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ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ 2015

Ό

Η συμβολή του
ελληνικού αλφαβήτου
στον πολιτισμό μας

ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΥ (Ι)
ΚΩΝ. ΙΑΤΡΙΔΗ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΚΤΗ ΔΑΥ

πως είναι γνωστόν, ύστερα από αβάσιμη έγκληση
που υποβλήθηκε εναντίον μου από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΕΑΑΑ Ασμχο εα. Ιωαν. Κρανιά για δήθεν
συκοφαντική δυσφήμισή του δια του Τύπου από μέρους
μου, ασκήθηκε εναντίον μου ποινική δίωξη και μάλιστα
χωρίς νομικό και ουσιαστικό έρεισμα, εφαρμόστηκε η
αυτόφωρη διαδικασία.
Άμεσα, κατά παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών
μου δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητάς μου, κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο η «είδηση», με ευδιάκριτα στοιχεία προσβλητικής επιχαράς.
Προς αποκατάσταση της αντικειμενικής πραγματικότητας, επιθυμώ να πληροφορήσω τα μέλη της ΕΑΑΑ
ότι, για τη συγκεκριμένη υπόθεση Αθωώθηκα παμψηφεί
και μάλιστα με απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα
της έδρας, ελλείψει στοιχείων πράξεως.
Ομοίως, κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθούν τα μέλη
της ΕΑΑΑ ότι, στο πλαίσιο της σύνθετης πολεμικής που
υφίσταμαι, υποβλήθηκε εναντίον μου έγκληση από τον
κ. Κασσαβέτη και ασκήθηκε ποινική δίωξη για Δήθεν
συκοφαντική δυσφήμιση.
Και για την υπόθεση αυτή Αθωώθηκα ομοίως παμψηφεί, ελλείψει πράξεως και πάλι ύστερα από απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας (αβάσιμη
έγκληση).
Μέχρι σήμερα πάντως, δεν έγινα αποδέκτης συγγνώμης και πρότασης καταλλαγής (από τους κ. Κρανιά
και κ. Κασσαβέτη).
Η αξιολογική στάθμιση των συμπεριφορών που επεδείχθησαν, ανήκει στην έμφρονα κρίση του κάθε μέλους
μας.
Θέλω να διαβεβαιώσω τα μέλη μας ότι θα συνεχίσω
αταλάντευτος, την υλοποίηση των στόχων που θέσαμε
με το Σχέδιο Δράσης.
Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

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

✒

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΑΑΑ την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και διευκρινήσεις στη σελίδα 3

Του
Γεωργίου Μπαμπινιώτη
Καθηγητή της Γλωσσολογίας,
τ. πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αθηνών

Η

περίπτωση τού ελληνικού αλφαβήτου είναι ενδιαφέρουσα για
τη γενικότερη προσέγγιση τού
θέματος τής γραφής, διότι ο ελληνικός
πολιτισμός υπήρξε ένας κατεξοχήν «πολιτισμός τού γραπτού λόγου». Είναι
ένας πολιτισμός που δεν νοείται «ερήμην» των κειμένων του, δηλ. έξω από
την έκφραση, τη μετάδοση και τη διάδοση των πνευματικών κατακτήσεων
και προβληματισμών των Ελλήνων σε
όλους τους χώρους.
Συνέχεια στη σελίδα 6

Η ΕΑΑΑ εύχεται
στα μέλη της
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
και ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!!

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

Ε.Α.Α.Α.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ .. 0
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ..... 0
Μέσω τηλεφωνικού κέντρου:
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

Τριήμερη Εκδρομή της ΕΑΑΑ
στη Φλώρινα
29-30-31 Αυγούστου
για τις Εκδηλώσεις στο όρος Βίτσι την Κυριακή 30 Αυγούστου
στη μνήμη των πεσόντων ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων
Για το σκοπό αυτό όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία της ΕΑΑΑ από 3/8 έως
14/8 και από 10οο έως 13οο καθημερινά για περισσότερες πληροφορίες.
Η συμμετοχή στην εκδρομή εξασφαλίζεται απ’ όλους τους ενδιαφερόμενους εφόσον πληρωθεί το ανάλογο
χρηματικό ποσό με σειρά προτεραιότητας και όχι μόνο τηλεφωνικά.
Εκ της ΕΑΑΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr
EKΔΟΤΗΣ
Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κων. Ρώτας, Ασμχος (ΤΗ) ε.α.
rotasK39@gmail.com
6983506596 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός ε.α. (ΥΟΚ)

Ανακοίνωση
Αναστολή λειτουργίας δραστηριοτήτων ΣΕΠΑ
θερινής περιόδου 2015
Γνωρίζεται ότι κατόπιν απόφασης ΔΣ/ΣΕΠΑ,
αναστέλλονται λειτουργίες δραστηριοτήτων
εκμεταλλεύσεων ως κατωτέρω, λόγω χορήγησης κανονικών αειών στο προσωπικό του
συγκροτήματος και στο υπαλληλικό προσωπικό των συνεργαζομένων εταιρειών:
α. Α’ και Β’ πολυκαταστήματα, πρατήριο
τροφίμων (S/M), ραφείο, υποδηματοποιείο,

κρεοπωλείο, οπωροπωλείο, ιχθυοπωλείο και
κομμωτήριο θα παραμείνουν κλειστά από
Δευτέρα 10/08/15 έως και Σάββατο
29/08/15.
β. Το πρατήριο καυσίμων και οι γενικές
αποθήκες θα παραμείνουν κλειστά από Δευτέρα 10/08/15 έως και Σάββατο 22/08/15
ενώ θα υπολειτουργούν από 24/08/15 έως

28/08/15 με πρωινό ωράριο κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή).
γ. Οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες θα υπολειτουργούν με βασικό πυρήνα
προσωπικού προς εξυπηρέτηση δικαιούχων
- μονάδων.
Χειριστής θέματος
Ασμχος (Ο) Αμαλία Ανδριανοπούλου

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
9/7/2015 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 14/7/2015.
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 λεω-

φορείου 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.»

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

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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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ 2015
1. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα αρχίσει από τη Δευτέρα 3/8/2015 και ώρα
10:00 και θα περατωθεί στις 13:30 στις 31/8/2015.
Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου,
η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα απο10:00 έως 13:30 με την
επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητος (ΕΑΑΑ) του μέλους. Η αίτηση μπορεί να
αποσταλεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (προς ΕΑΑΑ Χαλκοκονδύλη 5,
Τ.Κ. 10677 Αθήνα) η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακή ταυτότητος του μέλους της ΕΑΑΑ.
Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της ΕΑΑΑ, στα Παραρτήματα .και
θα δημοσιευθεί στην ΗτΑ.
Οι εκλογές διεξάγονται υπό τη προϋπόθεση, ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον
δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις του Δ.Σ, σύμφωνα με το νόμο.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου δεν κωλύονται
να θέσουν υποψηφιότητα και για μέλος του Δ.Σ.
Η εκλογή διενεργείται δια ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο αναγράφονται χωριστά
τα ονόματα των υποψηφίων προέδρων, χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροέδρων και χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων μελών.
Ο έλεγχος της νομιμότητας των υποψηφίων και η ενημέρωση τους πραγματοποιείται
από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εντός δεκαημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής
των υποψηφιοτήτων και όχι αργότερα από τις 10 Σεπτεμβρίου 2015.
Ενστάσεις επί της νομιμότητας υποβάλλονται εντός 2ημέρου από της ενημερώσεως
των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 5ημέρου από της υποβολής
τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Δικαίωμα του εκλέγειν κα εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά, ορφανικά και
προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΑ με τους εξής περιορισμούς:
- Για τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
βαθμού Απτχου ή Υπτχου.
- Τα ορφανικά μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις
προέδρου και αντιπροέδρου.
2. Οι εκλογικοί κατάλογοι στους οποίους αναγράφονται τα τακτικά, ορφανικά και
προαιρετικά μέλη θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και να έχουν διορθωθεί με μέριμνα
του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ μέχρι 5-11-2015 προκειμένου να είναι έγκαιρα στις εφορευτικές
επιτροπές.
3. Μέχρι 10-9-2015 πρέπει να έχουν ορισθεί οι εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική
και Εκλογικών τμημάτων.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Εφορευτικές Επιτροπές των Εκλογικών
Τμημάτων της ΕΑΑΑ στην Αθήνα αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως μεταξύ
των προτεινομένων από τους υποψηφίους, μελών της ΕΑΑΑ, που διαμένουν στο
λεκανοπέδιο αττικής.
Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων Παραρτημάτων αποτελούνται
επίσης από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το
Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως, μεταξύ των προτεινομένων από τους υποψηφίους
μελών της Ένωσης που κατοικούν στο νομό του εκλογικού τμήματος.
Για τον ορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε υποψήφιος μπορεί να προτείνει
μέχρι τρία (3) άτομα.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δεν μπορεί να είναι μέλη των
Εφορευτικών Επιτροπών.
Πρόεδρος της κάθε Εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από τον ανώτερο ή
αρχαιότερο μέλος προ της αποστρατείας. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους
της Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής ο αναπληρωτής ορίζεται από το Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους Εφορευτικής επιτροπής Τμήματος ο
αναπληρωτής ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Στα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Εφορευτικών
Επιτροπών θα χορηγηθεί χρηματικό ποσό εκατό (100 ) ευρώ, για αντιμετώπιση
των εξόδων κινήσεως.
4. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν, μπορούν να προσκομίσουν σύντομο βιογραφικό
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδος
και μέχρι διακόσιες (200) λέξεις, στο οποίο θα μπορούν να καταχωρήσουν και τις

απόψεις τους, όσον αφορά την επίλυση των κλαδικών θεμάτων. Τα βιογραφικά
πρέπει να έχουν επιδοθεί στον υπεύθυνο εκδόσεως της εφημερίδος μέχρι και 7 Σεπτεμβρίου 2015.
5. Εκλογές στα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ δεν προβλέπονται από το Νόμο.
Τα Παραρτήματα εφόσον το επιθυμούν, κατά την κρίση τους και με δική τους
ευθύνη, όποτε επιθυμούν, μπορούν να προβούν σε σφυγμομετρήσεις, με ενιαία
ψηφοδέλτια που οι υποψήφιοι θα τίθενται με αλφαβητική σειρά, με τον τρόπο που
επιθυμούν, εφόσον τα υποψήφια μέλη είναι πάνω από οκτώ(8), και χωρίς την επιβάρυνση του Προϋπολογισμού των Παραρτημάτων
Τα αποτελέσματα των σφυγμομετρήσεων αυτών μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων, θα τίθενται υπόψη του ΔΣ/ΕΑΑΑ, το οποίο εφόσον επιθυμεί θα τα λαμβάνει
υπόψη ή όχι, για το διορισμό των ΔΣ των Παραρτημάτων, σύμφωνα με το Ν
1911/1990.
6. Επιμέρους λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις «ΗτΑ» και δι’ εγγράφων προς τα
Παραρτήματα της ΕΑΑΑ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Πρέπει να προσέλθετε να ψηφίσετε όλοι διότι η δύναμή μας είναι η μαζικότητά
μας και η συμμετοχή μας. Μαζική προσέλευση στις κάλπες της 15ης Νοεμβρίου 2015
σημαίνει Ενότητα, σημαίνει Δύναμη.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2015
ΑΘΗΝΑ

/

/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................................................................................
ΟΝΟΜΑ: .............................................................................................................
ΒΑΘΜΟΣ: ...........................................................................................................
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΑΑΑ: .......................................................................................
ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ................................................................................................
ΤΑΧ. ΤΟΜΕΑΣ: .....................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: .................................. ΚΙΝΗΤΟ:..........................................
1. Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να υποβάλω υποψηφιότητα για την εκλογή μου
στο νέο Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.
α) Για τη θέση του Προέδρου
β) Για τη θέση του Αντιπροέδρου
γ) Για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.

❏
❏
❏

2. Συνημμένα υποβάλλω για δημοσίευση στην «ΗτΑ»:
α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
β) Πρόσφατη φωτογραφία

❏
❏
Ο Αιτών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σημειώσατε Χ στο τετραγωνάκι που ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος
και στο βιογραφικό και στη φωτογραφία.

Ένα μήνυμα με πολύ μεγάλη σημασία αυτές τις δύσκολες ώρες:

Γαλήνη και Ψυχραιμία στο μέτρο του δυνατού
Η

φρόνηση, όμως, εκτός από κύριο γνώρισμα του φρόνιμου ανθρώπου – και
συνεπώς μέρος του ορισμού της ηθικής αρετής – είναι και μία από τις διανοητικές
αρετές , κατά τον Αριστοτέλη
Αντικείμενο της φρόνησης είναι τα ανθρώπινα πράγματα, τα πράγματα δηλαδή
εκείνα σχετικά με τα οποία μπορεί να κρίνει και ν’ αποφασίζει ο άνθρωπος.
Γιατί λέμε ότι η κυριότερη ενέργεια του φρόνιμου ανθρώπου είναι να κρίνει και να
αποφασίζει σωστά. Αλλά, όταν πρόκειται για πράγματα που είναι αδύνατον να είναι
διαφορετικά ή δεν επιδιώκουν ένα πραγματοποιήσιμο σκοπό, και μάλιστα σκοπό
που αποβλέπει σ’ ένα αγαθό που μπορεί να επιτύχει, κανένας δεν μπορεί να κρίνει
και να αποφασίζει. Επομένως, απόλυτα φρόνιμος άνθρωπος είναι εκείνος που

γνωρίζει, έπειτα από ώριμη σκέψη, ν’ αποκτά αυτό που μπορεί να επιτευχθεί με τη
δράση, το υπέρτατο αγαθό»
Ποιό είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το υπέρτατο αγαθό; Απ’ ότι βλέπουμε,
“το μη χείρον βέλτιστο”.
Ποιός θα διαφωτίσει τον αδαή πολίτη;
Άλλοι απευθύνονται στο θυμικό και άλλοι στη λογική χωρίς να αποκλείονται και οι
μικτές καταστάσεις όπως πχ αυτός που γνωρίζει μεν αλλά δεν έχει να χάσει τίποτε
δε.
Δυστυχώς βαδίζουμε στα τυφλά!
EK THΣ ΕΑΑΑ

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

Τουρκία μονίμως αδιόρθωτη και προκλητική
Η

Τουρκία στις 27-2-2015, εξέδωσε την υπ’ αριθμόν
889/15 αγγελία (ΝΟΤΑΜ) προς τους αεροναυτιλομένους, για την παράνομη δέσμευση μεγάλης περιοχής
στο βόρειο Αιγαίο, από τη Λήμνο μέχρι τη Σκύρο, προκειμένου να διεξαγάγει στο χώρο αυτό, αεροναυτικές
ασκήσεις. Αυτό τόσο λόγω της διάρκειας της αγγελίας
(2 Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) όσο και το γεγονός
ότι, οι περιοχές που, δεσμεύουν οι Τούρκοι δεν επικαλύπτουν μόνο διεθνή εναέριο χώρο (ΔΕΧ), αλλά και
σημαντικού τμήματος του εθνικού μας εναερίου χώρου
(ΕΕΧ), για το οποίο η μόνη αρμόδια Αρχή έκδοσης
ΝΟΤΑΜ, είναι η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
που, εδρεύει στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
δεν ήταν δυνατόν να το αποδεχθεί η Ελληνική Κυβέρνηση
και γι’ αυτό ορθώς και με επιτυχία αντέδρασε.
Η πρακτική αυτή της Τουρκίας, δεν είναι σημερινή,
αλλά συνηθισμένη την οποία εφαρμόζει ανελλιπώς,
από το 1975. Αρμόδια αρχή όπως προαναφέρω για την
έκδοση αυτής της ΝΟΤΑΜ, ήταν και είναι η Χώρα μας, η
οποία σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό πολιτικής αεροπορίας, ο γνωστός ICAO (International Civil Aviation
Organization) έχει την ευθύνη, μέσω του FIR Αθηνών,
δηλαδή της περιοχής πληροφοριών πτήσεων (Flight
Information Region) για την ασφάλεια των πτήσεων,
τόσο των Στρατιωτικών όσων και των πολιτικών αφών.
Τελικά ύστερα από συντονισμένες ενέργειες και διαβημάτων του Υπουργείου των Εξωτερικών στην ΕΕ,
στο ΝΑΤΟ, αλλά και στον ICAO η Τουρκία αναγκάσθηκε
αρχικά να τροποποιήσει την αρχική της αγγελία και να
σμικρύνει την περιοχή και στη συνέχεια, να την αποσύρει
τελείως.
Αυτή τη μέθοδο η Τουρκία την χρησιμοποιεί κατά
κόρον και είναι αδιόρθωτη και προκλητικά υπότροπη.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όταν δηλαδή εκδίδει
παρόμοιες αγγελίες (ΝΟΤΑΜ), στη συνέχεια η Χώρα
μας, ως μόνη αρμόδια και υπεύθυνη, για την ασφάλεια
των πτήσεων στο FIR Αθηνών, εκδίδει δική της αγγελία,
κυρήσσει την αντίστοιχη Τουρκική παράνομη και τυπικά
τουλάχιστον παύει η ισχύ της. Παρά όμως την ακύρωση
αυτής της αγγελίας, η Τουρκία όμως, αναλαμβάνει την
ευθύνη, γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τον κανονισμό του ICAO και λοιπών διεθνών οργανισμών και συ-
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νήθως, εκτελεί τις αεροναυτικές ασκήσεις εκτιθέμενη
φυσικά όμως στην διεθνή κοινότητα.
Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια και επιδιώκοντας την
συνδιοίκηση και συνδιαχείρηση του Αιγαίου, προσπαθεί
να εγκαταστήσει μόνιμο πεδίο βολής στο κέντρο (αυτού)
σε αντιστάθμισμα των δικών μας μονίμων και νομίμων
(πεδίων βολής) που, βρίσκονται στον εναέριο χώρο
της Άνδρου και Ψαθούρας, ζητώντας με την σειρά της,
την κατάργηση αυτών.
Στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία, έρχεται σε
πλήρη αντίθεση και ανακόλουθη με τον εαυτόν της,
γιατί τόσον αυτή, όσο και η Ελλάδα, είναι ιδρυτικά
μέλη της σύμβασης «Περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας
(ICAO) που, υπογράφθηκε την 7η Δεκεμβρίου του 1944
στο Σικάγο από συνολικά 54 Κράτη και συνεπώς η
Χώρα μας πράττει και ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες
που, απορρέουν αποκλειστικά και μόνο από τις διατάξεις
του διεθνούς αυτού οργανισμού και τίποτε περισσότερο
ή λιγότερο.
Το καθεστώς αυτό σχετικά με τα όρια του FIR Αθηνών
στο Αιγαίο που, ισχύει από το 1952, αμφισβήτησε για
πρώτη φορά η Τουρκία στις 6 Αυγούστου του 1974
όταν στην Κύπρο είχε θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο εισβολής «Αττίλας ένα», και εξέδωσε αυθαίρετα την «ΝΟΤΑΜ 714» με την οποία επέκτεινε μονομερώς, προς τα
Δυτικά τα όρια του FIR των Κωνσταντινουπόλεως μέσα
στο χώρο ευθύνης του FIR Αθηνών, μέχρι του 25ου με-

σημβρινού, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του εναερίου
χώρου, πάνω από τα νησιά Σαμοθράκης, Λήμνου,
Λέσβου, Αγ. Ευστρατίου, Ψαρά, Αντιψαρά, Χίου Ικαρία
και όλο το Αρχιπέλαγος της Δωδεκανήσου. Στη συνέχεια
η Χώρα μας με την «ΝΟΤΑΜ 1157», που εξέδωσε στις
13 Σεπτεμβρίου του 1974 (Αττίλας – Δύο) με αποτέλεσμα
να κλείσουν όλοι οι Αεροδιάδρομοι προς την Τουρκία
και να νεκρώσουν οι πτήσεις προς αυτήν (Τουρκία).
Αυτή, η εκκρεμότητα κράτησε έξι ολόκληρα χρόνια και
οι δύο Χώρες ήραν τις «ΝΟΤΑΜ» που, είχαν εκδώσει αμφότερες το 1974 και η αεροναυσιπλοία στο Αιγαίο
αποκαταστάθηκε πλήρως την 23 Φεβρουαρίου 1980.
Κάνω αυτή την σύντομη και επιγραμματική ανάλυση,
για να διαπιστώσει ο καθένας μας για μια φορά ακόμα
ότι απέναντί μας, έχουμε ένα γείτονα άρπαγα, με επεκτατικές βλέψεις στον Ελλαδικό και Κυπριακό χώρο και
επειδή, οι υφιστάμενες συμβάσεις όπως ο οργανισμός
πολιτικής αεροπορίας του 1944 (ICAO) και το διεθνές
δίκαιο των θαλασσών, του Μοντέγο Μπέϊ του 1982
(ΤΖΑΜΑΪΚΑ) καθόλου δεν την ευνοούν, προσπαθεί προκλητικά, προβάλλοντας τον όγκο της, τη θέση της και
την στρατιωτική της υπεροχή, να επιβάλλει στο Αιγαίο
και στην Κύπρο ότι οι διεθνείς συνθήκες δεν της το επιτρέπουν. Ο Ελληνισμός επομένως δεν έχει παρά να
συνηθίσει να ζει και να αναπτύσσεται μαζί, με αυτές τις
προκλήσεις, ενώ συγχρόνως θα πρέπει, να ετοιμάζεται
για παν ενδεχόμενο και «ο νοών νοείτω».
Τώρα σε ότι αφορά το Αιγαίον, η Χώρα μας έχει το
πάνω χέρι και μπορεί ανά πάσα στιγμή, εφόσον συνεχίζονται οι καθημερινές τέτοιου είδους προκλήσεις, να
κηρύξει την περιοχή αυτή επικίνδυνη (danger area) με
δυσάρεστες όμως οικονομικές επιπτώσεις και για τις
δύο Χώρες, πράγμα που πιστεύω το γνωρίζει πολύ
καλά αυτό η Τουρκία και είναι ένας πρόσθετος λόγος
που, απέσυρε αυτήν την όντως προκλητική της, αυτή
αγγελία (ΝΟΤΑΜ).

EΛΛΑΔΑ: Xορηγός του κόσμου
Α

ναμφίβολα προκαλεί εντύπωση στους αναγνώστες όλου του κόσμου που η Ελλάδα είναι
πάντα παρούσα στο πρώτο κεφάλαιο κάθε βιβλίου,
είτε αφορά ιστορία, μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική,
μουσική, θέατρο, αρχιτεκτονική ή οτιδήποτε άλλο.
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπήρξαν και άλλοι πολιτισμοί, αλλά το βέβαιο είναι ότι κανένας άλλος
δεν έχει τόσο επανεκτιμηθεί, διασωθεί και οικουμενοποιηθεί όσο ο Ελληνικός πολιτισμός.
Μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό που η φύση ,ο
άνθρωπος και το θείο συνυπάρχουν, οι Έλληνες
επινόησαν μία μέθοδο για να κατανοήσουν τον
κόσμο και όχι ένα τρόπο να τον εξηγήσουν. Κληροδοτώντας μια στάση ξένη προς το δόγμα και
ανοιχτή προς τη γνώση απόλαυσαν μια πίστη
ελεύθερη χωρίς δόγμα. Η απουσία ακριβώς δογμάτων, το άνοιγμα προς νέες ιδέες, ο θαυμασμός
και η αμφιβολία, υπήρξαν τα συστατικά μιας
στάσης δημιουργικής που οι Έλληνες ονόμασαν φιλοσοφία.
Η φιλοσοφία σαν πράξη ελεύθερη και κριτική, ως
γνώση που δεν έρχεται εκ των άνω αλλά συγκροτείται
μέσα από προβληματισμό και διάλογο είναι που δημιουργήθηκε και καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα. Και σε
άλλα μέρη υπήρξαν σοφοί, ιδιοφυίες και πεφωτισμένοι
αλλά όχι ίσοι στην αναζήτηση της αλήθειας. Η Αγορά
της Αθήνας υπήρξε για πολύ καιρό ο τόπος συνάντησης
εκείνων που χωρίς αντιζηλία, έκαναν την ιδέα και τη
σκέψη αντικείμενο του προβληματισμού τους, διδάχθηκαν
και δίδαξαν την αμφισβήτηση. Ο Πρωταγόρας , ο Ανα-
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ξαγόρας, ο Ιππίας, ο Γοργίας, Ο Σωκράτης ήταν φίλοι
της γνώσης, ήταν φιλόσοφοι. Από τον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη έχουν μείνει τα πιο μεγαλειώδη και πολυσύχναστα οικοδομήματα της παγκόσμιας σκέψης. Όλοι
αυτοί άφησαν ένα κληροδότημα πιο αληθινό και από
τα συμπεράσματά τους, την άψογη στάση τους που
δεν είναι παρά η αναζήτηση της αλήθειας ασκούμενοι
την Ελευθερία στην Πνύκα, στα πλαίσια ενός άλλου
μεγάλου κληροδοτήματος, της Δημοκρατίας.
Πριν 2500 χρόνια έλαβε σάρκα και οστά στην Αθήνα
μια μοναδική δημιουργία. Για πρώτη φορά εμπνεύστηκε
σε ένα λαό το δυνατό συναίσθημα μιας κοινωνίας πολιτών, ενεργούς, υπεύθυνης, ελεύθερης, δημοκρατικής.

Μέχρι τότε στην ιστορία της ανθρωπότητας ο άνθρωπος δεν ήταν πολίτης. Υπήρχαν πολιτισμοί
της κορυφής, της συγκεντρωτικής εξουσίας, με
ένα βασιλιά θεό, ή της μοιρασμένης εξουσίας ανάμεσα σε μια κάστα, όχι όμως πολιτισμοί κοινωνίας
πολιτών. Η εμπειρία της Δημοκρατίας στις Ελληνικές
πόλεις, προσέδωσε στην κοινωνία της εποχής αισθήματα ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας, υπευθυνότητας και συμμετοχής στον ορισμό και την
υπεράσπιση του κοινού καλού. Η Ελληνική δημοκρατία είχε ως υπέρτατα αγαθά την ελευθερία και
την ισότητα που υπερασπιζόταν οι πολίτες μέσα
από την δύναμη του λόγου. Έτσι από τη μια, η
ελευθερία του λόγου και της πολιτικής και από την
άλλη η ισονομία, η ισοπολιτεία, η ισηγορία και μαζί με
όλα αυτά η παρρησία, δηλαδή η αρετή να συμμετέχεις
και να χρησιμοποιείς το λόγο για να υπερασπίζεσαι την
αλήθεια.
Η λέξη δημοκρατία άργησε 2000 χρόνια να μπει στις
δυτικές γλώσσες και η ακριβής έννοια του τι σημαίνει
αυτή η μορφή διακυβέρνησης καθορίστηκε από ιστορικούς και φιλολόγους μόλις δύο αιώνες πριν, με βάση
τα κείμενα του Θουκυδίδη, του Ισοκράτη και του Δημοσθένη.
Συνέχεια στη σελίδα 8
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Αλβανία: Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών
της 21ης Ιουνίου 2015

τις 21/6/2015 σύμφωνα με τα κυριότερα αλβανικά
Μ.Μ.Ε, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων
για την ανάδειξη Δημάρχων σε όλους σχεδόν τους
Δήμους της χώρας, με εξαίρεση το Δήμο Μαλεσί ε
Μάδε, βόρεια της Σκόδρα, όπου μετά από έντονο
καυγά των οπαδών του ΣΚ και του ΔΚ, ασκήθηκε βία σε
βάρος του προέδρου του παραρτήματος του ΔΚ στο
Δήμο. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή να αποφασίσει η καταμέτρηση
των ψήφων για το Δήμο αυτό να γίνει στα Τίρανα.
Μέχρι στιγμής, από τις καταμετρημένες ψήφους, το
προβάδισμα έχει ο υποψήφιος του κυβερνητικού
συνασπισμού.
Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης για τους
Δημάρχους, αναφέρουν οι ε/φ, προκύπτει ότι ο
κυβερνητικός συνασπισμός κερδίζει 45 Δήμους (μαζί
με το Δήμο Μαλεσί ε Μάδε, όπου το προβάδισμα έχει
ο υποψήφιος του), ο συνασπισμός της Αντιπολίτευσης
κερδίζει 15 Δήμους, ενώ έναν Δήμο κερδίζει το κόμμα
της Ελληνικής Μειονότητας, το MEGA (σ.σ: Το Δήμο
Φοινίκης όπου ο υποψήφιος του MEGA στηρίχθηκε από
το ΣΚ). Ο κυβερνητικός συνασπισμός κέρδισε στους
μεγαλύτερους Δήμους της χώρας - Τίρανα, Δυρράχιο,
Φίερι, Ελμπασάνι, Κορυτσά, Αυλώνα, Μπεράτι, Λούσνια,
Αργυρόκαστρο κ.α. – εκτός από τους Δήμους Σκόδρας,
Λέζας, Πόγραδετς κ.α που κέρδισε η αντιπολίτευση.
- Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων
για την ανάδειξη των Δημάρχων, ξεκίνησε και η
καταμέτρηση των ψήφων που έχει πάρει το καθένα
από τα πολιτικά κόμματα για την ανάδειξη Δημοτικών
Συμβούλων. Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης θα μας
επιτρέψει να γνωρίζουμε πόσες ψήφους πήρε το κάθε
κόμμα σε επίπεδο επικράτειας και σε επίπεδο Δήμου.
Μέχρι χθες τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την ε/φ
ΜΑΡΟ, είχαν καταμετρηθεί 2400 κάλπες σε σύνολο
5301, δηλαδή το 45% του συνόλου σε επίπεδο
επικράτειας. Από την τμηματική αυτή καταμέτρηση,
σύμφωνα με την ε/φ, προκύπτει ότι σε επίπεδο
επικράτειας, τα κόμματα έχουν συγκεντρώσει τον
ακόλουθο αριθμό ψήφων: ΣΚ – 26,18%, ΔΚ – 18,32%,
Σοσιαλιστικό Κίνημα Ολοκλήρωσης (του Μέτα) –
16,33%, PDIU (των τσάμηδων) – 4,01%, Ρεπουμπλικανικό
κόμμα – 3,15%, Νέο Δημοκρατικό Πνεύμα (του Μπαμίρ
Τόπι) – 1,86%, Χριστιανο-δημοκρατικό κόμμα (του Ναρντ
Ντόκα) – 1,57%, Δημοκρατική Συμμαχία (του Πασκάλ
Μίλο) – 1,54%, ΚΕΑΔ – 1,44%, ΣΚ 91 ( του Πέτρο Κώτσι)

- 1,43%, Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (του Σκεντέρ Γκινούσι)
- 1,42%, Κίνημα Εθνικής Ανάπτυξης (του Ντασαμίρ Σέχι)
- 1,21 κ.ο.κ.
Από μια πρώτη ανάλυση των τμηματικών αυτών
αποτελεσμάτων, σχολιάζει η ΜΑΡΟ, προκύπτει ότι τα
δύο μεγάλα κόμματα, ΣΚ και ΔΚ, διατηρούν τις θέσεις
που είχαν, αλλά συγκεντρώνουν λιγότερες ψήφους σε
σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Αντίθετα, το
κόμμα του Μέτα εμφανίζει άνοδο σε όλη τη χώρα,
μέχρι και 6% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές
και ανταγωνίζεται το ΔΚ ως προς την εκλογική δύναμη.
Σε ορισμένους Δήμους, το κόμμα του Ι.Μέτα
αναδεικνύεται πρώτο κόμμα ως προς το σύνολο των
ψήφων που συγκέντρωσε για τα Δημοτικά Συμβούλια Πόγραδετς, Δέλβινο, Πρεμετή, Μεμαλίαϊ , Μιρντίτα,
Σκραπάρι , Κουρμπίνι και Δρόπολη - ενώ σε ορισμένους
άλλους, αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα, αφήνοντας το
ΔΚ σε τρίτη θέση- Αργυρόκαστρο, Φίερι, Τεπελένι,
Κλεισούρα, Πατός, Πολύτσανη, Κουτσόβα. Όπως δείχνουν
τα τμηματικά αυτά αποτελέσματα, σχολιάζει η ε/φ
ΜΑΡΟ, το κόμμα των τσάμηδωνPDIU, θα αναδειχθεί
τέταρτο κόμμα σε επίπεδο επικράτειας, καθώς στο
45% των Εκλογικών Τμημάτων που καταμετρήθηκαν,
κατάφερε να συγκεντρώνει το 4,01% του συνόλου των
ψήφων για Δημοτικούς Συμβούλους.
Μια πιο αναλυτική εικόνα, αυτή τη φορά και με
αριθμό ψήφων, μας δίνει η αντιπολιτευόμενη ε/φ
Πανόραμα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στο 50%
των Εκλογικών Κέντρων όπου ολοκληρώθηκε η
καταμέτρηση των ψήφων για τα Δημοτικά Συμβούλια.

για τους Δημοτικούς Συμβούλους ολοκληρώθηκε,
σημειώνει η Πανόραμα, ο Συνασπισμός της κυβέρνησης
συγκέντρωσε 500.868 ψήφους και ο Συνασπισμός της
Αντιπολίτευσης συγκέντρωσε 231.286 ψήφους. Απ’
αυτές τις ψήφους:
Το ΣΚ συγκέντρωσε 203.905, ή 26,62%, το ΔΚ –
142.620 ή 18,61%, Κόμμα του Μέτα – 124.002 ή 16,19%,
Κόμμα των τσάμηδων PDIU – 31.000 ή 4,05%,
Ρεπουμπλικανικό κόμμα – 23.997 ή 3,13%, το
Χριστιαδημοκρατικό κόμμα με πρόεδρο τον Ναρντ
Ντόκα, το Νέο Δημοκρατικό Πνεύμα με πρόεδρο τον
Μπαμίρ Τόπι συγκέντρωσαν το 1,9% των ψήφων, η
Κοινωνική Δημοκρατία του Πασκάλ Μίλο συγκέντρωσε
το 1,51% των ψήφων κ.ο.κ.. Η Πανοράμα δεν έχει
στοιχεία για το ΚΕΑΔ ή άλλα κόμματα εκτός
συνασπισμών. Και από την κατάταξη της ε/φ Πανοράμα,
προκύπτει ότι το κόμμα των τσάμηδων έρχεται τέταρτο
σε επίπεδο επικράτειας.
Η ε/φ Πανόραμα, στηριζόμενη στα αποτελέσματα
της καταμέτρησης των ψήφων για τους Δημάρχους σ’
όλες σχεδόν τις κάλπες (υπολείπονται μόνο 47 κάλπες),
και σε μαθηματικούς υπολογισμούς, κάνει μια σύγκριση
με τα αποτελέσματα των δυο Συνασπισμών στις εκλογές
του 2013 και στις εκλογές του 2015. Σύμφωνα λοιπόν
με την ε/φ Πανοράμα, ο Συνασπισμός της κυβέρνησης
συγκεντρώνει περίπου 830 χιλ. ψήφους ενώ ο
Συνασπισμός της Αντιπολίτευσης συγκεντρώνει 665
χιλ. ψήφους. Στις εκλογές του 2013 ο Συνασπισμός της
κυβέρνησης (τότε αντιπολίτευση), έλαβε περίπου ένα
εκατ. ψήφους, άρα συγκριτικά με το 2013, έχουμε
συρρίκνωση των ψήφων του κυβερνητικού συνασπισμού
κατά 170 χιλ. ψήφους. Αντίθετα, ο Συνασπισμός της
Αντιπολίτευσης, συγκριτικά με το 2013, όταν είχε
συγκεντρώσει 610 χιλ. ψήφους, αυξάνει τη δύναμή
του με 55 χιλ. ψήφους. (σ.σ: Η ε/φ δεν το αναφέρει,
όμως φαίνεται ότι στους υπολογισμούς της για το
2015 συγκριτικά με το 2013, έλαβε υπόψη και τις
μετακινήσεις των κομμάτων. Το 2013, το
χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, το κόμμα των τσάμηδων,
ήταν σύμμαχος του ΔΚ, σήμερα είναι του ΣΚ, το ΚΕΑΔ
το 2013 συμμάχησε με το ΣΚ, ενώ στις πρόσφατες
εκλογές ήταν ανεξάρτητο. Τέλος το κόμμα του Μπαμίρ
Τόπι, το 2013 ήταν ανεξάρτητο, αλλά, σήμερα βρίσκεται
σε συνασπισμό με το ΣΚ)

Συγκεκριμένα:
Σε 2684 κάλπες σε σύνολο 5301, όπου η καταμέτρηση

EAAA/Γραφείο Επιστημονικής Συνεργασίας

Γιατί οι διακοπές μας κάνουν καλό;

Ν

α φύγουμε επειγόντως για καλοκαιρινές διακοπές
και μάλιστα με συνταγή γιατρού μας προτρέπουν οι
ειδικοί. Σε μελέτη που έγινε πρόσφατα σε εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες, η έλλειψη διακοπών σε όσους
προτιμούν να παραμένουν «κολλημένοι» με το γραφείο βρέθηκε να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου
αλλά και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι διακοπές ασκούν τις ευεργετικές τους ιδιότητες σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα ωφελώντας τόσο τα
ζωτικά συστήματα του οργανισμού όσο και την ψυχική υγεία.
Ωφελούν την καρδιά
Το μεγαλύτερο όφελος από την ευεργετική επίδραση των
διακοπών κερδίζει το κυκλοφορικό σύστημα. «Οι διακοπές
αποτελούν τονωτικό χάπι για την καρδιά, καθώς βελτιώνουν
άμεσα τον καρδιακό ρυθμό. Παράλληλα συμβάλλουν στην
μείωση της υψηλής πίεσης, ρίχνοντας τα επίπεδα των ορμονών του στρες όπως η κορτιζόλη » επισημαίνει ο Παύλος
Τούτουζας, καθηγητής καρδιολογίας και διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ).
Βελτιώνουν την αναπνοή και τον ύπνο
Η έλλειψη άγχους σε συνδυασμό με την καθαρή ατμόσφαιρα, που χαρακτηρίζει τους περισσότερους προορισμούς
διακοπών βελτιώνουν την αναπνοή και την οξυγόνωση του
οργανισμού, μειώνοντας έως 65% το αίσθημα της κόπωσης.
«Η απουσία άγχους, σε συνδυασμό με την ησυχία της εξοχής

καταπολεμά τις αϋπνίες χαρίζοντας ποιοτικότερο ύπνο. Έτσι,
υποχωρούν οι πονοκέφαλοι, οι ημικρανίες και η κατάθλιψη,
καθώς και οι χρόνιες διαταραχές όπως το αυχενικό σύνδρομο και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου», προσθέτει ο παθολόγος Αναστάσιος Σπαντιδέας.
Ιδιαίτερα αποκαλυπτική στην επίδραση που έχουν οι διακοπές στον ύπνο είναι η έρευνα vacation gap (κενό διακοπών), που πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία κορυφαίων
στελεχών της NASA. Μετά την επιστροφή τους από τις διακοπές οι συμμετέχοντες στην έρευνα παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις στον λεγόμενο βαθύ ύπνο που αντιστοιχεί
στην φάση REM (rapid eye movement), ο οποίος αποδεδειγμένα αναζωογονεί τον εγκέφαλο και αυξάνει την αντίσταση
του οργανισμού στις ασθένειες, αυξάνοντας παράλληλα την
παραγωγικότητα στην εργασία. Άρα άδεια για διακοπές συνεπάγεται λιγότερες ημέρες απουσίας από την δουλειά,
λόγω ασθένειας.
Τονώνουν φυσική κατάσταση
Η υποχρεωτική άσκηση των διακοπών-δηλαδή το περπάτημα και το κολύμπι- σε συνδυασμό με τις άλλες σπορτίφ
δραστηριότητες όπως οι ρακέτες, η ιστιοπλοΐα και το θαλάσσιο σκι τονώνουν το μυοσκελετικό σύστημα, καταπολεμώντας προβλήματα που οφείλονται σε πολύωρη καθιστή
εργασία και κακή στάση του σώματος στο γραφείο. Επιπλέον
η γυμναστική στις διακοπές βελτιώνει την φυσική κατάσταση. Πολλές από τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχο-

λούμαστε όταν
είμαστε σε διακοπές είναι αερόβιες και συνεπώς
έχουν άμεση θετική επίδραση στο καρδιο-αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή
ενισχύουν την αντοχή.
Ανεβάζουν την ψυχική διάθεση
Πληθώρα από μελέτες επιβεβαιώνει ότι οι διακοπές αποτελούν διαβατήριο διαρκούς ψυχικής υγείας του ανθρώπου.
«Η ωφέλιμη επίδραση τους οφείλεται κυρίως στην αλλαγή παραστάσεων και την υποχρεωτική διακοπή από την καθημερινή
πληκτική ρουτίνα» εξηγεί ο ψυχίατρος-παιδοψυχολόγος Γιάννης
Κούρος. Φαίνεται μάλιστα πως οι σπαστές διακοπές ανεβάζουν
περισσότερο την διάθεση και αποτελούν την καλύτερη «συνταγή» για άριστη ψυχοσωματική φόρμα και ψυχική ισορροπία.
Οι διακοπές είναι τέλος πολύ σημαντικές για τα παιδιά που
μπορούν επιτέλους να ξεφύγουν από την τσιμεντούπολη και
να χαρούν το παιχνίδια στην εξοχή. «Η επαφή με την φύση
είναι ισχυρό αντίδοτο για την εμφάνιση αλλεργιών» επισημαίνει η αλλεργιολόγος Καλλιόπη Κόντου-Φίλη, πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας που συμβουλεύει τους γονείς να αφήσουν τα παιδιά
τους να παίξουν και να λερωθούν, μετά τον υποχρεωτικό
τους εγκλεισμό σε αποστειρωμένα σπίτια- κουτιά τους προηγούμενους μήνες.
Εκ της ΕΑΑΑ
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Σαμπούρο Σακάι: Ο θρύλος των αιθέρων του Β’ Π.Π.
Ο

Σαμπούρο Σακάι (Saburo Sakai 1916-2000) ήταν o
κορυφαίος Ιάπωνας πιλότος μαχητικών αεροσκαφών
κατά τη διάρκεια του δευτέρου Παγκόσμιου πόλεμου.
Η φήμη του δεν παρέμεινε στα στενά όρια της Ιαπωνίας
αλλά έγινε θρύλος σε όλο τον κόσμο.
Το καλοκαίρι του 1970 κατά τύχη διάβασα το βιβλίο
του Αντισμηνάρχου ε.α. (I) Ακριβού Τσολάκη που είχε
το τίτλο «Κορέα» και έμαθα για το Σαμπούρο Σακάι.
Υπηρετούσα ως Αρχισμηνίας ραδιοναυτίλος στην 112ΠΜ
/ 355ΜΤΜ και μου είχαν ανατεθεί τα καθήκοντα του
βοηθού του αξιωματικού Επιχειρήσεων της Μοίρας.
Κάποια ημέρα ένας Αντισμήναρχος (Ι) από το ΓΕΑ, που
είχε έλθει για να πετάξει, μου έδωσε το βιβλίο αυτό
για να το δώσω την επομένη στον Επισμηναγό (Ρ) Γιαννακούρη που θα ερχότανε για να πετάξει. Το βιβλίο
ανήκε στο Γιαννακούρη ο οποίος είχε πάει στη Κορέα
και μάλιστα στο βιβλίο υπάρχει και η φωτογραφία του.
Το βιβλίο το πήρα στο σπίτι μου και το ίδιο βράδυ το
διάβασα όλο. Η περιγραφή που έκανε στο κο Τσολάκη
ένας ιάπωνας βετεράνος χειριστής του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου για τα κατορθώματα του Σακάι με
συγκλόνισε. Την επομένη παρέδωσα το βιβλίο στον
ιδιοκτήτη του και το ίδιο απόγευμα πήγα και αγόρασα.
ένα δικό μου βιβλίο για το αρχείο μου.
Ο Saburo Sakai γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου, 1916.
Η οικογένεια του ήταν πολύ φτωχή και ήσαν αγρότες.
Ήσαν όμως πολύ υπερήφανοι καθόσον είχαν καταγωγή
Σαμουράι. Οι πρόγονοι τους είχαν λάβει μέρος στις
Ιαπωνικές εισβολές της Κορέας. Η οικογένεια του είχε

Του
Αντισμηνάρχου (Ρ) ε.α.
Ιωάννη Κρανιά
Δντός Συμβούλου ΕΑΑΑ - Προέδρου ΣΑΙΡ

Φορώντας κράνος πτήσης
επτά παιδιά (4 αγόρια και 3 κορίτσια). Ο Sakai ήταν ο
τρίτος από τους από τέσσερις γιους (το όνομά του σημαίνει κυριολεκτικά τρίτος γιος). Ο πατέρας του πέθανε
όταν ο Saburo ήταν 11 χρονών. Η μητέρα του με ελάχιστους πόρους αδυνατούσε να μεγαλώσει επτά παιδιά.
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική και
δινόταν από το κράτος όπως και σήμερα. Η περαιτέρω
εκπαίδευση ήταν ιδιωτική και έπρεπε κάποιος να πλη-

ρώσει τα δίδακτρα. Τότε ένας θείος του από τη μητέρα
του τον χρηματοδότησε για να πάει σε ένα καλό
σχολείο στο Τόκιο. Δεν ήταν καλός μαθητής και στο
δεύτερο έτος τον έδιωξαν από το σχολείο. Αυτό ήταν
μεγάλη προσβολή για την οικογένεια του. Ο ίδιος σε
συνέντευξη του είπε για τη περίοδο αυτή. « Ήμουν σε
δυσμένεια. Είχα απογοητεύσει ολόκληρο το χωριό μου.
Στη χώρα μου δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή. Το
ήξερα ότι έπρεπε να φύγω από το χωριό μου. Δεν θα
μπορούσα να μείνω πια εκεί.»
Αναγκαστικά στις 31 Μαΐου 1933 κατετάγη στο ιαπωνικό
ναυτικό ως ναύτης τέταρτης τάξης σε ηλικία 16 ετών.
Η εκπαίδευση ήταν πολύ σκληρή και οι τιμωρίες ήταν
ξυλοδαρμός. Στις αρχές του 1937, ζήτησε και έγινε
δεκτός στο σχολείο εκπαίδευσης χειριστών. Από τους
1500 που έκαναν αίτηση για το σχολείο επιλέχθηκαν
μόνο εβδομήντα πέντε. Όλοι οι υποψήφιοι ήσαν υπαξιωματικοί από το στόλο. Αποφοίτησε πρώτος το 1937
κερδίζοντας ένα ασημένιο ρολόι που το αποδόθηκε
από τον αυτοκράτορα Χιροχίτο. Μόνο είκοσι πέντε μαθητές αποφοίτησαν από το σχολείο εκπαίδευσης χειριστών. Η τιμή του αποκαταστάθηκε και η οικογένειά
του ήταν πλέον περήφανη για αυτόν. Από τους είκοσι

Η συμβολή του ελληνικού αλφαβήτου στον πολιτισμό μας
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Αυτό προϋποθέτει τη γνώση και τη χρήση τής γραφής,
και μάλιστα σε ευρεία κλίμακα ως προς τους χρήστες
(όχι προνόμιο των ολίγων), σε πρώιμο χρόνο (τον
χρόνο που άρχισαν να δημιουργούνται μεγάλα πνευματικά έργα) και μέσα από ένα οικονομικό, λειτουργικό
και αποτελεσματικό σύστημα, δηλ. ένα πρακτικό και
επαρκές αλφάβητο, όπως αποδείχθηκαν το ελληνικό
αλφάβητο και (το επιγέννημά του μέσω των Ετρούσκων)
το λατινικό αλφάβητο.
Ας σημειωθεί ακόμη ότι στο ελληνικό ανάγουν την
καταγωγή τους μια σειρά άλλων αλφαβήτων: το σλαβικό
(κυριλλικό) και το γλαγολιτικό, το αλβανικό, το μεσσαπικό,
το κοπτικό, το γοτθικό, το κελτικό και τα αρχαία λυκικό,
φρυγικό, παμφυλιακό, καρικό και λυδικό (περισσότερα
στον D. Diringer, The Alphabet: A Key to the History of
Mankind. N. York, 1948).
Το ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες γραφές στον
ελλαδικό χώρο (γραμμική γραφή Α, γραμμική γραφή Β,
κυπρομινωϊκή γραφή, κυπριακό συλλαβάριο, αλφαβητική
γραφή) δείχνει την αγωνία των Ελλήνων να εκφρασθούν
γραπτώς, με προφανή επίγνωση ότι χωρίς τη γραφή
καμιά ανθρώπινη, απαιτητική από τη φύση της, δραστηριότητα δεν μπορεί να υποστηριχθεί και να έχει ευρύτερα αποτελέσματα σε χρόνο, σε χώρο και σε
έκταση. Το ότι άλλαξαν σύστημα και υιοθέτησαν ένα
πρότυπο ξένο στην προέλευσή του αλλά ριζικά επεξεργασμένο σε όλη του την έκταση και σταδιακά
πλήρως προσαρμοσμένο στη δομή τής ελληνικής
γλώσσας απαιτεί πνευματική τόλμη και εγρήγορση.
Δεν αλλάζεις εύκολα έναν από τη φύση του συντηρητικό
θεσμό που είναι ο τρόπος γραφής, για να περάσεις σε
μια τελείως διαφορετική γραφή και ως μορφή και ως
σύστημα: να περάσεις από μια συλλαβογραφική γραφή
(τη γραμμική Β) σε μια φθογγογραφική συμφωνογραφική
γραφή (το φοινικικό σύστημα) που οι Ελληνες μετέτρεψαν στο πρώτο πραγματικό αλφάβητο. Κατά τα
λόγια τού έγκριτου σημιτολόγου καθηγ. John Healey
«πραγματικό αλφάβητο (a true alphabet) ετέθη για
πρώτη φορά σε λειτουργία από τους Ελληνες, ένα αλφάβητο στο οποίο δηλώνονταν όχι μόνο τα σύμφωνα
αλλά και τα φωνήεντα». [J. Healey, The Early Alphabet
(στο συλλογικό έργο τού J. Hooker εκδ., Reading the

Του
Γεωργίου Μπαμπινιώτη
Καθηγητή της Γλωσσολογίας,
τ. πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η αποθέωση του Ομήρου. Στα πόδια του η Ιλιάδα και η
Οδύσσεια. Jean Auguste Dominique Ingres, 1827
Past, 1990, σελ. 232)]
Το κίνητρο που οδήγησε στην αλλαγή αλφαβήτου
ήταν η άμεση ανάγκη καταγραφής τού πλούσιου προφορικού λόγου στη φιλοσοφία, στην ποίηση, στην
ιστορία, στο θέατρο, στην επιστήμη, στην εκπαίδευση
και εξίσου πιεστικά στη δημόσια διοίκηση (νόμους, θεΗ εμφάνιση τού ελληνικού αλφαβήτου
διαχωρίζει όλους τούς πριν από τον ελληνικό πολιτισμούς από εκείνους που ακολουθούν μετά τον ελληνικό πολιτισμό
σμούς, αποφάσεις, ψηφίσματα, συμφωνίες κ.λπ.).
Επειδή δε όλες αυτές οι διαδικασίες και οι μαθήσεις
διέπονταν από ένα διάχυτο δημοκρατικό πνεύμα, απαιτείτο να είναι προσιτές σε όλους τους πολίτες. Χωρίς
το ελληνικό αλφάβητο και την εύκολη χρήση του ο
πολιτισμός των Ελλήνων ούτε θα εδραιωνόταν, ούτε
θα σωζόταν, ούτε θα γινόταν ευρύτερα γνωστός μέσα
και έξω από την Ελλάδα.
Βεβαίως, μιλώντας για γραπτά κείμενα και ελληνική
γραφή, αναφερόμαστε πάντοτε στη γλώσσα, εν προκειμένω στην ελληνική γλώσσα που δηλώνεται διά

τής γραφής. Αλλά η ίδια η καλλιέργεια τής γλώσσας,
τουλάχιστον τής Ελληνικής, δεν θα είχε φτάσει ποτέ
στον εκφραστικό πλούτο και στο υψηλό επίπεδο καλλιέργειας που την διακρίνει, αν δεν είχε περάσει από
τη σμίλη τού γραπτού λόγου με προϋπόθεση ένα λειτουργικό αλφάβητο που την αποτυπώνει εύκολα, γρήγορα και ποιοτικά, με ακρίβεια και πληρότητα.
Η σύνδεση τής γραφής και τού γραπτού λόγου
υπήρξε τόσο έντονη στην ελληνική σκέψη, ώστε η
όλη ενασχόληση με τη μελέτη τής δομής τής γλώσσας
στηρίχτηκε στα γράμματα και ονομάστηκε γραμματική,
όρος ο οποίος διά τής Λατινικής (grammatica) πέρασε
σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Κι αυτό γιατί η ενασχόληση με τη γλώσσα, την ανάλυση και τη λειτουργία
της, βασίστηκε στα γραπτά κείμενα, σε ό,τι έχει γραφεί.
Η ίδια η ονομασία κείμενο στην αντίληψη των Ελλήνων
είναι «ό,τι κείται», ό,τι υπάρχει ως γραπτός λόγος, ευρύτερα προσιτός και αξιόπιστος αφού προσφέρεται
στην κοινή προσπέλαση. Και για να έχει κύρος και αξιοπιστία μια λέξη ή ένας γραμματικός τύπος για τους αρχαίους Ελληνες γραμματικούς εξεταζόταν αν «κείται ή
ου κείται», αν παραδίδεται ή όχι στον γραπτό λόγο που
λειτουργούσε ως πρότυπο.
Η σημασία τής επινόησης τού ελληνικού αλφαβήτου
γενικότερα για τον πολιτισμό τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση από τον καθηγητή τής φιλοσοφίας τού Harvard
και τού Yale Eric Havelock (The Preliteracy of the Greeks.
Στο New Literary History, 8 [1977], σελ. 369): «Η
επινόηση τού ελληνικού αλφαβήτου - αντίθετα προς
όλα τα προηγούμενα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου
και τού φοινικικού - απετέλεσε στην ιστορία τού ανθρώπινου πολιτισμού ένα γεγονός, τού οποίου η σπουδαιότητα δεν έχει πλήρως κατανοηθεί ακόμη και μέχρι
σήμερα. Η εμφάνιση τού ελληνικού αλφαβήτου διαχωρίζει όλους τούς πριν από τον ελληνικό (“pre-Greek”)
πολιτισμούς από εκείνους που ακολουθούν μετά τον
ελληνικό πολιτισμό (“post-Greek”)».
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και η αντιμετώπιση των ηρώων σε όλο των κόσμο
πέντε άνδρες που αποφοίτησαν μαζί του από το
σχολείο ο Σακάι ήταν ο μόνος που επέζησε του πολέμου.
Για πρώτη φορά πήρε μέρος σε αερομαχίες που
το1938 με αεροσκάφος Mitsubishi A5M στην αρχή του
δεύτερου Σινο-ιαπωνικού πόλεμου ( 1938-1939 ) Αργότερα επιλέχτηκε για να πετάξει με αεροσκάφη Mitsubishi A6M2 Zero στη μάχη κατά της Κίνας.
Στις 8 Αυγούστου1942 πληγώθηκε σοβαρά πάνω
από το Γκουανταλκανάλ. Κατόρθωσε να επιστρέψει και
να φέρει πίσω στη Ραμπούλ το μισοκατεστραμμένο
Ζέρο μετά από πτήση διαρκείας τεσσάρων ωρών και
47 λεπτών καλύπτοντας απόσταση 560 ναυτικών μιλίων
αν και είχε τυφλωθεί μόνιμα από το δεξιό του μάτι.
¨Όταν προσγειώθηκε σε άθλια κατάσταση επέμεινε να
υποβάλει πρώτα την αναφορά του για την αποστολή
του πριν δεχθεί την ιατρική περίθαλψη.
Στην Ιαπωνία του έγινε μια χειρουργική επέμβαση
μεγάλης διάρκειας χωρίς αναισθησία. Μετά από την
μερική αποκατάστασή της υγείας του ο Σακάι εκπαίδευε
για ένα χρόνο τους νέους πιλότους μαχητών αεροσκαφών. Παράλληλα προσπαθούσε να πείσει τους ανωτέρους του να τον αφήσουν να πετάξει και πάλι σε πολεμικές αποστολές. Η Ιαπωνία φαινότανε να χάνει το πόλεμο και είχε ανάγκη από πιλότους και αναγκαστικά η
αίτηση του έγινε αποδεκτή. Τον Απρίλιο του 1944 επανήλθε στην ενεργό δράση και πετούσε με ένα μάτι. Αν
και έκανε μόνο σύντομες εξορμήσεις κατόρθωσε να
καταρρίψει άλλα τέσσερα εχθρικά αεροσκάφη πριν
από το τέλος του πολέμου.
Ο Sakai κατέρριψε 64 αεροπλάνα κατά τη διάρκεια
του πολέμου. Ποτέ δεν έχασε το νούμερο δύο
( το
ζευγάρι του ) στη μάχη αν και πήρε μέρος τουλάχιστον
σε διακόσιες αερομαχίες. Ήταν ένας από τους τρείς
που επέζησαν του πολέμου από την αρχική του μονάδα.
Μετά από τον πόλεμο ο Sakai αποσύρεται από το
ναυτικό με το βαθμό του υπολοχαγού χωρίς σύνταξη.
Έγινε βουδιστής και ορκίστηκε ότι ποτέ δεν θα σκοτώσει
ξανά ζωντανό οργανισμό ούτε καν ένα κουνούπι. Τότε
είχε να αντιμετωπίσει την πτώχεια και τη πείνα Η
εύρεση εργασίας ήταν δύσκολη λόγω των συνθηκών
που επιβάλλονται από τους Συμμάχους, και των αντιστρατιωτικών διατάξεων που θεσπίζονται στο νέο
ιαπωνικό Σύνταγμα. Ύστερα από χρόνια κατόρθωσε να
συγκεντρώσει λίγα χρήματα και να ανοίξει ένα μικρό
τυπογραφείο το οποίο πήγε πολύ καλά Το τυπογραφείο
το χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τους πρώην συντρόφους
του και τις οικογένειές δίνοντας τους απασχόληση. Το
1954 πέθανε η γυναίκα του και αργότερα ξαναπαντρεύτηκε. Αργότερα επισκέφτηκε τις ΗΠΑ όπου συνάντησε πολλούς από τους προηγούμενους αντιπάλους
του με τους οποίους συνδέθηκε με μεγάλη φιλία.
Λίγο πριν πεθάνει σε συνέντευξη του θα πει. «Κατά
τη διάρκεια του βομβαρδισμού της Java στις Ολλανδικές
Ανατολικές Ινδίες η διαταγή που είχαμε ήταν να καταρριφθεί κάθε αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τη
Java. Ήμουν πάνω από Java και μόλις είχα καταρρίψει
ένα αεροσκάφος του εχθρού όταν είδα ένα μαύρο αεροσκάφος να έρχεται προς το μέρος μου ήταν ένα πολιτικό αεροσκάφος DC-4. Πλησίασα πιο κοντά και είδα
ότι ήταν γεμάτο επιβάτες. Επισήμανα στον πιλότο να
με ακολουθήσουν. Ο πιλότος του αεροσκάφους ήταν
αρκετά θαρραλέος και δεν με άκουσε. Οπότε πλησίασα
πολύ πιο κοντά το πολιτικό αεροπλάνο. Μέσα από ένα
από τα στρογγυλά παράθυρα είδα μια ξανθιά γυναίκα,
μια μητέρα με ένα παιδί. Σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να
τους σκοτώσω. Όταν ήμουν παιδί και πήγαινα στο γυμνάσιο, από το οποίο με έδιωξαν. είχα σαν καθηγητές
δύο Αμερικανούς το κο Martin και τη γυναίκα του. Η γυναίκα στο αεροπλάνο έμοιαζε στη κα Martin. Πέταξα
μπροστά από το αεροπλάνο και του έκανα σήμα να
προχωρήσει στο προορισμό του. Ο πιλότος τότε με
χαιρέτησε. Εκείνη την ημέρα δεν υπάκουσα στις
διαταγές μου να καταρρίψω ότι πετούσε πάνω από τη
Java. Εγώ όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι έκανα το
σωστό. Αν υπάκουα δεν θα μπορούσα να ζήσω διότι
πάντα πίστευα ότι πρέπει να πολεμώ εναντίον στρατιωτών και όχι εναντίον αμάχων. Αλλά πριν από λίγα
χρόνια ανακάλυψα ότι το αεροπλάνο αυτό πήγε πίσω
στην Ολλανδία. Δημοσιογράφοι από την Ολλανδία

υπάρχει αλλά μόνον μετά το θάνατο. Ύστερα από τη
συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας αποστρατεύθηκε χωρίς
σύνταξη. Τότε είχε να αντιμετωπίσει χειρότερους εχθρούς τη φτώχεια, την πείνα, την αρρώστια και όλες
τις μορφές της απελπισίας.»

Ο Σακάι στο cockpit του Mitsubishi A5M Type 96
ήρθαν να με επισκεφτούν και να ανακαλυφθεί η
αλήθεια. Έτσι δεν αυξήθηκε το ρεκόρ μου κατά ένα.»
Ο Σακάι δήλωνε το 1996: «Αν η Ιαπωνία κατείχε την
ατομική βόμβα και με διέταζαν να τη ρίξω στο Σαν
Φρανσίσκο, θα το έκανα χωρίς κανένα δισταγμό. Αυτή
είναι η δουλειά ενός στρατιώτη. Να ακολουθήσει τις
διαταγές και να πολεμήσει για την πατρίδα του. Νομίζω
ότι ο Τίμπετς ήταν μεγάλος ήρωας για τις ΗΠΑ. Για να
πετάξει έξω με μόνο δύο Β-29s και χωρίς συνοδεία μαχητικών ήθελε μεγάλα κότσια. Εκείνη την εποχή κανείς
δεν γνώριζε τις φοβερές επιπτώσεις του νέου όπλου.
Δεν υπήρχε διεθνής συνθήκη κατά της χρήσης του,
όπως υπήρχε για τα χημικά όπλα.»
Κλήθηκε να εμφανιστεί ως κινητήριος ομιλητής σε
ιαπωνικά σχολεία και εταιρείες. Το θέμα του ήταν
πάντα η πίστη με την οποία έζησε ολόκληρη τη ζωή
του: “. Ποτέ μην τα παρατάτε.” Το 2000 χρησιμοποιήθηκε
για λίγο ως σύμβουλος για το δημοφιλές ηλεκτρονικό
παιχνίδι Combat Flight Simulator 2. Ο Σακάι πέθανε από
καρδιά στις 22 Σεπτεμβρίου 2000 σε ηλικία 84 ετών.
Από το βιβλίο του Τσολάκη μεταφέρω επακριβώς
πως του τον περιέγραψε το1952 ένας συμπολεμιστής
του Ιάπωνας χειριστής.
«Ο
Σαμπούρο έγινε θρύλος για τους Ιάπωνες. Παντού οι
Ιάπωνες μιλούσαν για τα απίστευτα κατορθώματα του
στον αέρα. Έχαιρε δε μεταξύ των άλλων και μιας ξεχωριστής διακρίσεως μεταξύ των συναδέλφων του.
Δεν είχε χάσει ποτέ στη μάχη το ζευγάρι του. Αυτό
είναι απίστευτο κατόρθωμα για ένα πιλότο που πήρε
μέρος τουλάχιστον σε διακόσιες αερομαχίες. Οι μηχανικοί
τον λάτρευαν και εθεωρείτο ξεχωριστή τιμή να είναι
κανείς μηχανικός στο αεροπλάνο του. Η επιδεξιότης
του ήταν τέτοια που κατά τη διάρκεια των διακοσίων
αποστολών του, ποτέ δεν έπιασε κακή προσγείωση,
ποτέ δεν εγκατέλειψε ή κατέστρεψε το αεροπλάνο
του παρά τις φοβερές ζημιές που έπαθε, παρά τις
πληγές του, ανεξαρτήτως αν ήταν νύχτα ή ημέρα.
Ο Σακάι πληγώθηκε βαριά πάνω από το Γκουανταλκανάλ τον Αύγουστο του 1942. Η επιστροφή του
μέσα σε ένα μισοκατεστραμμένο Ζέρο στη Ραμπούλ
με πληγές που του είχαν παραλύσει το αριστερό του
πόδι και χέρι, του είχαν τυφλώσει μόνιμα το δεξιό μάτι
και προσωρινά το αριστερό, με κομμάτια μετάλλου
στη πλάτη και στο στήθος του και με θραύσματα βλημάτων των πενήντα στο κρανίο. Νομίζω ότι αποτελεί
μία από τις μεγαλύτερες εποποιίες κάτι που κατά τη
γνώμη μου θα παραμείνει θρυλικό ανάμεσα στους αεροπόρους όλου του κόσμου. Οι πληγές του αυτές
ήταν κάτι παραπάνω από αρκετές για να βάλουν τέρμα
στη πολεμική του δράση. Ρωτήστε όποιο βετεράνο
θέλετε για να σας πει τι σημαίνει να πετάει κάνεις μόνο
με ένα μάτι. Ιδιαίτερα όταν είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει πετώντας με ένα απηρχαιωμένο Ζέρο αντιπάλους με Χέλκατ.
Ύστερα από μήνες πάλης με τον ίδιο τον εαυτό του
Ο Σακάι ξαναγύρισε στον πόλεμο για να καταρρίψει
άλλα τέσσερα εχθρικά αεροπλάνα ανεβάζοντας έτσι
τον αριθμό των καταρρίψεων του σε εξήντα τέσσερες.
Θα μείνετε έκπληκτος φυσικά αν σας πληροφορήσω
ότι ο Σακάι ποτέ δεν έτυχε ηθικής αμοιβής από τη
πατρίδα του για τη δράση του. Οι ηθικές αμοιβές ήταν
κάτι άγνωστο στην Ιαπωνία. Αναγνώριση υπηρεσιών

Τελικά σε όλες τις χώρες οι πραγματικοί ήρωες την
ίδια μοίρα έχουν. Η πατρίδα τους δεν τους αποδίδει τα
αναμενόμενα. Μόνο τους αεριτζήδες και τους καταφερτζήδες αναγνωρίζουν. Οι αγνοί αγωνιστές μένουν
στην αφάνεια, στη πτώχεια και στη πείνα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ο δικός μας ήρωας ο Νικηταράς ο οποίος
φυλακίσθηκε άδικα και εδάρει ανηλεώς από το καθεστώς
του Όθωνα. Όταν αποφυλακίσθηκε ήταν ολικά τυφλός
και σε τέτοια άσχημη κατάσταση που όταν τον είδε η
μικρότερη του κόρη έχασε τα λογικά της. Βίωσε την
αχαριστία και την αγνωμοσύνη της ελληνικής πολιτείας,
η οποία του αρνήθηκε μια αξιοπρεπή σύνταξη ώστε να
ζει αυτός και η οικογένειά του ευπρεπώς και, αντί
αυτού, του χορηγήθηκε “άδεια επαιτείας” κάθε Παρασκευή στο χώρο που τώρα υπάρχει ο ναός της Ευαγγελίστριας. Τότε δεν υπήρχε η εκκλησία,(χτίστηκε το
1892), ούτε το Γηροκομείο (χτίστηκε το 1891), και ο
Πειραιάς δεν είχε τόσο αναπτυχθεί και επομένως είναι
άξιο απορίας από τους οποίους ζητιάνευε αφού μάλλον
ελάχιστοι περνούσαν. Αυτή ήταν η ανταμοιβή του.
«Του Νικήτα του Τουρκοφάγου η φαμίλια
δεν παίρνει ένα λεπτό» (Μακρυγιάννης)
Σύμφωνα με τη
παράδοση ένας
πρέσβης από τις
τρεις προστάτιδες χώρες που
ήξερε την ιστορία
του και την οικονομική του κατάσταση έστειλε
ένα επιτετραμμένο της πρεσβείας
για να τον βοηθήσει οικονομικά.
Ο επιτετραμμένος πήγε στο σημείο που ο Νικηταράς ζητιάνευε.
Καθώς τον πλησίαζε ο Νικηταράς τον αντιλήφθηκε και
μάζεψε το απλωμένο χέρι του. Ο επιτετραμμένος τον
ρώτησε.
«Τι κάνετε εδώ στρατηγέ μου;»
«Κάθομαι εδώ και απολαμβάνω την ελεύθερη πατρίδα
μου». Απάντησε περήφανα.
«Σοβαρά κάθεσαι εδώ και απολαμβάνεις την πατρίδα
σου καθισμένος στο δρόμο;» Τον ρώτησε πάλι.
«Ναι κάθομαι και απολαμβάνω την ελεύθερη πατρίδα
μου διότι με έκανε στρατηγό και μου χορήγησε και
σύνταξη για να ζω καλά. Έρχομαι εδώ για να παίρνω
μια ιδέα πως περνάει ο κόσμος» Απάντησε ο Νικηταράς
λέγοντας ψέματα. Αφού συζήτησαν για λίγο ο επιτετραμμένος έκανε πως φεύγει και άφησε να του πέσει
ένα πουγκί με χρυσά φλουριά για να τα πάρει ο Νικηταράς. Ο Νικηταράς άκουσε το θόρυβο που έκανε το
πουγκί καθώς έπεφτε και έσκυψε, ψαχούλεψε το
μέρος και βρήκε το πουγκί. Το ψηλάφησε και κατάλαβε
ότι είχε χρυσά φλουριά και τότε φώναξε τον επιτετραμμένο και το έδωσε πίσω λέγοντας του. «Σου
έπεσε το πουγκί σου. Πάρτο για να μην το βρει κανείς
και το χάσεις!»
Αρνήθηκε να λάβει βοήθεια από ένα ξένο, αν και
είχε μεγάλη ανάγκη, καθόσον θα δυσφημούσε τη
πατρίδα του για την αδιαφορία της και αυτό δεν το
ήθελε. Ένας πραγματικά ανιδιοτελής Πατριώτης.
Σήμερα στην κοινωνία μας υπάρχουν ένα σωρό
κάλπικοι Νικηταράδες που το σύστημα τους προβάλει
καθημερινά ως εθνοσωτήρες και ηγέτες με αξία, ενώ
τους ελάχιστους αυθεντικούς που υπάρχουν ανάμεσα
μας το σύστημα τους αφήνει στο περιθώριο καθόσον
συνθλίβονται από ένα κόσμο άδειο και χωρίς αξίες.
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Η φορολογική συνείδηση του Έλληνα

Σ

τη χώρα μας μετά την μεταπολίτευση, κάθε φορά
που άλλαζε η Κυβέρνηση και πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι προγραμματικές της δηλώσεις, εμφανίζετο στο γυαλί ο νέος Καπαδόκης της Οικονομίας
υποσχόμενος παροχές σε εκπλήρωση προεκλογικών
υποσχέσεων του κόμματός του. Όταν τελείωνε τις
εξαγγελίες του δεχόταν πάντοτε από το ακροατήριον
την ίδια συνήθως ερώτηση: «Καλά όλα αυτά που μας
είπατε, τα χρήματα όμως που απαιτούνται για να γίνουν
όλα αυτά από πού θα τα βρείτε;» Η απάντηση σε κάθε
περίπτωση όμως ήταν πάντοτε η ίδια. «Θα πατάξουμε
την φοροδιαφυγή !!!» Κούνια που τους κούναγε. Το
σύνθημα τούτο ναι μεν πουλάει πάντα προς κάθε κατεύθυνση, ανεξάρτητα αν αυτό εξαγγέλεται από πράσινους, ή γαλάζιους ή ελαφράς άλλης τινός ερυθράς
αποχρώσεως πολιτικού σχηματισμού αλλ’ ουδαμώς
σχετίζεται με την πραγματικότητα.
Όλοι επιζητούν πάταξη της φοροδιαφυγής υπό έναν
απαράβατον όρον: «Να μη βρίσκονται οι ίδιοι στο στόχαστρον της πατάξεως, αλλ’ όλοι οι λοιποί συνάνθρωποί
μας».
Αν σήμερα οι αρμόδιοι φρονούν ότι θα κατορθώσουν
ν’ ανοίξουν την λίστα της κυρίας Λαγκάρντ και ότι εκ
του προϊόντος αυτής ήθελον εμφανισθεί και τα μεγάλα
ψάρια της φοροδιαφυγής, τους βεβαιώνω ότι μάλλον
ψαρεύουν σε θολά νερά. Δεν γνωρίζω φυσικά ούτε τι
περιέχει η συγκεκριμένη λίστα, ούτε για ποιον σκοπό
έχει συνταχθεί. Εκείνο όμως που πραγματικά πιστεύω
είναι ότι “δεν γεννήθηκε ακόμη ο άνθρωπος που θ’
αξιολογήσει το περιεχόμενό της, όποιο κι αν είναι”.
Τώρα το θέμα της φοροδιαφυγής εστιάζεται μόνον
στην υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων κάθε συναλλαγής,
ούτως ώστε και ο ΦΠΑ να εισπράττεται αμέσως και οι
υπόχρεοι σε έκδοση αποδείξεων να μην εκφεύγουν
την τσιμπίδα της Εφορίας.
Ας δούμε όμως εν τάχει ποιοι όντως ωφελούνται
από την μη έκδοση των αποδείξεων.
π.χ Ας υποθέσουμε ότι σεις θέλετε να ενεργήσετε
ορισμένες επισκευές εσωτερικά και εξωτερικά στο σπίτι
σας. Καλείτε λοιπόν τον εργολαβάκο της γειτονιάς να
επιμεληθεί των απαραίτητων εργασιών. Αυτός συντάσσει
την απαραίτητη προσφορά και σας λέγει: Για τις εργασίες
αυτές απαιτούνται:
α) για υλικά 5.000 και
β) για εργατικά στα οποία περιλαμβάνεται και η προς
το ΙΚΑ εισφορά των εργαζομένων 5.000€. Ήτοι σύνολον
10.000€. Σεις βρίσκετε την προσφορά συμφέρουσα
και του αναθέτετε την επισκευή. Στο σημείο όμως
αυτό αρχίζουν τα δύσκολα:
Ο εργολάβος σας πληροφορεί ότι: Ι) Για να γίνει η

Του
Τάσου Νασόπουλου
Δημοσιολόγου
Δικηγόρου Παρ’ Α.Π. & ΣτΕ

«Εάν δεν επιδιωχθεί αλλαγή πλεύσης
από τoυς πολιτικούς ούτως ώστε να
δίδουν εκείνοι πρώτα το παράδειγμα της
ορθής συμπεριφοράς προς το κράτος,
ούτως ώστε να παραδειγματίζεται ο
λαός, η συνείδηση του Έλληνα
φορολογούμενου θα παραμένει πάντα
αρνητική».

έναρξη των εργασιών απαιτείται λήψη αδείας του
Δήμου στο όνομα του εργοδότη, η οποία έχει κόστος
1.000€, ΙΙ) Στη συνέχεια απαιτείται εισφορά του εργοδότου 26% επί της αμοιβής των εργαζομένων προς το
ΙΚΑ που καταλογίζεται και βαρύνει τον κύριο του έργου
και ανέρχεται στο ποσόν των 1.300€, ΙΙΙ) Εάν σας
εκδώσω τιμολόγιον αυτό έχει επιβάρυνση 23% ΦΠΑ.
IV) Και πλέον αυτών ο φόρος μου προς το Δημόσιον,
αφού θα σας εκδώσω τιμολόγιο άλλο ένα ποσοστό
20%. Ήτοι συνολικά θα επιβαρυνθείτε με το συνολικόν
ποσόν των 16.689€ (10.000 +1.000 + 1.389 +2.300
+ 2.000).
Εάν φίλοι αναγνώστες φρονείτε ότι θα βρεθεί έστω
και ένας καταναλωτής να πληρώσει αντί για 10.000 ¨
το ποσόν των 16.689 ¨ αδιαμαρτύρητα κρατήστε την
φωτογραφία του να την κάνουμε κορνίζα. Έτσι αρχίζουν
οι διαπραγματεύσεις του «τι μέλλει γενέσθαι». Εδώ
λέει ο εργολάβος έχουμε τρεις δυνατές λύσεις. Η
πρώτη να μη βγάλουμε άδεια στο Δήμο και να μη σας
εκδώσω τιμολόγιο. Όλες οι δουλειές θα γίνουν στη
“ζούλα” και δεν τρέχει κάστανο. Έτσι όλοι χαρούμενοι
και αγαπημένοι. Δεύτερη περίπτωση είναι να λάβουμε
μια τυπική άδεια από τον Δήμο κόστους 100 ¨ και εγώ
να σας εκδώσω ένα παραστατικό της τάξεως των

500€, οπότε θα έχετε μία επιβάρυνση των 215€. Η
τρίτη είναι η οδός της νομιμότητος, να πληρώσετε
όλα τα παραπάνω και να νοιώθετε, ως Έλληνας,
ιδιαίτερα υπερήφανος ότι στηρίζετε την Ελληνική
οικονομία. Εδώ οφείλεται η απάντηση του Πάγκαλου
προς τινά δημοσιογράφο όταν του απηύθυνε μία τέτοια
ερώτηση και η οποία δεν μπορεί να γραφεί. Αλήθεια
πώς να δεχθεί ο καταναλωτής να πληρώσει φόρους
όταν βλέπει πρωτοκλασάτα κυβερνητικά στελέχη τυλιγμένα στα σκάνδαλα, στις μίζες και στις κλοπές.
Στην Κίνα το 2011 είχαμε πενηνταμία θανατικές εκτελέσεις καταχραστών του δημοσίου χρήματος ενώ εδώ
τους διαθέτουμε ακόμη και σουίτες στον Κορυδαλλό.
Πώς λοιπόν θέλετε να σκεφθεί ο σημερινός Έλληνας;
Σήμερα έχει γίνει ακράδαντη πίστη στον Έλληνα: μη
πληρώνετε φόρους στο Δημόσιον αφού αυτά θα τα
φάνε οι αρχικλεφταράδες και θα τα σπαταλήσουν οι
γελοίοι δημιουργώντας ΜΚΟ και χορηγώντας ετήσιες
αποδοχές σε απατεώνες των ενός εκατομμυρίου
διακοσίων χιλιάδων ευρώ ενώ οι ετήσιες αποδοχές του
Προέδρου του Α.Π. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ¨ του
δε Προέδρου των ΗΠΑ τις 300.000 δολάρια.
Και τώρα για να σοβαρολογήσουμε και λίγο. Θέλετε
κ.κ αρμόδιοι να πατάξετε την φοροδιαφυγή; Αποφεύγετε
την λήψη αυστηρών μέτρων. Αυτά δεν φέρουν αποτέλεσμα, όπως συνέβη και με τις απαχθείς διατάξεις των
άρθρων 32-33 του ΚΒΣ που προέβλεπαν την επιβολήν
εξοντωτικών προστίμων. Το πράγμα είναι
απλό. Φροντίστε πρώτα να σεβόσαστε σεις τους
νόμους ως και τον ιδρώτα του Ελληνικού
Λαού. Σταματήστε να κλέβετε τον λαόν ανελέητα. Περιοριστείτε στα όρια της λογικής και δείξτε στο λαόν
το καλό παράδειγμα. Ζήστε όπως έζησε ο Ν. Πλαστήρας
και συμπεριφερθείτε όπως ο Κων/νος Καραμανλής
ώστε να εδραιωθεί η πεποίθηση στον Ελληνικό Λαό
ότι οι εισφορές του προς το Δημόσιον πιάνουν τόπο,
αλλιώς ότι και να κάνετε ο κόπος σας θα πάει χαμένος.

* Ο Αναστάσιος Νασόπουλος είναι Δημοσιολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με θέματα Φορολογίας και γενικά Διοικητικού
Δικαίου και έχει στο ενεργητικό του την επιτυχή εκδίκαση
δεκάδων μεγάλων υποθέσεων.

EΛΛΑΔΑ: Xορηγός του κόσμου
Συνέχεια από τη σελίδα 4
Ένα άλλο μεγάλο επίτευγμα των Ελλήνων είναι το
θέατρο. Οι Έλληνες άφησαν την τραγωδία αλλά και
την κωμωδία ,τη λυρική ποίηση ,την επική ποίηση, το
μυθιστόρημα, το διάλογο, το εγκώμιο, τη χορογραφία.
Όλα τα λογοτεχνικά είδη με τα οποία ο σημερινός πολιτισμός εκφράζεται είναι κληροδότημα των Ελλήνων.
Η λογοτεχνία η ιστορία, η πολιτική, οι νόμοι, η επιστήμη
αναπτύχθηκαν γραπτώς από τους Έλληνες.
Όλα αυτά ασφαλώς δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς το
θαυμάσιο εύρημα του πρώτου πλήρους φωνητικού
αλφαβήτου. Αν τα Λατινικά έπαψαν μια μέρα να είναι
άγραφη γλώσσα οφείλεται στο ότι πήραν τα γράμματα
από τους Έλληνες και αν οι δυτικές γλώσσες ξεκίνησαν
να γράφονται και να εξελίσσονται οφείλεται στο ότι
δέχθηκαν την κληρονομιά αυτού του αλφαβήτου.
Ένας ανυπολόγιστος αριθμός λέξεων με τις οποίες
εκφράζονται πολλές γλώσσες, χρησιμοποιήθηκαν για
πρώτη φορά στα Ελληνικά. Ιδέα, λογική, πρόβλημα,
μέθοδος, θεωρία, ανάλυση, σύστημα, σύμβολο, φράση,
μηχανική, ηθική, πολιτική, ενέργεια, μυστήριο, μέτρο,
μουσική, αρμονία και τόσες άλλες. Είναι η μητέρα

γλώσσα, στην οποία έγινε η πιο παλιά και πλήρης καταχώρηση της ανθρώπινης σκέψης και γνώσης.
Εδώ γεννήθηκε η ιατρική και ο πρώτος που συνέθεσε
ένα σύνολο επιστημονικών πραγματειών ήταν ο Ιπποκράτης, η Γλυπτική με δείγματα απαράμιλλης τέχνης
τα αγάλματα του Ερμή του Πραξιτέλη, της Αφροδίτης
της Μήλου, της Νίκης της Σαμοθράκης, η Αρχιτεκτονική
με υπέρτατο δείγμα τον Παρθενώνα, αναπτύσσοντας
συγχρόνως ένα εργαλείο με τόση ακρίβεια και λεπτότητα,
τη Γεωμετρία.
Χάρις στη γεωμετρία του Ευκλείδη που μεταδόθηκε
ανέπαφη μέχρι πριν δύο αιώνες, αναπτύχθηκε μέχρι
σήμερα η αρχιτεκτονική, η φυσική, η αστρονομία, η
τοπογραφία, η χαρτογραφία.
Αυτά είναι μερικά από αυτά που άφησε η Ελλάδα,
τόσο σε εμάς τους Έλληνες, όσο και τους άλλους
λαούς, με την προτροπή να μην είμαστε μόνο κληρονόμοι, αλλά και συνεχιστές, διότι τι θα έμενε άραγε σήμερα από τον πολιτισμό μας αν εξέλειπε το Ελληνικό
στοιχείο?. Οπωσδήποτε αυτό που κάνει μεγάλο ένα
πολιτισμό είναι η ικανότητα να εξελίσσεται και να
εμπνέει κάτι καινούργιο. Αυτό ακριβώς έχει αφήσει η
Ελλάδα.

Του
Θανάση Μπρισίμη
Σμηνάρχου ε.α.
Η Ελλάδα είχε τον πιο εμπνευστή πολιτισμό που
άφησε την δημοκρατία, την ελευθερία, την ισότητα
,την κοινωνία των πολιτών, την πολιτική, την ηθική, την
ιστορία, την λογοτεχνία, το αλφάβητο.
Όλα τα παραπάνω κατέστησαν την Ελλάδα μεγάλο
του κόσμου χορηγό και τον πολίτη του κόσμου οφειλέτη
της.
Σήμερα αυτός ο παγκόσμιος χορηγός, όντας στη
μέση μιας πρωτόγνωρης κρίσης, βιώνοντας την απόρριψη
μεγάλου μέρους της παγκόσμιας κοινότητας, θα πρέπει
να ανασυνταχθεί, να αντιδράσει για το ξεπέρασμά της .
Ιδέες, αρχές, αξίες, αρετές των Ελλήνων πολιτών, που
αποτέλεσαν πυλώνες του πολιτισμού μας θα πρέπει
να επιστρατευθούν. Η υποχρέωσή μας να είμαστε συνεχιστές αυτού του πολιτισμού είναι διαρκής, για το
κοινό καλό.
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Πώς πρέπει να είναι ο αξιωματικός του 21ου αιώνα;
Η συζήτηση μόλις ξεκίνησε!
H

διαμόρφωση των μελλοντικών αξιωματικών είναι
ένα αντικείμενο που πάντοτε απασχολούσε και
απασχολεί σοβαρά τους στρατούς, προκειμένου να
αποκτούν στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις εκάστοτε
διαμορφούμενες συνθήκες. Οι παραγωγικές σχολές
αξιωματικών μελετούν σχέδια σπουδών και επεξεργάζονται προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε να είναι πάντοτε προσαρμοσμένα προς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες
της κάθε εποχής.
Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από δύο
κύρια στοιχεία που συναρτώνται άμεσα με τον τομέα
της άμυνας και κατά συνέπεια υπεισέρχονται ως παράμετροι στη διαδικασία προετοιμασίας των νέων αξιωματικών: την υψηλή τεχνολογία και τις γεωπολιτικές
ανακατατάξεις.
Η υψηλή τεχνολογία, χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα
από τις ένοπλες δυνάμεις, τόσο ως μέσο λειτουργίας
και χειρισμού οπλικών συστημάτων όσο και ως μέσο
διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών. Η παρουσία της
σε κάθε τομέα, αναμένεται να είναι καταλυτική κατά
τον αιώνα που διανύουμε.
Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις της τελευταίας δεκαετίας του 20ου αιώνα έχουν διαμορφώσει ένα νέο
κόσμο, με διαφορετικές μορφές απειλών, ισχυροποίηση
των διεθνών οργανισμών και ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου των πολυεθνικών δυνάμεων. Μέσα στο
πλαίσιο αυτών των δεδομένων ο μελλοντικός αξιωματικός, ο αξιωματικός του 21ου αιώνα, θα κληθεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις και αντικείμενα που δεν είχαν
απασχολήσει τους προγενέστερους.
Το κύριο ερώτημα που ανακύπτει είναι: ποιο μοντέλο
αξιωματικού χρειάζεται ο Στρατός μας και η Πατρίδα
μας, ποιος πρέπει να είναι δηλαδή ο κύριος αντικειμενικός
σκοπός της όλης εκπαιδευτικής προσπάθειας για την
διαμόρφωση των μελλοντικών αξιωματικών; Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός είναι η
διαπαιδαγώγηση ενός νέου – άνδρα ή γυναίκας – ώστε
κάποια μέρα, όταν θα είναι αξιωματικός, να είναι σε
θέση να λαμβάνει αποφάσεις ορθές και αποτελεσματικές,
προσαρμοσμένες σε κάθε συγκεκριμένη κατάσταση και
να αναπτύσσει δράση ως διοικητής, κατά τρόπο αποδεκτό
και σεβαστό από τους υφισταμένους του, τόσο εντός
της Ελλάδας όσο και εκτός αυτής, στις ενδεχόμενες
αποστολές που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο
διεθνών οργανισμών και συμμαχιών.
Τι εφόδια πρέπει να αποκτά ένας καλός αξιωματικός;
Τι μπορεί και τι πρέπει να διδαχθεί κατά το χρονικό διάστημα των πέντε ετών που παραμένει στην παραγωγική
σχολή και στις σχολές των όπλων και σωμάτων; Τελικά,
τι τύπο αξιωματικού θέλουμε να επιτύχουμε; Στα ερωτήματα αυτά θα μπορούσαμε να δώσουμε τις εξής
απαντήσεις: Να είναι καλλιεργημένος και κάτοχος όλων
των περιοχών γνώσης, να γνωρίζει ξένες γλώσσες, να
είναι ικανός να κατευθύνει το στράτευμά του, να είναι
ηγέτης για τους άνδρες του όπου κι αν βρίσκεται, να
διαπνέεται από πνεύμα θυσίας, να είναι έτοιμος για αυτοθυσία, να… Σ’ αυτές τις απαντήσεις θα πρέπει να βασισθούμε ώστε να επιτύχουμε τον επιδιωκόμενο σκοπό
μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Οπωσδήποτε σε όλα αυτά που έχει να δώσει η
Σχολή, σημαντικός είναι ο ρόλος της προσωπικότητας
και οι ιδιαίτερες ικανότητες (το «ταλέντο») του κάθε
υποψήφιου αξιωματικού. Αυτό το «ταλέντο» έχει τρεις
διαστάσεις που αποτελούν και τις συνιστώσες του: την
επιδεξιότητα, τις γνώσεις και τον χαρακτήραοι οποίες
καθορίζουν το επίπεδο της επίδοσης του ατόμου:
Η επιδεξιότητα αναφέρεται στις εκ γενετής ικανότητες
του κάθε ατόμου, στην ευφυΐα, στις προτιμήσεις και
στις βάσεις που έχει.
Οι γνώσεις αναφέρονται στην μόρφωση, την εκπαίδευση που έχει πάρει και τις εμπειρίες του.
Τέλος, ο χαρακτήρας έχει να κάνει με το ηθικό υπόβαθρο του ατόμου και τις αξίες του, τους στόχους και
τα πιστεύω του, τα προσωπικά του κίνητρα και το
πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Αυτά τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε υποψήφιου
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αξιωματικού θα πρέπει να τα διακρίνει η Σχολή και να
τα καλλιεργήσει, να τα αναπτύξει και να τα κατευθύνει
προς την ορθή κατεύθυνση ώστε να αυξήσει την απόδοση.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο αντικειμενικός
σκοπός που τέθηκε, χρησιμοποιούνται διάφοροι δρόμοι.
Εάν θέλουμε να είναι γνώστης όλων των περιοχών της
γνώσης χρησιμοποιούμε πολύ χρόνο στην αίθουσα και
στη μελέτη, με καθηγητές υψηλής ποιότητας. Πρέπει
ο αυριανός αξιωματικός να αποκτήσει κατάλληλες
βάσεις για την ολοκλήρωση, αργότερα, της επιστημονικής
κατάρτισής του. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε
βάρος του χρόνου εκπαίδευσης στο πεδίο των ασκήσεων
για πρακτική εξάσκηση. Εκεί διαμορφώνεται το σώμα
και το πνεύμα, εκεί ο υποψήφιος αξιωματικός καθίσταται
υπεύθυνος, εκεί διδάσκεται να διοικεί, εκεί η εκπαίδευση
στο πλαίσιο της ομάδας είναι ουσιαστική, εκεί διδάσκεται
να είναι ηγέτης, εκεί, στη βάση της θυσίας και της αυτοθυσίας, σφυρηλατεί σώμα και πνεύμα σύμφωνα με
τις αξίες που πιστεύουμε.
Τόσο η μελέτη όσο και η πρακτική εξάσκηση είναι
χρήσιμες. Καταρχήν η μελέτη της επιστήμης του
πολέμου και κατά δεύτερον η εκμάθηση της εφαρμογής
της μελέτης στην πράξη. Η πρώτη είναι πάντοτε δυνατή
και δεν υπάρχει δικαιολογία για την παραμέλησή της.
Οι ευκαιρίες για τη δεύτερη και μάλιστα στο πεδίο της
μάχης, ίσως να μην έρχονται συχνά.
Είναι προφανές ότι, εκτός από την εξάσκηση στο
πεδίο, ο μελλοντικός αξιωματικός διδάσκεται και άλλα
μαθήματα που έχουν σαφή προέκταση στη στρατιωτική
ζωή. Μαθήματα που τον διαμορφώνουν ως άτομο,
χωρίς ωστόσο να λησμονείται ο τελικός αντικειμενικός
σκοπός της διαμόρφωσης καλών στρατιωτών. Ο μελλοντικός αξιωματικός διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα,
κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής μέσα στη
Σχολή. Στόχος είναι να αναλαμβάνει σταδιακά, υπευθυνότητες, καθιστάμενος ικανός να λαμβάνει αποφάσεις
μόνος του και να αναπτύσσει ικανότητα προσαρμογής
σε εναλλασσόμενες καταστάσεις, Για το σκοπό αυτό
διδάσκεται να είναι μια εξαίρετη προσωπικότητα σ’
όλες τις πλευρές της ζωής, όπου κι αν βρίσκεται. Διδάσκεται τις αξίες που καθορίζουν τις συμπεριφορές που
πρέπει να αποδεχθεί και εκείνες που πρέπει να απορρίψει,
διδάσκεται να είναι επαγγελματίας, να εργάζεται επιζητώντας πάντοτε την αποτελεσματικότητα, όλα μέσα
σ’ ένα πλαίσιο σεβασμού προς το άτομο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπευθυνότητα είναι δύσκολη υπόθεση και πολλές φορές έχει το κόστος της,
αλλά δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι από την πρώτη
μέρα συνηθίζει να είναι υπεύθυνος, τόσο σ’ ότι αφορά
στις σπουδές του όσο και τις ενέργειές του στην καθημερινή ζωή, μέσα στη σχολή αλλά και κατά την εκπαίδευση στο πεδίο, επιτυγχάνοντας σταδιακά αυτό που
επιδιώκει να πραγματοποιήσει. Αργότερα, ως αξιωματικός,
θα μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις επιδιώξεις του
βασιζόμενος στην παρακολούθηση σχολών στρατιωτικής
εξειδίκευσης καθώς και εξω-στρατιωτικές σπουδές,
χωρίς φυσικά να ξεχνά ότι, ένα από τα καλύτερα
σχολεία για έναν αξιωματικό είναι η υπηρεσία του σε
μάχιμες μονάδες και η επαφή του με το στράτευμα.
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του ως αξιωματικός
θα πρέπει να επιδιώξει την απόκτηση ισόρροπης μόρ-

φωσης – ως στρατιώτης και ως επιστήμονας – η οποία
θα τον καταστήσει ικανό να προσαρμόσει και χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του στο κύριο αντικείμενό του που
είναι ο Στρατός. Ένας αξιωματικός άριστος επιστήμονας
αλλά μειωμένης ικανότητας ως ηγέτης και ως μαχητής,
δεν είναι χρήσιμος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας αλλά και των
εξελίξεων της διεθνούς πολιτικής σκηνής και του στρατηγικού περιβάλλοντος, αρχίζοντας από τον περιβάλλοντα την Ελλάδα χώρο, θα του δώσει τη δυνατότητα
σφαιρικής αντιλήψεως της πραγματικότητας και ανοικτής
σκέψεως που θα τον οδηγούν στη λήψη ορθών αποφάσεων.
Θα πρέπει να κατανοήσει ότι ο Στρατός είναι μια
πολύ σύνθετη μηχανή και ότι η καλή λειτουργία και
κίνησή της συμβαδίζουν πάντοτε με το γόητρο του
ιδίου του αξιωματικού και φυσικά της Ελλάδος. Για το
λόγο αυτό, είναι εύλογο, όλη η αλυσίδα της διοίκησης
του μελλοντικού στρατού να συγκροτείται – εκτός από
καλούς επιτελείς – και από καλούς επιστήμονες, άλλους
του δικαίου και των διεθνών σχέσεων, άλλους των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας και της πληροφορικής
με πανεπιστημιακή μόρφωση, και άλλους εξειδικευμένους σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, και όλους καταρτισμένους από τις αντίστοιχες σχολές εξειδίκευσης και
τη Σχολή Πολέμου, όπου εκπαιδεύονται για να καταστούν
ικανότεροι αξιωματικοί.
Εδώ είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τα λόγια του πρώην
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου
Τσάτσου, απευθυνόμενου στους αξιωματικούς: «Όταν
διάλεξες το επάγγελμα του αξιωματικού, διάλεξες ένα
αυστηρότατα επιστημονικό κλάδο. Πρέπει να θεωρείς
τον εαυτόν σου επιστήμονα όσο ο γιατρός, ο αρχιτέκτων,
ο πολιτικός μηχανικός. Και όσο προχωρούν οι επιστημονικές ανακαλύψεις, τόσο θα σε περισφίγγει η επιστήμη.
Και αυτή απαιτεί συνεχή μελέτη, ανανέωση σπουδών,
μετεκπαιδεύσεις αυστηροτάτης μορφής. Όσο πιο πολύ
προοδεύει η επιστήμη και όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις
στην κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας, τόσο πιο
πολύ θα πρέπει να μελετάς. Και όταν πλησιάσεις στην
κορυφή, τότε θα χρειασθεί να εποπτεύεις πέρα από
τους ειδικούς επιστημονικούς κλάδους, ένα ευρύτερο
πνευματικό χώρο».
Όλα είναι σημαντικά. Όλα στοχεύουν στην εκπλήρωση
μιας αποστολής. Όλα συνεισφέρουν σε μια μεγάλη
προσπάθεια, προσπάθεια που χωρίς αμφιβολία σκοπεύει
στο να καταστούν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας σεβαστές
από όλους, αξιόπιστες και ικανές να ανταποκριθούν
στις προκλήσεις της νέας εποχής. Παράλληλα, όλα
αυτά αποτελούν την απαραίτητη νομική και θεσμική
υποδομή ενός συστήματος εθνικής άμυνας. ‘Όμως,
δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η υλοποίηση εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστων και αποτελεσματικών
ενόπλων δυνάμεων, τις οποίες η Πολιτεία οφείλει να
εξασφαλίζει κατά τον πλέον επιτυχή τρόπο.
Εδώ θα δανειστώ τα λόγια του John Keegan: «Ο πόλεμος διαφέρει τελείως από τη διπλωματία ή την πολιτική, γιατί πρέπει να διεξαχθεί από άνδρες που οι
αξίες τους και οι ικανότητες τους δεν είναι αυτές που
πρέπει να έχει ο πολιτικός ή ο διπλωμάτης. Είναι ικανότητες ενός διαφορετικού κόσμου, ενός πολύ παλιού
κόσμου ο οποίος υπάρχει παράλληλα με τον υπόλοιπο
κόσμο» (John Keegan, Η Ιστορία του Πολέμου, 1993).
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ένα σημαντικό
στοιχείο: οι στρατιωτικές σχολές δεν δίνουν μόνο
πτυχίο, δίνουν και ξίφος. Ο αξιωματικός ποτέ δεν λέει
«πήρα το πτυχίο» αλλά «πήρα το ξίφος», και αυτό αποτελεί την μέγιστη τιμή ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει
το είδος της αποστολής του.
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Α ΡΘΡΑ

Απολογισμός Εξωτερικής Αξιολόγησης Σχολής Ικάρων
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Γνωρίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από
27 ως 29 Απριλίου 2015 διενεργήθηκε η Εξωτερική
Αξιολόγηση του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών
της Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΤΑΕΠ) από την Επιτροπή
Εξωτερικής Αξιολόγησης (εφεξής ΕΕΑ) της Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), σύμφωνα με το ισχύον
νομικό πλαίσιο περί ΑΣΕΙ [(α) σχετικό νόμο] και περί
διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της ημεδαπής
[(β) και (γ) σχετικούς νόμους], καθώς και τον Οργανισμό ΣΙ [(δ) σχετικό π.δ.]. Σημειώνεται ότι η ΑΔΙΠ
είναι η πιστοποιημένη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αρχή για την Πιστοποίηση και την Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην χώρα μας.
2. Συναφώς αναφέρονται τα ακόλουθα:
α. Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 διενεργήθηκε
για πρώτη φορά κατά τα πρότυπα της ΑΔΙΠ η Εσωτερική
Αξιολόγηση της ΣΙ. Η Εσωτερική Αξιολόγηση θα διενεργείται εφεξής ανά ακαδημαϊκό έτος, στο πλαίσιο της
διαρκούς επιδίωξης για την διατήρηση υψηλού επιπέδου
ποιότητας στην παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση
και περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου ποιότητας σε
όλο το εύρος της παρεχόμενης εκπαίδευσης (στρατιωτικής, ακαδημαϊκής και αεροπορικής) της ΣΙ. Η Εσωτερική
Αξιολόγηση διενεργείται από τη Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης
(ΕΟΑ) της ΣΙ, ένεκα της οποίας συντάσσεται η σχετική
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην Ελληνική, η
οποία αποτελεί εσωτερικό έγγραφο, σύμφωνα με τον
(β) σχετικό νόμο.
β. Για την πληρότητα της διαλαμβανόμενης ενημέρωσης περί της Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού
Έτους 2013-2014, επισυνάπτονται (μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή): (1) Η «Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΣΙ/ΤΑΕΠ
Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014», ΜΟΔΙΠ ΣΙ, Α.Β. Δεκελείας,
Ιανουάριος 2015. (2) Ο «Οδηγός Σπουδών ΣΙ/ΤΑΕΠ 20132014», ΣΙ/ΤΑΕΠ, Α.Β. Δεκελείας, 2014. (3) Η «Ερευνητική
Πολιτική ΣΙ», Επιτροπή Ερευνών ΣΙ, Α.Β. Δεκελείας, Φεβρουάριος 2015.
γ. Προϋπόθεση για την Εξωτερική Αξιολόγηση θέματος,
ήταν η υποβολή των κειμένων της παρ. 2.β του παρόντος
Παραρτήματος προς την ΑΔΙΠ, ως απαιτούμενο υλικό
τεκμηρίωσης της ομοίας εσωτερικής αξιολόγησης
δ. Η Εξωτερική Αξιολόγηση ΣΙ/ΤΑΕΠ διενεργήθηκε για
πρώτη φορά τον Απρίλιο 2015 από την ΕΕΑ, η οποία
συγκροτήθηκε από την ΑΔΙΠ προς τούτο, Α-2 και θα
διενεργείται ανά τέσσερα ακαδημαϊκά έτη, προς επιβεβαίωση της διασφάλισης ποιότητας της παρεχόμενης
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στην Αγγλική και είναι αναρτητέα
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ (www.hqa.gr), προκειμένου να καταστεί γνωστή στην παγκόσμια ακαδημαϊκή
κοινότητα και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο (π.χ. υποψήφιο
φοιτητή – σπουδαστή, υποψήφιο μέλος ΔΕΠ).
3. Ειδικότερα, η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης
ΣΙ/ΤΑΕΠ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 «Hellenic Air
Force Academy, Department of Aeronautical Sciences,
External Evaluation Report, Hellenic Quality Assurance
And Accreditation Agency, May 2015» έχει αναρτηθεί
στην URL http://www.hqa.gr/external/HellenicAirForceAcademy_2015.pdf και επισυνάπτεται (μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή) προς διευκόλυνση ανασκόπησης.
4. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της
ΑΔΙΠ, τα πεδία της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι τα
ακόλουθα:
α. Curriculum (Πρόγραμμα Σπουδών)
β. Teaching (Διδακτικό Έργο).
γ. Research (Ερευνητικό Έργο).
δ. All Other Services (Λοιπές Υπηρεσίες). Η ΕΕΑ προέβη
σε αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας της
ΣΙ/ΤΑΕΠ σε έκαστο εκ των ανωτέρω πεδίων, χρησιμοποιώντας ως υλικό τεκμηρίωσης τα κείμενα της Εσωτερικής
Αξιολόγησης (βλ. παρ. 2.β του παρόντος Παραρτήματος)
και διενεργώντας την απαιτούμενη έρευνα πεδίου, με
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επισκέψεις χώρων, συνεντεύξεις με το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ΣΙ [ήτοι μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), Εκπαιδευτικό Προσωπικό
με Σύμβαση (ΕΠΣ) και Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό
(ΣΔΠ)], τους Ικάρους και το λοιπό διοικητικό προσωπικό.
Επισημαίνεται ότι η ΕΕΑ εξέφρασε την ιδιαίτερα θετική
εντύπωσή της για την ποιότητα και πληρότητα των
κειμένων που τέθηκαν στην διάθεσή της από την ΣΙ
(Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 7).
5. Κατόπιν αυτών, η ΕΕΑ κατέγραψε τα θετικά σημεία
και εισηγήθηκε τις αναγκαίες βελτιώσεις για την αναβάθμιση του αντίστοιχου πεδίου. Επιπρόσθετα, η ΕΕΑ
διατύπωσε στη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης τις
τελικές προτάσεις και εντυπώσεις της στις ακόλουθες
ενότητες:
α. Strategic Planning, Perspectives for Improvement
and Dealing with Potential Inhibiting Factors (Στρατηγικός
Σχεδιασμός, Προοπτικές για Βελτίωση και Αντιμετώπιση
Δυνητικών Ανασταλτικών Παραγόντων)
β. Final Conclusions and Recommendations of the
EEC (Τελικά Συμπεράσματα και Συστάσεις της ΕΕΑ)
6. Συνοπτικά, τα θετικά σημεία, όπως διαπιστώθηκαν
από την ΕΕΑ και καταγράφονται στην σχετική Έκθεση
Εξωτερικής Αξιολόγησης, είναι ανά πεδίο:
α. Πρόγραμμα Σπουδών: Α-3
(1) Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι συνεπές προς τους
νομοθετημένους και δηλωθέντες αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις / προσδοκίες της Κοινωνίας και
του Κράτους (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 8).
(2) Η ΣΙ απολαμβάνει το προνόμιο, μη σύνηθες μεταξύ
λοιπών ΑΕΙ της χώρας, να έχει την δυνατότητα και την
εξουσιοδότηση να ορίζει τις λεπτομέρειες του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) με εσωτερικές
λειτουργίες της και απαλλαγμένη από την υποχρέωση
λήψης υπουργικών εγκρίσεων, δυσκίνητων και συχνά
μακρόχρονων (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 9).
(3) Το ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών, σε συνδυασμό
με την στρατιωτική εκπαίδευση, υλοποιεί πολύ αποτελεσματικά τους νομοθετημένους και δηλωθέντες στόχους της ΣΙ, είναι πολύ καλά διαρθρωμένο και ευθυγραμμισμένο με τα διεθνή πρότυπα και επιτυγχάνει
πλήρως όλους τις αντικειμενικούς στόχους της ΣΙ. Παράλληλα το διδακτικό προσωπικό επιδιώκει την ενσωμάτωση νέας διδακτέας ύλης σε ραγδαία αναπτυσσόμενους γνωστικούς τομείς (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 9,
10).
(4) Ο σχεδιασμός δημιουργίας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι πολύ θετικό
βήμα στην ενίσχυση της ποιότητας της προπτυχιακής
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 11).
β. Διδακτικό Έργο:
(1) Η ΕΕΑ διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο γνώσεων και
ευφυΐας των Ικάρων κι εξέφρασε την εκτίμησή της ότι
η εισαγωγή των Ικάρων μέσω του συστήματος των Πανελληνίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, εξυπηρετεί τα μέγιστα τους στόχους της ΣΙ, να αποδώσει
τους μελλοντικούς Αξιωματικούς της ΠΑ με τα αναγκαία
και κατάλληλα προσόντα, ώστε να ανταποκριθούν επι-

τυχώς στις τεχνολογικές απαιτήσεις του στρατιωτικού
τομέα, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και καθίσταται
διαρκώς πιο πολύπλοκες (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 12).
(2) Η «Διπλωματική Εργασία», ως μέρος του Προγράμματος Σπουδών, παρέχει στους Ικάρους την
δυνατότητα να διεξάγουν δραστηριότητες σχεδίασης
/ κατασκευής / έρευνας και τοιουτοτρόπως να διευρύνουν τους ορίζοντές τους (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ.,
σ. 12) και, ως εκ τούτου, αξιολογείται ως εξαίρετη
μεθοδολογία και πρακτική (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ.
15). Επιπλέον, διαπιστώθηκε το ιδιαίτερα υψηλό
επίπεδο των διπλωματικών εργασιών για ευρύ
φάσμα θεμάτων (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 15)
(3) Η καλή συνεργασία Ικάρων και διδακτικού προσωπικού, η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι οι Ίκαροι
διαμένουν στην ΣΙ και μελετούν σε κοινούς χώρους
(Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 13).
(4) Οι εγκαταστάσεις (αίθουσες διδασκαλίας, χώροι
εργαστηρίων) και υποδομές διδασκαλίας είναι εξαιρετικές.
Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισμός χρησιμοποιείται
με καλό παιδαγωγικό τρόπο και παρέχει μερική εργαστηριακή εμπειρία στους Ικάρους (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ.
13).
(5) Το εξεταστικό και βαθμολογικό σύστημα που ακολουθείται (προφορικός βαθμός 30% και γραπτός βαθμός
70% για την εξαγωγή του τελικού βαθμού μαθήματος)
θεωρείται ως καλή πρακτική. Η ΕΕΑ εξαίρει τα μέτρα
που λαμβάνονται για την διασφάλιση της δίκαιης αξιολόγησης – βαθμολόγησης των Ικάρων στις γραπτές
εξετάσεις, όπως απόκρυψη ατομικών στοιχείων στο
φυλλάδιο Α-4 απαντήσεων, , επισημείωση των χειρογράφων από τους επιτηρητές, δυνατότητα αναβαθμολόγησης και αιτιολόγηση οιασδήποτε μεταβολής της
βαθμολογίας (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 14).
(6) Η εξαίρετη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού
της ΣΙ, με την μείξη μελών ΔΕΠ και επί συμβάσει
πολιτικού και στρατιωτικού διδακτικού προσωπικό (ΕΠΣ/ΕΕ
και ΣΔΠ), η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο και ποιότητα
διδακτικού έργου (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 14). Προς επίρρωση των ανωτέρω, οι Ίκαροι δεν εξέφρασαν καμία
επιφύλαξη ως προς το διδακτικό έργο, την επικοινωνία
τους με το διδακτικό προσωπικό, καθώς και για το ακαδημαϊκό επίπεδο και την στάση τους, σε αντίθεση με
τα ευρήματα σε άλλα ΑΕΙ (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 14).
(7) Η ποιότητα του διδακτικού έργου μετράται συστημικά μέσω αξιολογήσεων των μαθημάτων και του
διδακτικού προσωπικού. Η ΕΕΑ εξαίρει και θεωρεί ως
καλή πρακτική την συνεχή διαδικασία αξιολόγησης (Έκθ.
Εξωτ. Αξιολ., σ. 15).
γ. Ερευνητικό Έργο:
(1) Καίτοι η ΣΙ δεν έχει ιστορικά συγκεκριμένους
στόχους και πολιτική για την έρευνα, η ΕΕΑ εγκωμιάζει
την πρωτοβουλία της ΣΙ να εκδώσει πρόσφατα την
«Ερευνητική Πολιτική», η οποία καθορίζει το νομοθετικό
πλαίσιο, το υπόβαθρο και τους σκοπούς για τις μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες της ΣΙ (Έκθ. Εξωτ.
Αξιολ., σ. 17).
(2) Η ΕΕΑ επαινεί τις προσπάθειες του διδακτικού –
ερευνητικού προσωπικού να αντιμετωπίσει τα σοβαρά
εμπόδια στην διενέργεια ερευνητικού έργου στην ΣΙ
και να θεμελιώσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
διεξαγωγή έρευνας (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 18).
δ. Λοιπές Υπηρεσίες:
(1) Οι περισσότερες υπηρεσίες που αναγκαιούν για
την ομαλή λειτουργία της ΣΙ ως ανώτατου ακαδημαϊκού
ιδρύματος είναι διαθέσιμες σε ικανοποιητικό βαθμό.
Είναι καλά δομημένες και προσφέρονται αμφότερα από
το ακαδημαϊκό και στρατιωτικό προσωπικό της ΣΙ (Έκθ.
Εξωτ. Αξιολ., σ. 21).
Συνέχεια στη σελίδα 15

HτΑ

11

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 531

Α ΡΘΡΑ

Έ

νας νέος κύριος, πολύ επιτυχημένο στέλεχος μιας
μεγάλης εταιρείας οδηγούσε την καινούργια του
Πόρσε σχετικά γρήγορα σε μία γειτονιά όχι και τόσο
καλόφημη. Πρόσεχε όμως, μήπως ξεπροβάλλει κανένα
παιδάκι, ανάμεσα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Κάποια στιγμή, νομίζοντας ότι είδε κάτι να κινείται,
έκοψε ταχύτητα, αντί όμως να εμφανιστεί κάποιο
παιδάκι, ένα τούβλο χτύπησε την πλαϊνή πόρτα της
Πόρσε του.
Φρέναρε απότομα και κάνοντας όπισθεν κατευθύνθηκε
στο σημείο από όπου είχε ριχτεί το τούβλο.
Πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητό του αγριεμένος
και βλέποντας την ζημιά του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι.
Βρήκε ένα παιδί κοντά στο σημείο που πετάχτηκε το
τούβλο, το έσπρωξε με δύναμη επάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, φωνάζοντας :
«Ποιος είσαι ρέ; Γιατί το έκανες αυτό; Αυτό το αυτοκίνητο, είναι πανάκριβο και το τούβλο που πέταξες
έκανε μεγάλη ζημιά. Να δεις εγώ τι θα σου κάνω
τώρα. Πές μου γρήγορα γιατί το έκανες»;
Το αγόρι με κατεβασμένο το κεφάλι είπε. «Σας παρακαλώ κύριε σας ζητώ συγνώμη, αλλά δεν ήξερα τι
άλλο να κάνω. Πέταξα το τούβλο γιατί κανένας δεν
σταματούσε να με βοηθήσει».
Με δάκρυα να κυλάνε σε όλο του το πρόσωπο, το
αγοράκι έδειξε πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
«Είναι αδελφός μου. Η αναπηρική καρέκλα του αναποδογύρισε στο πεζοδρόμιο γιατί η διάβαση αναπήρων
ήταν κλειστή από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Έπεσε
από την καρέκλα και εγώ δεν μπορώ να τον σηκώσω».

Το Τούβλο...

Το αγόρι ξαναζήτησε συγνώμη και παρακάλεσε τον
κύριο να τον βοηθήσει να τον σηκώσουνε και να τον
ξαναβάλουνε στο αναπηρικό καροτσάκι.
«Είναι χτυπημένος και είναι πολύ βαρύς για να τον
σηκώσω μόνος μου».
Ο οδηγός εμβρόντητος, μόλις συνήλθε, σήκωσε
πρώτα την αναπηρική καρέκλα και μετά το ανάπηρο
αγόρι. Κατόπιν πήρε από το αμάξι του ένα χαρτομάντιλο
και περιποιήθηκε πρόχειρα τις πληγές του αγοριού. Με
μια ματιά που τους έριξε κατάλαβε ότι οι πληγές ήταν
επιφανειακές και όλα θα πήγαιναν καλά.
«Σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Ο Θεός να σας ευλογεί
και να σας έχει πάντα καλά». Είπε το αγόρι με ευγνω-

Του
Ανδρέα Ανδρικόπουλου
Σμηνάρχου ε.α.
μοσύνη στον ξένο.
Ο οδηγός ταραγμένος ακόμη, απλά παρακολουθούσε
το αγόρι να σπρώχνει την αναπηρική καρέκλα με τον
αδελφό του επάνω στο πεζοδρόμιο πηγαίνοντας για
το σπίτι τους.
Γύρισε αργά προς την καινούργια Πόρσε. Η ζημιά
όντος ήτανε εμφανέστατη, αλλά ποτέ δεν πήγε να την
επιδιορθώσει. Άφησε την ζημιά να υπάρχει για να του
θυμίζει το μήνυμα: «Να μην ζεις την ζωή σου τόσο
γρήγορα, έτσι ώστε να αναγκάζεις τον άλλο να σου
πετάξει τούβλο για να τραβήξει την προσοχή σου».
Ο Θεός ψιθυρίζει στις ψυχές μας και μιλά στις καρδιές
μας. Μερικές φορές όταν δεν έχουμε χρόνο να τον
ακούσουμε είναι αναγκασμένος να μας πετάξει ένα
τούβλο.
Είναι επιλογή μας, αν θα τον ακούσουμε ή όχι.
Σου στέλνει υπέροχα λουλούδια κάθε άνοιξη.
Μετά το σκοτάδι της νύχτας, κάθε πρωί σου στέλνει
μια όμορφη Ανατολή.
Ο Θεός δεν υποσχέθηκε μέρες χωρίς πόνο, θλίψη
χωρίς γέλιο, βροχή χωρίς ήλιο.
Υποσχέθηκε όμως δύναμη για να αντιμετωπίσεις τις
καθημερινές δυσκολίες, ανακούφιση στα δάκρυα και
φως πάντοτε στον δρόμο σου.
Τελικά πρέπει να είναι τρελός μαζί σου εφόσον σου
συγχωρεί τα πάντα.

Επώνυμος Τούρκος καθηγητής δηλώνει πως
οι Τούρκοι είναι... ιστορικά γαϊδούρια (EŞEK)

Τ

ην πραγματικά εντυπωσιακή ιστορική ομολογία ότι
ο χαρακτηρισμός «Τούρκος» σήμαινε γάιδαρος στην
οθωμανική εποχή και ήταν ένας άκρως υποτιμητικός
χαρακτηρισμός, έκανε και μάλιστα σε δημόσια σύσκεψη,
(1/12/2013), ο καθηγητής ιστορίας του πανεπιστήμιου
Gazi της Άγκυρας, Cemalettin Taşkıran. Ο γνωστός
Τούρκος καθηγητής υποστήριξε με έμφαση ότι το να
λένε οι σημερινοί κάτοικοι της Τουρκίας με υπηρηφάνεια
ότι είναι Τούρκοι, είναι εκ των άνωθεν επιβολή μετά
από την κατασκευή μιας τεχνητής τουρκικής εθνικής
ταυτότητας από τον ίδιο τον ιδρυτή της σύγχρονης
Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.
Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δηλώσεις αυτές του
Τούρκου καθηγητή ήρθαν μετά την επίσης πρωτοφανή
δήλωση- ομολογία που έκανε σε ένα δημόσιο πάνελ
στο πανεπιστήμιο της Baypurt ο αρθρογράφος της
τουρκικής εφημερίδας, Yeni Şafak και μέλος της κεντρικής
επιτροπής του ισλαμικού κόμματος του Ταΐπ Ερντογάν,
καθηγητής, Yasin Aktay, ο οποίος δήλωσε ότι δεν
υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ… τουρκική φυλή. Οι δυο
αυτοί διανοούμενοι κυριολεκτικά «τάραξαν τα νερά»
της ιστορικής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα ο καθηγητής ιστορίας Cemalettin Taşkıran μιλώντας σε μια δημόσια διάσκεψη που οργανώθηκε στην πόλη της Αττάλειας για τον Κεμάλ Ατατούρκ από τον δήμαρχο και με
την συμμέτοχη της γνωστής τουρκικής εθνικιστικής οργάνωσης, Γκρίζοι Λύκοι, αποστόμωσε κυριολεκτικά το
ακροατήριο του δηλώνοντας με έμφαση πως η ιστορική
αλήθεια είναι ότι η λέξη Τούρκος ήταν ύβρις και σήμαινε
με λίγα λόγια… γάιδαρος, ενώ ήταν μεγάλη ντροπή
κάποιος να χαρακτηρίζονταν σαν Τούρκος.
Σύμφωνα με τις ιστορικές μελέτες και μετά από δεκαετίες αυστηρής λογοκρισίας αποκαλύπτεται η ιστορική
πραγματικότητα για την έννοια Τούρκος και τι σήμαινε

Του
Νίκου Χειλαδάκη
Δημοσιογράφου - Συγγραφέα - Τουρκολόγου

αυτή επί οθωμανικής εποχής. Όπως αναφέρεται, μέχρι
το 1876 η λέξη Τούρκος δεν απαντούσε πουθενά στα
επίσημα έγραφα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο
ίδιος ο Πορθητής αναφέρονταν σαν, «Ηγεμόνας των
Ρωμιών», ενώ πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ήταν
Έλληνας από μητέρα. Αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν
πως οι διανοούμενοι της Οθωμανική αυτοκρατορίας, οι
ποιητές και οι μορφωμένοι του παλατιού έδειχναν σε
κάθε ευκαιρία τον αποτροπιασμό τους και την αποστροφή
τους προς κάθε τι που εμφανίζονταν σαν τουρκικό. Ο
μεγάλος Οθωμανός ποιητής, Μπακί, της εποχής του
Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή στο αποκορύφωμα της
αυτοκρατορίας, είχε γράψει ένα έκπληκτο ποίημα για
τους Τούρκους και έλεγε τα εξής χαρακτηριστικά : «Κανένα στέμμα δεν μπορεί να στέψει τον κάτοχο ένδειας

και πενίας. Όποιος ανήκει στην τουρκιά, έχει αγύριστο
κεφάλι. Ο Τούρκος στερείται ικανότητας να ηγεμονεύσει».
Ένας άλλος γνωστός Οθωμανός ποιητής, ο Νεφ, είχε
πει, « Ο Θεός έχει στερήσει την πηγή της γνώσης από
τους Τούρκους». Ο Οθωμανός λόγιος, Χαφίζ Αχμέτ Τσελεμπί είχε γράψει το 1499 αυτές τις πράγματι πολύ χαρακτηριστικές φράσεις, «Μην τύχει και λογιάσεις τον
Τούρκο ως άνθρωπο. Αν κατά τύχη βρεθεί ζάχαρη σε
χέρι Τούρκου, αυτή μετατρέπετε σε δηλητήριο. Μην
θλίβεσαι καθώς αποκεφαλίζεις Τούρκο. Και πατέρας
να’ ναι μην διστάσεις να σκοτώσεις τον Τούρκο». Οθωμανοί λόγιοι, όπως ο Ναΐμά ή ο Οθωμανός ιστορικός,
Κεριμεντίν Μαχμούντ, από το Άκσαράι, χαρακτήριζαν
τους Τουρκογενείς σαν καθυστερημένους, πνευματικά
βάρβαρους, θεομπαίχτες, αγύρτες, βρώμικους Χαρακτηριστικό είναι τα όσα αναφέρει ο Κεριμεντίν Μαχμούτ,
«Τούρκοι, σκυλιά, λύκοι, κάνουν τον άγριο, αλλά όταν
έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο το
βάζουν στα πόδια» Μετά από όλα αυτά όπως υποστήριξε
και ο Cemalettin Taşkıran το να επαναλαμβάνουμε
σήμερα το ρητό του Κεμάλ, «Τι ευτυχής να λέω πως
είμαι Τούρκος», είναι αν μη τι άλλο μια ιστορική ειρωνεία
γιατί ο Τούρκος ήταν το πιο υποτιμητικό και βρώμικο
στοιχείο στην οθωμανική αυτοκρατορία.
Αυτά για να μαθαίνουν κάποιοι και εδώ στην Ελλάδα
ότι η ιστορία δεν διαστρεβλώνεται και όταν παραποιείται,
έρχεται η ώρα της ιστορικής δικαίωσης και ιστορικής
«εκδίκησης».

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΘΗΝΑ
10/07/2015

Προς:
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

Σας ενημερώνω ότι η ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ μέσω του
κ. Γιώργου Παπαχρήστου, πρώην αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, κατανοώντας την δύσκολη χρονική
συγκυρία και εκτιμώντας το γεγονός ότι ως κοινωνική
ομάδα δεν παρουσιάζουμε υψηλό δείκτη ζημιών, κλείνει
αποκλειστική συνεργασία μόνο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας με αξιόπιστη ασφαλιστική
συνεργασία μόνο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας με αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία με
σκοπό την κάλυψη Πανελλαδικά όλων των εν ενεργεία
και απόστρατων συναδέλφων με ασυναγώνιστο κόστος
ασφαλίστρων.
Προς το παρόν, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, ετοιμάζουμε δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και σύντομα θα ενημερωθείτε.
Με εκτίμηση
Γ.Κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
3ης Σεπτεμβρίου 96, 10434, Αθήνα
Τηλ. 210 8251823 Φαξ: 210 8251824
Κιν. 6944 692830
e-mail: info@papachristos.gr

"Κάθε Λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν"
"Κανείς δεν είναι πιο υποδουλωμένος από
εκείνους που εσφαλμένα πιστεύουν πως
είναι ελεύθεροι"
"Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα
από ανθρώπους πολύ κατώτερούς τους"
Πλάτων 427-347 π.Χ.

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
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Παραίτηση Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
ΠΡΟΣ: Τον Αξιότιμο Υπουργόν Εθνικής Αμύνης
κ. Πάνον Καμμένο
ΚΟΙΝ: τον Αξιότιμον Πρόεδρο ΕΑΑΑ
Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Κων/νο Ιατρίδη
ΘΕΜΑ: Παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ
Σχετ: Φ/454/ΑΔ529032/Σ4/ΥΕΘΑ ΦΕΚ 1/ 4 Ιανουαρίου 2013
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
με τη σχετική ΥΑ κατακυρώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα της 11 Νοεμβρίου 2012
για τη θέση του Αντιπροέδρου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών της ΠΑ στο
πρόσωπό μου.
Στην εκλογική διαδικασία έλαβα μέρος όχι για να διανύσω μια τριετία, σε έναν οργανισμό (ΝΠΔΔ), διαχειρίσεως τρεχόντων προβλημάτων, αλλά για να προσφέρω
στην ανατροπή παθογενειών αποτέλεσμα συνδικαλισμού και συντεχνιών.
Η ΕΑΑΑ, κατ’ αντίθεση με τις άλλες δύο Ενώσεις του Στρατού και Πολεμικού
Ναυτικού, δεν περιέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο εκπροσώπους ειδικοτήτων,
αλλά συλλήβδην αξιωματικούς, εξ υπαξιωματικών των οποίων οι σύλλογοι δρομολογούν τη σταυροδοσία. Έτσι οι αξιωματικοί Πανεπιστημιακής Μορφώσεως (Α’ κατηγορία) δεν προσφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα αφού δε θα εκλεγούν. Στις

εκλογές, π.χ. την 11 Νοεμβρίου 2012 από τους πέντε υποπτεράρχους / αντιπτεράρχους
Α’ κατηγορίας ουδείς εξελέγη σε εκλόγιμη θέση του ΔΣ.
Πριν από ένα περίπου χρόνο δρομολογήσαμε σχέδιο Υπουργικής Αποφάσεως
σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχει αναλογικότητα μελών του ΔΣ, όπως συμβαίνει
στην ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ. Το σχέδιο αυτό μετά από πολλές καθυστερήσεις ευρίσκεται
προ 15νθημέρου στο νομικό Σας σύμβουλο, αφού πέρασε και υπογράφηκε από
τους νομικούς συμβούλους, ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ, κ. Υφυπουργού και δεν έχει προωθηθεί
ακόμη προς υπογραφή Σας.
Είναι σκόπιμο να σημειώσουμε ότι το τρέχον έτος έχουμε εκλογές για την ανάδειξη
νέου ΔΣ και ότι κατά τον τρέχοντα μήνα (Ιούνιο) πρέπει να εκδώσουμε και δημοσιεύσουμε τη διαδικασία των εκλογών.
Επειδή εγώ δεν επιθυμώ να είμαι μέρος του προβλήματος της αναξιοκρατίας και
δεν επιθυμώ να συμβάλω στην έκδοση οδηγιών με βάση το παλαιό σύστημα, Σας
παρακαλώ να με αντικαταστήσετε με τον πρώτο αναπληρωματικό αντιπρόεδρο
ΕΑΑΑ.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ να δημοσιεύσει την παρούσα στην Η.τ.Α.
προς γνώση των αξιωματικών της Σ.Ι, ΣΣΑΣ και γενικώς των αξιωματικών πανεπιστημιακής
μορφώσεως.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους.
Με τιμή,
Κων/νος Δελλής
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ

Θέματα Υγείας

Διακλαδικό Κέντρο Φυσικής Ιατρικής
& Αποκατάστασης (ΔΚΦΙΑΠ) Ενόπλων Δυνάμεων
Στην Π. Πεντέλη Αττικής λειτουργεί το 414 ΣΝΕΝ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων).
Μία δραστηριότητά του είναι το ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Αθλητικές κακώσεις και μυοσκελετικές παθήσεις
• Οσφυαλγία και πόνος στον Αυχένα
• Παιδιατρικές αναπηρίες
• Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και Κακώσεις Σπονδυλικής
Στήλης και Νωτιαίου Μυελού
• Ακρωτηριασμοί των άκρων
• Αποκατάσταση Ρευματολογικών παθήσεων
• Σύνδρομα Χρόνιου Πόνου
• Εμβιομηχανικές παρεκκλίσεις

Για ραντεβού στη Γραμματεία του ΔΚΦΙΑΠ:
Τηλ. 210 8106651 & 210 81066411
Τηλ. Κέντρο: 210 8106500
Διεύθυνση: Ταξιάρχου Βέλλιου 6 Παλαιά Πεντέλη, 15236 Αττική

70

χρόνια
ΕΑΑΑ

Περισσότερες πληροφορίες:
Στον υπεύθυνο υγείας Σμήναρχο Ανδρέα Ανδρικόπουλο
Τηλ. 6983510204

1945-2015
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
• Σμχος Γεώργιος Πλατής
Γεννήθηκε στον Πύργο Ιθώμης Καρδίτσας το έτος
1953. Εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 1971.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Η κηδεία του έγινε στις 8/7/2015 στα κοιμητήρια
Θέρμης Θεσσαλονίκης.
• Ασμχος (ΤΥΜ) Μιχαήλ Κοντογιάννης
Γεννήθηκε το 1937 στο Γυμνό Ευβοίας. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1956 (8η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων.
Η κηδεία του έγινε στις 6-7-2015 στη γενέτειρά
του.
• Επγος (ΥΥΑ) Γεώργιος Πλατής
Γεννήθηκε το 1953 στον Πύργο Ιθώμης Καρδίτσας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1971 (16η σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 2000.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιού και
μίας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 8-72015 στο Νεκροταφείο Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που
σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και
στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγοριά.

Επικήδειοι λόγοι
Στη μνήμη του Σμηνάρχου Π.Α. ε.α.
Γεωργίου Πλατή μέλους του Συνδέσμου
Εκφωνήθηκε από τον Πρόεδρο των Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ & ΣΑ Δήμου Θέρμης
κ. Αλέξανδρο Γ. Καραγιάννη Ταξιάρχου ε.α. στις 8 Ιουλίου 2015 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Θέρμης
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιώργο,
Η μοίρα μου επεφύλαξε το θλιβερό καθήκον και
την πικρή τιμή, ως πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ των
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»,
του οποίου ήσουν και εσύ ενεργό μέλος, να σου
απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό, εκ μέρους
όλων των μελών του Συνδέσμου.
Η είδηση του θανάτου σου, όπως ήταν φυσικό,
συγκλόνισε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους,
γιατί όλοι σε γνωρίζαμε πολύ καλά.
Η επικήδειος απαρίθμηση των γνωρισμάτων της
προσωπικότητάς σου, ξεφεύγει από τα χρονικά όρια
της νεκρώσιμης αυτής ακολουθίας. Εγώ θα σταθώ
στα κυριότερα.
Για μας τους συναδέλφους σου, ήσουν πάντα ένας
συμπαθής, σεμνός και έντιμος συνάδελφος. Αυτός
ήταν ο λόγος που απολάμβανες της αγάπης και της
εκτιμήσεως όλων των συναδέλφων.
Θρηνούμε όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ σήμερα,
διότι χάνουμε από κοντά μας, έναν εκλεκτό φίλο,
έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν φιλότιμο και τίμιο
Αξιωματικό.

Απέρχεσαι εκ του προσκαίρου τούτου κόσμου, με
την συνείδησή σου ήσυχη, διότι παντού όπου ετάχθης,
εκπλήρωσες το καθήκον σου και προς την Πατρίδα
και προς την κοινωνία. Ήσουν ένας τίμιος σύζυγος
και ένας υποδειγματικός πατέρας και οικογενειάρχης.
Η λατρευτή σου σύζυγος, τα πολυαγαπημένα παιδιά
σου, θα είναι πολύ περήφανα για σένα και θα σε θυμούνται πάντα με τις καλλίτερες αναμνήσεις.
Πιστεύουμε και ελπίζουμε, ότι ο Πανάγαθος, ο
Παντεπόπτης και ο Δικαιοκρίτης Θεός, θα σε κατατάξει
σε χώρα ζώντων, όπου θα απολαμβάνεις την Δόξα
Του, μαζί με όλους τους αγίους.
Αιωνία σου η μνήμη, αλησμόνητε και αγαπητέ
φίλε και συνάδελφε Γιώργο, Καλό Παράδεισο.
• Η Διοίκηση του Συνδέσμου απεφάσισε ομόφωνα,
εις μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου Γιώργου, επί
πλέον του στεφανιού, να διαθέσει ένα χρηματικό
ποσό, στο φιλόπτωχο ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου Θέρμης, για την ανακούφιση και ενίσχυση
των συνανθρώπων μας που έχουν μεγάλη ανάγκη.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αλέξανδρος Γ. Καραγιάννης
Ταξίαρχος ε.α.

Η ιστορία του τραπεζικού συστήματος
Ο

πλούτος που συμπιέζεται στη βολική μορφή πολύτιμων μετάλλων, όπως ο χρυσός και το ασήμι,
ενείχε πάντα ένα μεγάλο μειονέκτημα: αν δεν τον
αποθήκευες σε ασφαλές μέρος, μπορούσε εύκολα να
εξαφανιστεί.
Κι έτσι ήδη από τους πρώιμους πολιτισμούς οι λατρευτικοί τόποι έπαιζαν ταυτοχρόνως τον ρόλο των
ασφαλών καταφυγίων για τον πλούτο της κοινότητας.
Ο ναός ήταν εξάλλου ένα συμπαγές κτίριο με συνεχή ανθρώπινη παρουσία, την ίδια ώρα που ο ιερός
του χαρακτήρας θα μπορούσε από μόνος του να αποτρέψει τους επίδοξους κλέφτες.
Στη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο τα αποθέματα
χρυσού φυλάσσονταν πράγματι σε ναούς για ασφάλεια, όπως έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη.
Ο πλούτος που παρέμενε όμως αποθηκευμένος την
ίδια ώρα που οι πολίτες και η κεντρική διοίκηση τον
είχαν απόλυτη ανάγκη κάλεσε σε δραστική αναθεώρηση της πολιτικής, κι έτσι ήδη από τη Βαβυλώνα του
Χαμουραμπί, τον 18ο αιώνα π.Χ., οι ιερείς μετατράπηκαν στους πρώτους τραπεζίτες!
Οι θρησκευτικοί λειτουργοί δάνειζαν λοιπόν τα αποθέματα του χρυσού, όπως υποδεικνύουν τα πιστωτικά
μητρώα που έχουν ανασυρθεί, κι έτσι η ιδέα της τράπεζας γεννήθηκε χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ο Κώδικας
του Χαμουραμπί όριζε εξάλλου επακριβώς τα επίπεδα
των τόκων για τα ιερά αυτά δάνεια…
Τα θεϊκά αποθέματα
Οι τράπεζες φαίνεται να υπάρχουν από την εποχή
που κόπηκαν τα πρώτα νομίσματα, αν και αρκετά μητρώα υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να είναι ακόμα παλιότερες και από το χρήμα ακόμα! Δάνεια σε σιτηρά και
άλλα αγαθά δίνονταν άλλωστε από τα σπάργανα του
ανθρώπινου πολιτισμού, πολύ πριν η φορολογία οδηγήσει στην ανάγκη για κοινό μέσο διαπραγμάτευσης
γεννώντας έτσι το χρήμα.
Στις πρώτες μέρες των αρχαίων πολιτισμών, ο φόρος
ενός υγιούς γουρουνιού τον χρόνο μπορεί να φαινόταν
λογικός, όσο όμως οι αυτοκρατορίες επεκτείνονταν η
φορολογία σε αγαθά δεν κάλυπτε πια τις ανάγκες της
κεντρικής διοίκησης. Την ίδια στιγμή, το εμπόριο με άλλους πολιτισμούς και η ανταλλαγή υπηρεσιών ανάγκασε στην εφαρμογή ενός πιο εύκολα ανταλλάξιμου

αγαθού, με τα νομίσματα διαφόρων μεγεθών και μετάλλων να επιστρατεύονται για αντικατάσταση των
ευαίσθητων φυσικών αγαθών.Όπως είπαμε, αυτά τα
πολύτιμα νομίσματα χρειάζονταν ένα ασφαλές μέρος
να αποθηκεύονται και τα σπίτια των αρχαίων δεν διέθεταν θωρακισμένα θησαυροφυλάκια. Κι έτσι οι πλούσιοι πολίτες κρατούσαν το κομπόδεμά τους στους
ναούς, με τη συνεχή παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα εκεί αλλά και τη θεϊκή φύση του κτίσματος να
εγγυώνται την ασφάλεια των καταθέσεων.
Πέρα από τους πανάρχαιους λαούς της Μεσοποταμίας, Έλληνες και κατόπιν Ρωμαίοι είχαν μετατρέψει
τους λαμπρούς ναούς τους σε τραπεζικές θυρίδες
αλλά και πιστωτικά ιδρύματα, καθώς τα δάνεια δίνονταν σωρηδόν από ιερείς και κρατικούς λειτουργούς. Το
γεγονός ότι οι περισσότεροι ναοί ήταν τα χρηματοδοτικά κέντρα των πόλεων ήταν ο Νο 1 λόγος που λεηλατούνταν από τον εχθρό σε περιόδους πολέμου.
Τα νομίσματα εξάλλου ανταλλάσσονταν και συσσωρεύονταν ευκολότερα από τα γουρούνια και τα βοοειδή, οπότε η τάξη των πλούσιων εμπόρων που
ξεπήδησε κάποια στιγμή ανέλαβε τώρα το έργο του
δανεισμού των περίσσιων νομισμάτων σε όσους τα
είχαν ανάγκη, πάντα με περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκούς τόκους. Οι ναοί δάνειζαν τώρα μόνο μεγάλα ποσά,
συνήθως σε ηγεμόνες και άρχοντες, οι οποίοι αναλάμβαναν το έργο να τα διαμοιράζουν σε όσους τα χρειάζονταν, με το «κατιτίς» φυσικά…
Ο Ιούλιος Καίσαρας και η πρώτη τράπεζα
Ήταν οι Ρωμαίοι, άσοι στη δημόσια διοίκηση και την
αρχιτεκτονική καθώς ήταν, που πήραν την τραπεζική

δραστηριότητα από τα λατρευτικά κέντρα και την επισημοποίησαν σε κτίρια αφιερωμένα στον σκοπό αυτό.
Οι τοκογλύφοι συνέχιζαν να υφίστανται φυσικά, αν και
το νόμιμο εμπόριο και όλες σχεδόν οι κρατικές δαπάνες περιστρέφονταν τώρα γύρω από τη θεσμικά κατοχυρωμένη τράπεζα.
Ο Ιούλιος Καίσαρας, σε ένα από τα περίφημα διατάγματά του που άλλαξαν το ρωμαϊκό Δίκαιο, μας
δίνει το πρώτο παράδειγμα τραπεζικής κατάσχεσης
ακίνητης περιουσίας (γης) εξαιτίας αδυναμίας αποπληρωμής δανείου. Αυτό θεωρείται για την ιστορία
του τραπεζικού συστήματος κολοσσιαίο γεγονός,
καθώς άλλαξε τις σχέσεις πιστωτή-οφειλέτη. Μέχρι
τότε, οι ευγενείς ήταν στο απυρόβλητο, καθώς το
χρέος τους περνούσε στους απογόνους τους μέχρι να
ξεκληριστεί η γενιά είτε του δανειστή είτε του χρεώστη!
Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γονάτισε τελικά, αν και το
τραπεζικό της σύστημα επιβίωσε μέσω των παπικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αναδύθηκαν στην
Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά και των διαβόητων
τραπεζών των Ναϊτών Ιπποτών κατά τις Σταυροφορίες
και των Μεδίκων φυσικά στην Αναγέννηση!
Όσο για τους τοκογλύφους που ανέκαθεν ζητούσαν
μερίδιο από την αγορά των δανείων, τώρα είχαν να τα
βάλει με την εκκλησία, η οποία συνήθιζε να τους αφορίζει για τοκογλυφία…
Τελικά
Οι τράπεζες έχουν διανύσει μεγάλο δρόμο και πέρασαν από χίλια κύματα στην ιστορία τους, αν και η ουσία
της δράσης τους παραμένει απαράλλακτη από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.
Παρά το γεγονός ότι η ίδια η Ιστορία έχει μετασχηματίσει το μοντέλο λειτουργίας τους, η βασική τους
δουλειά είναι η ίδια: η διασφάλιση των καταθέσεων και
η παροχή δανείων. Ακόμα κι αν το μέλλον εξαφανίσει
τις τράπεζες από τις γειτονιές κάνοντάς τες αποκλειστικά online καταστήματα, ο τραπεζικός τομέας θα συνεχίσει να υφίσταται, καθώς μοιάζει συνυφασμένος με
την ίδια την ανθρώπινη ανάγκη για επιβίωση και ευημερία…
Πηγή: www.manivoice.gr
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Α ΡΘΡΑ

Ο άγνωστος Καποδίστριας
Π

όσο θα πιστεύατε
αλήθεια αν σας
έλεγε κάποιος ότι τον
19ο αιώνα υπήρξε κάποιος που γεννήθηκε
και μεγάλωσε στην Ελλάδα (Έλληνας) που:
- Πήρε τρία διδακτορικά
διπλώματα στην Ιταλία
- Έφτιαξε το Σύνταγμα της
τότε Επτανησιακής Πολιτείας (και έγινε κυβερνήτης της
σε ηλικία 26 χρονών!)
- Έφτιαξε το επιτυχημένο Ελβετικό Σύνταγμα (που
ισχύει μέχρι σήμερα)
- Έσωσε από διαμελισμό και από πτώχευση την ηττημένη το 1815 Γαλλία.
- Έγινε Υπουργός Εξωτερικών (1816) της μεγαλύτερης
(τότε) Ευρωπαϊκής δύναμης (της Ρωσίας)
- Έσωσε την Ελληνική επανάσταση.
Ομολογώ ότι κατά καιρούς άκουγα για κάποιον Καποδίστρια με τόσα απίθανα κατορθώματα που μου φαινόντουσαν το λιγότερο, υπερβολές!
Τέτοια κατορθώματα είμαστε συνηθισμένοι μόνο στα
μυθικά χρονιά. Ποιός να ήταν αυτός ο Έλληνας του
19ου αιώνα που, τουλάχιστον σε πολιτικούς άθλους,
φάνηκε αντάξιος του Ηρακλή; Είναι όλα αυτά αλήθεια;
Το όνομα του: Ιωάννης Καποδίστριας.
Στη αποκαλυπτική του ομιλία ο κ. Κορνιλάκης παρουσιάζει τον «Άγιο της πολιτικής», την σπουδαία βιογραφία
του σε όλη την Ευρώπη, τα επιτεύγματά του, τις θυσίες
του για την Ελλάδα μέχρι και την ύστατη θυσία του να
προσφέρει την ίδια του τη ζωή για την ενότητα της πατρίδας μας.

Ιωάννης Καποδίστριας:
Γενετικές Ρίζες: από Κέρκυρα (πατέρας) και Κύπρο
(μητέρα)
Σπουδές: Ιατρική, Νομική και Φιλοσοφία (Ιταλία)
Ιονική Επτανησιακή Πολιτεία: Δημιουργός του Συντάγματος της και Κυβερνήτης (σε ηλικία 26 χρονών)
Δημιουργός του Ελβετικού πολιτειακού συστήματος:
Στην Ελβετία (όταν υπάλληλος στην Ρωσική πρεσβεία)
ανέλαβε και έφτιαξε ένα νέο πολιτειακό ομοσπονδιακό
σύστημα που ένωσε με επιτυχία τα διάφορα καντόνια.
Έφτιαξε το Ελβετικό Σύνταγμα πάνω στις αρχές της
άμεσης Αρχαιο - Ελληνικής Δημοκρατίας (η χρησιμοποίηση δημοψηφισμάτων για αποδοχή των Νόμων).
Θεωρείται ακόμη ο «πρώτος επίτιμος πολίτης της Ελβετίας».
Ελληνική νεολαία: Με δικά του λεφτά σπούδαζε 300
Ελληνοπούλα στην Ευρώπη (Ο ένας από τους δυο δολοφόνους του είχε σπουδάσει με τα λεφτά του.)
Σώζει την Γαλλία το 1815: Μετά το Βατερλώ, επηρέασε
τον Τσάρο για να μην διαμελισθεί η Γαλλία (σαν ηττημένη
χώρα) και οι πολεμικές αποζημιώσεις μειώθηκαν κατά
99%! (με το επιχείρημα ότι «ο λαός της δεν ευθυνόταν»).
Υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας: Το 1816 ο Ρώσσος
Τσάρος του ζήτησε (λόγω ικανότητας και προσωπικότητας) να γίνει Υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας! Ο Καποδίστριας δέχτηκε, αλλά επειδή ήθελε να μείνει Έλληνας
με διακαή Ελληνική πιστότητα, είπε στον Τσάρο «Μεγαλειότατε δέχομαι, με τον όρο να μην γίνω υπήκοος
αλλά να είμαι υπάλληλός σας».
Ελληνική επανάσταση: Το 1821 παραιτήθηκε από την
Ρωσική κυβέρνηση και πήγε στην Ελβετία (1821- 1827).
Έδωσε τα πάντα για την Πατρίδα. Η επανάσταση δεν
θα πετύχαινε χωρίς τη συμβολή του Καποδίστρια.
Έδωσε πολιτική μάχη με Ευρωπαίους δικτάτορες φιλικά

Του
Δημήτρη Ζακοντίνου
Οικονομολόγου
Αντιπροέδρου ΕΛΙΣΜΕ
προσκείμενους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (π.χ.
Μέττερνιχ). Ξεσήκωσε το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη. Έστελνε λεφτά, οπλισμό και τόνους παξιμάδι
στην Ελλάδα. Το 1827, στην συνεδρίαση της Τριζίνας,
ο Κολοκοτρώνης προτείνει τον Καποδίστρια σαν τον
«Ηγέτη του Έθνους».
- Οργάνωσε το Πολεμικό ναυτικό και γενικά τη ναυτιλία
(οικονομικό θέμα)
- Ήθελε να κάνει τους Έλληνες νοικοκυραίους: Να
δώσει γη και δάνεια.
- Ακολούθησε το δρόμο της θυσίας για το Έθνος.
Δεν δέχτηκε αμοιβή σαν Κυβερνήτης: «Όταν βεβαιωθώ
ότι ουδέν Ελληνόπουλο πεινά, τότε ίσως θα δεχτώ
έναν οβολό».
- Έβαλε υποθήκη τα χτήματα του στην Κέρκυρα σε
Έλληνα εφοπλιστή προκειμένου να φέρει δυο καραβιές
τροφή για τον πεινασμένο λαό.
- Το 1831 δολοφονήθηκε από «ελληνικά» χέρια στα
σκαλοπάτια του Αγίου Σπυρίδωνα (Κυπριακής καταγωγής
Άγιος) στο Ναύπλιο. Ο Κολοκοτρώνης τον ονόμασε
«Πατέρα του Έθνους». (Από τότε δεν έχουμε καθορίσει
στον Κυβερνήτη Καποδίστρια αυτήν την τιμή). Ο Κανάρης
σε γράμμα του μίλησε για Πατροκτονία.
Ο Καποδίστριας ήταν μια οικουμενική προσωπικότητα.
Ακόμη τον τιμούν στη Ρωσία, στη Γαλλία, στην Ελβετία,
στη Σλοβενία. Στην Ελλάδα μάλλον τον αγνοούμε.
«Ει o Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών»
Ι. Καποδίστριας
«Στις δύσκολες στιγμές που περνάμε οι μόνοι μας σύμμαχοι
είναι το όραμα αλλά και τα έργα των προγόνων μας»

Απολογισμός Εξωτερικής Αξιολόγησης Σχολής Ικάρων
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 10
(2) Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι γραφείων
είναι ευρύχωροι και υψηλής ποιότητας, ενώ και η διαμονή
των Ικάρων έχει υψηλά πρότυπα (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ.
22).
(3) Το διδακτικό προσωπικό της ΣΙ έχει μακρόχρονη συνεργασία με πολλούς εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και
επαγγελματικούς οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 22).
7. Συνοπτικά τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, όπως
διαπιστώθηκαν από την ΕΕΑ και καταγράφονται στην
σχετική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, είναι:
α. Ο απαρχαιωμένος και ελλιπής εργαστηριακός εξοπλισμός της ΣΙ, ο οποίος δεν έχει αντικατασταθεί –
συμπληρωθεί και ανανεωθεί για δεκαετίες, με αποτέλεσμα
την μειωμένη εξάσκηση των Ικάρων στα εργαστήρια και
δη σε βασικά Α-5 γνωστικά αντικείμενα, γεγονός που
εγείρει ανησυχίες περί της απρόσκοπτης υλοποίησης
του διδακτικού έργου (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 10).
β. Η σοβαρή έλλειψη οικονομικών πόρων για την απόκτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας είτε σε έντυπη είτε
σε ηλεκτρονική μορφή, καίτοι η ΣΙ διαθέτει εξαιρετικό
κτίριο βιβλιοθήκης (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 13). Η βιβλιοθήκη
έχει περιορισμένο αριθμό τίτλων παλαιότερων εκδόσεων
διεθνών συγγραμμάτων και δεν έχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκες των ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού και δη
ηλεκτρονικές (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 21).
γ. Η σοβαρή έλλειψη υποδομής πληροφορικής για την
υποστήριξη της λειτουργίας της ΣΙ και δη της ακαδημαϊκής
εκπαίδευσης, π.χ. προς αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών
ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας, επιστημονικών δημοσιεύσεων
κ.ά. (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 13).
δ. Η έλλειψη εσωτερικών προτύπων για την αξιολόγηση της διενεργούμενης έρευνας, εκτός των νομοθετημένων απαιτήσεων για την επαγγελματική εξέλιξη των
μελών ΔΕΠ (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 17). Η ποιότητα και η
επάρκεια των ερευνητικών υποδομών είναι περιορισμένη
σε σύγκριση με τις υποδομές που θα αναμένονταν σε
ένα τυπικό ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα (Έκθ. Εξωτ.

Αξιολ., σ. 18). Η ΕΕΑ διευκρινίζει ότι το ανωτέρω σχόλιο
δεν συνιστά αρνητική κριτική αλλά είναι αποτέλεσμα του
προσανατολισμού/ φύσης της ΣΙ και το απέδωσε εν
μέρει στην μέχρι πρόσφατα έλλειψη μονίμου ακαδημαϊκού
προσωπικού (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 19).
ε. Η έλλειψη μεταπτυχιακού και ερευνητικού προγράμματος, καθώς και η έλλειψη διοικητικής δομής με
προσανατολισμό στην έρευνα (π.χ. η έλλειψη ειδικού
λογαριασμού έρευνας στην ΣΙ) κωλύουν την συνεργασία
της ΣΙ/ΤΑΕΠ με λοιπά ερευνητικά ιδρύματα σε ισότιμη
βάση, όπως θα έπρεπε να είναι σε πλήθος ερευνητικών
πεδίων (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 18).
στ. Η μειωμένη στελέχωση διοικητικού προσωπικού
για την «γραμματειακή» υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της ΣΙ/ΤΑΕΠ (Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 22).
8. Η ΕΕΑ διατύπωσε τις προτάσεις της για την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης των ως άνω σημείων
προς βελτίωση, αναγνωρίζοντας ότι κύριος οδηγός παράγοντας είναι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της
χώρας.
9. Επιπρόσθετα, η ΕΕΑ διατύπωσε την άποψή της για
την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης μίας “HAFA Special Strategy Committee” (Ειδική Επιτροπή Στρατηγικής ΣΙ), με
την συμμετοχή εκπροσώπων της ΣΙ κι εκπροσώπων της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας και του Παραγωγικού Τομέα
(Έκθ. Εξωτ. Αξιολ., σ. 23). Κατά την άποψη της ΣΙ, το
Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ) και το Διασχολικό Συμβούλιο ΑΣΕΙ (ΔΙΣΑΣΕΙ), τα οποία είναι νομοθετημένα συλλογικά όργανα
του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί
ΑΣΕΙ, καλύπτουν την εν λόγω πρόταση της ΕΕΑ.
10. Συμπερασματικά, η αποτίμηση της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης θέματος κρίνεται πολύ θετική για
την ΣΙ, δεδομένων των εγνωσμένων προβλημάτων που
χρονίζουν κυρίως σε θέματα που απαιτούν χρηματοδότηση,
και του γεγονότος ότι η διαδικασία αυτή ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση Α-6 της
ΣΙ στην μακρόχρονη ιστορία της. Σε πολλά σημεία της εν
λόγω Έκθεσης χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα επαινετικές

Του
Πέτρου Κωτσιόπουλου
Καθηγητού - Κοσμήτορος ΣΙ
εκφράσεις από την ΕΕΑ, όπως για:
• την αρμονική ισορροπία και τα άριστα αποτελέσματα
της Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
• την εξαιρετική ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων
που παρασχέθηκαν,
• το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και την προσωπικότητα
των Ικάρων,
• την αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού στην διατήρηση και επαύξηση του επιπέδου ποιότητας της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και του προγράμματος
σπουδών,
• το ισορροπημένο, καλά διαρθρωμένο και υψηλής
ποιότητας πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών,
• την εξαντλητική αξιοποίηση του υπάρχοντος εργαστηριακού εξοπλισμού,
• τις άριστες σχέσεις Ικάρων και διδακτικού προσωπικού,
• την άριστη μείξη των μελών ΔΕΠ με το ΕΠΣ και το ΣΔΠ,
• το αξιοκρατικό εξεταστικό σύστημα,
• το υψηλό επίπεδο των διπλωματικών εργασιών,
• την συνεχιζόμενη διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης,
και τέλος
• την εκπλήρωση των στόχων και του σκοπού της
Σχολής γεγονός που αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση
των προσπαθειών που καταβάλλονται , και δη από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές με μακρά διεθνή
εμπειρία στον ακαδημαϊκό – ερευνητικό τομέα.
Η αξιολόγηση θα αποτελεί πλέον μια συνεχή διαδικασία
με διαρκή επιδίωξη την αριστεία στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και σε περιοχές στρατηγικής επιλογής για την Αεροπορική Επιστήμη και Τεχνολογία σε τομείς ενδιαφέροντος
της Π.Α..
Παράλληλα μετά την εξωτερική αξιολόγηση επισπεύδεται η δημιουργία ΜΠΣ είτε σε συνεργασία με άλλους
ακαδημαϊκούς φορείς είτε αυτοδύναμα από τη Σχολή.

HτΑ
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Επιβολή τουρκογλωσίας. Παροτρύνσεις εθνικιστών
σε χριστιανούς της Θράκης. Και η Καβάλα στο χορό...
(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ζαγάλισα» της Κομοτηνής)

Ε

πισημάναμε από καιρό το κύμα κατευθυνόμενης
διγλωσσίας που επιχειρείται αργά και μεθοδικά
να επιβληθεί στη Θράκη. Δειλά στην αρχή και
όλο πιο μαζικά στη συνέχεια ξεφυτρώνουν τουρκικές
πινακίδες καταστημάτων ή προϊόντων, οι οποίες έχουν
δήθεν εμπορική στόχευση…
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μεθοδευμένη
προσπάθεια των εθνικιστών οι οποίοι αφού πιστεύουν
ότι ξεμπέρδεψαν με την Πομακική γλώσσα, έθεσαν
ως στόχο να μειώσουν την …κυριαρχία της ελληνικής
γλώσσας και να επιβάλουν τη τουρκική.
Και το έχον ευαίσθητες κεραίες στις ορέξεις του
τουρκικού εθνικισμού τοπικό πελατειακό σύστημα,
δεν έμεινε έξω από το χορό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Κομοτηνή αποτελεί το κτίριο της Δημαρχίας που εδώ και αρκετά
χρόνια έχει... διακοσμηθεί μέσα στην κεντρική αίθουσα,
μπροστά από τα γκισέ των υπαλλήλων, με πινακίδες
και στα τουρκικά.
Αλλά και πιο πρόσφατα η JUMBO, η οποία στο κατάστημά της στον Ίασμο έβαλε και τουρκικές πινακίδες.
Όμως η καταγγελία που έφθασε στην εφημερίδα
μας είναι άκρως εξοργιστική. Γνωστός, αν και
ύπουλα καλυμμένος τουρκογενής εθνικιστής επιχειρηματίας της Κομοτηνής (το μεγαλύτερο μέρος
της πελατείας του είναι αφελείς χριστιανοί), πλησίασε χριστιανό καταστηματάρχη του οποίου οι
δουλειές δεν πάνε και πολύ καλά και του είπε
«Μη στεναχωριέσαι φίλε…εγώ μπορώ να σε βοηθήσω.
Αν βάλεις και τουρκικές επιγραφές στη τζαμαρία σου,
εγώ θα σου φέρνω γκρουπ με Τούρκους τουρίστες
στο μαγαζί σου…». Ο καταστηματάρχης προς τιμήν
του ΑΡΝΗΘΗΚΕ και έστειλε στον αγύριστο και τον
τούρκο και τις τουρκικές πινακίδες…

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

Φοβόμαστε ότι οι εκεί Έλληνες επιχειρηματίες σε
λίγο θα διαγκωνίζονται στο ποιος θα πρωτο-αναρτήσει
τουρκικές πινακίδες...Το εκπληκτικό όσο και εξοργιστικό
είναι ότι σε μία από αυτές (βλ. φωτο) ΠΡΩΤΑ είναι τα
τουρκικά και μετά ακολουθούν τα ελληνικά…

Είναι καιρός οι πολιτικές δυνάμεις του
τόπου να συμφωνήσουν σε μία ενιαία
Εθνική Πολιτική για τη Θράκη μας
πριν είναι αργά για τη χώρα μας!!!
Προφανώς όμως δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά
όλοι απέναντι στο κέρδος και στο χρήμα. Με λύπη
μας διαπιστώνουμε ότι και η ανατολική Μακεδονία
και ειδικότερα η Καβάλα η οποία εδώ και κάποια
χρόνια έχει μπει στο στόχαστρο του τουρκικού εθνικισμού, ακολουθεί την κατηφορική πορεία της Θράκης.

Να θυμίσουμε απλώς ότι πέρυσι το Πάσχα, στο
κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT σε μεγάλο τουριστικό
αφιέρωμα για την Καβάλα, κόπηκαν στο μοντάζ όλες
οι σκηνές που έδειχναν να κυματίζει η ελληνική σημαία
στην πόλη (όπως στο φρούριο κλπ), προέβαλαν κατοίκους κυρίως Καππαδόκες που μιλούσαν τουρκικά
και ακόμα και γνωστό επιχειρηματία των κουραμπιέδων
τον αποκαλούσαν όχι με το ελληνικό του όνομα,
αλλά ως …Γιουσούφ μπέη! Όποιος έβλεπε το ντοκυμαντέρ θα καταλάβαινε ότι αυτό δεν ήταν τουριστική προβολή, αλλά εμετική προπαγανδιστική
αθλιότητα. Έτσι, εννοούν οι Τούρκοι τη σύσφιγξη
των σχέσεων των δύο λαών και τις τουριστικές
ανταλλαγές!
Δεν πρέπει να συνεχιστεί άλλο αυτή τακτική την
οποία μεθοδευμένα επιδιώκουν οι Τούρκοι για να
μη βρεθούμε σε μελλοντικές ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη. Είναι
λοιπόν καιρός οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου
να καθίσουν επιτέλους σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν σε μία ενιαία Εθνική Πολιτική για τη Θράκη
μας, την οποία πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα (χθές)
πρίν είναι αργά για τη χώρα μας!!!

Το Πανθεον των Ηρωων
της Πολεμικησ Αεροποριασ
Ανθυποσμηναγός
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
του Σπυρίδωνα
Γεννήθηκε το 1921
στην Τανάγρα Βοιωτίας.
Το Σεπτέμβριο του 1940 εισήλθε στη
Σχολή Αεροπορίας (τμήμα αξιωματικών).
Μετά την κατάρρευση του Ελληνικού
Μετώπου το 1941, έφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου είχε μετασταθμεύσει και λειτουργούσε η Σχολή Αεροπορίας. Τον
Ιούλιο του 1942 παίρνοντας το πτυχίο
του χειριστή, ονομάστηκε αρχισμηνίας
και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Μετώπου της Μέσης
Ανατολής.
Στις 23 Ιουλίου 1943 πήρε μέρος σε μια από τις μεγαλύτερες επιδρομές εναντίον γερμανικών στόχων στην Κρήτη με
αεροσκάφος Hurricane της 336ης Μοίρας Διώξεως. Παρά το
γεγονός ότι μια βοηθητική δεξαμενή βενζίνης αποσπάστηκε
από το αεροσκάφος κατά την απογείωση, αυτός δεν ματαίωσε αλλά απεναντίας εκτέλεσε στο ακέραιο την αποστολη
του και τελικά αναγκάστηκε να προσγειωθεί λόγω εξαντλήσεως των καυσίμων. Έπεσε όμως στην αντίληψη μιας εχθρικής περιπόλου και αμυνόμενος με το περίστροφό του, βρήκε
ηρωικό θάνατο κοντά στα συντρίμμια του αεροσκάφους του.

Υποσμηναγός
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
του Χρήστου
Γεννήθηκε το 1927 στην
Κορφιώτισσα Κορινθίας.
Τον Ιούνιο του 1947 εισήλθε στη Σχολή Ικάρων.
Αποφοίτησε τον Ιανουάριο
του 1949 με το βαθμό του
ανθυποσμηναγού και τοποθετήθηκε στην 335
Μοίρα Διώξεως.
Στις 13 Αυγούστου 1949,
ενώ εκτελούσε πολεμική αποστολή επιθετικής
αναγνωρίσεως στο Βίτσι, το αεροσκάφος του,
τύπου Spitfire, χτυπήθηκε από Α/Α πυρά. Στην
προσπάθειά του να το διασώσει οδηγώντας το
στο αεροδρόμιο του Άργους Ορεστικού, το αεροσκάφος έπιασε φωτιά, κατέπεσε στα κράσπεδα του αεροδρομίου και απανθρακώθηκε
μαζί με τον πιλότο.
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Αρχισμηνίας
ΛΑΪΤΜΕΡ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
του Ιωσήφ
Γεννήθηκε το 1921
στη Θεσσαλονίκη.
Το Σεπτέμβριο του 1939 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας
ως μαθητής του τμήματος υπαξιωματικών χειριστών και το
Μάρτιο του 1941 ονομάστηκε
μόνιμος σμηνίας χειριστής.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής έφυγε για τη Μέση Ανατολή όπου μετέσχε στις επιχειρήσεις του Αφρικανικού Μετώπου.
Στις 23 Ιουλίου 1943, παίρνοντας μέρος ως εθελοντής σε μεγάλη αεροπορική επιδρομή εναντίον
εχθρικών στόχων στην Κρήτη με αεροσκάφος Hurricane της 335ης Μοίρας Διώξεως, χτυπήθηκε από
σφοδρά εχθρικά αντιαεροπορικά πυρά και βρήκε
ηρωϊκό θάνατο πέφτοντας με το αεροσκάφος του
στο Καλό Χωριό Ιεράπετρας Λασιθίου.
Εκ της ΕΑΑΑ

