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χρόνια
ΕΑΑΑ

Ευχές στη νέα Πολιτική
Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ
0 Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης, Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ και τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΑ
εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στη νέα ηγεσία του ΥΠΕΘΑ (ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ) με την ευκαιρία της
ανάληψης των καθηκόντων τους και τους εύχονται
κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι προηγούμενες υποσχέσεις που μας έδωσε ο κ. ΥΕΘΑ θα υλοποιηθούν
στο έπακρον, δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Περιμένουμε αυτή τη φορά να τα κάνετε πράξη
κύριε Υπουργέ.
ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΑ

Εκδήλωση για την
71η Επέτειο της
Μάχης του Ρίμινι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ 15/11/2015
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Ε

πισημαίνεται ότι μετά από Απόφαση του Δ.Σ. τα
ονόματα των υποψηφίων δημοσιεύονται στην ΗτΑ,
χωρίς τον προβλεπόμενο από το νόμο έλεγχο νομιμότητας των υποψηφίων, λόγω των προκυψάντων νομικών ερωτημάτων, που άπτονται γνωμοδότησης του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
(Έγγραφο προς ΝΣΚ δημοσιεύεται παρακάτω).
Ο έλεγχος νομιμότητας θα γίνει μετά την γνωμοδότηση του ΝΣΚ είτε πριν τις εκλογές είτε μετά και θα
ενημερωθούν οι υποψήφιοι, ο ΥΕΘΑ και το ΓΕΑ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΑΛΩ Η ΘΡΑΚΗ!

Τ

ην Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015 τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο ελληνικό κοιμητήριο του Ριτσιόνε στο Ρίμινι της Ιταλίας, προς απόδοση φόρου
τιμής και μνήμης στους πεσόντες Έλληνες Αξιωματικούς
και Οπλίτες της ΙΙΙης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας.

1945-2015

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

Η

κάλπη των εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου τελικά
«γέννησε». Και στην περίπτωση της Θράκης το
«βρέφος» έχει χαρακτηριστικά ενός πολιτικού τέρατος.
Κανένας χριστιανός Βουλευτής δεν εξελέγη στην περιοχή της Ροδόπης, λόγω του εκλογικού νόμου και
των μεθοδεύσεων του Τουρκικού Προξενείου.
Δεν υπάρχει εκπροσώπηση των χριστιανών κατοίκων της περιοχής για πρώτη φορά.
Συνέχεια στη σελίδα 11
Το Ελληνικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο Ριτσιόνε-Ρίμινι.
Με το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης, έλαβε
χώρα Προσκλητήριο Νεκρών και χαιρετισμός από το
Δντη ΔΕΠΑΘΑ, Ανχη (ΠΖ) κ. Δεληγιάννη Απόστολο.
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Απαιτείται άμεσα μια μακρόπνοη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική για την
αντιμετώπιση της νόμιμης και ειδικότερα της παράνομης μετανάστευσης πρίν είναι αργά για εμάς
τους Έλληνες και τη χώρα μας.
Η λύση κύριε Υπουργέ δεν είναι να τους αφήνουμε
ελεύθερους στην Ομόνοια, στο Πεδίο του Άρεως
και στην Πλατεία Βικτωρίας!! Δεν πάει άλλο.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

✒

Τ

Ορκωμοσία Νέων Ανθυποσμηναγών
της Σχολής Ικάρων

ην Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία
των νέων Ανθυποσμηναγών της Σχολής Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.
Τα ξίφη στους νέους Ανθυποσμηναγούς επέδωσε η Αυτού
Εξοχότης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνου
Καμμένου και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
(ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Βαΐτση.
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

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

Ε.Α.Α.Α.

HτΑ

2
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EKΔΟΤΗΣ
Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή

Ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ

πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ), προσκαλούν τα μέλη του σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα
10:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων ΔΑΙΔΑΛΟΣ του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, Ρεθύμνου 2, Αθήνα με θέματα:
α/ Αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου, σύμφωνα με τα Άρθρα 26, 27, 28 & 29 του ισχύοντος Καταστατικού.
β/ Επικαιροποίηση των τροποποιήσεων του καταστατικού που αποφασίστηκαν στην ΓΣ της 2-12-2012 και κωδικοποίηση αυτού.
γ/ Παροχή Εξουσιοδότησης στο νέο ΔΣ για δημοσίευση τροποποιήσεων καταστατικού και καταχώρησή τους στο σχετικό βιβλίο του
πρωτοδικείου.
Η διάθεση της αίθουσας για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης
είναι ευγενική χορηγία του Προέδρου του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και εν αποστρατεία συναδέλφου μας κ. Κωνσταντίνου Καρκανιά
της 14ης σειράς ΣΜΑ.
Στη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκτενής ενημέρωση από εκπρόσωπο του δικηγορικού γραφείου «Ροδάνθη Π. ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ & Συνεργάτες» σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην απόρριψη της
αίτησης δημοσίευσης του από 2-12-2013 τροποποιημένου καταστατικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ και
την εξελεγκτική επιτροπή θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού να είναι ταμιακώς εντάξει, ενώ οι κατ’ άρθρο 27 υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως, μέχρις δύο ημέρες πριν την
διενέργεια των αρχαιρεσιών.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η κατά το νόμο απαρτία η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα την επόμενη Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015.

Η κατά το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή των μελών στις αρχαιρεσίες
και την Συνέλευση ευνοεί την βιωσιμότητα και την επίτευξη των σκοπών
του συλλόγου.
το ΔΣ του ΕΣΜΑ

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης
της 29ης Νοεμβρίου 2015 έχει ως εξής:
10:00

-Πέρας προσέλευσης – Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

10:00 – 12:00 -Απολογισμός / Πεπραγμένα Συλλόγου Προηγούμενου Έτους.
-Παρουσίαση / Έγκριση Οικονομικής Κατάστασης Συλλόγου
και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
-Ενημέρωση επί της διαδικασίας απόρριψης του τροποποιημένου
καταστατικού-Επικαιροποίηση Τροποποιήσεων.
-Εισαγωγή Θεμάτων προς Συζήτηση
-Συζήτηση και Λήψη Αποφάσεων.
12:00 – 12:15 -Διάλλειμα
12:15 – 14:00 Διενέργεια Αρχαιρεσιών
-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
-Ψηφοφορία για την Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
14:00

-Πέρας Συνέλευσης

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

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός ε.α. (ΥΟΚ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333
Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459
Τηλ. Λέσχης: 2310-269033
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2
Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323
e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας
Τσιριγώτη 7 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-23339 Fax: 22210-75666
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε στις
4/10/2015 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 9/10/2015.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Ο

Πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΑΑΑ εκφράζουν
τα Θερμά τους συγχαρητήρια για την
εκλογή των κατωτέρω Συναδέλφων ως βουλευτών και τους εύχεται καλή δύναμη και

καλή επιτυχία στο έργο τους:
α. Υποστράτηγου Νικόλαου Τόσκα στη Β’
Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών με το ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΑΑΑ
Δυστυχώς, παρά τις πολυετείς προσπάθειες της ΕΑΑΑ, για υποστήριξη του θέματος κατοικίας για τα Μέλη μας και την τελευταία
υπόμνησή μας προς ΓΕΑ για «Οικιστική Ένωση», (ΗτΑ Ιουν) και παρά
την αντίθετη εισήγηση του ΔΣ ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, η τελική απόφαση ΓΕΑ
(προφορική μας ενημέρωση 15/9) είναι: Κατάργηση του ΟΣΜΑΑ και
ένταξη στο ΥΠ. ΟΙΚ. με την ιδιότητα Ιδιωτικού Συνεταιρισμού.
Οι επιπτώσεις: Οικονομικές, οικιστικές και ψυχολογικές είναι πολλές
και ανεξέλεγκτες.
Ως ΕΑΑΑ δεσμευόμαστε να υποδείξουμε επόμενα βήματα μέσα
στα πλαίσια ενεργητικότητας και νομιμότητας. Και καλούμε τα
Μέλη μας να είναι αυξημένα ενεργά, ήτοι να τηρούνται ενήμερα
(ΗτΑ-ιστοσελίδα ΕΑΑΑ) και κυρίως τα Μέλη Οικοπεδούχοι Καρύστου να απαιτούν την νομιμότητα μελλοντικών χειρισμών & αποφάσεων.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές
και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 600 λέξεις,
οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα,
σε ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και
συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν
την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

β. Σμηναγού Αθανάσιου Καββαδά, αποφοίτου
της 33ης σειράς Σ.Τ.Υ.Α στην μονοεδρική
της Λευκάδος με το ψηφοδέλτιο της Νέας
Δημοκρατίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για Οδοντιατρική – Οδοντοθεραπευτική
Περίθαλψη στο 251ΓΝΑ
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι σύμφωνα με Μόνιμη Διαταγή του
251ΓΝΑ (ΔΓΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 8 – 5/15) για τα παρακάτω:
α. Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες καταβάλουν σαν συμμετοχή
το 50% των αναγραφομένων τιμών του κρατικού τιμολογίου.
β. Στις υπόλοιπες εργασίες, οδοντοπροσθετικές, ορθοδοντικές
κ.λπ. καταβάλουν ως συμμετοχή το 100% των αναγραφομένων τιμών
του κρατικού τιμολογίου.
Τα μέλη των οικογενειών καταβάλουν ως συμμετοχή το 100% των
αναγραφομένων τιμών του κρατικού τιμολογίου.
Περισσότερες πληροφορίες στον υπεύθυνο θεμάτων υγείας της
ΕΑΑΑ, Σμήναρχο ε.α. Ανδρέα Ανδρικόπουλο τηλ. 6983510204, ή στο
251ΓΝΑ.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες
ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην
εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι τις 5
εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η οποία
εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί
το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι
συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά
η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση
αποφασίζει το Δ.Σ.. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ANAKOINΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΑΑΑ

Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου Μαθητού (ΒΑΜ)
Σχολικού Έτους 2014-2015
1. Ανακοινώνεται στα Μέλη της ΕΑΑΑ, ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή
και ώρα 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πν. Κέντρου Ένωσής μας
(Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού
έτους 2014-2015 για τα τέκνα οικογενειών Αποστράτων Αξ/κών Αεροπορίας.
Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Τα τέκνα των μελών μας να είναι αριστούχα της Β’ και Γ’ Τάξεως Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας (τα Τεχνικά Λύκεια αποκλείονται), με Μ.Ο.
βαθμολογίας 18,1 και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουργείου
Παιδείας.
2. Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται με απόφαση
του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό ποσό 320,00 € το
οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του βραβευμένου μαθητή από το
ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.
Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση από τον νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνας - πατέρας - μητέρα), όπως το υπόδειγμα στο τέλος της ανακοίνωσης.
2. Βεβαίωση του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία
θα εμφαίνεται ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ». (Δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκείου), ή υποβολή φ/αντιγράφου
του Αποδεικτικού Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού του τέκνου και σε περίπτωση μή υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτ/γραφο Οικογενειακού Λογαριασμού στο οποίο θα υπάρχει
και το όνομα του τέκνου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599 στον οποίο ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικ/κό
Λογ/σμό.
4. Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών μέχρι 13 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία της Ενωσης / Γραμματεία (3ος όροφος).
5. Παρακαλούμε όπως τηρηθεί η ημερομηνία παραγράφου 4 προκειμένου υποβάλλουμε στο ΓΕΑ το σύνολο των προς βράβευση μαθητών για έγκριση του αντίστοιχου
κονδυλίου.
6. Για κάθε διευκρινιστική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Σμχο ε.α.
κ. Ηλία Σβάρνα. Τηλ. 6983523547 ή στο Γρ. Οικονομικού της ΕΑΑΑ τηλ. 210 3820271
εσωτ. 28.
Πν. Κέντρο/ΕΑΑΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ: ΕΑΑΑ
Χαλκοκονδύλη 5
Αθήνα Τ.Κ. 10677

Αθήνα ..................
Αίτηση

Του (βαθμός) .......................... (ε.α.)
(Όνοματεπώνυμο) ............................... (Α.Μ.) .............
(Διεύθυνση) ......................................................................
Τηλ. ................................... Κιν. ........................................
Θέμα: Βράβευση Αριστούχου Μαθητού/τρίας Σχολικού Έτους 2014-2015
1. Σας γνωρίζω ότι τυγχάνω νόμιμος Επίτροπος (κηδεμόνας-πατέρας-μητέρα)*
του /της ..................................... αποφοίτου μαθητού/τρίας, ο/η οποίος/α αποφοίτησε
από την Γ’ τάξη του .............. Δημοσίου/Ιδιωτικού* Λυκείου .....................................
με ΑΡΙΣΤΑ και Μ.Ο. ..............., ή προήχθη από την Β’ στην Γ’ τάξη του ................
Δημοσίου/Ιδιωτικού* Λυκείου .................................... με ΑΡΙΣΤΑ και Μ.Ο. ..........
2. Συνημμένα σας υποβάλλω Βεβαίωση του ....... Δημοσίου/Ιδιωτικού* Λυκείου
................................ στην οποία εμφαίνεται ο Μ.Ο. βαθμολογίας του/της προς
βράβευση.
3. Επίσης, το τιμητικό δίπλωμα να αποσταλεί στο Παράρτημα .......................................
ή στη διεύθυνση ....................................................................
Ο/Η Αιτών/ούσα
(υπογραφή)
* διαγράφεται ανάλογα

E KΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΑΚΕΛΑΚΟΥ

Σ

12th WORLD CONGRESS
of BIOLOGICAL PSYCHIATRY IN ATHENS

το παγκόσμιο συνέδριο που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής από 14-17 Ιουνίου2015 η επίσημη έναρξη του Συνεδριου έγινε με την προβολή οπτικοακουστικού έργου του Σαράντου Σακελάκου βασισμένο στις δημιουργίες τωη δύο
μεγάλων Ελλήνων ποιητών ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ και ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ που αναφέρονται στην Ελλάδα.
Ο ψυχίατρος κύριος Κωνσταντίνος Σολδάτος καθηγητής Πανεπιστημίου εζήτησε από τον Σαράντο λάτρη της ομορφιάς των Ελλαδικών χώρων και των διάσπαρτων αρχαίων μνημίων στον τόπο μας την δημιουργία του εν λόγω έργου
διαρκείας 4 λεπτών 38 δευτερολέπτων η προβολή του οποίου ύμνος προς την
Ελλάδα εντυπωσίασε τους εκατοντάδες επιστημόνες του παγκόσμιου συνεδρίου.
Στο έργο ακούγονται οι παρακάτω στίχοι της ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ που απαγγέλει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ με μουσική υπόκρουση του ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
Αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα.
Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή.
Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια.
Σφίγγει στό φως τις ορφανές ελιές του και τα αμπέλια του.
Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό παρά μονάχα φως.
Ευχαριστούμε τον Κύριο Σολδάτο που επέλεξε για την δημιουργία του προβληθέντος έργου στο παγκόσμιο συνέδριο τον δικό μας Σαράντο που του αξίζουν
πολλά ΕΥΓΕ για την επί εικοσαετίαν προβολή παρόμοιων εθνικων έργων εντός
και εκτός Ελλάδος και τις πρόσφατες δημιουργίες του για τα 70 χρόνια της ΕΑΑΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνω την αποστολή των παραπάνω επτά στίχων της ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ στους ευροβουλευτές τη κεντρικης και βορειοανατολικής Ευρώπης λόγω
επικαιρότητας αλλά πιστεύω ότι για την κατανόηση των περικλειωμένων πρέπει
να παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο.
Πάνος Μερτίκας
Σμχος ε.α. 1ης σειράς ΣΤΥΑ
Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣ

Ετήσιες εκδηλώσεις προς τιμήν του

ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ
στη Βασιλειάδα Καστοριάς και
Προσκυνηματική Επίσκεψη στο Οχυρό Ρούπελ

Το Πρόγραμμα, άνευ απροόπτου, θα
είναι:
1η ημέρα: Παρασκευή 30/10. Αθήνα Σκοτίνα - Σέρρες - Λίμνη Κερκίνη.
2η ημέρα: Σάββατο 31/10. Οχυρό Ρούπελ
- Προμαχώνας - Βουλγαρία (βόλτα στο Πετρίτσι ή Σαντάνσκι) - Καστοριά.
3η ημέρα: Κυριακή 1/11. Καστοριά - Βασιλειάδα (εκδηλώσεις) - βόλτα στην Κυψέλη, πλησίον Νεστόριου (όρος Βόιο) Καστοριά.
4η ημέρα: Δευτέρα 2/11. Καστοριά - Καλαμπάκα - Αθήνα.
Για τυχόν αλλαγές προγράμματος, ως
προς τους προορισμούς, το Πρακτορείο και
το κόστος της εκδρομής, οι ενδιαφερόμενοι
θα ενημερωθούν στα γραφεία της ΕΑΑΑ.
Για το σκοπό αυτό, όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν, να το δηλώσουν έγκαιρα
στους υπεύθυνους της εκδρομής: Ασμχο
Κων/νο Ρώτα, τηλ. 6983506596 και Σμχο
ε.α. Αν. Ανδρικόπουλο, τηλ. 6983510204.

Το κόστος της εκδρομής δεν έχει ακόμη
καθορισθεί, εν αναμονή προσφορών από
Πρακτορεία Τουρισμού.
Πληροφορίες στην Επιτροπή: Υπτχος ε.α.
Κων. Δελλής, Σμχος ε.α. Αν. Ανδρικόπουλος
και Ασμχος ε.α. Κων. Ρώτας.
Χρειάζεται νέου τύπου Ταυτότητα ή Διαβατήριο εάν πάμε Βουλγαρία.
ΕΑΑΑ

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

HτΑ
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ορκωμοσία Νέων Ανθυποσμηναγών
της Σχολής Ικάρων

Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής
Καθηκόντων Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Τ

ην Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης
– παραλαβής καθηκόντων Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
από τον Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο στο Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ, στις
εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ),
στη Βάρη Αττικής.
Στην τελετή παρέστησαν ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ.
Ιωάννης Γιάγκος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ.
Χρήστος Ζώης, οι Αρχηγοί των
Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων ξένων κρατών, Επίτιμοι Αρχηγοί
καθώς και Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κων. Ιατρίδης Επίτιμος Δκτης
ΔΑΥ και το ΔΣ/ΕΑΑΑ συγχαίρουν τον νέο Α/ΓΕΕΘΑ και του εύχονται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει για τις ΕΔ την κρίσιμη αυτή περίοδο .
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Συνέχεια από τη σελιδα 1
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους,
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
κ. Δημήτρης Βίτσας, ο Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, κ. Νίκος Τόσκας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),
Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου
και Ωρωπού, κ. Κύριλλος, oι Πρέσβεις των
χωρών των αλλοδαπών Ανθυποσμηναγών,
οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού
και Στρατού, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ,
κ. Γιάννης Ταφύλλης, Εκπρόσωποι των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
του Πυροσβεστικού Σώματος και του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Ανώτατοι Αξιωματικοί της
Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσωπείες Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ
και ΓΕΑ, εκπρόσωποι των δικαστικών και θρησκευτικών Αρχών, αντιπροσωπείες ξένων
χωρών, συγγενείς και φίλοι των νέων Ανθυποσμηναγών.
Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν δέκα τρεις
(113) Ανθυποσμηναγοί, εκ των οποίων εκατόν
τέσσερις (104) από την Ελλάδα, τρεις (3)
από την Κύπρο, τρεις (3) από την Ιορδανία,
δύο (2) από τη Λιβύη και ένας (1) από το
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Μαυροβούνιο.

Εκδήλωση για την 71η Επέτειο της Μάχης του Ρίμινι
Συνέχεια από τη σελιδα 1
Η ομιλία για την εκδήλωση εκφωνήθηκε από τον Δκτή
της 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας (ΡΙΜΙΝΙ), Ταξχο (ΠΖ) κ. Κων/νο
Κοτανίδη.
Η Ε.Α.Α.Α. συμμετείχε
με αντιπροσωπεία Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο, τον
Σμχο εα Ηλία Σβάρνα και
τον Ασμχο εα Κων. Ρώτα.
Στεφάνι κατέθεσε ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κων. Ιατρίδης Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ.
Η επιμνημόσυνη δέηση
ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και
την ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Ελλάδος και Ιταλίας.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Περιληπτική δράση της ΙΙΙης Ελληνικής
Ορεινής Ταξιαρχίας στην Ιταλία
01-01-44: Συγκρότηση ΙΙΙης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στο Λίβανο με Διοικητή τον Συνταγματάρχη
Θρασύβουλο Τσακαλώτο.
05-08-44: Αναχώρηση Ταξιαρχίας από Χάιφα για
Ιταλία.
11-08-44: Αποβίβαση στον Τάραντα της Ιταλίας και
υπαγωγή υπό τας Δγάς της ΙΙας Νοεζηλανδικής Μεραρχίας του Φιλέλληνα Στρατηγού Φράϋμπεργκ.
23-08-44: Έναρξη μίας ιστορικής διαδρομής 650
χλμ. της Ταξιαρχίας και της Ελληνικής Σημαίας επί Ιταλικού εδάφους.
05-09-44: Υπαγωγή υπό τας Δγάς της Vης Καναδικής Μεραρχίας στην Σάντα Μαρία Πιετράφικα.

09-09-44: Συμμετοχή της ΙΙΙης Ελληνικής Ορεινής
Ταξιαρχίας στις επιχειρήσεις.
14-09-44: Έναρξη επίθεσης για κατάληψη του Ρίμινι. Τις πρωινές ώρες έγινε κατάληψη του αεροδρομίου του Ρίμινι. Παράδοση πόλεως.
27-09-44: Διάβαση Ποταμού Ρουβίκωνα - Κατάληψη
της πόλης Μπελάρια.
19-10-44: Λήψη αποφάσεως επαναπατρισμού της
Ταξιαρχίας.
08-11-44: Αποβίβαση Ταξιαρχίας στον Πειραιά.
Σύνολο Απωλειών κατά τις επιχειρήσεις: Νεκροί 146,
από τους οποίους οι 116 ενταφιάστηκαν στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο του Ριτσιόνε. Τραυματίες 310.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ της Π.Α.
Τ

ην Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, στον χώρο του
Ελληνικού Στρατιωτικού Κοιμητηρίου στο Riccione
κοντά στο Rimini, έγινε η επιμνημόσυνη δέηση για
τους πεσόντες Έλληνες πολεμιστές στην Ιταλία το
1944, τελετή που
διοργανώνει κάθε
χρόνο η Διεύθυνση
Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών
Θυμάτων & Αναπήρων (ΔΕΠΑΘΑ).
Ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας
(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.) εκπροσωπήθηκε από
το Γεν. Γραμματέα
του ΔΣ κ. Γιάγκο
Βουτσινά, ο οποίος

κατέθεσε στέφανο
προς τιμή των νεκρών.
Θυμίζουμε ότι οι
Μοίρες της Ελληνικής
Αεροπορίας
13ηΜΕΒ και 335, 336
ΕΜΔ πολέμησαν από
το Μάιο έως το Νοέμβριο του 1944 στον ουρανό της

Αδριατικής για την
απελευθέρωση της
πατρίδας μας και της
Ευρώπης από το Ναζισμό έχοντας βάση τα
α/δ Biferno, Canne,
Nuova και Pescara και
ενταγμένες στη Balkan
Air Force της RAF.
Οι Έλληνες αεροπόροι που
έπεσαν εκεί είναι οι:
- Επγος Κοττάς Επαμεινώνδας
- Επγος Λιακέας Περικλής
- Επγος Οικονομίδης Ελευθέριος
- Επγος Παπαντωνίου Γιάννος
- Σγος Ακοκαλίδης Γεώργιος
- Υπγος Παπαιωάννου Γεώργιος
- Ενιας Δάνδουλης Κων/νος
- Ενιας Κολλάρος Ιωάννης
- Ενιας Κοπέγκος Αλέξανδρος
- Ενιας Φωτόπουλος Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 θα γίνει Επίσκεψη
στις Μοίρες Ε/Π της Π.Α. στην 112ΠΜ 358ΜΕΔ & 384ΜΕΔ.
Πούλμαν του Συνδέσμου αναχωρεί από ΕΑΑΑ στις 8:30 και
από ΥΕΘΑ στις 9:00.
- Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, ώρα 10:30-13:30,
ημερίδα στα γραφεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ με θέμα «Απόκτηση
και Χρήση των Ελικοπτέρων από την Πολεμική Αεροπορία».
Παρακαλούνται οι αεροπόροι που θέλουν να καταθέσουν
τις προσωπικές τους αναμνήσεις σχετικά με τα Ε/Π να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας κιν. 6983511547 ή με
email: pasybeta@gmail.com
- Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), ώρα 20:30, θα γιορτάσουμε
την 71η επέτειο της επιστροφής των Πολεμικών Μοιρών
της Αεροπορίας στην ελεύθερη Ελλάδα που έγινε στις 14
Νοεμβρίου του 1944.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στις εκδηλώσεις στα γραφεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ που βρίσκονται
στον τρίτο όροφο του κτηρίου του Αεροδικείου, στην οδό
Δημ. Σούτσου 40 - Αμπελόκηποι - (τηλ. 2106422730 &
2108705197). Τα γραφεία μας είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα,
Τετάρτη και Παρασκευή από 10:30 έως 13:30.

Δωρέα υπέρ ΠΑΣΥΒΕΤΑ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας, έλαβε τις παρακάτω ενισχύσεις για το έργο του:
• Από το φίλο του Συνδέσμου στις ΗΠΑ Ιωάννη Σκούμπη το ποσό των 1.000,00 USD για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου.
• Από τον Βετεράνο του 13ου Σμήνους Κορέας Λάμπη Μανουσαρίδη, που κατοικεί εδώ και πολλά χρόνια στην Αυστραλία,
το ποσό των 100,00 AUSD για την ενίσχυση του Συνδέσμου.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
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Αλήθειες που πρέπει να ειπωθούν

ρισμένοι συνάδελφοι αναφέρουν στα Βιογραφικά
τους και προτείνουν ενέργειες βελτιωτικές ή διορθωτικές, οι οποίες ήδη έχουν υλοποιηθεί από το
ΔΣ/ΕΑΑΑ, ενώ άλλες ευρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός
που δείχνει ότι, ή δεν έχουν ενημερωθεί παρόλο που
έχουν δημοσιευτεί στην ΗτΑ ή ότι τα έχουν ξεχάσει.
Για το λόγο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να τα επαναλάβουμε ώστε να φρεσκάρουμε τη μνήμη τους:
• Εκδώσαμε κάρτες προστατευομένων μελών ΜΟΝΟ
στους δικαιούμενους και ακυρώσαμε αρκετές κάρτες
που εκδόθηκαν αδικαιολόγητα στο παρελθόν. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για εντοπισμό και ακύρωση
όσων άλλων εκδόθηκαν αδικαιολόγητα στο παρελθόν.
• Εκσυγχρονίσαμε το αρχείο της ΕΑΑΑ, το οποίο ήδη
έπρεπε από χρόνια να έχει εκσυγχρονιστεί, με νέο λογισμικό ώστε να υπάρχει σύστημα ασφαλείας στην έκδοση καρτών και ταυτοτήτων και το οποίο θα αρχίσει
να λειτουργεί από τα μέσα Νοεμβρίου. Έτσι όλες οι
κάρτες και ταυτότητες θα αντικατασταθούν σταδιακά
με νέες ελεγμένες.
• Ο παραθερισμός λειτούργησε πραγματικά με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια και με βάση την ισχύουσα

Υπουργική απόφαση αλλά και τη διορθωτική (70 μόρια)
καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ.. Κατεβλήθησαν από
το Συντονιστικό προσπάθειες για αλλαγή της Υπουργικής
απόφασης αλλά δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό. Οι
προσπάθειες θα συνεχιστούν.
• Οι εκλογικοί κατάλογοι βρίσκονται υπό εκκαθάριση,
αν και αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει από το προηγούμενο Δ.Σ., έχει οριστεί επιτροπή και ευελπιστούμε
ότι με την εφαρμογή και του νέου λογισμικού θα εκκαθαριστούν πλήρως.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
- Η Δημοκρατία στην ΕΑΑΑ ειδικά σε αυτό το Δ.Σ. λειτούργησε υποδειγματικά όσο ποτέ άλλοτε, και η ΕΑΑΑ
λειτούργησε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
τις αποφάσεις του Δ.Σ.. Εφαρμόστηκαν πλήρως οι
νόμοι , οι αποφάσεις του Δ.Σ. και οι Υπουργικές αποφάσεις.
- Λογοκρισία επί των δημοσιευμάτων όπως παλαιότερα, δεν υπήρξε, παρά μόνον όσα δημοσιεύματα
δεν πληρούσαν επακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 2 της ΗτΑ,
που προϋπήρχαν, και που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ..

Πρέπει δε να επιτονιστεί ότι, παράδειγμα της λειτουργίας
της Δημοκρατίας στη Ένωση είναι και η αυτούσια δημοσίευση των Βιογραφικών των υποψηφίων, παρότι
ορισμένα εξ αυτών εμπεριέχουν ανακριβή, δυσφημιστικά
και συκοφαντικά στοιχεία και είναι αντίθετα προς τους
όρους και προϋποθέσεις περί δημοσιεύσεων (σελίδα
2 ΗτΑ) και δεν θα έπρεπε να δημοσιευτούν.
-Η ΕΑΑΑ σε συνεργασία μαζί με τις άλλες Ενώσεις
διοργάνωσαν δυναμικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
ανά την Ελλάδα, για πρώτη φορά, με χειροπιαστά
αποτελέσματα και στις οποίες κάποιοι ήταν αρνητικοί
και δεν συμμετείχαν.
Όλοι μας όμως κρινόμαστε από αυτά που λέμε και
γράφουμε.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να προσέλθουν να ψηφίσουν στις εκλογές του Νοεμβρίου για ένα ενισχυμένο
Δ.Σ., με γνώμονα το συμφέρον της ΕΝΩΣΗΣ, να ψηφίσουν
εκείνους που μπορούν να προσφέρουν στην αναβάθμιση
και την πρόοδο και όχι στην υποβάθμιση και διάλυσή
της. Εκείνους που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα
με ανάρμοστες και υβριστικές συμπεριφορές, εκείνους
που θα σέβονται τους συναδέλφους και τους θεσμούς
και θα εξυπηρετούν όλα τα μέλη.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Μ

ε αφορμή τα όσα ανακριβή αναφέρονται στο δημοσίευμα του
κ. Κασσαβέτη στο «aeroporiapostratos”, των επιστολών συναδέλφων και τηλεφωνικών ενστάσεων, που δεχτήκαμε από συναδέλφους, σχετικά με υποψηφιότητες μελών για το ΔΣ/ΕΑΑΑ και
προς αποκατάσταση της αλήθειας, το ΔΣ/ΕΑΑΑ (απόφαση 32/159-2015) ενημερώνει τα μέλη για τα παρακάτω:
-Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν
κανονικά στις 15-11-2015.
-Σε περίπτωση που το ΝΣΚ καθυστερήσει να απαντήσει, η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων θα γίνει κανονικά ένα μήνα πρίν τις εκλογές, ήτοι, στις 15-10-2015, όπως
ο νόμος προβλέπει, και θα ενημερωθούν το ΓΕΑ και ο ΥΕΘΑ.
Επειδή κατά τον έλεγχο νομιμότητας των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το νόμο,
προέκυψαν ερωτήματα νομικής φύσεως που άπτονται γνωμοδότησης από το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους, το ΔΣ/ΕΑΑΑ αποφάσισε να ερωτηθεί το ΝΣΚ στέλνοντας το
παρακάτω έγγραφο:
ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 - Τ.Κ. 106 77 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 38.02.241, FAX: 210 - 3825393

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 15-9 -2015

ΠΡΟΣ: ΝΣΚ Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΚΟΙΝ: Γρ. ΥΕΘΑ-ΓΕΑ/Β3-ΕΑΑΑ
ΘΕΜΑ: Διοικητικά Θέματα (Έλεγχος νομιμότητος υποψηφίων για τις εκλογές
της ΕΑΑΑ 2015)
ΣΧΕΤ: α. ΝΔ 1171/1972
β. ΠΔ 163/1980
γ. ΝΔ 1911/1990
δ. ΝΔ 2690/1999
ε. ΦΕΚ 1142/2-9-2002
στ. ΦΕΚ 829/5-7-2006
1. Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.)
είναι Ν.Π.Δ.Δ. υπαγόμενη στον ΥΕΘΑ, διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και
διέπεται από το Νόμο 1171/1972 καθώς και από τα β,γ,δ,ε και στ σχετικά.
2. Το ΔΣ/ΕΑΑΑ στις 8-9-2015 και κατά τον έλεγχο νομιμότητος των υποψηφίων για
τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2015 (15-11-2015) σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4
του Φ 454/ΑΔ452352ΚΥΑ ΦΕΚ 1142/2-9-2002 αποφάσισε ότι δεν δύναται να προβεί
στον έλεγχο νομιμότητας των υποψηφίων για τις εκλογές του 2015 λόγω προκυψάντων ερωτημάτων που χρήζουν νομικής γνωμοδότησης από το ΝΣΚ προκειμένου στη
συνέχεια να προβεί στον συγκεκριμένο έλεγχο και την ανακοίνωση του αποτελέσματος στους υποψηφίους.
Συγκεκριμένα:
α. Δύναται υποψήφιο μέλος το οποίο είναι Πρόεδρος σε άλλο ΝΠΔΔ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, ΜΤΣ, ΜΤΝ) να είναι υποψήφιο για τις θέσεις Προέδρου, της ΕΑΑΑ,
ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ που είναι επίσης ΝΠΔΔ και να κατέχει ταυτόχρονα και τις δύο θέσεις;

β. Έχει τη νομιμοποίηση το υπάρχον ΔΣ να ελέγξει τη νομιμότητα των υποψηφίων αλλά και τη δική τους, όταν 8 από τα 11 μέλη
είναι υποψηφία, σύμφωνα με το ΝΔ 2690/1999 άρθρο 7 παρ. 1
και 2 (σύμπτωση ιδιότητος ελέγχοντος και ελεγχομένου).
γ. Είναι νόμιμη η υποψηφιότητα μέλους για το ΔΣ/ΈΑΑΑ το οποίο
έχει δηλώσει μόνιμη διαμονή σε επαρχιακή πόλη σύμφωνα με τις
καταστάσεις του ΜΤΑ και της ΕΑΑΑ και φορολογικά ανήκει στη ΔΟΥ
επαρχιακής πόλης, σύμφωνα με το ΝΔ 1171/1972 άρθρο 3, παρ.4
και ΦΕΚ 838/14-10-1991 άρθρο 4 παραγρ. 3 που ισχύει για την Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών του Στρατού, όταν και οι τρεις Ενώσεις διέπονται από τον ίδιο νόμο;
δ. Είναι νόμιμη η εκ νέου υποψηφιότητα μέλους το οποίο αντικαταστάθηκε από
μέλος του ΔΣ/ΕΝΩΣΕΩΣ με αναπληρωματικό μέλος, από τον ΥΕΘΑ ύστερα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της συγκεκριμένης Ενώσεως, για ανάρμοστη και υβριστική
συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση και το οποίο προέβη σε υβριστικές εκφράσεις κατά
συναδέλφων δημόσια (σε συγκέντρωση) αλλά και κατά του ΣΔΟΕ μέσα στο ΔΣ, (γραμμένο
σε πρακτικό του ΔΣ) συμπεριφορά που είναι αντίθετη με τους σκοπούς της Ένωσης;
ε. Είναι νόμιμη η εκ νέου υποψηφιότητα μέλους το οποίο εδήλωσε ότι «θα παραιτηθεί αφού πρώτα διαλύσει την Ένωση» ΝΠΔΔ που είναι εκλεγμένος; (Η δήλωση
αυτή έγινε αποδεκτή από Δικαστήριο σε σχετική δίκη στηριχθείσα σε ένορκες καταθέσεις και πρακτικό ΔΣ στο οποίο συμφωνεί και υπογράφει ο ίδιος). Επίσης το ίδιο
μέλος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συμβούλια καθοριστικής σημασίας με συνέπεια να
κινδυνεύσει η εφαρμογή της αρχής της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του ΔΣ.
στ. Είναι νόμιμη η υποψηφιότητα μέλους για το ΔΣ/ΕΝΩΣΕΩΣ το οποίο είναι Πρόεδρος σε Ν.Π.Ι.Δ. που εκπροσωπεί μέλη που είναι και μέλη της Ένωσης ταυτόχρονα και
είναι ενδεχόμενο να τυγχάνει ευνοϊκότερης θέσης έναντι των υπολοίπων υποψηφίων;
η. Επειδή στο ΝΔ 1171/1972 άρθρο 12 καθιερώνεται ασυμβίβαστο, μέλος του ΔΣ
να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για ατιμωτικά αδικήματα, πρέπει οι υποψήφιοι να
προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει
να ελεγχθεί με αλληλογραφία της Ένωσης με την αρμόδια υπηρεσία;
2. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου τα υποψήφια μέλη ενημερωθούν έγκαιρα, η ανακήρυξη υποψηφίων να γίνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ΦΕΚ
1142/2-9-2002 παραγρ. 7 και οι εκλογές να πραγματοποιηθούν στην προβλεπόμενη
ημερομηνία (15 Νοεμβρίου 2015) παρακαλούμε για την κατεπείγουσα γνωμοδότησή
σας επί των παραπάνω ερωτημάτων.
Για το ΔΣ/ΕΑΑΑ
Ο Πρόεδρος
Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ/ΕΑΑΑ δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και
μάλιστα σε συναδέλφους. Δέχεται για όλους την συναδελφική φερεγγυότητά
τους.
Είναι όμως υποχρεωμένο εκ καθήκοντος να επιλύσει εκ των προτέρων τα κρίσιμα αυτά νομικά θέματα τα οποία εδώ και χρόνια έπρεπε να επιλυθούν, για να
μην αποτελέσουν στο μέλλον σημεία διχασμού και ερίδων.
ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΑ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤ’ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α.

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης
γεννήθηκε στο Δροσοχώριο Φωκίδος στις
20 Φεβρουαρίου 1955.
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1973 και
ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός το 1977.
Εκπαίδευση:
Είναι απόφοιτος:
- του Σχολείου όπλων Τακτικής (ΚΕΑΤ/ΣΟΤ)
- του Σχολείου εκπαιδευτών Ασφάλειας Πτήσεων
- του Σχολείου εκπαιδευτών εδάφους
- του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου
- της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ)
- της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α)
Τοποθετήσεις:
Αρχικά τοποθετήθηκε στην 117 ΠΜ/338 Μ
Κατόπιν στην 110 ΠΜ/337Μ
Στην 120 ΠΕΑ/362 Μ και 363Μ
Στο Τατόϊ 360 Μ όπου διετέλεσε Α.Ε. (Αξκός Εκπαίδευσης) και
(Δκτής Μοίρας)
Στην Σ.Ι./Επιτελείο
Στο ΓΕΑ/ΤΜΗΜΑΤΆΡΧΗΣ Α2
Στην ΔΑΕ/(Τ.Α. Τυποποίηση Αξιολόγηση)
Στην Σ.ΕΝΤ (Σχολή Εκπαίδευσης Ναυτικής Τακτικής)
Στην Σ.Ι./(Δ.Ε.Ε.)
Στην 123 ΠΤΕ (Διοικητής και Στρατοπεδάρχης Ταοΐου)
Στην ΣΕΘΑ (Διντής Εκπαίδευσης) απ' όπου και αποστρατεύθηκε.
Πτητικά Καθήκοντα:
Έχει Ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, Τ-37Β/C, T-33A/B, T-2E και F-4E
Προαγωγές:
Ανθυποσμηναγός, Υποσμηναγός, Σμηναγός, Επισμηναγός, Αντισμήναρχος, Σμήναρχος, Ταξίαρχος, Υποπτέραρχος, Αντιπτέραρχος.
Μετάλλια - Παράσημα:
Κατέχει τα μετάλλια που προβλέπονται από τους βαθμούς που
του είχαν απονεμηθεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Πιστεύω ακράδαντα ότι όποτε οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, με
πνεύμα αλληλεγγύης, σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης ο ένας
για τον άλλον και όλοι μαζί για την προάσπιση των Αρχών και
Αξιών, μένοντας προσηλωμένοι στον Αντικειμενικό Σκοπό, προόδευσαν και μεγαλούργησαν σε όλα τα επίπεδα.
Εμπνεόμενος από τα παραπάνω και με παρακαταθήκη την
ιστορία μου, υπόσχομαι ότι εάν εκλεγώ θα είμαι υπηρέτης των
δίκαιων αιτημάτων όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, ανεξαρτήτως φύλου, βαθμού και ειδικότητας, τηρώντας επακριβώς
το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους.
Δ/νση οικίας: Ν. Ηλιοπούλου 39 Αυλώνας - Αττικής τ.κ. 19011
τηλ. 22950-41737, 698 3512538
Email: kavouris4@yahoo.gr

ΜΠΟΥΦΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΥΠΤΧΟΣ (ΕΑ) ε.α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
Γεννήθηκα στη Λαμία Φθιώτιδας το 1957.
Το 1975 εισήλθα στη Σχολή Ικάρων από όπου αποφοίτησα το
1979 ως ανθυποσμηναγός. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας
μου φοίτησα επιτυχώς σε διάφορα σχολεία της Ελλάδας και
του εξωτερικού (Σχολή Πολέμου, Συνθήκη CFE, Σχολή ΣΚΕΑ,
Ηλεκτρονικού Πολέμου κ.ά.). Υπηρέτησα σε διάφορες επιτελικές
και διοικητικές θέσεις (ΓΕΑ, ΑΤΑ, 350 Π.Μ. κ.ά.). Υπήρξα Στρατιωτικός
Εκπαιδευτής της Σχολής Ικάρων με συγγραφικό έργο. Επίσης
συμμετείχα σε πολλά Συνέδρια, Επιθεωρήσεις και αποστολές
στο εξωτερικό σαν μέλος της Εθνικής Αρχής (Υπουργείο Εξωτερικών, ΓΕΕΘΑ και ΕΥΠ) με αντικείμενο τις συνθήκες, Ελέγχου
Εξοπλισμών (CFE), Ανοιχτοί Ουρανοί (ΟPEN SKIES), τη Μη Διάδοση
Πυραυλικής Τεχνολογίας (MTCR), τη Μη Διάδοση Χημικών Όπλων
(C.W.) και θέματα του ΟΑΣΕ. Υπηρέτησα ως σύμβουλος του
Υπουργού Άμυνας της Κύπρου σε θέματα Αεράμυνας (20032004). Αποστρατεύθηκα από την Πολεμική Αεροπορία τον
Απρίλιο του 2004 με το βαθμό του Υποπτεράρχου. Στις 10 Δεκεμβρίου του 2009 ανέλαβα Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και παρέμεινα μέχρι τον Ιούλιο του 2013 (Δεκέμβριος
2009 - Ιούλιος 2012). Είμαι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό
Μαρία Ανδριτσοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, κάτοχο
μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχουν ένα γιο, απόφοιτο
της Αρχιτεκτονικής Σχολής.
Εάν οι συνάδελφοι με τιμήσουν με την ψήφο τους και εκλεγώ
θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε σε συνεργασία με
τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να καταφέρουμε
η Ένωση να λειτουργεί με πνεύμα ισότητας, δικαιοσύνης και
δημοκρατικότητας.
Tηλ. Επικοινωνίας: Κιν. 6976632800,
Οικίας 210 9928458
E-mail: thodorisboufis@hotmail.com

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α.

Γεννήθηκε στη Λάμπαινα Μεσσηνίας στις
10-12-1950 και είναι απόφοιτος της Σχολής
Ικάρων.
Υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία ως
Ιπτάμενος μαχητικών αεροσκαφών F-4E

PHANTOM, στα οποία συμπλήρωσε περισσότερες από 2.600
ώρες πτήσεων και απέκτησε εμπειρία διοίκησης ως Διοικητής
Σμήνους Μάχης, Αξιωματικού Επιχειρήσεων και Διοικητού Πολεμικής Μοίρας αεροσκαφών F-4E.
Απέκτησε δε εμπειρία ως επιτελής σε όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας και διετέλεσε Διευθυντής Παθητικής Άμυνας του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αεροπορικών Επιχειρήσεων ΓΕΕΘΑ, Διευθυντής του Τμήματος
Αεροπορικών Επιχειρήσεων Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
(ΓΕΑ), Υποδιοικητής Πτέρυγας Μάχης Αεροσκαφών F-4E και Διοικητής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής.
Αποφοίτησε από το Canadian Forces Command and Staff
College (CFCSC), υπηρέτησε ως εκπαιδευτής και Διευθυντής Εκπαίδευσης της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας και ως Πρόεδρος Επιτροπής
στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών.
Επίσης υπηρέτησε επί διετία ως Διευθυντής του Tactical Operations Branch Chief, NATO HQ, Naples, Italy.
Ως ανώτατος Αξιωματικός, διετέλεσε Διευθυντής του Κλάδου
Αεροπορικών επιχειρήσεων ΓΕΑ, Διοικητής στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) από όπου και αποστρατεύτηκε το
Μάρτιο του 2008 ως επίτιμος υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.
Φοίτησε σε σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων και τιμήθηκε με
μετάλλια και παράσημα της ειδικότητάς του και του βαθμού του.
Επίσης, είναι Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αμαρουσίου,
συμμετέχει σε πολιτιστικούς συλλόγους και είναι Γενικός Γραμματέας στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Τέλος, από το 2014 είναι Πρόεδρος στο ΝΠΔΔ «Μετοχικό
Ταμείο Αεροπορίας».
Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη.

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΤΧΟΣ (ΕΑ) ε.α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη Ορφανικών
Οικογενειών και Προαιρετικά Μέλη της Ε.Α.Α.Α.
Είμαι Απόφοιτος της 36ης Σειράς (Σ.Ι.) και
όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα του Ατομικού μου
Φακέλου χαρακτηρίζονται ως Χειριστής Υψηλών Επιδόσεων. Με
επέλεξαν στις ομάδες Νυκτερινού Βομβαρδισμού (Ανορθόδοξος
Πόλεμος) με Α/Φ F-84F και σε Ομάδα επιδείξεως Βολών. ΩΡΕΣ
ΠΤΗΣΕΩΝ F-84F (950) Eννιακόσιες πενήντα ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Α/Φ-ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (3100) Τρεις χιλιάδες εκατό.
Έχω αποφοιτήσει από όλα τα Σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα
του Βαθμού μου, με άριστες επιδόσεις και είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από
την Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. Είμαι το μοναδικό τέκνο του Ανσχη ΤΕ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΑΡΑΦΙΔΗ, εξ υπαξ/κών προερχομένου (Σχολή Τεχνητών Θεσσαλονίκη) και της Ευαγγελίας στους οποίους χρωστών την διάπλαση του χαρακτήρα μου ενώ στέλνω στους αυριανού το ευχαριστώ που τους οφείλω.
- Με δίδαξαν να μην προσφεύγω σε πλάγια μέσα.
- Με δίδαξαν να μην πολιτικολογώ, μεθώ, μετέχω σε φατριασμό
και να δημιουργώ χρέη.
- Με δίδαξαν να μην είμαι αριβίστας, εγωκεντρικός, κόλακας,
φιλοκατήγορος, εριστικός, μεμφίμοιρος, πεισματάρης, φιλάργυρος
και να μην αυτοπροβάλλομαι και αυτοδιαφημίζομαι.
- Με δίδαξαν να μην επηρεάζομαι από το περιβάλλον μου ή
από τις πολιτικές πεποιθήσεις μου στην εκτέλεση των καθηκόντων
μου, να πιστεύω στην νόμιμη εξουσία, τα εθνικά ιδεώη και τις
εθνικές παραδόσεις. Οι συνάδελφοι που με γνώρισαν και οι νέοι
που επικοινωνώ μαζί τους, μπορούν να σας το διαβεβαιώσουν.
Είμαι αναπληρωματικός ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α. σε δύο
εκλογικές αναμετρήσεις, 2009-2012 και ο θεσμικός μου ρόλος
λήγει την 31-12-2015.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
(ΕΦΟΣΟΝ ΜΕ ψηφίσετε για ΠΡΟΕΔΡΟ)
1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ: Πριν από την ανάληψη
των καθηκόντων του νέου Δ.Σ. δεδομένου ότι η επεξεργασία
της εκκαθάρισης θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές
από εμένα. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι στους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένα άτομα που δεν πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής όπως:
α. Με οριστική απόλυση ή απόταξη αξιωματικοί που δεν
φέρουν βαθμό ή οι ορφανικές οικογένειες αυτών.
β. Με άτομα που δεν λαμβάνουν μέρισμα.
γ. Με προαιρετικά μέλη που δεν πληρώνουν την εισφορά τους.
δ. Με ορφανικά μέλη που δεν λαμβάνουν μέρισμα και πολλές
άλλες μη νόμιμες εγγραφές που επηρεάοζυν την μοριοδότηση
στον παραθερισμό και την καθαρότητα της εκλογικής διαδικασίας.
2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΚΕΔΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
- ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ
Θα γίνει άμεση παραλαβή και ψηφιοποίηση από μένα και
εκλεγέντες συναδέλφους στο νέο Δ.Σ. όλων των καρτών
εισόδου και θα προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα
από τους δικαιούχους για έλεγχο και έκδοση νέων καρτών
εισόδου στα ΚΕΔΑ.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Θα γίνει εισήγηση στο πρώτο Δ.Σ. από μένα για την αποδοχή
του αποτελέσματων των άτυπων εκλογών στα παραρτήματα
και τον διορισμό των προέδρων και των μελών των Δ.Σ. που
πλειοψήφισαν στις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου 2015, με την
εφαρμογή των διατάξεων περί εθιμικού δικαίου και στην άμεση
τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την θεσμική κατοχύρωση
των εκλογών για την ανάδειξη των Δ.Σ. των παραρτημάτων.

1 (ένας) σταυρός
4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
Θα γίνει εισήγηση από μένα στο Δ.Σ. για την ανάκληση της
απόφασης του προηγουμένου Δ.Σ. δίνοντας το δικαίωμα, σε
όλα τα Μέλη χωρίς καμία διάκριση ή ποσοστώσεις και ηλικία,
να εκλέγονται στο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.. Θα εισηγηθώ επίσης, να περάσει διάταξη που να ισχύσει η μονοσταυρία και για τους υποψηφίους για μέλος του Δ.Σ., όπως ισχύει για τους υποψηφίους
προέδρους και αντιπροέδρους. Η τροποποίηση αυτή θα αποκλείσει
την δυνατότητα δημιουργίας ομάδων που τόσα δεινά δημιούργησαν στην Ε.Α.Α.Α. και οι ψηφοφόροι θα έχουν την δυνατότητα
να επιλέγουν τους αρίστους κατά την κρίση τους.
5. ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΟΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟ
ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΥ-ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΥ
Αυτή την ενέργεια δεν μπορώ να την υιοθετήσω, γιατί πιστεύω
ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελέσει την θρυαλλίδα και θα
μας αποκόψει από τον ομφάλιο λώρο της μήτρας που μας γέννησε, την Π.Α. και την αποτελούν πλέον οι υπηρετούντες σε
αυτήν, με αρχηγό τον εκάστοτε ΑΡΧΗΓΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Αυτούς
επισκεπτόμαστε για κάθε μας πρόβλημα, αυτούς πρέπει να
στηρίζουμε, αυτοί είναι οι συνεχιστές της ιστορίας μας. Πιστεύω
ακράδαντα ότι κανένας από τους υποψηφίους προέδρους και
αντιπροέδρους δεν θα προσυπογράψει την κατάργηση της διάταξης αυτής και οφείλει να λάβει θέση προ των εκλογών.
6. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.
Εάν όμως χρειασθεί, οπωσδήποτε πρέπει να ερωτηθεί το
εκλογικό Σώμα και όχι μόνον τα Δ.Σ. των παραρτημάτων και μάλιστα με ψήφο γιατί αυτή η ενέργεια είναι μη νόμιμη, αφού από
τον νόμο τα παραρτήματα ελέγχονται και διορίζονται από το
Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.. Φυσικά αρμόδιο για να κρίνει τις εισηγήσεις
είναι το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. και εάν κρίνει λανθασμένα, θα υποστεί
τις συνέπειες, μεετά το αποτέλεσμα της κάλπης.
7. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ
Θα εισηγηθώ στα Δ.Σ. την δημιουργία επιτροπής και θα τεθώ
επικεφαλής, προκειμένου να γίνει καταγραφή όλων των συναδέλφων και των θερέτρων που παραθέρισαν τα τελευταία δέκα
χρόνια ώστε να δημιουργηθεί νέος πίνακας Μοριοδότησης.
8. Θεωρώ τις εισηγήσεις που προτείνει ο συνάδελφος Σγος
ε.α. Κ. ΛΙΟΥΤΑΣ Πρόεδρος του Παραρτήματος Λάρισας, στα Νέα
του Σ.Α.Σ., στις παραγράφους 2β, 2γ, 2δ, 2ε, 2στ, 2ζ τις οποίες
θα εισηγηθώ στο Δ.Σ. για να υλοποιηθούν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Υπτγος (Ι) ε.α. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Α.Α.
Τηλ. 6983/521523 - e-mail: nik.sarafidis@gmail.com

ΣΚΛΗΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α.
Αγαπητοί Συνάδελφοι Μέλη της ΕΑΑΑ
Με τις εμπειρίες και γνώσεις μας υπηρετήσαμε την εθνική αποστολή της ΠΑ επί δεκαετίες. Και είμαστε υπερήφανοι και ικανοποιημένοι που αφιερώσαμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας στην Εθνική Άμυνα & Ασφάλεια της Ελλάδος.
Προσωπικά υπηρέτησα επί 30ετία στην ΠΑ όπου, μετά την
αποφοίτησή μου από ΣΙ, ως Αρχηγός Σειράς 42ας σειράς, διήλθα
από όλες τις βασικές επιχειρησιακές θέσεις ΠΜ-ΑΤΑ-ΓΕΑ-ΓΕΕΘΑ και
συνεργάστηκα-συνυπηρέτησα με το υπόλοιπο στρατιωτικό-πολιτικό
προσωπικό διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων ΕΔ & ΣΑ, και 9 συναρμόδιων Υπουργείων. Βασική μου εμπειρία και αρχή, να αποδέχομαι
το απαραίτητο και αναντικατάστατο όλων αυτών.
Αμέσως μετά την αποστρατεία μου, συνέχισα επί 16ετία ως
Καθηγητής Διευθυντικής στο DEREE Αμερικάνικο Κολλέγιο
Ελλάδος, ταυτόχρονα ως Μέλος ΔΣ Α.ΑΚ.Ε & ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ και ως
Τακτικός Διαλέκτης στη Διπλωματική Ακαδημία ΥΠΕΞ και Σχολή
Αξιωματικών Αστυνομίας, ΣΔΙΕΠ & ΣΕΘΑ, όπου είχα την ευκαιρία
να δομήσω ένα μοναδικό πλέγμα σχέσεων και γνώσεων.
Στα ανωτέρω 46 έτη εργασίας μου, να τονίσω και τις τελευταίες
εμπειρίες μου από την έκτακτη συμμετοχή μου στο ΔΣ ΕΑΑΑ
από τον Απρ 2014, όπου συνειδητοποίησα στην πράξη τόσο τις
ανάγκες όσο και τη λειτουργικότητα της ΕΑΑΑ. Αφού συνεργάστηκα
με όλα τα Μέλη ΔΣ ΕΑΑΑ, εισηγήθηκα την ενεργοποίηση και
ανάληψη προσωπικών ευθυνών-καθηκόντων μου στους Τομείς
Οικιστικού όπου ευρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επιπτώσεις
προς τα Μέλη ΕΑΑΑ, και Επιστημονικών Συνεργασιών της ΕΑΑΑ,
που έγιναν ομόφωνα δεκτές.
Τώρα ευρισκόμαστε προ άλλης πραγματικότητας της ζωής,
την ΕΑΑΑ. Βασική μας μέριμνα η Υγεία, η Οικογένεια, τα Οικονομικά,
το Ηθικό μας. Αυτή είναι η αποστολή της ΕΑΑΑ και υποχρέωσή
μας η ΕΝΩΣΗ.
Την ανωτέρω εμπειρία-γνώσεις και ικανότητές μου επιθυμώ
να θέσω στη διάθεση της κρίσεως των Μελών της ΕΑΑΑ, ως
υποψήφιος Πρόεδρος ΕΑΑΑ.
Οι προτεραιότητες που εκτιμώ πρέπει να εστιάζεται η ΕΑΑΑ
είναι:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΑΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑ (είμαστε συνδικαιούχοι ΓΝΑ σε 18 κατηγορίες μελών)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Συντάξεις, ΜΤΑ, χρήση περιουσίας ΕΑΑΑ-ΜΤΑ)
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ (ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, Ιδιωτικές Προσφορές)
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΑ
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΕΘΑ-ΓΕΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 3 ΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΑΚΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ-AFCEA GR-ΜΚΟ-ΟΤΑ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ προς ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ-ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ
Με Εκτίμηση-Φιλικά,
υπόσχομαι να επωμισθώ-ανταποκριθώ
στις προσδοκίες Σας

HτΑ

7

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 532

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α.

Γ

εννήθηκα στον ΑΛΜΥΡΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ την
27-6-1937.
Απόφοιτος της Σχολής ΙΚΑΡΩΝ με τιμητική
διάκριση στην Ακαδημαϊκή και πτητική Εκπαίδευση. Αποστρατεύτηκα τον Μάιο του
1984 με το βαθμό του Υποπτέραρχου.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Σχολή ΙΚΑΡΩΝ - Σχολή ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Η.Π.Α. (AIR
COMMAND AND STAFF COLLEGE) - ACADEMIC INSTRUCTOR COURSE
- AIR UNIVERSITY INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT Διάφορα Σχολεία Εσωτερικού Αεροπορίας - Πολεμική εκπαίδευση
επί αεροσκαφών F-4E (PHANTOM) HOMESTEAD AIR FORCE BASE
FLORIDA - ΠΤΥΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ επί Αεροπλάνων.
ΘΕΣΕΙΣ: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ με συνολικό χρόνο
πτήσεως 4.000 ωρών επί αεριωθούμενων αεροσκαφών νεοτέρου
και σύγχρονου πολεμικού τύπου (διατελέσας Διοικητής Πολεμικής
Μοίρας αεροσκαφών F-4E και Διοικητής Σμηναρχίας Μάχης).
ΕΠΙΤΕΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΕΩΣ 28ου ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (1979).
ΠΑΡΑΣΗΜΑ: ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Σπουδές - Σεμινάρια:
• 1990-1995 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (FUHRUNGS AKADEMIE)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• 1989-1990 ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Π.Α.
• 1986-1987 ΣΧΟΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ Π.Α.
• 1984-1985 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΕΛΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• 1974-1978 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Π.Α.)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΜΧΟΣ (ΤΥΕ) ε.α.

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης.
Αποφοιτώντας από το γυμνάσιο το 1976,
εισήλθα στην ΣΤΥΑ (28η Σειρά) με την ειδικότητα του ΓΕΟ. Αποστρατεύτηκα το 2008.
Μου ανατέθηκαν τα καθήκοντα:
1978-1983 Επιθεωρητή Οργάνων 1ου
ΒΣ στο α/φ F4E στην 339 ΜΔΒ.
1983-1985 Υπολόγου Οργάνων 1ου-2ου ΒΣ στα α/φ C-130H και
YS-11Α στην 356 ΜΤΜ.
1985-1995 Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου Οργάνων 1ου-2ου
ΒΣ στο α/φ HU-16B στην 353 ΜΝΑΣ.
1991-2007 Στρατιωτικού Εκπαιδευτή στη ΣΤΥΑ.
1995-2001 Επιτελούς Αξιωματικού Εκπσης στη ΔΑΥ.
2001-2002 Μέλους Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στην
ΥΠ/ΠΑ.
2002-2003 Επιτελούς Αξιωματικού στη ΔΒ4/1 του ΓΕΑ.
2003-2006 Τμηματάρχη Ακαδημαϊκής Εκσης στη ΣΤΥΑ.
2006-2008 Προϊσταμένου του Κέντρου Ιατρικών Αερίων στο
251 ΓΝΑ.
Αποφοίτησα από:
1983 ΣΕΑΓ
1988 ΤΑΖΜΑ
1992 ΣΕΠΕ
1994 Σχολείο Σωστικών Μέσων
1995 ΣΑΑΠ
1996 Σεμινάριο Μικροϋπολογιχτών
1998 Σχολείο WINDOWS 95/EXCEL-7
2004 ΣΠΑ/ΚΑΑ
Απέκτησα από την ΥΠΑ το Πτυχίο Οργάνων (Ιο)
Αποφοίτησα από το Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, του ΕΛΙΝΥΑΕ
Διετέλεσα:
α. Πρόεδρος του 2ου Συστήματος Προσκόπων Καισαριανής.
β. Ταμίας της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Βύρωνα-Καισαριανής.
γ. Γεν. Γραμματέας του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής.
δ. Δημοτικός Σύμβουλος Καισαριανής, από 2010-2014.
ε. Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΚΕΜΙΠΟ Δήμου Καισαριανής».
στ. Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ζ. Αντιπρόεδρος του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ» και
η. Μέλος της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΜ) ε.α.

Είμαι: ο Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Είμαι: Έγγαμος με δυο κόρες
Είμαι: Παππούς πέντε (5) εγγονών
Είμαι: Σμήναρχος ε.α.
Είμαι: Απόφοιτος της ΣΤΥΑ 19η σειρά.
Αποστρατεύτηκα τον Οκτώβριο του 2004 μετά από 37 συναπτά
έτη
Σχολεία Εξωτερικού : USA Αφη Α/ΤΑ – 7Η.
Σχολεία Εσωτερικού : NDI, ΦΑΕ, Ασφαλείας Πτήσεων –
Εδάφους, Εκπαιδευτών Εδάφους και ΣΩΣΜΕ Αφων – Ε/Π
Μονάδες που Υπηρέτησα : 110ΠΜ, 111ΠΜ, 112ΠΜ, 115ΠΜ,
ΣΙ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΕΠΠΑ, ΔΑΥ/ Γ6, ΜΙΣΠΑ.
Οι θέσεις υψηλής ευθύνης που έχω υπηρετήσει είναι Δκτής
Μ.Σ.Β. 112ΠΜ, Δντής ΥΕΠΠΑ και ΔΑΥ/Γ6 Τμηματάρχης
Οπλισμού, Σωστικών και Μεταφορικών Μέσων.
2007 – 2013 : Εκλεγμένο μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων
ΣΤΥΑ, (Σ.Α.Σ.) (δυο συνεχόμενες τριετίες) στην θέση του Γεν.
Γραμματέα τα δυο πρώτα έτη και τα άλλα τέσσερα στις θέσεις

1 (ένας) σταυρός
ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Τοποθετήσεις-καθήκοντα
• 2008 ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ
• 2005-2008 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΥΝΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
• 2004-2005 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
• 2002-2005 Δ/ΝΤΗΣ CIMIC (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ
ΠΟΛΕΜΟΥ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
• 2000-2002 Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 123 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• 1995-2000 Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• 1990-1992 ΠΡ/ΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
• 1978-1990 117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ - ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ F4E (3.000 ώρες πτήσεις)
Κατοικία: Λεωφ. Διονύσου 134, Διόνυσος Αττικής, Τ.Κ. 14576
Τηλ.: 210-8150364, 6983508724
Ημ. Γέννησης: 23/08/1956
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος και έχει μία κόρη και ένα γιο.

Από 1 (έναν) έως (4) τέσσερις σταυρούς

του Κοσμήτορα και μέλους Συντακτικής επιτροπής.
2013 – σήμερα: Εκλεγμένο μέλος της ΕΑΑΑ, στις θέσεις: στο
Πνευματικό κέντρο, μέλος της Συντακτικής επιτροπής της
Ηχούς των Αιθέρων, και υπεύθυνος των υγειονομικών θεμάτων
των εν αποστρατεία συναδέλφων.
Παράλληλα είμαι Πρόεδρος Εξελεγκτικής επιτροπής του Σ.Α.Σ.
Μετά από εξαετή επιτυχή παρουσία στον ΣΑΣ και τριετή
επιτυχή επίσης παρουσία με την βοήθεια του ΘΕΟΥ στην ΕΑΑΑ,
ζητώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας, προκειμένου να συνεχίσω,
να προσφέρω με την οικειοθελή εργασία μου, την αγωνιστικότητά
μου, και την αγάπη μου στην υπηρεσία των συναδέλφων.
Πρόθεσή μου είναι να προσπαθήσω με πίστη, επιμονή και ευθύνη σε συνεργασία με το υπόλοιπο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ να διατηρήσουμε: την ενότητα και την ηρεμία μεταξύ των μελών του Δ.Σ.,
την περίθαλψή μας στο 251ΓΝΑ και στο ΝΙΜΤΣ, και να αγωνιστούμε
για την βιωσιμότητα της σύνταξής μας (χωρίς περαιτέρω κρατήσεις),
του ΜΤΑ , και φυσικά του μερίσματός μας.
Με αυτή την σκέψη ας πάμε όλοι οι συνάδελφοι να ψηφίσουμε,
για να εκλεγούν οι ικανότεροι και οι εργατικότεροι για το μέλλον
της ΕΑΑΑ και των συμφερόντων, των μελών της.
Όσοι θεωρούν ότι ανήκω σε αυτούς που έχουν την θέληση και την
δύναμη να προσφέρουν, ας με τιμήσουν με την ψήφο τους.
Με εκτίμηση
Στους Συναδέλφους και τις Ορφανικές οικογένειες.

ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΑ) ε.α.
ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΤ) ε.α.
Αγαπητέ Συνάδελφε
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1940. Είμαι απόφοιτος της ΣΤΥΑ (11ης σειράς). Έχω εκπαιδευτεί σε πολλά σχολεία της ημεδαπής και
αλλοδαπής. Σαν Δκτης μονάδων F/S έχω
συμμετάσχει σε αρκετές συσκέψεις της αλλοδαπής για την
βελτίωση του Συστήματος.
Έχω υπηρετήσει σε αρκετές θέσεις ευθύνης όπως Δκτης F/S
Βιτσίου, Δκτης TAIL Αθηνών, Δκτης Μοίρας T-H ΓΕΑ, Δντης ΔΥΠ
129 ΠΥ Υπδκτης 128 ΣΕΤΗ, Δκτεύων 128 ΣΕΤΗ, από όπου τον
Ιούνιο του 2002 αποστρατεύθηκα με τον βαθμό που έφερα
από τριετίας του Σμηνάρχου.
Συνάδελφε είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων όπου
αυτοί που με την ψήφο σου θα εκλεγούν στο ΔΣ της Ένωσης
με αγάπη και ομόνοια θα φροντίσουν για το συμφέρον σου.
Απομάκρυνε από την ένωση όλα εκείνα τα άτομα που μόνο
κακό προσέφεραν και που μετέτρεψαν το σπίτι μας από οίκο
ΓΑΛΗΝΗΣ σε οίκο προσωπικών συμφερόντων. Είναι απαράδεκτο
ο πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ δίκην κακοποιού να συλλαμβάνεται και
να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα και εν συνεχεία στο ακροατήριο.
Λυπάμαι που είμαι αναγκασμένος να κάνω παρόμοιες υπενθυμίσεις αλλά όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο με
αγάπη μεταξύ των μελών του ΔΣ επιτυγχάνεται η επίλυση σοβαρών προβλημάτων, όπως:
Η περίθαλψη μας στο 251 ΓΝΑ -τα ραντεβού στα εξωτερικά
ιατρεία- την προμήθεια των Φαρμάκων μας (που τώρα τα πληρώνει όσο και έξω)
Τις πενιχρές συντάξεις μας που βαπτίστηκαν ειδικό μισθολόγιο
Τον οίκο ευγηρίας
Την εξαφάνιση του μερίσματός μας
Συνάδελφε εφόσον τα ανωτέρω σε αγγίζουν τίμησέ με, με
την ψήφο σου.

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΓΟΣ (ΤΥΗ) ε.α.
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1963. Τελείωσα
Λύκειο στην Ελάτεια Λοκρίδος. Το 1980 εισήλθα στη Σ.Τ.Υ.Α. Το 1982 τοποθετήθηκα
στην 112Π.Μ Το 1994 μετατέθηκα στην
114Π.Μ. Το 2002 μετατέθηκα στη Δ.Α.Υ/Γ1
από όπου αποστρατεύτηκα το 2006. Από το 2007 εκλέγομαι
ανελλιπώς στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ).
Από το 2013 κατέχω τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Σ.Α.Σ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Την τελευταία τριετία στην Ε.Α.Α.Α. έχουν συμβεί δυσάρεστα
γεγονότα που έχουν πληγώσει την ενότητα, την αγάπη και δεν
επέτρεψαν την προβολή και επίλυση σημαντικών προβλημάτων
μας. Η ανάπτυξη συνθηκών αντιπαλότητας και αντιδικιών δίχασε
και η κατάθεση απόψεων για σύνθεση θέσεων και προτάσεων
αποδείχτηκε ανέφικτη.
Το καθεστώς λειτουργίας της Ε.Α.Α.Α. αντί να επιδιωχθεί να
εκσυγχρονιστεί και εκδημοκρατιστεί επιχειρείται να επανέλθει
στον αναχρονισμό. Τα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α. είναι αναπόσπαστα οργανικά της τμήματα. Τα Δ.Σ. τούτων για λόγους
ηθικής και ισότητας θα πρέπει να εκλέγονται από τους εγγεγραμμένους σε αυτά και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση
του γίγνεσθαι της Ένωσής μας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Με εντιμότητα, ειλικρίνεια, εργατικότητα αλληλοσεβασμό θα επαναφέρουμε το
κύρος, το σεβασμό και την αποτελεσματικότητά της Ε.Α.Α.Α.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση
ζητώ την ψήφο σας.
Νικόλαος Βούλγαρης
Σμηναγός ε.α. (32α σειρά Σ.Τ.Υ.Α.)

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΞΧΟΣ (Δ) ε.α.
Γεννήθηκα στην Πλατανόβρυση Αριστομένους Μεσσηνίας το 1960, από το Ανθυποσμηναγού ειδικότητος Διοικητού. Υπηρέτησα
τριάντα δύο έτη, αναλαμβάνοντας καθήκοντα
και θέσεις ευθύνης, σε τοποθετήσεις μου ανά την Ελλάδα.
Υπηρέτησα 117 ΠΜ/338ΜΔΒ, Στρατολογικά Γραφεία Αεροπορίας
Θεσ/νίκης και Αθηνών, ΓΕΑ/Β3, ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ, 251ΓΝΑ, 7η ΜΣΕΠ
(Σκύρος), Σχολή Ικάρων, Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας
στο ΝΑΤΟ (Βρυξέλλες) 117ΠΜ, ΓΕΑ/ΔΥΓ, Μοίρα ΓΕΑ (Διοικητής)
ΔΑΥ/Α4. Αποστρατεύτηκα το 2010, κατόπιν αιτήσεώς μου, με
το Βαθμό του Ταξιάρχου.
Έχω περατώσει τα Υπηρεσιακά Σχολεία, ΣΠΑ/ΣΚΕΑ, Κέντρο
Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών (ΚΕΟΑΧ), Σχολείο
Αυτοδυτών, Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής.
Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Α.Π. Θεσσ/νίκης.
Εργάσθηκα ως εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα
2004)».
Κατερχόμενος στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ, ζητώ την ψήφο σας ως υποψήφιος για θέση (λόγω
βαθμού) μέλους του Δ.Σ.
Πιστεύω ότι, η ΕΑΑΑ πρέπει να βρίσκεται ενεργά μέσα στην
κοινωνία, να στηρίξει τους συναδέλφους, να είναι κοντά στους
ενεργεία συναδέλφους μας, οι οποίοι περιμένουν πολλά από
εμάς και κοντά στους πολίτες οι οποίοι περιβάλλουν με μεγάλη
εκτίμηση και εμπιστοσύνη τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Τηλ: 6983503528
email: georgopan@yahoo.gr
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ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΚΟΓΚΟΥ
ΣΧΗΣ (ΣΔΓ) ε.α.
Αξιότιμα μέλη τακτικά, ορφανικά
και προαιρετικά της Ε.Α.Α.Α.
Θέτω στην κρίση σας, για δεύτερη φορά,
την υποψηφιότητά μου, ως μέλους του Δ.Σ.,
με την προσμονή ότι, αυτή τη φορά, θα
τύχω της προσοχής σας και της ψήφου σας.
Στις τάξεις της Π.Α. υπηρέτησα με την ειδικότητα του Στρατολόγου (19η σειρά ΣΥΔ), για μικρό χρονικό διάστημα, στο
σύνολο της σταδιοδρομίας μου, και στη συνέχεια, τον Απρίλιο
του 1981, κατετάγην, κατόπιν διαγωνισμού, στο Δικαστικό
Σώμα των Ε.Δ., με την ειδικότητα του Δικαστικού Γραμματέως.
Υπηρέτησα στο Αεροδικείο Αθηνών, Ναυτικές Φυλακές (Ψυτάλλεια), Ναυτοδικείο Πειραιώς και επί μακρόν χρόνον στο
ΓΕΕΘΑ (Δνση Διοικητικής Υποστήριξης/Τμήμα Δικαστικών - Διοικητικών Θεμάτων).
Αποστρατεύτηκα κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 20082009, κριθείς, στο βαθμό του Σχη, ως ευδοκίμως τερματίσας
τη σταδιοδρομία μου, η δε προσφυγή μου κρίθηκε από το
Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο (ΣΑΓΕ), ως βάσιμη και επακολούθησε
η διοικητική μου τακτοποίηση.
Η επιθυμία μου να συμμετάσχω στο Δ.Σ., ως μέλος, απορρέει
από το γεγονός ότι έχω ασχοληθεί με θέματα διοικητικής
φύσεως που απασχόλησαν, κατά καιρούς, την Ένωση, δεν
γνωρίζω επαρκώς τις λύσεις, μπορώ όμως να συνεισφέρω
στην καλύτερη αντιμετώπισή τους.
Καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, ήμουν οπαδός
των μικρών καθημερινών πράξεων, της συνεχούς προσπάθειας
και της ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ορισμένα από τα θέματα που, κατά την άποψή μου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από το νέο
Δ.Σ. είναι επιγραμματικά, η αναβάθμιση των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπξκων (ΑΣΣΥ), ώστε τα πτυχία των Σχολών
να είναι ισότιμα των πτυχίων της Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η επαναφορά των διατάξεων του ν. 2439/96 (ΦΕΚ
219Α'), διάδοχη κατάσταση του οποίου αποτελεί ο ν. 3883/10
(ΦΕΚ 167Α'), σε ό,τι αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη των αξκων
προελεύσεως ΑΣΣΥ και η επανεξέταση του νομικού πλαισίου
που ρυθμίζει τα θέματα εκλογών - ανάδειξης των μελών του
Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. και των Παραρτημάτων αυτής.
Η θέση μου στο τελευταίο θέμα είναι σαφής και ξεκάθαρη.
Εφαρμογή της αρχής της πλειοψηφίας, χωρίς προκαθορισμούς
και διαχωρισμούς, εκτός από τη θέση του Προέδρου, που θα
πρέπει να είναι Αντιπτέραρχος Ιπτάμενος, για χίλιους λόγους,
σεβασμού και αναγνώρισης.
Σε ό,τι αφορά τα Παραρτήματα, προώθηση νομοθετικής
ρύθμισης, ώστε τα Δ.Σ. να εκλέγονται και όχι να διορίζονται
από το Αθηνοκεντρικό σύστημα. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν το
δικαίωμα και την υποχρέωση-ευθύνη να εκλέγουν εκείνους
τους συναδέλφους που κρίνουν άξιους να τους εκπροσωπούν
στα Δ.Σ. των Παρατημάτων των περιοχών τους. Η έννοια του
«διορισμού» δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν συνάδελφο.
Επίσης, επιβάλλεται, όσο τίποτα σήμερα, η σύνθεση των
απόψεων σε όλα τα θέματα, οι άριστοι δεν ευρίσκονται στη
μία πλευρά και οι αδαείς στην άλλη, η βλακεία περισσεύει σε
τέτοιου είδους απόψεις, και τέλος δυναμική παρουσία σε
όλους τους αγώνες - διεκδικήσεις των εν αποστρατεία και εν
ενεργεία αξκων. Στους τελευταίους το χρωστάμε εμείς οι
απόστρατοι γιατί από τις κρατήσεις τους, κατά βάση, λαμβάνουμε
το «βοήθημα» από το Μετοχικό Ταμείο.
Διακατέχομαι από ένα αίσθημα δυναμικής διεκδίκησης,
καθόσον θεωρώ ότι ο τίτλος του «δεδομένου» θα πρέπει να
απαλειφθεί από τον κοινωνικό χώρο που καλύπτουν τα στελέχη
των Ε.Δ. και τούτο διότι, κατά καιρούς, ο αλτρουισμός και η
υπερηφάνεια, που χαρακτηρίζουν τα στελέχη των Ε.Δ., έχουν
τύχει βάναυσης εκμετάλλευσης από μέρους της πολιτείας.
Προσπάθησα, μέσα στις λίγες αυτές γραμμές, να σκιαγραφήσω
τον εαυτό μου, διότι δεν θέλω να υφαρπάξω την ψήφο σας με
μεγαλοστομίες, αλλά συνειδητά, και εφόσον θεωρείτε ότι οι
θέσεις μου συμπλέουν με τις δικές σας, να τύχω της επιλογής
σας.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων, όλους τους συναδέλφους.
Επικοινωνία: 210 9247706, 6937067418
Γιώργης Γκόγκου
Σχης (ΣΔΓ) ε.α.

ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΓΟΣ (ΤΥΜ) ε.α.

1. Αποστρατεύτηκα από τις τάξεις της
Πολ. Αεροπορίας ύστερα από Αίτησή μου
στα 26 χρόνια υπηρεσίας προκειμένου ως
όφειλα να ενταχθώ και να εργασθώ στην
Ε.Α.Β. ΑΕ.
2. Η ένταξή μου εγένετο κατόπιν εξετάσεως σε Επιτροπή Αμερικανών στην Αγγλική Γλώσσα και σε
Τεχνικές Αεροπορικές γνώσεις για την θέση του Επόπτου Ποιοτικού Ελέγχου Αεροσκαφών. Αργότερα προήχθην στη θέση
του Τμηματάρχου Ποιοτικών Συστημάτων όπου εργάστηκα επί
16 συνεχή έτη. Κατά την διάρκεια των ετών αυτών υπήρξα και
Γενικός Γραμματέας του Σωματείου ο «ΑΕΤΟΣ» μέλη του οποίου
υπήρξαν οι εργαζόμενοι Απόστρατοι της Πολ. Αεροπορίας,
προελεύσεως Σ.Μ.Α και Σ.Τ.Υ.Α.
3. To 1980 υπήρξα Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων
ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) εκλεγμένος δε επί αρκετό χρόνο ???? του Συλλόγου
με τελευταία Πρόεδρος του Συλλόγου επί 8 περίπου χρόνια.

Από 1 (έναν) έως τέσσερις σταυρούς

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ και ψηφοφορία
στην Γενική Συνέλευση, ανεδείχθην ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
4. Ξεκίνησα εργαζόμενος ως εθελοντής στην ΕΑΑΑ ασχολούμενος με τα Υγειονομικά θέματα των Αποστράτων, ύστερα
από Πρόταση του τότε Προέδρου της ΕΑΑΑ και Επίτιμου Αρχηγού
Α.Τ.Α Αντιπτεράρχου ε.α. κ. Βασ. Κατσιαντώνη. Στην συνέχεια ως
επιλεγμένο μέλος της ΕΑΑΑ όπου μέχρι σήμερα υπήρξα μέλος
του Δ.Σ. ασχολούμενος πάντα με τα Υγειονομικά θέματα.
5. Εάν επανεκλεγώ ως μέλος του Δ.Σ. θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τα ίδια, εφ' όσον βέβαια θα υπάρχει και η σύμφωνος
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει από τις
εκλογές της 15 Νοεμβρίου 2015.
Γεωργ. Γονατάς
Μέλος Δ.Σ. ΕΑΑΑ
Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ
Ισόβιο Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας της Ελλάδος

ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΕ) ε.α.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με διακατέχει έντονο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την ΕΑΑΑ. Έχω θέσει ως στόχο
να συμβάλλω ώστε να επικρατήσει η αγάπη,
η ομόνοια και η αδελφικότητα μεταξύ των
μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Όλοι μαζί με πνεύμα συλλογικότητας να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις που βιώνει η οικογένεια των αποστράτων.
Σμήναρχος Δ. Δήμου ε.α.
Απόφοιτος ΣΤΥΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑΞΧΟΣ (ΕΦ) ε.α.

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης όπου περάτωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Εισήλθε
στην Αεροπορία με την 28η σειρά Ικάρων και
ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός Εφοδιασμού.
Μετά την αποστρατεία του ασχολήθηκε
με την ΕΑΑΑ στο ΔΣ της οποίας εκλέχθηκε
για 6 τριετίες. Το μεγάλο του όνειρο υπήρξε η κατασκευή
οίκου ευγηρίας για τους απόστρατους της ΠΑ, πλην όμως τα
δύο τελευταία ΔΣ/ΕΑΑΑ υπήρξαν αδόκιμα για την ανάληψη της
κατασκευής έργου τέτοιας πνοής και τέτοιας σπουδαιότητας.
Σήμερα όμως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και η κατασκευή
του έργου είναι απολύτως δυνατή αφού εξασφαλισθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις μέσω εισφορών των μελών μας ή μέσω χορηγών στους οποίους θα δοθούν ανάλογα πλεονεκτήματα.
Ζητάει την ψήφο για να μπορέσει να ασχοληθεί αποκλειστικά
με την κατασκευή του έργου αυτού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 6521559 και 6937902830

ΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΓΟΣ (ΤΥΑ) ε.α.

Γεννήθηκα το 1950 στην Αθήνα. Στις
9.10.1969 εισήλθα 9ος στη ΣΤΥΑ και στις
23.9.1971 αποφοίτησα μον. Σμηνίας (ελεγκτής αναχαιτίσεως).
Υπηρέτησα:
α) 350 Σ «ΝΙΚΗ» ως (CR-CH/LCO).
β) 8η Μ. ΣΕΠ - 5η Μ. ΣΕΠ ως (επιτηρητής -ΒΕΑ αντίστοιχα).
γ) 114 ΠΜ/ΒΕΛΟΣ - 117 ΠΜ//ΒΕΛΟΣ ως χειριστής Radar (Skyguard - Super Giraffe).
δ) ΣΤΥΑ Δκτης 3ης Μοίρας Δοκίμων, Προϊστάμενος Γραφ.
Άμυνας Φρούρησης.
Σχολεία:
7.3.1972 ΚΕΒ - 23.7.1986 Skyguard - 15.6.1987 Super Giraffe
28.9.1989 Αμύνης ΜΕΤΑ Αξκού Αεροδρομίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε αυτές τις εκλογές δεν ζητώ μόνο την ψήφο σας αλλά και
την βοήθειά σας για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα
της Ε.Α.Α.Α.
Σας ευχαριστώ όλους από καρδίας και ελπίζω σύντομα να
ανταμώσουμε.

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΓΟΣ (ΤΥΤ) ε.α.

Αγαπητοί συνάδελφοι - σες
Ανήκω στην 30η σειρά ΣΤΥΑ και αποφοίτησα
από αυτήν με την ειδικότητα του Μηχανικού
Ραντάρ και υπηρέτησα για 30 χρόνια σε
διάφορες Μονάδες της Π.Α ανταποκρινόμενος πλήρως στα
όποια καθήκοντά μου. Αποχώρησα από τις τάξεις της Π.Α, για
προσωπικούς λόγους επανερχόμενος στην πολιτική μου ζωή.
Πριν την αποστρατεία μου συμμετείχα ενεργά στη δημιουργία
της πρώτης έκφρασης των εν ενεργεία στρατιωτικών ως
ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων,
με όραμα και ελπίδα την αφύπνιση των συναδέλφων μας στη
συλλογική διεκδίκηση των διαχρονικά πολλών και άλυτων
προβλημάτων, που, ιδίως τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν.
Στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις και όσο αυτό μου ήταν
επιτρεπτό από την πίσω γραμμή και συμμετείχα ενεργά σε
όλων των μορφών τις διεκδικήσεις που αποφάσισαν οι Ενώσεις
για την απόκρουση των μέτρων που επιβλήθηκαν σε βάρος
των αποστράτων και των οικογενειών τους.
Σήμερα βλέποντας αυτή τη λαίλαπα να συνεχίζεται και μία

νέα επίθεση να ετοιμάζεται στα εναπομείναντα ποσά των συντάξεών μας, στα μερίσματά μας, στην υγειονομική μας περίθαλψη, πρέπει όλοι μας να ενεργοποιηθούμε και να δραστηριοποιηθούμε διεκδικώντας μαζικά και δυναμικά στην ανατροπή
των όποιων σχεδίων.
Βλέποντας την απαξίωση του κλάδου μας αποφάσισα να
δραστηριοποιηθώ και με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές
του Νοεμβρίου 2015 για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΑΑΑΑ, να ζητήσω τη στήριξή σας στο πρόσωπό
μου με την ψήφο σας.
Με την υποψηφιότητά μου για μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΑ, σας
παροτρύνω να συμμετέχετε στην ψηφοφορία προκειμένου να
αγωνιστούμε όλοι μαζί και ενωμένοι για να εναντιωθούμε στα
όποια σχέδια για την περαιτέρω εξαθλίωσή μας, για εμάς τους
ίδιους, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Σας ζητώ να μου δείξετε εμπιστοσύνη και να είστε σίγουροι
ότι αν με τιμήσετε με την ψήφο σας, θα αγωνιστώ για το καλύτερο δυνατόν με όλες τις δυνάμεις μου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Καρβουνιάρης Ευστάθιος
Σγος ε.α. 30η ΣΤΥΑ

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΓΟΣ (Ι) ε.α.
Απόφοιτος της Σχολής Ικάρων (33ης Σειράς), Σχολής Πολέμου Αεροπορίας και εννέα
Σχολείων (πέντε στο εξωτερικό και τεσσάρων
στην Ελλάδα).
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (πτυχίο λίαν καλώς 1976).
Κατά τους διεξαχθέντες αγώνες εναερίων βολών (BEST HIT),
μεταξύ όλων των χειριστών των Πολεμικών Μοιρών, το έτος
1971, κατέλαβα την πρώτη θέση και μου απονεμήθηκε το
έπαθλο του καλύτερου χειριστή Πολεμικής Μοίρας.
Υπήρξα ο πρώτος Αξιωματικός της Αεροπορίας που εκπαιδεύτηκε και εισήγαγε τη Μηχανοργάνωση στο Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας το 1971 και ο πρώτος Διοικητής του Μηχανογραφικού
Κέντρου του ΓΕΑ.
Κυβερνήτης όλων σχεδόν των τύπων των αεροπλάνων της
Ολυμπιακής Αεροπορίας με 15.000 ώρες πτήσεως.
Συνδικαλιστής και πρόεδρος του Σωματείου των Πιλότων
της Ολυμπιακής (ΕΧΠΑ).
Διευθυντής Πτητικής Εκμεταλλεύσεως της Αεροπορικής Εταιρείας ΑΧΟΝ.
Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιτροπή Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ)» του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Παρνασσού, επί τέσσερα έτη.
Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών
Ελλάδος (ΙΣΜΕ) επί δώδεκα έτη.
Δ/νων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ επί εννέα έτη.
Αρθρογράφος πολλών ημερησίων εφημερίδων από το 1976.
(περισσότερα από 1.000 άρθρα μου έχουν δει το φως της δημοσιότητος μέχρι σήμερα).
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η κρισιμότητα την οποία διέρχεται η χώρα απαιτεί σοβαρότητα
και δεν επιτρέπει μεγαλοϊδεατισμούς, δημαγωγικές κορώνες
και δημιουργία φρούδων ελπίδων. Όσοι το κάνουν είναι επιεικώς
εκτός πραγματικότητος.
Συνεπώς οι μόνοι ρεαλιστικοί στόχοι του Δ.Σ. της Ενώσεως που
θα προκύψει από τις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου είναι οι εξής:
α. Αποκατάσταση της δημοκρατίας στην ΕΑΑΑ και της
ισονομίας μεταξύ των μελών, η οποία έχει κλονισθεί βαρύτατα,
λόγω των γνωστών πλέον σε όλους λόγων, σε σημείο να
απειλείται η συνοχή και η υπόσταση του νομικού προσώπου
της Ενώσεως.
β. Οικονομική αρωγή και ηθική συμπαράσταση στα, λόγω
εκτάκτων αναγκών, χρήζονται βοηθείας μελών.
γ. Εν όψει καταρτίσεως νέου ενιαίου μισθολογίου, οι Ενώσεις
πρέπει να κινηθούν δραστηρίως, ώστε να μην είμαστε και
πάλι, με κάποιο «ειδικό» μισθολόγιο, οι πληβείοι του ελληνικού
δημοσίου.
δ. Κατάργηση της επαίσχυντης Υπουργικής Απόφασης Βενιζέλου και ανάκτηση του δικαιώματος του παραθερισμού για
όλα τα μέλη της ΕΑΑΑ, ανεξαρτήτως βαθμού.
ε. Στα πλαίσια του εφικτού, βελτίωση των υπηρεσιών του
251 ΓΝΑ.
στ. Επαναπατρισμός των αρθρογράφων συναδέλφων στην
Ηχώ των Αιθέρων, κατάργηση της λογοκρισίας και αποκατάσταση
της μορφής της εφημερίδος.
ζ. Κατοχύρωση του δικαιώματος των συναδέλφων της περιφέρειας να επιλέγουν τις διοικήσεις των παραρτημάτων τους.
Επικοινωνία: τηλ. 210 6039521, 6983506601,
email: georkas@otenet.gr

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΥΟΚ) ε.α.

HτΑ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΓΟΣ (Ι) ε.α.
ΣΠΟΥΔΕΣ
10/1979-10/1981: Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής (ΣΤΥΑ) με ειδικότητα Ελεγκτού Αεράμυνας
και εξειδίκευση στον Ηλεκτρονικό πόλεμο.
1981: Εκπαίδευση Αγγλικής γλώσσας με
οπτικοακουστικά μέσα Ξένων Γλωσσών στο Τατόι.
1976-1979: Λύκειο Ανδριτσαίνης - Ολυμπίας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Από την αποφοίτησή μου από τη Σχολή το 1981 και έως την
αποστρατεία μου με τον βαθμό του Επισμηναγού το 2008,
υπηρέτησα σε αρκετές Μονάδες της Π.Α, αλλά και στο
εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νάπολη της Ιταλίας στο COMAIRSOUTH/COMMAND CENTER OPERATION επί δύο συναπτά έτη.
Επίσης κατά την πολυετή υπηρεσία μου στο Γ.Ε.Α, έχω
διατελέσει επιτελής των Διεθνών Σχέσεων του Επιτελείου,
προϊστάμενος ανοικτών πηγών, Διοικητής Άμυνας Φρούρησης
και προϊστάμενος Ασφαλείας, Είμαι επίσης απόφοιτος της
Σχολής Πολέμου Αεροπορίας.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πτυχιακή Μελέτη στη Σχολή Πολέμου: Θουκυδίδης
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά - Τουρκικά
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
Windows 98 Word, Excel, Access, Internet, Power Point
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Γενικός Γραμματέας Αποδήμων Λυνιστιάνων που εδρεύει στην
Αθήνα και Διευθυντής της εφημερίδας "Λυνιστιάνικη Φωνή".
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Πολιτική - Αθλητισμός
ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προφορική επικοινωνία - Γραπτή Επικοινωνία - Πρωτοβουλία
Ομαδικό πνεύμα - Συνέπεια
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2/9/1960
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Χ.Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Ολυμπιάδος 10, Άρτεμις Τ.Κ: 19016
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2294 080011 - 698 3504 518
EMAIL: vasilis_pam@hotmail.com

ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΜΧΟΣ (Ρ) ε.α.
Γεννήθηκα στο Κόκκινο Φωκίδος το 1948.
Τελείωσα το εξατάξιο γυμνάσιο Λιδορικίου.
Το 1967 μετά από εισαγωγικές εξετάσεις
εισήλθα στη Σχολή Ιπτάμενων Αεροπορίας
(ΣΙΑ και τώρα ΣΙΡ) και παράλληλα στο
Οικονομικό τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
(ΝΟΕ) Θεσσαλονίκης (Πρώην ΟΠΕ). Μετά από τη Σχολή
τοποθετήθηκα στις Μεταφορικές Μοίρες ως Ραδιοναυτίλος
και παράλληλα τελείωσα με υποτροφία το πανεπιστήμιο.
Υπηρέτησα στην 112ΠΜ, 111ΠΜ, ΓΕΑ, 130ΣΜ, ΔΑΥ και στο ΓΕΑ.
Το 1993 αποστρατεύτηκα με το βαθμό του Αντισμήναρχου.
Έκτοτε ασχολήθηκα με τα λογιστικά ως επαγγελματίας λογιστής
Α’ Τάξης μέχρι το 2012. Είμαι ο εμπνευστής και πρωτεργάτης
της δημιουργίας του συλλόγου αποστράτων Ραδιοναυτίλων
και τώρα πρόεδρός του. Παράλληλα είμαι ο Γραμματέας του
Συνδέσμου Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων
Ασφαλείας Νομού Φωκίδος.
Στα τρία χρόνια που είμαι στο ΔΣ της Ένωσης ήμουν πάντα
στη διάθεση των συναδέλφων. Δεν υπήρξε συνάδελφος που
να ήλθε στο γραφείο μου και δεν εξυπηρετήθηκε εφόσον το
αίτημά του ήταν νόμιμο και λογικό. Όλους τους άκουγα πάντα
με υπομονή και κατανόηση. Επανέφερα στην επιφάνεια και
πρωτοστάτησα στην καθιέρωση της ημέρας Αποστράτων
Αξιωματικών και Ενόπλων Δυνάμεων. Εισηγήθηκα με επιστολή
μου στον κ. ΥΕΘΑ τη συγκρότηση, υπό την αιγίδα του, Συνδέσμου
Αλληλοβοήθειας και Αγάπης για τους δοκιμαζόμενους
συναδέλφους μας. Η πρότασή μου αυτή δυστυχώς δεν
υποστηρίχθηκε. Η ενότητα της Ένωσης, η διαφάνεια στις
δραστηριότητές της και η ισονομία μεταξύ των μελών υπήρξαν
το πρώτο μέλημά μου και εξακολουθούν να είναι. Αντέδρασα
με όλες τις δυνάμεις μου στη διασπαστική μεθόδευση
τροποποίησης της ισχύουσας ΚΥΑ για αλλαγή του τρόπου
εκλογής του ΔΣ της ΕΑΑΑ και πρωτοστάτησα στις ενέργειες
για τη μη υπογραφή της από τον κ. ΥΕΘΑ. Αντέδρασα επίσης
με όλες τις δυνάμεις μου στην κατάργηση των άτυπων εκλογών
στα Παραρτήματα προστατεύοντας το αναφαίρετοδημοκρατικό
δικαίωμα των μελών μας να επιλέγουν τα ΔΣ των παραρτημάτων.
Κατήγγειλα αυθαιρεσίες στην υλοποίηση του παραθερισμού
και στον τρόπο της Διοίκησης. Για το έργο μου μπορείτε να
ενημερωθείτε από τα ΔΣ των Παραρτημάτων και των
Αεροπορικών Συλλόγων.
Οι επιδιώξεις μου για την επόμενη τριετία, εφόσον με
τιμήσετε με την ψήφο σας, θα είναι οι ακόλουθες:
• Ο εκδημοκρατισμός λειτουργίας της ΕΑΑΑ και η ισονομία
των μελών της.
• Η νομική κατοχύρωση των εκλογών στα παραρτήματα για
εκλογή των Διοικητικών των Συμβουλίων.

Από 1 (έναν) έως τέσσερις σταυρούς

• Άμεση ανάκληση της απόφασης για την τροποποίηση της
ΚΥΑ που αφορά στη σύνθεση του ΔΣ η οποία καταργεί την
αρχή της πλειοψηφίας.
• Στην ουσιαστική συμμετοχή των παραρτημάτων στη
διοίκηση της ΕΑΑΑ. (Είναι αδιανόητο να λαμβάνονται αποφάσεις
τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΑΑΑ
ερήμην των παραρτημάτων).
• Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ όλων των
αποφάσεων του ΔΣ καθώς και όλων όσων παραθέρισαν στην
παραθεριστική περίοδο.
• Τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του ΔΣ παρουσία
των μελών της ΕΑΑΑ και εκπροώπων των παραρτημάτων (σαν
γενική συνέλευση).
Αγαπητοί Συνάδελφοι, συναδέλφισες & ορφανικά μέλη
έρχονται πολύ δύσκολες μέρες για τη χώρα μας και για εμάς
τους αποστράτους από τις προδιαγραμμένες, από το νέο
μνημόνιο, σημαντικές μειώσεις βασικών συντάξεων και
μερισμάτων. Σύντομα θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ δύσκολες
καταστάσεις. Για το λόγο αυτό η Ένωση απαιτείται να έχει ένα
ισχυρό ΔΣ. Ένα ΔΣ αποδεκτό από όλους μας, που θα συμφιλιώσει
την Ένωση με τα παραρτήματά της και με όλους τους
Αεροπορικούς συλλόγους. Ένα ΔΣ που θα προέλθει από μαζική
προσέλευση της πλειονότητας των συναδέλφων στις κάλπες
και όχι από μια μικρή μειοψηφία τους. Η μεγάλη συμμετοχή
στις εκλογές δίνει δύναμη στο ΔΣ. Για το σκοπό αυτό σας
καλώ να προσέλθετε όλοι στις εκλογές της 15ης Νοεμβρίου
2015 και να ψηφίσετε για τα ΔΣ της ΕΑΑΑ και των παραρτημάτων
συναδέλφους με γνώμονα τη γνώση, την εμπειρία, τη θέληση
και τη διάθεση για προσφορά και όχι επειδή είναι γνωστοί μας
ή συμμαθητές μας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛ: 210 5028336, 698 3525426
email: kraniasioannis@yahoo.gr

ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΓΟΣ (ΤΕΑ) ε.α.
Απόφοιτος: ΣΤΥΑ. Ετος αποφ. 1987
Ειδικότητα: Ελεγκτής Αναχαιτήσεων (ΤΕΑ)
Εξειδίκευση: Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας
Επαγγελματική εμπειρία:
Απόστρατος Αξιωματικός με οργανωτικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες, νομοταγής και αμερόληπτος υπηρετήσας για είκοσι-οκτώ (280 συναπτά έτη την ΠΑ ως ακολούθως:
• Σεπτ. 1987 έως Ιουν. 1991: ως ΤΚΜ/ΤΚΧ, ΤΡΟ, ΙΟ, ΜΙΟ,
Βοηθός Αξκού Σχεδίων - Υπαρχείο ΕΤΝΑ/ΝΑΤΟ στην 2η
ΜΚΣΕ/ΜΑΜΒΟ/ΠΑΡΝΗΘΑ
κατεχόμενος βαθμός, Σμηνίας - Επισμηνίας (1991).
• Ιούλιος 1991 έως Νοέμβριος 1993: ως MRP Operator,
Βοηθός Αξκού Σχεδίων - Υπαρχείο ΕΤΝΑ/ΝΑΤΟ στην 5η
ΜΣΕΠ/ΜΟΥΣΤΑΚΟΣ
κατεχόμενος βαθμός Επισμηνίας.
• Νοε 1993 έως Ιουν. 1996: ως Ελεγκτής ΑεροδρομίουΠροσέγγισης στην 111 ΠΜ/Βόλος
κατεχόμενος βαθμός Αρχισμηνίας.
• Ιουλ. 1996 έως Ιουλ. 1999: ως Ελεγκτής ΚΕΠ/ΑΘ στην
129 ΠΥ/Ελληνικό
κατεχόμενος βαθμός Αρχισμηνίας.
• Ιουλ. 1999 έως Ιουν. 2004: ως Ελεγκτής ΑεροδρομίουΠροσέγγισης στην 115ΠΜ/Σούδα.
κατεχόμενος βαθμός Ανθυπασπιστής.
• Ιουν. 2004 έως Σεπ. 2012: ως Ελεγκτής Αεροδρομίου,
Προϊστάμενος Πύργου, Δκτής Σμήνους Εναέριας Κυκλοφορίας
στην 112 ΠΜ/Ελευσίνα.
κατεχόμενοι βαθμοί Ανθυπασπιστής - Σμηναγός.
• Σεπ. 2012 έως Σεπ. 2013: ως Ελεγκτής στην ΓΕΑ/ΥΠΕΚ/Τμήμα
Ενόργανων Διαδικασιών.
κατεχόμενος βαθμός Σμηναγός.
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
• Σεπτ. 1998 - Οκτ. 1998: ΚΕΠΑ/ΔΕΚΕΛΕΙΑ/Σχολείο Διευκρινιστών (ΙΟ)
• Ιαν. 1989 - Απρ. 1989: ΚΕΠΑ/ΔΕΚΕΛΕΙΑ/Σχολείο Μηχανικών
Εισαγωγών (ΜΙΟ).
• Μαρ. 1993 - Ιουλ. 1993: ΕΛΛΗΝΙΚΟ/Σχολή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ).
• Ιαν. 2002-Σεπ. 2002: USA/FAA/Air Traffic Control Operator
• Ιαν. 2007-Απρ. 2007: ΚΕΠΑ/ΔΕΚΕΛΕΙΑ/Σχολείο Εκπαιδευτών
Εδάφους (ΣΕΕ).
• Ιαν. 2008-Απρ. 2008: ΔΑΕ/ΔΕΚΕΛΕΙΑ/Σχολή Πολέμου Αεροπορίας / Κατωτέρων Αξκών ε.α. Ανθυπασπιστών.
• Ιουν. 2008-Νοε 2008: USA/FAA/Terminal Procedures
Designer (TERPS)
Γλωσσικό επίπεδο
Γνώστης της Αγγλικής γλώσσας, κάτοχος διπλώματος, Lower
in English του Πανεπιστημίου Oxford (1984), Proficiency in
English του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE (1985).
Άλλες δεξιότητες
• καλός χειρισμός του Office (επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις)
Δραστηριότητες/Ενδιαφέροντα
Οργάνωση, μεθοδικότητα, σεβασμός και τακτική σκέψη, τηρώντας
τους κανονισμούς που διέπουν την εν γένει λειτουργία της ΕΑΑΑ.
Διεύθυνση: Λεμεσού 61, GR-10446 Aθήνα
Τηλέφωνο οικίας: +302108655771 Κινητό: +306983521694
e-mail: makis65gr@gmail.com
Ημερ. γέννησης: 05/03/1965
Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος, τέκνα δύο (2).

ΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΤ) ε.α.
Είμαι ο Σμχος (ΤΗ) ε.α. Βασίλειος Μανιάς
της 10ης σειράς ΣΤΥΑ.
Κατά την διάρκεια της 38ετούς και
πλέον υπηρεσίας μου στην Π.Α. , υπηρέτησα κατά σειρά στις: 112Π.Μ./337ΜΠΚ,
142ΠΑΕ/3Μ.ΚΕΠ, 350ΣΝ/ΜΣΝ, ΠΒΚ και ΓΕΑ/Β4/2δ.
Εφόσον τύχω της ψήφου σας υπόσχομαι ότι μαζί και με
τους άλλους θα κάνουμε ότι μπορούμε ώστε στο 251ΓΝΑ, ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ, να έχουμε προτεραιότητα αμέσως μετά
από τους εν ενεργεία συναδέλφους και όχι στην ουρά μαζί
με τους άλλους που δεν είχαν, ή έχουν σχέση με την Πολεμική Αεροπορία, γιατί με το νοσοκομείο αυτό οι περισσότεροι
ανδρωθήκαμε.
Επίσης για τον πολυπόθητο παραθερισμό θα επιδιώξω για
την δική μας, επιπλέον μοριοδότηση, ώστε οι συνάδελφοι από
τον βαθμό του Σμηνάρχου και κάτω να μην βλέπουν τοίχο αλλά
καλύτερες προοπτικές.
Η μεγάλη μου ωστόσο επιδίωξη θα είναι η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ των
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ των ΜΕΛΩΝ μας, από τους κυριότερους σκοπούς δημιουργίας των Ενώσεων, επιμέλεια για την οποίαν
υπήρξε πλήρης αδιαφορία κατά την 12ετίαν 2001 – 2012. Αποτέλεσμα τραγικό, τραγικότατο θα έλεγα, αφού την 12ετία αυτή
χάθηκαν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, από την αλόγιστη τακτική των διοικούντων.
Επειδή είμαι υπέρ της διαφάνειας ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ πρέπει να
ελεγχθούν τρία (3) σημαντικά γεγονότα, που επιδιώκω παντοιοτρόπως να διαλευκάνω και αυτά είναι : Εσωτερικοί πόροι, διαθήκη του αειμνήστου ευεργέτη της ΕΑΑΑ Σμχου (Ι) Ιωάννη
Αραπαντζή και η τοποθέτηση των Αποθεματικών (Διαθέσιμα)
παρά τον Νόμο περί ΝΠΔΔ (όπως η ΕΑΑΑ) σε άλλη Τράπεζα,
αντί της Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) με μηδαμινό επιτόκιο
(μικρότερο της μισής μονάδας).
Εφόσον με τιμήσετε με την ψήφο σας, υπόσχομαι και δεσμεύομαι, έναντι όλων των συναδέλφων, ότι η αμοιβή μου,
από την συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις του ΔΣ/ΕΑΑΑ, θα κατατίθενται στον υπάρχοντα λογαριασμό, για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ).
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Καλό Βόλι, ήσυχα και συνειδητά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6983517755

ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΓΟΣ (ΤΥΣ) ε.α.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, άνδρες, γυναίκες
και μέλη ορφανικών οικογενειών Π.Α.
Γεννήθηκα στη Βρυσούλα Ιωαννίνων. Απόφοιτος 12ας ΣΤΥΑ. Υπηρέτησα σ’ αρκετές
Μονάδες, εκπαιδεύθηκα σε (6) έξι Σχολές Π.Α., Απεστρατεύθην
το 1987.
Συμμετείχα για (9) εννέα χρόνια στα ΔΣ/ΣΑΣ (Κοσμήτωρ
Αντ/δρος) με την εμπιστοσύνη σας και ευελπιστώ ότι θ’ ανανεωθεί αυτή και πάλι για το ΔΣ/ΕΑΑΑ για να λυθούν τα προβλήματά μας, εργαζόμενοι όλοι μαζί με αγάπη και κατανόηση.
Ιδιαίτερα
α. Για την κατάργηση-αντικατάσταση του Νόμου 1171/72,
που αφορά στη λειτουργία των Στρατιωτικών Ενώσεων, ώστε
να λειτουργούν πλέον με σύγχρονες μεθόδους.
β. Για την πλήρη αποκατάσταση της ενότητας μεταξύ όλων
των μελών.
γ. Για την οικονομική ενίσχυση και για ηθική συμπαράσταση
στα μέλη, που έχουν προβλήματα, ιδιαίτερα σε πολύτεκνους,
ορφανικές οικογένειες, ΑΜΕΑ κ.λπ.
δ. Για την κατάργηση του Νόμου για τον παραθερισμό, διότι
όπως ισχύει σήμερα, καταργεί σχεδόν τη συμμετοχή από
βαθμό Επ/γού και κάτω, λόγω των βαθμολογιών.
ε. Για το νέο Ειδικό μισθολόγιο, που τελεί υπό διαπραγμάτευση.
στ. Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ΓΝΑ και ιδιαίτερα του
ΝΙΜΤΣ (για βελτίωση).
ζ. Για τη μή ψήφιση της ΚΥΑ, που αφορά στις εκλογές της
ΕΑΑΑ και ιδιαίτερα στα περιφερειακά παραρτήματα, ώστε αυτά
να ψηφίζουν αυτούς που νομίζουν ότι τους εκπροσωπούν και
δεν είναι «ΔΟΤΟΙ».
Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Η συμμετοχή μου στο ΔΣ/ΕΑΑΑ εξαρτάται από τη δική σας
προτίμηση. Υπόσχομαι ότι θα εργασθώ μ’ όλες τις δυνάμεις
μου. Ευχαριστώ όλους όσους στο παρελθόν με τίμησαν με
την ψήφο τους. Δεν ξεχνώ, ιδιαίτερα τα γνωστά και άγνωστα
μέλη της περιφέρειας. Τολμώ όμως, όπως ζητήσω και πάλι
την υποστήριξή τους, όπως και από τους υπολοίπους συναδέλφους.
Για επικοινωνία τηλ. 22940/98592 6936796289 - 6983517756
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ
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ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΤΑΞΧΟΣ (ΔΓΥ) ε.α.
Γεννήθηκα στα Ιωάννινα το 1959. Εισήλθα
στη Σ.Ι. το 1977 (1η σειρά Διοικητών) και
αποστρατεύτηκα με αίτησή μου το 2007.
Υπηρέτησα σε όλες τις θέσεις της ειδικότητάς
μου, σε Μονάδες - Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας - ΣΑ/ΣΕΒΑΣ (Βρυξέλλες), ως επιτελής, τμηματάρχης και
Διοικητής (ΣΥΔ).
Είμαι παντρεμένος με τη Μάρθα Κατσιάρα, που εργάζεται
ως εκπαιδευτικός στο Κολλέγιο Αθηνών και έχουμε αποκτήσει
δύο αγόρια τον Ηλία και τον Κωνσταντίνο.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδερφοι, αγαπητά ορφανικά μέλη
Αποφάσισα πρώτη φορά να διεκδικήσω την εκλογή μου ως
μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α., γιατί θεωρώ την ανανέωση ως πρωταρχικής σημασίας παράγοντα επιτυχίας, οποιουδήποτε οργανισμού
θέλει να ανταποκρίνεται στην αποστολή του και τις προσδοκίες
των μελών του. Την άποψή μου αυτή, ενισχύει το γεγονός ότι,
από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα (σχόλια συναδέρφων, εγγραφές
καταγγελίες, κλπ) προκύπτει ότι «κάτι συμβαίνει» με τη λειτουργία
της Ε.Α.Α.Α., μέχρι βέβαια να αποδειχθεί το αντίθετο.
Δεσμεύομαι λοιπόν, εφόσον με τιμήσετε με την ψήφο σας,
να τηρήσω το καταστατικό της Ένωσης, χωρίς παρανοήσεις
και εκπτώσεις, προς όφελος όλων των μελών, ανεξαρτήτου
προέλευσης και ειδικότητας.
Τέλος, παροτρύνω τα μέλη να προσέλθουν στην ψηφοφορία,
γιατί θεωρώ ότι μόνο από τη μαζική προέλευση θα αναδειχθεί
αντιπροσωπευτικό, ικανό και αποδεκτό Δ.Σ.
Σας ευχαριστώ

ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΥΥΟ) ε.α.
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
(παλιά και καινούργια μέλη της ΕΑΑΑ) αφού
σας ευχηθώ υγεία και μακροζωία, σας πληροφορώ ότι αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και να
αγωνιστώ για τη σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας, την
διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων
μας, καθώς και την επιμέλεια, την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των συμφερόντων, αλλά και των γενικών ζητημάτων
όλων μας (οικονομικών κλπ).
Γεννήθηκα στα Πεντεόρια Φωκίδος και αποφοίτησα από την
Σ.Υ.Δ. Υπηρέτησα πέραν της 35ετίας σε διάφορες Μονάδες και
θέσεις (Πολεμικές, Παραμεθόριες, Ραντάρ, Υποστήριξης, Εκπαιδευτικές, Οικονομικές, Επιτελικές) και στην ΕΑΑΑ.
Στην Ένωση, πέραν από τα καθήκοντά μου ως τμηματάρχης
λογιστηρίου, όταν ήμουν ε.ε. αξιωματικός, ως μέλος του Δ.Σ.
δέχτηκα από τον Φεβρουάριο του 2014 να αναλάβω και τα καθήκοντά του ταμία, προς εξυπηρέτηση της Ένωσης, καθόσον
η ε.ε. οικονομικός αξιωματικός αποστρατεύτηκε και η θέση της
έμεινε κενή.
Μου δόθηκε η ευκαιρία να συνδράμω με ευχαρίστηση στην
άμεση ενημέρωση Μελών σχετικά με Συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα (Μισθολογικές προαγωγές, Διεκδίκηση αναδρομών κ.λπ.)
Εξαιτείας της ενασχόλησής μου μέσα από την Ένωση με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλάδος μας, αλλά και της
προσωπικής επαφής μου με Μέλη - Συναδέλφους, δέχτηκα τις
παροτρύνσεις και τις επιθυμίες πάρα πολλών, οι οποίοι και με
τιμούν για να θέσω και πάλι υποψηφιότητα.
Θέλω να σας τονίσω, ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη προσωπικής επιβεβαίωσης ή προβολής μου, αλλά ο μόνος λόγος ο
οποίος με προτρέπει να αγωνιστώ και να βοηθήσω, όπου και
όποτε χρειαστώ όλους σας, είναι η στάση και η δεκτικότητα όλων
αυτών που διαπίστωσαν στο πρόσωπό μου την αμέριστη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον μου για την εξυπηρέτησή τους.
Θέλω να είμαι σίγουρος, ότι η σύνθεση του Δ.Σ. θα αγωνισθεί
με δύναμη και όρεξη εκπροσωπώντας ολόκληρο τον Κλάδο
των Αποστράτων (Τακτικών, Ορφανικών και Προαιετικών) οι
οποίοι εργάσθηκαν ή και έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους στην
Π.Α., τιμώντας την εμπιστοσύνη τους.
Σας ευχαριστώ.

ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΜ) ε.α.
Αγαπητά μέλη της ΕΑΑΑ
1. Η Αεροπορική οικογένεια είναι τόσο
μικρή που ο ένας με τον άλλο λίγο πολύ
γνωριζόμαστε. Γι’ αυτό δεν θα σας
απασχολήσω με το βιογραφικό μου αλλά
θα σας μεταφέρω τις θέσεις μου για το πως θέλω να λειτουργεί
η ΕΑΑΑ.
2. Η ΕΑΑΑ δεν πρέπει να είναι εκδικητική αλλά να αγκαλιάζει
όλα τα μέλη της ανεξάρτητα από προέλευση και βαθμό με
την ίδια στοργή και αγάπη χωρίς διακρίσεις.
3. Να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ο
σκοπός για τον οποίο έχει ιδρυθεί και δεν είναι άλλος από τη

Από 1 (ένα) έως τέσσερις σταυρούς

σύσφιξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφικότητας μεταξύ
των μελών της.
4. Να παρακολουθεί και να επιμελείται τα συμφέροντα των
μελών της και με σωφροσύνη και σύνεση αλλά και με πειστικό
λόγο να επεμβαίνει στις υπερκείμενες αρχές για την επίλυση
των υφιστάμενων αδικιών.
5. Να διαχειρίζεται με διαφάνεια και φειδώ τα έσοδά της και
να βοηθά στο μέτρο του δυνατού τους έχοντας ανάγκη
συναδέλφους μας με κριτήρια που θα θεσπίζονται με απόφαση
του ΔΣ της ΕΑΑΑ.
6. Να εκδηλωθούν ενέργειες για δημιουργία τράπεζας
αίματος που θα βοηθήσει πολύ και θα απαλλάξει τα μέλη μας
από ταλαιπωρίες όταν το έχουν ανάγκη.
7. Να γίνει αποδέκτης προτάσεων των μελών της που
στοχεύουν στη βελτίωση των λειτουργιών της.
8. Να συνεργάζεται αρμονικά με τα ΔΣ των παραρτημάτων
καθώς και με όλους τους Αεροπορικούς Συλλόγους και
Συνδέσμους και σε κοινές συσκέψεις με συντονιστή την ίδια να
αποφασίζουν για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν.
9. Οι λέσχες των παραρτημάτων και των Αθηνών να γίνουν
χώροι έλξεως των μελών μας για μια ευχάριστη παραμονή και
να διοργανώνουν πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις και
διαλέξεις με διακεκριμένους ομιλητές που να προκαλούν το
ενδιαφέρον για προσέλευση.
10. Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αγορά
ιδιόκτητων οικημάτων στα νεοϊδρυθέντα παραρτήματα Πρεβέζης
και Χαλκίδας (τα χρήματα υπάρχουν).
11. Τέλος από τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ να εκλείψει το ΕΓΩ
και να επικρατήσει το ΕΜΕΙΣ για να υπάρξει ηρεμία και ομόνοια
μεταξύ τους για το καλό της Ένωσης.
12. Μ’ αυτές τις θέσεις κατέρχομαι ως υποψήφιο μέλος στο
ΔΣ της ΕΑΑΑ και ζητώ από εσάς να με ψηφίσετε εφόσον
συμφωνείτε. Ευχές για καλή επιτυχία σ’ όλους τους υποψήφιους.
Με σεβασμό και εκτίμηση
Σμήναρχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας 10ης σειράς ΣΤΥΑ

Εκτελεστής εργασιών πυραύλων ΑIμ-9 και εν συνεχεία
επιθεωρητής εργασιών 5ου βαθμού επιθεωρητής 7ου
βαθμού ποιοτικού ελέγχου και εν συνεχεία προϊστάμενος
συνεργείου.
Κατεχόμενοι βαθμοί από Ασμίας μέχρι Σγός
• 8-2004/2-2005: 117ΠΜ/ΜΣΒ/ΠΥΡ/ΚΑ Προϊστάμενος
συνεργείου πυρομαχικών
Κατεχόμενος βαθμός: Σγός
• 2-2005/8-2005: 117ΠΜ/ΜΣΒ/ΓΡ.ΕΠIΘ. Επιτελής γραφείου
ΛΟZ/ΛΟΛ @ CAD/PAD.
Κατεχόμενος βαθμός: Σγός
• 9-2005/8-2007: ΕΤΗΜ/Γραφείο οπλικών συστημάτων:
Προϊστάμενος Κατεχόμενος βαθμός Σγός
• 8-2007/4-2010: ΚΕΑ/μοίρα Υποστήριξης: Δκτής μοίρας.
Κατεχόμενοι βαθμοί: Σγός-Επγός
• 4-2010/6-2013: ΔΑΥ/Γ6-5 Τμχής γραφείου ποιοτικών
προτύπων οπλισμού/σωστικών/επιγείων μέσων/ΕΟD @ ΡμΟ
πυραύλων ΑIμ-200 IRIS-T
Κατεχόμενοι βαθμοί: Επγός, Ασμχός, Σμχός
• 13-6-2013: Τιμητική-αυτοδίκαιη αποστρατεία κατόπιν 35
ετών προσφοράς στην Π.Α.
Αδιάκοπο μέλημά μου σε περίπτωση εκλογής μου ως μέλος
του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. θα είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των
νόμων και των κανονισμών που διέπουν όλο το φάσμα
λειτουργίας της Ένωσής καθώς και η δημιουργία για πρώτη
φορά σε Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών στην Ελλάδα,
γραφείου εύρεσης εργασίας για όσους συναδέλφους επιθυμούν
να εργαστούν.
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24-5-1960
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΥΑ: 3-10-1978
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΣΤΥΑ: 27-9-1980

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΜΧΟΣ (ΤΜΑ) ε.α.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 και μεγάλωσε στο Αιγάλεω.
Είναι απόστρατος Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας
με το βαθμό Σμήναρχου.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ενώσεως Παλαιών Προσκόπων Αιγάλεω, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαραστάσεως
του 5ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Αιγάλεω, Πρόεδρος του
Συλλόγου Συμμαθητών Γυμνασίου Αιγάλεω τάξεως '86.
Μεταξύ των θέσεων που υπηρέτησε στην Π.Α είναι και Διευθυντής
Ακαδημαϊκής Εκπ/σης ΣΤΥΑ, Διευθυντής Υποστήριξης ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ,
Τμηματάρχης Τεχνικής Εκπ/σης ??????? , Υποδιοικητής 128 ΣΕΤΗ.
Σήμερα διατελεί:
⁃ Καθηγητής της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας στα σχολεία
επιμορφώσεως (παιδαγωγικά)
⁃ Μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π (Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού)
⁃ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ
⁃ Μέλος της επιτροπής κοινωνικής συμπαραστάσεως περιφέρειας Δυτικής Αττικής
⁃ Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδας
⁃ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Ένωσης
Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων
Είναι πτυχιούχος της Στατιστικής Σχολής ΑΒΣΠ και του Παιδαγωγικού τμήματος της ΣΕΛΕΤΕ και της ΣΤΥΑ 17ης Σειράς.
Είναι έγγαμος με την Δέσποινα και έχει δύο κόρες τη Μαρία
και την Ελένη.
Επιθυμεί να εργαστεί στο χώρο της ΕΑΑΑ με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της.
Παρακαλεί να τον τιμήσετε με την ψήφο σας.

ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΕ) ε.α.
Αγαπητοί Συνάδελφοι άνδρες και
γυναίκες
Αγαπητά Μέλη των Ορφανικών
Οικογενειών της ΠΑ
Δηλώνω παρών και σ’ αυτές τις Εκλογές
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, όχι από προσωπικές
φιλοδοξίες, καρεκλοκενταυρικές αγκυλώσεις, απόκτηση
οφίτσιων, προσωπική προβολή και λοιπές άλλες τέτοιες κακές
και εγωκεντρικές συνήθειες. Μακράν εμού όλα τα παραπάνω.
Δηλώνω παρών στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
της ΕΑΑΑ ως: Μέλος του Δ.Σ. /εθελοντής.
Εθελοντής στην άοκνη προσφορά στους συναδέλφους και
μαχητής της ειρηνικής πορείας της ΕΑΑΑ για ευόδωση των σκοπών
της και του προορισμού της. Διότι «κοινή γαρ η μοίρα απάντων
ημών των αποστράτων» ανεξάρτητου προελεύσεως και Σχολής.
Αγαπητοί Συνάδελφοι( άντρες και γυναίκες), μέλη των
ορφανικών οικογενειών, σας καλώ να προσέλθετε και να
συμμετάσχετε στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.,
ψηφίζοντας τους ικανούς (ανάμεσα σε ικανούς) συναδέλφους,
που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν και όχι απλώς να
αποκτήσουν και να φέρουν τον τίτλο: «Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ».
Ο τίτλος αυτός είναι πολύ βαρύς, με πολλή ευθύνη, με πολλή
θέληση προσφοράς, με περίσσευμα καρδίας, με πολλή
ταπεινότητα και πολλή αγάπη και κατανόηση στον συνάδελφο
και τα προβλήματα του.
Βασικός μου σκοπός για υλοποίηση, η ρήση των εθελοντών:
«Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση που μπορεί κανείς
να δώσει στον εαυτό του, είναι να προσφέρει και να
συμπεριφέρεται με αγάπη και κατανόηση στους συνανθρώπους
του εδώ στη γη».
Με τιμή
Ηλίας Γ. Σβάρνας Σμχος ε.α.
-Ποιητής Εθελοντής στο 251 ΓΝΑ

ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΟΠ) ε.α.
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
• 10-1980/8-1983:
116ΠM/335MΚ/WEAPON Εκτελεστής
εργασιών συνεργείου WEAPON.
Κατεχόμενος βαθμός Σμιας
• 8-1983/8-1986: 115ΠΜ/ΜΣΒ/ΠΥΡ/ΚΑ Εκτελεστής εργασιών
συνεργείου πυρομαχικών.
Κατεχόμενος βαθμός: Εσμίας
• 8-1986/9-1987: 117ΠM/339MAΠΚ/WEAPON Εκτελεστής
εργασιών συνεργείου WEAPON.
Κατεχόμενος βαθμός Ασμίας
• 9-1987/7-2004: 117ΠΜ/ΜΣΒ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΤ) ε.α.

ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΜΧΟΣ (ΤΥΤ) ε.α.
Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1957. Εισήλθα
στη Σ.Τ.Υ.Α το 1974 με την 26η σειρά. Αποφοίτησα το 1976 με ειδικότητα Τεχνικού
Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών(Τ.Μ.Τ). Υπηρέτησα 37 χρόνια σε Μονάδες και Αρχηγεία.
Αποστρατεύτηκα το 2011 με το βαθμό του Σμηνάρχου. Είμαι
παντρεμένος, πατέρας δύο τέκνων.
Στις εκλογές για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ τον Ιανουάριο του 2013
συμμετείχα για πρώτη φορά και εκλέχτηκα Πρόεδρος του
Συλλόγου. Ως Πρόεδρος του Σ.Α.Σ και με τη συνεργασία άλλων
Συλλογικών φορέων προβήκαμε σε παραστάσεις και διαμαρτυρίες προς τους αρμόδιους για την μη υπογραφή της προτεινόμενης Κ Υ.Α, σχετικά με τη συγκρότηση του Δ. Σ της Ε.Α.Α.Α,
γεγονός που απετράπη από τον κ. Υ.ΕΘ.Α.
Σκοπός της συμμετοχής μου στις εκλογές είναι να συμβάλλω
δημιουργικά στον εκσυγχρονισμό οργάνωσης και λειτουργίας
της Ε.Α.Α.Α, με πνεύμα συναδελφικότητας, αλληλοσεβασμού,
ενότητας, ειλικρινών σχέσεων και συνεργασίας με όλα τα
Μέλη του Δ.Σ για προβολή και επίλυση των προβλημάτων που
μας απασχολούν και ιδιαίτερα για την αποκατάσταση του δοκιμαζόμενου κύρους της Ε.Α.Α.Α.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
και εκτίμηση ζητώ την ψήφο σας.
Δημήτριος Φαλτάιτς Σμήναρχος ε.α. - 26ης σειράς Σ.Τ.Υ.Α.
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Α ΡΘΡΑ

Η

Τριήμερη εκδρομή-προσκύνημα
στο ΒΙΤΣΙ (Βέρνο)

ΕΑΑΑ πιστή στις παραδόσεις και την Ιστορία της, συμμετείχε
και φέτος στις λιτές εορταστικές εκδηλώσεις της 66ης
επετείου τιμής και μνήμης στο Βίτσι και το ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως την ψυχών των ευκλεώς αγωνισθέντων
Αξιωματικών και Οπλιτών των Ε.Δ και Σ.Α του Εθνικού Στρατού
και λοιπού πληθυσμού της χώρας μας, οι οποίοι έπεσαν
ηρωικά μαχόμενοι υπέρ πατρίδος κατά τις επιχειρήσεις 19461949 στο Γράμμο- Βίτσι.
Έτσι το πρωί του Σαββάτου 29/8/2015 ένα πούλμαν με 50
μέλη της Ένωσης, ξεκίνησε από την Αθήνα για την πόλη της
Φλώρινας. Την ΕΑΑΑ εκπροσώπησαν, ο Πρόεδρος της, Απτχος(Ι)
ε.α Κων. Ιατρίδης, ο οποίος ήταν εκ των βασικών ομιλητών
της εκδήλωσης και κατέθεσε στέφανο εκ μέρους της Ενώσεως,
από τα μέλη του ΔΣ παρέστησαν ο Σμχος ε.α Ηλ. Σβάρνας και
ο υποφαινόμενος, έχοντας την επιμέλεια και οργάνωση του
προγράμματος της εκδρομής στη Φλώρινα- Βίτσι- Πρέσπες.
Επίσης στέφανο κατέθεσε ο Πρόεδρος των Βετεράνων της
Π.Α (ΠΑΣΥΒΕΤΑ) Υπτχος (Ι) ε.α. Δημ. Λαζάρου. Από τα κόμματα
της Βουλής παρέστησαν, η Ν.Δ με τη Βουλευτή Καστοριάς κ.
Μ. Αντωνίου και ορισμένοι βουλευτές της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, τα
άλλα κόμματα ως συνήθως απείχαν των εκδηλώσεων, ίσως
γιατί έχουν “ξεχάσει” την Ιστορία μας και τι είχαν πει
παλαιότερα εξέχουσες προσωπικότητες της Πολιτικής, όπως
ο αείμνηστος Πρωθυπουργός, “Γέρος της Δημοκρατίας” Γεώργιος Παπανδρέου «Και το έθνος ολόκληρο υποκλίνεται ευλαβώς ενώπιον της ιεράς μνήμης των αθανάτων νεκρών μας
του Γράμμου και Βίτσι. Εις την συνείδηση των επερχομένων
Ελληνικών γενεών αιωνία θα είναι η μνήμη τους». Επίσης ο
αείμνηστος Πρωθυπουργός Θεμιστοκλής Σοφούλης, ονόμασε
τις μάχες στο Βίτσι- Γράμμο «Ιερό Πόλεμο» και για τα στελέχη
των Ε.Δ είπε «Είστε οι αξιότεροι των αξίων» ( Από την ομιλία
του Αντιστράτηγου Κων. Κόρκα στις 28 Αυγούστου 2011 στο
Βίτσι, ηρωικού πολεμιστή της δεκαετίας 1940-1949), ο οποίος
επίσης, είπε τότε, ότι οι μάχες Βίτσι- Γράμμου δεν είναι
εορτές μίσους, είναι Εθνικές και Πατριωτικές εορτές. Επί
πλέον ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Χρήστος Α. Σαρτζετάκης, στις 25 Αυγούστου 2005 μέσω του
www. Sartzetakis.gr, ομιλεί για ΜΝΗΜΗ ΕΘΝΙΚΗ. Πολλοί
άλλοι Έλληνες έχουν μιλήσει για τις μάχες στο ΒίτσιΓράμμο, που καταδεικνύει, γιατί είναι εθνικό μας χρέος να
ΜΗΝ ξεχνάμε την Ιστορία μας, και χωρίς προκαταλήψεις,
σκοπιμότητες και φανατισμούς, δεν θα πρέπει να τη διαστρεβλώνουμε, θετικά ή αρνητικά. Οι χιλιάδες ψυχές των
γενναίων και αθώων αυτών στρατιωτών, αλλά και των άλλων
πολιτών που προσέφεραν τη ζωή τους, υπέρ βωμών και
εστιών “απαιτούν” από την Πατρίδα να μην είναι αχάριστη, να
μην είναι απούσα, ζητούν τη συμμετοχή όλων μας, χωρίς
φιοριτούρες, και συνθήματα, στο Ετήσιο Μνημόσυνο στους
χώρους του Γράμμου-Βίτσι, ως ελάχιστο φόρο τιμής, στους
αθάνατους νεκρούς μας, παιδιά όλοι της Πατρίδας μας. Διότι
ένα κράτος, έχει συνέχεια και πολιτισμό όταν τιμά τους

Επιμέλεια
Κωνσταντίνου Ν. Ρώτα
Ασμχου ε.α.
Μέλους ΔΣ/ΕΑΑΑ

ήρωες του, αυτή είναι η Ιστορία του εις το διηνεκές, ενάντια
στη λήθη.
Ευτυχώς όμως υπάρχουν ακόμα Έλληνες που ΔΕΝ ξεχνούν,
φωτεινό παράδειγμα ο Ανθυπολοχαγός ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος
τέως μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ ανέλαβε πρωτοβουλίες για την εκπλήρωση ενός μεγάλου χρέους στη μνήμη των ηρωικών πεσόντων στο Βίτσι και μαζί με άλλους συναδέλφους του όπως
ο τέως Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντιστράτηγος ε.α Παντελής
Μαυροδόπουλος, και ο εκδότης της ΠΕΛΑΣΓΟΣ κ. Ιωάννης Χ.
Γιαννάκενας, έκαναν το ΤΑΜΑ, πραγματικότητα και μετά από
60 χρόνια ανήγειραν (προκατασκευασμένο) Ιερόν Ναό για
την Μνημόνευση των νεκρών στο Βίτσι (Βέρνο) αφιερωμένο
στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και στον Άγιο Γεώργιο τον
Ελευθερωτή. Αγαπητοί κύριοι είσθε άξιοι συγχαρητηρίων
γιαυτό σας το Έργο. Έτσι από τον Αύγουστο του 2011 γίνεται
πρώτα το Μνημόσυνο Πεσόντων στον Ιερό Ναό, τα θυρανοίξια
του οποίων έγιναν τον Ιούνιο του 2010 και κατόπιν γίνεται η
μετάβαση στο Μνημείο για την Τελετή και το Προσκλητήριο
των Νεκρών. Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ορισμένα
στοιχεία άγνωστα στους περισσότερους προσκυνητές όπως :
Ο Ιερός Ναός είναι 40 τ.μ. και μεταφέρθηκε έτοιμος, είχε
βάρος 80 τόνους με ειδικές προδιαγραφές για τις ειδικές
καιρικές συνθήκες της περιοχής του όρους Βίτσι, έχει δε ανεγερθεί σε μεγαλύτερο υψόμετρο από όλες τις εκκλησίες της
Ελλάδος, στα 2000 περίπου μέτρα. Είναι πλησίον της Μονάδας
RADARS της Π.Α με ύψος κορυφής 2128 μέτρα (στη δίπλα
φωτογραφία ο Ιερός Ναός και στο βάθος διακρίνεται η Μονάδα
και η κορυφή με τις κεραίες).
Ειρήσθω εν παρόδω, είχα τη χαρά και τη τιμή να είμαι από
τους πρώτους που παρέλαβαν τα μηχανήματα και έθεσαν
σε λειτουργία το Σταθμό E/W Βίτσι το 1967, αφού τα προηγούμενα χρόνια είχα υπηρετήσει στα E/W ΖΗΡΟΥ και ΙΣΜΑΡΟΥ
και εν συνεχεία στο E/W ΒΙΤΣΙ για δυο χρόνια, έτσι υπηρέτησα
και στους τρείς Σταθμούς E/W (1964-1969), μετά από εκπαίδευση στο Εξωτερικό ( Marconi college στην Αγγλία και
Thompson CSE στη Γαλλία) το 1961 μαζί με άλλους 31 συνα-

δέλφους. Από την πείρα μου στην 142 ΠΑΕ (16 χρόνια), η κορυφή του Βίτσιου ήταν από τις πλέον δύσκολες, μόνον όσοι
υπηρέτησαν εκεί, τότε, και με χειμώνα μπορούν να έχουν
άποψη τι σημαίνει να υπηρετείς στο Βίτσι, όπου τριώροφο
κτήριο το κάλυπτε το χιόνι και οι μηχανικοί Radar για να
ανέβουμε στην κορυφή, που ήταν οι κεραίες και οι ΠόμποΔέκτες, όταν ο δρόμος ήταν κλειστός από το χιόνι, η λύση
ήταν το εναέριο Τελεφερίκ μία διαδρομή ενός και πλέον χιλιομέτρου με μεγάλο κίνδυνο λόγω των καιρικών συνθηκών,
αλλά και η δυσκολία συντήρησής του, με αποτέλεσμα κάποτε
να καταργηθεί και σήμερα μένουν μόνο οι πύργοι, οι κολώνες
με τα συρματόσχοινα για να μας το θυμίζουν. Επίσης πρέπει
να πω ότι τον Αύγουστο του 1967 εορτάσθηκε επίσημα η
πρώτη επετειακή εκδήλωση στο Βίτσι με εκπρόσωπο της Πολιτείας την τότε Βασίλισσα Φρειδερίκη. Ξαναβρέθηκα στο
Βίτσι το 1972 για τη παραλαβή του Συστήματος NADCE και
την εν συνεχεία Follοw-up. Κατόπιν όλων αυτών αισθάνομαι
μεγάλη χαρά να επισκέπτομαι το Βίτσι όποτε μπορώ για να
θυμάμαι ανείπωτες νεανικές εμπειρίες.
Στη διαδρομή μας, από τη Φλώρινα προς το Βίτσι, τη
Κυριακή το πρωί, επειδή ο δρόμος ήταν κλειστός, κάτι που το
μάθαμε δύο ημέρες πριν, αναγκασθήκαμε να κάνουμε διαδρομή
πέντε φορές μεγαλύτερη μέσα από ένα καταπληκτικό τοπίο
στις κορυφές του Βέρνο, δια μέσου Βίγλας και Πισοδερίου για
να βγούμε στο δρόμο της Καστοριάς προς Βίτσι. Μέτα τις εκδηλώσεις στο Βίτσι, πήγαμε στις Πρέσπες για φαγητό, απολάυσαμε την περιοχή των Λιμνών και το απόγευμα επιστρέψαμε
στη Φλώρινα για διανυκτέρευση. Την άλλη μέρα το πρωί,
31/Αυγούστου ξεκινήσαμε για το ταξίδι της επιστροφής μας,
αφού πρώτα σταματήσαμε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο Μικρόκαστρο, έξω από τη ΣΙΑΤΙΣΤΑ, το μεσημέρι
για φαγητό στη Καλαμπάκα και αργά το απόγευμα φθάσαμε
στην Αθήνα μετά από ένα υπέροχο ταξίδι.
Ας είμαστε όλοι καλά, ώστε κάθε χρόνο να συμμετέχουμε
σ’ αυτές τις Πατριωτικές και λιτές εκδηλώσεις…όλοι οι
Έλληνες, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές δεν
είναι τελετές μίσους, αλλά λησμονιάς του μίσους και θα ερχόμαστε εδώ για να θυμόμαστε τα Ιστορικά γεγονότα και
που δεν θα πρέπει, ποτέ ξανά να ζήσεις αυτός ο τόπος, αυτή
η χώρα, η αγαπημένη μας ΠΑΤΡΙΔΑ η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.
Πηγή: α) ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ
β) ΗΡΩΕΣ δίχως δάφνες ΒΙΤΣΙ (ΒΕΡΝΟ) 1946-1949
του Νικολάου Σάββα Τοτονίδη
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΑΛΩ Η ΘΡΑΚΗ!
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ΕΑΛΩ Η ΡΟΔΟΠΗ! Συγχαρητήρια σε αυτούς που επινόησαν αυτόν τον εκλογικό νόμο έκτρωμα, συγχαρητήρια
στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας, συγχαρητήρια
στους Έλληνες ψηφοφόρους!
Είναι πρωτοφανές, η πλέον ευαίσθητη περιοχή της
χώρας μας, να εκπροσωπείται από τρείς Μουσουλμάνους.
Πάρτι κάνουν οι Τούρκοι! Είναι επίσης θλιβερό αλλά και
επικίνδυνο η οριακή πλειοψηφία των 155 εδρών της
νέας Κυβέρνησης, να εξαρτάται σε ειδικές περιπτώσεις,
από τέσσερεις Μουσουλμάνους Βουλευτές που εξελέγησαν στη Θράκη (3 στη Ροδόπη και 1 στην Ξάνθη).
Πρώτη φορά 4 Μουσουλμάνοι Βουλευτές στα χρονικά
δεδομένα από το 1946! Εύχομαι να είναι και η τελευταία.
Τεράστιες και εγκληματικές θα έλεγα οι ευθύνες των
Πολιτικών και κρατικών παραγόντων οι οποίοι είναι
θεατές σε ένα Εθνικό Έγκλημα που εξελίσσεται στη
Θράκη.
Η μη εκλογή Χριστιανού Βουλευτή στο Νομό Ροδόπης
– παλιό όνειρο του Τουρκικού Προξενείου που απέτυχε
να υλοποιήσει στο παρελθόν- αλλάζει δραματικά τις
ισορροπίες στην ευαίσθητη περιοχή. Ας ευχηθούμε η
τοπική κοινωνία και η πατρίδα να μην πληρώσουν ακριβότερα το τίμημα εσφαλμένων επιλογών και κακών
εκλογικών συστημάτων.

Είναι πολύ «αθώα» η προσέγγιση ότι οι Μουσουλμάνοι
Βουλευτές είναι Έλληνες πολίτες. Όμως αν μελετήσει
κανείς τη μεθόδευση της εκλογής τους, μπορεί να
βγάλει αναγκαία συμπεράσματα. Υπήρξε μια εσωτερική
ανακατανομή της ψήφου στους κόλπους της μειονότητας
σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Το
πώς έγινε αυτό, η απάντηση για τους γνωρίζοντες είναι
παραπάνω από προφανής. Όσο λοιπόν καλόπιστα και αν
προσεγγίσει κάποιος τη νέα κατάσταση το συμπέρασμα
είναι καθαρό…
Η αποτυχία εκλογής Χριστιανού Βουλευτή στη
Ροδόπη και η εκλογή 4 Μουσουλμάνων Βουλευτών
στη Θράκη, δημιουργεί τεράστιο ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την
οποία πρέπει όλο το πολιτικό σύστημα να αντιμετωπίσει
άμεσα και μεθοδευμένα.
Δυστυχώς δεκαετίες τώρα καμιά μα καμιά Ελληνική
Κυβέρνηση δεν άγγιξε με ευαισθησία το φλέγον αυτό
Εθνικό θέμα, παρ’ ότι διπλωμάτες, αναλυτές Γεωπολιτικής, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι αλλά και η ΕΑΑΑ μέσα
από τις σελίδες της Ηχούς των Αιθέρων, έκρουαν το
καμπανάκι ανησυχίας αλλά και κραυγές αγωνίας, για το
συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα της Θράκης, σε μια
προσπάθεια αφύπνισης της εκάστοτε Κυβέρνησης. Αλλά
δυστυχώς, πού να «ξυπνήσει» αυτό το παχυδερμικό κράτος
των Αθηνών!!

Το οποίο κράτος με τα εγκληματικά του λάθη και τις
παραλήψεις του, αφού δεν υπάρχει ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, έχει εγκαταλείψει τη Θράκη μας,
στις ορέξεις της Τουρκίας που εξυφαίνει αργά αλλά
σταθερά το σχέδιο της ανεξαρτητοποίησης της Δυτικής
Θράκης από το «κορμί» της Ελλάδος.
Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες κύριοι του
πολιτικού συστήματος. Ας αντιληφθείτε επιτέλους,
έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, μετά από αυτό το μεγάλο Σοκ του εκλογικού αποτελέσματος, ότι ήρθε επιτέλους
η ώρα, να εφαρμοστεί μία ενιαία εθνική πολιτική για τη
Θράκη μας πριν είναι αργά για τη χώρα μας, με προτεραιότητα βέβαια την αλλαγή του εκλογικού νόμου έκτρωμα
ά μ ε σ α..
Γιατί όπως πάνε τα πράγματα, λόγω της παντελούς
αδιαφορίας του Αθηνοκεντρικού Κράτους για την ακριτική
μας περιοχή, είναι βέβαιο πως το επόμενο βήμα του
Τούρκικου Προξενείου θα είναι η εκλογή Μουσουλμάνου
Δημάρχου στην Κομοτηνή.
Να το περιμένουμε διότι το σχέδιο Κοσσοβοποίησης
της Θράκης , ξετυλίγεται συστηματικά από την Άγκυρα,
αφού η Αθήνα ΚΟΙΜΑΤΑΙ!!!
Αντιπτέραρχος (Ι)
Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
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✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr

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

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

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

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

✑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ
• ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ
Συστήματα Ασφαλείας Αυτοματισμοί - Δίκτυα
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(ΚΑΜΕΡΕΣ)-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό
Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537
Τηλ.: 210-4185780, Κιν.: 6973-038304
e-mail: laoulakos@ymail.com

✑ ΕΝΟΙΚΙ ΑΖΕΤΑΙ
• ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 100 τ.μ.
στο Ν. Ψυχικό, πανταχόθεν ελεύθερο,
2ος όροφος, 2 υπνοδωμάτια, ενιαίο σαλόνι
με κουζίνα, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση,
κλιματισμό, χωρίς κοινόχρηστα,
με ηλεκτρικές συσκευές, θέα σε πάρκο,
κοντά σε στάση μετρό, 550 ευρώ,
τιμή συζητήσιμη.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6972 988629

✑ ΔΙΑΦΟΡΑ
• ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

✑ ΠΩΛΕΙΤ ΑΙ
• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
και αγουρέλαιο (ΠΟΠ) Δήμου
Πύλου Νέστορος, χωρίου Σουληνάρι
(Μεσσηνία), από τον συνάδελφο
ελαιοπαραγωγό Ασμχο Γ. Σαράντη.
Τηλ. επικοινωνίας: 27230-51604
Κιν.: 6983-513315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΘΗΝΑ
10/07/2015

Προς:
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού,
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού,
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας

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

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

Προδότης δεν είναι μόνον
αυτός που φανερώνει τα
μυστικά της Πατρίδας στους
εχθρούς, αλλά είναι και
εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του
δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο
των ανθρώπων πάνω στους
οποίους άρχει"
Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
1. 19-06-15: Στον εορτασμό της Επετείου της 19ης Ιουνίου 1913, ημέρα ενάρξεως του Β’
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, από τον Δήμο Ωραιοκάστρου.
2. 20-06-15: Έγινε ενημέρωση των μελών μας σχετικά με τις ενστάσεις - εφέσεις του Ν.
4307/14.
3. 10-07-15: Στην τελετή απονομής πτυχίων των σπουδαστών της 12ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
4. 7-08-15: Στο 1ο ΚΕΠ, στη Θεία Λειτουργία - Δοξολογία - Αρτοκλασία για την γιορτή της Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος.

5. 3-09-15: Στην τελετή ονομασίας των νέων Σμηνιών της 51ης Σειράς ΣΥΔ.
6. 4-09-15: Στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών ΣΥΔ της 51ης Σειράς ΣΥΔ.
7. 5-09-15: Στα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου (περιπτέρου) της Ελληνικής Αστυνομίας στην 80η Δ.Ε.Θ..
8. 5-09-15: Στα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου (περιπτέρου) του Πυροσβεστικού Σώματος στην 80η Δ.Ε.Θ..
Σμχος (ΥΥΜ) ε.α. Ιωάννης Γιαπουτζίδης
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α./Παρ. Θεσσαλονίκης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ,
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Νο 4 / 2015
Αρ. Πρωτοκ.: 293
η

Αγαπητοί και αγαπητές Συνάδελφοι και ΣυνΟικοπεδούχοι
του οικιστικού προγράμματος του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής
Αετού Καρύστου,
Ο Σύλλογός μας επιθυμεί να σας ενημερώσει και μέσω της
Ηχούς Των Αιθέρων αυτή τη φορά για την εξέλιξη σοβαρών
θεμάτων, που αφορούν τον Συνεταιρισμό και τον Σύλλογό μας
και να σας ζητήσει να λάβετε μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, καθώς και στην δενδροφύτευση του Οικισμού μας
στη Κάρυστο, που οργανώνει ο Σύλλογός μας την 25η Οκτωβρίου 2015.
Ο Συνεταιρισμός μας, ο ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, που ιδρύθηκε από
την Ηγεσία της ΠΑ το 1968 με σκοπό να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για απόκτηση εξοχικής κατοικίας στα Μέλη του –
Αξιωματικούς της ΠΑ, αριθμεί σήμερα περίπου 3.500 Μέλη
(http://www.haf.gr/el/structure/units/osmaa/), από τα οποία
έχει εξυπηρετήσει λιγότερα από 1.000 Μέλη σε διάφορα προγράμματα, κυριότερο των οποίων είναι αυτό του Αετού Καρύστου, με το οποίο διανεμήθηκαν την 8-2-1998 850 οικόπεδα
(των 500 τετρ. μ. περίπου) σε ισάριθμους Αξιωματικούς –
Μέλη του. Από το 1999 μέχρι το 2005 εκτελέσθηκαν στον οικισμό μας τα βασικά έργα υποδομής (οδοποιία, ύδρευση, αποστράγγιση) συνολικού κόστους 10,35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο
Σύλλογός μας των Οικοπεδούχων του Αετού Καρύστου ιδρύθηκε το 2000 και συνεργάσθηκε κατά το δυνατόν με τον
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ προκειμένου να διορθώσει ατέλειες του προγράμματος, να βοηθήσει στην ολοκλήρωση και λειτουργία
του και να σας κρατάει ενήμερους με τα συμβαίνοντα στον
Οικισμό μας.
Ήδη, στον Οικισμό μας έχουν κατασκευασθεί εξοχικές κατοικίες σε πέντε οικόπεδα. Ο ΙΚΑΡΟΣ αντιμετωπίζει ακόμα και
τώρα αρκετά προβλήματα, όπως ιδιοκτησιακά σε αριθμό οικοπέδων, που του έχουν επιστραφεί, οικονομικά με αριθμό οικοπεδούχων, καθώς και για σημαντικά θέματα συντήρησης
των έργων υποδομής (οδοποιίας και ύδρευσης). Για το σύνολο των θεμάτων αυτών ο Σύλλογός μας έχει κατά καιρούς
ενημερώσει τα Μέλη του με ημερίδες, επιστολές, σημειώματα, ηλεκτρονικά μηνύματα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (http://www.ikaros-karystos.gr/), ενώ
απαντάει σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα υποβάλλονται τηλεφωνικά στον Πρόεδρο και στα Μέλη του Δ.Σ.
Η Πολιτεία με βάση τον Νόμο 4280/2014 κατάργησε όλη
τη νομοθεσία ιδρύσεως, οργανώσεως και υπαγωγής υπό το
ΥΠΕΘΑ του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ (καθώς και των ΟΣΜΑΕΣ και
ΟΣΜΑΝ). Ήδη εγκρίθηκε το Καταστατικό του νέου «Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας “Ο
ΙΚΑΡΟΣ” Συν.Π.Ε.» (http://www.ikaros-karystos.gr/pdf/2015/IAN/sxedio%20neou%20katastatikou.pdf), ο οποίος θα υπάγεται πλέον
στο Υπ. Οικονομικών και θα λειτουργεί με βάση την Νομοθεσία
που διέπει όλους τους Συνεταιρισμούς της Χώρας, με βασικά
Όργανα Διοίκησης την Γενική Συνέλευση των Μελών του και
το Δ.Σ. αυτού.
Το Δ.Σ. του καταργηθέντος ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, που αποτελείται από εν ενεργεία Αξιωματικούς της ΠΑ, συνεχίζει ακόμα να
διοικεί τον Συνεταιρισμό μας με μοναδικό πλέον σκοπό να
πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση των Μελών του και εκλογές, από τις οποίες θα προκύψει το Δ.Σ. του νέου Συνεταιρισμού.
Παρ’ όλα τα προβλήματα που μπορεί να ισχυρισθεί κανείς
ότι υπάρχουν στην μέχρι τώρα λειτουργία του ΙΚΑΡΟΥ, ιδιαίτερα για το πρόγραμμα του Αετού Καρύστου, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ είναι (και θα είναι) ακόμη
απόλυτα απαραίτητος επειδή είναι ο μόνος Φορέας που νομιμοποιείται και μπορεί να συντηρεί τα έργα υποδομής του Οικισμού μας, ιδιαίτερα δε το οδικό δίκτυο και την ύδρευση.
Επίσης είναι ο Φορέας που διαχειρίζεται περιουσιακά και οικονομικά θέματα και εκκρεμότητες των Οικοπεδούχων Μελών
του.
Μόλις σήμερα (28-9-2015) πληροφορηθήκαμε ότι ο ΙΚΑΡΟΣ
προκήρυξε ήδη την διενέργεια Γενικής Συνέλευσης και εκλο-

γών νέου Δ.Σ. του ΙΚΑΡΟΥ. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα
τα Μέλη του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, μεταξύ των οποίων και σ’ εμάς
τους Οικοπεδούχους του προγράμματος Αετού Καρύστου, οι
οποίοι θα έχουμε τους σοβαρότερους λόγους να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αυτή και να υπάρξει νέο Διοικητικό
Συμβούλιο στον Συνεταιρισμό μας και κατά προτίμηση με ικανούς υποψηφίους που θα διάκεινται και ευνοϊκά στις ιδιαίτερες
θέσεις και συμφέροντα του Οικισμού και των Οικοπεδούχων
μας, όπως παραδείγματος χάριν είναι και ο Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου μας και πρώτος μόνιμος κάτοικος του Οικισμού μας,
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης.
Η αρχική σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης του νέου ΟΣΜΑΑ
ο ΙΚΑΡΟΣ προκηρύχθηκε για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015
στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος, πλατεία Κάνιγγος). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
απαρτία (απατείται το 50% +1 Μέλη του ΙΚΑΡΟΥ) η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 με μειωμένη απαίτηση παρόντων για επίτευξη απαρτίας. Τέλος, σε
περίπτωση που και πάλι δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015
στο ίδιο μέρος, με όσα Μέλη του ΙΚΑΡΟΥ θα είναι παρόντα,
οπότε και θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού μας.
Προσκαλούμε ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους Οικοπεδούχους
του προγράμματος Αετού Καρύστου να προσέλθουν οπωσδήποτε την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 στη δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ προκειμένου
να υποστηρίξουν την εκλογή Συναδέλφων που θα είναι διατεθειμένοι να δώσουν λύσεις στα σημερινά θέματα του ΙΚΑΡΟΥ και να εργασθούν για την ανάπτυξη του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ
και ιδιαίτερα του Οικισμού μας στη Κάρυστο. Ο Σύλλογός μας
θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του κάθε νεότερη πληροφορία
για το σοβαρότατο θέμα αυτό.
Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα θέματα, που είναι άμεσα ή έμμεσα σημαντικά για την λειτουργία
του Συλλόγου μας:
Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 θα διεξαχθούν εκλογές για
την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας. Όπως γνωρίζετε η ΕΑΑΑ παρέχει φιλοξενία στα
Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας, χάρις στην οποία καταφέρνει
ο Σύλλογός μας να ανταποκρίνεται οικονομικά στις υποχρεώσεις του. Τρία ενεργά και δραστήρια Μέλη και Συνεργάτες του
Συλλόγου Οικοπεδούχων Καρύστου, ο Πτέραρχος ε.α. κος
Ευστρ. Σκλήρης, ο Σμήναρχος ε.α. κ. Αθανάσιος Πάνος και ο
Σμήναρχος ε.α. κ. Αχιλλέας Αυδής θα είναι υποψήφιοι στο νέο
Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και αξίζουν την υποστήριξή μας.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε η ΕΑΑΑ να συνεχίσει και με την
νέα της σύνθεσή να παρέχει την φιλοξενία της στους Συναδέλφους – Μέλη του Συλλόγου μας.
Το επόμενο θέμα αφορά άμεσα τον Σύλλογό μας και είναι
η πραγματοποίηση της Γενικής μας Συνέλευσης και η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού του Συμβουλίου για την επόμενη τριετία, που θα γίνει τον Φεβρουάριο
2016. Σας έχουμε ήδη ενημερώσει για το θέμα αυτό, ζητώντας σας ταυτόχρονα να πλαισιώσετε τον Σύλλογό μας, που
είναι αυτή τη περίοδο περισσότερο απαραίτητος από ποτέ άλλοτε, έτσι ώστε μέσω αυτού να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα των Οικοπεδούχων του Αετού
Καρύστου στη παρούσα μεταβατική περίοδο για τον Συνεταιρισμό μας.
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αφιερώνουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς σημαντικό μέρος του χρόνου και της δραστηριότητάς τους επ’ ωφελεία όλων των 820
Οικοπεδούχων του προγράμματος Καρύστου και όχι μόνο για
τους 200 περίπου ενσυνείδητους Οικοπεδούχους – Μέλη του,
οι οποίοι συντηρούν με την ετήσια συνδρομή τους των 10
ευρώ και επιτρέπουν στον Σύλλογό μας να υπάρχει και να λειτουργεί.
Καλούμε λοιπόν και αναμένουμε όλους τους Οικοπεδούχους
– Μέλη του Συλλόγου μας να πλαισιώσουν και να συνδράμουν
με κάθε τρόπο τον Σύλλογό μας, υποστηρίζοντας τα αιτήματα

και συμφέροντά του, τα οποία σε τελευταία ανάλυση είναι και
τα δικά σας συμφέροντα και καταβάλλοντας ανελλιπώς την
ετήσια συνδρομή τους των 10 ευρώ.
Τέλος, ο Σύλλογός μας οργανώνει μια πρώτη προσπάθεια
δενδροφύτευσης του Οικισμού μας και σας καλεί να λάβετε
μέρος σ’ αυτήν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 και να βοηθήσετε φυτεύοντας από 4 δένδρα ο καθένας σε κεντρικούς
δρόμους και πλατείες του οικισμού μας.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως ακολούθως:
Αναχώρηση το πρωί της Κυριακής 25-10-2015 και ώρα 07:30’
από την ΕΑΑΑ (πλατεία Κάνιγγος, οδός Χαλκοκονδύλη 5). Επόμενες στάσεις επιβίβασης: Αμπελόκηποι (λεωφόρος Αλεξάνδρας, απέναντι από τον σταθμό Αμπελόκηποι του Μετρό) στις
07:40’, στην Κηφισίας, απέναντι από το Υγεία, στις 07:50’ και
στην Κηφισιά (πλάτανος) στις 08:10’. Κατόπιν το πούλμαν
μέσω της Εθνικής οδού θα διασχίσει την γέφυρα της Χαλκίδας
και θα συνεχίσει μέχρι την Ερέτρια ή το Αλιβέρι, όπου ο Σύλλογος θα κεράσει καφέ τους Εκδρομείς. Περί την 11:30’ έως
12:00’ θα φθάσουμε αρχικά στο παραθαλάσσιο κοινόχρηστο
κτήμα μας κοντά στο ακρωτήρι Μπούρος και κατόπιν στον Οικισμό μας, στον Αετό Καρύστου. Εκεί, μετά από μία σύντομη
γενική ξενάγηση στον Οικισμό μας, θα ασχοληθούμε επί δίωρο
περίπου με το φύτεμα των δένδρων που θα έχει προμηθευθεί
ο Σύλλογός μας.
Μετά το πέρας της δενδροφύτευσης θα μεταβούμε σε ταβέρνα της περιοχής της Καρύστου, όπου θα ξεκουρασθούμε
και όσοι επιθυμούν θα γευματίσουν με δική τους δαπάνη. Η
επιστροφή στην Αθήνα θα γίνει από την ίδια διαδρομή και εφ’
όσον συμφωνήσουμε θα κάνουμε μιά στάση για καφέ στην
όμορφη Χαλκίδα. Η άφιξή μας στην Αθήνα θα πρέπει να έχει
γίνει μέχρι την 19:30’ ή το αργότερο την 20:00’.
Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή θα επιβαρυνθούν συνολικά
μόνο με 10 ευρώ ανά άτομο, ποσό που θα καταβάλλουν στον
Σύλλογό μας με την επιβίβασή τους στο πούλμαν. Θα επιβαρυνθούν επίσης και για το προαιρετικό γεύμα τους στην Κάρυστο, με ότι καταναλώσει ο καθένας.
Δηλώσεις συμμετοχής στην εκδρομή θα γίνονται μετά την δημοσίευση στην Η.Τ.Α. (για λόγους ισότητας) τηλεφωνικά
στους Αντιπρόεδρον της ΕΑΑΑ και Γραμματέα του Συλλόγου
μας Υποπτέραρχον ε.α. κον Κων. Δελλή (210 3802241, εσωτ.
Νο 5) και τον Ταμία του Συλλόγου μας και υποψήφιο Μέλος
της ΕΑΑΑ, Σμήναρχον ε.α. κον Αθανάσιον Πάνο (κιν.:
6983506600). Θα δηλώνονται απαραιτήτως τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, και στάση επιβίβασης (από αυτές που
αναφέρονται παραπάνω). Προτεραιότητα συμμετοχής στην
εκδρομή θα έχουν τα συνεπή και ενήμερα Μέλη του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου.
Το πρόγραμμα της μετακίνησης και της δενδροφύτευσης θα
αναρτηθει στην Ιστοσελίδα μας (http://www.ikaroskarystos.gr/anakoinwseis.html) και θα αποσταλλεί και σε
όσους Οικοπεδούχους μας έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (παρακαλούμε στείλτε την στην διεύθυνση
του Συλλόγου: george.kargas@gmail.com).
Διευκρινίζουμε ότι λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου
δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψη και αξιολόγηση των οικοπέδων του καθενός των Οικοπεδούχων που θα λάβουν μέρος
στην επίσκεψη.
Περιμένουμε όλους τους Συναδέλφους Οικοπεδούχους του
Αετού Καρύστου να ανταποκριθούν σε όλα τα θέματα που εκθέτουμε παραπάνω και να βοηθήσουν το έργο τόσο του Συλλόγου μας, όσο και του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, που είναι και οι δύο
απαραίτητοι για να εξασφαλίζουν οικονομικά και περιουσιακά
μας θέματα.
Με Εκτίμηση, για το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων
του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού Καρύστου:
Γεώργιος Κάργας
Ταξ/χος (ΤΑ) ε.α.
Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δελλής
Υπτ/χος (Ε) ε.α.
Γραμματέας

HτΑ
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
• Σγος (ΤΕΑ) Δημήτριος
Αθανασίου
Γεννήθηκε το 1952 στα Ιωάννινα.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1971
(23η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1999. Ήταν παντρεμένος
και πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 15-9-2015
στα Μωραΐτικα Κερκύρας.
• Σμχος (ΔΕΙ) Μανώλης
Αλεξανδράκης
Γεννήθηκε το 1931 στο Σκαφιωτό
Χανίων. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1952 (8η σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιού και μίας θυγατέρας. Η
κηδεία του έγινε στις 10-7-2015
στο Νεκροταφείο Γαλαρινού βασιλικών Θεσσαλονίκης.
• Σγος (ΤΟΠ) Γεώργιος Βαγενάς
Γεννήθηκε το 1965 στη Πάτρα.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1983
(35η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2011.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
και πατέρας ενός γιού και μιας
θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε
στις 18-7-2015 στα Μποζαΐτικα
Πατρών.
• Επγος (ΤΥΜ) Ιωάννης
Γεροδημητρίου
Γεννήθηκε το 1933 στα Στροφύλια Ευβοίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1952 (ανακατάταξη) και
αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιου και μίας θυγατέρας. Η
κηδεία του έγινε στις 24-7-2015
στο Νεκροταφείο Γλυφάδας.
• Ασμχος (ΤΥΑ) Γεώργιος
Γιανακούντζος
Γεννήθηκε το 1955 στην Αρφάρα
Μεσσηνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1975 (27η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύτηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος. Απεβίωσε
στο εξωτερικό και η κηδεία του
έγινε στις 3-7-2015 στη γενέτειρά του.
• Σμχος (ΜΤ) Παναγιώτης
Δημητρόπουλός
Γεννήθηκε το 1960 στα Τουρκολέκα Αρκαδίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1978 (Σχολή Ικάρων)
και αποστρατεύτηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο θυγατέρων. Η κηδεία του
έγινε στις 22-8-15 στη γενέτειρά
του.
• Ασμχος (Ι) Χρυσόστομος
Ζαχαρίου
Γεννήθηκε το 1941 στη Χώρα
Σάμου. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1961 (37η σειρά Ικάρων) και
αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
μίας θυγατέρας. Η κηδεία του
έγινε στις 23-9-2015 στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου.
Σμχος (Ι) Γεώργιος
Θεοδωρακάκος
Γεννήθηκε το 1932 στο Δάφνιο
Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1951 (25η σειρά Ικάρων)
και αποστρατεύτηκε το 1971.
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του
έγινε στις 14-9-2015 στο Παλαιό
Νεκροταφείο Μενιδίου.
• Ασμχος (ΤΥΕ) Ευάγγελος
Καραβασίλης
Γεννήθηκε το 1934 στο Γύθειο
Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπο-

ρία το 1954 (6η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιου και μίας θυγατέρας. Η
κηδεία του έγινε στις 10-8-2015
στο Νεκροταφείο Βύρωνα Αττικής.
• Ασμχος (ΤΥΤ) Παναγιώτης
Κουκάκης
Γεννήθηκε το 1941 στη Μίνα Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1960 (12η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1990.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε
στις 22-8-2015 στο Νέο Νεκροταφείο Βόλου (θέση Κούκος).
• Ανθσγος (ΤΥΜ) Ζαχαρίας
Κυριαζής
Γεννήθηκε το 1953 στο Άστρος
Αρκαδίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1972 (24η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο παιδιών. Η κηδεία του έγινε
στις 20-6-2015 στον Ιερό Ναό
Αναλήψεως στο Ψαροφάϊ Πατρών.
• Ανθσγος (ΤΥΜ) Παναγιώτης
Μακαρωνάς.
Γεννήθηκε το 1934 στο Μοσχάτο
Αττικής. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1952, και αποστρατεύτηκε το
1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιού και μιας θυγατέρας. Η
κηδεία του έγινε στις 18/9/2015
στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης
στο Ελληνικό.
• Απτχος (Ι) Χριστόδουλος
Μέγγουλης
Γεννήθηκε το 1928 στο Γηρομέριο Θεσπρωτίας. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1948 (21η σειρά
Ικάρων) και αποστρατεύτηκε το
1976.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιού και μιας θυγατέρας. Η
κηδεία του έγινε στις 1/10/2015
στο Α’ Νεκροταφείο.
• Ασμχός (ΤΥΑ) Νικόλαος
Νταλάπας
Γεννήθηκε το 1935 στο Μάνεσι
Καλαβρύτων. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (7η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύτηκε το 1985.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο αγοριών και μίας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 286-2015 στο Νεκροταφείο
Αναστάσεως του Κυρίου Θεσσαλονίκης.
• Υπσγος (ΤΥΜ) Γεώργιος
Παναγάκος
Γεννήθηκε το 1933 στο Γύθειο
Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1951 (3η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύτηκε το 1970.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο κοριτσιών. Η κηδεία του
έγινε στις 27-7-2015 στο Νεκροταφείο Ηρακλείου Αττικής.
• Ασμχος (ΥΥΔ) Βασίλειος Παπαγεωργίου
Γεννήθηκε το 1933 στο Παλαιοχώρι Καρδίτσας. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1955 (2η σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το
1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιού και μίας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 10-8-2014
στο Νεκροταφείο Καλλιθέας Αττικής.

Επικήδειοι λόγοι
• Ταξχος (Ι) Γεώργιος Πάρθυμος
Γεννήθηκε το 1931 στις Κρόκες
Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (13η σειρά ΕΚΕΧ) και
αποστρατεύτηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
μίας θυγατέρας. Η κηδεία του
έγινε στις 3-8-2015 στο Νεκροταφείο Ζωγράφου Αττικής.
• Σγος (ΤΥΜ) Παναγιώτης
Πέτροβας
Γεννήθηκε το 1932 στο Διαβολίτση Μεσσηνίας. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1951 (μονιμοποίηση) και αποστρατεύτηκε το
1980.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιου και μίας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 4-9-2015, στη
γενέτειρά του.
• Σμχος (ΥΥΟ) Γεώργιος Ρίζος
Γεννήθηκε το 1943 στην Αγία
Σοφία Αιτωλοακαρνανίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1963
(10η σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1998.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
μίας θυγατέρας. Η κηδεία του
έγινε στις 22-7-2015 στο Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου Αττικής.
• Επγος (Ε.Α.) Ελευθέριος
Στεργιάδης
Γεννήθηκε το 1924. Εισήλθε στην
Αεροπορία το 1962 (Μετάταξη
από ΣΞ) και αποστρατεύτηκε το
1977.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός κοριτσιού. Η κηδεία του
έγινε στις 21-8-2015 στο Νέο Νεκροταφείο Λάρισας.
• Επγος (ΥΠΛ) Ιωάννης Τσιούνης
Γεννήθηκε το 1955 στη Μερκάδα
Φθιώτιδος. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1972 (17η σειρά ΣΥΔ) και
αποστρατεύτηκε το 2000.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιού. Η κηδεία του έγινε στις
21/9/2015 στη γενέτειρά του.
• Επγος (Ι) Νικόλαος Τυρλής
Γεννήθηκε το 1956 στα Γελινιάτικα Κορινθίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1976 (52η σειρά Σ.Ι.)
και αποστρατεύτηκε το 1995.
Η κηδεία του έγινε στις 8-9-2015
στη γενέτειρά του.
• Επγος (Ι) Ευτύχιος
Φουντουλάκης
Γεννήθηκε το 1939 στα Χανιά
Κρήτης. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1958 (32η σειρά Ικάρων) και
αποστρατεύτηκε το 1976.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε
στις 03-8-2015 στο Νεκροταφείο
Γαβαλομούρης Κισσήμου Χανίων.
• Σγος (ΧΕΙΡ) Κωνσταντίνος
Χρηστάκος
Γεννήθηκε το 1919 στα Τρίκαλα
Θεσσαλίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1939 (Σχολή Ικάρων) και
αποστρατεύτηκε το 1963.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός γιου. Η κηδεία του έγινε στις
16-7-2015 στο Νεκροταφείο
Καλλιθέας.
• Ανθσγος (ΤΕΑ) ε.ε. Αντώνιος
Γκιόσος
Γεννήθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1995 (47η σειρά ΣΤΥΑ).
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του
έγινε στις 23-8-2015 στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης.

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

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Για τον Ταξίαρχο ε,α, Σωτήρη Αβδελίδη

Μ

ε αισθήματα βαθύτατης θλίψης, αποχαιρετούμε σήμερα, ένα συνάδελφο
τον Ταξίαρχο ε.α. Σωτήρη Αβδελίδη.
Αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε
Ομολογουμένως ποτέ δεν πέρασε από
το μυαλό μου η σκέψη ότι θα στέκομαι
με σεμνότητα μπροστά από τη σορό σου,
για να σου εκφωνήσω επικήδειο λόγο.
Και όμως, ο καθορισμός της μοίρας
μας και κυρίως φυσικά ο θάνατος είναι
πάνω από την ανθρώπινη δύναμη και έξω
από την ανθρώπινη επιθυμία.
Θα αποφύγω τετριμμένα λόγια και φράσεις κλισέ και με απλότητα και σεβασμό
θα πω δυο λόγια ξεχωριστά για το σεμνό
σου πρόσωπο.
Ήσουν φιλομαθής και άριστος Αξιωματικός, διερευνητικός, δημοκρατικός, ανιδιοτελής, φιλικός χαρακτήρας, ήσυχο
πνεύμα.
Ποτέ δεν ύψωσες τον τόνο της φωνής
σου, ποτέ δεν προέβηκες σε χαρακτηρισμούς, ποτέ δεν έθιξες κανένα με οποιονδήποτε τρόπο.
Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να
διακρίνουν το ουσιώδες ανάμεσα στα
ανούσια.
Υπάρχουν άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό,
άνθρωποι που βλέπουν μακριά, όλα αυτά
τα είχες Σωτήρη και μαζί και πάνω από
αυτά είχες απέραντη καλοσύνη, τρυφερότητα και σπάνια ευγένεια, μια μεγάλη
αγκαλιά για τους ανθρώπους.
Γι’ αυτό άφησες όλους εμάς που είχαμε
τη τύχη να σε γνωρίσουμε από κοντά,
πολύ πιο φτωχούς και απαρηγόρητους.
Ήσουν για μας πολύτιμος και ανεκτίμητος φίλος.
Η καλλιέργεια, η ευγένεια, η καλοσύνη
σου, η σωστή και ψύχραιμη κρίση σου, η
οξύνοια, το χιούμορ σου ήταν βάλσαμο
στη ψυχή μας.
Λογάριαζες τη γνώμη του άλλου, σεβόσουν την παρουσία του.
Το πέρασμα σου απ’ τη ζωή, ήταν

αέρας ποιοτικός .
Στο Παράρτημα Λάρισας της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον καλύτερό σου εαυτό.
Να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε, με τη θετική έννοια, τον πράο σου
χαρακτήρα, τον παραγωγικό τρόπο σκέψης
και τη μεθοδικότητά σου.
Η συμμετοχή σου στις εκδρομές του
Παραρτήματός, μας έκανε να σε γνωρίσουμε από κοντά ακόμη καλλίτερα και
μας άφησες μια εικόνα ανεξίτηλη στη
μνήμη μας για σένα, μια ζωντανή φωτογραφία που εγώ θα την κρατήσω για
πάντα ….
Προνομιούχοι όσοι πορεύτηκαν πλάι
σου .
Η αφοσίωση σου στην οικογένεια σου
και στους φίλους σου ήταν απεριόριστη.
Η απώλεια σου δυσβάστακτη, για την
σύζυγό σου Αγνή, τα παιδιά σου, τα εγγόνια
σου, για όλους εμάς τους συναδέλφους
και φίλους σου…
Ο Ταξίαρχος ε.α. Σωτήρης Αβδελίδης
έφυγε !
Θα στερηθούμε έντονα, την παρουσία
του, την φιλία του, την πραότητά του…!!
Καλό ταξίδι Σωτήρη θα ζεις για πάντα
στις καρδιές μας .
Είμαστε υπερήφανοι που υπήρξαμε συνάδελφοι και φίλοι σου.
Κάλο ταξίδι Ταξίαρχε Σωτήρη Αβδελίδη,
σε περιμένει μια θέση στην γειτονιά των
Αγγέλων.
Εκφράζω την βαθειά θλίψη και οδύνη
των συναδέλφων Αξιωματικών Αεροπορίας
του Παραρτήματος Λάρισας, για τον θάνατό
του και τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον
σκεπάσει.
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
Αιωνία του η μνήμη.
Σμήναρχος ε.α. Σταύρ. Μηνάς

Τελευταίος χαιρετισμός στον Ταξίαρχο ε.α.
Αγησίλαο Βύνιο

Τ

ην 20η Απριλίου 2015 έφυγε για το μεγάλο ταξίδι της ζωής ο Ταξίαρχος ε.α.
Αγησίλαος Βύνιος (3η σειρά ΣΜΑ, 1951)
ύστερα από μάχη με την κακιά αρρώστια.
Εκπροσωπώντας τους συμμαθητές και
φίλους του, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον απρόσμενο χαμό του και για το κενό που
αφήνει πίσω του. Κατά τη μακροχρόνια
σταδιοδρομία του στην Πολεμική Αεροπορία, υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση το
καθήκον του, πρώτα σαν μηχανικός αερο-

σκαφών και αργότερα σαν ηλεκτρονικός
μηχανικός μέχρι την αποστρατεία του.
Όλη αυτή την περίοδο, αλλά και μέχρι
το τέλος της ζωής του, διατηρήσαμε τον
ισχυρό δεσμό που μας ένωσε, που θέλω
να πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει και με
τους πολλούς συναδέλφους της Αεροπορικής Οικογένειας που τον γνώρισαν.
Καλό σου ταξίδι φίλε Αγησίλαε.
Υποπτέραρχος ε.α.
Παντελής Βαφειάδης

Έφυγε ο εξαίρετος συνάδελφος, συμμαθητής
και φίλος Βασίλης Τζανετάκος

Τ

ην 16-06-2015 έφυγε από κοντά μας
ένας εξαίρετος συνάδελφος, συμμαθητής και φίλος, ο Βασίλης Τζανετάκος,
της 10ης σειράς Σ.Υ.Δ.. Ήταν αγαπητός
από όλους τους συμμαθητές μας και για
όλους είχε να πει μια καλή κουβέντα. Με
την υπηρεσία υπήρξε έντιμος, εργατικός
και φιλότιμος.
Ήταν άνθρωπος που βοηθούσε πάντα,
με όποιο τρόπο μπορούσε, τον αδύναμο
συνάνθρωπό του.
Παντρεύτηκε την εξαίρετη σύζυγό του
Αγγελική, η οποία του συμπαραστάθηκε
με αξιοπρέπεια σε κάθε δυσκολία, μέχρι
το τέλος της ζωής του.
Με τον Βασίλη, όταν τελειώσαμε το
έτος 1964 την Σ.Υ.Δ., κάναμε πάρα πολλά

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά συγχαρητήρια στους ιατρούς
Κώστα Χριστόπουλου και Μελία Μιχαϊλίδου
υιό και νύφη του φίλου μου σμχου ε.α. Δημήτρη Χριστόπουλου που περάτωσαν με
επιτυχία την ειδίκευσή τους (χειρουργού ορθοπεδικού στο ΝΙΜΙΤΣ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών αντίστοιχα).
Τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία στην ιδιαίτερη πατρίδα τους την Καλαμάτα που εγκαταστάθηκαν και επέλεξαν να ασκήσουν το
λειτούργημά τους .
Σμχος ε.α. Γεώργιος Ντόκας

όνειρα μαζί. Ξεκινήσαμε να κάνουμε
φροντιστήριο για να δώσουμε εξετάσεις
στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαβάζαμε το λίγο ελεύθερο χρόνο μας, με πολλές δυσκολίες.
Ήταν φορές που νοιώθαμε τόση κούραση, που λέγαμε να εγκαταλείψουμε τον
αγώνα, όμως και πάλι ο ένας έδινε θάρρος στον άλλο και συνεχίζαμε.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένε φίλε
και συνάδελφε. Ας είναι ελαφρύ το το
χώμα της Μανιάτικης Γης που σε σκεπάζει.
Με μεγάλη αγάπη
Δημήτριος Γιαννόπουλος
Ανθσγός ε.α. - 10η ΣΥΔ
Καθηγητής Μαθηματικών-Λυκειάρχης

Έκφραση ευχαριστίας
στο 251 ΓΝΑ
Θέλω να ευχαριστήσω το Ιατρικό
και Νοσηλευτικό προσωπικό του 251
ΓΝΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2ου
ορόφου, κατά την έκτακτη εισαγωγή
μου στις 27-8-2015 έως 2-9-2015, για
την άψογη συμπεριφορά και φροντίδα
όλων των ασθενών, ανεξαρτήτως ταμείων αλλά και εμού προσωπικά,
χωρίς διακρίσεις.
Μετά τιμής
Γ. Σαμέλης Ασμχός ε.α.

HτΑ

15

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 532

Α ΡΘΡΑ

Κουρδικό: μόνιμη θηλειά στο λαιμό της Τουρκίας

Τ

ον τελευταίο καιρό και ύστερα από μια περίοδο ανακοχής
μεταξύ, του ΡΚΚ και της Τουρκίας και παρά τις προσπάθειες
και από τις δύο πλευρές για ειρηνική επίλυση του χρόνιου
αυτού προβλήματος που, έχει καταστεί πλέον μόνιμη θηλειά
στο λαιμό της γειτονικής μας Χώρας, έχει ανάψει για τα καλά
εκ νέου ο ανταρτοπόλεμος όχι μόνο στην ΝΑ Τουρκία (Ντιαρμπακιρ) αλλά και στις μεγάλες πόλεις όπως στην Κωνσταντινούπολη.
Οι Κούρδοι είναι ένα έθνος νομάδων, έχουν παρουσία στις
ορεινές περιοχές της Νοτιοδυτικής Ασίας εδώ και 4.400
περίπου χρόνια. Έχουν χαρακτηρισθεί, όχι άδικα, ως Έθνος
χωρίς Κράτος, καθώς αριθμούν, πάνω από 30.000.000 κατοίκους, ενώ το νοητό Κράτος του Κουρδιστάν, μοιράζεται
μεταξύ της Τουρκίας (Βορειοδυτικές περιοχές), του ΙΡΑΚ
(Βόρειες περιοχές), του ΙΡΑΝ (Βορειοδυτικές περιοχές) και
της Συρίας (Βορειοανατολικές περιοχές). Το Κουρδιστάν ως
Χώρα των Κούρδων έχει μια εδαφική επιφάνεια
475.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι ίση περίπου με
την έκταση της Γαλλίας. Το τμήμα της Τουρκίας καταλαμβάνει
έκταση 225.000 τετρ. χλμ. έναντι συνολικής 881.000 τ. χλμ.
αυτής (Τουρκίας) και αναλογεί στο 30% της έκτασή της. Στο
ΙΡΑΝ καταλαμβάνει έκταση 160.000 τετρ. χλμ. Στο ΙΡΑΚ 75.000
τετρ. χλμ. και στη Συρία 15.000 τετρ. χλμ. Στην Τουρκία κατοικούν περίπου 18 εκατομμύρια, το 23% του συνολικού πληθυσμού της (80.000.000). Στο ΙΡΑΝ 6 εκατ. το 9% του συνολικού
πληθυσμού του. Στο ΙΡΑΚ 6 εκατ. το 22% του συνολικού πληθυσμού του και στη Συρία 2.000.000, το 9% του συνολικού
πληθυσμού της. Συνολικά 32.000.000
Η Συνθήκη των Σεβρών (1920), προέβλεπε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις δημιουργίας κατ’ αρχήν αυτόνομου
Κουρδικού Κράτους, ωστόσο όμως, με την επικράτηση του
Κεμάλ στην Τουρκία, οδήγησαν τελικά στην υπογραφή της
Συνθήκης της Λωζάνης (1923), που αντικατέστησε αυτή των
Σεβρών (με την οποία ως γνωστόν η Πατρίδα μας εγένετο για
λίγο στα χαρτιά και μόνον, Χώρα των δύο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών) και η οποία αναιρούσε τη συγκρότηση, του
αυτόνομου Κουρδικού Κράτους, τα εδάφη του οποίου μοιράσθηκαν τελικά και σκόπιμα στα τέσσερα αυτά Κράτη.
32.000.000 εκατομμύρια άνθρωποι, οι Κούρδοι αποτελούν
τον μεγαλύτερο λαό χωρίς Κράτος στη Γη. Μετά το κύμα των
επαναστάσεων, που σάρωσε και σαρώνει τη Μέση Ανατολή
(–Τυνησία – Λιβύη – Συρία - Αίγυπτος), οι Κούρδοι, της περιοχής
αυτής, περιμένουν και αυτοί μάταια προς το παρόν, την αφύπνιση του Έθνους τους και τούτο γιατί ως διασκορπισμένοι,
που είναι ανάμεσα στην Τουρκία, το ΙΡΑΚ, το ΙΡΑΝ και τη
Συρία, είναι δύσκολο, να συντονισθούν και να δράσουν από
κοινού, για να επιτύχουν τον Εθνικό τους στόχο και πόθο που,
δεν είναι άλλος, από τη συγκρότηση ενός ενιαίου Κράτους
του Λαού του Κουρδιστάν.
Στην Τουρκία τα όπλα είναι ως τώρα η μόνη απάντηση. Οι
πρόσφατες μάχες σε αυτόν το σκιώδη ανταρτοπόλεμο που,
στοίχησαν μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 220 ανθρώπους,
εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι Κούρδοι αντάρτες (180
και 40 Τούρκοι στρατιώτες), στην περιοχή κοντά στα σύνορα
ανάμεσα στην Τουρκία και στο ΙΡΑΚ, αλλά τελευταία και στα
Τουρκοσυριακά σύνορα, βύθισαν και πάλι την Τουρκία, σε ένα
κύμα βίας, που μένει απαράλλακτο εδώ και 30 χρόνια και έχει
στοιχίσει 45.000 νεκρούς, στην πλειονότητα τους Κούρδοι
μαχητές του ΡΚΚ και άμαχοι (Κούρδοι) και έχει δημιουργήσει
πάνω από 2.000.000 εκτοπισμένους, 2.000 - 2.500 κουρδικά
χωριά τελείως κατεστραμμένα, με κόστος αυτού του ανταρτοπόλεμου άνω των 300 δισ. ευρώ. Η Κυβέρνηση του
Ερντογάν δεν προχώρησε ακόμα, παρά τις υποσχέσεις της,
στην αναγνώριση ενός κάποιου πολιτικού είδους αυτονομίας,
για τους Κούρδους, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη ειρήνη
και να σταματήσει κάποτε αυτός ο ανταρτοπόλεμος, που
υποβόσκει από το 1984 στην Νοτιοανατολική Τουρκία (Τουρ-

Του
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμήναρχου ε.α. 1η ΣΥΔ

κοϊρακινά σύνορα γύρω από την περιοχή Ντιγιαρμπακίρ) και
τελευταία και στα σύνορα με τη Συρία.
Στο ΙΡΑΚ ως γνωστόν και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα
αυτού, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από το 2004, αυτόνομη
Κουρδική πολιτεία, με δική της Βουλή και βασική τους
επιδίωξη των Κούρδων είναι να αποκτήσουν, πλήρη ανεξαρτησία
και τη δημιουργία δικό τους, Κουρδικού Κράτους, κάτι που
φοβούνται πολύ οι Τούρκοι. Στο μέρος αυτό οι Κούρδοι του
ΡΚΚ έχουν δημιουργήσει και εγκαταστήσει δικές τους βάσεις,
τις οποίες τον τελευταίο καιρό σφυροκοπούν με αφη F16 και
Ελικόπτερα από τις οποίες συχνά εξαπολύουν καταδρομικές
επιθέσεις, εναντίον του Τουρκικού Στρατού και έτσι συντηρείται
και τροφοδοτείται, ένας συνεχής ανταρτοπόλεμος, στην Νοτιοανατολική Τουρκία, που κρατά την Τουρκία σε μια μόνιμη
νευρική κρίση και τη διατήρηση ένεκα τούτου ετοιμοπόλεμες
Στρατιωτικές και παραστρατιωτικές Δυνάμεις της τάξεως των
100.000 ανδρών, στην περιοχή αυτή (Ντιγιαρμπακίρ) με
μεγάλο όμως οικονομικό κόστος γι’ αυτήν. Στο ΙΡΑΝ σιγοβράζει
και εδώ μια μορφή ανταρτοπόλεμου όχι όμως, όπως των
διαστάσεων, του ΡΚΚ στην Τουρκία που, επηρεάζει κάπως τα
6 εκατ. Κούρδων, που ζουν στη Χώρα των Μουλάδων.
Στη Συρία η κύρια Κουρδική πολιτική δύναμη παραμένει το
ΡΥD (Κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης) η Συριακή θυγατρική
του ΡΚΚ έχει κατορθώσει να ιδρύσει τρεις αυτόνομες περιοχές
στα βόρεια ανατολικά σύνορα με την Τουρκία με Κουρδική Διοίκηση και είναι η μοναδική δύναμη που, μάχεται στα ίσα Τζιχανιστές του Ισλαμικού Κράτους και τους κρατά για τα καλά
μάλιστα μακράν των εδαφών που, με τα όπλα υποστηρίζουν.
Μέχρι σήμερα η Τουρκία στο Κουρδικό πρόβλημα ασκεί μια
παρελκυστική πολιτική και συνεπώς κοροϊδεύει κατά κάποιο
τρόπο τον Κουρδικό λαό, πιστεύοντας ότι με την πάροδο του
χρόνου, θα κουρασθεί και τελικά θα ενδώσει σε λύση σύμφωνα
με τις επιδιώξεις της, τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται
όπως βολεύουν την Τουρκία.
Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου τρέχοντος
έτους, το Δημοκρατικό κόμμα του Λαού, με τον χαρισματικό
ηγέτη των Κούρδων Σελαχατίν Ντεμιρτάς παρά ότι ο εκλογικός
νόμος προβλέπει σκόπιμα για είσοδο ενός κόμματος στην Τουρκική
Εθνοσυνέλευση των 550 εδρών, να συγκεντρώσει το 10% του
εκλογικού σώματος όχι μόνο συγκέντρωσε αυτό, αλλά υπερέβη
το 13% και ήδη βρίσκεται σε αυτήν (Τουρκική Εθνοσυνέλευση)
με 88 Βουλευτές. Συνεπώς οι Κούρδοι στην Τουρκία έχουν πλέον
ενιαία φωνή διεκδικούν ειρηνικά ίσα πολιτικά δικαιώματα που,
δικαιούνται και τα οποία ο Σουλτάνος Ερντογάν αρνείται πεισματικά
να εκχωρήσει σε αυτούς τα αυτονόητα. Μέχρι πότε όμως; Θα
δούμε όμως εάν αυτό, επαναληφθεί ή και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στις πρόωρες εκλογές που, έχουν προγραμματισθεί στην
γειτονική Χώρα για την 1η Νοεμβρίου 2015.

Δεν θέλω να κάνω τον μάντη φαίνεται όμως ότι αυτή η πολυπληθής ομάδα των 32.000.000 Κούρδων, που ζουν σε μια
συμπαγή και ενιαία περιοχή το Κουρδιστάν εκτάσεως 475.000
τετρ. χλμ., ίση με τη Γαλλία αλλά μοιρασμένη σκόπιμα σε
τέσσερα Κράτη (Τουρκία – ΙΡΑΚ – ΙΡΑΝ – ΣΥΡΙΑ) αργά ή
γρήγορα η αφύπνιση των Κούρδων (32.000.000) είναι πλέον
γεγονός και θα ζητήσουν και αυτοί, να αποκτήσουν σε πρώτη
φάση, ένα είδος αυτονομίας και στη συνέχεα πλήρη ανεξαρτησία σε δική τους Κρατική οντότητα. Δεν μπορεί σε τελευταία
ανάλυση 32.000.000 ψυχές Κούρδων να μένουν συνεχώς
χωρίς Πατρίδα και δικό τους Κράτος και να σφαγιάζονται από
τα αφεντικά τους. Κάποτε θα την αποκτήσουν και αυτή τη
στιγμή υπάρχει και το σύνθημα και το ερέθισμα, με πρώτο
θύμα αυτή τη φορά τη γειτονική μας Τουρκία που, το Κουρδικό
είναι γι’ αυτήν ένα καζάνι, που σιγοβράζει και δεν έχει παρά
κάποτε να εκραγεί, με απρόβλεπτες συνέπειες για την
ευρύτερη περιοχή μας. Στην Τουρκία όμως ακολουθούν ακόμα
πιστά την παρακαταθήκη, του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκικής
Δημοκρατίας του Κεμάλ Ατατούρκ, (πατέρας των Τούρκων)
που, είναι: Ένας Λαός, μια Θρησκεία, μια γλώσσα, ένα
συμπαγές και αμιγές Τουρκικό Κράτος και Τουρκική συνείδηση
για όλους τους κατοίκους, ένα Έθνος και πάνω απ’ όλα
Τούρκοι για πάντα, για όλα και σε όλα. Οι καιροί όμως έχουν
αλλάξει και παρά την συντριπτική Στρατιωτική υπεροχή και
τον άνισο αγώνα που καθημερινά διεξάγουν οι Κούρδοι με
τον Τουρκικό Στρατό, η Τουρκία εκ των πραγμάτων θα αφήσει
στην πάντα τη Στρατιωτική λύση, που επιδιώκει από το 1984
να δώσει στο Κουρδικό πρόβλημα που, τη βασανίζει και την
ταλανίζει για 30 ολόκληρα χρόνια και θα αναγκασθεί να δώσει
πολιτική λύση. Δηλαδή κάποιο είδος αυτονομίας στον πολυπόθητο λαό των Κούρδων. Συνεπώς «οι καιροί ου μενετοί»
για την Τουρκία.
Παρά το γεγονός ότι αρκετοί Κούρδοι έχουν απορροφηθεί
και αφομοιωθεί από την Τουρκική κοινωνία, εν τούτοις όμως
οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων είναι πάντοτε τεταμένες και
τις χαρακτηρίζει ένα απέραντο μίσος και μια βαθειά εχθρότητα.
Τα δε κατασταλτικά μέτρα έχουν φέρει τα αντίθετα αρνητικά
αποτελέσματα και σήμερα οι Κούρδοι έχουν αποκτήσει
Κουρδική συνείδηση, πράγμα που, μέχρι τη δεκαετία του
1980 έτος έναρξης του ανταρτοπολέμου εκ μέρους του ΡΚΚ
την στερούνταν και αποκαλούνταν ορεσίβιοι Τούρκοι. Δεν
έχουν καμία σχέση και συγγένεια με τους Τούρκους που,
είναι Μογγολικής καταγωγής ούτε και με τους Άραβες που
είναι Σιμιτικής καταγωγής, ενώ οι Κούρδοι είναι Ινδοευρωπαϊκής.
Πιστεύουν στην Μουσουλμανική Θρησκεία και ανήκουν στο
Σουνητικό Δόγμα όπως και η πλειοψηφία των Τούρκων. Η
γλώσσα τους έχει κάποια συγγένεια με την Περσική και δεν
έχει καμία σχέση με την Τουρκική και μπορούμε να πούμε ότι
υπάρχει η ίδια διαφορά που, χωρίζει την Ελληνική από την
Τουρκική και είναι ένας πρόσθετος λόγος που, δεν έχουν
μέχρι τώρα αφομοιωθεί από τους Τούρκους.
Σημείωση: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ατού, θα έλεγα
των Κούρδων αυτή τη στιγμή είναι, η μεγάλη γεννητικότητα
που, παρουσιάζουν και η οποία αν συνεχισθεί ενδέχεται,
μετά από πολλές δεκαετίες, να ανατρέψει το σημερινό πληθυσμιακό συσχετισμό και οι Κούρδοι από μειοψηφία να γίνουν
σιγά – σιγά πλειοψηφία. Είναι κάτι που, φοβούνται και τρομάζει
ιδιαίτερα τους Τούρκους. Και γι’ αυτό επιδίδονται με βίαιο
τρόπο και εσωτερική μετανάστευση και με τον ξεριζωμό, να
αλλάξουν την πληθυσμιακή σύνθεση των Κουρδικών περιοχών.
Θα το πετύχουν; Ο χρόνος θα δείξει.

DEBATE - Eτυμολογία
Π

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEBATΕ; ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ;
Δ Ι Β Α Τ Ο Ν = DEBATE !

ριν από χιλιάδες Σεπτέμβρηδες, στο ίδιο μέρος, ένας
αλλόκοτος αλλά πολύ ανοιχτομάτης λαός, επινόησε
ένα σύστημα, για να μπορεί να συγκρίνει δύο διαφορετικές
και αντικρουόμενες απόψεις: Έστηνε δύο “βήματα”, δύο
βάθρα, το ένα κοντά στο άλλο. Στο ένα ανέβαινε ο
ρήτορας που υποστήριζε την μία και στο άλλο βήμα ο
υποστηριχτής της άλλης άποψης.
Πρώτα μιλούσε ο ένας και εξέθετε τα επιχειρήματα,
που κατά την γνώμη του στήριζαν την άποψή του, και
ακολούθως μιλούσε ο άλλος και έλεγε τα δικά του. Το
πλήθος άκουγε και τον έναν, άκουγε και τον άλλον και
όταν συμφωνούσε με ένα επιχείρημα που άκουγε, αναφωνούσε:

“ΒΡΑΒΕΥΩ, ΒΡΑΒΕΥΩ”.
Το σκηνικό αυτό με τα 2 βήματα, ονομάστηκε ΔΙΒΑΤΟΝ,
ακριβώς γιατί είχε ΔΥΟ βήματα. Το σύστημα αυτό, όπως
και πολλά άλλα άλλωστε, το δανείστηκαν οι νεο-πολιτισμένοι Δυτικοί, σε εποχές που οι απόγονοι εκείνου του
αλλόκοτου λαού, είχαν τεθεί σε υποχρεωτική πνευματική
καταστολή, που κράτησε 2.000 Σεπτέμβρηδες.
Το ΔΙΒΑΤΟΝ οι νεο-πολιτισμένοι το έγραψαν DEBATE και
το καλύτερο που κατόρθωσαν να προφέρουν, ήταν...
ΝΤΙΜΠΕΪΤ.
Μα ούτε και το “ΒΡΑΒΕΥΩ” μπόρεσαν να μιμηθούν σωστά
και το κατάντησαν... BRAVO.
(Αυτό το “ΕΥ” μέσα στη μέση της λέξης, τους δυσκόλευε

και έτσι το έφαγε η μαρμάγκα...)
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ:
Σε όλους τους νεο-άσχετους δημοσιογράφους, μήπως
και καταλάβουν ότι δεν είχαμε ΔΙΒΑΤΟΝ αλλά... ΠΟΛΥΒΑΤΟΝ,
μιας και είχαμε πολλά βήματα !!!
Αφού συνηθίζουν να δείχνουν την καλλιέργειά τους,
χρησιμοποιώντας αντί Ελληνικών, “ξένες λέξεις” της μόδας,
(που συνήθως είναι στραβο-προφερόμενα Ελληνικά), ας
επινοήσουν
επιτέλους
τη
λέξη
MULTIBATE
για όταν είναι πολλά τα βήματα (πολλοί ρήτορες) κρατώντας
την λέξη DEBATE, για όταν είναι ΔΥΟ.
Πάλι σπαστά Ελληνικά, αλλά τουλάχιστον ακριβολογούν...
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

HτΑ

16

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 532

Kραυγή αγωνίας από τους Στρατιωτικούς:

Δεν αντέχουμε άλλες περικοπές! Επιτέλους. Τέλος!

Δ

υστυχώς όσοι νομίζανε ότι οι περικοπές σταμάτησαν
και μάλιστα μετά τις αποφάσεις των ανωτάτων Δικαστηρίων πλανώνται πλάνη οικτρά. Τα μνημόνια που έχουν
υπογράψει οι ιθύνοντες, αναφέρουν συντάξεις κάτω από
1000 ευρώ. Και αυτό δεν το λένε οι πολιτικοί μας, γιατί φοβούνται. Φοβούνται το θυμό και την οργή των στελεχών
των ΕΔ, γιατί τρέμουν τη λαϊκή οργή γενικότερα. Όμως μαθηματικά και μεθοδευμένα εκεί οδηγούμαστε.
Έρχονται λοιπόν και νέες περικοπές στους μισθούς
και συντάξεις των Στρατιωτικών, το μόνο κομμάτι της
κοινωνίας που υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές (διπλάσιες) από οποιαδήποτε άλλη ομάδα μισθωτών και
συνταξιούχων. Υπέστη πραγματικά μια κατάφορη αδικία,
υπέστη στην κυριολεξία διωγμό. Το πολιτικό σύστημα
εκδικήθηκε τους στρατιωτικούς. Περικοπές πάνω από
60% μέχρι τώρα, και έπεται και συνέχεια. Περικοπές
πολύ μεγάλες και εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμες,
από αυτούς που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν
το υπέρτατο αγαθό, που είναι η άμυνα και η ασφάλεια της
χώρας για να υπάρχει ειρήνη για να υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία.
Τους στρατιωτικούς οι οποίοι πρέπει να υποβαθμίσουν
ακόμη περισσότερο, σε επίπεδα άλλων δύσκολων δεκαετιών,
την ποιότητα της ζωής τους.
Μπορεί όλοι οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας να διαβεβαίωναν
και να διαβεβαιώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι το αξιόμαχο των
ΕΔ δεν έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο και αυτό οφείλεται
στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλ. στο ηθικό των στελεχών
των ΕΔ, όμως είναι τουλάχιστον αφέλεια να πιστεύουμε
ότι οι ΕΔ έχουν μείνει ανεπηρέαστες και δεν τις έχουν
“αγγίξει” οι συνεχείς απερίσκεπτες και απάνθρωπες περικοπές.
Είναι ψέμα.

Οι πληγές που έχουν προκληθεί από τις ήδη εφαρμοζόμενες περικοπές θα γίνουν ακόμη βαθύτερες με τα νέα
μέτρα, τις νέες περικοπές.
Οι απόστρατοι πλέον θα αντιμετωπίσουν προβλήματα
επιβίωσης, που ήδη πολλοί αντιμετωπίζουν, προσεγγίζοντας
τα όρια της εξαθλίωσης! Είναι πολύ άδικο αυτό κύριοι της
Κυβέρνησης μετά από 35 και 40 χρόνια δουλειάς σε
δύσκολες συνθήκες, χωρίς ωράριο, χωρίς γιορτές και αργίες,

Οι στρατιωτικοί κύριε Υπουργέ σας στήριξαν και
μπήκατε στη Βουλή, διότι υποσχεθήκατε πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και όχι άλλες περικοπές
στην Άμυνα και στους μισθούς και συντάξεις.
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας.
μακριά πολλές φορές από την οικογένεια.
Θα υπάρξουν επιπλέον παραιτήσεις στελεχών με
εμπειρία, μόρφωση και ικανότητες. Θα ενταθεί ακόμη περισσότερο το κλίμα απαξίωσης και απογοήτευσης, ένα δηλητήριο το οποίο κυριολεκτικά παραλύει τις ΕΔ και θα
πρέπει με κάθε τρόπο να βρεθεί το αντίδοτο.
Ουδείς ωστόσο μπορεί να χαρακτηρίσει αδικαιολόγητη
την απογοήτευση και την οργή των στρατιωτικών, και
πρέπει άμεσα η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση βέβαια,
να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό κι όχι απλά με λόγια και
δηλώσεις, αλλά με έργα και πράξεις. Θα έπρεπε να υπάρχει
ήδη, έτοιμη μια δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των
στρατιωτικών που πρώτα απ’ όλα θα έστελνε το μήνυμα, ότι

Του
Κωνσταντίνου Ιατρίδη
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.
Επιτίμου Δκτού ΔΑΥ/Προέδρου ΕΑΑΑ
η πολιτική ηγεσία “είναι εδώ”.
Οπωσδήποτε βέβαια, θα υπάρξουν δυσμενέστερες επιπτώσεις και στη συντήρηση των οπλικών συστημάτων
με ότι αυτό συνεπάγεται. Επιτέλους πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι η άμυνα δεν μπορεί να εξετάζεται
μόνο με αριθμούς και ποσοστά περικοπών. Η Άμυνα
πρέπει να εξετάζεται και με ποσοστά διαθεσιμότητας
των οπλικών συστημάτων, ειδικότερα, αυτή την περίοδο,
σ’ αυτή την ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη, όπου επικρατεί ρευστότητα και ένταση.
Όλα αυτά θα πρέπει άμεσα (χθές) να αντιμετωπιστούν.
Διαφορετικά τα όσα θα δούμε και στο χώρο των
στελεχών των ΕΔ, θα μας εκπλήξουν δυσάρεστα.
Κύριε Υπουργέ εσείς τι λέτε, θα συναινέσετε στο να
υπάρξουν και άλλες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των Στρατιωτικών; Θα επιτρέψετε την περαιτέρω
εξαθλίωση και απαξίωσή τους;
Οι στρατιωτικοί κύριε Υπουργέ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου
2015 σας στήριξαν και μπήκατε στη Βουλή, διότι υποσχεθήκατε
πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και όχι άλλες περικοπές στην Άμυνα και στους μισθούς και συντάξεις.
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας.
Μην μας απογοητεύσετε όπως άλλοι.
Μην αναγκάσετε τους απόστρατους και εν ενεργεία να
κατέβουν πάλι στους δρόμους!

Καλή αντάμωση στην κόλαση σύντροφοι
Τ

ο πρώτο μνημόνιο βασιζόταν κατά 75% στους φόρους, το
δεύτερο λίγο πάνω από το 50% και το τρίτο βασίζεται
στους φόρους κατά ένα ποσοστό πάνω από το 90%.
Καμιά οικονομία ποτέ και πουθενά δεν κατάφερε να αναζωογονηθεί λύνοντας τα προβλήματα με την επιβολή
φόρων. Μοιραία η Ελλάδα οδηγείται με τις ευλογίες των εταίρων της Ευρώπης σε μια συνολική καταστροφή, τα πρώτα
συμπτώματα της οποίας μετά τα capital controls έχουν αρχίσει
να πολλαπλασιάζονται με εκθετικούς ρυθμούς...
Με αυτούς τους ρυθμούς τα κακά μαντάτα φέτος θα προλάβουν τα Χριστούγεννα.
Φορολογία σημαίνει σοσιαλισμός με την έννοια της αναδιανομής του πλούτου με όρους που θέτουν ευκαιριακές πλειοψηφίες. Ο σοσιαλισμός μακροημερεύει όταν έχει προηγηθεί
συσσώρευση πλούτου που μπορεί να αναδιανεμηθεί.
Υπό το πρίσμα αυτό, μην σας εκπλήσσει που οι καταθέσεις
έχουν κάνει φτερά. Αποτελούσαν το μόνο ανταλλάξιμο περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσαν να αναδιανείμουν οι καίσαρες της πελατειακής κομματοκρατίας προς άγραν ψήφων
και ισχύος.
Με λίγα λόγια από το 2010 το μεταπολιτευτικό ελληνικό
μοντέλο που χρεοκόπησε κατάφερε να παρατείνει τη ζωή του
φορολογώντας τις καταθέσεις των προηγούμενων δεκαετιών,
καθώς το φορολογητέο εισόδημα έβαινε μειούμενο και ανεπαρκές να καλύψει τις ανάγκες του δημοσίου και των συντάξεων.
Όποιος έβλεπε πού πάνε τα πράγματα φυγάδευε τις καταθέσεις στο εξωτερικό ή κάτω από το στρώμα. Από το 2010
μέχρι σήμερα οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά 120 δισ. ευρώ,
περίπου καθιστώντας τις τράπεζες σκελετούς δίχως σάρκα.
Όσοι ρευστοποίησαν περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, επιχειρήσεις κλπ και φυγάδευσαν τα μετρητά στο εξωτερικό, είναι
οι μόνοι που δικαιώνονται μέχρι στιγμής από τις εξελίξεις.
Δυστυχώς η Ελλάδα συνεχίζει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς ακόμη μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Η πορεία της
χώρας συνεχίζει να επιβεβαιώνει κάθε μέρα και περισσότερο
πως η κατάρρευσή της θα μοιάζει με την κατάρρευση του τελευταίου σοβιετικού καθεστώτος στην Ευρώπη.
Η μοναδική διαφορά έγκειται στο γεγονός πως οι Έλληνες
σε αντίθεση με τους λαούς των σοβιετικών καθεστώτων
έχουν μερικές δεκάδες δισ. ευρώ στα στρώματα ή στο εξωτερικό, γεγονός που την επόμενη της κατάρρευσης θα διευκολύνει την μετάβαση...
Αυτό δεν σημαίνει πως το σύνολο του πληθυσμού θα καταφέρει να αποφύγει τις συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης που
βίωσαν οι λαοί τα πρώτα χρόνια μετά την κατάρρευση της σοβιετίας με αιχμές την υψηλή εγκληματικότητα, την πορνεία
κλπ. Οι επιλογές των ανθρώπων καθορίζονται πάντα από ένα
συνδυασμό ρίσκου, απολαβών και ευκαιριών που προσφέρει
η αντικειμενική πραγματικότητα.

Του
Κώστα Στούπα
Αρθρογράφου του capital.gr

Είναι απίθανο η Ελλάδα τους επόμενους μήνες να καταφέρει να υλοποιήσει τους στόχους του νέου μνημονίου, με αποτέλεσμα τα σενάρια περί grexit να αναζωπυρωθούν.
Όπως σε όλες τις εποχές παρακμής οι λαοί επιλέγουν “παλαβούς” και ακραίο λόγο να τους βγάλουν κατά μαγικό τρόπο
από το αδιέξοδο, έτσι και στην περίπτωσή μας μετά την αποτυχία των “μάγων” Τσίπρα, Βαρουφάκη αργά ή γρήγορα θα
ακολουθήσουν άλλοι περισσότερο ακραίοι και καταστροφικότεροι.
Οι φωνές της λογικής και των ριζικών μεταρρυθμίσεων χάνονται στην οχλοβοή που δημιουργεί το πλήθος που δεν έχει
πού την κεφαλήν κλίναι και των βολεμένων που προσπαθούν
να διασώσουν τα κεκτημένα.
Όποιος πολιτικός θέλει να επιβιώσει αναγκάζεται να λέει και
να πράττει ασυναρτησίες.
Την καλύτερη περιγραφή της κατάστασης με αυστηρά οικονομική ορολογία την διάβασα πριν λίγες μέρες στο διάλογο
των αναγνωστών της στήλης μου από αναγνώστη που υπογράφει με το nickname Von Falkenheyn:
“Υπάρχει σωτηρία; Για να δούμε:
Έχουμε αρνητική αποταμίευση
Έχουμε εκθετική αύξηση της αποθησαύρισης
Έχουμε αρνητική επενδυτική ροή (αποεπένδυση)
Έχουμε αρνητική πιστωτική επέκταση
Έχουμε αύξηση των επισφαλών δανείων
Έχουμε ολοσχερώς τραυματισμένη την τραπεζική πίστη
Έχουμε capital controls τα οποία έχουν ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας
Έχουμε τερατώδη δομική ανεργία
Έχουμε πολύ μεγάλο ύψος ανελαστικών δαπανών του δημοσίου τις οποίες δεν μπορούμε να περικόψουμε απότομα.
Έχουμε ταχύτατα γηρασκόμενο πληθυσμό το οποίο θα
προκαλέσει εκθετική αύξηση των δαπανών για συντάξεις και
περίθαλψη.

Έχουμε μεταναστευτική ροή η οποία όμως δεν είναι όπως
αυτές του παρελθόντος. Οι συμπατριώτες μας που φεύγουν
δεν πάνε για να δουλέψουν λάντζα. Φεύγουν νέοι επιστήμονες ή άνθρωποι με τεχνική κατάρτιση. Κοινώς αποχωρεί το ανθρώπινο κεφάλαιο που μπορεί να προσφέρει υπεραξία στην
οικονομία….
Το πρόβλημα μας δεν είναι ούτε το ύψος του δημοσίου χρέους ούτε το ύψος των τόκων που πληρώνουμε. Ακόμα και αν
δεν υπήρχε χρέος ή πληρωμή τόκων και είχαμε να χειριστούμε μόνο τις πρωτογενείς μας δαπάνες, πάλι δε θα
έβγαινε ο λογαριασμός.
Όλα τα χρήματα πάνε για μισθούς, συντάξεις και επιχορηγήσεις. Όλοι περιμένουν το δημόσιο για να κινηθούν και ελάχιστοι παράγουν πλούτο πρωτογενώς. Για να αντιληφθούμε
πόσο χειροπόδαρα είμαστε δεμένοι, ακόμα και αν απολύσουμε μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων, η απότομη
κάμψη της ζήτησης και η πτώση στα φορολογικά έσοδα θα
υπερκεράσει την όποια περικοπή στη δαπάνη.
Το κυριότερο πρόβλημά μας όμως είναι ότι ελάχιστοι αντιλαμβάνονται τη φύση του προβλήματος και όλοι περιμένουν
το μάννα εξ ουρανού. Η κοινωνία είναι αντιδραστική, συντηρητική και αποστρέφεται τις αλλαγές. Δεν υπάρχει η διαλεκτική ικανότητα ούτε η ευελιξία για να γίνουν αποδεκτές
και να αγκαλιαστούν από το σύνολο οι απαραίτητες αλλαγές.
Επίσης θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι η γενιά των 30άρηδων και των 40άρηδων θα είναι μια χαμένη γενιά. Το καράβι
δε πρόκειται να ορθοποδήσει πριν περάσουν 20-25 χρόνια και
αυτά εφόσον όλα δουλέψουν ρολόι μέχρι τότε χωρίς άλλες
αναταράξεις. Ή το αποδεχόμαστε αυτό και δουλεύουμε για
το μέλλον ή μαζεύουμε τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία...”.
Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα περισσότερο.
Συναντώ ανθρώπους στο δρόμο και μου λένε μη μας λες
απαισιόδοξα πράγματα. Ακόμη και αν τα πράγματα είναι τόσο
άσχημα δεν θέλουμε να το ξέρουμε. Ας γίνει ό,τι είναι να γίνει,
δεν χρειάζεται να το ξέρουμε...
Η γνώση είναι αποτρεπτική. Το ίδιον που κάνει τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν κατά τον Αριστοτέλη είναι το προωράν
και σχεδιάζειν. Αυτό ακριβώς συνιστά και το θεμέλιο λίθο της
ελευθερίας. Ο περιορισμός του τυχαίου στη ζωή μας.
Δυστυχώς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε κατά διαβόλου με
επιταχυνόμενο ρυθμό...

