέμμα, πού σάν γομολάστιχα τούς ἔσβησε ἀπό προσώπου γῆς, τούς ἀποκρίθηκε ἀγέρωχα:
– Ἕλληνας εἶμαι ᾽ωρέ! Ἐσεῖς τί εἶστε;
Τά κλάσματα ἀνθρώπου δέν μποροῦν νά εἶναι τίποτε.
Τό πολύ νά γίνουν «προοδευτικοί» γιά νά ἐξασφαλίσουν
– χάρη σέ μιά ταμπέλλα– κάποια θέση στό «βολευτικό»
σύστημα, πού –κακῆ τῆ τύχη– καθιερώσαμε, χάρη στήν
ἀπόλυτη κυριαρχία τῆς κλίκας καί τῆς συνομοταξίας τῶν
περιτριμμάτων, τῶν παρασαρκωμάτων καί τῶν περικαθαρμάτων. Καί πρός ἄρσιν παρεξηγήσεων διευκρινῶ:
κάθαρμα ἤ περικάθαρμα εἶναι πᾶν τό ἀποβαλλόμενο ἤ

Του
Σαράντου Ι. Καργάκου
Ιστορικού - Συγγραφέως

Γιά νά πάψει ἡ λέξη Ἑλλάς νά
συντάσσεται μέ τήν ντροπή.
ἀπορριπτόμενο –κυρίως στή θάλασσα– μετά ἀπό θυσία
καθαρμοῦ ἤ ἐξαγνισμοῦ, προκειμένου νά ἀποβληθεῖ κάποιο ἄγος.
Ὅταν, λοιπόν, τά περικαθάρματα (ἀργότερα ὁ ὅρος
πῆρε τή σημασία τοῦ σκουπιδιοῦ) γίνονται καθεστώς,
ποῦ νά βρεῖ θέση ὁ Ἕλληνας ὁ αὐθεντικός, ὁ Καραϊσκάκειος
ἤ ὁ Μακρυγιαννικός; Ποιός τολμᾶ σήμερα νά μνημονεύσει
τά ὀνόματα τοῦ Βελισσαρίου, τοῦ Παπακυριαζῆ, τοῦ
Μανωλίδη, τοῦ Ἰατρίδη καί τῶν λοιπῶν εὐάθλων μαχητῶν
τῆς ἐθνικῆς ἐποποιίας 1912-1913; Ποιός τολμᾶ νά μιλήσει
γιά Ἀλέξανδρο Διάκο, γιά Φριζῆ, Δαβάκη καί Κατσιμῆτρο
ἤ γιά τόν ταγματάρχη Κωνσταντῖνο Βερσῆ; Τί ξέρουν γι᾽
αὐτούς ὅλοι αὐτοί οἱ ἀλλοπρόσαλλοι νεαροί πού παρι-

στάνουν τούς ἐπαναστάτες γιά νά γίνουν μετά ἀπό λίγο
καρεκλοκράτες, καναλοκράτες, γραφειοκράτες καί διά
βίου «κεκράκτες»;
Εἶναι πολλά πού μέ πικραίνουν στόν τόπο αὐτό σέ
βαθμό τέτοιο πού πρό πενταετίας εἶχα πάρει τήν ἀπόφαση
νά φύγω ἔξω ἀπ᾽ ἐδῶ, ὅπου οὐσιαστικά κυριαρχεῖ ὁ
«ὀξαποδῶ», καί νά ἐγκατασταθῶ στό Καργκέζε τῆς Κορσικῆς ἤ στό Τόμιντουλ τῆς Σκωτίας. Ἐκεῖ δέν θά αἰσθανόμουν ἐνοχή τό νά λέω ὅτι εἶμαι Ἕλληνας. Σήμερα βλέπω
τό ζήτημα διαφορετικά. Μιά τέτοια στάση θά ἦταν λιποταξία. Θά μείνω ἐδῶ καί θά μιλῶ ἤ θά γράφω γιά τούς
ὑπέροχους Ἕλληνες τοῦ χθές. Ὄχι ὅτι λείπουν τέτοιοι καί
σήμερα. Δέν λείπουν, ἁπλῶς τούς καλύπτουν. Ὅταν οἱ
κράκτες καί οἱ κεκράκτες θά μιλοῦν γιά Χατζατζάρηδες,
ἐγώ θά μιλάω γιά ἥρωες, χωρίς νά σημαίνει ὅτι θά
κρύβω τά ὅποια στίγματα ἤ κρίματα. Οὐδείς ἔπραξε
ἔργα μεγάλα καί θαυμαστά ἀκηλίδωτος. Ἀκηδίλωτοι
μπορεῖ νά μείνουν ὅσοι δέν ἔπραξαν τίποτε.
Συνεπῶς αὐτοί πού ἀναζητοῦν τό πολιτικό στίγμα
μου, ἄς μήν τό ψάχνουν στό παλαιολιθικό διώνυμο
«ἀριστερός»- «δεξιός». Τό στίγμα μου προσδιορίζεται
ἀπό τή λέξη «Ἕλληνας», ὅσο κι ἄν μοῦ κοστίζει αὐτό.
Καί φυσικά Ἕλληνας ὄχι ὅπως τόν προσδιορίζει ὁ Σουρῆς,
διότι παιδιόθεν ἄχρι γήρατος δουλεύω σάν σκυλί. Φρονῶ
ὅτι γιά νά σωθοῦμε χρειάζεται μιά νέα πολιτική πού νά
περιέχει ἀγάπη καί πόνο γιά τήν πατρίδα. Χωρίς αἴσθημα
πατρίδος ὁ λαός οὐδέν κατορθοῖ. Μπορεῖ νά ἀλαλάζει ἤ
νά βελάζει, ἀλλά θά μεταιοπονεῖ. Σήμερα ἐνεργοῦμε,
πολίτες καί πολιτικοί, σάν νά ἔχουμε τήν ἐπιθυμία τοῦ
θανάτου. Εἰλικρινά, θά ἤμουν εὐτυχής ἄν ἔβλεπα κάποια
στιγμή ἕναν ἀρειμάνιο πολιτικό (κι ἄς μή φοράει φουστανέλλα) νά βροντοφωνάζει:
– Ἕλληνας, εἶμαι, ᾽ωρέ...».
Γιά νά πάψει ἡ λέξη Ἑλλάς νά συντάσσεται μέ τήν
ντροπή.

Το Πανθεον των Ηρωων
της Πολεμικησ Αεροποριασ
Σμηναγός
ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ

Υποσμηναγός
ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Ιωάννου

του Ευσταθίου

Γεννήθηκε το 1917 στη Χειμάρρα.
Το Σεπτέμβριο του 1936 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας
(τμήμα αξιωματικών) και αποφοίτησε τον Αύγουστο του
1939 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού και πτυχίο χειριστή. Έλαβε μέρος στις
επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού - Γερμανικού Πολέμου του 1940-41.
Το 1941, μετά την γερμανική εισβολή, διέφυγε
στη Μέση Ανατολή όπου συνέχισε την πολεμική
δράση του.
Εξαφανίστηκε στις 15 Ιουνίου 1943 στην περιοχή
Σίντι Μπαράνι της Δυτικής Ερήμου κατά την εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής περιπολίας προστασίας νηοπομπής στη Μεσόγειο, όταν λόγω
βλάβης του κινητήρα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αεροπλάνο του Hurricane της 336ης Μοίρας
Διώξεως με αλεξίπτωτο.

Γεννήθηκε το 1921 στον
Μπράλο Φθιώτιδας.
Το Σεπτέμβριο του 1940 κατατάχθηκε στη Σχολή Αεροπορίας
(τμήμα υπαξιωματικών). Μετά
την κατάρρευση του Ελληνικού
Μετώπου (1941), έφυγε για τη
Νότια Ροδεσία, όπου συνέχισε
την εκπαίδευσή του στο εκεί Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα (ΕΕΤΝΡ) και τον Ιούλιο
του 1942 ονομάστηκε σμηνίας χειριστής. Πήρε
μέρος στις επιχειρήσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Σκοτώθηκε στις 23 Ιουνίου 1947 σε πολεμική αποστολή στην περιοχή Καϊμακτσαλάν με αεροσκάφος
Harvard της Αεροπορικής Βάσεως Σέδες και παρατηρητή τον Υποσμηναγό Νεοχωρίτη Χαράλαμπο, όταν
το αεροσκάφος τους, χτυπημένο από αντιαεροπορικά πυρά, προσέκρουσε στο έδαφος και καταστράφηκε.
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Υποσμηναγός
ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του Ανδρέα
Γεννήθηκε το 1915 στα Ματζαβινάτα Κεφαλληνίας.
Τον Οκτώβριο του 1938 κατατάχθηκε στη Σχολή εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού Κερκύρας. Αποφοίτησε
τον Ιούλιο του 1939 με το βαθμό του
Έφεδρου ανθυπασπιστή. Τον επόμενο χρόνο (Απρίλιος 1940) απέκτησε
πτυχίο χειριστή και μετατάχθηκε στην
Αεροπορία ως έφεδρος αρχισμηνίας όπου πήρε μέρος στις
επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Σκοτώθηκε στις 23 Ιουνίου 1947 κατά τη διάρκεια πολεμικής αποστολής εκτελώντας ως παρατηρητής τακτική
αναγνώριση στην περιοχή Καϊμακτσαλάν με αεροσκάφος
Harvard της Αεροπορικής Βάσεως Σέδες και χειριστή τον
Υποσμηναγό Ταγκαλάκη Γεώργιο, όταν το αεροσκάφος
προσέκρουσε μετά από βύθιση στο έδαφος και συνετρίβη.
Εκ της ΕΑΑΑ

