
Τα Χριστούγεννα αποτε-
λούν για όλους τους αν-

θρώπους, μικρούς και με-
γάλους, την ομορφότερη
εποχή του χρόνου, την
οποία προσμένουμε πάντοτε
με μεγάλη χαρά και εορτα-
στική διάθεση. Τα Χριστού-
γεννα είναι, κατά τον Άγιο
Ιωάννη τον Χρυσόστομο “η
Μητρόπολις πασών των
εορτών”  .

Ο Θεός από απέραντη αγάπη για τον άνθρωπο,
γίνεται ταπεινός άνθρωπος για να κάνη τον άνθρωπο
θεόν κατά χάριν! Σκοπός της Θείας αυτής παρέμβασης,
είναι η Θέωση του ανθρώπου. Δηλαδή η  ένωση του

κτιστού πλάσματος, με τον
ίδιο τον Άκτιστο Πλάστη και
Θεό.  Τα Χριστούγεννα γιορ-
τάζουμε επομένως, την ανα-
δημιουργία μας, την ανάπλασή
μας απ’ το κατάντημα στο
οποίο μας οδήγησε η αμαρτία,
ώστε να επανέλθουμε πάλι
στην προτέρα μας κατάσταση.
Τα Χριστούγεννα ο Δημιουργός
του σύμπαντος γεννάται εν
Βηθλεέμ της Ιουδαίας ως

απλός άνθρωπος. Μυστήριο παράξενο και αχώρητο
στον ανθρώπινο νου.

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος

(Ι) Χρήστος Βαΐτσης υποδέχτηκε στο αμφιθέατρο
της Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέ-
λειας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνο Καμμένο,
στο πλαίσιο της τελετής απονομής της Διαμνημό-
νευσης του «Αστέρα Αξίας και Τιμής» σε Αξιωματικούς
της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), που συμμετείχαν
στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ», στη νήσο Κύπρο, τον Ιούλιο
1974.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Ναύαρ-
χος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός του Γε-
νικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Βασίλειος
Τελλίδης, μέλη του κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των
Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, επίτιμοι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων,
Σύλλογοι και Ενώσεις Αποστράτων και Πεσόντων
Αεροπόρων, αντιπροσωπείες της 354 Μοίρας Τακτικών
Μεταφορών, της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Τε-
χνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και συγ-
γενείς των τιμώμενων Αξιωματικών της Πολεμικής
Αεροπορίας.
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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»

Κ. ΠαλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια των Αγίων Εορτών των
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2017, η
Ένωση θα παραμείνει κλειστή από Πέμπτη
22 /12/2016 μέχρι  και 8/1/2017

Ηεποχή όπου ο Θου-
κυδίδης, ο μεγάλος

αυτός Αθηναίος ιστορικός
και συγγραφέας του Πε-
λοποννησιακού Πολέμου,
διακήρυττε ότι «η πόλη
(και η δύναμή της) είναι
οι άντρες και όχι τα τείχη,
ούτε τα άδεια από άνδρες
πλοία», ήτοι ότι «οι άξιοι
άνδρες είναι εκείνοι που θα προασπίσουν και δια-
σφαλίσουν την ακεραιότητα της χώρας και όχι τα
καταφύγια, ούτε τα άδεια από άνδρες οπλικά συ-
στήματα», έχει εν μέρει περάσει στο παρελθόν,
καθώς και οι γυναίκες πλέον προσφέρουν σε χώρους
που παραδοσιακά εθεωρούντο ανδρικοί. 

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι η κοπή
βασιλόπιτας της ΕΑΑΑ θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 29-1-2017 και ώρα 12:00  στο ΚΕΔΑ/Ζ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2016

Τ
ην Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
2016, πραγματοποιήθηκε
στο πνευματικό κέντρο της

Ένωσης Απόστρατων Αξιωμα-
τικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), πα-
ρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
(ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Βαΐτση, η τελετή βρά-
βευσης αριστούχων μαθητών της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου
του σχολικού έτους 2015 - 16, οι οποίοι είναι τέκνα εν
αποστρατεία προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας
(ΠΑ). Επίσης, βραβεύτηκαν οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι

των Παραγωγικών Σχολών της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ).
Τα τιμητικά διπλώματα επέδωσαν ο Αρχηγός ΓΕΑ, ο

Διοικητής της Σχολής Ικάρων, Υποπτέραρχος (Ι) Θωμάς
Χατζηαθανασίου, ο Διοικητής της Σχολής Τεχνικών Υπα-
ξιωματικών, Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Σεβαστάτος και
ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Σπυρίδων
Καββούρης.

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών 

Σχολικού Έτους 2015-16

και Πρωτευσάντων στις 
Παραγωγικές Σχολές της ΠΑ

Τελετή απονομής 

ηθικής αμοιβής σε 

Αξιωματικούς της ΠΑ
που συμμετείχαν 

στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ»

Το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε! Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε! 

Χριστός επί γης, υψώθητε!»

Ο ρόλος των γυναικών 

στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Άνδρες πόλις εστίν και ού τείχη, 

ουδέ νήες ανδρών κεναί»

Θουκυδίδης (460 - 399 π.Χ.)

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εύχονται ολόψυχα στα Μέλη μας και στις οικογένειες τους
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

με υγεία, αγάπη, ευτυχία και δύναμη. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημο-

σίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντο-

λογία που υπαγορεύεται από τις αρχές

και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κεί-

μενα που αποστέλλονται για δημοσίευ-

ση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει

να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και

κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται

υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις,

οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα,

σε ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και

συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν

την ενότητα των μελών.

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

έχουν κομματική χροιά.

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά

πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες

ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.

ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφω-

να του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην

εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ 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 συν-

τάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.

Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευ-

ση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσι-

ευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

210-3802241, 3820271,

3820501

FAX: 210-3825393
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ΤΑΜΕΙΟ
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ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος

Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr

EKΔΟΤΗΣ

Σπυρίδων Καβούρης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,

Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ν. Βούλγαρης, Σγος ε.α.
press@eaaa.gr

6983522599 (VPN)

OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός (ΥΟΚ)

logistirio@eaaa.gr

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: 2310-261321
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. 22210-24623 
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
14/12/2016 και παραδόθηκε στο τα-
χυδρομείο στις 8/12/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλα-
βής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

1. Γνωρίζεται ότι κατόπιν απόφασης Δ.Σ./Σ.Ε.ΠΑ, Ωρά-
ριο λειτουργίας Δραστηριοτήτων Συγκροτήματος από
13-12-2016 (Τρίτη) έως 16-01-2017 (Δευτέρα) τρο-
ποποιείται ως κατωτέρω:
ΤΡΙΤΗ 13/12/16 13:30-20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/16 13:30-20:30
ΠΕΜΠΤΗ 15/12/16 09:00-14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/16 13:30-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/16 08:00-15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/16 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/16 09:00-14:30
ΤΡΙΤΗ 20/12/16 13:30-20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/16 13:30-20:30
ΠΕΜΠΤΗ 22/12/16 09:00-14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12/16 13:30-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12/16 08:00-14:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/12/16 ΑΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12/16 ΑΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 27/12/16 13:30-20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/16 13:30-20:30
ΠΕΜΠΤΗ 29/12/16 09:00-14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/16 13:30-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12/16 08:30-14:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/01/17 ΑΡΓΙΑ

2. Διευκρινίζεται ότι από 02/1/2017 (ΔΕΥΤΕΡΑ) έως
και 16/01/2017 (ΔΕΥΤΕΡΑ) πρατήριο τροφίμων και
γενικές αποθήκες θα παραμείνουν κλειστά λόγω εορ-
ταστικών αδειών Πρσκου και Διενέργειας ετησίων
απογραφών εμπορευμάτων ενώ από 10/01/2017
(ΤΡΙΤΗ) θα επαναλειτουργήσουν οι κατωτέρω δρα-
στηριότητες του συγκροτήματος:

Α. Α’-Β’ Πολυκαταστήματα
Β. Πρατήριο Καυσίμων
Γ. Ιχθυοπωλείο
Δ. Οπωροπωλείο
Ε. Κρεοπωλείο
ΣΤ. Κομμωτήριο
3. Το ΣΥ.Ρ.Υ. (Ραφείο-Υποδηματοποιείο) θα επανα-

λειτουργήσει από την Πέμπτη 12/01/2017.
4. Παρακαλούμε για ενημέρωση προσωπικού μο-

νάδων σας.
5. Χειριστής θέματος: Ασμχος (Ο) Νεκ. Κωστακιώ-

της.

ΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
1. Σουφλέ Αλλαντικών
2. Φιλέτο Γαλοπούλας - Πατάτες Φούρνου - sauce - Λεμόνι Δεντρολίβανο
3. Σαλάτα: Λόλα Μαρούλι (κατσαρό κόκκινο), κοκκινοπράσινο, Ρόκα, τριμμένη
παρμεζάνα, Ρόδι, κρέμα Βενιγκρέτ Εσπεριδοειδών
4. Ποικιλία τυριών (Γραβιέρα Κρήτης, Κασέρι, φέτα) ανά τέσσερα (4) άτομα
5. Γλυκά Καρυδόπιτα
6. Κρασί (Ένα (1) λίτρο ανά τέσσερα (4) άτομα) - Αναψυκτικά (ένα (1) ατομικό
330ml), Νερό (1,5 λίτρα ανά τέσσερα (4) άτομα)
7. Εκτιμώμενο κόστος δεκαπέντε (15) ευρώ.

ΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
1. Σουφλέ Σπανάκι
2. Χοιρινό Μπρεζέ (Ψαρονέφρι) με γαρνιτούρα Ρύζι - sauce - λαχανικά
3. Σαλάτα Πράσινη - ΝΤΟΜΑΤΑ - Φέτα - Παξιμάδι, sauce Βενιγκρέτ
4. Ποικιλία τυριών (γραβιέρα Κρήτης, Κασέρι, φέτα ανά τέσσερα (4) άτομα
5. Γλυκό Βασιλόπιτα ατομική
6. Κρασί (Ένα (1) λίτρο ανά τέσσερα (4) άτομα) - Αναψυκτικά (ένα (1) ατομικό
330ml), Νερό (1,5 λίτρα ανά τέσσερα (4) άτομα)
7. Εκτιμώμενο κόστος δεκαπέντε (15) ευρώ

Ασμχος (Δ) Αθανάσιος Στρατής
Υποδιοικητής

Α. ΚΠΑ-Λ-85/2012
1. Σε συνέχεια σχετικού. Σας γνωρίζουμε

ότι η μονάδα, θα δεχθεί παραθεριστές, κατά
τις εορτές Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς και
Θεοφανείων. Από 23/12/2016 έως 8/1/2017.

2. Επισημαίνεται ότι στην παραπάνω πε-
ρίοδο παραθερισμού, μπορούν να συμμετά-
σχουν όλοι όσοι δικαιούνται εισόδου, στις
ευκολίες της Π.Α. χωρίς τοπικούς περιορι-

σμούς.
3. Θα δοθεί προτεραιότητα στους δικαιού-

χους ανάλογα με την ημερομηνία δήλωσής
τους στο ΚΕΔΑ/Σ και τον αριθμό των ημερών
διαμονής.

4. Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, θα διορ-
γανωθεί ρεβεγιόν ενώ την ημέρα των Θεο-
φανείων στην παραλία του θερέτρου, θα
διεξαχθούν οι εκδηλώσεις αγιασμού των

υδάτων της τοπικής εκκλησίας.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται για πληροφορίες και κράτηση δωμα-
τίων στο Γρ. Υποδοχής στα Τηλ.:
2352090182-83 και 36861182-83 από VPN.

6. Παρακαλούμε για ενημέρωση του προ-
σωπικού-μελών σας.

7. Χειριστής θέματος Υπστγος (ΛΕΕΚ) Καρα-
χάλιου Ευαγγελία, Τηλ. Εσωτ.: 1182-1183.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)ΣΕΠΑ
Εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων
2016-Νέου Έτους 2017 & Αναστολή 

λειτουργίας Δραστηριοτήτων

1. Σας αναφέρουμε ότι η Μονάδα
μας πρόκειται να λειτουργήσει καθ’
όλη την περίοδο εορτασμού των Χρι-
στουγέννων-Πρωτοχρονιάς από 16 Δεκ
2016 έως και 8 Ιαν 2017.

2. Συγκεκριμένα από 16 Δεκ 2016
πρόκειται να ξεκινήσει η καθημερινή
λειτουργία της Λέσχης Παραθεριστών
(γεύμα-δείπνο) και του μπαρ ημιορόφου,
καθώς και η διάθεση δωματίων Μο-
τέλ-οικημάτων για τους ε.ε. και ε.α. δι-
καιούχους (ως ημερομηνία παράδοσης
δωματίων ορίζεται το πρωινό της
8/1/2017).

3. Συναφώς σας αναφέρουμε ότι
πρόκειται να διοργανωθούν χοροεσπε-
ρίδες για την παραμονή Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς στις 24 Δεκεμβρίου
και 31 Δεκ. 2018 αντίστοιχα.

4. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι
η Λέσχη Παραθεριστών θα παραμείνει
κλειστή το μεσημέρι της 25 Δεκ. 2016

και της 1 Ιαν 2017.
5. Προσκλήσεις των ανωτέρω χορο-

εσπερίδων θα διατίθενται προς πώληση
αποκλειστικά από το Γραφείο Υποδοχής
ΚΕΔΑ/Ζ (Τηλ.: 22940-5-1168) από την
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 έως
την 21/12/2016 για προσκλήσεις Ρε-
βεγιόν Χριστουγέννων και την 28/12/16
για προσκλήσεις Ρεβεγιόν Πρωτοχρο-
νιάς. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις
εκδηλώσεις, δεν γίνεται δεκτή καμία
τηλεφωνική κράτηση.

6. Τα Μενού των χοροεσπερίδων και
το κόστος αυτών αναλύονται στο Πα-
ράρτημα «Α» της παρούσης.

7. Χειριστής του θέματος: Ανθσγος
(ΤΜΜ) Αντώνιος Γαβαλάς (τηλ. 1168)

Σμχος (Ι) Δημ. Κουτσουράκης
Διοικητής

Λειτουργία ΚΕΔΑ/Ζ κατά την περίοδο 

Εορτασμού Χριστουγέννων

Λειτουργία ΚΕΔΑ/Σ Εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Αόρατος γίνεται ορατός!                                                                                                                  
Ο Παντοδύναμος γίνεται “αδύναμος”!                                                                                                                 
Ο Δημιουργός γίνεται δημιούργημα!                                                                                                  
Ο Βασιλεύς γίνεται υπήκοος!                                                                                                                              
Ο Κύριος γίνεται δούλος!                                                                                                                            
Ο Απερίγραπτος μπορεί να περιγραφτεί!                                                                                                                      
Ο Άχρονος γεννάται εν χρόνω!                                                                                                             
Ο Άναρχος λαμβάνει αρχήν!                                                                                                                               
Ο Αχώρητος  χωρείται εν σαρκί!                                                                                                                
Η περίοδος των Χριστουγέννων κρύβει μια μαγεία με πολλά

φανερά, αλλά και κρυφά νοήματα, στα οποία οι ενήλικες και
τα παιδιά δεν δίνουν πλέον σημασία.

Α. Το νόημα της εμφάνισης του Θεού.
Ασφαλώς τα Χριστούγεννα έχουν νόημα βαθύτατα πνευμα-

τικό, άγιο και σωτήριο. Γιατί μ’ αυτά δεν γιορτάζουμε ένα
οποιοδήποτε γεγονός, αλλά την ίδια την εμφάνιση του Θεού,
με σάρκα και οστά στη γη και ανάμεσά μας. Ο Υιός και Λόγος
του Θεού Πατρός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο
Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο όχι μόνο για
να μας σώσει, αλλά και για να μας θεώσει. Ο Χριστός ήλθε
στον κόσμο χωρίς να κληθεί από τούς ανθρώπους, αλλά από
δική του πρωτοβουλία. Εμείς οι άνθρωποι δεν καλέσαμε το
Θεό να έλθει σ’ εμάς, αλλά ο Θεός ήλθε και μας κάλεσε να
πάμε προς Αυτόν. Τούτο περιγράφεται πολύ ωραία από τον
18ο οίκο του Ακάθιστου Ύμνου «Σώσαι θέλων τον κόσμον ο
των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε˙ και
Ποιμήν υπάρχων ως Θεός, δι’ ημάς εφάνη καθ’ ημάς άνθρωπος
ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει Αλληλούια».
Γεννήθηκε για όλους μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και
φτωχούς και μας αγαπάει όλους. 

Β. Το νόημα της προσφοράς (του δίνω).
Μία από τις πιο βαθιές έννοιες των Χριστουγέννων είναι η

έννοια της προσφοράς «δίνω, χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα».
Η ανιδιοτελής προσφορά αγάπης, φροντίδας και η παροχή
υλικών και συναισθηματικών αγαθών προς τον συνάνθρωπο
είναι μια έννοια, την οποία συχνά οι ρυθμοί της καθημερινότητας
δεν μας επιτρέπουν να ακολουθούμε. Μέσα όμως από την
προσφορά, μπορούμε να βελτιώσουμε πτυχές της προσωπι-
κότητάς μας. Στη χώρα μας η πτώχεια, η πείνα και η δυστυχία
έχουν απλωθεί παντού. Υπάρχει πολύς πόνος τριγύρω μας
και είναι χρέος ΟΛΩΝ μας να τον απαλύνουμε όσο μπορούμε
αυτές τις ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ, αρκεί να υπάρχει διάθεση για βοήθεια.
Ας μην ξεχνάμε ότι ένα σπίτι “γεμίζει” και με λίγο ΨΩΜΙ αρκεί
να υπάρχει ΑΓΑΠΗ!

 Γ. Το νόημα του «παίρνω» (το δώρο).
Τα δώρα όμως των Χριστουγέννων δεν δίδονται σαν αντα-

μοιβή σε μια «καλή πράξη» ή για εκτέλεση κάποιου έργου
αλλά προσφέρονται από καρδιάς χωρίς υποχρέωση και συμ-
βολίζουν την έμπρακτη αγάπη και την έγνοια του ενός για τον
άλλον. Θεωρείται σκόπιμο να προσπαθήσουμε να κατανοήσουν
τα παιδιά μας ότι το Χριστουγεννιάτικο δώρο δεν κρίνεται από
την πραγματική του αξία αλλά από τη συναισθηματική του
αξία. Η ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων δώρων είναι πράξη
ανιδιοτελής που σφυρηλατεί την αγάπη και το δεσμό της οι-
κογένειας και της φιλίας.

 Δ. Το νόημα της ενότητας της οικογένειας
Την περίοδο των εορτών, η οικογένεια συνηθίζεται να συγ-

κεντρώνεται όλη μαζί για να γιορτάσει τη γέννηση του Χριστού.
Μικροί και μεγάλοι παραμερίζουν, για λίγες ημέρες, τις υπο-
χρεώσεις τους και φροντίζουν να ζήσουν στιγμές θαλπωρής
με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Συχνά, οι αντιξοότητες της
ζωής, δεν μας αφήνουν να χαρούμε τις στιγμές αυτές και
αυτό μεταφέρεται και στην ψυχολογία των παιδιών μας. Ο
χριστός μας στην γέννηση του είχε δίπλα του τα αγαπημένα
του πρόσωπα. Τους γονείς του αλλά και απλούς βοσκούς
όπως και το φως του αστεριού.

Ε. Το νόημα της Αγάπης 
Ο Χριστός ήρθε στη γη απλά και ταπεινά. Η καρδιά του ήταν

γεμάτη αγάπη. Γεννήθηκε σ ’έναν στάβλο γύρω από λίγα
ζώα. Έζησε τη ζωή του σαν απλός άνθρωπος. Ποτέ δεν
φέρθηκε αλαζονικά. Με την ζωή του μας δίδαξε την ταπεινότητα
και την αγάπη. «Μία είναι η αρετή, η ταπείνωση», έλεγε ο Γέ-
ροντας (άγιος) Παΐσιος, «αλλά, επειδή δε θα το καταλάβετε,
άντε, ας πω και την αγάπη». Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος

μπορεί να πραγματοποιήσει όσα ζητάει ο Ιησούς στο κατά
Λουκάν, κεφ. 6, που συνοψίζονται σε μια φράση: «αγάπη
στους εχθρούς και παραίτηση υπέρ των άλλων από τα δι-
καιώματά μας». 

Με το πέρασμα των αιώνων ο εορτασμός των Χριστουγέννων
από πνευματικός και θρησκευτικός κατάντησε κοσμικός. Σήμερα
όλοι μιλούν για τα ρεβεγιόν, τα φαγητά, τα γλέντια, τους
χορούς, τα ξενύχτια, τα ταξίδια , τις χαρτοπαιξίες, τα πάσης
μορφής θεάματα και διασκεδάσεις, τις κάθε είδους απολαύσεις
και ηδονές!. Όλοι μας ενδιαφερόμαστε για τα κοσμικά και για
όλες τις πτυχές της ωραίας ζωής και αδιαφορούμε για την
πνευματική και την Ουράνια Ζωή που ζητά από μας ο Χριστός.
Φτάσαμε να κατανοούμε πως έρχονται Χριστούγεννα, από τις
στολισμένες βιτρίνες των εμπόρων, από τα φωτάκια που
αναβοσβήνουν στο μπαλκόνι του διπλανού μας, απ’ τα έλατα
που πωλούνται στους δρόμους, από κάποιες προσκλήσεις σε
γεύματα και από τα λεγόμενα «εορταστικά» προγράμματα της
τηλεόρασης, δηλαδή από τις εκδηλώσεις του κόσμου. Οπότε
μιλάμε για Χριστούγεννα χωρίς Χριστό!. 

Το μυστικό για να γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα είναι
να γεννηθεί ο Χριστός στις καρδιές μας, δηλαδή να αλλάξουμε
τρόπο ζωής, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πραγματικοί
του φίλοι! Ας σκεφτούμε ότι και ο Χριστός γεννήθηκε “εν
φάτνη των αλόγων”. Μακριά από τα φώτα της πόλης, και τα
υλικά αγαθά. Ζεσταινόταν από τα χνώτα των ζώων, μέσα σ’
έναν στάβλο. Αυτό μας το θυμίζει και η Εκκλησία μας που
ψάλλει: “Δεύτε είδομεν πιστοί πού εγεννήθη ο Χριστός, ακο-
λουθήσομεν λοιπόν ένθα οδεύει ο αστήρ˙.

Το νόημα του πιο λαμπρού γεγονότος στην Ιστορία της Γής,
της Γέννησης του Θεανθρώπου και το αισιόδοξο μήνυμά του
προβάλλει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας παρακαλέσουμε
το Χρηστό μας, που από απέραντη αγάπη για τον άνθρωπο
έγινε ταπεινός άνθρωπος και υπέστη τη μαρτυρική σταύρωση,
να μας φωτίσει και να μας βοηθήσει να βρούμε το πραγματικό
νόημα των Χριστουγέννων. Εύχομαι στα φετινά Χριστούγεννα
ο Χριστός μας να μας αναγεννήσει πνευματικά και να μάς
πληρώσει με χαρά, πίστη, αγάπη και ελπίδα. Η ελπίδα είναι η
κινητήριος δύναμη για όλα τα πράγματα στην ζωή. Χωρίς
ελπίδα δεν υπάρχει μέλλον. Όλοι ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο
από αυτό που έχουμε ή που ζούμε και πάνω σ’ αυτό δου-
λεύουμε. Αυτό μας δίνει δύναμη να πάμε μπροστά. Η ελπίδα
ότι θα τα καταφέρουμε. Ας ετοιμάσουμε λοιπόν το νου και
την καρδιά μας για να ζήσουμε το “μυστήριον το ξένον και

παράδοξον”. Ο Θεός λαβών δούλου μορφή ήρθε και έζησε

ανάμεσα μας, μας μίλησε και μας έδειξε τον τρόπο της αληθινής

ζωής, τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε προς την Βασιλεία

Του.

Το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων
Γράφει ο 

Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ & Πρόεδρος ΣΑΙΡ

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τετραήμερη προσκυνηματική 

επίσκεψη της ΕΑΑΑ στο Άγιο Όρος

ΗΈνωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ),
στα πλαίσια του κοινωνικού της έργου, διοργάνωσε

προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιο Όρος (Α.Ο.), η
οποία πραγματοποιήθηκε από 5 εως  9/10/2016, με
συμμετοχή τριαντατριών αντρών και δεκαπένετε
γυναικών ήτοι σύνολο σαρανταοκτώ ατόμων.
Οι γυναίκες παρέμειναν στην Ουρανούπολη,
πόλη η οποία είναι το επίσημο σύνορο με την
Αθωνική Πολιτεία (Αθως ή Αγιο Όρος).

Η ομάδα ξεκίνησε από την οδό Χαλκοκονδύλη
5 Αθήνα, έδρα της ΕΑΑΑ, στις  5-10-2016 και
ώρα 7.30, με πρώτο προορισμό τα Καμμένα
Βούρλα όπου κάναμε σύντομη στάση.

Με το ξεκίνημα της επίσκεψης, ως υπεύθυνος
αυτής, ανακοίνωσα στους προσκυνητάς κάποιες
οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απο-
στολή  μας στο Α.Ο. Επίσης με το, συμπεριλη-
φθέν στο εκπονηθέν από τον υποφαινόμενο,
ενημερωτικό φυλλάδιο, για τις ανάγκες των
προσκυνητών, μήνυμά του, ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Σπ. Καββούρης, αφού μας
εύχεται καλό ταξίδι και να τύχουμε την ευλογία
της υπερμάχου μας Υπεραγίας Θεοτόκου, εκ-
φράζει την επιθυμία τέτοιες προσκυνηματικές
επισκέψεις θα πρέπει να γίνονται συχνά στο
Άγιο Όρος  για να δίδεται η ευκαιρία σε περισ-
σότερους συναδέλφους να το επισκέπτονται αφενός,
και αφ ετέρου να επιτυχγάνεται η σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ των μελών μας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα
την επικράτηση της αγάπης και αλληλεγγύης, ανθρώ-
πινες αξίες,  οι οποίες συμβάλλουν, τα μέγιστα, στην
ευτυχία και προκοπή των μελών μας αλλά και όλου
του κόσμου.

Φεύγοντας από τα Καμμένα Βούρλα , επόμενος προ-
ορισμός  το ΚΕΔΑ/Σκοτίνας, όπου περνώντας από τις
Θερμοπύλες , με το άγαλμα του Λεωνίδα και τον Τύμβο
των Σπαρτιατών, τον ποταμό Σπερχειό με το άγαλμα
του Αθανάσιου Διάκου, το χωριό Κιλελέρ με τον Αντύπα
, το χωριό Αμπελάκια, με τον πρώτο , στον κόσμο, Συ-
νεταιρισμό, την κοιλάδα των Τεμπών, με τον ποταμό
Πηνειό, της Αγ. Παρασκευής με την κρεμαστή γέφυρα
, το κάστρο του Πλαταμώνα, με το τουριστικό χωριό
του παλιού Αγ . Παντελεήμονα, φθάσαμε , στο φιλόξενο
ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ. Αφού μας υποδέχτηκε ο Δκτής της
Μονάδος Σμχος (Ι) κ. Μπουτσιέλης Δημ. συνοδευόμενος
από τον Υπδκτή Ασμχο (Ι) Σταφυλίδη Γ. και άλλους επι-
τελείς αυτής , γευματίσαμε όλοι μαζί, αποδει-
κνύοντας έτσι , τους στενούς δεσμούς συνα-
δελφικής αγάπης που διακρίνουν τις δυο αξιο-
θαύμαστες κατηγορίες των Αξκών της ΠΑ ήτοι
την των ε.ε. και την των ε.α. Στο τέλος του γεύ-
ματος ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας Υπτχος
(ΜΑ)  Καραστατήρας Παντ. εξέφρασε ,τα θερμα
συγχαρητήρια για την οργάνωση της συνεστίασης
και ευχαρίστησε τον Δκτή για την άψογη εξυπη-
ρέτηση, όπως και για την εξυπηρέτηση κατά
την επιστροφή μας από το Α.Ο. Σε ανάμνηση
της ολιγόωρης επίσκεψης μας  στο ΚΕΔΑ/ΣΚ ,
και, κυρίως, για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση,
στη διερχόμενη προς και από το Α.Ο. ομάδα, και
για τη συμβολή της Μονάδος στην επίτευξη του
κοινωνικού έργου της Ένωσης και γενικότερα
της ΠΑ, επιδόθηκε ‘’ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ’’ στο Δκτή
αυτής πλακέτα με το έμβλημα της ΕΑΑΑ. Ο κ.
Δκτής εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του
προς την ΕΑΑΑ και μας ευχήθηκε καλό ταξίδι.
Ανέφερε επίσης ότι η Μονάδα προσπαθεί με τις
δυνατότητες που έχει να ικανοποιεί όλα τα αι-
τήματα που έχουν σχέση με παροχή τέτοιων
υπηρεσιών. Δυστυχώς όμως , μερικές φορές , της
είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί πλήρως και μάλιστα
κατά το χρονικό διάστημα που αυτή δεν λειτουργεί,
παραθεριστικά, λόγω στενότητας προσωπικού, σε συν-
δυασμό με την ανάληψη και άλλων υποχρεώσεων,
όπως η παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες, η διάθεση
δυο ατόμων για την μεταφορά παιδιών με ειδικές
ανάγκες σε σχολείο της Κατερίνης, κλπ. Κατά τη γνώμη

μου οι Μονάδες οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη
του κοινωνικού εργου της ΠΑ και της ΕΑΑΑΑ, όπως
είναι τα ΚΕΔΑ, ΣΕΠΑ κλπ, θα πρέπει να στελεχώνονται
από την Υπηρεσία, κατά τον καλύτερο τρόπο, προκει-

μένου να καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες του
προσωπικού και μάλιστα σήμερα που η οικονομική
κρίση, έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα στελέχη
των Ε.Δ.

Επόμενος σταθμός ο Σταυρός Θεσσαλονίκης. Αφή-
νοντας το ΚΕΔΑ/ΣΚ με τις καλύτερες εντυπώσεις και
πριν παρακάμψουμε τη Θεσσαλονίκη, την πόλη του Αγ.
Δημητρίου, και μπούμε στην Εγναντία Οδό , οδός που
κατασκευάστηκε τον 2ο αι π.Χ. και ξεκινάει από το Δυρ-
ράχιο εως την Κων/πολη, συναντήσαμε στα αριστερά
μας το Αρχαίο Δίον, με το Πανμακεδονικό Ιερό του
Ολυμπίου Διός. Μπαίνοντας στην Εγναντία Οδό, στα
δεξιά μας, συναντήσαμε την λίμνη Βόλβη και στη συ-
νέχεια, φθάσαμε στο Σταυρό Θεσσαλονίκης οπού
κάναμε σύντομη στάση. Περάσαμε την Ιερισσό και τη
Νέα Ρόδα, όπου η αρχική καθέδρα του Αγίου Όρους,
το λεγόμενο «Πρωτάτο» (αργότερα μεταφέρθηκε στις
Καρυές), και η θέση της Διώρυγας που άνοιξε ο Ξέρξης
το 481 ΠΧ. Γεμάτοι εικόνες και εντυπώσεις φθάσαμε
στην Ουρανούπολη, τελευταία πολή για να εισέλθει

κάποιος στο Άγιο Όρος.
Την άλλη μέρα, 6/10/2016, επιβιβαστήκαμε στο Ferry

Boat ‘’Αξιον Εστί’’, όπου μας μετέφερε στο  Κεντρικό
Αθωνικό λιμάνι , τη Δάφνη. Το πλοίο κάθε τόσο προ-
σέγγιζε τους Aρσανάδες (μικρολιμανάκια) των Ι. Μονών,
που είναι πριν από το λιμάνι της Δάφνης, όπως ΙΜ Ζω-
γράφου, ΙΜ Παντελεήμονα κλπ και αποβίβαζε και επιβί-
βαζε προσκυνητές. Από το πλοίο τα Μοναστήρια φάν-

ταζαν σαν διαμάντια στο καταπράσινο καθαρό τοπίο.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή η ΙΜ Παντελεήμονα με τους
Ρώσικους χρυσοπράσινους τρούλους, αλλά και η εικόνα
των μεμονωμένων ασκητηρίων, κελιών και καλυβιών.

Το μεσημέρι φθάσαμε στο λιμάνι Δάφνη.
Από τη Δάφνη η ομάδα αναχώρησε, για την

πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, τις Καρυές,
όπου φθάσαμε στις 13.00 περίπου. Στις Καρυές
εδρεύουν η Ιερά Κοινότητα (αντιπρόσωποι 20
Ι. Μονών) , η Ιερά Επιστασία (Εκτελεστικό
Σώμα) και ο Διοικητής, που ασκεί την Κρατική
Εξουσία. Επίσης εδρεύει η Αθωνιάδα Σχολή,
όπου μαθήτευσε και ο Ρήγας Φεραίος. Στην
Ιερά Κοινότητα φυλάσσεται ο πρώτος κατα-
στατικός χάρτης του Α.Ο., δηλ  το ’’Πρώτο
Τυπικό’’ που το συνέταξε ο Άγιος Αθανάσιος
ο Αθωνίτης και το επικύρωσε το 971μ.Χ. ο Αυ-
τοκράτορας Ι.Τσιμισκής και αποτελεί σήμερα
το ιερότερο Κειμήλιο του Α.Ο. Είναι ο λεγόμενος
«Τράγος» (δηλ. δέρμα τράγου), ένας ρολός
από περγαμηνή  πάνω από 3 μέτρα. Επίσης
στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου υπάρχει η εικόνα
της Παναγίας  μας το «Αξιον Εστί». Στις Καρυές
η ομάδα χωρίστηκε σε τρεις υποομάδες, η
πρώτη με 12 προσκυνητές και αρχηγό τον
Υπτχο (Ι) ε.α. Κατσανάκη Γ, αναχώρησε για

την Ι. Μ.Βατοπεδίου, η δεύτερη με 12 προσκυνητές και
αρχηγό τον Υπτχο (ΜΑ)  ε.α. Καραστατήρα Παντ. ανα-
χώρησε για την Ι.Μ. Παντοκράτορος και η Τρίτη με 9
προσκυνητές και αρχηγό τον Υπτχο (Ι) ε.α. Παπαγεωργίου
Αθ. αναχώρησε  για την Ι.Μ. Μεγίστης Λάυρας. Την ίδια
μέρα (6.10.2016) οι γυναίκες των Αξκών εα με Αρχηγό
την Ταξχο εα κ Δουκατά Αθ. επιβιβάστηκαν  σε πλοίο
της Γραμμής και παρέπλευσαν στη δυτική ακτή. Μας
είπαν, ήταν υπέροχα.

Φθάνοντας στην Ι.Μ. Παντοκράτορος, ο Αρχοντάρης
μας καλωσόρισε και μας προσέφερε το γνωστό λουκούμι
και αμέσως μας τακτοποίησε στα δωμάτιά μας. Μέχρι
τον εσπερινό, που άρχιζε στις 4 μ.μ., περιηγηθήκαμε
στους εσωτερικούς χώρους της Ιεράς Μονής, η οποία
είναι ένα εκτεταμένο κτηριακό συγκρότημα με κεντρικό
κτήριο τον Ιερό Ναό. Στις 4μ.μ. άρχισε ο εσπερινός και
τελείωσε στις 5 μ.μ. και μετά είχαμε την Τράπεζα
(Βραδυνό φαγητό). Μετά το φαγητό έγινε ξενάγηση
στα Ιερά Λείψανα που κατέχει η Ι.Μ. , και  ύστερα
είχαμε κάποια ανταλλαγή απόψεων επί θρησκευτικού

περιεχομένου, και κατά της 9 μ.μ. περίπου κα-
τακληθήκαμε. Στις 02.45 π.μ. χτύπησε η καμπάνα
και το σήμαντρο της Ι.Μ. Ο όρθρος άρχισε στις
3 π.μ.  και τελείωσε στις 6 π.μ.  και από τις 6
μέχρι τις 7 έγινε η θεία λειτουργία. Στις 8 πραγ-
ματοποιήθηκε παράκληση και αμέσως η Τράπεζα
(Πρωϊνό φαγητό) . Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία
που παρακολουθήσαμε μας μετέφεραν στο
κλίμα και στην ατμόσφαιρα θρησκευτικότητας
του Βυζαντίου πριν από χίλια και πλέον χρόνια.
Σε ανάμνηση της επίσκεψης στην Ι.Μ. Παντο-
κράτορος επιδόθηκε πλακέτα με το έμβλημα
της ΕΑΑΑ. Ο Ιερομόναχος εξέφρασε τις ιδιαίτερες
ευχαριστίες, προς την ΕΑΑΑ, για την επίδοση
‘’τιμής ένεκεν΄’ της πλακέτας και ευχήθηκε
στα μέλη  της ομάδας να έχουμε την ευλογία
της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γερόντισσας. Σχεδόν
τα ίδια συνέβησαν και στις άλλες δυο ομάδες
που επισκέφθηκαν την Ι.Μ. Βατοπεδίου και Ι.Μ.
Μεγίστης Λαύρας. Η ομάδα μας λόγω ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων αναχώρησε από την Ι.Μ.
στις 8.15.

Την επομένη 7/10/2016 (Παρασκευή) μας
αφήσαμε τις Ι.Μ. και ανεβήκαμε πάλι στις Καρυές. Η ει-
κόνα των Καρυών από ψηλά είναι πολύ όμορφη, μέσα
σε ένα καταπράσινο περιβάλλον από καστανιές, οξιές
και δρυς. Επίσης προβάλλουν εντυπωσιακά κτήρια,
όπως η Αθωνιάδα Σχολή και πολλές άλλες Εκκλησίες.
Στις Καρυές επισκεφθήκαμε την Ιερά Κοινότητα, όπου
στον Ηγούμενο της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας και άλλων,
συνοδευόντων αυτόν, Ιερομονάχων επιδόθηκε ‘’ΤΙΜΗΣ
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ΕΝΕΚΕΝ’’ πλακέτα της ΕΑΑΑ σε ανάμνηση της επίσκε-
ψης, αλλά και για το επιτελούμενο έργο αυτής για
χάρην της Ορθοδοξίας μας και του Ελληνισμού. Στη
συνέχεια επισκεφθήκαμε το Πρωτάτο και προσκυνή-
σαμε τη θαυματουργή εικόνα της παναγίας μας ‘’Αξιον
Εστί’’ . Λόγω της έκτακτης σύναξης των Ηγουμένων
δυστυχώς, δεν ξεναγηθήκαμε στην αίθουσα όπου
βρίσκεται το ‘’Πρώτο Τυπικό’’  ήτοι ο λεγόμενος
’’Τράγος’’. Από κει κατεβήκαμε στη Δάφνη με προορισμό
τις δυτικές Ι.Μ.

Από τη Δάφνη επιβιβαστήκαμε στο Ferry Boat ‘’Αγιά
Άννα’’ , το οποίο αποβίβασε 12 προσκυνητές στην
Ι.Μ. Γρηγορίου, 12 στην Ι.Μ. Διονυσίου και 9 στην Ι.Μ.
Αγίου Παύλου. Το πρόγραμμα και η ατμόσφαιρα θρη-
σκευτικότητας κατά τη Θεία Λειτουργία, επιβλητική
όπως και στις άλλες Ι.Μ. Και σε αυτές τις Ι.Μ. επιδόθηκε
πλακέτα της ΕΑΑΑ, για το επιτελούμενο απ αυτές
αξιοθαύμαστο έργο για εις ανάμνηση της επίσκεψης
μας σε αυτές. Την ίδια μέρα (7/10/2016) οι γυναίκες
επισκέφτηκαν την Ι.Μ. του Τιμίου Προδρόμου στις
Σέρρες και το Σπήλαιο Αλιστράτη. Όπως μας είπαν
πέρασαν πάρα πολύ ωραία.  

Την επομένη 8/10/2016 (Σάββατο) , αφήσαμε τις
Δυτικές Ι.Μ.  και από το λιμάνι της Δάφνης, αναχωρή-
σαμε για Ουρανούπολη ολοκληρώνοντας έτσι την
επίσκεψη μας στο Α.Ο, όπου οι προσκυνητές εναπο-
θέτουν τις αγωνίες τους και τα προβλήματά τους ,
για να πάρουν την ευλογία της Παναγίας και έτσι να
συνεχίσουν καλύτερα  τη ζωή τους. Το Αγιο Όρος ,
αυτή η θεϊκή Όμορφιά , το Περιβόλι της Παναγίας και
η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, είναι ένα ανεκτίμητο κε-
φάλαιο –κειμήλιο της Ελληνικής κληρονομιάς  και
πρέπει να διαφυλαχθεί η οντότητα , το κύρος  και η
φυσιογνωμία του αναλλοίωτη , όπως υπάρχει και
πριν από το 1081μ.Χ. που ο Αυτοκράτορας Αλέξιος ο
Κομνηνός  μετονομάζει τη χερσόνησο Αθω σε Άγιο
όρος (Α.Ο.). Αποτελείται από 20 Ι.Μ. 17 Ελληνικές, 1
Ρώσικη (Αγίου Παντελεήμονος) , 1 βουλγάρικη (Ζω-
γράφου) και μία Σέρβικη (Χιλανδαρίου) και από πολλές
Σκήτες. Το 1913 κυρήσσεται αναπόσπαστο τμήμα της
Ελληνικής Επικράτειας. Στους νέους μοναχούς που
άγιασαν συγκαταλέγονται ο Άγιος Πορφύριος και ο
Άγιος Παϊσιος. Το Άγιο Όρος αντιπροσωπεύει  τον Ορ-
θόδοξο μοναχισμό και διαφύλλαξε πολύτιμα στοιχεία
της Ιστορίας του Έθνους μας και της Ορθοδοξίας,
διατηρώντας ζωντανή την παρουσία του Βυζαντινού
και Μεσαιωνικού Πολιτισμού.

Το βράδυ της ίδιας μέρας (8/10/2016) φθάσαμε
στο ΚΕΔΑ/Σκοτίνας όπου διανυκτερεύσαμε  και το
πρωϊ της Κυριακής (9/10/2016), αναχωρήσαμε για
Αθήνα, με μια στάση στην Αγία Παρασκευή των
Τεμπών, για προσκύνημα και άλλη μια στα Καμένα
Βούρλα για γεύμα.

Μετά το γεμάτο πενταήμερο με συναισθήματα, εν-
τυπώσεις και εικόνες, η ικανοποίηση των συναδέλφων
αλλά και των γυναικών ήταν έκδηλη στο δρόμο της
επιστροφής στην Αθήνα.

Νομίζω ότι η οργάνωση και η ρύθμιση όλων των
θεμάτων, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης, ήταν πάρα πολύ καλή , ώστε να μην δη-
μιουργηθούν προβλήματα κατά την εκτέλεση αυτής
και να αποχωριστούμε στην Αθήνα, με τις καλύτερες
εντυπώσεις. Η ΕΑΑΑ, στα πλαίσια του κοινωνικού της
έργου, πρέπει να καθιερώσει ώστε να γίνονται κάθε
χρόνο τέτοιες προσκυνηματικές επισκέψεις στο Α.Ο. 

Ευχαριστούμε την Παναγιά μας, που μας βοήθησε
και πραγματοποιήσαμε την προσκυνηματική επίσκεψη
στο Άγιο Όρο, χωρίς προβλήματα. Για την επιτυχή έκ-
βαση συνέβαλαν τόσο παραπάνω Αρχηγοί των ομάδων
, τους οποίους θερμά τους ευχαριστώ, όσο και η ίδιοι
οι προσκυνητές και οι γυναίκες αυτών. Στους προ-
σκυνητές και συζύγους αυτών που συμμετείχαν καθώς
και σε όλους τους Συναδέλφους μου εύχομαι Καλό
Χειμώνα και, επ ευκαιρία των επερχομένων Εορτών
των Χριστουγέννων Καλά Χριστούγεννα. Είθε η Υπέρ-
μαχος της Ελλάδος μας Υπεραγία Θεοτόκος, να βοη-
θήσει τη Χώρα μας να βγει αλώβητη από την οικονομική
κρίση και να δίδει σε μας και τις οικογένειες μας
υγεία, χαρά και ευτυχία.

Ο Υπεύθυνος της επίσκεψης
Υπτχος (Ο) ε.α. Γεωργ. Νταής

Τις τελευταίες ημέρες είδαν το φως
της δημοσιότητας ειδήσεις  σχετι-

κές με σκέψεις του Κου ΥΕΘΑ περί
περικοπής του πτητικού επιδόματος
από τους ιπταμένους που βρίσκονται
εκτός ‘’…πρώτης γραμμής’’.

Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που
έχουν, αν πραγματικά έχουν, οδηγήσει το Υπουργείο
να κάνει αυτές τις σκέψεις. Αν λοιπόν, υπάρχει βάση
αλήθειας αυτών, το πρώτο που θα λέγαμε είναι ότι το
θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν αφορά μία απλή και
αναγκαία οικονομική μείωση αποδοχών, αλλά είναι
θέμα που αγγίζει την ‘’αιχμή του δόρατος’’ της Εθνικής
Στρατιωτικής Ισχύος της Χώ-
ρας. Όση ακόμα έχει απο-
μείνει. Κάποια σχετικά δη-
μοσιεύματα που διαβάσαμε
στον ηλεκτρονικό, κυρίως,
τύπο, για το θέμα, είναι εν-
τελώς επιπόλαια, επικίνδυνα
και άκρως συκοφαντικά.

Η Χώρα μας είχε και θα
έχει ανάγκη από ικανές Ένο-
πλες Δυνάμεις, τις οποίες
θα στελεχώνουν ελληνίδες
και έλληνες με υψηλό ηθικό, έτοιμοι να κάνουν το κα-
θήκον τους. Η κρίση και οι οικονομικές επιπτώσεις
αυτής, από το 2010 έχουν επηρεάσει σοβαρά όλους
τους τομείς λειτουργίας των Ε.Δ. Αν ακόμα υπάρχει
ισχυρό αξιόμαχο αυτών και συνεχίζουν να είναι σοβαρός
παράγων αποτροπής του τουρκικού νεοθωμανικού
αναθεωρητισμού , αυτό οφείλεται κυρίως και πρωτίστως
στο προσωπικό τους. Ένα ιδιαίτερο τμήμα αυτού του
πολλαπλασιαστού  ισχύος , όπως από όλους χαρα-
κτηρίζεται το προσωπικό των Ε.Δ, είναι οι ιπτάμενοι
της Π.Α. Δεν θα ήταν υπερβολή αν πούμε ότι  είναι
από τις λίγες περιπτώσεις στην σύγχρονη ιστορική
μας διαδρομή που ‘’…τόσο λίγοι προσέφεραν τόσα
πολλά’’ , μετά το 1974 και τα τραγικά μας λάθη στην
υπόθεση της Κύπρου. Η ανάσχεση της τουρκικής επι-
θετικότητας έγινε στον αέρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Αυτό δεν έγινε από μόνες τους τις ιπτάμενες μηχανές,
αλλά από την θέληση , τις ικανότητες και κυρίως τη
ψυχή αυτών που ήταν μέσα σε αυτές στον ουρανό
του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου, αρκετές των οποίων
έμειναν εκεί για πάντα  «…τις κείνων ρήμασι πειθόμε-
νοι.»

Το λειτούργημα του Αξιωματικού, το επάγγελμα
για τους ρεαλιστές, σύγχρονους και μοντέρνους, είναι
εντελώς ιδιαίτερο και αυτό είναι αποδεκτό από όλα τα
Κράτη και τις κοινωνίες. Αυτός είναι και ο λόγος που
αντιμετωπίζεται με σχετική ιδιαιτερότητα από όλα τα
Κράτη. Πολύ ιδιαίτερο υποσύνολο αυτού του συνόλου
αποτελούν οι ιπτάμενοι των Πολεμικών Αεροποριών
όλων των χωρών, όχι διότι αυτοί ως άτομα είναι ξε-
χωριστοί από τους άλλους, αλλά διότι αυτό που
κάνουν έχει μεγάλες και ξεχωριστές απαιτήσεις, πνευ-
ματικές, ψυχικές και σωματικές. Ένα σύγχρονο μαχητικό
αεροσκάφος κοστίζει σήμερα, από 60 εκ. δολ. έως και
100 εκ. δολ. Αυτή την τεράστια δημόσια περιουσία
πρέπει να την εμπιστευθούμε στην απόλυτη διαχείριση
ενός νέου 25-26 ετών. Αυτός είναι ένας από τους
λόγους που η εκπαίδευση τους είναι ειδική και συνεχής
και πέρα των 4 ετών στην Σ.Ι. Και κάτι ακόμα που νομί-
ζουμε ότι είναι επίσης ιδιαίτερο και ίσως όχι πολύ
γνωστό. Οι ιπτάμενοι της Π.Α, αλλά και των άλλων
Όπλων, έχουν την ‘’άδεια’’ να πετούν μόνο για ένα
χρόνο και αφού περάσουν επιτυχώς τις προβλεπόμενες
ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής
της Π.Α. Αυτό ξεκινάει πριν από την πρώτη πτήση στην
Σ.Ι και συνεχίζεται κάθε χρόνο μέχρι τη αποστρατεία.
Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος κρατικός λειτουργός
που χάνει την δουλειά του με μία, έστω και μικρή,
απόκλιση από τις προβλεπόμενες τιμές σε ιατρικές
εξετάσεις. 

Αναγνωρίζοντας όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες και
τις απαιτήσεις αυτού του επαγγέλματος, όλες οι πο-
λεμικές αεροπορίες και όλα τα Κράτη έχουν θεσπίσει
για τους ιπταμένους τους ξεχωριστά μισθολόγια, υψη-
λότερα από αυτά των άλλων συναδέλφων τους. Το
πώς αυτά θα καταβάλλονται κάθε Κράτος έχει καθορίσει

τους δικούς του τρόπους. Όμως
σε όλες τις περιπτώσεις οι ιπτάμενοι
από την ώρα που θα αποφοιτήσουν
μέχρι να αποστρατευθούν  έχουν
ιδιαίτερο μισθολόγιο, ανεξάρτητα
αν είναι στην ‘’πρώτη γραμμή’’ ή
στα ‘’μετόπισθεν’’. Οι ελληνικές Κυ-

βερνήσεις, σε συνεργασία με τις Στρατιωτικές Ηγεσίες,
επέλεξαν την μέθοδο της απονομής ενός επιδόματος
ως αντίτιμο της επικινδυνότητας του επαγγέλματος
και έτσι αυτό το ιδιαίτερο μισθολόγιο επικράτησε να
ταυτίζεται με κινδύνους ‘’πρώτης γραμμής’’, δεύτερης
κ.ο.κ. και όχι ως οι αναγκαίες και δίκαιες αποδοχές για

την κατηγορία αυτού του προ-
σωπικού, κλιμακούμενες φυ-
σικά αναλόγως με βάση στα-
θερά και δίκαια κριτήρια. Το
ύψος των αποδοχών είναι φυ-
σικά θέμα δυνατοτήτων της
Πατρίδας. Ή επιλογή αυτή ήταν
αναμενόμενο να παρουσιάσει
δυσκολίες, θα λέγαμε και υπερ-
βολές, στην εφαρμογή της,
κατά την εξελικτική πορεία του
Αξιωματικού εντός της Π.Α, δί-

νοντας λαβές για παρερμηνίες και λάθος προσεγγίσεις.
Αντί να αναγνωρισθεί ότι ο ιπτάμενος Αξιωματικός,
απόφοιτος ΑΣΕΙ, είναι μία ειδικότητα μόνιμη σε όλη
την σταδιοδρομία του και όχι μία παροδική εξειδίκευση,
εφαρμόσθηκε και εδώ η τόσο προσφιλής στην ελληνική
κρατική διακυβέρνηση μέθοδος της επιδοματικής πο-
λιτικής, ως η ανάγκη για ιπταμένους αποφοίτους Σ.Ι να
ήταν παροδική.

Κύριε Υπουργέ,
Η αφαίρεση αυτού του επιδόματος από ιπταμένους

εκτός ‘’πρώτης γραμμής’’, έτσι γενικά όπως γράφτηκε,
θα είναι σεισμός πολλών ρίχτερ στον κορμό της Π.Α,
αλλά κυρίως εκεί που επιτελείται το έργο αυτής, στις
Μοίρες , στις Σμηναρχίες και στις Πτέρυγες της. Πώς
είναι δυνατόν ένας ιπτάμενος Αξιωματικός ανερχόμενος
στην ιεραρχία του Όπλου να λαμβάνει λιγότερες απο-
δοχές; Θα είναι ,μάλλον παγκόσμια πρωτοτυπία. Ακόμα
ποίος ιπτάμενος θα έχει φιλοδοξία, όρεξη και επιθυμία
να εξελιχθεί μετά από το στάδιο του μαχητή, σε
επιτελή και στέλεχος της Ηγεσίας; Η με κάποιο σωστό
και αξιοπρεπή τρόπο, ενσωμάτωση του επιδόματος
στις αποδοχές των ιπταμένων, χωρίς μειώσεις, αλλά
με δίκαια κριτήρια για το ποίος και πόσο πρέπει να
λαμβάνει, είναι μία αρμόζουσα προσέγγιση. Αν όμως
ο λόγος ενασχόλησης του Υπουργείου με το θέμα,
είναι μόνο η περιστολή των κονδυλίων για την Άμυνα
της Χώρας, πιστεύουμε ότι έχει επιλεγεί ο πλέον
λάθος τομέας και με επιπτώσεις ευθέως στην Αερο-
πορική Ισχύ αυτής. Δεν μπορεί μία ευνομούμενη και
δημοκρατική Πολιτεία να λέει έμπρακτα στα στελέχη
της: Τώρα που δεν σε έχω πολύ ανάγκη να πετάς στο
Αιγαίο για να αναχαιτίζεις τους τουρκικούς σχηματισμούς,
να σβήνεις φωτιές από το πρωί μέχρι το βράδυ, να με-
ταφέρεις ασθενείς με όλες τις καιρικές συνθήκες και
σε άλλες σοβαρές αποστολές, σε πετάω σαν στημένη
λεμονόκουπα να ζήσεις με τα προβλήματα της μέσης
σου, του αυχένα σου και με τα μεγάλα λόγια που σου
έλεγα όταν ήσουν στην ‘’πρώτη γραμμή’’. Όμως τις
πράξεις αυτές και το νόημα που εκπέμπουν το αντι-
λαμβάνονται, το εισπράττουν και το ερμηνεύουν όλοι
οι ιπτάμενοι της Π.Α.

Δεν γνωρίζουμε αν στις πρόσφατες αεροπορικές
επιδείξεις της Π.Α ,στο Παλαιό Φάληρο, ο εκφωνητής
κατά την εικονική αερομαχία των δύο Μ-2000 με τα
δύο F-16, ανέφερε ότι αυτό που βλέπαμε ήταν υπο-
πολλαπλάσιο σε ένταση, δυσκολία και επικινδυνότητα
αυτών που συμβαίνουν στο Αιγαίο, σχεδόν κάθε μέρα,
για πάνω από 40 χρόνια, με οπλισμένα αεροσκάφη.
Εκεί δεν υπάρχουν θεατές, ούτε χειροκροτήματα, αλλά
και τις περισσότερες φορές, ούτε καθαρός ουρανός.
Μόνοι, με την ευθύνη του καθήκοντος προς την
Πατρίδα και τον Ελληνικό Λαό, μοναδική τους συντροφιά.
Είμαστε βέβαιοι ότι η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία
του ΥΠΕΘΑ θα προσεγγίσει το θέμα με την αρμόζουσα
προσοχή και πατριωτική ευαισθησία, όπως και σε
άλλες περιπτώσεις μέχρι τώρα  έχουν κάνει.

Πτητικό επίδομα Ιπτάμενων Π.Α.
Γράφει ο

Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α 
Ευάγγελος Γεωργούσης
Επίτιμος Διοικητής Δ.Α.Ε

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι.
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ΑΡΘΡΑ

Την 17ην Νοεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια
των εκδηλώσεων για την επέτειο του

Πολυτεχνείου οι γνωστοί - άγνωστοι κου-
κουλοφόροι εφορμώντες από το “άσυλο”
του Πολυτεχνείου, πέραν από τις όποιες
καταστροφές της περιουσίας του πονεμέ-
νου, πεινασμένου και δεινοπαθούντος Έλ-
ληνος, κατέκαψαν, περιεφρόνησαν και κα-
τέσχισαν την ένδοξη ελληνική σημαία μας,
στην οποίαν σχεδόν όλοι οι Έλληνες (πλην
των αστράτευτων απάτριδων) ορκίσθηκαν
πίστη και αφοσίωση. Κυρίως όμως αυτοί
που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη στρα-
τιωτική ζωή (ένοπλοι όχι ένστολοι) για την
προάσπιση της τιμής, της ακεραιότητας
και της εννόμου τάξεως της πατρίδος ορ-
κίσθηκαν τουλάχιστον μια φορά πίστη και
αφοσίωση στο Ιερό Σύμβολο. Οι απόφοιτοι
των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών
ορκίσθηκαν δύο (2) φορές πίστη και αφο-
σίωση. Ο υπογράφων ορκίσθηκε τρεις (3)
φορές στο ένδοξο Εθνικό Σύμβολο.

Η επονείδιστη και ποινικώς κολάσιμη
πράξη έλαβε χώραν ενώπιον των αστυνο-
μικών οργάνων, τα οποία δυστυχώς έμειναν
ατάραχα, υπείκοντα προφανώς σε εντολές
ανωτέρων, χωρίς να προβούν στη σύλληψη
των δραστών, ενώ το διαδίκτυο και τα ρα-
διοτηλεοπτικά μέσα «πήραν φωτιά» από
τη δικαιολογημένη οργή των συμπολιτών
μας.

Τα άρθρα 36 και 37 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας (ΚΠΔ) αναφέρουν αντίστοιχα:

36. «Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αί-

τηση, η ποινική δίωξη κινείται  αυτεπάγ-

γελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή

άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη

πράξη» (προσβολή Συμβόλων του Ελληνι-
κού Κράτους).

37.1. «Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν

να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον

αρμόδιο εισαγγελέα…»

37.2. «Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι,

καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε

προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την

ίδια υποχρέωση».

Στην περίπτωση μας οι αστυνομικοί και
ο εισαγγελέας ήταν παρόντες κατά το
χρόνο της διάπραξης του ειδεχθούς κατά
του Ιερού Συμβόλου εγκλήματος. Και προ-
φανέστατα η πολιτική και φυσική ηγεσία
παρακολουθούσαν στις οθόνες των ΜΜΕ.

Γιατί αδιαφόρησαν να εκτελέσουν την
υποχρέωση που είχαν εκ του Νόμου;

Είχαν προφορική εντολή να αφήσουν
ήσυχα τα «παιδιά»;

Εάν είχαν προφορική εντολή διερωτάται
ο Έλλην πολίτης. Ποια εντολή είναι ισχυ-
ροτέρα; Η εντολή του Νόμου (Π.Κ. και
Κ.Π.Δ.) ή η εντολή του φυσικού ή πολιτικού
Προϊσταμένου;

Προφανώς ο έγγραφος Νόμος είναι ισχυ-
ρότερος!!

Για να μην εγείρονται του τάφου τους οι
ένδοξοι Νεκροί μας, οι οποίοι κατά εκα-
τοντάδες χιλιάδες απέθαναν ηρωικώς κατά
την υπεράσπιση του Ιερού αυτού Εθνικού
Συμβόλου διερωτώμεθα!

Μήπως οι Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον
αυτοί που πιστεύουν σ’ αυτήν την ιδέα και
σ’ αυτό το Ιερόν Σύμβολον πρέπει να ενερ-
γούν σύμφωνα με το Σύνταγμα άρθρο 120
παρ. 2 «Ο Σεβασμός στο Σύνταγμα και τους

νόμους που συμφωνούν με αυτό και η

αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία

αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων

των Ελλήνων και άρθρο 120 παράγρ. 4

«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται

στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δι-

καιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται

με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επι-

χειρεί να το καταλύσει με τη βία», όταν τα
αρμόδια όργανα του κράτους αδρανούν.

Όπως οι μπαχαλάκηδες χωρίς να έχουν
δικαίωμα καταστρέφουν δημόσια περιουσία
και ατιμάζουν Εθνικά Σύμβολα, άλλο τόσο
οι έντιμοι πολίτες έχουν δικαίωμα και υπο-
χρέωση να αντιστέκονται όταν τα αρμόδια
όργανα αδρανούν.

Αλήθεια σε τι διαφέρει ο εξωτερικός εχ-
θρός της πατρίδος, ο οποίος εισβάλει στην
πατρίδα μας και ατιμάζει τα ιερά και τα
όσια μας από αυτόν τον μισέλληνα που
διαπράττει το ίδιο έγκλημα; Για να αντι-
κρούσει τον εξωτερικό εχθρό και να δια-
σώσει τη Σημαία ο Έλλην ένοπλος δίδει
τη ζωή του και αναδεικνύεται σε Ήρωα,
ενώ ο εσωτερικός εχθρός θα μείνει ατι-
μώρητος.

Στη συνέχεια του Ιερού Εθνικού Συμβό-
λου, της Σημαίας μας, έρχονται τα Σύμβολα
του Ηρωισμού και του πνευματικού πολι-
τισμού των προγόνων μας (Αγάλματα, ανα-
θηματικές στήλες, επιγραφές κ.λπ.) καθώς
και της Δημόσιας Περιουσίας (άρθρο 381
σε συνδυασμό με το άρθρο 382 παρ. 1α
και παρ. 3, 4 και 5 του Π.Κ.).

Πως θα προστατευθούν από τους βάν-
δαλους, μηδενιστές ανθέλληνες στην πε-
ρίπτωση που παρίσταται η αστυνομία αδρα-
νής ή απουσιάζει, ενώ παρίσταται πατριώτης
συμπολίτης μας, ο οποίος πονάει στην κα-
ταστροφή, αλλά διστάζει με την ενδεχό-
μενη κατηγορία της αυτοδικίας;

Απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση
κατ’ επιταγήν του ακροτελεύτιου άρθρου
του Συντάγματος.

Στις ΗΠΑ ο κάθε αμερικανός πολίτης έχει
το δικαίωμα να εξουδετερώσει όποιον λοι-
δορεί ή ατιμάζει το Εθνικό τους Σύμβολο.

Αλήθεια γιατί δεν ανακρούεται ο Εθνικός
μας Ύμνος κατά την έπαρση – υποστολή
της Σημαίας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν
και όπως συμβαίνει σε όλα τα κράτη;

Παρελθόν εννοώ την περί το 1950 – 60
περίοδο όταν το Υπουργείο Αεροπορίας
ευρίσκετο στην Αμερικής και Πανεπιστημίου
γωνία και το Υπουργείο Ναυτικού ευρίσκετο
στην Κλαύθμωνος, όπου τα πλήθη των
Ελλήνων εστέκοντο προσοχή κατά την
ανάκρουσή του.

Προσβολή Συμβόλων 

του Ελληνικού Κράτους

«Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορ-

φώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του,

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών» (άρθρο 181 Π.Κ.)

Του
Κωνσταντίνου Δελλή
Υποπτεράρχου ε.α.
Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

Πτυχιούχος Νομικής και Πολ. Επισ/μών

Εδώ και σαράν-
τα (40) περί-

που χρόνια ένας
ακήρυκτος και
άγνωστος στους
πολλούς πόλε-
μος μαίνεται κα-
θημερινά στον πολυτάραχο και θυελ-
λώδη εναέριο χώρο του Αιγαίου. Από
τον Ιούλιο του 1974 το στρατιωτικο-
πολιτικό κατεστημένο της Τουρκίας, εκ-
μεταλλευόμενο την απαράδεκτη ηττο-
πάθεια όλων των Ελληνικών Κυβερνή-
σεων των τελευταίων ετών και την υπο-
κρισία των υποτιθέμενων συμμάχων
μας, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελε-
σμένα γεγονότα, ήτοι την defacto διχο-
τόμηση του εναερίου χώρου του Αιγαίου
και την ανάθεση της προστασίας των
ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αι-
γαίου στην Τουρκική Αεροπορία.

Το βάρος του ιδιότυπου αυτού πολέ-
μου έχει αναλάβει εκ των πραγμάτων
αποκλειστικά η Πολεμική μας Αεροπορία.
Η κατά κύματα εισβολή των τουρκικών
μαχητικών αεροσκαφών, άλλοτε οπλι-
σμένων και άλλοτε όχι, πότε στο Βόρειο
και πότε στο Νότιο Αιγαίο, αναγκάζει
την Πολεμική Αεροπορία σε μια διαρκή
ετοιμότητα και σε μια άκρως αντιοικο-
νομική διασπορά, ώστε να είναι σε θέση
να αναχαιτίσει τους παράνομους εισβο-
λείς, οι οποίοι γράφοντας στα παλαιότερα
‘‘των πασουμιών τους’’ τους κανόνες
του διεθνούς δικαίου, όχι μόνο δεν υπο-
βάλλουν σχέδια πτήσεως, προκειμένου
να εισέλθουν στο ελληνικό FIR, αλλά
παραβιάζουν ακόμη και τον εθνικό ενα-
έριο χώρο μας. 

Η Πολεμική Αεροπορία ούτως ή άλλως
είναι το μόνο εκ των τριών Όπλων που
αιμοδοτεί και εν ειρήνη. Η αιμοδοσία
αυτή όμως επιτείνεται, διότι τα α/φ εμ-
πλέκονται καθημερινά σε επικίνδυνες
αερομαχίες, στις οποίες  εκτός του ότι
δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά πυρά,
σε τίποτα δεν διαφέρουν από τις αντί-
στοιχες ενός πραγματικού πολέμου. Συ-
νεπώς δεν είναι τυχαίο ότι από τη μετα-
πολίτευση μέχρι σήμερα η Π.Α. έχει
απολέσει διακόσια (200) περίπου πολε-
μικά αεροσκάφη και εκατόν είκοσι (120)
χειριστάς. 

Το οικονομικό κόστος του μαινόμενου
αυτού καθημερινού πολέμου είναι πραγ-
ματικά δυσβάστακτο. Με δεδομένο ότι
η Π.Α. εκτελεί περίπου χίλιες πεντακόσιες
(1500) ώρες πτήσεως ετησίως για το
σκοπό αυτό και ότι κάθε ώρα πτήσεως
στοιχίζει από 7.000 - 11.000 ευρώ –
ανάλογα με τον τύπο του α/φ – τότε
μόνο για καύσιμα η Π.Α. ξοδεύει κατά
μέσο όρο γύρω στα 15 εκ. ευρώ ετησίως.
Αν στο κόστος αυτό προσθέσουμε και
το κόστος της συντηρήσεως, των αν-
ταλλακτικών και της αναπλήρωσης των
χαμένων α/φ, τότε αυτό εκτοξεύεται
σε αστρονομικά νούμερα . 

Αν όμως το οικονομικό κόστος αυτού
του ακήρυκτου καθημερινού πολέμου
στον εναέριο χώρο του Αιγαίου είναι

δυσβάστακτο για τη
χώρα μας και ιδίως
υπό τις ενεστώσες
συνθήκες της οικο-
νομικής κρίσεως,
υπάρχει ένα άλλο κό-
στος το οποίο είναι

ανεκτίμητο, ασύλληπτο, ιλιγγιώδες. Πρό-
κειται για το κόστος της ανθρώπινης
ζωής των ηρώων αεροπόρων, που πιστοί
τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι θυσιά-
ζονται κάθε χρόνο υπερασπιζόμενοι την
ακεραιότητα της χώρας, την ένδοξη ελ-
ληνική ιστορία και την τιμή και αξιοπρέ-
πεια του ελληνικού λαού.

Οι ελληνόψυχοι αυτοί ήρωες αερο-
πόροι, όπως και οι συνάδελφοί τους
των άλλων Όπλων εμποτίζονται από
τη Σχολή με το σλόγκαν «οι αξιωματικοί
δεν έχουν επάγγελμα, αλλά αξίωμα».
Το αξίωμα τους περιποιεί τιμή και ως εκ
τούτου δεν αποτιμάται σε χρήματα. Συ-
νεπώς τα 900 περίπου ευρώ μηνιαίως
που λαμβάνει ένας Aνθυποσμηναγός,
δεν αποτελεί το αντίτιμο των επιφυλα-
κών, των υπηρεσιών, των αργιών και
της επικίνδυνης δουλειάς του, αλλά το
συμβολικό αντίτιμο του τιμητικού αξιώ-
ματος. 

Πρόκειται γι’ αυτούς που κάποιος
υπεύθυνος Υπουργός Εθνικής Αμύνης
δήλωσε προ ετών ότι ‘‘πετούν για τα
χρήματα και όχι για την πατρίδα’’ και
κάποιοι αντιμιλιταρισταί δημοσιογράφοι
έγραψαν ότι κατά τη διάρκεια της ειρήνης
‘‘κάθονται’’. Τέλος πρόκειται γι’ αυτούς
που η πολιτική ηγεσία τους θυμάται
μόνο μετά από κάθε αεροπορικό δυ-
στύχημα. Τότε και μόνο σπεύδει να τους
θρηνήσει με κροκοδείλια δάκρυα και
διαποίκιλτους «επαγγελματικούς»  επι-
κηδείους, οι οποίοι βρίσκονται σε κραυ-
γαλέα αντίθεση με την πραγματικότητα,
τότε και μόνο τους αποδίδει μετά θά-
νατον, όσα παρέλειψε να τους παρέξει
εν ζωή, τότε και μόνο με περισσή ιδιο-
τέλεια και δολερή σκοπιμότητα, φρε-
σκάρει στη μνήμη των άμοιρων συγγε-
νών, συναδέλφων και φίλων τους τις
αραχνιασμένες υποσχέσεις που έδινε
απλόχερα, χωρίς ποτέ να υλοποιήσει,
με μοναδικό στόχο να καταλαγιάσει την
οργή και τον πόνο τους και να υφαρπάξει
και πάλι τις ψήφους τους στις επόμενες
εκλογές.

Κλείνοντας είναι ανάγκη να υπενθυμί-
σουμε στους έχοντες την ευθύνη της
ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότη-
τος της χώρας, ότι η εκπαίδευση και ο
εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων με
υπερσύγχρονο υλικό, που τα τελευταία
χρόνια είναι ανύπαρκτος,  είναι άνευ
ερείσματος ,αν πρωτίστως δεν εξασφα-
λίζεται υψηλό ηθικό των στελεχών τους,
το οποίο αποτελεί τον πλέον καθοριστικό
παράγοντα για τη μαχητική τους ικανό-
τητα. Και ως γνωστό ηθικό με 900˙ το
μήνα δεν πωλείται, κι ούτε με δακρύ-
βρεκτους μεταθανάτιους επαίνους αγο-
ράζεται.

Του 
Γεωργίου Β. Κασσαβέτη

Επισμηναγού (Ι) ε.α. 
τ. Δ/ντος Συμβούλου ΕΑΑΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ, τον Υπτχο κ. Γεώργιο Τολούμη, Δντη ΥΓ/ΓΕΑ, για την μεγάλη προ-
σφορά του στο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας μου, αλλά και για την αμέριστη
συμπαράσταση – βοήθεια του σε θέματα υγείας της οικογένειας μου γενικό-
τερα.

Γ. Χρυσανθάκης 
Επγος ε.α

ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ
«ΑΚΗΡΥΚΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ



Τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται μια αντίθετη
επιλογή σε αυτό που ψηφίζει ο «σοφός λαός»  και

σε αυτό που επιθυμούν – θεωρούν σωστό και προ-
σπαθούν να επιβάλουν οι Ελίτ. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα είναι το Δημοψήφισμα στη Ελλάδα (το ΟΧΙ θα
επικρατούσε ακόμη κι αν ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας
υποστήριζε το ΝΑΙ), η έξοδος της Βρετανίας από την
ΕΕ και η επικράτηση του Τράμπ στις ΗΠΑ.

Ας δούμε κατ’ αρχή ποιες είναι αυτές οι Ελίτ. Είναι
αυτό που ο «σοφός λαός» ονομάζει κατεστημένο, και
είναι η Εκτελεστική – Νομοθετική εξουσία (υπουργοί
της εκάστοτε κυβέρνησης και βουλευτές όλων των
κομμάτων που είναι για πάνω από 20 χρόνια στη βουλή
ή σε υψηλές δημόσιες θέσεις με τη συνδρομή των
κομμάτων και όχι λόγω προσόντων). Είναι οι «Μεγάλοι
– Επιχειρηματίες» που σιτίζονται για χρόνια από το Δη-
μόσιο, και, τέλος οι «Μεγάλοι – Αναγνωρίσιμοι» και
καλά αμειβόμενοι  δημοσιογράφοι, συνεπικουρούμενοι
από τα ΜΜΕ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τις δύο
άλλες ομάδες για να περάσουν – επιβάλλουν τις «σω-
στές» και συμφέρουσες απόψεις τους στο Λαό.

Τώρα με την παγκοσμιοποίησης οι ελίτ μπορούν να
επιβάλουν αυτά που τους συμφέρει με πολλούς και
πιο άμεσους τρόπους (πέραν των ΜΜΕ, με
το διαδίκτυο, τη διαφήμιση κ.λπ.) Μέσα σε
όλους αυτούς τους τρόπους επιβολής είναι
και ο εύκολος χαρακτηρισμός των αντιπά-
λων/αντιθέτων προς τα συμφέροντά τους.
Έτσι όταν βλέπουν να απειλείται η κατάσταση
που θέλει να διαμορφώσει μια Ελίτ σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, αρχίζουν χαρακτηρισμούς
όπως Εθνικιστής – Ρατσιστής – Ομοφοβικός
χωρίς όμως να αναλύουν αυτόν τον χαρα-
κτηρισμό ή να γνωρίζουν τις διαφορές των
όρων που χρησιμοποιούν. Ακόμη αδιαφορούν
αν αυτούς που χαρακτηρίζουν είναι οι πλει-
οψηφίες. Έμμεσα προσπαθούν να επιβά-
λουν/απαιτούν από στις πλειοψηφίες να σε-
βαστούν τα δικαιώματα των μειοψηφιών,
για να τις κατευθύνουν στην κοινωνική κα-
τάσταση που επιθυμούν (ανασφάλεια), αλλά
ταυτόχρονα αδιαφορούν για τα δικαιώματα
που έχει η πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τον Christopher Lasch στο βιβλίο «Η
Εξέγερση των Ελίτ» (1995), η Δημοκρατία πλέον κινδυ-
νεύει από αυτές τις Ελίτ. Παλαιότερα (περίοδος μεσο-
πολέμου και μετά τον Β’ Π.Π.) οι αξίες και τα δημοκρατικά
ιδεώδη συνοψίζονταν στον Πατριωτισμό, στην Κοινωνική
Δικαιοσύνη, στην Πρόοδο, Ισότητα, Ελευθερία.

Τώρα με την παγκοσμιοποίηση έχουμε αναπτύξει
νέα ιδεώδη, δικτύωση, διεθνοποίηση, δικαιώματα μει-
ονοτήτων (μετανάστες, μουσουλμάνοι, ομοφυλόφιλοι
κ.λπ.). Οι νέες Ελίτ αγωνίζονται και πολλές φορές επι-
βάλουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων ενώ αδιαφορούν
για την πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό οδηγεί στην
αντίδραση της πλειονότητας
του λαού. Η αντίδραση αυτή
είναι επίσης και απόρροια του
τεχνολογικού χάσματος που
διαχωρίζει την κοινωνία εισο-
δηματικά – ηλικιακά – μορφω-
τικά – θρησκευτικά και φυλε-
τικά. Η επιβολή των δικαιω-
μάτων της μειοψηφίας, και, η
δημιουργία διαφορετικών σφαιρών ως το πώς αντι-
λαμβάνονται την κοινωνία, το μέλλον, τη θέση τους
στο κόσμο, οδηγούν το μεγαλύτερο τμήμα του λαού
στην αντίδραση.  

Η αντίδραση αυτή γίνεται γιατί το μεγαλύτερο τμήμα
του λαού έχει εξαντλήσει τόσο την ανοχή όσο και την
υπομονή του. Βλέπει να μην υποστηρίζει κανείς τα
δικά του δικαιώματα και η Ελλάδα αποτελεί το πλέον
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα παραδείγματα πολλά
και σε καθημερινή διάταξη.

Βλέπει μια μειοψηφία 10-20 ατόμων αναρχικών –
μπαχαλάκηδων να καίει την Ελληνική Σημαία και η εκά-
στοτε εξουσία (κυβέρνηση εισαγγελείς) να αδιαφορεί.
Δεν αντιδρά κανείς για να μην χαρακτηριστεί εθνικιστής
(μια και κανένας από αυτούς δεν γνωρίζει τη διαφορά
πατριώτη και εθνικιστή). Αντιδρούν όμως άμεσα (οι

Ελίτ) όταν μεγάλο μέρους του λαού διαμαρτύρεται και
ζητάει να σεβαστούν τα δικαιώματά του. Η παρέμβαση
του κράτους (ΜΑΤ) και των εισαγγελέων είναι άμεση
και με τιμωριτική  διάθεση (για να μην υπάρξουν μιμη-
τές).

Βλέπει να προσβάλλεται το
μνημείο του Αγνώστου Στρα-
τιώτη από ομοφυλόφιλους και
η επίσημη πολιτεία και δικαστική
εξουσία δεν είδε, δεν άκουσε,
δεν έμαθε. Φοβάται μην χαρα-
κτηριστεί ομοφοβική ενώ αυτό
δεν έχει καμία σημασία με το
γεγονός.

Ο πρώην υπουργός παιδείας (ΑΠΑΕ) ήθελε να απο-
φασίζει αυτός για το μάθημα των θρησκευτικών όσον
αφορά τα ελληνόπουλα που είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
Επέτρεπε όμως στους μουσουλμάνους να διαλέγουν
και τα βιβλία της θρησκευτικής τους διδασκαλίας και

τους δασκάλους που θα τους τα διδάσκουν (το ίδιο
συμβαίνει και με τα ελληνόπουλα που είναι Εβραίοι).   

Όλα αυτά τα γεγονότα είναι συνεχή και όχι  μεμονω-
μένα, και κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του λαού να
αντιδρά και να στρέφεται σε άλλες επιλογές, τελείως
αντίθετες από αυτές που προτείνουν οι Ελίτ. Μήπως
και του ξαναδώσουν, αυτές οι διαφορετικές επιλογές,
τις χαμένες του αξίες, τον σεβαστούν, το κάνουν να
νοιώσει ξανά υπερήφανος και αξιοπρεπής. Ελπίζει να
αρχίσουν να τηρούνται η αξιοκρατία, η εντιμότητα, η
αξιοπρέπεια, η τιμιότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη.

Βέβαια το ερώτημα που γεννάται είναι, οι Ελίτ δεν
βλέπουν αυτή την μεταστροφή – αντίδραση του λαού;

Κι αν τη βλέπουν γιατί δεν
κάνουν κάτι; 

Πιστεύω πως και την βλέ-
πουν και γνωρίζουν τι ακρι-
βώς συμβαίνει. Αλλά είναι
πλέον αδύνατον να την δια-
χειριστούν. Δεν μπορούν να
κάνουν κάτι γιατί είναι αυτοί
που συμμετείχαν σε όλες

αυτές τις αλλαγές. Είναι αυτοί που εξέθρεψαν αυτή
την κατάσταση και όταν λένε ότι θα κάνουν τις απαραί-
τητες αλλαγές ο λαός δεν τους εμπιστεύεται, «μια
από τα ίδια». 

Βλέπουν το πρόβλημα από μέσα και για τον λόγο
αυτό αιφνιδιάζονται όταν οι προβλέψεις τους βγαίνουν

λάθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατάρρευση του
υπαρκτού σοσιαλισμού. Ενώ υπήρχαν πάρα πολλοί έγ-
κριτοι κοινωνιολόγοι – οικονομολόγοι που έβλεπαν
πως το «μοντέλο» δεν «πήγαινε» και θα κατέρρεε δεν
ήξεραν ούτε πώς να αντιδράσουν, ούτε ποια μέσα να
χρησιμοποιήσουν και δεν τους εμπιστευόταν πλέον ο
λαός τους.

Έτσι αιφνιδιάστηκαν οι Ελίτ με το Brexit και με την
εκλογή Τράμπ. Όμως δεν θα έπρεπε. Γιατί οι νέες τε-

χνολογίες αντί να κλείσουν
την κοινωνική ψαλίδα συμ-
πορεύτηκαν και ενίσχυσαν
οικονομικά και εργασιακά
τις ανισότητες. Αύξησαν
δυσθεώρητα τον πλούτο
στην κορυφή (παγκοσμιο-
ποίηση – οικονομικές ελίτ)
και διεύρυναν τη βάση με

φτώχεια, κοινωνική ανασφάλεια, έλλειψη
προοπτικής/μέλλοντος για τους νέους κ.λπ. Η παγκο-
σμιοποίηση για να αυξήσει κι άλλο και συνεχώς το
κέρδος έριξε τους μισθούς, έκανε την απασχόληση
λάστιχο, διέλυσε κοινωνικές πολιτικές που επιτεύχθηκαν

με αγώνες, διέλυσαν την αξία και την υπηρη-
φάνεια του κάθε επαγγέλματος. Η μετανά-
στευση από τις φτωχές χώρες (μαζί με τους
πρόσφυγες από τις εμπόλεμες – πολέμους
που ξεκίνησε η επιθυμία για συνεχή αύξηση
του πλούτου στην κορυφή) επιδείνωσε όλα
αυτά και μετέτρεψε πόλεις και γειτονιές σε
αποθήκες εγχρώμων, ισλαμιστών, φανατικών,
δηλαδή σε δυστοπίες βίας, ναρκωτικών, πορ-
νείας.  

Ο «σοφός λαός» βλέποντας όλα αυτά αντιδρά
και προσπαθεί να τραβηχτεί από την παγκο-
σμιοποίηση. Οι πλειονότητες αισθάνονται ότι
χάνεται ο έλεγχος (ανασφάλεια κοινωνική, ερ-
γασιακή, προσωπική), χάνεται το μέλλον το
δικό τους και των παιδιών τους. Αντιμετωπί-
ζοντας αυτή τη νέα πραγματικότητα σύγκρου-
σης της καλλιέργειας (κουλτούρας για τους
«προοδευτικούς») αναζητούν παρηγοριά στις

παλιές αξίες και ιδεώδη, τα οποία η Ελίτ βαφτίζει εθνι-
κισμό, ομοφοβία, ρατσισμό, ενώ είναι στην ουσία πα-
τριωτισμός, σεβασμός των δικαιωμάτων και της πλει-
οψηφίας. 

Έτσι νέα άτομα, που και αυτά είναι μέλη της Ελίτ,
στοχοποιούν αυτούς που θέλουν ή νομίζει ο λαός ότι
ευθύνονται για τα προβλήματά του και χωρίς να προ-
σφέρουν λύσεις (γιατί είναι δύσκολες και απαιτούν
χρόνο και κατά κεφαλήν καλλιέργεια) κερδίζουν την
επιλογή του. Οι υποσχέσεις είναι πάντοτε απλές, κατα-
νοητές, (ο Τραμπ είπε μόνο ότι «θα ξανακάνουμε την
αμερική μεγάλη») μιλούν στο θυμικό και προσφέρουν
ψευδαισθήσεις (αυταπάτες τις είπε ο πρωθυπουργός
αναφερόμενος στο σχίσιμο του μνημονίου και στις αυ-
ξήσεις).

Όσο λοιπόν η Ελίτ απολαμβάνει τη συσσώρευση
πλούτου και τα προνόμιά της και ταυτόχρονα

α) αδιαφορεί για τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, 
β) συνεχίζει να δίνει χαρακτηρισμούς στο μεγαλύτερο

μέρος του λαού, υποτιμητικούς – προσβλητικούς που
όμως την εξυπηρετούν,  

γ) απολαμβάνει την διεύρυνση του χάσματος ανισό-
τητας δίνοντας όμως εκατομμύρια για τη διάσωση των
τραπεζών, ενώ αφήνει την κοινωνία να οδηγείται στην
φτωχοποίηση

δ) καλλιεργεί τον κοινωνικό διχασμό σκόπιμα για να
συντηρεί η ίδια τα προνόμια – υπέρογκα κέρδη,τόσο
θα την αιφνιδιάζει ο «σοφός λαός» με τις επιλογές του.
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Με την παγκοσμιοποίησης οι ελίτ

μπορούν να επιβάλουν αυτά που

τους συμφέρει με πολλούς και πιο

άμεσους τρόπους

Ο «σοφός λαός» βλέποντας όλα

αυτά αντιδρά και προσπαθεί να

τραβηχτεί από την παγκοσμιοποί-

ηση.

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

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

ΕΑΑΑ

Ο «Σοφός Λαός» και Η Παγκοσμιοποίηση
Γράφει ο

Σπυρίδων Κολοβός
Ταξχος εα
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Αν ξεφυλλίσουμε βιβλία της ιστορίας θα βρούμε ορι-
σμένα φωτεινά περιστατικά γυναικών που ανταπεξήλθαν
ισάξια με τους άνδρες στις δυσκολίες της μάχης, και
ίσως σε μερικές περιπτώσεις καλύτερα. Το γιατί δεν
αξιοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και αριθμό, ήτο θέμα
φιλοσοφικής άποψης περί ισότητας ή ανισότητας ή δια-
φορετικότητας των δύο φύλων, βασιζόμενη η εν λόγω
άποψη κυρίως στην μυϊκή δύναμη και στην αναγνώριση
ανδροκρατικών θεσμών για τον ρόλο της γυναίκας στην
οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία. 

Ο γνωστός Κινέζος στρατηγός και φιλόσοφος Σουν
Τσου στο βιβλίο του «Η Τέχνη του Πολέμου», μία αρχαία
κινεζική πραγματεία στρατιωτικής στρατηγικής με
διαχρονική αξία και μεγάλη επιρροή τα τελευταία
2.500 χρόνια, περιγράφει πώς απλές γυναίκες
μπορούν να μετατραπούν σε πολεμίστριες, αρκεί
να υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση και να έχουν
ενσυνείδητη πειθαρχία. 

Συνεπώς, το πρόβλημα δεν άπτεται της γυναι-
κείας ομορφιάς ούτε της σωματικής ή ψυχοσω-
ματικής κατάστασης, αλλά είναι καθαρά θέμα αν-
τίληψης, νοοτροπίας και ευρηματικότητας. 

Κατά καιρούς έρχονται στο προσκήνιο ειδήσεις
από διαφορετικά σημεία του πλανήτη, σχετικά με
την συμμετοχή γυναικών στον χώρο των Ενόπλων
Δυνάμεων και μάλιστα σε μάχιμες θέσεις. Όλοι
παρουσιάζουν την δική τους επιχειρηματολογία,
στηριζόμενοι στις τοπικές κατά περίπτωση κρα-
τούσες κουλτούρες - αντιλήψεις και υφιστάμενες
κοινωνικές δομές (δημογραφική κατάσταση, οι-
κονομικές συνθήκες, κλπ).

Μόνο στην Δαχομέη (χώρα της δυτικής Αφρικής - ση-
μερινή Δημοκρατία του Μπενίν) είναι γνωστή η ύπαρξη
επίλεκτου τάγματος πολεμιστριών πρώτης γραμμής, το
οποίο συμμετείχε κανονικά σε πολεμικές συρράξεις τον
19ο αιώνα και αποτελείτο από 6.000 καταγεγραμμένες
γυναίκες.

Ας μην λησμονούμε φυσικά και την δική μας ιστορία,
όπως την μάχη του Διρού, τον Ιούνιο του 1826, μία από
τις σημαντικότερες νίκες των Ελλήνων κατά την διάρκεια
της Επανάστασης, μία μάχη στην οποία συμμετείχαν οι
ουσιαστικά άοπλες γυναίκες έναντι των δυνάμεων του
Ιμπραήμ, ο οποίος ήθελε να αλώσει την Μάνη. Η τόλμη,
η αυταπάρνηση και η πατριωτική αρετή των θρυλικών
αυτών ηρωίδων Μανιατισσών, ήταν τέτοια που με κάθε
μέσο (δρεπάνια θερισμού, πέτρες, ξύλα, κλπ) συνέδραμαν
τους άνδρες και ταπείνωσαν τις εχθρικές δυνάμεις.

Στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, το έτος
2002, επετράπη η εισαγωγή των πρώτων γυναικών σε
μάχιμες ειδικότητες, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων,
στις ανώτατες στρατιωτικές παραγωγικές σχολές, Ευελ-
πίδων, Δοκίμων και Ικάρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
στο τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων εισήλθαν τότε

οι 9 πρώτες κοπέλες, ενώ ήδη από το ακαδημαϊκό έτος
1991 είχε καθιερωθεί η εισαγωγή γυναικών στο τμήμα
Μηχανικών της ανδροκρατούμενης μέχρι τότε οικείας
Σχολής. 

Επίσης, από την δεκαετία του 1990 και έκτοτε, ο
θεσμός εξελίχθηκε και στο Πολεμικό Ναυτικό με αποτέ-
λεσμα σήμερα γυναίκες ποικίλων ειδικοτήτων να υπηρε-
τούν σε πολεμικά πλοία. Μάλιστα δε, λίαν προσφάτως,
η πρώτη Αξιωματικός του Ναυτικού τοποθετήθηκε σε
υποβρύχιο του Στόλου, πέφτοντας έτσι ένα ακόμη ανδρικό
απόρθητο επιχειρησιακό κάστρο. 

Όσον αφορά στην στελέχωση των ειδικών δυνάμεων
από θήλυ προσωπικό, αναφέρεται ότι υπάρχουν ορισμένες
αξιόλογες τέτοιες περιπτώσεις. Ενδεικτικά μνημονεύεται
η περίπτωση μίας εκπαιδευόμενης του Στρατού Ξηράς,
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (Ρεντίνα
Χαλκιδικής), η οποία κατά την διάρκεια των δοκιμασιών

στον πύργο και στα βράχια εκπαίδευσης
ορεινού αγώνα ανεβοκατέβαινε με σχε-
τική άνεση τις διαδρομές, εν μέσω
νυκτός κιόλας, ενώ υπήρχαν εκπαιδευό-
μενοι που εν μέρει κόμπιαζαν, αν και ο
σωματότυπός της ήτο πιο λεπτός σε
σχέση με τους συναδέλφους της. Έκτο-
τε, στην Μονάδα Εκστρατείας που το-
ποθετήθηκε, μαθεύτηκε ότι τα πήγαινε
πολύ καλά.1

Εκτιμάται λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να γίνεται καμία
εξαίρεση για όσες επιθυμούν να υπηρετήσουν σε επιχει-
ρησιακές θέσεις ή να συμμετάσχουν σε ειδικές αποστολές.
Θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες, αρκεί να πληρούν όλα
τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί και για τους άνδρες. Η
επιλογή να γίνεται βάσει της περιγραφής της συγκεκριμένης
θέσης εργασίας (job description). Η εκπαίδευση πρέπει
να είναι κοινή και να αξιολογείται ακριβώς με την ίδια αυ-
στηρότητα και τις ίδιες προδιαγραφές, ανεξαρτήτως φύ-
λου. Απαιτείται φυσική κατάσταση, θέληση και κυρίως
ψυχή! Όταν μετατίθενται στις Μονάδες, χρειάζεται ίση
αντιμετώπιση και όχι διάκριση φύλων, αλλά διαρκής εκ-
παίδευση, αφοσίωση στο καθήκον και ασφαλώς διάκριση

ικανοτήτων κατ’ άτομο.
Επιπλέον, η γυναίκα με το να είναι μαχήτρια

και επιδέξια σε θέματα τακτικής δεν σημαίνει
ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε κοινωνικούς
ρόλους που κατά κανόνα της αναλογούν (οικο-
δέσποινα, καλή σύζυγος, στοργική μητέρα, κλπ),
καθότι δεν υπάρχει «δεν μπορώ», αλλά υπάρχει
«δεν θέλω». Ο άνθρωπος έχει αστείρευτες δυ-
νάμεις και με κατάλληλη ιεράρχηση προτεραι-
οτήτων όλα μπορεί να τα καταφέρει και να τα
προλάβει, ασφαλώς μέσα στο πλαίσιο του εφι-
κτού, αρκεί να θέλει! 

Προς τούτοις, ένεκα και της δημοσιονομικής
ύφεσης που διέρχεται η χώρα μας, τα τελευταία
έτη προωθείται πολύπλευρα η κοινωνική μέριμνα
και υποστηρίζεται μία ανθρωποκεντρική κατεύ-
θυνση, χωρίς ουδόλως να μειώνεται η ικανότητα
και η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του
Στρατεύματος.

Ωσαύτως, δεδομένου ότι οι περιορισμοί του παρελ-
θόντος έχουν αρθεί, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να
αποκλείσουμε την δυνατότητα και τις ευκαιρίες στο γυ-
ναικείο φύλο να ανελιχθεί στην ιεραρχία των Ενόπλων
Δυνάμεων και να αναδείξει ηγετικές προσωπικότητες, με
ήθος, γνώσεις και σεμνότητα, που θα γοητεύσουν και θα
εμπνεύσουν το στρατιωτικό προσωπικό προς κοινό όφε-
λος.

Εν κατακλείδι, όλες οι ειδικότητες και οι εξειδικεύσεις
των στελεχών είναι ατόφιο χρυσάφι. Άντρες και γυναίκες
προσφέρουν τα μέγιστα στα τεράστια αυτά οικοδομήματα
που λέγονται «Στρατός Ξηράς», «Πολεμικό Ναυτικό», «Πο-
λεμική Αεροπορία», είτε από θέσεις διοικητικής μερίμνης
και υποστήριξης, είτε από αμιγώς επιχειρησιακά καθήκοντα. 

Ωστόσο, επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο,
πρέπει το γυναικείο στελεχιακό δυναμικό να αποτελέσει
τον πυρήνα μιας στρατηγικής που αξιοποιεί το σύνολο
των ανθρωπίνων πόρων και διατηρεί ακμαίο το ηθικό και
το φρόνημα, στοχεύοντας πάντα στο αξιόμαχο του Στρα-
τεύματος και στην ωφέλεια της Πατρίδος μας, η οποία
για να συνεχίζει να στέκεται όρθια και αλώβητη, εντός
του κλυδωνιζόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος που
ευρίσκεται, χρειάζεται δίπλα της ολόκληρη την κοινωνία,
άνδρες και γυναίκες. 

1 Ανιχνευτής, «Γυναίκες - Κομάντος», Εφημερίδα 
των Ειδικών Δυνάμεων, 12 Μαρτίου 2013

Ο ρόλος των γυναικών 

στις Ένοπλες Δυνάμεις
Γράφει ο

Αθανάσιος Μπινιάρης
Σμήναρχος (Ι)

Επιτελής Διεύθυνσης Σπουδών 
Σχολής Εθνικής Άμυνας

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Της ζωής σου η πορεία 

Τώρα μπορείς να σκεφτείς σοβαρά 
της ζωής σου η πορεία πόσο μετρά; 
Για σένα πως διάβηκε, είχε σκοπό; 

Κάτι σπουδαίο, γενναίο, ουσιώδες, καλό. 

Να περιέχει αγάπη, αλληλεγγύη, ιδανικά, 
ψάξε μέσα βαθιά στην ψυχή σου, αυτό ζητώ, 

σκέψου αν προσπάθησες με το χέρι στην καρδιά, 
προσφορά, ανθρωπιά, αλήθεια, πόσο σημαντικό; 

Ανοδική εν συνεχεία πορεία κατέβαλες; Της ψυχής αντοχή
αγώνας δημιουργίας, απόδειξη το είναι σου να κυριαρχεί. 
Αν η σοφία κι η γνώση σημάδεψαν την κάθε στιγμή σου, 

κατέχεις στοιχεία, να δίνουν αξία στο διάβα της ζωής σου.

Έπειτα συλλογίσου πόσο γρήγορα φεύγει, κυλάει ο χρόνος, 
πριν το καταλάβεις τελειώνει της πορείας σου ο δρόμος, 

εκεί στο τέλος το χέρι σου άπλωσε, όπου σου δίνει 
τη σκυτάλη να πιάσεις, και τρέξε, πρόφτασε απ’ τη ζωή 

ό,τι έχει απομείνει. 

Κωνσταντίνα Κότση
Σύζυγος Σμχου ε.α.

Βασίλη Κότση
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ΑΡΘΡΑ

Κάθε φορά που, γίνεται συζήτηση για το «Σκοπιανό»
άθελά μου, έρχεται στο μυαλό μου, το «Κυπριακό»,

γιατί όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια, θα διαπιστώσετε
από μόνοι σας ότι, υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικές
συμπτώσεις και στις δύο αυτές πλευρές.

Για το «Κυπριακό» ο Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας
έγραψε ένα δίτομο βιβλίο με τίτλο «Ιστορίες χαμένων
ευκαιριών» όπου, περιγράφει την προσωπική του
εμπειρία γι’ αυτό, ως Υπουργού Εξωτερικών την περίοδο
1956 - 1963 και Εθνικής Άμυνας 1974 - 1981. Είναι
πραγματικά ασύλληπτο και δεν μάθαμε απολύτως
τίποτα από την εμπειρία που, αποκτήσαμε στον χειρισμό
του «Κυπριακού». Η παροιμία «Κάθε πέρυσι και καλύτερα»
βρίσκει εδώ την απόλυτη εφαρμογή της». Θα προσπα-
θήσω επιγραμματικά και  συνοπτικά να σας δώσω μια
σύντομη ανασκόπηση επισημαίνοντας ορισμένες από
τις πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της ιστορίας μας, οι
οποίες δεν είναι και τόσο  πολύ γνωστές στο αναγνωστικό
κοινό.

Η Αγγλία ως είναι γνωστόν « αγόρασε» την  Κύπρο
από την Τουρκία το 1878. Από
τότε δημιουργήθηκαν βάσιμες
ελπίδες στους αδελφούς μας
Κυπρίους για την Ένωση της με
την Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 1903,
οι Ελληνοκύπριοι  που, ήταν
μέλη του Νομοθετικού Συμβου-
λίου ψήφισαν υπέρ της Ένωσης
με την Ελλάδα ενώ, οι Τουρκο-
κύπριοι απείχαν τότε, από αυτήν
την ψηφοφορία.

Στις 12 Δεκεμβρίου 1912 στην
πρώτη επίσκεψη του Ελευθερίου
Βενιζέλου στο Λονδίνο συζητή-
θηκε τότε με τον Λουϊντ Τζώρτζ Υπουργό Οικονομικών
και τον Ουΐλσον Τσώρτσιλ πρώτο λόρδο του Ναυαρχίου,
η παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα με  αντάλλαγμα
μια ναυτική βάση στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Στις 16 Οκτωβρίου 1915 κατά τη διάρκεια του πρώτου
παγκοσμίου πολέμου, ο Βρετανός Υπουργός των Εξω-
τερικών, Έντουρντ Κρέϊ με τηλεγράφημα του, προς
τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξανδρο Ζαΐμη
και τον Κυβερνήτη της Κύπρου Τζων Κλάυσον τους
ενημέρωνε ότι, η Μεγάλη Βρετανία είναι έτοιμη να πα-
ραχωρήσει την Κύπρο στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση
όμως η Χώρα μας να εγκαταλείψει την ουδέτερη στάση
της και να συνταχθεί με τους Συμμάχους (ΑΝΤΑΝΤ). Η
Ελληνική Κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση αυτή, γιατί
ο Γερμανόφιλος Βασιλιάς Κωνίνος δεν ήθελε να πολε-
μήσει ενάντια στους Γερμανούς (Διχασμός). Αυτή ήταν
σίγουρα η κρισιμότερη στιγμή στη διαδρομή «Του Κυ-
πριακού». Όταν αργότερα το 1917 η Ελλάδα μπήκε
στον πόλεμο η ευκαιρία αυτή είχε χαθεί πλέον οριστι-
κά.

Στο Δημοψήφισμα του 1950 το 95,7% υποστήριξε
την Ένωση με την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 800
Τουρκοκύπριοι ψήφισαν υπέρ της Ένωσης. Απ’ εδώ ξε-
κινάει νέος κύκλος χαμένων ευκαιριών. Οι Άγγλοι πρό-
τειναν διάφορα σχέδια λύσης τα οποία περιλάμβαναν
μια μεταβατική όμως πε-
ρίοδο 5 ετών και στη συ-
νέχεια «Αυτοδιάθεση», δη-
λαδή της  πολυπόθητης
Ένωσης. Οι «ανένδοτοι»
όμως δεν ήθελαν και επέ-
βαλαν τα μαξιμαλιστικά αι-
τήματα για «εδώ και τώρα
άμεση Ένωση» (Μητροπο-
λίτης Κυρήνειας Κυπριανός, εκδότης εφημερίδας «Πατρίς»
Πολύκαρπος Ιωαννίδης).

Στις 22 Δεκεμβρίου 1953 ο τότε Πρωθυπουργός της
Χώρας Αλέξανδρος Παπάγος συναντάται με τον Υπουργό
Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Αντουι Ήντεν στην
Αθήνα για το «Κυπριακό». Υπάρχει πλήρη διάσταση
απόψεων, ενώ αίσθηση προκαλεί η δήλωση του Ήντεν
ότι, για τη Βρετανία δεν υφίσταται «Κυπριακό» ζήτημα
ούτε εις το παρόν ούτε στο μέλλον.

Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Ξεκίνησε ο
ένοπλος αγώνας της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγω-
νιστών (ΕΟΚΑ) την 1η Απριλίου του 1955, κατά τη
διάρκεια του οποίου απορρίψαμε μια σειρά από προτάσεις

οι οποίες  δεν ικανοποιούσαν απολύτως αλλά ήσαν
πολύ κοντά στον επιδιωκόμενο σκοπό της Ένωσης.
Ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά το 1915, να χάθηκε
τον Ιανουάριο του 1956 όταν ύστερα από έντονες δι-
πλωματικές ενέργειες διαμορφώθηκε το «Σχέδιο Χάρν-
τιγκ», το οποίο ήταν κοντά στα επιδιωκόμενα από τη
Χώρα μας. Οι γνωστοί όμως ανένδοτοι συμπεριλαμβα-
νομένου και του Αρχηγού της ΕΟΚΑ Γρίβα ήταν εναντίον
το συμβιβασμού αυτού που, προέβλεπε σταδιακή αυ-
τοδιάθεση μέσα σε 15 χρόνια δηλαδή το 1971. Έτσι
τορπιλίσθηκε για άλλη μια φορά από τους υπερπατριώτες
ένα αποδεκτό σχέδιο λύσης του «Κυπριακού» που, δεν
είχε καμία απολύτως σχέση και συνάφεια με τη σημερινή
καθ’ όλα απαράδεκτη κατάσταση.

Κάπως έτσι φτάσαμε στις συμφωνίες της Ζυρίχης και
του Λονδίνου του 1959. Καλές οι κακές ήταν πάντως

μια λύση. Στη συνέχεια
οι ανένδοτοι και οι υπερ-
πατριώτες προσπάθησαν
και πάλι να επιβάλουν της
μαξιμαλιστικές και ανε-
δαφικές πλέον διεκδική-
σεις (Υποβολή  από τον
Μακάριο προτάσεων 13
σημείων στους Τουρκο-
κυπρίους για την αναθε-
ώρηση του δοτού Συν-
τάγματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας), με αποτέ-

λεσμα να ξεσπάσουν αιματηρές ταραχές τότε μεταξύ
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, τη δημιουργία της
σημερινής «Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία» το 1963,
το Πραξικόπημα από τη Χούντα της 15ης Ιουλίου 1974
ενάντια του Μακαρίου, στη συνέχεια την εισβολή της
Τουρκίας την 20η Ιουλίου του ιδίου έτους και την
κατοχή έκτοτε απ’ αυτήν του
37% του Κυπριακού εδάφους.
Από το 1974 απορρίπτουμε συ-
νεχώς προτάσεις και διευθετή-
σεις του «Κυπριακού» γιατί κα-
νένας δεν θέλει να κατηγορηθεί
για ενδοτισμό και μειοδοσία με
αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η
σημερινή πέρα για πέρα απα-
ράδεκτη κατάσταση και η απο-
καλούμενη σήμερα Τουρκική Δη-
μοκρατία της Βορείου Κύπρου
(ΤΔΚ) έχει δυστυχώς με ότι αυτό συνεπάγεται πλήρως
«Ταϊβανοποιηθεί». Δηλαδή χωρίς να έχει διεθνή οντότητα
ως Κρατική υπόσταση, εντούτοις όμως λειτουργεί ως
κανονικό  Κράτος με δικό του Σύνταγμα και Κρατική
Δομή.

Έτσι χωρίς να το πολυκαταλάβουμε φθάσαμε στο
περιβόητο Σχέδιο «ΑΝΑΝ»  το οποίο εν αντιθέσει με

τους Τουρκοκυπρίους οι Ελλη-
νοκύπριοι ως γνωστόν με συν-
τριπτική πλειοψηφία 76% το
απέρριψαν την 24η Απριλίου
του 2004. Αν το Σχέδιο αυτό
που, φαντάζει σήμερα ως μια
χαμένη ακόμα ευκαιρία είχε τότε
εγκριθεί θα είχε ήδη ολοκλη-
ρωθεί η επιστροφή της Αμμο-

χώστου και της Μόρφου, θα είχαν επιστρέψει 100.000
Και πλέον χιλιάδες Ελληνοκύπριοι στα σπίτια τους στο
βορρά και θα είχαν αποχωρήσει 37.000 Τούρκοι στρα-
τιώτες από τους 45.000 που υπάρχουν. Σήμερα οι
Τούρκοι συζητούν ως λύση τη δημιουργία δύο ανεξαρ-
τήτων ισότιμων Κρατών, με χαλαρή όμως συνομοσπονδία
και παραχωρούν μόνο την Αμμόχωστο και μάλιστα με
όρους και επιστροφή στις εστίες του μόνου 55.000 Ελ-
ληνοκύπριοι(Μακάριοι οι κατέχοντες).

Το σχέδιο λύσης που, συζητείται σήμερα από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας  Αναστασιάδη και
του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ακιντζί είναι χειρότερο του
αντίστοιχου Ανάν. Η Τουρκία επιστρέφει στους Ελλη-

νοκυπρίους μόνο την Αμμόχωστο και όχι της Μόρφου
η οποία με το σχέδιο Ανάν εδίδετο στους Ελληνοκυ-
πρίους. Με το σχέδιο Ανάν επέστρεφαν επαναλαμβάνω
στις εστέες  τους πάνω από 100.000 Ελληνοκύπριοι.
Σήμερα η Τουρκία δέχεται την επιστροφή μόνο 55.000.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν για την ανάγκη
αναθεώρησης υπέρ της Τουρκίας της συνθήκης της
Λωζάνης, σίγουρα θα επηρεάσει τη λύση του «Κυπρια-
κού» σε βάρος φυσικά της Ελληνοκυπριακής πλευράς
γιατί η γειτονική Χώρα ορέγεται και την υπόλοιπη Κύπρο
με το Σχέδιο Αττίλας - 3.

Στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων φαίνεται να
ακολουθούμε περίπου τα ίδια βήματα με το «Κυπριακό».
Το 1992 είχαμε την ευκαιρία να διαπραγματευθούμε
ένα συμβιβαστικό, σύνθετο όνομα του οποίου δεν θα
υποβάθμιζε καθόλου την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Το Συμβούλιο των πολιτικών Αρχηγών τότε υπό την
προεδρία του Προέδρου αειμνήστου Κων/νου Καρα-
μανλή, κανένας δεν ήθελε να φάει τη «ρετσινιά» του
Εθνικού μειοδοτικού και προδότη και έτσι όλοι υπερθε-
μάτιζαν για την πλέον Εθνικά υπερήφανη στάση. Δηλαδή
ότι το Κρατίδιον αυτό, δεν μπορεί να φέρει το όνομα
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ή παράγωγα αυτού. Και έτσι απορρίψαμε
το Σχέδιο «ΠΙΝΕΪΡΟ» το οποίον έδιδε στα Σκόπια σύνθετη
ονομασία όπως «Σλαβομακεδονία» ή «Νέα Μακεδονία»
ή «Άνω Μακεδονία» κ.τ.λ. Από τότε έχουν περάσει 24
ολόκληρα χρόνια, στα οποία στηρίξαμε για τα καλά οι-
κονομικά το Κρατίδιο των Σκοπίων, αφήσαμε όμως να
περάσει πολύτιμος χρόνος και σχεδόν όλες οι Χώρες
του κόσμου περισσότερες απο150 το έχουν αναγνωρίσει
με το Συνταγματικό του όνομα. Δηλαδή «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Το χειρότερο είναι ότι όσο περνάει ο καιρός τα Σκόπια
λόγω των γεγονότων και των συγκυριών γίνονται πε-
ρισσότερο αδιάλλακτα, ώστε λύσεις που, μπορούσαν
να υιοθετηθούν στο παρελθόν δεν γίνονται πλέον απο-
δεκτές απ’ αυτά σήμερα.

Η πραγματικότητα είναι δυστυχώς για εμάς αδυσώπητη.
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο όπου, μια Χώρα να
θέλει να επιβάλει πως, θα ονομάζεται μια άλλη Χώρα.
Ένας έντιμος συμβιβασμός είναι προτιμότερος από τη

«μη λύση» η οποία ισοδυναμεί
με τη de Facto αναγνώριση των
Σκοπίων ως «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και ου-
σιαστικά η Χώρα μας να υποστεί
τη μεγαλύτερη δυνατή διπλω-
ματική ήττα του αιώνα.

Υπάρχει διέξοδος στο πρόβλημα
αυτό; Δεν νομίζω. Είδατε τι έγινε
τον Απρίλιο του 2016 όταν, ένας
Υπουργός χρησιμοποίησε για τα
Σκόπια την απαγορευμένη γι’ αυτά
ονομασία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της πρώην

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)
όπως την έχει βαφτίσει προσωρινά ο ΟΗΕ αυτή. Κόντεψε
να πέσει η σημερινή Κυβέρνηση ή τουλάχιστο έτσι φά-
νηκε, για να προβληθεί έτσι ο Πατριωτισμός ορισμένων
του καναπέ και της πολυθρόνας. Κανένας πολιτικά δεν
θα τολμήσει να υπογράψει έναν συμβιβασμό για τον
οποίο οι αντίπαλοι του θα τον κατηγορούν για μειοδοσία
και ενδοτισμό. Βλέπετε έχουμε το ταλέντο να αυτοεγ-
κλωβιζόμαστε σε αδιέξοδες καταστάσεις όπως στο
«ΚΥΠΡΙΑΚΟ» και «ΣΚΟΠΙΑΝΟ».

Με την ευκαιρία υπενθυμίζω στο αναγνωστικό κοινό
ότι με τη δημοσιότητα που, είχε πάρει, παλαιότερα η
κατάσταση στην Ειδομένη λόγω προσφυγικού όλα τα
ξένα ΜΜΕ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» αποκαλούσαν και όχι ΠΓΔΜ τα
«Σκόπια. Ακόμα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες όταν
μιλούσαν στα δικά μας ΜΜΕ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» αποκαλούσαν
τα «ΣΚΟΠΙΑ». Ενοχλήθηκε κανένας από τους υπερπα-
τριώτες, του καναπέ και της πολυθρόνας που, διαθέ-
τουμε εν αφθονία;

Σημείωση: Σήμερα στην Κύπρο ο πληθυσμός των
Ελληνοκυπρίων είναι 700.000 και των Τουρκοκυπρίων
στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι έποικοι περίπου
250.000 - 300.000 έναντι 90.000 που, ήσαν πριν την
εισβολή. ΟΙ Τουρκοκύπριοι κατείχαν πριν την εισβολή
το 12% του Κυπριακού εδάφους και όχι το 37% που, κα-
τέχουν σήμερα τα Τουρκικά στρατεύματα. Το 3% το
κατέχουν οι Αγγλικές βάσεις. Ένα άλλο 3% είναι η απο-
στρατικοποιημένη Ζώνη και το 57% το κατέχει σήμερα
η Ελληνοκυπριακή πλευρά.

Κυπριακό - Σκοπιανό: Βίοι Παράλληλοι
Από τον 

Μιχαήλ Γκρίλλα 
Σμήναρχο ε.α.

Δεν υπάρχει ιστορικό προηγού-

μενο όπου, μια Χώρα να θέλει να

επιβάλει πως, θα ονομάζεται μια

άλλη Χώρα. 
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ΑΡΘΡΑ

ΗΜάνη, η αδούλωτη, απομονωμένη, βραχώδης, δυσπρόσιτη,
άνυδρη, ανυπότακτη και τραχιά, τόσο για το κλίμα όσο

και για το έδαφός της, η Μάνη αποτελεί μια ιστορική και γεω-
γραφική περιοχή της Ελλάδας που διατηρεί όσο ελάχιστες
την αδιάσπαστη ιστορική της συνέχεια, από την Παλαιολιθική
εποχή μέχρι σήμερα.

Η Μάνη από τους μέσους χρόνους λέγεται Χερσόνησος
του Ταινάρου.

Η περιοχή κατοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια π.Χ. όπως
δείξανε τα ευρήματα που βρέθηκαν στο σπήλαιο Αλεπότρυπα
(Διρός) και ο Όμηρος αναφέρει τις υπάρχουσες και σήμερα
πόλεις Οίτυλο-Γύθειο-Καρδαμύλη κ.α.

Η ιστορία του Ταινάρου από τους αρχαιοτάτους χρόνους
συνδέεται αναπόσπαστα με την ιστορία της Σπάρτης. Μέχρι
τον 2ον π.Χ. αιώνα ανήκει στην πολιτική κοινότητα, της οποίας
το κέντρο εξουσίας βρίσκεται στη Σπάρτη. Τη χερσόνησο Ται-
νάρου με τη Σπάρτη δεν την συνδέει μόνο ενότητα γεωγρα-
φικού χώρου αλλά κοινότητα ιστορικού βίου.

Τα παλαιολιθικά εργαλεία που βρέθηκαν στα σπήλαια την
επί εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων ύπαρξη πληθυσμού στη
Μάνη, ενώ το κρανίο που βρέθηκε σε παραλιακή θέση κοντά
στην Αρεόπολη χρονολογείται πριν από 150.000 χρόνια.

Η Μάνη ήταν κατοικημένη από την παλαιολιθική εποχή. Ο
αρχαιότερος τύπος του ονόματός της ήταν Μαΐνη και αναφε-
ρόταν σε μια πολύ μικρή έκταση ή ίσως σε ένα κάστρο και
από τα χρόνια της τουρκοκρατίας είναι γνωστή ως Μάνη.

Γεωγραφικά καθορίζεται από την περιοχή που βρίσκεται
Νότια του άξονα Καλαμάτας-Γυθείου και διακρίνεται σε Έξω
και Μέσα Μάνη.

Η Μέσα Μάνη λεγόταν Κακαβουλία, από τα κακαβούλια,
μικρά χάλκινα καζανάκια που χρησιμοποιούσαν οι πολεμιστές.
Περιβάλλεται από το Ν. Ταΰγετο και τα παρακλάδια του και
καταλήγει στο ακρωτήριο Ταίναρο. Βρέχεται από θάλασσα
(Μεσσηνιακός-Λακωνικός κόλπος), η οποία σχηματίζει μικρά
λιμάνια στους πρόποδες δύσβατων βουνών. Το έδαφός της
είναι τραχύ και άγονο με πολλά σπήλαια και ακτές, γι’ αυτό
στα χρόνια του μεσαίωνα γινόταν συχνά καταφύγιο πειρα-
τών.

Το έτος 193 π.Χ. οι νότιες πόλεις της Μάνης αποσπάστηκαν
από την επίδραση των Σπαρτιατών και ίδρυσαν ιδιαίτερο πο-

λιτικό οργανισμό το «Κοινόν των Λακεδαιμονίων». Λίγα χρόνια
αργότερα ο οργανισμός αυτός μετονομάστηκε σε «Κοινόν
των Ελευθερολακώνων».

Η δημιουργία του Κοινού μπορεί να θεωρείται αρχή τοπικής
ιστορίας της Ταιναρίας Χερσονήσου. Η Φραγκοκρατία πέρασε
ήρεμα για τη Μάνη. Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν ζωτική περιοχή
τους την Ανατολική Μεσόγειο και κατάφεραν να κυριαρχήσουν
στην Ελλάδα.

Στην εγκατάστασή τους στην Πελοπόννησο, ίδρυσαν τρία
οχυρά κάστρα, για να προστατευτούν από επιθέσεις Μανιατών.
Η δε τουρκοκρατία υπήρξε ένας συνεχής αγώνας για τους
Μανιάτες.

Η Μάνη αμφισβήτησε από την αρχή (1460) την κυριαρχία
των Τούρκων με διαρκείς και συνεχείς πολέμους εναντίον
τους στα πεδινά και όχι στα ορεινά που ήταν δύσκολα. Το
απρόσβλητο της περιοχής έκανε πολλούς κατοίκους από
τουρκοκρατούμενες πόλεις να καταφύγουν στη Μάνη.

Έπειτα από την τραγωδία των Ορλωφικών (1770) υποχρε-
ώθηκαν οι Μανιάτες να πληρώνουν φόρο 1.500 γρόσια
ετησίως στην Υψηλή Πύλη. Οι Τούρκοι όρισαν ότι ο Γενικός
αρχηγός των Μανιατών να ορίζεται από τους Τούρκους και να
έχει τον τίτλο του Μπέη (Ηγεμόνας), να υπάγεται στον αρχηγό
του Οθωμανικού στόλου (καπετάν πασά) και να δίνει ομήρους
στους Τούρκους για κάθε υπεύθυνο ζήτημα που θα ξεπήδαγε
από την διοίκησή του. Ο πρώτος Μπέης των Μανιατών ήταν ο
Κουτήφαρης και ο τελευταίος ήταν ο Πετρομπέης Μαυρομι-
χάλης, συνόλου 8 Μπέηδες μέχρι το 1821.

Η πολεμική δράση και η προσφορά των Μανιατών στην
Επανάσταση του 1821 ήταν τεράστια, καθολική αλλά και αυ-
θόρμητη. Τους γνώρισαν και βοήθησαν και άλλες ελληνικές
πόλεις όπως την Εύβοια, Στερεά, Μεσολόγγι, Ήπειρο κ.α.
Έσπευσαν παντού όπου η ανάγκη του πολέμου τους καλούσε
για να χτυπήσουν τον Τούρκο και να εμψυχώσουν άλλους
Έλληνες.

Μόλις ξέσπασε ο Αγώνας σώματα Μανιατών με αρχηγό
τον ηγεμόνα της Μάνης τον Πετρομπέη Μαυρομιχάλη απε-
λευθέρωσαν την Καλαμάτα και εν συνεχεία με 50 Μανιάτες
πραγματικά παλικάρια πολέμησαν τους 350 Τούρκους τους
οποίους νίκησαν στη μάχη της Μονεμβασίας.

Το 1826 όταν ο Ιμπραήμ επιχείρησε να καταλάβει τη Μάνη,
αποκρούστηκε επιτυχώς.

Μετά τον ερχομό του Καποδίστρια και κατόπιν του Όθωνα
στην Ελλάδα, οι Μανιάτες αντέδρασαν με επικεφαλής τον
Μαυρομιχάλη για τα μέτρα της διοικητικής οργάνωσης του
Κράτους με αποτέλεσμα ο Μαυρομιχάλης να φυλακισθεί για

εσχάτη προδοσία, γεγονός που όξυνε τα πνεύματα με συνέπεια
τη δολοφονία του Καποδίστρια (1831).

Η Μάνη, αμετακίνητη οπτική πρόσκληση, άλλοτε είναι τρυ-
φερή, καθώς αστραποβολεί μετά τη βροχή κι άλλοτε άγρια
και απρόσιτη, καθώς βουλιάζει στα μυστικά της νύχτας ή την
πελεκάει ο ήλιος του Αυγούστου. Στα όρια της υποταγής και
της ασυδοσίας αποτελεί ιδιόμορφο φαινόμενο αρχαϊκής ελευ-
θερίας.

Σε ολόκληρη την περιοχή της Μάνης σώζονται βυζαντινές
εκκλησίες που χρονολογούνται από το 10ο αιώνα. Ακόμη
υπάρχουν περίπου 800 πύργοι που αποτελούν ιδιότυπες κα-
τασκευές της λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Οι Μανιάτες για αρκετό χρονικό διάστημα διατήρησαν τα
άγραφα έθιμά τους γύρω από την κοινωνική ζωή πολλά από
τα οποία διατηρούνται ακόμη και σήμερα. Η ανταπόδοση του
άδικου (Βεντέτα), τα θαυμάσια 16σύλλαβα αυτοσχέδια μοι-
ρολόγια, τα παιγνιοτράγουδα, οι παροιμίες και πολλά δημι-
ουργήματα του λαϊκού μας πολιτισμού, τα οποία διοχετεύθηκαν
σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεδομένου ότι η Μάνη είναι η
πρώτη περιοχή που δεν είχε ποτέ κατοχή.

Η γυναίκα της Μάνης, θεματοφύλακας του πατροπαράδοτου
ήθους, θεωρείται παραλήπτης και διαβιβαστής από γενεά σε
γενεά, των πραγμάτων της οικογένειας και της κοινωνίας.

Σήμερα πρέπει όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται υπερηφάνεια,
θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για την προσφορά της Μάνης
στο μεγαλείο της Πατρίδας μας.

Ο ΔΙΡΟΣ ή ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
Κάτω από το τραχύ και λιτό τοπίο της Μάνης, κρύβεται μια

ανείπωτη ομορφιά, ένα από τα ωραιότερα λιμναία σπήλαια
στον κόσμο. Η φύση, με ασύγκριτη τέχνη σμίλεψε ένα θαύμα
πέρα από κάθε φαντασία. Στα ήσυχα νερά των λιμνών του
καθρεπτίζονται κατάλευκοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες.

Εντυπωσιακές κουρτίνες και αστραφτεροί κρύσταλλοι στο-
λίζουν κάθε γωνιά, δημιουργώντας ένα απαράμιλλο θέαμα
που κόβει την ανάσα και προκαλεί δέος σε όσους το αντικρίζουν.
Το ομορφότερο σπήλαιο της Ελλάδας βρίσκεται στο Διρό της
Μάνης, αποτελώντας ένα θέαμα μοναδικό στον κόσμο.

Το έχουν ονομάσει: Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΗ-
ΛΑΙΩΝ!!

Εάν «Ο Ιησούς ήλθε», ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ! 
«GODISNOWHERE» … Αγγλικός  Γρίφος

Η Μάνη
Γράφει ο 

Βλαχογιάννης Σεβαστός
Επσγός ε.α. 9η σειρά ΣΤΥΑ

-Με τη σημερινή κατάσταση πως βλέπεις αυτά τα Χριστού-
γεννα; Με ρωτάει ένας καλός συνάδελφος …

-Ειδικά φέτος πιστεύω ότι μια αντίστοιχη «αξιολόγηση» του
EUROGROUP θα μας προετοιμάσει καλύτερα. Φέτος είναι, σαν
τον ανωτέρω Αγγλικό γρίφο:

Άραγε τι διαβάζεις με την πρώτη ματιά;
-Ότι ο Θεός δεν είναι πουθενά … (GOD IS NOWHERE)
-Βλέπεις αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος! Για να

δεις το άλλο, «Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΔΩ» (GOD IS NOW HERE)
που βλέπω εγώ, πρέπει να έχεις μια προσωπική κι όχι ιστορική
- θρησκευτική εμπειρία …

-Λοιπόν αυτό το τεστ μ’ αρέσει πάρα πολύ, αλλά τι εννοείς
άραγε με το «προσωπική εμπειρία»;

-Ο Θεός είναι προσωπικός Σωτήρας, μόνο όταν τον δεχθούμε,
συμφωνείς;

-Βεβαίως συμφωνώ... 
-Ο Ιησούς (=Σωτήρας) γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία

στον φυσικό χώρο (Βηθλεέμ), αλλά «δια Πνεύματος Αγίου»!
Εμείς γεννηθήκαμε από τους φυσικούς γονείς μας, αλλά

«ΠΡΕΠΕΙ να γεννηθούμε «άνωθεν» (= το πρέπει δηλώνει απα-
ραίτητη προϋπόθεση), όπως είπε ο Κύριος στον Νικόδημο
(Ιωάννης Κεφ.3:1-8).  

-Να γεννηθούμε από ψηλά, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό
άραγε;                                                    

-Αυτό γίνεται ξανά από ψηλά, από τον Θεό πλέον, όταν
όμως Του το ζητήσουμε...!

Ας δούμε 2 Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, στα τελευταία 30
χρόνια.

Πρώτη ιστορία:
Χριστούγεννα 1987: Η αφετηρία μας για μια καινούρια ζωή,

μια πνευματική ζωή με οδηγό Εκείνον, και όχι τον εαυτόν
μας... Δύο μήνες πριν ο συνάδελφος-οικογενειακός φίλος

μας Ευάγγελος μας ευαγγελίσθηκε τα «Καλά Νέα», το Ευαγ-
γέλιο του Ιησού. Και ήταν ικανό ένα μόνο χωρίο να διαλύσει το
σκοτάδι 50 χρόνων: «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ η οδός και η αλήθεια και η
ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει
από μένα» (Ιωάν. 14:6).

Έτσι βρεθήκαμε οικογενειακώς σε μια Ορθόδοξη Χριστιανική
Αδελφότητα για να παρακολουθήσουμε τη γιορτή για τα Χρι-
στούγεννα!

Προς το τέλος της υπέροχης αυτής γιορτής για μικρούς και

για μεγάλους, μια άγνωστη σ’ εμάς γυναίκα άρχισε να διαβάζει
ένα γράμμα. Ξεχωρίζω – λόγω χώρου- ελάχιστα: «Ω! Πατέρα
Ουράνιε … δε νομίζω ότι έχεις κάτι πιο πολύτιμο από τον Υιό
Σου, το φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Και
δεν ήλθε με όλη Του τη Δόξα εδώ στη γη, ώστε να τον δουν
οι άνθρωποι και να κλίνουν γόνυ, από θαυμασμό και φόβο και
ντροπή. Αλλά ήλθε μέσα σ’ ένα στάβλο ένα μικρό μωρό! Θεέ
μου, πως χώρεσες σε ανθρώπινη σάρκα; … Ω, Κύριε μου, θα
ήθελα πάρα πολύ τα πόδια αυτά που ακούμπησαν στην
αχυρένια φάτνη, που τρέξανε στα όρη, στις πεδιάδες, που πά-
τησαν πάνω στη θάλασσα, που ακούμπησαν τρυπημένα επάνω
στον Σταυρό να τα μυρώσω … Θα ήθελα πολύ αυτά τα χέρια
που θεράπευσαν λεπρούς, που σήκωσαν νεκρούς να τα
φιλήσω … Θα ήθελα Κύριε το κεφάλι αυτό, που βρήκε πρώτο
προσκεφάλι τα άχυρα της φάτνης και τελευταίο το αγκάθινο
στεφάνι και τον ξύλινο Σταυρό, να το χαϊδέψω … Αλλά δεν
μπορώ …» Γίνεται σιωπή... διακοπή και η γυναίκα ξεσπάει σε
λυγμούς. Τα δάκρυα πλημμυρίζουν και τα δικά μας μάτια!
Ήταν σαν να διάβαζα εγώ το γράμμα αυτό … Τότε ο σύζυγός
της συνεχίζει το διάβασμα: «Αλλά δεν μπορώ! Μπορώ όμως
να σου παραχωρήσω την καρδιά μου, Κύριε, για «να γεννηθείς
ξανά» μέσα στη φάτνη της καρδιάς μου … Κύριε, ντρέπομαι,
γιατί δεν είναι καθαρή, αλλά το αίμα Σου το Άγιο, που δέχομαι
με μετάνοια, την καθαρίζει … Κύριε δεν θα έλθουν Μάγοι με
σμύρνα, χρυσό και λιβάνι, αλλά θα έλθουν τα λόγια μου, να
σου πουν ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Κύριε δέξου αυτό το μικρό δώρο που
σου κάνω. Είμαι τόσο πτωχή, δεν έχω τίποτα άλλο! Πάρε για
φάτνη την καρδιά μου, και πολλά … ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Και ήταν η
πρώτη φορά που κάναμε Χριστούγεννα με τον Χριστό στην
καρδιά μας!

Δεύτερη αληθινή ιστορία:
Χριστούγεννα 1997: Ο τότε Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Καλ-

λίνικος, έγραψε ένα άρθρο, που δημοσιεύθηκε στην «ΗΧΩ ΤΩΝ
ΑΙΘΕΡΩΝ» (Δεκ.1997). Τίτλος: «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ»: «Πόσοι
γνωρίζουν τον Ιησού, ως προσωπικό Σωτήρα και Κύριόν τους;».
Αναφέρουμε ελάχιστα: «Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι Αυτόν ου
περέλαβον». Τι τραγική σύμπτωση! Ένας Θεός να έλθει στη
γη, για να σώσει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να Τον αγνοεί!
… Άγνωστος είναι ο Χριστός για όλους εκείνους που ποτέ δεν
Τον πλησίασαν συνειδητά, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν
τη διδασκαλία Του …     Άγνωστος είναι ο Χριστός για τους αν-

θρώπους που λατρεύουν … τα κατώτερα ένστικτά τους, την
τσέπη τους και τα υλικά συμφέροντά τους και τις προτιμήσεις
των αδυναμιών τους. Για όλους όσοι δεν βλέπουν τίποτα
άλλο στη ζωή τους, εκτός από το χρήμα, το επάγγελμα, την
περιουσία και τον σαρκικό εαυτόν τους. Αλλά, Άγνωστος είναι
ο Κύριος για τους Χριστιανούς εκείνους που επιφανειακά θρη-
σκεύουν … Για τους τυπολάτρες … που συνδυάζουν θρησκευ-
τικότητα και συμφέροντα, ευσέβεια και σκληρότητα, πίστη και
φανατισμό, ηθική με χολή και φθόνο και κακεντρέχεια … Και
ακόμα Άγνωστος είναι ο Ιησούς για όλους εκείνους, που τιμή-
θηκαν με κάποιο υπεύθυνο αξίωμα και πολιτεύονται συνδυά-
ζοντας τη χάρη του Θεού με τις προσωπικές εγωιστικές αντι-
λήψεις τους, με τα εγωπαθή ατομικά τους συμφέροντα, με τη
στενοκαρδία και το λιβανωτό της φιλαυτίας, με την ικανοποίηση
παθών και αδυναμιών …Για όλους αυτούς ο Ιησούς παραμένει
ο Μέγας Άγνωστος. Τι κι αν «εφανερώθει εν σαρκί». Τι κι αν
ήλθε, ίνα «ποιήσει καινά τα πάντα» (Β’ Κορινθίους 5:17) …
Αυτοί μένουν δούλοι και αιχμάλωτοι των αδυναμιών τους. Και
τούτο, γιατί αγνοούν Τον Σωτήρα … Ποια θέση έχει στη ζωή
σου ο Σαρκωθείς Θεός; Κυβερνά την καρδιά σου; Κατευθύνει
τα βήματά σου; Εμπνέει την σκέψη σου; Είναι ο προσωπικός
σου Σωτήρας και Λυτρωτής; Εάν ναι, είσαι μακάριος. Εάν όχι,
μην παρατείνεις την πνευματική αυτή αυτοκτονία σου … Και
μην επιτρέψεις ποτέ στον εαυτό σου να είναι για σένα ο
Ιησούς ο Μέγας Άγνωστος, αλλά ο προσωπικός σου Λυτρωτής.
Θεός της ψυχής σου. Εάν το κάνεις, τότε θα νιώσεις όλο το
μεγαλείο και την ωραιότητα των Χριστουγέννων».

Αισθάνομαι προσωπικά ευγνωμοσύνη στον Κύριο Ιησού
Χριστό, γιατί ένας ιεράρχης, επιβεβαίωσε τα απλά λόγια μιάς
απλής νοικοκυράς, δέκα χρόνια αργότερα..., που μίλησαν στην
καρδιά μας και άλλαξαν τη ζωή μας!   

Ο κ. Καλλίνικος ξαναμιλάει σ’ εμάς και σήμερα, και ευχόμαστε
όλοι μας να ζητήσουμε τη Χάρη και το Έλεος του Κυρίου σ’
αυτές τις δύσκολες μέρες «των μνημονίων και αξιολογήσεων»
και να κάνουμε ως Αεροπορική οικογένεια Ευλογημένα Χρι-
στούγεννα, με τον

Χριστό στην καρδιά μας!!!

Γράφει ο 
Τάκης Καραθανάσης

Σμχος (Ο) ε.α.
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Μικρές Αγγελίες

Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυ-
σικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλω-
τών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξα-
τομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.

Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα 
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,

Κιν.: 6976-145135, 6947-693200, 
email: info@k-klaw.gr    web: www.k-klaw.gr

•Τελετές 
•Αποτεφρώσεις
•Μεταφορές από και προς το εξωτερικό
•Αίθουσες δεξιώσεων & παραμονής σορού
•Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία 

σε προσιτές τιμές

Νεοχωρίου 5, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310.523112 - 2310.531256

Κιν. 6973235407 - 6937193505

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

οίκος τελετών

�

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (έξοδα κηδείας,

βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, βοηθήματα θανάτου,μερίσμα-
τα κ.λπ.) ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235 Τηλ.: 210 6132022, κιν.: 6932065296

Φυσικοθεραπευτής
Άγγελος Ιωαν. Ράπτης

(υιός συναδέλφου ε.α.)
Πτυχίο BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSIOTHERAPY,

SALFORD UNIVERSITY, UNITED KINGDOM.
Εμπειρία από την μακρόχρονη εργασία 

στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Αγγλίας.
Δέχεται καθημερινά, κατόπιν συνεννόησης, στο πλήρες εξοπλισμένο 

φυσικοθεραπευτήριό του, καθώς και για κατ’ οίκον θεραπείες.
Συμβεβλημένος με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διευθύνση: Λομβάρδου 143-145 Αθήνα, 
(ισόγειο όπισθεν ΙΚΑ Λεωφ. Αλεξάνδρας).

Τηλ: 211 4104 753, 210 6427 402, Κιν: 693 2906 057
Emai: anra64@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 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@gmail.com

Δημόσια θέλω να δώσω συγχαρητήρια 
σε μία προσωπικότητα πολύ δραστήρια. 
αναφέρομαι στον συνάδελφο Μιχάλη Γκρίλλα, 
με την έξοχη ειδησεογραφική γραφίδα. 

Ανεβήκαμε μαζί τα σκαλοπάτια της Σχολής 
κι ενστερνιστήκαμε τις αξιακές αρχές αυτής. 
Καλός χαρακτήρας, επιμελής και φιλομαθής, 
έχαιρε εκτίμησης ιδιαίτερα υψηλής. 

Υπηρέτησε τ’ αντιαεροπορικά όπλα 
από εκτελεστικά και Διοικητικά πόστα. 
Σε Πτέρυγα εκπαίδευσης ως Υποδιοικητής, 
ξεδίπλωσε όλες τις αρετές της αγνής του ψυχής. 

Τα χρόνια πέρασαν, ήλθε η αποστρατεία˙ 
ο Μιχάλης με τον ανήσυχό του χαρακτήρα
και τη δημιουργικά καλπάζουσα φαντασία, 
βρήκε απασχόληση στη «Δημοσιογραφία».

Με ολοσέλιδα επίκαιρα δημοσιεύματα 
στην ΗΧΩ ... και άλλα αεροπορικά έντυπα 
μας ενημερώνει για τα εθνικά μας θέματα 
και άλλα σχετικά, αρκετά ενδιαφέρovτα. 

Με λεπτομέρειες για την υφαλοκρηπίδα, 
τη μοναδική μας διαφορά με την Τουρκία. 
Τη Στρατηγική και την Τακτική των αντιπάλων 
και την εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων. 

Εναέριος χώρος κι αιγιαλίτιδα ζώνη, 
Αποκλειστική Οικονομική (θαλάσσια) ζώνη, 
Διεθνείς Συνθήκες και το Δίκαιο των Θαλασσών, 
τα όρια και η δικαιοδοσία του F.I.R. Αθηνών. 

Η εξειδικευμένη αυτή κ.λπ. θεματολογία, 
προσθέτει κύρος και περίσσεια ακτινοβολία. 
Το διακριβωμένο διασταυρωτικά υλικό, 
Φιλτράρεται μεσ' από το δικό του ορθολογισμό. 

Πολλών στοιχείων η προέλευση είναι πρωτογενής 
και απαιτείται μόνο η προσέγγιση της πηγής. 
Η περαιτέρω παρουσίαση στην εφημερίδα 
γίνεται με ειδική δική του επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση η προσωπικότητά του 
αντανακλάται λαμπερά στη δραστηριότητά του. 
Εγγύηση αξιοπιστίας η συνείδησή του, 
που συμπλέει πάντα με την αγνότητα της ψυχής του. 

Τα κείμενά του εννοιολογικά προσιτά, 
διεγείρουν τα γνωστικά μας αντανακλαστικά. 
Η περιγραφική του προσέγγιση καθηλώνει, 
ενώ η ουσία σαφώς μας αποζημιώνει. 

Αγαπητέ Μιχάλη 
Έμπλεος αισθημάτων εκτίμησης και Τιμής, 
είμαι υπερήφανος που ένας συμμαθητής 
διαπρέπει, προβάλλοντας και τ' όνομά της Σχολής 
με την προσθήκη του στη θέση της υπογραφής. 

Αισθάνεσαι έντονα τη χαρά της δημιουργίας 
όταν είναι αποτέλεσμα δικής σου εργασίας. 
Η εσώψυχη σου ηθική ικανοποίηση, 
αυξάνει μεσ' από των αναγνωστών την εκτίμηση. 

ΕΥΓΕ 
Στον άνθρωπο που κινείται με ανθρωπιάς πυξίδα, 
στο χαμογελαστό «παιδί» με τη γνωστική δίψα, 
στον επιμελή και ακούραστο της πένας χειριστή, 
στον ιστοριοδίφη - ερευνητή και αναλυτή. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Για τις ειδησεογραφικές σου αναζητήσεις, 
που μετατρέπονται σ' ενδιαφέρουσες ειδήσεις. 
Γι' αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες,
με τις δικές σου έγκυρες υπογραφές και σφραγίδες.

(Δεκέμβριος, 2016) 

Σμηνάρχου (εα) Καμποσιώρα Γεωργίου 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

«ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ (εα) ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΡΙΛΛΑΣ»
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παραρτηματα

Θεσσαλονίκη

1. Με κάθε επισημότητα εορτάστηκαν στη Λάρισα τα
Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και τιμήθηκαν οι Ένοπλες
Δυνάμεις της χώρας για τη διαχρονική προσφορά τους
προς το Έθνος, τόσο σε περίοδο πολέμων όσο και στην
ειρήνη. Αρχικά τελέστηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου, στη συνέχεια ακολούθησε κα-
τάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης ενώ οι εκδηλώσεις
ολοκληρώθηκαν με δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν μέλη της ΕΑΑΑ/Παραρτή-
ματος Λάρισας ενώ στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος του
ΔΣ, Σγος ε.α Κων/νος Λιούτας.

2. Την Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε
ο επίσημος εορτασμός για τη μνήμη της προστάτιδας
του Πυροβολικού, μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας,
στην έδρα της 32 ΜΠΠ, στο στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΒ)
Μπουγά Παναγιώτη» παρουσία των θρησκευτικών, πολι-
τικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης. Την ΕΑΑΑ/Πα-
ράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος, Σγος ε.α
Κων/νος Λιούτας.

3. Στις 24 Νοεμβρίου 2016 η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματο-
ποίησε Ημερίδα με θέμα «Φυσική Κατάσταση και Ποιότητα
Ζωής Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων », στο αμφιθέατρο
του Στρατοπέδου «Στρατηγού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η αξιολόγηση και ο εμ-
πλουτισμός των γνώσεων για τη βελτίωση της φυσικής
κατάστασης και της ποιότητας ζωής των στελεχών με
στόχο την επαύξηση της επιχειρησιακής τους ικανότη-
τας.

Την εν λόγω εκδήλωση παρακολούθησαν, Πολιτικές
και Στρατιωτικές Αρχές, ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ της
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας.

4. Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποι-
ήθηκε στην 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) ημερίδα με θέμα
«Ισλάμ και Δύση».

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμή-
ναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, ενώ ομιλητές
ήταν ο πρώην Υπουργός και Διευθυντής του Ινστιτούτου
Διπλωματίας & Διεθνών Εξελίξεων, κ. Ανδρέας Ανδρια-
νόπουλος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
κ. Αστέριος Χουλιάρας και η συγγραφέας, κα. Σώτη
Τριανταφύλλου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο
πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Πτέραρχος (Ι)
Ιωάννης Γιάγκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κ.
Δημήτριος Ι. Παπαδημόπουλος, ο Επίτιμος Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος
Κλόκοζας, ο πρόεδρος και μέλη της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας.

5. Στις 18 Νοεμβρίου 2016 στο πλαίσιο του εορτασμού
για τα 190 χρόνια της Στρατιωτικής Μουσικής, η 1η
Στρατιά/EU-OHQ διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων στη

Λάρισα, με τη συμμετοχή των Στρατιωτικών Μουσικών
της 1ης Στρατιάς του Γ’ και Δ’ Σώματος Στρατού.  Το
πρωί της Παρασκευής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων η
Στρατιωτική Μουσική του Γ’ Σώματος Στρατού βρέθηκε
στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας και εντυπωσίασε το
κοινό με τον άψογο συντονισμό των μουσικών, ενώ το
χειροκρότημα ήταν θερμό από τους συγκεντρωμένους
Λαρισαίους. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη βραδινή
εκδήλωση - υπερθέαμα στο προαύλιο του στρατοπέδου
‘’Ν. Πλαστήρα’’. Εκεί και για περίπου 3 ώρες, οι στρα-
τιωτικές μπάντες της 1ης Στρατιάς, των Γ’ και Δ’ Σωμάτων
στρατού σε συνεργασία με το μουσικό σχολείο Λάρισας
και την καταπληκτική διμοιρία επιδείξεων της Σχολής
Μονίμων Υπαξιωματικών από τα Τρίκαλα, προσέφεραν
με τα μουσικά ακούσματα και την εμφάνισή τους το μο-
ναδικό για τα δεδομένα της πόλης καλλιτεχνικό υπερ-
θέαμα. Από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας παραβρέθηκαν
στις εκδηλώσεις ο πρόεδρος του ΔΣ και μέλη του Πα-
ραρτήματος. 

Χανιά

1.   Εορτές – Τελετές
α.  Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις εκ-

δηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου, που διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων. Κατάθεση στεφάνου, εκ μέρους των
Ενώσεων Αποστράτων ΕΔ, από τον Πρόεδρο του Πα-
ραρτήματος στο Ηρώο της πόλης των Χανίων, την 28η

Οκτωβρίου 2016, παρουσία των αρχών της πόλης. 
β. Ο Πρόεδρος, το ΔΣ και μέλη του Παραρτήματος

συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για
τον εορτασμό του Προστάτη της
ΠΑ, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που
διοργανώθηκαν από την 115 ΠΜ,
το Σάββατο 08 Νοε. 2016, στο
χώρο της  Μονάδος. 

γ. Η ΕΑΑΑ / Παράρτημά Χανίων
συνδιοργάνωσε από κοινού με
την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
την 115 Π.Μ. και το Δήμο Χανίων,
επιμνημόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνων στο «Μνημείο

Πεσόντων Αεροπορίας» της πόλης
Χανίων, στα πλαίσια του εορτα-

σμού του Προστάτη της Πολε-
μικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, την Δευτέρα 07 Νοεμ-
βρίου 2016 και ώρα 12.00. 

Στην τελετή χοροστάτησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Κυδωνίας & Αποκορώνου κ. Δα-
μασκηνός και παρευρεθήκαν οι
οικογένειες των πεσόντων Αε-
ροπορίας, οι Θρησκευτικές –
Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές
του τόπου μας και οι εν απο-
στρατεία συνάδελφοι μέλη του
Παραρτήματός μας.

Στέφανα κατατέθηκαν από εκπροσώπους των Αρχών
της πόλης, τον Δκτή 115 ΠΜ, τον Πρόεδρο του Παραρ-
τήματος και από εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.

2. Εκδρομές
Το Παράρτημα διοργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία

μονοήμερη εκδρομή 17 Νοεμ. 2016, στον Αρχαιολογικό
χώρο της  Αρχαίας Ελεύθερνας  και προσκύνημα  στην
Ιερά Μονή Αρκαδίου.  

3. Φιλανθρωπίες 

Με απόφαση του Δ.Σ συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό
από τα μέλη του παραρτήματος μας, το οποίο θα
διατεθεί για την παράθεση ενός πλήρους γεύματος στα
κεντρικά συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και
Αποκορώνου, κατά την διάρκεια των εορτών των Χρι-
στουγέννων.     

Απτχος (Ι) εα Αντώνιος Καμπιανάκης
Πρόεδρος 

Μαγνησία

-3 & 4 Δεκεμβρίου 2016 Διήμερη εκδρομή του Παραρ-
τήματος σε Εμπόριο Κοζάνης-Κλεισούρα-Καστοριά-Φλώ-
ρινα-Νυμφαίο

-6 Δεκεμβρίου 2016 Παρουσία του Δ.Σ. στις εκδηλώσεις
του εορτασμού του Πολιούχου Βόλου Αγ. Νικολάου

-8 Δεκεμβρίου 2016 Εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρα-
κτήρα (Gala) στη Λέσχη Αξιωματικών της 111 Π.Μ.

-14 Δεκεμβρίου 2016 Εθιμοτυπική επίσκεψη στην 1η
ΤΑΞΑΣ

-21 Δεκεμβρίου 2016 Καθιερωμένη εορταστική εκδή-
λωση για ανταλλαγή ευχών στα Γραφεία του Παραρτή-
ματος

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
ΛΟΓΩ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8

Δεκεμβρίου, στη Λέσχη Αξιωματικών της 111 Πτέρυγας

Μάχης, εκδήλωση από το Παράρτημά μας, με σκοπό να
συγκεντρωθούν χρήματα τα οποία θα διατεθούν για να
απαλύνουν τον πόνο συνανθρώπων μας τις Άγιες ημέρες
των Χριστουγέννων.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Σμήναρχος ε.α. κος
Βύρωνας Καρτσάνας, κατά τη διάρκεια της σύντομης
ομιλίας του, ευχαρίστησε θερμά τη Διοίκηση της 111
ΠΜ για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων και μέσων
καθώς και το προσωπικό της Λέσχης για την άψογη εξυ-
πηρέτηση. Εκείνο τόνισε που χρήζει ιδιαίτερης μνείας,
είναι η αθρόα προσέλευση συμμετεχόντων.

Ο Υποδιοικητής της Μονάδος, Σμήμαρχος (Ι) κος Ευάγ-
γελος Γκουτζούνης, στο σύντομο χαιρετισμό που απηύ-
θυνε, καθώς ο Διοικητής Σμήναρχος (Ι) κος Δημοσθένης
Γρηγοριάδης, απουσίαζε λόγω υπηρεσιακών αναγκών,
τόνισε ότι έτσι αναδεικνύεται το κοινωνικό πρόσωπο
της Πολεμικής Αεροπορίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, και
συμμετείχαν ενεργά στην επιτυχία της, πέραν της Διοί-
κησης της 111 ΠΜ, τόσο το Περιφερειακό Συμβούλιο
Μαγνησίας με εκπρόσωπο τον πρώην Πρόεδρο του Πα-
ραρτήματος και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου,
Αντιπτέραρχο ε.α. κο Γρηγόριο Ιγγλέση, όσο και ο Δήμος
Βόλου με εκπρόσωπο την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πο-
λιτισμού, κα Γεωργία (Γιούλη) Μποντού-Τοκαλή.

Χορηγοί της εκδήλωσης:

Οινοποιείο “¨ΤΟΚΑΛΗ”

Αγροτικός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου

“Η ΔΗΜΗΤΡΑ”

Κάβα Ποτών “ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ”

Κος Γούλας Απόστολος (Αμπελοπαραγωγός)
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παραρτηματα
Πάτρα

Θεσσαλονίκη

Την 20η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή το Παράρτημα
πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας
με δύο λεωφορεία. Απολαύσαμε το άγριο τοπίο της Ζήρειας,
προσκυνήσαμε στη Μονή Βλασίου  και δοκιμάσαμε γεύσεις
της τοπικής κουζίνας. Μια εκδρομή που άφησε άριστες εν-
τυπώσεις στα Μέλη μας.            

Την 21η Νοεμβρίου 2016 ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
στις εορταστικές εκδηλώσεις το Παράρτημα εκπροσώπησε
ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης και ο οποίος κα-
τέθεσε στεφάνι.

Την 7η Δεκεμβρίου 2016 έγινε στη Λέσχη του Παραρτή-
ματος η υποδοχή των νέων Αποστράτων Συναδέλφων με
την παράθεση δείπνου και παρουσία αρκετών Μελών μας.
Επίσης ο Πρόεδρος με ομόφωνη του Δ.Σ έδωσε τιμητική
πλακέτα στον διατελέσαντα Πρόεδρο Σμχο ε.α Χρήστο
Πανταζή για την προσφορά του στο Παράρτημα και στον
Επγο ε.α Νικόλαο Κωτσάκη για την ευγενή χορηγία τους πί-
νακες ζωγραφικής που κοσμούν την Λέσχη μας.

Την 8η Δεκεμβρίου 2016 ο Πρόεδρος του Συλλόγου Απο-
φοίτων ΣΤΥΑ Σμχος ε.α Δημήτριος Φαλτάιτς και Μέλη του

Δ.Σ επισκεύθηκαν το Παράρτημα με σκοπό την ενημέρωση
των Μελών του Συλλόγου για θέματα οικονομικά, συντα-
ξιοδοτικά και ενοποίησης των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ.

Την 13η Δεκεμβρίου 2016 στις Εκδηλώσεις Μνήμης για
τα 73 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα από τους
Γερμανούς κατακτητές μετά από πρόσκληση του Δήμου
Καλαβρύτων το Παράρτημα εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης ο Αντιπρόεδρος Ασμχος ε.α
Χρήστος Ζάγκλας και ο Γραμματέας Ασμχος ε.α Μιχάλης
Σαρδελής. 

•21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΜΑΜΕΩΝ ΚΑΙ

ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ /ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ
Μετά από πολυετείς προσπάθειες των Ενώσεων Απο-

στράτων, έγινε δεκτό το αίτημα για την θέσπιση της “Ημέρας
του Αποστράτου/Βετεράνου” από το ΥΠΕΘΑ και εκδόθηκε
από το ΓΕΕΘΑ Πάγια Διαταγή, όπου μεταξύ των άλλων κα-
θορίζεται, όπως ο “Εορτασμός της Ημέρας του
Αποστράτου/Βετεράνου”, να πραγματοποιείται στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων για τον “Εορτασμό της Ημέρας των Ενό-
πλων Δυνάμεων” την 21 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Στα πλαίσια του εορτασμού, το Δ.Σ. του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ,  προσκάλεσε τους συναδέλφους
στην αίθουσα εκδηλώσεων (Γ. Θεοχάρη 2 & Τσιμισκή}, την
Δευτέρα 21 Νοε 2016 από 09.00 έως 12.00, για ανταλλαγή
απόψεων για τα θέματα που μας απασχολούν,  όπου προ-
σφέρθηκε  καφές και αφεψήματα  δ ω ρ ε α ν.

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ  και αρκετά μέλη παρέστησαν στην επίσημη δο-
ξολογία στον Ι.Ν. Παναγίας Δεξιάς, 

Το βράδυ διοργανώθηκε από τον Στρατηγό Δκτή Του
Γ΄Σ/Σ. ειδική εκδήλωση στη ΛΑΦΘ κατά την οποία τιμήθηκαν
απόστρατοι βετεράνοι

•ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι το Παράρτημα Θεσσαλονίκης /

ΕΑΑΑ θα οργανώσει εντός του Ιανουαρίου 2017, τελετή
βράβευσης τέκνων και εγγονών των μελών της, που

Α. ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016
Β. ΕΠΕΤΥΧΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ ΤΟ 2016
Γ. ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ ΣΤΗΝ Β’ & Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-
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•ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αντίγραφο του Πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
2. Βεβαίωση της Σχολής στην οποία να φαίνεται η ημε-

ρομηνία εγγραφής 
3. Αντίγραφο του Απολυτηρίου ή του αποδεικτικού προ-

αγωγής που θα εμφαίνεται ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των
μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η σχέση
συγγένειας μέλους – βραβευομένου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω
κατηγοριών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 15 Ια-
νουαρίου 2017, στα Γραφεία του Παραρτήματος, Γ. Θεοχάρη
2 & Τσιμισκή

•ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το Δ.Σ του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ στην
17η Τακτική συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την συγ-
κρότηση συντονιστικών επιτροπών των εθελοντικών ομάδων
που δραστηριοποιούνται, στα πλαίσια προηγουμένων απο-
φάσεων και με σκοπό την ενδυνάμωση των δεσμών με την
κοινωνία, αλλά και μεταξύ των μελών, καθώς και την
ανάδειξη της δυνατότητας κοινωνικής προσφοράς της Π.Α.
αποδεχόμενοι  την αναγκαιότητα ανάπτυξης του εθελοντι-
σμού. 

Α. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΣΜΧΟΣ ε.α.ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Β. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΕΠΓΟΣ  ε.α. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΧΣΤΗΣ Δ.Σ. 
Γ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΓΟΣ ε.α. ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
Δ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΕΠΓΟΣ ε.α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ε. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΓΟΣ (ΥΙ) ε,α,  ΓΚΟΥΡΝΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οι συντονιστές των  Εθελοντικών  Ομάδων  θα έχουν τα-
κτικές συναντήσεις με το Δ.Σ.  σχετικά με τον    προγραμμα-
τισμό των  δράσεων, οι οποίες θα υπόκεινται στην έγκριση
του Δ.Σ. Παράλληλα το Δ.Σ με αποφάσεις του μπορεί να
αναθέτει τη διοργάνωση δράσεων στις Ομάδες.

Παραμένει ο στόχος για τη διεύρυνση της στελέχωσης
των Εθελοντικών Ομάδων και με  μέλη που θα δείχνουν
ενδιαφέρον συμμετοχής.
Με απόφαση του Δ.Σ   συγκροτούνται  και άλλες Εθελοντικές
Ομάδες με διάφορες  δράσεις.να αναδεικνύουν την δυνα-
τότητα κοινωνικής προσφοράς  

•ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
15 Νοε 2015 - 15 Νοε 2016. Ένας χρόνος πέρασε από

την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη
των νέων Δ.Σ της ΕΑΑΑ και των Παραρτημάτων.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ.
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης εκφράζουμε για μια ακόμη
φορά τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους αγαπητούς
συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους, που μεταφράστηκε
σε ψήφους , και αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα και την
ευκαιρία να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών .

Η προσπάθεια συνεχίζεται και η εμπειρία πλέον του ενός
χρόνου που πέρασε, μας κάνει ακόμη πιο υπεύθυνους, για
να υποσχεθούμε ότι

«τα καλύτερα έρχονται».
Ασμχος ε.α Αθαν. Δανιηλίδης Πρόεδρος
Σγός ε.α Κωνστ. Λασπίδης Αντιπρόεδρος
Σγος ε.α Νικολ. Μυλώσης Γραμματέας
Επγός ε.α. Συμεών Γιαννακίδης Ταμίας
Επγός ε.α.Γεωργ. Χριστίδης Δχστής

•Την Πέμπτη 24 Νοε 2016 και ώρα 12.00, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης/ΕΑΑΑ   κλι-
μάκιο του ΣΑΣΤΥΑ με επικεφαλής τον Πρόεδρό κ. ΦΑΛΤΑΙΤΣ
ενημέρωσε τα μέλη μας για τα τρέχοντα θέματα που μας
απασχολούν (οικονομικά, συνταξιοδοτικά, νομικής φύσης
κλπ), τις εξελίξεις για την ενοποίηση των Σχολών Υπαξιω-
ματικών (ΣΙΡ, ΣΤΥΑ,ΣΥΔ), τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι
τώρα, καθώς και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν για
την προβολή και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας

Οι συνάδελέδωσαν  μαζικά το παρόν στην σημαντική συ-
νάντηση αυτή, κατά την οποία είχαν  την ευκαιρία να διατυ-
πώσουν τις ανησυχίες μας για όσα βιώνουμε σήμερα και
όσα προβλέπονται ή εικάζουμε ότι θα συμβούν στο μέλλον

και να πάρουμε έγκυρες απαντήσεις στις απορίες μας.

•ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2016
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στην

113 Πτέρυγα Μάχης, Αεροδρόμιο Μίκρας , ο επίσημος εορ-
τασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρ-
χάγγελου Μιχαήλ.

Στην τελετή παραβρέθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης , και αντιπροσωπεία Μελών,
ενώ ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Δανιηλίδης κατέθεσε
στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων.

•ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ)

Με τη συμμετοχή περίπου 110 ατόμων, πραγματοποιήθηκε
την 20 Νοε 2016 η ημερήσια εκδρομή που οργάνωσε το
Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ.

Πρώτος σταθμός η πόλη της Καστοριάς, η Αρχόντισσα
της Λίμνης, όπου μετά το προσκύνημα στην Παναγία Μαυ-
ριώτισσα, οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία για ένα περίπατο
στην όχθη της λίμνης μέσα σε μια ειδυλλιακή ομιχλώδη
ατμόσφαιρα και να απολαύσουν  τον καφέ τους, 

Δεύτερη στάση στην Ιερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας,
όπου έγινε ξενάγηση από την Ηγουμένη Ευφραιμία , για το
ιστορικό της Μονής και την προσφορά της στους εθνικούς
αγώνες και στην Ορθοδοξία .

Οι εκδρομείς κατέληξαν στο Εμπόριο Κοζάνης όπου γευ-
μάτισαν σε τοπική ταβέρνα.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν η υποδοχή από χορευτικά συγ-
κροτήματα του Συλλόγου Αγίου Χριστοφόρου «Ο ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και του Συλλόγου Ποντίων Αναρράχης που
χόρεψαν τοπικούς χορούς και άναψαν το κέφι . 

Μετά το γεύμα ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ
των πεσόντων και θανόντων αεροπόρων στον Ι.Ν. του
Αγίου Μηνά, ξενάγηση και προσκύνημα και προσφορά καφέ
και τοπικών προϊόντων από τον Σύλλογο Γυναικών Εμπορί-
ου.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Υπτχο ε.α Κο Κωτσιδη , Πρόεδρο
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για τη
θερμή υποδοχή στο Εμπόριο και την οργάνωση των εκδη-
λώσεων, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τον  Σύλλογο
Γυναικών Εμπορίου

Η επιστροφή βρήκε τους εκδρομείς να εκφράζουν στο
σύνολο σχεδόν την ικανοποίηση τους και το αίτημα για νέα
εξόρμηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης ευχαριστεί όλους όσους
συμμετείχαν στην εκδρομή και είμαστε βέβαιοι ότι κάθε
φορά θα υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερη
οργάνωση.

•ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΑΣ
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Παράρτημα Θεσσα-

λονίκης της ΕΑΑΑ προγραμματίζει την διοργάνωση ημερίδας
σχετική με την καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση οίνου
και τσίπουρου για συναδέλφους παραγωγούς μικρής κλί-
μακας, αλλά και για όσους συναδέλφους επιθυμούν να εμ-
πλουτίσουν τις γνώσεις τους και να συμμετάσχουν στην οι-
νογνωσία και οινογευσία.

Οi συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν
από ειδικούς οινολόγους που θα τους βοηθήσουν να ξε-
κλειδώσουν τα μυστικά του οίνου και του τσίπουρου.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον Επγό (ΤΥΟ)
ε.α. ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Δχστή στο e-mail: eaaathessaloniki@ya-
hoo.gr Τηλ. 2310264459, 2310261321 (Δευτέρα- Παρασκευή,
10:00 – 13:00) κιν. 6983 501125

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν e-mail με
επιβεβαίωση για τη συμμετοχή τους, την ημερομηνία διε-
ξαγωγής, τη θεματολογία, κλπ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΕΑΑΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ   21/11 ΗΜΕΡΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΝΑΜΕΩΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11 ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ – ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/12 ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Σγος Ν.ΜΥΛΩΣΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ Ε.Δ. ΣΤΡΑΤΟΠ. ΝΤΑΛΙΠΗ Ασμχος ΑΘ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Σγος Ν.ΜΥΛΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12 ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΣΑΣ & ΑΔΙΣΠΟ Ασμχος ΑΘ.  ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Σγος  Κ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας

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

Επικήδειοι λόγοι

•Σγός (ΤΟΠ) Κωνσταντίνος Πλέτσας
Γεννήθηκε το 1962 στην Κυπαρισσία Μεσ-
σηνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1978
(30η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
2006.
Ήταν παντρεμένος πατέρας μίας κόρης.
Απεβίωσε στις 29-11-2016 στο Κοιμητήριο
Κυπαρισσίας.

•Ασμχος (ΤΗΓ) Γεώργιος Επισκόπου
Γεννήθηκε το 1942 στο Θαυμακό Φθιώτι-
δας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1974
(26η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κορι-
τσιών. Η κηδεία έγινε στις 4-12-2016
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Θαυ-

μακό Φθιώτιδας. 

•Σμχος (ΙΓΥ) Σταμάτης Γκλεζάκος
Γεννήθηκε το 1936 στην Αρεόπολη Λα-
κωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954
(28η ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου
και μίας κόρης. Η κηδεία έγινε στις 7-12-
2016 στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης Ατ-
τικής.

•Επγος (ΤΑΤ) Γεώργιος Στάικος
Γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1955 (7η Σειρά ΣΜΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1975.
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία έγινε στις

8-12-2016 στο Κοιμητήριο Αγίας Παρα-
σκευής Αττικής.

•Ταξχος (Ι) Αθανάσιος Χατήρας
Γεννήθηκε το 1937 στο Μεσολόγγι. Ει-
σήλθε στην Αεροπορία το 1956 (30η Σειρά
ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου
και μίας κόρης. Η κηδεία έγινε στις 10-
12-2016 στο Κοιμητήριο Οξυλίθου Κύμης
Ευβοίας.

•Ασμχος (ΤΥ) 
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος
Γεννήθηκε το 1936 στην Καλλονή Ναυ-
πακτίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956

(7η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1986.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κορι-
τσιών. Απεβίωσε στις 11-12-2016 στο
251 ΓΝΑ.

•Σμχος (ΥΑΔ) 
Κωνσταντίνος Δημητριάδης
Γεννήθηκε το 1944 στο Μελίσσι Γιαννι-
τσών. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1964
(ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 2004.
Η κηδεία έγινε στις 14-12-2016 στο Κοι-
μητήριο Μελισσίου Γιαννιτσών.

Αξιότιμοι κύριοι κυρίες, 
Με την παρούσα επιστολή θα επιθυ-

μούσα να εκφράσω τις εγκάρδιες Ευχαρι-
στίες μου προς το Ιατρικό και Νοσηλευτικό
ανθρώπινο δυναμικό της Β Ορθοπεδικής
Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αε-
ροπορίας και ιδιαιτέρως στον Σμχο (ΥΙ) Δ.
Παπαδόπουλο, Τομεάρχη Χειρουργείων
ΓΝΑ. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας της
συζύγου μου Αλεξάνδρας από 10/10/16
έως 17/10/16 μετά από χειρουργική επέμ-
βαση στο γόνατο, διαπίστωσα ότι στη συγ-
κεκριμένη κλινική υπάρχει ένα άριστα
επιστημονικά καταρτισμένο ιατρικό προσω-
πικό, το οποίο παρά τις καθημερινές αντιξο-
ότητες στο δυσμενές περιβάλλον που έχει
διαμορφωθεί τα τελευταία έτη, διακρίνεται
για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθους και
καθήκοντος προς τον συνάνθρωπο. Ιδιαί-
τερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον
θεράποντα ιατρό της συζύγου μου Σμχο (ΥΙ)
Δ. Παπαδόπουλο ο οποίος με το ήθος του
χαρακτήρα του και τον επαγγελματισμό που
τον διακρίνει, εφαρμόζει αριστοτεχνικά την

επιστημονική και ιατρική του γνώση στην
θεραπεία των ασθενών του. Αισθάνομαι την
ανάγκη να τονίσω ότι σε όλη την διάρκεια
αποκατάστασης της υγείας της συζύγου
μου βρισκόταν δίπλα της και επέδειξε εξαι-
ρετικό ζήλο, υπομονή και κατανόηση προ-
σπαθώντας να μας επιλύσει κάθε απορία
μας. Ως αποτέλεσμα του υψηλού επιπέδου
της επιστημονικής του κατάρτισης Είναι το
γεγονός της ταχείας και ομαλής εξέλιξης
της αποκατάστασης του κάτω άκρου της
συζύγου μου αμέσως μετά την επέμβαση.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προ-
ϊσταμένη του Νοσηλευτικού  Προσωπικού
Ασμχο (ΥΝ) Α. Καρυδάκη, το Νοσηλευτικό
και το λοιπό προσωπικό της Κλινικής για το
ήθος την ευγένεια, τον επαγγελματισμό και
το ζεστό χαμόγελο που προσέφεραν στην
σύζυγο και στους οικείους μου, δημιουρ-
γώντας ένα ανθρώπινο, αξιοπρεπές περι-
βάλλον στους χώρους του Νοσοκομείου. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δημήτριος Δήμου
Σμήναρχος ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Αξιότιμοι κύριοι κυρίες
Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσα να εκφράσω τις ευχαριστίες

μου από καρδιάς προς το Ιατρικό και Νοσηλευτικό ανθρώπινο δυναμικό
της Β' Ορθοπαιδικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,
διευθυντής της οποίας είναι ο Σμχος (ΥΙ) Δημ. Παπαδόπουλος. 

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου από 21/3/2016 έως 29/4/2016,
έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, διαπίστωσα ότι στη συγκεκριμένη
κλινική υπάρχει ένα άριστα επιστημονικά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό
το οποίο παρά τις αvτιξoότητες που προκύπτουν καθημερινά, διακρίνεται
για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθους και καθήκοντος. 

ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το θεράποντα ιατρό μου
Επγο (ΥΙ) Iωάvνη Παππαδά, ο οποίος με το ρηξικέλευθο του χαρακτήρα
του, εφαρμόζει αριστοτεχνικά πρωτοποριακές μεθόδους στους ασθενείς
του, χαράζοντας νέους δρόμους στην Ιατρική Επιστήμη. Οφείλω να
ομολογήσω ότι σε όλη τη διάρκεια αποκατάστασης του τραυματισμού

μου, βρισκόταν δίπλα μου και έδειχνε εξαιρετικό ζήλο σε κάθε μου
ανάγκη και απορία γιο το πρόβλημα μου. Θεωρώ ότι διακρίνεται για το
υψηλό επίπεδο των γνώσεων και της κατάρτισής του, καθώς μέσα από
τις τεκμηριωμένες υποδείξεις του για πλήρη ίαση, έχει συμβάλλει κα-
θοριστικά στην καλή εξέλιξη της αποκατάστασης του τραυματισμού
μου. Έπειτα από 7 μήνες επίπονης προσπάθειας, πλέον στέκομαι στα
πόδια μου και περπατάω χωρίς βακτηρίες, γεγονός που έχει ανυψώσει
αρκετά το ηθικό μου. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την προϊσταμένη του Νοσηλευτικού
προσωπικού Ασμχο (ΥΝ) Αθ. Καρυδάκη, το Νοσηλευτικό και το λοιπό
προσωπικό της Κλινικής για την ευγένεια, το ήθος, τον επαγγελματισμό,
την καλοσύνη και το ζεστό χαμόγελο που προσέφεραν τόσο σε μένα
και τους οικείους μου, όσο και σε όλους τους ασθενείς και τους
συνοδούς τους, δημιουργώντας τα εχέγγυα για μια όσο το δυνατόν
καλύτερη και αξιοπρεπή διαμονή. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Στέφανος Τσοτάκος 

Eυχαριστήριο
Αισθάνομαι μέσα απ' τα βάθη της

καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλη την
Επιστημονική Ιατρική Ομάδα της Επεμ-
βατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ και
ιδιαίτερα τον Διευθυντή της Σμχο (ΥΙ)
Κ. Κωνσταντίνο Λάγιο οι οποίοι διακα-
τεχόμενοι από υψηλό αίσθημα επαγ-
γελματικής ιατρικής ευθύνης και κα-
τόπιν διάγνωσης, επενέβησαν άμεσα
και χειρουργικά σε διαπιστωθείσα σο-
βαρή πάθησή μου με εξαιρετική επι-
τυχία και αποτελέσματα. 

Σμηναγός ε.α.
Γεώργιος Βουγιούκας

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

& ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

... που η τύχη τα 'φερε κι έχετε απαθανα-
τισθεί στις πλάκες που είναι γύρω γύρω
απ' αυτό το Μνημείο 

Που μ' αυτή την γιορτή της μνήμης και το
συναπάντημά όπως πολύ σωστά το λένε
εδώ στην Κρήτη, ήλθατε κοντά μας και πε-
τάτε γύρω μας κι αυτή η δική σας αύρα μας
φέρνει αναμνήσεις κι αναμνήσεις. 

Σε λίγο αυτή η γιορτή τελειώνει κι εσείς
θα ξαναπάτε πίσω εκεί, που σε χώρους μα-
κρινούς και μαγικούς κάνετε τις διακοπές
σας και ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ να δώσετε χαιρετι-
σμούς και στους άλλους Συμμαθητές και
Συναδέλφους που χάθηκαν από άλλα Αερο-
δρόμια σε άλλα μέρη αλλά και στον ΙΚΑΡΟ
και στον Σωκράτη και στον ΘΑΛΗ στον ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΗ και στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και σ' αυτά τα
λιοντάρια που με τα στήθη τους θωράκισαν
τις ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ και σ' αυτούς που με χέρια
και με δόντια πολέμησαν στον ΜΑΡΑΘΩΝΑ

και στην Σαλαμίνα για να σώσουν τους Έλ-
ληνες και τον πολιτισμό μας μα και στον
ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ και τον Στρατό του και
στον ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΒΑΚΗ και σε όλους αυτούς
που μας λευτέρωσαν το 1821 κι Αυτούς
που έκαναν αθάνατα την Γέφυρα της Αλα-
μάνας και το Χάνι της Γραβιάς και την Ιερή
Πόλη του Μεσολογγίου και στον ΔAΣΚAΛO-
ΓlANNH και τους ΟΜΟΙΟΥΣ του και τους ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥΣ του 12-13 και στους
πολεμιστές του 20-22 και σ' Αυτούς που
μας έκαναν υπερήφανους με το έπος του
1940 και σε όλους Αυτούς που με την δου-
λειά τους φρόντισαν για την Προκοπή μας
'και τον Πολιτισμό μας. 

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΤΕ ΟTl ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΛΑΜΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΣ

Παναγιώτης Τσιριγώτης 
ταξίαρχος (Ι) ε.α.

Η εταιρεία ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2009

και δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση

οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών

κάθε μεγέθους, επιβατηγών και μοτοσυ-

κλετών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμ-

βάνει την διεκπεραίωση της ανακύκλωσης

και οριστικής διαγραφής του οχήματός σας

χωρίς καμία επιβάρυνσή σας, με αποστολή

στην διεύθυνση/έδρα σας όλων των παρα-

στατικών διαγραφής.

Η παραλαβή του οχήματος γίνεται ανέξοδα

και με μέσα της εταιρείας (εντός Αττικής

μόνο). Η παράδοση του οχήματος στο χώρο

της εταιρείας (από τον ιδιοκτήτη), αμείβεται

επιπρόσθετα.

Η διάθεση των (υφισταμένων) μεταχειρι-

σμένων ανταλλακτικών γίνεται στις χαμη-

λότερες τιμές της αγοράς, με ιδιαίτερη έκ-

πτωση επί των αναγραφομένων σε ανάλογα

site (π.χ. car.gr ) για όλο το προσωπικό της

ΠΑ (στρατιωτικό & πολιτικό), μέσω της «θυ-

γατρικής» εταιρείας OIKANO Car Parts IKE.

Κατάλογος με τα διαθέσιμα προς πώληση

ανταλλακτικά αναμένεται να δημοσιευθεί

μέσω της ιστοσελίδας μας (www.oikano-

carparts.gr) στο άμεσο μέλλον, ενώ στην

παρούσα φάση οι ενδιαφερόμενοι δύνανται

να απευθύνονται στα σχετικά τηλέφωνα

της εταιρείας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατό-

τητα αποστολής των αιτουμένων ανταλλα-

κτικών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Aμφότερες οι εταιρείες ανήκουν/ επο-

πτεύονται από απόστρατο προσωπικό της

ΠΑ, ενώ η θέση τους απεικονίζεται στο

GOOGLE MAP (ως Οικολογική Ανακύκλωση

Οχημάτων & ως OIKANO Car Parts).

Λοιπά στοιχεία:

Σωτηρίου Α. Τρακοπούλου Ι. ΕΠΕ (ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ)

Οικολογική Ανακύκλωση Οχημάτων

Ανακύκλωση / Απόσυρση / Ανταλλακτικά

Οχημάτων (αυτοκίνητα-φορτηγά-δίκυκλα )

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Θέση ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ

ΤΚ 19300, ΤΘ 50046

Τηλ.: 210-5584525 & 210-5584483, 

FAX : 210-5584526

Κιν. : 6983 523287, 6978 983547 

& 6983 508490

web:www.oikano.gr, email:info@oikano.gr

Για την εταιρεία Οικολογική 

Ανακύκλωση Οχημάτων

Δημήτρης Δίελας Ταξχος ε.α. (Μ)

Εκπρόσωπος & Διαχειριστής

Δημήτρης Αδαμόπουλος Ταξχος ε.α (Μ)

Εκπρόσωπος & Διαχειριστής

OIKANO Car Parts IKE - Ανταλλακτικά 

Αυτοκινήτων

Αχαρναί, Δεκελείας 195, ΤΚ 13677 

Τηλ. : 210-2405810 & 210-2465970, 

FAX : 210-2476349

Κιν. : 6971 945335, 698 3 523347

web : www.oikano-carparts.gr, 

email : info@oikano-carparts.gr

Για την εταιρεία OIKANO Car Parts

Δημήτρης Δίελας Ταξχος ε.α (Μ)

Δημήτρης Αδαμόπουλος Ταξχος ε.α (Μ)

Μπουντής Αθανάσιος Σγός ε.α. 

Εκπρόσωπος & Διαχειριστής

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΔΕΗΣΗ 

ΤΩΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΤΗΣ 115 Π.Μ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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ΑΡΘΡΑ

Στην περασμένη εορτή της ΠΑ το Παράρτημα Μεσσηνίας
με τίμησε και με έστειλε ως αντιπρόσωπό του και

ομιλητή, σε επιμνημόσυνη τελετή που έγινε στο Γύθειο
από τη Δημοτική Αρχή του τόπου προς τιμήν των
Λακώνων  πεσόντων Αεροπόρων.

Η διοργάνωση της τελετής με εξέπληξε ευχάριστα σε
σημείο συγκίνησης. Παρευρέθηκαν όλες οι πολιτικές και
στρατιωτικές αρχές του τόπου, αλλά και αντιπροσωπείες
από όλα τα σχολεία, με πιο ενθουσιώδη τα  νήπια και τα
παιδιά του δημοτικού.

Ο τρόπος που απήγγελαν τους στίχους προς τους
προγόνους τους, πριν την κατάθεση του στεφάνου, η
σοβαρότητά τους και η προσήλωση στο μνημείο των
πεσόντων αεροπόρων, αλλά και η υπόκλιση προς αυτό
μετά την κατάθεση, έδειχνε ότι τα παιδιά αυτά, παρόλο
το νεαρό της ηλικίας τους καταλάβαιναν τι έκαναν και
γιατί το έκαναν. Η όλη εκδήλωση που έγινε από πολιτικές
αρχές για να τιμήσουν τα αδικοχαμένα τέκνα του τόπου
τους με έβαλε σε σκέψεις και κάποιους αναγκαίους συ-
νειρμούς.

Όταν την ημέρα της γιορτής της ΠΑ ένας τόπος σύσ-
σωμος τιμά την εορτή της ΠΑ και τους πεσόντες αερο-
πόρους, τι κάνει αντίστοιχα το εν ενεργεία και αποστρατεία
προσωπικό της ΠΑ;

Οι συσχετισμοί είναι δυστυχώς απογοητευτικοί. Παρόλο
που έχω ξαναπεί τις απόψεις μου για το θέμα αυτό και
ίσως να είμαι αρκετά επικριτικός, αλλά πόσοι από εμάς
δεν γνωρίζουν ποιόν έχει προστάτη της η ΠΑ. Μόνο τον
Αρχάγγελο Μιχαήλ έχει ή και τον Γαβριήλ, ή και τους
δύο μαζί; Λοιπόν η ΠΑ επέλεξε μόνο τον Αρχάγγελο Μι-
χαήλ ως προστάτη της, δεν ξέρω το γιατί αλλά είναι
ένα θέμα που μπερδεύει. Το μπέρδεμα γίνεται εντονότερο
από την απουσία εκπαίδευσής μας και στην εν γένει αν-
τιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. 

Και εξηγούμαι. Από όσο θυμάμαι στη ΣΙ δεν μας είπαν

ποτέ κάτι για τον προστάτη της ΠΑ. Ποιός είναι, τι
σημαίνει να έχει το Σώμα της Πολεμικής Αεροπορίας
αυτόν τον ‘’Προστάτη’’ και πώς αυτό βιώνεται στην κα-
θημερινή μας δραστηριότητα; Πώς αυτό κοινωνείται
στην οικογένεια και στον κόσμο; Αλλά και μετά την ΣΙ,
στις Μονάδες, στα Επιτελεία δεν υπάρχει κάποια ‘’βιω-
ματική υπενθύμιση’’ όλων αυτών. Επίσης θεωρώ ση-
μαντικό τη συμμετοχή των οικογενειών στην εορτή. Δυ-
στυχώς και εδώ υπάρχει  πρόβλημα αφού κυρίως συμ-
μετέχει μόνο το προσωπικό της ΠΑ, χωρίς συζύγους και
χωρίς τα παιδιά τους.

Νομίζω λοιπόν ότι εφόσον θέλουμε να έχουμε θρη-
σκευτικό προστάτη θα πρέπει να δίνεται  και η ανάλογη
βαρύτητα στο θέμα, από τις Σχολές όπου μπαίνουν οι
βάσεις των νεοεισερχομένων στην ΠΑ, αλλά και στη συ-
νέχεια με προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλους
τους Σχηματισμούς, ώστε στο τέλος να δημιουργηθεί η
απαραίτητη παράδοση για το θέμα και να πάψει να αντι-
μετωπίζεται απλώς σαν μια υποχρέωση άπαξ του έτους.

Η άλλη διάσταση της «ελλιπούς» μας εκπαίδευσης
στον τομέα αυτό έχει να κάνει με τις τιμητικές εκδηλώσεις
στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων και στρατιωτών
της χώρας μας με καταθέσεις στεφάνων, από τον κ. Αρ-
χηγό μέχρι τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές. Γι’ αυτό το
θέμα υπάρχει κάποια επιμορφωτική δραστηριότητα στους
χώρους της ΠΑ; Μαθαίνουμε για τους πεσόντες αερο-
πόρους μας, πότε και πως έδωσαν τη ζωή τους για την
πατρίδα μας ή παραμένουμε στην ανάλυση μόνο των
ατυχημάτων ως απαραίτητο επακόλουθο της ασφαλείας
των πτήσεων; Εντρυφούμε στους ήρωες, τους τιμούμε
γνωρίζοντάς τους ή θυμόμαστε μόνο τα ‘’σφάλματα’’
που οδήγησαν στην υπέρτατη θυσία;

Εντέλει αποκτούμε συνείδηση Έλληνα αεροπόρου
που έχει ως πρότυπα τους ήρωές του και προστάτη
τους Αγγέλους του; ‘Η είμαστε μια ‘’πολεμική μηχανή’’

που γιορτάζει με ημερήσιες διαταγές, αεροπλάνα, επι-
δείξεις και αναμνηστικά, μόνο το σόου χωρίς την απαι-
τούμενη παράδοση, την ανάλογη εμβάθυνση, περίσκεψη
και οικογενειακή συμμετοχή;

Ένα παρεμφερές με τα παραπάνω θέματα ‘’ελλιπούς
εκπαίδευσης’’ είναι και η αναφορά μου στην ομιλία που
έκανα στο Γύθειο για το ρητό που έχει στο έμβλημα της
η ΣΙ, το χορικό των αρχαίων Λακαιδεμονίων «Άμμες δε
γ΄ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες». Επ΄ ευκαιρίαν της
ομιλίας λοιπόν  έψαξα για το ρητό και έμαθα ότι στην
αρχαιότητα στις μεγάλες Λακωνικές εορτές το λόγο
άρχιζε πρώτος ο χορός των γερόντων που έψελνε στη
νεοελληνική  “Εμείς είμασταν κάποτε ρωμαλέοι νέοι”.
Στον παραπάνω λόγο τότε ο χορός των ανδρών απαν-
τούσε, επιδεικτικά ˙Εμείς είμαστε τώρα, αν θέλετε δοκι-
μάστε˙. Στη συνέχεια το λόγο λάμβανε ο χορός των
παίδων που δήλωναν ως υποσχετικό όρκο το ˙Εμείς
όμως θα γίνουμε πολύ καλύτεροί σας˙. Όρκο, που
κρατούν όλοι οι πεσόντες Αεροπόροι και που εμείς ως
απόγονοί τους τιμούμε την ιστορία τους. Αυτό το ρητό
το έχει υπερήφανα στο σήμα της η ΣΙ αλλά σε εμένα
τουλάχιστον δεν διδάχτηκε ποτέ. Το ομολογώ με αίσθημα
ντροπής, πως έπρεπε να γίνω συνταξιούχος για να μάθω
πότε και ποιοι λέγανε αυτόν τον ‘’όρκο’’.

Η εκδήλωση στο Γύθειο μου επιβεβαίωσε πως υπάρχει
ανάγκη να δημιουργηθεί μια ισχυρή παράδοση στην ΠΑ
που θα της επιτρέψει να λειτουργεί ως μια πραγματική
οικογένεια και μου έδειξε πως όσο υπάρχουν κοινότητες
που τιμούν τους πεσόντες ήρωές τους και μαθητές που
σέβονται τους προγόνους τους υπάρχει ακόμα ελπίδα
για τον τόπο αυτόν. 

Χρόνια Πολλά! 

Οι πρόσφατες δηλώσεις, απειλές και προκλήσεις του
Τούρκου προέδρου κ. Ταγίπ Ερντογάν, ότι τα παράκτια

νησιά και 18 βραχονησίδες ανήκουν στην Τουρκία είναι
λάθος. Είναι μη ρεαλιστικές. Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν
ότι ο Τούρκος πρόεδρος αμφισβητεί την Συνθήκη της Ει-
ρήνης της Λωζάνης. Η ιστορία των νησιών αυτών μετά των
νησίδων τους αναφέρεται σε γραπτές ιστορικές πηγές που
δηλώνουν ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Πελάγους
στην προ Χριστού περίοδο κατοικούσαν Έλληνες.

Κατά τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν περίοδο κατακτήθηκαν
τα νησιά αυτά από τους Ρωμαίους και στην συνέχεια
υπήρξε διαδικασία μετάβασής τους στο κράτος του Βυζαν-
τίου τον 8ο αιώνα.

Το έτος 1204 διαλύθηκε το Βυζάντιο και οι Βενετοί
καθώς και οι Λατινικές δυνάμεις κατέκτησαν όλες τις νη-
σιώτικες και παράκτιες περιοχές.

Το έτος 1533 οι Οθωμανοί
κατέκτησαν τα νησιά και ο
σουλτάνος Σουλεϊμάν Α’ τα
οργάνωσε με αποτέλεσμα να
γίνουν διοικητική περιφέρεια
του Οθωμανικού κράτους, το
λεγόμενο ΣΑΝΤΖΑΚΙ της
Ρόδου.

Το έτος 1912 η Ιταλία κατέ-
κτησε τα νησιά του Σαντζακίου, τα οποία ονόμασε «Ιταλικά
νησιά του Αιγαίου» εκτός της Ικαρίας και του Καστελόρι-
ζου.

Στις 15-28 Δεκεμβρίου 1915 το Καστελόριζο κατέλαβε
η Γαλλία ως προγεφύρωμα των πολεμικών της επιχειρή-
σεων και το έτος 1920 τα παραχώρησε στην Ιταλία. Η πα-
ράδοση έγινε την 1η Μαρτίου 1921. Το έτος 1920 στις 28
Ιουλίου και 10 Αυγούστου στη Σερβία υπογράφηκε η Συν-
θήκη Ειρήνης μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας, η οποία
στα πρώτα άρθρα της αναφέρει ότι η Ιταλία παραιτείται
υπέρ της Ελλάδας όλων των δικαιωμάτων και τίτλων των
κατεχομένων παρά αυτής νησιών του Αιγαίου Πελάγους
ήτοι: Αστυπάλαια, Χάλκη μετά της νησίδας Λιμνιώνα, Κάρ-
παθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος,
Λειψούς, Σύμη και Κω ακθώς και τις εξαρτημένες νησίδες
τους.

Μόνο η νήσος Ρόδος και οι εξαρτημένες νησίδες της θα
παραμέινουν υπό την κυριαρχία της Ιταλίας. Στις 24 Ιου-
λίου 1923 στην πόλη της Ελβετίας Λωζάνη συνήλθαν τα

κράτη για να συζητήσουν και να επικυρώσουν τη Συνθήκη
Ειρήνης: Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ελ-
λάδα, Ρουμανία, Σέρβο-Κροάτο-Σλοβενικό Κράτος (Γιουγ-
κοσλαβία), Σοβιετική Ένωση και Τουρκία.

Διαπνεόμενες, υπό του αυτού πόθου όπως τερματίσουν
την εμπόλεμο κατάσταση του 1914 που συντάραξε την
Ανατολή, μερίμνησαν όπως αποκαταστήσουν τις μεταξύ
των σχέσεις φιλίας και εμπορίου αναγκαίας δια κοινή ευη-
μερία. Με τη Συνθήκη αυτή ρυθμίστηκαν τα διάφορα εδα-
φικά και διπλωματικά προβλήματα που ανέκυψαν μετά τη
λήξη του Α’ Π. Πολέμου και την ελληνοτουρκική σύρραξη

που κράτησε ως το 1922. Τα κυριό-
τερα θέματα ήταν: Παραίτηση της
Τουρκίας από κάθε δικαίωμα στα
Δωδεκάνησα υπέρ της Ιταλίας, ο
καθορισμός των ελληνοτουρκικών
συνόρων στον Έβρο και η υποχρέ-
ωση της Ελλάδας να μην εγκατα-
στήσει ναυτικές βάσεις σε Χίο,
Μυτιλήνη, Σάμο και Ικαρία. Η Συν-
θήκη Ειρήνης της Λωζάνης κυρώ-

θηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 11 Φεβρουαρίου
1924, ακολούθησε η τουρκική κυβέρνηση στις 31 Μαρτίου
1924, καθώς και οι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας,
Ιταλίας και Ιαπωνίας στις 6 Αυγούστου του 1924.

Η Συνθήκη αυτή καθόριζε τα σύνορα της Τουρκίας με
την Ελλάδα και την ανταλλαγή πληθυσμού μεταξύ των
μετά από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η
Συνθήκη αυτή αντικατέστησε την ήδη υπάρχουσα Συνθήκη
των Σεβρών. Ο λόγος ήταν η συνέπεια του τουρκικού πο-
λέμου κατά των συμμάχων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου,
με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Καθόριζε
επίσης τα θαλάσσια όρια στις νήσους και στις νησίδες που
είναι σε απόσταση μικρότερη των 3 ναυτικών μιλίων από
την ασιατική ακτή να παραμένουν υπό τουρκική κυριαρχία.

- Στις 30 Μαΐου 1913, υπογράφηκε η Συνθήκη του Λον-
δίνου, η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ των βαλκανικών
συμμάχων (Βουλγαρία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Σερβίας)
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έμεινε γνωστή και ως

Βαλκανό-Τουρκική Συνθήκη.
- Στις 13 Φεβρουαρίου 1944 εφαρμόστηκε το άρθρο 5

της Συνθήκης του Λονδίνου σε ότι αφορά στην κυριαρχία
της Ελλάδας επί των νήσων και νησίδων της Ανατολικής
Μεσογείου εκτός των νήσων Ίμβρου, Τενέδου και των

Λαγουσών (Μαυρυών). 
- Στις 8 Μαΐου 1945 άρχισε η βρετανική στρατιωτική κα-

τοχή της Δωδεκανήσου, η οποία έληξε στις 31 Μαρτίου
1947.

- Η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα συν-
δέεται με τις ακόλουθες ημερομηνίες:

1. Στις 27 Ιουνίου 1946 στο Παρίσι αποφασίστηκε από
τους Υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και της Σοβιε-
τικής Ένωσης, η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελ-
λάδα.

2. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1946 στο Παρίσι για τη Συνθήκη
Ειρήνης με την Ιταλία εγκρίθηκε ομόφωνα η παραχώρηση
όλων των νήσων του Αιγαίου Πελάγους στην ελληνική επι-
κράτεια.

3. Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 στο Παρίσι ανάμεσα στις
νικήτριες δυνάμεις και στην Ιταλία επικυρώθηκε η παρα-
χώρηση στην Ελλάδα από την Ιταλία των νησιών της Δω-
δεκανήσου και των εξαρτωμένων νησίδων(βραχονησίδες).
Από αυτα είχε παραιτηθεί η Τουρκία υπέρ της Ιταλίας με
τη Συνθήκη της Λωζάνης. Τα ακριβή όρια είχαν καθοριστεί
με τη Σύμβαση της Άγκυρας (4-1-1932) μεταξύ Ιταλίας-
Τουρκίας και στις 28 Δεκεμβρίου 1932 υπέγραψαν οι εκ-
πρόσωποί των.

4. Στις 31 Μαρτίου 1947 η βρετανική στρατιωτική διοί-
κηση παρέδωσε επίσημα τη Δωδεκάνησο στην Ελλάδα.

5. Στις 9 Ιανουαρίου 1948 έγινε δημοσίευση στο Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για την προσάρτηση
της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Είχε αναδρομική ισχύ από
28-10-1947.

6. Στις 7 Μαρτίου 1948 έγινε η επίσημη πανηγυρική τε-
λετή της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Κατόπιν των
ανωτέρω Συνθηκών Ειρήνης και διεθνούς δικαίου πρέπει
να γνωρίζει ο ανιστόρητος πρόεδρος της γείτονας χώρας
ότι η Δωδεκάνησος και οι εξαρτώμενες νησίδες (βραχονη-
σίδες) είναι τμήμα του ελληνικού Κράτους, και όχι να εκ-
δηλώνεται προκλητικά εναντίον μας και να αμφισβητεί τη
Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης για λόγους εσωτερικής κα-
τανάλωσης προς τον τουρκικό λαό.

Η εορτή της ΠΑ και οι Αναγκαίοι Συνειρμοί Γράφει ο
Θεόδωρος Πετριτσόπουλος

Υπτχος (Ι) ε.α. 

Γράφει ο 
Βλαχογιάννης Σεβαστός

Επσγός ε.α. 9η σειρά ΣΤΥΑ

Η Δωδεκάνησος τμήμα του ελληνικού κράτους

Στις 7 Μαρτίου 1948 έγινε η

επίσημη πανηγυρική τελετή της

ενσωμάτωσης της Δωδεκανή-

σου
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Οι Τούρκοι άρχισαν να αμφισβητούν στην πράξη την
Ελληνικότητα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

στο τέλος της δεκαετίας του 1960. Τότε, παράλληλα με
τις δηλώσεις επισήμων, ακόμη και του τότε πρωθυπουργού
Ντεμιρέλ ότι δεν κατανοούν το γεγονός ότι τα νησιά
αυτά ανήκουν στην Ελλάδα ενώ απέχουν λίγα χιλιόμετρα
από τις ακτές τους, (ο Ερντογάν με τις εκμυστηρεύσεις
καρδιάς που επικαλείται τελευταία, έρχεται δεύτερος)
προέβαιναν και σε αθρόες παραβιάσεις του εθνικού μας
εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας
κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας την πολεμική τους αερο-
πορία που δημιούργησαν με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και
των Αμερικανών. Αγνοούν, βέβαια, ότι και οι ακτές τους
ήταν Ελληνικές από αρχαιοτάτων χρόνων προτού κατα-
ληφθούν από τους Οθωμανούς μετά την άλωση της
πόλης. Έτσι το βάρος για την αντιμετώπιση της απειλής
έπεσε στις πλάτες της πολεμικής μας αεροπορίας όπως
συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Οι ακριβείς όμως στόχοι των Τούρκων για τον διαμελισμό
του Αιγαίου φάνηκαν το 1974, κατά τη διάρκεια της ει-
σβολής στην Κύπρο, όταν εξέδωσαν την γνωστή ΝΟΤΑΜ
714 η οποία όριζε μια γραμμή που ξεκινούσε από το
στόμιο τού Εύρου, κατέβαινε ακολουθώντας τον 25ο με-
σημβρινό μέχρι τη Μήλο και από εκεί προς τα Ανατολικά
από τα Νότια της Καρπάθου (συνοδευτικός χάρτης). Κάθε
αεροσκάφος που έτεμνε τη γραμμή αυτή, ακόμη και η
Ολυμπιακή προς Σάμο και Κω, θα έπρεπε να αναφέρει
στα Τουρκικά ραντάρ. Η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα στην
παράνομη και αυθαίρετη αυτή ενέργεια με την έκδοση
της ΝΟΤΑΜ 1157, με την οποία ορίζονταν ως επικίνδυνη
η περιοχή Ανατολικά της γραμμής της ΝΟΤΑΜ 714, απο-
κόπτοντας έτσι, κάθε επικοινωνία της Τουρκίας κατά τον
άξονα Ανατολή-Δύση. Μετά την πάροδο περίπου πέντε
χρόνων και με τη μεσολάβηση του ICAO και της ΙΑΤΑ οι
Τούρκοι προέβησαν στην άρση της ΝΟΤΑΜ 714. Ταυτό-
χρονα, διέκοψαν και την υποβολή σχεδίων πτήσεως από
τα στρατιωτικά τους αεροσκάφη που μέχρι τότε υπέβαλλαν
κανονικά. Η Ελλάδα προέβη, επίσης, στην άρση της
ΝΟΤΑΜ 1157.

Κατά την περίοδο ισχύος των υπόψη ΝΟΤΑΜ, άρχισαν
και οι Ε/Τ διαπραγματεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων
μετά από πιέσεις και του ICAO. Οι Τούρκοι ζητούσαν τη
μετατόπιση των ορίων του FIR Αθηνών αρχικά πάνω από
τα νησιά με τη δικαιολογία ότι
τα όρια πάνω από τα ραδιοβοη-
θήματα θα καθορίζονταν καλύ-
τερα, παραγνωρίζοντας το γε-
γονός ότι το VOR/DME παρέχει
απόσταση και διόπτευση οπου-
δήποτε πάνω από την ισχύουσα
οριογραμμή του FIR. Επίσης, ζη-
τούσαν μια ζώνη αναγνωρίσεως
αεραμύνης που συνέπιπτε (τυχαία;) με τα όρια της ΝΟΤΑΜ
714. Σε αντιπρόταση δική μας τα όρια να κείνται εκατέρωθεν
της της γραμμής FIR, έστω και σε ποσοστό 40/60 υπέρ
τους, διαφωνούσαν.

Πέρα από το διμερές επίπεδο, οι Τούρκοι άρχισαν να
ασκούν πιέσεις προς τη χώρα μας και μέσω του ΙCAO-
NATO για τη μεταβολή των ορίων του FIR και των ορίων
των περιοχών Έρευνας/Διάσωσης. Στην προσπάθειά τους
αυτή οι Τούρκοι είχαν την αμέριστη συμπαράσταση των
οργανισμών αυτών. Αυτό συνέβαινε με αποκλειστική ευ-
θύνη των τότε κυβερνήσεων 1981-1989. Θα ενθυμούνται
οι παλαιοί τους εναγκαλισμούς του τότε πρωθυπουργού
μας με τους δικτάτορες Χόνεκερ και Γιαρουζέλσκι του
τότε συμφώνου της Βαρσοβίας, καθώς και με τον αυτουργό
της δολιοφθοράς και κατάρριψης του αεροσκάφους της
PANAM στο Λόκερμπι, Γκαντάφι. Οι ενέργειες αυτές που
γίνονταν για λόγους εσωτερικής πολιτικής είχαν τραγικό
αντίκτυπο για τη  χώρα μας στις σχέσεις μας με τη
συμμαχία που ανήκαμε και προ παντός στον ICAO που
ήταν τοις πάσει γνωστό ότι Δυτικοκρατείτο. Η πλέον απα-
ράδεκτη ενέργεια της κυβέρνησης εκείνης της εποχής
ήταν και η δήλωση του πρωθυπουργού ότι οι τότε
Σοβιετικοί καλώς έπραξαν όταν κατέρριψαν το Κορεατικό
τζάμπο με τους 290 επιβάτες πάνω από τα νησιά Σαχαλίνη
το 1983, διότι, δήθεν, έκανε κατασκοπία! Ο ισχυρισμός
ήταν απολύτως ψευδής καθώς οι Ρώσοι, που ανέλαβαν
την εξουσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής ένωσης,
παραδέχτηκαν το τραγικό λάθος τους  ότι εξέλαβαν την
πτήση αυτή ως το Αμερικανικό πολυκινητήριο που πετούσε
400  μίλια μακριά. Ο συντάκτης της τραγικής εκείνης δή-

λωσης θα έπρεπε να ήταν παρών κατά τη φραστική
επίθεση που δέχτηκε ο Έλληνας πρόξενος στο Μοντρεάλ
από τον Κορεάτη πρέσβη για να αντιληφθεί το μέγεθος
της ασύνετης εκείνης δήλωσης.  

Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, η πρώτη Τουρκική προσπάθεια
ήταν η μεταβολή των ορίων Έρευνας/Διάσωσης που
έγινε με τη δημοσίευση και αποστολή στο ΝΑΤΟ ενός
χάρτη που χώριζε το Αιγαίο στη μέση κατά το πρότυπο
της ΝΟΤΑΜ 714. Η πρόταση συνοδευόταν από με τη δι-

καιολογία, δήθεν, για να καλύψουν το κενό που άφηνε η
αποχώρησή μας από τη στρατιωτική δομή της συμμαχίας
(άλλη μια ασύνετη πράξη που έγινε για λόγους συναι-
σθηματικούς και μας ανάγκασε να τρέχουμε για να άρουμε
το veto των Τούρκων που αντιτίθενταν στην επανένταξή
μας). Η πρόταση συζητήθηκε στα πλαίσια μιάς συνάντησης
της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας Έρευνας/Διάσωσης
(RCAG) στο Παρίσι όπου συμμετείχε και Έλληνας αντι-
πρόσωπος. Η πρόταση απορρίφθηκε εύκολα, παρά τη
λυσσώδη αντίδραση του Βρετανού προέδρου, επειδή
ήταν εντελώς αστήρικτη αλλά και χάρις στην παρέμβαση
του Αμερικανού αντιπροσώπου ο οποίος μας υποστήριξε
στο επιχείρημά μας ότι ήταν αντίθετη με τις διατάξεις
του ICAO και του NATO.

Κατά τον συντονισμό των
ασκήσεων του NATO που συμ-
μετείχαμε, οι Τούρκοι, εκμεταλ-
λευόμενοι και το αρνητικό κλίμα
που περιγράψαμε, κατάφερναν
να μεταβάλλουν τις αρχικές προ-
διαγραφές και να αφαιρούν τη
συμμετοχή της Λήμνου που θε-
ωρούν αποστρατικοποιημένη,
καθώς και την απόσταση των

περιοχών των ασκήσεων από τα νησιά μας παραβιάζοντας
το εύρος του εθνικού μας εναέριου χώρου των 10ΝΜ.

Ομοίως, κατάφερναν οι Τούρκοι να αφαιρούν από τα
νατοϊκά σχέδια περιοχές που εμφάνιζαν την Ελλάδα να
ασκεί έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στο FIR της Αθήνας
σε περιόδους έντασης/πολέμου.

Το ίδιο κλίμα επικρατούσε και στα πλαίσια του ICAO
όπου, για να προωθήσουν οι Τούρκοι τις παράνομες επι-
διώξεις τους εγκατέστησαν γραφεία στο αρχηγείο του
οργανισμού στο Μοντρεάλ. Στα πλαίσια αυτά, κατάφεραν
να ψηφιστεί διάταξη που όριζε ότι θα μπορούν να έχουν
συμμετοχή στον καθορισμό περιοχών ελέγχου στο Αιγαίο.
Επίσης κατάφεραν να αποτρέψουν Ελληνική πρόταση
μετατόπισης ενός αεροδιαδρόμου να διέρχεται πάνω
από τη Λήμνο. Επιπλέον, υπέβαλαν δήλωση ότι δεν ανα-
γνωρίζουν τα όρια του FIR της Αθήνας που, ως γνωστόν,
καθορίστηκαν με Περιοχικές Συμφωνίες του 1952 και
1958 και με δική τους σύμφωνο γνώμη.

Μια από τις πιο σοβαρές αιτίες προστριβών με την
Τουρκία είναι και η άρνησή τους να υποβάλλουν σχέδια
πτήσης για τις πτήσεις των στρατιωτικών τους αεροσκαφών.
Την άρνησή τους αυτή τη στηρίζουν στο άρθρο 3d της
Σύμβασης το οποίο πράγματι αναφέρει ότι η Σύμβαση
δεν θα έχει εφαρμογή στα κρατικά αεροσκάφη. Παραλεί-
πουν, όμως να αναφέρουν ότι στο ίδιο άρθρο, η Σύμβαση
αναφέρει ότι τα κρατικά αεροσκάφη θα φροντίζουν (shall
have due regard) για την ασφάλεια των πολιτικών αερο-
σκαφών και το γεγονός ότι από την πρώτη Γενική Συνέλευση
ο ICAO εξέδωσε την Απόφαση (RESOLUTION) περί «Συντο-

νισμού μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής
εναέριας κυκλοφορίας» η οποία επανεκδίδεται ανελλιπώς
σε κάθε Γενική Συνέλευση, ανά τριετία και αναφέρει τα
ακόλουθα:

Ο τελικός στόχος του  ICAO είναι η πλήρης ενσωμάτωση
της πολιτικής και τα στρατιωτικής εναέριας κυκλοφορίας
όπως επιβάλλει η κοινή χρήση του χώρου και των ραδιο-
βοηθημάτων από τα αεροσκάφη αυτά και ότι μέχρι την
επίτευξη του στόχου, τα κρατικά αεροσκάφη δεν θα
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, την ομαλότητα και την
αποτελεσματικότητα των πολιτικών αεροσκαφών και,
κατά το πρακτικώς δυνατόν, θα συμμορφώνονται με τους
κανόνες αέρος του παραρτήματος 2 της Σύμβασης. Το
Παράρτημα 2, προβλέπει την υποβολή σχεδίου πτήσεως
για σκοπούς παροχής πληροφοριών πτήσεως, ενημέρωσης
αεραμύνης και Έρευνας/Διάσωσης σε περίπτωση απώλειας
επικοινωνίας. Μάλιστα, το Περιοχικό σχέδιο Ευρώπης/Με-
σογείου προσθέτει «κατά το μέγιστο πρακτικώς δυνατόν».

Είναι ευνόητο ότι ο ICAO εξαιρεί τα κρατικά αεροσκάφη
για να προστατεύσει τα αδύναμα, κυρίως, κράτη από
τυχόν κακή χρήση της Σύμβασης η οποία παρέχει πολλά
προνόμια στις αεροπορικές εταιρείες για την προαγωγή
της αεροπλοΐας. Η μη υλοποίηση μέχρι τώρα της απόφασης
οφείλεται στα κράτη που διαθέτουν αεροπλανοφόρα τα
οποία θέλουν να δρουν ανενόχλητα στα διεθνή ύδατα
και τα οποία συμβαίνει να είναι παντοδύναμα. Ας σημειωθεί
ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν το 30% του προϋπολογισμού του
ICAO. Παρόλα αυτά, ο αμερικανικός στόλος, όταν επιχειρεί
στο FIR μάς παρέχει κάποια ενημέρωση σε αντίθεση με
τους Τούρκους. Και να ληφθεί υπόψη ότι οι Αμερικανοί
διαθέτουν τέτοια μέσα αποφυγής σύγκρουσης που μπο-
ρούν πράγματι να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις της Από-
φασης του Οργανισμού.  

Αυτές είναι οι διατάξεις του ICAO που αφορούν τη συμ-
μόρφωση των κρατικών αεροσκαφών με τους κανόνες
αέρος και δεν θα ήταν αυτές που ερμηνεύουν οι Τούρκοι.
Φαντάζεται κανείς τι θα συνέβαινε αν κάποιος στρατιωτικός
διοικητής αποφάσιζε να μην εφαρμόζουν τον ΚΟΚ τα
στρατιωτικά οχήματα; To ίδιο και χειρότερο θα συνέβαινε
για τα αεροσκάφη αν ληφθούν υπόψη οι πολλαπλάσιες
ταχύτητες των αεροσκαφών. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι,
ακόμα και Έλληνες, ελάχιστοι ευτυχώς, που πρεσβεύουν
το αντίθετο.   

Για την αντιμετώπιση των Τουρκικών προκλήσεων κατά
τα δώδεκα συνολικά χρόνια που είχα την ευθύνη για την
εναέρια κυκλοφορία και Έρευνα/Διάσωση από πλευράς
ΓΕΑ, είχα την αμέριστη συμπαράσταση της διεύθυνσης
Α3 αλλά και ολόκληρης της ηγεσίας. Πολύτιμη βοήθεια
είχαμε επίσης και από την Επιτροπή Αεροναυτιλίας και
Εναέριου χώρου που ιδρύθηκε με φροντίδα της ΥΠΑ και
τη συμμετοχή του ΥΠΕΞ (ελπίζω να λειτουργεί ακόμη). Οι
διαπιστώσεις μου από τις εμπειρίες όλα αυτά τα χρόνια
είναι ότι χρειάζεται μεγάλη υπομονή και προσπάθεια για
να αντιμετωπίζεις τους Τούρκους διότι πρόκειται για λαό
της Ανατολής που απέχει πολύ από τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα. Έτυχε να παρατηρήσω ιδίοις όμμασι Τούρκους
να ανταλλάσσουν σημειώματα, εν ώρα συσκέψεως με
επιλήσμονα υπάλληλο του ICAO, να αντιδράσω σε δήλωση
Τούρκου εκπροσώπου σε σύσκεψη του ΝΑΤΟ ότι η Κύπρος
δεν θα πρέπει να ενταχθεί στο EUROCONTROL, οργανισμό
για την ασφάλεια της αεροπλοΐας, διότι δήθεν ασκεί τρο-
μοκρατία και να αντιμετωπίσω Τούρκους που εκλιπαρούσαν
εκπροσώπους του ΝΑΤΟ να λάβουν θέση υπέρ τους. Χα-
ρακτηριστική η έκφραση εκπροσώπου για Τούρκο υπάλληλο
ΥΠΑ «poor Akdemir”!    

Θα αναρωτηθεί κανείς τι επέτυχαν οι Τούρκοι μετά τα
πενήντα αυτά χρόνια έντονων πιέσεων προς τη χώρα
μας και τους διεθνείς οργανισμούς; H απάντηση είναι,
τίποτα ή σχεδόν τίποτα, αν εξαιρέσουμε την καταπόνηση
που υφίστανται τα πληρώματα μαχητικών αεροσκαφών
που φέρουν όλο το βάρος αυτής της κατάστασης. Επιμέ-
νουν όμως οι Τούρκοι και θα συνεχίσουν μέχρι να βρουν
την κατάλληλη ευκαιρία όπως συνέβει με την Κύπρο. Ο
Γάλλος φιλόσοφος και πολιτικός Μοντεσκιέ ( Montesquieu,
1689-1755) έλεγε ότι οι Τούρκοι, προκειμένου να υιοθε-
τήσουν μια φαεινή ιδέα θα πρέπει να την υποστούν χίλιες
φορές. Θα μπορούσε να λεχθεί το ίδιο και όταν πρόκειται
να αποβάλουν οι Τούρκοι μια παρόμοια ιδέα. Συνεπώς θα
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πάρα πολλά
χρόνια να ζούμε με την κατάσταση αυτή και να μην χα-
λαρώνουμε επ’ ουδενί.

ΤΟΥΡΚΙΑ -

Πενήντα χρόνια Αυθαιρεσίες στο Αιγαίο
Από τον 

Ράγγο Γεώργιο
Σμήναρχο ε.α.

ΑΡΘΡΑ

Επιμένουν όμως οι Τούρκοι και

θα συνεχίσουν μέχρι να βρουν

την κατάλληλη ευκαιρία όπως

συνέβει με την Κύπρο


