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Ομιλία Αρχηγού ΓΕΑ
στις Εκδηλώσεις Μνήμης
Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη

Εκδηλώσεις Μνήμης
«Σμηναγού (Ι)
Κωνσταντίνου Ηλιάκη»

Τ

Πανοσιολογιότατε,
Κύριε Βουλευτά εκπρόσωπε του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων,
Κύριε Περιφεριάρχα Νοτίου Αιγαίου,
Κύρια και Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Δήμαρχε Καρπάθου,
Κύριε Δήμαρχε Χανίων,
Κύριε Επίτιμε Αρχηγέ του Αρχηγείου Τακτικής
Αεροπορίας,
Αγαπητά μέλη της Οικογενείας Ηλιάκη,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι
23 Μαΐου 2006, μια ημερομηνία που δε θα ξεχάσουμε
ποτέ. Σε αυτή την περιοχή, κοντά στο ηρωικό νησί της
Καρπάθου, πριν περίπου 10 χρόνια, έπεσε στο βωμό
του καθήκοντος ο Σμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Ηλιάκης.
Την ημέρα εκείνη, τροφή στον ακήρυχτο πόλεμο
που καθημερινά διεξάγεται στον ουρανό του Αιγαίου,
τα τελευταία σαράντα και πλέον χρόνια, δόθηκε εντολή
στον Σμηναγό Ηλιάκη, αρχηγό του ζεύγους αεροσκαφών
επιφυλακής, να αναχαιτίσει 3άδα τούρκικων Α/Φ που
εισήλθαν χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών και να μεταφέρει
για ακόμη μία φορά το μήνυμα της διεθνούς νομιμότητας
στους γνωστούς αποδέκτες. Το μήνυμα ότι είμαστε
εδώ, το Αιγαίο, τα νησιά του και οι ουρανοί του ήταν
και θα είναι πάντοτε ελληνικό. Θα μας βρίσκετε μπροστά
σας κάθε φορά που προσπαθείτε να κατοχυρώσετε τις
παράλογες και άνομες επιδιώξεις σας.
Δυστυχώς, σε μια στιγμή επίδειξης παντελούς έλλειψης
επαγγελματισμού και μη τήρησης των διεθνών κανόνων
ασφαλείας, το αεροσκάφος του ενός των εισβολέων,
συγκρούεται με το ελληνικό και βυθίζει στο πένθος την
οικογένεια του ήρωα Σμηναγού (Ι) Κώστα Ηλιάκη, την
Πολεμική Αεροπορία, αλλά και όλους τους Έλληνες.
Κώστας Ηλιάκης, άνθρωπος σεμνός και σοβαρός,
άριστος επαγγελματίας, εξαιρετικός αεροπόρος, υπέροχος πατέρας και οικογενειάρχης. Άνθρωπος που
τίμησε με άριστο τρόπο την εμπιστοσύνη που του
έδειξε η Πολεμική Αεροπορία και η πατρίδα. Ήταν ένας
από αυτούς που έπεσε στο καθήκον, υπερασπιζόμενος
τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας και την εθνική
μας αξιοπρέπεια.
Το υψηλό του φρόνημα, η αίσθηση του καθήκοντος,
η αυταπάρνηση και η πίστη στην αποστολή, αποτελούν
για όλους μας πολύτιμη παρακαταθήκη.
Σήμερα, στους δύσκολους καιρούς για τη χώρα, όλοι
μας και ιδιαίτερα οι νέοι, έχουν την ανάγκη προτύπων
που να αναδεικνύουν το σωστό και το άριστο, αποτελώντας παράδειγμα με την εν γένει πορεία και τις
πράξεις τους στον χώρο που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν. Ο Κώστας Ηλιάκης αποτελεί πρότυπο
ηρωισμού, λεβεντιάς και αυταπάρνησης, γιατί καθόλη
τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε αξίες
και ιδανικά, έχοντας βαθιά χαραγμένη μέσα του την αίσθηση του καθήκοντος, «ταγμένος να φυλάει Θερμοπύλες».

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

η Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του
Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, στη νήσο
Κάρπαθο, παρουσία του
Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας
(ΓΕΑ), Αντιπτεράρχου (Ι)
Χρήστου Βαΐτση, ο οποίος εκπροσώπησε και
τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας, κ Πάνο Καμμένο.
Στην τελετή παραβρέθηκαν μέλη της οικογένειας
Ηλιάκη, εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων, εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής,
αντιπροσωπείες Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέλη Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών και πλήθος κόσμου.
Ομιλίες εκφώνησαν ο
Αρχηγός ΓΕΑ, ο Δήμαρχος Καρπάθου, κ. Ηλίας
Λάμπρος και ο κ. Φίλιππος Ηλιάκης, ενώ με το
πέρας της τελετής,
πραγματοποιήθηκε επίδειξη αεροσκάφους της
Ομάδας Αεροπορικών
Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16
«Ζευς».
Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Απτχο ε.α (Ι) κ. Σπύρο Καββούρη,
τον Αντιπρόεδρο Υπτχο ε.α (Ι) κ. Ιωάννη Κολοβό και
το μέλος του Δ.Σ. Σμχο ε.α (ΥΟΚ) κ. Αθανάσιο Πάνο.
Φωτορεπορτάζ στη σελίδα 4

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ ΕΑΑΑ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΥΕΘΑ

Τ

ην Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο
γραφείο του κ. Υ.ΕΘ.Α συνάντηση αντιπροσωπείας
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Α. με τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο, κατόπιν αιτήματός
μας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς ΥΠ.ΕΘ.Α
εκτός του κ. Υπουργού οι:
-Απτχος (Ι) ε.α Θεολόγος Συμεωνίδης, Διευθυντής
του Γραφείου του κ. Υπουργού
-Αντγος ε.α Άγγελος Παπαλεξόπουλος,
-Υπτγος ε.α Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος,
-Υπτγος Ζαχ. Πρασάκης, Διευθυντής ΓΔΟΣΥ και
-Σχης Λυμπέρης Ζαμπέτας, Διευθυντής Νομικής Πρωτοβουλίας ΥΕΘΑ.

Εκδήλωση Μνήμης
Πεσόντων Αεροπόρων
1940-41 (RAFA) σελ.
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Α συμμετείχαν
οι:
-Απτχος (Ι) ε.α Σπύρος Καββούρης, Πρόεδρος
-Υπτχος (Ι) ε.α Ιωάννης Κολοβός, Αντιπρόεδρος
-Ασμχος (Ρ) ε.α Ιωάννης Κρανιάς, Διευθύνων Σύμβουλος
-Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α Κων/νος Αναγνωστάκης, Γραμματέας
-Σμχος (ΥΟΚ) ε.α Δημήτριος Κοντοβάς και
-Σμχος (ΥΟΚ) ε.α Αθανάσιος Πάνος, υπεύθυνοι Μελετών και Οικονομικού
-Σγος (ΤΗΓ) ε.α Νικόλαος Βούλγαρης, υπεύθυνος
ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου.
Συνέχεια στη σελίδα 4

Δημιουργία τράπεζας αίματος
από την Ε.Α.Α.Α. σελ.
6

HτΑ

2

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 • Αρ. φύλλου 539

A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
210-3802241, 3820271,
3820501
FAX: 210-3825393
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................... 6
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ........................ 5
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .......... 4
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ................ 7
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ........................ 3
ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ ................... 2
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ .................... 5
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ .. 0
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ..... 0
Μέσω τηλεφωνικού κέντρου:
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr
EKΔΟΤΗΣ
Σπυρίδων Καβούρης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν. Βούλγαρης, Σγος ε.α.
press@eaaa.gr
6983522599 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός (ΥΟΚ)
logistirio@eaaa.gr
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333
Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459
Τηλ. Λέσχης: 2310-261321
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2
Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323
e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας
Τσιριγώτη 7 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-24623
Fax: 22210-75666
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε στις
16/6/2016 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 28/6/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Διάθεση από την
Τράπεζα Πειραιώς
προς το προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων
προνομιακών
τραπεζικών προϊόντων

Σ

ε συνέχεια της
υπογραφής της
σύμβασης στρατηγικής συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Τράπεζας Πειραιώς, διατίθενται από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας
τα συμφωνηθέντα
προνομιακά τραπεζικά προϊόντα, προς το στρατιωτικό και πολιτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των
οικογενειών τους καθώς και προς τους αποστράτους και συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους των Ε.Δ. Τα προσφερόμενα προνομιακά
προϊόντα* είναι τα ακόλουθα:
•Λογαριασμός μισθοδοσίας με προνομιακό
επιτόκιο 3% έως €5.000.
•Πιστωτική κάρτα MasterCard «Των Ενόπλων
Δυνάμεων» (με το λογότυπο του ΥΠ.ΕΘ.Α.), με
προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 3,5% από
το τρέχον και πολλά επιπλέον προνόμια.
•Προθεσμιακή κατάθεση ετήσιας διάρκειας
με επιτόκιο προσαυξημένο κατά 1% σε σχέση
με το εκάστοτε ημερήσιο δελτίο επιτοκίων της
Τράπεζας και δυνατότητα απόδοσης των τόκων
στη λήξη ή ανά μήνα.
• Καταναλωτικό Δάνειο και Δάνειο Μεταφοράς
Υπολοίπου με διάρκεια αποπληρωμής έως 96
μήνες και προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση.
• Φοιτητικό δάνειο για κάλυψη κόστους
σπουδών με διάρκεια αποπληρωμής έως 120
μήνες.
• Στεγαστικό δάνειο με πολύ ανταγωνιστική
τιμολόγηση.
Παράλληλα με την διάθεση των παραπάνω
προνομιακών τραπεζικών προϊόντων, η Τράπεζα
Πειραιώς, προσφέρει επιπλέον παροχές και
υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για την κάλυψη
τρεχουσών αναγκών των ανθρώπων των Ενόπλων Δυνάμεων, εγκαινιάζοντας έτσι ένα νέο
κύκλο της διευρυμένης συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με τις Ένοπλες Δυνάμεις της
χώρας.
*Τα προϊόντα και ο υπηρεσίες παρέχονται
υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην
κίνηση κεφαλαίων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο της εφημερίδας μας αρ. 537 εκ παραδρομής στο ποίημα με τίτλο «Στη μάχη της
ζωής» το όνομα της συγγραφέως αναφέρθηκε
ως Κατρή Κωνσταντίνα και όχι ως Κότση Κωνσταντίνα που είναι το σωστό. Ζητάμε συγγνώμη από τη κα Κ. Κότση.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργάτες
Λ. Αλεξάνδρας 48, Αθήνα, T.K. 11473, Τηλ. 210-3245428, 210-3318557 Fax: 211-8008302,
Κιν. 6956016883, 6983501987, e-mail: « r.petradelli@yahoo.gr»

ΠΡΟΣ:
1. Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
2. Σύλλογο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων
(Σ.Α.Σ.Ι.)
3. Επιστημονικό Σύλλογο Μηχανικών
Αεροπορίας (Ε.Σ.Μ.Α.)
4. Σύλλογο Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.ΣΤΥΑ)
5. Σύλλογο Αποφοίτων ΣΥΔ (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.)
6. Σύλλογο Αποφοίτων ΣΙΡ (Σ.Α.Ι.Ρ.)
7. Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος
8. Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αξιότιμοι κύριοι,
Συνέχεια της ανακοινώσεώς μας στο φύλλο
Απριλίου της ΗΧΟΥΣ των ΑΙΘΕΡΩΝ και με
αφορμή σχετικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων, σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα τα ακόλουθα:
1. Οι πρόσφατες αποφάσεις της ολομέλειας
του ΣτΕ (1125 έως & 1128/2016), επισφράγισαν
το δικαίωμα των ενδιαφερόμενων για την αναδρομική αποκατάσταση των μισθών των εν
ενεργεία στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων
Ασφαλείας στα προς της 1-8-2012 επίπεδα,
όπως κρίθηκε με τις αντίστοιχες υπ΄ αριθμ.
2192/2014 έως 2194/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ το 2014, με αναδρομική επιστροφή του συνόλου των μέχρι σήμερα μειώσεων της παρ. Γ’ του ν. 4093/12.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις σηματοδοτούν και
ανάλογη αποκατάσταση των συντάξιμων αποδοχών των εν αποστρατεία στελεχών επισφραγίζοντας και την θετική έκβαση των αγωγών
για όσους διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική αποκατάσταση των μισθών και των
συντάξεών τους.
3. Οι αιτήσεις που κατέθεσαν στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους τον Ιούλιο 2014 (ατομικά ή μέσω του γραφείου μας) τα ε.ε. και ε.α.
στελέχη, δημιούργησαν ένα πλέγμα προστασίας
των αναδρομικών και του δικαιώματος για την
αναδρομική τους διεκδίκηση, πλην όμως η
προστασία αυτή εκπνέει και δεν ανανεώνεται
με νέα αίτηση για το ίδιο χρονικό διάστημα
και προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή
των αναδρομικών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι
να καταθέσουν αγωγή.
4. Η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που
κατέθεσαν αίτηση διακοπής παραγραφής μέσω
του γραφείου μας έχει ενημερωθεί και έχει
ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για
κατάθεση αγωγής, ενώ παράλληλα έχουν εκδηλωθεί αυτόματα νέες ενέργειες για την προστασία και άλλων απαιτήσεών τους.
5. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όσοι εκ
των κκ ενδιαφερομένων επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική επιστροφή
της διαφοράς των κρατήσεων του 50% που
επιβλήθηκαν στους μισθούς και τις συντάξιμες
αποδοχές τους από 1-8-2012, να επικοινωνήσουν
άμεσα με το γραφείο μας έτσι ώστε να τους

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.»

αποσταλεί φάκελος με πλήρες ενημερωτικό
σημείωμα μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
6. Όσοι διαθέτουν δυνατότητα χρήσης internet
μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες ενημερωτικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ και στις ιστοσελίδες
των Συλλόγων, ΣΑΣΙ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣΤΥΑ, ΣΑΙΡ,
ΣΑΣΥΔΑ & Α.ΑΚ.Ε., ή να μας αποστείλουν
e-mail στο r.petradelli@yahoo.gr προκειμένου
να τους αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή τόσο
το πλήρες ενημερωτικό όσο και τα δικαιολογητικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Όσοι εκ των κκ ενδιαφερομένων δεν
έχουν καταθέσει αγωγή ή αίτηση στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας προκειμένου να μας δώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία
(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και Αριθμό Μητρώου) για να καταθέσουμε εμείς για λογαριασμό τους αίτηση διακοπής παραγραφής
χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση.
2. Για όσα στελέχη αποστρατεύτηκαν μετά
την 01-08-2012 και έλαβαν ή θα λάβουν ΕΦΑΠΑΞ με μειωμένες αποδοχές λόγω εφαρμογής
της παρ. Γ’ του ν. 4093/2012, έχουν δικαίωμα
αναζήτησης της διαφοράς του ΕΦΑΠΑΞ που
αναλογεί στον υπολογισμό με βάση τις αποδοχές, χωρίς τις περικοπές του ως άνω νόμου,
(βλέπε σχετικό ενημερωτικό).
3. Αναφορικά με την αναδρομική διεκδίκηση
των κρατήσεων που αναλογούν στο ποσό που
προστίθεται στις συντάξιμες αποδοχές με βάσει
τα πτητικά εξάμηνα, σας γνωρίζουμε ότι το
θέμα τελεί υπό διερεύνηση ως προς την βασιμότητα της διεκδίκησης και θα υπάρξει νεώτερη
ενημέρωσή σας με ανακοίνωση του γραφείου
μας εν ευθέτω χρόνο. Ωστόσο, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΑ, το οποίο έκανε δεκτή
πρόταση του γραφείου μας για την εκδήλωση
ενιαίας ενέργειας για το σύνολο των εμπλεκομένων μελών με την κατάθεση ενιαίας αίτησης
διακοπής παραγραφής προς το ΝΣΚ, προκειμένου, αφενός μεν να διακοπεί η παραγραφή
και να δοθεί στους ενδιαφερόμενους ο απαιτούμενος χρόνος για την κατά βούληση εκδήλωση δικαστικών ενεργειών τους, αφετέρου
να αποφευχθεί η όποια ταλαιπωρία και έξοδα.
Η υπόψη ενέργεια είναι προσφορά του
γραφείου μας και δεν υπέχει οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση τόσο της ΕΑΑΑ,
όσο και των ενδιαφερομένων.
Τέλος για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του γραφείου μας ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.
Αθήνα, 02-06-2016
Με τιμή
Ροδάνθη Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Παρ’ Αρείω Παγω & Μέλος Α.ΑΚ.Ε

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
Μετακίνηση Προσωπικού ΕΑΑΑ σε ΚΕΔΑ/Ζ

Σ

ύμφωνα με απόφαση του ΓΕΑ διατίθεται
ένα λεωφορείο 45 θέσεων μετά οδηγού,
για την μετακίνηση των μελών της ΕΑΑΑ
από το κέντρο των Αθηνών προς τις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΑ/Ζ και αντιστρόφως, κατά
την περίοδο από 20 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου. Συγκεκριμένα η διάθεση του υπόψη
λεωφορείου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Από Μ/ΓΕΑ κατά το χρονικό διάστημα από
Τρίτη 21/06/2016 έως και Τετάρτη
13/07/2016.
Από 112Π.Μ κατά το χρονικό διάστημα
από Πέμπτη 14/07/2016 έως και Παρασκευή
05/08/2016.
Από 123ΣΤΕ κατά το χρονικό διάστημα
από Δευτέρα 08/08/2016 έως και Δευτέρα

31/08/2016.
Το υπόψη λεωφορείο δεν θα διατίθεται
κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής και των αργιών.
Ώρες αναχώρησης του λεωφορείου από
την πλατεία Κάνιγγος 09:00 και από το ΚΕΔΑ/Ζ
13:00 με σκέλος δρομολογίου από τα γραφεία της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5) – πλατεία
Κάνιγγος – Ακαδημίας – Βασ. Σοφίας – Μεσογείων – Μαραθώνος και αντίστροφα, με
ενδιάμεσες στάσεις στην πλατεία Ρηγίλλης,
στο ΥΠΕΘΑ, στο Χολαργό (έναντι στάσης
Μετρό), στην πλατεία Αγ. Παρασκευής, σταθμό μετρό Παλλήνης και στη διασταύρωση
Ραφήνας – Μαραθώνος (στάση Λεωφορείου).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Όσων υπηρέτησαν στην Ηρωική 354 Μ.Τ.Μ)
Εμείς που υπηρετήσαμε στην 354 ΜΤΜ τη Μοίρα που αποτελεί έναν
θρύλο για την Π.Α. θα συγκεντρωθούμε στις 24 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα
Σάββατο και ώρα 12 πμ στην λέσχη Αξ/κών στο Τατόι, για να θυμηθούμε τις
όμορφες και δύσκολες στιγμές που ζήσαμε με τα α/φη NORATLAS του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου .
Για περισσότερες λεπτομέρειες στους παρακάτω συναδέλφους:
Τηλέφωνα:
α. Υπτχος
Γ. Μήτσαινας
6976705258-2108049260
β. Ταξχος
Κ. Νίκας
6977212286-2109836623
γ. Ταξχος
Ν. Ημελλος
6973358438-2107779114
δ. Σμχος
Α. Εμμανουήλ
6983503286- 2610314555
ε. Σμχος
Ε. Πεδιαδιτάκης 6972945711-2262029814
ζ. Ασμχος
Ι. Κρανιάς
6983525426-2105028336
η. Σγος
Π. Καράμπελας
6937825665-2421020103
θ. Σγος
Ν. Γαλίφος
6932839263-2109213039
ι. Σγος
Δ. Κόντος
6983522301-2108326422

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης
Κύριον Πάνον Καμμένον
ΚΟΙΝ: ΓΕΑ- ΜΤΑ- ΕΑΑΣ- ΕΑΑΝ

Αθήνα 24 Μαΐου 2016

ΘΕΜΑ:
Κατάργηση του Αναχρονιστικού Νόμου 1611/50
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Ο τρίτος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Τόμας Τζέφερσον έλεγε, ότι « τα τραπεζικά ιδρύματα είναι
πιο επικίνδυνα για τις ελευθερίες μας από την εξουσία,
την αστυνομία και το στρατό μαζί». Δύο σχεδόν αιώνες
αργότερα η προφητεία του επιβεβαιώνεται απολύτως στη
χώρα μας με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
Η ΤτΕ, η οποία αποτελεί το «Βατικανό» του τραπεζιτικού
συστήματος της χώρας, ιδρύθηκε από την Κοινωνία των
Εθνών, κατ’ εντολήν της Τράπεζας της Αγγλίας, το 1928.
Απώτερος αντικειμενικός στόχος της σατανικής βρετανικής
διπλωματίας ήταν η κλωνοποίηση της Τράπεζας της
Αγγλίας, στα κράτη τα οποία η μέχρι τότε θαλασσοκράτειρα
Μεγάλη Βρετανία ασκούσε επιρροή, ώστε να συνδέσει
την ισοτιμία των νομισμάτων τους με τη στερλίνα, η οποία
τότε εκτοπιζόταν από την πρώτη θέση από το ανερχόμενο
δολάριο.
Από το καταστατικό της προκύπτει ότι λειτουργεί ως
κράτος εν κράτει, αφού κανείς δεν μπορεί να επέμβει στα
εσωτερικά της και να επηρεάσει τις αποφάσεις των οργάνων
της. Μια γεύση του άβατου, το οποίο ισχύει στην Τράπεζα
των Τραπεζών, μας δίνει το άρθρο 48 του καταστατικού
της, το οποίο ρητά αναφέρει τα εξής. «Ούτε εν τω κεντρικώ
καταστήματι, ούτε εν τοις υποκαστήμασιν αυτής, δικαιούται
αντιπρόσωπος του δημοσίου να ερευνά τα βιβλία της Τραπέζης». Δείγμα του ιδιότυπου καθεστώτος της Τράπεζας
της Ελλάδος αποτελεί και η απόφαση του σημερινού Προέδρου της κ. Στουρνάρα να αγνοήσει παντελώς τις απειλές
της τότε Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
ότι αν δεν προσέλθει στη Βουλή να δώσει εξηγήσεις για
συγκεκριμένες δηλώσεις του θα τον προσαγάγει βιαίως.
Η Τράπεζα της Ελλάδος όμως, πέραν των άλλων,
διεκδικεί και την εξής παγκόσμια πρωτοτυπία. Ενώ δηλαδή
είναι ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο,- το δημόσιο μόλις κατέχει το 6% των μετοχών
της-, όχι μόνο ασκεί εποπτεία σε ολόκληρο το τραπεζικό
σύστημα, αλλά και δια των αποφάσεων των οργάνων της
ελέγχει την οικονομική πολιτική της χώρας. Το δε και
πλέον τριτοκοσμικό, αντιδημοκρατικό, αυταρχικό, αναχρο-

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αξιωθήκαμε της τιμής να υπηρετήσουμε
στο πλέον υπερήφανο Όπλο της Πολεμικής
μας Αεροπορίας. Η προσωνυμία του «Αεροπόρου», την οποία φέρομε όλοι όσοι φορέσαμε την τιμημένη στολή του Αξιωματικού
της Αεροπορίας, ανεξαρτήτως προελεύσεως,
ή ειδικότητος, είναι συνώνυμη της λέξεως
«λεβεντιά». Και «λεβεντιά», ως γνωστόν,
είναι μια πολυσήμαντη λέξη, η οποία δεν
συναντάται σε κανένα λεξιλόγιο άλλης γλώσσας του κόσμου, που σημαίνει το κάλος, τη
γενναιότητα, τη μεγαλοψυχία, την ανεκτικότητα, τη γενναιοδωρία, την ανθρωπιά και
εν τελική αναλύσει όλες εκείνες τις ιδιότητες
που συνθέτουν τον ολοκληρωμένο και πραγματικό άνδρα.
Δυστυχώς, όπως συμβαίνει με όλους τους
κανόνες και στην περίπτωσή μας ο κανόνας
έχει τις εξαιρέσεις του. Έτσι στην ως άνω
κατηγορία ανήκουν και ορισμένα ψοφοδεή
και ασήμαντα ανθρωπάκια, μέλη της Ενώσεώς μας, τα οποία φέρουν μεν την προσωνυμία του αεροπόρου, πλην δεν πληρούν
απολύτως καμιά από τις έννοιες της λέξεως
«λεβεντιά». Τα θλιβερά αυτά υποκείμενα,
αντί της προσφοράς, έχουν επιλέξει τη σπίλωση της υπολήψεως των ελάχιστων εναπομεινάντων αγωνιστών του κλάδου. Στερούμενα στοιχειώδους ανδρισμού, καταφεύγουν σε ανέντιμα μέσα και χρησιμοποιούν
Μακιαβελικές μεθόδους, που υπερβαίνουν
κάθε όριο ηθικής. Κρυπτόμενα υπό το έρεβος
της άνανδρης ανωνυμίας τους συντάσσουν
επιστολές με ανυπόστατες και συκοφαντικές
κατηγορίες εναντίον συγκεκριμένων μελών
του Δ.Σ., τις οποίες ταχυδρομούν στα υπερκείμενα εποπτικά κλιμάκια της ΕΑΑΑ και τους

Αεροπορικούς Συλλόγους, με στόχο τη σπίλωση της υπολήψεώς τους.
Η σατανική τους φαντασία επεκτάθηκε
σε τέτοιο βαθμό, ώστε όταν δεν βρήκαν
αντικείμενα κριτικής από την παρούσα δραστηριότητα των μελών αυτών, κατέφυγαν
στη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας τους στην Πολεμική Αεροπορία. Αλλά και όταν διαπίστωσαν ότι οι κατηγορίες τους δεν αρκούσαν για να πλήξουν
τα ατυχή θύματά τους, στο απόγειο του
απύθμενου μίσους τους και του παραληρήματος του ηθικού εκπεσμού τους, δεν ορρώδησαν να υπεισέλθουν και στην προσωπική τους ζωή, και το χειρότερο να σπιλώσουν τη μνήμη των προ70ετίας θανόντων
γονιών τους.
Το Δ.Σ. της Ενώσεως αποδοκιμάζει με
βδελυγμία τις αισχρές, δόλιες και απαράδεκτες ενέργειες των λίγων αυτών «συναδέλφων», οι οποίες κατευθύνονται από κατώτερα ένστικτα, όπως ο φθόνος, η εμπάθεια
και η μισαλλοδοξία και παντελή έλλειψη
ηθικού έρματος. Η ανωνυμία υπό την οποία
κρύπτονται είναι συνώνυμη της δειλίας και
η δειλία ασύμβατη με την ιδιότητα του
«αεροπόρου». Ας συνειδητοποιήσουν επί τέλους ότι η λάσπη στον ανεμιστήρα, την
οποία εκτοξεύουν με τις άνανδρες ανώνυμες
επιστολές τους, δεν αγγίζουν κανένα από
τα μέλη του σημερινού Δ.Σ., τα οποία αγωνίζονται να κλείσουν τις πληγές της Ενώσεως
τις οποίες παρέλαβαν. Τους διαφεύγει προφανώς, ότι στα οπωροφόρα δέντρα πετούν
πέτρες και ότι οι επικρίσεις τους αποτελούν
μεταμφιεσμένη αναγνώριση της αξίας εκείνων, εναντίον των οποίων στρέφονται.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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Aπονομή Τίτλου Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
νιστικό και παράδοξο είναι
Έχοντας υπόψη:
ότι λειτουργεί και ως κραα. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 5 και 10 του Ν.δ. 1171/1972 (ΦΕΚ Α’82), όπως αυτά
τικός θησαυροφύλακας,
τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σήμερα.
«φυλάσσοντας» (όπως ο
β. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.δ. 163/1980 «Περί κυρώσεως του Κανονισμού
λύκος τα πρόβατα),τα
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας» (ΦΕΚ
αποθεματικά όλων των
Α’45).
Δημοσίων Νομικών Προγ. Τη σχετική εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
σώπων της χώρας.
δ. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση
Η ως άνω ιδιότητα της
στον
Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
ΤτΕ εξασφαλίζεται με την
Απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως
επαίσχυντη διάταξη του
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας στον εα Αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Ιατρίδη
αναχρονιστικού νόμου
(10817) με ΑΔΤ Τ−11828, διατελέσαντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
1611/1950, η οποία « επί
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, από 01−01−2013 έως και 31−12−2015, για τις
ποινή διώξεως των Μευπηρεσίες που προσέφερε προς τους εν αποστρατεία συναδέλφους του και την
λών των Διοικητικών Συμπροσφορά του στην ανάπτυξη του αεροπορικού πνεύματος εν γένει.
βουλίων των φορέων του
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δημοσίου για απιστία», τα
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
υποχρεώνει να καταθέΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
τουν τα αποθεματικά των
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ
φορέων που διοικούν
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
στην ΤτΕ. Συνεπεία της
Το παρόν Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δεν ενημερώθηκε και ως εκ τούτου δεν εισηγήθηκε για την
ως άνω διατάξεως κααπονομή της εν λόγω διάκρισης.
τέρρευσε ολόκληρο το
ασφαλιστικό σύστημα της
χώρας και κλαίνε τη μοίρα
κατάρρευση, με κίνδυνο, αν δεν ληφθούν μέτρα, το
τους εκατομμύρια εργαζόμενοι, οι οποίοι είδαν τους κόπους
μέρισμά μας να κατέλθει σε επίπεδα ελεημοσύνης.
τους μιας ζωής να εξανεμίζονται από το τσουνάμι του PSI
Εκ των ως άνω αβιάστως προκύπτει η αδήριτη ανάγκη
προ τετραετίας.
της άμεσης κατάργησης του επαίσχυντου και αναχρονιστικού
Μεταξύ των πολυαρίθμων θυμάτων του προαναφερνόμου 1611/50, ο οποίος μόνο δεινά έχει επισωρεύσει
θέντος ληστρικού νόμου είναι και τα μέλη της Ενώσεώς
στη χώρα μέχρι σήμερα.
μας κ. Υπουργέ, τα οποία επλήγησαν διττά, όταν το μεν
Πιστεύοντας ότι θα προσφέρετε πολύτιμη υπηρεσία
Μετοχικό τους Ταμείο, απώλεσε το ιλιγγιώδες ποσό των
στον εθνικά ευαίσθητο χώρο που διοικείτε, αλλά και στη
35 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, η δε Ένωσή τους το
χώρα γενικότερα, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαποσό των 360.000 ευρώ, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά
ραίτητες ενέργειες, προκειμένου να τεθεί τέρμα στο αποιαπό τον οβολό των πενομένων συναδέλφων τους. Η ως
κιακό καθεστώς του ξενόφερτου νόμου.
άνω απώλεια του ΜΤΑ, σε συνδυασμό με την αθέτηση
όλων των κυβερνήσεων να καταβάλουν στο Ταμείο το
Με Εκτίμηση
ποσό των 27 περίπου δισεκατομμυρίων δραχμών, από την
Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
απώλεια της περικοπής του 4% υπέρ του ΜΤΑ, επί των
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Ο Πρόεδρος
αγορών εξοπλιστικού υλικού, έχουν οδηγήσει τούτο σε
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ ΕΑΑΑ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΥΕΘΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Έγινε παρουσίαση των θεμάτων που μας απασχολούν ως
εξής :
Α. OIKONOMIKA
1. Μη αποσύνδεση των συντάξεων από τις αποδοχές ε.ε.
συναδέλφων.
2. Άμεση εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Σ.τΕ
για πλήρη αποκατάσταση των ε.ε. και ε.α. συναδέλφων, στο
ύψος των Αποδοχών –Συντάξεων Ιουλίου 2012 αντίστοιχα.
3. Με το νέο ειδικό μισθολόγιο να αποκατασταθούν οι ε.ε.
και οι ε.α στο ύψος των αποδοχών και συντάξεων Ιουλίου
2012 αντίστοιχα.
4. Μη υπαγωγή των Ε.Δ., Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού σώματος για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
5. Σε περίπτωση υπαγωγής ,να πραγματοποιηθεί μετά
την έναρξη εφαρμογής του νέου ειδικού μισθολογίου
6. Για την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων-προστασίας καταβαλλόμενων συντάξεων ,να ληφθούν υπόψη οι
συντάξεις μηνός Ιουλίου 2012
7. Κατάργηση του Αναχρονιστικού νόμου 1611/1950
Β. Μ.Τ.Α
1 Μη κατάργηση των κοινωνικών πόρων
2 Εξόφληση οφειλών του ΕΚΑΒ στην Π.Α. και του ΕΟΠΥΥ
στο 251 ΓΝΑ καθόσον το 40% αυτών είναι έσοδα του ΜΤΑ.
3 Να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ./Μ.Τ.Α
για την τελική απόφαση που θα λαμβάνεται από την ΥΠΑΠΕΔ
για την αξιοποίηση της περιουσίας .
4 Από τα έσοδα που θα προέλθουν από την αξιοποίηση
της περιουσίας του Μ.Τ.Α. να αποδίδονται εξολοκλήρου στο
Μ.Τ.Α και ΟΧΙ το 20% στο Ε.Φ.Κ.Α.
5 Μέρος των εσόδων από το EUROCONTROL και από εξυπηρετήσεις πολιτικών αεροσκαφών από τα στρατιωτικά αεροδρόμια να αποδίδονται στο Μ.Τ.Α
6 Εκπροσώπηση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α. στο ΔΣ του Μ.Τ.Α.
Γ. 251 Γ.Ν.Α
Το νοσοκομείο λόγω εξυπηρέτησης πληθώρας πολιτών,
αδυνατεί να εξυπηρετήσει έγκαιρα τους άμεσα δικαιούχους
Δ. Α.Ο.Ο.Α
Εκπροσώπηση Ε.Α.Α.Α στον Α.Ο.Ο.Α.
Ε. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Να μην υποβαθμιστούν οι σημερινές σχολές αλλά να αναβαθμιστούν .Η αναβάθμιση να είναι ουσιαστική και ΌΧΙ τυπική.
Για να αναγνωρίζεται η ισοτιμία της σχολής ως ισότιμη των
Τ.Ε.Ι από το υπουργείο παιδείας .
Στ. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ
Παρουσιάσθηκε στον κ. Υπουργό σωρεία προβλημάτων
που έχει δημιουργήσει η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
μοριοδότησης για τον καθορισμό δικαιούχων για τον παραθερισμό επί Υπουργίας κ. Βενιζέλου.
Οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν οι εξής:
Α. OIKONOMIKA
Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε κατηγορηματικά ότι δεν θα

υπάρξει αποσύνδεση των συντάξεων από τις αποδοχές των
εν/εν συναδέλφων.
Για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ , ο κ. ΥΕΘΑ μας
ανάφερε ότι όσον αφορά την αποκατάσταση των εν/εν συναδέλφων έχουν αποδεσμευτεί τα σχετικά κονδύλια και
έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό. Υπάρχει εμπλοκή
όμως με τα αντίστοιχα Υπουργεία Ναυτιλίας και Προστασίας
του Πολίτη τα οποία δεν έχουν αποδεσμεύσει αντίστοιχα
κονδύλια. Γίνονται προσπάθειες για εξεύρεση λύσης προκειμένου το ΥΕΘΑ να προχωρήσει μονομερώς στην υλοποίηση
των αποφάσεων του ΣτΕ. Όσον αφορά για την αντίστοιχη
εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ στους συνταξιούχους ο
κ. ΥΕΘΑ δήλωσε ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών
δήλωσε όμως ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους για
την εξεύρεση λύσης. Στην συζήτηση που ακολούθησε από
πλευράς ΕΑΑΑ προτάθηκε τα οφειλόμενα από τις δικαιώσεις
του ΣτΕ να υπάρξει η δυνατότητα να συμψηφιστούν με τυχόν
οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο ( π.χ, πληρωμή
φόρων – ΕΝΦΙΑ κλπ) και ο κ. Υπουργός ήταν θετικός τονίζοντας
ότι είναι μια λογική πρόταση η οποία πρέπει να εξεταστεί σοβαρά.
Για το νέο ειδικό μισθολόγιο τόνισε ότι είναι κόκκινη γραμμή
η επαναφορά των αποδοχών των συντάξεων των ε.α και
των μισθών των ε.ε με τις αντίστοιχες του Ιουλίου του 2012.
Για την υπαγωγή των ειδικών μισθολογίων στο καθεστώς
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δήλωσε
κατηγορηματικά ότι έχει ζητηθεί να εξαιρεθούν.
Για την κατάργηση του Ν.1611/1950 βάσει του οποίου τα
αποθεματικά των ταμείων των ΝΠΔΔ επιβάλλεται να κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος δήλωσε ότι αυτό δυστυχώς
δεν μπορεί να μεταβληθεί επί του παρόντος.
Β. Μ.Τ.Α
Για την μη κατάργηση των κοινωνικών πόρων του 4%
δήλωσε γίνονται προσπάθειες χωρίς επί του παρόντος να
είναι ανακοινώσιμο κάτι το θετικό.
Για τις οφειλές των ΕΚΑΒ στην Π.Α και του ΕΟΠΥΥ στο 251
ΓΝΑ δήλωσε ότι δημιουργήθηκε ένας Ενιαίος Φορέας Αεροπορικών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΕΦΑΥΚΩ) με Διοικητής
τον Απτχο (Ι) ε.α Βασίλειο Βρεττό, όπου αναμένεται να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες οφειλές από την σωστή διαχείριση
των πτητικών μέσων.
Σχετικά με την αξιοποίηση της περιουσίας μέσω ΥΠΑΠΕΔ
μας γνωστοποίησε ότι έχει προταθεί η ενοικίαση ακινήτων
για 99 χρόνια με ελάχιστο τίμημα το 5% της αντικειμενικής
αξίας του προσφερομένου για ενοικίαση ακινήτου και τα
χρήματα αυτά θα κατατίθενται απευθείας στα Μετοχικά Ταμεία.
Για το 20% των εσόδων που θα προέλθουν από την αξιοποίηση της περιουσίας του Μ.Τ.Α. να αποδίδονται στο Ε.Φ.Κ.Α.
και όχι εξ’ ολοκλήρου στο Μ.Τ.Α δήλωσε ότι πιθανότατα δεν
θα υλοποιηθεί.
Για το μέρος των εσόδων από το EUROCONTROL και από
εξυπηρετήσεις πολιτικών αεροσκαφών από τα στρατιωτικά
αεροδρόμια να αποδίδονται στο Μ.Τ.Α, δήλωσε ότι θα το

βλέπει θετικά.
Για την εκπροσώπηση του Δ.Σ. της
ΕΑΑΑ στο Δ.Σ. του
ΜΤΑ με μόνιμο μέλος
δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση, αρμόδιος όμως είναι
ο κ. Α/ΓΕΑ και ζήτησε να γίνει σχετική
εισήγηση προς τον κ. Α/ΓΕΑ.
Για την εμπλοκή της ενοικίασης του ξενοδοχείου «LA
MIRAGE” μας γνωστοποίησε ότι δεν συμφωνεί με την ενοικίαση
για ποσό κάτω από το 5% της αντικειμενικής του αξίας και ως
εκ τούτου σχεδιάζεται εκ νέου σχετικός διαγωνισμός.
Γ. 251ΓΝΑ
Για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από το Δ.Σ ΕΑΑΑ,
προανήγγειλε μία ευρεία σύσκεψη με επικεφαλής τους παρόντες Συμβούλους του, τους Αρχηγούς ΓΕ και τους ΔΥΓ των
Επιτελείων, όπου θα κληθούμε να συμμετέχουμε με σκοπό
να συζητηθούν και να βρεθούν λύσεις.
Δ. Α.Ο.Ο.Α
Για την εκπροσώπηση της Ε.Α.Α.Α στον Α.Ο.Ο.Α. και τις
προτάσεις που του παρουσιάσαμε, ο κ. Υπουργός συμφώνησε
και προέτρεψε για συνεργασία με τους συμβούλους του για
την υλοποίηση τους.
Ε. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατόπιν της διεξοδικής παρουσίασης των θέσεων των
τριών Συλλόγων ΑΣΣΥ της Π.Α για το θέμα και την αντίθεσή
τους με την κατάργηση των τριών Ιστορικών Σχολών, προέτρεψε να έλθουμε σε άμεση συνεργασία με τους ειδικούς
συμβούλους του, οι οποίοι χειρίζονται το θέμα, προκειμένου
να τροποποιηθούν τα σχετικά άρθρα του υπόψη σχεδίου
νόμου και προταθεί τελικώς η ενοποίηση των υπόψη Σχολών.
Στ. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ
Ο κ. Υπουργός ζήτησε να προωθήσουμε συγκεκριμένες
προτάσεις προς τον κ. Α/ΓΕΑ και ο κ. Πρόεδρος της ΕΑΑΑ τον
ενημέρωσε ότι ήδη έχει παρθεί απόφαση για σύσταση ειδικής
επιτροπής η οποία θα επανασχεδιάσει και θα προτείνει νέο
δικαιότερο τρόπο υπολογισμού μοριοδότησης.
Για το θέμα που παρουσιάσθηκε εκτός ατζέντας σχετικά
με πρόταση μας οι υπό σύνταξη συνάδελφοι να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να αποφασίσουν έως την 31/12/2016
εάν επιθυμούν να προβούν σε παραίτηση – συνταξιοδότηση
και να ενταχθούν στο παλαιότερο σύστημα υπολογισμού της
σύνταξης. Ο κ. Υπουργός το είδε καταρχήν θετικά και μας
προέτρεψε να το απαιτήσουμε κατά την επικείμενη συνάντηση
μας με τον κ Υπουργό Εργασίας προκειμένου το θέμα αντιμετωπισθεί με κοινή υπουργική απόφαση.
Στο τέλος της συνάντησης μας ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ
αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Υπουργό για την φιλοξενία
που μας επιφύλαξε, του απένειμε αναμνηστικό αφιερωμένο
στα 70 λειτουργίας της Ένωσης μας (1945-2015).
Εκ της Ε.Α.Α.Α.

Ομιλία Αρχηγού ΓΕΑ

Εκδηλώσεις Μνήμης

στις Εκδηλώσεις Μνήμης Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη

«Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη»

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Σημασία όμως έχει, οι θυσίες ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον υπηρετώντας αξίες και ιδανικά, να μην πηγαίνουν χαμένες, να αποτελούν επένδυση
στην προάσπιση των εθνικών μας δικαίων
και να χαλυβδώνουν τη θέληση μας για
αφοσίωση και προσφορά στην πατρίδα.
Οι έλληνες αεροπόροι, υπερασπίζοντας
καθημερινά τους ουρανούς του αρχιπελάγους, ενισχύουν το αίσθημα ασφαλείας
που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Οι νησιώτες
μας, όπως ο φιλόξενος λαός της Καρπάθου, γνωρίζουν πολύ καλά και το
αποδεικνύουν έμπρακτα με τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο πρόσωπο του
Σμηναγού Ηλιάκη. Σε όλους εσάς τους
κατοίκους της Καρπάθου, εκ μέρους του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και εκ
μέρους του προσωπικού της Πολεμικής
Αεροπορίας θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μας
κάνετε να φιλοξενείτε σε περίοπτη θέση
το μνημείο αυτό και να κρατάτε άσβεστη
τη μνήμη του.
Σεβαστή οικογένεια,
Υποκλινόμαστε στη μνήμη του εξαίρετου Αξιωματικού, του επίλεκτου Ιπτα-

μένου, του ολοκληρωμένου ανθρώπου,
τιμούμε τη θυσία του και υποσχόμαστε
ότι, όλοι εμείς που αποτελούμε το έμψυχο δυναμικό της Π.Α, θα τον θυμόμαστε με αγάπη και θα τον κρατήσουμε
για πάντα στις καρδιές μας Αθάνατο.
Κυρίες και κύριοι,
Οι λαοί πηγαίνουν μπροστά γνωρίζοντας και τιμώντας την ιστορία τους, που
συνήθως γράφεται με αίμα. Οι σελίδες
της ελληνικής ιστορίας είναι γεμάτες
αίμα ηρώων που θυσιάστηκαν για την
ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας. Εμείς, ως άξιοι συνεχιστές των
ανθρώπων που προσέφεραν το υπέρτατο
αγαθό της ζωής γι αυτό που πίστευαν,
δίνουμε σήμερα εδώ στο ηρωικό νησί
της Καρπάθου, την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον,
στον δρόμο που εκείνοι χάραξαν. Θα είμαστε πάντα εδώ, όρθιοι και πιστοί στις
επάλξεις για να φυλάξουμε τους ουρανούς που προστάτευσε με τη δική του
ζωή ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Έχουμε
ηθική και εθνική υποχρέωση να κάνουμε
πραγματικότητα αυτό για το οποίο εκείνος
αγωνίστηκε.
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης
Αρχηγός ΓΕΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Εκδήλωση Μνήμης
Πεσόντων Αεροπόρων 1940-41 (RAFA)

Τ

ην Κυριακή 29 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε στην 112
Πτέρυγα
Μάχης
(112ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων 1940-41, στο
πλαίσιο της ετήσιας
εκδήλωσης της Royal
Air Forces Association
(RAFA).
Η RAFA έχει καθιερώσει ετήσια εκδήλωση μνήμης και απόδοσης τιμών
στους νεκρούς αεροπόρους (Έλληνες και Βρετανούς)
που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, υπερασπίζοντας την
Ελλάδα κατά την περίοδο 28 Οκτώβριου 1940 έως 31
Μαΐου 1941.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ. John Kittmer, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Συμεών Αστρεινίδης, ως εκπρόσωπος
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Βαΐτση, ο Διοικητής της 112ΠΜ,
Ταξίαρχος (Ι) Φώτιος Τζάλλας, ο Ακόλουθος Άμυνας
του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Πλοίαρχος Richard Blackwell, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσωποι
της Αεροπορικής Ακαδημίας, της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας, του Συνδέσμου Παλαίμαχων
Αεροπόρων περιόδου 1940-1945, του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Βετεράνων Αεροπορίας, του Πανελληνίου

Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Πολεμιστών, του
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, του Συλλόγου
Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών, του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων
και πλήθος κόσμου.
ΠΗΓΗ:ΓΕΑ

Εκδήλωση Μνήμης Πεσόντων Αεροπόρων 1940-41 (RAFA)

Ό

ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ (Κυριακή 29 Μαΐου 2016)

πως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, οι Έλληνες Παλαίμαχοι
Αεροπόροι της γενιά του 1940 – οι ελάχιστοι που
έχουμε απομείνει – ερχόμαστε σ’ αυτό τον ιερό χώρο που
σαν μια δροσερή πηγή εθνικού αγιασμού ξεδιψάει τις
ψυχές μας.
Μαζί μας και όλοι εσείς, που η αγάπη και ο σεβασμός
σας οδήγησε εδώ σήμερα, ώστε όλοι μαζί να επαναλάβουμε
το μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη
μας σ’ αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την Πατρίδα μας, για την τιμή της, για την ελευθερία
της την Δικαιοσύνη.
Την 28η Οκτωβρίου 1940, Οι Ιταλοί μας επιτέθηκαν
απροκάλυπτα. Νέοι στρατευμένοι τότε μερικοί από εμάς,
Ίκαροι στο Τατόι τότε, ζήσαμε στιγμές εθνικής έξαρσης
που σαν κι’ εκείνη δεν είχε γνωρίσει ο τόπος μας.
Στις πέντε το πρωί και πριν ακόμα ξημερώσει, δεχθήκαμε
τις πρώτες Ιταλικές βόμβες, που έπεφταν λίγα μέτρα απ’
τα χαρακώματά μας στο Τατόι.
Αμέσως όμως μετά ακούστηκαν και οι κωδωνοκρουσίες
των εκκλησιών και τα σαλπίσματα των στρατώνων. Έλληνες
γρηγορείτε, Νυν υπέρ πάντων αγών. Αυτό είτα το πρόσταγμα
των Προγόνων.
Είδαμε τους φαντάρους να ξεκινούν για το μέτωπο τραγουδώντας. Με το όπλο κρεμασμένο στον ώμο, με την ξιφολόγχη ζωσμένη στη μέση και μια κουβέρτα ριγμένη
στην πλάτη, να τρέχουν προς τα τραίνα και τα λιμάνια, με
τις ζητωκραυγές ενός Λαού ενωμένου που ξεχύθηκε στους
δρόμους, με τις σημαίες, τα λάβαρα και τις εικόνες της
Παναγιάς.
Κύριοι Εκπρόσωποι των Ελληνικών Αρχών,
Κύριε εκπρόσωπε της Βρετανικής Πρεσβείας
Αγαπητού Συνάδελφοι και συμπολεμιστές,
Εκπρόσωποι Συλλόγου των Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων,
Με ιδιαίτερη συγκίνηση κάνω ιδιαίτερη μνεία για σας.
Εκπροσωπείτε, τον πόνο, τη θλίψη και το δάκρυ.
Το Μνημείο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Ελλήνων Αεροπόρων που πολέμησαν και έπεσαν κατά την
περίοδο 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι την 31 Μαίου 1941 που
τέλειωσαν οι μάχες στο ελληνικό έδαφος. Πρόκειται για

51 Έλληνες Αεροπόρους. Ένας μακρύς κατάλογος ονομάτων
που αρχίζει απ’ τον Γιάνναρη και τελειώνει με τον Μόκκα.
Ο Ευάγγελος Γιάνναρης, πρώτος νεκρός του Πολέμου,
έπεσε σε εναέρια μάχη με την έναρξη του πολέμου, στις
30 Οκτωβρίου 1940 μαχόμενος με Ιταλικά αεροπλάνα,
στις βουνοκορφές της Πίνδου.
Ο Γεώργιος Μόκκας τελευταίος νεκρός του Πολέμου,
έπεσε μαχόμενος με Γερμανικά αεροπλάνα στις πλαγιές
του Ολύμπου την 15 Απριλίου 1941.
Στο ίδιο Μνημείο τιμώνται αδελφωμένοι όπως πολέμησαν
αδελφωμένοι, 80 Βρετανοί Αεροπόροι οι οποίοι σε κρίσιμες
και για την Πατρίδα τους ώρες, ήρθαν για να μας βοηθήσουν
και πολέμησαν μαζί μας με πίστη και γενναιότητα, ως το
τέλος, μέχρι την τελευταία πνοή τους.
Στο Μνημείο αυτό αναγράφεται μόνο ένα όνομα, κ’ είναι
αυτό μια εξαίρεση. Είναι το όνομα του γενναίου Διοικητού
των δυο Μοιρών Hurricane, Επισμηναγού Pat Pattle, τιμηθέντος προ του θανάτου του. με τις μεγαλύτερες διακρίσεις.
Έπεσε μαχόμενος την 20η Απριλίου πάνω από τον Αττικό
ουρανό.
Βρισκόμενος την ημέρα εκείνη σε περιπολία επικεφαλής
των 12 Hurricane που του είχαν απομείνει, έκαναν την εμφάνισή τους περισσότερα από εκατό Γερμανικά. Όλοι
αμέσως μπήκαν σ’ αυτή την άνιση αεροπορική μάχη προς
υπεράσπιση των Αθηνών.
Στη διάρκεια της τριαντάλεπτης αυτής αερομαχίας, καταρρίφτηκαν 22 Γερμανικά αεροπλάνα, έπεσαν όμως και 5
Hurricane. Ο Pattle, αφού κατέρριψε 3 Γερμανικά, χτυπήθηκε
κι’ αυτός θανάσιμα. Το αεροπλάνο του τυλιγμένο στις
φλόγες έπεσε στον κόλπο της Ελευσίνας, βρίσκεται στον
βυθό και παραμένει μέσα στο αεροπλάνο του που είναι και
ο υγρός τάφος του. Ήρθε με τους πρώτους και έμεινε για
πάντα στην Ελλάδα που θαύμαζε. Η 20η Απριλίου λοιπόν
έχει καταγραφεί ως η ημέρα της τελευταίας αεροπορικής
μάχης επί ελληνικού εδάφους και ο Pattle ο τελευταίος
νεκρός της, σε ηλικία 27 ετών.
Αγαπητοί προσκυνητές,
Αφιέρωσα κάπως περισσότερο χρόνο για την τελευταία
αυτή αεροπορική μάχη, διότι ο χώρος αυτός που βρισκόμαστε σήμερα αλλά και η προσωπικότητα του γενναίου

αυτού μαχητή το επιβάλλουν.
Όμως, όπως αυτοί έτσι και κάθε αεροπόρος μαχητής,
όποτε και όπου κι’ αν έπεσε, αποτελεί μαρτυρία μιας ανάλογης στιγμής σωματικής υπερέντασης, ψυχικής αγωνίας
και ανεπανάληπτου ηρωισμού. Η Θυσία τους αποτελεί για
όλους μας φωτεινό παράδειγμα εκπλήρωσης υπέρτατου
χρέους.
Εμπνεόμενοι απ’ το παράδειγμά τους και προσκολλημένοι
στις αρχές και τις αξίες που με τόλμη υπηρετήσαμε και
υπηρετούμε, δεν είμαστε τίποτα άλλο, παρά οι λαμπαδηφόροι μιας ιερής Δάδας πολιτισμού και θυσίας, που ξεκινά
απ’ τα βάθη της Ελληνικής Ιστορίας.
Περνά από το ΤΑΝ ή ΕΠΙ ΤΑΣ των μητέρων της Σπάρτης,
Απ’ το ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ των Θερμοπυλών, του Μαραθώνα
και της Σαλαμίνας,
Απ’ το ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ του 1821, για να φθάσει
και να φωτίσει τα μεγάλα ΟΧΙ της νεώτερης Ελλάδας.
Μια μακρά περίοδο ιερών αγώνων. Και την Δάδα αυτή,
στολισμένη με δάφνες, όπως την παραλάβαμε, έτσι την
παραδώσαμε στους νεωτέρους μας, κι’ αυτοί σε άλλους
και άλλους ως την σημερινή Αεροπορία και τους σημερινούς
Ικάρους, οι οποίοι θα βροντοφωνήσουν και πάλι το δικό
τους το ΟΧΙ, αν ποτέ χρειαστεί.
Αγαπητοί προσκυνητές,
Η μικρή Πατρίδα μας, που παρ’ όλα τα λάθη της, τις
γρίνιες και απερισκεψίες της, κλείνει τόση ομορφιά, φαίνεται
πως έχει πλαστεί απ’ το Θεό για να θυμίζει στους Λαούς
της Γής, κάθε φορά που τους κυριεύει ο φόβος, ότι για να
ζήσουν ελεύθεροι, πρέπει να αποδέχονται χωρίς δισταγμό
τις όποιες θυσίες απαιτούν οι δύσκολοι καιροί. Γι’ αυτό συνεχίζει την πανανθρώπινη αποστολή της.
Οδηγημένοι οι Έλληνες και Βρετανοί Αεροπόροι, αυτοί
που τιμούμε σήμερα, αφού ύψωσαν το γόητρο του αεροπόρου μαχητή και κέρδισαν δάφνες, διδάσκουν με το παράδειγμά τους στις νεώτερες γενιές ότι η Ελευθερία την
οποία απολαμβάνουμε σήμερα, δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά
αποτέλεσμα ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ. Και ο αγώνας
αυτός δεν θα είναι αποτελεσματικός, εάν δεν κάνει ο
καθένας μας – με όποιο τρόπο μπορεί – από τώρα το δικό
του το Χρέος.
Κώστας Αθαν. Χατζηλάκος

HτΑ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Α.Α

γαπητοί συνάδελφοι κατά καιρούς όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές φορές υπάρχει μεγάλο πρόβλημα
σε πολλούς συναδέλφους, όταν χρειαστούν μεγάλη
ποσότητα αίματος για τους ίδιους ή τους συγγενείς τους.
Η νέα Διοίκηση της Ε.Α.Α.Α στα πλαίσια της κοινωνικής της
πολιτικής, την επιθυμία και την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό
της Ένωσης ξεκίνησε την προσπάθεια να δημιουργήσει
τράπεζα αίματος και να συγκροτήσει Εθελοντική Ομάδα Αιμοδοτών, στα πρότυπα άλλων Συλλόγων, Ενώσεων κτ.λ. .
Η Ομάδα αυτή μπορεί να αποτελείται από εν αποστρατεία
και εν ενεργεία συναδέλφους, μέλη οικογενειών, αλλά και
από φίλους, ώστε να υπάρχει στην Ε.Α.Α.Α τράπεζα αίματος
με ικανό αποθεματικό σε αίμα, ώστε να μπορεί η Ε.Α.Α.Α να
βοηθήσει όσους και όποτε αιτηθεί.
Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους
απόστρατους συναδέλφους, διότι πολλοί λόγω ηλικίας και
κακής κατάστασης της υγείας τους δεν μπορούν να είναι
ενεργοί αιμοδότες, όμως είναι εν δυνάμει λήπτες και κανείς
δεν γνωρίζει πότε θα προκύψει η ανάγκη σε αίμα σε εμάς ή
κάποιο μέλος της οικογένειας μας. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται όλοι οι συνάδελφοι να ενημερώσουν και να ενεργοποιήσουν τα συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, να γίνουν
μέλη της ομάδας ως Εθελοντές αιμοδότες της Ε.Α.Α.Α για
αυτόν τον ιερό σκοπό .
Η μελέτη που έγινε σε συνεργασία με την Διοίκηση του
251ΓΝΑ και το τμήμα αιμοδοσίας απέδειξε ότι μοναδική
λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι οι συγγενείς μας (παιδιά,
ανίψια κ.τ.λ), αλλά και φίλοι οι οποίοι μπορούν να προσέρχονται
στην Αιμοδοσία του 251ΓΝΑ σε τακτά χρονικά διαστήματα
και να δίνουν αίμα. Αυτός που θα δίνει αίμα διατηρεί όλα τα
προνόμια του Εθελοντή αιμοδότη όπως προβλέπεται στην
ισχύουσα νομοθεσία, αλλά ταυτόχρονα με δήλωση του στο

Η εθελοντική αιμοδοσία
για τον άγνωστο
συνάνθρωπο είναι πράξη
αγάπης και απόδειξη
κοινωνικής ευαισθησίας
και αλληλεγγύης.
Έντυπο Αιμοδότη αυτό θα πιστώνεται με μέριμνα της Ε.Α.Α.Α
σε ηλεκτρονική μερίδα του απόστρατου συναδέλφου που
εκπροσωπεί. Με την διαδικασία αυτή ο απόστρατος συνάδελφος που φρόντισε να στείλει κάποιον δικό του να δώσει
αίμα, θα θεωρείται από την Ε.Α.Α.Α ως έμμεσος εθελοντής
αιμοδότης με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την
νομοθεσία και τον κανονισμό αιμοδοσίας που θα εκπονήσει
η Ε.Α.Α.Α.
Γνωρίζουμε όλοι, ότι η Ελληνική κουλτούρα σε θέματα αιμοδοσίας, αλλά και ο εθελοντισμός στην Ε.Α.Α.Α βρίσκεται
στα πρώτα του βήματα και σε χαμηλό επίπεδο και για το
λόγο αυτό θα χρειασθεί μεγάλη συμμετοχή όλων, μέσα από
έντονη και συνεχή ενημέρωση και προσπάθεια να δημιουργηθεί
η τράπεζα αίματος της Ε.Α.Α.Α. Ως Έλληνες συνηθίζουμε να
μην ενδιαφερόμαστε εγκαίρως για κάτι κακό που δεν μας
αφορά τώρα άμεσα και κυρίως γιατί ουτοπικά πιστεύουμε
ότι ποτέ δεν θα βρεθούμε σε τέτοια ανάγκη εμείς ή τα συγγενικά και φιλικά μας πρόσωπα, δυστυχώς όμως στην ζωή

συμβαίνει το αντίθετο. Είναι
η ευκαιρία να αποδείξουμε
σε όλα τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων ότι ως
Αεροπόροι και ως μέλη της
Ε.Α.Α.Α είμαστε ενεργοί πολίτες και τον εκσυγχρονισμό τον έχουμε μέσα μας
, ώστε το παράδειγμα μας
να συμβάλλει καθοριστικά στον κοινωνικό σκοπό της Αιμοδοσίας.
Υπεύθυνος όλου του προγράμματος για την δημιουργία
της τράπεζας αίματος, αλλά και την καλή λειτουργία αυτής
επωφελεία των συναδέλφων, έχει ορισθεί με απόφαση του
Δ.Σ, ο Σμχος ε.α Ηλίας Σβάρνας ως υπεύθυνος Υγειονομικών
θεμάτων.
Η Ε.Α.Α.Α θα εκπονήσει εγκαίρως κανονισμό αιμοδοσίας
και θα κοινοποιηθεί ο αριθμός τηλεφώνου Αιμοδοσίας με
τον οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν επί 24ωρου βάσεως
οι συνάδελφοι όταν προκύψει ανάγκη. Για κάθε πληροφορία
ή απορία επί του θέματος μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
συνάδελφο Ηλία Σβάρνα στο τηλέφωνο: 6983523547
Θέλουμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες στον Διοικητή
και Υποδιοικητή του 251ΓΝΑ Ταξιάρχους (Ι) Δ. Χατζηγεωργίου
και Αν. Κοτσιράκη, καθώς και στον Διευθυντή Αιμοδοσίας
Σμχο (Ι) Αν. Χειμώνα για την έγκριση και υποστήριξη αυτού
του δύσκολου εγχειρήματος.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι εμπνευστής της ιδέας
αυτής και πρωτεργάτης της μελέτης του τρόπου υλοποίησης
είναι ο συνάδελφος Σγος ε.α Γιώργος Σκαφάς Εθελοντής
στο 251 ΓΝΑ και τον ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά
του.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.), συνεχίζοντας τις δραστηριότητές του που σκοπό έχουν
την προβολή των θυσιών και των αγώνων αυτών που υπηρέτησαν την Πατρίδα στις πολεμικές Μονάδες της Αεροπορίας,
είχε στην διάρκεια του Μαΐου 2016 τις ακόλουθες δύο σημαντικές εκδηλώσεις.
Ο ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α ΤΙΜΑ ΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΦΙΟΞΕΝΗΣΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟ 1940
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας
(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.) τίμησε και φέτος, στις 13 Μαΐου, το 2 ου
Δημοτικού Σχολείου Άργους, στο ιστορικό κτήριο του οποίου
στεγάστηκε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ιπταμένων (ΕΚΙ) στην
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, από το Νοέμβριο του
1940 έως τον Απρίλιο του 1941.
Στη διάρκεια της φετινής επίσκεψης του Συνδέσμου έγινε
η βράβευση της καλύτερης έκθεσης μαθητή της ΣΤ’ Δημοτικού
με θέμα την Αεροπορία. Στην τελετή μίλησαν ο Διευθυντής
του Σχολείου κ. Πασπαλιάρης, και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Υπτχος (Ι) εα κ. Δημ. Λαζάρου. Ακολούθησε η ανάγνωση της

και ξεκουράστηκαν κοντά στη θάλασσα. Στο δρόμο της επιστροφής οι Βετεράνοι επισκέφτηκαν την Μονή Λουκούς όπου
τους ξενάγησαν οι Μοναχές και τους προσέφεραν το πατροπαράδοτο καφέ και λουκούμι.
ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 61 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
13ου ΣΜΗΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΡΕΑ
Το Σάββατο 28 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε από τον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α),
στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι, παρουσία του
Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέ-

Π.Σ.Π.Πολ.Κορέας Σγος εα κ. Λούτας, ο Βετεράνος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Ασμχος εα κ. Τσολάκης, ο Πρέσβης της Κορέας κ.
Young Jip Han, και ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ Υπτχος
(Ι) κ. Μανωλάκος.
Παρόντες στην τελετή ήταν οι Βετεράνοι του 13ου Σμήνους
: Σμχος (Ρ) εα Ιωάννης Κατζαγιαννάκης, Σμχος (ΤΥΕ) εα
Αλέξιος Παπαιωάννου, Ασμχος (Ι) εα Ακριβός Τσολάκης, Σγος
(Ι) εα Πούλιος Ζαφειρόπουλος, Σγος (ΤΥΜ) εα Γεώργιος
Λούτας και ο υπ/κος Ιωάννης Δαλαμπίρας.
Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε γεύμα στη λέσχη
Αξιωματικών της 123ΠΤΕ για γιορταστή η 61η επέτειος της
επιστροφής του 13ου Σμήνους από την Κορέα, που έγινε
στις 23 Μαΐου 1955.
Για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις
μας και να γραφούν ως μέλη στον ΠΑΣΥΒΕΤΑ θυμίζουμε ότι
στον Σύνδεσμο πέραν των Βετεράνων γίνονται δεκτοί ως
τακτικά μέλη οι ε.α. ιπτάμενοι ή μη ιπτάμενοι Αξιωματικοί
της Π.Α. οποιασδήποτε ειδικότητας μετά από συνεχή, επιτυχή
πραγματική υπηρεσία 25 ετών κατά την ειρηνική περίοδο,

Τα Μέλη του ΠΑΣΥΒΕΤΑ στην αυλή της Μονής Λουκούς

Ο Υπτχος (Ι) εα Δ. Λαζάρου δείνει το βραβείο
στον Γ. Μποζιονέλο
έκθεσης του μαθητή Γιώργου Μποζιονέλου με τίτλο «Τί σκέφτομαι όταν βλέπω ένα Αεροπλάνο»(βλ. σελ. 8). Το βραβείο
στο νικητή, ένα ΤΑΒLΕΤ, έδωσε φέτος ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτχος (Ι) εα κ. Δ. Λαζάρου. Ακολούθησε παρουσίαση
με θέμα τα μνημεία της πόλης του Άργους που ετοίμασαν οι
μαθητές της Ε΄και Στ΄τάξης υπό την καθοδήγηση της δασκάλας τους κα. Αμερικάνου.
Κλείνοντας την τελετή ο Πρόεδρος του Συνδέσμου δώρισε
στο 2° Δημοτικό Σχολείο εκ μέρους του ΠΑΣΥΒΕΤΑ μία πλήρη
μικροφωνική εγκατάσταση, ο Σγος (ΤΥΜ) εα κ. Γ. Λούτας Βετεράνος της Κορέας δώρησε για τη σχολική βιβλιοθήκη μία
πλήρη σειρά της Εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα.
Οι Βετεράνοι του Συνδέσμου πήγαν στη συνέχεια για
φαγητό στην θαυμάσια παραλία του Άστρους και γευμάτισαν

ραρχου (Ι) Ιωάννη Μανωλάκου, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων στην Κορέα,
την περίοδο 1951-1952, Αεροπόρων του 13ου Σμήνους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρέσβης της Δημοκρατίας
της Κορέας, κ. ΗΑΝ Young-Jip, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Μονάδων της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας,
εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Συλλόγων, καθώς
και μαθητές της Σχολής Iκάρων και της Σχολής Τεχνικών
Υπαξιωματικών Αεροπορίας.
Μετά την ανάγνωση του Ιστορικού του 13ου Σμήνους από
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Υπτχο (Ι) εα κ. Δημήτριο
Λαζάρου, και του Προσκλητηρίου των Πεσόντων από τον
Αντιπρόεδρο του ΔΣ Σγο (Ι) εα κ. Π. Ζαφειρόπουλο, ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων.
Στεφάνια κατέθεσαν: Η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΙΠΑ κα. Παπασταύρου, ο Αντιπρόεδρος της ΑΑΚΕ Υπτχος εα κ. Ναούμ, ο
Πρόεδρος του ΣΑΣΙ Απτχος εα κ. Γεωργούσης, ο εκπρόσωπος
του ΔΣ του ΣΑΣ Σμχος εα κ. Μαρόλης, ο εκπρόσωπος του ΔΣ
της ΕΑΑΑ Σμχος εα κ. Πλατάνας, ο Αντιπρόεδρος του

Ο Δ/της ΔΑΕ Υπτχος (Ι) Ι. Μανωλάκος, ο Πρέσβης της Κορέας
Young-Jip Han και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχος (Ι) εα Δ.
Λαζάρου με τους Βετεράνους του 13ου Σμήνους: Σμχο εα
Αλεξ. Παπαιωάνου, Σγο εα Γ. Λούτα, Υπστγο εα Θ. Φραγκογιάννη,
Ασμχο εα Ακρ. Τσολάκη, Υπκο Ι. Δαλαμπίρα, Γεώργ. Μάμαλη
και Σγο εα Π. Ζαφειρόπουλο
από τα οποία 5 τουλάχιστον χρόνια σε πολεμικές Μονάδες.
Λόγω των θερινών διακοπών τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο τα γραφεία μας θα είναι ανοικτά μόνο κάθε Τρίτη
και Πέμπτη από τις 10:30 έως τις 13:30. Τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο τα γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά. Σας
υπενθυμίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων
Αεροπορίας έχει έδρα στον 3ο όροφο της οδού Δημ. Σούτσου
40 ΤΚ 115-21 στους Αμπελοκήπους τηλ 2106422730 ηλεκτρονική διεύθυνση www.pasybeta.gr και e-mail
pasybeta@gmail.com
Από την Γραμματεία του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενημέρωση οικοπεδούχων Αετού Καρύστου, Νο4α/2016
Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης & Εκλογών Συλλόγου
1. Η σύνθεση των Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Οικοπεδούχων Καρύστου, που προέκυψε
από την Γενική Συνέλευση και τις Εκλογές της 3ης Απριλίου 2016
στο Πολεμικό Μουσείο και συγκροτήθηκε σε Σώμα την 6η Απριλίου
2016, είναι η ακόλουθη:
Α1) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.:
ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΤΑΦΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ
ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΜΕΛΟΣ
Α2) Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 1ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Β1) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.:
ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Β2) Αναπληρωματικό Μέλος Ε.Σ.:
ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. Δυστυχώς και σ’ αυτή την Γεν. Συνέλευση, παρ’ ότι ήταν
διπλή (του Συνεταιρισμού και του Συλλόγου) προς αποφυγή
κόστους και ταλαιπωρίας των κοινών Μελών, η προέλευση ήταν
πολύ μικρή.
3. Το ενδιαφέρον των Συναδέλφων-Μελών για συμμετοχή και
προβολή των παραπόνων και ιδεών τους για βελτίωση είναι
ελάχιστο, όμως τα παράπονά τους προβάλλονται ανεπίσημα σε
διάφορες συζητήσεις εκτός των Οργάνων του Συλλόγου και του
Συνεταιρισμού.
4. Ειδικότερα με τον Σύλλογο Οικοπεδούχων Καρύστου, όπου
850 οικόπεδα και το παραλιακό αγρόκτημα των 11 στρεμμάτων
για τα οποία έχουμε επιβαρυνθεί σημαντικά και αντιμετωπίζονται
αρκετά προβλήματα, η αδιαφορία της πλειονότητας των Οικοπεδούχων είναι ανησυχητική.
5. Η συμμετοχή των Οικοπεδούχων που δραστηριοποιούνται
περιορίζεται στον αριθμό των δακτύλων της μιας χειρός, ενώ η
οικονομική συμμετοχή με την εισφορά των 10 ευρώ ετησίως έχει
μειωθεί σε λιγότερα των 150 ατόμων. Από όλους τους Συλλόγους
και τις Ενώσεις μόνον ο Σύλλογός μας έχει τόσο μικρή συνδρομή
(€10,00/έτος). Μήπως τα παράπονα είναι λόγος να δικαιολογήσουμε
την αδιαφορία μας; Γιατί οι παραπονούμενοι είναι συνήθως αυτοί
που ουδόλως συμμετέχουν.
6. Πεπραγμένα του Δ.Σ.της περασμένης τριετίας 2013-2015:
Τα τελευταία τρία έτη ο Σύλλογός μας έχει επιδείξει την
ακόλουθη κύρια δραστηριότητα:
6.1. Έπαιξε ενεργό ρόλο στην διαδικασία επάνδρωσης και λειτουργίας του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ με την καινούργια του σύνθεση και
υπαγωγή υπό το Υπουργείο Οικονομικών.
6.2. Μέλη του Συλλόγου Οικοπεδούχων Καρύστου συμμετέχουν
στο νέο Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας, πράγμα που
εξασφαλίζει την καλή συνεργασία αλλά και τον έλεγχο Συλλόγου
& Συνεταιρισμού στο μέλλον.
6.3. Τον Ιανουάριο 2014 ο Σύλλογός μας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους Φορείς
για να ακυρωθεί απόφαση της Περιφέρειας προς δημιουργία Ναυπηγείων (Καρνάγιου) στον κόλπο Καρύστου, γεγονός που θα επιβάρυνε τα πεντακάθαρα θαλασσινά νερά της περιοχής μας, πράγμα

που το έχουμε πετύχει.
6.4. Ο Σύλλογός μας ξεκίνησε την διαδικασία της ονοματολογίας
των οδών και πλατειών του οικισμού μας, ώστε να δώσει μία
ακόμη ώθηση στην οργάνωση και ανάπτυξη του οικισμού. Για το
σκοπό αυτό αναπτύξαμε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
(G.I.S.), το οποίο στη συνέχεια υποβάλλαμε στον Δήμο Καρύστου
με προτάσεις ονομασίας των 112 οδών και πλατειών του οικισμού
μας. Η τελική έγκριση καθυστέρησε κυρίως λόγω της αλλαγής
Δημάρχου και αναμένεται να γίνει εντός του 2016, οπότε και θα
φροντίσουμε για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στον
οικισμό μας.
6.5. Η σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του Οικισμού
μας είναι ένα από τα γνωστά και δυσεπίλυτα μέχρι τώρα προβλήματά
μας. Η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης είχε παραληφθεί το
2008 οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή του ΓΕΑ, παρά τις
γραπτές αντιρρήσεις του Συλλόγου μας και αντιμετωπίζει από
τότε συνεχώς διάφορες βλάβες και δεν τροφοδοτεί επαρκώς και
συνεχώς ούτε τις τρεις πρώτες οικοδομές του Οικισμού μας, παρά
τα έργα που υλοποίησε προς τούτο μέσα στα τελευταία έτη ο
«ΙΚΑΡΟΣ».
6.6. Σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό έχει αποφασισθεί να
προωθηθεί η κατασκευή Ιερού Ναού στον Οικισμό μας. Προς
τούτο λάβαμε έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καρύστου
για την παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται
στο Ο.Τ. 141. Η ανέγερση εκκλησίας εμβαδού περίπου 25-30 τ.μ.
προβλέπεται να γίνει με έξοδα και δωρεές των οικοπεδούχων
του, με αρχικό δωρητή τον Επτγο (ΥΙ) ε.α. κ. Σωτ. Παναγέα.
6.7. Τον Οκτώβριο 2015 οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε
δενδροφύτευση στον οικισμό μας 250 δένδρων, 70 από τα οποία
ήταν δωρεά του Δημάρχου Καρύστου, ενώ τα υπόλοιπα αγόρασε
ο Σύλλογός μας, ο οποίος κάλυψε και όλα τα σχετικά έξοδα της
εκδήλωσης με τη συμμετοχή 40 περίπου οικοπεδούχων και
συνολικό κόστος 1.200 ευρώ.
6.8 Ο Συνεταιρισμός μας, ο ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. με
επιστολή του ζήτησε από τα Μέλη του να εξοφλήσουν τις οφειλές
τους προς αυτόν, κάνοντας μάλιστα χρήση ευνοϊκών τρόπων
πληρωμής με δόσεις, το ύψος των οποίων μπορούν να κανονίσουν
οι ίδιοι αναλόγως των δυνατοτήτων τους. Οι οφειλές οφείλονται
είτε σε διακοπή κράτησης από το ΜΤΑ της ετήσιας συνδρομής
προς τον «ΙΚΑΡΟ» (18 ευρώ ετησίως), είτε σε μη εισέτι καταβολή
του ποσού των 750 ευρώ (ολοκλήρου ή μέρος αυτού), που είχε
ζητήσει από όλους τους οικοπεδούχους της Καρύστου ο «ΙΚΑΡΟΣ»
από το έτος 2011.
Ειδικά για το δεύτερο αυτό ποσό των 750 ευρώ, όπως γνωρίζετε,
ο Σύλλογός μας με επανειλημμένες του ενέργειες είχε ζητήσει
την ανάλυση και αιτιολόγηση των αιτουμένων κονδυλίων και δαπανών, θεωρώντας εύλογη την καταβολή μέρους του τότε αιτηθέντος ποσού (περί τα 450 ευρώ). Ήδη ο «ΙΚΑΡΟΣ» έχει ζητήσει τη
γνωμάτευση Ορκωτών Λογιστών για το θέμα αυτό της καταβολής
των 750 ευρώ, η οποία εκκρεμεί ακόμη και θα σας ανακοινωθεί
τόσο από τον Συνεταιρισμό όσο και από τον Σύλλογο των Οικοπεδούχων Καρύστου η απόφασή τους. Ο ΙΚΑΡΟΣ μας έχει διευκρινίσει
ότι εφ’ όσον οι Ορκωτοί Λογιστές αποφανθούν για παρακράτηση
μικρότερου ποσού των 750 ευρώ, το τυχόν καταβληθέν μεγαλύτερο
ποσό θα πιστωθεί στους Οικοπεδούχους που θα το έχουν καταβάλει.
7Ανάγκη Ύπαρξης Δυνατού Συλλόγου Οικοπεδούχων Καρύστου.
Ο Οικισμός μας του Αετού Καρύστου προβλέπεται στο προσεχές

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
α. Mε την έγκριση της ετήσιας τακτικής ΓΣ των μελών του συνεταιρισμού που έγινε στις 4 Απριλίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών,
δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού
του συνεταιρισμού ώστε να δύνανται να εγγράφονται ως μέλη και
υπαξιωματικοί, στελέχη σε Π.Δ. και εν αποστρατεία συνάδελφοι,
να λαμβάνονται αποφάσεις με εκπροσώπηση και από την περιφέρεια
μέσω των παραρτημάτων της ΕΑΑΑ ανά την επικράτεια, να δεκαπλασιασθεί τουλάχιστον η τιμή της μερίδας των μελών και άλλες
χρήσιμες για τα μέλη και την βιωσιμότητα του συνεταιρισμού τροποποιήσεις. Εκτιμάται ότι από το νέο έτος θα ενεργοποιηθεί το
νέο καταστατικό, (και θα αντικατασταθεί το ΟΣΜΑΑ από το ΟΣΜΟΣΑ,
Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Στελεχών Αεροπορίας).
β. Λόγω της αλλαγής υπαγωγής και της αποχώρησης του
μονίμου προσωπικού της ΠΑ από τα γραφεία του συνεταιρισμού,
ο ΙΚΑΡΟΣ λειτουργεί πλέον μόνο με εθελοντική προσφορά εργασίας
των μελών του. Τα γραφεία είναι ανοικτά για τα μέλη του, από
Τρίτη έως και Πέμπτη 11:30 – 14:30. Ta τηλέφωνα επικοινωνίας
είναι 2106464803 (Πρόεδρος & Fax) ή 2108705190, και
2108705191,92,93, (αντιπρόεδρος, ΓΓ και λογιστήριο). email: osmaa@haf.gr και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
Haf.gr/Xρήσιμοι σύνδεσμοι.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, τις αποφάσεις
της ΓΣ των μελών και σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑΡΟΥ
εγκρίθηκε η χορήγηση στα μέλη του ΙΚΑΡΟΥ δανείου μέχρι 10.000€
για κάλυψη στεγαστικών αναγκών ή οφειλών στον ΙΚΑΡΟ. Το
δάνειο χορηγείται με επιτόκιο 1,5% και αποπληρωμή από 5 έως
και 10 έτη. Το διατιθέμενο κεφάλαιο προέρχεται από το αποθεματικό
του συνεταιρισμού. Θα χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, έγκριση από την ταμειακή επιτροπή και υπογραφή σύμ-

βασης και αντίστοιχων συναλλαγματικών μεταξύ ΙΚΑΡΟΥ και μέλους
με εγγυητή. Η εξόφληση θα γίνεται στα κατά τόπους καταστήματα
της τράπεζας Πειραιώς σε μηνιαία βάση.
β.Στο πλαίσιο συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με το ΥΕΘΑ,
συμφωνήθηκε η παραχώρηση χαμηλότοκου δανείου (έως 40.000€)
στα μέλη του ΙΚΑΡΟΥ που επιθυμούν να καλύψουν στεγαστικές
τους ανάγκες (με προτεραιότητα στις περιοχές Καρύστου, Μηλιών
Ευβοίας & Εξαμηλίων Κορίνθου) με εγγύηση του ΙΚΑΡΟΥ και δυνατότητα αποπληρωμής από 5 έως και 30 χρόνια. Εφόσον υπάρξει
αρχικό ενδιαφέρον θα καθορισθούν επ΄ ακριβώς οι όροι χορήγησης,
υποθήκευσης, αποπληρωμής και εγγυήσεων.
γ.Λήγει στις 31 Ιουνίου η περίοδος διακανονισμού οφειλών των
μελών προς τον ΙΚΑΡΟ. Στη συνέχεια για όσους δεν ακολούθησαν
τις διαδικασίες διακανονισμού που πρότεινε ο ΙΚΑΡΟΣ θα εφαρμοσθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία περί ευθύνης μελών συνεταιρισμών και μη
πληρωμής των εισφορών.
3. ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
α. Ο ΙΚΑΡΟΣ με στόχο την προσφορά στα μέλη του δυνατοτήτων
παραθερισμού διαπραγματεύτηκε με ιδιοκτήτη νεόδμητων πολυτελών ημιεπιπλομένων κατοικιών στο OASIS RESORT του Σοφικού
Κορινθίας και επέτυχε μια υπερβολικά συμφέρουσα για τα μέλη
του, συμφωνία ετησίας ενοικίασης των. Οι τιμές ενοικίασης των
προαναφερομένων κατοικιών αρχίζουν από τα 208 ευρώ μηνιαίως
για κατοικίες 71 τμ συμπεριλαμβανόμενων των κοινοχρήστων. Συνολικά διατίθενται 18 κατοικίες από 71 τμ έως και 117 τμ.. Το συγκρότημα παραθαλάσσιων παραθεριστικών κατοικιών OASIS RESORT
ευρίσκεται στη θέση Μικρό Αμόνι του Σοφικού Κορινθίας. Απέχει
από την Αθήνα. Διαθέτει ανοιχτή πισίνα, ανοιχτό πετρόκτιστο
θέατρο, χώρο πολλαπλών χρήσεων (δεξιώσεων, κοινωνικών εκδηλώσεων κλπ), τελεφερίκ μεταφοράς των ιδιοκτητών από και

μέλλον να απεμπλακεί οικονομικά και διοικητικά από τον Συνεταιρισμό
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε., οπότε και θα υπαχθεί στον Δήμο Καρύστου. Με το νέο αυτό καθεστώς είναι ανάγκη να έχουμε ένα
Σύλλογο που θα μπορεί να συνεργάζεται δυναμικά με τον Δήμο
και γιατί όχι και να αντιπαρατίθεται, εάν απαιτηθεί. Για να αποκτήσει
ο Σύλλογός μας σοβαρότερη νομική οντότητα, το Δ.Σ. αυτού εισηγήθηκε και η Γ.Σ. της 3ης Απριλίου 2016 ενέκρινε να εκδηλωθούν
ενέργειες για να μετατραπεί ο Σύλλογος σε Πολιτισικό. Οι απαιτούμενες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2016 και το
σχετικό κόστος εκτιμάται σε €1.500 (δημοσιεύσεις, δικηγόροι,
φοροτεχνικά). Είναι φανερό λοιπόν ότι η μικρή συνδρομή των
ολίγων και η εργασία των ελαχίστων πρόκειται να επιφέρει
σημαντικά οφέλη για όλους, ενεργούς αλλά και τους αδιάφορους
οικοπεδούχους.
Είναι επιτρεπτό σε μια μικρή κοινωνία Συναδέλφων που αγωνίζονται μαζί μια ολόκληρη ζωή να υπάρχει τόση αδιαφορία για το
κοινό συμφέρον;
Είναι έντιμο, γενναίο, συναδελφικό να συνεισφέρουν ολίγοι, να
εργάζονται ελάχιστοι και να απολαμβάνουν οι αδιάφοροι, τους
οποίους δεν μπορούμε, δυστυχώς, να απομονώσουμε.
Σας καλούμε λοιπόν να εγγραφείτε ΟΛΟΙ στο Σύλλογο Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου και να συνεισφέρετε το μικρό ποσό των
10 ευρώ ετησίως, καθώς επίσης στην επόμενη τριετία να δηλώσετε
αρκετοί από εσάς συμμετοχή στο Δ.Σ. του Συλλόγου. Τα παρόντα
Μέλη του Δ.Σ. έχουν φθάσει πια στα όριά τους και δεν είναι
δυνατόν να συνεχίσουν επ’ άπειρον την προσφορά τους.
8.Υπενθύμιση καταβολής συνδρομής στον Σύλλογο Οικοπεδούχων
Καρύστου.
Ευχαριστούμε θερμά τα Μέλη μας που καταβάλλουν ανελλιπώς
την ετήσια συνδρομή τους καθώς και εκείνους οι οποίοι προσέφεραν
πέραν της συνδρομής τους και μικρές ή μεγαλύτερες δωρεές για
την ενίσχυση των οικονομικών του.
Όπως γνωρίζετε, η εγγραφή στο Σύλλογό μας είναι 5 ευρώ, και
η ετήσια συνδρομή 10 ευρώ και μπορεί να γίνεται με ένα από
τους ακόλουθους τρόπους:
1) Στα γραφεία της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5), όπου (πλην Εορτών
και Αργιών) βρίσκεται στον 3ο όροφο ο Ταμίας του Συλλόγου Σμήναρχος (ΤΥΟ) ε.α. κ. Αθανάσιος Πάνος (κινητό VPN 6983 506 600).
2) Στα γραφεία του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. (Δημ. Σούτσου
40, Αμπελόκηποι, 3ος όροφος, γραφείο 304, τηλ. 210 64 39 306)
όπου (πλην Εορτών και Αργιών) βρίσκεται ο Γραμματέας του Συλλόγου Υποπτέραρχος (Ε) ε.α. κ. Κωνσταντίνος Δελλής (κινητό
6979 577 215).
3) Με κατάθεση του ποσού στον Τραπεζικό λογαριασμό οτυ
Συλλόγου (ΕΘΝΙΚΗ αρ. λογ/σμου: 129/592325-59 και ΙΒΑΝ
GR1101101290000012959232559) και αποστολή του σχετικού
αποδεικτικού για την κατάθεση, με Fax (στο 210 3825 393). Εφ’
όσον η κατάθεση αυτή γίνει με Internet Banking, τότε είναι
απολύτως απαραίτητη η ενημέρωση του Συλλόγου με Fax (στο
210 3825393) ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση george.kargas@gmail.com για στοιχεία του καταθέτη.
Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου:
Γεώργιος Κάργας, Πρόεδρος
(george.kargas@gmail.com, κιν.: 6983510213)
Κωνσταντίνος Δελλής, Γραμματέας

προς την θάλασσα, αποθήκες και θέσεις στάθμευσης. Επειδή ο
αριθμός των κατοικιών είναι πάρα πολύ μικρός θα τηρηθεί αυστηρή
σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις ενοικίασης. Περισσότερες
πληροφορίες, φωτογραφίες και κατόψεις των κατοικιών στο site
του συνεταιρισμού και κρατήσεις στον Γ.Γραμματέα Επ. Παπαδόπουλο
Ασμχο (Ι) ε.α. (τηλ.6944673575).
β. Αντίστοιχα εξετάζεται η περίπτωση ανάλογης τουριστικής εγκατάστασης πλησίον του Αιγίου. Τα μέλη θα ενημερωθούν πλήρως
μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση του προγράμματος ο ΙΚΑΡΟΣ
προχωρά στην ολοκλήρωση των προβλεπομένων υποδομών.
Αναλυτικότερα σε συνεργασία με το Δήμο Καρύστου επισκευάσθηκε
ο παραλιακός δρόμος που οδηγεί στον οικισμό. Έγινε καθαρισμός
των κεντρικών οδικών δικτύων, των πλατειών και του παραλιακού
κτήματος. Επισκευάσθηκαν πλήρως οι δύο αξιοποιούμενες δεξαμενές
και τα αντλιοστάσια, ολοκληρώθηκε η επισκευή του Δυτικού και
Βόρειου μαντρότοιχου του παραλιακού κτήματος, Ανετέθη σε
πολ. Μηχανικό η έκδοση αδείας για την κατασκευή των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων στο παραλιακό κτήμα και ευελπιστούμε
σύντομα να ξεκινήσουν και τα έργα κατασκευής. Τον Ιούλιο θα
κυκλοφορήσει ο οδηγός του οικισμού της Καρύστου με όλα τα οικόπεδα, αριθμούς και ονόματα των οδών, και εντός του Φθινοπώρου
θα εγκατασταθούν και αντίστοιχες πινακίδες στους κεντρικούς
δρόμους. Περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρξουν στο επόμενο
ενημερωτικό έντυπο του συνεταιρισμού που θα κυκλοφορήσει
τον Αύγουστο.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ είναι στην διάθεση των μελών
για παροχή περισσότερων πληροφοριών. Σας ευχόμαστε ένα καλό
καλοκαίρι με υγεία και χαρά.
Εκ μέρους του ΔΣ του συνεταιρισμού
Δρ Γ.Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Στις 10 Ιουνίου 2016 ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας –
Αντίκυρας, προέβη στις εκδηλώσεις Μνήμης των 218
Μαρτύρων Ηρώων Διστομιτών θυμάτων της ναζιστικής
θηριωδίας στις 10 Ιουνίου 1944.

Τις εκδηλώσεις Μνήμης τίμησε με την παρουσία της
και η Ε.Α.Α.Α. την οποία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος
της, Απτχος (Ι) ε.α Σπύρος Καββούρης και ο Σμχος ε.α
Αθαν. Πάνος.

Ακολουθεί η ομιλία του Δημάρχου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας κου Ιωάννη Γεωργάκου.

ΔΙΣΤΟΜΟ

Σεβασμιότατε, αιδεσιμότατοι,
λιτικό και ρυθμιστικό.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Ευτυχώς, τα φαινόμενα αυτά είναι λίγα και σιγά Κύριε Υπουργέ,
σιγά ξεθυμαίνουν, γιατί η δημοκρατική συμπεριφορά
Κύριοι Βουλευτές,
και αγωγή των Ελλήνων δεν ανέχεται τέτοια φαιΚύριε Αρχηγέ Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
νόμενα, πόσο μάλλον που γρήγορα αποκαλύπτονται
Κυρία Αντιπεριφερειάρχη,
οι προθέσεις τους, και η απατηλή εικόνα της
Κύριοι Δήμαρχοι των Μαρτυρικών Πόλεων,
βοήθειας και της προσφοράς που θέλουν να προΚύριοι εκπρόσωποι της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοβάλλουν καταρρέει αυτόματα.
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ιδιαίτερα δε, εδώ, σε αυτόν τον τόπο που έχει
διοίκησης,
Κύριοι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωδεινοπαθήσει από τις ναζιστικές πρακτικές, δεν μποΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
μάτων Ασφαλείας,
ρούμε να δεχτούμε τέτοιες συμπεριφορές.
Κύριοι Πρέσβεις,
Απλώνουμε χέρι φιλίας και συνεργασίας σε όλους
σε έναν τόπο φτωχό, ρημαγμένο από την απύθμενη αγριότητα
Κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, φορέων και συλλόγων,
και δεχόμαστε όλες τις απόψεις, όσο διαφορετικές και αν
του ναζισμού και του φασισμού.
Συμπολίτισσες και Συμπολίτες
είναι, επειδή είμαστε κοινωνία ανεκτικότητας και συνύπαρξης
Όλα αυτά έρχονται στο νου μας αυτήν την ημέρα και ενώ- όπως εξάλλου το επιβάλλει και το επιζητά η σημερινή
νονται με το τεράστιο ΓΙΑΤΙ των επιζώντων της Σφαγής, που
Η επέτειος της ενθύμησης και απόδοσης τιμής στους σφαπραγματικότητα με τις τεράστιες αναγκαστικές μετακινήσεις
όσο πάνε λιγοστεύουν. Αυτό το ΓΙΑΤΙ γιγαντώνεται όσο
γιασθέντες συμπατριώτες μας από τα ναζιστικά στρατεύματα
πληθυσμών - σε καμία όμως περίπτωση δεν είμαστε κοινωνία
περνούν τα χρόνια και απλώνεται στα χείλη όλων μας. Πώς
κατοχής στις 10 Ιουνίου του 1944 δεν είναι ένα τυπικό χρέος
ανοχής εκφυλιστικών φαινομένων και αντιδημοκρατικών ενερμπόρεσε να κυριαρχήσει το άδικο και να προκαλέσει τόσο
που κάθε φορά επιτελούμε με ευλαβική συνέπεια και ανυπόγειών. Ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε με ακραίες απόψεις και
πόνο; Κυρίως αναρωτιόμαστε : πότε αυτοί οι νεκροί και οι
κριτο σεβασμό. Αναμφίβολα, η συναίσθηση του χρέους
δεν θα αποδεχτούμε ως πρακτική και άποψη την ιδεολογία
είναι το πρώτο που μας κινητοποιεί και μας αφυπνίζει και
του ναζισμού. Οι οπαδοί τους θα μας βρουν σφοδρούς
παράλληλα τα ποικίλα συναισθήματα των επιζώντων και
πολέμιους και οποιοσδήποτε επιχειρήσει να την επιβάλλει
των απογόνων των θυμάτων της Σφαγής - που όλο τον
θα είναι πάντοτε απέναντί μας.
χρόνο είναι παρόντα - δίνουν το έναυσμα για μια βαθύτερη
Γιατί, μπορεί η κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η
περισυλλογή και εντονότερο προβληματισμό την ημέρα
χώρα μας να μας κάνει σκεπτικούς και, κάποιες φορές
αυτή.
να αγανακτούμε, και να εκφράζουμε την διαμαρτυρία
Το Μνημόσυνο για τους νεκρούς μας, είναι άμεσα συνκαι την αντίθεσή μας στα κακώς κείμενα με λανθασμένο
δεδεμένο με την θλίψη και τον απέραντο πόνο που
τρόπο, αλλά στηριζόμενοι στην πανάρχαια δημοκρατική
προκαλεί η ανάμνηση του αποτρόπαιου αυτού γεγονότος.
αγωγή μας, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα λάθη μας,
Η αποφράδα και ζοφερή αυτή μέρα αποτελεί ορόσημο για
να δούμε τις αιτίες που οδήγησαν στην σημερινή κατάτην ιστορία του τόπου μας. Όλα τα γεγονότα, οι ενέργειες,
σταση και επιτέλους να οδηγηθούμε και πάλι σε δρόμους
οι πράξεις, οριοθετούνται πριν ή μετά την Σφαγή για τους
ανάπτυξης και ευοίωνης πορείας.
κατοίκους της μικρής μας κωμόπολης. Και πώς να γίνει
Εμείς, λοιπόν, επωμιζόμαστε το μερίδιο ευθύνης που
αλλιώς αφού, όπως είπε και στον Λόγο της απελευθέρωσης
μας αναλογεί αλλά απαιτούμε να κάνουν και οι άλλοι το
τον Οκτώβριο του 1944 ο Γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος
ίδιο. Γιατί μόνον τότε θα επέλθει η κάθαρση. Και η κάθαρση
επιζώντες θα γευτούν τους καρπούς της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ; Μήπως
Παπανδρέου, οι ναζιστές:
είναι μεν ελληνική λέξη και έννοια αλλά δεν απευθύνεται
δεν το αξίζουν; Προσέφυγαν στην τυφλή Θεά της Δικαιοσύνης
«αφού εβεβήλωσαν, εβίασαν, έσφαξαν, λεηλάτησαν, αποκαι δεν αφορά μόνον τους Έλληνες, αφορά και την ενωμένη
και προσδοκούν την ιστορική στιγμή που εκείνη θα σταματήσει
χώρησαν ηττημένοι, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια, τραύΕυρώπη και ολάκερη την παγκόσμια κοινότητα.
να «μένει αδικαίωτη». Έδωσαν διεθνώς, το παράδειγμα της
ματα ψυχικά και σωματικά.» Όλα αυτά βίωσαν στον μέγιστο
Αν, πραγματικά, θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά και να
δικαστικής διεκδίκησης και δημιούργησαν αργά και σταθερά, διεβαθμό οι συμπατριώτες μας. Μια ματιά στα ονόματα που
υπάρξει πραγματική ευημερία, θα πρέπει να αγωνιστούμε με
θνή νομολογία με κέντρο τον Άνθρωπο. Συνεχίζουν να διεκαναγράφονται στις επιτύμβιες στήλες του Μαυσωλείου και
όλες μας τις δυνάμεις έχοντας ως μοναδικό οδηγό και στόχο
δικούν, κωφεύοντας στα σκληρά λόγια μιας επίσημης Γερμανίας
στις ηλικίες των θυμάτων, αρκεί για να νιώσει κανείς το
τον «Ήλιο της Δικαιοσύνης»− να λύσουμε τα προβλήματα του
που θεωρεί το θέμα «νομικά και πολιτικά λήξαν». Αναμφίβολα
μέγεθος του ολέθρου και της καταστροφής. Ολόκληρες οιπαρελθόντος με βάση τους κανόνες του ΔΙΚΑΙΟΥ και τότε
η ηθική αποκατάσταση και η επικράτηση του Κράτους Δικαίου
κογένειες ξεκληρίστηκαν διαβάζουμε είκοσι, τριάντα
μπορούμε πια, όλοι μαζί, να συνυπάρξουμε σε μια κοινή
είναι η αποζημίωσή τους. Όχι γιατί θα ξεχάσουν τον πόνο
ονόματα από την ίδια οικογένεια, είκοσι από την οικογένεια
πορεία που θα αναδεικνύει τον άνθρωπο ως υπέρτατη αξία.
τους - αυτός πια είναι η ίδια τους η φύση• αλλά γιατί μόνον
Σφουντούρη, δεκαπέντε από την οικογένεια Κουτριάρη και ο
Το Δίστομο και οι άλλες μαρτυρικές πόλεις υψώνονται ως
έτσι θα αναπαυτούν οι ψυχές των δικών τους και θα θεωρήθρήνος δεν έχει τελειωμό. Όταν δε αντικρίζουμε τις ηλικίες
σύμβολα ζωντανής ιστορικής μνήμης που δεν λησμονούν το
σουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ ότι εκείνοι έγιναν «λευτεριάς λίπασμα» και
των θυμάτων, βρέφη δύο μηνών, παιδιά πέντε και δέκα
παρελθόν τους γιατί όποιος δεν παραδειγματίζεται από αυτό
αποτέλεσαν την μαγιά της επικράτησης και εδραίωσης της
ετών, νέοι, γέροι ογδόντα χρονών και παραπάνω, με μεγάλη
είναι υποχρεωμένος να το ξαναζήσει με σκληρότερο, όμως,
ειρήνης στον κόσμο.
δυσκολία συγκρατεί κανείς τα δάκρυά του. Κι αν ο σημερινός
τρόπο, αλλά και ως σύμβολο ελπίδας και θέλησης να
Το αίτημα αυτό είναι επίκαιρο περισσότερο παρά ποτέ
επισκέπτης δεν μπορεί να μην συγκινηθεί και να μην νιώσει
συνεχιστεί η ζωή με την αξιοπρέπεια που αρμόζει στον άνσήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώ οι θηριωδίες του Β−
θλίψη, φαντάζεται κανείς πόσος ήταν ο θρήνος, ο πόνος και
θρωπο. Στον άνθρωπο που αγωνίζεται και δημιουργεί και
παγκοσμίου πολέμου και τα νοσηρά ιδεολογήματα του φασιη απέραντη δυστυχία που ένιωσαν όσοι άνθρωποι έζησαν τα
εξελίσσεται αξιοποιώντας το μεγαλύτερο και ισχυρότερο
σμού και του ναζισμού που αιματοκύλησαν τον κόσμο θα
γεγονότα της Σφαγής. Αυτοί που είδαν τους δικούς τους ανόπλο που διαθέτει: την λογική. Αυτό το όπλο όταν το χρησιέπρεπε να μας κάνουν να θέλουμε να ζούμε σε έναν ειρηνικό
θρώπους να χάνονται από τα όπλα των ναζιστών, τα μικρά
μοποιεί σωστά μεγαλουργεί και προκόβει. Το μήνυμα αυτό
και γεμάτο ευτυχία κόσμο, σήμερα, που η επιστήμη με την
παιδιά που αντίκρισαν με τα παιδικά τους μάτια τους γονείς
χρειάζεται να ενστερνιστούμε και να κρατήσουμε από την
ιλιγγιώδη ανάπτυξή της μας προσφέρει αυτή την δυνατότητα
τους νεκρούς, τα αδέλφια τους σκοτωμένα και ατιμασμένα,
ημέρα αυτή και να θελήσουμε όλοι μας να το κάνουμε
απλόχερα, δυστυχώς οι πόλεμοι, οι αιματοχυσίες και ο φαοι μάνες και οι γυναίκες τους γιους και τους άντρες τους μιπράξη και όχι να μένουμε σε κούφια λόγια χωρίς περιεχόμενατισμός είναι αυτά που κυριαρχούν.
σοπεθαμένους να ξεψυχούν στα χέρια τους, ανήμποροι να
νο.
Και όχι μόνον αυτό, αλλά βλέπουμε και στην πολύπαθη
τους δώσουν ένα ποτήρι νερό.
Τότε και μόνον τότε το Πένθος γι − αυτούς τους νεκρούς
Ευρώπη, την ενωμένη Ευρώπη του Πολιτισμού και της Τέχνης,
θα έχει νόημα και η Μνήμη του παρελθόντος θα έχει
Μα βαθύτερος ήταν ο πόνος γι− αυτούς που έμειναν πίσω.
να αναφύονται και να δρουν πολιτικά μορφώματα και οργααξιοποιηθεί σωστά για να μετατρέψει την Ελπίδα για ζωή σε
Τα τραύματα δεν ήταν μόνο σωματικά, ήταν κυρίως ψυχικά.
νώσεις που δηλώνουν νοσταλγοί ολοκληρωτικών καθεστώτων
ζωντανή πράξη ελευθερίας και δημοκρατίας.
Οι γέροι και οι ηλικιωμένες γυναίκες αναγκάστηκαν να μεγαή οπαδοί του ναζισμού και του φασισμού Κι αυτά τα φαινόΣας ευχαριστώ.
λώσουν τα εγγόνια τους σαν νέοι γονείς, και πολλά παιδιά να
μενα, δυστυχώς, δεν λείπουν ούτε από την χώρα μας• με
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
περάσουν την παιδική τους ηλικία σε ιδρύματα στην Ελλάδα
τον μανδύα του νόμιμου πολιτικού σχηματισμού προσπαθούν
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
και το εξωτερικό, χήρες να σταθούν μάνα και πατέρας για τα
να εκμεταλλευτούν την σημερινή πολλαπλή κρίση που
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
παιδιά τους που ποτέ δεν γνώρισαν τον πατέρα τους παρά
μαστίζει την χώρα μας και να αναδειχτούν σε παράγοντα πομόνον από φωτογραφίες. Και οι νέοι να δουλέψουν σκληρά
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Γιώργος Σπ. Μποζιονέλος, μαθητής Στ’ τάξεως 2ου Δημ. Σχολείου Άργους

Τι σκέφτομαι όταν βλέπω ένα αεροπλάνο
Πάντα θαύμαζα τα αεροπλάνα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρότερος,
να βλέπω στον ουρανό ένα μικρό αστραφτερό αντικείμενο, να
αντανακλά στις διάσπαρτες ακτίνες που στέλνει καθημερινά ο
μεγαλοδύναμος Ήλιος .Όταν καταλάβαινα ότι επρόκειτο για αεροπλάνο, φώναζα σε όλους τους φίλους μου : ΄΄ Παιδιά κοιτάξτε!
Αεροπλάνο! ΄΄. Τότε στο μυαλό μου άρχιζε ένα γνωστό σε μένα
παιχνίδι, το παιχνίδι των σκέψεων. Εκατομμύρια σκέψεις πλημμύριζαν τους λαβυρίνθους του μυαλού μου, και το παιχνίδι ξεκινούσε.
Σκεφτόμουν πως είχα τα μάτια μιας αεροσυνοδού, και τότε
είχα την ικανότητα να παρατηρήσω κάθε άνθρωπο που καθόταν
στις θέσεις του μεγάλου σιδερένιου πουλιού.
Πρώτα πήγαινα στο χώρο του πιλοτηρίου και έβλεπα το αεροπλάνο να ίπταται πάνω από τα βαμβακερά σύννεφα και μπροστά
να φαίνεται ο ορίζοντας, ένα τόσο όμορφο θέαμα, το χρυσό πέπλο
του ουρανού να τον έχει τώρα σκεπάσει και να εξαπλώνει μια
μαγική αίσθηση. Στη συνέχεια να μιλάω στο μικρόφωνο και να

ανακοινώνω ότι σε λίγο θα προσφερθεί καφές στους επιβάτες.
Είναι η ευκαιρία μου να τους επεξεργαστώ όλους.
Πρώτα βλέπω μια ευγενική κυρία να μου ζητάει ένα φλιτζάνι
τσάι. Αυτή πρέπει να θέλει να επισκεφτεί κάποιον αγαπημένο
της, γιατί μου φαίνεται κάπως μοναχική. Στη συνέχεια βλέπω μια
τριμελής οικογένεια, που μου φαίνεται πολύ δεμένη μεταξύ της.
Αυτοί πρέπει να θέλουν να περάσουν κάπου τις διακοπές τους.
Στη συνέχεια βλέπω ένα ζευγάρι νέων που φαίνονται πολύ αγαπημένοι, λογικά είναι νιόπαντροι και θέλουν να περάσουν κάπου
το μήνα του μέλιτος. Πίσω από αυτούς βρίσκεται ένας μεσήλικας
τον οποίο ακούω να βήχει, αυτός μάλλον θα θέλει να επισκεφθεί
ένα γιατρό για να γίνει καλά, σκέφτομαι. Τελικά ακόμα και σε
έναν τόσο μικρό χώρο μπορούν να βρεθούν κάθε λογής άνθρωποι.
Όμως υπάρχουν κι άλλες φορές που παίζω σε διαφορετικό
σενάριο κι αυτή τη φορά έχω αναλάβει το ρόλο του πιλότου.
Φαντάζομαι ότι η πτήση πηγαίνει αρχικά καλά αλλά στη συνέχεια
βλέπω μπροστά μου μια μεγάλη πρόκληση. Ένας μεγάλος μαύρος

όγκος να ετοιμάζεται να με ρουφήξει αλλά εγώ σαν έμπειρος πιλότος έχω ξαναβρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, μπαίνω στο στόμα
του λύκου. Μεγάλες σταγόνες βροχής σφυροκοπούν το αεροπλάνο
και εμποδίζουν την όρασή μου όμως παρ’ όλα αυτά εγώ συνεχίζω,
τότε όμως το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει, αρχίζουν να πέφτουν
κεραυνοί, ένας απ’ αυτούς χτυπάει το αριστερό φτερό του αεροπλάνου και τότε ο πανικός με κυριεύει, τότε όμως βλέπω ευθεία
μπροστά μου την πόλη , κι εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι πως είναι
απλά ένας αγώνας δρόμου και πως ο τερματισμός είναι λίγα
μέτρα μακριά. Σταθεροποιώ το τιμόνι και φθάνω στον διάδρομο
προσγείωσης. Τελικά καταφέρνω να προσγειώσω το αεροπλάνο,
και σκουπίζω τον κρύο ιδρώτα που έλουζε το πρόσωπό μου και
ακούω τα χειροκροτήματα των επιβατών για την επιτυχημένη
προσγείωση.
Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, ακόμα κι αν ήταν δημιούργημα
της φαντασίας μου.
Ποτέ δεν είχα την τύχη να μπω σε ένα αεροπλάνο, αλλά όλες
αυτές οι σκέψεις με προετοιμάζουν για το ενδεχόμενο να ταξιδέψω
με ένα από αυτά. Μπορεί να είναι επικίνδυνο το ταξίδι, αλλά
ζούμε για την περιπέτεια και η μεγαλύτερη περιπέτεια είναι η
ίδια η ζωή.

HτΑ
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

Το πηγάδι στη Συήνη
και το κοντάρι στην Αλεξάνδρεια!
Μέρος 1ο

Έ

Γράφει ο
νας τέλειος επιστήμονας πρέπει να
Γιάννης Αβραμίδης
είναι λαμπρός θεωρητικός, εξαιρετικός πειραματικός, σχολαστικός παραΣμήναρχος ε.α
τηρητής και ικανότατος εφευρέτης. Αυτά
τα προσόντα τα διέθετε σε μεγάλο βαθμό ο Ερατοσθένης. Η παρατήρηση
έγινε από τον Ερατοσθένη στο πηγάδι της πόλης Συήνη, μια απλή
πειραματική διάταξη, που αποτελείτο από ένα κοντάρι τοποθετημένο
κάθετα στη πόλη της Αλεξάνδρειας, το μεγάλο μυαλό που διέθετε και η
εφευρετικότητά του απέδειξαν ότι τα πάντα είναι εφικτά.
Το επίτευγμα του Ερατοσθένη έγινε πριν από δύο και πλέον χιλιετίες γι’
αυτό έχει μεγάλη αξία. Εκείνη την εποχή κανείς δεν μπορούσε να
προσεγγίσει ακόμα και τί τάξη μεγέθους ήταν η περιφέρεια της Γης; Αυτό
το κατόρθωσε ο Ερατοσθένης με ακρίβεια 2% και εκτίμησε επιστημονικά
το μέγεθος της Γης. Η μέτρηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία διότι με βάσει
αυτή ήταν πλέον δυνατόν να υπολογισθεί το μέγεθος της Σελήνης και
του Ηλίου καθώς και οι αποστάσεις τους από τη Γη.
Ο Ερατοσθένης διετέλεσε επί πολλά χρόνια διευθυντής της βιβλιοθήκης
της Αλεξάνδρειας, κατείχε την πιο ευυπόληπτη ακαδημαϊκή θέση του
αρχαίου κόσμου. Κατωτέρω δίδεται η περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποίησε , η οποία σίγουρα διαφέρει από εκείνη των σύγχρονων επιστημόνων.
Εν τούτοις έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε την εξήγηση αυτής της
μεθόδου. Ο Ερατοσθένης πληροφορήθηκε για ένα πηγάδι με εκπληκτικές
ιδιότητες που βρισκόταν στη πόλη Συήνη στη νότια Αίγυπτο. Συγκεκριμένα
κάθε χρόνο, το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου (θερινό ηλιοστάσιο) ο ήλιος
καθρεπτιζόταν ολόκληρος μέσα στο πηγάδι και το φώτιζε σε όλο το
βάθος του. Για να συμβαίνει αυτό τη συγκεκριμένη μέρα ο Ερατοσθένης
συμπέρανε ότι ο ήλιος έπρεπε να βρίσκεται ακριβώς πάνω από το πηγάδι,
κάτι που δεν είχε παρατηρήσει στην Αλεξάνδρεια που κατοικούσε και βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα βόρεια της Συήνης.
Σήμερα είναι γνωστό ότι η Συήνη βρίσκεται κοντά στο Τροπικό του
Καρκίνου, στο γεωγραφικό πλάτος από το οποίο ο ήλιος περνάει κατακόρυφα. Ο Ερατοσθένης επίσης γνώριζε για την καμπυλότητα της Γης και
συνεπώς ο Ήλιος δεν μπορούσε να μεσουρανεί ταυτόχρονα στη Συήνη
και στη Αλεξάνδρεια. Με αυτή τη γνώση και την παρατήρηση στο πηγάδι
της Συήνης σκέφτηκε ότι μπορεί να μετρήσει τη περιφέρεια της Γης.
Πραγματοποιώντας το ακόλουθο πείραμα και χρησιμοποιώντας γεωμετρίες,
συμβολισμούς και ερμηνείες έφτασε στο ποθητό αποτέλεσμα.
Το πείραμα έγινε την 21η Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος το μεσημέρι
βρισκόταν ακριβώς πάνω από τις πόλεις που βρίσκονται κατά μήκος του
Τροπικού του Καρκίνου. Ακριβώς αυτή τη στιγμή, που το ηλιακό φως βυθιζόταν στο πηγάδι της Συήνης και παράλληλες ακτίνες φτάνουν από τον
Ήλιο στη Γη, ο Ερατοσθένης έμπηξε στην Αλεξάνδρεια ένα κοντάρι
κάθετα στο έδαφος όπως φαίνεται στο Σχήμα -1-.
Επειδή οι ακτίνες του Ηλίου είναι παράλληλες, γνωρίζουμε από την Ευκλείδειο
γεωμετρία ότι η γωνία που
σχηματίζεται ανάμεσα σε
μια ακτίνα του ήλιου και
του κονταριού, είναι ίση
(ως εντός εναλλάξ παραλλήλων ακτινών) με τη γωνία
που σχηματίζεται ανάμεσα σε δυο τεμνόμενες
ΣΧΗΜΑ -1- Πείραμα του Ερατοσθένη για να
ευθείες που συνδέουν υπολογίσει το μήκος της περιφέρειας της
το κέντρο της Γης η μία Γης. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε την ημέρα
με τον πυθμένα του πη- του θερινού ηλιοστασίου , όταν η Γη παρουσιάζει
γαδιού στη Συήνη και η την μεγίστη κλίση ως προς το ήλιο. Αυτό σηάλλη με το κοντάρι στην μαίνει ότι ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς άνω από
Αλεξάνδρεια. Ο Ερατο- αυτές τις πόλεις.
σθένης μέτρησε τη γωνία
Κοντάρι _ Ακτίνα του ήλιου καθώς και την απόσταση Συήνη(πηγάδι)-Αλεξάνδρεια(κοντάρι).
Η γωνία μετρήθηκε 7,2ο και η απόσταση των δύο πόλεων 5.000 Αιγυπτιακά στάδια. Ολόκληρη η περιφέρεια της Γης είναι 360ο. Η γωνία Συήνη
–Κέντρο Γης-Αλεξάνδρεια είναι 7,2ο που αντιστοιχεί στην απόσταση
μεταξύ των δύο πόλεων, η οποία είναι 7,2ο /360ο δηλαδή 1/50 της περιφέρειας της Γης . Τα 5.000 στάδια αντιστοιχούν στην απόσταση των
δύο πόλεων που είναι το 1/50 της περιφέρειας της Γης. Έτσι ολόκληρη η
περιφέρεια της Γης θα είναι 50 φορές την απόσταση των δύο πόλεων
5.000Χ50=250.000 Αιγυπτιακά στάδια. Το μήκος κάθε σταδίου είναι 157
μέτρα συνεπώς το μήκος της περιφέρειας της Γης 157Χ250.000=39.250.000
μέτρα. Η ακριβής τιμή , όπως έχει μετρηθεί με τα σύγχρονα μέσα είναι
40.100.000 μέτρα. Η υπολογισθείσα πριν από δύο και πλέον χιλιάδες
χρόνια από τον Ερατοσθένη είχε απόκλιση μόλις 2% κάτι το εκπληκτικό
για την εποχή με τα μέσα που διέθετε.
O Ερατοσθένης απέδειξε ότι εάν βρεθούν μαζί μία διάνοια και μία πειραματική διάταξη σχεδόν τα πάντα είναι εφικτά. Η σπουδαιότητα αυτής
της μέτρησης γίνεται μεγάλη γιατί με βάσει αυτή ο Ερατοσθένης μπορούσε
πλέον να υπολογίσει το μέγεθος της Σελήνης και του Ηλίου καθώς και τις
αποστάσεις τους από τη Γη. Γεγονός αδιανόητο για κείνη την εποχή αφού
κανένας δεν γνώριζε ούτε τη τάξη μεγέθους αυτών. Σε επόμενα κείμενα
(Μέρος 2ο και Μέρος 3ο) θα αναπτύξουμε την διαδικασία υπολογισμού
των μεγεθών που έχουν σχέση με τη Σελήνη και τον Ήλιο σύμφωνα με
τις μεθόδους του Ερατοσθένη.
ΠΗΓΕΣ:Big Bang του Simon Singh

Η («άγνωστη»...) Πεντηκοστή!
Η Πεντηκοστή είναι η Μητρόπολη των εορτών!
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
εξέχεε, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του,
Φέτος τον μήνα Ιούνιο έχουμε δύο
Γράφει ο
αυτό που τώρα εσείς βλέπετε και ακούμεγάλες γιορτές:
Τάκης Καραθανάσης
τε...». Τότε η καρδιά όσων άκουγαν
1. Της Αναλήψεως. Μια γιορτή μάλήλθε σε κατάνυξη και ρώτησαν «τι
λον ξεχασμένη, αν και θέλοντας και
Σμήναρχος (ο) ε.α
πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί;».
μη έρχεται πλέον στην επικαιρότητα,
Και ο Πέτρος είπε: «Μετανοήστε, και
γιατί όχι μόνο επιβεβαίωσε την Ανάκάθε ένας από σας ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού
σταση του Ιησού Χριστού, αλλά και μας προαναγγέλλει
τον δεύτερο Ερχομό Του. Δύο Άγγελοι είπαν στους ΑποΧριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα
λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί για σας είναι
στόλους:«όπως τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό, με
η υπόσχεση και για τα παιδιά σας και για όλους όσους θα
τον ίδιο τρόπο θα έλθει και πάλι» (Πράξεις των Αποστόλων
προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Εκείνοι με χαρά
1:11). Όμως, ο αναστημένος Κύριος φανερώθηκε 10 φορές
δέχθηκαν τον λόγον του, βαπτίστηκαν και προστέθηκαν
μέσα στις 40 μέρες, αρχικά σε γυναίκες, στους μαθητές
εκείνη την ημέρα περίπου 3000 ψυχές.
Του, καθώς και σε περισσότερους από 500 πιστούς (και
Όλοι αυτοί έμεναν στη διδασκαλία των Αποστόλων, στη
αργότερα στον Σαύλο, τον Απόστολο των Εθνών Παύλο).
μεταξύ τους επικοινωνία, στην τέλεση της θείας ευχαριστίας
Τους έλεγε για τη Βασιλεία του Θεού και τους έδωσε
και στις προσευχές, είχαν εκτίμηση απ’ όλο τον λαό και ο
εντολή «να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ,
Κύριος πρόσθετε κάθε μέρα επί το αυτό, όσους σώζοναλλά να περιμένουν την επαγγελία του Πατέρα να βαπτιταν».
στούν με Πνεύμα Άγιο, για να γίνουν μάρτυρές Του, στην
Σήμερα η Πεντηκοστή είναι μια γιορτή με επίκεντρο την
Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και
αργία, για ξεκούραση ή για εκδρομή κλπ., χωρίς σχεδόν
μέχρι το τελευταίο άκρο της γης» (Πράξεις 1:4-8).
καμιά πνευματική σημασία. Όμως,
Και το μήνυμα αυτό το χρειαζόμαστε,γιατί ο Κύριος είναι
Πρώτον. Μας φανερώνει τα σχέδια του Θεού, που καλό
αξιόπιστος, και ο Λόγος Του είναι «ναι» και «αμήν». Χρειαζόείναι να τα γνωρίζουμε:
μαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να μη φοβόμαστε
α. Ο Ιησούς Χριστός επέστρεψε στον ουρανό (Ανάληκαι να μη ντρεπόμαστε να μιλούμε για την πίστη μας στον
ψη).
Ιησού Χριστό, την Ανάσταση και την Ανάληψή του, ακόμη
β. Ήλθε το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς (Πεντηκοστή).
και μέσα σε ένα περιβάλλον απιστίας. Ο αναστημένος
γ. Οι συνειδητοί πιστοί-μαθητές Του, που αποτελούν
Ιησούς οδηγεί κοντά του ακόμη και πολλούς Μουσουλμάτην εκκλησία Του, βγαίνουν στον κόσμο για να μεταφέρουν
νους μέσα από οράσεις και όνειρα (π.χ. η ιστοσελίδα:
το Ευαγγέλιο (την Καλή Αγγελία): «Ο Χριστός σταυρώθηκε
https://www.
youtube.com/watch?v=
για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας
6E076Nia7bM&feature=share).
και όποιος επικαλεστεί το Όνομά Του (Ιησούς = Σωτήρας)
Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος τονίζει: «πώς θα καθα σωθεί. (Ιεραποστολή).
ταλάβουν αυτά τα μυστήρια όσοι δεν γνώρισαν ποτέ μέσα
δ. Ο Ιησούς Χριστός θα ξανάλθει στη γη (Δεύτερη Πατους να γίνεται η από Αυτό ανακαίνιση..., η ανάπλαση και
ρουσία Του).
η αναγέννηση; Πώς εκείνοι που δεν βαπτίστηκαν ακόμα
Δεύτερον. Η Πεντηκοστή δεν είναι απλά ένα γεγονός,
στο Άγιο Πνεύμα μπορούν να γνωρίσουν την αλλαγή των
είναι η συνέχεια της διακονίας του Ιησού Χριστού επάνω
βαπτισμένων σε Αυτό;» (Κατηχητικός Λόγος ΚΔ’ 5 ).
στη γη, όπως μας υποσχέθηκε: «δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω άλλον Παράκλητο για να μείνει μαζί
2. Της Πεντηκοστής. Ο Θεός είχε θεσπίσει για τον λαό
σας αιώνια, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος
Ισραήλ 7 ετήσιες γιορτές. Η 4η ήταν η γιορτή των πρωτογεννημάτων (ή Θερισμού ή των Απαρχών). Ήταν μια
δεν μπορεί να το λάβει, γιατί δεν το βλέπει ούτε το
έκφραση ευχαριστίας προς τον Θεό για τον θερισμό των
ξέρει..., και όταν έλθει Εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο για
την αμαρτία και για τη δικαιοσύνη και για την κρίση. Για
γεννημάτων, αλλά και μια ανάμνηση της παραλαβής του
την αμαρτία μεν, επειδή δεν πιστεύουν σ’ Εμένα...» (Ιωάννης
Νόμου από τον Μωυσή στο όρος Σινά (50 ημέρες μετά
κεφ.14:16-18 & 16:8).
από την Έξοδο από την Αίγυπτο). Αυτά έχουν σχέση μ’
Είναι αξιόλογο ότι ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος διεμάς σήμερα, γιατί στη Χριστιανική Πεντηκοστή έγινε ο
δάσκει, ότι είναι ανάγκη ο ενηλικιωμένος χριστιανός να
«πρώτος θερισμός ψυχών» και η ίδρυση της εκκλησίας.
λάβει νέα σφραγίδα του Πνεύματος..., να μην επαναπαύεται
Την 50στή ημέρα –μετά την Ανάσταση- πολλοί ευσεβείς
στο βάπτισμα για το οποίο άλλωστε δεν είχε συνείδηση:
απ’ όλο τον γνωστό τότε κόσμο (όπως και Κρήτες) πήγαν
«Ζητήσωμεν τοιγαρούν τον Χριστόν, ον δια του θείου βαστη γιορτή στην Ιερουσαλήμ.
πτίσματος ενδυθέντες, δια των πονηρών εξεδύθημεν πράΑπό τους πλέον από 500 που είχαν δει τον αναστημένο
ξεων, επειδή αναισθήτως αγιασθέντες, έτι νήπιο όντες
Κύριο, μόνο 120 άτομα προσευχόντουσαν στο Ανώγειο...
και ταις φρεσί εμολύναμεν εν νεότητι, ίνα μη λέγω ότι
Και τότε, «ήλθε ένας βίαιος άνεμος και πύρινες γλώσσες
καθ’ εκάστην τη των εντολών παραβάσει μολύνομεν τας
κάθισαν στα κεφάλια τους, και γέμισαν όλοι από Πνεύμα
ψυχάς ημών και τα σώματα». Και προσευχόταν: «Έλα φως
Άγιο και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες...» (Πράξεις
αληθινό... έλα κρυμμένο μυστήριο... έλα αληθινή προσδοκία
κεφ.2). Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήσαν μεθυσμένοι, αλλά, ο
όσων πρόκειται να σωθούν... Κύριε Ιησού Χριστέ...Κύριε
μέχρι τότε δειλός Πέτρος, που τον είχε αρνηθεί, τους εξήτου ελέους Εσύ είσαι ο Θεός όλων, ο Σωτήρας μας, κυγησε: «Αυτό που βλέπεται είναι η εκπλήρωση της προφητείας
βέρνησε τη ζωή μου...».
του Ιωήλ ότι ο Θεός θα εξέχεε το Πνεύμα Του επάνω σε
Είναι ευκαιρία λοιπόν, να αφήσουμε Τον Πάνσοφο Θεό
κάθε σάρκα... και όποιος επικαλεστεί το Όνομα του Κυρίου
να κυβερνήσει τη ζωή μας, για να έχουμε ΕΛΠΙΔΑ επιβίωσης,
θα σωθεί... Αυτόν τον Ιησούν Τον σταυρώσατε, αλλά ο
αλλά και σωτηρίας, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε,
Θεός Τον ανέστησε από τους νεκρούς .Ο Ιησούς έλαβε
λέγοντες ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕ η μόνη ελπίδα μας είσαι Εσύ!
από τον Πατέρα την υπόσχεση για το Άγιο Πνεύμα και

Νέα έκδοση από τις Εκδόσεις Οσελότος
Συγγραφέας: Πελούσα Τσαντάκη
Διάσταση: 14Χ21
Σελίδες: 212
Τιμή: 13 ευρώ
ISBN: 978-960-564-377-5
Αστυνομικό μυθιστόρημα; Που είναι και τόσο της
μόδας. Συλλογή γραμμάτων με ροζ γραμματόσημο; Ή
μήπως ερωτική νουβέλα για έναν μεγάλο έρωτα; Και
μια επιπόλαιη σχέση;
Η Μαρίνα πιστεύει ότι ο άντρας της την απατά. Η
Μαρία της αποκαλύπτει ένα ένοχο μυστικό, λίγο πριν
από τον γάμο της με τον Ίμραν. Ο Σταυράκης γίνεται παραλήπτης τριών ερωτικών επιστολών. Και ο Δημήτρης
γίνεται συγγραφέας. Ποιος είναι ο τελικός παραλήπτης;
Ο αποστολέας; Γυναίκα ή άντρας; Ένα πρόσωπο ή μήπως
περισσότερα; Και ποιος είναι ο σεφ; Ποια γυναίκα μαγειρεύει λαλαγγίτες με μέλι; Τι σχέση μπορεί να έχει μια
παραδοσιακή ελληνική συνταγή με μια ιστορία, ή μάλλον
πολλές ιστορίες αγάπης που μαγειρεύτηκαν με πάθος;
Στο σκοτάδι;
Οι «Λαλαγγίτες με Μέλι», το τέταρτο μυθιστόρημα της
Πελούσας Τσαντάκη, δεν είναι ένα βιβλίο μαγειρικής.
Βιβλίο μυστηρίου, με ή χωρίς χάπι εντ, με πρωταγωνιστές
απατημένους συζύγους, φίλες, ήρωες που σβήνουν το
προφίλ τους στο facebook μέσα σε μια νύχτα… Τα
βασικά υλικά μπορεί να είναι μέλι και κανέλα, αλλά και
πιο ταπεινά συστατικά, όπως αλεύρι και νερό. Υπάρχουν
σελίδες που οι λαλαγγίτες θα σας θυμίσουν αμερικάνικα

pancakes, ίσως και λουκουμάδες. Μη βιαστείτε να γλείψετε
τα δάχτυλά σας. Το μέλι μπορεί
να είναι και θεραπευτικό φάρμακο και δηλητήριο.
Ένα μυθιστόρημα από την συγγραφέα του «Άλλα λόγια», «Γιατί
δεν κοιμάμαι τα βράδια» και «Αν
έχεις τέτοιες φίλες».
Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:
Η Πελούσα Τσαντάκη γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ζει στην Αθήνα από 20
χρονών με την οικογένεια της.
Μετά τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, στα οποία, δίδασκε και
διηύθυνε, αφοσιώθηκε στη συγγραφή. Το πρώτο της
μυθιστόρημα είχε τίτλο «Άλλα λόγια» (2002), το δεύτερο,
«Γιατί δεν κοιμάμαι τα βράδια» (2005) και το τρίτο της
βιβλίο, «Αν έχεις τέτοιες φίλες» (2012). Το μυθιστόρημα
που κρατάτε στα χέρια σας τιτλοφορείται «Λαλαγγίτες
με μέλι» και γράφτηκε στην Ελλάδα της κρίσης και του
φόβου. Για να μάθετε τη συνταγή, θα πρέπει να διαβάσετε
μέχρι και την τελευταία του σελίδα.
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Α ΡΘΡΑ
Η Συμβολή και Στήριξη της ΠΑ
στη Δημιουργία της Ε.Α.Β

Γ’ ΜΕΡ

ΟΣ

(για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι)

Μ

ετά την άρνηση της Dassault και την
«υπόδειξή» της να κληθούν τα υπόλοιπα μέλη του Ομίλου να υποβάλλουν
προσφορά για να αναλάβουν το έργο, το
Υπ. Συντονισμού κάλεσε την Lockheed, η
οποία αποδέχθηκε να προωθήσει το Πρόγραμμα και δεσμεύτηκε να καταθέσει προσφορά, στα πλαίσια της αντίστοιχης του
πρώην πλέον Ομίλου. Αυτή κατατέθηκε
εμπρόθεσμα. Στην προσφορά αυτή Ανάδοχος αναλάμβανε η Lockheed και υπεργολάβοι της θα ήταν η Lockheed Aircraft
Services (LAS) για τα αεροσκάφη και τα
παρελκόμενά τους, η γαλλική Sochata
για τους κινητήρες και τα παρελκόμενά
τους, για τα Ηλεκτρονικά η Westinghouse
και η Adrian Wilson για όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανολόγου, Μηχανολογικά κλπ.
Επίσης, και μετά την επιβεβαίωση από
τη Μελέτη Σκοπιμότητας ότι η περιοχή
της Τανάγρας σε επαφή με το αεροδρόμιο
της ΠΑ (που είχε επιλέξει η ΠΑ, μεταξύ
άλλων) ήταν κατάλληλη, η ΕΤΒΑ χαρακτήρισε την έκταση ως Βιομηχανική Ζώνη
και προχώρησε στις διαδικασίες απαλλοτρίωσης. Στο μεταξύ νωρίτερα η ΠΑ, μέσω
του ΜΤΑ, είχε αγοράσει κάποια χωράφια,
ώστε να υπάρχουν συγκριτικές τιμές κατά
την απαλλοτρίωση.
Ακολούθησε απόφαση αποδοχής κατ’
αρχήν της πρότασης της Lockheed και με
μέριμνα του Υπ. Συντονισμού ξεκίνησε η
διαπραγμάτευσή, ορίζοντας για το σκοπό
αυτό Μικτή Επιτροπή Διαπραγματεύσεων
(ΜΕΔ) με Πρόεδρο ανώτατο Δικαστικό και
μέλη από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
(και την ΠΑ). Ταυτόχρονα ζητήθηκε όπως
η ΠΑ αναλάβει τη μελέτη και διαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους λοιπούς
υπεργολάβους του έργου.
Η ΠΑ ζήτησε επιτακτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο όπως αντικαταστήσει τον
γάλλο υπεργολάβο για τους κινητήρες με
αμερικανική εταιρία και κατά προτίμηση
την General Electric. Και αυτό γιατί η
γαλλική εταιρία δεν είχε τις αναγκαίες εμπειρίες από Γενικές Επισκευές στρατιωτικών
αεροκινητήρων και παρελκομένων αμερικανικής προέλευσης, όπως ήταν αυτοί
της ΠΑ, ούτε είχε επαρκείς προϋποθέσεις
για να «στήσει» σύγχρονο εργοστάσιο. Τη
θεση αυτή της ΠΑ στήριξε ποικιλότροπα
και η εδώ Αμερικανική Αποστολή (JUSMAAG), η οποία και πίεσε την General Electric
να αναλάβει το έργο και τελικά το επέτυχε.
Ετσι μπορέσαμε να έχουμε αξιόπιστη λύση
στο θέμα των ΓΕ Κινητήρων και Παρελκομένων τους, με σύγχρονες εργοστασιακές
εγκαταστάσεις, από τον κατά τεκμήριο
κατάλληλο κατασκευαστή Κινητήρων αεροσκαφών.
Επίσης η ΠΑ ζήτησε την επιλογή της
AUSTIN στη θέση της Adrian Wilson για
την ευθύνη της σχεδίασης και επίβλεψης
όλων των έργων της ΕΑΒ. Και αυτό γιατί
είχαμε δει στις ΗΠΑ (από την εκεί επίσκεψή
μας τα τέλη του 1971), ότι η AUSTIN είχε
σχεδιάσει και κατασκευάσει τις μείζονες
εγκαταστάσεις και τα σύγχρονα υπόστεγα
συναρμολογήσεως αεροσκαφών της BOEING (στο Seattle), αλλά και άλλα υπόστεγα
συντήρησης μεγάλων α/φ επιπέδου 747.
Η Lockheed αποδέχθηκε την αλλαγή. Ετσι
σχηματίσθηκε μία δυναμική ομάδα Αναδόχου / Υπεργολάβων για την προώθηση
του Εργου της ΕΑΒ.
Το ερώτημα που αιωρείτο, και έμενε
αναπάντητο, είναι γιατί τότε το Υπ. Συντονισμού δέχθηκε την ταπεινωτική για το
Δημόσιο συμπεριφορά της Ντασό και δεν
έλαβε τα προσήκοντα μέτρα εναντίον της.
Αλλά φαίνεται ότι επρυτάνευσε στα κυβερνητικά κλιμάκια η άποψη «να μην τα
χαλάσουμε με τη Γαλλία», από την οποία
θα μπορούσαμε να έχουμε στήριξη σε
άλλους τομείς. Και βέβαια σύντομα μάλι-

Του
Περικλή Κοντοδιού
Υποπτεράρχου (Τ) ε.α.
στα, αγοράσαμε τα Mirage F-1 και αργότερα
τα M-2000.
Η διαπραγμάτευση της Lockheed με την
ΜΕΔ (στην οποία η ΠΑ είχε μέλη, αλλά και
την υποστήριζε γραμματειακά) προχωρούσε ικανοποιητικά και διαφαινόταν ότι
θα υπήρχε ευνοϊκό αποτέλεσμα, παρά το
γεγονός ότι μεσολάβησαν τα γνωστά πολιτικά γεγονότα, που επηρέασαν τα πάντα,
όπως αυτά που συνέβησαν κατά το τέλος
του 1973, Πολυτεχνείο, βραχύβια Κυβέρνηση Μαρκεζίνη, πτώση Παπαδόπουλου
και νέα δικτατορία, αυτή του Ιωαννίδη,
αλλά και η αλλαγή Α/ΓΕΑ, που αν μη τι
άλλο, προκάλεσαν νέες καθυστερήσεις.
Με την ανάληψη καθηκόντων ως Α/ΓΕΑ
από τον Αλ. Παπανικολάου, προωθήθηκε
από το ΓΕΑ μία μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού όλων των πτητικών μέσων
της ΠΑ, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, με την προμήθεια στρατιωτικών
αεροσκαφών όλων των κατηγοριών και
χρήσεων (που ξεκίνησε τα τέλη 1973 με
αρχές 1974), από ΗΠΑ αλλά και Γαλλία.
Παραγγέλθηκαν τότε, με δικά μας χρήματα,
σχεδόν διακόσια α/φη και μεταξύ αυτών
τα πρώτα γαλλικά αεροπλάνα Mirage F1, στη σχεδόν αποκλειστικά εξοπλισμένη
με αμερικανική βοήθεια και α/φη Αεροπορία
μας (μέσα από τα γνωστά προγράμματα
ΜΑΡ). Εξ αιτίας και αυτών, η προώθηση
της ΕΑΒ ήταν όλως αναγκαία, κάτι που
υποστήριζε προς κάθε κατεύθυνση ο νέος
Αρχηγός, ακόμη και με προσωπικές του
παρεμβάσεις.
Ομως σοβαρότατοι πολιτικοστρατιωτικοί
παράγοντες προκάλεσαν νέες ανατροπές
και καθυστερήσεις στην προώθηση του
έργου ΕΑΒ. Και ενώ ήταν σχεδόν όλα
έτοιμα για υπογραφές, είχαμε τα Ιουλιανά
του 1974, Κυπριακό και Αττίλας Ι, την επιστροφή του Κων. Καραμανλή και την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με νέα πρόσωπα στα Υπουργεία και νέες εξ υπαρχής
ενημερώσεις για το έργο. Η νέα ηγεσία
του Υπ. Συντονισμού (Ζολώτας, Δεβλέτογλου και Ψηλός), με τη συνεργασία άλλων
(Μάνος, Παπαμάργαρης, Γούστης), αναλαμβάνουν να δουν λεπτομερώς και εκ
του μηδενός το θέμα ΕΑΒ και να εισηγηθούν σχετικά με την προώθησή του ή όχι.
Να σημειώσουμε εδώ ότι έως τότε το
έργο ΕΑΒ προωθείτο με βάση τις προθέσεις
του Δημοσίου και τα αποτελέσματα της
Μελέτης Σκοπιμότητας, που ηταν: Εταιρία
υπό ξένο επενδυτή με 51% συμμετοχή
αυτού και 49% το Δημόσιο, ισχυρά δικαιώματα αρνησικυρίας (βέτο) του Δημοσίου,
πλήρης υποστήριξη όλων αναγκών των
ΕΔ (υπό μορφή εγγυημένου φόρτου του
Δημοσίου), διάθεση στο φορέα (ΕΑΒ) της
έκτασης στην Τανάγρα, υποχρέωση του
Αναδόχου να προσκομίζει φόρτο εργασιών
από το εξωτερικό και να εξασφαλίζει τη
βιωσιμότητα του έργου, συμμετοχή της
ΕΑΒ σε διεθνή μείζονα προγράμματα αεροπορικών κατασκευών, στελέχωση με
ελληνικό προσωπικό – εκτός από περιορισμένες σε αριθμό θέσεις διευθυντικών
στελεχών. Ολα αυτά είχαν να κάνουν και
επηρέαζαν κυρίως τη Σύμβαση Δημοσίου
με τον Ανάδοχο και δευτερευόντως τα
συμβόλαια με τους Υπεργολάβους, που
δύο από αυτά της GE και της Westinghouse
ήταν «κλειστά», δηλαδή παραδόσεις «με
το κλειδί στο χέρι», με υποχρέωσή τους
την πλήρη κάλυψη όλων των σχετικών
αναγκών της ΠΑ στους τομείς αυτούς.
Το Υπ. Συντονισμού συγκρότησε ειδική
επιτροπή, υπό τον Γεν Γραμ αυτού Δ.

Ψηλό, της οποίας η πλειοψηφία αποφάσισε
να αλλάξει το σχήμα με τον βασικό ανάδοχο και να υιοθετηθεί σχήμα όπου ιδιοκτήτης της ΕΑΒ θα είναι αποκλειστικά το
Δημόσιο και ο ξένος Ανάδοχος θα έχει
μόνο το management, υπό την γενική
εποπτεία και κατεύθυνση του ελληνικού
πλέον Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Διατύπωσε δε τους σχετικούς όρους που
θα έπρεπε να ακολουθηθούν στην έκθεση
που υπέβαλε τα τέλη Οκτωβρίου 1974.
Το σχήμα αυτό εγκρίθηκε από το τελευταίο
ΑΣΕΑ, που έγινε υπό τον Κων. Καραμανλή,
στο οποίο παρέστη και ο ΑΓΕΑ, λίγο πριν
από τις προκηρυχθείσες εκλογές του Νοεμβρίου 1974 και αποτέλεσε την βάση
των τελικών όπως αποδείχθηκε διαπραγματεύσεων για την ιδρυση της ΕΑΒ. Ως
γνωστόν στις εκλογές αναδείχθηκε πρώτο
κόμμα η ΕΡΕ, η οποία σχημάτισε Κυβέρνηση, με Υπουργό Συντονισμού τον Παπαληγούρα, ΥΕΘΑ τον Αβέρωφ και Οικονομικών τον Δεβλέτογλου. Αυτοί οι τρεις
υπέγραψαν για λογαριασμό της υπό σύσταση ΕΑΒ, τις τελικές συμβάσεις για το
έργο.
Αμέσως μετά τον σχηματισμό της νέας
Κυβέρνησης και την ανάληψη καθηκόντων
από τους νέους Υπουργούς, ακολούθησαν
σειρές ενημερώσεων σε αυτούς από την
ΠΑ, που σε κάποιες από αυτές παρίστατο
και ο Α/ΓΕΑ, που έδινε τον προσωπικό του
τόνο στην αναγκαιότητα προώθησης του
έργου. Επίσης ενημερώθηκε και η Lockheed, που συμφώνησε στο νέο της ρόλο.
Ο Γεν Γραμ του Υπ. Συντονισμού (Θεοφάνους) ανέλαβε την ευθύνη, πάντα σε συνεργασία μαζί μας, να διαπραγματευτεί
και ολοκληρώσει τη νέα σύμβαση με τον
Ανάδοχο (LAI), τύπου management, να
προχωρήσει στη διατύπωση του σχεδίου
Νόμου για την ίδρυση της ΕΑΒ, με τον
οποίο εξουσιοδοτούντο οι Υπουργοί να
υπογράψουν τις συμβάσεις για λογαριασμό
της υπό σύσταση ΕΑΒ (ο γνωστός Ν43/75),
να ολοκληρώσει μαζί με την ΕΤΒΑ και
εμάς το σχέδιο Καταστατικού της Εταιρίας
κλπ. Ολα τα υπόλοιπα συμβόλαια με τους
υπεργολάβους του έργου τα διαπραγματεύθηκε και έκλεισε η ΠΑ. Η ΠΑ επίσης
ενημέρωσε Βουλευτές σχετικά με το έργο,
παρουσία του ΥΕΘΑ, Ελληνες επιστήμονες
του εξωτερικού, μετά από αίτημά τους
και έγκριση από τον ΥΕΘΑ. Επίσης ενημερώσαμε τον νέο Αρχηγό ΓΕΑ (Π. Οικονόμου)
και τους Πτεράρχους που επέστρεψαν
στην ενέργεια (είχαν διωχθεί από το καθεστώς της 21ης Απριλίου) και οι οποίοι
απετέλεσαν την μετέπειτα Ηγεσία της ΠΑ.
Επίσης να μνημονεύσω εδώ ότι με εντολή Πρωθυπουργού ανεστάλησαν, μέχρι
να ολοκληρωθούν οι σχετικές ανακρίσεις,
όλες οι προμήθειες για τα αεροσκάφη
καθώς και για το πρόγραμμα ΕΑΒ. Τις ανακρίσεις ανάλαβαν και περαίωσαν Ανώτατοι
δικαστικοί. Τελικά δεν προέκυψε τίποτε
το μεμπτό και συνεχίστηκαν οι υλοποιήσεις
των προμηθειών και του έργου ΕΑΒ, με
εξαίρεση τον περιορισμό στον αριθμό των
C-130 που τελικά αγοράσθηκαν.
Ακολούθησε τελικός έλεγχος όλων των
συμβολαίων από την ΠΑ, εισήχθη το θέμα
σε ΑΣΕΑ κατά τον Νοέμβριο του 1975,
όπου εγκρίθηκε η υπογραφή των Συμβάσεων και έτσι υπογράφηκαν τελικά στην
Αίθουσα του ΑΑΣ στις 26/11/75 όλες οι
Συμβάσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς
Συντονισμού, Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών.
Σε επόμενο άρθρο μας θα κλείσουμε
το θέμα ΕΑΒ, μνημονεύοντας τις πρώτες
σημαντικές δυσκολίες της Εταιρίας κατά
την προώθηση του έργου αυτού, καθώς
και τον ρόλο της ΠΑ στην άρση τους.

Ο Τραγέλαφος του
«Πόθεν Έσχες»
και το Χρέος του
Πρωθυπουργού της Χώρας
Γράφει ο
Γεώργιος Β. Κασσαβέτης
Επισμηναγός (Ι) ε.α.
Επανελήφθη και εφέτος η γνωστή πλέον φαρσοκωμωδία των δηλώσεων ‘‘πόθεν έσχες’’ του πολιτικού
κόσμου της χώρας. Έτσι για μια ακόμη φορά το μεν
‘‘πόθεν’’ αγνοείται παντελώς, το δε ‘‘έσχες’’ συσκοτίζεται, ώστε να χάνονται τα ίχνη του. Και το συμπέρασμα
πάντα το ίδιο. Ότι οι Έλληνες πολίτες θεωρούνται
από τους πολιτικούς τριτοκοσμικοί, αφελείς, ευήθεις.
Μια πρώτη ανάγνωση των κολοβωμένων, έστω, αυτών
δηλώσεων οδηγεί στα εξής ερωτήματα :
α. Μια μερίδα νέων βουλευτών δήλωσε μηδενικό
εισόδημα, ανύπαρκτες καταθέσεις και μηδενική περιουσία. Ερωτάται λοιπόν. Πως ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι
πριν εκλεγούν βουλευτές; Με επαιτεία, με δανεικά, ή
με τα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής;
β. Από τις δηλώσεις προκύπτει ότι η ακίνητη περιουσία
αποτελεί συνάρτηση των ετών στην πολιτική. Έτσι οι
παλαιοί βουλευταί διαθέτουν μεγαλύτερη περιουσία
ή οι νεότεροι. Με δεδομένο όμως ότι πολλοί βουλευταί
δεν έχουν ασκήσει ποτέ κάποιο άλλο επάγγελμα, γεννάται το ερώτημα. Πως απέκτησαν όλη αυτή την τεράστια περιουσία; Από τη βουλευτική αποζημίωση;
Μα αυτή – απ’ ότι ισχυρίζονται δημοσίως – δεν επαρκεί
καν για την εκπλήρωση των ‘‘υψηλών’’ καθηκόντων
τους.
γ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο Πρωθυπουργός
της χώρας έχουν αμελητέες καταθέσεις στις τράπεζες.
Συγκεκριμένα ο μεν κ. Παυλόπουλος έχει κατάθεση
μόλις 17,3 ευρώ (μάλιστα δέκα επτά ευρώ και τριάντα
λεπτά), ο δε Πρωθυπουργός 6.999 ευρώ. Με δεδομένο
ότι ο μεν πρώτος είχε έσοδα 76.648,9 ευρώ από τη
βουλευτική αποζημίωση και 7.687,13 ευρώ από άλλες
πηγές, ο δε δεύτερος 66.864 ευρώ από τη βουλευτική
αποζημίωση και 2.460 ευρώ από άλλες πηγές γεννάται
αβιάστως το ερώτημα. Ξόδεψαν όλο αυτό το τεράστιο
ποσό των εσόδων τους, ή φοβούμενοι το PSI έκρυψαν
ένα μέρος στο στρώμα για ώρα ανάγκης;
δ. Ερωτηματικά προκαλεί ακόμη και η διαφορά του
ποσού της βουλευτικής αποζημιώσεως που δήλωσαν
οι Βουλευταί. Διερωτάται λοιπόν ευλόγως κανείς, πως
είναι δυνατόν ο ένας βουλευτής να δηλώνει βουλευτική
αποζημίωση 23.000 ευρώ και ο άλλος 81.614,50
ευρώ; Υπάρχει άραγε τόσο μεγάλη διακύμανση της
βουλευτικής αποζημιώσεως, ή ότι θέλει ο καθένας
δηλώνει;
ε. Τέλος ανεξήγητος και αδικαιολόγητος είναι και η
τριετής καθυστέρηση της δημοσιεύσεως των αστείων
αυτών δηλώσεων. Γιατί άραγε χρειάζεται όλος αυτός
ο χρόνος κυήσεως για τη δημοσίευσή τους;
Όμως οι δηλώσεις ‘‘πόθεν έσχες’’ δεν αποτελούν
τη μοναδική πρόκληση των βουλευτών. Ιταμή πρόκληση
αποτελούν και οι δημόσιες δηλώσεις πολλών εξ’ αυτών, οι οποίοι προσποιούμενοι ότι δεν έχουν αντιληφθεί
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών
ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλώνουν ότι τα
7.000− περίπου της βουλευτικής τους αποζημιώσεως,
με όλα πληρωμένα (υπάλληλοι, γραφεία, αυτοκίνητα,
καύσιμα, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, γραφικά,
ταχυδρομικά τέλη, τηλέφωνα, διόδια κλπ.) και σχεδόν
αφορολόγητα, δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των
‘‘υψηλών’’ τους υποχρεώσεων. Αν όμως τα πράγματα
έχουν έτσι, πως δικαιολογείται ο διαρκώς αυξανόμενος
αθέμιτος πλουτισμός τους;
Αναμφιβόλως οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, όπως υποβάλλονται σήμερα, όχι μόνο δεν
υπηρετούν το σκοπό για τον οποίο καθιερώθηκαν,
αλλά αποτελούν όνειδος, τόσο για τους ίδιους τους
βουλευτάς, όσο και για τη χώρα γενικότερα. Αν ο κ.
Τσίπρας θέλει να αφήσει κάτι από το πέρασμά του
στο τιμόνι της χώρας, διότι στην οικονομία, την παιδεία,
τη δημόσια διοίκηση και το μεταναστευτικό τα έκανε
μπάχαλο, ας θέσει τέρμα σε αυτή τη διαπόμπευση
του πολιτικού συστήματος. Ας ξεχάσει για λίγο τις
μαρξιστικές καταβολές του και ας σκεφθεί ότι ζει σε
μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα, στην οποία η
ιδιοκτησία δεν τελεί υπό διωγμόν. Συνεπώς εκείνο
που ενδιαφέρει τους πολίτες της δεν είναι τι περιουσιακά
στοιχεία διαθέτει ο κάθε πολιτικός, αλλά αν τα απέκτησε
αθεμίτως κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του
θητείας. Διότι αυτό είναι ανήθικο, ανεπίτρεπτο και ποινικώς κολάσιμο.
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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

• 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.

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

• 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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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 >

!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο Χρήστος Μπαμιώτης,
Αντισμήναρχος ε.α.,
πρώην Γενικός Αρχιμουσικός
στη μπάντα της
Πολεμικής Αεροπορίας,
έχει γράψει και εκδόσει
το βιβλίο μουσικής
με τίτλο «40 Παραδοσιακά Παιδικά Τραγούδια»
διασκευασμένα για
Αρμόνιο, Ακορντεόν, Μελόντικα, Φλογέρα, Βιολί.
Για όποιον συνάδελφο
θα ήθελε να το προμηθευτεί,
μπορεί να απευθυνθεί στον
μουσικό εκδοτικό οίκο
PANAS MUSIC.

ΝΑΚΑΣ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,
Πανεπιστημίου 39 Αθήνα,
τ.κ. 10564, τηλ. 210 3221 786
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παραρτηματα
Πάτρα
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ του Παραρτήματος
διοργάνωσαν και συμμετείχαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
Στις 16 - 4 - 2016 στην ψαλτική μουσική εκδήλωση που
διοργάνωσε η 116ΠΜ στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών.
Το Παράρτημά μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο

Ασμχο ε.α Βασίλειο Χρόνη.
Στις 6 - 5 – 2016 στην εορτή του Αγίου Γεωργίου Προστάτη
του Στρατού Ξηράς που έγινε στο ΚΕΤΧ Πατρών. Το Παράρτημά μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Ασμχο ε.α
Βασίλειο Χρόνη.

Στις 14 - 5 – 2016 στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Γυναίκα εργαζόμενη –
Μητέρα» στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Το Παράρτημά μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο
Ασμχο ε.α Βασίλειο Χρόνη.

στη διάθεση του Γ’ΣΣ και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος.
Ο Δκτής του Γ’ΣΣ επικαλέσθηκε την τήρηση των υφιστάμενων
θεσμικών κειμένων. αλλά δήλωσε ότι θα το επανεξετάσει
σε συνεργασία και με τις άλλες Ενώσεις Αποστράτων.

Διοικητές Σμχους ΚΟΜΙΑΝΟ και ΓΡΙΒΑ καλή επιτυχία στα νέα
τους καθήκοντα και τους ευχαρίστησαν για την υποστήριξή
τους προς το Παράρτημα όποτε αυτή τους ζητήθηκε.
Στους νέους Διοικητές Σμχους ΚΙΤΡΙΝΑΚΗ και ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
ευχήθηκαν καλή, δημιουργική και αποτελεσματική Διοίκηση
και ζήτησαν τη συνέχιση της παραδοσιακά καλής συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΑΑ και των Μονάδων. .

Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στα πλαίσια των συναντήσεων των μελών του νέου Δ.Σ.,
με τις Τοπικές Αρχές και Υπηρεσίες, ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ,
ο Αντιπρόεδρος κ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ και ο Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ
επισκέφτηκαν τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Κο Απόστολο Τζιτζικώστα και συζήτησαν την εφαρμογή
καλών πρακτικών συνεργασίας. Ο Κος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στην εκτίμηση που τρέφει προς τις Ε.Δ. και στην
Π.Α. ειδικότερα, λογω της θητείας του ως κληρωτός.
Έθεσε τον εαυτό του και τις υπηρεσίες της ΠΚΜ στη
διάθεση της ΕΑΑΑ όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και
εφικτό. Παράλληλα δήλωσε αλληλέγγυος στην ικανοποίηση
των αιτημάτων των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. και
αυτή του τη θέση την διακηρύσσει με κάθε ευκαιρία.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 350 ΠΚΒ ΚΑΙ 113 ΠΜ
Σύσσωμο το Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στις τελετές παράδοσης - παραλαβής των Διοικήσεων της 350 ΠΚΒ και 113 ΠΜ.
Με την ευκαιρία αυτή ευχήθηκαν στους απερχόμενους

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με απόφαση του
Δ.Σ. είναι δυνατή η διάθεση της αίθουσας του Παρατήματος
στα μέλη, για κοινωνικές εκδηλώσεις μικρής κλίμακας. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση 5
ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία χρήσης.
ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι προγραμματίζουμε
να δημιουργήσουμε στην αίθουσα αναψυχής του Παραρτήματος “Εκθεσιακή Γωνιά Αερομοντελισμού.” Όποιος λοιπόν
διαθέτει μοντέλα αεροσκαφών ή άλλων οπλικών συστημάτων της Π.Α. και επιθυμεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό
της συλλογής και να διαθέσει ή να δανείσει μοντέλα, παρακαλείται μα επικοινωνήσει με το Δ.Σ του Παραρτήματος
Θες/νίκης/ΕΑΑΑ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ’Σ.Σ.
Συνάντηση με τον Διοικητή του Γ’ Σ.Σ Αντιστράτηγο ΣΤΕΦΑΝΗ , είχαν ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ και ο Αντιπρόεδρος
κ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ με τον οποίον συζήτησαν για τα θέματα που
απασχολούν τους αποστράτους όλων των Κλάδων και ζήτησαν τη στήριξη και συνδρομή του κ. ΣΤΕΦΑΝΗ στην
υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Παράλληλα ζητήθηκε
η απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης καρτών για την
πρόσβαση στη ΛΑΦΘ και στο Στρατιωτικό Πρατήριο, θέτοντας

Χανιά
1. Εκδηλώσεις - Εορτές – Τελετές
α) Εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης
Από 15 έως 22 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης στις
έδρες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
και Ρεθύμνης. Το Παράρτημά μας, εκπροσώπησαν στις
κατά τόπους εκδηλώσεις ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ,
στη τελετή δε λήξης που έγινε στο αεροδρόμιο του
Μάλεμε, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κατέθεσε στέφανο
εκ μέρους των τοπικών Παραρτημάτων των Ενώσεων
Αποστράτων Αξκων Ενόπλων Δυνάμεων.
β) Εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα της Κανδάνου.
Στις 3 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στην Κάνδανο
Σελίνου Επετειακές Εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα της
Κανδάνου από τους Γερμανούς κατακτητές, παρουσία του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κου Προκόπη Παυλόπουλου. Τα Παραρτηματα των τοπικων Ενωσεων εκ-

προσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Παραρτήματος μας .
2. Εκδρομές
α) Προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Οδηγήτριας
στο Κολυμπάρι Χανίων– επίσκεψη σε πρότυπες παραγωγικές
Μονάδες του τόπου μας.
Στις 25 Μαΐου 2016 το Παράρτημα μας διοργάνωσε και
υλοποίησε προσκύνημα στην Ιερά Μονή Οδηγήτριας στη
Γωνιά Κολυμβαρίου, επίσκεψη – ξενάγηση στην μονάδα
παραγωγής και επεξεργασίας οίνου των αφων Πνευματικάκη
στο Δραπανιά Κισσάμου, καθώς και την πρότυπη μονάδα
παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου Terra Creta στο
Κολυμπάρι Χανίων με λεωφορείο που μας διέθεσε το
ΠΒΚ.
β) Επίσκεψη – Ξενάγηση στην Οικία - Μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Στις 17 Μαΐου 2016 πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην
ανακαινισμένη και διαμορφωμένη σε μουσείο οικία του

Ελευθερίου Βενιζέλου που βρίσκεται στη Χαλέπα Χανίων.
Ενημέρωση και ξενάγηση στους συμμετέχοντες πραγματοποίησε το προσωπικό του μουσείου.
3. Ετήσιο Μνημόσυνο
α) Στις 30 Μαΐου 2016 τελέστηκε τρισάγιο στο χώρο
εκτόξευσης του ΠΒΚ εις μνήμη των αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που έπεσαν σε αποστολές επ ωφελεία
του ΠΒΚ. Από το Παράρτημά μας παρεβρέθηκαν πολλοί
συνάδελφοι και μέλη του Δ.Σ. ενώ κατετέθει στέφανο εκ
μέρους της ΕΑΑΑ προς τιμή των πεσόντων συναδέλφων
μας.
β) Στις 30 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις
στην Κάρπαθο για τα 10 χρόνια από τον άδικο χαμό του
Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ των
αρχών του νησιού αλλά και πλήθους Καρπαθίων. Το Παράρτημά μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
του ΔΣ.

Καλαμάτα
Κατά το μήνα Ιούνιο 2016 ο Πρόεδρος και τα μέλη του
ΔΣ εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας και συμμετείχαν
στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
(1). Στον εορτασμό, στη μνήμη των Ηρώων της Επανάστασης ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ και ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016,
στις 11:00 π. μ., στην Τοπική Κοινότητα Πολιανής Μεσσηνίας.

(2). Στη τελετή ορκωμοσίας Νεοσυλλέκτων οπλιτών
2016 Γ’ ΕΕΣΟ στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» στην Καλαμάτα.
(3). Στη τελετή ορκωμοσίας Νεοσυλλέκτων οπλιτών
2016 Γ’ ΕΕΣΟ στην 124 ΠΒΕ.
(4). Στον τελικό Κυπέλου Ποδοσφαίρου Π.Α. του έτους
2016, που έγινε στις 09-06-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00, μεταξύ των ομάδων της 124 ΠΒΕ και της 110 ΠΜ.

στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης ‘’Θεόδωρος Κολοκοτρώνης’’.
(5). Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
της Αναλήψεως του Χριστού, στην παραλία της Καλαμάτας
και στην λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αναλήψεως,
στις 09 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

3.Την 14η Μαϊου εορτάσθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια
η απελευθέρωση της πόλης μας από τον τουρκικό ζυγό.Τις
εκδηλώσεις τίμησε η Αυτού Εξοχότης ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας Κος Προκόπης Παυλόπουλος.Η
ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από σύσσωμο το ΔΣ του παραρτήματος.
4.Την 29η Μαϊου μνήμη της Αλώσεως της Βασιλεύουσας
των πόλεων Κωνσταντινούπολης το ΔΣ του παραρτήματός
μας παρευρέθη σύσσωμο στην εκδήλωση (θεατρική παράσταση)που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής στο εκ-

κλησιαστικό μουσείο της πόλης μας.Μάλιστα στην παράσταση συμμετείχε και ο πρόεδρος του παραρτήματός
μας, ο οποίος και απέσπασε ευμενέστατα σχόλια των
αρχών της πόλης μας.
5. Σε συνεργασία με την Μητρόπολή μας κατά τους
μήνες Απρίλιο και Μάιο συνεχίστηκε η χορήγηση γευμάτων
σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας με χορηγία της ΕΑΑΑ
Κομοτηνής. Εκτιμούμε ότι η χορήγηση γευμάτων θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και κατά τους επόμενους μήνες.

Κομοτηνή
1. Την Κυριακή 10η Απριλίου εορτάσθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια η μάχη του οχυρού της Νυμφαίας.Στην
τελετή παρευρέθη σύσσωμο το ΔΣ του παραρτήματος
και ο πρόεδρος μας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της
μάχης.
2.Την 2α Μαϊου, ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε ο
επίσημος εορτασμός του προστάτη του Στρατού Ξηράς
Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου στο χώρο του στρατοπέδου Παράσχου της πόλεώς μας.Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε
από τον πρόεδρο του παραρτήματός μας Σμχο εα Παν.
Θεοχάρη.
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
“Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»”
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην προσπάθειά του να καταστήσει τα μέλη μας ενεργούς πολίτες, πρόθυμους κι αποφασισμένους να συμβάλουμε,
ο καθένας με τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τις
εξειδικευμένες γνώσεις του στη διατήρηση του κοινωνικού
ιστού και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών
της Ένωσης και της κοινωνίας, διοργάνωσε την Τετάρτη
25 Μαΐου σχετική ημερίδα με θέμα
Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»
Στην 1η Ενότητα ο Γραμματέας του Παραρτήματος
Σγος (ΥΥΔ) ε.α. Νικόλαος Μυλώσης ανέλυσε τους στόχους
της πρωτοβουλίας, τον σχεδιασμό οργάνωσης και λειτουργίας των εθελοντικών ομάδων ανά τομέα και το
θετικό πρόσημο που θα προστεθεί στην Ένωση, με την
συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις,
Στην 2η Ενότητα η Υπεύθυνη του Τομέα Εθελοντισμού
της ΧΑΝΘ Κα Αρίστη Τζώνη, αναφέρθηκε στο ιστορικό
και τον τρόπο λειτουργίας της μεγαλύτερης εθελοντικής
οργάνωσης , στις δράσεις και στις μεθόδους προσέγγισης
δυνητικών εθελοντών, στην ανάπτυξη της συλλογικότητας, στη διαχρονική συμμετοχή και υποστήριξη κυρίως
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της διαφύλαξης του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της
απασχόλησης, του αθλητισμού κ.α.
Η Κα Τζώνη επιβεβαίωσε την επιθυμία της ΧΑΝΘ να
συνεργαστεί με τις εθελοντικές ομάδες της ΕΑΑΑ και να
συμβάλλει στην οργάνωση, αξιοποιώντας την δική τους
τεράστια εμπειρία.
Τέλος στην 3η ενότητα ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης και πρώην Αντιδήμαρχος Κος Κωνσταντίνος

Ζέρβας ανάλυσε τις καλές πρακτικές που χρησιμοποίησε
ο Δήμος Θεσσαλονίκης όταν με εισήγηση του Κ. Ζέρβα,
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η δημιουργία Δικτύου των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Αυτή η ενέργεια είχε σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο
συντονισμό των δράσεων, τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ
των εθελοντικών οργανώσεων και την ενίσχυση του
ρόλου τους μέσα από τη δικτύωση.
Με τη σειρά του ο κ. Ζέρβας έθεσε τον εαυτό του και
την εμπειρία του στη διάθεση της ΕΑΑΑ για οποιαδήποτε
συμβουλευτική και οργανωτική ανάγκη προκύψει.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ. Δανιηλίδης αφού
ευχαρίστησε τους εισηγητές για τα όσα ενδιαφέροντα
ανέφεραν, τους επέδωσε αναμνηστικά της ημερίδαΗ η
οποία έληξε με διαλογική συζήτηση και εισηγήσεις .
Ήταν καθ΄ ομολογία των παρισταμένων, μια άκρως
ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του Παραρτήματος, αντιστρόφως ανάλογη όμως με τον αριθμό των συναδέλφων
που την παρακολούθησαν.
Αυτό το γεγονός δεν μας απογοήτευσε όμως .
Και παρά το ότι την Τετάρτη 25 Μαΐου το «ΕΓΩ» κυριάρχησε επί του «ΕΜΕΙΣ» το Δ.Σ δηλώνει ότι ξεκινήσαμε
χωρίς την αυταπάτη της αποδοχής εξ αρχής της πρωτοβουλίας αυτής.
Θα επιμείνουμε όμως, με τη βεβαιότητα ότι ένα τέτοιο
δίκτυο εθελοντισμού είναι, σήμερα περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, απαραίτητο για να θεμελιώσουμε τη
συλλογικότητα και να αντισταθούμε στην πράξη απέναντι
στον ατομικισμό και στην αδιαφορία. Θα επιμείνουμε
έχοντας πάντα επίγνωση των δυσκολιών που έχουμε
ν’ αντιμετωπίσουμε. Θα επιμείνουμε με αισιοδοξία, γιατί
υπάρχει κι ένας αριθμός συναδέλφων στους οποίους

απευθυνόμαστε, που γνωρίζουν άριστα, ότι η Πολεμική
Αεροπορία από την οποία προερχόμαστε και είμαστε
μέλη, έχει παράδοση στην κοινωνική προσφορά, πέρα
από τη θωράκιση της εθνικής κυριαρχίας και την αντιμετώπιση κάθε εχθρικής απειλής και είναι πρόθυμοι να
βοηθήσουν το Δ.Σ. στην ολοκλήρωση της προσπάθειας.
Κάνουμε ειδική μνεία στους συνάδελφους που έχουν
ανταποκριθεί σε κάλεσμά μας να βοηθήσουν στη φάση
αυτή κυρίως στη συντήρηση των εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, τηλεπικοινωνίες, βαψίματα κλπ) καθώς και
στην βελτίωση λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού και προγραμμάτων. Οι συνάδελφοι αυτοί είναι
οι κ.κ. ΦΩΤΟΓΛΙΔΗΣ, ΚΥΤΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΗΣ,
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΙΑΓΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΤΕΡΖΗΣ, ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ.
Ξεχωριστή θέση στην ομάδα των εθελοντών καταλαμβάνει ο Γενικός Ιατρός κ. ΓΚΟΥΡΝΕΛΗΣ, ο οποίος μια
ημέρα την εβδομάδα συνταγογραφεί .Πολύ σύντομα θα
προστεθεί μια ημέρα για κλινικές εξετάσεις και καρδιογράφημα, ενώ παρέχει ειδικές προνομιακές εκπτώσεις
στο Πολυιατρείο με το οποίο συνεργάζεται.
Οι πρώτοι επτά συνάδελφοι που υπέγραψαν μετά
την ημερίδα δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εθελοντικές ομάδες είναι οι κ.κ . ΤΣΑΤΣΟΣ, ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ,
ΤΣΙΤΣΟΣ ΤΣΙΜΙΓΚΟΣ, ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, ΒΑΡΣΑΜΗΣ και η Κα ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τους ευχαριστούμε θερμά όλους.
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθούν μιμητές.
Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης είναι εδώ και έτοιμη
να ανταποκριθεί.
Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Γραμματέας
Σμηναγός (ΥΥΔ) ε.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΣΗΣ

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Η τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιο
Όρος, που οργάνωσε το Παράρτημα Θεσσαλονίκης
της ΕΑΑΑ, πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Ιουνίου
2016, με τη συμμετοχή 38 συναδέλφων μελών του
Παραρτήματος.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκίνησε από τη
Θεσσαλονίκη με πολύ πρωινή αναχώρηση και η ομάδα
των προσκυνητών έφθασε στην Ουρανούπολη όπου
έγινε η παραλαβή των διαμονητηρίων και η επιβίβαση
στο Ο/Γ – Ε/Γ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ με προορισμό τη Δάφνη.
Στη Δάφνη η αποστολή χωρίσθηκε σε δύο ομάδες
από τις οποίες η μία αναχώρησε για την Ιερά Μεγίστη
Μονή Βατοπεδίου και η δεύτερη για την Ιερά Σκήτη
του Αγίου Ανδρέα για προσκύνημα και φιλοξενία.
Το πρόγραμμα τα τριήμερης προσκυνηματικής επίσκεψης περιελάμβανε
1.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ,
2.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
3.ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.
4.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ.
5.ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ.
6.ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ.
7.ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ
8.ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ
ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ,
9.ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ)
10.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΛΙ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Η αναχώρηση από το λιμάνι της Δάφνης για την

Ουρανούπολη την Τρίτη 7 Ιουνίου ολοκλήρωσε την
τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη.

Αφήσαμε πίσω μας τα Άγιο Όρος το πανδοχείο του
Θεού μέσα στό Περιβόλι τῆς Παναγίας , όπου οι
φίλοι της και οι προσκυνητές της αποθέτουν τις πίκρες
και τις αγωνίες τους και ακούνε τα μηνύματα του ου-

ρανού, παίρνουν την ευλογία της και έτσι ενισχυόμενοι,
συνεχίζουν την πνευματική πορεία τους.
Μ᾿ αυτή την προσδοκία προσπαθήσαμε ως Δ.Σ του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ να δώσουμε
την ευκαιρία στους συναδέλφους, στους μεν για πρώτη
φορά προσκυνούντες στο ‘Αγιο Όρος να γίνουν κοινωνοί
της πνευματικής προσφοράς της θριαμβεύουσας Ορθοδοξίας, στους δε κατ’ επανάληψη προσκυνητές να

αναζωπυρώσουν την φλόγα της πίστης και του ελληνισμού και να τύχουν για μια ακόμη φορά της ευλογίας
που παρέχει ο Θεός μέσα από την πλούσια χάρη της
πλατυτέρας των ουρανών, της αγνής Παρθένου και
Θεοτόκου Μαρίας.
Ευχαριστούμε την Παναγία , που μας ευλόγησε για
την επιτυχή έκβαση της μικρής αυτής οργανωτικής
προσπάθειας και μακάρι να μας βοηθήσει και πάλι
να προσκυνήσουμε στο Περιβόλι της σύντομα.
Σμηναγός (ΥΥΔ) ε.α. Νικόλαος Μυλώσης
Γραμματέας
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης
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κοινωνικά
Επικήδειοι λόγοι

Δεν είναι πια μαζί μας
•Ταξχος (Ο) Δημήτριος Τσακατούρας
Γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1969 (Με Διαγωνισμό) και αποστρατεύθηκε το 1998.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 27-52016 στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.
•Απτχος (ΥΙ) Παντελής Παπασάββας
Γεννήθηκε το 1948 στην Ανάληψη Τριχωνίδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1966 (ΣΣΑΣ) και αποστρατεύθηκε το
2010.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 30-52016 στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
•Ανθσγος (ΤΜΑ) Εμμανουήλ Ματζοράκης
Γεννήθηκε το 1933 στα Χανιά. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1954 (Με Ανακατάταξη) και αποστρατεύθηκε το 1978.

Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων
και μίας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις
31-5-2016 στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.
•Σγος (ΤΜΜ) Εμμανουήλ Καπασάκης
Γεννήθηκε το 1955 στη Μάλη Χανίων.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1974 (26η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1997.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου
και μίας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις
6-6-2016 στο Κοιμητήριο Χανίων.
•Επγος (ΜΤ) Αθανάσιος Ζώης
Γεννήθηκε το 1963. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1982 (Σχολή Ικάρων) και
αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο τέκνων.
Η κηδεία του έγινε στις 7-6-2016 στο
Κοιμητήριο Νέου Ηρακλείου.

•Ασμχος (ΤΤΗ) Ανδρέας Παπαϊωάννου
Γεννήθηκε το 1935 στην Αμυγδαλιά Δωρίδος. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957
(9η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1987.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου.
Απεβίωσε στις 12/6/2016 στο 251 ΓΝΑ.
•Επγος (ΤΕΦ) Αντώνιος Κλαρούμενος
Γεννήθηκε το 1946 στη Νέα Φωκαία
Κασσάνδρας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1964 (16η Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2008.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας
κόρης και δύο γιων. Η κηδεία του έγινε
στις 14-6-2016 στο Κοιμητήριο Φωκίων
Χαλκιδικής.
•Σμχος (ΤΜΑ) Θωμάς Νταφόπουλος
Γεννήθηκε το 1950 στη Λάρισα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1969 (21η Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2004.

Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε
στις 15-6-2016 στο Κοιμητήριο Λάρισας.
•Σμχος (ΥΥΔ) Ιωάννης Ναζίρης
Γεννήθηκε το 1942 στην Αρναία Χαλκιδικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1963
(10η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το
1998.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
κοριτσιών. Η Εξόδιος Ακολουθία και
ταφή του έγινε στις 17-6-2016 στον
Ι.Ν. Αναστάσεως του Κυρίου στο Κοιμητήριο Θεσσαλονίκης.
«Η ΕΑΑΑ ζητά συγνώμη στο συνάδελφο
Σμχο (ΤΤΗ) κ. Νικόλαο Μετζιτάκο και
στους οικείους του, που εκ παραδρομής δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο
φύλο ο θάνατός του, αντί του αδελφού
του Ασμχου (ΥΥΔ) Απόστολου Μετζιτάκου.»

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

Απτχος(ΜΗ) Παναγιώτης Παγώνης*
Αγαπητέ Φίλε, Συνάδελφε και Συμμαθητή
Παναγιώτη
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, στη γενέτειρά σου, το αγαπημένο σου Κριεκούκι η
οικογένειά σου, οι συγγενείς, οι φίλοι , οι
συνάδελφοι και εμείς οι συμμαθητές σου,
με απερίγραπτη οδύνη και βαθύτατο ψυχικό
σπαραγμό για να σε συνοδεύσουμε στο
στερνό και μοναχικό αυτό ταξίδι της επίγειας
ζωής σου και να σε κατευοδώσουμε νοερά
στη νέα σου ζωή.
Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου σου μας
συγκλόνισε όλους μας συθέμελα. Η απώλειά
σου είναι οδυνηρή και δυσβάστακτη πρώτα
για την οικογένειά σου και τους συγγενείς
και μετά για όλους εμάς που σε γνωρίσαμε.
Πρωτοσυναντηθήκαμε πριν από 47 σχεδόν
χρόνια, όταν νεαροί τότε γεμάτοι όνειρα
και φιλοδοξίες για τη ζωή περνούσαμε την
1 Οκτωβρίου του 1969 την πύλη του Τατοΐου
για να καταταγούμε στη Σχολή Ικάρων.
Από την πρώτη στιγμή κέρδισες την αγάπη
και την εμπιστοσύνη όλων μας με τον πρόσχαρο και ήπιο χαρακτήρα σου. Ήσουν
πάντα διαλλακτικός και συναινετικός, αντιμετώπιζες με απλότητα, ευθύτητα και περισσή διάθεση χιούμορ την καθημερινότητα
αλλά και τις δυσκολίες της στρατιωτικής
ζωής.
Με τα προτερήματα αυτά του χαρακτήρα
σου και τα ιδιαίτερα ψυχικά σου γνωρίσματα
που τόσο έντονα αποτυπώθηκαν στη διάρκεια
της κοινής μας συμβίωση στα τέσσερα
χρόνια φοίτησης στη Σχολή, πορεύτηκες
Παναγιώτη και στην υπόλοιπη ζωή σου.
Ευτύχησες να δημιουργήσεις μια θαυμάσια
οικογένεια, με την πολυαγαπημένη σου
Σοφία που στάθηκε άξια σύντροφός σου
και υποδειγματική σύζυγος και μητέρα, μαζί
με τα δύο λατρευτά σας αγόρια τον Κώστα
και το Θοδωρή.
Πτέραρχε Παναγιώτη Παγώνη,
Υπηρέτησες την Πολεμική Αεροπορία με
συνέπεια και αφοσίωση για 38 σχεδόν
χρόνια και εξάντλησες πλήρως τη βαθμολογική εξέλιξη ως Αξιωματικός Μηχανικός
με την αποστρατεία σου το 2007 με το
βαθμό του Αντιπτεράρχου από τη θέση του
Επιτελάρχη της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης.
Με το ήθος και το χαρακτήρα σου αλλά
και την επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία που σε διέκρινε σε όλη τη σταδιοδρομία σου, εξασφάλισες το σεβασμό και
την αφοσίωση των υφισταμένων σου, κέρδισες την αγάπη και την εμπιστοσύνη εμάς
των συμμαθητών σου, απέκτησες την εκτίμηση και την αναγνώριση των ανωτέρων
σου.

Κώστα και Θοδωρή, να νιώθετε υπερήφανοι για τον πατέρα σας αν αναλογισθεί
κανείς την αψεγάδιαστη και υποδειγματική
κοινωνική στάση και συμπεριφορά του, την
απόλυτη αφοσίωση στην οικογένεια και τη
μεστή και πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και προσφορά του.
Σε σένα Σοφία, αφού πρώτα εκφράσω
εκ μέρους όλων των συμμαθητών μας τα
θερμά συλλυπητήρια για τον απροσδόκητο
χαμό του συζύγου και συντρόφου σου, εύχομαι , με τη βοήθεια του Θεού και τη συμπαράσταση και υποστήριξη των άξιων παιδιών σας, να βρεις την ψυχική δύναμη και
το κουράγιο να συνεχίσεις με γαλήνη και
ηρεμία το δύσκολο πλέον δρόμο που σου
επιφύλαξε η μοίρα.
Δύσκολη και επώδυνη είναι και για μας
τους συμμαθητές σου Παναγιώτη η επόμενη
μέρα και θα καταστεί ακόμη πιο αισθητή η
απουσία σου στις τακτικές συναντήσεις μας
και εκδηλώσεις που έχουμε καθιερώσει που
θα γίνονται πλέον χωρίς τη δική σου συμμετοχή και θα μας λείψουν τα αστεία σου
και οι εύθυμες και πάντα εύστοχες παρεμβάσεις σου.
Ο πόνος και η οδύνη για το θάνατο ενός
προσφιλούς και αγαπητού προσώπου είναι
μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση που
μπορεί να μετριασθούν και να καταλαγιάσουν
μέσα από την ελπίδα και την προσδοκία ότι
ο βιολογικός θάνατος δεν σηματοδοτεί το
τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά αποτελεί ουσιαστικά τη μετάσταση στην αιωνιότητα και στον κόσμο των πνευμάτων.
Στον κόσμο αυτό των πνευμάτων, που
όλοι μας εμείς εδώ θα βρεθούμε κάποια
στιγμή, δεν έχουν θέση η ματαιοδοξία του
επίγειου κόσμου και οι ανθρώπινες αδικίες
και ανισότητες αλλά ελπίζουμε και προσδοκούμε να ανταμειφθούμε εκεί με τη δίκαιη
κρίση του πλάστη και δημιουργού μας ανάλογα με τα έργα και τις πράξεις μας.
Με αυτή την ελπίδα και προσδοκία σε
αποχαιρετούμε Παναγιώτη και σου ευχόμαστε ένα ήρεμο ταξίδι και καλή αντάμωση.
Αιωνία η μνήμη σου.
Αντιπτέραρχος(εα)
Αλκιβιάδης Γιολδάσης

*Απτχος(ΜΗ) Παναγιώτης Παγώνης
Γεννήθηκε το 1950 στις Ερυθρές Αττικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1969(21η
ΜΗΧ) και αποστρατεύτηκε το 2007.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 3 Ιουν
2016 στο Κοιμητήριο Ερυθρών Αττικής.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ,
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟ ΘΩΜΑ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟ
Αλησμόνητε συμμαθητή, συνάδελφε και
φίλε Θωμά,
Βαθύς ο πόνος του θανάτου, ασύγκριτος
με κάθε άλλο πόνο της ζωής. Αυτόν τον
ακαταμάχητο πόνο βιώνουμε, από το θλιβερό
άγγελμα του θανάτου σου όλοι εμείς οι συνάδελφοι , οι συμμαθηταί σου από την
Σ.Τ.Υ.Α., οι φίλοι σου μα πιο πολύ οι συγγενείς
σου και ιδιαίτερα η αγαπημένη σου γυναίκα
η Ντίνα, ο αγαπημένος γιός σου ο Θάνος με
την νύφη σου Αναστασία, ο αγαπημένος
σου αδελφός Βάγιος και τα ανίψια σου.
Όμως τον πόνο αυτό όλων μας, συγγενών
τε και φίλων, όσων βρισκόμαστε εδώ σήμερα
στον ύστατο αυτό χαιρετισμό μας, τον μετριάζει η πεποίθηση μας ότι το ταξίδι σου
αυτό προς την αιωνιότητα είναι ένα ταξίδι
προς την μόνιμη και αληθινή ευτυχία έτσι
όπως αυτή ορίζεται από τον δημιουργό και
πλάστη Άγιο Θεό μας.
Φίλε Θωμά,
Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1969 όταν τύχη αγαθή μας έφερε
και τους δυο μας στους κόλπους της Πολεμικής Αεροπορίας .
Όταν άγουρα 18χρονα παιδιά από κάθε
γωνιά της πατρίδος μας περνούσαμε την
πύλη της Αεροπορικής Βάσεως Τατοϊου και
βρισκόμασταν στους χώρους της Σχολής
Τεχνικών Υπαξιωματικών.
Από τότε μας έδεσε μια στενή φιλία, η
οποία στηριζόταν στην αμοιβαία εκτίμηση ,
την αγάπη και την συναδελφική αλληλεγγύη
. Κατά τη φοίτησή μας στη Σχολή βρεθήκαμε
στις ίδιες εκπαιδευτικές αίθουσες αφού
είχαμε λάβει την ίδια ειδικότητα ως Μηχαν.
Αεροσκαφών JET F/RF-84.
Μετά την αποφοίτησή μας χώρισαν για
λίγα χρόνια οι δρόμοι μας αφού εσύ τοποθετήθηκες στην Ανδραβίδα και εγώ στη Λάρισα. Όμως λίγα χρόνια αργότερα αξιωθήκαμε
να συνυπηρετούμε και οι δύο στην 110 Π.Μ.
στη Λάρισα και στην ίδια Μοίρα, την αγαπημένη μας 348 συνεργαζόμενοι άψογα για
αρκετά χρόνια και δένοντας την φιλία μας
πιο δυνατά αφού ήταν τόσα πολλά πλέον
εκείνα που μας ένωναν και πέραν του επαγγελματικού χώρου αφού δημιουργήσαμε
κοινές και οικογενειακές φιλίες μεταξύ μας
αλλά και με πολλούς ακόμη συναδέλφους,
φιλίες που κρατούν μέχρι σήμερα.
Η υψηλή τεχνική σου κατάρτιση, η εργατικότητά σου και ο επαγγελματισμός σου
σε συνδυασμό με τον ήπιο χαρακτήρα σου,
τη διαλλακτικότητα και το πνεύμα συνεργασίας που σε διέκριναν σε έκαναν να ξεχωρίζεις μεταξύ των συναδέλφων και συ-

νεργατών σου και να κερδίζεις τον σεβασμό
και την εκτίμηση όχι μόνο των κατωτέρων
σου, βαθμολογικά, αλλά και των ανωτέρων
σου.
Υπηρέτησες με συνέπεια και αυταπάρνηση
την πατρίδα και τίμησες ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης τον όρκο που έδωσες
προς αυτήν από νεαρός υπαξιωματικός μέχρι
και την ημέρα που αποστρατεύθηκες . Έντιμος, ηθικός, αλληλέγγυος σε όλη την
επαγγελματική σου σταδιοδρομία ανήλθες
βαθμολογικά στον καταληκτικό βαθμό που
προέβλεπε η εκ της Σχολής μας προέλευση
σου και κατέλαβες θέσεις υψηλής ευθύνης
ανάλογες του βαθμού που έφερες κάθε
φορά, δικαίως και χωρίς να σου χαρισθεί τίποτα .
Αξιώθηκες μαζί με την αξιολάτρευτη γυναίκα σου την Ντίνα να δημιουργήσετε μια
αξιόλογη οικογένεια κατά τα Ελληνοχριστιανικά πρότυπα φέρνοντας στον κόσμο και
μεγαλώνοντας έναν λεβέντη γιό , τον σεμνό
σας Θάνο από τον οποίο ευτύχησες να δείς
, αλλά δυστυχώς όχι να τα χαρείς όπως θα
ήθελες, δύο εγγονάκια το Θωμά και τον
Κωνσταντίνο-Ραφαήλ .
Αδικία ο πρόωρος χαμός σου και δυσαναπλήρωτο το κενό που μας αφήνεις αγαπημένε μου φίλε. Όμως με το θάνατο δεν
τελειώνουν τα πάντα. Γιατί πέρα απ’ το θάνατο υπάρχει η μνήμη. Και όταν υπάρχει
μνήμη δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό που υπάρχει είναι η φυσική απουσία του θανόντος
προσώπου ως φθαρτής ύλης.
Και διερμηνεύοντας πιστεύω τα αισθήματα
όλων, συναδέλφων, φίλων και συγγενών
που βρίσκονται σήμερα εδώ θέλω απευθύνοντάς σου τον ύστατο χαιρετισμό να σε
διαβεβαιώσω ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Αγαπητή μου Ντίνα, αγαπητοί μου Θάνο
και Αναστασία, αγαπητέ Βάγιο. Να είστε
υπερήφανοι που είχατε ένα τέτοιο σύζυγο,
πατέρα και αδελφό. Να είστε υγιείς και δυνατοί στη ζωή σας και να είστε σίγουροι ότι
εκείνος με τις πρεσβείες της Υπεραγίας
Θεοτόκου θα βρίσκεται πάντα κοντά σας ,
ως φύλακας άγγελός σας, για να σας δίνει
δύναμη στο δύσκολο δρόμο της ζωής έτσι
όπως έκανε μέχρι εχθές.
Φίλε Θωμά, φίλε μας, καλό σου ταξίδι
και καλή αντάμωση.
Τους χαιρετισμούς μας στον Ζιώτα , τον
Κώστα, τον Στέργιο και τα άλλα τα δικά μας
τα παιδιά.
Αιωνία σου η μνήμη, αλησμόνητε συμμαθητή, συνάδελφε και φίλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΛΑΣΚΑΣ
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Α ΡΘΡΑ
Συλλυπητήρια στον
Αγαπητό Φίλο και
Συμμαθητή
Σωτήρη Βρεττάκο
Είναι άραγε ένα όνειρο η ζωή! Ίσως
γιατί όλοι οι Άνθρωποι έχουν όνειρα, οράματα και θέληση για δημιουργία και προκοπή και κυρίως οι νέοι, που βλέπουν και
έχουν μπροστά τους ανοικτό τον δρόμο
της ζωής.
Όταν όμως αυτός ο δρόμος ξαφνικά
κόβεται, εξαφανίζεται και αφήνει πίσω
του την θλίψη και τον πόνο σε όλα τα
προσφιλή του πρόσωπα, τότε είναι αδύνατο να πιστέψουμε σε αυτό το όνειρο
που μένει απραγματοποίητο για έναν νέο
Άνθρωπο.
Αγαπητέ φίλε, συμμαθητά και συνάδελφε Σωτήρη και στην ευγενέστατη σύζυγό σου Κα Μαρία, συμμετέχουμε όλοι
οι φίλοι σου στον αβάσταχτο πόνο που
προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος του αγαπημένου σας Υιού Ιωάννου σε τόσο νεαρά
ηλικία. Είναι βέβαιο ότι είχε όνειρα που
δεν πρόφτασε να πραγματοποιήσει και
αυτό είναι που δημιουργεί θλίψη και αβάσταχτο πόνο στην οικογένειά του και
στους φίλους του, αλλά και το αρνητικόν
της ζωής που δεν την χάρηκε και τον εγκατέλειψε τόσο πρόωρα και είναι μοναδική
για όλους μας.
Εκφράζουμε τα βαθιά συλλυπητήριά
μας και ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να
σας δίδει δύναμη καρτερίας και υπομονής
στον πόνο σας. Ελαφρύ να είναι το χώμα
της Πατρώας γης που σκέπασε έναν τόσο
νέον Άνθρωπο με όνειρα, που τόσο απότομα διεκόπησαν.
Αιωνία η μνήμη του!
Οι Συμμαθητές και φίλοι σου.
Δημ. Σχίζας, Κων. Ρώτας,
Στεφ. Μπίτιος, Γ. Τσίβος,
Δημ. Καμπούκος και Βασ. Μανιάς.

«Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική…» - (Οδυσσέας Ελύτης)
δηλώνει μία καθοριστική τομή η οποία έδωσε
«Μεταχειρίζομαι τη λέξη ε λ λ η ν ι κ ά, όταν
Γράφει ο
το «δικαίωμα» σε «πολιτικούς» και «ειδικούς» να
εννοώ είτε τα ελληνικά που μιλούν σήμερα οι
Ευάγγελος Γεωργούσης
επέμβουν στην λεξιλογική, συντακτική και γραμΈλληνες, είτε την ελληνική γλώσσα συνολικά
Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α
ματική δομή. «Η τομή αυτή απέκοψε τον Ελληαπό την αρχή της μέχρι σήμερα. Όταν εννοώ
Επίτιμος Διοικητής Δ.Α.Ε
νισμό από το γλωσσικό παρελθόν του, καταρτα ελληνικά άλλων εποχών τα προσδιορίζω με
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι
γώντας όχι μόνο γλωσσικούς τύπους, αλλά και
ειδικά επίθετα. Τη λέξη ν έ ο ε λ λ η ν ι κ α την
ακατάλυτες αναφορές και έννοιες. Έβλαψε την
αποφεύγω, είναι χωρίς ακρίβεια, όταν καλοκοιμετοχή στην πολιτισμική μας κληρονομιά απείρως περισσότερο από τον
τάξεις και άσχημη. Ούτε ο Άγγλος λέει νεοαγγλικά ούτε ο Γάλλος νεοElgin ή τον Fallmerayer.» Το ελληνικό Κράτος ενώ έκανε γενικευμένη
γαλλικά.»
αναφορά σε κοινούς προγόνους, την ίδια ώρα πολεμούσε επισήμως την
(Γ.Σεφέρης, Δοκιμές, 1ος Τόμος, Ίκαρος, Αθήνα 2013,σ.510-511).
Δεν υπάρχει λοιπόν Αρχαία Ελληνική γλώσσα και Νέα Ελληνική, αλλά
γλωσσική συνέχεια και εξέλιξη.
ΜΙΑ , η Ελληνική Γλώσσα. Σήμερα εμείς ομιλούμε αυτήν που δια μέσου
Και η πιο συγκλονιστική, κατά την άποψη μου, θέση του κου Πρεβελάκη
των αιώνων υπέστη την αναμενόμενη, την λογική και φυσικά αποδεκτή
περί τη γλώσσα μας: «Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαιδευτική
εξέλιξη, όπως όλες οι γλώσσες. Από την εποχή του Ομήρου, αλλά και
πολιτική, τροφοδοτημένη από ξεπερασμένα ιδεολογήματα και από μίμηση
πριν από αυτόν, η εξελικτική πορεία της γλώσσας, μας έχει φέρει μέχρι
ξένων παιδαγωγικών θεωρειών, κατεδάφισε και τα ισχνά στηρίγματα της
τις μέρες μας, πάρα πολλές λέξεις, ακριβώς ίδιες ή και χιλιάδες άλλες με
γλωσσικής παιδείας. Ακολουθώντας ασυναίσθητα το κεμαλικό πρότυπο,
σχετικά ίδια νοήματα όπως των καιρών εκείνων.
το ελληνικό κράτος κατέστησε τους πολίτες ανίκανους όχι μόνο να κοιΟμολογώ ότι οι σπουδές περί την γλώσσα δεν ήταν το «σουξέ» μου,
νωνήσουν με την κλασική σκέψη, αλλά ακόμη και να κατανοήσουν κείμενα
ούτε στο σχολείο, αλλά ούτε και μετά. Τα πράγματα άλλαξαν όταν ένας
τα οποία έχουν γραφεί μερικές δεκαετίες πριν. Αυτή η πολιτισμική
αμερικανός καθηγητής της αγγλικής γλώσσας, στο Air University των
γενοκτονία αφαιρεί από τον Ελληνισμό ένα τεράστιο όπλο, την εποχή
ΗΠΑ, κατάφερε να μου εξηγήσει ότι οι περισσότερες γλώσσες και ιδιαίτερα
ακριβώς που του χρειάζεται. Αναδεικνύει την περιορισμένη οπτική όσων
οι λεγόμενες παλαιές, όπως η δικιά μας, έχουν «μαθηματική» δομή.
θεώρησαν ότι η ελάφρυνση των μαθητών από το βάρος της κλασικής
Ακόμα περισσότερο η δική μας γλώσσα είναι από τις ελάχιστες που οι
παιδείας θα τους επέτρεπε να επενδύσουν περισσότερο χρόνο σε
λέξεις έχουν νοηματικό υπόβαθρο, σχηματίζουν «εικόνες» και έτσι έχουν
πρακτικές γνώσεις, όπως η πληροφορική. Αποδεικνύεται σήμερα ότι αντιτην λεγόμενη «γλωσσική επεκτασιμότητα». Έκανε μία ερώτηση, για να
θέτως, η γνώση της ελληνικής, της μίας και αδιαιρέτου, αποτελεί ισχυρό
μας αποδείξει την επίδραση της γλώσσας στον τρόπο σκέψης των
εφόδιο για την επαγγελματική προσαρμοστικότητα σε ένα ταχύτατα μεατόμων, σε εμένα και σε έναν Αξιωματικό της Αμερικανικής Αεροπορίας,
ταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο απαξιώνονται τάχιστα οι πρακτικές
τι σημαίνει και τι αντιλαμβανόμαστε με την λέξη: «Pentagon»; Η απάντηση
γνώσεις. Στους Φιλοσόφους και τους Ελληνιστές προστίθενται σήμερα οι
του αμερικανού ήταν ότι είναι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και απλώς
Φυσικοί και οι Μαθηματικοί για να επισημάνουν την αποφασιστική συμβολή
έτσι το λένε. Ήταν τεράστια η έκπληξη του όταν άκουσε την δική μου ερτης γνώσης της ελληνικής γλώσσας στην επιστημονική επιτυχία ως προς
μηνεία την οποία, φυσικά, η ίδια η λέξη αποδίδει (το κτίριο με τις πέντε
τις ειδικότητες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εκτός Ελλάδος Έλληνες
γωνίες).
έχουν πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη της Πληροφορικής.»
Πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο ενός έλληνα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
Η γλώσσα μας δεν είναι μόνο ένα απλό όργανο επικοινωνίας, αλλά
Pantheon-Sorbonne (Paris 1) του Κυρίου Γεωργίου-Στυλιανού Πρεβελάκη,
φορέας Πολιτισμού. Αρκετοί εξέλαβαν τη γλωσσική συρρίκνωση ως «έκμε τίτλο: «Ποίοι Είμαστε». Λέει ο εν λόγω κος Καθηγητής για την γλώσσα
φραση δημοκρατικής ισότητας» επιφέροντας πλήγματα στον ίδιο τον Πομας: «Η ελληνική γλώσσα είναι ο προφανής φορέας της πολιτισμικής μας
λιτισμό μας. Το Κράτος μας έκανε το ίδιο θεωρώντας τα «Νέα Ελληνικά»
συνέχειας. Είναι το αδιαμφισβήτητο επιχείρημα ότι διατηρούμε δεσμούς
ως αυτοτελή γλώσσα και όχι ως «γλωσσική εξέλιξη». Οι απώλειες είναι
με την Αρχαιότητα, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στην κληρονομιά των
μεγάλες από αυτές τις αντιλήψεις που βασίζονται στην εμμονή για
μεγάλων ιστορικών στιγμών του Ελληνισμού, είτε πρόκειται για τον Μέγα
‘’πολιτική καθορισμένη με τα κριτήρια του στενού εθνοκρατικού και λαϊκιΑλέξανδρο είτε για τα μνημεία, οπουδήποτε και αν έχουν ενταχθεί. Η Ορστικού προτύπου’’.
θοδοξία συνέβαλε καθοριστικά στην συνέχεια αυτή, αφ’ ενός με την διαΗ ελληνική κοινωνία, οι ελληνικές «κοινότητες», θα αντιληφθούν
τήρηση των παλαιών και τη δημιουργία νέων έργων και, αφ’ ετέρου, με
σταδιακά τις απώλειες από αυτή την πολιτική. Αυτή η «μεταρρύθμιση»
την διαρκή άσκηση του εκκλησιαστικού τελετουργικού λόγου.»
είναι θέμα δικό τους και όχι των κατά καιρούς «ειδικών», «Υπουργών», ή
Ο διαχωρισμός της γλώσσας μας σε «Αρχαία» και «Νέα», κατά τον ίδιο,
«γλωσσολόγων».

ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α

Ιστορικό 13ου Σμήνους Μεταφορών 1955 - Κορέα - 2016
Σ

τις 11 Νοεμβρίου το 1950 και ώρα 8:30, το 13ο Σμήνος Μεταφορών με 7 α/φ Dacota και 67 άνδρες εκ των οποίων οι 25 Ιπτάμενοι, απογειώθηκε απ’ την Α/Β Ελευσίνας και έβαλε πορεία προς ανατολάς. Πέταξαν πάνω από γνωστές και άγνωστες χώρες και συνάντησαν στη διαδρομή τους, παλιούς και δοξασμένους πολιτισμούς,
αλλά και απέραντες ερήμους και αφιλόξενες θάλασσες. Πρωτόγνωρα σε μέγεθος και ένταση τα καιρικά φαινόμενα που αντιμετώπισαν, αλλά δεν αναχαιτίστηκαν. Περιπετειώδεις και οι διαμονές σε
πρόχειρα καταλύμματα προκειμένου να ξεκουραστούν λίγο και να
ανεφοδιαστούν με καύσιμα. Ο καυτός ήλιος και οι τυφώνες, μια συνεχής και αφάνταστη ταλαιπωρία, όμως, οι απόγονοι του Μεγ. Αλεξάνδρου, όπως και κείνος, συνέχισαν άκαμπτοι, για να φτάσουν κάποτε στον Ινδό ποταμό. Στο ακραίο σημείο της κατάκτησης αυτού
του μεγάλου Έλληνα στρατηλάτη. Εκεί όπου δόθηκε η ευκαιρία και
σε κάποιον να παρατηρήσει χαριτολογώντας: “Συνάδελφοι, ως
γνωστόν μέχρι εδώ έφτασε ο Αλέξανδρος, για να χαρακτηρισθεί ως
Μέγας! Άραγε, εμάς που το ξεπεράσαμε, πως πρέπει να μας χαρακτηρίσουν...”!
Γέλασαν με την παρατήρηση, αλλά, στην πραγματικότητα γι’ αυτούς, από δω και πέρα θα άρχιζαν τα δύσκολα και επικίνδυνα. Ιδιαίτερα όταν μετά 21 ημέρες και 57ω και 46λ πτήσης, φτάσανε στον
προορισμό στο αεροδρόμιο Itazouki της Ιαπωνίας και την διπλανή
φλεγόμενη Κορέα. Η ημερομηνία άφιξης ήταν η 30η Νοεμβρίου του
1950 και μετά την ένταξή τους στην 21η Αμερικανική μοίρα, ούτε μια
μικρή ξεκούραση δεν τους επιφυλάχθηκε από το πολυήμερο ταξίδι
τους. Αμέσως έλαβαν την πρώτη διαταγή επιχειρήσεων, ώστε να
προετοιμαστούν για μια πολύ μεγάλη, ίσως την μεγαλύτερη επιχείρηση που ανέλαβαν σε κείνο τον αγώνα. Την διάσωση και απεγκλωβισμό από τις χαράδρες της περιοχής Hagaru-ri, βόρεια του 38ου
παραλλήλου, χιλίων και πλέον Αμερικανών πεζοναυτών. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 4 Δεκεμβρίου, με τα α/φη του 13ου Σμήνους σ’
ένα αδιάκοπο πέρα δώθε από ένα μικρό πρόχειρο αεροδρόμιο νοτίως του 38ου παραλλήλου, προς την άνω περιοχή, για την μεταφορά των εγκλωβισμένων. Το “αεροδρόμιο” της περιοχής που επιχειρούσαν, ήταν στην κυριολεξία μια στενή λωρίδα γης, ανάμεσα στις
πλαγιές της χαράδρας του Hagaru-ri και με τα εχθρικά πυρά να τους
κτυπούν ανηλεώς. Όμως, με πείσμα και αυτοπεποίθηση, μέσα από
αλλεπάλληλες διαδρομές, κατάφεραν να μεταφέρουν πρώτα τους
τραυματίες και στη συνέχεια τους πεζοναύτες, οι οποίοι πολλές φορές επιβιβάζονταν τόσοι, που ξεπερνούσαν κατά πολύ το 50% του
επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης των Dacota! Η επιχείρηση όμως
πέτυχε -κράτησε 7 ημέρες- για να λήξει στις 10 Δεκεμβρίου 1950.
Άλλη μια μεγάλη επιχείρηση, ήταν αυτή που διεξήχθη τον Γενά-

ρη, ένα μήνα μετά το Hagaru-ri, στην περιοχή του Yon-zu. Το Σμήνος
κλήθηκε να μεταφέρει καύσιμα, για χρήση υπό συμμαχικών τεθωρακισμένων που είχαν εγκλωβιστεί και ακινητοποιηθεί στην εν λόγω
περιοχή και κινδύνευαν να αφανιστούν από τα πυρά των αντιπάλων.
Δυστυχώς όμως, παρ’ όλο που ο σκοπός της επιχείρησης εστέφθη
από επιτυχία, σ’ αυτή την αποστολή το 13ο Σμήνος είχε την πρώτη
του ατυχία. Την απώλεια ενός εκ των επτά α/φών του, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα. Ένα εξ αυτών, φορτωμένο με 5.000l καύσιμα, στην προσπάθεια να πιάσει σε γλιστερό λόγω πάγου
διάδρομο,εκτράπηκε με κίνδυνο να βγει έξω, αλλά έγκαιρα και ορθά
ο κυβερνήτης του ανέσυρε το Σύστημα Προσγείωσης και το ακινητοποίησε. Αποτέλεσμα, να χρησιμοποιηθεί το πολύτιμο φορτίο του
από τα τεθωρακισμένα, αλλά προκειμένου να μην πέσει στα χέρια
των αντιπάλων λόγω αδυναμίας απογείωσής του, να πυρποληθεί!
Μία ακόμη σωστή ενέργεια, αφού το εν λόγω “αεροδρόμιο” περιήλθε στα χέρια των Βορειοκορεατών.
Όμως, οι επικίνδυνες αποστολές συνεχίστηκαν και μάλιστα με
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πτήσεως λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων. Σε μια τέτοια αποστολή, ενώ όλα τα συμμαχικά πληρώματα καθηλώθηκαν, το 13ο Σμήνος, τόλμησε! Τόλμησε πτήσεις
όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, και έδωσε την αφορμή
στους “ελεγκτές πτήσεων”, όταν κάποιος τους καλούσε για οδηγίες
με παρόμοιες συνθήκες καιρού, να λένε “αυτός θα είναι Έλληνας.
Δεν πετάει κάνενας άλλος με τέτοιο βρωμόκαιρο”!
Τέλος, πολύ δύσκολες αποστολές πρέπει να χαρακτηριστούν και
εκείνες που επιχειρούνταν προς τα νησιά Λεοπάρδαλης και Τσόντο
που ελέγχονταν από τον εχθρό.
Δυστυχώς, όμως υπήρξαν και τα χειρότερα. Στις 26 Μαΐου 1951
το Σμήνος είχε τη δεύτερη απώλεια α/φους, εν πτήσει αυτή τη φορά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με πλήρωμά τους Κυβερνήτη τον Υπγο Βάμβουκα Αναστ., Συγκυβερνήτη τον Ανθγο Μάμαλη
Νικ. και Μηχανικούς, τον Αρχισμηνία Αρτσίτα Ανδ. και Υποσμηνία Οικονομόπουλο Σπ.
Όμως, τον Αύγουστο του 1951, ήλθαν 2 νέα α/φη από την Ελλάδα και αποκαταστάθηκε και πάλι η αρχική του δύναμη.
Το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου του 1952, ο Εγος Γ. Πλειώνης παραδίδει την Διοίκηση του Σμήνους στον Επγο Φραγκογιάννη
Παν. ο οποίος τελικά, στάθηκε άτυχος.
Στις 22.12.1952, στην περιοχή του Souvon, στο αεροδρόμιο Κ-13,
α/φος του Σμήνους με Κυβερνήτη τον Διοικητή του Σμήνους, Επσγο
Φραγκογιάννη Παν. και λοιπό πλήρωμα τον Συγκυβερνήτη Υπσγο
Περακάκη Άγγ., τον Σμηνία Ελευθερίου Αλέξ. Ναυτίλο και τον Σμηνίτη Τζινάκο Γρηγ. καταστράφηκε ολοσχερώς όταν έπεσε επάνω του

στον διάδρομο απογειώσεως, ένα αμερικανικό α/φος τζετ, με αποτέλεσμα, όλοι οιεπιβαίνοντες να σκοτωθούν. Στο α/φος επέβαιναν
και 9 Αμερικανοί (6 τραυματίες, 2 Αδελφές Νοσοκόμες και ένας
Στρατιώτης Νοσοκόμος).
Το Σμήνος μπορεί να θρήνησε και δω τους Νεκρούς του, όπως και
με το ατύχημα Βαμβακά, αλλά ο αγώνας συνεχίστηκε άκαμπτος,
παρ’ όλες τις ατυχίες.
Όμως, 5 ημέρες μετά, την 27.12.1952, η ατυχία ξανακτύπησε το
Σμήνος. Αεροσκάφος με πλήρωμα τους Ανθγο Κατασαντώνη Βασ.
Κυβερνήτη, Σμγο Παπαδάκη Βασ., Συγκυβερνήτη, Επισμηνία Λάμπρου Παν., Ναυτίλο, Σμηνία Μπίλια Γεωργ., Α/Τ Αέρος και 10 επιβάτες (9 Αμερικάνοι και ένας Φιλιππινέζος), κατέπεσε, όταν σταμάτησε
ο δεξιός κινητήρας του σε ύψος 150 ποδών. Το αεροπλάνο προσέκρουσε τους παρακέιμενους του αεροδρομίου ορεινούς όγκους.
Θλιβερό αποτέλεσμα: όλοι οι επιβαίνοντες νεκροί.
Μετά από αυτό το συμβάν, η δύναμη του Σμήνους μέχρι το τέλος
των επιχειρήσεων, περί τα τέλη του Ιουλίου 1953, παρέμεινε με 5
αεροσκάφη.
Ο συνολικός χρόνος παραμονής του Σμήνους στην Κορέα ήταν 25
μήνες.
Επέστρεψε στις 23 Μαΐου 1955, μετά από 4,5 χρόνια, στο αεροδρόμιο από όπου ξεκίνησε, στην Ελευσίνα.
Απολογισμός Απωλειών
Σε σύνολο εννέα α/φων, καταστράφηκαν τα 4, ήτοι το 45% της
δύναμης και απωλέσθηκαν 12 εκλεκτοί Συνάδελφοι.
Έργο Σμήνους
Πολεμικές Αποστολές: 2.916 στην περίοδο των 31 μηνών που
παρέμεινε στην Κορέα.
Ώρες πτήσεων: 13.777 στο διάστημα των 56 μηνών που το Σμήνος ήταν εκτός Ελλάδος.
Προσφορά σε Μεταφορές: 9.243 τραυματίες, 70.568 επιβατών,
1.104.560 λίβρες διαφόρων υλικών και 17.000 λίβρες ρίψεως πυρομαχικών και διάφορων εφοδίων.
Γενικά, οι Αποστολές χαρακτηρίζονταν ως λίαν επικίνδυνες, με
πτήσεις πάνω από δύσκολες περιοχές, όπου συνεχώς βάλλονταν
από εχθρικά πυρά και όχι μόνο, αλλά και λόγω των πρωτόγνωρων
και ασυνήθιστων έντονων καιρικών φαινομένων, νύκτα και ημέρα.
Σε όλο το Προσωπικό του Σμήνους αναγνωρίστηκε εκείνη η συμβολή, ως μοναδική σε κείνο τον αγώνα, όχι μονον από την Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία, αλλά και από όλους τους Συμμάχους που
συμμετείχαν σ’ αυτόν. Κάτι που το επιβεβαιώνουν και οι αναφερόμενες Εύφημες Μνείες!
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Οδηγός για ασφαλείς και καλές διακοπές

ι καλοκαιρινοί μήνες για πολλούς αποτελούν το διάλειμμα από έναν κουραστικό και σκληρό χειμώνα.
Όμως, όπου και αν είναι κάποιος, υπάρχουν διάφοροι
κίνδυνοι και καταστάσεις οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν
τις διακοπές μας σε μια όχι και τόσο καλή ανάμνηση. Τι μπορούμε να κάνουμε με απλά μέσα και τεχνικές, και τι πρέπει να
έχουμε μαζί μας για να αντιμετωπίσουμε ψύχραιμα και αποτελεσματικά αυτά τα μικρά «ατυχήματα»;
• Άνοιξε η μύτη; Καταρχήν δεν χρειάζεται πανικός. Πρόκειται για μια εξαιρετικά συχνή κατάσταση, η οποία συνήθως δεν
οφείλεται σε σοβαρά αίτια και μπορεί τις περισσότερες φορές
να αντιμετωπιστεί, χωρίς τη βοήθεια ιατρού. Το πρώτο που
πρέπει να κάνετε είναι να ηρεμήσετε, να αναπνέεται από το
στόμα και να κλείνετε με τα δάχτυλά σας πιεστικά τα ρουθούνια σας ή και να τοποθετήσετε κρύες κομπρέσες πάνω στη μύτη σας. Αν παρόλα αυτά η αιμορραγία δεν σταματήσει, φυσήξτε δυνατά από το ρουθούνι το οποίο αιμορραγεί, για να
διώξετε τυχόν ξένα σώματα και πήγματα αίματος. Έχοντας
φτιάξει ένα βαμβάκι σε σχήμα και μέγεθος στυλό (το οποίο εμποτίζεται σε οξυζενέ), το εισάγετε όλο στο ρουθούνι, ώστε να
κλείσει ερμητικά. Η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει και η
αφαίρεση του βαμβακιού γίνεται έπειτα από έξι ώρες. Σε περίπτωση που ύστερα από ένα έως τρία λεπτά εξακολουθεί να
ρέει αίμα στη στοματική κοιλότητα, είναι απαραίτητη η ταχεία
μεταφορά στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση από εξειδικευμένο γιατρό.
• Συχνά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών αρκετοί παραπονιούνται για κράμπες. Οι κράμπες των ποδιών
προκαλούνται από τη συλλογή του γαλακτικού οξέως στους
μυς και από απώλεια αλατιού μέσω της εφίδρωσης. Τέτοιες
κράμπες εμφανίζονται ξαφνικά συνήθως μετά από μεγάλη
προσπάθεια. Ο πόνος είναι οξύς και η ξεκούραση είναι το πρώτο βήμα θεραπείας. Βαθιά αναπνοή και χαλάρωση του μυός,
δίνει θετικά αποτελέσματα. Ταμπλέτες αλατιού πρέπει, επίσης, να χορηγηθούν άμεσα.
• Είναι απίστευτο το πόσο εύκολα μπορούν να χαλάσουν οι
καλοκαιρινές διακοπές μας από απρόσμενους και απρόσκλητους επισκέπτες, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να αφήνουν τα σημάδια τους και φεύγουν. Μιλάμε βέβαια για τα τσιμπήματα από τσούχτρες, σφήκες, μέλισσες, σκορπιούς και φίδια.
• Τα τσιμπήματα από κουνούπια και σκνίπες θεωρούνται
πιο αθώα και πολύ σπάνια δημιουργούν προβλήματα.
• Αν όμως συμβεί να σας τσιμπήσει τσούχτρα κάντε τις εξής
απλές ενέργειες:
- Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια της τσούχτρας (όχι με γυμνά χέρια).
- Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες
κομπρέσες.
- Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα.
- Πάρτε κάποιο αντιισταμινικό χάπι.
- Αν τα συμπτώματα είναι έντονα και δεν υποχωρούν μετά
την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, ίσως απαιτηθεί η χορήγηση κορτιζόνης.
• Τα τσιμπήματα από σκορπιούς και τα δαγκώματα από φίδια είναι πιο σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα, και ευτυχώς,
γιατί αυτά βάζουν σε κίνδυνο την ζωή του ατόμου που δέχθηκε το τσίμπημα ή το δήγμα (δάγκωμα). Το δήγμα από δηλητηριώδες φίδι προκαλεί αμέσως ισχυρό πόνο, οίδημα και εκχύμωση στην περιοχή. Μέσα σε 15 περίπου λεπτά αρχίζει η εμφάνιση γενικών συμπτωμάτων, που περιλαμβάνουν ναυτία,
εμετό, υπόταση, αρρυθμίες, ίλιγγο, σπασμούς, παραλήρημα
και κώμα. Το μούδιασμα στο σημείο του δαγκώματος και στη
γύρω περιοχή, τη γλώσσα, το στόμα, το τριχωτό της κεφαλής
και η εμφάνιση κίτρινης όρασης είναι σημεία που δείχνουν ότι
θα επακολουθήσουν παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι πρώτες βοήθειες συνίστανται στο να ακινητοποιήσουμε το μέλος που φέρει το δήγμα, να καθαρίσουμε με άφθονο
νερό την πληγείσα περιοχή και να αφαιρέσουμε κάθε είδους
περισφίξεις. Τα γενικά τοπικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται (παγωμένα επιθέματα, αλοιφή), ενώ η χορήγηση αντιισταμινικού χαπιού θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη χορήγηση
κάποιου παυσίπονου για την αντιμετώπιση του πόνου.
Η ανάγκη για ένεση κορτιζόνης στις περιπτώσεις αυτές είναι
πιο συχνή. Τέλος, καλό θα είναι ο/η ασθενής να προσφύγει
στο πλησιέστερο οργανωμένο ιατρείο γιατί ίσως απαιτηθεί
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όταν είναι απροστάτευτο το κεφάλι. Προσβάλλει κυρίως τα
παιδιά και τους ηλικιωμένους. Χαρακτηρίζεται από ερυθρό
και ζεστό δέρμα προσώπου, έξαψη, πονοκέφαλο, ίλιγγο,
ναυτία, εμετό και ταχυκαρδία. Αντιμετωπίζεται με την κατάκλιση του ασθενούς σε δροσερό περιβάλλον, ελαφρά ανύψωση του κεφαλιού και κρύα επιθέματα στο κεφάλι και τον
αυχένα.
- Η θερμοπληξία μπορει να οφείλεται είτε στη δυσλειτουργία του μηχανισμού που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος είτε στην έντονη σωματική άσκηση σε θερμό περιβάλλον
και υγρό περιβάλλον. Ο ασθενής βρίσκεται σε σύγχυση και παθαίνει παραλήρημα, μέχρι
που χάνει τις αισθήσεις του
και την επαφή με το περιβάλλον, εμφανίζει γρήγορο
σφυγμό και ακανόνιστη αναπνοή και το δέρμα γίνεται σχεδόν σταχτί. Η αντιμετώπισή
της συνίσταται στη μεταφορά
του ασθενούς σε μέρος δροσερό. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τα ρούχα του και τυλίγουμε το κορμί του με βρεγμένες
πετσέτες ή τον τοποθετούμε
σε μπανιέρα με κρύο νερό. Αν
ο ασθενής δεν έχει χάσει τις
αισθήσεις του, πρέπει να πίνει
πολλά υγρά, (με εξαίρεση τα οινοπνευματώδη και τον καφέ)
και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
- Τα εγκαύματα από τον ήλιο είναι ιδιαίτερα συχνά καθόλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την απότομη έκθεση στον δυνατό ήλιο. Οι ενήλικες πρέπει να προστατεύουν το δέρμα του
προσώπου, που είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Αν νιώσετε
ότι το δέρμα σας αρχίζει και καίει φύγετε αμέσως από τον ήλιο
και πάτε σε σκιά. Πιείτε ένα δροσερό ποτό (όχι αλκοολούχο) ή
χυμό φρούτου. Κάντε ένα δροσερό μπάνιο στο σπίτι με ένα
ήπιο αφρόλουτρο. Αν έχουν εμφανιστεί φουσκάλες, απευθυνθείτε στον ιατρό σας. Μην εκτίθεστε στον ήλιο από τις
11.00 μέχρι τις 16.00, γιατί η επίδραση του ήλιου στο δέρμα
σας είναι πιο έντονη. Το μαύρισμα του δέρματος δεν είναι
δείγμα υγείας αλλά προσπάθεια προστασίας. Χρησιμοποιείτε
πάντα αντηλιακή κρέμα για το πρόσωπο και αντηλιακό γαλάκτωμα για το σώμα με μεγάλο δείκτη προστασίας. Εφαρμόστε
τα μισή ώρα πριν βγείτε στον ήλιο, χρησιμοποιώντας αρκετή
ποσότητα. Ανανεώστε το αντηλιακό σας κάθε δύο ώρες περίπου.
- Οι τροφικές δηλητηριάσεις είναι επίσης πολύ συνηθισμένες το καλοκαίρι. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την αλλοίωση των τροφίμων, αλλά και τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων, όπως ο σταφυλόκοκκος, η σαλμονέλα, το εντεροβακτήριο, το κλωστρίδιο και η λιστέρια, που ευθύνονται για τα περισσότερα κρούσματα δηλητηριάσεων. Η αυξημένη θερμοκρασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί τον βασικότερο προδιαθεσικό παράγοντα για την ταχεία ανάπτυξη μικροοργανισμών.

χορήγηση αντιοφικού ορού.
• Λειτουργώντας διαφορετικά, τα τσιμπούρια με τη σειρά
τους μεταδίδουν μολυσματικούς οργανισμούς. Κολλούν στο
δέρμα και μπορούν να μείνουν απαρατήρητα για ώρες. Αλλά
προκαλούν ερεθισμό, πόνο ή
μωλωπισμό. Με ένα τσιμπιδάκι πρέπει να ακινητοποιηθεί το τσιμπούρι από το κεφάλι και να βγει αργά. Μην
προσπαθήσετε να το βγάλετε με τα δάχτυλα, επειδή
μπορεί να κοπεί το κεφάλι
από το σώμα και να μείνει στο
δέρμα. Καθαρίστε το δήμγα
με οινόπνευμα ή αντισηπτικό. Αν το κεφάλι μείνει σφηνωμένο στο δέρμα, ειδοποιήστε αμέσως το γιατρό σας.
• Τα τσιμπήματα από μέλισσα ή σφήκα προκαλούν τοπική φλεγμονώδη αντίδραση
του δέρματος που είναι, αποτέλεσμα του δηλητηρίου που εισχωρεί στον οργανισμό μας με το κεντρί του εντόμου. Τοπική
ερυθρότητα, οίδημα, πόνος ή φαγούρα είναι τα κύρια συμπτώματα στο σημείο του τσιμπήματος που μπορούν να διαρκέσουν από αρκετές ώρες μέχρι αρκετές ημέρες. Ευτυχώς
στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα τσιμπήματα αυτού
του είδους δεν είναι επικίνδυνα και οι περισσότεροι από τους
ενήλικες χρειάζονται αρκετές εκατοντάδες τσιμπημάτων την
ίδια στιγμή για να κινδυνεύσουν. Τσιμπήματα, όμως, στο στόμα ή στον λαιμό μπορεί να προκαλέσουν οίδημα που δυσκολεύει την αναπνοή και γι’ αυτό θεωρούνται πιο επικίνδυνα. Η
αφαίρεση του κεντριού είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να
γίνει. Η αφαίρεση μπορεί να γίνει με τα νύχια ή με ένα τσιμπιδάκι. Προσοχή χρειάζεται να μην γίνει προσπάθεια αφαίρεσης
του κεντριού με πίεση διότι αν βγει το κεντρί προς τα έξω μπορεί να εισχωρήσει ακόμη πιο βαθιά. Τοπική χρήση ψυχρών επιθεμάτων, κορτιζονούχου αλοιφής ή και λήψη κάποιου αντιισταμινικού χαπιού θα απαιτηθούν για την ανακούφιση από τα
συμπτώματα.
Τσιμπήματα από μέλισσες, σφήκες και άλλα δηλητηριώδη
έντομα σε ορισμένα ευαίσθητα άρομα μπορεί να προκαλέσουν γενικευμένη αντίδραση γνωστή ως αναφυλαξία (διάχυτη ερυθρότητα και οίδημα σε όλο το δέρμα και μερικές φορές
οίδημα λάρυγγος και σπασμό των βρόγχων που μπορεί να
αποβούν μοιραία).
Πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να εφαρμόσουμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και να αντιμετωπίσουμε το αναφυλακτικό σοκ. Όλοι οι ασθενείς που είναι αλλεργικοί με ιστορικό σοβαρών αντιδράσεων στα τσιμπήματα
Συμπερασματικά
των εντόμων πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα κουτί
Σημαντικότατα
προβλήματα, που παρουσιάζουν έξαρση
πρώτων βοηθειών με τα εξής απαραίτητα:
κατά τη διάρκεια των διακοπών σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι
- Επινεφρίνη (αδρεναλίνη) μέσα σε σύριγγα για άμεση χρήα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τα ατυχήματα,
ση.
φροντίστε λοιπόν να λαμβάνετε πάντοτε τις απαραίτητες
- Αντισταμινικά για χορήγηση από το στόμα και ενδοφλέβια.
προφυλάξεις!
• Παρόλα αυτά ο μεγαλύτερος φόβος του καλοκαιριού έχει
Τέλος, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα περισσότερα ατυχήματα
να κάνει με το υγρό στοιχείο και είναι ο πνιγμός. Πνιγμός είναι
στις διακοπές αφορούν χρήστες μοτοσυκλέτας, οδικά ταξίδια
όλα τα ασφυκτικά φαινόμενα και οι πολύπλοκες βιομηχανικές
κατά τη νύχτα, κτανάλωση αλκοόλ και τη μη χρήση ζώνης
μεταβολές και διαταραχές που ακολουθούν την απόφραξη
ασφαλείας. Αποφύγετε λοιπόν τα δίκυκλα, την υπερβολική
των αεροφόρων οδών από βύθιση του σώματος στο νερό. Ο
χρήση οινοπνεύματος, τα νυχτερινά ταξίδια και χρησιμοποιείβασικός κανόνας της διάσωσης στο νερό είναι ότι ποτέ δεν
τε ανελλιπώς ζώνη στο αυτοκίνητο. Φροντίστε να έχετε μαζί
πρέπει να προσπαθήσουμε να σώσουμε το θύμα μέσα στο νεσας το απαραίτητο κυτίο Πρώτων Βοηθειών και...
ρό, χωρίς να έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση.
Ραντεβού στις παραλίες!!!
• Εξίσου επικίνδυνη είναι όμως, και υψηλή θερμοκρασία
του καλοκαιριού που μπορεί να
μας προκαλέσει διάφορες διαταραχές.
- Μείνετε σε δροσερά και σκιερά μέρη και αποφύγετε τους χώρους με συνωστισμό.
- Η ηλίαση εμφανίζεται συνή- Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία και μην κυκλοφορείτε κάτω από τον καυτό
θως σε άμεση και έντονη έκθεση
ήλιο, αν δεν είναι ανάγκη.
στην ηλιακή ακτινοβολία, ιδίως
- Φορέστε ρούχα σκουρόχρωμα και με πυκνή ύφανση
- Πίνετε άφθονο δροσερό ή κρύο νερό με λίγο αλάτι. Αποφύγετε τα ζαχαρούχα αναψυκτικά, τα πολλά γλυκά και τα οινοπνευματώδη.
- Τρώτε ελαφριά και μικρά γεύματα, κυρίως φρούτα και λαχανικά, και αποφύγετε τα
- Βάζετε το φαγητό στο ψυγείο το αργότερο δύο ώρες έπειτα από την ολοκλήρωση του μαλιπαρά.
γειρέματος.
- Κάντε πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλό είναι να τοποθετούν- Πλένετε καλά τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια
ται
υγρά καλύμματα στο κεφάλι και τον λαιμό για προστασία.
της προετοιμασίας του φαγητού, ιδίως όταν ετοιμάζετε κοτόπουλο, κρέας, ψάρια και αυγά.
- Μην πηγαίνετε σε μέρη όπου, εκτός από τη μεγάλη ζέστη, υπάρχει και υψηλή υγρα- Πλένετε καλά τις επιφάνειες κοπής των τροφίμων με σαπούνι και ζεστό νερό -το ίδιο και
σία.
τα σκεύη (μαχαιροπίρουνα, τηγάνια κλπ) έπειτα από κάθε χρήση.
- Η θάλασσα είναι ένα θαυμάσιο μέσο αντιμετώπισης του καύσωνα.
- Τρώτε καλομαγειρεμένα τα κρέατα και τα πουλερικά.
- Κολυμπήστε για να δροσιστείτε και όχι για να ασκηθείτε. Μείνετε στη σκιά και όχι κά- Πλένετε πολύ καλά, με τρεχούμενο νερό βρύσης, τα φρούτα και τα λαχανικά.
τω από τον καυτερό ήλιο.
- Προσέξτε τι είδους νερό πίνετε. Εάν δεν είστε σίγουροι για το νερό βρύσης στον τόπο που
- Φορέστε γυαλιά ηλίου απορροφητικά των υπεριωδών ακτίνων.
παραθερίζετε, να πίνετε εμφιαλωμένο.
- Όσοι πάσχουν από διάφορα χρόνια νοσήματα και παίρνουν φάρμακα, ας βρίσκονται
- Αποφεύγετε την κατανάλωση πάγου σε χώρους εκτός ξενοδοχείου ή σπιτιού, όταν βρίσε επικοινωνία με τον ιατρό τους (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς και νεφροπαθείς κυσκεστε σε περιοχές (εκτός ή εντός Ελλάδας) όπου το πόσιμο νερό είναι επισφαλές.
ρίως)
- Επιλέγετε που θα τρώτε, με πρώτο κριτήριο επιλογής την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Μέτρα προφύλαξης από τις τροφικές δηλητηριάσεις

Βασικές αρχές προστασίας από τον καύσωνα

