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ΟΜΙΛΙΑ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΕΑΑΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ και τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΑ
εύχονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης και τις οικογένειές τους

Καλό Καλοκαίρι με υγεία και χαρά

Συνάντηση Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
με τον Υπουργό Εργασίας

Τ

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,
Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές καλησπέρα σας
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την δυνατότητα να εκθέσω ενώπιων σας τις
θέσεις ,τις προτάσεις μας και την αγωνία των μελών της Ένωσης.
Η πατρίδα μας βιώνει την μεγαλύτερη οικονομική
κρίση στη μεταπολεμική ιστορία της, που κατά την
άποψη πολλών ο σκοπός και τα αίτια της είναι δυσδιάκριτα και δυστυχώς τα βάρη μονομερώς κατανεμημένα.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις πλήττονται καθημερινά και η
επιχειρησιακή τους ικανότητα μειώνεται τόσο λόγω
καταρράκωσης του ηθικού των στελεχών από τις
διαρκείς, επώδυνες εκφάνσεις των μνημονίων, όσο
και λόγω των σημαντικότατων περικοπών στο τομέα
των εξοπλισμών.
Κύριε Υπουργέ,
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε η Πολεμική Αεροπορία
είναι κατ΄ εξοχήν τεχνολογικό όπλο, στο οποίο οι
απόφοιτοι των υφισταμένων Σχολών της Π.Α και
προσεχώς και οι απόφοιτοι της νέας Σχολής, καλούνται
μετά από την απαιτούμενη εκπαίδευση να συντηρήσουν και να εγγυηθούν την υψηλή διαθεσιμότητα
αεροσκαφών τέταρτης γενιάς αλλά και τον χειρισμό
οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
Συνεπώς, θα πρέπει να τους παρέχεται η ύψιστη
δυνατή εκπαίδευση προκειμένου να ανταπεξέλθουν
με επιτυχία στον κυρίαρχο στόχο της Π.Α., δηλαδή
να συντηρήσουν με απόλυτο επαγγελματισμό το
αεροσκάφος, με το οποίο ο χειριστής θα εκτελέσει
με επιτυχία την αποστολή του. Για αυτό τον λόγο οι
δεσμοί των χειριστών και των τεχνικών είναι άρρηκτα
δεμένοι μεταξύ των.

o Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. επισκέφθηκε την
Τρίτη 21/6/2016, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Κατρούγκαλο, στο γραφείο του στο
Υπουργείο.
Ο Υπουργός ήταν εξ αρχής κατηγορηματικός ως προς το ότι οι Στρατιωτικοί,
εν ενεργεία και εν αποστρατεία, είναι
οι πλέον αδικημένοι, ως εργασιακή ομάδα, καθόσον έχουν υποστεί τις περισσότερες κυρώσεις , ως προς τα συνταξιοδοτικά. και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι έχουμε
υποστεί 11 μειώσεις. Στην επιμέρους
ανάλυση των θεμάτων-προβλημάτων,
που του ανεδείχθησαν, μας γνωστοποίησε τα παρακάτω:
•Δεν πρόκειται να αλλάξει το καθεστώς υπαγωγής
των στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α. στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως
ακριβώς προβλέπεται στο ν.4387/2016.
•Ήταν απόλυτα σύμφωνος με το νέο καθεστώς που
διαμορφώνεται με την απεμπλοκή των αποδοχών των
εν ενεργεία στελεχών με αυτές των εν αποστρατεία.
•Επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης για τη συμμόρφωση της με τις αποφάσεις του
ΣΤΕ δηλαδή για την επαναφορά των συντάξεων στις
αποδοχές του Ιουλίου του 2012. Διαβεβαίωσε ότι θα

Η λειτουργία της ΕΑΑΑ θα διακοπεί από 18/7 έως
26/8/2016 λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
Στο διάστημα αυτό θα λειτουργεί κανονικά το
τμήμα παραθερισμού για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
18/7 ΕΩΣ 26/8: 09:00 – 13:00
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Ευρεία Σύσκεψη της 30 Ιουνίου 2016

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Διακοπή Λειτουργίας ΕΑΑΑ
λόγω καλοκαιρινών Διακοπών

συμμορφωθεί με τις επιμέρους δικαιώσεις από τις αγωγές
των στελεχών.
•Δεν έκρινε δόκιμη και δεν συμφώνησε με την πρόταση-προτροπή μας, για συμψηφισμό των απαιτήσεων
μας έναντι του Δημοσίου, στις μελλοντικές υποχρεώσεις
καταβολής ΕΝΦΙΑ, Φ.Ε., τελών κυκλοφορίας κλπ.
•Οι κρατήσεις-μειώσεις των μνημονιακών νόμων παραμένουν, πλην όμως θα επικαλυφτούν μέσω της προσωπικής διαφοράς, για την οποία ευελπιστεί πως, με
την ανάπτυξη της οικονομίας θα εξαλειφθεί πλήρως,
στην λογική της επαύξησης των συνταξίμων αποδοχών.

Τ

ην Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της ΕΑΑΑ ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή του
Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, των Προέδρων των Παραρτημάτων και
των Προέδρων Συλλόγων Φορέων της Π.Α. Επίσης πα-

Υπόμνημα για Υπουργό
Εργασίας
σ ε λ. 5
κ. Κατρούγκαλο

ρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής του ΜΤΑ Ασμχος
(Ο) Παρθένιος Δόντσιος, εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου κ. Γεωργακάτος και ο Νομικός
Σύμβουλος της ΕΑΑΑ κ. Σωτήριος Στρατογιάννης.
Συγκεκριμένα το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τους:
•Πρόεδρο Απτχο (Ι) ε.α Σπ. Καββούρη,
•Αντιπρόεδρο Υπτχο (Ι) ε.α κ. Ι. Κολοβό,
•Διευθύνοντα Σύμβουλο Ασμχο (Ρ) Ι. Κρανιά,
•Γραμματέα Ασμχο (ΤΜΑ) κ. Κ. Αναγνωστάκη,
•Σμχο (ΤΤΗ) ε.α Δ. Φαλτάιτς,
•Σμχο (ΥΟΚ) ε.α κ. Δ. Κοντοβά,
•Σμχο (ΤΥΜ) ε.α. Π. Πλατάνα,
•Σμχο (ΤΥΛ) ε.α Ηλ. Σβάρνα
•Σμχο (ΥΟΚ) ε.α Αθ. Πάνο και
•Σγο (ΤΥΗ) ε.α Ν. Βούλγαρη.
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Σπυρίδων Καβούρης, Απτχος (Ι) ε.α.
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Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν. Βούλγαρης, Σγος ε.α.
press@eaaa.gr
6983522599 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
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logistirio@eaaa.gr
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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
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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
15/7/2016 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 27/7/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕΠΑ
ΘΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016
Γνωρίζεται ότι κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΣΕΠΑ, αναστέλλονται οι λειτουργίες
δραστηριοτήτων εκμεταλλεύσεων ως κατωτέρω λόγω
χορήγησης κανονικών αδειών
στο προσωπικό του συγκροτήματος και στο υπαλληλικό
προσωπικό των συνεργαζομένων εταιρειών:
Α. Πολυκαταστήματα Α’&
Β’, πρατήριο τροφίμων (S/M),
πρατήριο καυσίμων, ραφείο,
υποδηματοποιείο, κρεοπωλείο, οπωροπωλείο, ιχθυοπωλείο, κομμωτήριο και γενικές αποθήκες θα παραμείνουν κλειστά από Δευτέρα
08/08/2016 έως και Τετάρτη
24/08/2016.
Β. Οι Οικονομικές και Διοικητικές δραστηριότητες θα
υπολειτουργούν με βασικό
πυρήνα προσωπικού προς
εξυπηρέτηση δικαιούχων –
Μονάδων.

Ορισμός ως Νομικού
Σύμβουλου της ΕΑΑΑ
του Υποστρατήγου
Σωτηρίου
Στρατόγιαννη.
Με ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. στην συνεδρίαση
της 18/31-5-2016, έπειτα
από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Υποστράτηγος κος Σωτήριος
Στρατόγιαννης ορίσθηκε Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΑ.
Ο κ. Στρατόγιαννης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του
αφιλοκερδώς.

Καθήκοντα
Συνδέσμου ΕΑΑΑ
στο ΚΕΔΑ/Ζ
Το ΔΣ στην υπ’ αριθμ
15/12-5-16 τακτική του συνεδρίαση αποφάσισε την
ανάθεση των καθηκόντων
Συνδέσμου μεταξύ ΕΑΑΑ
και ΚΕΔΑ/Ζ στον Επισμηναγό ε.α. Δημήτριο Μανιώτη.

Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες
Δ ι κ η γ ο ρ ι κ ή Ε τα ι ρ ε ί α
Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: info@apostolidislawfirm.gr
h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i s l a w f i r m. g r
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Αθήνα, 05/07/2016
Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε με το ν. 4093/2012 και
συγκεκριμένα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 1336 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του
πρώτου άρθρου του ως άνω νόμου, επήλθαν μειώσεις
σε όλα τα χαρακτηρισθέντα από το νομοθέτη ως «ειδικά μισθολόγια».
Ειδικότερα, με τις περιπτώσεις 31-33 της ως άνω
υποπαραγράφου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις 50 και
51 του νόμου 3205/2003 «Μισθολογικά Δημοσίου,
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΕΛΑΣ κ.λ.π» και μειώθηκαν οι αποδοχές
των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, με τη μείωση του βασικού μισθού του
ανθυπολοχαγού και των αντίστοιχων βαθμών, τη μείωση των συντελεστών βάσει των οποίων καθορίζονται
οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών και τη μείωση
των προβλεπόμενων επιδομάτων και αποζημιώσεων.
Kατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου η αρμόδια
διεύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους απέστειλε στο σύνολο των εν αποστρατεία
Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας οικείες πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης τους, προχωρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μία
ακόμη μείωση του ποσού της σύνταξης και μάλιστα
αναδρομικά από 1/8/2012.
Στη συνέχεια η Ολομέλεια του Συμβούλιο της Επικρατείας, εξέδωσε διαδοχικά τις υπ’ αριθ. 21922196/2014 αποφάσεις της , με τις οποίες ακύρωσε
την οικεία Υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθοριζόταν ο
τρόπος και ο χρόνος επιστροφής των «αχρεωστήτως
καταβληθέντων» ποσών στους απόστρατους στρατιωτικούς των ενόπλων δυνάμεων, που προέκυψαν από
την αναδρομική, από 01.08.2012, μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών
Μετά τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις εξεδόθη ο
ν.4307/2014 με το άρθρο 86 του οποίου αποκαθίστανται οι μισθολογικές αποδοχές των ενστόλων κατά
το 50% σε σχέση με το μισθολογικό καθεστώς που
ίσχυε πριν την εφαρμογή του ν. 4093/2012 (Βλ. και
ν.3205/2003).
Επίσης η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικάζοντας με το θεσμό της πιλοτικής δίκης μια από τις
εφέσεις που είχαν κατατεθεί για την ακύρωση των
συνταξιοδοτικών πράξεων δημοσίευσε την υπ΄ αριθμ.
4707/2015 απόφασή της με την οποία έκανε δεκτή την
έφεση κρίνοντας ότι « οι μισθολογικές διατάξεις του ν.
4093/2012, βάσει των οποίων χώρησε η επίδικη αναπροσαρμογή της σύνταξης είναι ανίσχυρες ως αντίθετες προς τα άρθρα 2 παρ. 1 , 4 παρ.1 και και 25 παρ.1
του Σ. και του άρθρου πρώτου του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.
Όμως στην απόφαση της έκρινε επίσης ότι στην υπό
κρίση περίπτωση εφαρμοστέο είναι το άρθρο 86 του
ν. 4307/2014 , ο οποίος αποκατάστησε εν μέρει τα μισθολόγια των ενστόλων .
Οι Ενώσεις των αποστράτων προσέφυγαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τόσο κατά των

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.»

διατάξεων του νόμου 4307/2014 όσο και κατά της
υπ’αριθμ. οικ2/88371/ΔΕΠ/17-11-2014 απόφασης των
υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας & Αιγαίου, με την οποία αναπροσαρμοσθήκαν οι αποδοχές
και οι συντάξεις των ενστόλων στα μειωμένα επίπεδα
(κατά 50%) που προβλέπει ο νόμος 4307/2014.
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις
υπ’ αριθ. 1125-1128/2016 αποφάσεις της έκρινε τόσο
τις ρυθμίσεις του νόμου όσο και την ως άνω απόφαση
αντισυνταγματικές, καθώς η Πολιτεία προσαρμόστηκε
πλημμελώς στις προηγούμενες αποφάσεις του 2014
της Ολομέλειας του ΣτΕ (2192-2196/2014) και δεν
εφάρμοσε τη συνταγματικά προστατευόμενη αρχή της
ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών. Επιπρόσθετα κρίθηκε ότι οι αποδοχές των ένστολων πρέπει να φτάσουν στα προ της 1ης Αυγούστου
2012 μισθολογικά επίπεδα.
Μέχρι και σήμερα η Πολιτεία αρνείται να εφαρμόσει
και να υλοποιήσει πλήρως τις δικαστικές αποφάσεις
και να προβεί στην χορήγηση των αναδρομικών που
προκύπτουν από την παράνομη πράξη αναπροσαρμογής της σύνταξης αλλά και στην επαναφορά του μισθολογίου των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων
και των σωμάτων ασφαλείας στα επίπεδα που ίσχυαν
πριν την εφαρμογή του ν. 4093/2012.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο υφίσταται κίνδυνος παραγραφής των αξιώσεων λόγω της καθυστέρησης της Πολιτείας στην υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων. Η
παραγραφή αυτών των αξιώσεων είναι διετής
(βλ.αρ.91 παρ.5, ν.2362/1995). Αφετηρία της εν λόγω
παραγραφής είναι η ημερομηνία έγερσης της απαίτησης, ήτοι η 01/08/2012.
Όσοι από τους απόστρατους είχαν προβεί στην κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
την ακύρωση της πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης
θα περιμένουν να εκδικαστεί η έφεσή της από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι υπόλοιποι που δεν έχουν προβεί σε καμία κίνηση
μέχρι σήμερα φρονούμε ότι ο ασφαλέστερος δρόμος
για την διαφύλαξη των εν λόγω αξιώσεων τους, ήτοι
την αναδρομική διεκδίκηση των ποσών που προκύπτουν στην σύνταξη εκ της παρανόμου αναπροσαρμογής της σύνταξης που έλαβε χώρα αναδρομικά την
01-08-2012, είναι η έγερση ομαδικών αγωγών στο αρμόδια τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι υποβολή δεύτερης αιτήσεως
είτε στο ΝΣΚ είτε στην αρμόδια προς πληρωμή Δημόσια αρχή δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.
Ο μόνος τρόπος την παρούσα χρονική στιγμή να διακόψουμε την παραγραφή των ένδικων αξιώσεων είναι
η υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο, οπότε η
παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου (Βλ.
αρ.93, ν. 2362/1995).
Με εκτίμηση
Η Δικηγορική Εταιρεία
Λουκάς Θ. Αποστολίδης & Συνεργάτες

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
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ EUROBANK
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ

Λειτουργία ΜΤΑ λόγω
καλοκαιρινών διακοπών

H Eurobank δημιούργησε ειδικά για τα μέλη του Συλλόγου
σας, ένα προνομιακό πρόγραμμα προϊόντων και υπηρεσιών
για τη σύνταξή σας, που καλύπτει συνολικά τις ανάγκες
σας και δίνει αξία στα χρήματά
σας.
Συγκεκριμένα:
•Λογαριασμός Σύνταξης με προνομιακό επιτόκιο 1,25% για
ποσά έως 1000€
•Προθεσμιακή Κατάθεση Σύνταξης με ελάχιστο ποσό από
μόλις €5.000, που σας προσφέρει:
-Υψηλή απόδοση
-3μηνη ή 12μηνη διάρκεια με επιτόκιο που διπλασιάζεται
τον 6ο και 12ο μήνα
-Μηνιαία απόδοση τόκων
-Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης με προνομιακό επιτόκιο
-Τα χρήματά σας διαθέσιμα κάθε μήνα χωρίς κόστος
•Δυνατότητα χρήσης Ορίου Υπερανάληψης έως και 2 μισθούς
με τα πρώτα €150 άτοκα & δωρεάν συνδρομή για τον 1ο χρόνο

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας λόγω καλοκαιρινών
αδειών του προσωπικού του, γνωστοποιεί στους ασφαλισμένους του Ταμείου τα εξής:
1.Οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νσεις / Τμήματα) του Ταμείου θα διεκπεραιώσουν τις πάσης φύσεως πληρωμές
/ ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους
(μετόχους και μερισματούχους) καθώς και προς τρίτους
μέχρι τέλους Ιουλίου 2016. Επίσης, θα ολοκληρώσουν
τις απαραίτητες ενέργειες για την κανονική πληρωμή
του μερίσματος μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και θα διευθετήσουν την παροχή στοιχείων (κυρίως οικονομικής
φύσεως) σε άλλες υπηρεσίες όπως το Ταμείο έχει υποχρέωση.
2. Το Δ.Σ. του Μ.Τ.Α. δεν θα συνεδριάσει εντός του
Αυγούστου 2016, εκτός εάν προκύψει επείγον θέμα για
το οποίο πρέπει το Δ.Σ. να ενημερωθεί και να λάβει
σχετική απόφαση.
3. Κατά το ανωτέρω διάστημα θα γίνεται απρόσκοπτα
η παραλαβή της στρατιωτικής αλληλογραφίας και του
πολιτικού ταχυδρομείου από το προσωπικό που θα
εναλλάσσεται, λόγω των αδειών, καθώς και η παραλαβή
εισερχομένων αιτημάτων μετόχων και μερισματούχων,
προκειμένου να αξιολογηθούν, αρμοδίως, εντός μηνός
Σεπτεμβρίου 2016.
Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος
Γενικός Διευθυντής

Η

ΕΑΑΑ θα συμμετάσχει όπως κάθε χρόνο στις
εκδηλώσεις μνήμης των νεκρών του Γράμμου.
Κατόπιν διαγωνισμού και εξετάζοντας τις προσφορές
το Δ.Σ. μίσθωσε πούλμαν 50 θέσεων από την Exclusive tours και η αναχώρηση θα γίνει στις 27-82016 ημέρα Σάββατο και ώρα 08.00 από τα Γραφεία
της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5). Η επιστροφή στις 298-2016 ημέρα Δευτέρα. Η διανυκτέρευση θα γίνει
στα Ιωάννινα Σάββατο - Κυριακή.
Τα έξοδα του Ξενοδοχείου θα βαρύνουν τους
συμμετέχοντες και είναι για Μονόκλινο 46€ την
διανυκτέρευση και 61€ για Δίκλινο Δωμάτιο με
πρωινό.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν μπορεί να
απευθύνονται, στην Exlusive tours στο Τηλ.
2103219211 αφ’ενός για να δηλώσουν συμμετοχή
αφ’ ετέρου να καταβάλλουν το αντίτιμο του Ξενοδοχείου.
Για περισσότερες πληροφορίες στους Σμχους
ε.α Πιέρρο Πλατάνα Τηλ 6983506621 και Δημήτριο
Φαλταϊτς Τηλ 6983494949.
Εκ του Πνευματικού Κέντρου της ΕΑΑΑ

•Δωρεάν πάγιες εντολές πληρωμής λογαριασμών (ΔΕΚΟ,
Κινητή Τηλεφωνία, Ασφάλειες κα)
Επιπλέον:
-Πιστωτική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιστροφή,
με δωρεάν συνδρομή και μειωμένο επιτόκιο κατά 1% από το
ισχύον της Τράπεζας
-Πρόγραμμα e-συναλλαγών, για να πραγματοποιείτε τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές σας, εξοικονομώντας κόστος
και χρόνο. Με τις e-συναλλαγές μπορείτε να πραγματοποιείτε
τις συναλλαγές σας εντελώς δωρεάν (εφόσον το μέσο μηνιαίο
υπόλοιπο σε καταθέσεις ή επενδύσεις αθροιστικά ανέρχεται
σε τουλάχιστον €3000) ή με πολύ χαμηλό κόστος μόλις 1 το
μήνα
Προσωπικά δάνεια με προνομιακούς όρους
•Πρόγραμμα «Ζωή & Υγεία 60+ βασικό» της Eurolife ERB
Ασφαλιστικής, σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιριών Υγείας Βιοιατρική, μόνο με €40 τον χρόνο, που σας παρέχει πολύτιμες
ιατρικές παροχές με προνομιακούς όρους
•Πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου Safe Drive, με ειδικές
εκπτώσεις, δυνατότητα 12μηνης, 6μηνης,3μηνης διάρκειας
ασφάλισης
Και όλα αυτά μέσα σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο εξυπηρέτησης
Eurobank, που κατανοεί τις ανάγκες σας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το κατάστημα
Eurobank ή Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που σας
εξυπηρετεί.

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Σας καλώ λοιπόν να μελετήσετε με μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και τις θέσεις των τριών Συλλόγων των Αποφοίτων ΑΣΣΥ της Π.Α, προτάσεις
και θέσεις που έχουν υιοθετηθεί πλήρως με απόφαση του Δ.Σ της Ένωσης.
Επίσης καλούμε να εξασφαλιστεί άμεσα όπως
κατ’ επανάληψη έχετε υποσχεθεί η εξαίρεση των
ειδικών μισθολογίων από την υπαγωγή στον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Περί Ιεραρχίας
και Προαγωγών των Ε.Δ., οι Αξιωματικοί μετά την
αποστρατεία τους εγγράφονται στα στελέχη της
εφεδρείας, διατηρώντας τοιουτοτρόπως την εσαεί
και οιονεί ιδιότητα του Στρατιωτικού, οι οποίοι σε
περίπτωση ανάγκης θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
πιθανή απειλή μαζί με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους. Συνεπώς η υπαγωγή στον ΕΦΚΑ τυγχάνει
παράνομη, αντισυμβατική και αντίκειται στις αρχές
της χρηστής Διοίκησης.
Τελειώνοντας θα ήθελα να συμπληρώσω τα
εξής:

Το κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων έχει καταρρακωθεί σε μεγάλο βαθμό με τους αλλοπρόσαλλους χαρακτηρισμούς εναντίον μας από παλαιοτέρους κυβερνητικούς Υπουργούς. «Αντιπαραγωγικοί» , «αυτιστικοί» μερικοί από τους χαρακτηρισμούς αυτούς. Όμως τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων δεν πτοήθηκαν και δεν πτοούνται. Συνέχισαν και συνεχίζουν να προσφέρουν αγόγγυστα
τα μέγιστα για την πατρίδα μας. Επιβάλλεται όμως
να τους δώσετε πίσω την αξιοπρέπεια και την
αξιοσύνη που τους αξίζει και τους ανήκει. Μην
τους τάζετε αν δεν μπορείτε να τα υλοποιήσετε.
Απλά φροντίστε να υλοποιήσετε όλα αυτά που
κατά καιρούς έχετε υποσχεθεί.
Τότε και μόνον τότε το πολιτικό σύστημα εν
γένει θα επανακτήσει την χαμένη του αξιοπιστία
και όλοι μαζί οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε να
ξεπεράσουμε όλες τις σημερινές δυσκολίες.
Σας ευχαριστώ.
Σπυρίδων Καββούρης
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. Ε.Α.Α.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
•Μας διαβεβαίωσε πως τα Μετοχικά μας Ταμεία δεν
θα συμπεριληφθούν (ως επικουρικά) στις διατάξεις
περί μειώσεις των συνολικών συνταξίμων αποδοχών.
•Συμφώνησε με την πρότασή μας, προκειμένου η
Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (ΕΣΥΚΑ) στελεχωθεί και από έναν εκπρόσωπό
μας
•Μας ενημέρωσε πως για να αποφευχθούν περιπτώσεις υπαγωγής (από 1/7/2016) στο νέο τρόπο
υπολογισμού των συνταξίμων αποδοχών, είχαν ήδη
δοθεί κατευθύνσεις σε συνεργασία με το Υ.ΕΘ.Α., για
να υπογραφούν τα σχετικά ΦΕΚ αποστρατείας πριν την
ανωτέρω ημερομηνία, παράλληλα με τις διαδικασίες
που έχουν δρομολογηθεί , για το νέο μισθολόγιο.
•Στο πλαίσιο ενιαίας πολιτικής αναφορικά με το
ασφαλιστικό στο σύνολο των εργαζομένων, θα επιλυθούν όπως μας πληροφόρησε, τα θέματα αναγνώρισης
πλασματικών ετών, βαρέων κα ανθυγιεινών κλπ και για
τα στελέχη των Ε.Δ.

•Για την παράλληλη ασφάλιση των εργαζομένων
στελεχών μας, αποσαφήνισε πως για κάθε επαγγελματική
δραστηριότητα, θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσοστό
των ασφαλιστικών εισφορών, επί του εισοδήματος
που θα επιφέρει, η ενασχόληση αύτη.
•Για το καθεστώς των συνταξίμων αποδοχών και τη
μείωση αυτών κατά 60%, σε περίπτωση εργασίας τους
ως απόστρατοι, εκδήλωσε ενδιαφέρον να επανεξετάσει
τουλάχιστον αυτό των αυτοαπασχολούμενων και να
επανέλθει. Αναγνώρισε το λάθος στο άρθρο 20 (αναγραμματισμός), δήλωσε πως θα εξαιρεθούν από την
μείωση οι αναπηρικές συντάξεις, αλλά θα διερευνηθεί
η δυνατότητα εξαίρεσης κ των πολυτέκνων.
•Για τις συντάξεις χηρείας των κάτω των 55, μας
γνωστοποίησε πως υφίσταται τροπολογία, για εξαίρεση
των Στρατιωτικών.
•Το θέμα της μειώσεως του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, μας μετέφερε πως θα επανεξετάσει
τους λόγους σκοπιμότητας κατάθεσης της συγκεκριμένης
τροπολογίας.

•Για τα 40 έτη
ασφάλισης και τη
δυνατότητα καταβολής μειωμένης
ασφαλιστικής εισφοράς, μας διαβεβαίωσε πως
θα ισχύει για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και στον πλαίσιο
της διαδοχικής ασφάλισης.
•Επιδίωξη του Υπουργείου του θα είναι να υπάρξει
ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης όλων των ασφαλισμένων και ένας τρόπος υπολογισμού των συντάξεων.
Σε αυτό το σημείο συμφώνησε πως πλέον πρέπει να
καταργηθεί για τα στελέχη των Ε.Δ. η αυτεπάγγελτη
αποστρατεία και εφόσον επιθυμούν τα στελέχη, να
μπορούν να παραμείνουν.
Το υπόμνημα που παραδόθηκε στον κ. Υπουργό μπορείτε να το διαβάσετε στην σελίδα 5
Εκ της ΕΑΑΑ
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ευρεία Σύσκεψη της 30 Ιουνίου 2016
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Εκ μέρους των Παραρτημάτων παρευρέθηκαν οι κάτωθι:
•Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α Αθ. Δανιηλίδης Πρόεδρος Δ.Σ Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
•Σμχος (ΥΑΔ) ε.α Αντ. Τζιέρτζης Μέλος Δ.Σ Παραρτήματος Ηρακλείου
•Σμχος (Ο) ε.α Π. Θεοχάρης Πρόεδρος Δ.Σ Παραρτήματος Κομοτηνής
•Σγός (ΤΕΑ) ε.α Κ. Λιούτας Πρόεδρος Δ.Σ Παραρτήματος
Λάρισας και Σγος (ΤΕΑ) ε.α Β. Παπαδόπουλος Μέλος Δ.Σ
Παραρτήματος Λάρισας
•Ασμχος (ΤΕΑ) ε.α Β. Καρτσάνας Πρόεδρος Δ.Σ Παραρτήματος Μαγνησίας
•Σμχος (ΤΥΜ) ε.α Ι. Σαμπαζιώτης Πρόεδρος Δ.Σ Παραρτήματος Μεσσηνίας
•Ασμχος (ΥΥΜ) ε.α Β. Χρόνης από το Παράρτημα Πατρών
•Σμχος (ΤΥΜ) ε.α Αθ. Κεραμιδόγλου Πρόεδρος Δ.Σ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 Τ.Κ.10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103802241-2103820271
FAX: 2103825393
Αριθμ. Πρωτ: 550
Αθήνα 5 Ιουλίου 2016

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Μετά τη συνάντηση του προέδρου Απτχου ( Ι ) ε.α. της
ΕΑΑΑ Σ. Καββούρη και μελών του ΔΣ της ΕΑΑΑ με τον
Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Πάνο Καμμένο στις 16-6-2016
και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ
Γιώργο Κατρούγκαλο στις 21-6-2016 κρίθηκε σκόπιμο από
το ΔΣ/ΕΑΑΑ, να πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τη
συμμετοχή όλων των προέδρων των Παραρτημάτων καθώς
και με τους προέδρους των συλλογικών φορέων ΝΠΙΔ
(ΣΑΣΙ – ΕΣΜΑ – ΣΑΣ – ΣΑΣΥΔΑ – ΣΑΙΡ – ΠΑΣΟΙΠΑ - ΠΣΑΕΜΘ) της
ΠΑ και του Σ.Α/Σ.Σ.Α.Σ.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν να εξεταστούν τα νέα δεδομένα
που διαμορφώνονται κυρίως μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου, η ανταλλαγή απόψεων και η κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση της περαιτέρω μείωσης της
σύνταξής μας που αποτελεί, κατά βάση, για την συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων μας και το οικογενειακό τους
εισόδημα.
Συμπερασματικά:
Από τις συναντήσεις με τον ΥΕΘΑ και τον ΥΠΕΚΑ είναι
πρόδηλο ότι υφίσταται μεταξύ τους μια σοβαρή διάσταση
απόψεων των σοβαρών θεμάτων που σχετίζονται με τα
ε.ε. και ε.α. στελέχη των Ε.Δ και ειδικότερα την υπαγωγή
στον ΕΦΚΑ (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης), όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 4387/2016 για την οποία
ο κ. Καμμένος δήλωσε κατηγορηματικά ότι αποτελεί κόκκινη
γραμμή και έχει ζητηθεί η εξαίρεση των ειδικών μισθολογίων
ενώ ο κ. Κατρούγκαλος ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει καμία
εξαίρεση από το νόμο που έχει ήδη ψηφιστεί.
Σοβαρή ανατροπή του συνταξιοδοτικού μας καθεστώτος
αποτελεί η αποσύνδεση των συντάξεων από τους μισθούς
των εν ενεργεία συναδέλφων μας, η οποία προβλέπονταν
στον κώδικα «Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων» με
το ΠΔ 169/07. Η ανατροπή αυτή θα οδηγήσει σε μόνιμη και
εσαεί καθήλωση των συντάξεων των αποστράτων που
μελλοντικά θα αποτελεί πενιχρό επίδομα έναντι των μισθών
των ε.ε, εξέλιξη που επιφυλάσσεται και για κάθε νέο απόστρατο.
Όλες οι κρατήσεις των μνημονιακών νόμων παραμένουν
και ενισχύονται περαιτέρω.
Η εγγύηση του ύψους των σημερινών συντάξεων αποτελεί
απλή ευχή καθώς με τον δημοσιονομικό «κόφτη» θα περικόπτονται αυτόματα δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται
μισθοί και συντάξεις, σε περίπτωση απόκλισης από τους
δημοσιονομικούς στόχους.
Η εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για τους αποστράτους,
για τον μεν ΥΠΕΚΑ κ. Κατρούγκαλο θα πρέπει να αναζητηθεί
με αγωγές, για τον δε ΥΕΘΑ κ. Καμμένο στην καλή διάθεση
και προαίρεση του Υπουργείου Οικονομικών.
Δυστυχώς, εδώ και μήνες παρακολουθούμε τον ΥΕΘΑ κ.
Πάνο Καμμένο, όπως και οι προκάτοχοί του, να αποδέχεται
όλα τα αιτήματα των αποστράτων και στη συνέχεια να αρκείται στην υπηρεσιακή διαβίβαση αυτών στο Υπουργείο
Οικονομικών θεωρώντας ότι έτσι εξοφλεί το «χρέος» του

Παραρτήματος Πρεβέζης
•Υπτχος (Ι) ε.α Κ. Φαλάγγης Πρόεδρος Δ.Σ Παραρτήματος Χαλκίδας
•Ασμχος (ΤΥΤ) ε.α Μ. Γαλανάκης Μέλος Δ.Σ Παραρτήματος Χανίων
Εκ μέρους των Συλλόγων Φορέων της Π.Α οι κάτωθι:
•Απτχος (Ι) ε.α Ευαγγ. Γεωργούσης ,Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι
•Υπτχος (Μ) ε.α Ι. Κούτρας, Πρόεδρος Ε.Σ.Μ.Α
•Σμχο (ΤΤΗ) ε.α Δ. Φαλτάιτς, Πρόεδρος Σ.Α.Σ και Σμχος
(ΤΥΜ) ε.α Γ. Παπαδόπουλος μέλος Δ.Σ Σ.Α.Σ.
•Τξχος (Ο) ε.α Γ. Ρούσσος,Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ και Σγος
(ΥΔΚ) ε.α Ηλ. Ντούβλης Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α
•Ασμχος (Ρ) Ι. Κρανιάς, Πρόεδρος Σ.Α.Ι.Ρ
•Σμχος (Ο) ε.α Π. Θεοχάρης από τον Σ.Α/Σ.Σ.Α.Σ
•Μιράντα Παπασταύρου, Πρόεδρος ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α
Δεν υπήρξε εκπροσώπηση από τον Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ λόγω
μη έγκαιρης ειδοποίησης του.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν αφενός να υπάρξει μια
διεξοδική ενημέρωση έπειτα από τις δύο συναντήσεις
του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ με τους κ.κ ΥΕΘΑ και ΥΠΕΚΑ αντίστοιχα

προς τα εν αποστρατεία στελέχη.
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι ο νυν ΥΕΘΑ, από τον οποίο
πείστηκαν πολλοί συνάδελφοί μας, δεν είναι απλό μέλος
μια κυβέρνησης διορισμένο από τον πρωθυπουργό αλλά
κυβερνητικός εταίρος και πρόεδρος του κόμματος των
ΑΝΕΛ που συγκυβερνά με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιμέναμε λοιπόν
ο κ Καμμένος να μην διαβιβάζει απλά τα δίκαια αιτήματά
μας στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά εφόσον τα υιοθετεί
να απαιτεί την άμεση εφαρμογή τους.
Οι αποφάσεις του ΣτΕ 2192 και 2194/12 με τις οποίες δικαιώθηκαν δικαστικά τα ε.ε. και ε.α. στελέχη αποτελούν
κόλαφο για όλους, όσοι συστηματικά και εργολαβικά έχουν
αναλάβει το ρόλο της συκοφάντησής μας στην κοινωνία
ως δήθεν προνομιούχων που τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης.
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του ΣτΕ τα στελέχη
των Ε.Δ και ΣΑ δικαιούνται και είναι υποχρέωση της πολιτείας
να τους μεταχειρίζεται με ειδικό τρόπο γιατί στα στελέχη
των Ε.Δ:
α. Απαγορεύεται να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή
να ασχολούνται με οποιαδήποτε αμειβομένη εργασία.
β. Ή διαρκής ετοιμότητα και επιφυλακή χωρίς διάκριση
αν είναι ημέρα ή νύχτα, εργάσιμη ή αργία, όπως και οι Συνταγματικοί περιορισμοί λόγω αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας
των καθηκόντων των στελεχών των Ε.Δ, ορίζουν το πλαίσιο
μέσα στο οποίο υπηρετείται το ύψιστο και πρωτεύον αγαθό
της Ασφάλειας της Χώρας και του Λαού. Στη βάση αυτών
των δεδομένων είναι πρόδηλη η ευθύνη και η υποχρέωση
της Πολιτείας και της εκάστοτε Κυβέρνησης να εξασφαλίζει
αποδοχές αξιοπρεπούς διαβίωσης στα εν ενεργεία και στα
εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. Αυτό κάνουν όλες οι ευνομούμενες Δημοκρατίες.
Παρ’ όλα αυτά εμείς ουδέποτε ζητήσαμε ειδική μεταχείριση
καθώς αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού
λαού που με τις δικές του θυσίες διατηρείται υψηλό το
φρόνημα και το αξιόμαχο των Ε.Δ. Αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι μπορούμε να αποδεχτούμε να αντιμετωπιζόμαστε ως
πολίτες Β Κατηγορίας και υποζύγια που αντέχουν τα πάντα.
Από την πλευρά μας ενδεικτικά, στις ιδιαιτερότητες του
στρατιωτικού επαγγέλματος, θα προσθέταμε τις χιλιάδες
απλήρωτες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, αυτονόητες
για κάθε άλλο εργαζόμενο, στις οποίες περιλαμβάνονται
εορτές, αργίες, νυχτερινή και ανθυγιεινή εργασία.
Προκαλούμε κάθε «καλοπροαίρετο» Υπουργό και την κυβέρνηση να εφαρμόσει στην πράξη τα περί ισότητας και
ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων εφαρμόζοντας και για
τα στελέχη των Ε.Δ τη νομοθεσία για την υπερωριακή
εργασία που διέπει κάθε άλλο εργαζόμενο του δημόσιου
τομέα.
Η απλήρωτη αυτή εργασία που μεταφράζεται σε πραγματικά χρόνια υπηρεσίας για τα στελέχη των Ε.Δ σκανδαλωδώς παραβλέπεται από τους κάθε λογής κοινωνικά ευαίσθητους της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης.
Οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι παρόμοιες και αφορούν τα
ε.ε. και ε.α στελέχη των Ε.Δ και θα πρέπει να τύχουν
καθολικής εφαρμογής όπως αυτής της προηγούμενης κυβέρνησης που αποφάσισε, έστω και πρωτοτυπώντας παγκοσμίως, να εφαρμόσει μια δικαστική απόφαση κατά το
ήμισυ, 50%.
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η διαβεβαίωση του ΥΕΘΑ
ότι έχουν εξευρεθεί τα ποσά από τους κωδικούς του ΥΠΕΘΑ
για τα ε.ε. στελέχη των Ε.Δ ενώ οι απόστρατοι θα πρέπει
να εκλιπαρούν το Υπουργείο Οικονομικών. Δυστυχώς εάν
δεν εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση την ίδια τύχη θα έχουν

και αφετέρου να συζητηθούν τρόποι αντίδρασης.
Η σύσκεψη ξεκίνησε με ένα θερμό χαιρετισμό – καλωσόρισμα του Προέδρου της ΕΑΑΑ και στην συνέχεια ο
Γενικός Διευθυντής του ΜΤΑ παρουσίασε διεξοδικά την
σημερινή κατάσταση του ΜΤΑ και απάντησε και σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.
Στην συνέχεια ο εκπρόσωπος του ΓΛΚ μας παρουσίασε
τα του Ν.4387/16 καθώς και τα χρονικά πλαίσια εφαρμογής
του νέου υπολογισμού των συντάξεων.
Στην συνέχεια ο κ. Πάνος εκ μέρους της ΕΑΑΑ ενημέρωσε για τα των συναντήσεων με τους κ.κ ΥΠΕΘΑ και
ΥΠΕΚΑ και τόνισε την διαφορετικότητα των τοποθετήσεων
των κ. Υπουργών για ίδια θέματα .
Τελειώνοντας τοποθετήθηκαν επί όλων των ανωτέρω
όλοι οι παρευρισκόμενοι και έγινε μία ελεύθερη συζήτηση
για τους τρόπους αντίδρασης μας.
Μετά το πέρας της σύσκεψης παρατέθηκε μικροδεξίωση
στους συμμετέχοντες.
Ακολουθεί το υπόμνημα διαμαρτυρίας που εκδόθηκε
μετά την συνάντηση - σύσκεψη.

και οι συνάδελφοί μας που θα
αποστρατευθούν στο άμεσο
μέλλον. Μπορεί με αυτή τη
λογική να καλλιεργήσει οποιαδήποτε εμπιστοσύνη μεταξύ
των θεσμών και των στελεχών των Ε.Δ;
Με βάση τα παραπάνω καλούμε:
1. Την ηγεσία των Ε.Δ να αναλογιστεί
τις ευθύνες της απέναντι στους αποστράτους συναδέλφους
τους οι οποίοι υφίστανται μια διαρκή υποβάθμιση του
βιοτικού τους επιπέδου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το
υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι αυξημένες υποχρεώσεις, η
αφοσίωση στο καθήκον οδηγεί στον παραμερισμό στοιχειωδών καθημερινών ατομικών και οικογενειακών αναγκών,
επιδίωξη ικανοποίησης κάθε εργαζόμενου. Θέλουμε όμως
να τονίσουμε ότι και μετά την αποστρατεία, που σύντομα ή
αργά έρχεται για όλους, υπάρχει ζωή και οικογένειες που
έχουν ανάγκες και αυτές στοιχειωδώς θα πρέπει να καλύπτονται. Δεν περιποιεί τιμή για κανένα και ιδιαίτερα για την
πολιτεία μιας χώρας που θέλει να ανήκει στο σκληρό
πυρήνα της Ε.Ε τα εν ενεργεία και ε.α. στελέχη των Ε.Δ να
βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας με μισθό ανειδίκευτου
εργάτη προκειμένου να περισώσουν μέρος της αξιοπρέπειάς
τους και να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις.
2. Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης να ασκήσει όλο το ειδικό
βάρος που φέρει τηρώντας αδιαίρετα τις υποσχέσεις που
έδωσε στα ε.ε. και ε.α. στελέχη των Ε.Δ και απαιτώντας
από την κυβέρνηση:
α. Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣΤΕ με
τρόπο ενιαίο και καθολικό όπως προεκλογικά είχε δεσμευθεί.
β. Να αποδοθούν στο ακέραιο όλες οι οφειλές φορέων
του δημοσίου, όπως το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΠΠΥ, ύψους άνω των
140 εκατομμυρίων ευρώ, στην Π.Α. και στο Μετοχικό Ταμείο
Αεροπορίας.
γ. Την απόδοση στους πραγματικούς δικαιούχους (Π.Α)
,σε εκείνους δηλαδή που προσφέρουν τις συγκεκριμένες
υπηρεσίες, του αναλογούντος μεριδίου από το ποσό που
καταβάλλει το EUROCONTROL.
δ. Να κατοχυρώσει την σύνδεση των συντάξιμων αποδοχών
των αποστράτων με τους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων τους όπως ισχύει με το ΠΔ 169/07 του «Κώδικα
Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων» και έχει τεκμηριωθεί
απολύτως στην απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου υπ. αριθμ. 46/2005, βάσει της οποίας έχουν
γίνει έως σήμερα οι αναπροσαρμογές των συνταξίμων
αποδοχών, ένεκα της αντιστοίχου αναπροσαρμογής των
μισθολογικών δεδομένων των εν ενεργεία, που επηρεάζουν
τον υπολογισμό τους.
ε. Να εξασφαλίσει άμεσα όπως κατ’ επανάληψη έχει
υποσχεθεί την εξαίρεση των ειδικών μισθολογίων από την
υπαγωγή στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ε.Δ., οι Αξιωματικοί
μετά την αποστρατεία τους εγγράφονται στα στελέχη της
εφεδρείας των Ε.Δ, διατηρώντας τοιουτοτρόπως την εσαεί
οιονεί ιδιότητα του Στρατιωτικού. Συνεπώς η υπαγωγή στον
ΕΦΚΑ τυγχάνει παράνομη, αντισυμβατική και αντίκειται στις
αρχές της χρηστής Διοίκησης.
στ. Να άρει τα παράλογα ηλικιακά ρατσιστικά κριτήρια
περικοπής των συντάξεων για όσους αποστρατεύθηκαν με
αίτησή τους οι οποίοι κάνοντας χρήση νόμων της Ελληνικής
πολιτείας τιμωρήθηκαν, από την ίδια, με τη λεηλασία της
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σύνταξής τους.
η. Να δοθεί νομικά η δυνατότητα στο ΜΤΑ, που δεν
χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, να
χρησιμοποιεί τα αποθεματικά του, κατά την κρίση του
ΔΣ με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μετόχων και μερισματούχων.
Τα κυβερνητικά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ καθώς και
ο ίδιος ο σημερινός Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας με
έντονο τρόπο και επανειλημμένα είχαν αναφερθεί στο
PSI και τη λεηλασία που υπέστησαν τα ΝΠΔΔ με τη
ζημιά για το ΜΤΑ να ανέρχεται στα 31,1 εκατομμύρια
ευρώ. Φυσιολογικά θα ανέμενε κανείς την πρωτοβουλία
της κυβέρνησης για την κατάργηση του Ν. 1611/1950
βάση του οποίου τα αποθεματικά των ΝΠΔΔ επιβάλλεται
να κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δυστυχώς
αυτό που συμβαίνει είναι η εντονότερη και αυστηρότερη
εφαρμογή του νόμου με τα εναπομείναντα αποθεματικά
να είναι σχεδόν δεσμευμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η σημερινή κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί εταίροι
αναγνώρισαν προεκλογικά ότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα οι άνεργοι αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση και δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω υποχώρησης του βιοτικού τους επιπέδου. Δεσμεύθηκαν ότι, ως ισοδύναμα, για την ανακούφιση
των εργαζομένων και των συνταξιούχων θα πατάξουν
τη φοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή και θα επιστραφούν
τα κλεμμένα στα δημόσια ταμεία. Δυστυχώς αποδείχτηκε
για άλλη μια φορά ότι τα θύματα του τρίτου μνημονίου
είναι τα συνήθη υποζύγια, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι,
όπως του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου.
Τα ηλικιακά κριτήρια (!) και οι περικοπές των συντάξεων
χηρείας που αναφέρονται στο άρθρο 12 του
ν.4387/2016 δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε αναφορά σε κράτος πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής. Το
μέτρο ειδικά με το 55ο έτος της ηλικίας του / της επιζώντος συζύγου, πλήττει ιδιαίτερα τα στελέχη των
Ε.Δ που λόγω της φύσης του επαγγέλματος αποστρατεύονται σε μικρότερη ηλικία και δυστυχώς μάλλον
εξ αιτίας του επαγγέλματος φεύγουν και από τη ζωή
σε μικρότερη ηλικία ενώ οι οικογενειακές υποχρεώσεις
είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Τα ισοδύναμα μέτρα που διαρκώς και με μεγάλη ευκολία βρίσκονται για τα στελέχη των Ε.Δ, αφού πρώτα
έχουν ψηφιστεί, είμαστε βέβαιοι ότι οδηγούν περαιτέρω
στην υποβάθμιση της μαχητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των Ε.Δ. Η χώρα μας βρίσκεται στο
κέντρο σεισμικών αναταράξεων γεωπολιτικής αστάθειας
και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα συνεχίζουν, με εντονότερο τρόπο, να αμφισβητούνται με τη χρήση
στρατιωτικής ισχύος. Οι απειλές και η στρατιωτική «διπλωματία» δεν αντιμετωπίζονται, παρά, με τη ικανότητα
χρήσης ανάλογης ισχύος και όχι με ευχολόγια και παλικαρισμούς χωρίς υπόβαθρο. Οι Ε.Δ κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και σήκωσαν όλο το βάρος της διαχείρισης
των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρας μας, έργο
άλλων φορέων και υπευθύνων, και το έπραξαν με αυταπάρνηση και εξαιρετική επιτυχία, με πενιχρά μέσα
και πέραν του καλώς εννοούμενου καθήκοντος, περισώζοντας την τιμή και αξιοπρέπεια της χώρας.
Αυτά τα εναπομείναντα πενιχρά μέσα, εάν καταστούν
ανύπαρκτα με τη διαρκή χρήση τους ως ισοδύναμα,
καμία ποιοτική υπεροχή του προσωπικού δεν μπορεί
να αντισταθμίσει. Η κυβέρνηση ας αναλογιστεί τις
εθνικές της ευθύνες και ας αναζητήσει αλλού ισοδύναμα
που είναι και πολλά και σκανδαλωδώς προκλητικά.
Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΑΑΑ θα πράξει ότι είναι δυνατόν για να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών
της και να αναδείξει τα προβλήματα των ενεργεία συναδέλφων μας χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα.
Για τους συμμετέχοντες,
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
(Ε.Α.Α.Α)
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι)
Επιστημονικός Σύλλογος
Μηχανικών Αεροπορίας (Ε.Σ.Μ.Α)
Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Α/Σ.Σ.Α.Σ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (Σ.Α.Σ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Υ.Δ. (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α)
Σύλλογος Αποστράτων Ραδιοναυτίλων (Σ.Α.Ι.Ρ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων
Εθελοντών Μακράς Θητείας (Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών
Πεσόντων Αεροπόρων (ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α)

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Υπόμνημα για Υπουργό Εργασίας
κ. Κατρούγκαλο 21 Ιουνίου 2016
ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣτΕ :
Δημοσιεύθηκαν την 13η Μαΐου 2016 οι
υπ’ αριθ. 1125, 1126, 1127 και 1128/2016
αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες κρίνουν
αντισυνταγματικές τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 τόσο κατά το
μέρος της αναδρομικής επιστροφής της διαφοράς των μηνιαίων αποδοχών από 1-8-2012
έως 15-11-2014 στους υπηρετούντες στα Σώματα
Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις (μειωμένες κατά
50%) των μισθών, όσο και κατά το μέρος της αναπροσαρμογής τους για το μέλλον, σε επίπεδα κατώτερα του έτους
2012!
ΘΑ EΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ/ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΑΜΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.
Παράλληλα προτείνουμε για τη διευκόλυνση του έργου
της Δημόσιας Διοίκησης , την εφαρμογή (και εδώ) του
μέτρου των συμψηφισμών έναντι των χρεών του Δημοσίου
, προς τους πολίτες, με δεδομένες τις οφειλές για τη φορολογία εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας κλπ
2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4387/2016.
Α. EΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Στο νόμο δεν αναγράφεται κάποια τροποποίηση αναφορικά
με τους μισθολογικούς βαθμούς υπολογισμού του εφάπαξ,
άρα παραμένουν τα προβλεπόμενα στο νδ 398/74 (κοινό
ν/θ πλαίσιο και για τους 3 ειδικούς λογαριασμούς ΕΛΟΑΣ,ΕΛΟΑΝ και ΕΛΟΑΑ) και για να αλλάξει θα απαιτηθεί νέα νομοθετική
ρύθμιση.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού οδηγεί σε ποσοστιαία μείωση
του εφάπαξ, η οποία όμως εφαρμόζεται σταδιακά σε πολύ
μεγάλο βάθος χρόνου. Όσο περισσότερο απέχει η ημερομηνία
διαγραφής από το 2015, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η
μείωση σε σχέση με όσα προέβλεπε ο προηγούμενος
τρόπος υπολογισμού (η μείωση αναμένεται να είναι περίπου
1,3 % ανά έτος, μετά το 2015…)
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΘΕΙ το καθεστώς αναφορικά
με την 35ετία και την υποχρεωτική έως σήμερα διακοπή
μετοχικής σχέσης & λήψης του βοηθήματος, στους ΕΛΟΑ
των Μ.Τ. των Ε.Δ..
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Στην Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής
Ασφάλειας (ΕΣΥΚΑ), δεν ΔΥΝΑΤΑΙ να μην συμμετέχει εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ, ενώ συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Θα
πρέπει να προστεθεί ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφού όπως ομολογείται στην Παράγραφο Α της αιτιολογικής έκθεσης, η εποπτεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μοιράζεται ανάμεσα στα
Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.
Ασφαλισμένοι με θεμελιωμένα δικαιώματα πέραν ακόμη
και της δεκαετίας εγκλωβίζονται και τιμωρούνται, διότι
έλαβαν σοβαρά τις διατάξεις τις υφιστάμενης νομοθεσίας
που εγγυούνταν με τρόπο απόλυτο, ότι δε θα επηρεαστεί
ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης τους από τον χρόνο
αποχώρησής.
Παράλληλα δεν έχει αποσαφηνισθεί ειδικά για τους Στρατιωτικούς, εάν θα ισχύσει η ημερομηνία κατάθεση της
αίτησης αποστρατείας ή η αντίστοιχη δημοσίευσης του
ΦΕΚ (για την ισχύ των διατάξεων από 1/7/2016) -Ουσιαστικά
με την ψήφιση του ανωτέρω σ/ν, θα απεμπλακούν οι αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ & ΣΑ με αυτές
των αποστράτων - Με τις ισχύουσες διατάξεις για τους
στρατιωτικούς, η εξαγορά για τα 5 έτη μονάδων εκστρατείας
γίνεται με κράτηση 6,67% επί των τελευταίων συντάξιμων
αποδοχών. Με το νέο νόμο το 6,67 γίνεται.. 20%, αλλά δεν
θα επιφέρει τα αναμενόμενα έσοδα, με δεδομένη την
40ετία παραμονής στις Ε.Δ. !!!!.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η μη ένταξη των Ε.Δ. στον ΕΦΚΑ, αλλά παραμονή στο Δημόσιο με συνέχιση εξάρτησης της σύνταξης
των ε.α. στελεχών από το μισθολόγιο των ε.ε. στελεχών
των Ε.Δ. (εξάλλου πολλές από τις μειώσεις που υπέστησαν
έως σήμερα τα ε.α. στελέχη, προήλθαν από τις αντίστοιχες
μειώσεις μισθολογικών στοιχείων των εν ενεργεία στελεχών).
Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν οι εργασιακές ιδιαιτερότητες

των στελεχών των Ε.Δ., με αποτέλεσμα να
απαιτηθεί στην οικεία ερμηνευτική εγκύκλιο
που θα εκδοθεί να αποσαφηνισθούν τα
παρακάτω :
α. Πολλοί εν ενεργεία συνάδελφοι είναι
παράλληλα ασφαλισμένοι ως ετεροαπασχαλούμενοι (ΤΣΜΕΔΕ- Αξκοί Μηχανικού) ή για την
μετά την αποστρατεία τους συνέχιση της εργασίας
τους και λήψη της ελάχιστης συμπληρωματικής
σύνταξης (ΤΣΑΥ- Αξκοί του Υγειονομικού). Δεν θα είναι
β δίκαιο να κληθούν να πληρώσουν διπλάσιες ασφαλιστικές
εισφορές στα επίπεδα του 20% η κάθε μια, του φορολογητέου
εισοδήματος τους.
β. Για όσα στελέχη μας ήταν έως 31/12/2016 στην εν
ενέργεια και από 1-1-2017 ως απόστρατοι εργαζόμενοι,
πως θα κληθούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το 2017? Με τις αποδοχές τους στην ενέργεια?
γ. Στο άρθρο 20 του νόμου 4387/2016, αναφέρεται
(σχετικά με την εργασία των συνταξιούχων) το άρθρο 36
του ν. 2676/1999 αντί του ορθού, που είναι το άρθρο 63.
Επίσης ο νόμος 3863/2010 που αναγράφεται αφορά αποκλειστικά στους εργαζόμενους συνταξιούχους του ιδιωτικού
τομέα. Ο αντίστοιχος νόμος για τους συνταξιούχους του
Δημοσίου και κατ επέκταση και για τους αποστράτους,
είναι ο 3865/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του ν. 4151/2013(άρθρο 4), οι οποίοι όμως δεν αναγράφονται
καθόλου στην επίμαχη διάταξη. δ. Με τη ρύθμιση «εν είδει
τιμωρίας» για μείωση συνολικών συντάξεων -60%, σε όσους
συνταξιούχους εργάζονται και δη τους αυτοπασχολούμενους
(που περισσότερο ενισχύουν παρά ζημιώνουν τη Δημόσια
Διοίκηση καθόσον επενδύουν ίδια κεφάλαια, βοηθούν με
προσλήψεις στην καταπολέμηση της ανεργίας, συνεισφέρουν
με ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, έξοδα συντήρησης,
τα μάλλα στην ελληνική οικονομία), θα οδηγηθούμε δυστυχώς, σε καθεστώτα αδήλωτης εργασίας, απώλειες
ασφαλιστικών εισφορών κ.ο.κ.
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ & ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ (περικοπή πάνω από τα
60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτου κλπ)
ε. Οι εξαιρέσεις του παλαιού καθεστώτος (πολυτεκνία,
αναπηρικές συντάξεις, κλπ) δεν θα ισχύσουν και για τους
νέους εργαζόμενους συνταξιούχους?
στ. Θεωρούμε άκαιρη την επικαιροποίηση-μείωση στη
σχετική νομοθεσία (μέσω τροπολογίας) του ημερομισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη (στον τρόπο υπολογισμού του
ποσού που θα περικοπούν οι συντάξιμες αποδοχές), με δεδομένο πως ο νέος νόμος προβλέπει επαναπροσδιορισμό
των συνταξίμων αποδοχών (με απόλυτες μειώσεις) καθώς
και κάλυψη των διαφορών με την ονομαζόμενη «προσωπική
διαφορά» (που θα υπολογιστεί στη βασική σύνταξη-μικτές
αποδοχές ή όχι?)
ζ. Η παράγραφος 13 του άρθρου 38 του ν.4387/2016,που
είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση, αλλά φυσικά μόνο για όσους
έχουν συμπληρώσει πάνω από 40 έτη ασφάλισης (ως ελάχιστο αντίβαρο, στο μέτρο του -60%, για όσους δηλώσουν
εργασία), θεωρούμε εκ των ουκ άνευ πως θα συμπεριλάβει
και τα έτη της διαδοχικής σε έτερον φορέα (Δημόσιο κλπ)
για τη συμπλήρωση των ετών της συνολικής ασφάλισης
Δ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Η σύνταξη θανάτου θα χορηγείται με όριο ηλικίας το 55ο
έτος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει συμπληρώσει το
52ο έτος ηλικίας, δικαιούται σύνταξη για 3 έτη, μετά την
πάροδο των οποίων αναστέλλεται μέχρι το 67ο έτος ηλικίας
τους. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος ηλικίας,
δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών ετών. Το μέτρο
αυτό προφανώς και «στοχεύει» στα στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α.
που έκαναν χρήση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου &
θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και αποχώρησαν από την Υπηρεσία με αίτησή τους (εν γνώσει
τους πως θα λάβουν μειωμένες συντάξιμες αποδοχές και
μερίσματα) ή με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (τους αποστράτευσε). Οι σύζυγοι των στελεχών αυτών αναιτίως θα
στερηθούν σε περίπτωση απώλειάς τους, για πολλά έτη
το δικαίωμα μεταβίβασης συντάξεως τους (για τις οποίες
έχουν κληθεί και έχουν πληρώσει το σύνολο των ασφαλιστικών τους εισφορών) με απρόβλεπτες συνέπειες….ακόμα
και επιβίωσης.
Για την ακρίβεια των αναγραφομένων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Οικονομικός Σύμβουλος Ε.Α.Α.
Πρόεδρος Σ.Α./ΣΣΑΣ

HτΑ

6

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 • Αρ. φύλλου 540

E ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ανακοίνωση – ενημέρωση
για την μη έγκριση του
Απολογισμού – Ισολογισμού
έτους 2014

Σ

ε συνέχεια της απόφασης ΩΠΣΕ6-5Δ1 (αναρτητέα
στο διαδίκτυο) του κ. ΥΕΘΑ περί μη έγκρισης του
Απολογισμού-Ισολογισμού του Οικ. Έτους 2014 και
κατόπιν των διευκρινίσεων που λάβαμε από το ΓΕΑ,
κάνουμε γνωστό στα μέλη μας τα εξής :
Η μη έγκρισή του Απολογισμού-Ισολογισμού του
Οικ. Έτους 2014, δεν οφείλεται σε παράνομες δαπάνες και ενέργειες του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Α, αλλά αποκλειστικά και μόνο σε μη ορθό λογιστικό χειρισμό των
οικονομικών γεγονότων τα οποία επηρέαζαν και συνδέονταν με τον μη εγκριθέντα Απολογισμό – Ισολογισμό του Οικ. έτους 2013. Συγκεκριμένα δύο (2) τιμολόγια που αφορούσαν δωρεά εκ’ μέρους της
Ένωσης, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας,
ενώ πληρώθηκαν στις αρχές του 2014 με υπαιτιότητα
του προμηθευτή (Εισαγωγή από το Εξωτερικό) αποτυπώθηκαν λογιστικά, σαν Έξοδο στον Απολογισμό
– Ισολογισμό του 2013.
Για τον παραπάνω λόγο, δεν εγκρίθηκε ο Απολογισμός –Ισολογισμός του οικ. έτους 2014 αφ’ ενός και
αφετέρου, αποφασίστηκε, όπως οι δύο ΑπολογισμοίΙσολογισμοί των οικ. ετών 2013 και 2014, να υποβληθούν μαζί στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.), για κατασταλτικό έλεγχο, προκειμένου, λόγω αρμοδιότητας
αυτού, εκδοθεί σχετική πράξη, για την τακτοποίηση
των μη ορθών λογιστικών αποτυπώσεων.
Επίσης πληροφορούμε ότι όλες οι ενέργειες του
Δ.Σ/Ε.Α.Α.Α και κυρίως αυτές που αναφέρονται σε οικονομικά θέματα, στηρίζονται και βασίζονται σε
θεσμικά κείμενα και διαταγές της εποπτεύουσας Αρχής.
Ως Πρόεδρος της ΕΑΑΑ και εκπροσωπώντας και τα
μέλη του Δ.Σ αυτής, δηλώνω απερίφραστα, ότι όλες
οι ενέργειές μας, αποσκοπούν στην βελτίωση της
καθημερινότητας των μελών μας, στην ποιότητα της
ζωής τους και στην πραγματοποίηση των προσδοκιών
τους. Για να γίνουν όμως πράξη οι προσδοκίες, θα
πρέπει να υπάρχει Αγάπη, Αλληλεγγύη, Ομόνοια και
Συσπείρωση μεταξύ μας, αξίες τις οποίες διατύπωσα
και κατά την παραλαβή των καθηκόντων μου. Έριδες
και αντεγκλήσεις δεν έχουν θέση μεταξύ μας.
Όλοι Μαζί Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα.
Σπυρίδων Καββούρης
Απτχος(Ι) ε.α.
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α

ΕΑΑΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

5ΘΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 5-9 Οκτ. 2016
Γνωστοποιούμε στους Συναδέλφους και τα Μέλη μας ότι η
ΕΑΑΑ διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή πέντε(5) ημερών
στο Άγιο Όρος από 5 εως 9 οκτ 2016 ως κάτωθι:
1η Ημέρα - Τετάρτη 5-10, 2016
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.30 από την ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5) με προορισμό την Ουρανούπολη Χαλκιδικής και
με τις εξής ενδιάμεσες στάσεις: Καμένα Βούρλα για καφέ, στη
Σκοτίνα για γεύμα και στο Σταυρό για καφέ.
Άφιξη στην Ουρανούπολη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
Δείπνο - Διανυκτέρευση.
2η Ημέρα – Πέμπτη 6-10.2016
Συγκέντρωση των Αξκων έ.ά στις 7.30 στο Μώλο της Ουρανούπολης και αναχώρηση με πλοιάριο της γραμμής για το
λιμάνι του Αγίου Όρους τη ΔΑΦΝΗ. Αναχώρηση με λεωφορείο
της γραμμής για Καρυές και στη συνέχεια με μικρά πουλμανάκια
στα κατωτέρω Ανατολικά Ιερά Σκηνώματα:
ΟΜΑΔΑ Α! 1.Σ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ:
Αξκοι: 10
ΟΜΑΔΑ Β! 1.Σ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ:
Αξκοι: 10
ΟΜΑΔΑ Γ! 1.Σ ΙΒΗΡΩΝ:
Αξκοι: 10
Την ίδια ημέρα οι γυναίκες με ευθύνη και επιβάρυνση δική
τους όσες και εφόσον το επιθυμούν θα πραγματοποιήσουν
περίπλου με έκτακτο πλοιάριο της γραμμής στη δυτική πλευρά
του Αγίου Όρους. Τιμή κρουαζιέρας 15€ το άτομο. Το απόγευμα
επίσκεψη στην Ιερισσό με το πούλμαν.
3η Ημέρα – Παρασκευή 7-10.2016
Συγκέντρωση των Αξκων ε.α στις Καρυές από τα Ανατολικά
Ιερά Σκηνώματα. Εφόσον υπάρξει αρκετός χρόνος θα επισκεφτούμε την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί στις Καρυές .Στη
συνέχεια με λεωφορείο της γραμμής μετάβαση στη ΔΑΦΝΗ
και εκείθεν στα Δυτικά Ιερά σκηνώματα με το πλοιάριο της
γραμμής, ως κατωτέρω:
ΟΜΑΔΑ Α! Ι.Σ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ:
Αξκοι :10
ΟΜΑΔΑ Β! Ι.Σ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ:
Αξκοι :10
ΟΜΑΔΑ Γ! Ι.Σ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ:
Αξκοι :10
Την ίδια Ημέρα οι γυναίκες με το πούλμαν θα επισκεφτούν
την Ιερά Μονή της Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες :Επιστροφή
στην Ουρανούπολη και το απόγευμα ελεύθερο.
4η Ημέρα – Σάββατο 8-10.2016
Συγκέντρωση των Αξκων ε.α στη ΔΑΦΝΗ από τα Δυτικά Ιερά
Σκηνώματα με το πλοιάριο της γραμμής και στη συνέχεια με
άλλο πλοιάριο αναχώρηση για Ουρανούπολη και άφιξη περίπου
στις 14.30.
Συνάντηση μετά των γυναικών, γεύμα και στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Σκοτίνα με ενδιάμεση στάση στο Σταυρό,
για καφέ.
Άφιξη στη Σκοτίνα Δείπνο-Διανυκτέρευση.
5η Ημέρα –Κυριακή 9-10.2016
Αναχώρηση από Σκοτίνα στις 9.00 με ενδιάμεσες στάσεις
στην Αγία Παρασκευή των Τεμπών για προσκύνημα και στα καμένα Βούρλα για καφέ και στη συνέχεια κατ’ ευθείαν για Αθήνα.

Εφημερίς της Κυβερνήσεως
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Περί συστάσεως Υπουργείου
Αεροπορίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έχοντες υπ’ όψιν το άρθρο 75 του Συντάγματος εκδίδομε
τον επόμενο Νόμο, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γεορυσίας.
Άρθρο 1ον:
Συνιστάται Υπουργείο Αεροπορίας. Οσάκις η διεύθυνση του
Υπουργείου τούτου ανατίθεται εις τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως καθίσταται παρ’ αυτό και Υφυπουργός, έχων βαθμό και
αποδοχές Υπουργού.
Ο Υφυπουργός ασκεί υπευθύνως όλα τα καθήκοντα του αρμοδίου Υπουργού, πλην εκείνων τα οποία ήθελε ρητώς επιφυλάξει δι’ εαυτόν, αναπλήρωνα και ολοκληρωτικώς τον Υπουργό απόντα ή κωλυόμενος.
Άρθρο 2ον:
Το Υπουργείο της Αεροπορίας είναι η ανώτατη διοικούσα
Αρχή των αεροπορικών δυνάμεων της Χώρας, ρυθμίζον και
επιβλέπον προσέτι πάσαν την αεροπορικήν βιομηχανίαν και
συγκοινωνίαν της Ελλάδος.
Άρθρο 3ον:
Από της ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι των κανονιστικών Διαταγμάτων οργανώσεως του Υπουργείου Αεροπο-

ρίας πάσαι οι Αεροπορικαί Υπηρεσίαι των Υπουργείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Συγκοινωνίας μεθ’ άπαντος του προσωπικού, ως και του εκάστοτε αποσπωμένου, και του υλικού, και
των πάσης φύσεως εγκαταστάσεών των περιέρχονται εις την
δικαιοδοσίαν του Υπουργείου Αεροπορίας, διατηρούντος του
προσωπικού τούτου πάντα τα κεκτημένα αντιστοίχως εν τω
Στρατώ και τω Ναυτικώ ή τη Δημόσια υπηρεσία δικαιώματα,
του Υπουργού της Αεροπορίας ενασκούντος επ’ αυτού τα δια
των κειμένων νόμων αντιστοίχως καθορισμένα δικαιώματα,
των Υπουργών των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Συγκοινωνίας.
Άρθρο 4ον:
Δια το μέχρι της λήξεως της χρήσεως 1929 έως 1930 υπολειπόμενον χρονικόν διάστημα ο Υπουργός της Αεροπορίας
διαχειρίζεται τας πιστώσεις των εις το Υπουργείον Αεροπορίας
υπαχθεισών υπηρεσιών, εντέλλεται δε ταύτας δια των Ειδικών Λογιστηρίων και Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
των Υπουργείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Συγκοινωνίας,
αντιστοίχως καθ’ υπηρεσίαν.
Άρθρον 5ον:
Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν της Αεροπορίας η πρόσληψις
ιδιωτικών ή αλλοδαπών, εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, κρινομένων υπό του τελευταίου τούτου ως αναγκαίων
(λόγω της ειδικής μορφώσεώς των) δια την οργάνωσιν της Αεροπορίας.
Ειδικός βαθμός και αμοιβή ορίζεται δι’ αυτούς, εγκρίσει του
Υπουργικού Συμβουλίου, την εν τη αεροπορία υπηρεσίας των

Το κόστος της εκδρομής ανέρχεται κατ’ εκτίμηση, για μέν το
ένα άτομο 150€ για δε το ζεύγος 240€, με την προϋπόθεση
ότι τα άτομα θα είναι 48 και οι Αξκοι έ.ά 30. Το τελικό κόστος
ενδέχεται να διαφοροποιηθεί εφόσον διαφοροποιηθεί ο αριθμός
συμμετασχόντων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
-Μεταφορά με πούλμαν στο Άγιο €Ορος
-Μία διανυκτέρευση όλων (αξκων-γυναικών)στο ξενοδοχείο
της Ουρανούπολης μετά πρωινού.
Δύο επι πλέον διανυκτερεύσεις των γυναικών στο ίδιο ξενοδοχείο μετά πρωινών
-Εκδρομή των γυναικών με το πούλμαν στην Ιερά Μονή του
Τίμιου Προδρόμου στις Σέρρες .
-Έξοδα διαμονητηρίων για είσοδο των Αξκων στα Ιερά Σκηνώματα Ναύλα πλοιαρίων για μετάβαση των Αξκων στη ΔΑΦΝΗ
και αντίστροφα και για μετάβαση αυτών από ΔΑΦΝΗ στα Δυτικά
Ιερά Σκηνώματα και αντίστροφα.
-Εισιτήρια λεωφορείου για μετάβαση από ΔΑΦΝΗ στις Καρυές
και αντίστροφα.
-Έξοδα μίσθωσης μικρών πούλμαν για μετάβαση των Αξκων
ε.α. από τις Καρυές στα Ανατολικά Ιερά Σκηνώματα και αντίστροφα.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται
Φαγητά- ποτά- προσωπικά έξοδα-Ναύλοι πλοιαρίου για τον
περίπλου των γυναικών και έξοδα διανυκτέρευσης και φαγητό στην Σκοτίνα .
Συμμετοχή
Μέγιστος συνολικός αριθμός: 48. Η εκδρομή θα ακυρωθεί
άμα δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 40 τουλάχιστον ατόμων.
Μέγιστος αριθμός Αξκων: 30
Δήλωση συμμετοχής αυτοπροσώπως στην ΕΑΑΑ μέχρι 8-92016 και ταυτόχρονα ΑΔΤ ,την εκδίδουσα Αρχή , την επιθυμητή
ομάδα, την συμμετοχή ή μη της συζύγου καθώς και την
καταβολή του αντίτιμου.
Σε περίπτωση που κάποια ομάδα υπερβαίνει το επιτρεπόμενο
όριο διανυκτέρευσης σε ένα Ιερό Σκήνωμα τότε ο αριθμός θα
αναπροσαρμοσθεί ώστε οι τρεις ομάδες να έχουν σχεδόν των
ίδιο αριθμό Αξκων ε.α.
Οι θέσεις εξασφαλίζονται αποκλειστικά και μόνο με την καταβολή του αντίτιμου.
Οι θέσεις στα λεωφορεία θα καθοριστούν ανάλογα με την
σειρά δήλωσης της συμμετοχής.
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το ΔΣ/ΕΑΑΑ
και μόνο για σπουδαίους λόγους .

μη δυναμένης να υπερβή την διετίαν.
Άρθρο 6ον:
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αι δε λεπτομέρειαι της εφαρμογής του κανονισθήσονται δια Προεδρικών
Διαταγμάτων.
Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ’ ημών σήμερον εκδοθείς δημοσιευθήτω δια της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του
Κράτους.
Εν Αθήναις τη 23 Δεκεμβρίου 1029
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
Ο Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου
Ελευθ. Κ. Βενιζέλος
Οι Υπουργοί
Επί των Οικονομικών
Γ. Μαρής
Επί των Στρατιωτικών
Θ. Σοφούλης
Ο Υπουργός Της Δικαιοσύνης
Δ. Δίγκας
Επί της Συγκοινωνίας
Υφυπουργός
Ν. Αβραάμ
Επί των Ναυτικών
Δ. Νότη Μπότσαρης
Βλαχογιάννης Σεβαστός
Επσγός ε.α. 9η Σειρά ΣΤΥΑ
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αναπροσαρμογή
Κύριων Συντάξεων Προστασία Καταβαλλόμενων Συντάξεων
Κύριοι Συνάδελφοι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4387/2016 και κατόπιν της υπ’ αρίθμ’
οικ.26083/ 887/7 Ιουνίου 2016 κοινής
απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπληρωτού Υπουργού
Οικονομικών, η διαδικασία αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων μας , που μας
έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες του
Ν.4387/2016 διατάξεις (12/05/2016) θα
επανυπολογιστούν ως εξής :
Για τον επανυπολογισμό των συντάξεών μας, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των
συντάξιμων αποδοχών επί του οποίου
υπολογίστηκε η σύνταξη που λαμβάνουμε και το οποίο ποσό, αναφέρεται
στην Συνταξιοδοτική μας πράξη «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ α/α 5».
Επί του ανωτέρω ποσού υπολογίζονται
τα κατωτέρω κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης για τα οποία ελήφθησαν
υπόψη, το σύνολο Συντάξιμων Υπηρεσιών «Πραγματικών + Εκστρατείας +
Πτητικά» και το οποίο σύνολο ,αναφέρεται στην Συνταξιοδοτική μας πράξη «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ α/α 3».
Στο ποσό της σύνταξης που προκύπτει
προστίθεται και το ποσό των 384 € που

είναι η Εθνική σύνταξη που καταβάλλεται
σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας και το οποίο ποσό μειώνεται
κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται
των 20 ετών εφ ‘ όσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη .
Στις περιπτώσεις που το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουμε και το οποίο
ποσό ,αναφέρεται στην συνταξιοδοτική
μας πράξη» ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ α/α
9» είναι μεγαλύτερο από το ποσό που
προκύπτει από τον επανυπολογισμό της
, το επι πλέον ποσό θα εξακολουθήσει
να μας καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά μέχρι 31.12.2018 και θα συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι εξάλειψης του
με την εκάστοτε αναπροσαρμογή της
σύνταξης μας .
Στις περιπτώσεις που το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουμε είναι μικρότερο
από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της ,τότε προσαυξάνεται
κατά το 1/5 της διαφοράς κατ΄ έτος,
σταδιακά και ισόποσα εντός 5 ετών από
την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Από

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞ. ΕΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
24,01-25 .........................................20,68%
25,01-26..........................................21,71%
26,01-27..........................................22,74%
27,01-28..........................................23,95%
28,01-29..........................................25,16%
29,01-30..........................................26,37%
30,01-31..........................................27,79%
31,01-32..........................................29,21%
32,01-33..........................................30,63%
33,01-34..........................................32,22%
34,01-35..........................................33,81%
35,01-36..........................................35,40%
36,01-37..........................................37,20%
37,01-38..........................................39,00%
38,01-39..........................................40,80%
39,01-40..........................................42,80%
40,01-41..........................................44,80%
41,01-42..........................................46,80%
42,01-43..........................................48,80%
43,01-44..........................................50,80%
44,01 και περισσότερα …...............................2% …

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι οι μειώσεις της Σύνταξής μας βάση των
νόμων 3865/10 ,3986/11, 4002/11, 4024/11, 4051/12, και 4093/12 θα εξακολουθήσουν
να ισχύουν, το δε ύψος αυτών θα παραμένει το αυτό και μετα τον επανυπολογισμό της
Σύνταξης μας.
Σας αναφέρουμε ένα παράδειγμα τρόπου επανυπολογισμού της σύνταξης ενός συναδέλφου :
Συνάδελφος με :Συντάξιμες Αποδοχές 2503,66 €
Ποσό Σύνταξης
2123,10€
Συν.Συντ.Υπηρεσίων
42έτη/08μην/26ημ(πραγμ.έτη 37/08/26+5έτη εκστρατείας)
:Ποσοστό Αναπλήρωσης 47,80%
:Ποσό Εθνικής Σύνταξης 384 € οπότε :
2503,66 Χ 47,80=1196,75+384=1580,75 συνολικό ποσό επανυπολογισμένης Σύνταξης.
Επειδή το ποσό της Σύνταξης που λαμβάνει είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προέκυψε
με τον επανυπολογισμό της κατά 542,35€€ (2123,10-1580,75),θα εξακολουθήσει να του
καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά μέχρι 31/12/2018 και θα συμψηφίζεται καθέτως
και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή της .
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες από τους Σμχους ε.α. Αθανάσιο Πάνο
Τηλ.6983506600 και Δημήτριο Κοντοβά Τηλ.6983500618

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΒΟΡΑ
(ΚΑΪΜΑΤΣΑΛΑΝ) ΕΔΕΣΣΗΣ
ΥΠΓΩΝ Γ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ Κ Χ.ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ

Τ

ο Πούλμαν με τους επιβαίνοντας
για να τιμήσουν με την παρουσία
τους την μνήμη των αθανάτων νεκρών
μας ,αναχώρησε για Έδεσσα το πρωί
στις 25-6-2016.Ο καιρός ήταν θαυμάσιος και το ταξίδι προς τον προορισμό μας ήταν ξεχωριστό και χωρίς
προβλήματα. Με μία στάση στην εθνική οδό έξω από την Λαμία για μία

ΙΙ Μεραρχία Πέλλης για να επιβιβασθούμε σε αυτά και να φθάσουμε
στο Πάτημα όπου οι αδερφές Ταγκαλάκη έχουν αγοράσει έκταση εις την
οποία έκτισαν εκκλησία και μνημείο
για να τιμήσουν τον αείμνηστο αδελφό
τους. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας το πανηγυρικό της τελετής
εκφώνησε ο Σμχος ε.α Πιέρρος Πλα-

ώρα για καφεδάκι και ξεκούραση, συνεχίστηκε με προορισμό την πανέμορφη Σκοτίνα για φαγητό και για
μπάνιο όποιος το επιθυμούσε αφού
είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεση
μας . Στην συνέχεια του οδοιπορικού
μας φθάσαμε στην μαγευτική τοποθεσία του Αγίου Νικόλαου που είναι
κατάφυτη από πλατάνια ,φλαμουριές
και βελανιδιές και διασχίζεται τα γάργαρα νερά του ποταμού Αράπιτσα ή
Αράπης όπως των αποκαλούν οι ντόπιοι .Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που
υπάρχουν στη περιοχή ήταν γεμάτες
από νέους ή νέες που αθλούντο. Δυσάρεστο φαινόμενο τα περισσότερα
κέντρα που καλύπτουν την περιοχή
ήταν κλειστά που σε άλλες εποχές
δεν έβρισκες καρέκλα να καθίσεις
.Αφήνοντας τον Άγιο Νικόλαο συνεχίσαμε για Έδεσσα όπου και θα διανυκτερεύαμε. Κατά την διάρκεια αυτής
της διαδρομής ο υπεύθυνος της εκδήλωσης Σμχος ε.α Πιέρρος Πλατάνας
ανέγνωσε από μικροφώνου Ιστορικά
Μνημεία και τα Αξιοθέατα που υπάρχουν στις Πόλεις της Ναούσης κ Έδεσσας.

τάνας. Στη συνέχεια στο παρεκκλήσι
μνημείο έγινε κατάθεση στεφάνου εκ
μέρους της ΕΑΑΑ από τον Σμχο ε.α
Πιέρρο Πλατάνα και σε σύντομο χαιρετισμό του ,αφού μετέφερε τις ευχαριστίες του Προέδρου και του Δ.Σ
της ΕΑΑΑ.

Ευχάριστη έκπληξη όταν φθάσαμε
στο Ξενοδοχείο μας υποδέχτηκε ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος της
ΕΑΑΣ Νομού Πέλλης Στρατηγός
Κων/νος Στούμπος μαζί με ένα άλλο
μέλος του παραρτήματος καθώς και
ο εκλεκτός συνάδελφος Ταξίαρχος
ε.α Ιωάννης Τεντζερης ,για να ρυθμίσουμε τα δρομολόγια που θα ακολουθήσουμε για να φθάσουμε στον
προορισμό μας που ήταν η τοποθεσία
Πάτημα του όρους Καϊματσαλαν.
Την άλλη μέρα ξεκινήσαμε πρωίπρωί κ πήραμε τον δρόμο για να φθάσουμε στην τοποθεσία όπου μας περίμεναν δύο mini bus που διέθεσε η

Ευχαρίστησε τις αδερφές Ταγκαλάκη
που θυσίασαν προσωπικές απολαύσεις
και ασχολήθηκαν για να τηρήσουν
άσβεστη την μνήμη του ήρωα αδελφού τους.
Ευχαρίστησε επίσης τον Δκτή της
2ης Μεραρχίας Ν. Πέλλης που μας
διέθεσε τα δύο mini bus ,το Πρόεδρο
του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ Ν. Πέλλης
ο οποίος μεσολάβησε στη 2η Μεραρχία
για να διατεθούν τα mini bus καθώς
και στο Δήμαρχο Εδέσσης για τη διάθεση Γκρέιτερ για να γίνει βατή η διαδρομή από την άσφαλτο του δρόμου
προς το χιονοδρομικό μέχρι το Πάτημα
,καθώς και προς όλους τους συμμετέχοντες.
Στη συνέχεια καθίσαμε σε γεύμα
που παρέθεσαν οι αδερφές Ταγκαλάκη
.Στο δρόμο της επιστροφής προς
Έδεσσα επισπευτήκαμε τα λουτρά
της Αριδαίας και θαυμάσαμε το πανέμορφο τοπίο με τα θερμά λουτρά
του.
Στην επιστροφή μας προς Αθήνα
επισκεφτήκαμε για προσκύνημα την
Παναγία της Σουμελάς αλλά σταθήκαμε άτυχοι για ξενάγηση διότι η
Ηγουμένη και το προσωπικό της μονής
ήταν απασχολημένοι με την υποδοχή
του Πατριάρχου που θα πήγαινε την
άλλη ημέρα .Το βράδυ της Δευτέρας
φθάσαμε στην Αθήνα χωρίς κανένα
πρόβλημα.

HτΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΚΑΪΜΑΤΣΑΛΑΝ
Γράφει ο
Πιέρρος Πλατάνας
Σμχος ε.α.

Η
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αναπεμφθείσα σήμερον, υπο της Μητρός εκκλησίας
μας δέηση, υπέρ των πεσόντων Αεροπόρων μας ,
δεν είναι εκδήλωση απορρέουσα μόνο εκ των ακαταλύτων
και αρρήστως συνυφασμένων με την ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους Χριστιανικών μας παραδόσεων, αλλά ικανοποιεί και μία άλλη εξίσου επιτακτική και ιστορική
ανάγκη, η οποία χαρακτηρίζει τον Λαό μας και αποτελεί
το κατ’ εξοχήν προτέρημά του. Την Ιστορική Μνήμη .
Kαι είναι όντως μέγα προτέρημα η Ιστορική μνήμη
διότι δ’ αυτής τα ιστορικά γεγονότα διατηρούν την πρωταρχική τους λάμψη και ίστανται ως φάροι οδηγητικοί
στην πορεία των Λαών. Και ο Ελληνικός Λαός θεωρεί
υποχρέωση του την Ιστορική Μνήμη. Πιστεύει ότι η
μνήμη του παρελθόντος είναι φώς και ζωή για το μέλλον
του. Ενώ η αμνημοσύνη είναι ίδιον Λαών δειλών και
ανηθίκων.
Γνωρίζει ότι με την Ιστορία, το παρελθόν ξαναζεί και
μεταβάλλεται σε ενεργητικό στοιχείο του παρόντος .Δια
τούτο αναζητά με προσεκτική μελέτη ο Λαός μας και τις
χρυσές και τις μελανές σελίδες της Ιστορίας του. Οι
πρώτες του γεμίζουν υπερηφάνεια και του παρέχουν
παραδείγματα φωτεινά προς μίμηση. Οι άλλες του προκαλούν μεν την θλίψη, δίνουν όμως αφορμή σκέψεων
και καταλογισμών ευθυνών και συναγωγής διδακτικών
για το μέλλον συμπερασμάτων, προς αποφυγή επαναλήψεως των.
Αυτή ακριβώς την ιστορική ανάγκη πληροί και η εκδήλωση της σημερινής τελετής. Ιστορικά αποδεδειγμένο
η συμβολή της Αεροπορίας εις την νικηφόρο έκβαση
παντός αγώνος ,ο οποίος της ανετέθει από της ιδρύσεως
της ,υπήρξεν αποφασιστικής σημασίας δια το Εθνος ,οι
δε Έλληνες Αεροπόροι με τις παράτολμες πτήσεις τους
ανα τους αιθέρες και σε όλα τα πεδία των μαχών υπερέβαλαν εαυτούς και πολέμησαν με πυγμή χωρίς φόβο
για τον θάνατο και μοναδικό στόχο να μείνει η Πατρίδα
μας Ελεύθερη. Ηγωνιζοντο θαρραλέως και γενναίως
αλλά και το σπουδαιότερο εγνωριζαν να μεταδίδουν το
θάρρος και την γενναιότητα εις τους υπό τας διαταγάς
των.
Η ουρανομήκης δόξα την οποία κατέκτησαν αγωνιζόμενοι συνεχώς δια την τιμή και την ελευθερία της Ελλάδος, ουδέποτε εσκιάσθει από την έμφυτο εις τον άνθρωπο δειλία ή μικροψυχία .Δια τούτο δεν αρκεί να
τιμώμεν μόνο δια λόγων την μνήμη των πολύτιμων νεκρών συναδέλφων μας ,αλλά θα πρέπει να ενθυμούμεθα
και τον αφορισμό του Περικλέους «Ανδρών αγαθών
έργων γενομένων έργων και δηλουσθε τας τιμάς».
Δηλαδή αυτούς που εδοξάσθησαν με τις πράξεις τους
πρέπει να τους τιμούμε με παρόμοιες δικές μας πράξεις.
Ιδιαίτερα στις μέρες μας κατά τις οποίες, οι προσεκτικοί
παρατηρητές αντιλαμβάνονται σαφώς τις αλυτρωτικές
ορέξεις των Βαλκανίων γειτόνων μας. Η παραίνεση του
Περικλέους είναι αποφασιστικής σημασίας σήμερον ,που
διερχόμεθα την δυσμενέστερη οικονομική κρίση και που
επηρεάζει άμεσα την μαχητική ικανότητα των ΕΔ, θα
αντιπαρέλθομεν τον κίνδυνο μόνο αν διαθέτουμε την
προς τα Εθνικά ιδεώδη πίστη των αειμνήστων συναδέλφων μας το αρηϊνο πνεύμα τους και την χαλυβδινή
ψυχή τους, μόνο τότε θα δυνηθώμεν να αντιμετωπίσουμε
επιτυχώς πάσα ενδεχομένη εξαπολυθησομένη απειλή.
Άπαντες ημείς οι σήμερον παριστάμενοι με ευγνωμοσύνη αναγνωρίζομεν την απαράμιλλων θυσία των νεκρών
συναδέλφων μας και με βαθειά συναίσθηση έχουμε
εγείρει εις την ψυχή όλων μας Βωμό λατρείας υπέρ
των κοιμωμένων μας.
Εις τους ηρωικούς πεσόντες αεροπόρους μας τους
Υπγους Γ. Ταγκαλάκη και Χ. Νεοχωρίτη οι οποίοι πότισαν
με το άλικο αίμα τους τα αγιασμένα της πατρίδας μας
χώματα και οι οποίοι έμειναν πιστοί φύλακες των Εθνικών
τούτων παραδόσεων ανήκει αυτή η Ιστορική στιγμή αφ’
ενός φόρος τιμής για να μη μείνει άγνωστη η προσφορά
τους μέσα στο πέρασμα του χρόνου και αφ’ έτερου ως
κατάθεση ενός δάφνινου στεφάνου.
Αιώνια τους η μνήμη.

22/7/1974 – 22/7/2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΝΙΚΗ»€ - ΚΥΠΡΟΣ

¨ΤΟ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ ΧΡΕΟΣ¨
Έ

χουν περάσει σατορθώματος. Το NORATΓράφει ο
ράντα δύο (42)
LAS.
Παναγιώτης Καράμπελας
ολόκληρα χρόνια από
Και τούτο παρά το ότι
Σμηναγός ε.α.
τότε που οι άφρονες είαπό παρεμβάσεις εκείΕπίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου
χαν επιλέξει να εξυπηνων που υπηρέτησαν
Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)
ρετήσουν σχέδια που
τότε στην 354ΜΜ με τα
οδήγησαν στην τραγωNORATLAS είχαν βοηθήδία της Κύπρου και έδωσαν την ευκαιρία στον Αττίλα
σει τον αλληλέγγυο με την σκέψη τους Διοικητή του
να εισβάλει στο νησί της Αφροδίτης.
Πολεμικού Μουσείου, την περίοδο 2008-2009, να
Οι κραυγές των Κυπρίων προς στην ελεύθερη ανεπαναφέρει σε κατάσταση επισκεψιμότητας ένα αεθρωπότητα για να σταματήσει ο όλεθρος που στο
ροσκάφος NORATLAS, που υπήρχε σε απόθεση στο
πέρασμά της έσπερνε η Τουρκική θηριωδία δεν
αεροδρόμιο Τατοϊου - με σημαντική προσφορά εργασίας
έφταναν στα €ευήκοα€ δημοκρατικά αυτιά των ισχυρών,
του προσωπικού του, αλλά και κάποιες δαπάνες - δεν
γιατί κάποιων επιλογές ήταν όλα αυτά.
έχει καταστεί εφικτό να μεταφερθεί στον εκθεσιακό
Η μάνα Ελλάδα βίωνε το δικό της δράμα που είχαν
χώρο του Μουσείου, λόγω ανυπέρβλητων εμποδίων,
προκαλέσει οι νέοι δικτάτορες - οι οποίοι είχαν
όπως λέγεται. Ωστόσο, έναντι αυτού του προβλήματος,
αναλάβει τη δική τους €εργολαβία€ - και περίμενε να
θα ήταν δυνατόν σε μια περίοπτη θέση του εκθεσιακού
αγγίξει κάποιου Έλληνα αρμόδιου, τουλάχιστον, τις
χώρου να είχε τοποθετηθεί μια μεγάλη πινακίδα με
ανθρώπινες ευαισθησίες, προς τους αδελφούς Κυτην φωτογραφία του (απόντος) NORATLAS με σύντομο,
πρίους, των οποίων
το αίμα τους έρρεε
άφθονο.
Τότε η Πολεμική
Αεροπορία ανέλαβε
μια απέλπιδα προσπάθεια μεταφοράς
κάποιας μορφής
ενίσχυσης, αφού
κάποιες άλλες προηγούμενες προσπάθειες είχαν περιέργως αποτύχει.
Τότε, εκείνες τις
πρωινές ώρες της
22-7-1974 εκτελέσθηκε η πιο παράτολμη επιχείρηση
ανορθόδοξου πολέμου με αεροσκάφη
NORATLAS.
Απτόητα τα πληρώματα
βούτηξαν
εδώ, ιστορικό της αποστολής, η οποία να παραπέμστον φλεγόμενο ουρανό της Λευκωσίας και μετέφεραν
πει-προτρέπει τον επισκέπτη να το επισκεφθεί στο
δυνάμεις καταδρομών και πυρομαχικά.
χώρο όπου είναι σταθμευμένο, με επίσης μια πινακίδα
Δυστυχώς, ένα αεροσκάφος (ΝΙΚΗ 4) καταρρίφθηκε
με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους
από φίλια πυρά και παρέσυρε σε φρικτό θάνατο το
και εκτενέστερο ιστορικό της αποστολής €ΝΙΚΗ€.
τετραμελές πλήρωμα του αεροσκάφους και τους καΠάντως, μετά από τόσα χρόνια, το ενθαρρυντικό
ταδρομείς. Ένας μόνο καταδρομέας διασώθηκε με
είναι ότι πριν λίγο καιρό (5-11-2015) ο κ. Καμμένος
σοβαρά τραύματα.
αναγνώρισε το λάθος της Πολιτείας και θέλησε να
Εκείνο το κατόρθωμα τα ξένα ειδησεογραφικά πρααποκαταστήσει τα €ημαρτημένα€ της. Με μια πρώτη
κτορεία το αποκάλεσαν €αποστολή αυτοκτονίας€, γιατί
κίνηση και μια λιτή- σεμνή εκδήλωση στο Πολεμικό
όντως αυτό ήταν, από το σχεδιασμό του και μόνο.
Μουσείο, επέδωσε τιμητικές πλακέτες σε όσους συμΤην διεκπεραίωσαν όμως οι γενναίοι αεροπόροι μας.
μετείχαν στην αποστολή €ΝΙΚΗ€. Συγκινητικές στιγμές,
Αψήφησαν τον κίνδυνο, τη ζωή τους €τοις κείνων
αλλά και ελπίδες για την αναλογούσα αναγνώριση
ρήμασι πειθόμενοι€ και έγραψαν μοναδικές σελίδες
αυτού του γεγονότος, αφού μαζί με τον Αρχηγό του
δόξας στην μεταπολεμική ιστορία της Πολεμικής ΑεΓΕΑ ανακοίνωσαν ότι εργάζονται ήδη για την απόδοση
ροπορίας μας. Και η Πολιτεία; Κρύβεται ή κρύβει κάτι;
των τιμών που αξίζουν σε όλους αυτούς τους σύγΓιατί; Είναι ανάλγητη; Γιατί; Έτσι διαμορφώνεται φρόχρονους ήρωες.
νημα, ηθικό, πνεύμα αυτοθυσίας;
Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ και πάλι ΕΥΓΕ. Όμως,
Πόσοι γνωρίζουν αυτό το κατόρθωμα; Ούτε καν οι
μια άλλη επέτειος πλησιάζει. Μήπως οι σχετικές προΊκαροι, που μετά εκείνη την αποφράδα περίοδο υπηεργασίες ολοκληρώθηκαν μετά τόσο καιρό, από εκείνη
ρετούν στην Πολεμική μας Αεροπορία δεν το γνωρίζουν.
τη σημαντική εξαγγελία σας, για να γίνει αυτή πράξη;
Και τούτο γιατί δεν αναφέρεται σε κάποια σελίδα της
Στο μεταξύ, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι κάποιοι ακόμη
ιστορίας της Π.Α., δεν τους διδάσκεται ως επιχείρηση,
από αυτούς τους €ήρωες€ προστέθηκαν ήδη στη λίστα
ούτε και μνημονεύεται σε αυτούς με ανάλογη αναφορά
που θα είναι €απόντες€ εκείνη την ημέρα. Ο αδυσώπητος
και επισήμανση. Πολύ περισσότερο ο απλός Έλληνας
βιολογικός χρόνος, δεν τους επέτρεψε να περιμένουν
πολίτης. Ακόμη και αυτός που επισκέπτεται το Πολεμικό
για να €φύγουν€ μετά την απόδοση και σε αυτούς του
Μουσείο της Αεροπορίας στο Τατόι δεν παίρνει κάποιο
οφειλόμενου €ΧΡΕΟΥΣ€!!! Μήπως, όμως, €φύγουν€ και
μήνυμα από τα εκθέματά του, γιατί από αυτά ουσιαστικά
άλλοι με τις όποιες καθυστερήσεις;
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ο εκπρόσωπος του ιστορικού εκείνου κα-

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

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

HτΑ

9

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 • Αρ. φύλλου 540

Τα Δημοψηφίσματα και η Κριτική
σε Βάρος των Θεσμών Άμεσης Δημοκρατίας
Τ

ο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Μεγάλη Βρετανία
με ερώτημα την παραμονή ή έξοδο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση έφερε στην επικαιρότητα και το δημόσιο διάλογο
αντιπαρατιθέμενες απόψεις για την ανάγκη διεξαγωγής δημοψηφισμάτων και αν αυτό το είδος άμεσης έκφρασης της
λαϊκής βούλησης υπηρετεί το πραγματικό λαϊκό και εθνικό
συμφέρον.
Τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το προσφυγικό στις 2
Οκτωβρίου προανήγγειλε ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τζέινς
Άντερ μετά από πρόταση της Κυβέρνησης. Το δημοψήφισμα
θα αφορά αν θα πρέπει να γίνουν δεκτές ή να απορριφθούν
οι υποχρεωτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσοστώσεις
μετεγκατάστασης μεταναστών στις χώρες-μέλη χωρίς την
έγκριση του Ουγγρικού κοινοβουλίου και θα έχει την ακόλουθη
διατύπωση: . “Επιθυμείτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει το δικαίωμα να καθορίσει την υποχρεωτική διευθέτηση των μη
ουγγρικής καταγωγής πολιτών (προσφύγων) στην Ουγγαρία,
χωρίς τη συγκατάθεση του κοινοβουλίου;”.
Στη χώρα μας το τελευταίο δημοψήφισμα διεξήχθη στις 5
Ιουλίου του 2015 και είχε ως ερώτημα αν πρέπει να γίνει
αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας των τριών θεσμών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(Ε.Κ.Τ.) και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) η οποία
προτάθηκε στις 25 Ιουνίου 2015. Το εκλογικό σώμα απέρριψε
την πρόταση του σχεδίου συμφωνίας με ποσοστό 61,3%.
Συνολικά, στην Ελλάδα, από την ανεξαρτησία της, πραγματοποιήθηκαν δέκα δημοψηφισματικές διαδικασίες (1862,
1920, 1924, 1926, 1935, 1946, 1968, 1973, 1974, 2015). Με
εξαίρεση το 1968 και το 2015 όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες
αναφέρονταν στο πολιτειακό. Το 1968 το εκλογικό σώμα
κλήθηκε να εγκρίνει με «Ναι» ή «Όχι» σχέδιο συντάγματος το
οποίο είχε νωρίτερα δημοσιοποιηθεί. Με την αποκατάσταση
της δημοκρατίας το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αυτού,
καθώς και του 1973 αμφισβητήθηκε, όπως και όλα τα προηγούμενα δημοψηφίσματα.
Η δημοκρατία αποτελεί το πολίτευμα εκείνο που ο λαός,
άμεσα ή έμμεσα καλείται να διαμορφώσει από κοινού με τις
ελίτ το κανονιστικό πλαίσιο δράσης κυβερνώντων και κυβερνωμένων.
Ως πολίτευμα στη διαχρονική του εξέλιξη αντικατέστησε
την ολιγαρχία και την μοναρχία και παρόλες τις αδυναμίες
και τις ενστάσεις που κατά καιρούς διατυπώνονται θεωρείται
το κατεξοχήν αποδεκτό πολίτευμα, αφού δίνει στο λαό τη
δυνατότητα να συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας
που διαμορφώνουν τη δημόσια σφαίρα. Η ολιγαρχία και ιδιαίτερα η μοναρχία ως μοντέλα εξουσίας έχουν περιθωριοποιηθεί, με τη δεύτερη να υφίσταται, συμβολικά, σε χώρες
με ισχυρή δόση ιστορικής αφήγησης που συνδέεται με το
θεσμό.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η δημοκρατία με τις
πολλές εκφάνσεις της αποτελεί το εργαλείο που υπερασπίζεται
και προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες, τα ιδανικά
και κυρίως την ισότητα και ισονομία του ανθρώπου ως
πολίτη μιας οργανωμένης κοινωνίας. Μπορεί η δημοκρατία
και η ελευθερία που αυτή συνεπάγεται να εξασφαλίσει στον
άνθρωπο, ισότιμα, βασικά αγαθά και να τον οδηγήσει στην
ολοκλήρωση; Είναι το δημοκρατικό πολίτευμα ότι καλύτερο
έχει επινοήσει ο άνθρωπος; ή οδηγεί στην αιχμαλωσία του
και ένα είδος επιστροφής στη φυσική του κατάσταση που
είναι το χάος;
Η δημοκρατία εκφράζεται κυρίως με δύο τύπους, την αντιπροσωπευτική όπου ο λαός, με εκλογές, επιλέγει τους αντιπροσώπους που θα παίρνουν τις αποφάσεις για λογαριασμό
του και την άμεση όπου ο λαός λαμβάνει ο ίδιος τις
αποφάσεις. Ως άμεση δημοκρατία νοείται το δημοψήφισμα,
η πρωτοβουλία πολιτών και η ανάκληση. Τυπικό παράδειγμα
πρωτοβουλίας πολιτών είχαμε πρόσφατα στην Ολλανδία.
Με νόμο που ψηφίσθηκε το 2015 οι πολίτες μπορούν να
προκαλέσουν προαιρετικό δημοψήφισμα ενάντια σε νόμους
ή συνθήκες οι οποίες έχουν ψηφισθεί και από τα δύο σώματα
του Κοινοβουλίου. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται η
συλλογή 10.000 υπογραφών σε τέσσερις εβδομάδες και
στην συνέχεια η συλλογή 300.000 υπογραφών σε έξι εβδομάδες. Από το δημοψήφισμα εξαιρούνται θέματα τα οποία
αφορούν το Σύνταγμα, την Μοναρχία και τον κρατικό προϋπολογισμό. Το δημοψήφισμα είχε προκηρυχθεί ενάντια
στην απόφαση του Ολλανδικού Κοινοβουλίου να εγκρίνει
την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ε.Ε. και της
Ουκρανίας. Ήταν ένα κλασικό παράδειγμα προαιρετικού ακυρωτικού δημοψηφίσματος πρωτοβουλίας πολιτών. Το
τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 61,1% κατά, 32,2%
υπέρ, 0,8% λευκά και 0,9% άκυρα, ενώ η προσέλευση καταγράφηκε στο 32,2%.
Ως παράδειγμα ανάκλησης μπορεί να θεωρηθεί η διαδικασία
για την ειρηνική ανατροπή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας
και του προέδρου Ν. Μαδούρο. Βάσει του ισχύοντος συντάγματος, προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης του εκλεγμένου προέδρου, με τη συλλογή σε πρώτη φάση, τουλάχιστον
200.000 υπογραφών, ενώ στη δεύτερη φάση θα πρέπει να

Του
Κων/νου Λιούτα
Σγου ε.α
Προέδρου ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
συλλεγούν ακόμη 4 εκατομμύρια υπογραφές
(20% του εκλογικού σώματος), ώστε να δρομολογηθεί το κρίσιμο δημοψήφισμα.
Το συνταγματικά προβλεπόμενο δημοψήφισμα μπορεί να ορισθεί ως το δημοψήφισμα με τη στενή
έννοια του όρου. Επειδή ο λαός δεν συμμετέχει στην προκήρυξη ενός δημοψηφίσματος αυτό μπορεί να περιγραφεί
ως παθητικό δημοψήφισμα. Όταν το δημοψήφισμα προβλέπεται ρητά στις διατάξεις του συντάγματος για συγκεκριμένα
θέματα ή προκαλείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό ψηφοφόρων ή μελών του κοινοβουλίου ή τον ανώτατο πολιτειακό
άρχοντα τότε θεωρείται υποχρεωτικό. Από την άλλη έχουμε
το δημοψήφισμα της ελεύθερης βούλησης και επιλογής
όπου δεν υπάρχουν συνταγματικές προϋποθέσεις διεξαγωγής
του και μπορεί να προκληθεί είτε από το νομοθετικό σώμα
είτε από συγκεκριμένο αριθμό ψηφοφόρων.1
Ο θεσμός του δημοψηφίσματος αποτελεί στοιχείο άμεσης
δημοκρατίας και θεωρείται ότι συμβάλλει στην ουσιαστική
διεύρυνση της λαϊκής κυριαρχίας καθώς φέρνει ποιο κοντά
τους πολίτες στη διαδικασία λήψης συλλογικών αποφάσεων
και από την άποψη αυτή έχει έναν δημοκρατικό χαρακτήρα.
Όταν όμως τα δημοψηφίσματα δεν συνδυάζονται με εξισορροπητικά μέτρα υποσκάπτουν αντί να δυναμώνουν το
δημοκρατικό πολίτευμα μιας χώρας. Το γνήσιο δημοψήφισμα
σε όλες τις μορφές του (συντακτικό-νομοθετικό, συμβουλευτικό-αποφασιστικό, προαιρετικό-υποχρεωτικό) δεν σχετίζεται με το προσωπικό (plebiscite) που εφαρμόζεται κυρίως
σε περίοδο πολιτειακής κρίσης για το αιρετό ή όχι του
αρχηγού κράτους.2
Οι υποστηρικτές του θεσμού υποστηρίζουν ότι με το δημοψήφισμα καλείται ο λαός να πάρει σημαντικές αποφάσεις
για την αντιμετώπιση σπουδαίων ζητημάτων. Ο θεσμός της
άμεσης δημοκρατίας ενισχύεται καθώς ο κυρίαρχος λαός
καλείται να αποφασίσει ο ίδιος για σημαντικές υποθέσεις
που διαφορετικά θα λαμβάνονταν από τους αντιπροσώπους
του με ισχυρή την επιρροή των τεχνοκρατών και γραφειοκρατών. Η εμπιστοσύνη μεταξύ του λαού και των κυβερνώντων αυξάνει καθώς ο λαός συμμετέχει στην διαμόρφωση
των αποφάσεων και του δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσει
καλύτερα σημαντικές πτυχές υποθέσεων που υπό άλλες
συνθήκες θα αγνοούσε.3
Η έκφραση της βούλησης του λαού στο δημοψήφισμα
στη σύγχρονη δημοκρατία υπόκειται σε φυσικούς περιορισμούς, οι οποίοι για τον λόγο αυτό συνεπάγονται και αντίστοιχους νομικούς περιορισμούς. Ένας από τους φυσικούς
αυτούς περιορισμούς είναι η εξάρτηση της έκβασης της δημοψηφισματικής διαδικασίας από την ερώτηση. Το πρόβλημα
εδώ είναι ότι το πρόσωπο (η εξουσία) αυτού που θέτει το
ερώτημα και από τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η
ερώτηση μπορεί ήδη να ελέγξει κανείς την τελική ετυμηγορία
του λαού. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι ότι ο
λαός εδώ, στο μέτρο που αποφασίζει κατά τρόπο που εξασφαλίζει μυστικότητα και ανωνυμία και όχι σε συνέλευση,
μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση που του τίθεται μόνο με
ένα ναι ή ένα όχι και δεν μπορεί να συνδιαμορφώσει ή να
διαπραγματευτεί το περιεχόμενο της πρότασης, στην οποία
αργότερα θα απαντήσει.4
Σύμφωνα με τον Σμιτ οι θεσμοί άμεσης δημοκρατίας, έτσι
όπως εμφανίζονται στο σύγχρονο κράτος, δεν έχουν καμία
συγγένεια με τη γνήσια δημοκρατία, όπου ο λαός συγκεντρωμένος σε μια πλατεία συζητά και επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει «επώνυμα» και όντας φυσικά παρών τις προτάσεις
που προβάλλονται5.
Ο Ν. Μουζέλης υποστηρίζει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο
να εξηγήσει κανείς στον κοινό πολίτη και να αναπτύξει πολύπλοκα επιχειρήματα ενός ναι ή ενός όχι, ιδιαίτερα σε
χώρες όπου ο δημόσιος χώρος υπολειτουργεί και τα ΜΜΕ
ενδιαφέρονται λιγότερο για την αλήθεια και περισσότερο
για την ακροαματικότητα.6 Τα ίδια βέβαια προβλήματα προκύπτουν και στην διαδικασία των βουλευτικών εκλογών
όπου τα ΜΜΕ παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη χειραφέτηση των
πολιτών και τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων
σπάνια είναι σε γνώση του κοινού πολίτη.
Ο Α. Μανιτάκης υποστηρίζει ότι ο θεσμός των δημοψηφισμάτων δεν είναι αθώος πολιτικά ούτε κοσμείται από δημοκρατικές αρετές. Διότι ενώ εμφανίζεται ως θεσμός άμεσης
δημοκρατίας, λειτουργεί και λειτούργησε συχνά στην πράξη
ως θεσμός καισαρικής δημοκρατίας, που ταιριάζει στις καλούμενες μαζικές δημοκρατίες, στις δημοκρατίες όπου ο
λαός καλείται ως μάζα και όχι ως σύνολο πολιτών με διαφορετικές απόψεις, να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι,
χωρίς συζήτηση και αντιπαράθεση ή διάλογο, στα διλλήματα

που του θέτει η εξουσία ή ο αρχηγός ο οποίος επιζητεί
τη συγκατάθεση των μαζών.7
Πολλές φορές το δημοψήφισμα γίνεται εργαλείο
κομματικής εκμετάλλευσης αφού θεωρείται ότι ένα
ερώτημα που θα τεθεί από την κυβέρνηση στο εκλογικό
σώμα , για μείζονος σημασίας θέμα θα ενισχύσει και
θα βοηθήσει το κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση.
Στην περίπτωση που η κυβέρνηση αξιολογεί ότι μια
συγκεκριμένη απόφαση θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος
μεταθέτει την ευθύνη της απόφασης στο λαό έτσι
ώστε να απαλλαγεί από τις δυσμενείς συνέπειες που θα
είχε μια απόφαση που ενδεχομένως θα στηριζόταν σε μια
ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Το δημοψήφισμα χρησιμοποιείται επίσης από την κυβέρνηση
για θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και το
αποτέλεσμα λειτουργεί ως αντίβαρο στις πιέσεις που
ασκούνται από εξωτερικούς παράγοντες που πιέζουν για μια
απόφαση με συγκεκριμένη κατεύθυνση που συνήθως έρχεται
σε σύγκρουση με το λαϊκό αίσθημα.
Ενώ το αρνητικό αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος δεν
δημιουργεί συνθήκες τελεσίδικες, καθώς μετά την παρέλευση
συγκεκριμένου χρόνου μπορεί να τεθεί στο εκλογικό σώμα
το ίδιο ερώτημα το θετικό αποτέλεσμα δημιουργεί τετελεσμένα που δύσκολα ανατρέπονται έστω και αν οι συνθήκες
έχουν αλλάξει δραματικά ή η σύνθεση του εκλογικού
σώματος έχει μεταβληθεί σημαντικά. Το 2008 η Ιρλανδία
καταψήφισε την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, με
53,2% έναντι 46,4%. Το 2009 η Ιρλανδία (ξανα)ψήφισε για
την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, αυτή τη φορά
συμφωνώντας σε ποσοστό 67,1% έναντι 32,9%.
Το 2005 η Γαλλία και η Ολλανδία καταψηφίζουν το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (54,9% έναντι 45,1%) και (61,5% έναντι 38,5%)
αντίστοιχα. Επαναληπτικό δημοψήφισμα, όπως στην Ιρλανδία,
δεν είχαμε και αυτό σημαίνει ότι δύσκολα σε μια μεγάλη και
ισχυρή χώρα, όπως η Γαλλία, μπορεί να κληθεί ο λαός να
(ξανα)ψηφίσει για το ίδιο θέμα με το ίδιο ερώτημα.
Η πρωτοβουλία πολιτών ως ένας άλλος θεσμός άμεσης
δημοκρατίας μπορεί να χωρισθεί σε δυο τύπους, την άμεση
πρωτοβουλία, και την έμμεση πρωτοβουλία. Ως άμεση πρωτοβουλία μπορεί να θεωρηθεί η πρόταση από ένα συγκεκριμένο αριθμό πολιτών η οποία παρακάμπτει κάθε ενδιάμεσο
θεσμό που θα μπορούσε να τροποποιήσει την πρόταση. Ως
έμμεση πρωτοβουλία δίνει την δυνατότητα στο αντιπροσωπευτικό σώμα να τροποποιήσει την πρωτοβουλία.
Η πρωτοβουλία πολιτών ολοένα και περισσότερο υιοθετείται
από τις κυβερνήσεις και πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ως δυνατότητα έκφρασης της συμμετοχικής δημοκρατίας. Με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών παρέχεται
η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στη
διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Μια
πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που θα προέρχονται
από τουλάχιστον 7 από τα 28 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα
7 κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων .
Στην άμεση πρωτοβουλία ο Ν. Μουζέλης θεωρεί ότι ο θεσμός ευνοεί τη λογική της βοναπαρτικής δημοκρατίας καθώς
η έλλειψη ισχυρών ενδιάμεσων φορέων δράσης μπορεί να
οδηγήσει είτε στην χειραγώγηση των μαζών από τις εκάστοτε
πολιτικές ηγεσίες είτε στην αδυναμία των τελευταίων να
αντισταθούν σε λαϊκιστικές πιέσεις εκ των κάτω.8
Παρ’ όλες τις αδυναμίες και την σκληρή κριτική που
δέχονται οι θεσμοί της άμεσης δημοκρατίας, ως εργαλείο
γνήσιας έκφρασης του λαού, έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση
του ως μια προοδευτική και κυρίαρχη λαϊκή διαδικασία που
του δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζει για την τύχη του
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για γνήσια και αποτελεσματική διαδικασία όπως πρωτοεμφανίστηκε στην αρχαία
Ελλάδα όπου η Εκκλησία του Δήμου (η συνέλευση όλων
των πολιτών της Αθηναϊκής πόλης-κράτους), ως νομοθετικό
όργανο λάμβανε αποφάσεις με γενική ισχύ τα ψηφίσματα.
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Α ΡΘΡΑ
Η Συμβολή και Στήριξη της ΠΑ
στη Δημιουργία της Ε.Α.Β
(για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι)
Η υπογραφή των Συμβάσεων στις 26/11/75
από τους Υπουργούς, για λογαριασμό της υπό
σύσταση ΕΒΑΥ (ΕΑΒ) αποτέλεσε το ξεκίνημα
των υποχρεώσεων όλων των αλλοδαπών εταιρειών και ιδιαίτερα των υπεργολάβων GE και
Westinghouse, που είχαν «κλειστά συμβόλαια»,
στην πραγματοποίηση του Εργου. Σύμφωνα
με αυτές όλο το έργο θα έπρεπε να έχει περατωθεί εντός τριετίας (τριάντα μήνες για GE και
W). Αμέσως μετά την υπογραφή, ανακοινώθηκε
από τον ΥΕΘΑ ότι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΕΑΒ επελέγη και θα αναλάμβανε ο
Ιάσων Στράτος, από οικογένεια επιχειρηματιών,
που είχαν ιδρύσει και λειτουργούσαν την τότε
πασίγνωστη «Πειραϊκή – Πατραϊκή». Ο Ιάσων
Στράτος ανέλαβε με μεγάλο ζήλο τα καθήκοντά
του και έδειξε εξ αρχής ότι ήταν άξιο, ικανό,
ακούραστο και κατάλληλο πρόσωπο, για να
μετατρέψει οράματα και Συμβάσεις, «από τα
χαρτιά», στο κολοσσιαίο για τα ελληνικά δεδομένα έργο, της εμπρόθεσμης δημιουργίας και
λειτουργίας της ΕΑΒ,. Η συνεργασία μας μαζί
του, όλα τα χρόνια που συμπορευθήκαμε,
παρά τις τεράστιες δυσκολίες του εγχειρήματος,
ήταν άψογη, άριστη, εποικοδομητική και υποδειγματική.
Ταυτόχρονα η ΠΑ συνέστησε ειδική Υπηρεσία
(την ΥΠΕΑΒ/ΓΕΑ), η οποία ανέλαβε να υποστηρίζει πλήρως την ΕΑΒ σε όλους τους τομείς
των δραστηριοτήτων της και επίσης στην παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των επί
μέρους συμβάσεων της ΕΑΒ με τους αλλοδαπούς Οίκους. Η ΥΠΕΑΒ εκάλυπτε και τον ρόλο
του Δημοσίου σε όλες τις σχέσεις του με την
ΕΑΒ. Εργο τεράστιο και επίπονο. Αυτό κράτησε
μέχρις ότου η ΕΑΒ είχε σταδιακά επανδρωθεί,
με το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό,
και ήταν σε θέση να λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος φορέας. Η ΥΠΕΑΒ
επανδρώθηκε με τους Π. Κοντοδιό και Π. Ιωακειμίδη, που εργάζονταν στο Πρόγραμμα ΕΑΒ
από το ξεκίνημά του, καθώς και τους Ν. Χρυσικάκη (για τη σύμβαση με GE), Σπ. Αρμένη (για
τη σύμβαση με W) και Α. Δημητρίου για τα
Εργα (σύμβαση με Austin). Η ΥΠΕΑΒ ανέπτυξε
επίσης σταδιακά κλιμάκιό της στην Τανάγρα
(στα γνωστά «κοτέτσια»), από το οποίο προέκυψε
αργότερα η σημερινή ΥΠΑΕΑΒ, με ιδιαίτερο
ρόλο, όπως λειτουργεί ακόμη και σήμερα.
Τομείς και δράσεις τους οποίους εκάλυψε η
ΥΠΕΑΒ, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς του ΓΕΑ και για λογαριασμό της
ΕΑΒ, κατά τα πρώτα πέντε χρόνια (περίπου
μέχρι το τέλος του 1980) ήταν οι εξής:
Εγκρίσεις από τη ΓΕΑ/ΔΣΕ των Τευχών των
όρων δημοπρατήσεως Εργων, που προετοιμάζονταν από την Austin. Ιδιαίτερη μέριμνα
στην πρώτη Σύμβαση για τα Χωματουργικά.
Εγκρίσεις μελετών ανάπτυξης όλων των συνεργείων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονταν με
επιθεωρήσεις και επισκευές σε αεροσκάφη και
παρελκόμενά τους καθώς και συνεργείων Κινητήρων και Τ-Η μέσων, με έμφαση στους
τομείς που ενεργοποιούνταν για πρώτη φορά
στη Χώρα.
Υποστήριξη και άνοιγμα FMS Cases, ώστε η
ΕΑΒ να έχει απ’ ευθείας πρόσβαση στο σύστημα
των ΗΠΑ για τα αναγκαία ανταλλακτικά κλπ.
Συμμετοχές στην kick off meeting και στις
Conferences στις ΗΠΑ και εδώ, όπου εξεταζόταν
η πρόοδος του έργου σε όλους τους τομείς,
με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.
Παραλαβές μειζόνων εξοπλισμών των Συνεργείων στις ΗΠΑ αλλά και εδώ, για λογαριασμό
της ΕΑΒ, από τους Υπεργολάβους GE και Westinghouse.
Παρακολούθηση των πραγματοποιουμένων
αγορών, μέσω της συσταθείσης στις ΗΠΑ «Υπηρεσίας αγορών της ΕΑΒ» και ιδιαίτερα της ανάθεσης ανάπτυξης συνεργειακών δραστηριοτήτων για παρελκόμενα αεροσκαφών, πχ Pneumatics, όπου δεν υπήρχε εδώ ανάλογη εμπειρία.

Του
Περικλή Κοντοδιού
Υποπτεράρχου (Τ) ε.α.
Μέριμνα πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού εκ του ΚΕΑ καθώς και σταδιακής μεταφοράς φόρτου εργασιών από το ΚΕΑ και τα
Παραρτήματά του στην ΕΑΒ. Επίσης αποδέσμευση επιθυμούντων να εργασθούν στην ΕΑΒ
Τεχνικών εκ της ΣΜΑ και ΣΤΥΑ, παραιτούμενοι
από την ΠΑ.
Παρακολούθηση προόδου όλων των Συμβάσεων επ’ ωφελεία της ΕΑΒ.
Συμμετοχή στη διαπραγμάτευση με SNECMA
για την ανάληψη από ΕΑΒ της πλήρους υποστήριξης της ΓΕ κινητήρος ATAR και παρελκομένων του.
Διαπραγμάτευση με ΕΑΒ και υπογραφή στις
26/10/79 της πρώτης ΒΑΣ, της Συμφωνίας αναθέσεως εργασιών και παροχής υπηρεσιών από
ΕΑΒ στην ΠΑ και στις λοιπές ΕΔ.
Παρακολούθηση - προσωρινές και οριστικές
παραλαβές για λογαριασμό του Δημοσίου όλων
των έργων, καθώς και της συμβατικής κάλυψης
όλων των υποχρεώσεων των αλλοδαπών
υπεργολάβων.
Εξέταση και παροχή εγκρίσεων για όλες τις
επί μέρους τεχνικές περιγραφές (προδιαγραφές)
εκτέλεσης εργασιών και επιθεωρήσεων επί
αεροσκαφών, κινητήρων, Τ-Η μέσων, βλημάτων
κλπ της ΠΑ από την ΕΑΒ.
Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων στις σχέσεις
ΕΑΒ – Δημοσίου.
Η ΕΑΒ ξεκίνησε με γραφεία στην Αθήνα,
στην αρχή για λίγο επί της οδού Σταδίου, μετά
σε πολυκατοικία της Ιπποκράτους (αρ. 207)
και στη συνέχεια στον Πύργο Αθηνών (ο 18ος
όροφος και μέρος του πρώτου ορόφου), μέχρι
που ολοκληρώθηκε το γνωστό κτίριο 10 (Διοικητήριο) στην Τανάγρα. Σε όλα αυτά υπήρχαν
προβλέψεις και στεγάστηκαν γραφεία της ΥΠΕΑΒ
(αργότερα της ΥΠΑΕΑΒ). Επίσης στα αρχικά
στάδια κατασκευής των έργων χρησιμοποιήθηκαν και οι πρόχειρες εγκαταστάσεις («κοτέτσια») που υπήρχαν στην απαλλοτριωθείσα
έκταση και σε αυτά δόθηκε η δεξίωση κατά
την κατάθεση του θεμέλιου λίθου από τον
Πρωθυπουργό. Τέλος θυμίζουμε ότι το Καταστατικό της Εταιρίας προέβλεπε να υπάρχουν
εννέα συνολικά μέλη στο ΔΣ, από τα οποία τα
τέσσερα (4) ήταν από φορείς της ΠΑ, που σχετίζονταν άμεσα με την λειτουργία της Εταιρίας
στην κάλυψη εργοστασιακών αναγκών της ΠΑ,
αλλά και στις σχέσεις της με το Δημόσιο.
Πρώτη Σύμβαση Χωματουργικών και καθυστερήσεις. Αρχαίο Νεκροταφείο
Η ανάθεση της πρώτης Σύμβασης για
την εκτέλεση των Χωματουργικών στην ΕΑΒ
(διαμόρφωση όλου του χώρου στον οποίο θα
ανεγείρονταν τα κτίρια και οι υπόγειες συνδέσεις
– τούνελ, μεταξύ τους) αποδείχθηκε ότι ήταν
μείζον πρόβλημα, που προκάλεσε σημαντικότατες καθυστερήσεις των δέκα (10) περίπου
μηνών στην υλοποίηση του όλου έργου, με
οικονομικές συνέπειες. Και αυτό γιατί:
Κατά τη μελέτη των Τευχών Δημοπράτησης
των Εργων ΕΑΒ, που εκπονούντο από την
Austin, κρίθηκε αναγκαία η ουσιαστική αναμόρφωσή τους από την Δ/νση Εργων της ΠΑ,
ώστε να συνάδουν με την Ελληνική Νομοθεσία,
πράγμα που προκάλεσε καθυστέρηση περίπου
έξ (6) μηνών.
Επρεπε να εξασφαλιστεί η ισοπέδωση της
έκτασης στην οποία θα ανεγείρονταν όλα τα
κτίρια των βασικών δραστηριοτήτων του εργοστασίου (υπόστεγα, συνεργεία, αποθήκες
εφοδιασμού, διοικητήριο κλπ) καθώς και η συμπίεση του εδάφους, που θα δεχόταν τα μείζονα
υπόστεγα και συνεργεία. Αυτό εσήμαινε πρακτικά
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ότι έπρεπε να κοπεί χαμηλός λόφος (που ηταν
στη θέση που σήμερα βρίσκεται το Διοικητήριο
και οι Αποθήκες Εφοδιασμού) και τα προϊόντα
της κοπής να «γεμίσουν» τα χαμηλά σημεία
της έκτασης (εκεί που βρίσκονται σήμερα ολόκληρο το υπόστεγο αεροσκαφών και το συνεργείο Κινητήρων), να γίνουν επιχωματώσεις
με υψηλή συμπύκνωση του εδάφους (της τάξεως του 99% και πλέον), ώστε η θεμελίωση
να αντέξει το βάρος των τεράστιων υπερκατασκευών χωρίς προβλήματα κατά τη χρήση.
Αποκαλύφθηκε το αρχαίο νεκροταφείο της
Τανάγρας. Με το ξεκίνημα της αποκοπής του
λοφίσκου αποκαλύφθηκαν σταδιακά 460 περίπου τάφοι, που υπήρχαν εκατέρωθεν του αρχαίου δρόμου που συνέδεε την Τανάγρα με
τον Ευβοϊκό. Ο δρόμος αυτός έτεμνε το σημερινό
Διοικητήριο και τις Αποθήκες κάθετα και στη
μέση τους. Και βέβαια το πρόβλημα δεν ήταν
αυτά τα κτίρια, αλλά το ότι το χώμα από την
αποκοπή του λόφου χρειαζόταν για να «γεμίσει»
τα χαμηλά σημεία της έκτασης και μάλιστα σε
θέσεις όπου θα ανεγείρονταν τα σημαντικά
κτίρια αεροσκαφών και κινητήρων. Εσήμανε
άμεσος συναγερμός και βρέθηκε η χρυσή τομή,
να γίνουν οι ανασκαφές κανονικά από την αρχαιολογική υπηρεσία αλλά και να μην υπάρξουν
άλλες σημαντικές καθυστερήσεις. Τα ευρήματα
των ανασκαφών καταγράφηκαν ένα προς ένα
και παραδόθηκαν στις αρχαιολογικές υπηρεσίες
της περιοχής. Η ΕΑΒ ανέλαβε το κόστος αυτών
των εργασιών ανασκαφών, αρχαιολόγου κλπ.
Η ύπαρξη του νεκροταφείου και οι δράσεις
αποτύπωσης, ευρημάτων κλπ, ώστε να αποδοθεί ελεύθερος ο λοφίσκος για αποκοπή,
προκάλεσαν νέες καθυστερήσεις των τεσσάρων
και πλέον μηνών..
Σημαντικές Χρονολογίες κατά την εξέλιξη
του Εργου:
Πρώτη Σύμβαση Χωματουργικών, ανατέθηκε
τον Σεπτ. 1976, με σημαντική καθυστέρηση
περίπου έξ (6) μηνών.
Κατάθεση θεμέλιου λίθου 4/2/77 από τον
τότε Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή και μικρή
δεξίωση στα «κοτέτσια», τα μόνα τότε διαθέσιμα
πρόχειρα κτίσματα στην οικοπεδική έκταση της
ΕΑΒ.
Εναρξη παραγωγής. Εισαγωγή πρώτου Φάντομ
F-4E στις 14/11/78. Πριν από αυτή είχε ενεργοποιηθεί από τον Σεπτ 1978 το Συνεργείο Κινητήρων.
Επίσημα εγκαίνια στο χαμηλό υπόστεγο αεροσκαφών στις 20/12/79, παρουσία του Πρωθυπουργού, της πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας και πλήθους κόσμου.
Σταδιακές προσωρινές παραλαβές άρχισαν
από τα μέσα του 1979, κυρίως με προσωπικό
της ΥΠΕΑΒ. Αργότερα ακολούθησαν οι οριστικές
παραλαβές, μετά την αποκατάσταση των παρατηρήσεων.
Η ΠΑ συνέχισε και κατά την περίοδο λειτουργίας της ΕΑΒ να στηρίζει όλες τις προσπάθειές της, για να μπει σε διεθνή προγράμματα
συντήρησης, κατασκευών και συμμετοχών σε
μείζονες συνεργασίες (όπως το πρόγραμμα
AWACS, το Stinger Post, οι συμπαραγωγές του
F-16, τα μέρη του AIRBUS, τα Ηλεκτρονικά
κλπ), αλλά και μέσω της DICA (το πρόγραμμα
επαναφοράς σε πτήσιμη κατάσταση και εκσυγχρονισμού α/φ Α-7, από τα αποθέματα του
USN). Δύο όμως πολύ σημαντικές κατά τη
γνώμη μου προσπάθειες, που θα έκαναν τη
διαφορά υπέρ της ΕΑΒ, όπως αυτές της συμμετοχής της στην σχεδίαση και κατασκευή εκπαιδευτικού αεροσκάφους με προδιαγραφές
της Α1/ΓΕΑ και ΔΑΕ (Πρόγραμμα ΟΑ-2) για λογαριασμό της ΠΑ και ενδιαφερομένων του εξωτερικού, αλλά και αργότερα της από κοινού
σχεδίασης επίσης εκπαιδευτικού α/φους, μετά
από συνεργασία ΕΜΠ, ΣΙ, ΚΕΤΑ και ΕΑΒ, δεν
προχώρησαν δυστυχώς για άγνωστους σε μένα
λόγους.

Τα χρόνια δεν
γερνούν τον
άνθρωπο
Η νεότης δεν είναι απλώς
μια περίοδος της ζωής.
Είναι μια κατάσταση της
ψυχής.
Είναι η εικόνα της θέλησης, της φαντασίας, της δύναμης, της αγάπης για την
περιπέτεια, της νίκης, του
θάρρους απέναντι της δειλίας.
Κανείς ΔΕΝ ΓΕΡΝΑ απλώς
γιατί περνούν τα χρόνια.
Ο άνθρωπος γερνά όταν
χάσει τα ιδανικά του.
Τα χρόνια ρυτιδώνουν το
δέρμα.
Η απώλεια όμως του ενθουσιασμού ρυτιδώνει την
ψυχή.
Η έγνοια, η αμφιβολία, η
έλλειψη εμπιστοσύνης στον
εαυτόν μας, ο φόβος και η
απελπισία, αυτά είναι οι καρποί των μακρών χρόνων που
κάνουν το κεφάλι να σκύβει
και το πνεύμα να γίνεται σκόνη.
Άσχετα αν είναι 70 ή 20
χρονών, στην καρδιά κάθε
ανθρώπου υπάρχει η αγάπη
για το άγνωστο, το μακρινό,
το μυστηριώδες, υπάρχει η
πρόκληση και η ασίγαστη
όρεξη για κάτι καινούργιο.
Είσαι νέος όσο και η πίστη
σου.
Είσαι γέρος όσο και η αμφιβολία σου.
Είσαι γέρος όσο και ο φόβος σου.
Είσαι νέος όσο και η ελπίδα σου.
όσο η καρδιά σου δέχεται
τα μηνύματα της ομορφιάς,
της χαράς, του θάρρους,
του μεγάλου και του υψηλού που βγαίνουν από τούτη
τη γη, από τον Άνθρωπο και
το Άπειρο τόσο είσαι νέος.
Όταν τα σύρματα που
φέρνουν αυτά τα μηνύματα
κοπούν και την καρδιά σου
σκεπάσει το χιόνι της απελπισίας και ο πάγος του κυνισμού τότε και μόνον τότε θα
έχεις πραγματικά γεράσει...
Υ.Γ. Το υπέροχο αυτό πόνημα, ποίημα δεν θυμάμαι
πως βρέθηκε στα χέρια μου,
όμως επειδή το θεωρώ υπέροχο και με βαθύ νόημα να
ήθελα να δημοσιευθεί στην
έγκριτη εφημερίδα μας
ώστε να γίνει κτήμα όλων
μας.
Τον συγγραφέα δεν τον
γνωρίζω, εάν όμως βρεθεί
θα του ζητήσω πρώτα συγνώμη για την δημοσίευση
και δεύτερον θα τον συγχαρώ.
Γεώργιος Ζεβόλης
Μέλος Αεροπορικής
Ακαδημίας Ελλάδος
και επίτιμο μέλος Συλλόγου
Αποφοίτων ΣΤΥΑ
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✍ Μικρές Αγγελίες
οίκος τελετών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
•Τελετές
•Αποτεφρώσεις
•Μεταφορές από και προς το εξωτερικό
•Αίθουσες δεξιώσεων & παραμονής σορού
•Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
σε προσιτές τιμές

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

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

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

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

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

• Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ, ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ MITSUBISHI ELECTRIC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ MITSUBISHI ELECTRIC ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.
Η MITSUBISHI ELECTRIC EΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ
ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ κα ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ( ΚΟΡΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ) ΣΤΟ 2105235753 / 6974382747 Ή
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22 &
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ.

• Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LP CONSTRUCTIONS, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΡΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ,
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ Ή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΠΟ 3900 ΕΥΡΩ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2103632132 / 6974382747
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 2 & ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
EMAIL:lp1constructions@gmail.com

Μέθοδοι και Τεχνικές επίλυσης SUDOKU
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Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους λύτες των Sudoku,
από αρχάριους έως πολύ προχωρημένους, και σε 322
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σελίδες περιέχει αποκλειστικά Μεθόδους επίλυσης Su$(/&&57!*/)!833#7!
doku με τη χρήση κυρίως απλών γεωμετρικών σχημάτων. Στόχος του βιβλίου είναι να μυήσει τον αναγνώστη
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στη διαδικασία και στο σκεπτικό που πρέπει να ακολουθεί κατά την επίλυση των Sudoku. Γι’ αυτό το σκοπό
παρατίθεται πληθώρα παραδειγμάτων, με τα οποία ο
αναγνώστης καθοδηγείται βήμα-βήμα, με διαδοχικές
εφαρμογές των προτεινόμενων Μεθόδων και των παραλλαγών τους, στην επίλυση Sudoku που χαρακτηρίζονται από εύκολα έως και πάρα πολύ δύσκολα.
Μελετώντας το βιβλίο αυτό ο φίλος των Sudoku θα αυξήσει τις δυνατότητές του στην επίλυση και θα ξέρει
ότι δεν υπάρχουν άλυτα Sudoku, οποιουδήποτε βαθμού δυσκολίας
Τ/Φ:210-4925467 e mail:<argoudelis.nikos@gmail.com >
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Φυσικοθεραπευτής
Άγγελος Ιωαν. Ράπτης
(υιός συναδέλφου ε.α.)
Πτυχίο BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSIOTHERAPY,
SALFORD UNIVERSITY, UNITED KINGDOM.
Εμπειρία από την μακρόχρονη εργασία
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Αγγλίας.
Δέχεται καθημερινά, κατόπιν συνεννόησης, στο πλήρες εξοπλισμένο
φυσικοθεραπευτήριό του, καθώς και για κατ’ οίκον θεραπείες.
Συμβεβλημένος με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Διευθύνση: Λομβάρδου 143-145 Αθήνα,
(ισόγειο όπισθεν ΙΚΑ Λεωφ. Αλεξάνδρας).
Τηλ: 211 4104 753, 210 6427 402, Κιν: 693 2906 057
Emai: anra64@hotmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον οικ. Καρυστίας οικοδομήσιμο 500 τμ στο Ο.Τ 34 Νο6 για
επιπλέον πληροφορίες στο τηλέφωνο 2291072185
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παραρτηματα
Μαγνησία
Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
α) Στις 19/2/2016 διεξάχθηκε με επιτυχία στο κέντρο
τελετών-εκδηλώσεων στο “Ενυδρείο” η κοπή της ετήσιας πίτας του Παραρτήματός μας.
β) Στις 7/2/2016 κατόπιν πρόσκλησης ο Πρόεδρος του
Παραρτήματός μας Ασχμός ε.α. Βύρων Καρτσάνας κατέθεσε στεφάνι για ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.
γ) Στις 4/3/2016 διεξάχθηκε Εθελοντική Αιμοδοσία των
μελών του Παραρτήματός μας.
δ) Στο πλαίσιο της Εορτής της Γυναίκας το Παράρτημά
μας διεξάγει τιμητική εκδήλωση στην παραλιακή Ταβέρνα “Παράλιο” με επιτυχία.
ε) Στις 25 Μαρτίου ημέρα Εθνικής Εορτής ο Πρόεδρος
του Παραρτήματός μας Ασμχός ε.α. Βύρων Καρτσάνας
κατέθεσε προς τιμήν δάφνινο στεφάνι και με την παρουσία του Αντιπροέδρου Σγου ε.α. Εμμανουήλ Αντ. Μίχαλου.
στ) Στις 19/4/2016 το Δ.Σ. και τα μέλη του Παραρτήμα-

τός μας συμμετείχαν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας
στη Θεσσαλονίκη οδικώς και με ένα πούλμαν.
ζ) Την Μ. Τρίτη 26/4/2016 πραγματοποιήθηκε μικροδεξίωση για την βράβευση των αριστούχων μαθητών.
η) Την Μ. Τετάρτη 27/4/2016 πραγματοποιήθηκε στο
Παράρτημά μας τραπέζι Αγάπης για όλα τα μέλη μας.
θ) Το Μ. Σάββατο 30/4/2016 ο Πρόεδρος Ασχμός ε.α.
Βύρων Καρτσάνας και ο Αντιπρόεδρος Σγός ε.α. Εμμανουήλ Αντ. Μίχαλος παρακολούθησαν την θεία λειτουργία της πρώτης Ανάστασης του Κυρίου στον Ιερό Ναό του
Αγίου Νικολάου.
ι) Στις 9/5/2016 ημέρα εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης ο Πρόεδρος Ασμχός ε.α.
Βύρων Καρτσάνας κατέθεσε προς τιμήν δάφνινο στεφάνι.
ια) Στις 22/5/2016 ημέρα Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου αποφασίστηκε ομόφωνα την κατάθεση δάφνινου στεφανιού να την εκτελέσει το μέλος του Παραρτήματός μας Επγός ε.α. Χρήστος Παπαδόπουλος και με
την παρουσία του Προέδρου μας Ασμχού ε.α. Βύρων

Καρτσάνα.
ιβ) Την 27/5/2016 πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Πρόεδρο του Οργανισμού Διοικήσεως Λιμένος Βόλου από τον Πρόεδρο Ασμχο ε.α. Βύρων Καρτσάνα και τον Αντιπρόεδρο Σγο ε.α. Εμμανουήλ Αντ. Μίχαλο.
ιγ) Στις 29/5/2016 κατόπιν πρόσκλησης από την πολιτιστική εστία Μικρασιατικών Ν. Ιωνίας Ν. Μαγνησίας “ΙΩΝΕΣ” έδωσε την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος μας Σγός ε.α. Εμμανουήλ Αντ. Μίχαλος στο
πολιτιστικό κέντρο Ν. Ιωνίας Ν. Μαγνησίας με θέμα “Μνήμη Βυζαντίου”.
ιδ) Στο πλαίσιο της εορτής της Ναυτικής Εβδομάδας
στον Βόλο με ημέρα έναρξης 30/5/2016 στο λιμάνι του
Βόλου και σε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Κωνσταντίνου και Ελένης παρίστανται ο Αντιπρόεδρος του
Παραρτήματός μας Σγός ε.α. Εμμανουήλ Αντ. Μίχαλος.
Ο Πρόεδρος
Βύρων Καρτσάνας
Ασμχος ε.α.

και την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, στον Πύργο Δυρού Λακωνίας.
(3). Στις εκδηλώσεις για την παρουσίαση του Προγράμματος 22ου Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας στις 04 Ιουλίου 2016, στο μέγαρο χορού στην Καλαμάτα.
(4). Στην τελετή παράδοσης – παραλαβής του 9ου
Συντάγματος Πεζικού «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» που πραγματοποιήθηκε
στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ», στην Καλαμάτα στις 14

Ιουλίου 2016.
(5). Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους φονευθέντες και αγνοούμενους Ελλαδίτες και Κυπρίους, κατά
το πραξικόπημα και την τούρκικη εισβολή στην Κύπρο
το 1974.στις 24 Ιουλίου 2016.

Μεσσηνία
Κατά το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο 2016 ο Πρόεδρος και
τα μέλη του ΔΣ εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας και
συμμετείχαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
(1). Στις εκδηλώσεις της Επετείου της Ιστορικής Μάχης
στη θέση Βέργα Αλμυρού Μεσσηνίας κατά την 22η
Ιουνίου 1826, στις 22 Ιουνίου 2016.
(2). Στις εκδηλώσεις Εορτασμού της 189ης επετείου
της Μάχης του Δυρού, που τελέστηκε το Σάββατο 25

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Σμχος (TYM) ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης

Το Κουρδικό πρόβλημα σήμερα
Τ

ους τελευταίους μήνες παρατηρούμε καθημερινά
ότι, έχει ανάψει για τα καλά στην ΝΑ Τουρκία (Νιαρμπακίρ), κανονικός πόλεμος μεταξύ των Κούρδων ανταρτών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ)
και του πανίσχυρου Τακτικού Τουρκικού Στρατού, με
μεγάλες εκατέρωθεν ανθρώπινες απώλειες κυρίως
όμως από την πλευρά των Κούρδων. Και εκείνο που,
με έκπληξη διαπιστώνουμε είναι ότι, οι Κούρδοι αντάρτες
βρίσκονται με ανεβασμένο ηθικό, καλά εκπαιδευμένοι,
εξοπλισμένοι με σύγχρονο πολεμικό οπλισμό και δεν
διστάζουν, να επιτίθενται ακόμα και εναντίον στρατοπέδων, σε ένα άρτια εξοπλισμένο, καλά εκπαιδευμένο
και σύγχρονο στρατό που, έχει στη διάθεσή του, τελευταίου τύπου μέσα F-16 - Ελικόπτερα - Άρματα Πυροβόλα - Ραντάρ διόπτρες νυκτερινής σκόπευσης
και όμως οι αντάρτες του ΡΚΚ στέκονται απέναντί
του, ως ίσοι προς ίσους.
Οι αντάρτες του ΡΚΚ, δεν αντιμετωπίζουν τον
Τουρκικό στρατό κατά μέτωπο και αυτό το αποφεύγουν και είναι έξω από το δόγμα της δράσης τους.
Τον παρασύρουν σε ένα ανταρτοπόλεμο φθοράς.
Τελευταία και μέσα στις πόλεις που, γνωρίζουν
πολύ καλά τον τρόπον που, ενεργούν και ως εκ
τούτου πλεονεκτούν πολύ στον τομέα αυτόν. Οι
Μονάδες του ΡΚΚ είναι μικρές ομάδες ή το πολύ διμοιρίας (10 - 30 άνδρες) είναι πολύ ευέλικτες, ταχυκίνητες καλά εξοπλισμένες, γνωρίζουν πολύ καλά
τα εδάφη που, κινούνται κτυπούν αιφνιδιαστικά συνήθως
με τη μέθοδο της ενέδρας και στη συνέχεια διαφεύγουν
στα πολλά ορεινά κρησφύγετα που, έχουν στη διάθεσή
τους.
Το τελευταίο καιρό το ΡΚΚ επειδή δεν μπορεί με τον
ανταρτοπόλεμο στην ύπαιθρο και κυρίως στην περιοχή
του Νιαρμπακίρ όπου, δραστηριοποιείται να επιφέρει
στον Τουρκικό στρατό καίρια κτυπήματα ικανά να του
κάμψουν το ηθικό για να συνεχίσει τον ανταρτοπόλεμο
και να υποχρεώσουν την Τουρκία σε ειλικρινείς διαπραγματεύσεις, για την επίλυση του χρόνιου αυτού
προβλήματος, αλλάζουν τακτική και μεταφέρουν τη
δράση τους, εντός των μεγάλων πόλεων Άγκυρας και
Κωνσταντινουπόλεως με τη μέθοδο των παγιδευμένων
με εκρηκτικά οχήματα ή με ανθρώπινες βόμβες (Καμικάζι).
Μόνο από τις αρχές του 2016 έγιναν στην Κωνσταντι-

Από τον
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ
νούπολη, έξι τέτοιες επιθέσεις, με πάνω από εκατό νεκρούς.
Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για την Τουρκία
και τούτο γιατί παλεύει μάταια επί δεκαετίες και συγκεκριμένα από το 1984, όταν άρχισε αυτός ο ανταρτοπόλεμος, να δώσει στρατιωτική λύση πάνω, σε ένα

καθαρά πολιτικό θέμα όπως είναι το ΚΟΥΡΔΙΚΟ. Και όσο
δεν το αντιλαμβάνεται αυτό η πολιτική και η Στρατιωτική
ηγεσία της γειτονικής μας Χώρας, τόσο περισσότερο η
Τουρκία θα αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της και ιδιαίτερα
στις μεγάλες πόλεις αυτό που, τόσο καλά γνωρίζουν
να κάνουν οι αντάρτες του ΡΚΚ. (Τρομοκρατικά κτυπήματα
παντού).
Κάποτε ο Γιασέρ Αραφάτ, είπε ότι το όπλο των Παλαιστινίων είναι η μήτρα της Παλαιστινίας. Κάτι αντίστοιχο
συμβαίνει σήμερα και για τους Κούρδους οι οποίοι πολεμούν αλλά συγχρόνως όμως και γεννοβολούν. Αυξάνονται περισσότερο από τους Τούρκους. Σήμερα στα
80.000.000 πληθυσμού της Τουρκίας τα 18.500.000
είναι Κούρδοι. Και εφόσον συνεχισθεί που, μάλλον θα
συνεχισθεί η υπεργεννητικότητα των Κούρδων έναντι
των Τούρκων τότε σε βάθος χρόνου, οι Κούρδοι με μα-

θητική ακρίβεια θα γίνουν πλειοψηφία είναι κάτι που,
οι Τούρκοι το συνειδητοποιούν και ένεκα τούτου και
του συνεχιζόμενου ανταρτοπόλεμου βρίσκονται καθημερινά σε νευρική κρίση και υστερία.
Παράλληλα 2.000.000 Κούρδοι της Συρίας έχουν
ιδρύσει τρεις αυτόνομες περιοχές στα νότια της Τουρκίας. Δύο, κομπάνι και Ταλ Αμπάρντ έχουν ενωθεί εδαφικά μεταξύ τους, αλλά και με το αυτόνομο Κουρδιστάν
του Βορείου ΙΡΑΚ. Και γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθεί σε αυτές και το τρίτο το Αφρίν. Στη Συρία δραστηριοποιείται το YPG (Μονάδες προστασίας του Λαού)
που, θεωρείται θυγατρική του ΡΚΚ. Εκτιμάται ότι εάν ο
Κουρδικός αυτός θύλακας ενσωματωθεί με το Β. ΙΡΑΚ
σε ενιαίο Αυτόνομο Κουρδικό Κράτος, θα προκύψει
μια Κρατική οντότητα Κούρδων 8.000.000 κατοίκων
(6.000.000 Β. ΙΡΑΚ + 2.000.000 Συρία). Είναι κάτι που
τρομάζει την Τουρκία και γι’ αυτό έχει ανοίξει δεύτερο
μέτωπο με τα 2.000.000 Κούρδους της Συρίας.
Σήμερα οι Κούρδοι εκπροσωπούνται στην Τουρκική
Εθνοσυνέλευση των 550 εδρών με 58 Βουλευτές
του Φιλοκουρδικού κόμματος των Λαών (HDP) έχουν
αποκτήσει Κουρδική συνείδηση, δεν φοβούνται να
δηλώνουν την καταγωγή τους, μιλούν άφοβα τη
γλώσσα τους που, δεν έχει καμία σχέση και ομοιότητα
με την Τουρκική και σιγά - σιγά οργανώνονται κοινωνικά
σε συλλόγους και αποτελούν ήδη μια ξεχωριστή κοινωνία και είναι Κράτος εν Κράτει στην ΝΑ Τουρκία
(Ντιαρμπακίρ). Ο χρόνος αυτή τη φορά εκτιμώ ότι εργάζεται υπέρ των Κούρδων και όσο πιο, γρήγορα το
αντιληφθεί αυτό η Τουρκία, τόσο καλύτερα γι’ αυτήν.
Διαφορετικά ο κίνδυνος διαμελισμού της, είναι υπαρκτός
πλέον και κάπου, στην άκρη του χρόνου παραμονεύει.
Δεν μπορεί σε τελευταία ανάλυση 32.000.000 Κούρδοι
να μένουν μονίμως μοιρασμένοι στην Τουρκία
(18.500.000), Β. ΙΡΑΚ (6.000.000), ΙΡΑ (5.000.500), Συρία
(2.000.000), κάποτε θα ενωθούν σε μια ενιαία Κρατική
οντότητα με έκταση 475.000 τετρ. χλμ. όση είναι η
Γαλλία και αποτελεί τώρα ολόκληρο το νοητό σημερινό
Κουρδιστάν.
Συμπερασματικά το Κουρδικό είναι μόνιμη θηλιά στο
λαιμό της Τουρκίας και ένα ηφαίστειο που, κανένας
μας δεν γνωρίζει πότε θα εκραγεί και τις συνέπειες
αυτής της έκρηξης.
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κοινωνικά
Επικήδειοι λόγοι

Δεν είναι πια μαζί μας
•Σμχος (ΤΤΗ) Παναγιώτης Πετσίτης
Γεννήθηκε το 1924 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1940 (Με Ανακατάταξη) και αποστρατεύθηκε το 1976.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων.
Απεβίωσε στις 14-6-2016 στο 251 ΓΝΑ.
•Σμχος (ΤΜΑ) Σωτήριος Λατινάκης
Γεννήθηκε το 1921 στη Λιβαδειά. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1940 (Με Ανακατάταξη) και αποστρατεύθηκε το 1972.
Η κηδεία του έγινε στις 22-6-2016 στο
Κοιμητήριο Βύρωνα.
•Σγος (ΤΗΓ) Φώτιος Κωνσταντίνος
Γεννήθηκε το 1953 στη Γλύφα Φθιώτιδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1970
(22η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε
το 1997.

Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων.
Η κηδεία του έγινε στις 23-6-2016 στο
Κοιμητήριο Γλύφας Φθιώτιδας.
•Ανθστής (ΥΤΑ) Σπυρίδων Λιάτσος
Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1984 (25η Σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 2005.
Απεβίωσε στις 26-6-2016 στο 251 ΓΝΑ.
•Επγος (ΤΜΑ) Χαράλαμπος
Θεοδωρίτσης
Γεννήθηκε το 1953 στο Γαϊτάνι Ζακύνθου.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1972 (24η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1996.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε την 1-7-2016
στο Κοιμητήριο Γαϊτανίου Ζακύνθου.

•Ασμχος (ΤΜΑ) Αντώνιος Γκελμπέσης
Γεννήθηκε το 1934 στη Λετρίνα Ηλείας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (5η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1985.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων.
Η κηδεία του έγινε στις 2-7-2016 στο
Κοιμητήριο Σπάτων.

•Επγός (ΤΕΑ) Παναγιώτης Σάσσαλος
Γεννήθηκε το 1947 στη Ζαχάρω Ηλείας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1965 (17η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1992.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου.
Η κηδεία του έγινε στις 8-7-2016 στο
Κοιμητήριο Ζαχάρως.

•Επγός (Ι) Γεώργιος Δημητρός
Γεννήθηκε το 1935 στους Κήπους Ευβοίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955
(19η Σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε
το 1977.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 8-72016 στο Κοιμητήριο Χολαργού.

•Απτχος (Ι) Ιωάννης
Αναγνωστόπουλος
Γεννήθηκε το 1916 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1937 (Σ.Ι. Δοκίμων
Αξιωματικών 7η Σειρά) και αποστρατεύθηκε το 1968.
Ήταν παντρεμένος πατέρας μίας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 11-7-2016 στο
Κοιμητήριο Καλλιθέας.

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

ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΤΕΡΑΡΧΟ - ΑΡΧΗΓΟ ΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
Από τον Επισμηναγό (Ι) ε.α. Γεώρ. Β. Κασσαβέτη τ. Δ/ντα Σύμβουλο-Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ

Στις 27 Φεβρουαρίου 1943 ο Άγγελος Σικελιανός
ύψωσε τη βροντώδη φωνή του στις κάννες των Γερμανικών πολυβόλων, αντίκρυ σε μια περίλυπη Ακρόπολη,
στεφανωμένη απ’ τη ριγηλή θαλπωρή μιας ανοιξιάτικης
προσδοκίας, για να αποχαιρετίσει τον μεγάλο εθνικό
ποιητή Κωστή Παλαμά μ’ αυτά τα λόγια:
«Ηχήστε σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές δονήστε
σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Σ’ αυτό το φέρετρο
ακουμπάει όλη η Ελλάδα».
Παραφράζοντας τον μεγάλο Σικελιανό θα αναφωνήσω
σήμερα:
«Ηχήστε σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές δονήστε
σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Σ’ αυτό το φέρετρο
ακουμπάει όλη η Πολεμική Αεροπορία».
Αλησμόνητε Πτέραρχε- Αρχηγέ Ιωάννη Αναγνωστόπουλε,
Κανένας πόνος της ζωής δεν είναι τόσο βαθύς που
να μπορεί να συγκριθεί με το θάνατο, αυτόν τον αιώνιο
ανταγωνιστή της. Αυτόν τον ακαταμάχητο πόνο βιώνουμε
όλοι εμείς οι συγγενείς, οι συνάδελφοι και οι φίλοι σου
που είμαστε εδώ σήμερα για να σε κατευοδώσουμε
στο μακρινό σου ταξίδι, στην τελευταία σου πτήση
στην αιωνιότητα.
Η ανωτέρα δύναμη επιφυλάσσει στους ενάρετους
ένα θείο δώρο. Το αδιατάρακτο ταξίδι στους λειμώνες
της μόνιμης και αληθινής ευτυχίας. Εκεί όπου και συ,
ένας βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος, ένας ήρωας
δύο μακροχρόνιων πολέμων, ένας εμβληματικός στρατιωτικός ηγέτης, ένας ανυπόκριτα αληθινός χριστιανός,
ένας φλογερός πατριώτης και ένας αγνός Έλληνας,
πορεύεσαι σήμερα.
Το καλοκαίρι του 1937, όταν τα σύννεφα του πολέμου
πυκνώνουν επικίνδυνα στον ουρανό της μικρής χώρας
μας, κι όταν άλλοι νέοι της εποχής επιλέγουν πιο
ασφαλείς επαγγελματικούς προσανατολισμούς, εντός
ή εκτός Ελλάδος, εσύ θα ακολουθήσεις τη φωνή του
χρέους και του καθήκοντος προς την πατρίδα. Θα επιλέξεις τη Σχολή Ικάρων. Γιατί πιστεύεις ακράδαντα ότι
η ζωή έχει νόημα, μόνο όταν αγωνίζεσαι για τα ιερά
και τα όσια της φυλής και του έθνους.
Η 28η Οκτωβρίου του 1940 σε βρίσκει νεαρό Ανθυποσμηναγό, χειριστή της 1ης Μοίρας Παρατηρήσεως
με αεροσκάφη Μπρεγκέ. Δύο μήνες αργότερα μετατίθεσαι στην 31η Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού στη
Λάρισα, με αεροσκάφη Ποτέζ 63, οπότε αρχίζεις να
οργώνεις τον ουρανό της πατρίδος μας για τον εντοπισμό, την αναχαίτιση και την κατάρριψη των βομβαρδιζόντων στόχους αμάχων ιταλικών αεροσκαφών.
Με την κατάρρευση του μετώπου, καταφέρνεις,
μέσω Κρήτης, να διαφύγεις στη Μέση Ανατολή και να
ενταχθείς στο δυναμικό της 335 Μοίρας Διώξεως, με
αεροσκάφη Χαρικέιν, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις
της ερήμου υπό την Βρετανική διοίκηση της RAF. Η ευ-

ψυχία σου, η γενναιότητά σου και η αεροπορική σου
δεινότητα δεν αργεί να φθάσει σε όλες τις συμμαχικές
Αρχές, όταν στις 29 Οκτωβρίου του 1942 επιτυγχάνεις
την πρώτη κατάρριψη ενός υπέρτερου σε επιδόσεις
γερμανικού αεροσκάφους τύπου Μέσσερσμιθ 109.
Δυστυχώς η ένδοξη πολεμική σου δράση θα διακοπεί
λίγες μόλις μέρες αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου 1942,
όταν σε μια αποστολή εναντίον φάλαγγος εχθρικών
οχημάτων, το αεροπλάνο σου θα χτυπηθεί από τα εχθρικά πυρά και θα αναφλεγεί, με αποτέλεσμα να εκτελέσεις αναγκαστική προσθαλάσσωση εντός της εχθρικής
ζώνης και να συλληφθείς υπό των ιταλικών δυνάμεων.
Η ζωή σου μετά τη σύλληψή σου στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης όπου κρατείσαι είναι μια πραγματική
κόλαση. Όμως παρά την αγριότητα των βασανιστηρίων
που υφίστασαι εσύ δεν λυγίζεις. Λίγο καιρό αργότερα
μεταφέρεσαι σε άλλο στρατόπεδο συγκέντρωσης
κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας, από το οποίο καταφέρνεις
να δραπετεύσεις στις 9 Σεπτεμβρίου του 1943 και
μετά ταλαιπωρία πενήντα ατέλειωτων ημερών να παραδοθείς στις Συμμαχικές Αρχές. Χωρίς καθυστέρηση
επαναπροωθείσαι και πάλι στην Αίγυπτο, εντάσσεσαι
στο δυναμικό της 336 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού
με αεροσκάφη Σπιτφάιρ και αρχίζεις και πάλι να επιχειρείς
εναντίον εχθρικών στόχων στην κατεχόμενη Ελλάδα.
Με την επιστροφή των τριών Πολεμικών Μοιρών
στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του 1944, αρχίζει η νέα
εθνική περιπέτεια του αιματηρού Συμμοριτοπολέμου,
κατά την οποία η Πολεμική Αεροπορία καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού είναι το
μοναδικό Όπλο, το οποίο μπορεί να προσβάλλει τις
θέσεις των συμμοριτών στις αετοφωλιές των κακοτράχαλων ορεινών όγκων της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Στις επικίνδυνες αυτές αποστολές συμμετέχεις
ανελλιπώς, χάριν δε της δικής σου ριψοκίνδυνης αποστολής, κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, σώθηκαν
τα Γιάννενα από τις ορδές του Νίκου Ζαχαριάδη , τον
Ιούλιο του 1947.
Όμως το άστρο σου Πτέραρχε- Αρχηγέ δεν έλαμψε
μόνο κατά τη διάρκεια του δεκαετούς πολέμου 19401950, τον οποίο διεξήγαγε η χώρα, τόσο εναντίον του
φασισμού και του ναζισμού, όσο και εναντίον των εντοπίων ολετήρων του έθνους, οι οποίοι σήκωσαν τα
όπλα κατά της ίδιας της πατρίδος τους, με στόχο την
κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και τη μετατροπή της σε Λαϊκή Δημοκρατία. Η χαρισματική σου
προσωπικότητα άφησε έντονο το αποτύπωμά της,
τόσο κατά τη θητεία σου ως διοικητού της 111 Πτέρυγας
Μάχης, όσο και ως Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας.
Ως χειριστής της 340 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού
στα Χανιά της Κρήτης, βίωσα την υπερηφάνεια και το
υψηλό ηθικό που υπήρχε σε όλους τους χειριστάς των
Πολεμικών Μοιρών, κατά τη διάρκεια των αλλεπαλλήλων
κρίσεων του Κυπριακού ζητήματος, όταν εσύ ήσουν

Αρχηγός του ΑΤΑ. Ειδικότερα, όλοι εμείς που υπηρετούσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις νοιώσαμε εθνικά υπερήφανοι όταν, μετά από παραβίαση του εθνικού
εναερίου χώρου, υπό σμήνους τουρκικών αεροσκαφών
τον Νοέμβριο του 1967, χωρίς να αιτηθείς την άδεια
από τους ιεραρχικά προϊσταμένους σου, έστειλες το
ιστορικό εκείνο τελεσίγραφο προς τις Τουρκικές και
Νατοϊκές Αρχές, με το οποίο τους προειδοποιούσες
ότι «από της 6ης πρωινής ώρας της επομένης κάθε αεροσκάφος που θα παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο
της Ελλάδος θα καταρρίπτεται». Το αποτέλεσμα ήταν
άμεσο. Πριν καν εκπνεύσει το τελεσίγραφο, ο Αμερικανός
Διοικητής του 6ου ATAF του ΝΑΤΟ Πτέραρχος Τίπτον, σε
επισκέφθηκε στη Λάρισα και σε διαβεβαίωσε ότι το
φαινόμενο δεν πρόκειται να επαναληφθεί, όπως και
έγινε. Δυστυχώς τα δραματικά γεγονότα της 13ης Δεκεμβρίου 1967 και η πρόωρη αποστρατεία σου στέρησαν
το υπερήφανο Όπλο της Αεροπορίας μας των πληθωρικών υπηρεσιών της σπάνιας χαρισματικής ηγεσίας
σου.
Εγκαταλείπεις σήμερα τα εγκόσμια αλησμόνητε Πτέραρχε πλήρης ημερών και με τις αποσκευές σου
γεμάτες από ιστορία και ικανοποίηση, γιατί υπήρξες
απ’ τους λίγους που εκπλήρωσαν στο ακέραιο το
χρέος τους προς την κοινωνία και την πατρίδα. Όμως
τα πάντα δεν τελειώνουν με το θάνατο. Διότι πέρα απ’
το θάνατο υπάρχει η μνήμη που γίνεται ιστορία και γεφυρώνει το σήμερα με το χθες. «Η αξία των αληθινών
ηρώων – γράφει ο Γκαίτε- δεν γράφεται στις απαστράπτουσες μαρμάρινες πλάκες, αλλά στις καρδιές των
γενεών». Εκεί θα γραφεί και το δικό σου πέρασμα από
την Πολεμική Αεροπορία Πτέραρχε- Αρχηγέ Ιωάννη
Αναγνωστόπουλε. Διότι όπως εύστοχα έχει γραφεί,
από το τραίνο της κοινής δημιουργικής ζωής άλλοι
ανεβαίνουν κι άλλοι κατεβαίνουν. Το έργο όμως και το
παράδειγμα μένουν, γιατί το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ.
Αναπαύσου λοιπόν στο πάνθεον των ηρώων του
έθνους, εκεί που έχεις τοποθετηθεί στη συνείδηση
όλων όσων σε γνώρισαν, πέταξαν, συνεργάστηκαν, ή
συνδέθηκαν φιλικά μαζί σου και που σήμερα παρακολουθούν νοερά τη διαστημική σου πτήση στην αιωνιότητα.
Εκ μέρους των χιλιάδων μελών της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, τα
οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, εύχομαι η σημερινή
τελευταία σου πτήση να είναι ήρεμη και ομαλή, χωρίς
νέφη, αναταράξεις και καταιγίδες. Εύχομαι επίσης όσο
βαρύ ήταν το έργο που προσέφερες στην κοινωνία και
την πατρίδα, τόσο ελαφρύ να είναι το χώμα της Αττικής
Γης που θα σε σκεπάσει. Εύχομαι τέλος στην οικογένειά
σου να βρει το κουράγιο και τη δύναμη να μετριάσει
τον αβάστακτο πόνο του αποχωρισμού σου.
Αιωνία σου η μνήμη Πτέραρχε- Αρχηγέ Ιωάννη Αναγνωστόπουλε.
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Πτώχευση - Ανάκαμψη - Χρέος
1. Τα τελευταία χρόνια της μεγάλης ύφεσης στη
χώρα μας, βλέπουμε εξέχοντας πολιτικούς, οικονομολόγους με περγαμηνές ξένων πανεπιστημίων, εγκρίτους δημοσιογράφους και πολλούς διακεκριμένους
διανοούμενους να γράφουν στις εφημερίδες, να μιλούν
στα ραδιόφωνα και να παρουσιάζονται στις τηλεοράσεις
και να υποστηρίζουν ότι για να επιβιώσει η χώρα μας
δεν υπάρχει άλλος δρόμος, παρά μόνον η παραμονή
μας στο ευρώ.
2. Για τη θέση τους αυτή επικαλούνται ότι η Ελλάς,
όπως είναι σήμερα, δεν μπορεί να θρέψει τον πληθυσμό
της, διότι η χώρα παράγει λίγα και έτσι είναι υποχρεωμένη πολλά από τα αγαθά που χρειάζεται να τα εισάγει
από ξένες χώρες.
3. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι αν η Ελλάς φύγει από
την Ευρωζώνη και προχωρήσει σε έκδοση
δικού της νομίσματος θα καταστραφεί τελείως,
διότι θα λείψουν τα τρόφιμα, τα φάρμακα, το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και πολλά άλλα
αγαθά, οι καταθέσεις θα χαθούν, η ανεργία
και η φτώχεια θα κορυφωθούν και γενικά η
χώρα θα παραδοθεί στο χάος.
4. Σαν ζωντανό παράδειγμα προς αποφυγήν
παρουσιάζουν την Αργεντινή. Επειδή η Αργεντινή είναι μακριά και οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα γι’
αυτή τη χώρα, εθεώρησα σκόπιμο να ενημερωθώ σχετικά από διάφορες δημοσιεύσεις.
5. Στην προκειμένη ενημέρωσή μου βρήκα
ότι πολλές δημοσιεύσεις είναι γενικόλογες
και ασαφείς, πολλές μάλιστα είναι κατευθυνόμενες για λόγους πολιτικούς, ή ακόμη και
προσωπικούς.
6. Βρήκα όμως και δημοσιεύσεις με συγκεκριμένα στοιχεία και λογική που με βάσει
αυτές μπορείς να βγάλεις κάποια σωστά συμπεράσματα,
τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να τα γράψω κάπου για
να ενημερωθούν όσοι θέλουν.
Ποια είναι η Αργεντινή
7. Η Αργεντινή βρίσκεται στη Νότιο Αμερική και συνορεύει με την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία, τη Παραγουάη,
τη Βολιβία και τη Χιλή. Έχει έκταση 2.766.890 τετραγωνικά χιλιόμετρα (21 περίπου φορές την Ελλάδα) και
ο πληθυσμός σήμερα (2016) είναι 43.590.380 κάτοικοι.
Είναι μία πλούσια χώρα προικισμένη με απέραντες πεδιάδες και λειβάδια, με αρκετά νερά και πλούσιο υπέδαφος, με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πλήθος ορυκτών.
Μάλιστα λέγεται ότι το όνομά της το έδωσαν οι
Ισπανοί, λόγω του αργύρου που έπαιρναν από αυτή
τη χώρα.
8. Η Αργεντινή τον προηγούμενο αιώνα είχε σοβαρές
και πολλές πολιτικές μεταβολές, κατά τις οποίες οι
αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις προέβησαν σε ακρότητες με πολλά θύματα. Επειδή όμως αυτές οι πολιτικές
διαφορές δεν μας ενδιαφέρουν σαν Έλληνες, θα μείνουμε μακριά από αυτές τις διαφορές και θα περιορισθούμε στον οικονομικό και μόνο τομέα.
Οικονομική πορεία της Αργεντινής μέχρι το 1983
9. Η Αργεντινή λόγω του φυσικού της πλούτου την
δεκαετία 1919-1929 ήταν η 6η πλουσιότερη χώρα
στον κόσμο.
10. Από το 1930 η χώρα πέραν του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής, εσημείωσε ανάπτυξη τόσο στα
δευτερογενή, όσο και στο τριτογενή τομέα παραγωγής
και το 1976 η ανεργία ήταν λίγο πάνω από το 4%, ο
πληθυσμός που ζούσε στο όριο της φτώχειας ήταν
μόλις 9% και το χρέος της χώρας ήτο 8,3 δισ. δολάρια.
Για το ΑΕΠ της χώρας του 1976 δεν μπόρεσα να βρω
στοιχεία και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις.
11. Το 1976 επεβλήθη στρατιωτική διακυβέρνηση η
οποία κατέρρευσε το 1983 μετά τον πόλεμο του 1982
για τα νησιά Φώκλαντ.
12. Στο διάστημα 1976 και 1983 σημειώθηκε περαι-
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τέρω ανάπτυξη σε έργα υποδομής, αλλά ο πόλεμος
του 1982 εκτόξευσε το χρέος της χώρας από 8,3 δισ.
δολάρια στα 45 δισ. δολάρια. Έτσι η οικονομία της
Αργεντινής το1983 είχε ΑΕΠ 110 δισ. δολάρια, χρέος
45 δισ. δολάρια (ήτοι ποσοστό 40% περίπου του ΑΕΠ)
ανεργία 5% του εργατικού δυναμικού και φτώχεια στο
30% του πληθυσμού.
Πορεία προς την πτώχευση
13. Το 1983 εκλέγεται νέος Πρόεδρος της χώρας ο
Ραούλ Αλφουσίν ο οποίος παρέμεινε μέχρι το 1989.
14. Η νέα κυβέρνηση επεχείρησε να κάνει ανασυγ-

κρότηση της χώρας με δανεικά χρήματα, η αποπληρωμή
των οποίων όμως αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, με
συνέπεια την κατάρρευση του “Αουστράλ”, του νέου
εθνικού νομίσματος που είχε καθιερώσει αυτή η κυβέρνηση, σε αντικατάσταση του παλαιού νομίσματος
“Πέσο”. Έτσι η οικονομία της Αργεντινής με ΑΕΠ 110
δισ. δολάρια το 1983, φθάνει τα 120 δισ. δολάρια το
1988 και εν συνεχεία μειώνεται στα 80 δισ. δολάρια
το 1989 (μείωση 33%), το χρέος ανέρχεται στα 54 δισ.
δολάρια (ποσοστό 67,5% του ΑΕΠ το 1989) και η
ανεργία ανέρχεται στο 8%. Για το ποσοστό φτώχειας
δε βρήκα στοιχεία. Στο ίδιο διάστημα ο πληθωρισμός
αυξάνεται κατ’ έτος 10-20% για να φθάσουν οι τιμές
το 1989 στο 15πλάσιο των τιμών του 1983.
15. Το 1989 νέος πρόεδρος εκλέγεται ο Μένεμ ένας
παλαιός Περονιστής (ανήκε στο κόμμα του παλαιού
Προέδρου της Αργεντινής Περόν).
16. Ο Μένεμ διορίζει υπουργό Οικονομίας τον Καβάγιο
και προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό,
ο οποίος συνεχώς αυξάνεται, μέχρι που φθάνει σε
ποσοστό 4000% και πλέον.
17. Το 1991 η κυβέρνηση Μένεμ αποφασίζει να καταργήσει το “Αουστράλ” που είχε καθιερώσει η προηγούμενη κυβέρνηση Αλφοσίν και να επαναφέρει ως
εθνικό νόμισμα το “Πέσο” σε σταθερή ισοτιμία 1 πέσο
= 1 δολάριο ΗΠΑ.
18. Με την κίνηση αυτή η οικονομία λειτουργεί ανακουφιστικά. Στην αρχή οι τιμές σταθεροποιούνται και
στη συνέχει άρχισαν να υποχωρούν.
19. Η ως άνω κίνηση είχε σαν συνέπεια να βελτιωθεί
η ποιότητα ζωής πολλών πολιτών, οι οποίοι μπορούσαν
να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, να αγοράζουν εισαγόμενα
αγαθά και να παίρνουν εύκολα δάνεια από τις τράπεζες
με χαμηλό επιτόκιο δολαρίου.
20. Παράλληλα η κυβέρνηση Μένεμ προβαίνει σε
εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις. Μέχρι το 1999 εκατοντάδες δημόσιες εταιρείες εκποιούνται, συμπεριλαμβανομένων της πετρελαϊκής, της τηλεπικοινωνιακής,
του φυσικού αερίου, της αεροπορικής (αεροσκάφη
του δημοσίου αερομεταφορέα επωλήθηκαν προς 1
δολάριο) και πλήθος άλλων. Ακόμη και τα συνταξιοδοτικά ταμεία ιδιωτικοποιούνται με την αιτιολογία του

εκσυγχρονισμού και της μείωσης του ελλείμματος.
Απελευθερώθηκαν πλήρως η αγορά εργασίας, καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις κλπ. δικαιώματα.
Ο μόνος που δεν ιδιωτικοποιείται (όπως γράφει ο συγγραφέας του άρθρου της 5-8-14 στο Red Notebook)
είναι ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής.
21. Αποτέλεσμα των παραγράφων 17 έως και 20
ανωτέρω και ο παράλληλος δανεισμός της χώρας,
είχαν σαν συνέπεια το ΑΕΠ της Αργεντινής από 80 δισ.
δολάρια το 1989 να εκτοξευθεί στα 300 δισ. δολάρια
το 1998 και να πέσει στα 280 δισ. δολάρια το 1999.
22. Ωστόσο για όλα υπάρχει ένα τίμημα. Η ισοτιμία 1
πέσο = 1 δολάριο και η ελεύθερη διακίνηση αγαθών
και κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την υποτίμηση του
νομίσματος του Μεξικού το 1995 και του “Ρεάλ” της
Βραζιλίας το 1998 καθώς και με την επελθούσα τότε ανατίμηση του δολαρίου επέφεραν βαρύ πλήγμα στην οικονομία της Αργεντινής.
Έτσι σιγά σιγά χάνεται η ανταγωνιστικότητα
της χώρας. Οι εισαγωγές γίνονται πιο φθηνές
και οι εξαγωγές πιο ακριβές με συνέπεια να
μειώνονται οι εξαγωγές και να αυξάνονται
οι εισαγωγές, να μειώνεται η εγχώρια παραγωγή και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις
να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους
κυρίως στην Βραζιλία, λόγω του χαμηλότερου
κόστους. Στο ίδιο δε διάστημα οι κρατικές
δαπάνες παραμένουν απαράδεκτα υψηλές
και η διαφθορά βασιλεύει.
23. Το ΔΝΤ έδινε δάνεια τα οποία εξανεμίζονταν ως συνέπεια μαζικής φοροδιαφυγής
και ξεπλύματος χρήματος σε off shore επιχειρήσεις.
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990,
η κατάσταση ήταν μη διαχειρίσιμη και απλώς χρειάστηκε
μια συγκυρία για να ανοίξει ο Ασκός του Αιόλου.
Το 1999 η χώρα εισέρχεται σε ύφεση και το ΑΕΠ
μειώνεται από 300 δισ. δολάρια του 1998 στα 280
δισ. δολάρια το 1999. Η κυβέρνηση Μένεμ αναγκάζεται
να προσφύγει στο ΔΝΤ και να συνάψει ένα νέο δάνειο
12 δισ. δολαρίων, με νέο αυστηρότερο μνημόνιο, το
οποίο μεταξύ των άλλων όρων προβλέπει και απόλυση
150.000 υπαλλήλων του Δημοσίου, η οποία και εγένετο.
24. Εν τω μεταξύ το 1999 εκλέγεται νέος Πρόεδρος
ο Φερνάντο δε λά Ρουά. Η κατάσταση το 2000 χειροτερεύει και οι εκροές κεφαλαίων στο εξωτερικό αυξάνονται και κορυφώνονται το 2001. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να θέσει δρακόντιους περιορισμούς στην
κίνηση κεφαλαίων, πυροδοτώντας κοινωνική έκρηξη.
Πτώχευση
25. Τον Δεκέμβριο του 2001 το ΔΝΤ δεν χορηγεί στη
χώρα την συμφωνηθείσα σχετική δόση, για την αναχρηματοδότηση του χρέους, επειδή η Αργεντινή δεν
είχε τηρήσει όλα τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας
με το ΔΝΤ και συγκεκριμένα στη μη δυνατότητα της
κυβέρνησης του Φερνάντο δε λα Ρουά να μειώσει τα
δημόσια ελλείμματα.
26. Η χώρα αναγκάζεται να κηρύξει στάση πληρωμών
και οι ροές επενδύσεων εκ του εξωτερικού διακόπτονται.
Οι τραπεζικές καταθέσεις δεσμεύονται, το “Πέσο”
αποσυνδέεται από το δολάριο και σε μια μέρα το
“Πέσο” υποτιμήθηκε κατά τα δυο τρίτα, έναντι του
δολαρίου.
Ο κόσμος εξαγριωμένος ξεχύνεται στους δρόμους.
Σε αυτή την κοινωνική έκρηξη ο Πρόεδρος Φερνάντο
δε λα Ρουά εγκαταλείπει τη χώρα με ελικόπτερο και
από ψηλά έβλεπε τους πολίτες να σπάνε τις τράπεζες
με λοστούς και κατσαρόλες, σεκιουρητάδες να πυροβολούν στο ψαχνό τον κόσμο που λεηλατούσε τα
σούπερ μάρκετ, ανέργους να σκίζουν λάστιχα αυτοκινήτων για να τα κάψουν. Περισσότερα από 20 εκατομμύρια κάτοικοι (κοντά στο μισό του τότε πληθυσμού
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της χώρας) πέρασαν σε πολύ μικρό διάστημα από τη σχετική ευμάρεια στην απόλυτη φτώχεια.
Τις ημέρες της εξέγερσης 19ην και 20ην
Δεκεμβρίου 2001 οι νεκροί έφθασαν τους
28 και τα θύματα της χρεοκοπίας τον επόμενο χρόνο από στρες, πείνα, συνακόλουθες ασθένειες και αυτοκτονίες υπολογίζονται σε 30.000.
27. Ο τότε υπουργός Οικονομίας Καβάγιο
αρχικά είχε απαγορεύσει τις αναλήψεις
από τις τράπεζες, μετά όμως τις βίαιες αντιδράσεις του κόσμου, επέτρεψε την ανάληψη 250 πέσος την εβδομάδα, με σκοπό
να προστατεύσει τις τράπεζες οι οποίες
δεν χρεοκόπησαν και φυσικά δεν διέγραψαν
τα χρέη των πελατών.
28. Το χρέος της χώρας είχε ανέλθει
στα 132 δισ. δολάρια (δηλαδή η μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία). Το ΑΕΠ της
Αργεντινής από 300 δισ. δολάρια το 1998
και 280 δισ. δολάρια το 1999 έπεσε το
2002 στα 97 δισ. δολάρια.
Η χώρα είχε πλέον παραδοθεί στο χάος.
Οι κυβερνήσεις διέδεχοντο η μία την άλλη
μέχρι το 2003.
Ανάκαμψη
29. Το 2003 την διακυβέρνηση της Αργεντινής
αναλαμβάνει ο Κίρχνερ
ένας παλαιός συνεργάτης
του Μένεμ.
Ο Κίρχνερ κατά την συνεργασία του με τον Μένεμ είχε ενεργό συμμετοχή στις ιδιωτικοποιήσεις
των Δημοσίων εταιρειών,
ως επίσης και στην όλη
εσφαλμένη οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε
στην Αργεντινή την δεκαετία 1989-1999.
30. Το 2003 όμως με την πίεση των γεγονότων και την χρεοκοπία της χώρας φαίνεται να διαπίστωσε ότι η Αργεντινή δεν
άντεχε την παγκοσμιοποίηση, με την χωρίς
περιορισμούς ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών, ως επίσης και ότι δεν
μπορεί να υπάρξει ειρηνική ζωή του λαού
χωρίς κοινωνικό κράτος και προστασία των
αδυνάτων του πληθυσμού.
31. Έτσι πίστεψε ότι για να σωθεί η χώρα
έπρεπε να ακολουθήσει αντίθετη οικονομική
πολιτική, από εκείνη του Μένεμ την οποία
άλλωστε είχε απαιτήσει και το ΔΝΤ.
32. Προς τούτο:
α) Επιβάλλει τους αναγκαίους περιορισμούς στην κίνηση αγαθών και κεφαλαίων
και καθιερώνει υψηλούς δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά προκειμένου να ενισχύσει
και να αναπτύξει περισσότερο την εγχώρια
παραγωγή.
β) Επανεθνικοποιεί όλες τις κρίσιμες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της πετρελαϊκής.
γ) Αυξάνει τους μισθούς και τις συντάξεις
που είχαν μειωθεί, κατ’ εντολή του ΔΝΤ.
δ) Ενισχύει το κοινωνικό κράτος αντιστρέφοντας τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις.
ε) Ενισχύει τις δαπάνες για τον πληθυσμό
που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας
και μειώνει σημαντικά το ποσοστό αυτό,
το οποίο είχε φθάσει στο 57% του πληθυσμού της χώρας.
στ) Παύει αμέσως κάθε διαπραγμάτευση
με το ΔΝΤ για την αναχρηματοδότηση του
χρέους προς τους δανειστές.
ζ) Απολύει όλους τους παλαιούς αξιωματούχους που ήταν αντίθετοι στη νέα
του οικονομική πολιτική.
33. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνουν να
τονώσουν την κατανάλωση, την ζήτηση

και την παραγωγή και σε συνδυασμό με
την προκύψασα αύξηση των εξαγωγών η
οικονομία εκτοξεύεται. Η Αργεντινή μέσα
σε τρεις και μόνο μήνες κάνει άλμα ανάπτυξης. Ακολουθεί ανάπτυξη στα επόμενα
χρόνια με ρυθμούς 8 και 9% κάθε χρόνο,
ακόμη και οριακή ανάπτυξη στα χρόνια της
παγκόσμιας κρίσης (2008-2010).
34. Το 2007 εκλέγεται νέα πρόεδρος η
Χριστίνα Κίρχνερ, σύζυγος του προηγούμενου προέδρου Κίρχνερ. Η νέα πρόεδρος
με βοηθό τον σύζυγό της ακολουθεί την
ίδια οικονομική πολιτική.
Έτσι η Αργεντινή μετά την πτώχευση
επροχώρησε σε μια θεαματική ανάπτυξη:
α) Το ΑΕΠ της χώρας από 97 δισ. δολάρια
το 2002 ανήλθε στα 370 δισ. δολάρια το
2010 και στα 610 δισ. δολάρια το 2013.
β) Η ανεργία από 25% το 2001 έπεσε
στα 7,2% το 2013.
γ) Το ποσοστό της φτώχειας από 57% το
2002 μειώθηκε στο 16% το 2013.
δ) Η Αργεντινή από το 2013 και μέχρι
σήμερα είναι στις 20 πλουσιότερες χώρες
του κόσμου(G20).

Το χρέος της Αργεντινής
35. Το χρέος της χώρας το 2001 είχε
φθάσει τα 132 δισ. δολάρια και η χώρα το
2002 δεν είχε δυνατότητα να εκπληρώσει
καμία δανειακή υποχρέωση. Με την ανάκαμψη όμως της οικονομίας της χώρας
άρχισαν και οι επενδύσεις στην Αργεντινή.
Διαπιστώθηκε ότι όταν η χώρα δέχθηκε
την βοήθεια του ΔΝΤ οι επενδύσεις έπεσαν
από το 21% στο 10% επί του ΑΕΠ και όταν
οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ έφυγαν από την
Αργεντινή οι επενδύσεις ανέκαμψαν και
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο μέχρι και
στο 27% του αυξημένου ΑΕΠ του 2010.
36. Έτσι το 2005 ο Κίρχνερ με μια δόση
(περίπου 10 δισ. $) ξεπληρώνει το ΔΝΤ
στο σύνολο του χρέους, που είχε η χώρα
προς το ΔΝΤ, χρησιμοποιώντας το 1/3 των
συναλλαγματικών αποθεμάτων του κράτους, σε μια κίνηση που απαλλάσσει πλήρως τη χώρα από το Ταμείο και απευθυνόμενος προς αυτό λέει “πάρτε τα λεπτά
που σας χρωστάμε και δεν θέλουμε καμία
σχέση με ένα οργανισμό, που ενώ θα
έπρεπε να δανείζει για να γίνεται ανάπτυξη
ενεργεί τοκογλυφικά”.
37. Παράλληλα προβαίνει σε μονομερή
αναδιάρθρωση του χρέους προτείνοντας
την ανταλλαγή των ομολόγων που είχαν
εκδοθεί πριν από το 2001, με νέα κουρεμένα
κατά 70% ομόλογα τα οποία να διέπονται
από το δίκαιο των ΗΠΑ και να έχουν καλύτερους όρους αποπληρωμής. Έτσι πέτυχε
να συμφωνήσει με το 93% των δανειστών.
38. Μετά τα ανωτέρω ο Κίρχνερ φτάνει
να θεωρείται εθνικός ήρωας και η Αργεντινή
να γίνεται ένα επικίνδυνο αντιπαράδειγμα
δια τους δανειστές, επειδή η χώρα εκτοξεύεται σε υψηλή ανάπτυξη σε μικρό σχετικά χρόνο, ακολουθώντας τις αντίστροφες
πολιτικές, από αυτές που επιτάσσει η νεο-

φιλελεύθερη ορθοδοξία και επιβάλλουν
οι διεθνείς οργανισμοί.
Νέα στάση πληρωμών
39. Ανάμεσα όμως στους δανειστές (7%
του συνόλου) που δεν δέχθηκαν το κούρεμα
των παλαιών ομολόγων, υπάρχουν και τα
γνωστά vulture funds (κεφάλαια γύπες)
κερδοσκοπικά funds, που αγοράζουν ομόλογα σε εξευτελιστικές τιμές αποσκοπώντας
δικαστικά να πιέσουν και να πετύχουν την
αποπληρωμή των ομολόγων τους, στην
ονομαστική τους αξία.
Έτσι μια σύμπραξη κερδοσκόπων funds
(NML Capitals και ΕΜ Ltd των δισεκατομμυριούχων Paul Singer και Kenneth Dart)
απευθύνθηκε στα δικαστήρια των ΗΠΑ,
απαιτώντας την αποπληρωμή των ομολόγων τους, πετυχαίνοντας μια πρωτόγνωρη
απόφαση του δικαστή Griesa, σύμφωνα με
την οποία η Αργεντινή θα πρέπει να πληρώσει στην ονομαστική αξία τα συγκεκριμένα ομόλογα και εάν δεν τα πληρώσει
δεν μπορεί να πληρώσει και τους ομολογιούχους που έχουν δεχθεί εθελοντικά το
κούρεμα. Αυτό ήταν το
σκληρό μάθημα για τις
χώρες που εκδίδουν ομόλογα που ελέγχονται από
ξένο δικαιακό σύστημα.
40. Η Αργεντινή αναγκάσθηκε να προχωρήσει
για δεύτερη φορά σε
στάση πληρωμών, αφού
δεν κατάφερε να έλθει
σε συμφωνία με τους δικηγόρους των κερδοσκόπων. Ο συμβιβασμός άλλωστε ήταν σχεδόν αδύνατος γιατί εάν πλήρωνε
τα περίπου 1,5 δισεκατομμύρια που είχε επιδικάσει ο Griesa, αυτόματα θα ξεκινούσαν
νομικές διαδικασίες από τους υπολοίπους
ομολογιούχους με ομόλογα παλαιότερα
του 2001, αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων.
Ακόμη όμως πιο σημαντικό ρόλο έπαιξε
ένας όρος των νέων ομολόγων (γνωστός
ως RUFO) σύμφωνα με τον οποίο η Αργεντινή, εάν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014
αποζημίωνε με καλύτερους όρους κάποιους
ομολογιούχους, θα έπρεπε να προσφέρει
τα ίδια και σε όσους κατείχαν τα νέα ομόλογα.
41. Έτσι η Αργεντινή ήταν υποχρεωμένη
να περιμένει τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, προκειμένου να συζητήσει
με τους κερδοσκόπους μια πραγματική
συμφωνία. Άλλωστε η αξία των ομολόγων
που κρατούν οι γύπες (περίπου 1,5 δισ.)
είναι ουσιαστικά μικρή για μια χώρα με
ρυθμούς ανάπτυξης 8% και άνω ετησίως.
Να σημειωθεί εδώ ότι τα ομόλογα που
πλήρωσε η Ελληνική κυβέρνηση σε κερδοσκοπικά κεφάλαια μετά το PSI υπολογίζονται σε 6 δισ. ευρώ.
Το ΔΝΤ ξεμένει από πελάτες
42. Την περίοδο που η Αργεντινή εγκαταλείπει το ΔΝΤ το ίδιο πράττουν και άλλες
χώρες, όπως οι επίσης ταχέως αναπτυσσόμενες εκείνη την εποχή, Βραζιλία και Ινδονησία. Επίσης εγκαταλείπουν το ΔΝΤ η
Νιγηρία, η Ουγκάντα και η Τανζανία. Το
ΔΝΤ αρχίζει να αναζητά νέο ρόλο ή και
λόγο ύπαρξης, καθώς βρίσκεται να δανείζει
το 2007 μόλις 16 δισεκατομμύρια δολάρια
από τα 116 δισεκατομμύρια που δανείζει
τα χρόνια της χρεοκοπίας της Αργεντινής.
Και τότε εντελώς αναπάντεχα γεννιέται η
παγκόσμια κρίση και κυρίως η κρίση χρέους
στην Ελλάδα και ξανάρχεται στην Ευρώπη
το ΔΝΤ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να εκφράσω τα
θερμά μου ευχαριστήρια
εγώ και η οικογένεια μου
στον νευροχειρουργό του
251 ΓΝΑ Ασμχο (ΥΙ) Αντώνιο
Καπετανάκη και την ομάδα
του επιτελείου του για την
επιτυχή δύσκολη χειρουργική επέμβαση της κόρης
μου Αναστασίας Σοφογιάννη που πραγματοποιήθηκε
στην Νευροχειρουργική
Κλινική του 251 ΓΝΑ.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό
της εν λόγω κλινικής για
την αμέριστη συμπαράστασή τους και την ευγενή
συμπεριφορά τους κατά
την διάρκεια της ανάρρωσης της κόρης μου, χωρίς
να αφήσω απ’ έξω το τμήμα αναισθησιολόγων για
το ζήλο και τον επαγγελματισμό τους.
Με μεγάλη εκτίμηση
Σμχος (ε. α.)
Ιωάννης Σοφογιάννης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια του Αντιπτεράρχου (ΜΗ) ε.α Παναγιώτη Παγώνη, ευχαριστεί
θερμά όλους τους συναδέλφους που συμπαραστάθηκαν στο πένθος της,
για την απώλεια του συζύγου και πατέρα τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά τους
γιατρούς Αν. Μιχαλάκη
(Ουρολόγο) και Θ. Βασιλάκη (Αναισθησιολόγο) για
την πολύ δύσκολη επέμβαση στη γυναίκα μου.
Σγουράκης Γεώργιος
Σμχος ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με την παρούσα επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου και τα
ειλικρινή συγχαρητήρια
μου στον Δντή της Δνσεως
Υγειονομικού του ΓΕΑ
Υπτχο (ΥΙ) κ. Γεώργιο Τουλούμη τον Δντή της Α’ χειρουργικής κλινικής Σμχο
(ΥΙ) κ. Κ. Παπαδημητρόπουλο και το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό
της Α’ χειρουργικής κλινικής για την αντιμετώπιση
ενδοκρινολογικού προβλήματος της συζύγου
μου.
Με τιμή
Νικόλαος Ποντίδας
Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.
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Α ΡΘΡΑ
Νέα μέθοδος αρθροπλαστικής ισχίου
μικρής επεμβατικότητας A.L.M.I.S.
(Antero-Lateral Minimally Invasive Surgery)

O

όρος “μικρής επεμβατικότητας” ή MIS (Minimally
Invasive Surgery) αρθροπλαστική ισχίου χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ποικιλία νέων χειρουργικών τεχνικών, όπως με μονή ή διπλή “μίνι” τομή,
πρόσθια, πλάγια, προσθιοπλάγια ή οπίσθια M.I.S.
τεχνική. Η πρόσθια M.I.S. τεχνική έχει καθιερωθεί ως
A.M.I.S. αρθροπλαστική.
Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των τεχνικών είναι
η μικρή τομή και η προσπάθεια για ελάχιστη επέμβαση
στους μύες. Οι διαφορές τους, δεν σχετίζονται μόνο
με τον τρόπο προσπέλασης της άρθρωσης αλλά και
με τις διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό από τις ως άνω τεχνικές, άρχισαν να αναφέρονται διεθνώς επιπλοκές
όπως η κάκωση του μηροδερματικού νεύρου, κατάγματα μηριαίου ή ποδοκνημικής από την υπερβολική
έλξη καθώς και η κακή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων,
κυρίως στην Α.M.I.S. τεχνική.

Γράφει ο
Κουρέλης Κωνσταντίνος*
Σμχος (ΥΙ)
Ορθοπεδικός Χειρουργός,
Διευθυντής Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής 251
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εικόνα 2 Δυσπλαστικό Ισχίο - Ολική Αρθροπλαστική
με την τεχνική ALMIS

μέσου γλουτιαίου μυός χωρίς ή με ελάχιστη πρόσθια
ανάσπασή του.
Με την A.L.M.I.S. Αρθροπλαστική ισχίου αποφεύγεται
ο τραυματισμός των αγγείων της περιοχής, των
νεύρων καθώς και των σημαντικών μυικών στοιχείων
της άρθρωσης του ισχίου ώστε να μπορεί ο ασθενής
να βαδίσει με πλήρη φόρτιση του σκέλους από την
ίδια ή την επόμενη ημέρα του χειρουργείου. Η τομή
δεν επεκτείνεται στον έξω πλατύ μυ και τα αγγεία
του. Επιπλέον, δεν τραυματίζονται κλάδοι της εν τω
Εικόνα 1 – Οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής σε
βάθει μηριαίας αρτηρίας (κλάδοι της πρόσθιας – έξω
έδαφος ηλωθέντος υποκεφαλικού κατάγματος.
περισπώμενης αρτηρίας), ούτε τα άνω γλουτιαία
Αφαίρεση υλικών και μετατροπή σε ολική
αγγεία και νεύρα που συχνά υφίστανται κάκωση στις
αρθροπλαστική με την τεχνική ALMIS
πλάγιες τύπου Ηardinge προσπελάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τέμνεται κανένας μύς του
Καθοριστικός παράγοντας για την μακροβιότητα της
ισχίου, αλλά και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις
αρθροπλαστικής δεν αποτελεί το μήκος της χειρουραποκολλάται και επανακαθηλώνεται μόνο το πρόσθιο
γικής τομής αλλά η σωστή τοποθέτηση των εμφυ1/3 ή 1/4 τμήμα του μέσου γλουτιαίου μυός το οποίο
τευμάτων. Για την αποφυγή κακής τοποθέτησης των
ωστόσο δεν επηρρεάζει την απαγωγή του ισχίου
εμφυτευμάτων με τις πολύ μικρές τομές, λόγω των
στην οποία συμμετέχει η οπίσθια ισχυρή μοίρα του
δυσκολιών ορατότητας της άρθρωσης χρησιμοποιμέσου γλουτιαίου μυός που δεν επηρρεάζεται από
ήθηκαν ακόμη και συστήματα ρομποτικής ή υποβοητη μέθοδο αυτή. Επιπρόθετα, δεν τέμνονται οι έξω
θούμενη με υπολογιστή τεχνική, ωστόσο ο μεγάλος
στροφείς του ισχίου, ούτε ο απιοειδής μύς που όπως
χρόνος εγκατάστασης αυτών των συστημάτων με
επισημαίνεται σε πρόσφατη δημοσίευση στο πλέον
τον ασθενή σε νάρκωση και η πολυπλοκότητα της
έγκυρο διεθνές ορθοπαιδικό περιοδικό των Η.Π.Α. “
επέμβασης δημιούργησαν άλλα προβλήματα.
Clinical Othopaedics and Related Research” διαπιστώΓια την αποφυγή των
θηκε πως τραυματίζεται σε σηπροβλημάτων και των επιμαντικό πσοοστό στην A.M.I.S.
πλοκών των ως άνω μιMε τη νέα A.L.M.I.S. αρθροπλατεχνική.
κρής επεμβατικότητας αρΣε συνδυασμό με τα πλέον
στική ισχίου, σε συνδυασμό με την
θροπλαστικών ισχίου, με
σύγχρονα
και βελτιωμένα βιάμεση μετεγχειρητικά ισχυρή στατη νέα A.L.M.I.S. τεχνική
οεμφυτεύσιμα υλικά όπως είναι
θερότητα των βιολογικά ενσωμααρθροπλαστικής ισχίου,
η κοτυλιαία πρόθεση βιοεμδηλαδή τη νέα Antero –
τούμενων στο οστό εμφυτευμάτων
φυτεύσιμου τιτανίου Zweylateral – Minimally – Invasive
muller ή παραπλήσιες κοτυλιτιτανίου επιτρέπεται η πλήρης φόρ- Surgery τεχνική η χειαίες
προθέσεις με ειδικά πτετιση, η βάδιση και η κίνηση σε σκάρουργική επέμβαση γίνεται
ρύγια αντί για βίδες ή ακρυλικό
λες με ή χωρίς υποβοήθηση από
απλούστερη, λιγότερο
οστικό τσιμέντο, η τεχνική αυτή
επεμβατική, πιο ασφαλής,
την πρώτη ημέρα μετεγχειρητικά
προσφέρει άμεση λειτουργική
σχεδόν αναίμακτη στο σύαποκατάσταση ακόμη και σε
νολο των περιπτώσεων
μεγάλης βαρύτητας οστεοαραποφεύγοντας επιπλοκές άλλων M.I.S. τεχνικών ή
θριτικές αλλοιώσεις όπως είναι οι περιπτώσεις σε
των παλαιότερων κλασικών χειρουργικών τεχνικών,
έδαφος δυσπλασίας ή συγγενούς εξαρθρήματος ισχίσε μεγάλο ποσοστό.
ου.
Η μακροβιότητα της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου
Η νέα A.L.M.I.S αρθροπλαστική ισχίου πραγματοεξαρτάται από την σωστή τοποθέτηση των εμφυτευποιείται με μικρή αλλά προσαρμοσμένη στον κάθε
μάτων, τη φθορά των κινούμενων επιφανειών και
ασθενή πλάγια τομή δέρματος, κατά πολύ μικρότερη
τέλος από τη βιοενσωμάτωση των υλικών που έρχονται
από τις παλιές κλασικές τομές με ελάχιστη ωστόσο
σε επαφή με το οστό. Η φθορά των επιφανειών
παρεμβατικότητα στους μυες, αγγεία και νεύρα. Η
κίνησης ήταν ένα από τα προβλήματα της αρθροπροσπέλαση στην άρθρωση γίνεται από ενδιάμεση
πλαστικής ισχίου. Κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν
ανατομική περιοχή μεταξύ του τένοντα της πλατείας
σχεδόν άφθαρτα υλικά όπως το μέταλο πάνω σε μέπεριτονίας μυός και του πρόσθιου τμήματος του
ταλλο και το κεραμικό πάνω σε κεραμικό. Ο πρώτος

συνδυασμός δημιούργησε ιόντα μετάλλου με άσχημο
αντίκτυπο τόσο για τη μακροβιότητα της αρθροπλαστικής όσο και για τον οργανισμό του ασθενούς λόγω
τοξικότητας. Ο δεύτερος συνδυασμός φαινόταν
ιδανικός ωστόσο παρουσιάστηκαν προβλήματα θραύσης των υλικών αλλά και αναπαραγωγής περίεργου
ήχου κατά την κίνηση της άρθρωσης. Η συχνότητα
των επιπλοκών αυτών είναι ελάχιστη αλλά υπαρκτή.
Αυτό που εφαρμόζεται τελευταία σε συνδυασμό με
την A.L.M.I.S. τεχνική είναι ο συνδυασμός ισχυρού
πολυαιθυλενίου (highly – cross – linked – polyethylene
XLPE) στην πρόθεση της κοτύλης και oxinium (οξειδωμένο ζιρκόνιο, μέταλλο με ιδιότητες τριβής κεραμικού) για την κεφαλή της μηριαίας πρόθεσης. Ο
συνδυασμός αυτός έχει πάρει έγκριση από τον FDA
των ΗΠΑ ως άφθαρτο υλικό για τουλάχιστον 30 έτη.
Mε τη νέα A.L.M.I.S. αρθροπλαστική ισχίου, σε συνδυασμό με την άμεση μετεγχειρητικά ισχυρή σταθερότητα των βιολογικά ενσωματούμενων στο οστό
εμφυτευμάτων τιτανίου επιτρέπεται η πλήρης φόρτιση,
η βάδιση και η κίνηση σε σκάλες με ή χωρίς υποβοήθηση από την πρώτη ημέρα μετεγχειρητικά εφόσον
δεν υπάρχουν προβλήματα από άλλες αρθρώσεις ή
συνοδές άλλες παθήσεις.
Συμπερασματικά με την A.L.M.I.S. τεχνική αρθροπλαστικής ισχίου σε συνδυασμό με τα σύγχρονα βιολογικής συγκράτησης εμφυτεύματα τιτανίου επιτυγχάνεται:

Εικόνα 3. Διαυχενικό κάταγμα μηριαίου - Ημιολική
Αρθροπλαστική Ισχίου με την τεχνική ALMIS

1.Μακροβιότητα της νέας άρθρωσης με την τοποθέτηση ειδικών βιοεμφυτεύσιμων υλικών με δοκιμασμένα άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
2. Ελάχιστη αιμορραγία. Οι ασθενείς συνήθως δε
χρειάζονται μετάγγιση ομόλογου αίματος εκτός εάν
πάσχουν από αναιμία ή εμφανίζουν αιμορραγική διάθεση.
3. Δεν τέμνονται σημαντικοί μύες της περιοχής του
ισχίου.
4. Μικρός χειρουργικός χρόνος νάρκωσης και επέμβασης του ασθενούς, μίας ώρας κατά μέσο όρο, με
συνέπεια μείωση του ποσοστού μολύνσεων και θρομβώσεων.
5. Μικρή, προσαρμοσμένη στο πρόβλημα κάθε
ασθενούς τομή στο πλάγιο τμήμα της λεκάνης χωρίς
να επηρρεάζονται τα μαλακά μόρια της περιοχής.
6. Σπάνιες ή ασήμαντες επιπλοκές σε επίπεδο χαμηλότερο των διεθνών σε αντίθεση με άλλες τεχνικές
όπου ενίοτε καταγράφονται βαρειές επιπλοκές όπως
σημαντική αιμορραγία, θρόμβωση, εξάρθρημα, χαλάρωση των υλικών και επανεγχειρήσεις.
7. Ταχεία αποκατάσταση των ασθενών. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να ανεβαίνουν κλίμακες από
την 3η μετεγχειρητική ημέρα και να εξέλθουν από το
νοσοκομείο σε 3-4 ημέρες από την επέμβαση.\
* Η μέθοδος αρθροπλαστικής ALMIS πραγματοποιείται
με επιτυχία από την Α’ Ορθοπεδική Κλινική του 251
ΓΝΑ

