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ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ
Ο ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ (Ι)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Κύριε Αρχηγέ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας σας συγχαίρει για την επιλογή σας
στη ηγεσία της ΠΑ ύστερα από σχετική απόφαση του
ΚΥΣΕΑ και σας εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
σας με υγεία και δύναμη.
Η ΕΑΑΑ θα είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειες σας
και σ’ αυτή της διατήρησης την άρρητων δεσμών των
ε.ε. με τα ε.α. στελέχη της ΠΑ
Με εξαιρετική τιμή
Για το ΔΣ /ΕΑΑΑ
Απτχος (Ι) ε.α. Σπυρίδων Καββούρης

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. - 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤETΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αλλαγή Αρχηγού
Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας

Τ

ο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), στη συνεδρίαση της 16ης Ιανουαρίου 2017 υπό
την προεδρία του Πρωθυπουργού, αποφάσισε τα
εξής:
Στη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
(ΓΕΑ), την τοποθέτηση του Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, μέχρι σήμερα Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας.
Ο μέχρι τώρα Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος
Βαΐτσης κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία
του, προάγεται στο βαθμό του Πτεράρχου εν αποστρατεία
και του απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΑ.
ΠΗΓΗ : www.haf

Βιογραφικό Α/ΓΕΑ
Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου είναι ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας.
Είναι υπεύθυνος για την άρτια ορ-

Οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε για τον
Παραθερισμό, το στέλνετε στο
e-mail: eaaa.paratherismos@gmail.com
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤIΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Πρωτοχρονιάτικη
πίτα ΕΑΑΑ 2017

Τ

η Κυριακή 30-1-2017 στο ΚΕΔΑ/Ζ η ΕΑΑΑ τήρησε για
μια ακόμη φορά το πατροπαράδοτο έθιμο της κοπής
της Βασιλόπιττας, προς τιμήν του Μεγάλου Βασιλείου
.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρώην Υφυπουργός
Εθνικής Αμύνης και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος
Δημ. Αποστολάκης, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΑ και ΑΤΑ, ο Επιτελάρχης ΔΑΥ Υποπτέραρχος (Ι) Μαρίνος Λουκάς ως εκπρόσωπος του κ ΥΘΕΑ, του κ ΑΓΕΕΘΑ και του κ. ΑΓΕΑ, ο
Διοικητής της ΣΙ Υποπτέραρχος (Ι) Θωμά Χατζηαθανασίου,
ο Διοικητής του 251ΓΝΑ Ταξίαρχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγε-
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γάνωση, στελέχωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση, προπαρασκευή
για πόλεμο και ετοιμότητα του συνόλου του στρατιωτικού και πολιτικού
προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας.
Είναι μέλος του Συμβουλίου Άμυνας
και του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών
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Κοινή συνεδρίαση ΔΣ/ΕΑΑΑ και Προέδρων Παραρτημάτων

Α

πό το 2016 το ΔΣ της ΕΑΑΑ καθόρισε η
κοπή πίτας να γίνεται ημέρα Κυριακή
αντί του Σαββάτου που γινότανε προκειμένου
τη Δευτέρα να γίνεται κοινή συνεδρίαση
ΔΣ/ΕΑΑΑ και προέδρων παραρτημάτων. Τη
Δευτέρα 30-1-2017 με πρόσκληση του προέδρου της Ε.Α.Α.Α πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεως του ΔΣ κοινή σύσκεψη του Δ.Σ
με τη συμμετοχή των προέδρων και μελών των ΔΣ των
Παραρτημάτων. Αρχικά αναφέρθηκαν τα πεπραγμένα του
ΔΣ για το έτος 2017 και στη συνέχεια η συζήτηση επεκτάθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους
τα παραρτήματα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης όλοι οι
παρόντες διατράνωσαν τη βούλησή τους να συνεισφέρουν
ποικιλοτρόπως και να συμβάλλουν στην από κοινού αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων των αποστράτων.

Η όλη συζήτηση διεξήχθη σε ωραίο συναδελφικό κλήμα με αποτέλεσμα όλοι οι Πρόεδροι και οι αντιπρόσωποι των παρατημάτων
να εκφράσουν την ευχαρίστηση τους για τις
άριστες σχέσεις μεταξύ ΕΑΑΑ και παραρτημάτων και για το ωραίο κλήμα της συνεδριάσεως καθώς και για την κατανόηση που
έτυχαν στα αιτήματα τους. Στη διάρκεια της συνεδρίασης
ο Πρόεδρος βράβευσε τον Ασμχο ε.α. Σπυρίδων Καλλούς
που δεν μπόρεσε να προσέλθει στη βράβευση της κοπής
της πίτας της ΕΑΑΑ. Το ΔΣ της Ε.Α.Α.Α δεσμεύτηκε ότι θα
εργαστεί αόκνως για να επικρατήσει ομαδικό και συλλογικό
πνεύμα στη σχέση των μελών και των φορέων με βάση
τις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της
αλληλεγγύης των μελών.

Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Εισαγωγή
Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Σικάγου το ύψος της
φορολογητέας ύλης που φοροδιαφεύγει στη χώρα μας υπολογίζεται
στα 29 δις Ευρώ και οι φόροι που αντιστοιχούν σε αυτή τη διαφεύγουσα
φορολογητέα ύλη εκτιμώνται στα
11,5 δις Ευρώ.Το ποσό των φόρων

Γράφει ο Υπτχος (Ο) ε.α
Ηλίας Ριτσούδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΗτΑ

ληροφορούμε τα Μέλη μας ότι στην προσπάθεια
που γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ για εξοικονόμηση
πόρων αποφασίστηκε η μη αποστολή της εφημερίδας
ΗτΑ σε μέλη που τυχόν το επιθυμούν.

Επιτελείων και μαζί με τους Αρχηγούς
των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, στρατιωτικός σύμβουλος
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 16
Ιανουαρίου 2017.

Για το λόγο αυτό τα Μέλη μας που δεν επιθυμούν να
παραλαμβάνουν την εφημερίδα μας θα πρέπει να το
δηλώσουν εγγράφως μέσω φάξ στο 2103825393 ή
ηλεκτρονικά μέσω email στο press@eaaa.gr

που διαφεύγει είναι τόσο τεράστιο
που, ακόμη και ένα μέρος αυτού αν
υπήρχε τρόπος να συλληφθεί, θα
μπορούσε να επιλύσει το πιό πιεστικό
πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας
που είναι το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό.
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Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα μας αναρτάται στην
ιστοσελίδα μας www.eaaa.gr κάθε μήνα και θα υπάρξει
η δυνατότητα σε όσους ενδιαφερομένους δηλώσουν
κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση να τους αποστέλλεται
και ηλεκτρονικά. Προσδοκούμε στην βοήθεια των Μελών
μας στην προσπάθεια που κάνουμε.

HτΑ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr
EKΔΟΤΗΣ
Σπυρίδων Καβούρης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν. Βούλγαρης, Σγος ε.α.
press@eaaa.gr
6983522599 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός (ΥΟΚ)
logistirio@eaaa.gr
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333
Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459
Τηλ. Λέσχης: 2310-261321
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2
Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323
e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας
Τσιριγώτη 7 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-24623
Fax: 22210-75666
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε στις
25/01/2017 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 8/02/2017.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

ΗΔΙΚΑ: Ηλεκτρονικά ραντεβού χωρίς χρέωση,
σε όλες τις μονάδες ΠΕΔΥ
και στα Κέντρα Υγείας
Τη δυνατότητα
δωρεάν «κλεισίματος» ραντεβού
σε όλες τις μονάδες ΠΕΔΥ και
στα περισσότερα
Κέντρα Υγείας
έχουν από τα μέσα Δεκεμβρίου οι πολίτες όλης της χώρας μέσω της νέας
υπηρεσίας «Ηλεκτρονικών Ραντεβού –
eRDV» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Η υπηρεσία eRDV ξεκίνησε δοκιμαστικά, την Τετάρτη 7/12/2016 και ώρα
08:00 πμ, ενώ η πλήρης παραγωγική
της λειτουργία ξεκίνησε στις
15/12/2016.
Οι πολίτες, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική σελίδα http://rdv.ehealthnet.gr,
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη
Μονάδα ΠΕΔΥ και ΚΥ, την ειδικότητα ή
ακόμα και τον ιατρό και εντελώς δωρεάν
να «κλείσουν» το ραντεβού τους. Με
αυτό τον τρόπο μπορούν να εντοπίσουν
το κοντινότερο σημείο φροντίδας και
να επιλέξουν το χρονικά εγγύτερο ραντεβού.
Η ασφαλής πρόσβαση στην υπηρεσία
πραγματοποιείται εύκολα με την εισαγωγή των κωδικών που χρησιμοποι-

ούνται στο taxisnet
για την υποβολή
της φορολογικής
δήλωσης.
Το σύστημα τροφοδοτείται συνεχώς με τη διαθεσιμότητα των μονάδων ΠΕΔΥ και των ΚΥ,
ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και στις υπόλοιπες Μονάδες Υγείας της ΠΦΥ. Επίσης, σύντομα,
όλοι οι ιδιώτες ιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ραντεβού, είτε για ιδιωτικό
ραντεβού είτε για ραντεβού μέσω ΕΟΠΥΥ, ώστε να εμφανίζονται στις αναζητήσεις των πολιτών.
Η υπηρεσία των ηλεκτρονικών ραντεβού προσδοκά να εξυπηρετήσει, αλλά
και να ανακουφίσει οικονομικά τους πολίτες, αφού δε θα είναι πλέον αναγκασμένοι να επιβαρύνονται με το 1 ευρώ
της χρέωσης για το κλείσιμο των ραντεβού τους μόνο μέσω τηλεφώνου με
τη χρήση πενταψηφίων τηλεφωνικών
κέντρων, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Ανακοίνωση του 251 ΓΝΑ
σχετικά με την συνταγογράφηση
1. Σας γνωρίζουμε ότι , από 01 – 03 –
2017 , λόγω των προσφάτων αλλαγών
στη διαδικασία συνταγογράφησης αλλά
και του ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου
εργασίας, δεν θα εκτελείται πλέον στο
εξωτερικό Παθολογικό Ιατρείο συνταγογράφηση πριν την έναρξη των τακτικών ραντεβού.
2. Σε αντιστάθμισμα έχουν ήδη αυξηθεί η διάρκεια των ραντεβού και ο συ-

νολικός χρόνος λειτουργίας του εξωτερικού ιατρείου.
3. Συνταγογράφηση στο ανωτέρω
εξωτερικό ιατρείο από 01 – 03 – 2017
και εφεξής θα εκτελείται μόνο κατόπιν
προσυνεννόησης (ραντεβού).
Ταξχος (ΥΙ)
Δημήτριος Χατζηγεωργίου
Διοικητής 251 ΓΝΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΜΒΡΟ»
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι τη
Παρασκευή 3-Μαρτίου 2017 και ώρα
11:00 θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό κέντρο της ΕΑΑΑ (7ος όροφος)
ομιλία με θέμα « ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΜΒΡΟ» ομιλία από τον συγγραφέα και

στιχουργό Γεώργιο Λεκάκη.
Παρακαλούμε τα μέλη μας για τη
συμμετοχή τους στην εν λόγω εκδήλωση.

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.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

ΕΚ της ΕΑΑΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ
ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Α. Ο «ΙΚΑΡΟΣ»,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ.
Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Πρόσκληση
Οικοπεδούχων
του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ,
Καρύστου σε
Γενική Συνέλευση
Ο Σύλλογος οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ,
περιοχής Καρύστου θα διενεργήσει την ετήσια Γενική
του Συνέλευση την Κυριακή 5η Μαρτίου 2017 στο
Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος
όροφος, ΑΘήνα) από ώρας 10.30’ έως 12.30’. Σε
περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα διεξαχθεί οριστικά την επόμενη
Κυριακή 12η Μαρτίου 2017, στο ίδιο μέρος και ώρα.
Λαμβάνοντας υπόψη την συνήθη μικρή συμμετοχή
στις Γ.Σ. και για αποφυγή ταλαιπωρίας των Μελών
μας, προσκαλούμε όλους τους οικοπεδούχους του
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ Π.Ε. περιοχής Αετού Καρύστου
να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση την (δεύτερη)
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, όπου θα ενημερωθούν
και θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για την μετατροπή του Συλλόγου μας σε Περιβαλλοντικό και
Πολιτιστικό Σύλλογο καθώς επίσης για θέματα που
αφορούν στον Συνεταιρισμό μας και τον οικισμό
μας στον Αετό Καρύστου.
Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα της Γενικής
Συνέλευσης θα λάβουν με ηλεκτρονική επιστολή
(email) όλα τα ενήμερα Μέλη του Συλλόγου τα
οποία έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
Ευχόμαστε Καλή Χρονιά και Υγεία σε όλους τους
Συναδέλφους Οικοπεδούχους του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ
και στις Οικογένειές τους και τους περιμένουμε να
προσέλθουν όλοι στην Γ.Σ. του Συλλόγου μας, δίνοντας έτσι δύναμη στον Σύλλογό μας να υποστηρίζει
αποτελεσματικά τα συμφέροντα των οικοπεδούχων-Μελών του.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ
ο «ΙΚΑΡΟΣ» περιοχής Αετού Καρύστου.
Γεώργιος Κάρνας
Ταξχος (ΤΑ) ε.α.- Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δελλής
Υποπτχος (Ε) ε.α.- Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν
στην εκδήλωση της354 ΜΤΜ (Α/ΦΗ) NORATLAS που
πραγματοποιήθηκε στο Τατόι στις 24/9/2016 όπως
επικοινωνήσουν με τον Δντα Σύμβουλο της ΕΑΑΑ
Ασμχο (Ρ) ε.α. Ιωάννη Κρανιά προκειμένου να παραλάβουν το εκπονηθέν DVD της εκδήλωσης .
Ημερομηνία έναρξης παραλαβής η 13-2-2017.

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.

HτΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ημερήσια Διαταγή Παραδίδοντος
Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της 23/1/2017
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Ίκαροι, Δόκιμοι, Σμηνίτες
και Πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας,
Παραδίδω σήμερα σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ,
τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και ταυτόχρονα αποχωρίζομαι ως ενεργό στέλεχος τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας, της «μεγάλης
μου αγαπημένης», όπως πολλές φορές με κάποιο ίχνος
παράπονου έλεγε η σύζυγος μου.
Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να βρίσκομαι σήμερα
εδώ στο ιερό χώρο της Σχολής από όπου ξεκίνησα,
μετά από 41 περίπου χρόνια υπηρεσίας, όρθιος και
υγιής, έχοντας εξαντλήσει την ιεραρχία, να σας απευθύνω
την τελευταία ημερήσια διαταγή μου ως Αρχηγός.
Θεωρώ υποχρέωση να ευχαριστήσω διαχρονικά την
πολιτεία, τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς Εθνικής
Άμυνας, για την ιδιαίτερη τιμή που μου επιφύλαξαν, εμπιστευόμενοι στο πρόσωπο μου σημαντικότατες για
την εθνική άμυνα τις χώρας θέσεις και ιδιαίτερα κατά τα
τέσσερα τελευταία χρόνια, όπου είχα την ύψιστη τιμή
να ηγούμαι της Τακτικής Αεροπορίας και του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας.
Το παντελώς «άκομψον» της απόφασης αποστρατείας
μου κατά την διάρκεια επίσημης αποστολής στο εξωτερικό
, γεγονός ένδειξης έλλειψης σεβασμού στο θεσμό του
Αρχηγού και κατ́ επέκταση στο προσωπικό της Πολεμική
Αεροπορία , αλλά και πρόκλησης φθοράς στην εικόνα
της χώρας, το θεωρώ μία ατυχή στιγμή και το αντιπαρέρχομαι, ελπίζοντας ότι δε θα συμβεί ποτέ ξανά στο
μέλλον. Ο σεβασμός στους θεσμούς πρέπει να εκφράζεται
με έργα και όχι λόγια, καθόσον η απαξίωση των δύναται
να επηρεάσει αρνητικά το ηθικό του προσωπικού.
Μεγαλύτερη όμως υποχρέωση αισθάνομαι να ευχαριστήσω την Πατρίδα και την Πολεμική Αεροπορία που
με αγκάλιασαν από νεαρό παιδί, μου προσέφεραν χωρίς
φειδώ μόρφωση και παιδεία, και μου επέτρεψαν να
ζήσω το όνειρο μου. Το όνειρο του αεροπόρου το
οποίο βίωσα με ένταση και πάθος.
Νοιώθω βαθιά τιμημένος από την Πατρίδα, διότι μου
έδωσε την ευκαιρία να αναμετρηθώ με τις δυνάμεις
μου, να προσπαθήσω μαζί με όλους εσάς να πετύχουμε
υψηλούς στόχους, να αναπτύξω το δικό μου όραμα για
την Πολεμική Αεροπορία. Αισθάνομαι πλήρης, απόλυτα
ικανοποιημένος και με τη συνείδηση μου καθαρή, γιατί
στην προσπάθεια αυτή έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό.
Με σεβασμό στις αξίες και τα ιδανικά της Πατρίδας, με
πίστη στην αποστολή και με γνώμονα την απόλυτη δικαιοσύνη έναντι του προσωπικού, προσπαθήσαμε υπερασπιζόμενοι όλοι μαζί τις Θερμοπύλες του Έθνους, να
χαράξουμε νέους δρόμους και ορίζοντες για την Πολεμική
Αεροπορία.
Νέους δρόμους σύμφωνα με τα συνεχώς εξελισσόμενα
γεωπολιτικά δεδομένα και τις διαφαινόμενες προκλήσεις
ασφαλείας, με απόλυτη προσαρμογή και ρεαλισμό στα
σκληρά οικονομικά δεδομένα. Μία εξίσωση πραγματικά
ιδιαίτερα δύσκολη. Δεν είναι στις προθέσεις μου να
προβώ από το βήμα αυτό σε απολογισμό των πεπραγμένων της θητείας μου, πιστεύω όμως ότι τηρουμένων
των αναλογιών και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων
συνθηκών, τα καταφέραμε περίφημα. Με γνώμονα την
εξωστρέφεια, και ενέργειες όπως η ανάπτυξη στενής
συνεργασίας με της χώρες της ευρύτερης περιοχής
όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, η διεθνοποίηση του Συνεδρίου Αεροπορικής Ισχύος, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους, η συνεχής συμμετοχή σε
πλήθος ασκήσεων στο εξωτερικό, η ανάπτυξη συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς προς όφελος μας, αλλά
και η ευρεία διεθνοποίηση της Άσκησης «Ηνίοχος», έχουν
τοποθετήσει την Πολεμική Αεροπορία από την Ελλάδα
της κρίσης, κοντά στο επίκεντρο του διεθνούς αεροπορικού ενδιαφέροντος. Ανταποκριθήκαμε πλήρως στις
πολυποίκιλες επιχειρησιακές και λοιπές απαιτήσεις, αναίμακτα, χωρίς να αφήσουμε το παραμικρό περιθώριο
αμφισβήτησης της ισχύος μας, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε στα βήματα που απαιτούνται για επανεκκίνηση
της ανάπτυξης της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε να
μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου
αιώνα. Ο διαγωνισμός για την αντικατάσταση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, με κονδύλια που εξοικονομήθηκαν από την έξυπνη διαχείριση του λειτουργικού προϋπολογισμού, αποτελεί ένα παράδειγμα.

Αρχηγέ.
Οι προκλήσεις που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι
πολλές. Είμαι βέβαιος γνωρίζοντας τις ικανότητες σου,
αλλά και την πίστη στο καθήκον του υπέροχου ανθρώπινου δυναμικού, θα επιτύχεις να οδηγήσεις την Πολεμική
μας Αεροπορία στο μέλλον. Σου εύχομαι καλή δύναμη,
καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο έργο σου.

Το έργο αυτό είναι απόλυτα δικό σας, άνδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας. Νιώθω υπερήφανος
και ευτυχής γιατί είχα το προνόμιο να ηγούμαι στελεχών,
ανθρώπων και προσωπικοτήτων του δικού σας διαμετρήματος. Καταφέρνετε να επιτελείτε την αποστολή
σας δείχνοντας μεγαλείο ψυχής, τοποθετώντας το καθήκον πάνω από τον εαυτό σας.
Κύριε Υπουργέ και Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη
που επιδείξατε στο πρόσωπό μου και για την άριστη
συνεργασία. Σας διαβεβαιώ ότι η Πολεμική Αεροπορία
είναι έτοιμη, με μαχητικό πνεύμα, ατσαλένια θέληση,
υψηλό φρόνημα και δοκιμασμένες στην πράξη ικανότητες
να εκτελέσει την αποστολή. Το απέδειξε και το αποδεικνύει καθημερινά με τον αγώνα και τις προσωπικές
υπερβάσεις του προσωπικού της.
Όμως, ο προσωπικός αγώνας ενός εκάστου των στελεχών της δεν είναι αρκετός. Για να συνεχίσει η Πολεμική
Αεροπορία, να απαντά αποτελεσματικά στις άναρθρες
κραυγές αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας,
έναντι μιας ραγδαία αναβαθμιζόμενης στρατιωτικής 3
μηχανής, είναι αδήριτη ανάγκη η άμεση ενίσχυση της
με κάθε τρόπο. Είναι αδήριτη η ανάγκη προκειμένου να
βελτιώσει τις διαθεσιμότητες, να εκσυγχρονίσει τα διαθέσιμα μέσα και να προμηθευθεί νέα, τεχνολογικά πιο
εξελιγμένα, ώστε να δοθεί στους Αεροπόρους η απαραίτητη ισχύς, που συνδυαζόμενη με το υψηλό φρόνημα
και τις αξιοζήλευτες ικανότητές τους, να συνεχίσει να
αποτρέπει την απειλή και να θωρακίζει την ελληνική
κυριαρχία. Είναι αδήριτη ανάγκη η απόλυτη προτεραιοποίηση των προγραμμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας
έναντι άλλων, σημαντικών μεν, όχι της ιδίας σπουδαιότητας δε. Είναι αδήριτη ανάγκη να βρίσκεται η Πολεμική
Αεροπορία στο τραπέζι των συζητήσεων για την αναβάθμιση των μέσων της και όχι αγωνιούσα να πείσει για
τις ανάγκες της. Η ανάγκη αυτή είναι ΑΜΕΣΗ και δεν επιδέχεται καμία περαιτέρω καθυστέρηση ή αναβολή, πριν
η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Αναφέρομαι σε
αυτά έχοντας πλήρη επίγνωση των οικονομικών δεδομένων, αλλά και τις αγκυλώσεις των δανειστών και
εταίρων μας. Όμως, ο ακρογωνιαίος λίθος για την
ύπαρξη ενός έθνους, στηρίζεται πρωτίστως στην αμυντική
της ικανότητα, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται
κυρίως από την αεροπορική ισχύ. Ας μου επιτραπεί να
χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αρχηγού της Αμερικανικής
Αεροπορίας Πτεράρχου Goldfein σε μία πρόσφατη ομιλία
του «Η αεροπορική ισχύς είναι για την εθνική άμυνα
όπως το οξυγόνο που αναπνέουμε. Όταν το έχεις ούτε
καν το σκέπτεσαι. Όταν σου λείπει είναι το μόνο που
σκέπτεσαι».
Γυναίκες και άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας,
Είστε ότι καλύτερο διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Άνθρωποι με καταπληκτικές ικανότητες που συνθέτουν
μία ομάδα απίστευτης δυναμικής. Σας καλώ να συνεχίσετε
να διακονείτε την αεροπορική ιδέα, με πίστη, αφοσίωση
και αισιοδοξία, όλοι μαζί, ενωμένοι υπό τη νέα σας
ηγεσία για τον κοινό σκοπό, κοιτάζοντας πάντα μπροστά
και ψηλά. Το οφείλουμε όλοι στην Πατρίδα, το οφείλουμε
στην Πολεμική Αεροπορία, στην Πολεμική Αεροπορία
μας.
Στο νέο σας Αρχηγό εξαίρετο συνάδελφο Αντιπτέραρχο
(Ι) Χρήστο Χριστοδούλου εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιλογή του.

Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού και
Ναυτικού.
Είχα την εξαιρετική τύχη να συνυπηρετήσω με τους
προκατόχους σας ως Αρχηγός, αλλά και προγενέστερα.
Σας βεβαιώ, ότι το σύνθημα «όλοι για έναν και ένας για
όλους» κατά τη διάρκεια της θητείας μας είχε γίνει απόλυτη πράξη. Δεν υπήρχαν στεγανά ούτε κλαδικές αγκυλώσεις. Ενωμένοι, με πνεύμα ομάδας, θεωρώ ότι προχωρήσαμε αρκετά βήμα τα μπροστά στην πλήρη εμπέδωση του πνεύματος της διακλαδικότητας. Σας προτρέπω,
μαζί με τον νέο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο, για το καλό της
πατρίδας. Τους αγαπητούς φίλους Στρατηγό Τελλίδη
και Ναύαρχο Γιακουμάκη ευχαριστώ θερμά για την άψογη
συνεργασία και την απλόχερη φιλία τους. Όπως επίσης
ευχαριστώ τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας,
της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος για την
άριστη συνεργασία. Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους στενούς μου συνεργάτες και
ιδιαίτερα στον Υπαρχηγό Αντιπτέραρχο Αντώνιο Αθανασίου
και το προσωπικό του επιτελικού μου γραφείου, για την
αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση στο έργο μου.
Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος και κλείνει μία
μεγάλη σελίδα της ζωής μου. Ολοκληρώνω τη σταδιοδρομία μου ως Αξιωματικός και Αεροπόρος, πλήρης συναισθημάτων, απόλυτα ευτυχής και ευγνώμων. Αύριο
δεν θα είναι τίποτε όμοιο με το χθες για μένα. Η αγάπη
μου όμως για την πτήση και την αεροπορική ιδέα θα
παραμείνουν για πάντα άσβεστες σπίθες στην καρδιά
μου, η δε σκέψη μου θα είναι πάντοτε δίπλα σε όλους
αυτούς, στον αέρα και στο έδαφος, που δίνουν την καθημερινή μάχη για την πατρίδα.
Σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι.
Πιστέψτε με, τα 41 περίπου χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία ήταν ένα υπέροχο και συναρπαστικό ταξίδι.
Έζησα απίστευτες στιγμές και εμπειρίες. Ένοιωσα πρωτόγνωρα και απίστευτα συναισθήματα. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους και δημιούργησα φιλίες ζωής.
Έχασα αγαπημένους συντρόφους, φίλους και συναδέλφους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Έκλαψα, πόνεσα, χάρηκα, ίδρωσα, δημιούργησα. Όλα αυτά τα
θεωρώ ευλογία.
Μεγαλύτερη όμως ευλογία θεωρώ το γεγονός ότι
έχω στο πλάι μου τα τελευταία 30 χρόνια το μεγαλύτερο
στήριγμα στη ζωή μου τη σύζυγο μου, η οποία θυσίασε
τις δικές της σπουδές και σταδιοδρομία, για να στηρίξει
την δική μου και να μεγαλώσει τις δύο υπέροχες κόρες
μας, Νάντια και Φωτεινή. Τις ευχαριστώ θερμά για την
κατανόηση, την υπομονή και την καρτερία με την οποία
υπέμεναν την δική μου απουσία, αν και ένα απλό ευχαριστώ δεν μπορεί να αποδώσει όλα αυτά που αισθάνομαι.
Γυναίκες και Άντρες της Πολεμικής Αεροπορίας, σας
είμαι ευγνώμων για όσα επιτύχατε κατά τη διάρκεια της
θητείας μου και σας εύχομαι καλή επιτυχία στους νέους
σας αγώνες.
Κλείνοντας τις τελευταίες στιγμές της στρατιωτικής
μου σταδιοδρομίας, εδώ στο λίκνο της αεροπορικής
ιδέας και υπό την ιδιότητα μου ως Αρχηγός, κλίνω ευλαβικά το γόνυ και θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στους
ήρωες της Πολεμικής Αεροπορίας, που θυσίασαν τη
ζωή τους στο κάλεσμα της πατρίδας και σας καλώ να
αναφωνήσετε
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορίας
Πτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αλλαγή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Βιογραφικό Α/ΓΕΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Εκπαίδευση
Γεννήθηκε στη Δράμα. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1977 και
ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1981.
Είναι απόφοιτος:
•του Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΚΕΑΤ/ΣΟΤ)
•του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ)
•του Σχολείου Επιχειρήσεων Αέρος – Εδάφους (ΚΕΑΤ/ΣΕΑ/Ε)
•του Σχολείου Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους
•της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ)
•της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α)
•του Σχολείου Instruction System Development (ISD)
•του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (Electronic Warfare
School) στο Σακραμέντο των ΗΠΑ
•Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών από το Πανεπιστήμιο του
Essex του Ηνωμένου Βασιλείου:
•Diploma in Computing
•Master in Computer Science (MSc)
Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.
Τοποθετήσεις
•Ιανουάριος 2017: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
•Μάρτιος 2015– Ιανουάριος 2017: Αρχηγός Τακτικής Αεροπορία
•Μάρτιος 2014 – Μάρτιος 2015: Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής
Υποστήριξης (ΔΑΥ)
•Μάρτιος 2013 – Μάρτιος 2014: Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής
Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)

•Αύγουστος 2012 – Μάρτιος 2013: Υπαρχηγός Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)
•Μάρτιος 2011 – Ιούλιος 2012: Επιτελάρχης ΑΤΑ
•Μάρτιος 2010 – Μάρτιος 2011: Διευθυντής Κλάδου Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α’ ΚΛ)
•Απρίλιος 2009 – Μάρτιος 2010: Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού – Μέριμνας Προσωπικού του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β1)
•Μάρτιος 2008 – Απρίλιος 2009: Διοικητής Κέντρου Αεροπορικής
Τακτικής (ΚΕΑΤ)
•Ιανουάριος 2007 – Μάρτιος 2008: Διευθυντής Διεύθυνσης
Πληροφορικής του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Δ3)
•Ιούλιος 2006 – Ιανουάριος 2007: Διευθυντής Διεύθυνσης Τυποποίησης – Αξιολόγησης του ΑΤΑ
•Οκτώβριος 2005 – Ιούλιος 2006: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση
Αεράμυνας του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α4)
•Σεπτέμβριος 2004 – Οκτώβριος 2005: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Τυποποίησης – Αξιολόγησης του ΑΤΑ
•Αύγουστος 2002 – Σεπτέμβριος 2004: Διευθυντής Επιχειρήσεων
-Εκπαίδευσης (ΔΕΕ) της 115ΠΜ
•Ιούλιος 2000 – Αύγουστος 2002: Επιτελής στο Τμήμα Σχεδίων
(Plans Section) του Στρατηγείου Reaction
•Forces Air Staff (RFAS), στο Kalkar, Ο.Δ. Γερμανίας
•Ιούνιος 1998 – Ιούλιος 2000: Διοικητής της 111ΠΜ/330Μ
•Οκτώβριος 1996 – Ιούνιος 1998: Προϊστάμενος του Γραφείου
Τυποποίησης – Αξιολόγησης (ΤΑ) της 111ΠΜ
•Ιούνιος 1989 – Σεπτέμβριος 1994: Διοικητής Σμήνους Μάχης
στην 111ΠΜ/330Μ σε αεροσκάφη F-16C/D
•Ιούνιος 1981 – Ιούνιος 1989: 111ΠΜ/341M σε αεροσκάφη F5Α/Β

Πρωτοχρονιάτικη πίτα ΕΑΑΑ 2017
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ωργίου, η Ταξίαρχος (ΥΙ) Σταυρούλα Παπαδάκη διευθύνουσα
ΓΝΑ, αντιπροσωπεία ε.ε. συναδέλφων, Πρόεδροι των Παραρτημάτων της ΕΑΑΑ και πλήθος μελών της ΕΑΑΑ.
Το καλωσόρισμα στους προσκεκλημένους και τα μέλη της
Ένωσης έκανε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος
Καββούρης ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ενότητας
της Ένωσης και στη δέσμευση του Δ.Σ να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες των ε.α. συναδέλφων.
Στην εκδήλωση αυτή για πρώτη φορά η ΕΑΑΑ καθιέρωσε
τη βράβευση μελών για την προσφορά τους στην ΕΑΑΑ και
στην οικογένεια της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Στην υπ’αριθμ
3/25-1-2017 τακτική συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίσθηκε να
βραβευτούν της τρία μέλη της ΕΑΑΑ.
Ο Δνων σύμβουλος της ΕΑΑΑ Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης
Κρανιάς. ανέφερε τα ονοματεπώνυμα των βραβευθέντων και
τους λόγους για τους οποίους το ΔΣ βραβεύει. Συγκεκριμένα
ανέφερε
α. Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Χατζήρης επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ
και επίτιμος Πρόεδρος ΕΑΑΑ.
Ο κος Χατζήρης είναι ο Πρόεδρος που πρωτοστάτησε και
επέτυχε τον εκδημοκρατισμό της ΕΑΑΑ. Το Δεκέμβριο του
1990 διορίσθηκε από το ΓΕΑ ως Πρόεδρος της ΕΑΑΑ. Στη
τότε πολιτική και στη στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου
είπε ότι αυτός δεν επιθυμεί να είναι ένας δοτός πρόεδρος
αλλά ένας εκλεγμένος Πρόεδρος και με επιχειρήματα τους
έπεισε ότι πρέπει να αλλάξει η Ισχύουσα νομοθεσία που
προέβλεπε τον Διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΑΑΑ από το Υπουργείο. Σε συνεργασία με τις άλλες δύο
Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών βοήθησε στη τροποποίηση
του νόμου και από το 1994 τα μέλη της ΕΑΑΑ εκλέγουν με
δημοκρατικές διαδικασίες τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
της Ένωσης. Ο ίδιος μάλιστα υπήρξε ο Πρώτος Εκλεγμένος
πρόεδρος της ΕΑΑΑ. Επιπρόσθετα ο κ Χατζήρης για την
εκλογή των Διοικητικών Συμβουλίων στα παραρτημάτων καθιέρωσε τις άτυπες εκλογές (σφυγμομετρήσεις). Ο θεσμός
αυτός καθιερώθηκε μαζί με τις πρώτες εκλογές και εφαρμόζεται
συνεχώς για πάνω από 20 χρόνια δίδοντας τη δυνατότητα
στα μέλη των Παραρτημάτων εκλέγουν οι ίδιοι αυτούς που
θέλουν να τους αντιπροσωπεύουν στα Διοικητικά τους Συμβούλια Υπήρξε Πρόεδρος της ΕΑΑΑ από 3-12-1990 έως 3112-1997.
β. Ασμχος ε.α. Σπυρίδων Καλλούς. Ο κ Καλλούς από το
1996 προσφέρει καθημερινά εθελοντική αφιλοκερδή εργασία
στο πνευματικό Κέντρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας. Διακρίνεται για την ευγένεια του, την ταπεινότητα,
την εργατικότητα του, και για την προθυμία του στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
γ. Το ορφανικό μέλος κα Μιράντα Παπασταύρου. Μέχρι το
1980 για τις οικογένειες των πεσόντων αεροπόρων δεν
υπήρχε καμία απολύτως μέριμνα τόσο από την πολεμική αεροπορία όσο και από το κράτος. Αν οι πεσόντες αεροπόροι
δεν είχαν συμπληρώσει τα ελάχιστα προβλεπόμενα έτη
συνταξιοδότησης οι δικοί τους έπαιρναν πενταροδεκάρες.
Εφαρμοζότανε η σοφή παροιμία του λαού μας Ψόφησε το

βόδι μας, πάει η κολιγιά μας. Την απαράδεκτη αυτή κατάσταση
ήλθε να μεταβάλει μία δραστήρια και δυναμική γυναίκα το
τιμώμενο σήμερα πρόσωπο η ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ. Με τεράστια θέληση, επιμονή και υπομονή κατόρθωσε να μετατρέψει
την αδιαφορία των αρχών σε μέριμνα για τις οικογένειες των
Πεσόντων αεροπόρων. Το έργο της σήμερα είναι πασίγνωστο
και αναγνωρισμένο όχι μόνο από τις οικογένειες των πεσόντων
αεροπόρων αλλά και από όλη την πολεμική αεροπορία και
όλους τους αποστράτους.
Γεννήθηκε το 1948 στην
Αθήνα. Είναι κόρη του Ιπταμένου Ταξιάρχου Παπαγεωργίου Δημοσθένη της 15ης
σειράς Ικάρων (που εισήλθαν στη Σχολή το 1939 και
απεφοίτησαν στη Μέση Ανατολή). Μεγάλωσε στη διασπορές της 111 Π.Μ. και της
110 Π.Μ. Εργάσθηκε ως σχεδιάστρια ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου στη ΔΕΗ επί
25 χρόνια από όπου συνταξιοδοτήθηκε.
Παντρεύτηκε τον Ιπτάμενο
Ανθυποσμηναγό Σπύρο Παπασταύρου και απέκτησε μαζί
του δύο γιούς. Στις 15 Ιανουαρίου 1980 ο άνδρας της
σκοτώθηκε με αεροσκάφος
F-104G. Η σύνταξη που
έπαιρνε, όπως η ίδια λέγει,
ήταν η αξία ενός ζευγαριού
παπουτσιών ευτυχώς που
εργαζότανε στη ΔΕΗ και
μπορούσε να αντεπεξέλθει
στη ζωή. Τον Σεπτέμβριο του
1980 δημιούργησε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων
προσπαθώντας από τότε μέχρι σήμερα να συμπαρίσταται
σε όλες τις οικογένειες των
Πεσόντων. Παράλληλα προσπάθησε να κατασκευασθεί
αρχικά το Μνημείο Πεσόντων
Αεροπόρων στο Τατόι και αργότερα να γίνουν Μνημεία
σε διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις που είχαν Πεσόντες, για να τιμάται η Μνήμη
τους. Στις δικές της ενέργειες
ήλθε ως συμπαραστάτης και
η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας με αποτέλεσμα να
εκλείψει η ανωτέρω αναφερθείσα τραγική κατάσταση.

Πτητικά Καθήκοντα
Έχει συμπληρώσει πάνω από 3900 ώρες πτήσης.
Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, T-33A/B, F5Α/Β, F-16C/D.
Προαγωγές
•Ανθυποσμηναγός: 19/05/1981
•Υποσμηναγός: 25/05/1984
•Σμηναγός: 02/06/1988
•Επισμηναγός: 16/06/1993
•Αντισμήναρχος: 06/05/1998
•Σμήναρχος: 18/03/2003
•Ταξίαρχος: 04/03/2009
•Υποπτέραρχος: 09/03/2011
•Αντιπτέραρχος: 02/03/2015
Μετάλλια – Παράσημα
•Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
•Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
•Χρυσός Σταυρός της Τιμής
•Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
•Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
•Χρυσός Σταυρός του Φοίνικα
•Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως
•Διαμνημόνευση Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου
•Διαμνημόνευση Αστέρα Αξίας και Τιμής
•Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής
•Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδας Α’
Τάξεως
•Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α’ Τάξεως
•Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β’ Τάξεως

Αυτή την ακούραστη και ακατάβλητη γυναίκα τιμά σήμερα η
ΕΑΑΑ για το μέγιστο έργο που πρόσφερε και προσφέρει στις
οικογένειες των πεσόντων συναδέλφων μας. Ένα χειροκρότημα
παρακαλώ για το εξαίρετο αυτό μέλος της ΕΑΑΑ.
Οι κκ Χατζήρης και Καλλούς για λόγους ανωτέρας βίας δεν
μπόρεσαν να προσέλθουν στην εκδήλωση και θα βραβευτούν
σε άλλες εκδηλώσεις. Η κα Παπασταύρου ήταν στην εκδήλωση
και έγινε η βράβευση της από το Πρόεδρο της ΕΑΑΑ.
Ο Πρόεδρος και το ΔΣ/ΕΑΑΑ εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες
τους στη Διοίκηση και το προσωπικό του ΚΕΔΑ/Ζ για την
άψογη εξυπηρέτηση
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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Α ΡΘΡΑ
Ημερήσια Διαταγή Παραλαμβάνοντος
Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της 23/1/2017
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, σε εκτέλεση σχετικής
απόφασης του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Αρχηγού.
Κύριε Υπουργέ, η επιλογή μου στη θέση αυτή, αποτελεί
ύψιστη τιμή στο πρόσωπο μου και υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, για να φανώ αντάξιος
της. Έχω βαθειά γνώση των ευθυνών που μου ανατέθηκαν
και σας διαβεβαιώνω ότι το μόνο που με διακατέχει είναι
προσήλωση στο καθήκον, ζήλος για την υπηρεσία και
όραμα για την Πολεμική μας Αεροπορία.
Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Από σήμερα αποκτήσατε έναν συνοδοιπόρο και αρωγό
στο δύσκολο έργο σας, αλλά και στον σκοπό που έχετε
θέσει για την ανασυγκρότηση, αναδιοργάνωση και επαύξηση
της μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας των ΕΔ της χώρας.
Άνδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας, αποστολή
της Πολεμικής Αεροπορίας είναι να πετάει, να μάχεται και
να νικάει, όπου και όποτε χρειαστεί, γεγονός που κάνουμε
καθημερινά γνωστό στον επίδοξο σύμμαχο, στον χώρο
του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Πολεμική
Αεροπορία πέραν του ότι αποτελεί την αιχμή του δόρατος
στην αποτροπή οποιασδήποτε επιβουλής ή ενέργειας
εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, συνδράμει καθημερινά με τα μέσα και το προσωπικό της, στο
δύσκολο, αλλά πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας
κοινωνικό έργο, που είναι οι αποστολές Έρευνας – Διάσωσης, Αερομεταφορών, αεροπυρόσβεσης και Αεροδιακομιδών Υγείας. Ακόμη, η Πολεμική Αεροπορία με τη συμμετοχή της στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος δείχνει ως οργανισμός τα ανθρώπινα αισθήματα
και ευαισθησίες που διακατέχουν το προσωπικό της.
Η πατρίδα και οι Έλληνες φορολογούμενοι φρόντισαν
να μας παρέξουν πολλά σύγχρονα, αξιόλογα και πανάκριβα
μέσα από το υστέρημα τους. Χρέος όλων μας είναι να
αξιοποιήσουμε στον έπακρο βαθμό τα εργαλεία αυτά.
Εδώ και επτά (7) σχεδόν χρόνια, η χώρα αντιμετωπίζει
μεγάλες και σοβαρές προκλήσεις σε όλους τους τομείς
και σε όλα τα επίπεδα. Η δημοσιονομική κατάσταση έχει
επιφέρει ήδη τεράστιες αλλαγές σε ότι μέχρι χθες θεωρούσαμε δεδομένο. Πίσω από την οικονομική αυτή κρίση
πρωτίστως προϋπήρξαν άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν
καταλυτικά στην εμφάνιση της, δηλαδή κρίση θεσμών και
αξιών. Εμείς όμως πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή
μας στην κύρια αποστολή μας, στον ρόλο και την ειδικότητα

μας, αφού τρεις (3) βασικές έννοιες χαρακτηρίζουν τις
θεμελιώδεις αρχές της Πολεμικής μας Αεροπορίας, ακεραιότητα, προσφορά, τελειότητα. Επαναπροσδιορίζοντας
τη στάση μας και με οδηγό τις αρχές αυτές, θα προχωρήσουμε στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στη σύντομη αλλά μεγαλειώδη ιστορία της Πολεμικής
Αεροπορίας, 728 Έλληνες αεροπόροι πότισαν με το αίμα
τους τα άγια χώματα της πατρίδας μας ή κοκκίνισαν το
γαλάζιο του Αιγαίου. Τη στιγμή αυτή κλείνω ταπεινά το
γόνυ και τιμώ τους συναδέλφους που πρόσφεραν τη ζωή
τους στην Πολεμική Αεροπορία και στην πατρίδα. Βασικό
μου μέλημα είναι να μην προστεθεί ούτε ένας στην λίστα
αυτή. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να κάνουμε δύο
απλά πράγματα, σκληρή εκπαίδευση και αυστηρή πειθαρχία.
Έννοιες στις οποίες έχω σκοπό να ρίξουμε πολύ ιδρώτα,
με τους τομείς που άπτονται της ασφάλειας στην εργασία.
Η πόρτα του γραφείου μου, αλλά κυρίως τα αυτιά μου και
η καρδιά μου είναι πάντοτε ανοικτά σε κάθε ανθρώπινο
πρόβλημα που κάποιος αντιμετωπίζει ανεξάρτητα βαθμού,
θέσης ή ειδικότητας. Γι’ αυτό σας καλώ να κλείσετε τα
δικά σας αυτιά στις διάφορες σειρήνες που σας καλούν, η
φυσική σας ηγεσία θα είναι πάντα δίπλα σας για ότι απαιτηθεί. Όμως σφάλματα και παραλήψεις που άπτονται σε
θέματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας, ιδιαίτερα κατά την
εργασία δεν επιδέχονται κανένα άλλοθι ή συγνώμη. Η
προστασία των μέσων αλλά κυρίως του εαυτού μας και
των συναδέλφων μας που εργάζονται δίπλα μας αποτελεί
ιερό καθήκον στην εκτέλεση της αποστολής μας.
Σκοπός μου είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες αυτοεπίβλεψης, για αποφυγή τυχόν συμβάντων ή ατυχημάτων,

Χείριστον Πάντων, η αχαριστία
Τ
ο 1953, Σμηνίας, υπηρετούσα στην 112 Π.Μ. και ο ανεφοδιασμός με καύσιμα, κηροζίνη της Μονάδος για τα αεριωθούμενα γινόταν με πλοίο από την παραλία της Ελευσίνας
με σωλήνα προς τις κεντρικές δεξαμενές που βρίσκονταν σε
ύψωμα πάνω από το αεροδρόμιο.
Σε κάποια φάση, από λάθος ανακατεύτηκε η κηροζίνη με
θαλασσινό νερό και πριν γίνει αυτό αντιληπτό, ανεφοδιάστηκαν
με αυτό το μείγμα σχεδόν όλα τα Α/Φ, τύπου F84G και προκλήθηκε σοβαρή βλάβη από την οξειδωτική ιδιότητα του
αλατιού.
Τα περισσότερα Α/Φ ετέθησαν εκτός ενέργειας, με σοβαρή
επίπτωση στην πολεμική ετοιμότητα της Π.Α. Στην 112
υπήρχαν τρεις Πολεμικές Μοίρες και το σύνολο των Α/Φ
ήταν περίπου 65 έως 70.
Ο προβληματισμός της Μονάδος, καθώς και του Γ.Ε.Α. ήτο
πολύ μεγάλος. Το κόστος κάθε ρυθμιστού καυσίμου, που εντοπίστηκε η βλάβη ήταν 10.000 -15.000 δολάρια. Το πιο σημαντικό ήτο η ακινητοποίηση πολύ μεγάλου αριθμού Α/Φ και
δεν ήτο δυνατή η προμήθεια τόσο μεγάλου αριθμού ρυθμιστών.
Ήμουν προϊστάμενος του Συνεργείου κινητήρων διαντιδράσεως και ως τούτου ο πλέον αρμόδιος και υπεύθυνος για
τη διερεύνηση του προβλήματος. Ύστερα από μελέτη των
τεχνικών οδηγιών που είχα και των συμπτωμάτων της βλάβης,
εντόπισα το σημείο του προβλήματος.
Επέμβαση όμως, στο σημείο που εντόπια δεν επιτρεπόταν
από τον κατασκευαστή. Και γι’ αυτό είχε τοποθετηθεί μία μολυβδοσφραγίδα. Παρά το απαγορευτικό σημάδι, «έβαλα χέρι»
δοκιμαστικά και εντόπισα ότι μία βαλβίδα είχε μια ελαφριά
οξείδωση. Την καθάρισα κι έτσι διορθώθηκε η βλάβη.
Η έκταση αποσυναρμολόγησης δεν ήτο μεγάλη, συγκρινόμενη με άλλες επισκευές ρουτίνας και ως εκ τούτου, ύστερα
από πολλή σκέψη και προσοχή, θεώρησα ότι δεν θα είχε
καμία δυσάρεστη επίπτωση η ενέργειά μου, όπως ευτυχώς

και δεν είχε.
Ύστερα από τα παραπάνω και από δοκιμές επί του εδάφους,
ανέφερα την όλη κατάσταση στον Τεχνικό Δ/ντή της Μονάδος,
το συζητήσαμε αρκετά και στο τέλος άφησε να εννοηθεί ότι
μπορούσα να επέμβω, αλλά αυτός δεν ήξερε τίποτα.
Την ίδια συζήτηση έκανα και με τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο
της εταιρείας κατασκευής των κινητήρων, αλλά και αυτός
δεν συμφώνησε με κανέναν τρόπο να ενεργήσουμε, δεδομένου
ότι υπήρχε το απαγορευτικό σημάδι.
Δεν τον άκουσα και αυτόν, γιατί δεν αισθανόμουνα καλά,
να νιώθω ότι ένας μεγάλος αριθμός Α/Φ ήτο εκτός ενεργείας
με σοβαρή επίπτωση στην εκπαίδευση των χειριστών και το
σημαντικότερο τη μεγάλη μείωση ετοιμότητος ολοκλήρου
της Π.Α.
Προχώρησα με καλή οργάνωση της ομάδας μου στο συνεργείο και συντονισμό και άλλων αρμοδίων για την αφαίρεση
και τοποθέτηση ξανά των κινητήρων στα Α/Φ.
Προχώρησα αρκετά σύντομα στην αποκατάσταση της ανωμαλίας, η οποία έγινε αρκετά σιωπηλά. Ο χρόνος συνολικά
για κάθε Α/Φ ήτο περίπου μία ημέρα. Την εργασία αυτήν την
έκανα σε άλλο συνεργείο και όχι στο δικό μου, γιατί δεν
ήθελα μην τυχόν και ερχόταν ο Αμερικάνος αντιπρόσωπος
και έβλεπε τι κάνω παρά τη θέλησή του.
Αυτός ερχόταν στο συνεργείο 2-3 φορές την εβδομάδα
απροειδοποίητα. Μια μέρα ήρθε στο συνεργείο και δεν με
βρήκε. Ρώτησε ένα Σμηνίτη που είμαι, αυτός δεν ήξερε τον
λόγο που εργαζόμουν αλλού, σε άλλο συνεργείο, και τον
έφερε την ώρα που έκανα κάτι σοβαρό και με χτύπησε στην
πλάτη, που είχα γυρίσει προς την πόρτα.
Χωρίς να μου μιλήσει, παρακολούθησε τι έκανα, εγώ δεν
τον είχα αντιληφθεί και σε κάποια στιγμή μου χτυπάει την
πλάτη και μου λέει: «Nick, I told you that this is not permitted»
(=«Σου είπα ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε αυτή τη δουλειά,
λόγω απαγορευτικού») και έφυγε.

γι’ αυτό βασιζόμενοι στις δύο έννοιες που προανέφερα,
δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Ο στόχος για μηδενικό
δείκτη ατυχημάτων είναι δυνατός, είναι εφικτός. Υπάρχει
δυνατότητα πρόβλεψης για όλα, αρκεί να γίνεται σωστή
παρακολούθηση κάθε δραστηριότητας ή έργου.
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, αποτελεί για όλους
μας μεγάλη και ύψιστη τιμή που υπηρετούμε στο όπλο
αυτό. Είμαστε το κύριο εργαλείο στη διασφάλιση της Αεράμυνας της χώρας, επιτελούμε ένα έργο που δεν
μετριέται με υλικά μέσα παρά μόνο με ψυχή, καρδιά και
αρετή. Με φάρο και οδηγό πάντοτε το συμφέρον της
υπηρεσίας, έχω ήδη επικεντρώσει την προσοχή μου στους
βασικούς άξονες που θα ασκήσω τα καθήκοντα μου, που
είναι η αναδιοργάνωση των Μονάδων και Υπηρεσιών της
ΠΑ με βάση τα σύγχρονα ποιοτικά πρότυπα και πνεύμα οικονομίας, η βελτίωση της διαθεσιμότητας των διατιθέμενων
μέσων, η αναβάθμιση των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών
μας δυνατοτήτων με εξωστρέφεια, ώστε να αποτελούν
πόλο έλξης για όλες τις ξένες αεροπορίες και η αξιοποίηση
του προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα και τις δυνατότητες του καθενός.
Κάνω την επίκληση του Θεού και των Αρχαγγέλων και
ζητώ τη βοήθεια τους για αυτά που το ανθρώπινο μυαλό
δεν μπορεί να σκεφτεί ή να προβλέψει. Η ρήση του Αποστόλου Παύλου: «και εάν δε και τις άθλη ου στεφανούται
εάν μη νομίμως αθλήση» αποτελεί τη βάση της νοητικής
μου ύπαρξης, για τον λόγο αυτό δεν θα επιτρέψω ποτέ
κάποιος να αδικηθεί ή να μην ανταμειφθεί σύμφωνα με
την προσπάθεια που καταβάλει.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Αρχηγό, Πτέραρχο (Ι) Χρήστο Βαΐτση, για το έργο που έχει
επιτελέσει στο διάστημα της παρουσίας του ως Αρχηγός,
αλλά και σε όλη την στρατιωτική του σταδιοδρομία. Να
του ευχηθώ ολόψυχα καλή συνέχεια με υγεία, οικογενειακή
και προσωπική ευτυχία, αλλά και κάθε επιτυχία σε ότι επιλέξει να ασχοληθεί από τώρα και στο εξής. Αγαπητέ
Χρήστο, το έργο σου στην Πολεμική Αεροπορία αποτελεί
παρακαταθήκη για μας και σου υπόσχομαι «Άμμες δε γ’
εσόμεθα πολλώ κάρρονες».
Ζήτω το έθνος
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου
Αρχηγός

Γράφει ο
Νικόλαος Φραντζεσκάκης
Σμχος ε.α.
Φοβήθηκα πολύ μήπως μου έκανε αναφορά στο Γ.Ε.Α. για
αυθαίρετη επέμβασή μου σε πολύ σημαντικό σημείο που
δεν επιτρεπόταν. Ευτυχώς, δεν έκανε τίποτα, κατά βάθος
ίσως κι αυτός να ήθελε να προχωρήσω στην αποκατάσταση
της ανωμαλίας, αλλά δεν ήθελε, αν συνέβαινε κάτι, να έχει
ευθύνη.
Στο χωριό μου λένε «του τρελού το χέρι, στου κάβουρα
την τρύπα». Στην περίπτωσή μου όμως, δεν μου επέβαλε κανένας να βάλω το χέρι μου στην τρύπα του κάβουρα. Αποφασιστικά, και επαναλαμβάνω ότι ύστερα από αρκετή από
αρκετή μελέτη το έβαλα, αν και οι άλλοι αρμόδιοι δεν συμφωνούσαν και προσπάθησαν να με αποτρέψουν.
Ευτυχώς, ο κάβουρας πιάστηκε στον ύπνο κι έτσι δεν
είχαμε κανένα απρόοπτο. Το ρίσκο της απόφασής μου ήτο
πάρα πολύ μεγάλο, κάτι να μην πήγαινε καλά και έπεφτε ένα
αεροπλάνο, ακόμα κι από άλλη αιτία, στο χρονικό διάστημα
των επεμβάσεών μου, παρά την εμπεριστατωμένη μελέτη
μου, η ευθύνη θα έπεφτε πάνω μου.
Όλα τα ανωτέρω αναλογιζόμουνα και δύσκολα κοιμόμουνα
καθ’ όλη την περίοδο των σχετικών εργασιών (45 ημέρες
περίπου), αλλά αφού ξεκίνησα και τα πράγματα πήγαιναν
καλά, δεν ήθελα να αλλάξω την αρχική μου απόφαση.
Τελικά, η αποκατάσταση της βλάβης όλων των Α/Φ τέλειωσε
απόλυτα ικανοποιητικά, ευτυχώς χωρίς καμία ανωμαλία, τελείως σιωπηλά και “ούτε γάτα, ούτε ζημιά”.
Το ότι η Π.Α. βγήκε από οικονομικής και χρονικής απόψεως
από μία μεγάλη δυσκολία και αδιέξοδο, κανένας δεν μπήκε
στον κόπο να το σχολιάσει. ΧΑΛΑΛΙ…
Προσθέτω ακόμη ότι δεν εργάστηκα μόνο εγώ, αλλά και
πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν ανάλογες καταστάσεις
σχετικές με τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί.
Ευχαριστώ

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η επίλυση του προβλήματος αυτού, χωρίς περαιτέρω
περικοπές συντάξεων και αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών,
θα έβαζε ένα τέλος στην αφαίμαξη ρευστότητας από την
αγορά και θα είχε ευεργετικό αντίκτυπο στο οικονομικό
κλίμα και στην πραγματική οικονομία.
Η Αποτυχία των Φορολογικών Ελέγχων.
Η κρατούσα αντίληψη για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής
συνίσταται στη θέσπιση ενός πλέγματος ελέγχων σε όλους
τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας (εμπόριο,
κέρδη επιχειρήσεων, αποδοχές εργαζομένων, κατανάλωση, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων,κλπ) προκειμένου να εντοπίζονται τα αποκρυπτόμενα εισοδήματα και οι φορολογικού ενδιαφέροντος συναλλαγές
και να επιβάλλονται οι αναλογούντες φόροι. Απαραίτητες προυποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των
ελέγχων αυτων είναι η κατάλληλη οργάνωση και
ποσοτική και ποιοτική στελέχωση των Φορολογικών
Αρχών, η απόκτηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας
για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων, η θέσπιση νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει την πρόσβαση
σε κάθε είδους πληροφορία φορολογικού ενδιαφέροντος και φυσικά η καταπολέμηση της διαφθοράς
στα όργανα τα επιφορτισμένα με τη διενέργεια των
φορολογικών ελέγχων.
Είναι αυτονόητο οτι οι προυποθέσεις αυτές, που
θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να ικανοποιηθούν υπό τις κρατούσες
στον κρατικό μηχανισμό συνθήκες, κύρια γνωρίσματα του
οποίου είναι η αναξιοκρατία, η ελλιπής επιμόρφωση, η
χαμηλή αποδοτικότητα, η υποστελέχωση και άλλα ανάλογα
ποιοτικά χαρακτηριστικά, προιόντα όλα του κομματικού
κράτους που οικοδομήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, με
αποκλειστική ευθύνη των εκάστοτε κυβερνώντων. Σε όλα
αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το εξ ορισμού δυσχερές
του εγχειρήματος, αφού η φιλοσοφία καταπολέμησης της
φοροδιαφυγής με κατασταλτικούς ελέγχους θέτει τις Φορολογικές Αρχές στη θέση του κυνηγού που τρέχει πίσω
από τον κάθε πιθανό φοροκλέφτη, ενώ θα έπρεπε το
πλαίσιο της οικονομικής λειτουργίας της χώρας να αποκλείει
δραστικά, αν όχι παντελώς, τη δυνατότητα φοροδιαφυγής.
Η σχέση φορολογικού μηχανισμού προς φορολογούμενο
δεν πρέπει να παραπέμπει στη σχέση του “κυνηγού” προς
το “θήραμα” (είναι γνωστό ότι τα θηράματα κατά κανόνα
ξεφεύγουν από τον κυνηγό) αλλά “φραχτη” προς “οικόσιτα
ζωα” όπου τα δεύτερα δεν έχουν καμιά πιθανότητα να διαφύγουν.
Λογιστικό (Πλαστικό) Χρήμα, το μόνο αποτελεσματικό
εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Η καθιέρωση του λογιστικού χρήματος (πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες, επιταγές, τραπεζικά εμβάσματα), ως
αποκλειστικού σχεδόν τρόπου συναλλαγής, θα έχει εντυπωσιακά ευεργετικές συνέπειες σε μιά σειρά όχι μόνο δημοσιονομικών αλλά και μακροοικονομικών μεγεθών που θα
συντελέσουν αποτελεσματικά και άμεσα στην επαναφορά
της Ελληνικής Οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, βασική
προυπόθεση για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων
που οι πολιτικοί ευαγγελίζονται (εξάλειψη φτώχειας, κοινωνική
πολιτική υπέρ των αδυνάτων, άνοδος του βιοτικού επιπέδου,
κλπ).
Οι σημαντικότερες ευεργετικές συνέπειες συνοψίζονται
στα κατωτέρω:
Α) Αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ.
Η υποχρεωτική διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών
με πιστωτικές κάρτες, θα αυξήσει θεαματικά τη φορολογητέα
ύλη που υπόκειται σε ΦΠΑ και με δεδομένο ότι οι συναλλαγές
αυτές αφορούν κυρίως στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, το
ποσοστό του ΦΠΑ που θα προκύψει θα είναι κοντά στο 23%.
Εάν μάλιστα καταστεί τεχνικά δυνατή και η παρακράτηση
του ΦΠΑ από τις τράπεζες και η άμεση απόδοσή του στο
Δημόσιο, θα απλοποιηθούν και θα γίνουν πιό αποτελεσματικές
οι διαδικασίες των φοροεισπρακτικών υπηρεσιών για τον
προσδιορισμό και την είσπραξη του ΦΠΑ. Η αύξηση των
εσόδων απο ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 4 δις
ετησίως, αν ληφθεί υπόψη ότι η διαφεύγουσα φορολογητέα
ύλη είναι της τάξης των 30 δις, ότι θα συλληφθούν περίπου
τα 2/3 της ύλης αυτής και ότι το μέσο ποσοστό ΦΠΑ που
θα προκύψει θα είναι περίπου 20%.
Β) Αύξηση των εσόδων από Φόρους Εισοδήματος και Ειδικούς Φόρους.
Η σύλληψη, σε σημαντικό βαθμό, των οικονομικών συναλλαγών που φοροδιαφεύγουν, θα επηρεάσει αυξητικά
τα κέρδη των επιχειρήσεων και τα εισοδήματα των φυσικών

από μαύρη και αδήλωτη εργασία).
ΣΤ) Πάταξη της διαφθοράς.
Είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος της διαφθοράς
αφορά σε δωροδοκίες και χρηματισμούς δημοσίων λειπροσώπων και με δεδομένο ότι οι φορολογικοί συντελεστές
τουργών, οι οποίες βέβαια διεκπεραιώνονται με “ζεστό”
είναι προοδευτικά αυξητικοί και τα έσοδα από διαφεύγοντες
χρήμα (μετρητά) για να μην υπάρχουν αποδείξεις της παφόρους εισοδήματος θα είναι επίσης προοδευτικά αυξητικά.
ράνομης συναλλαγής. Η δραστική μείωση του κυκλοφο‘Οσον αφορά στα έσοδα απο ειδικούς φόρους, η αύξησή
ρούντος μετρητού θα έχει ανάλογη ευεργετική επίδραση
τους θα είναι ανάλογη με το ύψος της συλλαμβανομένης
και στη μείωση της διαφθοράς, αφού χρηματισμός με
φορολογητέας, ύλης αφού οι φόροι αυτοί είναι αναλογικοί.
επιταγή θα είναι σαν το δολοφόνο που αφήνει το επισκεπτήριό
Γ) Πάταξη της εισφοροδιαφυγής.
του.
Ζ) Μείωση της παραδοσιακής εγκληματικότητας.
Και στην περίπτωση της παραδοσιακής εγκληματικότητας (διαρρήξεις, ληστείες, προστασίες, κλπ) θα
υπάρξει ευεργετική επίδραση αφού στόχος όλων αυτών
των εγκληματικών πράξεων είναι πρωτίστως τα μετρητά
και δευτερευόντως άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
Η) Ανάσχεση του κύματος των παράνομων οικονομικών
μεταναστών.
Η καθιέρωση του λογιστικού χρήματος, με ότι αυτή
συνεπάγεται για την μαύρη εργασία και το παραεμπόριο,
θα διαμορφώσει συνθήκες επιβίωσης ιδιαίτερα δύσκολες
για τους παράνομους οικονομικούς μετανάστες και η
χώρα θα πάψει να είναι ελκυστική γι’ αυτούς.
Θ) Επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, αναφέρεται το θέμα
της επίτευξης κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού με βάση
Η σε μεγάλη έκταση χρήση των πιστωτικών καρτών είναι
το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης των πιστωτικών καρτών
αυτονόητο ότι θα περιορίσει δραστικά την κυκλοφορία στην
και της συνακόλουθης σύλληψης της διαφεύγουσας φοροαγορά μετρητών και αυτό θα έχει σαν συνέπεια οι εργοδότες
λογητέας ύλης, θα κληθούν να πληρώσουν αυτοί που
να μη διαθέτουν το απαιτούμενο ρευστό για να πληρώσουν
πραγματικά έχουν φοροδοτική ικανότητα και ίσως υπάρξει
την αδήλωτη εργασία, δηλαδή την εργασία που παρέχεται
περιθώριο να ελαφρυνθεί, έστω και λίγο, η μεγάλη μάζα
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Ο περιορισμός του ρευστού θα
των χαμηλών και μέσων εισοδημάτων που έχει κυριολεκτικά
αναγκάσει τους εργοδότες να απασχολούν νόμιμα το προγονατίσει από τα, δυσανάλογα με τη φοροδοτική τους ικασωπικό τους, να το πληρώνουν μέσω των τραπεζών και να
νότητα, φορολογικά βάρη που τους φορτώσανε με μόνη
καταβάλλουν, τόσο οι εργοδότες όσο και οι απασχολούμενοι
δικαιολογία την αδυναμία εξεύρεσης άλλου τρόπου επίλυσης
τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, αφού πλέον η
των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας.
σχέση εργασίας θα αποτυπώνεται στις τραπεζικές συναλλαγές
Προβλήματα και δυσλειτουργίες από την υποχρεωτική
και δεν θα είναι δυνατή ούτε η απόκρυψή της ούτε η υποκαθιέρωση του λογιστικού χρήματος.
βάθμισή της (πχ δεν θα μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη
Η υποχρεωτική καθιέρωση της χρήσης του λογιστικού
απασχόληση όταν από τις καταβαλλόμενες αποδοχές θα
χρήματος αναμένεται να εμφανίσει
προκύπτει πλήρης απασχόκάποια προβλήματα και δυσλειληση). Στην περίπτωση δε
τουργίες κατά την εφαρμογή της,
Η χρήση των πιστωτικών καρτών και
που προβλεφθεί νομοθετικά
οι σπουδαιότερες των οποίων είναι
γενικότερα
του
λογιστικού
χρήματος
είναι
οι καταβαλλόμενες μέσω των
οι κατωτέρω:
τόσο ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις
τραπεζών αποδοχές των ερΑ) Δυσχέρειες στις καθημερινές
αναπτυγμένες χώρες που η μικρή χρήση
γαζομένων να συνοδεύονται
μικροσυναλλαγές.
και απο τις αναλογούσες
πιστωτικών καρτών να θεωρείται κύριο
Οι μικροσυναλλαγές ύψους μέχρι
ασφαλιστικές εισφορές, τα
5 ευρώ, όπως είναι η προμήθεια
γνώρισμα υποανάπτυκτων οικονομιών
έσοδα των ασφαλιστικών ταειδών περιπτέρου, καφενείου, αναμείων θα αυξηθούν θεαμαψυκτηρίου, εισιτηρίων αστικών συγτικά.
κοινωνιών, κλπ, λόγω του μεγάλου
Δ) Πάταξη του παραεμπορίου.
πλήθους και της μικρής αξίας των θα είναι οικονομικά ασύμΩς παραεμπόριο λογίζεται κάθε οικονομική δραστηριότητα
φορο και χρονοβόρο να διενεργούνται με πιστωτικές κάρτες.
που δεν καταγράφεται από τις φορολογικές αρχές, διότι η
Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την καάσκησή της δεν πληροί τις προυποθέσεις που ορίζει ο
θιέρωση ανώτατου μηνιαίου ορίου ανάληψης μετρητών,
νόμος. Σύνηθες και καθημερινό παράδειγμα παραεμπορίου
προκειμένου να διενεργούνται απρόσκοπτα αυτές οι μικροείναι οι μικροπωλητές, αλλοδαποί και ημεδαποί, που εμποσυναλλαγές. Το μηνιαίο όριο ανάληψης μετρητών θα μπορεύονται διάφορα προιόντα, χωρίς να έχουν σχετική άδεια
ρούσε να ορισθεί στα 300 ευρώ για τα μεμονωμένα άτομα
και χωρίς να έχουν κάνει έναρξη επιχείρησης ή επιτηδεύματος.
και στα 450 ευρώ για όσους έχουν οικογένεια.
Σύμφωνα με τη μελέτη του πανεπιστημίου του Σικάγο, το
Β) Αντικειμενική αδυναμία χρήσης πιστωτικών καρτών
παραεμπόριο στην Ελλάδα εκτιμάται οτι ανέρχεται στο
από κατοίκους απομονωμένων περιοχών.
26,82% του ΑΕΠ! Είναι λοιπόν προφανές πόσο σημαντική
Οι περιπτώσεις των κατοίκων απομονωμένων περιοχών
είναι η πάταξη του παραεμπορίου για τα δημόσια οικονομικά
χρήζουν επίσης ειδικής ρύθμισης, ιδιαίτερα αν οι περιοχές
της χώρας. Με την εκτεταμένη χρήση των πιστωτικών
αυτές απέχουν σημαντικά από αστικά κέντρα. Ο διπλασιασμός
καρτών και τη δραματική μείωση της κυκλοφορίας των μετου ορίου ανάληψης μετρητών των κατοίκων οικισμών
τρητών, το παραεμπόριο θα ασφυκτιεί κυριολεκτικά από
μέχρι 3.000 κατοίκων και εφόσον απέχουν πάνω απο 15 χιτην έλλειψη ρευστού και ο τζίρος του θα μειωθεί σημαντικά.
λιόμετρα απο αστικό κέντρο, θα μπορούσε να δώσει ικανοΑυτός ο τζίρος θα κατευθυνθεί προς νόμιμες επιχειρήσεις
ποιητική λύση στο πρόβλημα αυτό.
και τα οφέλη για την οικονομία θα είναι ανάλογα.
Γ) Προβλήματα χρήσης πιστωτικών καρτών απο άτομα
Ε) Πάταξη της “μαύρης εργασίας” και αύξηση της απαμεγάλης ηλικίας.
σχόλησης.
Οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν είναι ιδιαίτερα εξοιΩς “μαύρη εργασία” χαρακτηρίζεται η εργασία που παρέκειωμένοι με τη χρήση πιστωτικών καρτών και θα πρέπει
χεται από αλλοδαπούς που δεν έχουν άδεια εργασίας και
και γι αυτούς να υπάρξει ιδιαίτερη ρύθμιση, όπως πχ ο διφυσικά δεν έχουν προυποθέσεις ασφάλισης. Η μαύρη
πλασιασμός του ορίου ανάληψης μετρητών για όσους
εργασία αμείβεται αποκλειστικά με μετρητά και ο περιορισμός
έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους.
των μετρητών στην οικονομία θα οδηγήσει νομοτελειακά
Δ) Το κόστος διακίνησης του λογιστικού χρήματος είναι
και στη δραστική μείωση της μαύρης εργασίας. Η μείωση
μεγαλύτερο από αυτό των μετρητών.
της μαύρης εργασίας, καθώς και η μείωση της αδήλωτης
Είναι αυτονόητο ότι το λογιστικό χρήμα έχει μεγαλύτερο
εργασίας, θα υποκατασταθούν, σε ένα βαθμό, απο αύξηση
κόστος διακίνησης γιατί οι διαδικασίες είναι περισσότερο
της νόμιμης εργασίας, αφού θα υπάρξει έλλειμα εργατικού
χρονοβόρες, απαιτείται συνεχής συνεργασία των επιχειρήδυναμικού από συγκεκριμένους κλάδους απασχόλησης (πχ
σεων με τις τράπεζες και υπάρχουν και οι προμήθειες των
οικιακοί βοηθοί, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται
τραπεζών που οι επιχειρήσεις τις θεωρούν υψηλές. Τις πε-
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Α ΡΘΡΑ
ρισσότερες όμως φορές η επίκληση του υψηλότερου κόστους
γίνεται από τους συνήθεις ύποπτους φοροδιαφυγής που βολεύονται με την ισχύουσα κατάσταση, όπως πχ ο πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που βρίσκει το κόστος απαγορευτικό για τους γιατρούς που λειτουργούν ιδιωτικά ιατρεία.
Ε) Περιορισμός του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής.
Υπάρχει μια μερίδα πολιτών που θεωρεί ότι η υποχρεωτική
καθιέρωση της χρήσης των πιστωτικών καρτών περιορίζει
το ατομικό δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο καθόσον από τη χρήση
των καρτών μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για τις
ιδιωτικές κινήσεις κάθε προσώπου, όπως που πήγε, που
εδείπνησε, που ψυχαγωγήθηκε, τι καταναλωτικές και άλλες
συνήθειες έχει, κλπ. Οι αντιλήψεις αυτές με την πάροδο του
χρόνου υποχωρούν γιατί έχει γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν
πολλοί πιό αποτελεσματικοί τρόποι για την παρακολούθηση
της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, όπως π.χ. τα κινητά τηλέφωνα, οπότε οι πιστωτικές κάρτες μάλλον απενοχοποιούνται.
ΣΤ) ‘Αρνηση χρήσης των πιστωτικών καρτών για θρησκευτικούς λόγους.
Μια μικρή μερίδα θρησκευομένων πολιτών αντιτίθεται
σφόδρα στη χρήση των πιστωτικών καρτών γιατί τις συνδέουν
με τη σφραγίδα του Θηρίου που αναφέρεται στην Αποκάλυψη
του Ιωάννη. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάποια ειδική
ρύθμιση γι αυτή την κατηγορία πολιτών γιατί θα γίνει καταστρατήγηση από όσους επιθυμούν διακαώς την αποκλειστική
χρήση των μετρητών για λόγους κάθε άλλο παρά θρησκευτικούς.
Η διεθνής πρακτική επί της χρήσης πιστωτικών καρτών.
Η χρήση των πιστωτικών καρτών και γενικότερα του λογιστικού χρήματος είναι τόσο ευρέως διαδεδομένη σε όλες
τις αναπτυγμένες χώρες που η μικρή χρήση πιστωτικών
καρτών να θεωρείται κύριο γνώρισμα υποανάπτυκτων οικονομιών. Πρόσφατα μαλιστα αναγράφηκε στον τύπο ότι στη
Σουηδία εκτιμούν ότι μέχρι το 2020 θα έχουν καταργήσει
ολοσχερώς τα μετρητά. Από τις χώρες που προέβησαν στην
υποχρεωτική καθιέρωση των πιστωτικών καρτών, το πλέον
πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό της Νότιας Κορέας η οποία
είδε τα δημόσια έσοδά της να εκτοξεύονται. Στην Ελλάδα
δυστυχώς έχουμε από τους πιό χαμηλούς δείκτες χρήσης
πιστωτικών καρτών και η κατάσταση κάπως βελτιώθηκε
πρόσφατα λόγω των capital controls, πλην όμως εξακολουθεί
να απέχει παρασάγγας από τους δείκτες των προηγμένων
οικονομιών.
Ο λόγος που δεν προτείνεται από καμιά πολιτική παράταξη
ή άλλο θεσμικό φορέα η υποχρεωτική χρήση λογιστικού
χρήματος.
Αποτελεί απορίας άξιον γιατί καμιά πολιτική παράταξη η
άλλος θεσμικός φορέας (Τράπεζα Ελλάδος, Επιμελητήρια,
κλπ), δεν έχουν προτείνει αυτό το μέτρο του οποίου τα πλεονεκτήματα είναι ασυγκρίτως πιό σημαντικά από τα κάποια
μειονεκτήματα ή τις όποιες δυσλειτουργίες μπορεί να εμφανισθούν κατά την εφαρμογή του. Η απορία γίνεται μεγαλύτερη όταν τέτοια μέτρα, ίσως όχι με την έννοια της
γενικής αλλά της στοχευμένης υποχρεωτικότητας, έχουν
θεσπισθεί σε χώρες πιό αναπτυγμένες και πιό δημοκρατικές
από τη χώρα μας εδώ και δεκαετίες (πχ η Γαλλία από τη δεκαετία του 90 είχε θέσει όριο ανάληψης μετρητών από μισθολογικούς τραπεζικούς λογαριασμούς). Στην Ελλάδα οι
εκάστοτε Κυβερνήσεις προσπαθούσαν με ημίμετρα να επιτύχουν την μεγαλύτερη χρήση των καρτών χωρίς όμως διάθεση να ενοχλήσουν τους συνήθεις, βάσει στατιστικών του
ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, φοροφυγάδες (γιατρούς,
δικηγόρους, εργολάβους, ελεύθερους επαγγελματίες, κ.λπ.),
πιθανόν γιατί η σύνθεση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει
κυρίως αυτές τις κατηγορίες επαγγελματιών.
Μοναδική διέξοδος από την κρίση η υποχρεωτική καθιέρωση
της χρήσης του λογιστικού χρήματος.
Η χώρα έχει περιέλθει σε δεινή κατάσταση και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της όλο και μεγαλύτερης μείωσης των μισθών και συντάξεων και του κοινωνικού κράτους δεν είναι
απλά ατελέσφορες αλλά και εθνικά επικίνδυνες. ‘Εχουμε
καταντήσει χώρα γερόντων, πολιτών οικονομικά ανενεργών
και νεομεταναστών. Μέσα σ΄ αυτή τη χώρα εξακολουθούν
όμως να ευδοκιμούν αυτοί που πάνω από το καλό της
πατρίδας βάζουν το δικό τους συμφέρον, αδιαφορώντας για
τη συνταγματική επιταγή της συνεισφοράς του κάθε πολίτη
ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Αυτό πρέπει να
σταματήσει άμεσα. Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ο
μόνος τρόπος να βρεθούν τα κεφάλαια που απαιτούν οι δανειστές για την εφαρμογή του προγράμματος διάσωσης της
χώρας και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα αφού δεν έγινε εδώ
και δεκαετίες. Πάταξη της φοροδιαφυγής χωρίς υποχρεωτική
χρήση του λογιστικού χρήματος δεν είναι εφικτή.
Καθήκον κάθε πολιτικού που νοιάζεται την πατρίδα και το
λαό είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή του μέτρου αυτού
άμεσα.
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με ανατολική πορεία με τη βεβαιότητα
και αποχρώσεις. Συνθέσεις ακαότι θα δώ θάλασσα σε ασφαλές ύψος. Επιμήθεια. Η αντάληπτες, αλλά και απολαυστικές. Αμαλγάματα ερεθιστικά,
τίληψη και η κρίση της στιγμής με οδήγησαν στην παρ’
αλλά και αποκρουστικά. Μεταφυσική αλληγορία, νεκρικές
ολίγον συντριβή. Όταν εξήλθα εν ανόδω από τα
τελετουργίες, μια βίαιη αιθέρια αναστάτωση. Ναι, η ίδια
σύννεφα, περίπου στα οκτώ χιλιάδες πόδια, μετά από
η φύση δημιουργεί την αναταραχή. Τα υδροσταγονίδια
βίαιη και απεγνωσμένη αντίδραση, το Starfirghter ήταν
της γήινης ατμόσφαιρας σε ανεξέλεγκτο κορυβαντισμό.
σχεδόν σε κατακόρυφη άνοδο, η angle of attack στα
Διαγκωνισμοί για την επικράτηση του εγώ. Ποιός θίσανος
όρια και το shaker του χειριστηρίου ενεργοποιημένο. Τα
θα μετεξελιχθεί σε άκμονα καταιγίδας. Ποιό νεφόστρωμα,
διαχειρίστηκα σωστά, με κινητήρα και τις υπεραντωτικές
με υπερχειλίζοντα ναρκισσισμό, θα μεταφέρει τη διάθλαση
διατάξεις του α/φους, και με ελιγμό, κάτι σαν Immelman.
της Ίριδας. Ποια νεφική ενότητα θα γίνει, στην ανθρώπινη
Πήρα πορεία επιστροφής, για Άραξο. Μετά την προσγείσυνείδηση, γέφυρα για το μεταφυσικό επέκεινα. Για το
ωση, είχα να διαχειριστώ το τρέμουλο στα γόνατα!
άχρονο και άτοπο υπερπέραν, όπου οι δίκαιοι αναπαύονται.
Νεφική κατάσταση, λοιΚατά το επιφαινόμενο, συπόν, και η επί γής ζωή. Η
νιστούν ένα ανώτερο επίκοινωνία και το άτομο.
πεδο ύπαρξης, όπου η ανΤο κράτος και οι υπήκοοι.
θρώπινη συνείδηση αμΌλο το λογικό βασίλειο.
βλύνεται. Βελούδινη η
Η ψυχή όλων, χθες ιριδιεξωτερική τους υφή. Ερωσμένη και βελούδινη, σήτική η επίψαυση. Απολαυμερα μολυβένια, αύριο
στική η διάτρηση. Αλλά
σε κατάσταση cumuluniκαι σκηνές αποκαλύψεως
bus. Τώρα, σε δημιουρστα σωθικά τους. Τόπος
γική δράση και στοχασμό.
άκαρδος, σκληρός και ανεΣτον επόμενο τόνο, σε
λέητος. Οι αεροπόροι, ξέβίαιη αναστάτωση. Ορρουν. Κάποτε, από καθέμές, ορμέμφυτα, αισθήδρας, στο χώρο της αποματα και συναισθήματα
φασιστικής πράξης, στην
σε αέναη πάλη, διαμάχη
Πολεμική Μοίρα, μιλούσα
και διαγκωνισμό. Ποιός θα επικρατήσει. Τι θα παρακινήσει
για την άδακρυ μάχη, για τη μάχη που δεν πρέπει να
τον άνθρωπο σε συμπεριφορά, αρνητική ή θετική. Τα
χαθεί. Για τη μάχη της παραίσθησης και του vertigo. Αλίανεξέλεγκτα και καταστροφικά ανοδικά και καθοδικά
μονο, όμως. Συναδελφικά ονόματα, μορφές συναδέλφων,
ρεύματα μιας καταιγίδας, που, κατά τα άλλα, θαυμάζει,
δυστυχώς πολλές, προβάλλονται στο κοίταγμα κάθε
εκ του μακρόθεν, ο παρατηρητής, αναπτύσσονται κανεφικής ενότητας. Και στο βάθος, η μάνα που έχασε το
θομοίωση σε κάθε έλλογο όν. Εκδηλώνονται σε κάθε
αστέρι της, η γυναίκα που έχασε τον έρωτά της, και τα
ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι το κοινό γνώρισμα,
ορφανά που ποτέ δεν έμαθαν τη λέξη πατέρα να προίσως και το συστατικό στοιχείο, κάθε οργανωμένης κοιφέρουν. Ναι, και η οικογένεια που δεν πρόφθασε να δηνωνίας. Εγχείρημα ατελείωτο και αδιάλειπτο. Αν δεν
μιουργηθεί.
υπήρχαν τα πάθη, θυελλώδη και επικίνδυνα, τότε δεν
Βλέπω τον ευσταλή Ανθυποσμηναγό, με τη χλαίνη
θα είχαμε πρόοδο, θα πει ένας μεγάλος. Η φύση η ίδια
και το πηλίκιο, και ένα βλέμμα διαπεραστικό και ελκυστικό,
δημιουργεί την αναταραχή. Η φύση το θέλησε, για το
έξω από το Γραφείο Φόρτου της 112 Π.Μ. Έφευγε για
καλό του είδους, μοίρα του ανθρώπου πρέπει να είναι η
τη Σούδα. Είχαμε προσγειωθεί, με το Ντακότα, δευτεμάχη, η άδακρυς μάχη, η μάχη που δεν πρέπει να χαθεί,
ροετείς Ίκαροι, το Σωτήριο έτος 1965, για πτήσεις στα
για να επικρατήσει η αρετή και η ευτυχία. Μόνον με τον
Τ-37, στην Ελευσίνα. Τον πλησίασα, με αυτοπεποίθηση,
αγώνα μπορεί ο μόχθος, ο γλυκύς κόπος του ανθρώπου,
αλλά και με δέος. Πρώτη φορά συναντούσα χειριστή
να νικήσει. Ο κόσμος, ατελής, αγωνίζεται να βρεί την τεμαχητικού αεροσκάφους. Τον ρώτησα το όνομά του.
λειότητα. Να απαλλαγεί από την ασυμμετρία και την
Παπαγεωργίου Σπύρος, της 36ης. Δεν θα τον ξανάβλεπα.
Όταν τον Σεπτέμβριο το 1966 έφθασα κι εγώ στη Σούδα,
έλλειψη ισορροπίας. Μάχεται να βρεί τη διαδικασία και
τον αναζήτησα. Αλλά . . . αναπαυόταν, από τον Ιανουάριο,
τη μέθοδο για ασφαλή διάτρηση μιας καταιγιδοφόρας
στις δολιχοκορφές του Ταΰγετου, θύμα άνισης μάχης
καταστάσεως, πριν η στατιστική καταγράψει Vertigo.
με αφιλόξενες καταιγίδες, με αφος Τ-33. Το έρκος των
Δεν το επιτυγχάνει πάντοτε. Ας συμβάλλομε. Η υπέρμετρη
δοντιών μου έγινε απροσπέλαστο. Τα μάτια μου υγρά.
ματαιοδοξία και ο ετεροφωτισμός του νεοέλληνα χρήζουν
Ήταν ο πρώτος γνωστός μου συνάδελφος, πλέον, που
σμίλης. Να κερδίσομε, τουλάχιστον, τη μάχη της Aλήθειας.
έχανε τη ζωή του στην εκτέλεση του καθήκοντος, από
Είναι το πρόκριμα για κάθε εξέλιξη, για κάθε επιτυχία.
τον πλέον ύπουλο εχθρό των αεροπόρων. Τον καιρό.
Ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο και υπουργό της τέΌταν αυτός δεν μελετηθεί σωστά, και δεν σχεδιαστεί η
χνης, Νίκο Μανουσάκη, για το ερέθισμα του σημερινού
αντιμετώπισή του, πριν υπογράψομε το βιβλίο πτήσεων.
αφηγήματος. Αλλά και τον συνάδελφο και διάκονο της
Αλίμονο, πολλοί συνάδελφοι θα έχουν την ίδια μοίρα.
συγγραφής, Γεώργιο Ξένο, για ταυτόσημη προτροπή.
Εμπλοκή με τον καιρό, θανατηφόρο το ατύχημα. Πόσοι,
Όλοι οι συνάδελφοι που θα ατενίσουν τον πίνακα, σε
άραγε, από εμάς, βρισκόμαστε στον άγραφο κατάλογο
κάποιον τοίχο του ΣΑΣΙ / Ίκαρος σε περίοπτη θέση,
του παρ΄ολίγον ατυχήματος, λόγω καιρού; Μετά από
όπως τού αξίζει, ναι, το αεροσκάφος που εξέρχεται με
σαράντα πέντε χρόνια, ήταν το 1972, βλέπω, ακόμη, τη
περίσσεια ναρκισσισμού, νικητής, από τη νεφική κατάχιονισμένη κορυφή του όρους Δίρφυς, 5.700 υψόμετρο,
σταση, θα σπεύσουν να προβάλουν σ΄αυτόν τη δική
μπροστά μου, σε απόσταση αναπνοής. Μόλις είχα αρχίσει
τους εμπειρία, τη δική τους μάχη και αγωνία, τα δικά
να βγαίνω από τα συμπαγή σύννεφα, εν βυθίσει, σε μη
τους παρ’ ολίγον ατύχημα. Ναι, θα ξυπνάει μνήμες! Ο
ελεγχόμενη διαδικασία καθόδου με το F-104G, για το
απόμαχος των αιθέρων θα πλημμυρίζει από νοσταλγία.
Α/Δ Τανάγρας, σε πτήση μεταφοράς Α/φους, με ΤACAN
Θα μειδιά από υπερηφάνεια. Και, ίσως, κάποιες φορές,
και RADAR εκτός. Το αφος θα περνούσε Iran, επιθεώρηση
θα νοιώσει τα μάτια να υγραίνουν.
τρίτου βαθμού. Τα ανοδικά ρεύματα της ψυχής, ο ενΑγαπητέ, κύριε Μανουσάκη, ελπίζω και εύχομαι όλοι
θουσιασμός της ηλικίας μού έλεγαν ότι έπρεπε, οπωσοι χώροι, που ‘‘φιλοξενούν’’ την αεροπορική ιδέα και
δήποτε, να εκτελέσω την αποστολή. Με βάση την
‘‘υπηρετούν’’ τον ήχο της ελευθερίας, να κοσμούνται
κορυφή της Πάρνηθας, που εξείχε, έχοντάς την abeam,
από τον δικό σου χρωστήρα.
και θεωρώντας ότι βρίσκομαι περίπου στο ίχνος της pe-

Συνάντηση ε.ε.και ε.α. συναδέλφων
που κατάγονται από την Επαρχία Δομοκού
Η Συνάντηση θα γίνει στις 19-4-2017 (10.30 το
πρωί) στην πλατεία του Δομοκού. Θα ακολουθήσει
απονομή τιμητικής πλακέτας απ τον Δήμαρχο Δομοκού
στον συμπατριώτη μας Επίτιμο πρόεδρο Ελλήνων
λογοτεχνών Σμχο ε.α. Δημήτριο Τσουκνίδα στο Δημοτικό θέατρο Δομοκού (11.45).

Θα ακολουθήσει γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής.
Για συμμετοχή στο γεύμα και πληροφορίες:
•Σγος ε.α. Κώστας Τσιμπούρης
6941639941-6983527406
•Σγος ε.α.Θανάσης Μακρυγιάννης
6937602867

HτΑ
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. - 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤETΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
Οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε για τον Παραθερισμό, το στέλνετε στο e-mail: eaaa.paratherismos@gmail.com
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α.
και Κοινών Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογένειες, εφόσον είναι Μέλη της Ε.Α.Α.Α. και Μερισματούχοι
του Μ.Τ.Α..
Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό
σε όλα τα θέρετρα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές
θέσεις (πίσω από τον τελευταίο αναπληρωματικό).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην Ε.Α.Α.Α., στην
Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 7ο όροφο ή στα Παραρτήματα
από τους δικαιούχους με την υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας τους ή από τους εκπροσώπους τους με εξουσιοδότηση από το δικαιούχο.
Για τα μέλη που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή
τους, λόγω ασθένειας ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής,
μπορούν να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή και
συνημμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους και
τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. (ΟΧΙ με
FAX, ΟΧΙ με EMAIL).
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται χωρίς την επίδειξη της
ταυτότητος του δικαιούχου ή εξουσιοδότησης από τους εκπροσώπους ή θα αποστέλλονται χωρίς φωτοτυπία ταυτότητας
δε θα γίνονται δεκτές.
2.Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων στα Παραρτήματα
της Ένωσης είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου. Τα Παραρτήματα
οφείλουν με δική τους μέριμνα να στείλουν τις αιτήσεις
μέχρι την 3η - 4η Απριλίου 2017 στην Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη
καταχώρηση των αιτήσεων και ακολούθως τη δημοσίευση
των καταστάσεων του Παραθερισμού στην ιστοσελίδα
www.eaaa.gr και στην εφημερίδα Η.τ.Α..
Ο αύξων αριθμός της αιτήσεως θα συμπληρωθεί από την
Ε.Α.Α.Α., γιατί θα πρέπει να είναι ενιαίος και συνεχής για όλα
τα μέλη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Στοιχεία δικαιούχου
•Αρ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.
•Βαθμός ε.α.
•Ονοματεπώνυμο
•Τηλέφωνα (οικίας-κινητά)
Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή από όλους, του
αριθμού μητρώου (ΑΜΑ) που είχατε ως εν ενεργεία και της
σχολής αποφοίτησης ή άλλου τρόπου εισόδου στην Π.Α..
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει παραθερισμό σε δύο (2) περιόδους, σε ένα (1) μόνο θέρετρο. Το
πρόγραμμα Παραθερισμού θα λαμβάνει τις δύο (2) επιθυμίες
και θα βγάζει ένα (1) αποτέλεσμα, ανάλογα με τον αριθμό
μορίων που συγκεντρώνει.
3. Για το ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ θα σημειώνετε το ΟΙΚΗΜΑ ή
ΜΟΤΕΛ, ώστε να επιλεγείτε στην αντίστοιχη κατηγορία καταλύματος.
Για τη ΣΚΟΤΙΝΑ θα σημειώνετε αντίστοιχα ΚΕΔΑ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια.
4. Ειδικές Κατηγορίες
•Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
•Μονογονεϊκές Οικογένειες
•Πολύτεκνες Οικογένειες
Σημείωση: Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡ12, οι δικαιούχοι
των ανωτέρω ειδικών κατηγορίων παραθερίζουν κατ’εξαίρεση
το ένα έτος, αλλά δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα
δύο (2) έτη.
• Οικογενειακή Κατάσταση
•Έγγαμος/η
•Άγαμος/η
•Διαζευγμένος/η
•Χήρος/α
6. Αναγραφή προστατευόμενων τέκνων, με ημερομηνία
γέννησης μετά την 1-1-1992 (εάν έχει) ή Ατόμων Με Ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον αποτελούν
προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
7.Σύμφωνα με απόφαση 25/11-7-2016 (θέμα 3 ο )

Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α., λόγω μεγάλου ποσοστού δικαιούχων, οι οποίοι
παραθερίζουν κατά μέσο όρο 8-12 χρόνια, για την καλυτέρευση
του φαινομένου αυτού, αποφάσισε τους παρακάτω περιορισμούς:
α.Οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή
θα παραθερίσουν φέτος, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
στα ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ, ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ και ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ, δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα τέσσερα (4)
έτη (κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο). Επομένως, δεν
έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τους μήνες αυτούς
στα συγκεκριμένα θέρετρα και εάν υποβάλλουν αίτηση στις
περιόδους που φαίνονται παρακάτω, αυτόματα ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.
β.Οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή
θα παραθερίσουν φέτος, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
στο ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ, δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα
επτά (7) έτη (κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο). Επομένως,
δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τους μήνες
αυτούς στο συγκεκριμένο θέρετρο, και εάν υποβάλλουν
αίτηση στις περιόδους που φαίνονται παρακάτω, αυτόματα
ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.
γ. Οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή
θα παραθερίσουν έστω και μία φορά στο Α/Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
σε οποιαδήποτε από τις περιόδους (1-20), δε δύναται να ξαναπαραθερίσουν ποτέ στο συγκεκριμένο θέρετρο, δηλαδή
δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε αυτό, και εάν
υποβάλλουν αίτηση, αυτόματα ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.

όντως προστατευόμενα και αναγράφονται στους κωδικούς
του εκκαθαριστικού της εφορίας.
6. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος
έτους 2017)
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016
δ) Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο
Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των
οικείων πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος
του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α’254) ή άλλων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 2017 (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΩΝ)
Α/Α ΚΕΔΑ
ΑΠO ΕΩΣΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΕΤΗ)
1
ΡΟΔΟΥ
7η
15η
ΤΑ ΕΤΗ 2010-2016
2
ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4η
9η
ΤΑ ΕΤΗ 2013-2016
3
ΕΝΟΙΚ.ΣΚΟΤΙΝΑΣ 2η
6η
ΤΑ ΕΤΗ 2013-2016
4
ΖΟΥΜΠΕΡΙ
6η
11η
ΓΙΑ ΤΟ 2016
5
ΖΟΥΜΠΕΡΙ
5η
10η
ΓΙΑ ΤΟ 2015
6
ΖΟΥΜΠΕΡΙ
4η
9η
ΓΙΑ ΤΟ 2014 & 2013
1η
20η
OΛΑ ΤΑ ΕΤΗ
7
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι δικαιούχοι που έχουν παραθερίσει στις
ανωτέρω περιόδους (Ιούλιο-Αύγουστο), έχουν δικαίωμα
υποβολής αίτησης παραθερισμού στις υπόλοιπες περιόδους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (Χωρίς την επιμέλεια
τέκνων):
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους.
2. Έγγαμος/η & Χήρος/α :
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος
έτους 2017).
3. Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-11992:
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος
έτους 2017)
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016.
4. Πολύτεκνος/η με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα
μετά την 1-1-1992:
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος
έτους 2017)
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016.
5. Μονογονεϊκή ή Διαζευγμένος/η με επιμέλεια προστατευόμενων τέκνων μετά 1-1-1992 :
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος
έτους 2017)
γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2016
δ) Δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κατηγορίες των δικαιολογητικών ́•3 ́
•4 ́•5, απαιτούνται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
(τρέχοντος έτους 2017) ΚΑΙ Αντίγραφο εκκαθαριστικού
εφορίας έτους 2016, προκειμένου να ελέγχεται, ότι τα τέκνα
που μπορεί να είναι γεννημένα μετά την 1-1-1992, είναι

Σημείωση: Πιστοποιητικά ΑΜΕΑ που δεν περιλαμβάνουν
σαφώς και τις δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Λόγω Βαθμού:
Απτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
Υπτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
Σχος (και αντίστοιχοι) μόρια 100
Ασμχος (και αντίστοιχοι) μόρια 90
Επγός (και αντίστοιχοι) μόρια 85
Σγός (και αντίστοιχοι) μόρια 80
Υπσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 75
Ανθσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 70
Ανθστής (και αντίστοιχοι) μόρια 65
2. Λόγω Οικογενειακής Κατάστασης:
•Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (χωρίς επιμέλεια τέκνων) :
0 μόρια
•Έγγαμος/η & Χήρος/α : 100 μόρια
•Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-11992 :
-30 μόρια για το πρώτο παιδί,
-40 για το δεύτερο,
-50 για το τρίτο,
-από το τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί,
ανήκει στην ειδική κατηγορία: ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
3. Λόγω Προηγούμενων Παραθερισμών:
Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση
ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), εγκρίθηκαν 40-70 μόρια που
θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται, αναλόγως με το πότε
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος στην υφιστάμενη
μοριοδότηση του και έχει ως εξής:
α) Ο δικαιούχος παραθερισμού αν έχει να παραθερίσει
από:
•το προηγούμενο έτος (πέρσι) ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 70 μόρια
από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
•πριν δύο (2) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 60 μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.
•πριν τρία (3) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 50 μόρια στην υφιστάμενη
μοριοδότηση του.
•πριν τέσσερα (4) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 40 μόρια στην
υφιστάμενη μοριοδότηση του.
•πριν πέντε (5) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 50 μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.
•πριν έξι (6) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 60 μόρια στην υφιστάμενη
μοριοδότηση του.
•πριν επτά (7) χρόνια και άνω ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ 70 μόρια
στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.
β) Υφιστάμενη Μοριοδότηση είναι: Τα μόρια ΜΟΝΟ από :
[Βαθμός + Οικογενειακή Κατάσταση ]
γ) Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην
υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης)
μοριοδότηση των υποψηφίων παραθεριστών αυτόνομα και
όχι αθροιστικά, ανάλογα με το πότε παραθέρισε τελευταία
φορά έκαστος.
4. Λόγω Λουτροθεραπείας:
•Για λόγους υγείας των ιδίων δικαιούχων, με γνωμάτευση:
30 μόρια
Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας, θα
προσκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους,
από Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά,
ότι συνίσταται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας
του και θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη από το Διευθυντή
ή Υποδιευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που την
εξέδωσε. Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράποντος Ιατρού δε θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Τακτικοί Παραθεριστές
Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων, καλό
θα είναι όσοι έχουν αποφασίσει εάν θα παραθερίσουν ή όχι,
να ενημερώσουν το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., για
την εύρυθμη ενημέρωση της λίστας και την εύρεση των
αναπληρωματικών συναδέλφων. Σε κάθε άλλη περίπτωση,
η ενημέρωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πρίν από την έναρξη της κάθε
περιόδου. Σε περίπτωση που το γραφείο παραθερισμού της
Ε.Α.Α.Α. δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως, θα θεωρείται ότι παραθέρισε και θα του αφαιρούνται 70 μόρια από το επόμενο
παραθεριστικό έτος.
Το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δε μπορεί (λόγω
φόρτου εργασίας) και δεν πρόκειται να προβεί στη μεμονωμένη
διερεύνηση των επιθυμιών παραθερισμού για τους δικαιούχους
τακτικούς. Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να λαμβάνουν
υπόψη τους, ότι από τη δική τους απόφαση για παραθερισμό
ή όχι και την έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού,
εξαρτάται πιθανότατα και ο παραθερισμός των οικογενειών
των αναπληρωματικών συναδέλφων τους.
Η ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.
μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
•εγγράφως ή τηλεφωνικώς (2103802241 Εσωτ. 3) στο
Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.
•με e-mail στο eaaa.paratherismos@gmail.com
•με Φαξ στο 210-3825393
Αναπληρωματικοί Παραθεριστές
Το Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., θα ειδοποιεί έναν
έναν τους αναπληρωματικούς (ξεκινώντας από τον πρώτο
της λίστας), αναλόγως από το σύνολο των κενών δωματίων
των Τακτικών.
• Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι τακτικοί παραθεριστές για
Ρόδο, Σαντορίνη και Τυμπάκι, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν
με το C-130, απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες το αργότερο πριν την έναρξη της παραθεριστικής
περιόδου που έχουν προγραμματιστεί και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία τους για τη σύνταξη της κατάστασης επιβατών και την αποστολή της εγκαίρως με FAX προς ΓΕΑ/Β3,
112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και ΚΕΔΑ.
Σε περίπτωση που δεν το πράξουν θα εκτιμάται ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (δικά τους μέσα) και δε
θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιβατών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
•Στο ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων
για παραθερισμό είναι από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα

στα οικήματα και μέχρι τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια
(motel).
•Τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια ΣΚΟΤΙΝΑΣ είναι τριών (3),
τεσσάρων (4) και πέντε (5) ατόμων.
•Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων
(4) ατόμων ανά δωμάτιο.
•Το Α/Απ Σαντορίνης έχει διατεθεί ένα δωμάτιο για την
Ε.Α.Α.Α. μέγιστης χωρητικότητας τριών (3) ατόμων.
•Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑ έχουν δικαίωμα άρνησης
στον παραθερισμό οικογενειών που δε λαμβάνουν υπόψη
τους τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται
με περισσότερα άτομα. (ΚΠΑ Δ-85/12).
•Οι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται
για παραθερισμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με το
ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9 Παρ. 4).
•Οι Πρόεδροι της Ε.Α.Α.Α. και του Μ.Τ.Α. παραθερίζουν
στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, στο οίκημα “Α2” στην περίοδο της προτίμησής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια
για αμφοτέρους. Το οίκημα “Α2” τις λοιπές περιόδους θα
διατίθεται για παραθερισμό στον εκάστοτε αρχαιότερο.
•Οι Βετεράνοι Β’ Π.Π. παραθερίζουν άνευ μορίων, ένας
ανά περίοδο και κατά αρχαιότητα.
•Όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ο ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡΤΙΟΣ 12 που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την είσοδο
τους, έως ότου ολοκληρωθεί η τροποποίηση του. (ΜΕΓΕ/ΔΕΚ
2016)
•Όσοι δικαιούχοι επιθυμούν να συνοδεύονται από οικιακούς

βοηθούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
α)Η αίτηση για συμπερίληψη οικιακής βοηθού στην οικογένεια
του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση
του ίδιου και φωτοτυπία ταυτότητας της οικιακής βοηθού.
Σε περίπτωση αλλοδαπής οικιακής βοηθού ο δικαιούχος
πρέπει να έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έκδοση της
σχετικής αδείας από τον Α΄ Κλάδο του ΓΕΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού - Λεωφόρος Μεσογείων 227-231(Εντός ΚΕΠ) Τ.Κ. 15561, Χολαργός Τηλεφ.
επικοινωνίας 210-6598664 και 210-6598379.
β)Την άδεια του ΓΕΑ θα προσκομίζουν στα ΚΕΔΑ και στο
Γραφείο Φόρτου Ελευσίνας αντιστοίχως.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων στην
ιστοσελίδα (www.eaaa.gr) και στην εφημερίδα (Η.τ.Α.), όσοι
δικαιούχοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές αιτήσεις παραθερισμού χωρίς μοριοδότηση, αλλά
με σειρά προτεραιότητας μετά τους Αναπληρωματικούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με:
Κανονισμός Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/ΜΑΡ12
Αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2016
Αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤETΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ.
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Α ΡΘΡΑ

Εκδήλωση τιμής στους βετεράνους
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
στην εφημερίδα μας διάβασα πως η Αεροπορία μας
απεφάσισε να τιμά κάθε χρόνο τους Βετεράνους μας.
Η απόφασις αυτή, καθ’ όλα αξιέπαινη, τιμά αυτούς
που την ενεπνεύσθησαν.
Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω, πως ο όμιλος για
την UNESCO, Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος,
του οποίου προΐσταται η Αξιότιμος κ. Νίνα Διακοβασίλη
(η οποία έχει στενό δεσμό με την Πολεμική μας Αεροπορία), σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας, επρογραμμάτισε και υλοποίησε μία εκδήλωση με θέμα τους Βετεράνους της Πολεμικής μας Αεροπορίας, στην οποία, στο
πρόσωπο του Ταξιάρχου ε.α. (Ι) κ. Βύρωνα Σαχαρίδη,
τίμησε ΟΛΟΥΣ τους ήρωες Βετεράνους μας.
Στην εκδήλωση αυτή, η οποία έλαβε χώραν την 24η
Οκτωβρίου 2016, μου έγινε η τιμή να είμαι ο κύριος ομιλητής (όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα)
και σας διαβιβάζω τα όσα είπα εκείνη την ωραία βραδιά
στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας).
Νομίζω πως θα ήτο καλό, τέτοιες εκδηλώσεις να προβάλλονται από των στηλών της Εφημερίδας μας.

Μνήμες του ‘40 - Ελληνικά φτερά
Πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας Ευλογημένους,
διότι γεννηθήκαμε και ζούμε σε ένα κομμάτι γης μοναδικό,
σε έναν τόπο καθαγιασμένο από το αίμα Μαρτύρων της Πίστεως και της Πατρίδος μας…!
Η Ιστορία μας είναι τόσο μοναδική, ώστε θα μπορούσαμε
κάθε μέρα να έχωμε και μια επέτειο να θυμηθούμε…!
Δεν πρόκειται να σας απασχολήσω με, τις γνωστές άλλωστε, λεπτομέρειες του ΤΙ έγινε την 28η Οκτωβρίου του
1940, και το ανυπέρβλητο ΜΕΓΑΛΕΙΟ του ΟΧΙ που συνετάραξε
και νουθέτησε τον κόσμο ολόκληρο.
Και τότε, όπως πάντοτε όταν οι Έλληνες έβαζαν τα
στήθη τους για να αντιμετωπίσουν πολυαριθμότερους και
κατά πολύ ισχυρότερους εχθρούς, ακούστηκαν λόγια υπέρ
ημών, τέτοια που θα νόμιζε κάποιος πως οι Λαοί που εσώθησαν από τις θυσίες μας, θα ήσαν τουλάχιστον… φιλικά
προσκείμενοι απέναντί μας!
Το τι έχουν, όμως μέσα τους κάποιοι αυτών, το βλέπομε
ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟ σήμερα.
Και δεν φταίνε, ίσως πάντοτε, οι Λαοί αλλά οι «ηγεσίες»
τους που είναι δέσμιες ανόμων και σκοτεινών συμφερόντων!
Αγνωμοσύνη, εχθρότητα που φθάνει να γίνεται ακόμα
και μίσος αληθινό και μία προσπάθεια να μας «σβήσουν»,
μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να φθάσουν στο επίπεδο
που πρέπει ώστε να μας πλησιάσουν σε ανθρωπιά και
πίστη στην φιλία και την τήρηση των λόγων.
Η έκφραση «κόμπλεξ κατωτερότητος» βρίσκει την ΠΛΗΡΗ
εφαρμογή της στην συμπεριφορά κάποιων «φίλων και συμμάχων».
Ας είναι.
Ο Έλληνας, έχει μια παράδοση, μια υπερηφάνεια, ένα
πεπρωμένο.
Ο ΤΙΤΛΟΣ «ΕΛΛΗΝ», διότι περί τίτλου πρόκειται δεν σημαίνει
μόνον καταγωγή. Σημαίνει κυρίως ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.
Οι Λαοί, ψάχνουν με λαχτάρα να εντοπίσουν ανάμεσά
τους κάποιους ήρωες να τους χαρακτηρίσουν βετεράνους,
για να γράψουν κάποιες σελίδες Ιστορίας!
Στην Πατρίδα μας, τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει.
Όλη η γενιά του ’40, π.χ. η γενιά που σκληροπολέμησε
στα βουνά αλλά και τους αιθέρες της Πίνδου και της
Βορείου Ηπείρου την οποία και ελευθέρωσε, αν ζούσε σήμερα, θα αποτελούσε στρατιά ολόκληρη ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ.
Και σήμερα, που βλέπομε μια ολομέτωπη και ακατανόητη
για πολλούς επίθεση κατά των Ιερών και Οσίων της Φυλής
μας από δήθεν φίλους και συμμάχους, έχομε καθήκον να
θυμηθούμε τους αγνώστους, εν πολλοίς, αυτούς ήρωες
τιμώντας, στα πρόσωπα κάποιων εξ αυτών που ζουν ακόμα
ανάμεσά μας, τις στρατιές των βετεράνων μας, να αναβαπτισθούμε και να προετοιμάσαμε τις νέες γενιές μαχητών,
διότι η Πατρίδα μας πάντοτε έχει ανάγκη από τις θυσίες
των Παιδιών της.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, για να μη μακρηγορήσω,
να διαβάσω ένα μου πόνημα με τίτλο ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΜΑΣ!
Και πρέπει να διευκρινίσω, προς αποφυγή πάσης παρεξηγήσεως, πως, με όσα είπα και όσα θα ακολουθήσουν,
ΔΕΝ αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, αλλά στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που ΟΛΟΙ
μας ζούμε και που ΟΛΟΥΣ μας σήμερα, μας ταλαιπωρεί,
ανεξαρτήτως φορέων, χρωμάτων, λαβάρων, Σημαίων κ.λπ.
που δεν έχουν θέση ανάμεσά μας και πολύ περισσότερο
στο φιλόξενο και αφιερωμένο στον πολιτισμό αυτό βήμα.

Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ταξχος Π.Α. ε.α. Πολ. Μηχ. (ΣΜΑ)
Ιστορικός συγγραφεύς-Δημοσιογράφος
Λογοτέχνης-Ζωγράφος

Κουρασμένοι Ήρωες
Πρόσωπα γέρικα, ρικνά, σκαμμένα απ’ τον χρόνο,
πλάτες που τις βαραίνουνε σκληρής ζωής αγώνες
πόδια που τρέμουνε, αδύναμα, ανάσες κουρασμένες,
μάτια π’ αστράφτουν, δεν τα θόλωσαν τα βάσανα της ζήσης…!
Της νιότης ο εγωισμός, όλος υπεροψία, που προσπερνά
προκλητικά αυτά τα γεροντάκια,
δεν λογαριάζει φωτοστέφανα άσπρων μαλλιών με πείρα
που θάτανε πολύτιμη αν την άκουγαν λίγο…
«Εκεί που είσαι ήμουνα κι’ εδώ που είμαι θάρθης…»!
λένε τα γεροντάκια μας πικρά χαμογελώντας
χωρίς κακία ή θυμό…! παράπονο εκφράζουν
που βγαίνει απ’ τα στήθη τους τα χιλιοματωμένα
Τ’ άσπρα μαλλιά τους κρύβουνε μέσα τους τόση γνώση,
κρύβουνε πείρα, ιδανικά, κρύβουνε Παραδόσεις,
όλα αυτά που σήμερα φαντάζουν «σκουριασμένα»!
Κρύβουν αγώνες νέων μας που πριν ν’ αγαπήσουν
σκληρούς αγώνες δόσανε σ’ ουράνια μετερίζια
στων ουρανών τα νοητά τα μαρμαρένια αλώνια
ζητώντας νάβρουν τον εχθρό που τόλμησε να ρίξη
Τα μάτια του τα βέβηλα επάνω στην Ελλάδα
Του Δαίδαλου οι πρόγονοι δουλέψανε και φτιάξαν
ανθρώπους διπλοφτέρουγους, κενταύρους των αιθέρων
π’ αμέσως κεραυνοβολούν απόκοττους εχθρούς μας
με λιονταρίσια δύναμη και αετίσια χάρη
Ο Τάλως ο χαλκόφτερος πάνω απ’ την Κρήτη
Πετούσε ασταμάτητα μέρες και νύχτες, χρόνια
Ο Τάλως και ο Ίκαρος είν’ όμοιοι είν’ ίδιοι
ακοίμητοι βιγλάτορες σ’ ουράνια μετερίζια
και ζουν στους λιονταρόψυχους, τους νέους Διγενήδες
Τυς σημερινούς μας Σταυραετούς με τα φλογάτα μάτια…!
Είναι η Ιστορία μας, που κάποιοι μας την κρύβουν
Ξέρουνε πως αν νοιώσουμε ποιοι είμαστε αν δούμε,
αν βγούμ’ απ’ το καβούκι μας που φτιάξαν οι εχθροί μας
τίποτα δεν μας σταματά… Η δόξα μας προσμένει…!
Τ’ άσπρα μαλλιά τους κρύβουνε κι’ αγώνες βιοπάλης
Της αδελφής το πάντρεμμα και των παιδιών η προκοπή
Κ’ οι τόσες αδικίες των φαύλων που δεν παύουνε
πάντα να υποβλέπουν
κάνουν τους τίμιους ώμους τους να σκύβουν κουρασμένοι…!

Είναι αυτοί που οι σύγχρονοι, γελοίοι,
Μητραλοίες τους λοιδορούν
συνειδητά, οι φαύλοι, οι προδότες.
Είναι αυτοί που σήμερα τυχάρπαστ’ ανθρωπάρια
τους θεωρούν «σαβούρα άχρηστη»
κι ολομερίς πασχίζουν να ξεχαστούνε
γιατί γίνονται παράδειγμα στους νέους
Είναι οι ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ μας της Άγιας μας Πατρίδος
που είν’ ιδέα άπιαστη, φτιαγμένη στους αιώνες
γεμάτη με Ιδανικά, και τόσες Παραδόσεις με ιστορία άφατη,
που άλλη δεν υπάρχει…!
Και σάλπισμα στους Σταυραετούς τους νέους στέλνουν τώρα,
γι’ αγώνες νέους, δυνατούς, που ίσως χρειαστούνε
Τρέξτε ατσάλινα πουλιά… Λεβέντες, παλληκάρια,
Ψυχές που τρέμ’ ο χάροντας, οι νέοι Διγενήδες,
είστε αυτοί που πάντοτε τα ουράνια τα πλάτη
τα έχετε σαν σπίτι σας, που δεν χωράνε
Είστε στους φίλους σεβαστοί και στους εχθρούς ο τρόμος
υφάδι γνήσια Ελληνικό, σ’ απέθαντο στιμόνι
Πάπυροι, μάρμαρα, γλυφές, αιώνες μας διδάσκουν
Πως στους αιθέρες έχομε χαράξει μονοπάτια…
Μέσ’ από κει ο Ίκαρος κι ο Τάλως μας φωνάζουν
ότι πετούν οι Έλληνες, χιλιάδες τώρα χρόνια
Αυτούς τους βετεράνους μας, που στέλνουν την ευχή τους
εμείς που τους γνωρίζομε και ζούμε στην σκιά τους
τιμούμε πάντα από καρδιάς, γεμάτοι ευγνωμοσύνη,
σε πείσμα των υπάνθρωπων κι’ απάνθρωπων εχθρών μας
που θέλουν, που πασχίζουνε η λησμονιά να πέση
στο ποιοι στ’ αλήθεια είμαστε και που το πεπρωμένο,
μας θέλει για να φθάσωμε στο πέρασμα των χρόνων…!
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ…!
Και τώρα ήρθε η ώρα να τιμήσωμε έναν ΒΕΤΕΡΑΝΟ, έναν
πραγματικό ήρωα που πολέμησε, αιχμαλωτίστηκε, απέδρασε,
ξαναπολέμησε και έδωσε τα πάντα για τις υπέρτατες ιδέες
ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.
Επειδή δυστυχώς, αιφνιδίως προ ολίγων ημερών του παρουσιάσθη ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και ευρίσκεται στο
Νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας μας (Διότι από την
Πολεμική Αεροπορία προέρχεται), θα παραλάβη την τιμητική
διάκριση η πανάξια σύζυγός του.
Πρόκειται για τον ε.α. Ταξίαρχο, Ιπτάμενο, της Πολεμικής
μας Αεροπορίας κ. Βύρωνα Σαχαρίδη, ο οποίος και με τιμά με
την πολλών ετών, φιλική μας σχέση.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ στον σεμνό ΗΡΩΑ,
ΒΕΤΕΡΑΝΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ μας!
Καλείται η σύζυγός του όπως προσέλθη προς παραλαβή
των διαπιστευτηρίων της τιμητικής του διακρίσεως.

Σκύβουν και όμως μένουνε, πάντα, στητοί, «ολόρθοι»,
γιατί δεν προσκυνήσανε τους φαύλους αφεντάδες,
αυτούς τους, τάχα, ισχυρούς που γίνονται δυνάστες…!
Μόνο μπρος στον Θεό λυγίζουνε με σέβας
κ’ υμνολογούν τα θαυμαστά που βλέπουνε τριγύρω…!
Σήμερα, την αγένεια την λένε… «ντομπροσύνη»
Και θάρρος της γνώμης» είπανε το άμετρο το θράσος!
Η γλώσσα η αλήτικη μιλιέται χωρίς τσίπα,
και η αυτοσυγκράτηση βαφτίστηκε δειλία…!
τα μετρημένα βήματα τα λένε ατολμία,
το τίμιο φέρσιμο το λένε κουταμάτα…!
Για τούτο, όλοι φταίξαμε και μη βαρυγκομάμε!
Εμείς παραστρατήσαμε και φταίμε για των νέων
το σημερνό κατάντημα, τα λάθη των παιδιών μας…!
Παλαίψαμ’ όλοι οι παλιοί φροντίζοντας μονάχα
την ύλη να κερδίσουμε στον στίβο της ζωής μας…!
Νέες γενιές κατέκτησαν, πτυχία, μα εμείναν
χωρίς την καλλιέργεια που δίνει η Παιδεία…!
Αυτή που είν’ αληθινή και προκοπή μας δίνει.
Ήτανε, βλέπεις, ορατό το φάσμα της ανέχειας, και δόθηκε η
βαρύτητα
στης ύλης το ταμάχι
Και λησμονήθηκε ξεχάστηκε, εντολή η Θεία
«ουκ επ’ άρτω ο άνθρωπος, πρέπει να ζήση μόνο»!
Υπάρχουν όμως και αυτοί, κ’ είναι πολλοί νομίζω
τα πάντα που εδώσανε για Πίστη και Πατρίδα,
και δεν δειλιάσανε ποτέ και με ψυχή γεμάτη
με υψηλά ιδανικά και Άγιες παραδόσεις
ποτέ τους δεν εζήτησαν ανταμοιβές και θέσεις…!

Μετανάστες
Από ξένες χώρες άνθρωποι βιώνουν, πόνο λύπη ντροπή,
Κυνηγημένοι της μοίρας, είναι μέσα σ’ αυτή τη ζωή,
να επιβιώσουν παλεύουν, τρεμάμενο φύλλο πάνω στη γη.
Κατατρεγμένοι, απ’ αγνώστους τόπους ματώνουν πονούν,
άδεια η ψυχή τους, κουρασμένοι κάπου να γύρουν ζητούν,
η λύση κι η απόγνωση σκιάζει το βλέμμα, λίγο φως αναζητούν.
Μέσα τους κουρνιάζει ο φόβος, ξένοι εχθρικά τους κοιτούν,
δύσκολος ο δρόμος τους, αγκάθια βαθιά τους τρυπούν,
όταν βαδίζουν σε σκοτεινά μονοπάτια, που θα οδηγηθούν;
Όμως ελπίζουν κι έχουν δύναμη κουράγιο απέραντη αντοχή,
στόχος τους μια θέση στον ήλιο, έχουν δικαίωμα κι αυτοί.
της τύχης μια ευκαιρία να δράξουν, παρακαλούν να συμβεί.
Μετανάστες μιας πατρίδας που βιώνει αναταραχές και δεινά,
ποντάρουν στο άγνωστο εφόσον εκείνη διώχνει μακριά,
κι ο θάνατος να παραμονεύσει στων θαλασσών τα νερά.
Συμπόνια, παροχή, αποδοχή, θέλω από μας φιλοξενία,
αποζητούν περιμένουν βοήθειας χέρι, προστασία φιλιά,
θα τους κάνει να νιώσουν, λιγότερο πόνο δάκρυ πικρία.
Πόσο η δυστυχία τους περιβάλλει, η εικόνα τους δες μαρτυρά,
ραγίζει βλέποντας, πονάει ως μέσα μας η καρδιά.
Ας τους δεχθούμε, ας περιθάλψουμε, λίγη ανθρωπιά.
Ελπίζω σε μια διαφορετική στάση αλληλεγγύης πνοή
από μας να νιώσουν πρέπει, μα είναι άνθρωποι κι αυτοί.
Κωνσταντίνα Κότση
Μέλος της Ε.Λ.Ο.Σ.Υ.Λ.
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✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr

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

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

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Αυτοματισμοί - Δίκτυα
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ(ΚΑΜΕΡΕΣ)ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537
Τηλ.: 210-4185780, Κιν.: 6973-038304 e-mail: laoulakos@gmail.com

Απόστολος Κων. Τερλής
Νευρολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
Τηλ.: 6934845440
Γιος συναδέλφου
Ιατρείο: Ελ. Βενιζέλου 70 Πειραιάς Τηλ.: 210 4224300
Δέχεται κατόπιν ραντεβού. Επισκέψεις κατ’οίκον

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΝΤΕΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ - ΚΑΠΟΤΙΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 32Α, ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ.: 2109923533 - 6932456163

Καλωσορίσατε στο
club των Αποστράτων
Πτέραρχε ε.α.
κ. Χρήστο Βαΐτση
Του Επισμηναγού (Ι) ε.α. Γεωρ. Β. Κασσαβέτη
Μέλους του Δ.Σ. ΕΑΑΑ – τ. Δ/ντος Συμβούλου
Αγαπητέ κ. Αρχηγέ,
Ως το παλαιότερο μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας αισθάνθηκα την ανάγκη να σας απευθύνω
λίγα λόγια αυτή τη σημαδιακή για την καριέρα σας, αλλά και τη
ζωή σας ημέρα. Δεν γνωρίζω πόσο προετοιμασμένος είσαστε γι
αυτή τη δύσκολη, πράγματι, ημέρα που, όπως ο θάνατος,
αποτελεί νομοτέλεια για όλους. Από την Ημερησία Διαταγή σας
όμως που παρακολούθησα από το διαδίκτυο έμεινα με την εντύπωση ότι δεν την περιμένατε.
Ως Αξιωματικοί, αλλά και ως άνθρωποι θεωρούμε εντελώς
άκοσμο, αντιδεοντολογικό, βάναυσο και ανευλαβές, ο Αρχηγός
ενός κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων να πληροφορείται την

αποστρατεία του από το τηλέφωνο, ενώ βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία στο εξωτερικό. Πέραν όμως της προσβλητικής
συμπεριφοράς προς εσάς τον ίδιο, το γεγονός διασύρει διεθνώς
και τη χώρα, διότι προδίδει απερισκεψία και προχειρότητα. Και
επ’ αυτού κ. Αρχηγέ έχετε τη συμπαράσταση και τη συμπάθεια
όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων.
Από το άλλο μέρος όμως κ. Βαΐτση, διάχυτη είναι η εντύπωση
τόσο του εν ενεργεία προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας,
ιδιαίτερα όμως των αποστράτων, ότι κατά τη διάρκεια της
θητείας σας ως Αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, δεν υπερασπιστήκατε και τόσο ένθερμα τα θέματά μας. Δεν είδαμε π.χ.
καμιά ενέργειά σας όταν οι κακή τη μοίρα κυβερνήτες μας, τους
οποίους εσείς ευχαριστήσατε δημοσίως για την εμπιστοσύνη
με την οποία σας περιέβαλαν, αλλά και την άψογη συνεργασία
την οποία είχατε μαζί τους, έκοβαν τον ομφάλιο λώρο που
συνδέει τους αποστράτους με τη μάνα τους και τους διαχώριζε
από τα αδέρφια τους - τους εν ενεργεία συναδέλφους τους - ή
όταν οι ίδιοι κατά παράβαση κάθε έννοιας ηθικής και δικαίου
εφήρμοζαν την απόφαση του ΣτΕ κατά το ήμισυ για τον κλάδο
μας, ή τέλος όταν τη ανοχή τους οι τρωικανοί πετσόκοβαν τους
προϋπολογισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα τα
τουρκικά F-16 να αλωνίζουν, πολλές φορές ανενόχλητα, πάνω
από τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Ωραία λοιπόν τα λεχθέντα σας περί «αδήριτης ανάγκης ενισχύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων» κ. Βαΐτση, αλλά λίγο όψιμα
και λειψά. Διότι, όπως καλύτερα απ’ τον καθένα γνωρίζετε, ο
εξοπλισμός των Ε.Δ. με νέα οπλικά συστήματα δεν προεξοφλεί

κι ούτε διασφαλίζει την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητος
της χώρας, αν το ηθικό του προσωπικού τους είναι χαμηλό. Και
υψηλό ηθικό με άθλιες συνθήκες εργασίας και μισθούς φτώχειας
δεν σφυρηλατείται. Και επ’ αυτού δυστυχώς δεν ακούσαμε
τίποτε κ. Αρχηγέ. Και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας
ελάχιστα μπορούσατε να κάνετε. Τις αποδοχές όμως του προσωπικού αναμφιβόλως θα μπορούσατε να μεριμνήσετε, να μην
είναι στην τελευταία θέση των κρατικών λειτουργών, πίσω από
τον συμπαθή κλάδο των μουσικών.
Καλωσορίζοντάς σας κ. Αρχηγέ ως νέο μέλος στον κλάδο
των Αποστράτων Αξιωματικών, θα ήθελα να σας ενημερώσω
ότι μια μεγάλη μερίδα αποστράτων έχει σοβαρά παράπονα για
την εν γένει συμπεριφορά σας έναντι της Ενώσεως, της οποίας
είχατε την εποπτεία. Συγκεκριμένα δεν διαθέσατε ούτε μια ώρα
από το χρόνο σας για να δείτε κατά που πέφτει η Ένωση,
πολλώ δε μάλλον δεν σκύψατε στην επίλυση των προβλημάτων
των 15.000 συναδέλφων, όπως η περίθαλψη, ο παραθερισμός
κ.α., τα οποία ήταν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων σας. Αυτό
όμως δεν σας εμπόδισε να μοιράζετε τίτλους επιτίμου σε
φίλους σας αποστράτους, θέμα που ουσιαστικά ανήκει στην
αρμοδιότητα του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ. Δεν πειράζει καλή καρδιά. Σας
εύχομαι στο υπόλοιπο της ζωής σας να απολαύσετε ό,τι σας
στέρησε η επίπονη, σκληρή κι επικίνδυνη 40χρονη αεροπορική
σας καριέρα.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
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παραρτηματα
Λάρισα
1. Στις 15-122016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
προς τιμή των γυναικών
της
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας ενόψει
των εορτών των
Χριστουγέννων και
της πρωτοχρονιάς.
Η εκδήλωση είχε και φιλανθρωπικό περιεχόμενο με τις κυρίες
να συγκεντρώνουν ένα σεβαστό ποσό που θα διατεθεί για την
ενίσχυση των αδελφών μας της Βορείου Ηπείρου.
Η ζωντανή μουσική ενθουσίασε την παρέα και το κέφι και ο
χορός κράτησαν αμείωτα όλη τη βραδιά.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλες τις κυρίες
που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Να ευχαριστήσει ιδιαίτερα το συνάδελφό μας Ασμχο ε.α.
Νίκο Παρασκευόπουλο που για άλλη μια φορά, αφιλοκερδώς,
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να πλαισιώσει την εκδήλωση καλλιτεχνικά (τραγούδι-αρμόνιο).
2. Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 στην
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παράρτημα Λάρισας, παρουσία του Υπαρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας, Υποπτεράρχου (Ι) κ. Συμεών-Χαράλαμπου Ψιμούλη, η τελετή βρά-

βευσης 35 αριστούχων μαθητών, παιδιών ε.α. Αξκων, της Β’
και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2015 – 16.
Μετά το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του παραρτήματος
Σγο ε.α. κ. Κων/νο Λιούτα ακολούθησε χαιρετισμός από τον
Υπαρχηγό ΑΤΑ, τον Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Δημήτριο Πα-

παδημόπουλο και τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Λαρίσης
και Τυρνάβου κ.κ Ιγνατίου ενώ στη συνέχεια επιδόθηκαν τα
βραβεία στους αριστεύσαντες μαθητές. Η εκδήλωση έκλεισε
με την παράθεση μικροδεξίωσης.
Την εκδήλωση τίμησαν εκτός από τους προαναφερθέντες ο
αντιδήμαρχος Λαρισαίων κ. Γιώργος Ζαούτσος, ο Δκτης της 110
ΠΜ Σμχος (Ι) κ. Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, ο Υδκτης 140 ΣΕΠΗΠ
Ασμχος (Ι) Θωμάς Θανόπουλος ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΕ Σμχος
(Ι) Δημήτριος Κωστογλίδης, ο εκπρόσωπος του ΑΚΕ Ασμχος
Ηλίας Ντουρούμογλου, ο Υδκτης ΚΕΔΑ Σκοτίνας Ασμχος (Ι) Γεώργιος Σταφυλίδης, ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Αποστράτων
Ελληνικής Αστυνομίας και Χωροφυλακής κ. Β. Διβάνης, μέλη
του ΔΣ της ΕΑΑΣ Λάρισας και ο πρόεδρος των εφέδρων αξιωματικών κ. Απόστολος Βερέμης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία από
την διατροφολόγο κα. Γεωργία Λιούλια με Θέμα: «Η διατροφή
των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων. Φοιτητική ζωή
και Διατροφή».
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους
προσκεκλημένους και ιδιαίτερα την κα. Λιούλια, τα παιδιά και
τους γονείς για την παρουσία τους στην εκδήλωση.
3. Στις 30-12-2016
τα μέλη της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα
Λάρισας αντάλλαξαν
ευχές στη λέσχη
του παραρτήματος
για το νέο χρόνο,
2017.
Το ΔΣ ευχαριστεί:
• Όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.
• Όλους όσους βοήθησαν στην οργάνωση της εκδήλωσης.
•Τον Ασμχο ε.α. Νίκο Παρασκευόπουλο για τη μουσική και
το τραγούδι.
4.Εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας
Το Σάββατο, 21-1-2017 πραγματοποιήθηκε στην 110 ΠΜ η κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας/ Παράρτημα Λάρισας. Σε μια κατάμε-

στη αίθουσα, που αποδείχτηκε μικρή, περισσότεροι από 300
ε.α. αξιωματικοί και οι οικογένειές τους απήλαυσαν μια όμορφη
βραδιά με κέφι και χορό που κράτησε έως τις πρώτες πρωινές
ώρες. Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος του Παραρτήματος,
Σγος ε.α. κ. Κων/νος Λιούτας, στη συνέχεια ακολούθησε χαιρετισμός από τον Υπαρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας Υπτχο (Ι) κ.
Χαράλαμπο Συμεών Ψιμούλη, τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ Απτχο (Ι)
ε.α. Σπυρίδων Καββούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Δημήτριο Παπαδημόπουλο και το βουλευτή Λάρισας κ. Χρήστο
Κέλλα.
Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο ιερέας του ΑΤΑ, πρωτοπρεσβύτερος
Αθανάσιος Τσιμενίδης από κοινού με τον πατήρ Σέργιο, εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ Ιγνάτιο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκτός από
τους προαναφερθέντες που απηύθυναν χαιρετισμό, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων και συνάδελφος Γιώργος Ζαούτσος, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κ. Χρήστος Καλομπάτσιος,
ως εκπρόσωπος του Στρατηγού 1ηςΣτρατιάς ο Σμχος (Ι) Χριστόφορος Κατσίδης, ο Δκτης της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Κων/νος Καραμεσίνης, ο Υδκτης της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο Δκτης του ΕΚΑΕ Σμχος (Ι) Παναγιώτης Νάνης, Ο
Δκτης της 140 ΣΕΠΗΠ Σμχος (Ι) Ευάγγελος Οικονόμου, Ο Δκτης
Μ. ΑΤΑ Ασμχος (Ι) Νικόλαος Αντωνόπουλος, Ο Υδκτης του ΚΕΔΑ
Σκοτίνας Ασμχος (Ι) κ. Γιώργος Σταφυλλίδης, ο πρόεδρος της
ΕΑΑΣ Τρικάλων Υπγος ε.α. Ευάγγελος Στέφος, ο πρόεδρος των
εφέδρων αξιωματικών Λάρισας κ. Απόστολος Βερέμης, το
μέλος του ΔΣ της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων κ. Σίμος
Ρουδινκλής.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους
συνέβαλλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης
και συγκεκριμένα:
α. Το Δκτη της 110 ΠΜ, Σμχο (Ι) Κωνσταντίνο Καραμεσίνη
β. Τον πρόεδρο της λέσχης Αξκων της 110 ΠΜ Σγο Αλέξανδρο
τζερεμέ.
γ. Το Υπσγο Νικόλαο Ντάτη.
δ. Όλους τους συναδέλφους/ισσες και το στρατεύσιμο προσωπικό της λέσχης.
ε. Τους ε.α συναδέλφους/ισσες και τα μέλη των ορφανικών
οικογενειών για τη συμμετοχής τους.
ΥΓ. Το φλουρί βρήκε ο συνάδελφος Ασμχος ε.α. Καραμπούζης

Πάτρα
•Κατά τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 2017 στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό της Πάτρας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου το Παράρτημα εκπροσώπησε
ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης μετά από πρόσκληση
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
•Την 6η Ιανουαρίου ημέρα των Θεοφανίων ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης μετά από πρόσκληση του Ναυτικού Ομίλου Πατρών παραβρέθηκε στην
τελετή αγιασμού των υδάτων από τον Μητροπολίτη μας κ.κ.

Χρυσόστομο και στην κοπή της Πίτας και βράβευσης των διακριθέντων αθλητών κατά την χρονιά που πέρασε.
•Την 14η Ιανουαρίου 2017 ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης μετά από πρόσκληση του
Συλλόγου χειμερινών κολυμβητών Πάτρας στον οποίο συμμετέχουν πολλά Μέλη μας παραβρέθηκε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποιήθηκε στην Πλάζ.
•Την 14η Ιανουαρίου 2017 ο Ταμίας του Παραρτήματος Πάτρας Σμχος ε.α. Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος παραβρέθηκε

μετά από πρόσκληση της ΕΑΑΑ Παράρτημα Καλαμάτας στην
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και στο δείπνο που ακολούθησε
με διασκέδαση και ζωντανή μουσική σε κέντρο της περιοχής.
•Την 15η Ιανουαρίου 2017 ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Πάτρας Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης παραβρέθηκε μετά από
πρόσκληση του Ναυπακτιακού Συνδέσμου Πατρών «Ο Αγιος
Χαράλαμπος» στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ

χρόνο, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού,
χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας
κ.κ. Χρυσοστόμου και παρουσία των Στρατιωτικών, Πολιτικών
και Δημοτικών αρχών της Πόλης, το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε
από το Πρόεδρο του Σμχο ε.α. Ιωάννη Σαμπαζιώτη.

στην κατάμεστη αίθουσα
εξοχικού κέντρου της πόλη
μας και σε εγκάρδιο κλίμα,
πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Παραρτήματος. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της
Ε.Α.Α.Α. Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α Σπυρίδωνας Καββούρης, η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Ελένη Αλειφέρη, ο Αντιδήμαρχος
Καλαμάτας κ. Δημήτρης Βεργόπουλος, ο Υποδιοικητής της
120 Π.Ε.Α. Σμχος (Ι) Θεόδωρος Κεφάλας, εκπρόσωπος της 124
Π.Β.Ε. μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, ο πρόεδρος του ΣΑΣ, εκπρόσωπος
του Παραρτήματος Πατρών και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Μεσσηνίας.
Τυχερός της βραδιάς ήταν ο Ταξχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος.

Καλαμάτα
Παράθεση καφέ
Στις 11-12-2016 ημέρα Κυριακή, στην αίθουσα της ένωσης,
οι κυρίες των μελών μας παρέθεσαν με μεγάλη επιτυχία,
καφέ φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Τα έσοδα της εκδήλωσης
δόθηκαν στο φιλόπτωχο ταμείο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Καλαμάτας.
Κάλαντα
Την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
,χορωδία αποτελούμενη από στρατεύσιμους της 120 ΠΕΑ και
του 9ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, έψαλλαν τα
κάλαντα καθώς και εορταστικά τραγούδια, υπό τις οδηγίες του μαέστρου
Οδυσσέα Ξηρόκωστα.
Δοξολογία για τον καινούργιο χρόνο
Την 01-01-2017 ημέρα Κυριακή,
στη δοξολογία για τον καινούργιο

Άγια Θεοφάνεια
Παρουσία πλήθους πιστών και των αρχών του τόπου, εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια στην πόλη μας, την Παρασκευή
06-01-2017. Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και ο Αγιασμός
των υδάτων έγινε στο λιμάνι από τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας
κ.κ. Χρυσοστόμο. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από το Πρόεδρο Σμχο
ε.α. Ιωάννη Σαμπαζιώτη και τα μέλη
του Δ.Σ.
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017,

Κομοτηνή
1. Την πρωία της 01-01-2017 και περί ώρα 10.30 τελέστηκε
επίσημη δοξολογία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, χοροστατώντας του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου
της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος. Στην Δοξολογία παρέστησαν όλες οι Πολιτικές
και Στρατιωτικές Αρχές του τόπου. Μετά την δοξολογία και
σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όλοι οι προσκεκλημένοι μετέβησαν
στο Επισκοπείο όπου έγινε η κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας.
Το Παράρτημά μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρός μας.
2. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μέσου της εφημερίδας

τον κύριο Ταξχο ε.α Κατσανόπουλο Αντώνιο για την προσφορά
του στο Παράρτημα της Κομοτηνής για το ανάγλυφο του Δαιδάλου – Ικάρου την αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων της
Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας καθώς και για την πτήση δυο
ελλήνων αεροπόρων από Αθήνα Παρίσι μέσω αφρικανικών
παραλιών.
3. Στις 15-01-2017 έγινε η κοπή τις βασιλόπιτας του Παραρτήματος στο εξωτικό κέντρο ΑΡΝΕΜΟΥΣΙ Ιάσμου παρουσία του
Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος, επίσης παρέστησαν οι Πολιτικές

και Στρατιωτικές Αρχές
του τόπου καθώς και
πλήθος συναδέλφων
με τις οικογένειές τους.
Κατά την διάρκεια της
εκδήλωσης τιμήθηκαν
και οι αριστεύσαντες
μαθητές της προηγούμενης χρονιάς.
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις
που έλαβε στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. διευρύνοντας
έτσι την αναγνωρισιμότητα του και το δίκτυο των δημοσίων
σχέσεων με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
6/12/2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΠΟΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

01/01/2017
06/01//2017
08/01/2017

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
ΕΟΡΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ευχή για υγεία πάνω απ’ όλα και του χρόνου να είμαστε όλοι
και πάλι παρόντες

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Περίσσεψε το κέφι και η διάθεση των μελών του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης να ξεφύγουν από την καθημερινότητα
και ξεφάντωσαν στην εορταστική συνεστίαση που οργάνωσε το Δ.Σ. .στην
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
παραδοσιακή ταβέρνα «Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» την Πέμπτη 15 Δεκ 2016.
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Οι συνάδελφοι μουσικοί ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΣγος Ν.ΜΥΛΩΣΗΣ
ΤΕΠΟΥΛΙΔΗΣ και ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
κράτησαν ψηλά το ρυθμό της διασκέΕπγός Γ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
δασης.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΥΧΩΝ
Στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου
Έτους, τα Μέλη του Δ.Σ. προσπάθησαν να διαμορφώσουν για
τους συναδέλφους, μια εορταστική ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος, τόσο με τον διάκοσμο, όσο
κυρίως με την διάθεση αναστολής της τετριμμένης καθημερινής
αναφοράς και συζήτησης περί ι των προβλημάτων που μας
απασχολούν. Την 30/12/2016 διοργανώθηκε μια λιτή εκδήλωση
ανταλλαγής ευχών για το Νέο Έτος και ταυτόχρονα μια μινι
ανασκόπηση των γεγονότων του 2016. Κυριάρχησε βέβαια η

Μαγνησία
•1 Ιανουαρίου 2017 Παρουσία του Δ.Σ. στις εκδηλώσεις
εορτασμού στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
•6 Ιανουαρίου 2017 Παρουσία του Δ.Σ. στις εκδηλώσεις
εορτασμού των Θεοφανείων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ’ΣΣ
Το Δ.Σ. του Παραρτήματος με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ συναντήθηκε με το Διοικητή του Γ’ Σ.Σ. Αντγο κ.
ΣΤΕΦΑΝΗ, με τον οποίο είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση σε
ότι αφορά την εξυπηρέτηση των Μελών μας από τις ευκολίες
του Σ.Ξ.
Ζητήθηκε και έγινε δεκτό το αίτημά μας και ήδη δρομολογούνται οι σχετικές ρυθμίσεις, ώστε η είσοδος στο Στρατιωτικό
Πρατήριο και στη ΛΑΦΘ να γίνεται με την επίδειξη των ατομικών
Δελτίων που εκδίδει η ΕΑΑΑ. Μόλις εκδοθεί η διαταγή του Γ’ ΣΣ
θα δημοσιοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση.
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το πνεύμα καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας και το Δ.Σ. ευχαριστεί τον Αντγο κ ΣΤΕΦΑΝΗ και τους επιτελείς του
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.
Με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων αποστράτων συναδέλφων

«Αφανείς ήρωες»

Σ

το άκουσμα της φράσης «Πολεμική Αεροπορία» οι περισσότεροι σκέφτονται την εικόνα ενός μαχητικού αεροσκάφους
με το χειριστή του, στον αέρα. «Η αιχμή του δόρατος» βέβαια
είναι οι «ιπτάμενοι».
Για να βρεθεί όμως στον αέρα ένα αεροπλάνο ή ελικόπτερο,
πρέπει νωρίτερα να ακολουθηθούν κάποιες άλλες διαδικασίες,
στις οποίες εμπλέκονται πολλοί περισσότεροι από τον αριθμό
του πληρώματος ενός αεροπλάνου. Είναι αυτοί που τους
ονομάζουμε «αφανείς ήρωες».
Για να γίνω συγκεκριμένος:
Η τήρηση της ετοιμότητας και της υψηλής διαθεσιμότητας
των αεροσκαφών ή των ελικοπτέρων οφείλεται στους τεχνικούς
όλων των ειδικοτήτων. Είναι αυτοί που μοχθούν επί 24ωρο,
για την επιτυχία όλων των επιχειρήσεων - αποστολών της
Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), σε κάθε Πολεμική, Αερομεταφορική
και Εκπαιδευτική Μοίρα. Είναι αυτοί που συντηρούν προληπτικά
με περιοδικές επιθεωρήσεις τα αεροσκάφη και επιδιορθώνουν
τις εμφανιζόμενες βλάβες. Είναι αυτοί που με επινοήσεις και
βελτιώσεις των διαφόρων συστημάτων των αεροσκαφών και
του εξοπλισμού τους, συμβάλλουν στην ασφάλεια και αυξάνουν
την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΠΑ. Είναι οι τελευταίοι που
αποδεσμεύουν το χειριστή και οι πρώτοι που τον υποδέχονται.
Είναι αυτοί που νοιώθουν την αγωνία, αλλά και την ικανοποίηση
όταν μετά από κάθε πτήση γυρίζουν ασφαλείς οι οικογενειάρχες
χειριστές!!!
Για να τηρηθεί από τους τεχνικούς αυτή η υψηλή διαθεσιμότητα των αεροσκαφών, των ελικοπτέρων, των οχημάτων,
των μηχανημάτων, των RADAR, των εγκαταστάσεων, των
διαφόρων εξοπλιστικών συστημάτων κλπ, θα πρέπει να έχει

Του Κων/νου Π. Αναγνωστάκη
Ασμχου (ΤΜΑ) ε.α. (28ης Σειράς ΣΤΥΑ)
Αντιπρόεδρου ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ & Γραμματέα ΔΣ/ΕΑΑΑ
εξασφαλιστεί η εφοδιαστική υποστήριξη από ανταλλακτικά
αναλώσιμα και μη αναλώσιμα, που κάποιοι έχουν προγραμματίσει ότι θα απαιτηθούν για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων,
τα έχουν αποθηκεύσει και τη συγκεκριμένη στιγμή τα διαθέτουν.
Αυτοί είναι οι εφοδιαστές.
Η εφοδιαστική υποστήριξη των οπλικών συστημάτων θα
πρέπει να καλύπτονται οικονομικά από κάποιους που έχουν
προβλέψει τις παραπάνω απαιτήσεις στους ετήσιους προϋπολογισμούς που συντάσσονται και δεν είναι άλλοι από
τους οικονομικούς.
Πριν την αποδέσμευση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της
Μοίρας, οι χειριστές συμβουλεύονται τους μετεωρολόγους
για τις περιοχές με τα «ύποπτα καιρικά φαινόμενα».
Βρισκόμενο στον αέρα το αεροπλάνο, άμεσα καθοδηγείται
και κατευθύνεται (μέσω των radars) στον Εθνικό Εναέριο
Χώρο. Είναι οι ελεγκτές αναχαιτίσεων, που ασχολούνται με
την επιτήρηση, με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας,
καθώς και με τα οπλικά συστήματα αεράμυνας.
Για το παραπάνω προσωπικό κάποιοι φροντίζουν τη διατροφή
τους και φυσικά είναι οι μάγειρες των μονάδων.
Για όλους αυτούς που εργάζονται μέσα στις μονάδες, υπάρχουν εκείνοι που φυλάττουν τη μονάδα και δεν είναι άλλοι
από τους άμυνας αεροδρομίων και μονάδων.
Τέλος, πίσω απ’ όλους αυτούς υπάρχουν οι «φύλακες άγ-

της Αεροπορίας , του Στρατού, της Πυροσβεστικής και της
Αστυνομίας , κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα συντονισμού
κοινών δράσεων και σύσφιξης των σχέσεων των Ενώσεων και
Συνδέσμων όχι μόνο σε επίπεδο Εκπροσώπων, αλλά και
απλών μελών. Οι δράσεις θα αφορούν κοινωνικές εκδηλώσεις,
ενημερωτικές ημερίδες, εθελοντισμό, κοινωνική προσφορά
και αλληλεγγύη, διεκδικητικές κινητοποιήσεις, εξασφάλιση
εταιρικών εκπτωτικών προσφορών, κλπ Με την κίνηση αυτή
επιδιώκεται στην πράξη η υλοποίηση του «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ
ΕΝΩΣΕΙ» και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε στην
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.00 ,στα
Γραφεία του Παραρτήματος θα πραγματοποιηθεί ειδική ανοικτή
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία θα
παρουσιαστεί απολογιστικά το έργο κατά το παρελθόν έτος
2016 και οι προγραμματισμένες δράσεις και επιδιώξεις για το
έτος 2017. Καλούνται τα Μέλη μας να συμμετάσχουν μαζικά
στην συνεδρίαση αυτή και να καταθέσουν και τις δικές τους
παρατηρήσεις και προτάσεις, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή οργάνωση και λειτουργία του Παραρτήματος, προς το
συμφέρον όλων των Μελών.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στα πλαίσια της αναβάθμισης της ιστοσελίδας του Παραρτήματος www.eaaathess.gr, ώστε αυτή να γίνει περισσότερο
χρηστική από πλευράς περιεχομένου και δομής και ελκυστική
από πλευράς εμφάνισης, το Δ.Σ. προσκαλεί και παρακαλεί
όποιο μέλος έχει τις απαραίτητες γνώσεις και διάθεση εθελοντικής συνεργασίας, να επικοινωνήσει με τον Γραμματέα
του Παραρτήματος κ. ΜΥΛΩΣΗ, 2310264459, 2310261321,
6936628038

γελοι» Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι πριν από την απογείωση ενός
αεροσκάφους, λαμβάνει χώρα μια σειρά εργασιών από μία
ανθρώπινη αλυσίδα, ώστε το τελευταίο να βρεθεί στον αέρα
σύντομα και προπάντων με ασφάλεια. κάτω από αντίξοες
συνθήκες, προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη διαθεσιμότητα
των ιπτάμενων μέσων και του επίγειου εξοπλισμού.
Ένας όγκος εργασιών που φαίνεται ατελείωτος, που όμως
αυτοί οι αφανείς ήρωες φέρνουν πάντα εις πέρας!!!
Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί «ηγέτες», ας μη «πειραματίζονται»
με τους εκάστοτε νόμους που «φέρνουν» και να μη σπέρνουν
το διχασμό στο προσωπικό της. Να μην παραβλέπουν ότι
χωρίς ομοψυχία, ενότητα, αφοσίωση στο καθήκον, πειθαρχία,
συναδελφικότητα, αμοιβαιότητα, πνεύμα αυτοθυσίας, υψηλό
φρόνημα και ηθικό ΔΕΝ μπορεί να διασφαλιστεί η απαραίτητη
διαθεσιμότητα, η ανάλογη επιχειρησιακή εκμετάλλευση και
αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων, για την προάσπιση της ελευθερίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας
της πατρίδας μας, όταν τριγύρω μας ηχούν σειρήνες πολέμου…!!!
….Και επειδή, γενικότερα η πολιτική ηγεσία, έχει καταρρακώσει
σε μεγάλο βαθμό το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά
καιρούς, με αλλοπρόσαλλους χαρακτηρισμούς όπως «αντιπαραγωγικοί», «αυτιστικοί», καθώς και με τις μειώσεις των
μισθών τους κατά 55-60 %.....ας προσέξει (η πολιτική ηγεσία),
γιατί ποτέ δεν είναι αργά να διορθώσει τις αδικίες που έχουν
υποστεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτά τα οποία
δεν πτοήθηκαν και δεν πτοούνται. Αυτά τα οποία συνέχισαν
και συνεχίζουν να προσφέρουν αγόγγυστα τα μέγιστα στην
πατρίδα μας….!!!

Σύνδεσμος Αποστράτων ΕΝ. ΔΥΝ. και ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νομού Φωκίδος
Εκδήλωση του Συνδέσμου με ομιλία του μέλους του Δ.Σ. Δρος Ιωάννη Μαναίου

Τ

ην Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, ο Σύνδεσμός μας πραγματοποίησε ομιλία στο φιλόξενο Πνευματικό Κέντρο της
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών της Αεροπορίας μας, με
ομιλητή το μελος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Υποστράτηγο (ΥΓ)
ε.α. νευρολόγο-ψυχίατρο Δρ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΑΙΟ με θέμα “Η
συμπτωματολογία
της παρακμής και
η επανίδρυση του
Κράτους”.
Εκ του αποτελέσματος έγινε αντιληπτό, ότι το θέμα

ήτο επίκαιρο και ενδιαφέρον και εμπλούτισε τις γνώσεις των
ακροατών και τους επέλυχε αρκετές απορίες.
Την εξειδικευμένη αυτή ομιλία του γνωστού ειδικού αγορητή
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΙΟΥ παρακολούθησαν αρκετοί συνάδελφοι από τις Ένοπλες
Δυνάμεις και τα Σώματα
Ασφαλείας, με παρουσία
του εκλεκτού προέδρου
των Αποστράτων της Αεροπορίας Αντιπτέραρχου
(Ι) ε.α. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΒΒΟΥΡΗ, ως και λοιπών φίλων
του Συνδέσμου.

Αρχικά ως πρόεδρος του
ανωτέρω Συνδέσμου, είχα
την ευκαιρία, αλλά και την
υποχρέωση να ενημερώσω
εν συντομία το ακροατήριο
για την ύπαρξή του και τις δραστηριότητές του.
Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος, στον ομιλητή, ο οποίος
μας έκανε εντυπωσιακή ανάλυση όλων των πλευρών του
σπουδαίου αυτού θέματος.
Παναγιώτης Παπαδάκης
Υπτχός ε.α.
Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αποστρ. ΕΝ. ΔΥΝ. & ΣΩΜ. ΑΣΦ. Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ
και Α’ Αντιπρόεδρος ΑΑΚΕ

HτΑ
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κοινωνικά
Επικήδειοι λόγοι

Δεν είναι πια μαζί μας
•Ασμχος (ΤΕΦ) Ηλίας Λιακάκος
Γεννήθηκε το 1935 στο Γύθειο Λακωνίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (7η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1985.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
μίας κόρης. Η κηδεία έγινε στις 14-12-2016
στο Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου του Κοιμητηρίου Παλαιού Φαλήρου.
•Σμχος (ΤΜΜ) Αλέξιος Μπίθας
Γεννήθηκε το 1941 στη Καλλιθέα Ολυμπίας
Ηλείας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1961
(13η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1996.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών.
Η κηδεία έγινε στις 16-12-2016 στον Ιερό
Ναό Αγίου Βασιλείου του Κοιμητηρίου Βύρωνα.
•Επγος (ΥΥΔ) Αθανάσιος – Κύριλλος Κορρές
Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1956 (ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1996.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
μίας κόρης. Η κηδεία έγινε στις 23-12-2016
στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Κοιμητηρίου Βύρωνα.
•Σμχος (ΥΥΠ) Χρήστος Ντόγας
Γεννήθηκε το 1953 στο Λιμνότοπο Ν. Κιλκίς.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1974 (19η ΣΥΔ)

και αποστρατεύθηκε το 2009.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών.
Η κηδεία έγινε στις 24-12-2016 στον Ιερό
Ναό Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας.
•Ασμχος (ΤΟΠ) Νικόλαος Παπαδάκης
Γεννήθηκε το 1957 στην Πηγή Τρικάλων.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1976 (28η ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων. Η
εξόδιος ακολουθία έγινε στις 3-1-2017 στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων και η
ταφή στο Κοιμητήριο Πηγής Τρικάλων.
•Επγος (ΤΥΜ) Παναγιώτης Πραματιώτης
Γεννήθηκε το 1940 στην Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1961
(13η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1987 με
το βαθμό του Επγου.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός παιδιού.
Η ταφή έγινε την 22α Ιανουαρίου 2017 στο
Κοιμητήριο του Αγίου Ιωάννου στο Πρασέ
Χανιών.
•Ασμχος (ΤEA) Σωτήριος Θανασάς
Γεννήθηκε το 1935 στο Ριολό Αχαΐας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954 (6η ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 3-1-2017
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άνω πόλης

Πατρών και η ταφή του στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών.

Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Ποιμενικού
Ορεστιάδας.

•Επγος (ΥΥΟ) Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Γεννήθηκε το 1947 στο Αυλάκι Φθιώτιδας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1967 (13η ΣΥΔ)
και αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου. Η
εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 9-1-2017 στο Κοιμητήριο Γλυφάδας.

•Ασμχος (ΤΜΑ) Γεώργιος Μπακρατσάς
Γεννήθηκε το 1936 στη Μαγούλα Καρδίτσας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (8η ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1991.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών.
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 16-1-2017
στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στη Χαλεπά
Χανίων και η ταφή του στο εκεί Κοιμητήριο.

•Ταξχος (Ο) Χρήστος Λαλιώτης
Γεννήθηκε το 1924 στην Παρασκευή Αχαΐας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1945 (με διαγωνισμό) και αποστρατεύθηκε το 1976.
Ήταν παντρεμένος πατέρας μίας κόρης και
ενός γιου. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις
10-1-2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου
(Πεδίο του Άρεως).
•Ανθσγός (ΤΜΑ) Δημήτριος Τριαντάφυλλος
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 11-1-2017 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως
στο 3ο στο Κοιμητήριο Νίκαιας.
•Σμχος (ΕΑ) Χαράλαμπος Σολομωνίδης
Γεννήθηκε το 1968 στο Διδυμότειχο. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1986 (17η ΕΑ/ΣΙ) και
αποστρατεύθηκε το 2013.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία
και η ταφή του έγινε στις 15-1-2017 στον

•Σμχος (ΤΜΑ) Ιωάννης Τετραδάκος
Γεννήθηκε το 1936 στη Μυρσίνη Γυθείου.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (6η ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος πατέρας τριών παιδιών.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή έγινε στις
18-1-2017 στο Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου.
•Ασμχος (ΤΜΑ) Σωτήριος Ανδριόπουλος
Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1978 (30η ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 2011.
Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία
και η ταφή έγινε στις 20-1-2017 στον Ιερό
Ναό Αγίων Πάντων στους Αρμενιούς Κυπαρισσίας.

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

Ευχαριστήριο

Θερμά Συγχαρητήρια - Παράδειγμα προς μίμηση
Οι αγαπητοί συνάδελφοι ε.α. Δημ.
Παπαγιανακόπουλος και Κων/νος Ματσούκας Μηχ. της 2ας ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΧΑ (910-1950) έλαβαν μέρος για έκτη συνεχή
χρονιά στον 34ο αυθεντικό Μαραθώνιο
Αθηνών, δρόμο 5χλμ. στις 13 Νοεμβρίου
του έτους 2016 και τερμάτισαν με επιτυχία. Οι μοναδικοί άνω των 85 ετών

από 15.600 άτομα που έλαβαν μέρος.
Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν και
στο μέλλον.
(Σημ. Το περπάτημα και η γυμναστική
προσθέτουν χρόνια ζωής στους ηλικιωμένους).
Ματσούκας Κ.

Ευχαριστήριο
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι
κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή
μου επιθυμώ να εκφράσω
από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ κατά πρώτον στο
Διοικητή του 251 ΓΝΑ, Ταξχο
(ΥΙ) κ. Χατζηγεωργίου Δημήτριο και αυτό για δύο λόγους:
Αφενός επειδή ανταποκρίθηκε αμέσως, σε σχετική παράκλησή μου, δεχόμενος να
νοσηλευτεί στις 28/12/2016
στο εν λόγω νοσοκομείο,
παρότι δεν το εδικαιούτω,
συνάνθρωπός μας, του οποίου η ζωή βρισκόταν σε μέγιστο κίνδυνο, γι αυτό άλλωστε και παρέμενε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Από τον
κίνδυνο αυτό δυστυχώς κατέληξε στις 17/1/2017. Αυτό
και μόνο το γεγονός καθιστά
ακόμα πιο αξιέπαινες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν
καθώς εξ’αρχής η μάχη ήταν
άνιση.
Αφετέρου διότι με τη στάση του αυτή και την ανθρωπιά του απέδειξε περίτρανα
ότι το ήθος, η αξιοπρέπεια
του, ο σεβασμός του για το
συνάνθρωπο και ο όρκος του

στον Ιπποκράτη πέρα και
πάνω από διοικητικά όρια
παραμένουν αναλοίωτα,
όσος χρόνος και αν έχει περάσει και όσα αξιώματα και
αν έχει καταλάβει από τη
στιγμή, που τον έδωσε. Ο
ζήλος του να προσφέρει τον
καθιστά παράδειγμα προς μίμηση και εγώ προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να τον
ευχαριστήσω και πάλι.
Επιπροσθέτως, θεωρώ
υποχρέωση μου να ευχαριστήσω ολόψυχα το διοικητή
της ΜΕΘ Σμχο (ΥΙ) κ. Ανθόπουλο Γεώργιο και όλο το
προσωπικό της ΜΕΘ, καθώς
επίσης και το διευθυντή της
Α’ Χειρουργικής Κλινικής Σμχο
(ΥΙ) κ. Παπαδημητρόπουλο
Κων/νο και τον Ασμχο (ΥΙ) κ.
Παντιά Χρήστο για τον επαγγελματισμό και το αίσθημα
υψηλής ιατρικής ευθύνης,
που επέδειξαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων
τους και την ακούραστη προσπάθεια τους να απαλύνουν
τον ανθρώπινο πόνο, όπως
διεφάνη στο εν λόγω περιστατικό.
Υποπτέραρχος (Μ)
Μιχαήλ Μακρόπουλος

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε
να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 251 ΓΝΑ, για την άρτια ιατρική περίθαλψη και την αδιάκοπη ηθική
και ψυχολογική στήριξη που μας παρείχε,
κατά την διάρκεια της μακροχρόνιας
νοσηλείας του πατέρα μας, Κωνσταν-

Ανθρώπινες σχέσεις

τίνου Ασημακόπουλου, Σμηνάρχου Ε.Α.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Διευθυντή
της Πνευμονολογικής Κλινικής κ. Σκουφάρα, τον θεράποντα ιατρό κ. Δουγλεράκη.
Μαρία και Γιούλη
Ασημακοπούλου

Γεώργιος Αθ. Καμποσιώρας, Σμήναρχος ε.α.

Οι ανθρώπινες σχέσεις, από καταβολής κόσμου,
ακολουθούν εξελικτική πορεία προόδου.
Το πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο
καθοριστικό είναι της προόδου κριτήριο.

Το ιδιαίτερα ευχάριστο κοινωνικό κλίμα,
ευνοεί τη διαπροσωπική επικοινωνία.
Σε πνεύμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού,
δημιουργεί πλαίσια θεμιτού ανταγωνισμού.

Ανάλογα με την πνευματική καλλιέργεια,
αναπτύσσεται η αλτρουιστική ωφέλεια,
ως προϊόν εσωτερικής-ψυχικής γαλήνης
και μια παρορμητικής πηγαίας καλοσύνης.

Όταν ο άνθρωπος ψηλαφίσει τον εαυτό του
και αφουγκραστεί προσεχτικά το συνάνθρωπό του,
θ’ ακούσει, σε φιλικό τόνο, το γνωστό ρητό:
«Κράτα με να σε κρατώ ν’ ανεβούμε στο γκρεμό».

Ένας άνθρωπος που έχει κοινωνική αγωγή,
προσεγγίζει το συνάνθρωπό του με τη λογική.
Συνεργάζεται πάντοτε μαζί του αρμονικά,
έστω και εάν πορεύεται ανταγωνιστικά.

Ο θωρακισμένος με την αρετή χαρακτήρας,
των ανθρώπινων σχέσεων είναι μέγας σωτήρας,
γιατί, με το παράδειγμά του, ορθολογίζει
και τις ενδεχόμενες έριδες παραμερίζει.

Ανέκαθεν η εξασφάλιση ζωτικού χώρου,
δημιουργούσε προστριβές στις σχέσεις του ανθρώπου.
Η επιτακτική ανάγκη της επιβίωσης,
οδηγούσε συνήθως σε καταστάσεις σύγκρουσης.

Μία ευγενική και ευπρεπής συμπεριφορά,
κινείται σε στέρεη πολιτιστική τροχιά
όταν στοχεύει σ’ ευρύτερο κοινωνικό φάσμα,
λαμπυρίζοντας, σαν χρυσός, στης φωτιάς την κάψα.

Η θέσπιση Κανόνων στις κοινωνικές λειτουργίες,
περιόρισε τις προσωπικές αντιδικίες
και άφησε περιθώρια νέας προσέγγισης,
σ’ επίπεδο αγαθής-ψυχικής επένδυσης.

Όταν στο χώρο της οικογένειας ή εργασίας,
της εκπαίδευσης ή της Δημόσιας Υπηρεσίας,
φυσάει άνεμος χαράς και αισιοδοξίας
σημάδι είναι διαπροσωπικής ευεξίας.

Οι ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη κοινωνία,
προσπαθούν να καθιερώσουν τη φιλαλληλία
ως την υπέρτατη πολιτιστική αξία,
που θα συμβάλλει στην ειρηνική συνεργασία.

Αντίθετα μία περιφρονητική ματιά,
απόμακρη και αποκρουστική συμπεριφορά,
δημιουργεί στρεβλές προσωπικές διασυνδέσεις
και εντεύθεν αντιπαραγωγικές διαθέσεις.

Η καθιερωμένη κοινωνική αντίληψη,
της αλληλεγγύης επικαλείται τη στήριξη.
Αυτή μπορεί να είναι προσωπική και πηγαία
ή υποχρέωση του αρμόδιου φορέα.

Κατά τις διεκδικητικές επιδιώξεις,
την κατανόηση θα πρέπει πρώτα να δώσεις.
Σε περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης
υποχωρείς, περιορίζοντας τις απαιτήσεις.

Οι προσωπικές και κοινωνικές διεργασίες,
που μηδενίζουν ή περιορίζουν αδικίες,
οικοδομούν υγιείς ανθρώπινες κοινωνίες
με μέλη ευτυχή που γεύονται επιτυχίες.

Με την ψυχή σου γεμάτη φως, χαρά κι ελπίδα,
περίσσευμα καρδιάς προσφέρεις στην κοινωνία,
όταν έχεις τη δημιουργική σου παρουσία
εκεί που τη χρειάζεται πραγματικά η Πατρίδα.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

Ο «Σουλτάνος», οι άλλοι, και εμείς
Έ

χουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από το γράψιμο του προηγούμενου σχετικού άρθρου (που δημοσιεύθηκε τον Νοε
2016) και έχουν μεσολαβήσει σημαντικά γεγονότα στην περιοχή
μας αλλά και διεθνώς, που αναφέρονται πιο κάτω, και που
ίσως έχουν τις επιπτώσεις τους και σε μας. Ο «Σουλτάνος» έχει
σχεδόν σε όλα συμμετοχή – θετική ή αρνητική, που οπωσδήποτε
συντηρεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Η πολιτική ρευστότητα
σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στο τοπικό της
περιοχής μας είναι εξαιρετικά μεγάλη. Εχουμε
λοιπόν:
Την εκλογή του ρεπουμπλικανού Τράμπ ως
νέου Προέδρου των ΗΠΑ, που θα διαδεχθεί τον
Ομπάμα. Η ρητορική του υπέρ του μεγαλείου
των ΗΠΑ (make America great again) και το ότι
αυτός στερείται πολιτικών εμπειριών στο τοπικό
επίπεδο αλλά και διεθνώς, είναι άγνωστο ποιές
επιπτώσεις θα έχει. Επί πλέον οι διασυνδέσεις
του με Πούτιν αλλά και με Ερντογάν, δεν είναι
σαφές πώς θα εκφραστούν στην πολιτική του
αυτή στην περιοχή μας και ποιές ιδιαίτερες συνέπειες θα έχουν σε μας.
Η Συνάντηση του Ερντογάν με τον Αλβανό
ομόλογό του στην Αγκυρα σε τί απέβλεπε; Τί είπαν και τί
κρύβεται πίσω από αυτή, που ενδεχόμενα στοχεύει στο να
βλάψει τη Χώρα μας μακροπρόθεσμα, βάζοντάς την στη μέση;.
Αλλωστε είναι γνωστές οι αρνητικές για τη Χώρα μας θέσεις και
δηλώσεις του προς Βορρά γείτονα για την Ήπειρο μας και τους
Τσάμηδες.
Μεταναστευτικό – Προσφυγικό και απειλές Ερντογάν ότι θα
πνίξει την Ευρώπη ανοίγοντας τις πόρτες της Τουρκίας, αν δεν
γίνουν αυτά που θέλει. Και βέβαια οι πρώτοι που θα υποστούμε
αυτές τις συνέπειες είμαστε εμείς.
Συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν καθώς και επί
μέρους Συμφωνία Ρωσίας και Τουρκίας για το Συριακό και τον
εμφύλιο εκεί, τί κρύβουν κατά βάθος;; Αξίζει να σημειωθεί ότι
σχεδόν δύο μήνες πριν βρέθηκαν αντιμέτωποι Ρωσία και Τουρκία
«με το δάχτυλο στη σκανδάλη» εξ αιτίας των προστριβών στα
βόρεια της Συρίας και της κατάρριψης από τους Τούρκους
ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους. Να θυμίσουμε την ήπια αντίδραση της Ρωσίας, όταν πρόσφατα εκτελέστηκε ο Ρώσος Πρέσβυς στην Αγκυρα από πρώην Τούρκο αστυνομικό και μάλιστα
της φρουράς του Ερντογάν. Επίσης ότι η μόνη ουσιαστικά χώρα
που στήριξε όλο τον καιρό Ασαντ ήταν η Ρωσία, εις πείσμα
όλων των άλλων, μαζί και της Τουρκίας, ενώ πρόσφατα προστέθηκε η Κίνα και το Ιράν στους υποστηρικτές του Ασαντ.
Τώρα πως βρέθηκαν Τουρκία και Ρωσία μαζί και γιατί;;
Επιθέσεις του «Σουλτάνου» κατά της ελευθερίας της έκφρασης,
των ΜΜΕ, των επιχειρηματιών, δικαστών, υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ που δεν τον λιβανίζουν και οι συλλήψεις, διώξεις,
φυλακίσεις δεκάδων χιλιάδων που ακολούθησαν και συνεχίζονται.
Ισλαμικό Κράτος και Κούρδοι. Πρόσφατη δήλωσή του Ερντογάν
ότι απειλή για την Τουρκία δεν αποτελούν αυτοί αλλά το
Χαλέπι, η Κύπρος, τα Βαλκάνια (αλήθεια ποιοί από τα Βαλκάνια
τον απειλούν, αφού με τη ΦΥΡΟΜ και ιδιαίτερα με την Αλβανία
τα έχει καλά;;). Αντίθετα η αντιπολίτευση του θύμισε (κάπως
αργά βέβαια) ότι ο ίδιος στήριζε όλα αυτά τα χρόνια και ενίσχυε
με κάθε τρόπο το Ισλαμικό Κράτος, που είναι πραγματικό
γεγονός, κάτω από τη μύτη και την αρχική αδιαφορία της
Δύσης, γιατί αυτή ήθελε να «ρίξει» τον Ασαντ της Συρίας.
Βαρειά σκιά σε όλη την Τουρκία από πληθώρα τρομοκρατικών
χτυπημάτων με μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών, που γίνονται από τρομοκράτες και που την ευθύνη αναλαμβάνει είτε
το Ισλαμικό Κράτος είτε οι Κούρδοι, με πιο σημαντικά αυτά της
Πόλης και της Αγκυρας, καθώς και της εκτέλεσης σε ζωντανή
κάλυψη του Ρώσου πρέσβυ στην Αγκυρα. Παράταση της κατάστασης συναγερμού στην Τουρκία, λόγω αυτών των αλληλεπάλληλων χτυπημάτων και της γενικευμένης αποσταθεροποίησης.
Φραστικές απειλές Ερντογάν για τα νησιά του Αιγαίου, με επίκληση της Συνθήκης της Λωζάνης, αλλά περιέργως πως και της
δυσμενούς για την Τουρκία αλλά καταργημένης Συνθήκης των
Σεβρών. Στις απειλές για τα νησιά μας τον ακολούθησε και ο
αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης (του κεμαλικού κόμματος), που δεν ήθελε να φανεί ότι υστερεί έναντι του Ερντογάν
σε εθνικιστικές ανιστόρητες κορώνες.
Το κερασάκι στην τούρτα, η γνωστή από τεσσαρακονταετίας
και πλέον δημιουργία κλιμακούμενης έντασης στο Αιγαίο με
ασκήσεις, με παραβιάσεις στη θάλασσα και στον αέρα, με δεσμεύσεις περιοχών, προκλήσεων σε θερμά επεισόδια κλπ.
Η πρόσφατη προσάραξη τουρκικού πλοίου σε ελληνική νησίδα
του Αιγαίου, το οποίο σημειωτέον μετέφερε ειδικό οπλισμό
(ραντάρ κατευθυνσης όπλων και κατευθυνόμενα όπλα), περίπτωση παρόμοια με εκείνη που προκάλεσε την κρίση στα Ιμια.
Φραστικές διεκδικήσεις νησιών του Αιγαίου από κάθε σημαντικό
κρατικό και κοινοβουλευτικό παράγοντα, με χάρτες και τουρκικές
σημαίες στα νησιά μας και με προβολή ανιστόρητων θέσεων
εναντίον μας.
Ατζέντα φωτιά για το Κυπριακό και την αναμενόμενη συνάντηση
κορυφής, ενώ στο μεταξύ οι πολλές επαφές σε υψηλό επίπεδο
δείχνουν ότι ενδέχεται να έχουμε μία από τα ίδια, δηλαδή μη
λήψη απόφασης και διατήρηση του καθεστώτος στην Κύπρο,
που ευνοεί την Τουρκία, λόγω απαραδέκτων αξιώσεων των
Τουρκοκυπρίων (λέγε καλλίτερα των Τούρκων). Επίσης είχαμε

Γράφει ο
Περικλής Ηρ. Κοντοδιός
Υποπτέραρχος (Τ) εα
απαξιωτικά σχόλια από μέρους του Ερντογάν για τη σημαία
της Κύπρου και για τους Κύπριους πολιτικούς,
λέγοντας μεταξύ των άλλων ότι δεν υπάρχει
ενιαία σημαία που να εκφράζει και τους Τουρκοκύπριους, γιατί δεν υπάρχει ενιαία Κύπρος και
επομένως η σημαία αυτή πρέπει να αποσυρθεί.
Σε ολα αυτά ήρθε να προστεθεί και το μείζον
θέμα των hot spots, των προσφύγων και μεταναστών από κάθε γωνιά της γης στη Χώρα μας,
που κάποιοι έφυγαν από τις χώρες τους λόγω
των πολεμικών συγκρούσεων, ενώ κάποιοι άλλοι
έρχονται γιατί είτε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
για τοπικές προστριβές είτε για να περάσουν
προς χώρες της Ευρώπης, όποτε ανοίξουν τα
σύνορα και γίνουν δεκτοί από τα Ευρωπαϊκά
Κράτη.
Υπάρχουν πολλοί (και μεταξύ αυτών το BBC)
που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία είναι εξαιρετικά ευάλωτη και
διαιρεμένη. Αλλοι λένε ότι η Τουρκία πάει με τον Ερντογάν
κατά διαβόλου, εξ αιτίας των τεράστιων εσωτερικών της προβλημάτων, την πολιτική αστάθεια, τη γενικευμένη αποσταθεροποίηση και την οικονομία της που χτυπάει αρνητικά ρεκόρ.
Ομως πιστεύω ότι δεν πρέπει να παρασυρόμεθα από όλα αυτά
και να εφησυχάζουμε. Γιατί μπορεί να υπάρξει σκόπιμη και βίαιη
αντίδραση του καθεστώτος και ο κύριος στόχος αυτής να
είμαστε εμείς, απλά και μόνο για να βελτιωθεί το κλίμα στο
εσωτερικό της Χώρας αυτής, καθαρά για εσωτερική κατανάλωση.
Πώς θα το κάνει αυτό; Με δράση κατά των νησιών μας και είναι
πάρα πολλά, στις πρώτες φάσεις με αύξηση των προσφυγικών
ροών, μέχρι να «βουλιάξουν» κατά την προσφιλή και απειλητική
δήλωση του Σουλτάνου. Και αν δεν επιτύχει με αυτό, να
επιδιώξει να αρπάξει νησίδα ή νησίδες – από τις πολλές που
έχουν στοχοποιήσει και ισχυρίζονται ότι είναι τουρκικές (κατά
δήλωση ακόμη και της αντιπολίτευσης στην Τουρκία), κάτι που
θα προκαλέσει αστάθεια σε μας, θα δώσει πόντους στο
εσωτερικό της Τουρκίας και θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το
σημερινό δυσμενές κλίμα που υπάρχει εις βάρος του Ερντογάν.
Οι προθέσεις του Σουλτάνου κατά της Χώρας μας είναι ξεκάθαρες. Νησιά. FIR. Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ. Τα νησιά μας ιδιαίτερα
δεν επιτρέπουν στην Τουρκία να έχει πρόσβαση στην ΑΟΖ και
στα ενεργειακά κοιτάσματα της Μεσογείου. Της βάζουν τη
θηλειά στο λαιμό. Να σημειωθεί ότι ακόμη και μόνο το Καστελλόριζο, που αποτελεί το «κάρφος» στα μάτια της Τουρκίας, ή
μόνο το κατεχόμενο από τους Τούρκους βόρειο τμήμα της Κύπρου, αν αυτό τελικά αποσπασθεί από την Κύπρο και έχει τη
δική του ΑΟΖ, μπορεί να δώσει στο Σουλτάνο τη δυνατότητα να
έχει την πρόσβαση που επιδιώκει στα κοιτάσματα αυτά, εκεί
που σήμερα συμπίπτουν οι ΑΟΖ Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου.
Και εμείς μπροστά σε όλα αυτά, που απειλούν συστηματικά
τα ζωτικά μας συμφέροντα και εδάφη, τί κάνουμε;;;
Τα τελευταία δέκα σχεδόν χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας
εξαθλίωσης σε όλους τους τομείς, οικονομικούς – πολιτικούς –
ιδεολογικούς, με εξαίρεση επί του παρόντος τον χώρο της
Αμυνας, που επίκεντρό τους έχουν τα αρνητικά της οικονομίας
μας. Ανεργία μαστίζει τη Χώρα και ιδιαίτερα τους νέους, ανασφάλιστη εργασία, παραοικονομία, ρολά κατεβασμένα, τεράστια
οικοδομικά συγκροτήματα νεκρά, που άλλοτε έσφυζαν από
ζωή, μισθοί και συντάξεις χαμηλοί, ΦΠΑ στα ύψη, χωρίς να είναι
βέβαιο ότι αποδίδεται τελικά στο Κράτος και πλήρης ουσιαστικά
εξάρτηση από μνημόνια και τον ξένο κορβανά. Ουσιαστικά

είμαστε μία Χώρα υπό διαρκή ξένη οικονομική επιτήρηση, που
επεκτείνεται παντού και που βυθίζει όλο και περισσότερο τους
πάντες και τα πάντα στην απαξίωση, στο τέλμα, στις ατέλειωτες
διαπραγματεύσεις για επίτευξη συμφωνιών για κάποιες δήθεν
αναδιοργανώσεις. Αυτά τα χρόνια καταφέραμε να διώξουμε
πλούτο της Χώρας στο εξωτερικό (ζεστά χρήματα και ζωντανές
επιχειρήσεις), να κινδυνεύουμε με αφελληνισμό μεγάλων επιχειρήσεών μας που λειτουργούν στο εσωτερικό της Χώρας, να
έχουμε αντί για ηρεμία και συγκέντρωση σε στόχους της προαγωγής της ζωής του τόπου, τα απανωτά μνημόνια, να χρωστάμε
για διάφορους λόγους στο δικό μας Δημόσιο (σε ληξιπρόθεσμες
οφειλές) περισσότερα από ενενήντα (90) δις Ευρώ, ενώ έχουμε
καταντήσει ζήτουλες για πάρα πολύ λιγότερα χρήματα από
ξένους φορείς και αντιμετωπίζουμε για αυτό τα κάθε λογής
σκωπτικά σχόλια ξένων παραγόντων, που δεν συνάδουν με την
ιστορία και τα επιτεύγματα της Χώρας μας. Επίσης είναι γνωστό
ότι έχουμε τετρακόσιες (400) και πλέον χιλιάδες νέους μας –
τα δικά μας παιδιά, με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μόρφωσης και
γνώσης, να εργάζονται στο εξωτερικό και να χτίζουν με τον
ιδρώτα τους και να βελτιώνουν ξένες οικονομίες, γιατί εδώ δεν
έβλεπαν φως – δεν είχαν καμία προοπτική, ούτε βέβαια βλέπουν
σήμερα.
Ανάλογες περιστάσεις φαίνεται ότι έζησε η Πατρίδα μας κατά
την χρονική περίοδο λίγο πριν και μετά το 1900, αμέσως μετά
τον αποτυχημένο πόλεμο του 1897 κατά της Αυτοκρατορίας
των Οθωμανών. Οι πληγές από την ταπεινωτική ήττα (τότε πολεμική, σήμερα οικονομική, τουλάχιστον επί του παρόντος)
ήταν ορατές και αισθητές σε όλα τα επίπεδα του εθνικού βίου,
στο πολιτικό, το οικονομικό και το ιδεολογικό. Τα σημάδια της
κρίσης ήταν έντονα παντού. Για αυτό και ο σπουδαίος ποιητής
Κωστής Παλαμάς έγραφε τότε το 1902 «Σβυσμένες όλες οι
φωτιές, οι πλάστρες μες τη Χώρα», ενώ το 1907 έγραψε ότι καταντήσαμε να είμαστε «των Ευρωπαίων περίγελα και των
αρχαίων παληάτσοι» αλλά και «τρισάθλια τα γεράματα, κακόμοιρα
τα νιάτα, που ανθούνε και καρπίζουνε στα ξένα σκλαβωμένα»!!!
Εκείνοι όμως οι Ελληνες βρήκαν το κουράγιο και κατάφεραν
μέσα σε λίγα χρόνια να γεννήσουν τους ήρωες του Μακεδονικού
και Κρητικού αγώνα και να μεγαλουργήσουν στους πολέμους
του 1912-1913, απελευθερώνοντας ελληνικά εδάφη και πληθυσμούς, απλώνοντας την Ελλάδα παντού και κάνοντάς την
υπερήφανη. Αραγε εμείς θα τους μοιάσουμε;; Θα μπορέσουμε
να καταφέρουμε το αυτονόητο; Να ορθοποδήσουμε τη Χώρα,
να μονοιάσουμε και να γίνουμε μια γροθιά, να δημιουργήσουμε
τις προϋποθέσεις για να γυρίσει το επιστημονικό δυναμικό μας
και οι νέοι μας πίσω, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων
μονοιασμένοι πολιτικά, ανορθωμένοι οικονομικά, και να γεννήσουμε εν ανάγκη νέους ήρωες για να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων και των προκλήσεων, όρθιοι και ακλόνητοι στις
απειλές του κάθε «Σουλτάνου», υπερασπιζόμενοι κάθε σπιθαμή
ελληνικού εδάφους, όπως μας το παρέδωσαν και όπως αρμόζει
στην ιστορία της Πατρίδας μας και στους Ελληνες. Ενωμένοι οι
Ελληνες πάντα μεγαλούργησαν και αντιμετώπισαν μεταξύ
πολλών άλλων τους Οθωμανούς, τους Βουλγάρους, τους κομιτατζήδες, τις χώρες του Αξονα στην πρόσφατη ιστορία μας.
Τί λένε επάνω σε αυτό οι πολιτικοί ηγέτες της Χώρας μας, που
στο κάτω – κάτω αυτοί διαχρονικά οι πολιτικοί την έφτασαν στο
σημείο που βρίσκεται σήμερα και που δεν μπορεί να πάει πιο
κάτω, γιατί φαίνεται πως είμαστε κοντά ή πιάσαμε πλέον πάτο.!!
Ιδού η πρόκληση για κάθε ένα από εμάς και για όλους μας !!
Εγερτήριο Σάλπισμα και Σύμπνοια, Ομόνοια, Ομοφωνία και Συναίνεση σε βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη για το καλό και την
ανόρθωση της Χώρας μας καθώς και εκσυγχρονισμός με ύψιστη
ετοιμότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων, για αποτροπή κάθε
πρόθεσης και απόπειρας των γύρω μας να μας θέσουν σε περιπέτειες.

HτΑ
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Το πρόβλημα του εναέριου χώρου του Αιγαίου

Η

ιστορία έχει αποδείξει ότι η Τουρκία, η οποία κατά κοινή
αναγνώριση έχει μια από τις καλύτερες διπλωματίες
στον κόσμο, δεν βιάζεται να υλοποιήσει τους στόχους
της εξωτερικής της πολιτικής. Τους υλοποιεί όταν δημιουργηθούν
οι κατάλληλες συνθήκες. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του
Ισμέτ Ινονού κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας
«Μη βιάζεστε να νικήσουμε τους Έλληνες. Θα τους νικήσουμε
όταν αρχίσουν να αλληλοτρώγονται».
Αναμφιβόλως το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου τον
Ιούλιο του 1974 απετέλεσε την ουρανόπεμπτη ευκαιρία για την
απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο. Η εγκατάλειψη όμως της
Μεγαλονήσου από τη μητέρα πατρίδα με το ηττοπαθές σύνθημα
του Καραμανλή «Η Κύπρος είναι μακράν», το οποίο επακολούθησε,
ήταν εκείνο που ενθάρρυνε τους Τούρκους να ολοκληρώσουν
και να παγιώσουν τον αντικειμενικό στόχο τους, ήτοι να καταλάβουν
το 38% του Κυπριακού εδάφους. Και επειδή τρώγοντας ανοίγει η
όρεξη, έκτοτε προχωρούν ακάθεκτοι στην υλοποίηση και του
άλλου μεγαλεπήβολου στόχου τους, ήτοι της καταλήψεως των
ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
Βασική προϋπόθεση δημιουργίας καταλλήλων συνθηκών για
την υλοποίηση του δεύτερου αυτού τουρκικού στόχου, είναι
φυσικά ο έλεγχος του εναερίου χώρου του Αιγαίου, τον οποίο
λόγω των διάσπαρτων ελληνικών νησιών, το Διεθνές Δίκαιο
εκχωρεί στη χώρα μας. Ο εναέριος χώρος κάθε κράτους εξετάζεται
από δύο πλευρές. Η πρώτη αφορά στην εξυπηρέτηση της
Διεθνούς Αεροπλοΐας και η δεύτερη στον Επιχειρησιακό Έλεγχο,
ο οποίος προασπίζει την εδαφική του ακεραιότητα. Αναλυτικότερα.
α. Ο Εναέριος Χώρος Εξ’ Απόψεως Διεθνούς Αεροπλοΐας.
Η αλματώδης εξέλιξη του αεροπλάνου μετά το τέλος τον
Β’ΠΠ κατέστησε τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης των Παρισίων
αναχρονιστικές. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στη Διεθνή Διάσκεψη
του Σικάγου, τον Νοέμβριο του 1944, κατά τη διάρκεια της
οποίας αποφασίστηκε η ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής
Αεροπορίας (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION – ICAO),
αντικείμενο του οποίου είναι η παροχή ευκολιών δια την ασφαλή,
αποτελεσματική, οικονομική και ταχεία διεξαγωγή των εναερίων
μεταφορών. Για την υλοποίηση του σκοπού του ο ICAO διαμοίρασε
τον παγκόσμιο εναέριο χώρο σε Περιοχές Πληροφοριών Πτήσεων
(FLIGHT INFORMATION REGION), τα γνωστά σε όλους πλέον F.I.R.
Οι περιοχές αυτές είναι γεωγραφικοί χώροι, εντός των οποίων
υπάρχουν συγκεκριμένοι αεροδιάδρομοι, δια των οποίων διακινούνται τα πολιτικά αεροπλάνα από το ένα σημείο στο άλλο και
των οποίων τον έλεγχο ασκεί το κράτος, στο οποίο ανήκουν οι
χώροι αυτοί. Το F.I.R. Αθηνών, ήτοι η περιοχή της οποίας τον
έλεγχο ασκεί η χώρα μας, δια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.), οριοθετείται Δυτικά δια της μέσης γραμμής μεταξύ Κερκύρας και Πρίντεζι της Ιταλίας, Βορείως δια της οροθετικής
γραμμής με την Αλβανία, Σκόπια και Βουλγαρία, Ανατολικά δια
της μέσης γραμμής μεταξύ των τουρκικών ακτών και των
ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και Νότια δια της
γραμμής, η οποία διέρχεται περί τα 60 Ν.Μ. νοτίως της Κρήτης.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ταχεία, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία της διεθνούς Αεροπλοΐας, για κάθε αεροσκάφος
που πρόκειται να πετάξει , τουλάχιστον μισή ώρα προ της απογειώσεώς του, πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία Ελέγχου
Εναερίου Κυκλοφορίας σχέδιο πτήσεως, στο οποίο περιλαμβάνεται
ο χρόνος απογειώσεως, το ύψος πτήσεως, η διαδρομή, ο προορισμός και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία.
β. Ο Εναέριος Χώρος Εξ’ Απόψεως Επιχειρησιακού Ελέγχου.
Βάσει σχετικής διατάξεως του Βορειοατλαντικού Συμφώνου,
όλα τα κράτη μέλη της Συμμαχίας, πέραν της συλλογικής ασφάλειας την οποία, υποτίθεται, παρέχει η Συμμαχία, «είναι υπεύθυνα
για την ασφάλεια του λαού τους». Για την εξυπηρέτηση του
ζωτικού αυτού σκοπού ο έλεγχος του εναερίου χώρου του
Αιγαίου ανήκει στον Έλληνα Διοικητή Αεραμύνης, ήτοι στον
Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ). Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή
Εγκαίρου Προειδοποιήσεως υπ’ αριθ. 41, τον επιχειρησιακό
έλεγχο της οποίας ασκεί ο Αρχηγός του ΑΤΑ, μέχρι τον Νοέμβριο
του 1967 περιλάμβανε τον εθνικό και διεθνή εναέριο χώρο του
Αιγαίου, μέχρι του γεωγραφικού μήκους 26,30 Α, ήτοι του μεσημβρινού ο οποίος διέρχεται από το ανατολικό άκρο της Λέσβου,
μεταξύ Σάμου και Ικαρίας και καταλήγει μεταξύ Κρήτης και Κάσου.
Όπως μπορούμε να δούμε στο χάρτη , από την οριοθέτηση
αυτή τα ελληνικά νησιά Κάρπαθος, Σάμος, Κως και Ρόδος από
συμμαχικής επιχειρησιακής απόψεως ανήκαν τότε στη δικαιοδοσία
του Τούρκου Διοικητού Αεραμύνης. Τούτο βεβαίως ουδόλως σήμαινε, ότι τα τουρκικά αεροσκάφη, σε μη εμπόλεμο κατάσταση,
μπορούσαν να αλωνίζουν πάνω απ’τα νησιά αυτά, χωρίς να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ελλάδος. Φυσικά η παμπόνηρη
ανατολίτικη διπλωματία της γείτονος, εκμεταλλευόμενη το
γεγονός αυτό, με στόχο να σπάσει το απαραβίαστο του εθνικού
εναερίου χώρου της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια της ΕλληνοΤουρκικής κρίσεως, τον Νοέμβριο του 1967, παραβίασε τον
ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, δια Σμήνους μαχητικών αεροσκαφών, στην περιοχή της Δωδεκανήσου.
Τότε όμως τα πράγματα δεν ήταν όπως σήμερα, που τα
τουρκικά F-16 πετούν, συχνότερα των ελληνικών, επάνω από τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου . Αμέσως μετά το περιστατικό ο
τότε Διοικητής Αεραμύνης Αρχηγός του ΑΤΑ, αείμνηστος Πτέραρχος
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, ένας εξαίρετος, γενναίος και χαρισματικός στρατιωτικός ηγέτης, ο οποίος απεδήμησε πρόσφατα
σε ηλικία 100 ετών, απέστειλε στις Τουρκικές, αλλά και τις
Νατοϊκές Αρχές, τελεσίγραφο, με το οποίο προειδοποιούσε, ότι
«από της 6ης πρωινής της επομένης κάθε παραβίαση του ελληνικού
εθνικού εναερίου χώρου θα αντιμετωπίζεται δυναμικώς».
Το τελεσίγραφο είχε άμεση επίδραση στις Νατοϊκές Αρχές,
ώστε πριν καν την εκπνοή του ο Διοικητής του 6th ATAF Αμερικανός
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Γεωργίου Β. Κασσαβέτη
Τέως Κυβερνήτου Ολυμπιακής Αεροπορίας
Πτέραρχος Tipton να επισκεφθεί τη Λάρισα και να διαβεβαιώσει
αυτοπροσώπως τον Πτέραρχο Αναγνωστόπουλο, ότι παραβίαση
του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου δεν θα επαναληφθεί.
Πράγματι η δυναμική αυτή ενέργεια της Ελλάδος είχε διττό αποτέλεσμα. Αφ’ ενός μεν να μετατεθούν τα
όρια της περιοχής υπ’ αριθ. 41 του ΝΑΤΟ ανατολικότερα, ώστε να συμπίπτουν με τα όρια
του FIR Αθηνών, αφ’ ετέρου δε να σταματήσει
κάθε παραβίαση. Δυστυχώς η συμπεριφορά
αυτή έμελλε να εξελιχθεί σε καθημερινή πρακτική μετά την μεταπολίτευση, συνεπεία της
ηττοπάθειας όλων ανεξαιρέτως των ελληνικών
κυβερνήσεων, οι οποίες ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την άσκηση και τη νομή της
εξουσίας και αδιαφορούν παντελώς για το
κύρος, την αξιοπρέπεια και το γόητρο της
χώρας.
Ο Αντικειμενικός Στόχος
και οι Μεθοδεύσεις της Τουρκίας.
Κατ’ αρχήν δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να κατανοήσει κανείς τον απώτερο
στόχο της Τουρκίας, διότι αυτός είναι διαχρονικός και αποκαλύπτεται από τις κατά καιρούς
δηλώσεις των πολιτικών ηγετών της. Δειγματοληπτικά αναφέρομε
μερικές απ’ αυτές. Την 3.6.1974 ο τότε Υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας Τουράν Γκιουνές, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
CUMHURIET είχε δηλώσει τα εξής. « Ο θαλάσσιος πυθμένας του
Αιγαίου, ως και τα νησιά που βρίσκονται στην παραλία της
ηπείρου είναι επέκταση της Μικράς Ασίας». Έξι ημέρες αργότερα
ο Αρχηγός της τουρκικής αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και επτά
φορές πρωθυπουργός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ δήλωνε στην εφημερίδα MILLIET, ότι « Οι Τούρκοι και οι Έλληνες εκτιμούν την αξία
της ειρηνικής και φιλικής συνυπάρξεως. Η διαφωνία εδημιουργήθη,
διότι τα νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται πολύ πλησίον της
Τουρκίας ανήκουν στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία… Τα νησιά
αυτά αποτελούν μέρος της Ανατόλια και επί αιώνες ανήκαν εις
το κράτος, το οποίο ασκούσε κυριαρχικά δικαιώματα επί της Ανατόλια».
Ενδεχομένως θα εχρειάζοντο πολλές σελίδες χαρτιού για να
καταγράψουμε τις κατά καιρούς δηλώσεις των Τούρκων πολιτικών,
οι οποίοι μας προειδοποιούν, σε ανύποπτο χρόνο, για το τι έχουν
στο μπροστινό – όχι στο πίσω - μέρος του κεφαλιού τους. Ως εκ
τούτου θα περιοριστούμε στις πρόσφατες δηλώσεις του σημερινού
προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες αποκαλύπτουν πλήρως ότι οι στόχοι της Τουρκίας είναι πάγιοι και
διαχρονικοί. «Με τη Συνθήκη της Λωζάνης - δήλωσε ο κ. Ερντογάν
στις 16.9.2016 - δώσαμε στους Έλληνες τα νησιά, που αν
φωνάξεις από τις ακτές του Αιγαίου θα ακουστείς απέναντι. Είναι
αυτό νίκη; Όσοι κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
στη Λωζάνη δεν εκμεταλλεύτηκαν τη Συνθήκη αυτή. Και επειδή
αυτοί δεν την εκμεταλλεύτηκαν, δυσκολευόμαστε σήμερα εμείς».
Κατόπιν των ως άνω αποκαλυπτικών δηλώσεων δεν νομίζουμε
να υπάρχει Έλληνας που να αμφισβητεί το διαχρονικό στόχο της
Τουρκίας, που δεν είναι άλλος από τη διαρπαγή των ελληνικών
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου Λήμνου, Σάμου, Λέσβου, Κω,
Ρόδου. Βεβαίως η υλοποίηση του στόχου αυτού δεν είναι απλή
υπόθεση, διότι η Ελλάδα, παρά τα οικονομικά της προβλήματα,
δεν είναι η ψωροκώσταινα του προπερασμένου αιώνα. Και αυτό
το γνωρίζει κάλλιστα η τουρκική διπλωματία. Αυτός είναι ο λόγος
που από το 1974 προσπαθεί να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, οι οποίες σε βάθος χρόνου θα διευκολύνουν την
υλοποίηση του στόχου. Προς το σκοπό αυτό η Τουρκία προβαίνει
στα εξής:
α. Αμφισβητεί το εύρος των 10 Ναυτικών Μιλίων του εθνικού
εναερίου χώρου της χώρας μας, το οποίο έχει καθιερωθεί με το
από 6 Μαρτίου 1931 Προεδρικό Διάταγμα και το οποίο αναγνώριζε
αδιαμαρτύρητα επί 44 συναπτά χρόνια.
β. Εκμεταλλευόμενη το νομικό κενό των διατάξεων του ICAO,
για τα στρατιωτικά αεροσκάφη, αρνείται να υποβάλλει σχέδιο
πτήσεως για τα εισερχόμενα σχεδόν καθημερινά στο ελληνικό
FIR τουρκικά μαχητικά, τα οποία δεν αρκούνται στην παράβαση
των κανόνων της Εναερίου Κυκλοφορίας, δηλαδή στην μη
υποβολή σχεδίου πτήσεως, αλλά επιβάλλοντας το δίκαιο του
ισχυρού και εκμεταλλευόμενα την ηττοπάθεια της πολιτικής
ηγεσίας της χώρας, να μη προκαλέσει θερμό επεισόδιο και μπει
σε περιπέτειες, παραβιάζουν προκλητικά και τον εθνικό εναέριο
χώρο των 6 Ν.Μ., τον οποίο και η ίδια η Τουρκία δεν αμφισβητεί.
γ. Προφασιζόμενη τον δήθεν περιορισμό του διεθνούς εναερίου
χώρου του Αιγαίου, επιζητεί την κατάργηση των, από τη δεκαετία
του 1950, λειτουργούντων εντός του Αιγαίου Πεδίων Βολής της
Πολεμικής μας Αεροπορίας.
δ. Καθορίζει μονομερώς και αυθαιρέτως περιοχές ασκήσεων,
εντός του διεθνούς εναερίου χώρου του Αιγαίου, πολύ μεγαλυτέρας εκτάσεως της προβλεπομένης, αλλά και της αναγκαιούσης.
ε. Ζητεί επιμόνως επανακαθορισμό των ορίων του FIR Αθηνών.
στ. Απειλεί με πόλεμο (casus belli) τη χώρα μας, σε περίπτωση
που, κάνοντας χρήση των διεθνών διατάξεων του Δικαίου της
Θαλάσσης, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα (Αιγιαλίτιδα Ζώνη)
στα 12 Ν.Μ., παρ’ όλο ότι η ίδια η Τουρκία τα έχει επεκτείνει στα

12 Ν.Μ. και στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο. Ο λόγος είναι
ο εξής. Η επέκταση των Χωρικών Υδάτων στα 12 Ν.Μ. σημαίνει
περιορισμό του διεθνούς θαλασσίου και εναερίου χώρου του
Αιγαίου κατά 50 % περίπου, οπότε τα περιθώρια της αδέσποτης
και ανεξέλεγκτης δραστηριότητος της Τουρκικής Αεροπορίας
περιορίζονται δραστικά.
ζ. Τέλος, η πλέον παράλογος απαίτηση της Τουρκίας είναι ο
καθορισμός ζώνης εύρους 50 Ν.Μ. στο μέσον του Αιγαίου. Τη
ζώνη αυτή επιζητεί η Τουρκία με πρόσχημα τον δήθεν φόβο επιθέσεως εκ μέρους της Ελλάδος. Ο παραλογισμός δε έγκειται
στο εξής. Μια αχανής χώρα με βάθος αμύνης 850 Ν.Μ. και 80 εκ.
κατοίκων, φοβείται την επίθεση και ζητεί ενημέρωση για τα πτητικά μέσα που πρόκειται να πετάξουν πέραν της γραμμής αυτής, από μια μικρή
χώρα με βάθος αμύνης μόλις 250 Ν.Μ. και 11
περίπου εκ. κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων και
των μεταναστών.
Ακόμη ζητεί ενημέρωση για τα πτητικά μέσα
μιας χώρας, τα οποία θα πετάξουν εντός του
δικού της FIR και του δικού της εθνικού εναερίου
χώρου , όταν η ίδια αρνείται πεισματωδώς να
συμμορφωθεί με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα να υποβάλλει σχέδιο
πτήσεως για τα πολεμικά αεροπλάνα της, που
εισέρχονται παρανόμως και μάλιστα πολλές
φορές οπλισμένα, εντός του ξένου γι αυτά FIR
Αθηνών και τα οποία παραβιάζουν συστηματικά
τον εθνικό εναέριο χώρο ενός άλλου κράτους.
Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα.
Εκ των ως άνω αδιαμφισβήτητα προκύπτει, τόσο ο επόμενος
αρπακτικός στόχος της Τουρκίας, όσο και οι μεθοδεύσεις της δημιουργίας καταλλήλων συνθηκών για την υλοποίησή του. Πέραν
όμως των μεθοδεύσεών της στο Αιγαίο, η Τουρκία δημιουργεί
και την κατάλληλη στρατιωτική προετοιμασία για την πραγμάτωση
του στόχου της ανά πάσα στιγμή. Προς το σκοπό αυτό:
α. Έχει συγκροτήσει την IV « Στρατιά του Αιγαίου» με έδρα τη
Σμύρνη , με δύναμη 115.000 ανδρών, ήτοι μεγαλύτερη του συνόλου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ό,τι εκλεκτότερο
διαθέτει ο τουρκικός Στρατός.
β. Έχει τοποθετήσει την πρώτη σε δύναμη Πρώτη Στρατιά της
έναντι των ελληνικών συνόρων στην Ανατολική Θράκη.
γ. Δημιούργησε Αποβατικό Στόλο, ο οποίος είναι εκ των πλέον
αξιόλογων στην περιοχή της Μεσογείου, η πλειονότητα των
σκαφών του οποίου εδρεύει στη Σμύρνη, κατέναντι των ελληνικών
νησιών.
δ. Ανέπτυξε ραγδαίως τα τελευταία χρόνια την Αεροπορική
της Βιομηχανία, η οποία σήμερα είναι σε θέση να κατασκευάζει
τα περισσότερα τμήματα των μαχητικών F-16 της τουρκικής Αεροπορίας.
ε. Τέλος σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου η Τουρκική
Αεροπορία έχει παραγγείλει στις ΗΠΑ περί τα 70 υπερσύγχρονα
αεροσκάφη F-35. Τούτο ευθέως σημαίνει ότι η υπάρχουσα
σήμερα ισορροπία, όσον αφορά την αεροπορική υπεροχή, μεταξύ
της ελληνικής και της τουρκικής Αεροπορίας , μετά την παραλαβή
των αεροσκαφών αυτών ανατρέπεται άρδην υπέρ της δευτέρας.
Το Χρέος της Ελλάδος
Το ερώτημα λοιπόν το οποίο προβάλλει αβιάστως, μετά τα
προαναφερθέντα, είναι το εξής. Πως αντιμετωπίζει η χώρα μας
τη διαφαινόμενη δια γυμνού οφθαλμού εξ’ Ανατολών απειλή; Η
απάντηση είναι απλή. Δεν κάνει τίποτε περισσότερο από την επίκληση της διεθνούς νομιμότητος. Είναι όμως αυτό αρκετό για
την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητος της χώρας; Προφανώς
όχι. Ο θεμελιωτής της ρεαλιστικής πολιτικής Niccolό Machiavelli
έγραφε σχετικά στον « Ηγεμόνα» του τα εξής. « Εάν κάποιος έχει
τη δύναμη να επιβάλλει το δίκαιο, τότε καλώς πράττει και το
προβάλλει. Αλλ’ εάν δεν έχει ούτε στρατό ούτε συμμάχους,
αποτελεί παραφροσύνη να πιστεύει, ότι δύναται να επιτύχει το
σκοπό του άνευ άλλου μέσου, παρά μόνον με μια δικαία υπόθεση
ανά χείρας». Κατόπιν τούτου διερωτώμαι ειλικρινά. Η ασκούμενη,
τα τελευταία 40 χρόνια, στη χώρα εξωτερική πολιτική της
επίκλησης της διεθνούς νομιμότητος, ήτοι της διεθνούς φιλευσπλαχνίας, είναι η αρμόζουσα για ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και
περήφανο κράτος;
Περαίνοντας κάνομε έκκληση στους κυβερνώντες σήμερα τη
χώρα να σταματήσουν αμέσως τις περικοπές του προϋπολογισμού
των Ενόπλων Δυνάμεων, συνεπεία των οποίων ελαττώνεται
δραστικά η μαχητική τους ικανότητα και η δυνατότητά τους να
προασπίσουν τα σύνορα της χώρας και την αξιοπρέπεια του
λαού της. Είναι αδιανόητο να περικόπτονται οι στρατιωτικές δαπάνες, προκειμένου να διατηρούνται αλώβητα τα προνόμια της
πολιτικής ολιγαρχίας και να δίδονται διευθυντικοί μισθοί και υπερωρίες στους πραιτωριανούς των Γραφείων του πρωθυπουργού
και των κορυφαίων υπουργών. Είναι επίσης αδιανόητο μια μικρή
χώρα 11 περίπου εκ. κατοίκων να έχει 48μελή Κυβέρνηση, όταν
η Ισπανία των 47.13 εκ. κατοίκων σχημάτισε πρόσφατα Κυβέρνηση
δεκατριών (13) υπουργών.
Τέλος είναι ανεπίτρεπτο και εθνικώς εγκληματικό μια χρεωκοπημένη χώρα, της οποίας το 62% του πληθυσμού αγγίζει τα όρια
της φτώχειας, να έχει 300 Βουλευτάς, όταν βάσει του άρθρου
51 του Συντάγματος με ένα απλό νόμο μπορεί να τους ελαττώσει
στους 200. Προφανώς η έκκλησή μου αυτή θα πέσει στο κενό,
διότι όλοι γνωρίζουμε, ότι δυστυχώς το σαθρό και διεφθαρμένο
πολιτικό σύστημα τοποθετεί το συμφέρον της συντεχνίας, πάνω
από το συμφέρον της χώρας και του ελληνικού λαού. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια. Όποιος δεν μπορεί να τη δει, ή αόμματος
είναι, ή αιθεροβάμων.

