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Ο Πρόεδρος και το ΔΣ/ΕΑΑΑ εύχονται
σε όλη την αεροπορική οικογένεια
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Η Ε.Α.Α.Α ΑΛΛΑΖΕΙ
Επιβάλλεται η βοήθεια
και η υπομονή όλων μας

25η Μαρτίου 1821
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

«Ελευθερία ή θάνατος»
Τ’ αθάνατο μήνυμα του 1821

Α

ισθήματα θαυμασμού και ευγνωμοσύνης οφείλουν
σήμερα όλοι οι Έλληνες στους ένδοξους μαχητές
του ιερού αγώνα του ‘21.
Ο παλμός και η φλόγα των αγωνιστών αυτών για την
ελευθερία αποτελεί από τις σημαντικότερες και ενδοξότερες πτυχές της μακραίωνης ιστορίας του ελληνισμού.
Οι ήρωες του 1821 αξιοποίησαν την ανεξάντλητη
δεξαμενή της αρχαιότητας με όλους τους τρόπους. Οι
ήρωες αυτοί δεν είχαν αμφιβολία περί της ιστορικής
συνέχειας του Ελληνισμού.
Ο ήρωας που διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην επανάσταση του 1821 και ονομάστηκε ο πατέρας της νίκης
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (ο γέρος του Μοριά) σε
ομιλία το 1838 στην Πνύκα έλεγε: «Εις τον τόπο τον
οποίο κατοικούμε, κατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες,
από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και λάβαμε το
όνομα τούτο. Εις τον τόπο τούτο όπου εγώ πατώ σήμερα, πατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό
άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι
άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Δεν
έχουμε ελπίδα από τους ξένους, ότι κάνουμε μονάχοι
μας. Φωτιά και τσεκούρι σ’ αυτούς που προσκυνάνε».
Παρέλαβε τους άοπλους και τους εξόπλισε.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το νέο Δ.Σ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 15/11/2015 ανέλαβε επισήμως
τη λειτουργία της Ένωσης την 01/02/2016.
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε
μέλους του νέου Δ.Σ. έχουν ως ακολούθως:
-Σπύρος Καββούρης – Πρόεδρος
-Ιωάννης Κολοβός – Αντιπρόεδρος
-Ιωάννης Κρανιάς – Διευθύνων Σύμβουλος
-Κων/νος Αναγνωστάκης – Γραμματέας
Υπεύθυνοι Πνευματικού Κέντρου και Εκδρομών:
-Σμχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
-Σμχος ε. α. Δημήτριος Φαλτάιτς
Υπεύθυνος Γραφείου Μελετών και Οικονομικού και
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος :
-Σμχος ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς
Υπεύθυνος έκδοσης Η.τ.Α. και επιμέλειας ιστοσελίδας:
Σγος ε.α Νικόλαος Βούλγαρης
Συντακτική Επιτροπή:
-Υπτχος ε.α. Ιωάννης Κολοβός
-Σμχός ε.α. Αθανάσιος Πάνος
-Ασμχος ε.α. Κων/νος Αναγνωστάκης
-Σγος ε.α Νικόλαος Βούλγαρης
Υπεύθυνος Συντήρησης Κτιρίων – Πολυκατοικίας:
-Σγος ε.α Νικόλαος Βούλγαρης

Συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Το ειρηνικό πρόσωπο της αεροπορικής μας ισχύος»

ΣΕΛ.2

Υπεύθυνος Γραφείο Οικιστικού:
-Υπτχος ε.α Ευστράτιος Σκλήρης
(εκτός Δ.Σ – εθελοντική συμμετοχή)
Υπεύθυνος Γραφείου Υγειονομικών Θεμάτων
και Κοινωνικής Συμπαράστασης:
-Σμχος ε.α Ηλίας Σβάρνας
-Επγος ε.α. Γεώργιος Γονατάς
(εκτός Δ.Σ – εθελοντική συμμετοχή)
Με την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. έγινε πλήρως
κατανοητό ότι υπάρχει η διάθεση για αλλαγή σελίδας
στην Ένωση και μία πρώτη ένδειξη ήταν η κοινή συνεδρίαση με τα προεδρεία των Παραρτημάτων αφενός και
αφετέρου με τα προεδρεία όλων των Αεροπορικών
Συλλόγων – Συνδέσμων Αποφοίτων ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ όπου
επισημοποιήθηκε η καταρχήν αλλαγή φιλοσοφίας όσον
αφορά τις σχέσεις της Ένωσης με τα Παραρτήματα και
τους υπόλοιπους Συλλόγους – Συνδέσμους.
Απόρροια αυτής της αλλαγής φιλοσοφίας ήταν η απόφαση για συνδιοργάνωση με όλους του Συλλόγους –
Συνδέσμους ( ύστερα από πρωτοβουλία του Προέδρου
του ΣΑΣΙ Απτχου (Ι) ε.α κ. Ευάγγελου Γεωργούση) ημερίδας
με θέμα «Η Κοινωνική προσφορά της Π.Α» για την οποία
πληροφορίες θα διαβάσετε σε άλλη στήλη.
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Η ζωή στην ΕΑΑΑ επαρχίας
ΣΕΛ.16

Έκδοσης Ταυτοτήτων Μελών και
Καρτών Ελευθέρας Εισόδου ΣΕΛ.2
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EKΔΟΤΗΣ
Σπυρίδων Καβούρης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Το ειρηνικό πρόσωπο της αεροπορικής μας ισχύος»

Η

ΕΑΑΑ, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑΣΥΒΕΤΑ), ο Επιστημονικός Σύλλογος
Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ), ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής
Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Α-ΣΣΑΣ), ο Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών
Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), ο Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών
Διοικητικών (ΣΑΣΥΔΑ) και ο Σύλλογος Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων
(ΣΑΙΡ), υιοθετώντας πρόταση του Προέδρου του ΣΑΣΙ Απτχου (Ι) ε.α. Ευάγγελου
Γεωργούση , διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - Το ειρηνικό πρόσωπο της αεροπορικής μας ισχύος»
την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 18:30 στο Πολεμικό Μουσείο.
Σκοπός της Ημερίδας είναι να αναδείξουμε και να τιμήσουμε το έργο που
προσφέρει η ενεργός ΠΑ στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, γιατί θεωρούμε
ότι αποτελεί υποχρέωσή μας και καθήκον, να αναδεικνύουμε την προσφορά
του προσωπικού της ΠΑ αλλά και των ΕΔ, που πέρα από την κύρια επιχειρησιακή
αποστολή τους, συνεισφέρουν πολύ σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες στον
Ελληνικό Λαό, 365 ημέρες τον χρόνο, σε κάθε στιγμή του 24ώρου, ακόμη και
σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
Τα αντικείμενα που θα καλυφθούν εστιάζονται κυρίως στην Αεροπυρόσβεση,
στις Αεροδιακομιδές Ασθενών και στην Έρευνα-Διάσωση, αλλά περιλαμβάνουν
επίσης και άλλους τομείς όπως Αερομεταφορές Μοσχευμάτων, Διασώσεις
Ναυαγών, Απεγκλωβισμούς Σεισμοπαθών, Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών,
Έλεγχο Θαλάσσιας Ρύπανσης, Ενίσχυση Απόρων, Διάσωση Αποκλεισμένων,
Ρίψη Εφοδίων, Εκχιονισμό Δρόμων, Επιτήρηση Δασών, καθαρισμό Ακτών,
Παροχή Μετεωρολογικής Υποστήριξης, Αιμοδοσία και Υγειονομική Φροντίδα

Νέα σύνθεση Ανωτάτου
Αεροπορικού Συμβουλίου

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΑΑΣ, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4
Μαρτίου 2016.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές
και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 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 τηλέφωνα 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 συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

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)

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
28/3/2016 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 6/4/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Οδηγίες Έκδοσης Ταυτοτήτων Μελών
και Καρτών Ελευθέρας Εισόδου
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας πληροφορούμε ότι η ΕΑΑΑ εφαρμόζει νέο σύστημα μηχανοργάνωσης το οποίο βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο υλοποίησης
του. Αν και δεν έχει παραδοθεί το όλο έργο η ΕΑΑΑ άρχισε
δοκιμαστικά την έκδοση ταυτοτήτων των μελών (τακτικών – ορφανικών
και προαιρετικών) καθώς και την έκδοση των καρτών ελευθέρας εισόδου με το νέο σύστημα. Για διευκόλυνση του όλου έργου της έκδοσης ταυτοτήτων των μελών και των καρτών ελευθέρας εισόδου
δίδονται οι κατωτέρω οδηγίες:
α. Αρχικά θα εκδίδονται ταυτότητες και κάρτες εισόδου ΜΟΝΟ για
τα νέα μέλη της ΕΑΑΑ.
β. Με το νέο σύστημα προβλέπεται η αντικατάσταση των ταυτοτήτων
των μελών και των καρτών ελευθέρας εισόδου. Όταν εκπαιδευτεί
πλήρως το υπάρχων προσωπικό και ενισχυθούμε με νέο στρατεύσιμο
προσωπικό θα δοθούν οδηγίες για σταδιακή αντικατάσταση όλων
των ταυτοτήτων - καρτών ελευθέρας εισόδου.
γ. Οι κάρτες Ελευθέρας εισόδου θα εκδίδονται αποκλειστικά από
την ΕΑΑΑ.
δ. Το ΔΣ στην υπ’αριθμ 7/9-3-2016 τακτική του συνεδρίαση (θέμα
3ον) ενέκρινε τα νέα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται για την
έκδοση των ταυτοτήτων και των καρτών ελευθέρας εισόδου καθώς
και τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων.
ε. Επειδή υπάρχει μόνο ένα άτομο που χειρίζεται την έκδοση των
ταυτοτήτων και των καρτών ελευθέρας εισόδου ζητάμε την κατανόηση
σας. Παρακαλούνται τα μέλη μας να κάνουν υπομονή καθόσον το
νέο σύστημα απαιτεί πάρα πολλά στοιχεία και μεγάλο χρόνο έκδοσης
ταυτοτήτων και καρτών ελευθέρας εισόδου τουλάχιστον τώρα
στην αρχή για να δημιουργηθεί ένα πλήρες και σωστό αρχείο.
Οι συνάδελφοι που δεν χρησιμοποιούν Η/Υ μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα, που απαιτούνται για την έκδοση των ταυτοτήτων
και των καρτών ελευθέρας εισόδου, από τα παραρτήματα. Όλοι οι
άλλοι μπορούν να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα που είναι
αναρτημένα. Για τη σωστή επιλογή των έντυπων και των οδηγούν
που απαιτούνται κατά περίπτωση σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε
πάντα το διάγραμμα που είναι αναρτημένο.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία
στα έντυπα των αιτήσεων για να μπορέσει η ΕΑΑΑ να αποκτήσει ένα
πλήρες μηχανογραφημένο και σωστό αρχείο.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή

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

Ακριτών. Θα προηγηθεί μια σχετική ιστορική αναδρομή που θα γίνει από τον
Υπτχο (Ι) ε.α. Π-Β Παπαδάκη.
Οι ομιλητές που εκτός απρόοπτου θα καλύψουν τις παραπάνω θεματικές
ενότητες, θα είναι, πέρα του Υπτχου (Ι) ε.α. Π-Β Παπαδάκη, ο Απτχος (Ι) ε.α
Κ. Καλαμάτας, ο Απτχος (Μ) ε.α. Θ. Γιαννιτσόπουλος, ο Ασμχος (ΥΙ) Ν. Κυριακόπουλος του 251ΓΝΑ και ο Ασμχος (Μ) Γ. Καντεράκης της ΔΑΥ/Γ6. Το πάνελ
ομιλητών θα συντονίζεται από τον Αρχιπλοίαρχο ε.α. Ι. Αντωνιάδη, Πρόεδρο
του Σ.Α./Σ.Σ.Α.Σ.
Στο τέλος της εκδήλωσης οι διοργανωτές θα τιμήσουν το προσωπικό της
ΠΑ αλλά και των άλλων συνεργαζόμενων φορέων σε αυτό το κοινωνικό
έργο, επιδίδοντας τιμητικά αναμνηστικά ως ακολούθως:
Στον Α/ΓΕΑ, για το προσωπικό της ΠΑ, από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Α.
Στον Αρχηγό Λιμενικού, για το προσωπικό του που συμμετέχει στις
αποστολές Ε-Δ, από τον Πρόεδρο του Σ.Α.Σ.Ι.
Στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για την συνεργασία στις αποστολές
αεροπυρόσβεσης, από τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.
Στον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, για το προσωπικό του που συμμετέχει στις αποστολές αεροδιακομιδών υγείας, από τον εκπρόσωπο των Συλλόγων Αποφοίτων
ΑΣΣΥ.
Την εκδήλωση θα κληθεί να τιμήσει δια της παρουσίας του η Α.Ε. ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και το σύνολο της Πολιτικής Ηγεσίας
των Κομμάτων της Βουλής , καθώς και Υπουργοί της Κυβέρνησης, που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με το επιτελούμενο από την Π.Α έργο.
Οι συνδιοργανωτές

Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης Αρχηγός ΓΕΑ
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου Αρχηγός ΤΑ
Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
Αντιπτέραρχος (M) Χριστόφορος Σμυρλής Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος Διοικητής ΔΑΕ
Υποπτέραρχος (Ι) Συμεών Αστρεινίδης Διοικητής ΔΑΥ
Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Αθανασίου Υπαρχηγός ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος - Δημήτριος Χριστόπουλος Διευθυντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης Διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Μαντζιάρης Διευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Συμεών-Χαράλαμπος Ψιμούλης Υπαρχηγός ΑΤΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Μαρίνος Λούκος Επιτελάρχης ΔΑΕ
Υποπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς Διευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Θωμάς Χατζηαθανασίου Διοικητής ΣΙ
Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ
Υποπτέραρχος (ΕΑ) Κωνσταντίνος Φουσταλιεράκης Διευθυντής Επιθεωρήσεων
Υποπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Αλεξανδρής Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Αράπης Επιτελάρχης ΔΑΥ
Υποπτέραρχος (O) Συμεών Γραμματόπουλος Διευθυντής ΓΕΑ/Δ6

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

HτΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Λειτουργία Γυναικολογικού
Εξωτερικού Ιατρείου στο ΝΙΜΤΣ
1.Σας γνωρίζουμε ότι από 21ης Μαρτίου 2016,
λειτουργεί Γυναικολογικό Εξωτερικό Ιατρείο.
2.Το Ιατρείο θα εξετάζει Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή από 10:30 έως 13:30 κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενη να κλείσει στη Γραμματεία των Εξωτερικών
Ιατρείων στα τηλέφωνα :2107288367 και
2107227523.
3.Η συνταγογράφηση στους Δικαιούχους θα γίνεται
τις παραπάνω ημέρες από 09:30 έως 10:30, κατά
σειρά προτεραιότητας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ Π.Α.

Ο

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας
(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.) διοργανώνει το δεύτερο τρίμηνο
του 2016 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
Την Παρασκευή 8 Απριλίου επίσκεψη στο Κρατικό
Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) στην Ελευσίνα. Στις
8:30 θα ξεκινήσει από τα γραφεία της ΕΑΑΑ στην
Χαλκοκονδύλη πούλμαν που θα κάνει στάση στην
πύλη του ΥΕΘΑ στις 9:00. Συμμετοχή 5,00€ το άτομο.
Δηλώ-σεις συμμετοχής μέχρι Δευτέρα 4/4/16.
Το Σάββατο 16 Απριλίου και ώρα 11:00, στα γραφεία
του Συνδέσμου θα γίνει η 32η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του
ΠΑΣΥΒΕΤΑ. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ενεργά
οικονομικώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη του Συνδέ-σμου.
Την Παρασκευή 13 Μαΐου επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Άργους, όπου λειτούργησε κατά τον Β’ΠΠ
το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ιπταμένων της Σχολής Αεροπορίας (1940-41). Στις 8:00 θα ξεκινήσει από τα
γραφεία της ΕΑΑΑ στην Χαλκοκονδύλη πούλμαν
που θα κάνει στάση στην πύλη του ΥΕΘΑ στις 8:30.
Συμμετοχή 15,00€ το άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής
μέχρι Δευτέρα 9/5/16.
Το Σάββατο 28 Μαΐου, στο α/δ Δεκέλειας (Τατοΐου),
Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στην Μνήμη των
Πεσόντων Αεροπόρων στην Κορέα (1951-1952) και
ακολούθως συνεστίαση για τον εορτασμό της 61ης
επετείου της επιστροφής στην Ελλάδα από την
Κορέα του 13ου Σμήνους. Δηλώσεις συμμετοχής
μέχρι Δευτέρα 23/5/16.
Λεπτομέρειες παρέχονται στα γραφεία του Συνδέσμου (Δημ. Σούτσου 40 – Αμπελόκηποι) κάθε Δευτέρα,
Τετάρτη και Παρασκευή ώρες 11:00 – 13:00 καθώς
και στα τηλ. 2106422730 & 2108705197.
Από τη Γραμματεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
Γιάγκος Βουτσινάς
Γιος Βετεράνου Π.Α.

Λειτουργία ΚΕΔΑ/Ζ Κατά την περίοδο Εορτασμού Αγίου Πάσχα
1. Σας αναφέρουμε ότι, η Μονάδα μας, πρόκειται να λειτουργήσει καθ’ όλη την περίοδο εορτασμού του Αγίου
Πάσχα, από 22 Απριλίου 2016 έως και 5 Μαΐου 2016.
2. Συγκεκριμένα, από 22 Απριλίου 2016, πρόκειται να ξεκινήσει, η καθημερινή λειτουργία της Λέσχης Παραθεριστών (γεύμα-δείπνο) και του μπαρ ημιορόφου, καθώς και
η διάθεση δωματίων Μοτέλ-οικημάτων για τους ε.ε. και
ε.α. δικαιούχους (ως ημερομηνία παράδοσης δωματίων
ορίζεται το μεσημέρι της 05-5-16).
3. Συναφώς σας αναφέρουμε, ότι από 6 Μαΐου 2016

25ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο στο 251Γ.Ν.Α

Τ

ην Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου
2016, πραγματοποιήθηκε το 25ο Πολυθεματικό
Ιατρικό Συμπόσιο, στο αμφιθέατρο του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ).
Η επιστημονική εκδήλωση, με τίτλο «Post Tenebras
Lux - Φως μετά το σκοτάδι», είχε ως κεντρική θεματολογία τις νεότερες εξελίξεις στη στοχεύουσα
διάγνωση και θεραπεία των κακοήθων νόσων, ενώ
περιελάμβανε θέματα Αεροπορικής Ιατρικής, καθώς
και ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Την έναρξη κήρυξε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος
Βαΐτσης, ενώ ομιλητές ήταν ιατρικό προσωπικό του
251ΓΝΑ, καθώς και επιστήμονες από ελληνικά και
ξένα πανεπιστήμια και νοσηλευτικά ιδρύματα.
Στο συμπόσιο παραβρέθηκαν οι Διευθυντές των Δι-

ευθύνσεων Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων,
επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ και ο Διοικητής του Νοσοκομείου,
Ταξίαρχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
της «ΚΙΒΩΤΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ»
Κατά τις αρχαιρεσίες της 6ης Μαρτίου 2016 προέκυψαν τα παρακάτω
αποτελέσματα:
Τακτικά Μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου:
1. ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΡΩΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΜΑΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
8. ΠΟΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
10. ΣΩΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
και επιλαχόντες oι :
1. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2. ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τακτικά Μέλη
Εξελεγκτικής Επιτροπής:
1. ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2. ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
3. ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
και επιλαχόντες oι :
1. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τακτικά Μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου Παραρτήματος
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
1. ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3. ΣΩΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
επιλαχόντες δεν υπάρχουν.
Το ΔΣ που εκλέχθηκε, συνέρχεται

σε συνεδρίαση με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος μέλους, μέσα σε
οκτώ (8) ημέρες από της εκλογής
του. Κατά τη συνεδρίαση αυτή εκλέγει
μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο,
δύο (2) Αντιπροέδρους, το Γενικό
Γραμματέα, τον Κοσμήτορα, τον Ταμία,
τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και
τέσσερα (4) μέλη με καθήκοντα αναπληρωτών Γενικού Γραμματέα, Κοσμήτορα, Ταμία και Δημοσίων Σχέσεων.
Η Εφορευτική Επιτροπή εύχεται
καλή επιτυχία στο έργο των νεοεκλεγέντων μελών.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασίλειος Νικολόπουλος
Αθανάσιος Καρακώστας
Βασίλειος Μανιός

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

ΠΡΟΚΛΗΤΗΡΙΟ 31ης Σειρά Ιπταμένων

Ζούμε με περασμένες Δόξες !
Υπάρχουμε.
Κι όσο υπάρχουμε και όσοι υπάρχουμε καλά είναι να
συναντιόμαστε, να βλεπόμαστε.
Ελάτε λοιπόν στο ετήσιο προσκλητήριο το πρωί της
Κυριακής 10:30, της 12ης Ιουνίου στο κυλικείο του θέρετρου μας στο Ζούμπερι. Ελάτε να μετρηθούμε, να
ειδωθούμε, να θυμηθούμε, να συγκινηθούμε !
Ελάτε όσοι μπορείτε. Όσων δεν αντέχουν τα πόδια
σας, να σας φέρουν, παρακαλέστε να σας φέρει κάποιο εγγόνι σας.
Πείτε του ότι κάποτε ήσαστε Αετός! Κάποτε εικοσιπεντάχρονα παιδιά, σχίζατε τους αιθέρες με τα αεροπλάνα τα μαχητικά. Τώρα απόστρατοι κι απόμαχοι,
γέροι με κάτασπρα μαλλιά, ζούμε με περασμένες
δόξες και με τα όνειρα εκείνα τα παλιά.
Στη συνάντησή μας μπορούν να έλθουν και όσοι
φίλοι συνάδελφοι, μας αγαπάνε και θέλουν να μας
δουν.
Καλή αντάμωση
Ο Συμμαθητής σας
Σάκης Μαρκόπουλος - Τηλ 6938567211

έως 19 Μαΐου, η Μονάδα αναστέλλει τη λειτουργία της
λόγω εργασιών πορετοιμασίας Θερινής Λειτουργίας (ανάπτυξη Μονάδας).
4. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι, την 25 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή, η Λέσχη Παραθεριστών θα
προσφέρει εορταστικό γεύμα.
5. Χειριστής θέματος: Ανθσγος (ΤΜΜ) Αντώνιος Γαβαλάς (τηλ. 685-1168)
Σμχος (Ι) Δημ. Κουτσουράκης
Διοικητής

Τ

ην Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, παρουσία
του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας
(Γ.Ε.Α), Αντιπτεράρχου (Ι)
Χρήστου Βαΐτση, στη Λέσχη Αξιωματικών του Γ.Ε.Α,
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Μετοχικού
Ταμείου
Αεροπορίας
(Μ.Τ.Α), από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) του Ταμείου, Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α Μιχάλη
Παπαδόπουλο.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, η Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων

Αξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής, το Δ.Σ, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό
του Μ.Τ.Α.

HτΑ
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΔΕΛΦΟ ΕΘΝΟΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΕΛΛΑΣ;
Ό

ποιος λαός δεν σέβεται την ιστορία του κινδυνεύει να
αφανισθεί. Ο τέως υπουργός εξωτερικών τω Η.Π.Α Κίσινγκερ είχε μιλήσει για τους Έλληνες, « ο Ελληνικός λαός
είναι δυσκολοκυβέρνητος γιατί στηρίζει τη δύναμή του στη
γλώσσα του, αλλά κυρίως στη μακραίωνα ιστορία του, θα
συμπλήρωνα και στο ανάδελφο έθνος.
Πράγματι το ελληνικό έθνος κατόρθωσε να επιβιώσει χιλιετηρίδες μέχρι σήμερα γιατί δια μέσου των αιώνων σεβάστηκε την ιστορία του και είναι γενεαλογικά ο ίδιος λαός.
Στη περιοχή της Μεσογείου, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή,
έζησαν πολλοί λαοί που ήκμασαν , όπως οι Φοίνικες , Χαλδαίοι, Καρδούχοι, Πέρσες , Αιγύπτιοι , Ασσύριοι , Σουμέριοι
κ.α οι οποίοι δεν άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου . Το ελληνικό έθνος επέζησε και θα ζήση μόνο ως ανάδελφο
έθνος, γι’ αυτό οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτό ο ιδιότυπο
χαρακτηριστικό της φυλής μας.
Αυτό λοιπόν το ιδιότυπο χαρακτηριστικό μας προσπαθούν
να προσβάλουν οι εχθροί μας, όπως ο αρχιτέκτονας της
κυπριακής τραγωδίας έπραξε, (μυστικά αρχεία του Κίσινγκερ).
Αναμφισβήτητα οι ηγεσίες του νεοτουρκικού κράτους
από τον ιδρυτή του Κεμάλ Ατατούρκ μέχρι σήμερα επιβουλεύονται την ακεραιότητα της πατρίδας μας , καπηλεύονται
ακόμη και την ιστορία και το πολιτισμό μας , όταν ομιλούν
ως διάδοχοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και παρουσιάζουν
τον Ιωνικό πολιτισμό της Ανατολίας (Έφεσος , Μίλητος,..)
ως πολιτισμό των προγόνων τους. Το πνεύμα του σύγχρονου
νέο τούρκου εκφράστηκε από το μακαρίτη πρόεδρο Τουρκούτ Οζάλ ο οποίος ήταν κουρδικής καταγωγής και ο αιφνίδιος θάνατός του είχε προβληματίσει. Ο μακαρίτης, πρόεδρος ων , επισκέφτηκε τη Ρόδο και ερωτήθηκε σχετικά με
τα ελληνοτουρκικά, εάν προτίθεται να κάνει πόλεμο με
την Ελλάδα ; « Θα ήμουν τρελός να κάνω κάτι τέτοιο , το

Του
Γιάννη Αβραμίδη
Σμχου (ε.α.)

δημογραφικό είναι το όπλο μου, μπορώ να ελέγχω αυτή
τη χώρα εάν τους στερήσω το δικό τους όπλο που είναι το
ανάδελφο έθνος. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το πράξω
εάν τους στείλω μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους».
Άλλωστε αυτό έκαναν οι τούρκοι στο βόριο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους εποίκους τούρκους αλλοίωσαν
το δημογραφικό.
Από την εποχή των περσικών πολέμων μέχρι την περίοδο
των Σελτζούκων Τούρκων, των Οθωμανών αλλά και των
νέο-τούρκων η Ελλάδα υπήρξε ο προμαχώνας της Ευρώπης
, απέναντι στον προαιώνιο εξ Ανατολών κίνδυνο. Ο Ερντογάν
σήμερα εφαρμόζει τη διαμήνυση του Τ. ΟΖΑΛ προς
την Ε.Ε «μην μας αρνείσθε
την είσοδο της Τουρκίας
Το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 θα
•29 Μαΐου 2016 – Κυριακή 12:00 στη Ευρώπη γιατί θα στείπραγματοποιηθεί στην Σκοτίνα η
– Παράθεση καφέ και αναψυκτικών λουμε στην Ελλάδα μερικά
ετήσια συνάντηση όσων υπηρέστην Μοίρα.
εκατομμύρια μουσουλμάτησαν στην Μοίρα (Ιπτάμενοι,
Δηλώσεις συμμετοχής στα τη- νους και θα γεμίσουμε όλη
Τεχνικοί, Στρατεύσιμοι).
λέφωνα της Μοίρας : 2410-515331 την Ευρώπη.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
και 2410-515300.
Σήμερα παρά ποτέ κιν•27 Μαΐου 2016 – Παρασκευή –
Προγραμματίζεται η ενοικίαση λε- δυνεύει το ανάδελφο ελΆφιξη στην Σκοτίνα
ωφορείου από την Αθήνα με αναχώρηση ληνικό έθνος μας , έτσι θα
•28 Μαΐου 2016 – Σαββάτο μεσημέρι –
πρωινή ώρα της Παρασκευής και επι- επαληθευτεί η €προφητεία€
το καθιερωμένο Τσίπουρο
στροφή μετά από την παράθεση καφέ του Προέδρου ΟΖΑΛ. Η Ελλάδα κινδυνεύει από το με•28 Μαΐου 2016 – Σαββάτο βράδυ
στην Μοίρα την Κυριακή το μεσημέρι.
(21:00) – Δείπνο
Δηλώσεις για το λεωφορείο στην κ. ταναστευτικό -προσφυγικό
•29 Μαΐου 2016 – Κυριακή 11:00 – ΚαΒίκυ Παπανικολάου μέχρι την 10η Μαΐου που ξέσπασε από τους ποτάθεση στεφάνου στο μνημείο της 110
2016 στα τηλέφωνα 210-7511257, 6972- λέμους στη γειτονιά μας
Π.Μ
017143. Η τιμή θα εξαρτηθεί ανάλογα με Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη ,Τυνησία , Αίγυπτο και ιδιαίτερα
•29 Μαΐου 2016 – Κυριακή 11:30 – Ενητις συμμετοχές.
στη ΣΥΡΙΑ. Το προσφυγικόμέρωση στην Μοίρα
μετανατευτικό έρχεται να
προστεθεί στο δημοσιονομικό και να δημιουργήσει
κοινωνική κρίση στη χώρα
μας με απρόβλεπτες συνέπειες. Θέτει σε αμφισβήτηση το πιστεύω μας που
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 2Μαρτίου 2016
είναι «η Ελλάδα ποτέ δεν
πεθαίνει» €κινδυνεύει η ΕλΤην Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016, διεξήχθησαν αρχαιρεσίας για την ανάδειξη νέου
λάς;
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.).
Το προσφυγικό-μεταναΣτις 2 Μαρτίου 2016 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε, σύμφωνα με το καταστατικό, σε
στευτικό
είναι παγκόσμιο
σώμα, που έχει ως ακολούθως:
πρόβλημα και ευθύνονται
αυτοί που το δημιούργησαν
Πρόεδρος:
Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν.
για οικονομικά συμφέροντα.
Αντιπρόεδρος:
Αναστάσιος Μπασαράς, Σμήναρχος ε.α.
Η Ελλάδα δεν έριξε ούτε
Γενικός Γραμματέας:
Σάββας Αργουζής, Ταξίαρχος ε.α.
φωτοβολίδα στη Συρία, ευΤαμίας:
Αχιλλέας Σαραντινός, Υποστράτηγος ε.α.
θύνονται όσοι βομβάρδισαν
Διευθυντής Μελετών:
Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Υποστράτηγος ε.α.
την Συρία , κατέστρεψαν
Υπεύθυνος Εκδόσεων:
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Υποστράτηγος ε.α.
την οικονομία της και ανάγΥπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Γεώργιος Δουδούμης, Οικονομολόγος
κασαν το πληθυσμό για να
Μέλη:
Παύλος Φωτίου, Ειδικός Επιστήμων Διεθνούς Δικαίου
σωθεί από τα δεινά του ποΙωάννης Βορριάς, Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν.
λέμου να ξενιτευτεί. Η ΕλΝικόλαος Δενιόζος, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ε.α.
λάδα ως πύλη εισόδου
Ιωάννης Μπαλτζώης, Αντιστράτηγος ε.α.
στην Ευρώπη των μεταΚωνσταντίνος Βουτσινάς, Πλοίαρχος ε.α. Π.Ν.
ναστών –προσφύγων επωμίσθηκε το σοβαρό αυτό
πρόβλημα και η χώρα οδηΑναπληρωματικά μέλη:
Απόστολος Σταβέλας, Ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών
γείται στην καταστροφή. Το
Παναγιώτης Κατσαρός, Αντιπτέραρχος ε.α.
δράμα των προσφύγων το
Δημήτριος Κουτρουμάνης, Υποστράτηγος ε.α.
ζει ο ελληνικός λαός ζών-
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(ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)

τας το δικό του δημοσιονομικό που τον οδήγησε στα συσσίτια. Αντίθετα οι λαοί της Ευρώπης αρνούνται την αλληλεγγύη των λαών, καταπατούν διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες, σηκώνουν τους€ φράκτες του αίσχους€ αρνούνται
μονομερώς να δεχτούν πρόσφυγες που τους αναλογούν
και έχουν συμφωνήσει γι’ αυτό .
Η Ελλάδα αναμφισβήτητα διάγει μια δύσκολη περίοδο
της ιστορίας της ζώντας δύο πολύ δύσκολα προβλήματα
το δημοσιονομικό και το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Η
μοναδική €βιομηχανία€ της χώρας ο τουρισμός πλήττεται
σοβαρά. Από τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2016
προκύπτει μεγάλη ακύρωση, 15%έως 20%, των κρατήσεων
ξένων τουριστών κυρίως στα νησιά της χώρας. Ο τουρισμός
της χώρας αποτελεί τη μοναδική €βαριά€ βιομηχανία της
αφού για κάθε ένα εκατομμύριο τουριστών αυξάνεται το
ΑΕΠ κατά 1% και δημιουργούνται θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας τους δείκτες του δημοσιονομικού προβλήματος
και συνθήκες ανάκαμψης της οικονομίας. To προσφυγικό
απειλεί τον τουρισμό μας. Σ’ αυτό συμβάλλουν τα ξένα
ΜΜΕ , περιγράφουν εικόνα χάους στη χώρα μας. Για παράδειγμα στο Καναδά επίσημη κυβερνητική πληροφόρηση
τονίζει πως στην Αθήνα σε τουριστικά μέρη ανθεί το
λεγόμενο μικρο-έγκλημα. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος
του προβλήματος της επίδρασης του προσφυγικού στο
τουρισμό θα αναφερθώ στις δηλώσεις του διευθυντού
του τουριστικού γραφείου Chios Tours «το προσφυγικό θα
τρέψει με μαθηματική ακρίβεια τη τουριστική δραστηριότητα
σε στάχτη, αυτό θα είναι και η οριστική μας εξαφάνιση»
(δημοσιεύματα τύπου).
Γεγονός αναμφισβήτητο λοιπόν ότι το προσφυγικό θα
δημιουργήσει ανεξέλεγκτες κρίσιμες καταστάσεις στη χώρα.
Άλλωστε η σοβαρότητα του προβλήματος οδήγησε την
4-3-2016 στο συμβούλιο αρχηγών των κομμάτων με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκδόθηκε κοινό ανακοινωθέν
για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο συμβούλιο
αρχηγών κρατών της Ε.Ε την 7-3-2016, όπου θα συμμετέχει
και ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας.
Η τουρκική διπλωματία όπως συμβαίνει πάντα εκμεταλ-

λεύτηκε την ευκαιρία του προσφυγικού και ωφελήθηκε
πολλαπλά:
•Έπληξε το τουρισμό μας για δικό της όφελος ως ανταγωνίστρια χώρα. Επισημαίνουμε ότι αρκετές επιχειρήσεις
στα μικρασιατικά παράλια είναι γερμανικών συμφερόντων.
•Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του
στη χώρα μας την 4-3-2016 με διπλωματικούς ελιγμούς,
μέσω του προσφυγικού, αναφέρθηκε σε γκρίζες ζώνες
στο Αιγαίο.
•Οι τούρκοι αμφισβήτησαν ακόμα και την αρμοδιότητα
του ΝΑΤΟ. Απαγόρευσαν την ΥΠ.ΕΘ.Α της Γερμανίας να
μεταβεί με στρατιωτικό ελικόπτερο στη γερμανική φρεγάτα
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Επίσης απαγόρευσαν το Πρωθυπουργικό
ελληνικό αεροπλάνο ως στρατιωτικό να προσγειωθεί στη
Ρόδο για ανεφοδιασμό και έτσι επανέφεραν το θέμα αποστρατικοποίησης πολλών ελληνικών νησιών του Αιγαίου.
•Οι τούρκοι εκμεταλλευόμενοι το προσφυγικό προσπαθούν
να πετύχουν πολλά, όπως για την ενταξιακή πορεία τους
στη Ε.Ε, ζητούν αναστολή των πέντε κεφαλαίων (casus
belly, ακύρωση veto της Κύπρου, δημοκρατικές ελευθερίες
κ.α) για την συνέχιση της διαδικασίας ένταξης. Την ακύρωση
της θεώρησης VISAS τούρκων πολιτών στη ζώνη Σένγκεν.
Πρόσθετη βοήθεια 3 δις για το προσφυγικό και άλλα
πολλά.
Σε αντίθεση με τους τούρκους εμείς τι κάνουμε!!! Αποδείξαμε για μια ακόμα φορά ότι οι Έλληνες είναι ο λαός
της αλληλεγγύης, του συναισθήματος και της φιλοξενίας.
Το ΞΕΝΙΟ ΔΙΑ τον κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας
και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την κληρονομικότητα
του νεοέλληνα ότι είμαστε ο ίδιος λαός. Ας σταματήσουν
το πόλεμο όσοι προσπαθούν, μεταξύ αυτών και οι τούρκοι,
να κόψουν τον ομφάλιο λώρο αρχαίων και νέων Ελλήνων.
Είμαστε ανάδελφο έθνος, αυτή είναι η δύναμή μας!!!

HτΑ
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ε.Α.Α.Α ΑΛΛΑΖΕΙ: Επιβάλλεται
η βοήθεια και η υπομονή όλων μας
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Πρώτος στόχος του νέου Δ.Σ. είναι η υλοποίηση αντικατάστασης ταυτοτήτων των μελών και των καρτών
ελευθέρας εισόδου (η απόφαση είχε ληφθεί από το
απερχόμενο Δ.Σ.). Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η αναγκαιότητα για αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων
προέκυψε από την απόφαση μηχανοργάνωσης της Ένωσης
η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Έχει ήδη ξεκινήσει
η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων καταρχήν
στους νέους συνταξιούχους απόστρατους , νέα μέλη της
Ένωσης. Δυστυχώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα καθώς
απαιτείται η καταχώρηση επιπλέον στοιχείων και η στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ένωση είναι
ελλιπής. Έχει ήδη ζητηθεί η ενίσχυση του προσωπικού
από το ΓΕΑ και αναμένουμε το επόμενο διάστημα αφενός
την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού στην διαχείριση του νέου μηχανοργανωτικού
συστήματος και αφετέρου την ενίσχυση του προσωπικού.
Ζητούμε την κατανόηση σας για τις οποιαδήποτε δυσλειτουργίες προκύψουν στην εφαρμογή του όλου προγράμματος.
Επόμενος στόχος του Δ.Σ. είναι η αλλαγή του νομικού
πλαισίου που διέπει την οργάνωση και την λειτουργία
των Ενώσεων συνολικά και ειδικότερα της Ένωσης μας.
Σύμφωνα με τεκμηριωμένες πληροφορίες υπάρχει σαφής
πρόθεση του ΥΠ.ΕΘ.Α για επαναπροσδιορισμό του ρόλου,
του σκοπού και της αποστολής των Ενώσεων Αποστράτων
στο πλαίσιο διακλαδικής αντιμετώπισης του θέματος με
εξέταση σχετικής ολοκληρωμένης πρότασης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Για τον λόγο αυτό και προκειμένου η Ένωση να έχει
έτοιμη την δική της πρόταση για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί ένα νέο δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο
θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές του ισχύοντος καταστατικού χάρτη της χώρας μας, με βάση την αρχή της
ισότητας και της πλειοψηφίας, ανακοινώνει την έναρξη
διαβούλευσης επί του θέματος και θα δέχεται τεκμηριωμένες προτάσεις – σκέψεις με σκοπό την πληρέστερη
σύνθεση απόψεων για το θέμα.
Οι βασικοί στόχοι των οποιωνδήποτε προτάσεων θα
πρέπει να είναι οι εξής :
Παραμονή της παρούσης μορφής των Ενώσεων ως
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με διατήρηση
της αυτοτέλειά τους ως προς τον τρόπο Οργάνωσης και
Λειτουργίας των, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ιδιαίτερες σχετικές αντιλήψεις-παραδόσεις κάθε όπλου.
Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των Παραρτημάτων, με ΔΣ εκλεγόμενα από τα μέλη τους και
ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των σχεδιασμών
της ΕΑΑΑ, με συντονισμό από ΕΑΑΑ της λειτουργίας και
της διαχείρισης των θεμάτων της.

Επισημαίνεται ότι το παρόν Δ.Σ. έχει ζητήσει ήδη την
ανάκληση της πρότασης του απερχόμενου Δ.Σ για τροποποίηση της υπάρχουσας ΚΥΑ , πρόταση η οποία επέφερε
διχόνοια και προκάλεσε δυσάρεστα γεγονότα που είχαν
πληγώσει την ενότητα, την αγάπη και δεν επέτρεψαν την
προβολή και επίλυση σημαντικών προβλημάτων μας. Η
ανάπτυξη συνθηκών αντιπαλότητας και αντιδικιών δίχασε
και η κατάθεση απόψεων για σύνθεση θέσεων και προτάσεων αποδείχτηκε ανέφικτη. Είναι ομόφωνη απόφαση
της ολομέλειας του νέου Δ.Σ. να τερματισθεί η εσωστρέφεια και με εντιμότητα, ειλικρίνεια, εργατικότητα, αλληλοσεβασμό να επαναφέρουμε την αγάπη, την ενότητα,
την αξιοπρέπεια, την αμοιβαιότητα, το σεβασμό, το κύρος,
την ενεργή συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα της
Ε.Α.Α.Α., βάζοντας τέλος σε ταξικά και διχαστικά διλήμματα
του παρελθόντος.
Επιβάλλεται η τροποποίηση του υφιστάμενου υπολογισμού μοριοδότησης για τον Παραθερισμό με ένα νέο πιο
δίκαιο τρόπο. Ήδη το παρόν Δ.Σ. ήρε την άδικη απόφαση
του προηγουμένου Δ.Σ βάσει της οποίας αποκλείονταν
από την υποβολή αίτησης για παραθερισμό οι νέοι συνταξιούχοι συνάδελφοι. Είμαστε δε θετικοί σε οποιαδήποτε
τεκμηριωμένη ανανεωμένη πρόταση αντικειμενικής και
δίκαιης μοριοδότησης να κατατεθεί είτε ατομικά είτε από
κάποιο Σύλλογο η φορέα, προκειμένου συνταχθεί μία
πλήρως ανανεωμένη πρόταση μοριοδότησης προς το
ΓΕΑ για χρήση του επόμενου έτους. Υπάρχει επίσης και η
σκέψη να προταθεί η επαναφορά του προηγουμένου καθεστώτος μοριοδότησης πρίν την αλλαγή με την πρόταση
της Υπουργικής Απόφασης Βενιζέλου. Σε κάθε περίπτωση
το παρόν Δ.Σ. θα εργαστεί ώστε να ικανοποιήσει το δίκαιο
αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων
μας οι οποίοι έχουν πληγεί βάναυσα από το τωρινό καθεστώς μοριοδότησης.
Διαρκής διεκδίκηση των νομίμων οφειλομένων από τις
αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ) βάσει των οποίων αποφάσεων έχουμε δικαιωθεί
αλλά ακόμα εκκρεμεί η υλοποίηση των τελεσιδίκων
αποφάσεων. Προς το σκοπό αυτό το επόμενο χρονικό
διάστημα θα συγκληθεί ευρεία σύσκεψη όλων των
Συλλόγων – Συνδέσμων που εκπροσωπούν αποστράτους
της Π.Α προκειμένου να χαραχθεί μία ενιαία γραμμή
αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος.
Αλλαγή φιλοσοφίας που διέπει το καθεστώς δημοσίευσης
άρθρων στην ΗτΑ , με βασικό άξονα την ενίσχυση του
πλουραλισμού ιδεών και προτάσεων από όλους τους συναδέλφους χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με τερματισμό
κάθε προσωπικής προβολής ή προνομιακής μεταχείρισης
συγκεκριμένων προσώπων. Η ΗτΑ θα αποτελέσει το ελεύθερο βήμα κάθε συναδέλφου και για τον σκοπό αυτό καλούμε τα μέλη μας εάν έχουν τις οποιαδήποτε προτάσεις
προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε την εφημερίδα μας, να
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Συνάντησε τους ανοργάνωτους και τους οργάνωσε. Μετέτρεψε τις σπίθες της λευτεριάς σε πυρκαγιά.
Στην περίοδο της εθνεγερσίας πολλοί γενναίοι αγωνιστές διέπρεψαν σε διάφορες μάχες και έδωσαν την ίδια τη
ζωή τους στο βωμό της Πατρίδας για την απελευθέρωσή
της. Τα ονόματά τους έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα:
Ο αρχιστράτηγος της Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο
Μάρκος Μπότσαρης, ο Κίτσος Τζαβέλας, Ο Πρίγκιπας Αλεξ.
Μαυροκορδάτος, ο Αλεξ. Υψηλάντης, ο Αναγνωσταράς, ο
Νικηταράς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Γ. Ολύμπιος, ο
Φαρμάκης, ο Δημ. Υψηλάντης, ο Λόρδος Βύρων και πολλοί
άλλοι. Στις ναυτικές συγκρούσεις οι πιο ικανοί ξεχώρισαν ο
Ανδρέας Μιαούλης, ο Δ. Παπανικολής, ο Κ. Κανάρης, η Λ.
Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους.
Έπειτα από 400 χρόνια υπό την Οθωμανική αυτοκρατορία, το μικρό αυτό έθνος κατάκτησε την ελευθερία του με
αγώνες πολεμικούς, αλλά και αγώνες καρδιάς και ψυχής.
Το αδάμαστο ελληνικό πνεύμα, κληρονομιά όλων των ανθρώπων, όπου και όταν ζητούν ελευθερία και Δικαιοσύνη,
Ήθος και ομορφιά. Είναι το πνεύμα που γεννά τις μεγάλες

αξίες και καθιστά αυτονόητη ακόμη καιτην υπέρτατη θυσία
για την υπεράσπισή τους. Η Ελληνική Επανάσταση στάθηκε ένας δύσκολος και ηρωικός αγώνας ενός μικρού λαού
με ελάχιστα εφόδια εναντίον μιας μεγάλης αυτοκρατορίας
που την υποστήριζαν όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις.
Ο αγώνας δεν έγινε μόνο για την Πατρίδα, αλλά και για
την θρησκεία. Οι απλοί κληρικοί συγκρότησαν στις ενορίες
τους ένοπλα σώματα, τέθηκαν επικεφαλής τους και έλαβαν ενεργό μέρος στην εξέγερση. Τα ματωμένα ράσα
έπαιξαν σπουδαίο ρόλο.
Και ποιος μπορεί να λησμονήσει τα πρωτοπαλικάρια της
λευτεριάς μας, τον Αθανάσιο Διάκο (Αλαμάνα). Τον Γρηγόρη Δικαίο-Παπαφλέσσα (Μανιάκι), τον καλόγερο Σαμουήλ
(Κούγκι), τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης τον Γρηγόριο
τον Ε’, που ο τούρκικος όχλος τον απαγχόνισε την ημέρα
του Πάσχα.
Πράγματι το 21 υπερβαίνει τα στενά του τόπου μας και
καθίσταται πανανθρώπινο, γιατί δεν είναι οι πολεμικοί παιάνες και οι νίκες και τα κατορθώματα, αλλά είναι το μεγάλο
μήνυμα, χάρις το οποίο το 21 αποβαίνει σταθμός στην πορεία της ανθρωπότητας.
Η ελευθερία για τον Έλληνα είναι νόμος αιώνιος και ακα-

μας τις γνωστοποιήσουν στο
email: press@eaaa.gr. Παράλληλα
και μετά από καταγγελίες αρκετών συναδέλφων περί μη παραλαβής της εφημερίδας εξετάζεται
το ενδεχόμενο πιστοποίησης της διεύθυνσης των παραληπτών έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των νέων ταυτοτήτων όπου τότε πλέον θα έχουμε
ένα απολύτως τεκμηριωμένο αρχείο μελών.
Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας μας με συνεχείς αναρτήσεις για πολύπλευρη και άμεση ενημέρωση των μελών
μας. Οι βασικοί στόχοι της ιστοσελίδας μας πρέπει να είναι:
•Η διαρκής ενημέρωση των μελών μας για θέματα
που τους αφορούν άμεσα.
•Η δημοσιοποίηση του έργου της Ένωσης
•Η διαρκής προβολή διαφάνειας Οικονομικής Διαχείρισης
με δημοσίευση των δαπανών ανά μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο.
•Η προβολή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται του ΜΤΑ
•Η προβολή θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης για
ενημέρωση επί θεμάτων υγείας π.χ. λειτουργία ΓΝΑ,
ΝΙΜΙΤΣ, ημερομηνίες ιατρείων, ώρες, διάφορες σχετικές
ανακοινώσεις-ενημερώσεις.
•Η προβολή επιχειρήσεων που προσφέρουν κάθε
είδους εκπτωτικές παροχές στα μέλη μας.
•Συμμετοχή των Προέδρων των Συλλόγων - Συνδέσμων
των Αποφοίτων ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ και των άλλων φορέων (ΠΑΣΟΙΠΑ, ΠΑΣΥΒΕΤΑ κλπ) σε κοινή σύσκεψη με το Δ.Σ. ανά
τρίμηνο προκειμένου να υπάρχει διαρκής επαφή και ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
•Συμμετοχή των Προέδρων των Παραρτημάτων σε
κοινή σύσκεψη με το Δ.Σ ανά εξάμηνο προκειμένου να
ισχυροποιηθούν οι δεσμοί της Ένωσης με τα Παραρτήματα
αφενός και αφετέρου να υπάρχει ένας ανοικτός δίαυλος
επικοινωνίας με τους συναδέλφους στην επαρχία.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να συνοψίσουμε ότι το εν
λόγω εγχείρημα δεν είναι απλό και δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνον από το ενδεκαμελές παρόν Δ.Σ. Στο
εγχείρημα αυτό δεν μπορεί να μας περισσεύει κανείς.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη
για συμπόρευση του συνόλου των συνάδελφων προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας. Να αφήσουμε κατά
μέρος το εγώ μας και να προβάλουμε με πάθος το εμείς.
Σε αυτή την τριετία δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλη οπισθοδρόμηση, δεν πρέπει να επιτρέψουμε την συνέχεια
κάθε κλίματος μισαλλοδοξίας μεταξύ των μελών μας.
Ισότητα - δικαιοσύνη - διαφάνεια ας είναι οι βασικοί
πυλώνες της προσπάθειας μας.
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
Το Δ.Σ της ΕΑΑΑ.

τάλυτος, νόημα της ζωής, θεμέλιο βασικό, πραγματικό
βίωμα. Οι Έλληνες αισθάνονται τη χαρά και την περηφάνια, ότι μόνοι τους αγωνίσθηκαν και μόνοι τους κατέκτησαν
την ελευθερία, παλεύοντας κατά μιας πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Η κραυγή των Ελλήνων υπέρ της ελευθερίας έγινε παναθρώπινο σύνθημα. Οι ελεύθεροι άνθρωποι είδαν την Ελλάδα ως σύμβολο αγώνα και για τη δική τους ελευθερία.
Όλοι οι πεινώντες και διψώντες για ελευθερία προς την
Ελλάδα εστράφησαν.
Οι ευρωπαϊκοί λαοί κατανόησαν ότι η επανάσταση των
Ελλήνων ήταν φως σε μια εποχή σκότους, χαρά και ελπίδα
σε μια περίοδο κατάθλιψης και απόγνωσης, προσκλητήριο
προς όλους.
Πρέπει να τιμήσουμε με έργα το ένδοξο παρελθόν, οικοδομούντες με πόνους και θυσίες για ένα καλύτερο παρόν,
για να παρασκευάσουμε με χαρά και αισιοδοξία ένα ωραιότερο μέλλον.
Σήμερα η Πατρίδα μας υπερήφανη ευγνωμονεί τα άξια
τέκνα της για τους άθλους και τις θυσίες που προσέφεραν
στην περίοδο της επανάστασης του 1821, για την αποτροπή του τύραννου ζυγού.
Βλαχογιάννης Σεβαστός
Επσγος ε.α. 9η σειρά ΣΤΥΑ
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«Τα Καταφύγια της Αττικής»: Ένα βιβλίο - ταξίδι
περιήγησης στην άγνωστη υπόγεια Αττική

Έ

να κομμάτι της ιστορίας το οποίο πρακτικά δεν έχει καταγραφεί περιγράφει ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Κυρίμης, συγγραφέας του βιβλίου «Τα Καταφύγια της Αττικής: Μια περιήγηση στη μυστική, υπόγεια Αττική», το οποίο
παρουσιάσθηκε την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, σε εκδήλωση
στον Πολυχώρο Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου.
Στο πλαίσιο μιας έρευνας που ξεκίνησε από προσωπικό ενδιαφέρον, ο συγγραφέας επισκέφθηκε παλαιά καταφύγια της
Αττικής, αναδεικνύοντας μια άγνωστη, υπόγεια πλευρά της
περιοχής, κρυμμένη μέσα σε σκοτεινούς θαλάμους και υπόγειες
στοές που έχουν ξεχαστεί από τους κατοίκους και από τον
χρόνο- μια πραγματική «μυστική Αττική», η οποία φέρνει στο
νου «ζωντανή» τη δύσκολη και οδυνηρή για τη χώρα μας
περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Όπως δήλωσε ο κ. Κυρίμης στη HuffPost Greece, η έρευνα
προκύπτει από το προσωπικό του ενδιαφέρον για τη στρατιωτική
ιστορία. «Από το 2004 γράφω σε περιοδικά του χώρου, και παράλληλα μου άρεσε να εξερευνώ οτιδήποτε είναι μυστήριο,
περίεργο, κτλ, στο πλαίσιο του αποκαλούμενου “urban exploration”. Ξεκινώντας να μαθαίνω για τα καταφύγια, άρχισα να
πηγαίνω σε κάποια από προσωπικό ενδιαφέρον και διαπίστωσα
στην πορεία ότι δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά πληροφορίες.
Οπότε θεώρησα ότι είναι λίγο αδικία αυτό το κομμάτι της
ιστορίας να μην έχει καταγραφεί, και έτσι ξεκίνησα να κάνω
πιο οργανωμένη δουλειά, με βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση,
χαρτογράφηση - επειδή δεν υπάρχουν πουθενά χάρτες- και
ξεκίνησα να τα δημοσιεύω σε περιοδικό που συνεργάζομαι.
Με το πέρασμα του χρόνου κατάφερα να μαζέψω αρκετά
στοιχεία, και μου πρότειναν να τα κάνω βιβλίο, όπου θα ήταν
πιο συγκεντρωμένα και θα μπορέσουν να διατηρηθούν και με
την πάροδο του χρόνου».
Η έρευνα διήρκεσε περίπου τρία χρόνια, και ο συγγραφέας
συνεχίζει να ψάχνει: «Ιδεατά θα ήθελα να κάνω 2ο τόμο, μακροπρόθεσμα, ή εμπλουτισμένο 1ο τόμο, μεσοπρόθεσμα».
Οι τρεις περίοδοι των καταφυγίων
Ο κ. Κυρίμης αναφέρει ότι τα καταφύγια χωρίζονται σε τρεις
περιόδους, με φθίνουσα βαρύτητα: Την περίοδο 1936-1940
(επί διακυβέρνησης Ιωάννη Μεταξά), την περίοδο της Κατοχής
(1941-1944) και την περίοδο των αρχών του Ψυχρού Πολέμου
(1950-1960).
Η πλέον «δραστήρια» στο αντικείμενο είναι η πρώτη: Όπως
σημειώνει ο συγγραφέας, σε βιβλίο του στρατάρχη Αλέξανδρου
Παπάγου αναφέρεται ότι πριν την είσοδο της Ελλάδας στον

Του Κώστα Μαυραγάνη
από το huffingtonpost.gr

Καταφύγιο Αρδηττού, κεντρικός θάλαμος

Καταφύγιο Κυψέλης (από πάνω, φαίνεται το πεζοδρόμιο,
ενός πολύβοου δρόμου)

Καταφύγιο εντός λόφου, στην Αθήνα

Καταφύγιο Προφήτη Ηλία
Πειραιά. 15 μέτρα κάτω
από το έδαφος

Καταφύγιο στο Πέραμα

Παλαιές εγκαταστάσεις εξόρυξης τσιμέντου, που
μετασκευάστηκαν σε καταφύγιο, εν όψει του Β’ ΠΠ.

Καταφύγιο Ερυθρού Σταυρού

Καταφύγιο Καστέλλας
(η θωρακισμένη πόρτα)

Καταφύγιο Διυλιστηρίων
Δραπετσώνας

Γερμανικό καταφύγιο
Βούλας

Ναυτικό καταφύγιο Υδρούσας, κεντρική είσοδος

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν στην Αττική 400 δημόσια
καταφύγια και 12.000 ιδιωτικά. «Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε καταλάβει ότι επίκειται πόλεμος, καθώς και τον ρόλο που θα έπαιζε
το αεροπλάνο ως πολεμικό μέσο, οπότε στο σχέδιο πολιτικής
προστασίας τα καταφύγια αποτελούσαν σημαντική συνιστώσα.
Έφτιαξε νόμο που απαγόρευε την ανέγερση κτίσματος στην
Αττική χωρίς καταφύγιο από το 1938 και μετά και παράλληλα
έχτισε πολλά δημόσια καταφύγια, ενώ ό,τι μπορούσε από
παλιές στοές, μεταλλεία, ό,τι τρύπα υπήρχε, προσπάθησε να
την αξιοποιήσει και οχυρώσει ως καταφύγιο».
Όσον αφορά στη δεύτερη περίοδο, περιλαμβάνει τα γερμανικά
καταφύγια της περιόδου της Κατοχής: «Οι Γερμανοί είχαν φόβο
για συμμαχική απόβαση, οπότε είχαν οχυρώσει τις ακτές- και
στο πλαίσιο αυτών των έργων, σε κάθε οχυρωμένη περιοχή,
στο κέντρο της υπήρχε καταφύγιο. Για αυτό και τέτοια
καταφύγια συναντάμε σε
παραλιακές περιοχές, όπως
η Βούλα, η Γλυφάδα και η
Ραφήνα, ενώ υπάρχουν και
μικρότερα καταφύγια σε
αμυντικές τοποθεσίες κοντά
σε αεροδρόμια, όπως στη
Δεκέλεια και το Ελληνικό».
Δεν είναι γνωστός με βεβαιότητα ο αριθμός των καταφυγίων αυτών, ωστόσο
όπως αναφέρει ο κ. Κυρίμης
βασικό χαρακτηριστικό τους
Καταφύγιο εποχής Ψυχρού
είναι ότι ήταν πολύ καλά
Πολέμου, στην Πλατεία Αμερικής κατασκευασμένα: «Σε κάποια

μπαίνεις και νομίζεις ότι χτίστηκαν χθες».
Περνώντας στην τρίτη περίοδο (1950-1960), ο συγγραφέας
υπογραμμίζει ότι η έννοια του καταφυγίου και ο φόβος του
άμεσου πολέμου είχε υποβαθμιστεί μεν, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο για την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. «Ενώ
δεν υπήρχε συγκεκριμένη κρατική πρόνοια, κάποιες κοινωνικές
ομάδες- ελίτ είχαν μεριμνήσει για τη δημιουργία καταφυγίων
στις πολυκατοικίες που έχτιζαν ή στα σπίτια τους. Το πνεύμα
ήταν τελείως αντίθετο από την περίοδο 1936-1940, όταν τα
καταφύγια...διαφημίζονταν
κιόλας (“ελάτε στο τάδε
κομμωτήριο, όπου υπάρχει
δυνατό καταφύγιο”), ενώ γίνονταν επίσης συχνές ασκήσεις και γυμνάσια, και υπήρχε πολύ καλή οργάνωση».

Φτάνοντας στο σήμερα
Όσον αφορά στη σημερινή περίοδο, ο κ. Κυρίμης
επισημαίνει ότι καταφύγια
με την παλιά έννοια δεν
υπάρχουν πλέον, καθώς αν- Γερμανικό καταφύγιο Γλυφάδας
τικατοπτρίζουν μια διαφο-

Καταφύγιο «Κ.2-3» Δραπετσώνας
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Μηνύματα
από το παρελθόν και το μέλλον
(Το άρθρο αυτό αποτελεί σπονδή στους 236 αεροπόρους που θυσιάστηκαν στις τρεις δεκαετίες που υπηρέτησα την Πολεμική Αεροπορία, για μια Ελλάδα περήφανη και όχι για την Ελλάδα της ντροπής που ζούμε
σήμερα. Απευθύνεται πρωτίστως στον πολιτικό κόσμο της χώρας).

Η

Σχεδιάγραμμα του γερμανικού οχυρού Βούλας
ρετική φιλοσοφία, μιας άλλης εποχής όσον αφορά στις αεροπορικές επιδρομές, που χαρακτηρίζονταν από μεγάλους
αριθμούς αεροσκαφών και χαμηλή ακρίβεια, με ρίψη μεγάλων
αριθμών βομβών – πλέον, τα σύγχρονα όπλα έχουν αλλάξει
τα δεδομένα, τόσο από πλευράς στόχευσης όσο και απόστασης
και χρόνου αντίδρασης. Επίσης, συμπληρώνει, είναι διαφορετικά
τα πληθυσμιακά μεγέθη, καθώς στην Αθήνα του σήμερα, με
τα 5 εκατ. κατοίκους, είναι πρακτικά αδύνατη η κατασκευή
επαρκών καταφυγίων. «Πρόκειται για ξεπερασμένο μέσον πολιτικής προστασίας. Τα στρατιωτικά, βέβαια, είναι άλλο ζήτημα».
Τι συμβαίνει λοιπόν με τα καταφύγια του χθες στην Αττική
του σήμερα; Τα περισσότερα, όπως σημειώνει ο συγγραφέας,
φαίνονται να χρησιμοποιούνται ως αποθήκες ή χώροι ανάλογης
χρήσης. «Με εξαίρεση ένα, στην Κοραή 4 (κτίριο Εθνικής Ασφαλιστικής), που χρησιμοποιείται ως χώρος Ιστορικής Μνήμης,
καθώς εκεί βρίσκονταν επί Κατοχής τα κρατητήρια Αθηνών, τα
πιο πολλά έχουν γίνει αποθήκες, ιδίως τα ιδιωτικά, αλλά ακόμα
και τα πιο μεγάλα , όπως το κτίριο της Attica, που είχε το πιο
ισχυρό καταφύγιο ως πρώην κτίριο του Μετοχικού Ταμείου
Στρατο, που έχει γίνει επίσης αποθήκη. Σε αντίστοιχη μοίρα
βρίσκονται πάρα πολλά, και όλα σχεδόν τα ιδιωτικά που βρίσκονται σε πολυκατοικίες. Πολλά ήταν αυτά που εξαφανίστηκαν
λόγω δόμησης και αστικής εξέλιξης, ενώ πολλά ήταν αυτά
που σφραγίστηκαν και τσιμεντώθηκαν: οπτικά υπάρχουν ακόμα
ίχνη, αλλά δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. Υπάρχει ένα μικρό
ποσοστό «ενεργών» τα οποία όμως είναι εξαιρετικά επικίνδυνα
, καθώς είναι εγκαταλειμμένα».
Όσον αφορά στο ποιος διαχειρίζεται αυτά τα καταφύγια, ο
κ. Κυρίμης επισημαίνει ότι πρόκειται για χώρους αμφιβόλου
«πατρότητας», καθώς υπάρχει σύγχυση για την ιδιοκτησία:
«Επίσημος αρμόδιος φορέας είναι η ΕΛΑΣ, και συγκεκριμένα ο
τομέας ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (Παλλαϊκή Άμυνα- Πολιτικός Σχεδιασμός
Εκτάκτου Ανάγκης), ενώ αντίστοιχη υπηρεσία έχει και το
Λιμενικό για κάποια καταφύγια του Πειραιά. Αξίζει να σημειωθεί
ότι μέχρι το 1980 και το 1990 υπήρχε πιο ενδελεχής έλεγχος
για την κατάσταση των καταφυγίων. Από το ‘90 και μετά
ωστόσο έχει ατονήσει πάρα πολύ. Τα δε γερμανικά, αυτά είναι
τελείως χαμένα, δεν ασχολείται κανείς. Όσα είναι σε ελεύθερο
χώρο έχουν διαλυθεί. Όσα ήταν σε πιο ελεγχόμενο χώρο είναι
σε καλύτερη κατάσταση, χωρίς να έχει την πατρότητα κάποιος.
Άτυπα, αυτό που ισχύει είναι ότι όποιος έχει το κτήμα έχει και
το καταφύγιο, και κάποια- αρκετά- έχουν γίνει κάβες και στάβλοι».
Καταλήγοντας, ο κ. Κυρίμης εκφράζει την άποψη ότι καλό
θα ήταν κάποιος φορέας να ασχοληθεί με την καταγραφή και
την αξιοποίηση των καταφυγίων: «Στο εξωτερικό τα χρησιμοποιούν ως εκθεσιακούς χώρους, μουσεία, ακόμα και καφέ.
Καλό θα ήταν να τα αναδείξουν ως ιστορικά εκθέματα. Υπάρχουν
κάποια ελάχιστα παραδείγματα, αλλά δεν είναι στην Αττική,
(πχ στη Μήλο και στην Πάτρα). Στην Αττική δεν υπάρχει κάποιο
σχέδιο».
Παρουσίαση του βιβλίου έγινε στον Πολυχώρο Δημαρχείου
Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51& Αρτέμιδος) την Παρασκευή
19 Φεβρουαρίου. Η παρουσίαση τελέσθη υπό την αιγίδα του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Σημειώνεται πως το βιβλίο αποτελεί
προϊόν αυτοέκδοσης, οπότε δεν θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία- όποιος ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, μπορεί να
απευθυνθεί στον συγγραφέα, στο email kkirimis@otenet.gr.
Αναδημοσίευση από:
http://www.huffingtonpost.gr/2016/02/18/katafygiaattikhs_n_9262886.html
Ευχαριστούμε θερμά τόσο τον εκδότη του βιβλίου κ. Κυρίμη
όσο και τον δημοσιογράφο της huffingtonpost.gr κ. Μαυραγάνη
για την άδεια αναδημοσίευσης.

μεταστατική και μεταδίδεται σαν
μεταπολεμική Ιστορία της
ιός σε απλούς πολίτες και ολόΕλλάδας έχει τέσσερα μεΤου
κληρες κοινωνίες. Έχει διασπαλανά κεφάλια: ΕΜΦΥΛΙΟΣ –
Χ.Δ. Σκεπαρνάκου
ρεί στην παγκόσμια κοινωνία,
ΧΟΥΝΤΑ – ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ Β.
Υποπτεράρχου ε.α.
όπου τα κρούσματά της πολΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΧΩλαπλασιάζονται. Όσο η παιδεία
ΡΑΣ. Τα τρία τελευταία είναι
των λαών ασχολείται με την καταναλωτική ευημερία
απόνερα του εμφυλίου –του μετεμφυλιακού κλίματος
και τα όπλα υποκαθιστούν τον πολιτισμό η παραφροπου διχάζει τους Έλληνες έχοντας διαστρεβλώσει τις
σύνη θα απλώνεται. Το επιβεβαικορυφαίες έννοιες που θα έπρεπε
ώνουν τα αυξανόμενα κρούσματα
να τους ενώνουν αντί να τους διχάεκτέλεσης παιδιών στα θρανία των
ζουν: την έννοια της Εθνικοφροσύνης
σχολείων τους, ακόμα και σε χώρες
και την έννοια της Δημοκρατίας. Ακόευνομούμενες και ευημερούσες, με
μα και σήμερα αν πεις ότι είσαι εθνιτα κριτήρια της καταναλωτικής κοικόφρων (εθνικά φρονών) κινδυνεύεις
νωνίας. Και εμείς, στροβιλιζόμενοι
να σου προσάψουν ένα σωρό ατιμέσα σε κυκεώνα προβλημάτων και
μωτικούς χαρακτηρισμούς, που απομε παροπλισμένες τις αξίες που σφυφεύγω να αναφέρω. Και αν μιλήσεις
ρηλάτησαν επί αιώνες οι πρόγονοί
για Δημοκρατία κάποιοι άκριτοι θα
μας ερίζουμε για τις ευθύνες της
σου κολλήσουν κομματικές ετικέτες,
κρίσης και αφήνουμε τους ξένους να αποφασίζουν για
που μπορεί να μη σε εκφράζουν. Και δεν εννοώ τη
τα προβλήματά μας. Τα ελληνόπουλα μεταναστεύουν
Δημοκρατία που βιώνουμε. Τούτη εδώ τη Δημοκρατία
κατά χιλιάδες, η υπογεννητικότητα επιδεινώνει το δητη βιάζουν με χίλιους δυο τρόπους οι ποικιλώνυμοι
μογραφικό και ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός μειώνεται
νταβατζήδες της και αυτή συμπεριφέρεται σαν πόρνη:
σταθερά. Ταυτόχρονα αυξάνεται ο αλλόθρησκος και
προσποιείται ότι της αρέσει χαρακτηρίζοντας δημοπολιτισμικά μη αφομοιώσιμος πληθυσμός, λόγω του
κρατικά δικαιώματα ακόμα και έκνομες ενέργειες. Και
μεταναστευτικού και προοι 300 νεωκόροι του Ναού
σφυγικού ρεύματος αλλά
της, που είναι ταγμένοι
και λόγω υπεργεννητικόνα τη διακονούν, καθεύΟι Έλληνες, που διχασμένοι γκρε- τητας των ανθρώπων αυδουν ερωτοτροπώντας με
την εξουσία. Μιλώντας
μίζουν τα κάστρα τους, χτίζουν τών, την οποία επιτάσσει
το θρήσκευμά τους. Αν
εδώ για Δημοκρατία εννοώ
Παρθενώνες όταν είναι ενωμένοι. αφήσουμε το πρόβλημα
την αληθινή Δημοκρατία,
αυτό στην τύχη του είναι
όπου η πλειοψηφία κυθέμα χρόνου, όχι πολύ
βερνά, σεβόμενη τα διμακρινού, η ανατροπή της
καιώματα της μειοψηφίας
εθνολογικής και θρησκευτικής κυριαρχίας των Ελλήνων
και η μειοψηφία πειθαρχεί και προσπαθεί να γίνει πλειστην πατρογονική γη τους. Ο κίνδυνος αυτός είναι
οψηφία πείθοντας τους πολίτες για την ορθότητα των
υπαρκτός, τον έχει επισημάνει και η Αρβελέρ, δεν
ιδεών της και όχι με τις γνωστές εκβιαστικές, παράνομες
είναι μια ασυλλόγιστη κινδυνολογία. Αν δεν αντιμετωκαι ενίοτε βάρβαρες πρακτικές, που μετατρέπουν τη
πιστεί αποτελεσματικά, με σύνεση και αποφασιστικότητα,
Δημοκρατία σε οχλοκρατία- Απόνερα του μετεμφυλιακού
χωρίς συναισθηματισμούς αλλά και χωρίς ρατσιστικές
κλίματος, το οποίο συντηρούν οι έμποροι του διχασμού,
ακρότητες, θα έρθει εποχή που κάποια μάρμαρα, σκαένθεν και ένθεν, για να χαλιναγωγούν το λαό είναι και
λισμένα περίτεχνα από τους προγόνους μας, θα θυμίη πολύπλευρη κρίση που έφερε τη χώρα σ’ αυτή την
ζουν στους περαστικούς, αν έχουν μείνει όρθια, ότι
ιδιόμορφη ταπεινωτική κατοχή που ζούμε. Ταπεινωτική
εδώ υπήρχε κάποτε η Ελλάδα. Το «Όσοι Ζωντανοί»
επειδή μας επιβλήθηκε χωρίς πόλεμο, με τους κατατου Ίωνος Δραγούμη είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο
κτητές (δανειστές μας) να αποφασίζουν ακόμα και για
από όσο ήταν στην εποχή του. Το ίδιο και το μήνυμα
το ΦΠΑ στο σουβλάκι. Και σαν να μην έφταναν αυτά
του Γοργοποτάμου, όπου ο Ζέρβας και ο Βελουχιώτης
μας χτύπησε και το τσουνάμι των προσφύγων και μεπαραμέρισαν τις διαφορές τους για να πραγματοποιταναστών. Από το 2011 είχα επισημάνει, στο βιβλίο
ήσουν το κορυφαίο πανευρωπαϊκά αντιστασιακό γεμου «ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» (σελ. 185),
γονός. Οι Έλληνες, που διχασμένοι γκρεμίζουν τα
ότι το μεταναστευτικό «είναι κορυφαίο πρόβλημα, σοκάστρα τους, χτίζουν Παρθενώνες όταν είναι ενωμένοι.
βαρότερο και πλέον επικίνδυνο από αυτά που ήδη αντιμετωπίζει η χώρα μας». Και ο Σόιμπλε, μιλώντας πριν
Και τώρα είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική η ανάγκη
από λίγο καιρό για το προσφυγικό, δήλωσε ότι «είναι
να ενωθούμε. Οι πολιτικοί να αναστείλουν τις κομματικές
μια χιονοστιβάδα που βρίσκεται στην κορυφή του
σκοπιμότητες και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Και εμείς,
βουνού και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα». Προφανώς ο
οι απλοί πολίτες, να κατανοήσουμε ότι πέρα από τα
ευφυέστατος αυτός πολιτικός δεν εννοούσε το ευριάμεσα συμφέροντά μας που πλήττονται υπάρχουν και
σκόμενο σε εξέλιξη γνωστό προσφυγικό. Υπάρχουν
τα μακρόπνοα, κυρίως των επόμενων γενεών, που
καθεστώτα σε παραμεσόγειες περιοχές, στην Εγγύς
απαιτούν άμεσες θυσίες από όλους, δίκαια μοιρασμένες
και στη Μέση Ανατολή και ακόμα πιο πέρα, που αργά
ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, χωρίς διαή γρήγορα θα αποσταθεροποιηθούν, το πιθανότερο
κρίσεις υπέρ των κοινωνικά ισχυρών και των κατεχόντων
βίαια. Όταν ηρεμήσει η Συρία οι πολεμικές βιομηχανίες
θέσεις εξουσίας. Διακρίσεις που υπάρχουν και στερούν
δε θα μείνουν άνεργες. Δεν τολμώ να φανταστώ την
από τους πολίτες το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για να αποδεχθούν
εφιαλτική κατάσταση που θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα
τις δικές τους θυσίες. Όταν ένα μεγάλο μέρος του
και ιδιαίτερα στην Κρήτη «αν γίνει της Συρίας» στην Αίπληθυσμού συνωστίζεται στα κοινωνικά συσσίτια και
γυπτο των ογδόντα εκατομμυρίων ή (γιατί όχι;) και
ένα μεγαλύτερο υποσιτίζεται αποτελεί πρόκληση το
στην Τουρκία των εβδομήντα, που μοιάζει με χύτρα
κόστος του πολιτικού κόσμου και κάποιων κορυφαίων
σφραγισμένη γεμάτη προβλήματα, δίπλα σε αναμμένα
κρατικών λειτουργών. Η κοινωνία βράζει, η οργή έχει
κάρβουνα. Όσο παράλογα και αν ακούγονται αυτά δεν
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και οι δημοκόποι πανηγυπρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ζούμε στην
ρίζουν. Όπου και αν σταθείς βοά η φράση: «ας κόψουν
εποχή του παραλόγου. Η παραφροσύνη, που παλαιαπό τα δικά τους». Τα μηνύματα από το παρελθόν
ότερα αρκούσε ένας παρανοϊκός ηγέτης για να αιμαείναι εξόχως επίκαιρα. Και τα μηνύματα από το μέλλον
τοκυλήσει την ανθρωπότητα, σήμερα έχει γίνει νόσος
δυσοίωνα. Τα ακούει κανείς;
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
1η Συνάντηση Οπλουργών
Παραρτήματος Πάτρας

Ο

ι Απόστρατοι
Αξιωματικοί
ειδικότητος
Οπλισμού του
Παραρτήματος
Πατρών
στα
πλαίσια σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ του
εν ενεργεία και
του εν αποστρατεία προσωπικού ειδικότητος
Οπλισμού, διοργανώνουν στη
Πάτρα το Σάββατο 28 Μαΐου
2016 στην αίθουσα ΑΙΓΛΗ στο
Εμπορικό Κέντρο
VESO MARE, εκδήλωση στην
οποία καλούνται να συμμετέχουν Οπλουργοί όλων των
βαθμών Ε.Ε. & Ε.Α. που υπηρέτησαν και υπηρετούν στήν
116 ΠΜ, 117 ΠΜ και στο ΕΡΓ ΜΜ& ΕΕ Αράξου.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
19.00: Άφιξη συμμετεχόντων
19.30: Έναρξη ομιλιών, παρουσίασης φωτογραφικού
υλικού & βραβεύσεις.
21.00: Δεξίωση.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούνται όπως
δηλώσουν συμμετοχή απο τις 15 Απριλίου στόν κ. Φίλιππο
Ματράκα Σγο ε.α.
Τηλ. 6983525354
Email: sinantisioplourgon@yahoo.com
philipgr2001@yahoo.com
Επίσης όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο (με δικά τους έξοδα) να
ενημερώσουν έγκαιρα.
Η τιμή της πρόσκλησης θα εξαρτηθεί ανάλογα με τις
συμμετοχές.
Όσοι συνάδελφοι διαθέτουν EMAIL να αποστείλουν με
mail τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Συνάντηση του τέως Υφυπουργού
κ. Αθ. Δαβάκη με το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ

Τ

ην 31η Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη , ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ και
το Διοικητικό Συμβούλιο συναντήθηκε
στα γραφεία της ΕΑΑΑ με τον τέως
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας , Βουλευτή Λακωνίας της Ν.Δ, κ. Αθανάσιο
Δαβάκη κατόπιν επιθυμίας του κ.
Υφυπουργού να συναντήσει το νεοεκλεγέν Δ.Σ. και να καταγράψει τα
τυχόν προβλήματα που απασχολούν
τα μέλη μας.
Στην συνάντηση – σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν και
δύο σύμβουλοι του κ. Υφυπουργού
ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Γεώργιος Δριτσάκος και ο Σμήναρχος
(ΕΑ) ε.α. Αθανάσιος Βάλαρης.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ αφού καλωσόρισε τον κ. Δαβάκη και
τους συμβούλους του παρουσίασε τα προβλήματα που απασχολούν αυτή την περίοδο τα μέλη μας ως ακολούθως.
Συντάξεις στελεχών Ε.Δ.
Άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ. για πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων στο ύψος των αποδοχών Ιουλίου
2012. Με τη μερική αποκατάσταση του 50% οι συνάδελφοι
πήραν ουσιαστική αύξηση από 1€ έως 40€ καθόσον αυτή υπολογίσθηκε στις μεικτές αποδοχές των με αποτέλεσμα να
υποστούν τις μειώσεις των επί πλέον κρατήσεων 10% , 15%
και 20% επί του συνόλου των αποδοχών του Ν.4093/2012
(που έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣτΕ)
Μη αποσύνδεση των συντάξεων από τις αποδοχές των εν
ενεργεία συναδέλφων.
Μη περαιτέρω μείωση των Συντάξεων.
Να μην να συνυπολογίζονται το μερίσματα και τα ΕΚΟΕΜ
μαζί με τις συντάξιμες αποδοχές, στις μειώσεις 5%,10%,15%,20%,
του Ν. 4093/2012.
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Να μην συμπεριληφθούν στο ΕΤΕΑ ( Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης) τα μετοχικά ταμεία καθόσον δεν είναι επικουρικά.
Να μην περικοπούν κοινωνικοί πόροι των Μετοχικών
Ταμείων ( 4% υπέρ ΜΤΑ και 2% υπέρ ΕΛΟΑ από προμήθειες της
ΠΑ)
Η Ενοποίηση μετοχικών ταμείων δεν μπορεί να συζητηθεί
πριν εξυγιανθεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
Από το 2007 το ΕΚΑΒ οφείλει στη ΠΑ περίπου 110 εκατομμύρια. Το 40% αυτών ανήκουν στο ΜΤΑ –ΕΚΟΕΜΑ. Το ΕΟΠΥ
επίσης οφείλει 90 εκατομμύρια στο 251ΓΝΑ από τα οποία το
δικαιούται 40% περίπου το ΜΤΑ.

Από την ανάγνωση και ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν
την αξιοποίηση της περιουσίας των φορέων των ΕΔ διαφαίνεται
ότι δεν ελήφθησαν υπόψιν οι σχετικές νομοθεσίες των Μετοχικών
Ταμείων
ΓΝΑ
Το νοσοκομείο λόγω εξυπηρέτησης πληθώρας πολιτών
αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους άμεσα δικαιούχους.
Λόγω των ανωτέρω οφειλών προς στο 251ΓΝΑ παρουσιάζονται
διάφορες δυσλειτουργίες στο Νοσοκομείο.
Προτάθηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιου είδους
προτεραιότητας στους αποστράτους κατά την διαδικασία των
ραντεβού.
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Να μην υποβαθμισθούν οι σημερινές σχολές αλλά να αναβαθμισθούν.
Στην συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Δαβάκης αφού ευχαρίστησε τον κ. Πρόεδρο της ΕΑΑΑ και το Δ.Σ. για την υποδοχή και
για την πληρέστερη ενημέρωση , έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το θέμα της ενοποίησης των Σχολών Υπαξιωματικών της
Π.Α. και ζήτησε να ενημερωθεί διεξοδικά για το θέμα δεδομένου
του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί προς διαβούλευση.
Επίσης σχολιάζοντας το οξύ πρόβλημα του μεταναστευτικού
και ερωτώμενος από μέλος του Δ.Σ. για το αν γνωρίζει κάτι για
τις φήμες που κυκλοφορούν ότι το ΚΕΔΑ/Ζ ενδέχεται να παραχωρηθεί για φιλοξενία προσφύγων , επικοινώνησε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσα οποίος διέψευσε
κατηγορηματικά την εν λόγω φημολογία.
Τελειώνοντας ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. ευχαρίστησε τον κ.
Δαβάκη για την επίσκεψη και τόνισε ότι θα είναι σε συνεχή
επαφή μαζί του εφόσον το επιθυμεί προκειμένου να συνεργαστούν για την επίλυση των προβλημάτων που του γνωστοποιήθηκαν.

Ο Απόφοιτος ΑΣΣΥ του Αύριο
Εισηγήσεις
1.Η Πολιτεία στοχεύοντας στη δημιουργία αποτελεσματικών
Ενόπλων Δυνάμεων, κατάλληλων να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες απαιτήσεις, έχει ξεκινήσει, από το 2001, την αναδιοργάνωση των τριών κλάδων προάγοντας το πνεύμα της
διακλαδικότητας. Στα πλαίσια της επίτευξης αυτού του εγχειρήματος, πέραν των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δρομολογήθηκαν και παρεμβάσεις στο στελεχιακό δυναμικό και
αφορούν είτε στην εκπαίδευση, είτε στη σύνθεσή του. Ως
τέτοιες μπορούν να αναφερθούν :
α.Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) σε
πλήρη εναρμόνισή τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
καταδεικνύοντας έτσι τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στις
Ένοπλες Δυνάμεις, εκσυγχρονίζοντας και επενδύοντας στην
εκπαίδευση των αποφοίτων Αξιωματικών, για να καταστούν
ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική
κατάρτιση.
β. Η πρόσληψη και ένταξη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ),
με εξειδικευμένη κατάρτιση, για την κάλυψη του κατώτερου
επιπέδου εκτέλεσης αντικαθιστώντας προοδευτικά τους στρατευσίμους – κληρωτούς των οποίων η διάρκεια της θητείας
φθίνει συνεχώς.
γ. Δυστυχώς καθυστερημένα η πολιτεία με την πρόσφατη
θέσπιση της τριετούς φοίτησης (ΦΕΚ Β’ 699/24-04-2015)
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
προσπαθεί να επιφέρει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ των
προαναφερομένων επιπέδων, δηλ. αυτού της στρατηγικής
σχεδίασης και αυτού της εκτέλεσης. Η θέσπιση αυτή θα επιφέρει οφέλη στο προσωπικό που προέρχεται από τις ΑΣΣΥ
αλλά και γενικότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις:
(1) Η εξύψωση του ηθικού του αποφοιτούντος προσωπικού
των ΑΣΣΥ, που αδικούνταν μέχρι τώρα, αφού δεν απολάμβανε
ούτε αυτά που αναλογούν σε Σπουδαστές που εισέρχονται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με 17000-19000 μόρια, ούτε
στα καθήκοντα που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια της

επαγγελματικής τους εξέλιξης.
(2) Η δυνατότητα αναγνωρισιμότητας των Σπουδαστών
και των Πτυχίων τους, όπως γίνεται σήμερα με τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
(3) Ο συνδυασμός της ανάπτυξης του θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και
πρακτική άσκηση.
(4) Η διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας (μεταπτυχιακές
σπουδές) και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
Η θέσπιση της τριετούς φοίτησης ας αποδειχθεί ουσιαστική
και ωφέλιμη στις ΕΔ και όχι μία ακόμη μέθοδος «επ΄ ωφελεία
της οικονομικής κρίσης», μειώνοντας τις αποδοχές τόσων
στελεχών κατά ένα χρόνο……!!!!!
2.Ο τίτλος ονομασίας της φημολογούμενης ενιαίας Σχολής
θα πρέπει να είναι Ανώτερο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΤΕΙΠΑ), προκειμένου να εναρμονιστούν
με τις αντίστοιχες ειδικότητες των ΑΤΕΙ ώστε να καλύπτονται
τα πεδία των Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΤΥΑ), Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης (ΣΥΔ) και Επιστημών Εξυπηρέτησης
Πτήσεων Αεροσκαφών (ΣΙΡ).
Για να καλύπτονται δε όλες οι ειδικότητες και οι εκάστοτε
ανάγκες της ΠΑ να εξειδικεύονται (οπλουργοί, ναυτίλοι, Ε/Α
κλπ) για ένα ή δύο εξάμηνα οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια
της φοίτησης.
Θα πρέπει να μεριμνήσει η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία
να αποκατασταθούν οι αδίκως υποβαθμισμένοι αξιωματικοί
αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών
(ΑΣΣΥ) με το Ν. 3883/2010, σε σχέση με το Ν.2439/1996.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να στελεχωθεί από
Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές,
Καθηγητές Εφαρμογών και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό.
Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να
καλύπτουν ανάλογο αριθμό σπουδαστών στα διδακτήρια,
στα καταλύματα, στα εστιατόρια, στα εργαστήρια και στα

γυμναστήρια.
3.Όσο για το φημολογούμενο ΞΑΝΑ «Αμερικάνικο Μοντέλο
εξέλιξης των Αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ» δεν
έχει στόχο την αναβάθμιση - αξιοποίηση των υπξκών, αλλά
τη μείωση οργανικών θέσεων αξκών προέλευσης ΑΣΣΥ και
ιδιαίτερα «θέσεων ευθύνης», προκειμένου να καλυφθούν
από αξκούς των ΑΣΕΙ.
«Το Αμερικάνικο Μοντέλο» εξέλιξης των Υπαξιωματικών,
που επικαλούνται «ορισμένοι» δεν προέρχεται από αντίστοιχη
με την Ελλάδα παραγωγική Σχολή που εισέρχονται Σπουδαστές
των 17000-19000 μορίων, αλλά από εθελοντές υπξκούς.
Όπως προανέφερα, επωφελείται η υπηρεσία εάν υπάρχει
υψηλό ηθικό του αποφοιτούντος προσωπικού των ΑΣΣΥ, που
αδικούνταν μέχρι τώρα, αφού δεν απολάμβανε ούτε αυτά
που αναλογούν σε Σπουδαστές που εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με 17000-19000 μόρια, ούτε στα καθήκοντα
που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής
τους εξέλιξης.
Είναι άδικο και ανήθικο κάποιοι να προσπαθούν να διχάζουν
το προσωπικό των ΕΔ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ανεξαρτήτως
προέλευσης ΧΩΡΟΥΝ στις Ένοπλες Δυνάμεις». Η αλληλοεκτίμηση και η συναδελφικότητα επιβάλλονται ώστε να υπάρχει
ΥΨΗΛΟ ΗΘΙΚΟ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ σε ένα προσωπικό που τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί και ίσως έχει απρόβλεπτες
συνέπειες στη χώρα μας.
«Απευθύνω έκκληση», εάν μου επιτρέπεται, στην Πολιτική
και Στρατιωτική ηγεσία να «συμβουλευθεί» τους φορείς αποφοίτων ΑΣΣΥ πριν αποφασίσουν στην εφαρμογή ξενόφερτων
μοντέλων.
Με εκτίμηση
Κων/νος Π. Αναγνωστάκης
Ασμχος (ΤΜΑ) εα - (28η Σειρά ΣΤΥΑ)
Γραμματέας ΔΣ/ΕΑΑΑ

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ
ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ JET
ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ
Αφιερωμένο στην επέτειο των 64 χρόνων
από την ένταξη των πρώτων μαχητικών JET
στην Πολεμική μας Αεροπορία [5 Μαρτίου 1952]
Στην αιωνόβια διαδρομή της πολεμικής μας αεροπορίας,
συνέβησαν διάφορα αξιοσημείωτα γεγονότα, τα οποία
θα παραμείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα ως ορόσημα στις
χρυσές σελίδες της ιστορίας της.
Ένα απ’ αυτά και ίσως το σημαντικότερο μέχρι τώρα,
είναι η μετάπτωση από την ΕΛΙΚΑ στην ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ, από
την Ελικοπροώθηση στην Αεριοπροώθηση [JET].
Εν όψει της αναδιοργάνωσης της αεροπορίας
μας και της αναμενόμενης ένταξης της χώρας
μας στη βορειοατλαντική συμμαχία [ΝΑΤΟ] και
του ρόλου που θα έχει, στις 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
του 1951 προσγειώνονται στην τότε Αεροπορική
Βάση Ελευσίνας, τα δυο πρώτα εκπαιδευτικά
Αερ/φη τύπου Τ-33Α SILVERSTARS της LOCKHEED
(με S/N 5043 και 5044), με σκοπό την ενημέρωση-εθισμό και εκπαίδευση χειριστών και προσωπικού υποστήριξης στη νέα, σύγχρονη και
πρωτόγνωρη, τότε, τεχνολογία της αεριοπροώθησης, η οποία –ήδη- αλματωδώς διαδίδετο
σε όλες τις χώρες.
Τα δυο πρώτα αερ/φη, την ιστορική εκείνη
ημέρα, άνοιξαν το δρόμο για την είσοδο της αεροπορίας μας στην εποχή της ΑΕΡΙΟΠΡΟΩΘΗΣΗΣ.
Με την οριστική πλέον, προσχώρηση της
χώρας μας στο ΝΑΤΟ [η συμφωνία υπεγράφη
στις 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 1952] άρχισε ο εφοδιασμός της αεροπορίας μας με σύγχρονα αεριωθούμενα ΜΑΧΗΤΙΚΑ αερ/φη.
Την ιστορική επίσης, ημέρα της 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ
του 1952, προσγειώνονται στο Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, τα δυο
πρώτα ΜΑΧΗΤΙΚΑ JET, τύπου F-84G THANDERJET της REBUBLIC, τα οποία εντάχθηκαν στην 337 ΜΔΒ, εγκαινιάζοντας την είσοδο και των ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ αερ/φών JET της
Αεροπορίας μας στη νέα εποχή, η οποία έμελε να είναι
πολύ επιτυχημένη.
Η νέα τεχνολογία της αεριοπροώθησης απορροφήθηκε
με γοργό ρυθμό από το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό,
αλλά και τις άλλες ειδικότητες που υποστήριζαν
τις πτήσεις.
Τούτο οφείλετο στην προσαρμογή των προγραμμάτων Σ.Ι. και ΣΤΥΑ στα νέα δεδομένα, στην
έγκαιρη αποστολή ιπτάμενων και τεχνικών στο
εξωτερικό [κυρίως ΗΠΑ] για εκπαίδευση επί του
οπλικού συστήματος που θα παραλαμβάναμε
αλλά και στις ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΣ
[ΚΕΜ] για κάθε τύπο, οι οποίες χρησιμοποιούσαν
σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα [σχέδια, διαφάνειες
μηχανισμούς, κυκλώματα, κλπ.] για ταχύρρυθμη
εκπαίδευση, ιδιαίτερα των τεχνικών.
Αποτέλεσμα ήταν η πρωτοφανής για τα ελληνικά
και διεθνή δεδομένα, συγκρότηση έξι πολεμικών
Μοιρών με Αερ/φη F 846 μέχρι το τέλος του
1953 [Μοίρες 335 έως και 340].
Αυτό επετεύχθη με υπερπροσπάθειες, με κόπο,
με θυσίες, συνεχή εργασία, αλλά και με ενθουσιασμό και επαγγελματική κατάρτιση όλου του
προσωπικού της τότε ΕΒΑ.
Ποιος δεν θυμάται, εκείνα τα χρόνια, τον οργασμό
που επικρατούσε στις Μοίρες, με τις συνεχείς
πτήσεις ημέρα και νύχτα, για να συμπληρωθεί το
πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, τα λυκαυγή και τα
λυκόφωτα, τις ασκήσεις, τις επιθεωρήσεις και
πολύ απαιτητικές αξιολογήσεις του ΝΑΤΟ, τις
βολές αέρος και εδάφους και την υπερπροσπάθεια,
όλου του προσωπικού, να καλύψει σχετικές ελλείψεις,
προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κατάταξη σε
κατηγορία «Α» από το ΝΑΤΟ;
Ποιος ξεχνά τις Μοίρες κρούσεως, τα QRA, τα κονβόι
μεταφοράς του «όπλου» και τις ομάδες φόρτωσης, τις
ετοιμότητες [REDINESS], ακόμα και των δυο λεπτών, τις
άμεσες απογειώσεις [SCRABLE], τις ξαφνικές ανακλήσεις
προσωπικού, τα εργάσιμα ΣΑΒΒΑΤΑ και τις εργασίες που
άρχιζαν σχεδόν από τα χαράματα, για να ετοιμαστούν

Του
Γ. Τάγκαλου
Επγου ε.α.(ΤΥΜ)
τα αερ/φη για τις πρώτες πτήσεις της ημέρας;
Ξεχνώντας τα συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης,
βλέποντας τα δυο ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ μας Σμήνη, το «ΚΑΡΕ
ΤΩΝ ΑΣΣΩΝ» με τέσσερα F 84G και το «ΑΚΡΟΤΙΜ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ» με επτά αερ/φη F-86E, τα οποία
άφηναν άφωνους και κατάπληκτους τους χιλιάδες θεατές
με τα ακροβατικά τους τόσο εδώ, όσο και σε ευρωπαϊκές
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ –ΦΩ/ΚΑ ΑΕΡ/ΦΗ JET

χώρες;
Ξεχνιώνται οι επιτυχίες των Σμηνών και στις ασκήσεις
και βολές στο εξωτερικό και οι πρωτιές που κερδίζαμε
και μας έκαναν όλους υπερήφανους;
Ποιος δεν θυμάται και δε νοσταλγεί τις ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ,
τα ΡΕΒΕΓΙΟΝ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, τις ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ και τα BINGO, στις Πτέρυγες και Σμηναρχίες
Μάχης;

σταση, όσο και τη διαβίωση και παραμονή του στα νέα
Α/Δ που δημιουργούντο.***
Όμως, με την πάροδο του χρόνου σταδιακώς, πολλά
διορθώνοντο και ιδιαίτερα η διαβίωση στις Σμηναρχίες
και Πτέρυγες Μάχης, για όλο γενικώς το προσωπικό και
τις εγκαταστάσεις.
Παρ’ όλα αυτά, ο πρωτοφανής άθλος ανάπτυξης,
αναγέννησης και εκσυγχρονισμού της Αεροπορίας μας,
συνεχίζετο μ’ όλο πιο πολύ αυξανόμενο ρυθμό.
Μετά τα F-84G και τις έξι Μοίρες Δ.Β., συνεχώς η αεροπορία μας εφοδιάζετο και με νέους τύπους ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ
αερ/φών, εφοδιασμένων με σύγχρονα, ανά εποχή, συστήματα. Μερικά δε, εξ αυτών, με πρωτότυπα, μοναδικά
και ανεπανάληπτα [π.χ. F-104G] και τα οποία σε
σύντομο χρόνο τίθεντο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Όμως, αυτό το άνευ προηγουμένου και τεραστίων διαστάσεων έργο, για τις δυνατότητες της
αεροπορίας μας, δεν έγινε –ΔΥΣΤΥΧΩΣ- χωρίς αντίστοιχες απώλειες. Με τα μαχητικά Αερ/φη που
ήδη έχουν αποσυρθεί [ΠΙΝΑΚΑΣ 1] 164 χειριστές
μας έχασαν τη ζωή τους εκτελώντας το δύσκολο,
απαιτητικό και πολλές φορές εξουθενωτικό καθήκον
τους με τα διαφόρων τύπων και επιδόσεων Μαχητικά Αερ/φη.
Αγαπητοί συνάδελφοι που ζήσατε εκείνα τα
ηρωικά χρόνια (ιδιαίτερα των 10ετιών του 50-60),
Βετεράνοι τώρα, ΜΗΝ επιτρέψετε στον πανδαμάτορα χρόνο και το πέπλο της λήθης να σκεπάσει
τα τότε δρώμενα.
Κρατήστε ζωντανές και άσβεστες τις αναμνήσεις
σας και αφήστε το δάκρυ της νοσταλγικής συγκίνησης να νοτίσει το πρόσωπό σας, γιατί ΟΛΟΙ μας
με κόπους, θυσίες, ενθουσιασμό, αυτοθυσία, πίστη
και αγάπη πράξαμε το καθήκον μας προς την αεροπορία και την ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
= ΑΣ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ =
Παράλληλα, τούτο το επετειακό-νοσταλγικό κείμενο,
ας αποτελέσει ένα ταπεινό μνημόσυνο εκείνων των Συναδέλφων μας, που, πιστοί στο κάλεσμα της Μοίρας,
πήραν του χάρου το φιλί μεσ’ το αεροπλάνο τους,
εκτελώντας με αυτοθυσία το καθήκον τους.
Θα παραμείνουν ΑΠΕΘΑΝΤΟΙ στο πάνθεο των ΗΡΩΩΝ
της αεροπορίας μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα διαγράμματα Δ1, Δ2, Δ3 καταγράφονται αναλυτικώς οι 164 πεσόντες,
τόσο ανά προέλευση, όσο και ανά τύπο
Αερ/φους.
ΠΗΓΕΣ
«ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ της Π.Α.», έκδοση Μουσείου Ιστορίας της Π.Α.
«http://www.pasoipa.org.gr/lefcoma» του ΠΣΟΙΠΑ
«ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – τμήμα ΕΚΕΧ», υπό ομάδος
αποφοίτων ΕΚΕΧ
http://www.haf.gr/historicalaircraft
«ΙΚΑΡΟΙ, ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ», Υπτχου
Π.Β. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Διάφορα πονήματα αεροπορικού περιεχομένου
συναδέλφων,
κ.ά.

Κι όταν –καμιά φορά- έφθανε η αποφράδα είδηση ότι
ένας από τους ΑΕΤΟΥΣ μας, δε γύρισε στη βάση του, η
λύπη πάγωνε τις καρδιές μας, αλλά συγχρόνως, χαλύβδωνε τη θέλησή μας για να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας για περαιτέρω θωράκιση
της Ασφάλειας πτήσεων και εδάφους.
Φυσικά, μέσα σ’ όλη αυτήν την πορεία ανάπτυξης της
αεροπορίας μας, υπήρξαν και αρνητικές περιπτώσεις
και γεγονότα, τόσον εις βάρος του προσωπικού, που
επηρέαζαν την προσωπική και οικογενειακή του κατά-

*** Η μεταστάθμευση της πρώτης Ελληνικής
πολεμικής μοίρας με αεριωθούμενα αεροσκάφη
πραγματοποιήθηκε τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου του 1952. (337 ΜΔΒ Από 112ΠΜ στην
110 ΠΜ). Σκληρός ο χειμώνας του 1952-1953.
Το κρύο αφόρητο, οι εγκαταστάσεις της Μοίρας
ατελείς, αν όχι απαράδεκτες. Υπνοδωμάτια για
το Ιπτάμενο και Τεχνικό προσωπικό ελλιπή. Μένουμε
ανά τρεις και τέσσερις χειριστές σε κάθε μικρό δωματιάκι
χωρίς θέρμανση, χωρίς βασικές ευκολίες. Βάζουμε πίσσα
στις λαμαρινοκατασκευές των εγκαταστάσεων της Μοίρας
για να σταματήσουμε τα νερά της βροχής που πλημμύριζαν το γραφείο επιχειρήσεων την αίθουσα ενημέρωσης,
την αποθήκη αεροπορικού υλικού κ.α.
[Από το πόνημα του αείμνηστου Σμρχου ΑΝΔΡΕΑ ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΤΟ ΞΕΠΕΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΩΝ ΣΜΗΝΩΝ.]
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Α ΡΘΡΑ
Η Συμβολή και Στήριξη της ΠΑ στη Δημιουργία της Ε.Α.Β
(για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι)

Ε

χουν περάσει περισσότερα από πενήντα χρόνια, όταν
η τότε ΕΒΑ (ΠΑ) ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να εκκεΤου
νώσει την περιοχή του Δέλτα Φαλήρου, στο τέρμα της
Περικλή Κοντοδιού
Λεωφόρου Συγγρού και στην προέκτασή της προς το
Υποπτεράρχου (Τ) ε.α.
Παλαιό Φάληρο, από όλες τις λειτουργούσες εκεί εγκαταστάσεις της, που δεν ήταν λίγες, ώστε να αποδεσμευθεί η καταλαμβανόμενη από αυτές έκταση και
να χρησιμοποιηθεί για τουριστική αξιοποίηση, δεδομένης της σημαντικής της γεωγραφικής θέσης στην
είσοδο (πύλη) της Αθήνας, όπως ερχόμαστε από τον
διεθνή της αερολιμένα, που βρισκόταν στην κάτω
πλευρά - προς την παραλία - του αεροδρομίου του
Ελληνικού. Μάλιστα γύρω στα 1964 ο Πρωθυπουργός
(Γεώργιος Παπανδρέου) κατέβηκε στην περιοχή αυτή
και συμμετείχε στο ξεκίνημα της εκκένωσης, με το
συμβολικό γκρέμισμα ενός μικρού μέρους τοίχου κτίσματος της Αεροπορικής Μονάδας Διερχομένων και
Υποστήριξης, που ήταν εκεί, αρχίζοντας έτσι τη μακρά
πορεία της σταδιακής εκκένωσης όλων των εγκαταστάσεων της ΠΑ, η οποία κράτησε γύρω στα δεκαπέντε
χρόνια.
Θυμίζουμε εδώ ότι κάποιες από αυτές τις εγκαταστάσεις που είχε η ΠΑ ήταν εν χρήσει από τη δεκαετία
του 1920, ως σταθμός εξυπηρέτησης υδροπλάνων
και εκεί αργότερα ιδρύθηκε μετά από συνεργασία με
Αγγλική κατασκευαστική αεροπορική εταιρία το Κεντρικό
(Κρατικό) Εργοστάσιο Αεροπλάνων, το γνωστό ΚΕΑ.
Είχαμε εκεί, στο δεξιό προς την παραλία μέρος της
λεωφόρου Μωραϊτίνη (που αποτελούσε προέκταση
της Συγγρού προς το Π. Φάληρο) την Σμηναρχία Υποστήριξης και Διερχομένων, που περιλάμβανε επίσης
την Αερονομία, την Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων
και τα Συνεργεία Επισκευών και Κατασκευών Επιγείου
της 21ης Απριλίου, ο αρμόδιος φορέας του ΓΕΑ (Γ’ Κλάδος
Εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων (ΣΕΜΜΑ). Στην
και Γ1), έπρεπε να σπεύσουν – μελετήσουν πιθανά
αριστερή πλευρά είχαμε τις Κεντρικές Αποθήκες Υλικού
σενάρια και λύσεις και να υποβάλουν σχετικές εισηγήσεις
και την Διοίκησή τους (ΑΥΑ), που καταλάμβαναν σημαντικό
στην Ιεραρχία του ΓΕΑ και του ΥΕΘΑ για την τύχη κυρίως
μέρος της έκτασης και είχαν επίσης πρόσωπο στο κάτω
του ΚΕΑ (αλλά και του σημαντικού και καταρτισμένου
μέρος της Λεωφόρου Συγγρού, την ΔΑΥ που στεγαζόταν
ανθρώπινου δυναμικού του) και της εργοστασιακής υποστην Οικία Συγγρού (και όπου αργότερα λειτούργησε για
στήριξης που αυτό εξασφάλιζε. Παράλληλα διαφάνηκε
λίγο το ΚΕΤΑ και σήμερα είναι εκεί η Δ/νση Ιστορίας του
από τις σχετικές αναλύσεις αλλά και επαφές, ότι θα
ΓΕΑ) και το Διοικητήριο με τα κεντρικά αλλά σημαντικά
ήταν δυνατή – υπό προϋποΣυνεργεία Υποστήριξης αεθέσεις, η ανάπτυξη νέας βιοροπορικού υλικού του ΚραΑν δεν ήταν η ΠΑ που προκάλεσε μηχανικής εργοστασιακής μοτικού Εργοστασίου Αερονάδας αεροπορικού υλικού,
πλάνων (ΚΕΑ).
με
ενέργειες
και
σχετικές
διαχροπου θα εκάλυπτε την ΠΑ,
Το μείζον όμως πρόβληνικά εισηγήσεις της την πραγμα- τους λοιπούς Κλάδους των
μα για την αποδέσμευση
ΕΔ αλλά και τρίτους πελάτες
της περιοχής ήταν η μετοποίησή
του
κολοσσιαίου
αυτού
του εξωτερικού, εξασφαλίτεγκατάσταση του Κεντριγια τα ελληνικά δεδομένα έργου, ζοντας έτσι συνάλλαγμα,
κού ΚΕΑ, το οποίο μαζί με
αλλά και την μακροπρόθεσμη
τα Παραρτήματά του (και
η
σημερινή
ΕΑΒ
θα
υπήρχε
μόνο
βιωσιμότητά της. Σε αυτό το
ιδιαίτερα αυτό του Ελλησκεπτικό επικεντρώθηκαν οι
στη φαντασία μας
νικού), εξασφάλιζε την τότε
μετέπειτα προσπάθειες του
Τεχνική Υποστήριξη του αεΓΕΑ και η ιδέα αυτή βρήκε
ροπορικού υλικού της ΠΑ
επίσης πρόσφορο έδαφος
σε εργασίες επιπέδου ερστο
αρμόδιο
Υπουργείο
Συντονισμού
και στην ΕΤΒΑ. Ετσι
γοστασίου. Η εξεύρεση λύσης για την εργοστασιακή τεξεκίνησε
περί
τα
τέλη
του
1968
ο
μακρύς
δρόμος για
χνική υποστήριξη της ΠΑ, που θα εκάλυπτε όλα τα
την
πραγματοποίηση
της
ΕΒΑΥ
(σήμερα
ΕΑΒ).
πτητικά της τότε μέσα, στην έκταση του εφικτού, σε
Ακολούθησαν εισηγήσεις και διαμορφώθηκε από Μικτή
συνδυασμό με την κατάργηση των εγκαταστάσεων του
Επιτροπή
Χειρισμού (ΜΕΧ) στην οποία το ΓΕΑ είχε πρωΚεντρικού ΚΕΑ, αποτέλεσε το έναυσμα για την δημιουργία
τεύοντα
ρόλο,
το πλαίσιο στο οποίο θα εκινείτο το Πρότης μετέπειτα Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).
γραμμα
αυτό,
η διαδικασία που θα ακολουθείτο, οι
Από όλες τις τότε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιφορείς
που
θα
συμμετείχαν, ο τόπος εγκατάστασης, η
μοποιούσε η ΠΑ, παρέμεινε και υπάρχει μέχρι σήμερα
τύχη
του
εργατοτεχνικού
προσωπικού του ΚΕΑ, οι όροι
το νεοκλασικό κτίσμα (οικία) του Α. Συγγρού, που χτίστηκε
και
προϋποθέσεις
επιλογής
και ανάθεσης και πλήθος
γύρω στο 1880 και έχει κριθεί διατηρητέο. Αυτό δόθηκε
άλλων
σημαντικών
παραγόντων.
Αποφασίστηκε επίσης
τελικά στην ΠΑ και στέγασε κατά καιρούς δραστηριότητές
να
προηγηθεί
του
εγχειρήματος
η
πραγματοποίηση Μετης, ενώ τώρα είναι εκεί η ΔΙΣ/ΓΕΑ. Επίσης επέζησε των
λέτης
Σκοπιμότητας
(Feasibility
Study),
από ανεξάρτητο
ισοπεδώσεων και διατηρήθηκε ο μικρός ναός της Αγίας
αλλοδαπό
φορέα.
Ελπίζουμε
να
μπορέσουμε
να πούμε
Σκέπης του Κεντρικού ΚΕΑ. Και βέβαια αιωρείται πάντα
λεπτομερώς
πώς
και
τί
έγινε
τα
επόμενα
έξι
(6)
χρόνια,
το μεγάλο ερώτημα εάν τελικά η εκκένωση της περιοχής
που
οδήγησαν
τελικά
σε
επιλογή
Αναδόχου
(1972/1973),
από όλες τις εγκαταστάσεις της Αεροπορίας, απέδωσε
σε διαπραγμάτευση όλων των συμβολαίων (πέντε τον
τα αναμενόμενα ως προς την τουριστική αξιοποίηση της
αριθμό) καθώς και τον σημαντικό ρόλο που είχε το ΓΕΑ
περιοχής, στην έκταση που προβαλλόταν τότε ως αποσε αυτές τις εξελίξεις, που μάλιστα συνέβησαν σε μία
λύτως αναγκαία και αποτέλεσε την αφορμή να «φύγει»
περίοδο που την διέκρινε – ιδιαίτερα κατά το 1973 και
το ΚΕΑ από εκεί και βέβαια να ιδρυθεί η ΕΑΒ στην
το 1974, η πολιτική αστάθεια και οι εξωτερικοί κίνδυνοι.
Τανάγρα, με το μεγάλο συνακόλουθο κόστος της ίδρυσης
Ολα αυτά τα χρόνια, αλλά και τα μετέπειτα, η εκάστοτε
και της λειτουργίας της.
διαχρονικά
Ηγεσία της ΠΑ, στήριξε με κάθε τρόπο την
Εν όψει αυτών των επιβληθεισών εξελίξεων, σε συναναγκαιότητα
ίδρυσης συγχρόνου βιομηχανίας αεροποδυασμό με το έμπαργκο που επέβαλαν οι ΗΠΑ, λόγω

ρικού υλικού, εν όψει μάλιστα και των μειζόνων προμηθειών σε σύγχρονα αεροσκάφη που ακολούθησαν, που
θα εκάλυπτε την εργοστασιακή τους υποστήριξη στην
έκταση του εφικτού, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις της
προς τα προϊστάμενά της κυβερνητικά όργανα και με
ανάληψη της ευθύνης των εισηγήσεων αλλά και της
υποστήριξης των λαμβανομένων εκάστοτε αποφάσεων.
Η Ηγεσία της ΠΑ και πολλοί από το Επιτελείο της, πίστεψαν στην αναγκαιότητα του εγχειρήματος και
έβαλαν στη κυριολεξία «πλάτη», ώστε αυτό να γίνει
πραγματικότητα. Θα ήταν πρέπον να γνωρίσουμε την
ιστορική εξέλιξη του θέματος ΕΑΒ και όλους αυτούς,
που έδωσαν πνοή στο όραμα και έκαναν πράξη τη
νέα και σύγχρονη μορφή της Τεχνικής Υποστήριξης
του σύγχρονου αεροπορικού υλικού (και όχι μόνο)
της ΠΑ και των λοιπών Κλάδων των ΕΔ, αλλά και
έδωσαν τη δυνατότητα της μέσω της ΕΑΒ ελληνικής
συμμετοχής σε εξόχως προηγμένα κατασκευαστικά
εξοπλιστικά και άλλα προγράμματα.
Εν τέλει στις 26/11/1975 (πριν ακριβώς σαράντα
χρόνια) υπεγράφησαν οι πέντε (5) Συμβάσεις υλοποίησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού Υλικού
(ΕΒΑΥ, μετέπειτα ΕΑΒ), από τους συναρμόδιους Υπουργούς (Εθνικής Αμύνης, Συντονισμού, Οικονομικών) που
υπέγραψαν για λογαριασμό της υπό σύσταση Εταιρίας
και την εδέσμευσαν με την υπογραφή τους αυτή,
μετά την εξουσιοδότηση που είχαν από τον ψηφισθέντα
ιδρυτικό Νόμο Ν 43/1975 της ΕΑΒ. Οι πέντε Συμβάσεις
ήταν αυτή του κύριου αναδόχου (της Lockheed Aircraft
Int, LAI ΑG), και των υπεργολάβων της για τον τομέα
αεροσκαφών (Lockheed Aircraft Services, LAS), για τον
τομέα Κινητήρων (General Electric), για τα Ηλεκτρονικά
(Westinghouse) και για όλα τα Εργα (AUSTIN). Η υπογραφή έλαβε χώρα στην Αίθουσα του ΑΑΣ/ΓΕΑ, από
όπου και η φωτογραφία που δίνουμε. Η υπογραφή
αυτή των Συμβάσεων ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών όλων των ετών που προηγήθηκαν και αποτέλεσε το ξεκίνημα της ΕΑΒ. Ακολούθησαν μετά την υπογραφή επαινετικές δηλώσεις των Υπουργών Εθνικής
Αμύνης και Συντονισμού για το μέλλον της ΕΑΒ, αλλά
και δημοσιεύματα στον ελληνικό και ξένο Τύπο. Αργότερα
στις 26/10/79 υπογράφηκε η ΒΑΣ (Βασική Συμφωνία
αναθέσεως έργου στην ΕΑΒ από την ΠΑ και τις ΕΔ)
μεταξύ του τότε Α/ΓΕΑ και του Ι. Στράτου (Προέδρου και
ΔΣ της ΕΑΒ).
Η ΕΑΒ, με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ψήφιση
του ιδρυτικού της Νόμου 43/75, επιμελήθηκε και εξέδωσε
ένα ενδιαφέρον επετειακό Λεύκωμα, στο οποίο δίνει
διαχρονικά τη δική της ενδιαφέρουσα άποψη των μειζόνων
εξελίξεων και προγραμμάτων που ακολούθησαν όλα
αυτά τα χρόνια, με επιτυχημένη επιλογή φωτογραφιών
από το 1975 έως σήμερα. Η σημερινή ΕΑΒ διαφέρει από
την αρχική του 1975, τουλάχιστον ως προς τα κτίσματα,
με το ανεγερθέν κτίριο Κατασκευών, μιάς πολύ σημαντικής
δραστηριότητας για τη βιωσιμότητα της ΕΑΒ στο χώρο
των αεροπορικών κατασκευών. Δυστυχώς, δύο πολύ
γνωστές προσπάθειες που έγιναν, ώστε να κατασκευασθεί
εξ υπαρχής εκπαιδευτικό αεροσκάφος για την ΠΑ και
για αγορές του εξωτερικού, δεν είχαν συνέχεια. Ομως η
ΕΑΒ ευτύχησε μεταξύ των άλλων να εξοπλίσει την ΠΑ
με α/φη Α-7 (στα πλαίσια της DICA) και να συμμετάσχει
σε συμπαραγωγές μείζονος αεροπορικού υλικού και
άλλων υλικών, που δίνονται αναλυτικά στο Λεύκωμα.
Αυτό που πρέπει να πούμε ως Αεροπόροι προς κάθε
κατεύθυνση, είναι ότι η ΕΑΒ δεν ήταν προϊόν «παρθενογένεσης», που επιβλήθηκε εκ των άνω και που ξεκίνησε
με την ψήφιση του ιδρυτικού της Νόμου 43/1975, όπως
νομίζουν πολλοί αλλά και αφήνεται να εννοηθεί στο
πρόσφατα εκδοθέν Λεύκωμά της. Γιατί ακόμη και μετά
την ψήφιση του Νόμου, η ΠΑ ήταν εκείνη που επέμενε
και έκαμψε τις αντιδράσεις των άλλων Υπουργείων, που
επίμονα ζητούσαν να μη γίνει το έργο. Γιατί αν δεν το
ξεκινούσε και το υποστήριζε η ΠΑ, αν δεν ήταν η ΠΑ που
προκάλεσε με ενέργειες και σχετικές διαχρονικά εισηγήσεις
της την πραγματοποίησή του κολοσσιαίου αυτού για τα
ελληνικά δεδομένα έργου, η σημερινή ΕΑΒ θα υπήρχε
μόνο στη φαντασία μας. Και αυτό δεν πρέπει να το
ξεχνάμε όλοι μας. Επίσης η ΠΑ συνέχισε και συνεχίζει
ακόμη και σήμερα να υποστηρίζει με κάθε τρόπο την
ΕΑΒ.
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✍ Μικρές Αγγελίες
οίκος τελετών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
•Τελετές
•Αποτεφρώσεις
•Μεταφορές από και προς το εξωτερικό
•Αίθουσες δεξιώσεων & παραμονής σορού
•Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
σε προσιτές τιμές

Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr

Μαθήματα πιάνου Αρμονίου
Μίκα Πετρούτσου - Κάββαλου
Καθηγήτρια Απολλωνίου Ωδείου Αθηνών
(κόρη συναδέλφου ε.α.)
Μαθήματα και κατ’οίκον
Τηλ. 6946951999

Νεοχωρίου 5, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310.523112 - 2310.531256
Κιν. 6973235407 - 6937193505

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(Συνάδελφος ε.α.)
Διατηρεί Λογιστικό Γραφείο στη Λάρισα. Εξειδικεύεται στη Φορολογία Φυσικών
Προσώπων και ιδιαίτερα στη φορολογία εισοδήματος,
ακινήτων, κατοίκων εξωτερικών, αγροτών.
Με έμφαση στον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας προς αποφυγή άσκοπης
φορολόγησης, στην προετοιμασία της επικείμενης εφαρμογής του περουσιολογίου
και της χρήσης πλαστικού χρήματος.

Δ/νση γραφείου: Ανθ. Γαζή 1 (πλατεία Εβραίων), Λάρισα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2410536262 & κιν.: 6932765202
Email: info.fragou@gmail.com

Βιβλιοπαρουσίαση

Η Πολεμική Αρετή
των Ελλήνων

«Οι φύλακες της ανατολικής πύλης»
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ
«ΕΑΝ ΜΗ ΕΛΠΗΤΑΙ, ΑΝΕΛΠΙσει να το διαφυλάξει πάση θυσία
Γράφει ο
ΣΤΟΝ ΟΥΚ ΕΞΕΥΡΗΣΕΙ, ΑΝΕΞΕΡΕΥαπό τους ποικιλώνυμους βαρβάΝΗΤΟΝ ΕΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΝ». ΗΡΑ- Ηλίας Γ. Σβάρνας Σμχος ε.α. ρους (Σελτζούκους, Πετσενέγκους,
Μέλος Δ.Σ./ΕΑΑΑ
ΚΛΕΙΤΟΣ 544-484 π.Χ.
Νορμανδούς), που επιτίθεντο κατά
«Εάν δεν ελπίζεις, δεν πρόκεικαιρούς τόσο από τη Δύση όσο και
ται να βρεις το ανέλπιστο, το οποίο είναι ανεξεαπό την Ανατολή στην Αυτοκρατορία, αλλά, και
ρεύνητο και απλησίαστο»
από πολλούς άλλους εντός της Αυτοκρατορίας.
Με τα λόγια αυτά του Εφέσιου φιλόσοφου
Για τον σκοπό αυτό θα σκεφτεί ένα πολύπλοΗράκλειτου, ο Γιώργος Σπανάκης στην εσωτερικο με πολλές δικλείδες και κώδικες ασφαλείας
κή σελίδα του βιβλίου του, προϊδεάζει τον αναμηχανισμό, αλλά κυρίως με έναν ανθρώπινο μηγνώστη για το τι επακολουθεί στην
χανισμό ασφαλείας από έμπιστους
πλοκή του μυθιστορήματός του «Οι
ανθρώπους του. Οι άνθρωποι αυτοί
Φύλακες της Ανατολικής Πύλης»
θα έχουν το προνόμιο από γενιά σε
από τις εκδόσεις «ΟΣΤΡΙΑ», του
γενιά κληρονομικά, να είναι «Οι Φύπρώτου μιας ενδιαφέρουσαν -απ’
λακες της Ανατολικής Πύλης». Τον
ότι φαίνεται- τριλογίας.
πάπυρο με το μυστικό θα πρέπει να
Στις 582 σελίδες του ογκωδέσταβρει την κατάλληλη στιγμή και να το
του βιβλίου ο Γιώργος Σπανάκης με
αποκωδικοποιήσει μια γενιά ελλήμια αξιοθαύμαστη «δύσκολη»
νων που είναι προορισμένη να το
απλότητα και ζηλευτή αυτή τη φουλοποιήσει όταν έλθει το πλήρωμα
ρά λογοτεχνική μαεστρία (ο Ασμχος
του χρόνου.
Γιώργος Σπανάκης ήταν για χρόνια
Η εξέλιξη στην πορεία του μυθιμαέστρος στη μπάντα της Πολεμιστορήματος θα «μεταφέρει» τον
κής Αεροπορίας), πλέκει ένα πρωαναγνώστη τη μία στο Βυζάντιο και
τότυπο μυθιστόρημα, έξω από τα
την άλλη στην εποχή μας με έναν
συνηθισμένα «γλυκανάλατα» μυθιστορηματικά
αξιοθαύμαστο λογοτεχνικό τρόπο, χωρίς να τον
αναγνώσματα, με το οποίο μεταφέρει τον ανακουράζει μπερδεύοντάς τον στην ανάγνωση.
γνώστη διαχρονικά σε 920 χρόνια. Δηλαδή από
Μια μακρόχρονη πορεία του επτασφράγιστου
την εποχή του Βυζαντίου και συγκεκριμένα επί
μυστικού έως ότου φτάσει στις μέρες μας. Το
Αυτοκράτορα Αλεξίου Α’ Κομνηνού μέχρι τις μέφυλασσόμενο μυστικό μέσω μια γενετικής πορες μας έτος 2013.
ρείας απογόνων των πρώτων «φυλάκων της
ΑΠό την πρώτη σελίδα ο αναγνώστης ξαφνιάανατολικής πύλης», θα φτάσει στην γενιά για
ζεται, και στην προσπάθειά του να συνέλθει, χωτην οποία προοριζόταν και αυτή η γενιά θα βρερίς να το αντιληφθεί έχει φτάσει στην 20η σελίθεί στην Κρήτη. Θα εμπλακούν οι Μυστικές Υπηδα. Από κει και πέρα ο χρόνος γύρω του σταμαρεσίες της Αμερικής, του Ισραήλ, της Ελλάδος,
τάει, συνεπαρμένος πια από την πλοκή που ξεδιτης Τουρκίας, καθώς και επιστήμονες της αρχαιπλώνεται στις σελίδες του, και μεταφέροντας
ολογίας και της γενετικής. Όμως το μυστικό
αυτή την πλοκή στο μυαλό του, συνεχίζει την
ήταν προορισμένο για τη σημερινή γενιά των Ελανάγνωσ... μονορούφι μέχρι την... 582 σελίδα.
λήνων και των «Τούρκων» Κρυπτο-Χριστιανών.
Η πλοκή συναρπαστική. Έχει να κάνει με την
Ο αναγνώστης καλείται να αποδείξει πως είναι
ανακάλυψη κατά τύχη από τον λάτρη της αρχαίδυνατός λύτης ενός πολύπλοκου «σταυρόλεας ελληνικής φιλοσοφίας Αυτοκράτορα Αλέξιο
ξου» και να συμπληρώσει το ιστορικό παζλ. ΣταΑ’ Κομνηνό, σε έναν αρχαιοελληνικό πάπυρο,
ματώ εδώ γιατί το μυστικό θα πρέπει να το αναένα τρομερό μυστικό. Ο πάπυρος γραμμένος
καλύψετε διαβάζοντας το βιβλίο.
προ αμνημονεύτων χρόνων στην αρχαία ΕλλάΓια όποιον συνάδελφο θα ήθελε να το προμηδα, μεταφέρει στο εύθραυστο από την πολυκαιθευτεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στον συγγραρία περιτύλιγμά του, ένα τρομερό μυστικό. Το
φέα συνάδελφο Γιώργο Σπανάκη στο τηλ. 694
μυστικό αυτό, ο λάτρης του αρχαίου ελληνικού
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πνεύματος και σοφίας Αυτοκράτορας, θα θελήΚαι στις εκδόσεις «ΟΣΤΡΙΑ» τηλ. 211 2136882.

Μ

ε αφορμή την άνανδρη
χέρι και μου είπε πως ονοΓράφει ο
κατάρριψη από την Πομάζεται Μαρίνος Μητραλεμική Αεροπορία της Τουρ- Ηλίας Γ. Σβάρνας* Σμχος ε.α. λέξης με ευγένεια και
Ποιητής
κίας, του Ρωσικού SU-24 και
στρατιωτική γενναιότητα.
Μέλος Δ.Σ./ΕΑΑΑ την δολοφονία (γιατί για δοΤου έδωσα δε για ενθύμιο
Μέλος Δ.Σ./Α.ΑΚ.Ε.
λοφονία πρόκειται όπως και
της γνωριμίας μας το ατονα το δει κανείς) του ρώσου
μικό στρατιωτικό δελτίο
πιλότου από τους φανατικούς και βάρταυτότητάς μου».
βαρους Τουρκομάνους (τούρκικη φυλή),
Για μένα προσωπικά αυτό εκφράζει το
ήρθε στο μυαλό μου η γενναιότητα και
μεγαλείο της ανθρώπινης υπόστασης και
η πολεμική αρετή των ελλήνων.
συμπεριφοράς, ακόμα και μέσα στις φλόΑποτυπώνεται δε έμπρακτα στη γενναία
γες του πολέμου και ξεχωρίζει τον άνπράξη και συμπεριφορά του Υπσγού Μαθρωπο από το ζώο.
ρίνου Μητραλέξη απέναντι στο ιταλικό
Θα μπορούσαν άραγε οι Ευρωπαίοι
πλήρωμα του ιταλικού βομβαρδιστικού
σύμμαχοι μας, από αυτά τα δύο περιτύπου Saroia Marchetti, που κατέρριψε
στατικά να αντιληφθούν ποιους θέλουν
ο ίδιος, αλλά και αυτή των κατοίκων της
να εντάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
περιοχής του Λαγκαδά όπου κατέπεσε
Δεν τους «δίδαξαν» τίποτα οι συμπεριτο ιταλικό βομβαρδιστικό.
φορές τους (ακόμα και σε ειρηνική πεΟι διασωθέντες τέσσερις ιταλοί που
ρίοδο παρακαλώ), απέναντι στους φιλάαποτελούσαν το πλήρωμα του καταρριθλους των ομάδων της Αγγλίας, του
φθέντος από τον Μητραλέξη βομβαρδιΒελγίου, της Ολλανδίας, της Σερβίας που
στικού, έπεσαν με τα αλεξίπτωτα και
πήγαν στην Τουρκία να παρακολουθήσουν
αφού συνελήφθηκαν από τους κατοίκους
τον αγώνα ποδοσφαίρου της ομάδας
του Λαγκαδά, οι οποίοι όχι μόνο δεν τους
τους, και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό;
κακοποίησαν, όπως έκαναν οι φανατικοί
Οι τούρκοι δυστυχώς δεν πρόκειται
Τουρκομάνοι τους ρώσους πιλότους,
ποτέ να σκεφτούν και να «μπουν» στην
αλλά τους παρέδωσαν στον ίδιο τον Μηνοοτροπία, την κουλτούρα και την ευγέτραλέξη, που είχε προσγειώσει εκεί κοντά
νεια που έχουν οι λαοί των ευρωπαϊκών
το πληγωμένο PZL-P24(τύπος α/φ ποχωρών, ακόμα κι όταν αυτοί βρίσκονται
λωνικής κατασκευής και προελεύσεως).
σε πολεμική αντιπαράθεση. Να φέρω
Ο τρόπος κατάρριψης τους από τον
ένα παράδειγμα. Αυτό των Χριστουγέννων
Μητραλέξη είναι γνωστός σε όλους μας
του 1914(Α’ Π. Πόλεμος)μεταξύ των ανκαι αποτελεί μοναδικό παγκόσμιο πολεμικό
τιπάλων στρατών της Γερμανίας και της
δρώμενο (εμβολισμός του ουραίου με
Γαλλίας στο Δυτικό Μέτωπο, όπου βγήκαν
τον έλικα του αεροσκάφους του).
από τα χαρακώματα για να ανταλλάξουν
Ο Μητραλέξης αφού τους χαιρέτισε
ευχές μεταξύ τους.
στρατιωτικά τους ανήγγειλε ότι θεωΤι να πρωτοθυμηθώ! για να τεκμηριώσω
ρούνται αιχμάλωτοι πολέμου και με αυτή
την θέση μου αυτή πως οι τούρκοι δητην ιδιότητα θα αντιμετωπιστούν εις το
λαδή, δεν πρόκειται ποτέ να σκεφθούν
εξής, όπως προβλέπετε από τους κανόνες
ανθρώπινα και πολιτισμένα! Την δολοτου πολέμου περί αιχμαλώτων αξιωμαφονία του Ηλιάκη; τον Μάιο του 2006,
τικών(Στρατιωτικός Κώδικας τιμής στον
απ’ τη μια μεριά και απ’ την άλλη την
αιχμάλωτο). Και έτσι έγινε. Τους παρέσύλληψη και διάσωση του τούρκου πιδωσε στην Στρατιωτική Διοίκηση της Θεσλότου Οσμάν Τσιτσεκλί από το πολεμικό
σαλονίκης.
μας Ναυτικό το έτος 1996, όταν αυτός
Αργότερα ο αιχμάλωτος ιταλός Ανθυέπεσε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τον
ποσμηναγός Μπρουσόλο Γκαριμπάλδι
οποίο και παρέδωσαν στην Τουρκία, αφού
είπε σε συνέντευξή του για την πολεμική
πρώτα τον φρόντισαν στο Νοσοκομείο
αρετή του αντιπάλου του έλληνα αεροτης Χίου;
πόρου: «Ο αντίπαλός μας έλληνας αεΘα ήθελα πολύ, μια απάντηση στις
ροπόρος, ήλθε προς το μέρος μας, μας
παραπάνω σκέψεις μου.
χαιρέτησε στρατιωτικά, μου έδωσε το
*τηλ. 6983523547)
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παραρτηματα
Πάτρα
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος διοργάνωσαν και συμμετείχαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
•Στις 31-1-16, στην κοπή πίτας της ΕΑΑΑ, που έγινε στο
ΚΕΔΑ/Ζούμπερι. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον
πρόεδρο Ασμχο ε.α. κ. Βασίλειο Χρόνη.
•Στις 5-2-2016 πραγματοποιήθηκε στο κέντρο «ΚΟΡΑΛΛΙ»,
η εκδήλωση κοπής της
•Πρωτοχρονιάτικης πίτας με χοροεσπερίδα. Στην εκδήλωση
παρέστησαν: ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Σπυρίδων
Καββούρης, ο επίτιμος Α/ΓΕΑ Πτχος (Ι) ε.α. κ. Αντώνης Τσαντηράκης, ο Δκτής 116 Π.Μ. Σμχος (Ι) κ. Πέτρος Χατζήρης, ο
Υδκτής 117 ΠΜ Σμχος (Ι) κ. Νικόλαος Κουρουμάνης, ο Δκτής
του ΚΕΑΤ Σμχος (Ι) κ. Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, ο Δκτής
του ΕΡΓ. ΑΡΑΞΟΥ Ασμχος (ΜΑ) κ. Παναγιώτης Δήμου, ο Δκτής
76 ΜΕ Σχης κ. Θεόδωρος Δημητρακάκης, ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ
Νομού Αχαΐας Υπστγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Νάκας, ο εκπρόσωπος του προέδρου της ΕΑΑ Πολεμικού Ναυτικού & Λιμενικού
Σώματος Ανθστής ε.α. κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος
της ΕΑΑ ΕΛ.ΑΣ & Χωροφυλακής Νομού Αχαΐας Στγός ε.α. κ.
Ευάγγελος Κουσκουρής, ο εκπρόσωπος Δ.Σ. της ΕΑΑΑ Σμχος

ε.α. κ. Πιέρρος Πλατάνας, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Καλαμάτας Σμχος ε.α. κ. Ιωάννης Σαμπαζιώτης, πολλοί συνάδελφοι,
συναδέλφισσες και φίλοι. Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος
του Παραρτήματος, Ασμχος ε.α. κ. Βασίλειος Χρόνης και
ακολούθησε χαιρετισμός από τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ Απτχο (Ι)
ε.α. κ. Σπυρίδων Καββούρη, ο οποίος βράβευσε τον τέως
πρόεδρο του Παραρτήματος Σμχο ε.α. κ. Χρήστο Πανταζή με
τιμητική πλακέτα για την προσφορά του από το Μάρτιο του
2011 έως και Ιανουάριο 2016 σαν πρόεδρο. Το φλουρί της
βασιλόπιτας έτυχε στην κόρη της Ανθστή ε.α. κ. Κωνσταντίνα
Κοτσώνη. Το δώρο ήταν ένα επιτραπέζιο ρολόι, προσφορά
του Παραρτήματος και δύο (2) κιλά γύρη προσφορά του συναδέλφου μελισσοκόμου Αλεξίου Μπίθα.
•Στις 10-2-2016, στον εορτασμό του Αγίου Χαραλάμπους,
Προστάτη του Συνδέσμου Ναυπακτιωτών Πάτρας, που πραγματοποιήθηκε στον ομώνυμο ιδιόκτητο Ναό, μετά αρτοκλασίας,
χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου
και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε
από τον αντιπρόεδρο Επγό ε.α. κ. Ιωάννη Ζαχαράκη.
•Στις 12-2-16, στην κοπή πίτας της Ενώσεως Αποστράτων

Αξιωματικών Ναυτικού, που έγινε στο ΚΟΡΑΛΛΙ στην Πάτρα. Το
Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Ασμχο ε.α. Βασίλειο Χρόνη.
•Στις 24-3-16, και ώρα 16.30, στην επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Παλαιών Πατρών
Γερμανού, στην Πλατεία των Υψηλών Αλωνίων, χοροστατούντος
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου,
των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Δημοτικών αρχών της Πόλης
και πλήθος κόσμου. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Στεφάνι μνήμης της θυσίας
των αγωνιστών του 1821, κατέθεσε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος.
•Στις 25-3-16, και ώρα 11.30, στην Μητρόπολη Πατρών για
τη δοξολογία ενώπιον του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών, του Εκπροσώπου της Κυβέρνησης, των Σταρτιωτικών,
Πολιτικών και Δημοτικών αρχών της πόλης των Πατρών και
στη συνέχεια στο χώρο των επισήμων, για την παρακολούθηση
της παρέλασης. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες για τη
θερμή φιλοξενία και ιδιαίτερα αυτούς που συνέβαλλαν στην
οργάνωση της εκδήλωσης.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο για την ανάδειξη
του ΔΣ της ΕΑΑΑ προσήλθαν στην κάλπη 343 μέλη, σχεδόν οι
μισοί των τοπικών εκλογών.

4. ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας/Κοπή
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στα Τρίκαλα
Στις 17-2-2016 πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας
στα Τρίκαλα για τους συναδέλφους-μέλη που διαμένουν στο
Νομό. Χαιρετισμό και σύντομη ενημέρωση για θέματα ενδιαφέροντος απηύθυνε ο πρόεδρος του Παραρτήματος, Σγος
ε.α. κ. Κων/νος Λιούτας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
του ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Τρικάλων Υπγος ε.α. κ. Ευάγγελος
Στέφος.
Η συμμετοχή των μελών ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς
στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 60 μέλη
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας με την ικανοποίηση έκδηλη στα πρόσωπά τους καθώς είχαν την ευκαιρία
να ανταλλάξουν ευχές για το νέο χρόνο, να αναπολήσουν
στιγμές από την ενεργό υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία
και να γνωρίσουν νέους συναδέλφους-αποστράτους.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες για τη
θερμή φιλοξενία και ιδιαίτερα αυτούς που συνέβαλλαν στην
οργάνωση της εκδήλωσης.

α. Για τη θέση του προέδρου έλαβαν
460 (Πρόεδρος)
1. Σγος ε.α.
Λιούτας Κων/νος
31
2. Υπτχος ε.α. Μεχτερίδης Παύλος
3. Σμχος ε.α.
Ταραμονλής Αργύριος 116

Λάρισα
1. Φιλανθρωπική Δραστηριότητα-ΕΑΑΑ/
Παράρτημα Λάρισας
Στις 17-2-2016 το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας στα
πλαίσια της φιλανθρωπικής του δράσης επισκέφθηκε την
παιδική στέγη της πόλης μας και παρέδωσε χρηματικό ποσό
που έχει συγκεντρωθεί από το υστέρημα των μελών μας. Η
παιδική στέγη φιλοξενεί 120 παιδιά με τμήματα προνηπίων και
νηπιαγωγείου. Τα 60 από τα παιδιά είναι από άπορες οικογένειες.
Παράλληλα καθημερινά διανέμεται κατ’ οίκον φαγητό για 40
άτομα που το έχουν ανάγκη. Μετά την υποδοχή και το καλωσόρισμα από την Διευθύντρια κα. Βασιλική Πατσιαβούδη, την
πρόεδρο κα. Αγγελική Σιτρά και το μέλος του ΔΣ κα. Ξανθίπη
Τσολάκη ακολούθησε ενημέρωση για τη λειτουργία της στέγης
και ξενάγηση στις πολύ όμορφες και καλοδιατηρημένες εγκαταστάσεις.
2. ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ (16-2-1943)
Εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε σήμερα 16-02-2016
για την μαρτυρική επέτειο των 73 χρόνων από το ολοκαύτωμα
του Δομένικου και την ομαδική εκτέλεση των 150 και πλέον
κατοίκων Δομένικου, Δαμασίου και Μεσοχωρίου από τα Ιταλικά
στρατεύματα κατοχής στις 16 Φεβρουαρίου 1943. Η τέλεση
της επιμνημόσυνης δέησης έγινε στη θέση €Καυκάκι€, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ.κ
Χαρίτων. Ακολούθησαν προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση
στεφάνων, ενώ στη συνέχεια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Μοιράρχου, Νικολάου ΜΠΑΜΠΑΛΗ στην πλατεία του Δομένικου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Κων. Αγοραστός, ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικ. Ευαγγέλου,
ο βουλευτής κ. Κων. Μπαργιώτας, εκπρόσωποι Στρατιωτικών
Αρχών και ΣΑ, ο ακόλουθος άμυνας της Ιταλικής Πρεσβείας
Col. Nav. A. Albanese και ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ/Λάρισας κ. Σ.
Τσιρώνης. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από
τον πρόεδρο του ΔΣ, Σγο ε.α. Κ. Λιούτα ο οποίος κατέθεσε
στεφάνι και το μέλος του ΔΣ Επγο ε.α. Θωμά Τασούλη.
3. Κοπή Βασιλόπιτας στην Καρδίτσα
Σε μία ζεστή ατμόσφαιρα και σε οικογενειακό κλίμα στις 102-2016 σύσσωμο το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος, ανταποκρινόμενο στην επιθυμία και την πρόσκληση των συναδέλφωνΜελών που διαμένουν στην Καρδίτσα, παραβρέθηκε στην
κοπή της Βασιλόπιτας που οργανώθηκε για δεύτερη φορά
από τα μέλη του νομού Καρδίτσας. Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο
αιδεσιμότατος πατήρ Παναγιώτης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας αισθάνεται την

5. Αποτελέσματα Άτυπων Εκλογών-Σφυγμομετρήσεων
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
Στις 28-2-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας.
Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καθώς έλαβαν
μέρος 613 μέλη του Παραρτήματος που αποτελεί αριθμό
ρεκόρ.

β. Για τη θέση μέλους του ΔΣ.
174 (μέλος)
1. Επγος ε.α.
Ντιγκπασάνης Αθανάσιος
203(μέλος)
2. Σγος ε.α.
Παπαδόπουλος Βασίλειος
297(μέλος)
3. Επγος ε.α.
Τασούλης Θωμάς
4. Σμχος ε.α.
Τσιτσώνης Κωνσταντίνος 366 (μέλος)
104
5. Ασμχος ε.α. Χατζόπουλος Χρήστος
6. Μνημόσυνο στο στρατιωτικό κοιμητήριο Λάρισας
Στις 05 Μαρτίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ ,
τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο στο στρατιωτικό νεκροταφείο
Λάρισας ως ελάχιστος φόρος τιμής στους νεκρούς που έπεσαν
υπέρ της Πατρίδας στους αγώνες του Έθνους. Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του ΔΣ ο
οποίος κατέθεσε στεφάνι.
7. Παράδοση-Παραλαβή Διοίκησης 1ης Στρατιάς
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15-3-2016 η τελετή Παράδοσης
– Παραλαβής της διοίκησης 1ης Στρατιάς. Ο Αντιστράτηγος
Ιωάννης Ηλιόπουλος ο οποίος ανέλαβε θέση του Γενικού Επιθεωρητή του ΓΕΣ παρέδωσε τη διοίκηση της Στρατιάς στον
Αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη. Το Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές
συναδέλφισσες,
Αγαπητά ορφανικά μέλη,
Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου
σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή
που μου κάνατε να με επανεκλέξετε
στη θέση του προέδρου της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας.
Ευχαριστώ τον Απτχο ε.α. Π. Μεχτερίδη και τον Σμχο ε.α. Α. Ταραμονλή

για τον συναδελφικό «αγώνα» που δώσαμε διεκδικώντας, στα πλαίσια του
εθελοντισμού, να προσφέρουμε τις
υπηρεσίες μας στα μέλη του Παραρτήματός μας.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω
τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής,
Ασμχο ε.α. Ι. Σάλτα, Ασμχο ε.α. Κ. Παναγιώτου και τον Επγο ε.α. Δ. Ανυφαντή
για την άψογη διενέργεια των εκλο-

γών.
Θερμά συγχαρητήρια στον Σμχο ε.α.
Κ. Τσιτσώνη, Επγο ε.α. Θ. Τασούλη,
Επγο ε.α. Α. Ντικπασάνη και Σγο ε.α. Β.
Παπαδόπουλο για την εκλογή τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας

Θεσσαλονίκη
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Στα πλαίσια των εθιμοτυπικών επισκέψεων που προγραμμάτισε
το νέο Δ.Σ της ΕΑΑΑ/Παράρτ. Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ο Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ συναντήθηκαν την
Δευτερα 22 Φεβ 2016, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ ΙΟΥΣΤΙΝΟ, ο οποίος ευχήθηκε
καλή ευόδωση στο έργο μας και μας παραίνεσε να
συνεχίσουμε να φυλάσσουμε Θερμοπύλες και να μην αποστούμε
ποτέ από τα ιδανικά του Έθνους μας.
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΘΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Συλλόγου Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ Θεσσαλονίκης για την εκδήλωση Κο-

πής Βασιλόπιτας την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016,την
ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ασμχος
(ΤΥΜ) ε.α Αθαν. Δανιηλίδης
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΠΑΡΑΡΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης , για την
εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας την
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016,την ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσσαλονίκης
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α Αθαν. Δανιηλίδης
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΙΜΒΡΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Προέδρου και των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας – Θράκης για την εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας –
Γιορτής των Γραμμάτων, την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, την
ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Γραμματέας Σγός
(ΥΥΔ) Νικ. Μυλώσης.
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣMY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Συλλόγου Αποφοίτων
ΣMY Θεσσαλονίκης,για την εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας την
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, την ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσσαλονίκης
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α Αθαν. Δανιηλίδης

HτΑ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΑΡΚΑ
MICHELIN
PIRELLI
CONTINENTAL
TOYO
UNIROYAL

ΕΚΠΤΩΣΗ
38%-45%
42%-48%
24%-32%
30%-42%
24%-32%

•Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τοποθέτηση,
ζυγοστάθμιση, βαλβίδες & μια επιπλέον
ζυγοστάθμιση στα 1500km.
•Με κάθε τετράδα Ελαστικών
ΔΩΡΟ!!!Ευθυγράμμιση Αξίας 40!!!

HτΑ
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
•Ασμχος (ΤΕΑ) Νικόλαος Ροδίτης
Γεννήθηκε το 1954 στη Νέα Ιωνία
Μαγνησίας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1971 (23η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1999.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου. Η κηδεία του έγινε στις 19-22016 στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών.
•Ανθσγος (ΤΥΛ) Εμμανουήλ
Μηλάκης
Γεννήθηκε το 1934 στον Πόρο Ηρακλείου. Αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου. Η κηδεία του έγινε στις 21-22016 στο Κοιμητήριο Ηρακλείου.
•Ταξχος (Ο) Γεώργιος Γώγας
Γεννήθηκε το 1939 στις Σέρρες. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954 (Με
διαγωνισμό) και αποστρατεύθηκε το
1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου και μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 23-2-2016 στο Κοιμητήριο Παπάγου.
•Ασμχος (ΤΕΦ) Αναστάσιος Λιάκος
Γεννήθηκε το 1931 στη Ν. Τρίγλια
Χαλκιδικής. Εισήλθε στην Αεροπορία

Επικήδειοι λόγοι

το 1958 (10η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας
θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις
2-3-2016 στο Κοιμητήριο Στίρφακα
Φθιώτιδας.

και αποστρατεύθηκε το 2010.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών
γιων και μίας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 8-3-2016 στον Ιερό
Ναό «Άξιον Εστί» στο Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου.

•Σμχος (ΤΤΗ) Κωνσταντίνος Πουλής
Γεννήθηκε το 1944 στα Διρρεύματα
Ευβοίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1963 (15η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1998.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις
4-3-2016 στο Κοιμητήριο Διρρευμάτων
Κονίστρων Ευβοίας.

•Ασμχος (Ι) Ιωάννης Σφήκας
Γεννήθηκε το 1937 στη Λιβαδειά Βοιωτίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1957 (Σχολή Αεροπορίας) και αποστρατεύθηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου. Η κηδεία του έγινε στις 15-32016 στο Δεύτερο Νεκροταφείο Αθηνών.

•Σμχος (ΤΤΗ) Ανδρέας Μπλάνας
Γεννήθηκε το 1936 στη Μηλέα Μετσόβου. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1953 (5η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις
7-3-2016 στο Κοιμητήριο Περιστερίου.

•Ανθσγός (ΤΟΠ)
Γεώργιος Μακρυγιάννης
Γεννήθηκε το 1939 στη Χαλκίδα Ευβοίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1959 και αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου και μίας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 20-3-2016 στον Ιερό
Ναό Αγ. Δημητρίου Χαλκίδας.

•Σγός (ΥΑΔ) Κωνσταντίνος
Πετρολιάγκης
Γεννήθηκε το 1964 στο Περιστέρι. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1984 (ΣΥΔ)

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

Αποχαιρετισμός στον Σμχο ε.α.
Ανδρέα Μπλάνα
Πριν λίγες ημέρες έφυγε από κοντά μας, ο συμμαθητής και αγαπημένος φίλος Ανδρέας Μπλάνας. Ο Ανδρέας Μπλάνας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στην Πολεμική Αεροπορία, από όπου και αν
πέρασε, άφησε το στίγμα του, καλοπροαίρετος, ευγενής, εργατικός και πάντοτε μπροστάρης στις πιο
δύσκολες περιπτώσεις του καθήκοντος, τις οποίες
αντιμετώπιζε με περίσσιο θάρρος. Έχαιρε εκτιμήσεως και σεβασμού από τους υφισταμένους του, αλλά
και ιδιαίτερης εκτίμησης από τους προϊσταμένους
του.
Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς κουράγιο στην αγαπημένη του σύζυγο, Κατερίνα, τις αγαπημένες του κόρες Άννη και Γιώτα και στους γαμπρούς του, Μανώλη
και Φρανκ.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε φίλε Ανδρέα.
Καραπέτσας Χαράλαμπος
Ασμχος ε.α.

Αντί ευχής μνήμης
(Από την ανάρτηση της 14/1/16 στο F.B)
Αγαπητοί F-104ριδες και όχι μόνο. Ο σκαπανέας
των συναντήσεών μας J.B. έφυγε!
Στον αεροπόρο Γιάννη Μπέκα, ευχήθηκε εκ μέρους όλων μας, ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ο αγαπητός Στέλιος
Ξαρχουλάκος μέσω της ηχούς των αιθέρων.
Ταξίδι παντοτινό, πλανητικό και με απώτερο
σκοπό τη συνάντησή σου με το Θεό. Το μέσο της
φυγής ένα STARFIGHTER όπως εύγλωτα ο Στέλιος
αναφέρει.
Ο κ. Μοίραρχος δήλωνε “παρών” μέχρι τελευταία, έστω με χρήση μηνυμάτων χαιρετισμού και
νοσταλγίας που η επιτροπή με συγκίνηση μας ανακοίνωνε.
Βλέπετε, δεν είχε απεριόριστο χρόνο καθότι
προετοίμαζε το profile της τελευταίας πτήσης
του, ενώ μέσα του κυριαρχούσε το αεροπορικό
αξίωμα “Fight on your own terms”.
Κύριε Μοίραρχε, σαν Μάκης και σαν Νο2 εκπαιδευτής της Μοίρας μετά από εσάς, αντί ευχής μνήμης, είμαι βέβαιος ότι θα υλοποιηθεί η ρήση του
γνωστού μας Snake που λέγει “RIDE THE T2 LINE Γιάννη Μπέκα- AND YOU’LL GET THERE FIRSTEST”.
Θα σε θυμόμαστε
Ο Δάσκαλος
Σημείωση: Το σπουδαίο προσωνύμιο δόθηκε απ’
τον ίδιο και τον ευχαριστώ.
Υπτχος (Ι) Ζήσιμος Στεργίου ε.α.

Yστατος
χαιρετισμός στον Σμήναρχο ε.α.
Αλέξανδρο Χρισταντώνη
Συνάδελφε, Αγαπημένε Φίλε, Αδελφέ μου Αλέκο
Δεν θα σου πω πολλά
Αυτό που θέλω να σου πω και να σε διαβεβαιώσω βλέποντας το πλήθος του κόσμου γύρω αυτή τη στιγμή εδώ
μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ότι ο
κόσμος σε αγαπούσε. Σε αγαπούσε Αλέκο γιατί ήσουν
ένας απλός, αγνός, άδολος άνθρωπος και για την οικογένειά
σου ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας. Για την Πολεμική
Αεροπορία ένας εργατικός Υπαξιωματικός και μετά Αξιωματικός στα πόστα ευθύνης και καθήκοντα που σου ανέθεσε
η Υπηρεσία, εμπνέοντας τον σεβασμό και την αγάπη στους
συναδέλφους και ευμενή σχόλια από τους προϊσταμένους
σου.
Πέραν των άλλων όμως Αλέκο ήσουν χαρισματικός και
προικισμένος από το Θεό. Σε είχε προικίσει μεταξύ των
άλλων αρετών-χαρισμάτων και με υψηλή ανεξάντλητη αίσθηση του χιούμορ. Χιούμορ το οποίο φρόντιζες να περνάς
στους γύρω σου και στους συναδέλφους σου, ελαφρύνοντας
την όποια δύσκολη Υπηρεσιακή ή οικογενειακή μας φόρτιση,
χωρίς να εξωτερικεύεις τις τυχόν προσωπικές σου δυσκολίες
ή στεναχώριες.
Δυστυχώς για την αγαπημένη σου Οικογένεια για τα εγγονάκια σου που υπεραγαπούσες για τα Αδέλφια σου,
τους συγγενείς σου και για εμάς τους φίλους σου η
πρόωρη απώλειά σου είναι τεράστια.
Αναπαύσου λοιπόν μετά των δικαίων Αλέκο γιατί εκεί
σου αξίζει. Καλό ταξίδι, θα σε θυμόμαστε πάντα.
Σμήναρχος ε.α.
Απόστολος Νάνος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Κύριοι
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες έστω και με διακριτή χρονική καθυστέρηση λόγω
απουσίας μου στο εξωτερικό- προς την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αεροπορίας, αλλά και ευρύτερα
προς την οικογένεια της Ελληνικής Αεροπορίας για την
συμμετοχή τους στο πένθος μου για την απώλεια του
αγαπημένου μου πατέρα Εμμανουήλ Ν. Χουρδάκη,
αντισμηνάρχου ε.α. που απεβίωσε στα Χανιά και κηδεύτηκε στην Ελευσίνα την 16η Νοεμβρίου 2015.
Με τιμή
Ανδρομάχη Χουρδάκη
Φιλόλογος

Ύστατος χαιρετισμός
στον Ταξίαρχο (Ο) ε.α.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΩΓΑ
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο,
μετά από μακροχρόνια ταλαιπωρία σου με θέματα υγείας, υπέκυψες στο μοιραίο και μας χαιρέτησες όλους συγγενείς και φίλους για το μακρινό σου ταξίδι χωρίς γυρισμό, για
να ενταχθείς, όπως σου αξίζει, στο χώρο όπου σε περιμένουν οι Άγγελοι του παραδείσου.
Εμείς όλοι ήλθαμε σήμερα εδώ για να σου πούμε το
στερνό αντίο και να σε διαβεβαιώσουμε ότι θα είσαι πάντοτε στη μνήμη μας και θα σε έχουμε κοντά μας με τη νοερά
μας σκέψη.
Θεωρώ καθήκον και υποχρέωσή μου να αναφέρω, χωρίς
υπερβολή, ορισμένα χαρακτηριστικά σου ως ανθρώπου και
συναδέλφου.
Υπήρξες άριστος από τα παιδικά σου χρόνια ως προς την
μόρφωση και την πρόοδό σου. Καθόλη τη διάρκεια της
ζωής σου υπήρξες εργατικός, τίμιος, ηθικός, καλός οικογενειάρχης με άριστα ψυχικά χαρίσματα, καλοπροέραιτος και
πάντοτε πρόθυμος να προσφέρεις τις υπηρεσίες και βοήθειες στους συναδέλφους σου. Ήσουν πάντοτε φιλήσυχος, φιλαλήθης και χαμηλών τόνων, χωρίς να έχεις την παραμικρή διάθεση να βλάψεις τους συνανθρώπους σου ή να
μειώσεις την προσωπικότητά τους. Ήσουν προικισμένος με
χριστιανικές αρετές και ιδεώδη.
Ως συνάδελφος υπήρξε άψογος στις συμπεριφορές σου
τόσο στους ανωτέρους όσον και τους κατωτέρους σου.
Υπήρξες επίσης, τίμιος, ευσυνείδητος με πλήρη εθνική συνείδηση και προπαντός με αίσθημα φιλοπατρίας και μεγάλο
ενδιαφέρον για την πρόοδο της Πατρίδος. Σε πολλές περιπτώσεις ήσουν παράδειγμα προς μίμηση.
Η ζωή όμως σου δημιούργησε πολλές πικρίες και έντονες
στενοχώριες τις οποίες μπόρεσες να τις ξεχάσεις ή να αποβάλεις. Το σπουδαιότερο, σε όλο αυτό τον ψυχικό φόρτο,
προστέθηκαν πολλές αμφιβολίες και ερωτηματικά γύρω
από ορισμένα γεγονότα που σου σημάδεψαν τη ζωή σου
και κατέληξαν σε μια ψυχική διαρκή αναστάτωση και απότομη μεταβολή της υγείας σου. Όλα αυτά θα πρέπει να λησμονούνται και να τίθενται στην κρίση του Πανάγαθου Θεού.
Πάντως να είσαι σίγουρος ότι πίσω σου αφήνεις τον γιο
σου τον Θανάση ή όπως τον αποκαλούμε Θάνο, ο οποίος είναι αντάξιός σου με όλα σου τα προτερήματα και με άριστες συμπεριφορές και ήθος. Οι μεταξύ σας ψυχικές επικοινωνίες ήταν γνωστές και θα συνεχιστούν και μετά το θάνατό σου. Επίσης, θέλω να πιστεύω ότι και τα εγγόνια σου θα
συνεχίσουν την ψυχική επικοινωνία και αγάπη στον καλό
τους πάντοτε παππού και θα ζουν με την ανάμνησή του.
Στη ζωή θα πρέπει να πρυτανεύει ο ψυχικός κόσμος των
ανθρώπων και οι καλές πράξεις. Αντίθετες πράξεις οδηγούν σε καταστροφές και μας γεμίζουν με αμαρτήματα.
Αγαπητέ Γιώργο να είσαι βέβαιος ότι ως συνάδελφοί σου
ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την προσωπικότητά σου, τις άριστες πράξεις και συμπεριφορές σου και την απονομή δικαίου στην κρίση σου. Ήσουν λιγόλογος, αλλά άριστος στις
κρίσεις και αποφάσεις σου. Η ψυχή σου να είναι ήσυχη και
ήρεμη και να πιστεύεις στον πέρα κόσμο των Αγγέλων ότι
εδώ στη γη εκτέλεσες πάντοτε το καθήκον σου, τόσο στην
κοινωνία όσο και στην οικογένειά σου. Η μνήμη σου θα παραμένει πάντοτε ανεξίτηλη στη συνείδησή μας και πάντοτε
θα θυμόμαστε τον καλοκάγαθο Γιώργο και το ήθος σου.
Εκεί που πηγαίνεις να πεις χαιρετίσματα στις ψυχές των
ανθρώπων της σειράς μας που έχουν φύγει από τη ζωή
εδώ και πολλά χρόνια και να τους διαβεβαιώσεις ότι πάντοτε θα παραμένουν στη μνήμη μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει και ο δίκαιος
κριτής να σε εντάξει, όπως σου αξίζει, στους δικαίους και
στον όμορφο χώρο των Αγγέλων.
Εμείς όλοι εδώ σε χαιρετούμε για το μακρινό σου ταξίδι
με βαθιά συγκίνηση και αγάπη.
Αντίο αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Γιώργο.
Αιώνιά σου η μνήμη.
Υποπτέραρχος (Ο) ε.α.
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΙΑΖΗΣ

Διόρθωση στοιχείων εκλιπόντος
Στο τεύχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015 καταχωρήθηκαν λανθασμένα στοιχεία του εκλιπόντος Ταξχου
ε.α. Λιαναντωνάκη Αριστείδη που είχε 2 γιους.
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Αποχαιρετισμός στον Ταξχο (ΜΤ) ε.α
Ιάσωνα Καραδημητρίου
Αποχαιρετήσαμε πριν από 40 περίπου
ημέρες τον αγαπημένο μας φίλο συνάδελφο, πατέρα, παππού Ταξχο Ιάσωνα Καραδημητρίου.
Ξαφνικά και αναπάντεχα έφυγε από
κοντά μας για το μεγάλο ταξίδι.
Μέχρι πριν από λίγο καιρό ζούσαμε
μαζί στην αγαπημένη του πόλη την
Σητεία ευχάριστες μέρες με την θάλασσα τις ταβέρνες την πρέφα το
τάβλι και το τραγούδι. Τίποτα δεν έδειχνε ότι θα μας άφηνε τόσο ξαφνικά.
Οι αναμνήσεις πάρα πολλές τις έχομε
φυλαγμένες στην καρδιά μας και θα
τον θυμόμαστε όσο θα υπάρχομε
εμείς. Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο
αν λησμονηθούν από τους ζωντανούς.
Θα μείνεις στην μνήμη όλων ως πρότυπο ανθρώπου, πατέρα, παππού φίλου, και συναδέλφου. Φίλε μου δεν
θα ξεχάσουμε ποτέ και η μνήμη σου
θα μας συντροφεύει πάντα. Έφυγες
αλλά η μορφή σου θα μένει για πάντα

στη σκέψη μας και στη ψυχή μας καθόσον ήσουν το υπόδειγμα καλοσύνης
, αξιοπρέπειας, του καλού και έντιμου
οικογενειάρχη και προπαντός του φίλου. ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΨΕΙΣ με το τραγούδι
σου τους γλυκούς ήχους της φυσαρμόνικας σου που τόσο όμορφα έπαιζες
και διασκεδάζαμε. Στην Μάρω την αγαπημένη σου σύζυγο κουράγιο στην
αβάσταχτη θλίψη της, θα τα καταφέρει
γιατί έχει δύο υπέροχα παιδιά που
ποτέ δεν θα την αφήσουν μόνη της
και τα εγγονάκια της θα την γεμίζουν
απέραντη χαρά.
Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την
οικογένεια.
Πάντα θα σε θυμόμαστε αγαπημένε
μας φίλε. ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Ο φίλος σου
Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Γεώργιος Μακρής

Ευχαριστήριο
Συγχαρητήρια στο Διοικητή, στο ε.ε. και ε.α. προσωπικό του σμήνους μουσικής,
της Π.Α. για τα αισθήματα, τις
αξίες και τις ιδέες που εξακολουθούν να έχουν στις μέρες
μας, παρότι κάποια από αυτά
έχουν ξεθωριάσει. Σαν απόδειξη όλων, στη συνέχεια θέλω να ευχαριστήσω δημόσια,
από τα βάθη της καρδιάς μου
τους ε.α. και ε.ε. συναδέρφους και φίλους που παρευρέθηκαν και κάποιοι έπαιξαν
μουσική οικειοθελώς στην
κηδεία της 97 χρονών μάνας
μου την 9η Μαρτίου στο Π.
Φάληρο.
Με άπειρη εκτίμηση,
Νικήτας Μουστάκας Επισγος
Μ.Σ. ε.α.

Ευχαριστήριος Επιστολή του Σμχου
ε.α.Αργυρίου Ταραμονλή
υποψηφίου Προέδρου Ε.Α.Α.Α.
Παραρτήματος Λάρισας.
Ευχαριστώ ολόψυχα όλες και όλους τους συναδέλφους
που με στήριξαν στις εκλογές της 28ης Φεβρουαρίου
2016 , για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Παραρτήματος Λάρισας, στις οποίες συμμετείχα ως
υποψήφιος Πρόεδρος.
Σε όσες και όσους δεν με ψήφισαν τους ευχαριστώ
επίσης, για την ενεργή συμμετοχή τους στην εκλογική
διαδικασία. Θέλω να εκφράσω και δημόσια τα συγχαρητήρια
μου σε όλους του συνυποψήφιους μου , για το πολιτισμένο
επίπεδο και τους χαμηλούς τόνους που τηρήθηκαν. Η
αξιοπρέπεια, η αναγνώριση και ο αμοιβαίος σεβασμός
πρέπει να είναι πάντα πάνω από τις προσωπικές μας φιλοδοξίες.
Εύχομαι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία
και γόνιμη δραστηριότητα, ώστε να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και των αναγκών του Παραρτήματος μας,
για να παραμείνει αυτό, πρότυπο Παράρτημα.
Με τιμή
Αργύριος Ταραμονλής
Σμήναρχος ε.α.
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Η σημερινή Τουρκία του Ερντογάν
Ο

ι Τούρκοι είναι κράμα λαών (Σελτζούκοι - Οθωμανοί Τάταροι - Ουζμπέκοι - Τουρκομάνοι κλπ) Μογγολικής
καταγωγής και εμφανίσθηκαν στην περιοχή μας, τον 11ο
αιώνα μ. Χ. με την εγκατάστασή τους, στη σημερινή τους
θέση, των Τουρκικών φυλών κυρίως των Σελτζούκων και
Οθωμανών προερχομένων από την Κεντρική Ασία.
Από τον 12ο αιώνα μ.Χ. αρχίζουν τους επεκτατικούς
τους, πολέμους υποτάσσοντας γειτονικούς λαούς της
Μέσης Ανατολής, διαλύοντας την 29-05-1453 τη Βυζαντινή
αυτοκρατορία, φθάνοντας μέχρι την Κεντρική Ευρώπη
(Βιέννη 1663), δημιουργώντας έτσι τη μεγάλη Οθωμανική
αυτοκρατορία με θρησκευτικό χαρακτήρα, η οποία τελικά
κατέρρευσε το 1919 με διάδοχο κατάσταση τη σημερινή
Τουρκία.
Η Τουρκία γεωπολιτικά κατέχει σπουδαία Στρατηγική
θέση καθ’ όσον, αποτελεί τη γέφυρα των Χωρών της
Δύσης, με τις Χώρες της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής
Ασίας και του Κακαύσου. Έχει έκταση 780.576 χιλιάδες
τετρ. χλμ. (εξαπλάσια της Χώρας μας) με πληθυσμό
περίπου 80.000.000 με προοπτική να γίνουν το 2030
100.000.000. Το 23% σήμερα του πληθυσμού είναι Κούρδοι
(18.500.000) Θρησκεία Μουσουλμανική. Σουνίτες σε ποσοστό 75% και το υπόλοιπο 25% ανήκει στον Αλεβισμό
(Σιΐτες). Πολίτευμα προεδρευόμενη κατ’ επίφαση κοινοβουλευτική Δημοκρατία, με προεξάρχουσα πολιτική μορφή
το σημερινό Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Ερντογάν
που, κυριαρχεί στον πολιτικό βίο της Χώρας ως Πρωθυπουργός, από το 2002 μέχρι το 2014 και έκτοτε Πρόεδρος,
με προοπτική να μεταβάλει το πολίτευμα της Χώρας σε
προεδρικό και να γίνει από πασάς που, είναι σήμερα,
Σουλτάνος.
Η Τουρκία είναι Χώρα με επεκτατικές βλέψεις και
επιδιώξεις και επιζητά τη δημιουργία ισχυρού Κράτους,
ικανού να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη Μέση
Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, την Κεντρική Ασία και
Βαλκάνια. Όπως είναι επόμενο, δεν έχει καλές σχέσεις,
με κανένα γειτονικό Κράτος και λίγο ή πολύ όλα τα υποβλέπει αν και με όλα διατηρεί διπλωματικές και εμπορικές
σχέσεις πλην της Αρμενίας και Συρίας.
Οι απαιτήσεις που, καθημερινά εγείρει και προβάλει η
Τουρκία και που, τις χαρακτηρίζει Εθνικές διεκδικήσεις
είναι, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων
στο Αιγαίο (χωρικά ύδατα - εναέριος χώρος - υφαλοκρηπίδα
- ΑΟΖ - βραχονησίδες - Γκρίζες Ζώνες), στη δήθεν καταπίεση
της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, στο
Κυπριακό (κατοχή 37% της Μεγαλονήσου) και γενικά συνεχώς αμφισβητεί τα δικαιώματα που, έχουν δοθεί στη
Χώρα μας, με διάφορες συνθήκες και πρωτόκολλα Ειρήνης
(Λοζάνη - Παρισίων), ενώ παράλληλα μας απειλεί με
casus Belli (Αιτία πολέμου) κιόλας σε περίπτωση που, η
Χώρα μας κάνει χρήση του νομίμου δικαιώματος που, έχει
σύμφωνα με το δίκαιο της Θάλασσας του Μοντέγο Μπέϊ
(Τζαμάϊκα) του 1982 να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα
από 6ΝΜ που, είναι σήμερα στα 12 ΝΜ.
Η γενοκτονία 1,5 εκατ. Αρμενίων 1915 – 1916 και
353.000 Ελλήνων Ποντίων το 1917 - 1919 και χιλιάδων
άλλων Μικρασιατών Ελλήνων το 1922 και ο εκτοπισμός

κρούονται και αυτή τη φορά και με την ανοχή των Αμερικανών, με τους αντάρτες του ΡΚΚ που, δρουν εδώ και 32
Του
χρόνια στην ΝΑ Τουρκία (Ντιαρμπακίρ). Μέχρι σήμερα
Μιχαήλ Γκρίλλα
έχουν σκοτωθεί 50.000 άτομα περισσότεροι φυσικά
Σμήναρχου ε.α. 1ης ΣΥΔ
Κούρδοι με οικονομικό κόστος 300 δισ. ευρώ εκτοπίζοντας
από 2.500 χωριά τα οποία έχουν πλέον ερημοποιηθεί
από τις πατρογονικές τους εστίες 1.340.000 προσφύγων
πάνω από 1.500.000 Κούρδους στο εσωτερικό της Τουρκίας.
αποτελούν τα μεγαλύτερα σημάδια της Τουρκικής βαρΠαράλληλα 2.000.000 Κούρδοι της Συρίας έχουν ιδρύσει
βαρότητας. Από τη γενοκτονία αυτή διεσώθησαν μόνο οι
τρεις αυτόνομες περιοχές στα Βόρεια αυτής (Συρίας).
Κούρδοι, λόγω Θρησκείας είναι και αυτοί Σουνίτες και την
Δύο Κομπάνι και Ταλ Αμπάρντ έχουν ενωθεί εδαφικά με
εκτίμηση του Κεμάλ Ατατούρκ (πατέρας των Τούρκων)
το Αυτόνομο Κουρδιστάν του Βορείου ΙΡΑΚ και είναι ζήτημα
ότι, θα τους αφομοίωνε στο διάβα του χρόνου, δεν του
χρόνου να εσνωματωθεί σε αυτές και το τρίτο Αφριν. Στη
βγήκε όμως και τούτο λόγω γλώσσας και μεγάλης γεννηΣυρία δραστηριοποιείται το VPG (Μονάδες προστασίας
του Λαού) που, θεωρείται θυγατρική του ΡΚΚ. Εκτιμάται
ότι εάν ο Συριακός Θύλακας ενσωματωθεί με το Β. ΙΡΑΚ,
σε ενιαίο αυτόνομο Κουρδικό Κράτος θα προκύψει μια
Κρατική οντότητα 8.000.000 κατοίκων (6.000.000 Β. ΙΡΑΚ
+ 2.000.000 Συρία). Είναι κάτι που, τρομάζει την Τουρκία
και γι’ αυτό τον τελευταίο καιρό συνεχώς τους βομβαρδίζει
ανοίγοντας έτσι και δεύτερο μέτωπο με τους Κούρδους
της Συρίας και εφόσον συγκροτήσουν αυτόνομο ή ακόμα
και ανεξάρτητο Κουρδικό Κράτος θα ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των οκτακοσίων χιλιομέτρων των συνόρων
με την Τουρκία και ότι συνεπάγεται με αυτό για την
ασφάλειά της (Τουρκίας).
Το Κουρδικό είναι πλέον θηλιά στο λαιμό της Τουρκίας
και εάν, δεν παραχωρήσει σύντομα στους Κούρδους
σχετική αυτονομία, κινδυνεύει να βυθισθεί στη βία και στο
τικότητας, η Τουρκία τους έχει σήμερα στα πόδια της
χάος, όπως δείχνουν σήμερα, τα αιματηρά γεγονότα που,
(18.500.000).
καθημερινά συμβαίνουν στη γειτονική μας Χώρα όπου,
Η σημερινή Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια
στο Ντιαρμπακίρ έχει φουντώσει για τα καλά ο από το
σε όλους τους τομείς, για την προκοπή της Χώρας και
1984 μαινόμενος ανταρτοπόλεμος, μεταξύ του Τουρκικού
φαίνεται να τα καταφέρνει καλά. Το ΑΕΠ της Τουρκίας
Στρατού και τω μαχητών του ΡΚΚ με βαρύτατες εκατέρωθεν
από 870 δισ. δολ. το 2010 σήμερα είναι στο 1 τρισ. δολ.
απώλειες, τότε θα πληρώσει (η Τουρκία) πολύ ακριβά τον
και το κατά κεφαλή εισόδημα από 11.500 δολ. στα 12.500
μεγαλοϊδεατισμό της, με τη δημιουργία τελικά σε βάθος
δολ. Πρώτη προτεραιότητα είναι η Παιδεία, για την οποία
χρόνου καθαρά, ανεξαρτήτου Κουρδικού Κράτους. Η μαγιά
διαθέτει το 5% του ΑΕΠ.
ήδη υπάρχει και ακούει στο
Διαθέτει δε 80 Κρατικά Παόνομα Αυτόνομο Κουρδικό
νεπιστήμια και 32 Ιδιωτικά.
Κράτος στο Β. ΙΡΑΚ. Αυτό
Το Κουρδικό είναι πλέον θηλιά στο λαιμό
Η υποχρεωτική εκπαίδευση
φαίνεται να είναι δρομολοτης Τουρκίας και εάν, δεν παραχωρήσει
είναι εννεαετής με προγημένο προς το παρόν τουσύντομα στους Κούρδους σχετική αυτοοπτική να γίνει δωδεκαετής.
λάχιστον, από τη Ρωσία και
νομία, κινδυνεύει να βυθισθεί στη βία και
Καταλήψεις και κομματισμός
τις Η.Π.Α. Δεν μπορεί σε τεείναι μακριά και έξω από
λευταία ανάλυση 32.000.000
στο χάος,
τις πόρτες των σχολείων
Κούρδοι να παραμένουν μοικαι των Πανεπιστημίων. Η
ρασμένοι
στο
ΙΡΑΚ
λέξη ΑΣΥΛΟ είναι άγνωστη για τους χώρους αυτούς. Το
(6.000.000), ΣΥΡΙΑ (2.000.000) ΤΟΥΡΚΙΑ (18.500.000) και
διδακτικό επιστημονικό προσωπικό (ΔΕΠ) παραμένει υποΙΡΑΝ (5.500.000) και να μένουν εσαεί χωρίς Πατρίδα,
χρεωτικά στα Πανεπιστήμια από τις 09:00 το πρωί μέχρι
αυτό δεν το θέλει ούτε ο Θεός, αλλά ούτε και ο διάβοτις 17:00 το απόγευμα.
λος.
Αυτή τη στιγμή και ύστερα από την ίδρυση το 2004 στο
Φαίνεται τελικά ότι η παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ
Βόρειο ΙΡΑΚ αυτόνομου Κουρδικού – Κράτους, το Κουρδικό
«Ένα Έθνος - Ένας λαός - Ένα Κράτος - Μια Θρησκεία που, σήμερα αναζωπυρώνεται και πάλι με ένοπλο αγώνα
Μια γλώσσα - Τουρκική Εθνική συνείδηση για όλους τους
στην ΝΑ Τουρκία (Ντιαρμπακίρ), έχει αναπτύξει σε πλήρη
κατοίκους, και πάνω απ’ όλα Τούρκοι για όλα και για όλα»,
πολεμική ετοιμότητα και επάνδρωση επιπέδου Στρατιάς,
να μην επιτυγχάνεται και απ’ εκεί που, είναι θα τρίζουν τα
σε μήκος 380 χιλιομέτρων με το Βόρειο ΙΡΑΚ 100.000
κόκκαλά του.
άνδρες και πολιτοφύλακες, οι οποίοι καθημερινά συγ-

Η ζωή στην ΕΑΑΑ επαρχίας
Σ

υνήθως ζούμε και κινούμαστε στο ‘’κέντρο’’, στην
Αθήνα. Εκεί γίνονται όλα, εκεί παίρνονται οι αποφάσεις
για όλη την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό και
στην Αεροπορία και σε αυτό δεν εξαιρείται η ΕΑΑΑ.
Υπάρχει όμως και η Επαρχεία. Στην Αθήνα ως απόστρατος
ήξερα την ΕΑΑΑ μέσω της αρχικής μου επίσκεψης στα
γραφεία της για την εγγραφή στα μητρώα της και μετέπειτα
μέσω της εφημερίδας.
Τα γραφεία ήταν στο κέντρο και εγώ δεν κατέβαινα εκεί
σχεδόν καθόλου, αφού και δουλειές δεν είχα και μακριά
ήταν για να το επιχειρήσω για ένα καφέ και συζήτηση με
συναδέλφους. Έτσι δεν είχα την ενημέρωση, το λόγο, τη
συντροφικότητα που θα επιθυμούσα.
Εδώ και ένα χρόνο με τη σύζυγό μου μετοικήσαμε στην
επαρχία. Από τις πρώτες μου φροντίδες ήταν να έρθω σε
επαφή με τους συναδέλφους του τοπικού παραρτήματος
της ΕΑΑΑ και εξεπλάγην ευχάριστα.
Έγινα δέκτης φιλικής υποδοχής και αμέσως οι συνάδελφοι
με ενέταξαν στην ‘’παρέα’’ τους. Γιατί μια μεγάλη παρέα
ήταν όλοι τους. Καφές και συζήτηση για όλη την γκάμα
των αγροτικών και επαρχιακών θεμάτων, όπου με χαρά
μου διαπίστωσα πως τα υπηρεσιακά-οικονομικά δεν είναι
απαραίτητα στη ημερήσια ατζέντα συζήτησης.
Αλλά και οικογενειακές συνευρέσεις γίνονται με εκδρομές,

ταβέρνες και το σημαντικότερο με εκδηλώσεις τιμής και
μνήμης στους πεσόντες αεροπόρους και στους συναδέλφους που έφυγαν από τη ζωή, ενώ υπάρχει ενεργή
παρουσία σε πολλές δραστηριότητες της Κοινότητας και
της υπηρεσιακής ζωής των Στρατιωτικών Μονάδων της
περιοχής.
Διαπίστωσα όμως με λύπη μου ότι κυρίως οι απόστρατοι
που συνευρίσκονται στην Λέσχη του παραρτήματος είναι
απόφοιτοι Σχολών Υπαξιωματικών..... Είναι εμφανής η παντελής σχεδόν απουσία των αποφοίτων ΑΣΕΙ. Γιατί άραγε;
Μήπως γιατί το Προεδρείο είναι εξ Υπαξιωματικών;
Καλός ο ΙΚΑΡΟΣ, νομίζω ότι ήταν απαραίτητη η οργάνωσή
του και συμφωνώ απόλυτα με το τελευταίο άρθρο του κ.
Προέδρου του στην ιστοσελίδα και την εφημερίδα της
ΕΑΑΑ, αλλά θα πρέπει να κοιταχτούμε όλοι και λίγο στον
καθρέφτη. Μήπως φταίμε εμείς, οι απόστρατοι των ΑΣΕΙ,
που έχουμε αφήσει να δημιουργηθεί ένα ’’χάσμα’’ με
τους εξ υπαξιωματικών αποστράτους;
Μέσα στο χρόνο αυτό που είμαι στην επαρχία γνώρισα
σημαντικούς συναδέλφους ανώτατους αξιωματικούς ε.α.
αποφοίτους ΑΣΕΙ που ζουν και δραστηριοποιούνται στην
πόλη μας, πολλοί εκ των οποίων συμμετέχουν και σε
κάποιες από τις εκδηλώσεις της εδώ Μονάδας της ΠΑ, οι
οποίοι όμως απουσιάζουν παντελώς από τις δραστηριότητες

του Παραρτήματος για δικούς τους διαφόρους λόγους.
Νομίζω όμως ότι εάν θέλουμε κάτι να γίνει με το θέμα
αυτό και να υπάρξει ενεργή συμμετοχή αποστράτων από
τα ΑΣΕΙ, αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσα από την παρουσία
μας στα Παρατήματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο
από την Ηγεσία της ΕΑΑΑ να λύσει-ευχαριστήσει όλους
μας σε αυτό το θέμα. Ομοίως και τα Προεδρεία των Παραρτημάτων θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για
την προσέλευση περισσοτέρων μελών στις λέσχες τους.
Παρόλα ταύτα, με ευχαρίστηση διαπίστωσα πως υπάρχει
ζωή στα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ. Ζωή συντροφική, χωρίς
ιεραρχίες και τυπικότητες, αλλά με σεβασμό και αλληλοβοήθεια όταν απαιτείται, τόσο για το προσωπικό καλό του
κάθε αποστράτου όσο και για το καλό του Παραρτήματος
και της ΕΑΑΑ γενικότερα.
Κυρίως διαπίστωσα ότι αν αφήνεις τη ζωή να κυλά αυθόρμητα, αυτή βρίσκει το καλλίτερο μονοπάτι για να διαβεί.
Απομένει στον καθένα μας να αφεθεί σε αυτήν και να την
χαρεί, όπου και αν... καταλήξει, με συμμετοχή και χωρίς
προαπαιτούμενα.
Υπτχος (Ι) ε.α. Θεόδωρος Πετριτσόπουλος
Υ.Γ. Εύχομαι στο νέο Προεδρείο της ΕΑΑΑ καλή επιτυχία
στο έργο του, τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνά η
χώρα μας και να εμπνεύσει όλους τους συναδέλφους
αποστράτους να «συσπειρωθούν» σε αυτήν την προσπάθεια.

