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Γράμμο-Β. Ήπειρο
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Ενημερώσεις ΜΤΑ
ΣΕΛ. 2

Τρισάγιο στη Μνήμη
του Μεγάλου Ευεργέτη
της ΕΑΑΑ
Σμηνάρχου (Ι)
Ιωάννη Παν. Αραπαντζή
ΣΕΛ. 3

Εκλογές Σ.Α.Σ.Ι
(ΙΚΑΡΟΣ)
ΣΕΛ. 4

Δημιουργία
Αεροπορικού
Θεματικού Πάρκου
ΣΕΛ. 4

Δραστηριότητες
παραρτημάτων
ΣΕΛ.13

Εκδήλωση τιμής
στους πεσόντες
Αεροπόρους
ΣΕΛ. 16

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

Οι Ε.Δ. δεν είναι μόνον
οπλικά συστήματα, δεν
είναι μόνον Αεροσκάφη,
δεν είναι μόνον φρεγάτες
και άρματα μάχης.
Είναι η ψυχή
του Στρατιώτη,
του Υπαξιωματικού,
του Αξιωματικού

Κύριοι της Κυβέρνησης:

Μη σκοτώνετε
την ψυχή
των Ε.Δ.
Η ΠΑΤΡΙΔΑ
πονάει.

ΕΣΕΙΣ;

Έχουν προνόμια
οι στρατιωτικοί;
Του
Κωνσταντίνου Ιατρίδη
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.
Επιτίμου Δκτού ΔΑΥ/Προέδρου ΕΑΑΑ

Μ

ε αφορμή τα αναφερόμενα στον τύπο
και στα διάφορα sites, περί δήθεν
προνομίων των Στρατιωτικών τα οποία έχουν
μπει στο στόχαστρο του Υπουργείου
Οικονομικών θα πρέπει να επισημανθούν τα
παρακάτω:
Προνόμια οι Στρατιωτικοί δεν είχαν ποτέ, ούτε έχουν,
ούτε και θα έχουν. Το μόνο προνόμιο τους είναι η υπεράσπιση της πατρίδος και των εθνικών μας συμφερόντων. Άλλοι έχουν προνόμια και μάλιστα σε αυτή
την οικονομική κρίση που ο Ελληνικός λαός εξαθλιώνεται
και για τα οποία ουδείς ασχολείται. ΆΡΑΓΕ ΓΙΑΤΙ;
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μετά την απόφαση
του ΣτΕ, η οποία μας δικαιώνει απόλυτα και διορθώνει
τη μονομερή εις βάρος μας αδικία με τις διπλές περικοπές, βγαίνουν κάποιοι και αναφέρονται άλλοτε σε ισοδύναμα
μέτρα και άλλοτε σε προνόμια των Στρατιωτικών προσπαθώντας
έτσι να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό και να βάλουν
απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία τους Στρατιωτικούς.
Όλα αυτά τα γράφουν διότι προσπαθούν να δημιουργήσουν
ένα κλίμα εχθρικό έναντι ημών δίνοντας την εντύπωση ότι είμαστε
προνομιούχοι. Αυτό βέβαια είναι ψευδές, ψευδέστατο.

Ποια είναι όμως η αλήθεια; Καταρχάς δεν είναι τσάμπα τίποτα
και τίποτα δεν παρέχεται δωρεάν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις Λέσχες και στα ΚΑΑΥ πληρώνουμε τα πάντα και
φαγητό και ποτά και διαμονή, απλώς οι τιμές είναι φθηνότερες
επειδή το λειτουργικό κόστος και το κέρδος (10%) είναι μικρότερο
σε σχέση με τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία.
Συνέχεια στη σελίδα 5

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών,
είχε συνάντηση, την 1/7/14, με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών
κ. Χ. Σταϊκούρα, με αντικείμενο τις πρόσφατες Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

HτΑ
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Μέσω τηλεφωνικού κέντρου:
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
Τηλ.: 210-38.02.241,
210-38.20.271 FAX: 210-38.25.393
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,
Σγός ε.α. (ΥΟΚ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333
Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459
Τηλ. Λέσχης: 2310-269033
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε
στις 9/7 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 18 /7.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα
κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

5ήμερο ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ - ΕΚΔΡΟΜΗ
Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι το Προσκύνημα-Εκδρομή σε Ιωάννινα Γράμμο και Βορ. Ήπειρο - Τίρανα όπως είχαμε προγραμματίσει θα πραγματοποιηθεί από 30 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ήμερα: Σαββάτο 30/8
Αναχώρηση στις 0800 από τα γραφεία της Ενώσεως (Χαλκοκονδύλη 5) για
Ιωάννινα με ενδιάμεση στάση για καφέ και φαγητό.
Άφιξη στα Ιωάννινα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, απόγευμα, βράδυ ελεύθερο.
2η ήμερα Κυριακή 3/8
Μετά το πρωινό και σε ώρα που θα καθορισθεί, αναχώρηση για το χωριό
Βούρμπιανη στο Γράμμο, για τη συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις. Μετά το
πέρας της τελετής αναχώρηση μέσω συνοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής για Κορυτσά-Τίρανα. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, το βράδυ
ελεύθερο - βόλτα στην πόλη των Τιράνων. Διανυκτέρευση.
3η ήμερα Δευτέρα 1/9
Μετά το πρωινό επίσκεψη στον νέο ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του κυρίου και στην Αρχιεπισκοπή. Το απόγευμα βόλτα στην
Κρούγια και το βράδυ βόλτα στα Τίρανα. Διανυκτέρευση.
4η ήμερα Τρίτη 2/9
Μετά το πρωινό αναχώρηση – περιήγηση- επίσκεψη στα χωριά και πόλεις
της Β.Ηπείρου (Αργυρόκαστρο, Κλεισούρα Ελληνικό νεκροταφείο Αγ.Νικολάου, Δερβιτσάνη, Αγ. Σαράντα ). Μετά την περιήγηση, αναχώρηση για
Ιωάννινα μέσω του συνοριακού σταθμού Κακαβιάς. Άφιξη στα Ιωάννινα
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ήμερα Τετάρτη 3/9
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ- φαγητό.
Στα Ιωάννινα Ξενοδοχείο «PALADION» 3* Αστέρων (2 νύχτες)
Στα Τίρανα Ξενοδοχείο «TE STELA» 4* Αστέρων (2 νύχτες)
Ελάχιστος αριθμός 30 άτομα για την πραγματοποίηση της Εκδρομής.
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο με πρωινό:
Σε δίκλινο δωμάτιο 170 ευρώ
Σε μονόκλινο δωμάτιο 210 ευρώ
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:
- Ξενοδοχείο με πρωινό
- Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν, για δυο (2) ήμερες Συνοδός Γραφείου, φιλοδωρήματα.
Δεν περιλαμβάνονται:
- Γεύματα και δείπνα
- Πολυτελές πούλμαν για τρείς (3) ήμερες (δαπάνη της ΕΑΑΑ)
- Είσοδος σε χώρους επισκέψεων και μνημεία
- Προσωπικά έξοδα.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εξασφάλιση θέσης γίνεται εφ’ όσον πληρωθεί το ανάλογο χρηματικό
ποσό στο Γραφείο «Exclusive Tours» Πανεπιστημίου 63, 6ος όροφος
Τηλ. 210-3219211
Τελική ήμερα για συμμετοχή η 14/8/2014 ήμερα Πέμπτη
Πληροφορίες: Αντιπρόεδρο ΕΑΑΑ κον Κ. Δελλή 210-3802241
και μέλος ΔΣ κ. Κ. Ρώτα 2102913973, 6983506596

Ενημερώσεις ΜΤΑ

1) Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, λόγω καλοκαιρινών αδειών του
προσωπικού του, γνωστοποιεί τους ασφαλισμένους του Ταμείου τα
εξής:
α. Το Ταμείο θα διεκπεραιώσει τις πάσης φύσεως πληρωμές/ανειλημμένες υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους του (μετόχους
και μερισματούχους) και προς τρίτους μέχρι τέλους Ιουλίου 2014 και
θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την κανονική πληρωμή
του μερίσματος, μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2014.
β. Το Δ.Σ./ΜΤΑ, δεν θα συνεδριάσει εντός του Αυγούστου 2014.
γ. Κατά το ανωτέρω διάστημα, θα γίνεται η παραλαβή της στρατιωτικής
αλληλογραφίας και του πολιτικού ταχυδρομείου και, επίσης, η
παραλαβή εισερχομένων αιτημάτων μετόχων και μερισματούχων,
προκειμένου να αξιολογηθούν αρμοδίως, εντός μηνός Σεπτεμβρίου
2014.
2) Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας επί των κάτωθι:
α. Κατά την πληρωμή του μερίσματος Μ.Τ.Α. Ιουλίου 2014, υπολογίζεται επιπλέον κράτηση βάσει του Ν.4093/12. Το ποσό που αφαιρείται
αποτελεί αναδρομική κράτηση του Ν.4093/12 για το Δ’ τρίμηνο του Γ
τριμήνου στο Δ’ τρίμηνο. Οι κρατήσεις του Δ’ τριμήνου του 2013 δεν
διενεργήθηκαν γιατί από τον Ιανουάριο του 2014 η καταβολή των μερισμάτων γίνεται ανά μήνα και ήταν αδύνατο να κρατηθεί σε όλους τους
μερισματούχους το οφειλόμενο ποσό. Η κράτηση άρχισε να διενεργεί-

ται από τον Ιούλιο του 2014, σε ποσοστό 20% επί του καθαρού ποσού
(Μέρισμα + ΕΚΟΕΜΑ). Σε άλλους μερισματούχους η οφειλή εξοφλείται
σε μία δόση και σε άλλους σε περισσότερες δόσεις, ανάλογα με το ποσό της οφειλής τους και το ποσό που λαμβάνουν από το Μέρισμα και
το ΕΚΟΕΜΑ.
β. Για την πλήρη εφαρμογή του Ν.4093/12, το Ταμείο μας υποχρεούται και αποστέλλει από αρχές Ιουλίου 2014 στην Η.ΔΙ.Κ..Α. Α.Ε. το ακαθάριστο ποσό Μερισμάτων και ΕΚΟΕΜΑ με συνέπεια να παρατηρείται
αύξηση στη μηνιαία κράτηση του Ν.4093/12. Επίσης από τον Ιούνο του
2014 επιβάλλεται εκκαθάριση του φόρου από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. βάσει
νόμου σε μεγαλύτερο πλέον ποσοστό.
γ. Οι μερισματούχοι μπορούν να παρακολουθούν αναλυτικά τη μισθοδοσία τους μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.haf.gr, όπου,
χρησιμοποιώντας το link «Ενημέρωση Μερισματούχων Μ.Τ.Α.» θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη φόρμα με το ΑΜΚΑ - ΑΦΜ ΑΜΑ (του ΜΤΑ). Εφόσον συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία, οι
μερισματούχοι μπορούν να εκτυπώσουν τη βεβαίωση των αποδοχών
τους έτους 2013 (όσοι έχουν) και τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσία τους
για κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του 2014.

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:

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.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

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.

!

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παρακαλείσθε όπως τηρείτε τους όρους συνεργασίας
με την ΗτΑ, για τη δημοσίευση των κειμένων σας.

HτΑ
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τρισάγιο στη Μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη της ΕΑΑΑ
Σμηνάρχου (Ι) Ιωάννη Παν. Αραπαντζή

Μ

ετά από παρέλευση 15 ετών (20 Ιουνίου 1999), η ΕΑΑΑ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του αείμνηστου Δωρητή Σμχου (Ι) ε.α. Ι. Αραπαντζή, ετέλεσε Τρισάγιο στη
μνήμη του, στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ που φέρει και την επωνυμία του, στις 20 Ιουνίου όπως είχε ανακοινωθεί στην ΗτΑ.
Μετά το τρισάγιο, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Κων/νος Ιατρίδης, απηύθυνε εγκώμιο αφιέρωμα στο Μεγάλο Ευεργέτη της ΕΑΑΑ:

Ο ποιητής είπε, οι νεκροί πεθαίνουν όταν τους λησμονούμε και οι λαοί ‘’εξαφανίζονται’’ όταν ξεχάσουν την
ιστορία τους, τη γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιμά
τους.
Σήμερα λοιπόν μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε
το Μεγάλο αυτόν Ευπατρίδη της Π.Α. που ‘’έφυγε’’ από
τη ζωή 88 ετών, πριν 15 χρόνια, στις 20 Ιουνίου 1999.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ, για πρώτη φορά, αποφάσισε μετά από
πρόταση του Ασμχου ε.α. Κων/νου Ρώτα να τιμήσουμε
τη Μνήμη αυτού του Ήρωα του Β’ ΠΠ και να ξαναθυμηθούμε τη μεγάλη του προσφορά- στα μέλη της
ΕΑΑΑ αλλά και να καθιερωθεί η 20 Ιουνίου ως ημέρα
Μνήμης και Τιμής στον Σμχο (Ι) Ι. Αραπαντζή.
Ο Ιωάννης Αραπαντζής, γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1911. Στις 24-9-1931 ονομάσθηκε σημαιοφόρος ως προερχόμενος από τη σχολή Ναυτικών
Δοκίμων. Τότε είναι που η Αεροπορία υπό τη σκέπη του
αείμνηστου Υπουργού Ζάννα αρχίζει να γράφει τις δικές
της σελίδες δόξας. Ο νεαρός τότε Σημαιοφόρος μετά
την ολιγόμηνη υπηρεσία στο καταδρομικό ‘’ΕΛΛΗ’’ και
το θωρηκτό’’ ΑΒΕΡΩΦ’’, με το ανήσυχο νεανικό του
πνεύμα ζητάει και μετατάσσεται ως χειριστής παρατηρητής Ναυτικής Συνεργασίας (12-8-1932), που δημιούργησε ο πρωτοπόρος Μωραϊτίνης για να
συγχωνευθεί στο αυτοδιοικούμενο όπλο της Πολ. Αεροπορίας. Ως σύγχρονος αεροπόρος πέταξε όλους
τους τύπους Α/φων της εποχής του, FEREY, ΑΤΛΑΣ,
AYRO και το 1939 με τα DORNIER, σε δύσκολες αποστολές με ακατάβλητη ψυχική δύναμη και άκαμπτη αποφασιστικότητα. Ο πόλεμος του 1940 τον βρίσκει Διοικητή
της 12ης Μοίρας Ναυτικής Συνεργασίας η οποία λόγω

της απόδοσή της έλαβε Ευαρέσκεια, ενώ στον ίδιο απενεμήθη ο Πολεμικός Σταυρός Γ’ τάξεως. Με την κατάρρευση του μετώπου διέφυγε στη Μ. Ανατολή όπου
τοποθετήθηκε Υποδιοικητής στη 13η Μ.Ε.Β. στην περιοχή της Γάζα. Το 1944 τοποθετείται ως καθηγητής
Ναυτικής Συνεργασίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η
οποία λειτούργησε στην Αλεξάνδρεια. Το 1934 προάγεται σε Υποσμηναγό, το 1937 σε Σμηναγό, το 1940
σε Επγο, το 1946 στο βαθμό του Αντισμηνάρχου, το
1951 στο βαθμό του Σμηνάρχου και αποστρατεύτηκε
στις 1-9-1964 με το βαθμό του Σμηνάρχου.
Στις 4 Απριλίου 1996 ο αείμνηστος Σμχος (Ι) Ι. Αραπαντζής δώρισε στην ΕΑΑΑ 57.000.000 δρχ και αγοράστηκε ο 3ος όροφος του κτιρίου αυτού, και για τη
σημαντική του αυτή δωρεά προς την ΕΑΑΑ του απενεμήθη ο τίτλος του επίτιμου Μέλους του ΔΣ/ΕΑΑΑ από
τον ΑΓΕΑ Απτχο (Ι) Αντωνετσή για τη μεγάλη αγάπη και
αφοσίωση του προς την Αεροπορική Οικογένεια. Ως
γνωστόν, η δωρεά για την αγορά αυτού του ορόφου
έγινε εις μνήμη των πρόωρα ‘’χαμένων’’ προσφιλών
προσώπων, της συζύγου του Ελευθερίας και του μονάκριβου γιού του Παναγιώτη αποφοίτου της Σχολής
Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών-ΣΜΑ). Στην ΕΑΑΑ τοποθετήθηκε αναθηματική πλακέτα στην είσοδο του 3ου ορόφου στη μνήμη της συζύγου του και του υιού του.
Ο εκλιπών πριν το θάνατό του αφήνει τέσσερις (4)
ιδιόχειρες διαθήκες στις 7-7-1995, 16-11-1997, 25-61998 και την τελευταία στις 8-2-1999 οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με τις
ανωτέρω διαθήκες, ο αποβιώσας Ι. Αραπαντζής διέθεσε
εξ ημισίας στο ΜΤΑ και στην ΕΑΑΑ για τα παιδιά των εν

αποστρατεία Αξκών, που έχουν ειδικές ανάγκες το ποσό
των 50.000.000 δρχ (8-2-99) και ένα διαμέρισμα του,
επί της οδού Χαλκοκονδύλη 54 στον 7ο όροφο, το
οποίο θα εκποιείτο μετά το δικό του θάνατο και της
αδελφής του από τον εκτελεστή της διαθήκης δικηγόρο κο Θεοφάνη Κούσουλα, (25-6-1998) ο οποίος
υποχρεούτο να καταθέσει το τίμημα κατά ποσοστό 50%
στο ΜΤΑ και την ΕΑΑΑ, για τον ίδιο σκοπό (παιδιά αποστράτων ). Η αποδοχή της κληρονομιάς έγινε αποδεκτή
από το ΜΤΑ, την ΕΑΑΑ και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας. Μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί τα 30.000.000 δρχ
από τα προβλεπόμενα 50.000.000 δρχ. Επειδή μέχρι
σήμερα δεν έχει εκτελεστεί ολόκληρη η επιθυμία του
θανόντα το θέμα εξετάζεται από την ΕΑΑΑ και κυρίως
η ‘’τύχη’’ του διαμερίσματος που επί 12 χρόνια δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε στο ΜΤΑ αλλά ούτε και στην
ΕΑΑΑ, καθώς και ο τρόπος και οι λεπτομέρειες διάθεσης
της Δωρεάς του Μεγάλου αυτού Ευεργέτη, που ότι
απέκτησε στη ζωή του, με θυσίες και κόπο τα περισσότερα τα άφησε για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες των εν
αποστρατεία Συναδέλφων.
Έτσι η σκέψη και μόνο αυτά που με στερήσεις απέκτησε στο δικό του χώρο, να τα δώσει στην ΕΑΑΑ, την
οποία συχνά επισκεπτόταν, εμπεδώνει την ελπιδοφόρα
προσδοκία ότι οι Αεροπόροι γνωρίζουν να μάχονται για
την πρόοδο, τόσο στον πόλεμο όσο και κατά την ειρήνη.
Αιωνία σου η μνήμη αείμνηστε Σμήναρχε (Ι) Ιωάννη
Αραπαντζή ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Οι Απόστρατοι θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά και στη
σκέψη μας.
Εκ της ΕΑΑΑ

Προσκλητήριο των μαθητών
της 22ας σειράς ΣΥΔ

Π

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία 01-07-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 7/14
1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Ε.Α.Α.Σ. –
Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α) συναντήθηκε σήμερα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Χ.
Σταϊκούρα, με αντικείμενο τις πρόσφατες Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, που έκριναν
ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν 4093/12 και των εκτελεστικών αυτού Υπουργικών
Αποφάσεων, που αφορούσαν τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων των εν ενεργεία
και αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.
2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο παρουσίασε την άσχημη οικονομική κατάσταση που βιώνουν
οι απόστρατοι μετά την επιβολή 9 μειώσεων και ζήτησε την άμεση και πλήρη εφαρμογή
των εν λόγω Αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ.
3.-Ο κος Υπουργός επανέλαβε την δήλωση που έκανε στην Βουλή την Πέμπτη 26-062014 οτι η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις Αποφάσεις του ΣτΕ και θα
εισηγηθεί στην Κυβέρνηση ανάλογες προτάσεις εξεύρεσης των χρημάτων η οποία θα νομοθετήσει σχετικά.. Οταν συγκεκριμενοποιήσει τις προτάσεις αυτές, που εκτιμά οτι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος, θα έχει νέα συνάντηση με το Συντονιστικό
Συμβούλιο
4.-Μετά τα ανωτέρω το Συντονιστικό Συμβούλιο τηρεί στάση αναμονής και παρακολουθεί
εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και θα ενημερώνει έγκαιρα τους Αποστράτους..
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α.
Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α.
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και
Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

αρακαλούμε όλους τους συμμαθητές να παρευρεθούν στην συγκέντρωση της σειράς μας που θα γίνει στην
19 και 20 Σεπτεμβρίου στη Σκοτίνα.
Την Παρασκευή το απόγευμα, θα μεταβούμε στη Σκοτίνα, το Σάββατο το
πρωΐ θα αναχωρήσουμε με τουριστικό
λεωφορείο για επίσκεψη στη Σχολή
ΣΥΔ, θα επιστρέψουμε το μεσημέρι και
το βράδυ θα ακολουθήσει η μουσικοχορευτική βραδυά. Στο θέρετρο θα υπάρχει
διανυκτέρευσις για όσους το επιθυμούν.
Παρακαλούμε να έρθετε όλοι, προσπερνώντας τα τυχόν προβλήματα.

Γνωρίζουμε βέβαια ότι αρκετοί προβληματιζόμαστε λόγω οικονομικού θέματος, αλλά αυτή τη φορά αξίζει πιστεύουμε, να πούμε μια φορά ακόμη
στη ζωή μας, το δε... (δεν πειράζει θα
πάω).
Ελάτε όπως μπορείτε. Είτε μόνος, είτε με τη σύζυγό σας, είτε με την παρέα
σας.
Σας ευχόμαστε ως τότε και πάντα να
είστε καλά και οι συμμαθητές σας Στέφ.
Κούτσικος, Δημ. Γκόβαρης και Νίκος
Αναγνωστόπουλος είναι στη διάθεσή
σας για κάθε σχετική ενημέρωση.

Μείωση Εξόδων Ταχυδρομήσεως
της Εφημερίδας (Η.τ.Α.)
Η ταχυδρόμηση των φύλλων
της Η.τ.Α. στα μέλη μας ανά
την Ελλάδα έχει ελάχιστο μηνιαίο κόστος 4.000 €.
Η εφημερίδα μας εκτός από
την έκδοση της επί φύλλου
χάρτου αναρτάται στην ιστοσελίδα μας (www.eaaa.gr).
Τα έσοδα της ΕΑΑΑ από
παρακρατήσεις του μερίσματος (1%) έχουν μειωθεί
σημαντικά (130.000 € περίπου ετησίως) λόγω μειώσεως των μερισμάτων μας.
Επειδή η όποια εξοικονόμηση χρημάτων θα είναι επωφελής για την ΕΑΑΑ

με θετικά αποτελέσματα
(εξοικονομούμενα χρήματα
θα μπορούν να διατεθούν
για κοινωνικούς σκοπούς
αλληλεγγύης στους συναδέλφους κ.λπ.), σας παρακαλούμε:
Να μας ενημερώνετε με
επιστολή ή στο e-mail του
υπευθύνου Επιμέλειας έκδοσης κ. Κων/νου Ρώτα:
rotask39@gmail.com
εάν ΔΕΝ επιθυμείτε να λαμβάνετε την εφημερίδα ταχυδρομικώς.
Εκ της ΕΑΑΑ

HτΑ
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκλογές
Σ.Α.Σ.Ι

(ΙΚΑΡΟΣ)

Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής
Ικάρων που διεξήχθησαν στις 15/6/14
έχουν ως εξής:
Πρόεδρος : Απτχος (Ι) ε.α.
Ευάγγελος Γεωργούσης .89 ψήφους
Μέλη:
Απτχος (ΜΑ) ε.α. Ζαχ. Γκίκας . . . .122
Απτχος (ΕΑ) ε.α. Παν Κατσαρός . .74
Απτχος(Μ) ε.α. Αχ. Λέλλας . . . . . .67
Απτχος (Ι) ε.α. Χαραλ. Χειράκης . .67
Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργ. Γερούλης . .62
Απτχος (Ι) ε.α. Χρ. Διαμαντίδης . . .60
Ταξχος (Μ) ε.α Αν. Ηλιόπουλος . .60
Αναπληρωματικά Μέλη:
Απτχος(Ι) ε.α Μιχ. Παπαδόπουλος 59
Ταξχος (ΕΑ) ε.α Μιχ. Σύρμπος . . . .57
και Επγος (Ι) ε,α Γ. Κασσαβέτης . .27
Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Ταξχος(Δ) ε.α Κων. Μπίμπιζας . . . .78
Ταξχος(ΕΑ)ε.α Μιχ. Σύρμπος . . . . .70
Απτχος (Ι)ε.α Οδ. Γαλανόπουλος .66
Αναπληρωματικά Μέλη Ε.Ε.:
Σμχος (ΜΤ) ε.α Δ. Γιαννιτσόπουλος 47
Απτχος (Ι) ε.α Δ. Παπαγεωργίου . .44
ΕΑΑΑ

Αναστολή λειτουργίας
δραστηριοτήτων ΣΕΠΑ
Αναστέλλονται οι λειτουργίες δραστηριοτήτων εκμεταλλεύσεων ως κατωτέρω, λόγω
χορήγησης κανονικών αδειών 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 11/08/2014 έως και Δευτέρα
25/08/2014.
β. Γενικές αποθήκες, πρατήριο καυσίμων
καθώς και Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες θα υπολειτουργούν από Δευτέρα
11/08/14 έως και Δευτέρα 25/08/14 με
πρωινό ωράριο κατά τις εργάσιμες ημέρες
(Δευτέρα-Παρασκευή), με βασικό πυρήνα
προσωπικού προς εξυπηρέτηση δικαιούχων
- Μονάδων.
ΣΕΠΑ

Σ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, (Νο 2 / 2014)

Ο Σύλλογός μας συνεχίζοντας την πάγια τακτική του παρέχει
στους Οικοπεδούχους – Μέλη του έγκυρη ενημέρωση για όλα
τα θέματα που τους αφορούν, τόσο για την ανάπτυξη του
Οικισμού μας στον Αετό Καρύστου, όσο και για την λειτουργία
του Οικοδομικού μας Συνεταιρισμού, του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ. Αυτή
τη φορά όμως, για οικονομικούς λόγους, η παρούσα ενημέρωση
δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, την http://www.ikaros-karystos.gr/index.html, θα δημοσιευθεί περίληψή της στην παρούσα Ηχώ των Αιθέρων Ιουλίου
– Αυγούστου και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε
όσους μας έχουν δηλώσει το email τους και έχουν καταβάλει
την συνδρομή τους των 10,00 ευρώ για το τρέχον έτος.
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση και στασιμότητα στην αντιμετώπιση θεμάτων του προγράμματος Αετού Καρύστου από τον Συνεταιρισμό μας, τον
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, μεταξύ των οποίων η λειτουργία του δικτύου
ύδρευσης του Οικισμού μας, η ανάλυση και οριστικοποίηση των
οικονομικών υποχρεώσεων τόσο των παλαιών Οικοπεδούχων –
Μελών του ΙΚΑΡΟΥ, όσο και των νέων που έχουν αγοράσει τα
οικόπεδά τους μετά την άρση της διαλυτικής αίρεσης.
Για τα θέματα αυτά ο Σύλλογός μας υπέβαλλε τον Απρίλιο έγγραφο με εισήγηση στην Ηγεσία της ΠΑ, η οποία έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη διορισμού της Ηγεσίας του ΙΚΑΡΟΥ, με την
παράκληση να μην γίνεται αντικατάσταση του Προέδρου του ΔΣ
πριν την παρέλευση τουλάχιστον διετίας, ώστε να δίδεται ο
χρόνος για ενημέρωσή και εκδήλωση των απαραιτήτων ενεργειών.
Τα τελευταία δύο χρόνια η αντικατάσταση των διοριζομένων
Προέδρων στον ΙΚΑΡΟ γίνεται κατά μέσο όρο σε έξι μήνες,
χρόνος ανεπαρκής ακόμα και για την σωστή ενημέρωση των
νέων Προέδρων και Μελών του ΔΣ.
Ήδη ο Σύλλογός μας, με την ενεργό συμμετοχή και του Αντιπροέδρου και μονίμου κατοίκου του Οικισμού μας Απτχου (Ι) κου
Γ. Γερούλη ξεκίνησε νέα προσπάθεια συνεργασίας με το ΔΣ του
ΙΚΑΡΟΥ και αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα υπάρξουν λύσεις στα

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου οικοπεδούχων
του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Καρύστου εύχονται στους Οικοπεδούχους Αετού Καρύστου και στις Οικογένειές τους Καλό και
ευχάριστο Καλοκαίρι, με υγεία για όλους μας.
Γεώργιος Θ. Κάργας
Ταξίαρχος (ΜΕ) ε.α.
Πρόεδρος του Συλλόγου Οικοπεδούχων
του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ περιοχής αετού Καρύστου

Δημιουργία Αεροπορικού Θεματικού Πάρκου
Στο πλαίσιο των προσπαθειών αφενός
διατήρησης και ανάδειξης του αεροπορικού πνεύματος και αφετέρου προβολής
των δυνατοτήτων των στελεχών της Π.Α.,
στην πολιτιστική επιμορφωτική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, σχεδιάστηκε
από τον Δρ Γ. Γερούλη, Απτχο (Ι) ε.α.,
ένα σύγχρονο θεματικό πάρκο, που πέραν
της εικαστικής εμφάνισης, θα προσφέρει
γνώση γύρω από την αεροπορική επιστήμη
και τα συστήματα που χρησιμοποιεί.
Πρόκειται για σειρά εκθεμάτων που θα
τοποθετηθούν κατάλληλα στις πλατείες,
τους κοινόχρηστους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους και τις εισόδους του
οικισμού του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» στον
Αερό Καρύστου, δίδοντας ιδιαίτερα στον
επισκέπτη μαθητή, την εξειδικευμένη
πληροφόρηση που σχετίζεται με την αεροναυτική επιστήμη και τις σύγχρονες
εφαρμογές της.
Η ιδιομορφία του χώρου και των καιρικών συνθηκών στον Οικισμό, σε συνδυασμό με διαθέσιμα παλαιά αεροπορικά

Εορτασμός Συμπλήρωσης Σαράντα
(40) χρόνων Ενεργού Υπηρεσίας
των Α/Φ F-4E (PHANTOM) στην ΠΑ

το πλαίσιο συμπλήρωσης σαράντα (40) ετών
από την άφιξη των Α/Φ F4-Ε (PHANTOM)
στην 117ΠΜ και την αδιάλειπτη παραμονή τους
σε ενεργό Υπηρεσία, την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί τελετή
για τον εορτασμό της επετείου.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην 117ΠΜ και
πέραν της Ηγεσίας της ΠΑ και επίσημων προσκεκλημένων, θα είναι ανοικτή για όλα τα στελέχη που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στα Α/Φ F4E (εν ενεργεία και εν αποστρατεία).
Στο ανωτέρω πλαίσιο προγραμματίζεται πτήση
με Α/Φ F-4E δύο (2) Αξκών (Ι) ε.α. με προϋπηρεσία στα Α/Φ PHANTOM, οι οποίοι θα επιλεγούν

θέματα που απασχολούν τους Οικοπεδούχους μας.
Παράλληλα ο Σύλλογός μας εγκαθιστά συνεργασίες με τον
ΙΚΑΡΟ και τον Δήμο Καρύστου, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων υποδομής, όπως κατασκευής ελικοδρομίου, περιπτέρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Οικισμού μας, αξιοποίησης της παραλίας και κατασκευής μικρής προβλήτας στην
περιοχή του κοινοχρήστου κτήματος των 11 στρεμμάτων, διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον Οικισμό μας και τέλος
την κατασκευή θεματικού πάρκου αεροπορικού περιεχομένου,
για το οποίο θα διαβάσετε σχετικό άρθρο στο παρόν φύλλο της
Η.Τ.Α.
Συνιστούμε σε όλους τους Οικοπεδούχους του προγράμματος
Αετού Καρύστου, και όχι μόνο, να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον
μία ημερήσια εκδρομή στην Κάρυστο, όπου θα απολαύσετε το
μπάνιο σας στη παραλία Μπούρος, δίπλα στο κοινόχρηστο
κτήμα μας των 11 στρεμμάτων, και θα επισκεφθείτε και το οικόπεδό σας με συνολικό κόστος περί τα 80 ευρώ, για μετακίνηση
δύο ατόμων με ΙΧ, μέσω Ραφήνας – Μαρμαρίου – Καρύστου.
Παρακαλούμε να μην ξεχνάτε την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας, που διατηρείται από το 2006 σταθερή στο ποσό
των 10 ευρώ, και είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του
Συλλόγου μας. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεσθε τακτικά την
ιστοσελίδα μας στο www.ikaros-karystos.gr, όπου θα βρίσκετε
τις τελευταίες (αλλά και τις προηγούμενες) πληροφορίες και
ενημερώσεις για τον Οικισμό μας.

κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των επιθυμούντων.
Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης,
τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν
παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή
τους στην Μονάδα έως 20-8-2014. Επιπλέον,
οι επιθυμούντες να ιπταθούν με Α/Φ F-4E, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην Μονάδα όχι
αργότερα από 10 Ιουλίου 2014.
Τηλ. επικοινωνίας
Υπασπιστήριο: 26230-65001
(από VPN 36175001)
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων:
Ασμιας (ΥΣΛ) Γκουνταροπούλου Ανθή:
6983518902

υλικά του ΜΤΑ και τις ιδιαίτερες τεχνικές
και επιστημονικές γνώσεις εθελοντών
συναδέλφων, αποτελούν την κεντρική
ιδέα της προσπάθειας, όχι μόνο για αναβάθμιση του οικισμού, αλλά και για την
κατασκευή του μοναδικού στην Ελλάδα
τεχνολογικού αεροπορικού πάρκου που
θα καλύπτει όλες τις επιστήμες που συνυπάρχουν στην αεροπορική ή άλλως
αεροναυτική επιστήμη.
Μηχανισμοί πτέρυγας που θα μετρούν
άντωση σε σχέση με την γωνία προσβολής
και θα παράγουν ανυψωτικό έργο για παιδειές, επικοινωνία μεταξύ των άκρων του
οικισμού με κάτοπτρα χωρίς καλώδιο,
έλικες που περιστρεφόμενες θα παράγουν
κίνηση και ηλεκτρισμό για φωτισμό και
ψυχαγωγία των επισκεπτών, αεροδυναμικές κατασκευές που θα εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα της πτήσης επ’ ωφελεία
εφαρμογών αναψυχής, καθώς και εκθέματα τμημάτων κινητήρων, αφών, radar,
πυραύλων, κ.λπ. μέσων που κατά καιρούς
χρησιμοποίησε η Π.Α. θα κοσμήσουν τον

οικισμό, προσφέροντας γνώση στους επισκέπτες, κάλλος στον οικισμό, δημιουργική
και ψυχαγωγική απασχόληση στους εθελοντές συναδέλφους και ηθική ικανοποίηση σε όσους συνεχίζουν να πιστεύουν
και να αγαπούν την Π.Α. για τις αρχές και
τα ιδανικά των στελεχών της.
Εκτιμώντας ότι η προσπάθεια αυτή θα
αποτελέσει ένα ακόμα λόγο συνύπαρξης
και συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων
της Π.Α. και κυρίως των αποστράτων συναδέλφων, παρακαλώ όπως όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, να
επικοινωνήσουν με τον Απτχο (Ι) ε.α. Γ.
Γερούλη Δρ. ΕΜΠ (6983504368) για παροχή περισσοτέρων πληροφοριών.
Ο Σύλλογος των οικοπεδούχων Καρύστου σας ευχαριστεί εκ των προτέρων
για την αναμενόμενη ανταπόκριση, σας
περιμένει για ένα δροσερό μπάνιο στην
πεντακάθαρη παραλία, δίπλα στον οικισμό
της, στο ακρωτήρι Μπούρος, και σας εύχεται καλό καλοκαίρι.

Πρόσκληση Συνάντησης
Τάξης Σχολής Ικάρων 1985-89
Αγαπητοί συμμαθητές της 61ης Ιπταμένων, 37ης Μηχανικών, 24ης ΤΗ, 18ης
ΜΑΕ, 16ης ΕΑ, 10ης Εφοδιαστών και 7ης
Διοικητικών,
Μετά από 29 χρόνια που πρωτοσυναντηθήκαμε στους χώρους της ΣΙ, ως
πρωτοετείς Ίκαροι, με τις φτερούγες
μας γεμάτες όνειρα, ιδανικά και αξίες,
σας προσκαλούμε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 (6μμ), στη
Λέσχη Αξκών της 123 ΠΤΕ (Α/Β Δεκελείας),
για μία ξενάγηση στους (παλιούς και νέους) χώρους της Σχολής μας και στη
συνέχεια για συνεστίαση κάτω από τους
(δικούς μας) ουρανούς, για να θυμηθούμε

μαζί τις μέρες εκείνες που τρέξαμε, κλάψαμε, γελάσαμε και γενικά ζήσαμε σαν
αδέρφια της νέας μας οικογένειας.
Παράλληλα καλούμε να μας τιμήσουν
με την παρουσία τους, όλοι οι Αξκοί που
υπηρέτησαν το χρονικό διάστημα από
9/1985 μέχρι 6/1989 στη ΣΙ/ΣΜΙΚ-ΣΜΑΕΚ,
ως Δκτές, Μοίραρχοι, ΤΣΕΚ, Επιτηρητές,
Επόπτες Εκπσης, κλπ.
Εκτιμώμενη τιμή μενού περίπου 10€
το άτομο, ανάλογα του τελικού αριθμού
των συμμετεχόντων και των προς επιλογή
εδεσμάτων, ποτών, γλυκών, κλπ.
Ο συμμαθητής σας
Παναγιώτης Μητρόπουλος

HτΑ
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

περί Οικονομικών - Συνταξιοδοτικών θεμάτων
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων σας, σας ενημερώνουμε:
1. Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης στην Η.τ.Α. μηνός Ιουνίου 2014, αναφορικά με
τα αναδρομικά περικοπών των μισθών και Συντάξεων του Ν.4093/2012 και προκειμένου να μην παραγραφούν, που κατά πληροφορίες μας, η διετής παραγραφή συμπληρώνεται στις 31/7/2014, μπορείτε κατά την κρίσην σας, να καταθέσετε ή αγωγή, μέσω
δικηγόρου ή να υποβάλλετε μια αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους, ως το κατωτέρω δείγμα:

Προς
Το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους
Ακαδημίας αρ. 68
106 78 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ
………………………………..
του ………………………,
συνταξιούχου Στρατιωτικού,
Κατοίκου………………..,
Οδός ……………………. Αρ. ….
Αριθμ. Μητρώου Συν/χου……………
Τηλ……………………..
…………. …/………./2014.

Είμαι απόστρατος Αξιωματικός της Π.Α. αποστρατευθείς με τον βαθμό του……………………...
το έτος ……, κατά το οποίο άρχισε να μου καταβάλλεται η σύνταξή μου, που ήταν ανάλογη του
βαθμού και των ετών υπηρεσίας μου.
Έτσι μέχρι την 31-7-2012 η βασική σύνταξή
μου ανήρχετο στο ποσό των………………… ευρώ.
Στη συνέχεια επειδή δυνάμει των περιπτώσεων
31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου
Γ του άρθρου πρώτου του ν 4093/2012 σε συνδυασμό υπ’ αριθμό Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012), με τίτλο ‘’Επιστροφή
των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και
συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή
των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-112012)’ έγινε από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών
των εν ενεργεία στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), που επηρέασε
τις συντάξεις των αποστράτων στρατιωτικών, η
βασική σύνταξή που μου καταβάλλεται πλέον
μετά την 1-8-2012 να ανέρχεται στο ποσό των …
……….. ευρώ.
Επειδή οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33
της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του
άρθρου πρώτου του ν 4093/2012 με τις οποίες
μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-82012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς
αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται
προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις
των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς
τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ.
5 και 25 παρ. 4.
Επειδή συνακόλουθα αντίκειται προς τις διατάξεις αυτές η υπ’ αριθμ. Οικ. 2/83408/0022/
14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012, κατά το μέρος

που στηρίζεται στις ανωτέρω αντισυνταγματικές και ως τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες,
διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική,
από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των συντάξεων των αποστράτων
αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνέπεια της οποίας υποχρεώθηκαν
αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες (Βλέπετε ΣτΕ Ολομ. 2192/2014 και 2193/2014)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
α) Να αναπροσαρμοσθεί ή σύνταξη μου στο ύψος στο οποίο ανερχόταν αυτή πριν την
1-8-2012.
β) Να μου επιστραφεί νομιμοτόκως ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν το συνολικό ποσό
της διαφοράς της κατά μήνα βασικής σύνταξης που λάμβανα πριν την 1-8-2012 από αυτή
που λαμβάνω μετά την παραπάνω ημερομηνία, και για όλο το χρονικό διάστημα από την 18-2012 μέχρι σήμερα ήτοι ……………… ευρώ (το ποσό της βασικής σύνταξης μέχρι την 31-72012) μείον ………………… ευρώ (το ποσό της βασικής σύνταξης μετά την 1-8-2012)=………
…………. ευρώ Χ 24 μήνες=…………… ευρώ.
γ) Η Αίτησή μου υπέχει θέση οχλήσεως και αναφέρεται και στη διακοπή της παραγραφής.
Ο Αιτών

Σημείωση:
1. Το ποσό της βασικής σύνταξης μέχρι την 31-7-2012, όπως προκύπτει από τα τριμηνιαία
ενημερωτικά του ΓΛΚ, του έτους 2012
2. Το ποσό της βασικής σύνταξης μετά την 1-8-2012, όπως προκύπτει από τα τριμηνιαία ενημερωτικά του ΓΛΚ, του έτους 2013
3. Η διαφορά του ποσού βασικής σύνταξης μέχρι την 31-7-2012 από ποσό βασικής σύνταξης
μετά την 1-8-2012 =........
4. Γινόμενο διαφοράς της κατά μήνα σύνταξης επί 24 μήνες =.......
5. Τα δύο ποσά της βασικής σύνταξης, ήτοι μέχρι την 31-7-12 και αυτών μετά την 1-8-2012,
αναγράφονται και στο από 4-2-2013 έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα: «Επιστροφή των αχρεωστήτως
καταβληθεισών συντάξεων... του Ν.4093/12», το οποίο έχει αποσταλεί σε όλους μας.

2. Για τη μείωση, σε μερικούς, του πληρωτέου ποσού της σύνταξης μηνός Ιουλίου
2014.
Κατά πληροφορίες, από υπάλληλο Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η μείωση οφείλεται στο ότι αυξήθηκε το ποσό της μηνιαίας μείωσης του Ν.4093/2013, επειδή σε μερικούς ο συντελεστής της μηνιαίας παρακράτησης από το 0% πήγε στο 5%, από το 5% στο 10%, από το
10% στο 15% και από το 15% στο 20%.
Για τον προσδιορισμό του συντελaεστή της μηναίας παρακράτησης, έλαβε υπόψη
το ποσό της Βασικής Σύνταξης αφού αφαίρεσε τις μείωσεις των Ν.4021/11 και
4051/12 και της κράτησης Ε.Α.Σ. (Ν.3865/10) και τα ποσά του Μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ.
Προφανώς, το συνολικό ποσό ξεπέρασε ή τα 1.000,01 €, ή τα 1.500,01€, ή τα
2.000,01 €, ή τα 3.000,01 € αντίστοιχα.
Παράλληλα, έλαβε υπόψη και το ότι το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τη
μείωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των 1.000,01 € ή των 1.425,01€, ή
των 1.800,01 € ή 2.550,01 € αντίστοιχα.
Υ.Γ. Όπως μας είναι γνωστό, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε κάθε μήνα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, αναφορικά με τη σύνταξη που μας καταβάλλεται από το Δημόσιο και
Μέρισμα-ΕΚΟΕΜΑ που μας καταβάλλεται από το Μ.Τ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες δύναστε να απευθύνεστε στον Σμχο ε.α. κ. Αθ. Πάνο
τηλ. εσωτ. ΕΑΑΑ: 28 ή κινητό 6983506600.
Εκ της ΕΑΑΑ

Έχουν προνόμια οι στρατιωτικοί;
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και σε άλλες σοβαρές χώρες
όπως ΗΠΑ και χώρες της Ευρώπης για τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων. Εκεί αλήθεια γιατί δεν γράφονται
τέτοιου είδους δημοσιεύματα σπιλώνοντας τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων?
Επίσης αυτοκίνητα διατίθενται μόνο στους Διοικητές
Μονάδων των Μεγάλων Σχηματισμών προκειμένου να
διευκολύνονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους,
όπως και η μεταφορά τους από και προς την οικία τους
επειδή εργάζονται καθημερινά από το πρωί μέχρι αργά
το βράδυ, όπως ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τους Γενικούς Γραμματείς, Προέδρους Οργανισμών, Βουλευτές
κλπ.

Σε ότι αφορά τα στρατιωτικά πρατήρια αυτά εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις Μονάδες και οι τιμές είναι
ελαφρώς μικρότερες με εκείνες των Super Market
λόγω του μικρού λειτουργικού κόστους και κέρδους
(10%).
Τέλος ο οικοδομικός οργανισμός ΑΟΟΑ στον οποίον
πληρώνουμε μηναία εισφορά επί πολλά χρόνια για τη
συντήρησή του, δημιουργήθηκε προκειμένου τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων να αποκτήσουν μετά από 40
χρόνια κάποιο οικόπεδο ή διαμέρισμα σε καλύτερη
τιμή και φθηνότερο επειδή δεν υπάρχει το κέρδος του
εργολάβου. Ούτε τα δάνεια είναι επιδοτούμενα απλώς
είναι με χαμηλότερο επιτόκιο.
Αυτά λοιπόν που θεωρούν κάποιοι ως προνόμια,

είναι αυτονόητα σε όλες τις χώρες.
Επιτέλους ας σταματήσουν όλοι αυτοί οι κύκλοι να
αναπαράγουν τα ίδια και τα ίδια, να εκτιμήσουν το έργο
που επιτελούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,
κάτω από αντίξοες συνθήκες, θυσιάζοντας ακόμη και
την ίδια τους τη ζωή, για την προάσπιση των εθνικών
μας συμφερόντων και της εθνικής μας κυριαρχίας και
να επιδείξουν τον προσήκοντα σεβασμό στο ξεχωριστό
αυτό κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας με τις πολλές
ιδιαιτερότητες, τις οποίες αναγνώρισε και το ΣτΕ, όπως
ακριβώς συμβαίνει στα προηγμένα κράτη (ΗΠΑ, Ευρώπη)
τα οποία σέβονται απόλυτα και τιμούν τα στελέχη των
ΕΔ.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

“Χαστούκι” στους “Τούρκους” της Θράκης και τους ακροδεξιούς
H oμιλία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή στο Συνέδριο
«Η Συνθήκη της Λωζάνης 90 χρόνια μετά: Οι μειονοτικές ρυθμίσεις», στη Κομοτηνή
θα πρέπει να διαβαστεί με προσοχή. Ειδικά απ’ όσους στ ην Αθήνα θυμούνται να ασχοληθούν με τη Θράκη λίγο πριν από τις όποιες εκλογές και να ψάξουν να βρουν
υποψήφιους με τους οποίους θα αποδεικνύουν ότι “η Ελλάδα δεν καταπιέζει την μου-

σουλμανική μειονότητα”. Να αποδειξουν το αυταπόδεικτο δηλαδή σε μερικούς
φανατικούς καθοδηγούμενους όπως πάμπολλες φορές έχει καταγγελθεί από το
τουρκικό προξενείο. Η ομιλία του Γενικου Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή
αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει κάνει περισσότερα απ’ όσα είναι υποχρέωσή της να
κάνει. Και το μόνο “αντάλλαγμα” που λαμβάνει είναι ιταμές προκλήσεις .

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Γιώργου Καλαντζή:
Για τη Σαρία
•”Γιατί η Ελλάδα, μόνη αυτή σε ολόκληρη την Ευρώπη, παραχώρησε ένα τόσο εντυπωσιακό προνόμιο στην μουσουλμανική
της μειονότητα το οποίο, μάλιστα, αντίκειται σε βασικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου κράτους δυτικού τύπου; Γιατί διατήρησε αυτό το προνόμιο ακόμα κι όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ εισήγαγε τον ελβετικό αστικό κώδικα στην Τουρκία;
Η διατήρηση του Ιερού Ισλαμικού Νόμου στη Θράκη για τα
προσωπικά ζητήματα δεν συνδέεται εξ ανάγκης με τη Συνθήκη
της Λωζάνης ούτε είναι θέμα αμοιβαιότητας με την παραχώρηση
αντίστοιχων δικαιωμάτων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς
η Τουρκία όχι απλώς αποστέρησε κάθε δικαίωμα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αντίστοιχο, αλλά δεν αναγνωρίζει
ούτε καν το θρησκευτικό γάμο ενώ απαγορεύει ακόμα και τη
συμμετοχή των Κληρικών στη διοίκηση των ναών.
Η απάντηση βρίσκεται στο 1913 όταν το ελληνικό κράτος
βρέθηκε με μια μουσουλμανική μειονότητα που έφτανε το
10% του πληθυσμού του και μάλιστα σε πολλές περιοχές των
Νέων Χωρών οι μουσουλμάνοι ήταν η τοπική πλειοψηφία. Η
ουσία του προβλήματος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Βενιζέλος, ήταν πώς ένα Κράτος του οποίου ο Αρχηγός είναι χριστιανός θα διαχειριστεί μια γηγενή μουσουλμανική κοινότητα...
...Ο Ελευθέριος Βενιζέλος που αντιλαμβανόταν πολύ καλά
την κατάσταση και ως πρώην Οθωμανός πολίτης ήξερε πολύ
καλά τις αδυναμίες και τα λάθη της Αυτοκρατορίας, επιδίωξε
να βρει την απάντηση στο όραμα του Ρήγα Βελεστινλή που
είχε μιλήσει για ένα «κράτος χωρίς κανένα ξεχωρισμό θρησκείας,
επειδή όλοι πλάσματα Θεού είναι και τέκνα του πρωτοπλάστου».
Ήξερε λοιπόν ποιος είναι ο στόχος του αλλά, σε αντίθεση με
τον Κεμάλ Ατατούρκ που πέτυχε και εκείνος να εκσυγχρονίσει
και να αλλάξει προς το καλύτερο τη χώρα του, ήθελε να
φθάσει εκεί ως ηγέτης ενός δημοκρατικού κράτους και όχι ως
δικτάτορας που εφαρμόζει γενοκτονικές πολιτικές εναντίον
των μειονοτήτων. Ήθελε να αποδείξει ότι μια χώρα και ένας
λαός μπορεί να αλλάξει, μπορεί να γίνει ένα σύγχρονο
ευρωπαϊκό κράτος όχι ενάντια στο λαό αλλά με το λαό, για το
λαό και από το λαό...
...Σ’ αυτή την καθοριστική επιλογή είχε δίπλα του και την Εκκλησία...
...Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι εκείνος που αναβάθμισε τη
θέση του Μουφτή παραχωρώντας του και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες. Το άρθρο 4 του Ν.147/1914 παραχώρησε στους
μουσουλμάνους και τους εβραίους το δικαίωμα να διατηρηθεί
σε ισχύ ο «ιερός αυτών νόμος» για θέματα γάμου, διαζυγίων
και, γενικότερα, προσωπικού δικαίου.
Η λύση του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν σοφή και λειτουργεί
καλά εδώ και 100 χρόνια...
...Η ευφυέστατη κίνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου αποτελεί
έναν θεμέλιο λίθο, αδιαπραγμάτευτο για την Ελληνική Πολιτεία
και τότε και τώρα και στο μέλλον. Για την Ελληνική Πολιτεία
δεν υφίσταται ζήτημα μονομερούς κατάργησης των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή.
•Η δεύτερη ενότητα της εισήγησής μου αφορά το ερώτημα
ποιοι θέλουν την κατάργηση της Σαρία. Ας μου επιτρέψετε να
τους κατατάξω σε τρεις κυρίως ομάδες, αδικώντας κάποιους
εξ ανάγκης. Οι τρεις αυτές ομάδες δεν έχουν τις ίδιες αφετηρίες
ούτε ακολουθούν τις ίδιες διαδρομές. Τυχαίνει να ταυτίζονται
σ’ έναν τελικό στόχο αλλά δεν πρέπει να κάνουμε το σφάλμα
να τις ταυτίσουμε μεταξύ τους.
Πρώτη ομάδα είναι εκείνοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι,
που διακρίνονται για τις προοδευτικές ιδέες τους ή για την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν ευγενή κίνητρα, υψηλά ιδανικά, αρχές, ήθος και αξία. Όσα λένε και υποστηρίζουν πρέπει να τα ακούσουμε με πολλή προσοχή και να
τα λάβουμε υπόψη μας ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε
τις βέλτιστες λύσεις. Τα δικαιώματα και η θέση της γυναίκας,
τους απασχολούν ιδιαίτερα και έχουν απόλυτο δίκιο, διότι, αν
θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα μόλις το 1982 καταργήθηκαν από
το ΠΑΣΟΚ σειρά διακρίσεων εις βάρος των γυναικών ανεξαρτήτως
θρησκεύματος. Να θυμίσω ότι μέχρι τότε μια γυναίκα δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό χωρίς την άδεια του συζύγου
της.
Η ύπαρξη ακροδεξιάς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η
Ευρώπη είναι πλέον αντιμέτωπη με την άνοδο των ακροδεξιών
δυνάμεων που τελικό στόχο έχουν την διάλυσή της. Είναι
όμως ενδιαφέρον ότι κοινό σημείο της ακροδεξιάς σε όλη την
Ευρώπη δεν είναι πια η δαιμονοποίηση των Εβραίων αλλά η
δαιμονοποίηση του Ισλάμ και, φυσικά, η ύπαρξη της Σαρία στα
δικά τους μάτια είναι σαν να μπαίνει ο διάβολος στην Εκκλησία.

Οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας ανεξάρτητα από την θρησκευτική τους ταυτότητα έχουν, γενικά, τον δικαιολογημένο
φόβο από συγκεκριμένες εμπειρίες του παρελθόντος αλλά
και του παρόντος, ότι οι θρησκευτικές ηγεσίες πολλές φορές
παίζουν αρνητικό, συντηρητικό ή και οπισθοδρομικό ρόλο. Κάποιες φορές μάλιστα ο ρόλος τους μπορεί να είναι απολύτως
καταστροφικός για τη συνοχή μιας κοινωνίας όταν καλούν
τους πιστούς τους να μην μιλάνε και να μην έχουν καμία
σχέση με τους πιστούς άλλων θρησκειών. Γι’ αυτό και έχουν
την άποψη ότι η θρησκεία πρέπει να περιορίζεται αυστηρά
εντός της Εκκλησίας, του Τζαμιού ή της Συναγωγής. Ως εκ
τούτου η Σαρία είναι γι’ αυτούς μια ένδειξη οπισθοδρόμησης, μια
απαράδεκτη κατάσταση για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
Μια άλλη ομάδα εκείνων που ζητούν την κατάργηση του
Ιερού Ισλαμικού Νόμου, ανήκουν στην ακροδεξιά. Φοβούνται
το Ισλάμ και, στην ελληνική περίπτωση, το ταυτίζουν είτε από
άγνοια είτε από πρόθεση με την Τουρκία. Είναι οι ίδιοι συμπολίτες
μας που επιθυμούν να ζήσουν σε μια χώρα που δεν θα υπάρχει
κανείς μουσουλμάνος, κανείς Εβραίος, κανείς κομμουνιστής,
κανείς ομοφυλόφιλος, κανείς αριστερός, κανείς χριστιανός
εκτός αν είναι Ορθόδοξος και, τελικά, κανείς Ορθόδοξος εκτός
αν είναι ακροδεξιός. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι τι πιστεύει μια
ακραία μειοψηφία που έχει κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις
της αλλά αν η πλειοψηφία θα τους επιτρέψει να επιβάλλουν
την δική τους κοσμοαντίληψη. Η ύπαρξη ακροδεξιάς δεν είναι
ελληνικό φαινόμενο. Η Ευρώπη είναι πλέον αντιμέτωπη με
την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων που τελικό στόχο έχουν
την διάλυσή της. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι κοινό σημείο της
ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη δεν είναι πια η δαιμονοποίηση
των Εβραίων αλλά η δαιμονοποίηση του Ισλάμ και, φυσικά, η
ύπαρξη της Σαρία στα δικά τους μάτια είναι σαν να μπαίνει ο
διάβολος στην Εκκλησία.
Τέλος, υπάρχει και μια μικρή ομάδα μουσουλμάνων της
Θράκης που αγωνίζεται παρασκηνιακά και δόλια για την κατάργηση του Ιερού Ισλαμικού Νόμου διότι πιστεύουν ότι η κατάργηση της Σαρία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιβάλλουν την ανάδειξη του Μουφτή μέσω εκλογών όπως
αυτές που γίνονται για τους Βουλευτές ή τους Δημάρχους.
Θέλουν δηλαδή να μετατρέψουν τον Μουφτή από θρησκευτικό
λειτουργό σε πολιτικό ηγέτη.
Κατά τη γνώμη μου καμία από τις τρεις αυτές ομάδες δεν
έχει σοβαρές πιθανότητες να επιτύχει την κατάργηση της
Σαρία για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια. Ο πιθανότερος
δρόμος για την κατάργησή της είναι εκείνος της αδράνειας και
του λάθους. Εάν ο τρόπος και η διαδικασία απονομής του
Ιερού Ισλαμικού Νόμου παραμείνει όπως είναι σήμερα και
αυτό συνδυασθεί με μια λανθασμένη απόφαση με διεθνείς
συνέπειες για την εικόνα της Ελλάδας, τότε οι εξελίξεις μπορεί
να είναι ραγδαίες και, τελικά, εξόχως προβληματικές.
Όμως, εάν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή αυτή θα ξεκινήσει
από τους μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες της Θράκης,
θα αποκτήσει μορφή πρότασης ή προτάσεων από τους μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες της Θράκης και μετά θα
γίνει αντικείμενο συζήτησης με την Ελληνική Πολιτεία. Θα
ήθελα, ειλικρινά, να ακούσω προτάσεις από τους μάχιμους
μουσουλμάνους δικηγόρους της περιοχής οι οποίοι έχουν
σπουδάσει σε ελληνικά ή ευρωπαϊκά ή αμερικανικά πανεπιστήμια
γιατί αυτοί καταλαβαίνουν άριστα την ευρωπαϊκή αντίληψη
πραγμάτων ενώ συγχρόνως γνωρίζουν το Ισλάμ και έχουν την
εμπειρία εφαρμογής του Ιερού Ισλαμικού Νόμου.
•Υπάρχει όμως και άλλο ένα θεμελιώδες ερώτημα το οποίο
απασχολεί, δίκαια, πολλούς συμπολίτες μας τόσο από τη
Θράκη όσο και από άλλες περιοχές της χώρας. Θεωρώντας
ότι ο Ιερός Ισλαμικός Νόμος αποτελεί μια μεσαιωνική, οπισθοδρομική δικαϊκή σφαίρα η οποία είναι θεμελιωδώς αντίθετη με
τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι βέβαιοι ότι η διατήρηση της
Σαρία στη Θράκη αποτελεί αιτία αλλά και τρόπο για να κρατιέται
η μειονότητα απομονωμένη, μακριά από τις σύγχρονες εξελίξεις

και, συνεπώς, φτωχή και περιθωριοποιημένη.
Δεν είμαι νομοκανονολόγος του Ισλάμ για να μπορώ να
μιλήσω γι’ αυτά τα θέματα. Είμαι όμως βέβαιος ότι, όπως
ισχύει και στον Χριστιανισμό, οι δρόμοι για να κατανοήσεις τα
Ιερά Κείμενα είναι πολλοί και διαφορετικοί, προσφέροντας
έτσι τη δυνατότητα να συμβαδίσεις με τον αναλλοίωτο λόγο
του Θεού χωρίς όμως να προαπαιτείς ότι η κοινωνία δεν θα
αλλάξει σε τίποτα. Συνεπώς ο τρόπος εφαρμογής της Σαρία
που ήδη είναι πολύ διαφορετικός στην Θράκη απ’ ότι σε άλλες
χώρες, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να συμβαδίσει με τη ζωή
χωρίς να προδώσει τον αναλλοίωτο λόγο του Θεού όπως έχει
γραφεί στο Ιερό Κοράνι.
Η αιτία που η μειονότητα δεν είναι ενταγμένη ισότιμα στην
ελληνική κοινωνία, δεν είναι ούτε η Σαρία ούτε, πολύ περισσότερο, το Ισλάμ. Η βασική αιτία είναι η έλλειψη γνώσης της
ελληνικής γλώσσαςΕκείνοι που διεξάγουν τον ωραίο και καλό
αγώνα για τα δικαιώματα εκείνων που δεν έχουν φωνή, ας
ασχοληθούν και με εκείνους που πραγματικά δεν έχουν φωνή.
•Για την εκλογή του Μουφτή:
“Είναι βέβαια προφανές ότι ολόκληρη η φιλολογία περί
εκλεγμένων Μουφτήδων στοχεύει κυρίως στο δυτικό ακροατήριο
της Ευρώπης και των ΗΠΑ για το οποίο είναι εντελώς αδιανόητο
να διορίζονται οι θρησκευτικοί ηγέτες μιας κοινότητας από
οποιονδήποτε άλλον πλην από την ίδια την θρησκευτική κοινότητα. Έτσι, εφηύραν τους δήθεν εκλεγμένους μουφτήδες
που είναι οι εκλεκτοί της θρησκευτικής κοινότητας, για να
τους αντιπαρατάξουν στους, κατά την άποψή τους, διορισμένους
Μουφτήδες που είναι οι εκλεκτοί του Κράτους, ώστε το δυτικό
-κυρίως χριστιανικό- ακροατήριο να σπεύσει να καταδικάσει
την Ελλάδα.
Η Ελλάδα είναι μια ελεύθερη χώρα στην οποία η ελευθερία
του λόγου και η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι
θεμελιώδεις αξίες. Γι’ αυτό και οι συγκεκριμένοι συμπολίτες
μας που νομίζουν ότι είναι Μουφτήδες έχουν το δικαίωμα να
δηλώνουν ότι θέλουν για τον εαυτό τους όπως έχουν το δικαίωμα να τους ακολουθούν όσοι το επιθυμούν. Όμως δεν
είναι πραγματικοί Μουφτήδες γιατί οι πραγματικοί Μουφτήδες
έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν τον Ιερό Ισλαμικό Νόμο. Οι
αυτοαποκαλούμενοι Μουφτήδες ούτε έχουν αυτό το δικαίωμα,
ούτε θα το αποκτήσουν ποτέ.
Όπως γνωρίζουν και οι ίδιοι, ακόμα και αν η Ελλάδα αποδεχθεί
ότι υφίσταται «μουφτειακό πρόβλημα», όπως ισχυρίζονται ορισμένοι ότι υπάρχει, η όποια λύση του θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την δική τους επιστροφή στα σπίτια τους και στο
επάγγελμά τους. Ο λόγος είναι ότι αυτό που επέλεξαν να συμβολίσουν οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας και ο δρόμος που
επέλεξαν να κινηθούν –όπως όταν αποκαλούσαν τους χριστιανούς γείτονές τους «γκιαούρηδες»- δεν τους επιτρέπει να
αποτελέσουν μέρος της λύσης γιατί ήταν και θα είναι πάντα
μέρος του προβλήματος.
Με λίγα λόγια, τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φοράνε
σαρίκι για να κρύψουν το καπέλο, όπως θα έλεγε και ο
Μουσταφά Σαμπρή, δεν πρόκειται να αναγνωριστούν ποτέ
από το ελληνικό κράτος με οποιαδήποτε ιδιότητα άλλη πλην
του Έλληνα πολίτη την οποία κατέχουν από την γέννησή
τους. Και η αιτία γι’ αυτό είναι αποκλειστικά η δική τους συμπεριφορά. Εκείνοι πέρασαν το ποτάμι κι έκαψαν όλες τις γέφυρες
πίσω τους. Και επειδή ξέρουν καλά ότι είναι χαμένοι, κάνουν ότι
και η αλεπού που έχασε την ουρά της. Προσπαθούν να πείσουν κι
άλλες αλεπούδες να κόψουν μόνες τους τις ουρές τους γιατί,
τάχα, η όμορφη αλεπού είναι εκείνη που δεν έχει ουρά.
Μια ενδεχόμενη εκλογή θέτει δεκάδες ερωτήματα τα οποία
δεν θέλουν να απαντήσουν αυτοί ακριβώς που μιλούν για
«εκλογή» γιατί τότε θα φανεί ότι στην πραγματικότητα δεν
έχουν σκεφτεί ποτέ σοβαρά τι σημαίνει η εκλογή Μουφτή. Ο
Μουφτής θα εκλέγεται ισοβίως ή για συγκεκριμένη θητεία και
ποια θα είναι αυτή; Ποια θα είναι η σχέση του εκλεγμένου
Μουφτή με τους Ιμάμηδες; Γιατί να μην ισχύσει η ίδια διαδικασία
που θα ισχύσει για το Μουφτή και για τους Ιμάμηδες; Θα
ψηφίζουν οι μουσουλμάνες; Αν όχι, με ποιο δικαίωμα θα αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία οι μουσουλμάνες που
είναι Θεολόγοι ή διδάσκουν στα κατηχητικά σχολεία του Κορανίου; Εάν η ζωή ενός μουσουλμάνου δεν συνάδει με τις αρχές
του Ισλάμ θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει για Μουφτή; Είναι
δυνατόν να έχει δικαίωμα ψήφου για Μουφτή κάποιος που δεν
ξέρει να διαβάζει το Ιερό Κοράνι; Εάν ψηφίζουν όλοι οι μουσουλμάνοι και οι μουσουλμάνες που έχουν δικαίωμα ψήφου
σύμφωνα με τον γενικό εκλογικό νόμο, τότε ποια θα είναι η
διαφορά του Μουφτή από έναν Βουλευτή; Αν δεν ψηφίζουν
όλοι με ποια κριτήρια θα αποκλειστούν αυτοί που θα αποκλειστούν και με ποια κριτήρια θα δοθεί το δικαίωμα ψήφου σε κάποιους; Ποιος θα ελέγχει την τήρηση της διαδικασίας; Ποιος
θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποπομπή του Μουφτή
από τη θέση του;
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Α ΡΘΡΑ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Η κατάκτηση της Σελήνης
Ένα παγκόσμιο ιστορικό ορόσημο

Σ

την Ιστορία της Ανθρωπότητας υπήρξαν πάρα πολλά
και ιδιαίτερα σημαντικά επιγεύγματα, τα οποία έχουν
μείνει ανεξίτηλα στο πέρασμα των χρόνων.
Όμως, την 21η Ιουλίου του 1969, συνέβη ένα καταπληκτικό κατόρθωμα, το οποίο αδίστακτα χαρακτηρίζεται
ως η περισσότερο υπερήφανη, ένδοξη, τολμηρή και
απαιτητική προσπάθεια στην πορεία του ανθρώπινου
γένους.
Πριν από 45 χρόνια, την 04.56’ ώρα Ελλάδας της
21ης Ιουλίου 1969, ο άνθρωπος ΠΑΤΑΕΙ στην επιφάνεια
της ΣΕΛΗΝΗΣ. Αυτό το μικρό βήμα ενός ανθρώπου του Αμερικανού Αστροναύτου ΝΗΛ ΑΡΜΣΤΡΟΝΓΚ - που
παρακολουθείται με δέος από εκατομμύρια ανθρώπων,
μέσω των ΜΜΕ, σ’ ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί ένα
ΓΙΓΑΝΤΙΟ άλμα για την ανθρωπότητα.
Ο άνθρωπος φεύγει από τα “στενά” του όρια στη Γη
και με τη βοήθεια των τεραστίων επιτευγμάτων της
επιστήμης και της τεχνολογίας, αρχίζει την προσπάθεια
προς κατάκτηση του Σύμπαντος, με πρώτο σταθμό τη
Σελήνη.
Εκατομμύρια χρόνια τώρα, ο χωρίς ατμόσφαιρα σιωπηλός δορυφόρος του πλανήτη μας, διαγράφει την
ελλειπτική τροχιά του γύρω από τη Γη, μυστηριώδης
και απλησίαστος, δείχνοντας πάντα την ίδια του όψη
στους γήινους παρατηρητές του.
Τώρα, όμως, ο άνθρωπος τον πλησίαε, τον πάτησε,
τον κατέκτησε. Ένα μεγάλο πολυετές και πολυδάπανο
εγχείρημα με την ονομασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝ»,
το οποίο έχει αναληφθεί από την Εθνική Υπηρεσία
Αστοναυτικής και Διαστήματος (NASA0 των ΗΠΑ, έχει
ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία αυτή την προσπάθεια.
Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 1969, μια ομάδα από τρεις
Αμερικανούς αστροναύτες (δύο Αξ/κούς της Αεροπορίας
και έναν ιδιώτη), επιβαίνοντας του διαστημοπλοίου
ΑΠΟΛΛΩΝ 11, το οποίο αποτελούσε το αποκορύφωμα
της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου της
εποχής, εκτοξευόμενο από το διαστημικό κέντρο του
ακρωτηρίου ΚΕΝΝΕΝΤΥ της FLORIDA, φεύγει από τα
όρια της Γης για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο, το
οποίο απασχολούσε το νου των ανθρώπων από τότε
που έγινε γνωστό ότι η Σελήνη δεν είναι ένας ουράνιος
θεός, αλλά ένα ουράνιο σώμα, που συντροφεύει τη Γη

Του
Γ. Τάγκαλου
Επγού ε.α.

στην αέναη περιστροφή της γύρω από τον Ήλιο.
Η προσπάθεια για την προσελήνωση του ανθρώπου,
ήταν έργο τεραστίων διαστάσεων κι αυτό γιατί η Σελήνη
δεν πλησιάζεται εύκολα. Η φύση έχει τοποθετήσει
πλήθος από εμπόδια στον κοντινό της Γης μας δορυφόρο.
Αρχικά υπάρχει το Σεληνιακό περιβάλλον, το οποίο
είναι εντελώς εχθρικό προς οποιοσδήποτε είδος ζωής,
όπως τουλάχιστον εμείς το εννοούμε. Ακόμα, μεταξύ
Γης και Σελήνης, υπάρχει μια απόσταση 384.000 χιλιομέτρων κενού διαστήματος, το οποίο επιφυλάσσει
άπειρους κινδύνους σ’ όποιον τολμήσει να το διασχίσει.
Έτσι, το εγχείρημα «ΑΠΟΛΛΩΝ» αποτελεί ένα τολμηρό,
αλαζονικό θα έλεγε κάποιος, έργο. Αποτελεί μια πρόκληση προς το Σύμπαν. Βασίζεται, φυσικά, σε προηγούμενες εμπειρίες, όμως ΔΕΝ υπάρχει προηγούμενο
με την κάθοδο ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης.
Με τη βοήθεια της ανθρώπινης νόησης, με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και με την εργασία
χιλιάδων ειδικών που επινοούσαν, κατασκεύαζαν, δοκίμαζαν, παρακολουθούσαν, καθοδηγούσαν, έλεγχαν
και επάνδρωναν τα διαστημόπλοια, κατορθώθηκε το
ακατόρθωτο. Η κατάκτηση της Σελήνης.
Την 21η Ιουλίου του 1969, όλοι οι λαοί της Γης ξεπέρασαν για λίγο τις διαφορές που τους χώριζαν, αισθανόμενοι τη μικρότητά τους - όσο ισχυροί κι αν ήσαν έναντι του αχανούς Σύμπαντος και εχαίροντο το μεγάλο
επίτευγμα του ανθρώπινου γένους που μεγαλοπρεπώς

εκείνες τις στιγμές εκτυλίσσετο εμπρός στα μάτια τους,
καθηλωμένοι στις οθόνες των τηλεοράσεων, που, σε
παγκόσμια κλίμακα, μετέδιδαν στιγμή προς στιγμή τα
δρώμενα εκεί στο διάστημα.
Ήταν πράγματι ένας μοναδικός άθλος της ανθρωπότητας, που το νόημά του περιέχεται μέσα στα λόγια
του τότε προέδρου των ΗΠΑ, ΝΙΞΟΝ, ο οποίος κατά τη
συνομιλία του με τους ευρισκόμενους στην επιφάνεια
της Σελήνης αστροναύτες, είπε:
“Νιλ κα Μπαξ, σας μιλάω από το τηλέφωνο του γραφείου μου, στον Λευκό Οίκο και είναι βέβαιο ότι αυτό
είναι το πιο ιστορικό τηλεφώνημα που έγινε ποτέ. Δεν
υπάρχουν λόγια για να σας εκφράσω το πόσο υπερήφανοι είμαστε όλοι για ό,τι έχετε επιτελέσει.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι λαοί του κόσμου, μαζί με
τους Αμερικάνους, αναγνωρίζουν τον άθλο που έχετε
πραγματοποιήσει. Μετά από αυτό που κάνατε, οι
ουρανοί έχουν γίνει τμήμα του ανθρώπινου κόσμου.
Η φωνή σας, που ακούγεται από τη Θάλασσα της Γαλήνης, μας εμπνέει για να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές
μας, για να δημιουργήσουμε πάνω στη Γη, συνθήκες
ειρήνης και γαλήνης. Για μια ανεκτίμητη στιγμή σ’ ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, όλοι οι λαοί
αυτής της Γης έχουν αληθινά γίνει ένας”.
Αλήθεια, τι υπέροχες στιγμές για την ιστορία της ανθρωπότητας αλλά και για όσους είχαν την τύχη να τις
ζήσουν.
Σήμερα, 45 χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα, παρά
τη μορφή ρουτίνας που έχουν πάρει οι διαστημικές
πτήσεις, ας μην αφήσουμε τη λήθη να σβήσει από τη
μνήμη μας εκείνο το υπέροχο κατόρθωμα.
Ας φέρουμε για λίγο στο νου μας εκείνες τις στιγμές,
ας αναλογισθούμε το μέγεθος του εγχειρήματος, ας
αποτίσουμε φόρο τιμής στους πρωτεργάτες της κατάκτησης της Σελήνης κι ας ευχηθούμε το Διάστημα να
είναι πάντοτε στίβος ειρηνικής άμιλλας των λαών της
Γης, για το καλό της Ανθρωπότητας.

Eπιστολές που λάβαμε...
Κύριε Διευθυντά,
Διαβάσαμε στον τύπο της Δευτέρα 13/5/2014 ότι επιβάλλεται
δια νόμου η διδασκαλία της Στρατιωτικής Ιστορίας στους
αξιωματικους των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το «ΔΟΓΜΑ
ΡΕΠΟΥΣΗ».
Πανεπιστημιακοί λειτουργοί που υπερασπίστηκαν το κατάπτυστο βιβλίο “περί συνωστισμού” της βουλευτού της ΔΗΜ.ΑΡ.,
κρίνουν ποιος θα διδάξει Στρατιωτική Ιστορία στους Αξιωματικούς. Τα στοιχεία που φέρνει στο φως καταγγελία απορριφθέντος υποψηφίου καθηγητή, προκαλούν ΣΟΚ, θλίψη και
αγανάκτηση σε όλους τους εθνικά ευαίσθητους πολίτες. Τα
πρόσωπα που στελεχώνουν την Ειδική Εκλεκτορική και Αξιολογική Επιτροπή που αποφασίζει ποιοι θα αναλάβουν το
κρίσιμο έργο της διδαχής Στρατιωτικής ιστορίας στους Ευέλπιδες, εκτός του ότι πρωτοστάτησαν στη δημόσια υπεράσπιση
της κυρίας Ρεπούση, συνυπέγραψαν με άλλες προφανώς
“εκσυγχρονιστικές”, “προοδευτικές” Δυνάμεις οι οποίες αποδέχονται την προσωνυμία “Δημοκρατία της Μακεδονίας” για
τα Σκόπια, διαπρύσιοι κήρυκες του Σχεδίου Ανάν και “προσωπικότητες” που κατήγγειλαν διεθνώς την Ελλάδα ως “συνένοχη”
για τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα! Απέστειλαν δε σχετική επιστολή στην τότε εισαγγελέα του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης Κάρλα ντε Πόντε, απαιτώντας να ζητήσει η Ελλάδα
συγνώμη! Απαγετής βλασφημίας!
Η υπόθεση αυτή προκαλεί ευλόγως έντονη ανησυχία σε
κάθε σκεπτόμενο Έλληνα που αγαπά την Πατρίδα του και
ασφαλώς είναι θέμα που άπτεται της εθνικής ασφάλειας της

χώρας. Οι κύκλοι αυτοί με προφανή εθνοαποδομητική τάση,
προσπαθούν να αποκτήσουν ιδεολογική ηγεμονία σ’ έναν
χώρο που προσιδιάζει με την ιερότητα του Αγίου όρους και
θα έπρεπε να συνιστά άβατον. Αυτές οι δυνάμεις του πνευματικού αφελληνισμού, λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα
υπέρ των συμφερόντων του εχθρού της Πατρίδας μας. Η
οπτική των Ενόπλων Δυνάμεων για την ιστορία δεν είναι δυνατόν να είναι αποκομμένη από την εθνική ιδεολογία ούτε

“Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα,
κακιά σκουριά δεν πιάνει”
είναι επιτρεπτόν να διδάσκονται οι Ευέλπιδες τα ...”δίκαια”
των εχθρών της χώρας. Δυστυχώς οι εφιάλτες δεν έλειψαν
ποτέ από αυτή την βασανισμένη χώρα. Η πολιτεία όμως
οφείλει να μεριμνά και να μην αφήνει Κερκόπορτες.
Είναι αδιανόητο να έχει το αυτοδιοικητικό ακόμα και το τελευταίο ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην το
διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός, εξαιτίας νομοθεσίας που
ατυχώς ψηφίστηκε στη βουλή. Ο Στρατός δικαιούται να ορίζει
τα του οίκου του.
Και επιτέλους, ας μείνει και κάτι όρθιο σ’ αυτή την ταλαίπωρη
Πατρίδα και όχι τα ιερά και τα όσια τοις κυσί. Αυτή η Πατρίδα
με την ένδοξη τρισχιλιετή Ιστορία της που δίδαξε πολιτισμό

και πανανθρώπινες αρετές
και αξίες στους λαούς του Πλανήτη, απαιτεί σεβασμό, μέριμνα
και προστασία από κάθε επιβουλέα, ορεγόμενο τον ακρωτηριασμό της εδαφικής ακεραιότητός της και πλαστογράφηση
και κλοπή της ιστορίας της που είναι η ψυχή της. Δεν έχει
ανάγκη από Κουϊσλινγκ που συντάσσονται αναιδώς με τα
άνομα συμφέροντα των εχθρών της.
Αν δεν αρέσει σε κάποιος ο ήλιος και το απέραντο γαλάζιο
της, αν δεν χωράνε στον ίσκιο της και ασφυκτιούν, ας μας
αδειάσουν τη γωνιά και ας πάνω στο καλό. Αυτός ο ευλογημένος από τους θεούς τόπος, πλην αδικημένος και προδομένος
από μερικούς επίορκους ανθέλληνες - θα τρίζουν τα κόκκαλα
του Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη και των άλλων ηρώων έχει χύσει ποταμούς αίματος για την Ελευθερία του λαού
του. Και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να βάζει τα πόδια του
πάνω στο τραπέζι, ανακατεύοντας εικονίσματα.
Τελεία και παύλα. Τελευταίο, αλλ’ ουχί ελάσσον, στη χώρα
του πολιτισμού και της ορθοδοξίας που γεννήθηκε η δημοκρατία, απάτριδες δεν φτουράνε.
Κι όπως λέει κι ο ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος:
“Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει”.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Διατελώ
Με τιμή
Ηλίας Νικ. Κατρής
Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.
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Α ΡΘΡΑ

ΣΟΥΝΙΤΕΣ & ΣΙΙΤΕΣ: Ισλαμική αντιπαράθεση
Η

θρησκεία του Ισλάμ κυριαρχεί στο
σύνολο του αραβικού κόσμου και
επηρεάζει τόσο την κοινωνική ζωή των
ανθρώπων όσο και την εσωτερική και
εξωτερική πολιτική των αραβικών κρατών.
Ωστόσο, χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη
διάσπαση σε αντίπαλα δόγματα και εκφάνσεις του Ισλάμ, οι οποίες συχνά βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ
τους.
Τα δύο κύρια δόγματα του κόσμου
του Ισλάμ είναι ο Σουνιτισμός (Sunni) και
οιΣιιτισμός (Shia). Αμφότερα διακρίνονται
σε επιμέρους θρησκευτικές ομάδες.
Υπάρχει και ένας τρίτος, μικρός σε αριθμό
κλάδος, ο Ιμπαντισμός (Ibadhism), που
εντοπίζεται κυρίως στο Ομάν.

Οι αιματηρές συγκρούσεις στη Συρία και το Ιράκ έφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα
των ενδο-ισλαμικών θρησκευτικών αντιθέσεων. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί
σύνοψη του αντιστοίχου κεφαλαίου του πρόσφατου βιβλίου μου Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΑ – Γεωστρατηγική Ανάλυση της Μεσογείου. Περιλαμβάνεται επίσης ως
ένθετο στο άρθρο μου “Προς ισλαμικό εμφύλιο; Οι συγκρούσεις στο Ιράκ και το «χαλιφάτο» με τα 16 βιλαέτια” που δημοσιεύεται στο τεύχος Ιουλίου 2014 του περιοδικού
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ.

Ο Σουνιτισμός
Οι Σουνίτες μουσουλμάνοι εκπροσωπούν το «ορθόδοξο» Ισλάμ και αποτελούν
σήμερα το 80% και πλέον του ισλαμικού
κόσμου. Είναι το κομμάτι που πιστεύει
πως όλοι οι σύντροφοι του Προφήτη
ήταν φερέγγυοι και πως ο καλύτερος
σύντροφος μετά τον Προφήτη ήταν ο
πρώτος χαλίφης Αμπού Μπακρ. Ακολουθεί
ο δεύτερος χαλίφης Ομάρ Χατάμπ και
στη συνέχεια ο Οθμάν και ο Αλί. Επίσης,
ότι τέσσερις ήταν οι μεγάλοι νομοδιδάσκαλοι και θεολόγοι της μουσουλμανικής
θρησκείας, των οποίων η γνώμη θεωρείται ότι έχει κύρος νόμου. Ονομάζονται
Μεγάλοι Ιμάμηδες και είναι οι Αζάμ Έμπου
Χανιφέ, Μαλίκι, Χανμπελί και Σάφιι.
Τα ονόματα αυτών των τεσσάρων ιμάμηδων δόθηκαν στις τέσσερις θρησκευτικές ομάδες, από τις οποίες αποτελείται
ο Σουνιτικός Ισλαμισμός. Οι ομάδες αυτές
ασχολήθηκαν με την ανάλυση όλων σχεδόν των κοινωνικών φαινομένων και συνηθειών του σουνιτικού μουσουλμανικού
κόσμου. Κάθε μία ομάδα έχει τον δικό
της ανεξάρτητο τρόπο σκέψης.
Σουνίτες είναι σχεδόν το σύνολο του
αραβικού κόσμου και ειδικώς των χωρών
της Βόρειας Αφρικής και της Αραβικής
Χερσονήσου. Σημειώνεται ότι στη σουνιτική ομάδα των Μαλίκι ανήκει το σύνολο
σχεδόν των Αράβων της Βόρειας Αφρικής.
Επίσης, Σουνίτες είναι η πλειονότητα των
μουσουλμάνων της Τουρκίας, της Βαλκανικής, της Αφρικής, της Νοτιοανατολικής
Ασίας, της Κίνας και της Νότιας Ασίας.
Κύρια θρησκευτική σουνιτική οργάνωση
αποτελούν οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι ή
Μουσουλμανική Αδελφότητα (Muslim
Brotherhood). Δημιουργήθηκε αρχικά
στην Αίγυπτο, έχει όμως εξαπλωθεί και
σε άλλες αραβικές χώρες, τόσο της Μέ-

Ε

σης Ανατολής (όπως στη Συρία) όσο και
στις χώρες του Μαγκρέμπ. Ιδρύθηκε το
1928 στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, από
τον Χασάν αλ Μπάνα (Hasan al-Banna),
έναν 22χρονο δάσκαλο, ως απάντηση
στη διάλυση του Ισλαμικού Χαλιφάτου
από τον Τούρκο ηγέτη Κεμάλ Ατατούρκ
το 1924. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα,
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, έχει καταστεί το ιδεολογικό και
θεσμικό κέντρο του σουνιτικού δόγματος
στον αραβικό και στον ισλαμικό κόσμο,
κυρίως στην Αίγυπτο.
Ο Σαλαφισμός αποτελεί άλλη μία, φονταμενταλιστικού τύπου, έκφραση του
σουνιτικού Ισλάμ. Ο σύγχρονος Σαλαφισμός βασίζεται σε μια αυστηρή επανερμηνεία του Ισλάμ, που καλεί τους μουσουλμάνους να επιστρέψουν στις αρχικές
διδασκαλίες που περιγράφονται στο Κοράνι και στις πρακτικές του Προφήτη
Μωάμεθ, όπως κατανοήθηκαν από τους
συντρόφους του. Σύμφωνα με τους Σαλαφιστές, μη-ισλαμικές σκέψεις έχουν
μολύνει το «αληθινό» μήνυμα του Ισλάμ
για αιώνες και οδήγησαν στην απομάκρυνση από τον ισλαμικό τρόπο ζωής.
Οι Σαλαφιστές αποτελούν μειοψηφία μεταξύ του παγκόσμιου μουσουλμανικού
πληθυσμού, ακόμη και μεταξύ των Ισλαμιστών. Κατά κάποιο τρόπο, ο Σαλαφισμός μπορεί να θεωρηθεί ως απόρριψη

υρισκόμενος στα πρόθυρα του θανάτου, ο
Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους στρατηγούς του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του.
Αυτές ήταν:
1] Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους
ώμους από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής.
2] Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει [ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους] να τους σκορπίσουν σε όλη
τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του.
3] Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον αέρα,
έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων.

της πολιτικής ιδεολογίας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Ο Σιιτισμός
Ο Σιιτισμός ξεκίνησε ως πολιτική άποψη
μετά το θάνατο του Προφήτη Μωάμεθ,
το έτος 632 μ.Χ., εκ του γεγονότος ότι
μια ομάδα μουσουλμάνων πίστευε πως
ο εξάδελφος και γαμπρός του Προφήτη,
ο Αλί, είχε το δικαίωμα να γίνει χαλίφης.
Ο Σιιτισμός παρουσιάστηκε αρχικά ως
ένα πολιτικό κόμμα, καθαρά αραβικό.
Στο πέρασμα των αιώνων αναπτύχθηκε
αρκετά, φτάνοντας στο σημείο να δημιουργήσει θρησκευτικές ομάδες πολύ πιο
απομακρυσμένες από το επίσημο Ισλάμ.Η
πολιτική διαφορά έναντι του Σουνιτισμού
ενισχύθηκε από ξένα στοιχεία και μετατράπηκε με την πάροδο των χρόνων σε
θρησκευτική.
Οι Σιίτες πιστεύουν στους δώδεκα Ιερούς Ιμάμηδες. Από το 1979 υπήρξε μια
νέα εξέλιξη, η γνωστή ως Ουλάγιατ αλ
Φακίεχ, που εμφανίστηκε με τον ερχομό
του Αγιατολάχ Χομεϊνί. Παρακλάδια του
Σιιτισμού αποτελούν οι Ζαϊδίτες, οι Ισμαηλίτες κ.ά. Ο Σιιτισμός καλύπτει το 1015% του μουσουλμανικού κόσμου. Σιίτες
είναι η πλειονότητα του πληθυσμού στο
Ιράν και στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ υπάρχουν
σημαντικές ομάδες στο Ιράκ, στο Μπαχρέιν και μικρότερες στον Λίβανο και στο

Του
Δρ Ιωάννη Παρίση
Υπτγου ε.α. Δρ Πολιτικής
Επιστήμης/Διεθνών Σχέσεων
Πακιστάν. Η άνοδος του Χομεϊνί στην
εξουσία στο Ιράν, μετά το 1979, ενίσχυσε
τη θέση των Σιιτών παγκοσμίως, αλλά
ταυτοχρόνως προκάλεσε ανησυχία στους
μη σιιτικούς πληθυσμούς, ιδιαίτερα στους
Άραβες, που αντιπαθούσαν τους Ιρανούς
και επέκριναν την ανάμιξη των κληρικών
σε πολιτικά ζητήματα.
Η έντονη παρουσία και ο ρόλος των
δυναμικών Σιιτών στον Λίβανο αποτελεί
σημαντική γεωπολιτική συνιστώσα, κυρίως
εξαιτίας της εγγύτητας προς το Ισραήλ. Η
εγγύτητα αυτή έθεσε τον σιιτικό πληθυσμό
στο προσκήνιο έντονων αντιπαραθέσεων
μεταξύ των δύο χωρών και κατέστησε τον
κάποτε άγνωστο ορεσίβιο σιιτικό κόσμο
του Λιβάνου γνωστό παγκοσμίως με τα
ένοπλα κινήματα αντίστασης, ιδίως της
Αμάλ και αργότερα της Χεζμπολά.
Οι Αλαουίτες ή Νουσαϊρία αποτελούν
κλάδο των Σιιτών, αν και έχουν διαφορές
μεταξύ τους. Έχουν κι αυτοί μυστικές
διδασκαλίες, χωρίς να έχουν το σιιτικό
σύστημα που δίνει μεγάλη ισχύ στον
ιμάμη και είναι γενικά λιγότερο θρησκευόμενοι. Ιδρυτής τους ήταν ο Μουχάμαντ-μπιν-Νουσάιρ. Διαβιούν ως θρησκευτική κοινότητα στις περιοχές της
συριακής ακτής, αποτελώντας μάλιστα
το περιβάλλον που στηρίζει το καθεστώς
του Σύρου Προέδρου Άσαντ. Μετά την
ιρανική επανάσταση, το Ιράν προσέγγισε
τους Άραβες Αλαουίτες επιδιώκοντας να
τους πείσει ότι είναι πραγματικοί Σιίτες,
παρέχοντας υποσχέσεις για σιιτική ιρανική
υποστήριξη προς το καθεστώς της Δαμασκού, που στηρίζεται απ’ αυτούς.
Οι Αλαουίτες δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους Αλεβίτες (Alevis), παρά
την ομοιότητα των ονομασιών τους, καθόσον εκπροσωπούν διαφορετικές τάσεις
του Ισλάμ. Επιπλέον, οι πρώτοι είναι
Άραβες, ενώ οι δεύτεροι είναι Τούρκοι.
Η πίστη των Αλεβιτών είναι μια σχετικά
αδόκιμη ερμηνεία του Ισλάμ, ανοικτή σε
αμφότερα τα γένη, ακόμη και στους μη
μουσουλμάνους. Μια πρόσθετη διαφορά
μεταξύ των δύο σχεδόν συνώνυμων σεκτών είναι ότι ενώ η πίστη των Αλαουιτών
θεωρείται ως παρακλάδι του σιιτικού Ισλάμ, οι Αλεβίτες δεν είναι ούτε Σουνίτες
ούτε Σιίτες. Οι Τούρκοι Αλεβίτες έχουν
ιστορικά αυτοπροσδιοριστεί ως μειονότητα που έχει υποστεί διωγμούς από
την πλειονότητα των Σουνιτών.

τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν, μπροστά
στο θάνατο, τη δύναμη να θεραπεύουν!
2] Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους
θησαυρούς μου, για να μπορούν όλοι να βλέπουν ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ
παραμένουν!
3] Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα, για
να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι ερχόμαστε με
τα χέρια άδεια και με τα χέρια άδεια φεύγουμε, όταν τελειώσει για εμάς ο πιο πολύτιμος θησαυρός που είναι ο
χρόνος!
Είχε άδικο..;
ΕΚ της ΕΑΑΑ

Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες
του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν
οι λόγοι.
Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:
1] Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν το φέρετρό μου, για να μπορούν να δείξουν με αυτό τον

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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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η 1η εκδήλωση
του Σ.Α.Σ.Ι.

Εορτασμός της επετείου ιδρύσεως
των 60 ετών της 341 Μοίρας

Κατάθεση Στεφάνου στο Μνημείο πεσόντων
Αεροπόρων στη Δεκέλεια

Τ

Σ

τις 20 Ιουνίου 2014, παρευρέθημεν εις το
Αεροδρόμιον της Νέας Αγχιάλου, οι καθ’
οιονδήποτε τρόπον υπηρετήσαντες εις την
Μοίραν, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού
Αντισμηνάρχου Δημητρίου Νικολαϊδη.
Αρχικώς εγένετο Δοξολογία παριστάμενου
του Αρχηγού στα και απονομή αναμνηστικών
εις τους διατελέσαντες Διοικητές της Μοίρας
και τους Α.Ε. Περί ώραν 12.30 παρετέθη φιλοφρονητική Δεξίωσις στην θερινή Λέσχη
Αξκών 111 Π.Μ. (LIDO).
Η υποδοχή των προσκεκλημένων υπό του
προσωπικού της Μοίρας, υπήρξε εγκαρδιοτάτη όπως και του Διοικητού της 111 Π.Μ.
Τους ευχαριστούμε όλους και ευχόμεθα
στην Μοίρα μας να τα χιλιάσει.
Φωκίων Φωτιάδης Νεγρεπόντης
Αντιπτέραρχος ε.α.

Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 Αεροπορική Βάση Δεκελείας,
έδρα της Σχολής Ικάρων

ο νέο Δ.Σ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων “ΙΚΑΡΟΣ” που προέκυψε από τις
πρώτες εκλογές της 15ης Ιουνίου, αποφάσισε
να αρχίσει ουσιαστικά την ανάληψη των καθηκόντων του, με εκτέλεση επιμνημόσυνης
δέησης και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο
Πεσόντων Αεροπορίας στο Τατόι, το Σάββατο
5/7/14.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι Επίτιμοι Α/ΓΕΑ Πτέραρχοι, κύριοι Γ. Αντωνετσής και Γ. Αυλωνίτης, ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΑ, Αντιπτέραρχος(Ι) κύριος Κ. Ιατρίδης, ο
επίτιμος Α/ΑΤΑ, Αντιπτέραρχος(Ι), κύριος Θ. Συμεωνίδης, τα μέλη του Προσωρινού Δ.Σ του
Συνδέσμου, ικανός αριθμός μελών και φυσικά
το νέο Δ.Σ. Το σύνολο των παρευρισκομένων
μετά την τελετή, γευμάτισαν στην Λέσχη Αξιωματικών της 123 ΠΤΕ.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου θέλουν και από το βήμα αυτό να ευχαριστήσουν τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή της 123
ΠΤΕ και τον Διοικητή της ΜΕΠ/123 ΠΤΕ για την
βοήθεια τους στην οργάνωση της εκδήλωσης
και να εκφράσουν τα συγχαρητήρια στο προσωπικό της Λέσχης για την ποιότητα και την εμφάνιση του γεύματος σε συνδυασμό με τη
γενικότερη εξυπηρέτηση που παρείχαν.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, στην πολύ σύντομη αναφορά του τόνισε, ότι στο βασικό σχεδιασμό που το Δ.Σ έχει αρχίσει να εκπονεί, θα
περιλαμβάνονται στόχοι για την κατάκτηση του
κύρους που αναλογεί στα μέλη του από την
προσφορά τους στην Πατρίδα και τον Ελληνικό
Λαό. Ο “ΙΚΑΡΟΣ“ πέρα από κάθε δυνατή φροντίδα και προσφορά προς τα μέλη του,
έχει πρόθεση να αναδείξει τις ευθύνες, τις ικανότητες, αλλά και τα δικαιώματα που
εξ αυτών, κατ’ αναλογία απορρέουν. Οι απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων διαθέτουν
γνώσεις, εμπειρίες, επιστημονική κατάρτιση, που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα
από τους κατάλληλους φορείς του Συνδέσμου έτσι ώστε να προσφέρουν στην Π.Α,
στη Σ.Ι., αλλά και γενικότερα στην Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας.
ΔΕΝ μας ενδιαφέρει η αυτοπροβολή και η προσωπική ανάδειξη. Θέλουμε ν’αλλάξουμε την άποψη ότι απόστρατος σημαίνει απόμαχος. Στην προσπάθεια μας αυτή
θα ζητήσουμε, φυσικά, να περπατήσουμε μαζί με όσους από τους συναδέλφους πιστεύουν στον εθελοντισμό και την προσφορά. Η ΕΑΑΑ, και όλοι οι Σύλλογοι των Σχολών Υπαξιωματικών της Π.Α, θα είναι οι πρώτοι με τους οποίους θα φροντίσουμε να
έρθουμε σε επαφή, να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις. Να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά όπου μπορούμε.
Για τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων
Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α
Ευάγγελος Γεωργούσης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Στον απόηχο της
ξεχωριστής γιορτής
Προς τον αξιότιμο Διοικητή της 341 Μ.
αντισμήναρχο Κύριο Δημήτριο Νικολαΐδη
111 Πτέρυγα Μάχης
37100 Αλμυρός Μαγνησίας
Κύριε Μοίραρχε,
παρακαλώ δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες μου για την πρόσκληση στην
γιορτή των εξηκοστών γενεθλίων της Μοίρας μας που έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 2014.
Ρίξατε Μοίραρχέ μου το βότσαλο στα γαλήνια νερά της λίμνης των αναμνήσεων, για να ξεπεταχτούν θύμησες και ρίγη συγκίνησης. Ταξιδέψατε εμάς τους
παππούδες, στις εποχές της νιότης, της έντονης δράσης αλλά και της περηφάνιας, στις εποχές που η 341 εισέπραττε απανωτά, τα εύσημα από ελληνικές και
ίσως περισσότερο από ευρωπαϊκές αρχές.
Στις μέρες μας, η Μοίρα μας αποτελεί και πάλι την αιχμή του δόρατος για την
άμυνα της χώρας μας· το εγγυάται το εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας κύριο και
όχι μόνο υλικό της, το υψηλότατο επίπεδο της εκπαίδευσης και του ηθικού του
προσωπικού της, ιπταμένων και τεχνικών, ανδρών και γυναικών, σε πείσμα των
μεγάλων δυσχερειών των καιρών μας. Ένας γερόλυκος θα μπορούσε εύκολα
να διακρίνει όλα τα πιο πάνω και να τα συμπληρώσει μετά από σύντομες συζητήσεις. Όσο για την αποστολή της σε ρόλο SEAD, αποτελεί τίτλο τιμής, αφού η
βέβαιη επιτυχία εξασφαλίζει σημαντικότατο πολλαπλασιαστή ισχύος για την Αεροπορία μας και ελαχιστοποιεί το παντοειδές κόστος.
Τελικά, η ειμαρμένη επιφυλάσσει πάντοτε υψηλές αποστολές για την 341Μ.
Δικαιολογημένα λοιπόν, είμαστε υπερήφανοι.
Υμέτερος πάντοτε,
Γιάννης Γαβριηλίδης
απτχος ε.α., το πάλαι ποτέ
χειριστής της 341Μ.

ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ
Υπάρχουμε. Κι όσο υπάρχουμε θα συναντιόμαστε και
θα συναντιόμαστε όσο υπάρχουμε.
Θα συναντιόμαστε, να βλεπόμαστε, να κουβεντιάζουμε, να χαιρόμαστε.
Βρεθήκαμε και πάλι στο ετήσιο προσκλητήριό μας.
Εμείς οι συνάδελφοι συμμαθητές που το πρώτο μας
προσκλητήριο το κάναμε πριν σαράντα επτά ολόκληρα
χρόνια. Ήταν το προσκλητήριο γνωριμίας μας. Το προσκλητήριο της 31ης σειράς. Η ανατολή και το ξεκίνημα.

Ένα ξεκίνημα γεμάτο ελπίδες κι όνειρα. Η ανατολή και
το ξεκίνημα τότε. Το ηλιοβασίλεμα και το τέλος σήμερα.
Ένα ηλιοβασίλεμα φορτωμένο με αναμνήσεις. Ευτυχώς, ωραίες αναμνήσεις: Αεροπορικές αναμνήσεις, συναδελφικές αναμνήσεις. Αναμνήσεις που μας κρατάνε
στη ζωή!
«Κάποτε, τάχα δεν ήμουν Αετός, δεν ήμουν παλληκάρι, δεν πέταγα στους ουρανούς νύχτες χωρίς φεγγάρι,
Αεροπόρος ήμουνα και ήμουνα ευτυχισμένος, που τον

κόσμο έβλεπα σαν θεός πλασμένος. Τώρα, χωρίς φτερά
απόστρατος κι απόμαχος, τους ουρανός να σχίζω δεν
μπορώ να χαίρομαι όταν πετάω, μονάχα να ονειρεύομαι, το τέλος μου να καρτεράω. Όμως και τώρα συνεχώς τον ουρανό κοιτώ και μέσα στα γαλάζια του χαρές
αναπολώ. Με περασμένες δόξες τις μέρες μου περνάω
και όσο ζω θα αναφωνώ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ σ’ αγαπάω!».
Σάκης Μαρκόπουλος
Αεροπόρος

Κύριοι της Πολιτικής Εξουσίας.
Αναλογισθείτε την Ευθύνη σας για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Έθνους μας.
Οι μάχες κερδίζονται με τα ΟΧΙ! Την ΤΡΟΙΚΑ δεν την έφερε ο Λαός! ΕΣΕΙΣ ΤΗ ΦΕΡΑΤΕ!!
Εκ της ΕΑΑΑ
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Μια ελβετίδα εξηγεί γιατί μισεί τους Έλληνες
Σ

’ ένα βιβλίο με τίτλο «Σκυλάνθρωποι» είναι καταγεσαν την άμμο των θαλασσών και των ποταμών, ελληνικής
γραμμένη η ενδιαφέρουσα αφήγηση μίας Ελβετίδας,
κι αυτές προέλευσης!
η οποία εξηγεί γιατί οι Ευρωπαίοι και γενικότερα οι ξένοι,
Πρόκειται για φαινόμενο ομαδικό! Έτσι αισθανόμαστε
συμπεριφέρονται με ελεεινό τρόπο κατά των Ελλήνων.
λίγο πολύ όλοι μας απέναντι στους Έλληνες. Τους
μισούμε όπως τα ζώα τους θηριοδαμαστές. Και μόλις
«Τα ζώα δεν συγχωρούν ποτέ στον άνθρωπο τη βελμας δίνεται η ευκαιρία χυμάμε, τους δαγκώνουμε και
τίωση της συμπεριφοράς τους, γιατί νιώθουν ότι αυτή η
τους κατασπαράζουμε. Γιατί στο βάθος ξέρουμε ότι
βελτίωση τ’ απομακρύνει από τη φύση τους. και όποτε
κάποτε είμαστε ζώα μ’ όλη τη σημασία της λέξης κι
δίνεται η ευκαιρία το μίσος εκρήγνυται»
είναι αυτοί, οι Έλληνες, πάλι οι Έλληνες, πάντα οι ΈλΓια να κατανοήσει ο αναγνώστης τη δήλωση, η Ελβετίδα
ληνες, που μας εξώσανε από τη ζωώδικη υπόσταση και
κάνει τον εξής εκπληκτικό παραλληλισμό:
μας ανεβάσανε στην ίδια με τους εαυτούς τους ανθρώπινη
«Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει μ’ εμάς τους Ευβαθμίδα! Δεν αγαπάμε κάτι που θαυμάζουμε. Ρίξε μια
ρωπαίους και τους Έλληνες! Αν υπάρχει μια φυλή στον
ματιά στην ιστορία και θα διαπιστώσεις ότι όλοι οι Ευκόσμο που κυριολεκτικά τη μισώ αφόρητα, αυτή η φυλή
ρωπαίοι, με αρχηγούς τους Λατίνους και το Βατικανό,
είναι οι Έλληνες»! Και τεκμηριώνει την άποψή της
λυσσάξαμε να τους εξαφανίσουμε τους Έλληνες από
λέγοντας ότι στα γυμνασιακά της χρόνια ένιωθε “ψυχικά
το πρόσωπο της γης! Δεν θα βρεις και δεν θα φανταστείς
καταπιεσμένη” γιατί “Οι Σοφοί μας Δάσκαλοι δεν μας δίσυνδυασμό και εγκλήματος, πλεκτάνης και παγίδας που
δαξαν τίποτα που να μην το είχαν ήδη Ανακαλύψει, Εξητο σκαρφιστήκαμε και δεν το πραγματώσαμε για να
γήσει, να μην το είχαν Τεκμηριώσει, να μην το είχαν Τε“Οι Σοφοί μας Δάσκαλοι δεν μας δίδαξαν δεν
τους εξολοθρεύσουμε!. Η ιστορία με το μίσος κατά των
λειοποιήσει οι Αρχαίοι Έλληνες”!
τίποτα που να μην το είχαν ήδη
Ελλήνων δεν ξέφτισε.
Κι αν κάποτε ανέφεραν κανένα άλλον συγγενή της
Ο σύγχρονος πολιτισμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος και
Γνώσης και της Σοφίας, που δεν ήταν Έλληνας, στο
Ανακαλύψει, Εξηγήσει, να μην το είχαν
χειρότερος. Δεν θα επιτρέψει ποτέ το Βατικανό, να επιτέλος πάντα κατέληγαν ότι η Γνώση του και η Σοφία του
Τεκμηριώσει, να μην το είχαν
βιώσει στην αυλόπορτα της Ευρώπης, στα πλευρά της
ήταν βασισμένη επάνω στη Σοφία κάποιου Έλληνα ΦιΑσίας και στο κατώφλι της Αφρικής ο Ελληνισμός γιατί
λόσοφου! Σιγά σιγά ένιωθα πως οι Γνώσεις μου, οι
Τελειοποιήσει οι Αρχαίοι Έλληνες”!
θεωρούν ότι τους αφαιρούμε Σεβασμό και Κύρος!
Σκέψεις μου, τα Αισθήματά μου, η Προσωπικότητά μου,
Για αυτό παρόλο που τους μισώ, γιατί δεν προέρχομαι
ο Κόσμος μου, η Ύπαρξή μου ως το πιο έσχατο κύτταρό
από τη φυλή τους, δεν μπορώ να μη
μου ήταν όλα επηρεασμένα, ήταν ταγμένα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε “*Η Φιτους θαυμάζω και να μη τους σέβομαι
λοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων*”!
και θα συνεχίσω να Μελετάω τον
Αυτά όλα καταστάλαζαν στα βάθη της ψυχής της Ελβετίδας «*ένα φλογερό μίσος
Πλάτωνα, τον Σωκράτη και τον Περικλή
για καθετί το ελληνικό*»! Και η συνέχεια: «Αργότερα στο πανεπιστήμιο, η κατάσταση
όσο θα ζω, διδάσκοντας στα παιδιά
έγινε δραματική. Ο Ασκληπιός από τη μια, ο Ιπποκράτης απ’ την άλλη! Ο Γαληνός τη
μου τη Δύναμη της Σοφίας τους και
μια μέρα, ο Ορειβάσιος την επομένη! Αέτιος το πρωί, Αλέξανδρος Τραλλιανός τ’ απότην επιρροή της στη Ζωή μας και
γευμα! Παύλος ο Αιγινίτης από ‘δω, Στέφανος ο Αθηναίος από ‘κει. Δεν μπορούσα
στην Ευτυχία μας!
ν’ανοίξω βιβλίο χωρίς να βρω μπροστά μου την ελληνική παρουσία. Δεν τολμούσα
να πιάσω στα χέρια μου λεξικό για να βρω μια δύσκολη, σπάνια, μια χρήσιμη, μια
Εκ της ΕΑΑΑ
έξυπνη, μια όμορφη, μια μεστωμένη λέξη. Όλες ελληνικές! Και άλλες αμέτρητες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

(1853-1919)
Περίπου πριν 100 χρόνια
κι όμως σημερινό...

Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη
Του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ
Σε μία Οπτικοακουστική Δημιουργία του Ασμχου ε.α. Σαράντου Σακελλάκου

Μ

ια ξεχωριστή θέση στις ποιητικές δημιουργίες του διακεκριμένου ποιητή Νικηφόρου
Βρεττάκου, κατέχει η ποιητική σύνθεση του θέματος.
Το δημιούργημα αυτό του ποιητού στα χέρια
του δεξιοτέχνη εικαστικού φωτογράφου Σαράντου Σακελλάκου, πήρε ξεχωριστή μορφή και έγινε η ανεπανάληπτη οπτικοακουστική σύνθεση.
Το έργο αυτό εντάσσεται στη σειρά των δημιουργικών έργων του Σαράντου: Άγιον Όρος,
Μαρτυρία Α’, Γλυκιές Γειτονιές, ΜΑΝΗ: Λουλούδι
από πέτρα, αφιέρωμα στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο,
που προβλήθηκε πρόσφατα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ο Σαράντος Σακελλάκος, έχει παρουσιάσει τις δημιουργίες
του στην Εθνική Πινακοθήκη, σε αρχαία θέατρα, σε χώρους
τέχνης, πολιτισμού και γραμμάτων σε όλη την Ελλάδα, στις
ΗΠΑ και Αργεντινή.
Ιδιαιτέρας λαμπρότητος το Ηχόραμα του θέματος, πρωτοποριακό και δημιουργικό που είχαμε την τύχη να θαυμάσουμε στην επέτειο για τα 60 χρόνια ΣΤΥΑ, στην Παλαιά Βουλή
των Ελλήνων, με την τιμητική παρουσία του Ρώσου Κοσμοναύτη ALEXANDER ALEXADROVICH VOLKOV Σμχου ε.α. της
Ρωσσικής Αεροπορίας, αντιπροέδρου της οργανώσεως ITYS,
μέλους της EUROMIL.
Ο Σαράντος Σακελλάκος τιμά ιδιαιτέρως την ιστορική του
καταγωγή και την ΣΤΥΑ, απόφοιτος Μηχανικός 14ης σειράς.
Από το βιβλίο του θέματος των 43 σελίδων, σταχυολόγησα και παραθέτω λίγες σειρές, όπως παρουσιάζονται και
ακούγονται από γνωστούς ηθοποιούς που κάθε λέξη είναι
ένας Ύμνος προς την Ελλάδα.
«Και το όνομα Ελλάδα δεν είναι λέξη, αλλά λόγος.
- Περικλείεται μες στα τρία φωνήεντα και τα τρία σου σύμφωνα των βιβλίων η βίβλος.
- Και δεν γίνεται ο ήλιος σου άνθος και χόρτο και σταφύλι
και κλήματα μόνο. Αλλά και αίμα στις φλέβες σου, μαργαρί-

Επιμέλεια του
ΠΑΝΟΥ ΜΕΡΤΙΚΑ
Σμχου ε.α. - Επιτίμου Προέδρου ΣΤΥΑ
της στο νου και λυχνία που φέγγει και ως μέσα στα
μνήματα.
- Είναι εύνοια θεία να γεννιέται κανείς, έστω και
ένας θάμνος στο χώμα σου.
- Και ανεβαίναν απάνω στην Ακρόπολη που ήταν
μουσική του μαρμάρου, η πρώτη που έγινε σε τούτο τον κόσμο, να δεσπόζει των ύμνων και να είναι
για αυτή μικρό το κάθε χαίρε και κάθε αλληλούια.
- Μετέφεραν τα αγάλματα σαν αιχμαλώτους.
- Και διαμερίσαντο τα ηλιόλουστα ιμάτιά σου παντού.
- Μια γραμμή από αίμα κάθε τόσο σημάδευε τα νέα σου
σύνορα.
- Και η γραμμή μετατίθονταν.
- Και ο χώρος σου στένευε κάποτε τόσο που γινόταν ένα
αλωνάκι που δεν χώραγε άλλο, εξόν από τους δύο σας. Εσέ
και τον χάροντα.
- Δεν υπάρχει ούτε ένα φύλλο λευκό στο καλεντάρι του
χρόνου σου.
- Άλλωστε το ένα μολύβι και το ένα χαρτί που υπήρχα στο
Έθνος, τα είχε πάρει ο Μακρυγιάννης.
- Αν χτυπούσε η σάλπιγγα, σαλευόταν η γης και σηκώνονταν όρθιοι, δεν θα βρίσκανε τόπο να σταθούνε οι μάρτυρες.
- Όποιος δεν άκουσε τις γυναίκες σου να θρηνούν, αυτός
δεν μπορεί να κηρύξει από το Όρος.
- Οι μαύρες μαντήλες τους, όταν πορεύονταν, συννεφιάζανε τον ορίζοντα.
- Όλους τους αέρες του κόσμου τους αρμύρισαν με τα δάκριά τους».
Φρονώ ότι το βιβλίο του θέματος θα είναι ένα κόσμημα στη
βιβλιοθήκη μας.

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ” όλη τη γη μοναδικό
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά “χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά “χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Όλα σ” αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίονα παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που “χει
στο “να λουστρίνι, στ” άλλο τσαρούχι.
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
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Κραυγή πολέμου από τη Βουλγαρία
Κ

λιμακώνονται οι απειλές και οι εκβιασμοί της Ε.Ε.εναντίον
της Βουλγαρίας και του σχεδίου κατασκευής του
Ρωσικού SOUTH STREAM στο έδαφος της.Διαβάστε παρακάτω
τις προβλέψεις του HELLENIC SUNRISE που δημοσιεύθηκαν
πρόσφατα για την πιθανότητα η Βουλγαρία να γίνει η
θρυαλλίδα κοσμογονικών αρνητικών εξελίξεων στην περιοχή
μας.
Ο διευθυντής της Gazprom Αλεξέι Μίλλερ πρόσφατα
δήλωσε πως ο αγωγός φυσικού αερίου SOUTH STREAM θα
φτάσει στην Βουλγαρία ως τις αρχές του 2015 και ότι
αυτή η απόφαση είναι τελεσίδικη.
Ο SOUTH STREAM αποτελεί παλιό μας γνώριμο και είναι ο
αγωγός που εδώ και χρόνια έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει
το Ρωσικό φυσικό αέριο από τα Ρωσικά παράλια της
Μαύρης θάλασσας (Εύξεινου Πόντου) με υποθαλάσσια
διαδρομή έως το Μπουργκάς της Βουλγαρίας και από εκεί
έως την κεντρική Ευρώπη.
Το πλεονέκτημα του SOUTH STREAM είναι ότι παρακάμπτει
την Ουκρανία η οποία ακόμα και πριν την σημερινή κρίση
είχε αποδειχθεί μπελάς για τους Ρώσους ως
ενεργειακό κόμβος.
Η Ουκρανία εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι
προμηθεύονταν αέριο για τις δικές ανάγκες από
τους ίδιους αγωγούς που προμηθεύονταν το
αέριο και η Ευρώπη, έτσι ήταν αδύνατον να για
την Ρωσία να διακόψει την παροχή αερίου στην
Ουκρανία όταν δεν πλήρωνε διότι θα διέκοπτε
και την παροχή σε όλη την Ευρώπη.
SOUTH STREAM
Έτσι η Ουκρανία έγινε ο μεγαλύτερος μπαταξής
και οι Ρώσοι αναγκάσθηκαν δύο φορές το 2006
και 2009 να της κόψουν την παροχή αερίου με
συνέπεια και η υπόλοιπη Ευρώπη να παγώσει.Από
τότε μάλιστα η Γερμανία συνειδητοποίησε ότι
πρέπει να απεξαρτηθεί από το αέριο των τρελών
Σλάβων και μαζί με το Κατάρ επικεντρώθηκε
στην καταστροφή της Συρίας με τον δήθεν εμφύλιο που ως στόχο έχει να κάμψει την θέληση
του Άσαντ και να επιτρέψει το πέρασμα Καταριανού αγωγού αερίου από το έδαφος της Συρίας, αγωγός
που θα καταλήγει στον αιώνιο έρωτα της Γερμανίας, την
Τουρκία και από όπου θα διοχετεύεται στην Ευρώπη. Τελευταία μάλιστα, μετά την νεοναζιστική παρέμβαση της
Γερμανίας η Ουκρανία έγινε ένα απολύτως αφιλόξενο περιβάλλον για να περνάνε αγωγοί αερίου και οι Ρώσοι εντείνουν τις προσπάθειες για την παράκαμψη της με τον
SOUTH STREAM.
Όμως ο SOUTH STREAM παρόλο που θα μπορούσε να
λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης ΔΕΝ θα βοηθήσει στην απεξάρτηση της Γερμανίας από το Ρωσικό
φυσικό αέριο γιαυτό και οι Γερμανοί είναι αναφανδόν αντίθετοι με τη κατασκευή του και όπως θα δούμε παρακάτω
δεν θα διστάσουν να “Συριοποιήσουν” τα Βαλκάνια. Οι
Γερμανοί ως λύση για την ενεργειακή τους απεξάρτηση
κατασκευάζουν τον TAP αγωγό που θα φέρνει το φυσικό
αέριο του Αζερμπαϊτζάν και της Κασπίας θάλασσας μέσω
Γεωργίας-Τουρκίας -Βόρειας Ελλάδας -Αλβανίας-υποθαλάσσια μέσω Αδριατικής -Ιταλίας στην Ευρώπη.
ΑΓΩΓΟΣ TAP
Μάλιστα δε ο ΤΑΡ στην Ελλάδα πέρυσι παρουσιάσθηκε
ως έργο υψίστης εθνικής σημασίας το οποίο θα δώσει
δουλειές κτλ κτλ, πράγματα τα οποία βέβαια είναι αστεία,
αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι Γερμανοί -όπως πάνταέχουν κάνει μια τρύπα στο νερό της Κασπίας θάλασσας
διότι σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τα περί κοιτασμάτων, τα κοιτάσματα του Αζερμπαιτζαν δεν είναι
αρκετά να υποκαταστήσουν τα Ρώσικα και ότι η παροχη
αερίου δεν θα καλύπτει τις ευρωπαϊκές ανάγκες. Ωστόσο
οι Γερμανοί είναι αποφασισμένοι να απαγορεύσουν την
κατασκευή του SOUTH STREAM -το ίδιο και οι ΗΠΑ οι οποίες
όμως δεν μοιράζονται τον ίδιο ζήλο- και να προωθήσουν
τον ΤΑΡ. Θυμάστε άλλωστε ότι ο Κ.Καραμανλής ο οποίος
είχε αποδεχθεί το σχέδιο σύνδεσης του South Stream με
κάθετο αγωγό ως την Αλεξανδρούπολη είχε απειληθεί με
δολοφονία και τελικά καθαιρέθηκε από την εξουσία.Όποιος
αμφιβάλλει δεν χρειάζεται καν να κάνει έρευνα, απλά να
παρακολουθεί την ενημερότητα, τα γεγονότα αυτά θα
“σκάνε“ καθημερινά πλέον σαν σκελετοί που πέφτουν
από την ντουλάπα.
Και εδώ αρχίζει το πανηγύρι.
Η Γερμανία -οκ οκ η Ε.Ε. - ήδη απειλεί και εκβιάζει την
κυβέρνηση της Βουλγαρίας να μην δεχθεί την ολοκλήρωση
του SOUTH STREAM. Όπως είπαμε παραπάνω το 2015 ο

αγωγός θα φθάσει στο Μπουργκάς
Ήδη το ευρωκοινοβούλιο (sic!) ψήφισε εναντίον της κατασκευής του south stream και απαγορεύει στην Βουλγαρία
να φτιάξει τερματικό σταθμό στο Μπουργκάς ο οποίος θα
υποδεχθεί τον αγωγό. Η Βουλγάρικη κυβέρνηση όμως αρνείται να εκτελέσει την διαταγή της κομαντατούρ και έχει
πέσει σε περιδίνηση. Η Γερμανία χρησιμοποιεί την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα το κόμμα GERB του μέχρι πέρυσι
πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσωφ για να δημιουργεί προβλήματα στην κυβέρνηση του Πλάμεν Ορεσάρσκι. Η
Γερμανία για μια ακόμα φορά χρησιμοποιεί μεθόδους Ουκρανίας βάζοντας στην δούλεψη της ότι χειρότερο υπάρχει
στην Βουλγαρία,όπως έκανε και στην καημένη Ουκρανία.
Ο Μπόικο Μπορίσοφ ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της
Βουλγαρίας και οποίος έχει αναλάβει το έργο του εκβιασμού
της απείθαρχης κυβέρνηση Ορεσάρσκι είναι ένα τυπικό
παράδειγμα της μετακομμουνιστικής εποχής στο πρώην
ανατολικό μπλόκ.
Απόστρατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών

και σωματοφύλακας του Τεοντόρ Ζίβκοφ χρημάτισε δήμαρχος Σόφιας από το 2005 έως το 2009 και πρωθυπουργός
της Βουλγαρίας από το 2009 έως το 2013. Πολλοί κακοήθεις
ισχυρίζονται ότι η εταιρία ιδιωτικής ασφάλειας και σωματοφυλάκων που δημιούργησε στο χαώδες περιβάλλον
αμέσως μετά την πτώση του κομμουνισμού χρησιμοποιούνταν ως προκάλυμμα για παράνομες δραστηριότητες
και εκβιασμούς οι οποίοι τελικά τον ανέδειξαν στον πολιτικό
στίβο, γεγονότα τα οποία δεν έχουν αποδεχθεί ποτέ και
αποτελούν απλά συκοφαντίες.
Υπήρξαν μάλιστα ταμπλόιντ εφημερίδες οι οποίες υποστηριζαν ότι όσο ο Μπορίσοφ ήταν πρωθυπουργός είχε
τοποθετήσει συνεργάτες του στις ιδιωτικοποιημένες εταιρίες
ηλεκτρισμού ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων με
στόχο την απομύζηση των κερδών τους.Ούτε αυτό βέβαια
έχει αποδειχθεί.
Επίσης υπάρχουν κάποιοι συκοφάντες δημοσιογράφοι
που γραφουν ότι συνεργάτες του Μπορίσοφ-κυρίως πρώην
συνάδελφοι από τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίεςεξανάγκαζαν βιομήχανους να τους μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις τους με αντάλλαγμα την διατήρηση της σωματικής
του ακεραιότητας.Βέβαια όλα αυτά είναι ψέμματα. Επίσης
ο Μπορίσοφ έχει κατηγορήθεί και για διανομή ηρωίνης
από το Αφγανιστάν με στρατιωτικά Βουλγαρικά C130 σε
πρώην σοβιετικές δημοκρατίες όπως Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν.
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες είναι αβάσιμες, απλά
αποτελούν προσπάθειαα σπίλωσης του Μπορίσοφ.
ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΥΠΟΚΟΣΜΟ; ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ; ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ!!
Το 2013 ο Μπορίσοφ ως πρωθυπουργός είχε βάλει “στο
μάτι” το πλειοψηφικό πακέτο των ιδιωτικών ηλεκτρικών
εταιριών στην Βουλγαρία.Ήθελε να το αποκτήσει αλλά οι
εκβιασμοί του απέτυχαν.Σύμφωνα με κάποιους κακοήθεις
Βούλγαρους δημοσιογράφους ο Μπορίσοφ διοργάνωσε
διαδηλώσεις πολιτών ο οποίοι διαμαρτύρονταν για την
υψηλή τιμή ρεύματος.Ο Μπορίσοφ έκοβε μεροκάματο σε
χιλιάδες αθίγγανους και άνεργους οι οποίοι διαδήλωναν
στην Σόφια.
Στόχος ήταν η πολιτικοποίηση του θέματος της τιμολόγησης του ρεύματος και την μείωση του με κυβερνητική
απόφαση κάτω από την δήθεν λαική πίεση. Έτσι οι εταιρίες
θα κινδύνευαν να χάσουν τεράστιο μέρος των προσόδων

Του
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Οικονομολόγου
τους με αποτέλεσμα την πτώση της αξίας των μετοχών
τους. Ακριβώς τότε ο Μπορίσοφ θα προσέφερε στις
εταιρίες διέξοδο αγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο.
Ωστόσο οι υποκινούμενες διαδηλώσεις ήταν τόσο επιτυχημένες που συμπαρέσυραν όλο τον Βυλγαρικό λαό ο
οποίος βγήκε στους δρόμους με αποτέλεσμα η κυβέρνηση
Μπορίσοφ να πέσει !!!
Έκτοτε ο Μπορίσοφ παρόλο που είναι αρχηγός της
αξιωμαστικής αντιπολίτευσης ζει με το συνεχές άγχος ότι
κάποιος θα “σκαλίσει“ το κυβερνητικό παρελθόν του και
προσπαθεί πάντα να επανέλθει στην εξουσία με κάθε
μέσο. Αυτόν το άνθρωπο έχουν διαλέξει οι Γερμανοί ως
την εμπροσθοφυλακή τους στους εκβιασμούς της Βουλγάρικής κυβέρνησης για την αποτροπή της κατασκευής
του SOUTH SΤREAM.
Ο Μπορίσοφ έχει ήδη υποβάλλει πρόταση
μομφής κατά της κυβέρνησης Ορεσάρσκι αλλά
αυτό δεν είναι το σπουδαιότερο. Το σημαντικό
είναι ότι συνεργάζεται στενά με το κόμμα των
Τούρκων στην Βουλγαρία το DPC το οποίο δεν
είναι αμελητέα δύναμη, αντιθέτως εκπροσωπεί
500,000 Βούλγαρους Τουρκικής συνείδησης που
κατοικούν στον αντίποδα της Ροδόπης, στην
επαρχία Κέρτζαλι. Οι 500,000 αποτελούν σχεδόν
το 10% του πληθυσμού της Βουλγαρίας και μάλιστα λόγω της υψηλής γεννητικότητας ο πληθυσμός των Τουρκόφρονων Βουλγάρων αποτελείται κυρίως από νεαρά άτομα.
Ο Μπορίσοφ ενω όσο ήταν πρωθυπουργός
αποκήρυτε μετά βδελυγμίας οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας με το Τουρκικό κόμμα
του Λιουτφέν Μεστάν, τώρα βρίσκεται σε συνεχείς
επαφές σκαρώνοντας κάτι. Το Τουρκικό κόμμα
της Βουλγαρίας και η κυβέρνηση Ερντογάν αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία.
Για να καταλάβετε τι μας περιμένει και εμάς
διαβάστε το παρακάτω:
Στις περυσινές βουλευτικές εκλογές στην Βουλγαρία
(που όπως είπαμε ο Μπορίσοφ άθελα προκάλεσε μόνος
του) όσοι Τουρκόφρωνοι Βούλγαροι υπήκοοι ζούσαν μόνιμα
στην Τουρκία είχαν την δυνατότητα να ψηφίσουν στον
τόπο διαμονής τους, δηλαδή στην Τουρκία, σε επιλεγμένα
από την Βουλγαρική κυβέρνηση σημεία - εκλογικά κέντρα.
Έ, το τι έγινε είναι εύκολο να το φανταστείτε. Καταρχήν
για όσους υπήρχε η υπόνοια ότι θα ψήφιζαν άλλο κόμμα
από το Τουρκικό πηγαίναν στο εκλογικό κέντρο συνοδεία
μπράβων της ΜΙΤ οι οποίοι απειλούσαν ακόμα και με
όπλα.Επίσης οι εκλογικοί κατάλογοι μαγειρεύτηκαν και
πολλοί ψήφισαν δύο φορές.Αποτέλεσμα ήταν το Τουρκικό
κόμμα στην Βουλγαρία να αποτελεί με την δύναμη του
ρυθμιστικό παράγοντα στη κυβέρνηση συνασπισμού.
Εάν η Βουλγαρική κυβέρνηση δεν υπαναχωρήσει στο
θέμα της κατασκευής του αγωγού south stream όλα είναι
πθανά, από πολιτική ανωμαλία μέχρι πολιτειακή με την
εξέγερση των 500,000 Τούρκων του Κέρτζαλι.Το Κέρτζαλι
όπως είπαμε βρίσκεται στο αντιπρανές, στην άλλη πλευρά
της Ροδόπης και ενώνεται με την Ξάνθη και Κομοτηνή με
συνοριακές διάβασεις Οι Τουρκόφωνοι Βούλγαροι μουσουλμάνοι ως ευρωπαίοι πολίτες έχουν κατακλύσει την
Βόρεια Ελλάδα και βρίσκονται φυσικά σε επαφή με το
Τουρκικό προξενείο της Θράκης.Τι άλλο να πούμε πλέον,
ο κίνδυνος έιναι προφανής
Η Γερμανία ετοιμάζει μεγάλη αναταραχή στην Βουλγαρία,
αναταραχή που θα βαίνει κλιμακούμενη, ανάλογα με τι
αντιστάσεις της κυβέρνησης Ορεσάρσκι και της οποία
τελικό στάδιο θα είναι η εξέγερση των Τουρκόφωνων και
η Κοσοβοποίηση της νοτιοανατολικής επαρχίας Κερτζαλι.
Οι συνέπειες εκτός από την μετάδοση της στην Θράκη θα
είναι και η αντίδραση της Ρωσίας η οποία δείχνει και είναι
αποφασισμένη να κατασκευάσει τον SOUTH STREAM. Η
μορφή της Ρωσικής αντίδρασης θα κυμανθεί από την διπλωματική και οικονομική στήριξη της Βουλγαρίας έως και
στρατιωτική εμπλοκή της.
Μην ξεχνάμε ότι εάν οι Τούρκοι του Κερτζαλι φθάσουν
στο σημείο της εξέγερσης τότε η Τουρκία θα έχε κάθε
λόγο να επέμβει εκτός από διπλωματικά και στρατιωτικά.
Η κατάσταση θερμαίνεται και εμείς στην Ελλάδα αναλωνόμαστε στην υπερψήφιση του ίδιου πολιτικού προσωπικού που είτε αδιαφορεί σε ύποπτο βαθμό για τα εθνικά
θέματα και την Θράκη είτε πρεσβευει ότι η Θράκη αποτελεί
εννιαίο Τουρκικό “πράμα”.
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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
✑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
• 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

«Τι γυρεύω εγώ
εδώ» είναι το νέο βιβλίο
της Μαρίας Παπαδάκη
(σύζυγος Υποπτεράρχου
ε.α. Γεωργίου Παπαδάκη),
που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Φίλντισι. Η συγγραφέας έμεινε κάποια
χρόνια στο Κίεβο της Ουκρανίας για λόγους οικογενειακούς. Η προσαρμογή της σε χώρα εντελώς
διαφορετικής κουλτούρας και τρόπου ζωής, ήταν αρκετά δύσκολη αλλόα
είχε σαν αποτέλεσμα τη γέννηση αυτού του βιβλίου.
Μπορείτε να το προμηθευτείτε στα βιβλιοπωλεία ή
να το παραγγείλετε στο site των εκδόσεων «Φίλντισι» στο παρακάτω link
(τιμή βιβλίου 12,47 €, με δωρεάν αποστολή στο
εσωτερικό της χώρας,
τηλ. Επικοινωνίας: 6983522788)
http://www.filntisi.gr/Books/ti_gireuo.html

ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
Καλαμαριά: Σμύρνης 34, τηλ. 2310431805
Νεάπολη: Νεοχωρίου 5, τηλ. 2310523112
κιν. 6937193505 & 6973235407

24ωρη εξυπηρέτηση

• KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος
Μεταπτυχιακό Νομικής Σχολής ΑΠΘ
(Υιός συναδέλφου Υπτχου ε.α.
Γ. Αθανασόπουλου)
«Βασίλης Διοματάρης & Συνεργάτες
Δικηγόροι»
Πλ. Αργεντινής Δημοκρατίας 4,
Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα
Τηλ.: 210-6450335, 210-6450336,
Κιν.: 6974-662523
e-mail: kwngathan@gmail.com
✑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
(Συνάδελφος ε.α.)
• Ασφάλειες αυτοκινήτων με ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για συναδέλφους.
Ενδεικτικά για ΙΧΕ 06 ίππων
110,00 € το εξάμηνο.
• Αξιόπιστες λύσεις
σε ασφάλειες ζωής.
• Εξειδικευμένο Τμήμα
σε θέματα υπερχρέωσης
πολιτών (Νόμος Κατσέλη)
Τηλ. 210-6432412,
κιν. 6908-690009
Fax: 2117900013,
www.life-net.gr
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ
Ασφαλιστικός & Επενδυτικός Σύμβουλος
Τηλ.: 210 9412496 - Κιν.: 6977083481
Ζωή & Υγεία - Εισόδημα - Κατοικία Αυτοκίνητο - Σκάφος - Άμεση Βοήθεια
Καλέστε με για δωρεάν ενημέρωση

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

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

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ
Νευροχειρουργός

Επιστημονικός Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 6932944929

ΒΑΛΙΑ ΒΕΛΣΕΜΕ - ΔΑΜΗΛΑΚΗ
Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός
Τηλ.: 6937270637
Γιος και νύφη συναδέλφου
Δέχονται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Αλεξανδρουπόλεως 22, Αμπελόκηποι (όπισθεν Ιπποκράτειου)
Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 7775691,

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

✑ ΣΥΝΤΗΡΗ ΣΕΙ Σ - Υ ΔΡ ΑΥ ΛΙ ΚΑ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
(Υιός συναδέλφου Αξκού ε.α.)
Εγκαταστάσεις - Επισκευές Συντηρήσεις - Υδραυλικά
-Φυσικό Αέριο
Δομοκού 3, Ίλιον
Κιν.: 6970-175978,
οικία: 210-5022319

✑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ
• 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
✑ KOΥΦΩΜΑΤΑ
• Ν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αλουμίνια - PVC
- Θωρακισμένες πόρτες
- Μεσόπορες-Σίτες
Τηλ. 6946064589

Τηλέφωνο-Faχ: 210 7796162

✑ ΔΙ ΑΦ ΟΡΑ
• 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
• Συνάδελφος ε.α. δραστηριοποιείται στον
τομέα των εναλλακτικών μορφών θέρμανσης (ενεργειακά τζάκια-σόμπες-λέβητες ξύλου ή πέλλετ-μετατροπές παραδοσιακών
τζακιών σε ενεργειακά).
Γιώργος, Υπεύθυνος καταστήματος ΕΣΤΙΑ,
οδός Λαμπράκη 478 και Σινώπης 2,
Κερατσίνι, Πειραιάς
τηλ. επικοιν.: 210-4015100 κιν. 6983503593
e-mail: keratsini@estianet.gr
✑ Π ΩΛΗΣΕΙΣ
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ το υπ’ αριθμ. 7 οικόπεδο
του Ο.Τ. 129 στον οικισμό του ΙΚΑΡΟΥ
στην Κάρυστο.
Πληροφορίες: Εμμ. Κύρκας
Τηλ.: 210-9930191, Κιν.: 6979-216855
✑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΟΥΤΗ
Διαμερίσματα και STUDIO FLAT
δίπλα στην μαγευτική θάλασσα
του Μαρμαρίου Ευβοίας.
Τηλ.: 22240-31266 - Κιν.: 6972154583
• Ενοικιάζονται διαμερίσματα
49 τ.μ. & 52 τ.μ. στην τιμή 170 € και 200 €
αντίστοιχα, στα Κάτω Πατήσια, 100 μ. από το
σταθμό του τραίνου.
Πλήρως ανακαινισμένα
Τηλ.: 6977249415

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

HτΑ
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παραρτηματα
Λάρισα

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
1) Στις 22 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε, στην
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παράρτημα Λάρισας, παρουσία του Αρχηγού της Τακτικής Αερο-

πορίας, Αντιπτεράρχου (Ι) κ. Χρήστου Βαΐτση, η τελετή
βράβευσης αριστούχων μαθητών της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2012 – 13.
2) Στις 01 Απριλίου 2014 το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας αποτελούμενο από τον πρόεδρο Σγο ε.α.
Κων/νο Λιούτα, τον αντιπρόεδρο Σμχο Κων/νο Τσιτσώνη,
τον ταμία Σγο ε.α. Βασίλειο Παπαδόπουλο και το μέλος
Επγο ε.α. Θωμά Τασούλη στα πλαίσια των ενημερωτικών
επαφών επισκέφθηκαν τα Τρίκαλα και συναντήθηκαν με
τα μέλη της ΕΑΑΑ. Η συνάντηση έγινε στο Βυζαντινό
φρούριο και η ανταπόκριση των συναδέλφων που διαμένουν στα Τρίκαλα ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
3) Στις 27/5/2014, παρουσία του Αρχηγού ΤΑ Απτχου (Ι)
κ. Χρήστου Βαΐτση έγινε η τελετή παράδοσης-παραλα-

Από την επίσκεψη στα Τρίκαλα
βής Δκτη της 140 ΣΕΠΗΠ. Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
εκπροσώπησε ο πρόεδρος Σγος ε.α. κ. Κ. Λιούτας.
4) Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 01 Ιουνίου 2014 στα
Βούναινα Καρδίτσας η 3η Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη
στον ήρωα πεσόντα Ανθ/γο Νικόλαο Μερτζανίδη.
Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος Σγος ε.α. κ. Κων/νος Λιούτας και το μέλος του ΔΣ,
Σγος ε.α. κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος.
5) Στις 19/6/2014 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση επίδοσης των Μεταλλίων-Διπλωμάτων στους ε.α. συναδέλφους Αξιωματικούς. Περισσότεροι από 150 δικαιούχοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με την χαρά και την
ικανοποίηση έκδηλη στα πρόσωπά τους.
Την επίδοση έκαναν ο πρόεδρος του Παραρτήματος

Θεσσαλονίκη

Τα γραφεία του Δ.Σ. θα είναι κλειστά από 21/7-29/8
και η Λέσχη από 1/8 - 20/8
Καλό καλοκαίρι!

Xανιά

Εκδηλώσεις - Δραστηριοτητες
11-04-2014. Στις εκδηλώσεις για την
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
04-05-14. Στην επίσημη Δοξολογία για
τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης.
09-05-14. Στις Εκδηλώσεις εορτασμού
των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.
28-05-14. Στην Παράδοση-Παραλαβή
της 350 Π.Κ.Β.
13-06-14. Στην τελετή ορκωμοσίας
των Νέων Αξ/κών Υγειονομικού, Οικονομικού και Στρατολογικού - Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων.
04-06-14. Στην Ημερίδα με θέμα: «Επιχειρήσεις Κυβερνοχώρου, από την ΑΔΙΣΠΟ).
25-06-14. Στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (18712013).

Σγος ε.α. Κων-νος Λιούτας καθώς και οι επίτιμοι πρόεδροι, Απχτος (Ι) ε.α. Χρήστος Βάγιας και Υπτχος (Ι) ε.α.
Νικόλαος Δαλιανάς.
Μετά το πέρας της επίδοσης παρατέθηκε μικροδεξίωση όπου τα μέλη είχαν την ευκαιρία να αναπολήσουν το
παρελθόν ενθυμούμενοι όμορφες και ανεξίτηλες στιγμές της ενεργού υπηρεσίας.
6) Με μια πραγματικά εντυπωσιακή τελική φάση ολοκληρώθηκε στις 03-07-14, η άσκηση "ΚΑΜΠΕΡΟΣ 2014"
της Πολεμικής Αεροπορίας στο Πεδίο Βολής Κρανέας
που κατέδειξε την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα
απόρροια της άρτιας εκπαίδευσης, συντήρησης αλλά και
συνάμα της υψηλής αξίας οπλικών συστημάτων που έχει
εντάξει τα τελευταία χρόνια στο οπλοστάσιο της. Τον
σχεδιασμός της άσκησης και την ευθύνη διεξαγωγής είχε
το ΑΤΑ και ο Αρχηγός της ΤΑ Απτχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης.
Την παρουσίαση της άσκησης έκανε ο επιτελάρχης του
ΑΤΑ Τξχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης.
Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος Σγος ε.α. Κ. Λιούτας και τα μέλη του ΔΣ Επγος ε.α.
Θωμάς Τασούλης, Σγος ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους
όσους τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα τους συναδέλφους των Τρικάλων και της Καρδίτσας.

27,28,29-06-14. Στις τριήμερες εκδηλώσεις εορτασμού του Ιερού Ναού Αγίου
Παύλου της Φ.Α.Α.Θ.
11-07-14. Στην τελετή απονομής των
πτυχίων των σπουδαστών της 11ης Εκπαιδευτικής Σειράς.
14-04-14. Στην παράδοση-παραλαβή
της 113Π.Μ.
Η Λέσχη μας, θα παραμείνει κλειστή
από ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, έως και
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
Προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το Γραφείο του Δ.Σ., θα είναι ανοικτό
τα απογεύματα ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ και
ώρες 19.00-20.00 μ.μ.
Προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλέστε στα τηλ. 2310 306635 κινητό 6983524013 (Πρόεδρος)
και 6983524417 (Μέλος Δ.Σ.)
Ιωάννης Γιαπουτζίδης
Σμχος ε.α.
Πρόεδρος παρ. Θεσ/νίκης

Εορτές - Τελετές - Εκδρομές
1. Εορτές - Τελετές
Ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της 73ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, που διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια. Κατάθεση
στεφάνου, εκ μέρους των Ενώσεων Αποστράτων Ε.Δ., από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος, στην κεντρική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο Α/Δ Μάλεμε
Χανίων, την 21η Μαΐου 2014, παρουσία
του Πρωθυπουργού, Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και Ηγεσίας των ΕΔ.
2. Εκδρομές
Το Παράρτημα διοργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία, μονοήμερη εκδρομή
στην Επαρχία Σφακίων Χανίων και Επαρχία

Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης. Συγκεκριμένα
επισκεφτήκαμε την Χώρα Σφακίων - φαράγγι Αράδαινας - Φραγκοκάστελλο - χωριό Ροδάκινο - Ιερά Μονή Πρέβελη στο
Ρέθυμνο.
3. Δημόσιες Σχέσεις
Παράθεση δείπνου, την 02 Ιουλίου
2014, στη Λέσχη Αγίου Ονουφρίου της
115ΠΜ, για να τιμήσουμε τον αποχωρούντα Δκτή της Μονάδος, Σμχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη και να καλωσορίσουμε
τον νέο Δκτή, Σμχο (Ι) Ιωάννη Γερόλυμο,
με τη συμμετοχή όλου του Δ.Σ. του Παραρτήματος, αλλά και των συναδέλφων
διατελεσάντων Δκτών 115ΠΜ και Προέδρων του Παραρτήματός μας.

Ηράκλειο
Σας ενημερώνουμε ότι το Παράρτημά μας θα είναι κλειστό λόγω καλοκαιρινών διακοπών, από 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 έως και 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Εμμ. Φρουδάκης

Πάτρα
Ο Πρόεδρος του παρ/τος και τα μέλη του Δ.Σ., παρέστησαν στις ακόλουθες τοπικές,
εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ. εκδηλώσεις:
α. Στις 18 Ιουνίου 2014 και ώρα 20.000 στη λέσχη του παρ/τος, πραγματοποιήθηκε
ομιλία από το συνάδελφο Σγο ε.α. Κ. Βέρροιο-Στεργιάκη Νικόλαο, με θέμα: «Έπιπλο
χθες-σήμερα-αύριο». Ο πρόεδρος του παρ/τος, στην παρουσίαση του ομιλητή, αναφέρθηκε στο θέμα λέγοντας πως “αποτελεί διαχρονικό πολιτιστικό στοιχείο, απόλυτα
συνδεδεμένο με κάθε έκφανση της ατομικής και κοινωνικής μας ζωής”.
Το παράρτημά μας θα παραμείνει κλειστό από 1η μέχρι 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
Ευχόμαστε σε όλους Καλό Καλοκαίρι.

Την ομιλία παρακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι μας από την τοπική κοινωνία. Με την ομιλία αυτή έκλεισε ο πρώτος κύκλος και θα ακολουθήσει από τον Σεπτέμβριο, ο δεύτερος, με νέους ομιλητές και τους ίδιους στόχους.
Ακολούθησε συζήτηση μέχρι τις νυχτερινές ώρες.
β. Στις 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00, μέλη του δ.σ. και συνάδελφοι, παρακολούθησαν τον τελικό αγώνα καλαθοσφαίρισης της Π.Α. μεταξύ των ομάδων της 116ΠΜ και του
1ου Κ.Ε.Π., στο γήπεδο Απόλλωνα Πατρών, μετά από πρόσκληση του Δκτού της 116ΠΜ
Σμχου (Ι) Πέτρου Χατζήρη.
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Αμσχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης
Σμχος ε.α. Χρήστος Πανταζής

Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα - Στηρίξτε την Ελληνική εργασία

HτΑ
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
• Ταξχος (Ι)
Παναγιώτης Διονυσόπουλος
Γεννήθηκε το 1935 στη Λετρίνα Ηλείας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (19η σειρά
ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και
μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 27-62014 στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου
Πεύκης Αττικής και η ταφή στο πρώτο
Νεκροταφείο Πύργου Ηλείας .
• Επγός (ΤΑΤ)
Ιωάννης Μουλακάκης
Γεννήθηκε το 1938. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1957 (9η σειρά ΣΜΑ) και αποστρατεύθηκε
το 1972.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
κοριτσιών και δύο αγοριών. Η κηδεία του
έγινε στις 26 Μαρτίου 2014 στο Νεκροταφείο
Παπάγου.
• Σμχος (ΤΥΑ)
Πέτρος Ντερβάκος
Γεννήθηκε το 1934 στο Πλάτανο Γυθείου.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954 (6η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 3
Ιουλίου 2014 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου στον Αμάρυνθο Ευβοίας και η
ταφή στο Νεκροταφείο της πόλης.
Επγός (ΤΥΤ)
Αθανάσιος Οικονόμου
Γεννήθηκε το 1939 στη Λάρισα. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1957 (9η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 7-72014 στο Γ’ Νεκροταφείο Αθήνας.
• Ασμχος (ΤΥΑ)
Παναγιώτης Παναγόπουλος
Γεννήθηκε το 1934 στην Καλαμάτα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1954 (6η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών.
Η κηδεία του έγινε στις 2-7-2014 στον Ι. Ναό
Αγίου Δημητρίου στα Κουνουπιδιανά Χανίων.

Επικήδειοι λόγοι
• Ασμχος (ΤΥΑ)
Γεώργιος Πικράκης
Γεννήθηκε το 1937 στο Μπαλί Ρεθύμνου.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957
(5η σειρά ΣΥΔ)
και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και
μιας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 3-6-2014 στον Ι.Ν.
Αγίου Δημητρίου Ηρακλείου και η ταφή στο
Νέο Νεκροταφείο Ηρακλείου Κρήτης.
• Ασμχος (ΤΥΤ)
Ιωάννης Πολίτης
Γεννήθηκε το 1955 στη Ζαγορά Μαγνησίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1973 (25η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε 2006.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και
μιας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 24 Ιουνίου 2014 στον
Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Νέας Ιωνίας
Βόλου και η ταφή στο Νέο Νεκροταφείο
Βόλου.
• Ασμχος (ΤΥΑ)
Αναστάσιος Τσεβόπουλος
Γεννήθηκε το 1953 στην Λαμία. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1970 (22η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 2002.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
αγοριού. Η κηδεία του έγινε στις 25 Ιουνίου
2014 στο Ελαιόφυτο Αγρινίου.
• Σγός (ΤΜΤ)
Νικόλαος Ψιλόλιγνος
Γεννήθηκε το 1961 στη Μεθώνη Μεσσηνίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1979 (31η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και
μιας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 1 Ιουλίου 2014 στον
Ι.Ν. Υπαπαντής Καλαμάτας και η ταφή στο
Νεκροταφείο Καλαμάτας.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα
που σκέπασε τους αείμνηστους
συναδέλφους μας και στους οικείους τους
την εξ ύψους παρηγοριά.

Επικήδειος στον Ασμχο (ΤΕΑ) ε.α.
Πικράκη Γεώργιο
Επικήδειο λόγο εκ μέρους της ΕΑΑΑ/Παρ/τος Ηρακλείου,
ανέγνωσε ο
Σμχος ε.α. Γιακουμάκης Γεώργιος, Μέλος του Δ.Σ..
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιώργο,
Με θλίψη για το χαμό σου, η ΕΑΑΑ/Παρ. Ηρακλείου, που εκπροσωπώ σήμερα ως μέλος του Δ.Σ., που τόσο αγαπούσες, εκτιμούσες και σεβόσουνα, σε αποχαιρετά σεμνά, αποδίδοντας το σεβασμό και την εκτίμηση στο πρόσωπό σου, όπως σεμνός, έντιμος
και ήρεμος υπήρξες στην πορεία της στρατιωτικής σου καριέρας,
όπου σε γνωρίσαμε.
Από το όμορφο παραλιακό χωριό του Ρεθύμνου Μπαλί, από
όπου κατάγεσαι, γεννήθηκες το 1937. Εισήλθε στη Σ.Υ.Δ. της Πολεμικής Αεροπορίας το 1958 και μετά την αποφοίτησή σου από
τη Σχολή, τοποθετήθηκες σε διάφορες Πολεμικές Μονάδες της
Π.Α., 115ΠΜ, 114ΜΠ και 126ΣΜ από όπου και αποστρατεύτηκες
το 1987 με το βαθμό του Ασμχου.
Διακρίθηκες για την εντιμότητά σου, το ήθος σου, την ηρεμία
που σε διέκρινε, τις δίκαιες και σωστές αποφάσεις σου απέναντι
σε συναδέλφους.
Ως απόστρατος πλέον, συμμετείχες πρόθυμα και με χαρά μαζί
με την αγαπημένη σου σύζυγο, σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις
του Παραρτήματός μας, και με την πάροδο των χρόνων, κέρδισες τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων μας.
Στην προσωπική σου ζωή, παντρεύτηκες την Πηνελόπη, την
αγαπημένη σου Νέλλη, και αποκτήσατε δύο υπέροχα παιδιά, τον
αγαπημένο σου Βαγγέλη, (συνάελφος και αυτός) και την αγαπημένη σου κόρη Αθηνά. Στέκονται δίπλα σου περήφανα για τον
αγαπητό τους πατέρα. Ευτύχησες να γνωρίσεις και τα δύο αγγελούδια, τα εγγονάκια σου.
Όπως ήρεμος και ολιγόλογος ήσουνα αγαπητέ φίλε Γιώργο,
έτσι λιτά και σεμνά, κλείνουμε την ευγενική μας προσφώνηση
στο πρόσωπό σου με την υπόσχεση ότι δεν θα σε ξεχάσουμε.
Στην οικογένειά σου, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια, να είναι καλά να σε θυμούνται και ο καλός θεός μας, ας αναπαύσει την ευγενική σου ψυχή.
Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Γιώργο. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Αιωνία σου η Μνήμη.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Παραρτήματός μας, εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας.
Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Εμμ. Φρουδάκης
Σμχος ε.α.

ΕΚ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.

Η γωνιά του Πνευματικού Κεντρου
Κριτική στο βιβλίο του Συναδέλφου Υπτγου ε.α. Χρήστου Μπέλλου

Λ

ίγο πριν από τις γιορτές του Πάσχα, λάβαμε στην
ΕΑΑΑ από τον υποπτέραρχο ε.α. Χρήστο Μπέλλο, ένα
δέμα που περιείχε 25 δικά του βιβλία με τίτλο «Τελικά τι
είναι η ζωή;». Τα βιβλία αυτά μοιράσθηκαν σύμφωνα με
τις οδηγίες του.
Η ανάγνωσή του οδηγεί πιο κοντά στο δημιουργό μας
και στην επίγνωση του θαύματος της ζωής και της Ανάστασης.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα καλύτερα που κυκλοφορούν. Πιστεύουμε ότι είναι σχεδόν ισάξιο με την αριστουργηματική έκδοση του Τυπογραφείου των Ενόπλων
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΥΕΔ) με τίτλο «Το δικαίωμα να

είσαι Άνθρωπος». Ένα βιβλίο κοινωνικό, ψυχολογικό και πνευματικό με σκοπό να βοηθήσει
τους συνανθρώπους μας. Δίνει πάρα πολλά
μηνύματα προς τον αναγνώστη, ικανά να του
δημιουργήσουν σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με τα δικά του λάθη και τις
άστοχες επιλογές του.
Η καλή ανάγνωση του βιβλίου οδηγεί τον
αναγνώστη στο μαγικό ταξίδι της αναγνώρισης του εσώτερού του εαυτού, με σκοπό να
τον κάνει καλύτερο άνθρωπο και να του
βελτιώσει τη ζωή του. Μεταδίδει γνώσεις,

ηρεμία και ασφάλεια στον αναγνώστη. Είναι
ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από κάθε
σωστή οικογένεια.
Κύριε Μπέλλο, θερμά συγχαρητήρια για το
πολύ ωραίο βιβλίο σας αν και είναι το πρώτο
σας. Κάνατε περίφημη δουλειά και με πολύ
μεγάλο μεράκι. Το βιβλίο σας ήταν ένα μεγάλο
πασχαλινό δώρο και ευχαριστούμε και πάλι εκ
βάθους καρδίας, για το δώρο αυτό.
Εκ της ΕΑΑΑ

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

Ο χαρακτήρας των Ελλήνων
Ένα αρκετά ενδιαφέρον κείμενο από την εγκυκλοπαίδεια BRITANICA που περιγράφει τον χαρακτήρα των Ελλήνων

«Π

αρά τη σύνθετη προέλευσή τους, την ευρεία γεωγραφική εξάπλωσή τους και τα κοσμοπολίτικα ένστικτά
τους, οι σύγχρονοι Έλληνες είναι ένας αξιοσημείωτα ομοιογενής λαός, αισθητά διαφορετικός κατά τον χαρακτήρα από τους
γειτονικούς λαούς, ενωμένος από τον κοινό ενθουσιασμό για
τους εθνικούς στόχους και βαθύτατα πεπεισμένος για την ανωτερότητά του έναντι των άλλων εθνών.
Ο ξεχωριστός χαρακτήρας τους, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή τάση τους να αντιμετωπίζουν τους μη ελληνικούς
πληθυσμούς ως βαρβάρους, αντισταθμίζει, στην πραγματικότητα, τη μεγάλη ενέργεια και τον ζήλο τους στην αφομοίωση
άλλων φυλών.
Η προνομιακή θέση την οποία απέκτησαν ...οφειλόμενη στον
ανώτερο πολιτισμό τους, την ευελιξία τους, τον πλούτο τους
και το μονοπώλιο της εκκλησιαστικής εξουσίας, θα τους επέτρεπαν πιθανώς να εξελληνίσουν μονίμως το μεγαλύτερο
μέρος της Βαλκανικής, αν έδειχναν περισσότερη συμπάθεια
προς τις άλλες χριστιανικές φυλές.
Πάντα ως η πιο πολιτισμένη φυλή στην Ανατολή επηρέασαν
τον ένα μετά τον άλλο τους... κατακτητές τους και τα εντυπωσιακά πνευματικά τους χαρίσματα δικαίως τους εξασφάλισαν
μια λαμπρή θέση στο μέλλον.
Ο έντονος πατριωτικός ζήλος των Ελλήνων είναι συγκρίσιμος
με εκείνον των Ούγγρων. Δύναται να εκφυλισθεί σε αλαζονεία
και δυσανεξία. Ενίοτε τυφλώνει την κρίση τους και τους εμπλέκει σε απερίσκεπτα εγχειρήματα, αλλά παρ’ όλα αυτά περιέχει
την καλύτερη εγγύηση για την τελική επίτευξη των εθνικών
στόχων τους... Το πατριωτικό τους αίσθημα, δυστυχώς, υπόκειται στην εκμετάλλευση ιδιοτελών δημαγωγών και δημοσιογράφων, που ανταγωνίζονται στην υπερβολή των εθνικών
αξιώσεων και στην κολακεία της εθνικής ματαιοδοξίας.
Σε καμία άλλη χώρα το πάθος της πολιτικής δεν είναι τόσο
έντονο. Παθιασμένες πολιτικές συζητήσεις δίνουν και παίρνουν
στα καφενεία. Οι εφημερίδες, που είναι εξαιρετικά πολυάριθμες
και γενικώς μικρής αξίας, καταβροχθίζονται και κάθε κυβερνητικό
μέτρο επικρίνεται και αποδίδεται σε ιδιοτελή συμφέροντα.
Η επίδραση του Τύπου είναι τεράστια, ακόμη και τα γκαρσόνια
στα καφενεία και οι υπηρεσίες στα σπίτια έχουν τη δική τους εφημερίδα και συζητούν με άνεση τα πολιτικά προβλήματα της ημέρας.
Μεγάλο μέρος της ενέργειας του έθνους ξοδεύεται σε αυτό
τον διαρκή πολιτικό πυρετό, εκτρέπεται από πρακτικούς στόχους και, ούτως ειπείν, εξαερώνεται με τα λόγια. Η ανεξαρτησία της γνώμης και η κριτική τείνουν προς την απειθαρχία του
δημοσίου τομέα και έχει παρατηρηθεί ότι κάθε Έλληνας στρατιώτης είναι ένας στρατηγός και κάθε ναύτης ναύαρχος....
Μικρή είναι και η πειθαρχία στις τάξεις των πολιτικών κομμάτων, τα οποία δεν διατηρούν τη συνοχή τους χάρη σε κάποια
ξεκάθαρη αρχή, αλλά χάρη στην προσωπική επιρροή των ηγεσιών τους. Αποστασίες είναι συχνές και κατά κανόνα κάθε βου-

λευτής στο κοινοβούλιο διαπραγματεύεται τους όρους με τον
αρχηγό του.
Εξάλλου ο ανεξάρτητος χαρακτήρας των Ελλήνων, εύκολα
αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα
στη Βαλκανική χερσόνησο όπου μια κυβέρνηση δεν μπορεί να
υπολογίσει ότι μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία με επιβολή πειθαρχίας σε ψηφοφορίες.
Στις πολιτικές διαμάχες, ελάχιστοι είναι οι ενδοιασμοί, αλλά
επιθέσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή είναι σπάνιες. Η
αγάπη για τον ελεύθερο διάλογο είναι σύμφυτη με το βαθιά
ριζωμένο δημοκρατικό ένστικτο των Ελλήνων. Είναι στο φρόνημα ο πιο δημοκρατικός ευρωπαϊκός λαός, ούτε ίχνος λατινικού φεουδαλισμού επιζεί και αριστοκρατικές αξιώσεις
γελοιοποιούνται...
Οι Έλληνες επιδεικνύουν μεγάλη πνευματική ζωντάνια. Είναι
έξυπνοι, ερευνητικοί, πνευματώδεις και επινοητικοί, αλλά αβαθείς. Η παρατεταμένη πνευματική προσπάθεια και η ακρίβεια δεν
τους αρέσουν, η δε αποστροφή τους στη χειρωνακτική εργασία
είναι περισσότερο εμφανής. Ακόμη και οι αγρότες είναι μετρίως
εργατικοί. Άφθονες ευκαιρίες ξεκούρασης προσφέρουν οι εκκλησιαστικές εορτές.
Η επιθυμία για εκπαίδευση είναι έντονη ακόμη και στα χαμηλότερα στρώματα. Τα ρητορικά και λογοτεχνικά επιτεύγματα
ασκούν μεγάλη έλξη στην πλειονότητα από τα επιτεύγματα
στα πεδία της σύγχρονης επιστήμης. Ο αριθμός των προσώπων
που επιδιώκουν τη σταδιοδρομία στα επαγγέλματα του πνεύματος είναι υπερβολικός. Σχηματίζουν ένα τμήμα της κοινωνίας
που περισσεύει, ένα μορφωμένο προλεταριάτο, που προσκολλάται σε διάφορα κόμματα με την ελπίδα της κρατικής απασχόλησης και ξοδεύει την ύπαρξή του ασκόπως, περιφερόμενο
στα καφενεία και στους δρόμους όταν το κόμμα τους είναι
εκτός εξουσίας.
Από χαρακτήρα οι Έλληνες έχουν ζωντάνια, είναι εύχαρεις,
εύλογοι, προσεκτικοί, συμπαθητικοί, πρόσχαροι με τους ξένους, φιλόξενοι, προσηνείς με τους υπηρέτες ή τους οικείους
τους, ιδιαίτερα απλοί και λιτοί στη συμπεριφορά τους, φιλικοί
και ενωμένοι στην οικογενειακή τους ζωή...
Τα ελαττώματα των Ελλήνων, σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να
αποδοθούν στη μακροχρόνια υποταγή τους σε ξένες φυλές. Η
εξυπνάδα τους συχνά εκφυλίζεται σε πονηριά, η ευρηματικότητά τους σε ανειλικρίνεια, η λιτότητά τους σε απληστία και η
επινοητικότητά τους σε απάτη. Η ανεντιμότητα δεν είναι εθνικό
ελάττωμα, αλλά πολλοί που δεν θα καταδέχονταν να κλέψουν
δεν θα διστάσουν να καρπωθούν παράνομα κέρδη μέσω δολιότητας και παραπλάνησης. Πράγματι, η εξαπάτηση συχνά ασκείται
ανώφελα για την απλή πνευματική ικανοποίηση που παρέχει.
Στην οξύνοια των οικονομικών τους δοσοληψιών, οι Έλληνες
παροιμιωδώς υπερτερούν των Εβραίων, αλλά υπολείπονται
των Αρμενίων. Η αξιοσημείωτη ικανότητά τους στις επιχειρή-

σεις ορισμένες φορές βλάπτεται από την κοντόφθαλμη προσέγγισή τους,
που τους κάνει να επιδιώκουν το άμεσο κέρδος εις βάρος του
μακροπρόθεσμου. Η ματαιοδοξία και ο εγωισμός τους, που σημειώνεται, ακόμα και από τους πιο ευνοϊκά διακείμενους παρατηρητές, τους κάνει ζηλόφθονους, απαιτητικούς και
ευάλωτους στην κολακεία.
Από κοινού με άλλους νοτίους ευρωπαϊκούς λαούς, οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα ευέξαπτοι, ο εμπαθής χαρακτήρας τους
εύκολα προσβάλλεται από μικρές προκλήσεις και ασήμαντες
λογομαχίες συχνά καταλήγουν σε ανθρωποκτονίες. Είναι θρήσκοι, αλλά καθόλου φανατικοί, εκτός σε περιπτώσεις πολιτικόθρησκευτικών θεμάτων, που θίγουν τις εθνικές τους επιδιώξεις.
Γενικώς, οι Έλληνες μπορεί να περιγραφούν ως ένας έξυπνος, φιλόδοξος και ευρηματικός λαός, ικανός για μεγάλες
προσπάθειες και θυσίες, αλλά ελλιπής σε ορισμένα πιο στερεά
χαρακτηριστικά που οδηγούν στην εθνική μεγαλοσύνη».
Είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα συμφωνήσετε με τα περισσότερα σημεία της παραπάνω περιγραφής του χαρακτήρα των
Ελλήνων. Ξέρετε όμως ποιο είναι το τραγικό στην ιστορία αυτή;
Το παραπάνω λήμμα προέρχεται από την έκδοση της Encyclopedia Britannica του έτους 1910 -1911, δηλαδή πριν από περισσότερα από 100 χρόνια!
Όταν διάβασα το σημείωμα νόμιζα ότι ήταν παραποιημένο
και σαν άπιστος Θωμάς, μπήκα στο site της Britannica (ιδού, τι
μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία) και πιστοποίησα ότι ήταν
όντως αυτούσια μετάφραση από τις σελίδες 430 – 431, του 12ου
τόμου. Πέρασαν 100 χρόνια και παρά το ευρωπαϊκό λουστράρισμα
που αποκτήσαμε, στην ουσία έχουμε παραμείνει οι ίδιοι.
Ειδικά η επισήμανση για «ένα μορφωμένο προλεταριάτο, που
προσκολλάται σε διάφορα κόμματα με την ελπίδα της κρατικής
απασχόλησης» περιγράφει απόλυτα το πελατειακό κράτος.
Ακόμα, η αναφορά σε «ιδιοτελείς δημαγωγούς και δημοσιογράφους, που ανταγωνίζονται στην υπερβολή των εθνικών αξιώσεων και στην κολακεία της εθνικής ματαιοδοξίας» νομίζει
κανείς ότι φωτογραφίζει συγκεκριμένα σημερινά κόμματα και
πρόσωπα. Τέλος, η περιγραφή των κομμάτων, των βουλευτών
που εκβιάζουν, του Τύπου (που σήμερα περιλαμβάνει όλα τα
ΜΜΕ) λες και αναφέρεται στη σημερινή κατάσταση.
Ίσως έτσι να εξηγείται η παντελής άρνησή μας σε κάθε είδους αλλαγή ή μεταρρύθμιση που είναι απαραίτητη να γίνει,
διότι ενώ ουσιαστικά «ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί»
(όπως λέει και ένα παλιό τραγούδι), εμείς επιμένουμε να παραμένουμε στα ίδια και τα ίδια. Και στασιμότητα σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση και
περιθωριοποίηση.
Πηγή: από το Διαδίκτυο, του Α. Δρυμιώτη

Αδημοσίευτο κείμενο του Μάνου Χατζιδάκι...

“

Έρχεται στην επιφάνεια ...34 χρόνια μετά

...Ένα κείμενο προσωπικό, ιδιαίτερο, με έντονη στοιχεία
κριτικής και πολεμικής, έρχεται στην επιφάνεια 34 χρόνια
μετά, δια χειρός Μάνου Χατζιδάκι. Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης
το είχε γράψει στις 20 Μαΐου 1980 και το είχε γράψει όσο βρισκόταν στη Μελβούρνη.
Τρεις δεκαετίες μετά και με αφορμή τη συμπλήρωση των
20 ετών από τον θάνατό του, η εφημερίδα Νέος Κόσμος το
φέρνει στη δημοσιότητα. Ένα κείμενο που δείχνει το εύρος
της σκέψης του Μάνου Χατζιδάκι και την αντίθεσή του σε
κάθε μορφή ευτέλειας και ξεπεσμού.
Ο τίτλος του κειμένου-από τον ίδιο τον Μάνο Χατζιδάκιείναι «Βιογραφικό σε πρώτο προσωπικό»

Ακολουθεί το κείμενο:
«Βιογραφικό σε πρώτο προσωπικό.
Γεννήθηκα στις 23 Οκτώβρη του '25, στην Ξάνθη τη διατηρητέα κι όχι την άλλη τη φριχτή που χτίστηκε μεταγενέστερα
από τους μεταπολεμικούς της ενδοχώρας μετανάστες.
Η μητέρα μου ήταν από την Αδριανούπολη και ο πατέρας
μου απ' την Κρήτη. Με φέραν το '31 στην Αθήνα απ' όπου
έλαβα την Αττική παιδεία - όταν ακόμη υπήρχε στον τόπο
μας και Αττική και Παιδεία.
Είμαι λοιπόν γέννημα δύο ανθρώπων που δεν συνεργάστηκαν
ποτέ, εκτός απ' την στιγμή που αποφάσισαν την κατασκευή
μου. Γι' αυτό και περιέχω μέσα μου όλες τις δυσκολίες του
Θεού και όλες τις αντιθέσεις. Όμως η αστική μου συνείδηση,
μαζί με τη θητεία μου την Ευρωπαϊκή, φέραν έν' αποτέλεσμα
εντυπωσιακό. Εγινα τόσο ομαλός, έτσι που οι γύρω μου να
φαίνονται ως ανώμαλοι.
Η κατοχική περίοδος μου συνειδητοποίησε πως δεν χρειαζόμουν τα μαθήματα της Μουσικής, γιατί με καθιστούσαν
αισθηματικά ανάπηρο και ύπουλα μ' απομάκρυναν απ' τους
αρχικούς μου στόχους που ήταν: Να διοχετευθώ, να επικοινωνήσω και να εξαφανιστώ. Γι' αυτό και τα σταμάτησα ευθύς
μετά την κατοχή - σαν ήρθε η απελευθέρωση. Δεν σπούδασα

“

“Ε π ι θ υ μ ώ να έχω πολλά χρήματα
για να μπορώ να στέλνω «εις τον
διάβολον» - που λένε - κάθε εργασία
που δεν με σέβεται”

σε Ωδείο και συνεπώς δεν μοιάζω φυσιογνωμικά με μέλος
του γνωστού Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Ταξίδεψα πολύ. Κι' αυτό με βοήθησε ν' αντιληφθώ πως η
βλακεία δεν ήταν μόνο προϊόν του τόπου μας αποκλειστικό,
όπως περήφανα αποδεικνύουν συνεχώς οι Έλληνες σωβινιστές
και οι ντόπιοι εθνικιστές. Έτσι ενισχύθηκε η έμφυτη ελληνικότητά
μου και μίκραινε κατά πολύ ο ενθουσιασμός μου για τους αλλοδαπούς.
Έγραψα μουσική για το Θέατρο, για τον Κινηματογράφο και
τον Χορό. Παράλληλα έγραψα πολλά τραγούδια - δύο χιλιάδες
μέχρι στιγμής, - μέσ' απ' τα οποία ξεχωρίζω όλα όσα περιέχει
αυτή μου η συναυλία.
To 1966 βρέθηκα στην Αμερική, και επειδή χρωστούσα
στην ελληνική εφορία κάπου τρισήμιση εκατομμύρια δραχμές,
αναγκάστηκα να κατοικήσω εκεί ώσπου να τα εξοφλήσω.
Εξόφλησα τα χρέη μου το '72 κι' επέστρεψα στην Αθήνα,
για να κατασκευάσω το καφενείο με το όνομα «Πολύτροπο».
Ήρθε όμως ο τυφώνας που ονομάστηκε «Μεταπολίτευση»
με τις σειρήνες των γηπέδων και των σφαιριστηρίων και τους
χιλιάδες εκ των υστέρων αντιστασιακούς, που αγανακτισμένοι
τραγουδούσαν τραγούδια ενάντια στη Δικτατορία, και που με
αναγκάσανε να κλείσω το «Πολύτροπο», μ' ένα παθητικό περίπου πάλι των τρισήμιση εκατομμυρίων. Μοιραίος αριθμός.
Κι' έτσι απ' το '75 αρχίζει μια διάσημη «εποχή μου» που θα
την λέγαμε, για να την ξεχωρίσουμε η υπαλληλική, και που
με κατέστησε πάλι διάσιμο σ' όλους τους απληροφόρητους

συμπατριώτες
μου και σ' όσους
πίστεψαν πως τοποθετήθηκα χαρακτηριστικά στις
όποιες θέσεις της
δημόσιας ζωής.
Μέσα σ' αυτή που λέτε την περίοδο, προσπάθησα ανεπιτυχώς
είναι αλήθεια, να πραγματοποιήσω «ακριβές καφενειακές
ιδέες» πότε στην ΕΡΤ και πότε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και
οι δύο ετούτοι οργανισμοί βαθύτατα διαβρωμένοι και σαθροί
από τη γέννησή τους, κατάφεραν ν' αντισταθούν επιτυχώς
ώσπου στο τέλος να με νικήσουν «κατά κράτος». Παρ΄ όλα
αυτά, μέσα σε τούτον τον καιρό, γεννήθηκε η φιλελεύθερη
έννοια του ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και επιβλήθηκε σε ολόκληρο
τον τόπο.
Και καταστάλαγμα μέχρι στιγμής του βίου μου είναι:
Α δ ι α φ ο ρ ώ για την δόξα. Με φυλακίζει στα όρια που
εκείνη καθορίζει κι' όχι εγώ.
Π ι σ τ ε ύ ω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει κι όχι σ'
αυτό που μας διασκεδάζει και μας κολακεύει εις τας βιαίως
αποκτηθείσας συνήθειές μας.
Ε π ι θ υ μ ώ να έχω πολλά χρήματα για να μπορώ να
στέλνω «εις τον διάβολον» - πού λένε - κάθε εργασία που
δεν με σέβεται. Το ίδιο και τους ανθρώπους.
Π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα «επώνυμους»
πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, την σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία την πάσα
λογής χυδαιότητα καθώς και κάθε ηλίθιο του καιρού μου.
Aυτό το ρεσιτάλ είναι αποτέλεσμα πολύχρονης συνειδητής
προσπάθειας και μελέτη «υψηλού πάθους». Γι' αυτό και το
αφιερώνω στους φίλους μου.
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Μελβούρνη 20 Μαΐου 1980».

HτΑ
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Εκδήλωση τιμής στους πεσόντες Αεροπόρους
Τ

ην 22α Ιουνίου η ΕΑΑΑ τιμώσα την θυσίαν των Σγού
(Ι) Γεώργιου Ταγκαλάκη και Υπγού (Ι) Χαρίλαου Νεοχωρίτη, που έπεσαν κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου στο
όρος Βόρρα, κατέθεσε στέφανο στο χώρο στον οποίο
ευρίσκονται τα οστά τους.
Η εκδήλωση ήταν τριπλή (θεία λειτουργία στον παρακείμενο ναό του Αγίου Γεωργίου, Τρισάγιο στο χώρο
της θυσίας όπου ευρίσκονται τα οστά των Ηρώων και
κατάθεση στεφάνου από τον Αντιπρόεδρο (Ε) ε.α.
Κων/νο Δελλή ο οποίος απηύθηνε προς τους Ήρωες,
αλλά και τους παρευρισκομένους, ορισμένες σκέψεις
αναφορικά με τη θυσία των Ηρώων αεροπόρων.
Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν για πρώτη φορά ο κ.
Γιάννου Δημήτριος Δήμαρχος Εδέσσης και ο στρατηγός
Στούμπος Κων/νος ειδικός συνεργάτης του κ. Δημάρχου, οι οποίοι υποσχέθηκαν να κρατήσουν ζωντανή την ιεράν υποχρέωση σε συνεργασία με την ΕΑΑΑ και μετά το θάνατο των αδελφών Ταγκαλάκη, οι οποίες με
άριστο ενδιαφέρον επιμελούνται επί χρόνια, αυτή τη σεμνή τελετή και εδημιούργησαν αυτό το ιδιόκτητο καταπληκτικό περιβάλλον.

Στην εκδρομή / εκδήλωση συμμετείχαν 45 συνάδελφοι μετά ή άνευ συζύγων, οι οποίοι έμειναν πλήρως ευχαριστημένοι από την όλη οργάνωση (διανυκτέρευση
στη Έδεσσα - Θεσσαλονίκη). Η μετάβαση στο Βόρρα
έγινε με Van χωρητικότητας 16 ατόμων σε τρεις χωριστές διαδρομές, λόγω του δυσπρόσητου του χώρου της
θυσίας.
Η οργάνωση της εκδήλωσης από τον υπεύθυνο Ασμχο
ε.α. Κων. Ρώτα ήταν αρίστη.
Στη Μακεδονία μας ο πατριωτισμός των κατοίκων μαζί
με την πικρία τους για την εγκατάλειψη του κράτους,
ευρίσκονται στο απώγειο.
Οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας θέλουν υπηρέτες και πτωχούς, χωρίς παραγωγή, χωρίς βιομηχανία, χωρίς Εθνική
υπερηφάνεια. Θα τους το επιτρέψετε;; Κύριοι της Εξουσίας;; Εμείς ΟΧΙ!
Συνέλληνες κρατείστε ψηλά την Ελληνορθοδοξία μας και την Ελληνοχριστιανική
παράδοση μας.
ΕΑΑΑ

Επιμνημόσυνη Δέηση στους Ήρωες Αεροπόρους του Βόρρα (Καϊμακτσαλάν)

“Ε

ις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί Πάτρης” γράφει
λεμήσουμε και να θυσιασθούμε. Γι’ αυτό οι αρνητές
ο αθάνατος Όμηρος. Αυτό τον οιωνό πιστέψατε
της Ελληνορθοδοξίας προσπαθούν με κάθε τρόπο να
αθάνατοι αεροπόροι και δώσατε τη νεανική ζωή σας
μας επιβάλλουν τη λήθη του παρελθόντος και να μας
υπέρ της πολυαγαπημένης Πατρίδος μας. Γι’ αυτό
τροφοδοτήσουν με πολυπολιτισμικές ιδεολογίες.
εμείς σήμερα τιμούμε τη μνήμη σας. Αυτός ο οιωνός
Αγαπημένοι μας Ήρωες Σμηναγέ Γεώργιε Ταγκαλάκη
το αμύνεσθαι περί της Ελληνορθόδοξης πατρίδος μας
και Υποσμηναγέ Χαρίλαε Νεοχωρήτη είσαστε οι τηείναι ο άριστος οιωνός στον οποίο πιστέψατε. Γι’ αυτό
λαυγείς αστέρες που μας οδηγείτε στον γνήσιο Ελληγίνατε Ήρωες και ως ήρωες γίνατε αθάνατοι. Τιμήσατε
νορθόδοξο δρόμο. Όπως εσείς το πράξατε με τον
τη Πολεμική μας Αεροπορία και η Πολεμική μας Αεροίδιο τρόπο θα το πράξουμε και εμείς.
πορία σας ανταποδίδει σήμερα αυτήν τη τιμή.
Αιώνια σας η μνήμη άξια τέκνα Ελληνορθοδόξων
Πρέπει για όλους εμάς να γίνετε παράδειγμα ότι το
γονέων.
αμύνεισθαι ή το μάχεσθαι και το θνήσκειν για πολιτικές
Όμως επειδή ενώπιων των αθάνατων ψυχών σας
ιδεολογίες δεν είναι άριστος οιωνός. Οι πολιτικές ιδεεμείς οι ζώντες πρέπει να μιλάμε την αλήθεια οφείλουμε
ολογίες απαξιώνονται από τα πράγματα και τα γεγονότα.
να ομολογήσουμε ότι δε μας δίδαξατε τίποτε με τη
Μόνο η Ελληνορθόδοξη ιδεολογία της Παθυσία σας, αφού συνεχίζουμε να επιβρατρίδος μας παραμένει και θα παραμένει
βεύουμε αυτούς που μας πρόδωσαν και
αιώνια και αναλλοίωτη.
μας προδίδουν συνεχώς, χωρίς ούτε μια
Οι αδελφές του Σμηναγού (Ι) Γεωργίου Ταγκαλάκη, ευχαριστούν θερμά τον
Η ένδοξη πατρίδα μας, η Ελλάδα μας
στιγμή να γίνουμε επιτέλους μυαλωμένα
πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., για την άρτια οργάνωση της τελετής του μνημογια 3000 χρόνια παραμένει μία ιδεολογία
παιδιά.
σύνου στον τόπο της θυσίας του αδελφού τους, του Γεωργίου και του συμποαναλλοίωτη, αμετάβλητη, αθάνατη. Η Ελλεμιστή Υποσμηναγού Χαρ. Νεοχωρίτη.
Κωνσταντίνος Δελλής
ληνορθόδοξη ιδεολογία παραμένει αμεΕπίσης, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς όλους, τους εκλεκτούς συναΥποπτέραρχος ε.α.
τάβλητη για περίπου 1700 χρόνια. Γι’ αυτήν
δέλφους
και
τις
συζύγους
τους,
που
συμμετείχαν
στην
ιερή
τελετή
της
Θείας
Αντιπρόεδρος
ΕΑΑΑ
την ιδεολογία πολεμήσατε και προτρέπετε
λειτουργίας
και
του
μνημοσύνου.
με το παράδειγμα σας όλους εμάς να ποΑδελφές Ταγκαλάκη

Ευχαριστήριον

Χ ρ ο νι κό Πολ εμ ικ ής Α ερ οπ ορ ί ας
• 16 Aυγούστου 1913: Η πόλη της Θεσσαλονίκης ορίζεται ως η έδρα του «ΛΟΧΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» που υπήγετο στο Μηχανικό και τελούσε υπό τις διαταγές του Διοικητή του
Γ’ Σώματος Στρατού.
• 28 Aυγούστου 1917: Με σχετικό Β.Δ. καθορίζονται τα διακριτικά σήματα των Ελληνικών Αερ/φών, όπως τούτα επροτάθηκαν από τους τότε συμμάχους, με σκοπό την
διάκριση των φιλίων Αερ/φών. Οι γνωστοί μας επάλληλοι κύκλοι (μπλε-άσπρο-μπλε)

ΑΥΓΟΥ
ΣΤΟΣ

για την άτρακτο και τις πτέρυγες ως και οι κάθετες (ταινίες) στο πηδάλιο
διευθύνσεως, χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα.
• 24 Αυγούστου 1949: 18 Αφη τύπου HELLDIVERS καθέτου βομβαρδισμού HELLDIVER CURTISS SB2C-S από τα 51
που τότε παρελήφθησαν, εκτελούν τον πρώτο τους
βομβαρδισμό στο ΓΡΑΜΜΟ (περίοδος εμφύλιου) με καταπληκτικά αποτελέσματα. Στην πολεμική μας αεροπορία χρησιμοποιήθηκαν από το 1949 έως και το 1953.
• Αύγουστος 1957: Συγκροτείται το δεύτερο Ακροβατικό Σμήνος, γνωστό ως «ACRO
TEAM» με αεροσκάφη F-86E SABRE της 341 Μοίρας Αναχαίτισης Ημέρας (ΜΑΗ) με
έδρα την 114ΠΜ (Τανάγρα). Διοικητής Μοίρας και Αρχηγός του Ακροβατικού Σμήνους
είναι ο Επισμηναγός (Ι) Ηλίας Τσαμουσόπουλος και χειριστές του Ακροβατικού Σμήνους οι Υποσμηναγός (Ι) Ανδρέου Φραγκοπανάγος, Κων/νος Αδάμ και Ανθυποσμηναγοί (Ι) Φίλιππος Κόλλιας και Νικ. Πατήρης.
• Αύγουστος 1964: Επανασυγκροτείται η 338 Μ Δ/Β με έδρα την 115ΠΜ (Κρήτη0 και
εξοπλίζεται με αεροσκάφη F-84F, ενώ τον Ιούνιο του 1974 μετασταθμεύει στην
117πμ, εφοδιασθείσα ταυτόχρονα με τα νεοπαραληφθέντα μαχητικά Αεροσκάφη
F4E Phantom II.
• 4 Aυγούστου 1975: Προσγειώνονται στο Α/Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (114ΤΜ) τα πρώτα Αφη,
δεύτερης γενιάς, MIRAGE F-1, τα οποία εντάχθηκαν στην 342 ΜΠΚ. Μετά από 28 χρόνια συνεχούς δράσεως αποσύρθηκαν το 2003.

