
Ε
νημερώνουμε τα μέλη μας, ότι στις
13.05.2016 δημοσιεύθηκαν οι υπ’
αριθ. 1125-1128/2016 αποφάσεις

του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις
οποίες κρίνονται ως  αντισυνταγματικές
οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014:

(α) κατά το σκέλος της μειωμένης κατά 50%
αναδρομικής επιστροφής της διαφοράς των μηνιαίων
αποδοχών από 1-8-
2012 έως 15-11-2014.

(β) κατά το σκέλος
της αναπροσαρμογής
τους για το μέλλον, σε
επίπεδα χαμηλότερα
του έτους 2012.

Με τις αποφάσεις αυ-
τές, το ανώτερο διοι-
κητικό δικαστήριο, δι-
καιώνει για άλλη μια
φορά όσους έχουν
προσφύγει, όπως η
Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας, το συντονιστικό συμβούλιο
των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, η
Πανελλήνια  Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λι-

μενικού Σώματος, η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, των
Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφέρειας Ατ-
τικής και  Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-

κης, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Ναυτικού, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών

Αεροπορίας, μεμονωμένοι στρατιωτικοί, κ.λπ.
Παράλληλα, αναγνωρίζει έμπρακτα τις ιδιαιτερό-

τητες που παρουσιάζει το
επάγγελμα των στρατιω-
τικών, οι αποδοχές των
οποίων με τις εν λόγω
αποφάσεις του ΣτΕ, θω-
ρακίζονται  πλέον και νο-
μικά.

Σε επικοινωνία που είχα-
με με το Τμήμα Καθαρο-
γραφής του ΣτΕ μας ενη-
μέρωσαν ότι συντομα θα
είναι έτοιμες οι εν λόγω
αποφάσεις, τις οποίες προ-
τιθέμεθα να παραλάβουμε
από το Τμήμα Ολομέλειας

του ΣτΕ και ακολούθως θα ενημερώσουμε τα μέλη
μας.

Η ΕΑΑΑ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις άλλες
δύο Ενώσεις προκειμένου να καθορισθούν από κοινού
οι επόμενες κινήσεις μας.
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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»

Κ. ΠαλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

Πανοσιολογιότατε Εκπρόσωπε Αρχιεπισκόπου
Αθηνών Πάσης Ελλάδος

Κύριε Αρχηγέ ΓΕΑ
Κύριε Αρχηγέ ΠΣ
Κύριε Υπαρχηγέ ΛΣ
Κύριε Υπαρχηγέ ΓΕΕΘΑ
Κύριοι Δκταί ΔΑΥ-ΔΑΕ
Κύριοι Εκπρόσωποι Αρχηγών ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ
Κύριε Εκπρόσωπε του Υπουργού Εμπορικής Ναυ-

τιλίας 
Κύριε Εκπρόσωπε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Κύριοι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ
Κύριε Δντά Δνσης Εξοπλισμών
Κύριε κοσμήτορα Σχολής Ικάρων
Σεβαστοί βετεράνοι μας 
Κυρία εκπρόσωπε της περιφερειάρχη Αττικής 
Κύριοι καθηγητές Σχολής Ικάρων 
Σεβαστοί (ε.α.) Στρατηγοί-Ναύαρχοι-Πτέραρχοι,
Κυρίες και Κύριοι: Είμαι ο Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος

Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ. Ήθελα να σας ενημε-
ρώσω ότι στην Ημερίδα είχε προσκληθεί η Aυτού
Eξοχότης Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά
λόγου ειλημμένων υποχρεώσεων δεν παρέστη.  

Σας ευχαριστούμε που με την παρουσία σας τιμάτε
την σημερινή μας Ημερίδα.

Η σημερινή εκδήλωση, όπως ήδη γνωρίζετε έχει
σκοπό να αναλύσει ένα σοβαρό θέμα και να παρου-
σιασθούν θέσεις και απόψεις επ’ αυτού.

Εμείς όλοι οι φορείς που εκπροσωπούμε το σύνολο
των εν αποστρατεία συναδέλφων που προερχόμαστε
από την Π.Α, θέλουμε να πούμε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
σε όλο αυτό το προσωπικό που παράλληλα και ταυ-
τόχρονα με την κύρια αποστολή του, προσφέρει τις
υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο 365 ημέρες
τον χρόνο και σε κάθε στιγμή του 24ώρου.

Δικαίωση
από το ΣτΕ για

μία ακόμη φορά

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΑ 

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 

για την κοινωνική 
προσφορά της Π. Αεροπορίας

στο Πολεμικό Μουσείο

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ;

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Ο Προέδρος της ΕΑΑΑ 

Απτχος (Ι) ε.α Σπύρος Καββούρης

Η Κοινωνική Προσφορά της
Πολεμικής Αεροπορίας

Το Ειρηνικό Πρόσωπο της

Αεροπορικής μας Ισχύος

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 – 
Πολεμικό Μουσείο

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

Οι Προελεύσεις των μελών 

και η σύνθεση του Δ.Σ 

της ΕΑΑΑ
σελίδα

3

Διαβούλευση επί του

Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση 

θεμάτων Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας»

σελίδα
7

Η τρομοκρατία 

του Ισλαμικού χαλιφάτου

και το χρέος 
του χριστιανικού κόσμου

σελίδα
10
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Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημο-
σίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντο-
λογία που υπαγορεύεται από τις αρχές
και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κεί-
μενα που αποστέλλονται για δημοσίευ-
ση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται

υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις,
οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα,
σε ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και
συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν
την ενότητα των μελών.

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

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες
ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφω-

να του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην
εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι τις 5

εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η οποία

εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί
το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι
συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά
η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση
αποφασίζει το Δ.Σ.. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συν-

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

Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευ-
ση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσι-
ευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡ ΟΙ  

ΣΥΝΕ Ρ ΓΑΣΙ ΑΣ

Μ Ε  ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

210-3802241, 3820271,

3820501

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

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677

e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr

EKΔΟΤΗΣ

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

Διευθύνεται από

Συντακτική Επιτροπή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ν. Βούλγαρης, Σγος ε.α.
press@eaaa.gr

6983522599 (VPN)

OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός (ΥΟΚ)

logistirio@eaaa.gr

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ

Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333

Θεσσαλονίκης

Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459

Τηλ. Λέσχης: 2310-261321
Κομοτηνής

Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191

Λάρισας

Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913

Μαγνησίας

Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522

Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,

Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182

Πάτρας

Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225

Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2

Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323

e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας

Τσιριγώτη 7 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-24623 
Fax: 22210-75666

Χανίων

Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ν.Γ. Παπαδόπουλος

Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις

E. Γιάνναρη 5, 11853  Αθήνα
Τηλ. 210-3468268

Τηλ.-Fax: 210-3467155

Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε στις
25/5/2016 και παραδόθηκε στο ταχυ-
δρομείο στις 1/6/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλα-
βής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Στην παράγραφο 13 του άρθρου 38 του νέου
ασφαλιστικού νόμου, αναφέρεται έκπτωση

50% σε όσους συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφά-
λισης, ενώ παράλληλα στο νέο ασφαλιστικό γί-
νεται αναφορά στις νέες ασφαλιστικές εισφορές
που θα κληθούν να πληρώσουν οι αυτοαπα-
σχολούμενοι, που θα είναι συναφείς με τα ει-
σοδήματα τους. Και εύλογα πάρα πολλοί συνά-
δελφοι εν ενεργεία (ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ)
και εν αποστρατεία, αναρωτιούνται για τις επι-
λογές που έχουν...

Παραθέτουμε λοιπόν κάποιες παραμέτρους,
που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ως
προς τη λήψη της τελικής αποφάσεως.

Α. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:

Κατ αρχάς ουδείς ανασφάλιστος συνταξιούχος,
δεν μπορεί να εργάζεται.

Όντως, η επίμαχη παράγραφος 13 του άρθρου
38 του ν.4387/2016,είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση,
αλλά φυσικά μόνο για όσους έχουν συμπληρώσει
πάνω από 40 έτη ασφάλισης (ως ελάχιστο αν-
τίβαρο, στο μέτρο του -60%, για όσους δηλώσουν
εργασία ως απόστρατοι), από τούδε και στο
εξής.

Με την ανωτέρω ρύθμιση, καταθέτουμε αίτηση
στον ασφαλιστικό φορέα που ανήκουμε (πρώην
ΤΣΑΥ νυν ΕΦΚΑ...), με την οποία αιτούμεθα,
λόγω συμπλήρωσης 40 συναπτών (?) ετών
ασφάλισης, να πληρώνουμε τις μισές αναλο-
γούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Αυτονόητο είναι πως, όσοι έχουν συμπληρώσει
40 έτη αμιγώς στο ΤΣΑΥ, θα υπαχθούν στο -50%
(με την προοπτική πως δεν θα προσβλέπουν σε
προσαύξηση (!) της σύνταξης τους, από τον
χρόνο αυτό και εντεύθεν) και διερευνητέο, πως
θα αντιδράσει ο φορέας, εάν υφίστανται 40 έτη
ασφάλισης ΜΟΝΟ στο Δημόσιο.

Επίσης ένα άλλο ερώτημα που γεννάται, είναι,
τι σκοπεύουν να πράξουν με όσους έχουν συμ-
πληρώσει μεικτώς, δηλαδή ασφάλιση Δημοσίου
και ΤΣΑΥ ή Ταμ. Νομικών κλπ, τα 40 αυτά έτη
(βέβαια δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, με το να
καταθέσουμε την αίτηση, έως την έκδοση της
σχετικής εγκυκλίου).

Β.ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΤΣΑΥ) 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ:

Επειδή στον ανωτέρω νόμο, ψηφίστηκαν και
αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, καλό θα
είναι να αρχίσουν πάλι, οι λογιστικοί επανα-
προσδιορισμοί των εισφορών(ατομικά για τον
καθένα) αφού πλέον θα υπολογίζονται επί του
δηλωθέντος εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, καλό θα είναι να υπενθυμί-
σουμε τις ισχύουσες διατάξεις της ήδη υφιστά-
μενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες,

όποιος συνταξιούχος επιθυμεί να εργαστεί

και το δηλώσει ως νέος (εργαζόμενος) ασφαλι-
σμένος, θα κληθεί να πληρώσει επαυξημένες
τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, κατά
50%.

Επίσης με τον νόμο 4387/2016, οι “νέοι” ερ-
γαζόμενοι συνταξιούχοι (αυτοί δηλαδή, που θα
δηλώσουν εργασία μετά τη δημοσίευσή του)
θα υποστούν, μειώσεις στη σύνταξη(ανεξαρτήτως
ηλικίας, ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη, συ-
νολικού ετησίου εισοδήματος, πολυτεκνίας ή
ωρών εργασίας) κατά 60%, επί του συνόλου
των συνταξίμων αποδοχών τους(κύρια σύνταξη
plus επικουρικές).

Για τους “παλαιούς” συνταξιούχους εργαζο-
μένους (με δήλωση εργασίας στο ΓΛΚ , έως
12/5/2016), μια επίμαχη υποπαράγραφος που
μπήκε ως προσθήκη της τελευταίας στιγμής,
αφήνει κάποια “ψήγματα” δυσερμηνειών και για
αυτόν τον λόγο ζητήσαμε, ως Σύνδεσμος, από
το Γ.Λ.Κ. και τα κόμματα του κοινοβουλίου, πε-
ραιτέρω επεξηγήσεις (αναμένεται και κατάθεση
ερώτησης στη Βουλή των Ελλήνων).

Υ.Γ. ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΘΕΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΣ (ΤΣΑΥ):
Με την υπό ίδρυση και λειτουργία του νέου

ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
σύμφωνα με το ν. 4387/2016 και αφού οι ασφα-
λιστικές εισφορές θα πληρώνονται σύμφωνα
με το ετήσιο εισόδημα που θα δηλώνεται από
τους ασφαλισμένους, πλέον ΟΛΟΙ οι εν ενεργεία
Στρατιωτικοί Ιατροί που λειτουργούν παράλληλα
και ιδιωτικό ιατρείο και δηλώνουν το εισόδημά
τους, θα είναι και ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ (τέως)
και δεν θα κληθούν να πληρώνουν έξτρα ασφα-
λιστικές εισφορές (δεν θα τύχουν βέβαια στο
μέλλον κάποιας δεύτερης συμπληρωματικής
σύνταξης).

Χρήζει περαιτέρω διερεύνησης βέβαια, το τι
θα γίνει με τις εισφορές των παλαιών (έως και
σήμερα) ασφαλισμένων στο ΤΣΑΥ , που θα δι-
καιούνται συμπληρωματική σύνταξη, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις του ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού τους καθεστώτος.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ:
Άρθρο 20, παράγραφος 6: «Ειδικά, για τα πρό-

σωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση

πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δια-

τηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν

οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999,

όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3863/2010, και

ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του πα-

ρόντος.»

Μετά μεγάλης μας εκπλήξεως και υπέρμετρης
καθυστερήσεως, ενημερωθήκαμε πως, στο άρ-
θρο 20 του νέου ασφαλιστικού, έτσι όπως είναι
αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής
(και το οποίο έχει αλλάξει πολλές φορές έως
σήμερα) προστέθηκε μια υποπαράγραφος στην
1η παράγραφο, που μνημονεύει παλαιότερο
νομοθετικό πλαίσιο, προφανώς, με σκοπό να
καταδείξει την εξαίρεση των συνταξιούχων που
ήδη εργάζονται, αλλά :

Το άρθρο 36 του ν.2676/99, που αναγράφεται
δεν είναι το ορθόν. Το άρθρο που αναφέρεται
στην εργασία των συνταξιούχων στο συγκεκρι-
μένο νόμο, είναι το 63 (αναριθμητισμός?)

Ο νόμος 3863/2010 που αναγράφεται αφορά
αποκλειστικά στους εργαζόμενους συνταξιούχους
του ιδιωτικού τομέα.

Ο αντίστοιχος νόμος για τους συνταξιούχους
του Δημοσίου και κατ επέκταση και για  τους
αποστράτους, είναι ο 3865/2010, όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4151/2013
(άρθρο 4).

Η επόμενη παράγραφος (7) του συγκεκριμένου
άρθρου, προφανώς επειδή παρέμεινε αναλλοί-
ωτη, από την πρώτη της μορφή, δεν ξεδιαλύνει
περισσότερο την ερμηνεία....

Παρακάτω η προγενέστερη μορφή των πα-
ραγράφων: 

«6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν

εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή

θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη

ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν, καθώς

και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 4.

7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του

νόμου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νο-

μοθεσίας του Δημοσίου, που αφορούν την απα-

σχόληση των συνταξιούχων, γενικά, δεν έχουν

εφαρμογή για τα πρόσωπα της προηγούμενης

παραγράφου.»

Ευελπιστούμε πως η αρμόδια Διεύθυνση τιου
ΓΛΚ, που θα επιληφθεί του θέματος και θα εκ-
δώσει την οικεία ερμηνευτική εγκύκλιο, θα λάβει
σοβαρά υπόψη της, τις ανωτέρω αιτιάσεις και
θα προβεί στην ορθή ερμηνεία (σύμφωνα και
με την οικεία αιτιολογική έκθεση καθώς και κα-
ταγραφή μέσω αυτής, των σωστών, κατευθυν-
τηρίων οδηγιών.

Γιάννης Αντωνιάδης 
Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α

Πρόεδρος ΣΑ-ΣΣΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Υπεύθυνος Λέσχης ΕΑΑA
είναι ο Aσμχος ε.α. 
Σπυρίδων Καλλούς 

(Εκτός Δ.Σ. Εθελοντική συμμετοχή)

Νέο Ασφαλιστικό & Εισφορές (ΤΣΑΥ-Ταμ. Νομικών κλπ) – 
Απασχόληση Συνταξιούχων

Αγαπητοί 104ρηδες ιπτάμενοι και τεχνικοί
όλων των ειδικοτήτων.

Όπως γνωρίζετε κάθε δύο χρόνια οργανώ-
νουμε την συνάντησή μας στο ΘΑΑ Ζούμπερι,
για να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη βρα-
διά και να ξαναζωντανέψουμε τις μνήμες μας
που είναι τόσο πολλές και τόσο όμορφες.

Εφέτες, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών

της παρούσης συγκυρίας, προς το παρόν δεν
μπορούμε να οργανώσουμε αυτήν την εκδή-
λωση, γι’ αυτό την αναβάλουμε για το μέλ-
λον που οι συνθήκες θα μας το επιτρέψουν.

Εκπροσωπώντας την οργανωτική ομάδα
της εκδήλωσης, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.

Ξαρχουλάκος Στυλιανός
Απτός ε.α.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το 10ο αντάμωμα 

των αεροπόρων Ναυπακτίας
Για δέκατη συνεχή

χρονιά, πραγματο-
ποιήθηκε και φέτος
το ετήσιο Αντάμωμα
των αεροπόρων
Ναυπακτίας, ανήμε-
ρα της Μεγάλης Πα-
ρασκευής, στο μα-
γευτικό Γρίμποβο
της Ναυπάκτου. 

Η εκδήλωση έχει
ξεχωριστή σημασία,
γιατί, πέραν των άλ-
λων,  διακρίνεται
από αρμονικό, συ-
ναδελφικό πνεύμα, ανεξαρτήτως βαθμών και σχολών προέλευσης. 

Αποτελεί δε ξεχωριστής σημασίας γεγονός για μια μικρή περιφερειακή πόλη,
όπως είναι η πανέμορφη Ναύπακτος,  με λίαν ευμενή σχόλια από την τοπική
κοινωνία και με άριστες αντανακλάσεις στην Πολεμική Αεροπορία, για την οποία ο
Ελληνικός λαός τρέφει μεγάλη αγάπη και αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια. 

Το Φετινό αντάμωμα τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Πα-
ναγιώτης (Τάκης) Λουκόπουλος, ο Βουλευτής της Ν.Δ. Αιτ/νίας Κωνσταντίνος Κα-
ραγκούνης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπακτίας Κωνσταντίνος (Ντίνος) Τσου-
καλάς

Το «παρών» στην χαρούμενη μέθεξη έδωσαν οι :
Γεώργιος Φουσέκης, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Λεωνίδας Γούπιος, Ιωάννης

Σφήκας, Αλέξανδρος Παπαπασχάλης (γαμπρός της Ναυπάκτου), Βασίλειος Μπαρμ-
παγιάννης, Θωμάς Κοτρωνιάς, Νικόλαος Ρούμπας, Θεόδωρος Μπέκος, Γεώργιος
Λαουρδέκης, Σταύρος Σύψας, Δημήτριος Σακελλάρης, Γεώργιος Ντάλας,  Δημήτριος
Σατλάνης, Χρήστος Λάππας, Κωνσταντίνος Ευθυμιόπουλος, Νικόλαος Παπασάββας,
Παναγιώτης (Τάκης) Τριανταφύλλου, Παναγιώτης Σφήκας, Ανδρέας Μελίστας, Κων-
σταντίνος Κατσάμπας, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Ανδρέας Ντουρακόπουλος,
Ηλίας Δημητρόπουλος, Βασίλειος Σταυρόπουλος, Βασίλειος Διαμαντόπουλος, Δη-
μήτριος Βελής, Γεώργιος Μπαλωμένος, Βασίλειος Νασόπουλος, Ιωάννης Ζαχαράκης
(Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ Πατρών), Παναγιώτης Καραγεώργος, Ιωάννης Μπουτόπουλος,
Νικόλαος Πατούχας, Νικόλαος Δημητρόπουλος, Αθανάσιος Σκιντζής και οι ενεργεία
Αξιωματικοί Βασίλειος Κ. Κατσάμπας (ΣΜΑ), Επαμεινώνδας Τσάτσος και Δημήτριος
Γ. Κωνσταντόπουλος. 

Εκτεταμένο ρεπορτάζ με σχετικές δηλώσεις είχε εβδομαδιαία εφημερίδα της
Ναυπάκτου. 

Αγαπητέ Κύριε Λιούτα, 
σε ευχαριστώ που ασχολήθηκες ουσιαστικά

και σε έκταση με το άρθρο μου που δημο-
σίευσε η ΗτΑ στο φύλλο 535 (σελίδα 10).
Φαίνεται ότι σου έδωσε μία καλή αφορμή
για να καταθέσεις τις απόψεις σου, οι οποίες
δημοσιεύτηκαν στην ΗτΑ φύλλο 537 (σελίδα
1 & 4), σχετικά με το θέμα που σας (σε;)
απασχολεί περί της σύνθεσης του Δ.Σ της
ΕΑΑΑ. 

Αν δεν κάνω λάθος σε αρκετές από τις
απόψεις μου συμφωνείς και με κάποιες δια-
φωνείς. Η επιχειρηματολογία σου όμως για
να στηρίξεις την διαφωνία σου, να μου επι-
τρέψεις μία καλοπροαίρετη κριτική, δεν είναι
ισχυρή σε αρκετά σημεία.

Ενώ δέχεσαι ότι οι προκαλούντες τα προ-
βλήματα στην λειτουργία της Ένωσης είναι
άτομα ανεξαρτήτως προελεύσεως, δηλαδή
μειοψηφίες, ασχολείσαι με αυτά καθιστώντας
τα κυρίαρχο θέμα. Στην θεωρεία της Επικοι-
νωνίας αυτό λέγεται «κακή γενίκευση». Το
ίδιο κάνεις όταν λες ότι «…δεν βρέθηκε

ούτε ένας…». Μας ακυρώνεις όλους, από
όλες τις προελεύσεις, που με την στάση
μας, κυρίως, στην αεροπορική μας ζωή
εφαρμόσαμε τις σωστές αρχές Διοίκησης
και Ηγεσίας. Μερικοί τις δίδαξαν κιόλας.

Το άλλο σημείο που θέλω να παρατηρήσω
από το κείμενο σου είναι ότι δεν δίνεις
σχετική βαρύτητα στο γεγονός ότι η ΕΑΑΑ
είναι μία ένωση και όχι σύλλογος ή σύνδε-
σμος, την οποία έχει ιδρύσει το Κράτος
(ΥΠΕΘΑ) και είναι υπό καθεστώς δημοσίου
δικαίου και όχι ιδιωτικού, όπως ο ΣΑΣ και ο
ΣΑΣΙ ,για παράδειγμα. Θεωρείς αντιδημο-
κρατικό τον νόμο που τις ίδρυσε όλες τις
Ενώσεις επειδή εκδόθηκε την εποχή της
χούντας των Συνταγματαρχών ή επειδή το
περιεχόμενο του είναι ανάλογο; Αυτό δεν
το διευκρινίζεις. Γιατί αν η θέση σου αναφέ-

ρεται στο περιεχόμενο τότε θα πρέπει έτσι
να χαρακτηρίσουμε και όλο το νομικό πλαίσιο
πάνω στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία
όλων των Ε.Δ στις Δημοκρατίες Δυτικού τύ-
που. Θα μας βοηθούσε όλους στην σκέψη
μας αν γνωρίζαμε την ανάγκη(ες) που οδή-
γησαν το τότε ΥΠΕΘΑ να ιδρύσει τις Ενώσεις
στην θέση κάποιων προϋπαρχόντων από
παλαιά σχετικών φορέων και το σημερινό
που τις διατηρεί, εγγράφοντας όλους υπο-
χρεωτικά τους αποστράτους σε αυτές. Πάν-
τως όχι για να μας ασκήσουν στην εφαρμογή
δημοκρατικών διαδικασιών εκλογής Δ.Σ, στη
βάση της απόλυτης ισχύος της πλειοψηφίας,
μηδενίζοντας τις μειοψηφίες η προστασία
των οποίων είναι ισχυρή δημοκρατική λει-
τουργία.

Για να ευθυμήσουμε και λίγο να σου αντι-
στρέψω το ερώτημα, παράδειγμα, του Κυρίου
Σπηλιωτόπουλου; Κατά την λογική προσέγ-
γιση που κάνεις, άνετα θα μπορούσε ο εν
λόγω συνάδελφος να γίνει Αρχηγός ΓΕΑ,
αφού έγινε ΥΠΕΘΑ;

Για να μη κουράζω γράφοντας πολλά,
δεν αντιδικώ μαζί σου, απλώς παραθέτω
τις απόψεις μου για το θέμα που σε απα-
σχόλησε και που αιτία ήμουν εγώ με το
σχετικό άρθρο μου. Γνωρίζω και τις προθέσεις
σου, αλλά και την δουλειά που κάνεις στο
Παράρτημα που είσαι Πρόεδρος. Θέλεις να
βλέπεις την ΕΑΑΑ να λειτουργεί σωστά, συ-
ναδελφικά και φυσικά αποτελεσματικά. Είμαι
βέβαιος ότι συμφωνείς μαζί μου ότι το Κύρος
των ατόμων, αλλά και κάθε συλλογικού
φορέα, δεν απονέμεται, αλλά Κατακτάται.
Η λαϊκή σοφία το λέει χαρακτηριστικά : «Τα

ράσα δεν κάνουν τον παπά»
Με Εκτίμηση

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

Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι

Ο κ. Αριστοτέλης Καραμπέτσος του
Δημητρίου Επισμηναγός ε.α. της Πολε-
μικής Αεροπορίας της 18α (ΣΤΥΑ) και με
ΑΣΜΑ 14656 όταν αποστρατεύτηκε ερ-
γάστηκε πάρα πολύ σκληρά με αποτέ-
λεσμα να εφεύρει δύο καινοτόμα οικο-
λογικά συστήματα παραγωγής πάρα
πολύ ηλεκτρικού ρεύματος (μεγαβάτ)
τα οποία κατέθεσε στον Οργανισμό Βιο-
μηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). 

Στη συνέχεια ο ΟΒΙ έκανε έρευνα
ηλεκτρονικά σε όλο το κόσμο προκει-
μένου να διαπιστώσει εάν και κάποιος
άλλος τα εφηύρε πρώτος και στη συ-
νέχεια του απένειμε δύο διπλώματα
ευρεσιτεχνίας το Δ.Ε. (1007601) και το
Δ.Ε.(1008289) για να έχει το δικαίωμα
να εκμεταλλευτεί τις εφευρέσεις του
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ο προαναφερόμενος μόλις πήρε τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ
υπέβαλε την αριθ, πρωτ. 1175316/14-
11-2013 αίτηση προς το Υπουργείο Οι-
κονομικών Δ/νση Εθνικών Κληροδοτη-
μάτων με την οποία επιτρέπει στο Δη-
μόσιο να εκμεταλλευτεί τις εφευρέσεις
του και ανέφερε εγγράφως ότι δεν επι-
θυμεί τα μεγάλα ποσοστά που δικαιούται
σαν εφευρέτης ήτοι το 60% από τα
κέρδη του τα οποία δωρίζει στο δημό-
σιο.

Οι δύο προαναφερόμενες εφευρέσεις
ανήκουν στο τομέα των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) είναι αθόρυβες
έχουν απεριόριστο χρόνο ζωής και είναι
δυνατόν να τοποθετηθούν οπουδήποτε. 

Σημειωτέων ότι η μια από τις προ-
αναφερόμενες εφευρέσεις με αριθμό
διπλώματος ευρεσιτεχνίας Δ.Ε (1007601)
είναι αυτό που όπως αναγράφεται στο
επίτομο εγκυκλοπαιδικό λεξικό της Πά-
πυρος Λαρούς ήταν το ανέφικτο όνειρο
όλων των εφευρετών επί αιώνες ήτοι
το perpetual motion machine: 1ου εί-
δους αεικίνητη μηχανή που λειτουργεί 

ασταμάτητα και παράγει πάρα πολύ
ηλεκτρικό ρεύμα (μεγαβάτ) με την ισχύ
της βαρύτητας που είναι ανεξάντλητη
και υπάρχει παντού στο σύμπαν και
κατά I.P.C (INTERNATIONALPATENT CLAS-
SIFICATION) της διεθνούς ταξινόμησης
για εφευρέσεις της αποδόθηκαν οι κω-
δικοί FO3G3/02 και F03G7/10 νόμος
2418 «Κύρωση του Διακανονισμού του
Στρασβούργου που αφορά τη Διεθνή
Ταξινόμηση των Διπλωμάτων Ευρεσι-
τεχνίας».

Η άλλη εφεύρεση με αριθμό ΔΕ
1008289 είναι αυτοκινούμενο καινοτόμο
οικολογικό σύστημα παραγωγής πάρα
πολύ ηλεκτρικού ρεύματος (μεγαβάτ)
και είναι δυνατόν να τοποθετηθεί οπου-
δήποτε. 

Αριστοτέλης Καραμπέτσος
Επισμηναγός ε.α.

•Από τον κ. Κατζαγιαννάκη Ιωάννη, 50 Ευρώ, ως δωρεά, στη μνήμη της συζύγου
του, Σοφίας Κατζαγιαννάκη.
•Από την κ. Ανδρέου Βαρβάρα, 50 Ευρώ, ως δωρεά, στη μνήμη του συζύγου της,
Ασμχου ε.α. Δημητρίου Ανδρέου.
•Από την κ. Οικονομάκη  Κονράτα - Βιεσλάβα, 50 Ευρώ, ως δωρεά,  στη μνήμη
του συζύγου της, Οικονομάκη Παρασκευά.

Ο ποιητής
Μόνος με συντροφιά σου, την ποίηση γράφεις,
στου μυαλού σου την έμπνευσηεσύ ψάχνεις,
μέσα σου πόσες φορές αναρωτιέσαι τι κάνεις;

Αν στης γραφής το μόχθο, το χρόνο σου χάνεις.

Φτωχές ποιητή θέλω κι ας κλάψεις, να συνεχίσεις,
το ξέρω δεν έχεις τίποτα, απ’ την ποίηση να κερδίσεις

η ζωή σου μαζί της όμως διάβηκε, πως να μην αγαπήσεις.

Η χαρά της δημιουργίας τώρα σε περιβάλλει,
ποθείς της γραφής σου αναγνώριση να προβάλλει

ηθική ανταμοιβή, η μόνη να παίρνεις και πάλι.

Αγνέ ποιητή των στεναγμών σου, με πληγώνουν,
των διαδρομών σου οι δυσκολίες ανταμώνουν,

για μένα ειν’ γνώριμες, τις ζω, τις βιώνω,
της ψυχής σου ο πόνος, μ’ αγγίζει ματώνω.

Το συναίσθημα πρωταρχικό δυνατό ωραίο,
κυριεύει το είναι σου, ωθεί σ’ ότι σπουδαίο

της γραφής σου αστείρευτο, να αναβλύζει πηγαίο.

Μόνος αφημένος στις σκέψεις σου, που ταξιδεύεις;
της ποίησης σκόρπιες ιδέες, των στίχων γυρεύεις,

φτωχές ποιητή, στη λύτρωση της ψυχής σου στοχεύεις,
η δύναμή σου να οδηγεί σ’ οράματα, όσο ζεις όσο αναπνέεις.

Κωνσταντίνα Κότση
Μέλος της Ε.Λ.Ο.Σ.Υ.Λ.

Παγκόσμια επιτυχία 
και δωρεά στο δημόσιο

Οι Προελεύσεις των μελών 

και η σύνθεση του Δ.Σ της ΕΑΑΑ

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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Η Κοινωνική Προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας

Το Ειρηνικό Πρόσωπο της Αεροπορικής μας Ισχύος
Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 – Πολεμικό Μουσείο

E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με εξαιρετική επιτυχία, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα
16/5, στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, η προγραμματισθείσα

Ημερίδα για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟ-
ΠΟΡΙΑΣ. 

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από μια ιδέα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ, που ζήτησε και διασφάλισε τη
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αυτής από όλα τα σωματεία
των αποφοίτων των Παραγωγικών Σχολών της ΠΑ, καθώς και
του ΣΑ/ΣΣΑΣ και του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, και με τη σύμπραξη της ΕΑΑΑ,
η οποία εκπροσωπεί φυσικά και το σύνολο των εν αποστρατεία
στελεχών της ΠΑ. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος
του κ. ΑΝΥΕΘΑ, κ. Οδυσσέας Καμπόλης, ο εκπρόσωπος του
Αρχιεπισκόπου, Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, ο Υ/ΓΕΕΘΑ Απτχος
(Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος που εκπροσώπησε και τον κ.
Α/ΓΕΕΘΑ, ο Δντης Αεροπορίας Στρατού που εκπροσώπησε
τον Α/ΓΕΣ, η εκπρόσωπος της Περιφερειάρχης Αττικής, Περιφ.
Σύμβουλος Διεθνών θεμάτων, κα Κατερίνα Παλιού, ο πρόεδρος
της ΕΑΑΣ, μέλη των ΔΣ της ΑΑΚΕ και του ΣΕΕΘΑ, καθώς και
πολλά μέλη και προσκεκλημένοι των συνδιοργανωτών. 

Από τους συν-τιμώμενους φορείς παρέστησαν, για το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα ο Αρχηγός του Αντιστράτηγος Ιωάννης Κα-
ρατζιάς, για το Λιμενικό Σώμα ο Β΄ Υπαρχηγός Αντιναύαρχος
Γεώργιος Μπαρκατσάς (εκπροσώπησε και τον Υπουργό κ.
Δρίτσα) και για το ΕΚΑΒ ο Πρόεδρός του κ. Κωνσταντίνος Κα-
ρακατσιανόπουλος. 

Από πλευράς ΠΑ, πέρα του Αρχηγού ΓΕΑ Απτχου(Ι) Χρήστου
Βαΐτση, παραβρέθηκαν ο ΓΕ/ΓΕΑ, Απτχος (ΜΑ) Χριστόφορος
Σμυρλής, ο Δκτης ΔΑΥ Υπτχος (Ι) Συμεών Αστρεινίδης, ο Δκτης
ΔΑΕ Υπτχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος, ο Υ/ΓΕΑ Υπτχος (Ι) Αντώνης
Αθανασίου, ο ΔΑΚ/ΓΕΑ Υπτχος (Ι) Νίκος Χριστόπουλος, ο
ΔΓΚ/ΓΕΑ Υπτχος(ΜΑ) Γεώργιος Αλεξανδρής, ο Δκτης της ΣΙ
Υπτχος (Ι) Θωμάς Χατζηαθανασίου μαζί με τον Κοσμήτορα κ.
Πέτρο Κωτσιόπουλο και τον Υπδκτη Ταξχο (Ι) Παντελή, ο
ΔΥΓ/ΓΕΑ Υπτχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης και ο Δκτης του 251
ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου, ο Δκτης της 112
ΠΜ Ταξχος (Ι) Φώτης Τζάλας …… καθώς και μεγάλος αριθμός

ανώτατων και ανώτερων Αξκων 
Ιδιαίτερη τιμή επίσης, η παρουσία των Επιτίμων Α/ΓΕΑ,

Πτεράρχων(Ι) κκ Δ. Αποστολάκη, Γ.
Αντωνετσή, Δ. Λυτζεράκου, Π. Πα-
πανικολάου και Γ. Αυλωνίτη, καθώς
και του βετεράνου του Β’ΠΠ Ταξχου(Ι)
Βύρωνα Σαχαρίδη της 9ης σειράς ΣΑ. 

Η Ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό
του Προέδρου της ΕΑΑΑ Απτχου (Ι)
Σπύρου Καββούρη, ο οποίος καλω-
σόρισε και ευχαρίστησε όλους τους
προσκεκλημένους για την παρουσία
τους, χαιρέτησε την πρωτοβουλία
του ΣΑΣΙ και τη συλλογική προσπάθεια
όλων των συνδιοργανωτών και συν-
τελεστών της Ημερίδας, και πέρασε
τον λόγο στον συντονιστή του πάνελ,
Αρχιπλοίαρχο (Ο) ε.α. Ιωάννη Αντω-
νιάδη, Πρόεδρο του ΣΑ/ΣΣΑΣ. 

Μετά από μια περιεκτική εισαγωγή
και ένα σύντομο VIDEO, σχετικά με
τις αποστολές κοινωνικού περιεχο-
μένου της ΠΑ, ο κ. Αντωνιάδης έδωσε
τον λόγο στον πρώτο ομιλητή, τον
Υπτχο (Ι) ε.α. Π-Β ΠΑΠΑΔΑΚΗ. 

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Παπαδά-
κης, κατάφερε να μας μεταφέρει με
εξαιρετικά “ντοκιουμενταρισμένο”
τρόπο (φωτος & φιλμς εποχής), στις
πρώτες αποστολές κοινωνικού πε-
ριεχομένου της ΠΑ, ξεκινώντας με
την εκστρατεία καταπολέμησης της
ελονοσίας με αφη STEARMAN και C-
47 DACOTA, την δεκαετία του ΄40.
Συνέχισε καλύπτοντας όλη την προ-
σφορά των αφων DACOTA, ακόμη και
στην μακρινή ΚΟΡΕΑ και στο ΚΟΝΓΚΟ,
ενώ θυμήθηκε ακόμη και την απο-
στολή μεταφοράς ανθρωπιστικής
βοήθειας στο ΑΜΜΑΝ με αφη NO-
RATLAS. Δεν παρέλειψε επίσης να πε-
ριγράψει και να τονίσει τον σημαντικό
ρόλο που έπαιξε η άφιξη των πρώτων
Ε/Π UH-19D Sikorsky στις αποστολές
Έρευνας-Διάσωσης καθώς και στις
Αεροδιακομιδές, ενώ τελειώνοντας
αναφέρθηκε και στη συμβολή της
359 ΜΑΕΔΥ στην αεροπυρόσβεση και
στις αποστολές αεροψεκασμών για
την γεωργική ανάπτυξη της χώρας. 

Αναμφισβήτητα, μια εξαιρετική ιστο-
ρική διαδρομή που συγκίνησε, ιδιαί-
τερα όταν μέσα από μικρά VIDEO παρουσιάστηκε εικόνα και
ήχος από την διαχρονική κοινωνική προσφορά των παλαιότερων
στελεχών της ΠΑ. 

Δεύτερος ομιλητής ο Απτχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Καλαμάτας.

Κάλυψε την πιο πρόσφατη ιστορία των αποστολών κοινωνικού
περιεχομένου, μέχρι και σήμερα, εστιάζοντας κυρίως στις
αποστολές ΑΕΡΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΔΙΑΣΩΣΗΣ και ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 

Πέραν των γενικότερων αναφορών και της παράθεσης
στοιχείων, ο ομιλητής αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα των
αποστολών αυτών, όπου, πέρα των δύσκολων συνθηκών
κατά τις οποίες πολλές φορές εκτελούνται, αναμιγνύονται

ή/και συγκρούονται αίσθημα καθήκον-
τος, ανθρώπινα συναισθήματα-ευαι-
σθησίες και περιορισμοί της αποστολής,
δημιουργώντας δύσκολες καταστάσεις
και κινδύνους ατυχημάτων. 

Κλείνοντας έκανε μια συγκινητική
αναφορά για τους πεσόντες στα πλαίσια
των αποστολών κοινωνικής προσφοράς,
ενώ εντυπωσιακό ήταν και το τελικό
VIDEO της παρουσίασης με αποστολές
διάσωσης από Ε/Π SUPER PUMA της
384M, σε ακραίες καιρικές συνθήκες,
ημέρα & νύκτα. 

Τις κυριότερες δράσεις και αποστολές
κοινωνικού περιεχομένου της ΠΑ, πέρα
των εναέριων εφαρμογών, ανέπτυξε
σε μια περιεχτική ομιλία ο Απτχος
(ΜΗ)ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος.
Αρχικά εστίασε στη μεγάλη προσφορά
της ΠΑ στην Πολιτική Σχεδίαση για αν-
τιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επ’ ωφε-
λεία του κοινωνικού συνόλου και σε
πολυεθνικές επιχειρήσεις και αποστολές
ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και στις
μεγάλες δυνατότητες της Κινητής Ομά-
δας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟ-
ΜΑΚ) της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών
Υποδομών. 

Αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις της
Κινητής Ομάδας Συντήρησης Θαλάσσιων
και Υποβρύχιων Εγκαταστάσεων (ΚΟ-
ΣΥΘΕ), για την αποφυγή περιβαλλοντικής
ρύπανσης στις ακτές των μονάδων της
ΠΑ αλλά και των ευρύτερων περιοχών,
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
στο σημαντικό έργο της Μοίρας Κατα-
σκευής Ασφαλτικών, Οδοποιίας και Χω-
ματουργικών Έργων (ΜΚΑΟΧΕ), που ως
συνιστώσα δύναμη της νεοσυσταθείσας
Διακλαδικής Δύναμης Έργων Ειδικού
Σκοπού, τη «ΔΙΔΕΡΓΩΝ», αναλαμβάνει
χωματουργικά έργα προς όφελος Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ
των οποίων η διάνοιξη αντιπυρικών ζω-
νών και οι εκχιονισμοί. Τέλος τόνισε τη
μεγάλη συμβολή της ΠΑ στην επίλυση
των τεράστιων προκλήσεων του προ-
σφυγικού-μεταναστευτικού προβλήμα-
τος, ενώ για φινάλε αναφέρθηκε και
στις κοινωνικές δράσεις της Μπάντας

της ΠΑ που προσφέρει στιγμές χαράς σε πολλές εκδηλώσεις
κοινωνικών φορέων και ιδρυμάτων. 

Η επόμενη ομιλία αφορούσε στην προσφορά της ΠΑ στον
υγειονομικό τομέα. Ο Ασμχος (ΥΙ) Νικόλαος Κυριακόπουλος

Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το μέγεθος αυτού
του έργου, την ανθρωπιστική του αξία, αλλά και την
αποτελεσματικότητα που μέχρι σήμερα έχει να επι-
δείξει όλο αυτό το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Θέλουμε να σας κάνουμε κοινωνούς αυτής της
μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται από αν-
θρώπους για ανθρώπους.

Με λίγα λόγια επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μια
ευκαιρία για να αποδώσουμε, όλοι μαζί αν συμφωνείτε,
μία ηθική αμοιβή σε όλους αυτούς που με κίνδυνο
της ζωής τους μας φροντίζουν. Φροντίζουν όλους
όσους βρεθούν σε ανάγκη εντός των ορίων ευθύνης
του ελληνικού κράτους, ανεξαρτήτως καταγωγής,
προέλευσης, εθνικότητας και θρησκείας.

Μία ηθική αμοιβή, ένα Μπράβο, που είναι η τροφή
της ψυχής, κατά τους ειδικούς σε αυτούς που κάθε
μέρα πιστοποιούν ότι η χώρα μας, παρά τις οικονομικές
δυσκολίες που περνά, ανταποκρίνεται στις διεθνείς
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

Η Σημερινή μας προσπάθεια εστιάζει την παρουσίαση
των στοιχείων αυτής της προσφοράς που γίνεται με
φορέα την Π.Α. Σε αυτή την δράση, όπως γνωρίζετε,
υπάρχει συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό από
το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα και από το ΕΚΑΒ.

Η τελική αποτελεσματικότητα  της κοινωνικής προ-
σφοράς της Π.Α, που θα μας παρουσιάσουν έμπειροι
συνάδελφοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία. Είναι
το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μας
κάνετε και να δώσω τον λόγο στον Συντονιστή της
παρουσίασης  της παρουσιάσεως των δεδομένων
της σημερινής Ημερίδας Αρχιπλοίαρχο ε.α κύριο  Ι.
Αντωνιάδη. 

Ευχαριστώ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΑ 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Γράφει ο
Ιωάννης Βυζάντιος

Απτχος (Ι) ε.α.

ΗΜΕΡΙΔΑ
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Κύριοι Αρχηγοί, Κύριε Υπαρχηγέ του
Λιμενικού, Κυρίες και Κύριοι,

Να σας καλωσορίσω με την σειρά
μου στην εκδήλωση μας και να σας
ευχαριστήσω για την τιμή που μας
κάνετε με την παρουσία σας.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Αποφοίτων
Σ.Ι μπορεί να είναι ο υπεύθυνος της
ιδέας της σημερινής εκδήλωσης, αλλά
αυτή υλοποιήθηκε επειδή αγκαλιά-
στηκε από όλους τους άλλους Προ-
έδρους και Δ.Σ όλων των Φορέων
που εκπροσωπούμε τους αποστρά-
τους συναδέλφους, εκ της Π.Α προ-
ερχομένους. Τους ευχαριστώ όλους
με πρώτη την Ένωση μας. Την Ένωση
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω
μία επισήμανση. Το όποιο έργο επιτελούν οι φορείς των εν αποστρατεία συνα-
δέλφων, βασίζεται στον εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά, χωρίς
κανένα ανταποδοτικό όφελος. Χωρίς να ισοπεδώνουμε τον σεβασμό ο ένας
προς τον άλλον, δεν λειτουργούμε στη βάση της αρχαιότητος και των βαθμών,
αλλά στη βάση της συναδελφικότητας και της θέλησης για προσφορά.

Από τη θέση του υπεύθυνου της οργάνωσης Ευχαριστώ όσους διέθεσαν
κόπο, χρόνο και όχι μόνο, για να υλοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. Επίσης επιτρέψτε
μου να ευχαριστήσω τον Κύριο Αρχηγό του Γ.Ε.Α, που για μία ακόμα φορά μας
παρείχε όποια βοήθεια του ζητήσαμε, ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς, όπως αυτόν
της υγειονομικής κάλυψης της εκδήλωσης. Ακόμα είναι υποχρέωση μας να ευ-
χαριστήσουμε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ του Πολεμικού Μουσείου, αλλά ιδιαίτερα
τον αρμόδιο υπάλληλο αυτού για την αίθουσα του Αμφιθεάτρου ο οποίος
πρέπει να πω ότι εργάζεται με στρατιωτικούς κανόνες και ωράριο.

Κυρίες και Κύριοι,
Ότι μας παρουσιάστηκε από τους ομιλητές και τον συντονιστή τους, ήταν

μόνο ένα μέρος της Κοινωνικής Προσφοράς που επιτελούν οι Ε.Δ της Χώρας,
υπό την κατεύθυνση του ΥΠΕΘΑ. Ήταν αυτό που φορέας υλοποίησης του είναι
η Π.Α. Στο έργο αυτό όπως γνωρίζετε και είδαμε συμμετέχουν συνεργαζόμενοι
και οι άλλοι αρμόδιοι φορείς. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό το έργο
επιτελείται παράλληλα και ταυτόχρονα με αυτό της κύριας αποστολής του
Όπλου. Αυτό ,κατά τη γνώμη μου, μας οδηγεί όλους να σταθούμε με ιδιαίτερη
προσοχή, στα στοιχεία της τελευταίας παρουσίασης του Κυρίου Καντεράκη και
να κάνουμε ότι πρέπει για να αξιοποιήσουμε κάθε πρόσφορο δρόμο εναλλακτικής
οικονομικής υποστήριξης της ασφάλειας και όχι μόνο, της ελληνικής κοινωνίας,
που τόσο σκληρά δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια. Μόνο έτσι οι Ε.Δ θα είναι σε
θέση να προσφέρουν σε έργα ασφάλειας της κοινωνίας, χωρίς να στερούν
πόρους αναγκαίους στην άμυνα, που είναι, όπως είπαμε η κύρια Αποστολή
τους.

Όπως είναι αντιληπτό σε μία Ημερίδα δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν
όλες οι δράσεις της κοινωνικής προσφοράς που επιτελούν όλοι οι φορείς και οι
υπηρεσίες της Π.Α. Να τονίσω έτσι ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας και αξίας η προ-
σφορά του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Π.Α, αλλά και των Ε.Δ γενικότερα.
Χωρίς αυτή την προσφορά το σύνολο του υγειονομικού έργου που επιτελείται
εκτός των «τειχών» των Ε.Δ θα ήταν ανέφικτο.

Τους Ευχαριστούμε και τους τιμούμε όλους.
Το προσωπικό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας που διοικείται

από την Π.Α, επιτελεί ένα έργο τεράστιας κοινωνικής, αλλά και οικονομικής
αξίας. Δεν υπάρχει τομέας δράσης του Κράτους και της κοινωνίας που να μην
έχει ανάγκη έγκαιρων και έγκυρων μετεωρολογικών πληροφοριών.

Επίσης στην προσφορά προς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, που
έχουν πρόβλημα επιβίωσης, έλληνες και ξένους, η Π.Α έχει σημαντικό μερίδιο
δράσης. Είναι ένας μεγάλος συμπαραστάτης και αρωγός σε συνεχή βάση. Το
σύνολο, σχεδόν των μονάδων της προσφέρουν ότι και όπως μπορούν σε περι-
πτώσεις ανάγκης στις περιοχές τους. Η Μοίρα Γ.Ε.Α, για παράδειγμα, σε
καθημερινή βάση, προσφέρει μερίδες φαγητού στο κέντρο υποδοχής του Δήμου
Αθηναίων, ενώ έχουν προσφερθεί μέχρι τώρα, πάνω από 40000 μερίδες
φαγητού, από συγκεκριμένες μονάδες της, σε κρατικούς φορείς που είχαν
ανάγκη. Τα πολυκαταστήματα της Π.Α έχουν συνεχή και ουσιαστική παρουσία
και συνεργασία προσφοράς με τα κοινωνικά παντοπωλεία αρκετών Δήμων της
Αττικής, όπως και με την δράση σχετικών Μητροπόλεων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνω ότι το κοινωνικό έργο της Π.Α, σε
αρκετές περιπτώσεις, είναι συνδυασμένο με αυτό των άλλων Κλάδων των Ε.Δ.
Είναι δε πολλές φορές που η δράση είναι κοινή ή συμπληρωματική του ενός
προς αυτό του άλλου. Είμαστε δε βέβαιοι ότι η ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει
την αξία του έργου τους ,όπως και τις ευθύνες που τους έχει αναθέσει για την
Άμυνα της Χώρας, παρέχοντας τους τα μέσα, αλλά κυρίως την ηθική στήριξη
,αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητα που έχει η Ασφάλεια του ελληνικού Λαού.

Κλείνοντας, να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου, ότι με τη σημερινή  εκδήλωση
θέλουμε να τιμήσουμε το σύνολο του προσωπικού της Π.Α, αλλά και αυτό των
άλλων φορέων που συνεργαζόμενοι αρμονικά, προσφέρουν στην κοινωνία 365
ημέρες τον χρόνο και σε κάθε στιγμή του 24ώρου. Η δική σας ευγενική παρουσία
έκανε πράξη αυτή μας την πρόθεση.

Σας Ευχαριστούμε.
Και επειδή δεν είναι πρακτικά δυνατό να τιμήσουμε έναν έκαστο εξ αυτού του

προσωπικού, αποφασίσαμε στην επίδοση ενός Τιμητικού Αναμνηστικού στην
φυσική του Ηγεσία. Με αυτή μας την χειρονομία θέλουμε να πιστοποιήσουμε
εμπράκτως την τιμή, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη, αλλά και των ευχαριστιών
μας προς όλους.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Α.Σ.Ι 

του 251 ΓΝΑ, παρουσίασε
τις γενικότερες κοινωνικές
δράσεις της Δνσης Υγει-
ονομικού ΓΕΑ, καθώς και
τις αντίστοιχες του 251
ΓΝΑ. Εκτενής αναφορά έγι-
νε για την παρουσία των
γιατρών της ΠΑ σε όλες
τις ακριτικές και νησιωτικές
περιοχές της Ελλάδας,
αλλά και στην υγειονομική
υποστήριξη ιδρυμάτων
που φιλοξενούν κυρίως
παιδιά, καθώς και σε αντί-
στοιχα που αφορούν εξαρ-
τημένους συνανθρώπους
μας. Ιδιαίτερα τονίστηκε
επίσης και η συμμετοχή
στη υγειονομική υποστή-
ριξη που παρέχεται στους
μετανάστες και πρόσφυ-
γες, ιδιαίτερα στους ορ-
γανωμένους χώρους φι-
λοξενίας. 

Τέλος αναφέρθηκε στις
υπηρεσίες που παρέχονται
από το 251 ΓΝΑ σε ασθε-
νείς εκτός δικαιούχων ΠΑ,
στην αποτελεσματικότητα
των εκστρατειών αιμοδο-
σίας αλλά και συγκέντρω-
σης λοιπών μοσχευμάτων,
ενώ δεν παρέλειψε να
αναφερθεί και στις σημαν-
τικές δυνατότητες παρο-
χής εκπαίδευσης που δί-
νεται σε πολίτες ιατρούς
προς απόκτηση ειδικότη-
τας. 

Ευχάριστη έκπληξη για το τέλος ήταν η πολύ
μεστή ομιλία του Ασμχου (ΜΑ) Γεώργιου Καντεράκη,
ο οποίος με την εμπειρία του ως Εθνικός Εκπρό-
σωπος στην ΕΕ για το πρόγραμμα HORIZON 2020/Se-
cure Societies Programme Committiee, έκανε σαφές
ότι οι τομείς ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, έχουν πολλά
αποδεκτά κοινά σημεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
η οποία αναγνωρίζει και αποδέχεται το τεράστιο
κοινωνικό έργο που προσφέρουν οι Ένοπλες Δυ-
νάμεις, με συνέπεια να χρηματοδοτεί όλες της
δράσεις τους που στοχεύουν και επιφέρουν ασφά-
λεια και κοινωνικό αποτέλεσμα. 

Για το ενδιαφέρον αυτό θέμα αναφέρθηκαν αρ-
κετά παραδείγματα εφαρμογών ασφαλείας, κοι-
νωνικού έργου και προστασίας των πολιτών που,
ως προοπτικές, αναμφίβολα θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν περαιτέρω και στο έπακρο, με αρ-
μονική και έξυπνη συνεργασία των φορέων άμυνας,
ασφάλειας και έρευνας-τεχνολογίας της χώρας
μας, μιας συνεργασίας στην οποία αναλογεί ιδιαίτερα
σοβαρός ρόλος και μερίδιο για το κοινωνικό έργο
που συντελείται ή μπορεί να συντελεστεί από την
ΠΑ. 

Με το πέρας των εξαιρετικών παρουσιάσεων, ο
Πρόεδρος του ΣΑΣΙ, Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γε-
ωργούσης, που είχε και την ευθύνη του συνολικού
συντονισμού της εκδήλωσης, ανέβηκε στο βήμα
και αφού ευχαρίστησε τον συντονιστή του πάνελ
και τους ομιλητές, έκανε ένα σύντομο επίλογο για
την ευρύτερη κοινωνική προσφορά της ΠΑ αλλά
και των ΕΔ γενικότερα, τονίζοντας ότι το έργο
αυτό συντελείται με ευαισθησία και πλήρη αίσθηση
καθήκοντος, πέραν της κύριας αποστολής και των
πρωταρχικών καθηκόντων των στελεχών, που είναι
φυσικά η Εθνική Άμυνα της χώρας. Στην συνέχεια
κάλεσε το κ. Α/ΓΕΑ να προσέλθει στο βήμα, για να
του επιδοθεί το τιμητικό αναμνηστικό, για την κοι-
νωνική προσφορά της ΠΑ και των στελεχών της,
από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΑ. 

Ο κ. Α/ΓΕΑ παραλαμβάνοντας την τιμητική διά-
κριση, ευχαρίστησε τόσο τους συνδιοργανωτές
όσο και όλους τους παρευρισκόμενους, για την
αναγνώριση και την τιμή προς τα στελέχη της ΠΑ
και τους διαβεβαίωσε ότι η ΠΑ θα συνεχίσει απρό-
σκοπτα το κοινωνικό της έργο που αποτελεί και
καθήκον της προς τον Ελληνικό Λαό, παράλληλα
με την αποστολή της στην Εθνική Άμυνα και παρά
το σημαντικό οικονομικό βάρος που συνεπάγεται
στον συνολικό προϋπολογισμό της. 

Στη συνέχεια ανάλογες τιμητικές διακρίσεις επι-
δόθηκαν στον Α/ΠΣ Αντιστράτηγο Ιωάννη Καρατζιά,
στον Β΄Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αντιναύαρχο Γεώργιο Μπαρ-
κατσά και στον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ Κωνσταντίνο
Καρακατσιανόπουλο, τόσο για την κοινωνική προ-
σφορά των στελεχών τους, όσο και για την εποι-
κοδομητική συνεργασία τους με την ΠΑ και τα στε-
λέχη της. Τις διακρίσεις επέδωσαν ο Πρόεδρος
του ΣΑΣΙ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχος (Ι) ε.α
Δημήτριος Λαζάρου και ο Πρόεδρος ΣΑ/ΣΤΥΑ Δη-
μήτριος Φαλτάιτς, αντίστοιχα. 

Η εκδήλωση έκλεισε με επίδοση αναμνηστικών
στον συντονιστή του πάνελ και στους ομιλητές
που κατάφεραν σε τόσο σύντομο χρόνο να πα-
ρουσιάσουν με τον πλέον περιεκτικό τρόπο, το
τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελείται από τα
εν ενεργεία στελέχη της ΠΑ, μαζί και με τους
άλλους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους λοι-
πούς κλάδους των ΕΔ. 

Πέραν κάθε αμφιβολίας, την Δευτέρα 16/5, στο
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, πραγματοποιήθηκε μια ωραία
και συγκινητική εκδήλωση, που, έμμεσα ή/και
άμεσα, αποτέλεσε ένα φόρο τιμής των εν απο-
στρατεία στελεχών της ΠΑ προς όλους εκείνους
τους συναδέλφους, που διαχρονικά ενεπλάκησαν
σε αποστολές κοινωνικής προσφοράς. Ιδιαίτερα
όμως αποτέλεσε μια πραγματική αναγνώριση και
έναν απέραντο σεβασμό για τα σημερινά ΕΝ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ της ΠΑ, που συνεχίζουν αυτό το ση-
μαντικό κοινωνικό έργο για τον ελληνικό λαό, μέσα
σε ένα περιβάλλον σοβαρής κοινωνικής, πολιτιστικής,
οικονομικής και βιοποριστικής, σε οικογενειακό και
προσωπικό επίπεδο, ΚΡΙΣΗΣ. Ας ελπίσουμε ότι αυτή
η αναγνώριση να αποτελέσει επίσης χρέος τιμής
και ισονομίας, από όλους όσους κρατούν, διαχρονικά,
το μέλλον και τις τύχες αυτής της χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ, 

Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης

Επίτιμος Διοικητής Δ.Α.Ε - 

Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Ι

Ο Υπτχος(Ι) ε.α 

Π.Β. Παπαδάκης

Ο Απτχος (Ι) ε.α. 

Κωνσταντίνος 

Καλαμάτας

Ο Απτχος (ΜΗ) ε.α. 

Θεόδωρος 

Γιαννιτσόπουλος

Ο Ασμχος (ΥΙ) 

Νικόλαος 

Κυριακόπουλος

Ο Ασμχος (ΜΑ)

Γεώργιος Καντεράκης
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Εάν ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ θα αντιλη-
φτούμε ό,τι αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)
είναι η άρτια οργάνωση, στελέχωση, εξοπλισμός, εκπαί-
δευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή του προσωπικού
της με σκοπό την ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος, ικανής
να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα, πρωταρχικά μέσω
της «ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ» και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό να
διεξάγει άμεσα εντατικές και παρατεταμένες αεροπορικές
επιχειρήσεις για την απόκτηση και διατήρηση του μέγιστου
δυνατού βαθμού αεροπορικού ελέγχου, να διασφαλίσει
την αεράμυνα της χώρας, να παρέξει αεροπορική προστασία
και υποστήριξη στις επιχειρήσεις των άλλων Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων και να συμβάλλει στην επίτευξη των
εθνικών στόχων.

Επιπλέον, η ΠΑ κατά την περίοδο της ειρήνης συμμετέ-
χει:

Στην Πολιτική Σχεδίαση για αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών και εκτελεί σημαντικό έργο επ’ ωφελεία του
κοινωνικού συνόλου, εκτελώντας, αποστολές αεροπυ-
ρόσβεσης, πτήσεις περιπολίας και δασοεπιτήρησης, συν-
δράμοντας από αέρος στο έργο του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος.

2.Αποστολές Έρευνας – Διάσωσης σε συνεργασία με
το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης, τόσο
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και ατόμων
των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, σε περιστατικά
που δεν σχετίζονται με ναυτική ή αεροπορική έρευνα ή
διάσωση.

Για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής Έρευνας –
Διάσωσης, είναι αναπτυγμένα σε επιλεγμένα σημεία της
χώρας κλιμάκια, τα οποία
βρίσκονται σε εικοσιτετρά-
ωρη ετοιμότητα, 365 μέρες
το χρόνο. Στις επιχειρήσεις
Έρευνας – Διάσωσης, εκτός
από τα διαθέσιμα ελικόπτε-
ρα της ΠΑ, συμμετέχουν και
αεροσκάφη C-130, C-27J,
CL-215 και CL-415.

Αποστολές Aεροδιακομιδών ασθενών και μοσχευμάτων
επ’ ωφελεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Ση-
μαντικότατη προσφορά της ΠΑ στο κοινωνικό σύνολο
είναι οι αεροδιακομιδές υγείας, στο εσωτερικό αλλά και
στο εξωτερικό, από απομακρυσμένες ή αποκλεισμένες
περιοχές, από ακριτικά νησιά, από πλοία, ασθενών ή
τραυματιών που έχουν ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας,
με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα που διαθέτει. Η ΠΑ
τηρεί σε ετοιμότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτε-
τραώρου, 365 ημέρες το χρόνο, ελικόπτερα Α-109 και
Super Puma, καθώς και αεροσκάφη C-130 και C-27J.

4.Αποστολές απεγκλωβισμού, μεταφοράς υλικών, τρο-
φίμων κ.ά. σε περιπτώσεις φυσικών και άλλου είδους κα-
ταστροφών, όπου αυτό απαιτηθεί, στο εσωτερικό και το
εξωτερικό.

5.Σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και αποστολές ανθρωπι-
στικής βοήθειας στα πλαίσια αποφάσεων του ΟΗΕ με
σκοπό τη συμβολή στη διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης
και Ασφάλειας.

Στο άκουσμα της λέξης «Πολεμική Αεροπορία» οι πε-
ρισσότεροι σκέφτονται την εικόνα ενός μαχητικού αερο-
σκάφους με τον χειριστή του, στον αέρα. Η πραγματικότητα
όμως βρίσκεται στο τρίπτυχο «αεροσκάφος-ιπτάμενος-
τεχνικός».

Η τήρηση της ετοιμότητας και της υψηλής διαθεσιμότητας

των προαναφερόμενων μέσων αεροσκαφών ή ελικοπτέρων
οφείλεται στους «αφανείς ήρωες» τους τεχνικούς, οι
οποίοι είναι η σπονδυλική στήλη της ΠΑ, όπως κατά
καιρούς έχουν ομολογήσει η πολιτική και η αεροπορική
ηγεσία. Είναι αυτοί που μοχθούν για την επιτυχία όλων
των παραπάνω αποστολών επιτελώντας σημαντικό κοι-
νωνικό έργο. Είναι αυτοί που με επινοήσεις και βελτιώσεις
των διαφόρων συστημάτων των αεροσκαφών και του
εξοπλισμού τους, συμβάλλουν στην ασφάλεια και αυξάνουν

την επιχειρησιακή ετοιμότητα
της Υπηρεσίας.

Πριν από την απογείωση ενός
αεροσκάφους ή ελικοπτέρου,
λαμβάνει χώρα μια σειρά ερ-
γασιών, ώστε τα τελευταία να
βρεθούν στον αέρα σύντομα
και προπάντων με ασφάλεια.
Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώ-
πων εργάζεται κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες, προκειμένου να υπάρχει διαθεσιμότητα
ιπτάμενων μέσων σε κάθε Πολεμική, Αερομεταφορική
και Εκπαιδευτική Μοίρα.

Ένας όγκος εργασιών που φαίνεται ατελείωτος, που
όμως αυτοί οι αφανείς ήρωες φέρνουν πάντα εις πέρας
και συγκεκριμένα:

Ο Μηχανoσυνθέτης, που ασχολείται με τη συντήρηση
και εξυπηρέτηση συστημάτων καυσίμου, ατράκτου και
αεροϋδραυλικών των αεροσκαφών, καθώς και των αε-
ροκινητήρων και ελικοπτέρων. Γίνεται μέλος πληρώματος
σε αεροσκάφη & ελικόπτερα ως Μηχανικός Πτήσεων.

Ο Μηχανικός Μεταφορικών Μέ-
σων και Μηχανημάτων, που ασχο-
λείται με την συντήρηση των επί-
γειων μεταφορικών μέσων και των
μηχανημάτων που υποστηρίζονται
τα Αεροσκάφη ή τα Ελικόπτερα.

Ο Ηλεκτρολόγος, που ασχο-
λείται με τη συντήρηση των
ηλεκτρικών συστημάτων των

αεροσκαφών, των οχημάτων, των επιγείων μέσων
και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Μο-
νάδων.

Ο Γενικός Οπλουργός, που ασχολείται με τη συν-
τήρηση και εξυπηρέτηση των οπλικών συστημάτων
των αεροσκαφών, του φορητού οπλισμού, των αν-
τιαεροπορικών όπλων, καθώς και τη συντήρηση,
αποθήκευση και τη μεταφορά πυρομαχικών.

Ο Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, που
ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και
συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΠΑ.
Συμμετέχει δε στις  Κινητές Ομάδες:

α.Συντήρησης Υποβρύχιων Θαλάσσιων Εγκατα-
στάσεων

β.Αντιμετώπισης Καταστροφών
γ.Ανασχετήρων
δ.Συντήρησης Θυρών Καταφυγίων
ε.Πλήρωσης Αρμών
στ.Συντήρησης Κλιματιστικών

Ο Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών,
που ασχολείται με τη συντήρηση και επισκευή μη-
χανημάτων των συστημάτων των τηλεπικοινωνιών
εδάφους και αεροσκαφών, των συστημάτων ναυτι-
λίας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως ηλε-
κτρονικών συσκευών της ΠΑ όπως είναι οι Αξονικοί
Τομογράφοι, τα RADAR κά.

Ο Ελεγκτής Αναχαιτίσεων, που ασχολείται με την επι-
τήρηση (μέσω των radar) του Εθνικού Εναέριου Χώρου,
με την κατεύθυνση – καθοδήγηση αεροσκαφών ή ελικο-
πτέρων της ΠΑ, με τον έλεγχο της Εναέριας Κυκλοφορίας,
καθώς και με οπλικά συστήματα αεράμυνας.

Ο Γενικός Υλικονόμος, που ασχολείται με την εφοδιαστική
υποστήριξη. Δηλαδή, την εξασφάλιση, αποθήκευση &
διάθεση όλων των μέσων που απαιτούνται για την διεξα-
γωγή και υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Η Τεχνική Υποστήριξη μιας Μοίρας αποτελεί την βάση
στην οποία στηρίζεται το πτητικό έργο, είτε επιχειρησιακό,
είτε εκπαιδευτικό. Αυτή είναι οργανωμένη σε τρία Σμήνη:

Το 1o Σμήνος, η γνωστή Γραμμή Πτήσης, είναι υπεύθυνο
για την προετοιμασία των αεροσκαφών πριν και μετά από
μια πτήση, κάνοντας λεπτομερή έλεγχο στο εξωτερικό
του αεροσκάφους, καθώς και σε εμφανή σημεία του κι-
νητήρα. Η προετοιμασία του αεροσκάφους συμπληρώνεται
με την επιθεώρηση συγκεκριμένων περιοχών από έμπειρο
προσωπικό, επιπέδου επιθεωρητή εργασιών.

Το 2o Σμήνος αναλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών
που εμφανίζονται είτε πριν την πτήση, είτε εν πτήσει,
μετά από διάγνωση των τεχνικών του 1oυ Σμήνους. Επι-
πλέον, το 2o Σμήνος εκτελεί και όλες τις προγραμματισμένες
επιθεωρήσεις των αεροπλάνων στον πρώτο βαθμό συν-
τήρησης. Βλάβες ή και επισκευές εξαρτημάτων καθώς
και επιθεωρήσεις μεγαλύτερης έκτασης, γίνονται στον
δεύτερο βαθμό συντήρησης και εκτελούνται από την

Μοίρα Συντήρησης Βάσης
(ΜΣΒ). Το 2o Σμήνος αποτελείται
από διάφορα συνεργεία, με το
καθένα από αυτά να επικεν-
τρώνεται σε συγκεκριμένα συ-
στήματα και υποσυστήματα
ενός αεροσκάφους, όπως ο κι-
νητήρας, το ραντάρ, τα συ-
στήματα επικοινωνιών, ναυτι-

λίας, αυτοπροστασίας, τα ηλεκτρικά, τα αεροϋυδραυλικά
κλπ.

Το 3o Σμήνος εξειδικεύεται σε ό,τι έχει να κάνει με τον
οπλισμό ενός α/φους. Αυτό αφορά φορτώσεις – εκφορ-
τώσεις διάφορων όπλων και πυρομαχικών, για εκπαιδευτικές
ή επιχειρησιακές πτήσεις, αλλά και επιθεωρήσεις και
αφαιρετοποθετήσεις τόσο των εκτινασσόμενων καθισμά-
των, όσο και των καλυπτρών του αεροπλάνου.

Την Τεχνική Υποστήριξη μιας Μοίρας, συμπληρώνουν
διάφορα Επιτελικά Γραφεία τα οποία συνεργάζονται αρ-
μονικά με τα 3 Σμήνη, όπως το Γραφείο Ελέγχου Συντή-
ρησης, το Γραφείο Επιθεώρησης, το Γραφείο Τεχνικής Εκ-

παίδευσης - Τυποποίησης και το Γραφείο Ασφαλείας Εδά-
φους. Είναι άμεσα κατανοητό πως για να βρεθεί στον
αέρα ένα αεροπλάνο ή ελικόπτερο, πρέπει νωρίτερα να
ακολουθηθούν κάποιες άλλες διαδικασίες, στις οποίες
εμπλέκονται πολλοί περισσότεροι από τον αριθμό του
πληρώματος του αεροπλάνου.

χάθηκαν οι ελπίδες μας
της ζωής η ζάλη

κράτησε όσο άντεξε
μια αναπνοή

πώς μας ξέφυγε η ζωή
γίναμε κοπάδι 

άνθρωποι και όνειρα
λάθος διαδρομή

έφταιξε η ρότα μας
ακέφαλο καράβι

κύλησε και άραξε
σε νερά αβαθή

φτώχεια που απλώνεται
πείνα που ανθεί

είναι και φαντάζει
ασύμμετρη απειλή

όσοι την ξεχάσανε
εφιάλτης θα ναι

που θα ζήσουνε κι αυτοί
που δεν είχαν δει

θέλει η μάνα το παιδί
αγκαλιά να πάρει

που στα ξένα οδήγησαν
σωτήρες στοργικοί 

διαδρομή αντίθετη
ξημερώνει πάλι

αγώνες και αντίσταση
λευτεριάς πνοή

όσοι πολεμήσανε
θα γεννούνε φάροι
σύμβολα και πίστη

είναι πλοηγοί

Ελληνίδες Έλληνες
κατοχή και χάλι

θα νικήσουμε γιατί
είμαστε ΜΑΖΙ.

Αθήνα 30 Οκτ 2015
Τάσος Πανταζής

« Η τεχνική υποστήριξη στην προσφορά 

του κοινωνικού έργου της Πολεμικής Αεροπορίας

Επισήμανση
Με αφορμή την κοινή  εκδήλωση της ΕΑΑΑ, με όλους τους αεροπορικούς συλλόγους στο Πολεμικό Μουσείο στις 16-

5-2016 με τίτλο «Η κοινωνική προσφορά της ΠΑ», το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ), με

ομόφωνη απόφασή του, μου ανέθεσε να εκπροσωπήσω το Σύλλογο με μία ομιλία μου με τίτλο «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ». 

Η απόφαση αυτή μεταφέρθηκε στη συντονιστική επιτροπή της εκδήλωσης. Δυστυχώς όμως δεν έγινε αποδεκτή από

το σύνολο των εκπροσώπων, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ό,τι η Τεχνική Υποστήριξη θα καλυφθεί από τον Απτχο (Μ) ε.α.

Θεόδ. Γιαννιτσόπουλο.

Θεωρώντας ηθική υποχρέωσή μου προς την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΣΑΣ, καθώς και τους φίλους συναδέλφους

που με επέλεξαν ως Μέλος της ΕΑΑΑ και ως Αντιπρόεδρο του ΣΑΣ, ετοίμασα την ομιλία που θα παρουσίαζα στην προ-

αναφερόμενη εκδήλωση.

Με εκτίμηση

Κων/νος Π. Αναγνωστάκης 

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. (28η Σειρά ΣΤΥΑ)

Γραμματέας ΔΣ/ΕΑΑΑ & Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ

Ξημερώνει πάλι

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων

εργάζεται κάτω από αντίξοες συν-

θήκες, προκειμένου να υπάρχει δια-

θεσιμότητα ιπτάμενων μέσων

Η Τεχνική Υποστήριξη μιας Μοίρας

αποτελεί την βάση στην οποία στη-

ρίζεται το πτητικό έργο, είτε επι-

χειρησιακό, είτε εκπαιδευτικό
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Αθήνα 17 Απριλίου 2016

Νικόλαος Βούλγαρης
Σμηναγός ε.α. – Μέλος Δ.Σ. ΕΑΑΑ
Πρώην Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ
e-mail: nikos.voulgaris@gmail.com

ΠΡΟΣ :  Υπουργό ΥΠΕΘΑ κ. Πάνο Καμμένο.
ΚΟΙΝ :  Αναπληρωτή ΥΠΕΘΑ κ. Δημήτριο Βίτσα,

Βουλευτές Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής 
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,
A/ΓΕΑ, ΕΑΑΑ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ

ΘΕΜΑ: 

Διαβούλευση επί του

Σχέδιο Νόμου 

«Ρύθμιση θεμάτων

Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και μετά από 15 ημέρες,

ιδιαίτερα περιορισμένος χρόνος για τόσο σημαντικό και
όχι εξαιρετικά επείγον θέμα, δημόσιας διαβούλευσης
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαβούλευσης του σχε-
δίου νόμου του ΥΠΕΘΑ με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». 

Αναφορικά με την δημιουργία της νέας Σχολής της
Π.Α και της κατάργησης των
ιστορικών Σχολών της Σ.Τ.Υ.Α, Σ.Υ.Δ
και Σ.Ι.Ρ θεωρώ ότι η τοποθέτηση
των τριών Συλλόγων Α.Σ.Σ.Υ της
Π.Α, που κατατέθηκε από το Δ.Σ
της Ε.Α.Α.Α την 14-4-2016 στον
Νομικό Σύμβουλο του κ. ΥΕΘΑ,
αλλά και στον κ. Α.ΓΕΑ  την 14-4-
2016, κατά την επίσκεψή του,
ήταν απόλυτη τεκμηριωμένη.

Αυτή λοιπόν η τοποθέτηση των τριών Συλλόγων απο-
καλύπτει την πρόθεση ότι το σχέδιο νόμου δεν αποσκοπεί
στην αναβάθμιση με τον τίτλο Σ.Υ.Α, όπως υποστηρίζεται
στην αιτιολογική έκθεση. Αντίθετα, όλοι οι συνάδελφοι
που αναφέρονται στον τίτλο αυτό θεωρούν απόλυτα
βέβαιο ότι υποκρύπτει τη δημιουργία Σώματος Υπαξιω-
ματικών, στο άμεσο μέλλον, οπωσδήποτε όχι με το
Αμερικάνικο σχέδιο, αλλά με «Ελληνική παραλλαγή»,
καθότι τούτο είναι αδιανόητο για τη «φιλοσοφία» και τη
σκοπιμότητα αυτών των διαχρονικών εισηγητών, παρά
το ότι είναι και έστω ως πειραματισμός ανεφάρμοστο
και επικίνδυνο για τον σημερινό επιχειρησιακό σχεδιασμό
των Ε.Δ. Δυστυχώς παραβλέπεται, η αλήθεια και οι συ-
νέπειες που θα υπάρξουν, με την ακύρωση ενός δοκι-
μασμένου -  και με απόλυτα επιτυχημένου συστήματος
Σχολών, με άριστα λειτουργικά και επιχειρησιακά αποτε-
λέσματα. 

Ας δούμε λοιπόν ρεαλιστικά τι επιχειρείται με τα
τέσσερα πρώτα άρθρα του σχεδίου νόμου που αφορούν
την ίδρυση της νέας Σχολής της Π.Α.:

Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.). Η
εμμονή χρησιμοποίησης του προσδιοριστικού «Υπαξιω-
ματικών» - παρά τις κατά καιρούς τεκμηριωμένες επί
του θέματος επισημάνσεις του Σ.Α.Σ, αλλά και πολλών
συναδέλφων αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ της Π.Α - αναδεικνύει
μια σκοπιμότητα, σε συνέχεια των από το 1973-74 δια-
χρονικών επιδιώξεων κάποιων «μελετητών» για εξέλιξη
μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, άλλα και ένα ενι-
σχυόμενο στοιχείο ρατσισμού, που λειτουργεί διαλυτικά
στη συνοχή και στις σχέσεις Αξιωματικών εξ ΑΣΕΙ και
Αξιωματικών-Υπαξιωματικών εξ ΑΣΣΥ, στη συνεργασία
και στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Π.Α.
Ίσως να ενοχλεί και το γεγονός ότι στις υπόψη σχολές
εισάγονται υψηλού επιπέδου μαθητές με 16500-19000
μόρια. Και για να είμαι ακριβής η επιλογή του τίτλου της
νέας ενιαίας σχολής δεν αφορά άμεσα τον σημερινό
Αρχηγό, δεδομένου ότι αυτή είχε ληφθεί σε σχετική συ-
νεδρίαση του ΑΑΣ από το 2010, όπου ΔΕΝ ελήφθη
υπόψη ή δεν κατατέθηκε στην υπόψη συνεδρίαση επί
τούτου υποβληθείσα σε Δ.Α.Ε και Γ.Ε.Α από το 2006-
2007 σχετική τεκμηριωμένη μελέτη του Σ.Α.Σ και παρά
τις επί τούτου μετέπειτα αντιδράσεις του Σ.Α.Σ. Το όλο
θέμα παρά το ότι έμενε σε κάποια συρτάρια, ξαφνικά

ήρθε στην επιφάνεια και μάλιστα με διαδικασίες επεί-
γουσας διαβούλευσης κ.λ.π. Κατάλληλο timing, μήπως;

Όλα όμως έχουν την εξήγηση τους. Το σχέδιο είναι
καλά οργανωμένο και φαίνεται να υλοποιείται βήμα-
βήμα. Πρώτα δίνεται η τριετία η οποία ήταν πάγιο αίτημα
των Συλλόγων Αποφοίτων των Σχολών ΑΣΣΥ μετά την
ψήφιση του Ν.2913/2001 η οποία όμως τριετία επί της
ουσίας δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο
των Σχολών που διέπει το επίπεδο εκπαίδευσης στο
οποίο ανήκουν οι Σχολές ΑΣΣΥ. Εκτός αν θεωρείτε, ότι η
εξοικονόμηση δαπανών (2,000,000€ από μισθούς Υπα-
ξιωματικών) με την επιμήκυνση σπουδών κατά ένα έτος,
διασφαλίζει από μόνο του και την ουσιαστική αναβάθμιση
των σχολών, χωρίς να ακολουθήσει νομοθέτηση (Προ-
εδρικό Διάταγμα) Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας
των υπόψη σχολών σε επίπεδο Ανώτερης Εκπαίδευσης!

Δεύτερο βήμα, η σκέψη-προβληματισμός σας κ. Υπουρ-
γέ, κατά την κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του
πεσόντος Υπαξιωματικού στο Άλσος Στρατού στου Γουδή
την 26-9-2015, για την αναζήτηση τρόπου εξέλιξης των
Υπαξιωματικών σε Στρατηγούς μέσα από μια δική τους
επετηρίδα, πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια από «προβλη-
ματιζόμενους», από πολλά χρόνια, για το μέλλον των
Υπαξιωματικών, που σας προβλήθηκε για παράπλευρη
με τη σημειολογία της ημέρας εξαγγελία. Αντί αυτού,
εκτιμώ ότι αν όντως πάσχιζαν να λύσουν κάποια ζέοντα
από πενταετίας προβλήματα ορισμένων εξ Υπαξιωματικών
(ΑΣΣΥ) Αξιωματικών, θα έπρεπε να σας είχαν ενημερώσει
και καταθέσει σχέδιο τροπολογίας για αποκατάσταση
των αποφοίτων των σειρών 40 και 41 ΣΤΥΑ - και όχι μόνο
- οι οποίοι βιώνουν τόσα χρόνια τώρα (μετά από την ψή-
φιση του Ν.3865/10 και Ν.3883/10) μια ανείπωτη και
προκλητική αδικία, έργο κάποιων άλλων «νομοπαρα-
σκευαστών» περιορισμένης διορατικότητας για δίκαιη
και ίση μεταχείριση αποφοίτων της ιδίας σχολής. Επι-

τρέψετε μου κ. Υπουργέ
να αμφιβάλλω για τις ει-
λικρινείς προθέσεις τους.
Μάλλον για γενικότερες
σκοπιμότητες ενεργού-
σαν, όπως και πολλοί άλ-
λοι στο παρελθόν.

Τρίτο βήμα, με το άρ-
θρο 4 του σχεδίου νόμου,
στυγνά και ανελέητα δια-

πράττεται ιστορικής διάστασης έγκλημα! Ούτε σεβασμός,
ούτε τιμή σε χιλιάδες αποφοίτων και πεσόντες των
σχολών Σ.Τ.Υ.Α, Σ.Υ.Δ, Σ.Ι.Ρ. Διαλύονται εις τα εξ ων συ-
νετέθησαν με μια φράση. Καλά, πάνω από 65 χρόνια
προσφορά, ιδρώτας, αγωνίες, ΑΙΜΑ, τίποτα δεν τους
συγκίνησε για να είναι πιο ευαίσθητοι στη διατύπωση;
Φοβούμαι ότι θα σας στενοχωρήσω, μα δεν μπορώ να
το κρατήσω. ΝΤΡΟΠΗ!!! Η ιστορία ούτε παραγνωρίζεται,
ούτε παραχαράσσεται, ούτε σβήνεται!!! Λαοί που την
ιστορία τους δεν διάβασαν ή δεν σεβάστηκαν, αλλο-
τριώθηκαν, χάθηκαν. Και η ιστορία της Π.Α έχει πολλές
και χρυσές σελίδες. Δεν θα μας τις διαγράψουν. Ποια θα
ήταν η αντίδρασή τους αν κάποια στιγμή κάποιοι επιχει-
ρήσουν να σβήσουν τη Σχολή Ικάρων; Πώς θα ένοιωθαν
εκείνοι, οι τόσοι πεσόντες τους, οι οικογένειές τους, οι
δικοί τους άνθρωποι; Αυτή η Σχολή είναι συνδεδεμένη
άρρηκτα με την ιστορία της Π.Α και με θυσίες σε ειρήνη
και σε πόλεμο. Αν είναι δυνατόν να σβήσει με μια μονο-
κοντυλιά.  Έτσι και οι Σ.Τ.Υ.Α, Σ.Υ.Δ, Σ.Ι.Ρ δεν πρέπει να
σβήσουν. Διαφορετικά φοβάμαι ότι οι αντιδράσεις, ίσως
είναι απρόβλεπτες. 

Στην τελευταία συνάντηση με τον κ. Α/ΓΕΑ, σχολιάζοντας
την πρόταση των Συλλόγων για επιλογή ονόματος με
τίτλο «Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πολεμικής Αεροπορίας» ανέφερε ότι καταρχήν δεν είναι
αρνητικός στο θέμα αλλαγής του ονόματος. Φοβάμαι,
όμως αν βρεθούν κάποιοι «προβληματιζόμενοι» και σας
πουν «μα και τα άλλα δύο όπλα έχουν Σχολές (ΣΜΥ,
ΣΜΥΝ) δεν έχουν Ιδρύματα στον τίτλο τους». Και εδώ
υπάρχει λύση, κατά την άποψή μου. Και μάλιστα με
προοπτική για κατάλληλη αντιστοίχηση όλων των σχολών
αυτών των Ε.Δ προς τις Α.Σ.Ε.Ι. Αντί λοιπόν για τίτλο των
ενοποιημένων νέων σχολών Α.Σ.Σ.Υ της Π.Α ως «Στρα-
τιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Π.Α.» προ-
τείνω τον τίτλο «Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (Σ.Τ.Α)».
Έτσι, με την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας-προαπαι-
τούμενο για ενοποίηση πρώτα των σχολών ΑΣΣΥ της ΠΑ,
που έχει θέσει η αρμόδια Διακλαδική  Επιτροπή για την
αναβάθμιση στη συνέχεια όλων των ΑΣΣΥ των ΕΔ, σύμ-
φωνα με το Ν. 2913/01, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τότε ως δόκιμος τίτλος «Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΤΕΙ) Ε.Δ» σε αντιστοίχηση με
τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ).

Προχωρήστε, λοιπόν, κ. Αρχηγέ Γ.Ε.Α και απορρίψτε τον
προσβλητικό, απαράδεκτο και σκόπιμο τίτλο ως Σχολές
Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α)  και εισαγάγετε το
«Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Π.Α
(Σ.Τ.Ε.Ι.-Π.Α) ή «Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας (Σ.Τ.Α)».
Καιρός να τελειώσει οριστικά το σίριαλ προσπάθειας
υποβάθμισης των υπόψη Σχολών. Μια για πάντα. 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής.
Οι σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίμως ονομάζονται
Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης - ειδικότητας. Επι-
χειρείται λοιπόν αναβάθμιση της Σχολής, γίνεται τριετής
η φοίτηση, οι Σπουδαστές που εισέρχονται είναι σε
σχεδόν άριστο γνωστικό επίπεδο  με μόρια από 16500
έως 19000 αλλά ο βαθμός αποφοίτησης είναι ο ίδιος
που ήταν και για τον απόφοιτο του 1949. Μα ειλικρινά
δεν μπορώ να καταλάβω την επιχειρούμενη αναβάθμιση!!!
Και άντε να το δεχτούμε και αυτό , να ξεκινάμε Σμηνίες ,
ας δούμε λοιπόν τι γίνεται στο εξελικτικό. «Εεεε τι

θέλετε τώρα να γίνεστε όλοι Ταξίαρχοι;;;;; Εδώ δεν

αποδέχεστε θέσεις ευθύνης και θέλετε να γίνεστε Τα-

ξίαρχοι;;;;». Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία 9 χρόνια
κατά τις επισκέψεις του Συλλόγου στους εκάστοτε Αρ-
χηγούς είχαμε εισπράξει το παραπάνω επιχείρημα. Και
μάλιστα αν θυμάμαι καλά για κάποια χρόνια έως το
2011 οι Αξιωματικοί οι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ της ΠΑ
είχαν αποκλειστεί από τους Π.Ο.Υ για διεκδίκηση θέσεων
ευθύνης, κάτι που επαναφέρθηκε με παρέμβαση του
πρώην Α/ΓΕΑ κ. Τσαντηράκη. Με συγχωρείτε κ.κ Αρχηγοί,
αλλά εσείς έχετε το καρπούζι, εσείς και το μαχαίρι. Επι-
λέχθηκε ο κ. Βούλγαρης να καλύψει θέση ευθύνης και
δεν το δέχτηκε, παραμένει στάσιμος και δεν προάγεται
στον επόμενο βαθμό. Είναι κοντά στην συνταξιοδότηση
και αρνείται, στείλτε τον σπίτι του μια ώρα γρηγορότερα.
Αλλά μην καταδικάζετε αυτά τα παιδιά που φοιτούν να
μην έχουν όραμα να φτάσουν στο ψηλότερο σκαλί της
εξέλιξης τους και να διεκδικήσουν ότι καλύτερο τους
αναλογεί. Τουλάχιστον ότι προβλεπόταν από το Ν.2439/96.
άρθρο 2 παράγραφος 8γ, ήτοι Σμήναρχο (χωρίς απαίτηση
πτυχίου ΑΕΙ) για τους παλιότερους μέσης εκπαίδευσης
αποφοίτους των σχολών Υπαξιωματικών της ΠΑ. Ας
μπορεί να γίνεται και ένας Ταξίαρχος με πτυχίο ΑΕΙ, που
θα θεσμοθετηθεί. Όχι να προβλέπεται στον ίδιο σχέδιο
νόμου για τους Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρα-
τιωτικούς Ιερείς , (βλέπε άρθρο 18, παράγραφος 9 & 10
του παρόντος σχεδίου νόμου) να εξελίσσονται ως τον
βαθμό του Ταξιάρχου οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, αλλά ο
απόφοιτος της αναβαθμισμένης νέας Σχολής να γίνεται
μόλις και μετά βίας Επισμηναγός σύμφωνα με τον
Ν.3883/10!!!!!! 

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Ειλικρινά λυπάμαι, γιατί ίσως σας στενοχώρησα με τις

διατυπώσεις μου σε ορισμένα σημεία. Ίσως με θεωρήσετε
ότι δεν σέβομαι τις θεσμικές θέσεις σας ή και εσάς προ-
σωπικά. Σας δηλώνω κατηγορηματικά και απερίφραστα
ότι είμαι γαλουχημένος με αρχές και αξίες από την οικο-
γένειά μου, από τη Σχολή μου Σ.Τ.Υ.Α και από την Π.Α.
Έμαθα να σέβομαι και να τιμώ τις θεσμικές ηγεσίες μου.
Ποτέ, όμως, δεν θεωρώ έντιμο να υποκρίνομαι, να συμ-
βιβάζομαι με την αδικία. Τολμώ να παίρνω θέση. Θεωρώ
ότι είναι χρέος μου και προς την Π.Α, για τα όσα σπουδαία
μου πρόσφερε, ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευχαρι-
στίας.

Σας παρακαλώ θερμά, έστω και αυτή την ύστατη ώρα,
να αναθεωρήσετε τις όποιες σκέψεις σας και να προ-
ωθήσετε την απαιτούμενη νομοθεσία για ουσιαστική
αναβάθμιση και των υποδομών-λειτουργιών της σχολής
(κτίρια διαμονής, διδακτήρια, εργαστήρια, καθηγητές,
γυμναστήρια, εστιατόριο, λέσχες, βιβλιοθήκες, κοινό-
χρηστοι χώροι υγιεινής, κινηματοθέατρο, γήπεδα κ.α.)
τα οποία θα συνάδουν και με το επίπεδο παιδείας με κα-
θιέρωση πτυχιακής εργασίας, με ισοτιμία πτυχίων των
αποφοιτησάντων με ανάλογους φορείς εκτός Π.Α. 

Σε αντίθετη περίπτωση πολύ φοβάμαι ότι η υστεροφημία
σας θα πληγεί στον υπερθετικό βαθμό και θα εισπράξετε
την κατακραυγή των 14.000 και πλέον αποφοίτων των
Σχολών Σ.Τ.Υ.Α, Σ.Υ.Δ, Σ.Ι.Ρ. και όχι μόνο. Και θα είναι
κρίμα για σας, αλλά και κατάφωρα άδικο για όλους
αυτούς και ιδιαίτερα για όσους έδωσαν, για την Π.Α και
την πατρίδα, ότι πολυτιμότερο είχαν: Τη ζωή τους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Νικόλαος Βούλγαρης

Σμηναγός ε.α , Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Α.Α
Πρώην Γεν. Γραμματέας 

του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Κ. ΥΠΕΘΑ & Κ. Α/ΓΕΑ

Λαοί που την ιστορία τους δεν διά-

βασαν ή δεν σεβάστηκαν, αλλοτριώ-

θηκαν, χάθηκαν. Και η ιστορία της Π.Α

έχει πολλές και χρυσές σελίδες.
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Hγιορτή της μητέρας είναι Παγκόσμια γιορτή  και
είναι ημέρα εορτασμού της μητρότητας και ευχα-

ριστιών προς τη μητέρα. Μία γιορτή με αρχαιοελληνικές
αναφορές. Το 2014 η Γιορτή της Μητέρας  έκλεισε ένα
αιώνα από  την πρώτη επίσημη καθιέρωση της. 

Πρόκειται για μια γιορτή αρκετά παλιά. Στην αρχαία
Ελλάδα η μητέρα Γη (Γαία) σύζυγος του Ουρανού, ή αλ-
λιώς «Η μεγάλη μητέρα», ήταν η μητέρα όλων των
θεών και των ανθρώπων και λατρεύτηκε  σαν η υπέρτατη
θεότητα. Κάθε άνοιξη υπήρχε μια
γιορτή αφιερωμένη στη Θεά Γαία.
Αυτή ήταν και η πρώτη μορφή εορ-
τασμού της Μητέρας. Με τα χρόνια
η λατρεία πέρασε στην κόρη της Ρέα,
που ήταν σύζυγος και αδερφή του
Κρόνου και μητέρα του Δία. Η Ρέα
ονομάστηκε “Μητέρα των Θεών”, μιας
και ήταν η πρώτη που γέννησε με
τοκετό και ανάθρεψε τα παιδιά της
με μητρικό γάλα. Οι αρχαίοι Έλληνες
απέδιδαν τιμές στη Ρέα κάθε άνοιξη,
καθώς ήταν και θεά της γης και της
γονιμότητας.

Η τιμή προς τη μητέρα συνεχίστηκε
κατά τα ρωμαϊκά χρόνια όπου συ-
ναντάμε τη Γιορτή της Μητέρας ως
γιορτή αφιερωμένη στη Θεά Κυβέλη
και γινόταν κάθε Μάρτιο. Στην Αγγλία
του 1600 μ.x, η γιορτή της μητέρας
αποκαλούνταν “Mothering Sunday”
ή αλλιώς «Κυριακή της μητέρας», και
γιορταζόταν την 4η Κυριακή της Σα-
ρακοστής κάθε χρόνο. Εκείνη τη μέρα όλοι οι υπηρέτες
έπαιρναν από τα αφεντικά τους μία μέρα άδεια, για να
επισκεφτούν τα σπίτια τους και να περάσουν την μέρα
τους μαζί με τις μητέρες τους.

Στη σύγχρονη εποχή, η Αμερικανίδα δασκάλα Άννα
Μαρία Τζάρβις (1864-1948) ήταν αυτή που είχε πρώτη
την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη ημέρα προς τιμή
της μητέρας. Για την ακρίβεια, όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα
με την ιστορικό του Wesleyan College, Katharine Antolini,
τη δεκαετία του 1850. Η μητέρα της Άννας Τζάρβις
διοργάνωσε, μια εθελοντική ομάδα γυναικών από τη
δυτική Βιρτζίνια που πρωτοστατούσε για την καλυτέρευση
των συνθηκών υγιεινής, την προσπάθεια μείωσης της
παιδικής θνησιμότητας και για τον περιορισμό μόλυνσης
του γάλακτος. Επιπρόσθετο μέλημα των γυναικών αυτών
ήταν η φροντίδα των τραυματισμένων στρατιωτών και
από τα δύο μέτωπα του αμερικανικού εμφυλίου (1861-

1865). Μετά τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, η Jarvis
και οι υπόλοιπες γυναίκες οργάνωναν πικνίκ “Φιλίας”
(Mothers Day Meetings) και πραγματοποιούσαν συμβολικές

εκδηλώσεις με σκοπό την ενεργό
πολιτική δράση του γυναικείου πλη-
θυσμού για την προώθηση της ει-
ρήνης και τη συμφιλίωση των δύο
πλευρών. Αποσκοπώντας στη πολι-
τική ενεργοποίηση των γυναικών η
μητέρα της Άννας συνέθεσε Ύμνο
μάχης για τη Δημοκρατία και συνέ-
ταξε Διακήρυξη για τη Γιορτή της
Μητέρας. Η καθιέρωση της γιορτής
της μητέρας έγινε από τη κόρη της
Άννα. 

Το 1908 η Άννα οργάνωσε τον
πρώτο εορτασμό της Ημέρας της
Μητέρας καθώς είχε επηρεαστεί έν-
τονα από τον θάνατο της μητέρας
της το 1905. Στις 10 Μαΐου της ίδιας
χρονιάς, προγραμματίσθηκαν εκδη-
λώσεις στον τόπο όπου είχε γεννηθεί
η μητέρα της, στο Grafton της δυτι-
κής Βιρτζίνια. Μια εκκλησία που ήταν
ανάμεσα στα μέρη που έγιναν οι
εκδηλώσεις, τώρα έχει μετονομαστεί

σε Διεθνή Βωμό της Ημέρας της Γυναίκας. Μέσω των
προσπαθειών της Jarvis, η Ημέρα της Μητέρας άρχισε
να γιορτάζεται σε περισσότερες πόλεις μέχρι που ο
πρόεδρος των ΗΠΑ, Woodrow  Wilson στις 9 Μαΐου 1914
υπέγραψε προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία η Ημέρα
της Μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική εορτή τη δεύτερη
Κυριακή του Μαΐου. H Τζάρβις επέλεξε το λευκό γαρύ-
φαλλο ως το λουλούδι-σύμβολο της Ημέρας της Μητέ-
ρας, επειδή «το λευκό του χρώμα συμβολίζει την αλήθεια,
την αγνότητα και τη φιλευσπλαχνία της μητρικής αγάπης·
το άρωμά του, τη μνήμη και τις προσευχές της».

Σύμφωνα με την Wesleyan Antolini “για την Jarvis,
ήταν η μέρα που θα καθόσουν σπίτι για να περάσεις
χρόνο με τη μητέρα σου και να την ευχαριστήσεις για
όλα όσα είχε κάνει για σένα”. Ενώ όπως η ίδια προσθέτει,
“Δεν ήταν μια γιορτή για όλες τις μαμάδες. Ήταν για την
καλύτερη μαμά που είχες την τιμή να γνωρίσεις στη

ζωή σου, τη δική σου μαμά δηλαδή, είτε ως γιος είτε
ως κόρη”. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Jarvis επέμενε για τον
ενικό αριθμό της γιορτής, “Mother’s Day” και όχι για τον
πληθυντικό, “Mothers’ Day”.Η επιτυχής έκβαση της
γιορτής ωστόσο που είχε ξεκινήσει από την Jarvis,
σύντομα μετατράπηκε σε αποτυχία για την ιδία.

Δώρα, γλυκά, λουλούδια, κάρτες αρχίζουν να τροπο-
ποιούν τον χαρακτήρα της γιορτής, αποδίδοντας του
μια ανεπιθύμητη διάσταση. Η Jarvis αποφασίζει να λάβει
δράση για να επιστρέψει την Ημέρα της Μητέρας στις
αρχικές της ρίζες, αφιερώνοντας ένα σημαντικό μέρος
από την κληρονομιά της. Με συνεχόμενες διαμαρτυρίες
ακόμη και κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου εμπόρων
ζαχαροπλαστικής στη Φιλαδέλφεια, η Anna δεν σταματά
να μάχεται μέχρι τις αρχές του 1940 όπου και πεθαίνει
μόνη και απένταρη, σε σανατόριο της Φιλαδέλφειας.

Η ίδια θα μπορούσε να έχει επωφεληθεί από την ταυ-
τότητα που δόθηκε αργότερα στην ημέρα αλλά προτίμησε
να αποστασιοποιηθεί από το πνεύμα του καταναλωτισμού.
Παρά τις αντιδράσεις της εμπνεύστριάς της, η Ημέρα
της Μητέρας γρήγορα εμπορικοποιήθηκε από τη βιομη-
χανία των λουλουδιών, που βρήκε μία «θεόσταλτη» ευ-
καιρία να αυξήσει τους τζίρους της. Στη Γιορτή της
Μητέρας υπολογίζεται ότι ανταλλάσσονται 133 εκατομ-
μύρια κάρτες ενώ σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία
Λιανικού Εμπορίου, οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να
φτάσουν για μια ακόμη χρονιά, τα 19.9 δισεκατομμύρια
δολάρια. Σύμφωνα με έρευνες εκτιμάται ότι η γιορτή
της Μητέρας κατέχει τα τελευταία χρόνια μερίδιο 26%
στο σύνολο των ετήσιων πωλήσεων λουλουδιών και
φυτών που γίνονται κατά την διάρκεια των διάφορων
γιορτών.

Στην Ελλάδα, γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Γιορτή
της Μητέρας στις 2 Φεβρουαρίου του 1929, για να συν-
δυαστεί η Γιορτή αυτή με τη χριστιανική γιορτή της Υπα-
παντής. Τελικά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1960, η γιορτή μεταφέρθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου
στη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έτσι, κάθε δεύτερη
Κυριακή του Μαΐου έχει καθιερωθεί να γιορτάζουν οι μη-
τέρες όλου του κόσμου και είναι μια γιορτή με συμβολικό
χαρακτήρα.

Μάνα, μητέρα, μαμά. Τρεις λέξεις που κλείνουν μέσα
τους ομορφιά, τρυφερότητα, και αγάπη. Η «μητέρα»,
βιολογική και μη, αποτελεί ίσως την πιο σημαντική πα-
ρουσία στη ζωή του ανθρώπου. Μια ύπαρξη γλυκιά και
ανιδιοτελής. Η μάνα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης χιλιάδων
καλλιτεχνών. Ο Δουμάς (πατέρας) είπε:

“Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να βρίσκεται παντού, γι’
αυτό έφτιαξε τη μητέρα”

Η γιορτή της μητέρας

Η Anna Jarvis

Γράφει ο 
Ιωάννης Κρανιάς
Ασμχος (Ρ) ε.α. 

Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 
& Πρόεδρος ΣΑΙΡ

Μου πήρε πολλά χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι
“φίλο” εδώ αποκαλούμε τον κάθε γνωστό. όταν ήρθα
από την Αμερική και μου σύστηναν τους πάντες “φί-
λους” δεν μπορούσα να πιστέψω πως μπορεί κάποιος
να έχει τόσο χρόνο στη διάθεσή του, ώστε να ανταπο-
κριθεί στη φιλία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους
που τους αποκαλούσαν ως φίλο και όχι ως ΓΝΩΣΤΟ.

Η φιλία βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη υγειών
σχέσεων σ’ όλους αλλά περισσότερο στους ενήλικες. Η
φιλία δεν είναι μια εύκολη ή απλή υπόθεση. Είναι μάλι-
στα και πολύ δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας, να βρεις
αληθινούς φίλους. Οι αληθινοί “πραγματικοί” φίλοι σπα-
νίζουν σήμερα.

Σε μια αληθινή φιλία βρίσκομαι μαζί με τον
άλλο άνθρωπο για να μοιραστούμε την ίδια τη
ζωή, τις χαρές και τις λύπες της. Ο αληθινός φί-
λος είναι συνοδοιπόρος μας, όχι μόνο στις εύ-
κολες και ευχάριστες στιγμές, αλλά επίσης στις
αναπόφευκτες περιόδους θλίψης και δυσκο-
λίας. Μπορεί να σε παρηγορήσει στις δύσκολες
στιγμές αλλά και να είναι δίπλα σου στις ευχάρι-
στες στιγμές.

Σε μια γνήσια φιλία υπάρχει ο αμοιβαίος σε-
βασμός ώστε να υπάρχει ώρα και χώρος για να
εκφραστούν όλοι. Ο φίλος παράλληλα είναι
έτοιμος να σεβαστεί τις επιλογές μας, έστω και
αν διαφωνεί, χωρίς να φύγει από το πλευρό

μας.
Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι: “Οι φίλοι δεν λει-

τουργούν μόνο ως αντίδοτο στη μοναξιά, αλλά και ως
φάρμακο. Οι φίλοι με την καλή τους κουβέντα, τη συναι-
σθηματική στήριξη και την κατανόηση μας βοηθούν να
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Όμως η σημασία τους
δεν περιορίζεται εκεί. Η παρουσία τους δίπλα σε αν-

θρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας είναι εξίσου ση-
μαντική. Η υποστήριξη λειτουργεί θεραπευτικά. Και μό-
νο το να ακούν το πρόβλημα ή απλά το ότι πονάμε, αρ-
κεί για να μας βοηθήσουν”.

Για μένα η πραγματική φιλία είναι όλα τα ακόλουθα

που αναφέρω στον κύκλο.

Κλείνω με ορισμένα αποφθέγματα για τη φιλία

Ένα μοναδικό τριαντάφυλλο μπορεί να είναι ο κήπος

μου... ένας μοναδικός φίλος, ο κόσμος μου.

Leo Buscaglia, 1924-1998, 
Αμερικάνος συγγραφέας

Ο έρωτας ξεγυμνώνει τα σώματα, η φιλία ξεγυ-

μνώνει τους χαρακτήρες.

C.S. Lewis

Πραγματικός φίλος είναι αυτός που έρχεται κοντά

όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος απομακρύνεται.

Walter Winchell

Η απώλεια ενός φίλου είναι σαν την απώλεια ενός

μέλους του σώματος. Ο χρόνος μπορεί να απαλύνει

τον πόνο της πληγής, αλλά η απώλεια δεν μπορεί

να αποκατασταθεί.

Robert Southey, 
1774-1843, Άγγλος ποιητής

Γράφει ο 
Πιέρρος Πλατάνας

Σμήναρχος ε.α.

Αλληλοβοήθεια

Εμπιστοσύνη Συνεργασία

Ενθάρρυνση

Ειλικρίνεια

Συνεννόηση

Ευγένεια

Συμπαράσταση

Ενδιαφέρον

Μοιράζομαι

Νοιάξιμο

Φιλία
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ΟΔαίδαλος και ο Ίκαρος. Το ιστο-
ρικό γενεσιουργό δίδυμο της

Αεροπλοΐας. Ο προαιώνιος πόθος
του ανθρώπου να πετάξει.  Στην
χώρα μας θεμελιώθηκε η μεγάλη
ιδέα της πτήσεως του ανθρώπου
όπως και οι περισσότερες επιστήμες
που ρυθμίζουν σήμερα την ζωή του
ανθρώπου.

Και η μεγάλη ώρα της ανθρωπότητας
και του πολιτισμού δεν άργησε να ση-
μάνει.

Ένα δημοσιογραφικό τηλεγράφημα
από τις ΗΠΑ το πρωινό της 17/12/1903
πληροφορούσε τους Ευρωπαίους ότι
οι αδελφοί Ράιτ από το Ντέιτον του
Οχάιο πέτυχαν πτήση διάρκειας   59
δευτερολέπτων με πετομηχανή κινη-
τήρος 12 ίππων καλύπτοντας απόσταση
280 μέτρων στη Β. Καρολί-
να.

Τον Σεπτέμβριο του 1905
ο Ορβιλ [αδελφός] πραγμα-
τοποίησε πτήση 33 λεπτών
και 17 δευτερολέπτων.

Η ζωή του ανθρώπου έκτο-
τε θα αλλάξει.

Στη ραγδαία εξέλιξη της
Αεροπορίας τελειοποιούνται
τα Α/Φ και καθιερώνεται αδια-
φιλονίκητα το τρίπτυχο Μη-
χανικός, Α/Φ, Πιλότος.

Στη χώρα μας ο Ελευθέριος
Βενιζέλος κάνει την πρώτη
του πτήση τον Ιανουάριο του
1912 και δηλώνει: Η  ριψο-
κίνδυνη και τολμηρά φύσις
του Έλληνα θα καταστήση
τούτο λαμπρό εν πολέμω
όπλο, μέλλων να προσφέρει
μεγάλες υπηρεσίες.

Και  η πρόβλεψη έγινε
πραγματικότητα.

Η πρώτη στον κόσμο πο-
λεμική αποστολή έγινε την
5/10/1912 στούς Βαλκανι-
κούς πολέμους  με χειριστή
τον Δ. Καμπέρο.

Στη συνέχεια η εξέλιξη της
αεροπορίας ήταν ταχύτερη
από κάθε προσδοκία.

Από τα ελικοφόρα Α/Φ στα
Α/Ω.

Από τις υποηχητικές ταχύ-
τητες στις υπερηχητικές

Ο άνθρωπος δοκιμάστηκε σε μια πρω-

τόγνωρη νέας μορφής αναμέτρηση με

την φύση και αποδείχθηκε ανθεκτικότερο
δημιούργημα από ότι ο ίδιος πίστευε.

Όμως οι θυσίες για τους πρωτοπό-
ρους ήταν μεγάλες χωρίς αυτό να επη-
ρεάσει  την ανοδική τους πορεία.

Και Αεροναυτική πρόοδος άνοιξε τις
πύλες του ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Οι διαχωριστικές γραμμές της ατμό-
σφαιρας παραβιάζονται. Τροπόσφαιρα,
στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα, ιονόσφαι-
ρα, εξώσφαιρα. Διάστημα.

Και πραγματοποιείται η πρώτη εκτόξευση ζώντος
οργανισμού στο διάστημα. Η θρυλική σκυλίτσα ΛΑΙΚΑ
στο διάστημα στις 3/11/1958.

Ακολουθεί  η εκτόξευση του πρώτου ανθρώπου.
ΓΙΟΥΡΙ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ  Ρώσος. Παγκόσμια συγκίνηση.

Και μπαίνουμε πλέον σε πρόγραμμα συνεχών εκτο-
ξεύσεων και διεθνών συνεργασιών στο διάστημα.

Σημαιοφόρος και ο δικός μας άνθρωπος ο ΕΛΛΗΝΟ-
ΡΩΣΟΣ ΕΚ ΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΥΡΤΣΙΧΙΝ [ΓΡΑΜΜΑΤΙ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ].

Ρώσος πιλότος Σμήναρχος κοσμοναύτης. Γεννήθηκε
στο Βατούμι Γεωργίας στις 3/1/1959 και είναι  Ελληνικής
καταγωγής  εκ μητρός. Γιός του Νικολάι Φιοντόροβιτς
Γιουρτσίχιν και της Μικρούλας Γραμματικοπούλου
που μένουν στη ΣΙΝΔΟ  ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Το 1976 ξεκίνησε σπουδές στο αεροπορικό ινστιτούτο
της Μόσχας από όπου αποφοίτησε το 1983 ως μηχα-
νολόγος στα διαστημικά οχήματα.

Από το 1983-1997 εργάσθηκε στη Ρωσική εταιρία

Ε ν έ ρ γ ε ι α  ως μηχανολόγος-
μηχανικός και είναι μόνιμο στέλεχος
της εταιρίας που ιδρύθηκε από τον
κατασκευαστή πυραύλων και δια-
στημοπλοίων  Σεργκέι Καραλιόφ.

Στην ιστορία της Ρωσίας είναι ο
98ος κοσμοναύτης

Έχει τιμηθεί με: HERO OF THE RUSSIAN
FEDERATION, ORDER OF FRIENDSHIP,
NASA SPACE FLIGHT METAL και πολλές
άλλες διεθνείς διακρίσεις.

Θα αναφερθώ περιληπτικά στις δια-
στημικές πτήσεις και διαστημικούς πε-
ριπάτους του κοσμοναύτη. Με το Αμε-
ρικανικό Διαστημικό Λεωφορείο AT-
LANTIS έκανε την πρώτη του πτήση το
2002 και παρέμεινε στο διάστημα 10
ημέρες 19 ώρες και 53 λεπτά. 

Τον Απρίλιο του 2007  ώς μηχανικός
πτήσης του Σογιούς ΤΜΑ – 10
και ώς διοικητής του πληρώ-
ματος του Διεθνούς Διαστη-
μικού Σταθμού (ΔΔΣ) παρέ-
μεινε στο διάστημα 196 ημέ-
ρες. 

Στην 3η πτήση τον Ιούνιο
του 2010 με το Σογιούς ΤΜΑ
- 19 με 2 αστροναύτες της
NASA συνδέθηκε με τον ΔΔΣ
στις 18 Ιουνίου και εκτέλεσαν
τις προγραμματισμένες εργα-
σίες μέχρι της 26 Νοεμβρίου
που αποσυνδέθηκε και προσ-
γειώθηκε στο Καζακστάν με
παραμονή 163 ημερών στο
διάστημα. 

Στις 7 Νοεμβρίου του 2013
σε ειδική αποστολή με το Σο-
γιούς ΤΜΑ – 11Μ μια ειδική
δάδα ολυμπιακών αγώνων
για το ΔΔΣ για περίπατο στο
απόλυτο χάος επανδρώθηκε
με τριεθνές πλήρωμα απο
Ρωσία, ΗΠΑ και Ιαπωνία.

Στις 11 Νοεμβρίου του 2013
το διαστημόπλοιο Σογιούς ΤΜΑ
– 09 με κυβερνήτη τον Θεό-
δωρο Γιουρτζίχιν προσγειώθη-
κε στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊ-
κανούρ του Καζακστάν κομί-
ζοντας  την Ολυμπιακή φλόγα
από το διάστημα την οποία
με υπερηφάνεια παρέδωσε
στην Επιτροπή των χειμερινών

Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν στο ΣΟΤΣΙ
της Ρωσίας.

Σε 2 διαφορετικές αποστολές στο διά-
στημα έφερε μαζί του τις σημαίες της
Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας
τις οποίες παρέδωσε την μεν Ελληνική
στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.
Κωστή Στεφανόπουλο στις 8 Ιανουαρίου
του 2003 τη δε σημαία της Κυπριακής
Δημοκρατίας στον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Χριστόφια στις 19 Νοεμ-
βρίου 2008 στη Μόσχα παρουσία του Ρώ-
σου Πρωθυπουργού. 

Όταν ερωτήθη από δημοσιογράφους
ποιό ήταν το ωραιότερο πράγμα που έχει δει πετώντας
απάντησε:  Η Ρωσία που γεννήθηκα, η Ελλάδα που
είναι οι γονείς μου και η Τραπεζούντα που ήταν οι
παππούδες μου και πρόσθεσε με υπερηφάνεια η Ελ-
λάδα που έδωσε τον παγκόσμιο πολιτισμό αλλά το
σημαντικότερο είναι ότι αυτή η χώρα δημιούργησε
και διέδωσε την Ορθοδοξία.

Τελειώνοντας εύχομαι ολόψυχα στον Θεόδωρο
πάντα ψηλότερα και καλές προσγειώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα παραπάνω είναι από την ομιλία μου στην ημερίδα
του Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φιλίας και Συνεργασίας

που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου στο Ελληνικό Βιομη-

χανικό Επιμελητήριο Αθηνών στα πλαίσια του εορτα-
σμού 200 χρόνων φιλίας – συνεργασίας Ελλάδας –

Ρωσίας τιμώντας προσωπικότητες που σφράγισαν
και σφραγίζουν τους δεσμούς Ελλάδας – Ρωσίας με-

ταξύ των οποίων και ο Θεόδωρος Γιουρτσίχιν.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΥΡΤΣΙΧΙΝ

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΟΣ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ

Γράφει ο 
Πάνος Μερτίκας

Σμχου (ε.α.)

Κύριε Υπουργέ, αληθεύει το
σημερινό δημοσίευμα της
εφημερίδας ΤΟ ΕΘΝΟΣ για τις
ανατροπές που φέρνει το νέο
ασφαλιστικό στις συντάξεις και
τα μερίσματα των αποστρά-
των; Αν αληθεύει, τι έγιναν οι
υποσχέσεις σας και οι κόκκινες
γραμμές που είχατε θέσει περί
μη περαιτέρω μείωσης των
συντάξεων και των μερισμά-
των μας; Μεγαλύτερη μείωση
θα υποστούν, όπως αναφέρει
το δημοσίευμα, τα μερίσματα
που χορηγούν τα ΜΤΝ και ΜΤΑ,
καθότι στο ΜΤΣ έχουν ενταχθεί
και οι αστυνομικοί και έχουν
αυξηθεί τα έσοδα. Αυτά περι-
μέναμε από σας Υπουργέ; Η
θέση σας, ως υπουργού Άμυ-
νας, έχει μεγάλες ευθύνες και
υποχρεώσεις, μεταξύ των
οποίων είναι και η υπεράσπιση

των συμφερόντων των στελε-
χών των ΕΔ. Αν δεν εισακού-
σθηκαν, από τον πρωθυπουρ-
γό οι εκκλήσεις σας για προ-
στασία των συντάξεών μας,
υπάρχει και η οδός της παραί-
τησης. Βέβαια κάτι τέτοιο θα
σας στερήσει την αίγλη της θέ-
σης, αλλά θα διασώσει το γόη-
τρό σας, πολιτικό και προσωπι-
κό και δεν θα γίνετε σαν τους
άλλους, τους προηγούμενους.
Γιαυτό άλλωστε ψηφιστήκατε
από μεγάλη μερίδα στελεχών
των ΕΔ. Κύριε Υπουργέ ενεργή-
στε ΑΜΕΣΑ. Οι καιροί ου μενε-
τοί.

Παρασκευάς Ρούσσος 
Τξχος ε.α. της ΠΑ

ΥΓ (προς ΕΑΑΑ): 
Κύριοι της ΕΑΑΑ, 
πώς σκέφτεστε 
να αντιδράσετε;

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Προς :  Δντή Ναυτικού Νο-
σοκομείου Κρήτης

Πλοίαρχο (ΥΙ) Αναστ.
Τζωρτζίνη ΠΝ

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
θεωρώ επιβεβλημένο καθή-
κον να σας εκφράσω προ-
σωπικά αλλά και διά του τύ-
που, τις ευχαριστίες  και τον
θαυμασμό  μου,  για την
συμπεριφορά και την άριστη
ιατρική φροντίδα που έτυχα
στο Ναυτικό Νοσοκομείο
Κρήτης, αντιμετωπίζοντας
επιτυχώς το πρόβλημα υγεί-

ας μου.   
Η οικογένεια μου κι εγώ

ιδιαίτερα,  ευχόμαστε ο Θεός
να σας έχει πάντα με υγεία,
οικογενειακή ευτυχία και με
επιτυχίες στην ιατρική για
το καλό της κοινωνίας που
τόσο πολύ έχει ανάγκη από
ανθρώπους- επιστήμονες
του επιπέδου σας.

Εμμανουήλ  Σοκορέλης
Επγός ε.α. Π.Αε-

ροπορίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Εμμανουήλ Σοκορέλης Επγός ε.α. Π.Α.
τηλ : 6983516251 Χανιά 26/04/2016

Στις  τελευταίες εκλογές
για την ανάδειξη των ΔΣ

των Παραρτημάτων της ΕΑΑΑ
δύο εξαίρετοι συνάδελφοι,
ο Σμχος ε.α. Χρήστος Παντα-
ζής και ο Σμχος ε.α. Ιωάννης
Γιαπουτζίδης, πρώην πρό-
εδροι των Παραρτημάτων
Πάτρας και Θεσσαλονίκης αν-
τίστοιχα, επέλεξαν μετά από
πολυετή προσφορά στην
ΕΑΑΑ να μην είναι εκ νέου
υποψήφιοι. Με τους κ. Παν-
ταζή και Γιαπουτζίδη είχα την
ευκαιρία και την τιμή να συ-
νεργαστώ την τριετία που
προηγήθηκε στη βάση του
αμοιβαίου σεβασμού της αλ-
ληλεκτίμησης και της εμπι-
στοσύνης. Αν και τα χιλιόμε-
τρα που μας χώριζαν ήταν
εκατοντάδες αυτό δεν μας
εμπόδισε να δράσουμε από
κοινού και να λειτουργήσαμε
με μια φωνή και μια ψυχή
προκειμένου να αποτρέψουμε
τη χειραγώγηση της Ένωσης.
Η εμπειρία τους στάθηκε πο-
λύτιμη για μένα που έκανα
τα πρώτα βήματα στην ΕΑΑΑ.
Ευχαριστώ θερμά, από τα
βάθη της καρδιάς μου, τους
δύο προέδρους για όσα πρό-

σφεραν στην ΕΑΑΑ, για την

άψογη συνεργασία που είχαμε
καθώς και την εμπιστοσύνη
που με περιέλαβαν.

Θα ήταν ασυγχώρητη πα-
ράλειψή μου αν στους πα-
ραπάνω αγαπητούς συναδέλ-
φους δεν συμπεριλάμβανα
τον πρώην πρόεδρο της
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Βόλου,
Ασμχο ε.α. Νικόλαο Τσεκούρα
ο οποίος, αν και επανεκλέγει
στις εκλογές του 2011, υπήρ-
ξε θύμα μια αρρωστημένης
αυταρχικής αντίληψης μελών
του πρώην ΔΣ της ΕΑΑΑ και
καθαιρέθηκε από τη θέση
του προέδρου με έωλα επι-
χειρήματα, εντελώς προσχη-
ματικά. Είναι προς τιμή του
νέου προέδρου της ΕΑΑΑ,
Απτχου (Ι) Σ. Καββούρη και
των μελών του ΔΣ που με
απόφασή του τίμησε την προ-
σφορά του κ. Τσεκούρα με
τιμητική διάκριση αποκαθι-
στώντας την τιμή του και την
αξιοπρέπειά του, αναγνωρί-
ζοντας έτσι την προσφορά
του στην Ένωση. Αγαπητέ
Νίκο σ’ ευχαριστώ θερμά για
την άψογη συνεργασία που
είχαμε και τις πολύτιμες συμ-
βουλές σου.  

Ευχαριστήριο προέδρου
ΕΑΑΑ/Παραρτήματος 

Λάρισας Σγου ε.α. Κων/νου Λιούτα
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Μέχρι πριν λίγα χρόνια τη διεθνή τρομοκρατία διηύ-
θυνε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα η Ισλαμική

τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάϊντα, η οποία εμφανίστηκε
το 1989. Ιδρυτής της ήτο ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας
Οσάμα Μπίν Λάντεν και μέλη της,
αρχικά μεν Αφγανοί μουτζαχεντίν,(
φανατικοί  Ισλαμισταί που διεξάγουν
ιερό θρησκευτικό πόλεμο), αργότερα
δε μουσουλμάνοι από διάφορες Αρα-
βικές Χώρες. Την ηγεσία της τρομο-
κρατικής οργάνωσης, μετά την σύλ-
ληψη και εκτέλεση του Μπιν Λάντεν
το 2011, ανέλαβε ο υπαρχηγός της
Αιγύπτιος Αϊμάν Αλ Ζαουάχρι. Τα πλέ-
ον ισχυρά τρομοκρατικά χτυπήματα
της διαβόητης αυτής οργάνωσης
ήταν το σατανικής εμπνεύσεως κτύ-
πημα των διδύμων πύργων της Νέας
Υόρκης την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και οι επιθέσεις
της 11ης Μαρτίου του 2004 στη Μαδρίτη και της 7ης

Ιουλίου του 2005 στο Λονδίνο.
Από ένα παρακλάδι της Αλ- Κάϊντα στο Ιράκ, που

αποτελείτο από σουνίτες τζιχαντιστές (συνώνυμοι των
μουτζαχιντίν) δημιουργήθηκε μια νέα τρομοκρατική
οργάνωση, στόχος της οποίας ήτο η δημιουργία ενός
ενιαίου ισλαμικού κράτους στο Ιράκ, στο οποίο θα
εφαρμοζόταν η πιο ακραία μορφή της σαρίας( ισλαμικού
νόμου). Το 2012 η οργάνωση, εκμεταλλευόμενη την
εμφύλιο σύρραξη στη Συρία, εξαπλώνεται και στο

Συριακό έδαφος και ονομάζεται Islamic State
of Iraq and al- Sham (I.S.I.S.), ήτοι Ισλαμικό

Κράτος του Ιράκ και της  αλ  Σάμ.( Η ονομασία
αλ Σάμ παραπέμπει σε μια απροσδιόριστη πε-

ριοχή στη Συρία ή γύρω απ’ αυτή. Η απροσ-

διόριστη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής
είναι ιστορικά γνωστή και ως   «Λεβάντε», η

οποία εκτείνεται στη Συρία, στο Λίβανο, στο
Ισραήλ στην Ιορδανία και την Παλαιστίνη).

Το 2014 η οργάνωση καταλαμβάνει τη Μο-
σούλη, η οποία βρίσκεται σε μια περιοχή πλού-
σια σε πετρέλαιο και ανακοινώνει την ίδρυση
του Χαλιφάτου με αρχηγό τον Abou Bark al-
Baghdadi, o οποίος αυτοανακηρύσσεται Χαλίφης και
διάδοχος του Μωάμεθ. Ο Al-Baghdadi γεννήθηκε στο
Ιράκ το 1970 και πολέμησε εναντίον των Αμερικανών
μετά την εισβολή τους στη χώρα του το 2003. Το 2005
συνελήφθη από τους  Αμερικανούς εισβολείς και κλεί-
στηκε στις φυλακές επί πέντε χρόνια. Το Χαλιφάτο
σήμερα εκτείνεται από την επαρχία Ντιγιάλα του Ιράκ ,
μέχρι το Χαλέπι της Συρίας. 

Σύμφωνα με τους χάρτες που έχουν δημοσιευθεί σε
διάφορα σάϊτ, στόχος των  Τζιχαντιστών  Ισλαμιστών
είναι η δημιουργία ενός τεράστιου
θρησκευτικού κράτους, το οποίο θα
περιλαμβάνει όλη τη Βόρειο Αφρική,
όλα τα Αραβικά κράτη της Μέσης
Ανατολής, την Τουρκία, την Αρμενία,
τη Γεωργία και όλα τα γειτονικά
μουσουλμανικά κράτη, όλα τα Βαλ-
κάνια, συμπεριλαμβανομένης και
της χώρας μας, όλη τη Δυτικά Ασία,
συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας
και του Πακιστάν και τέλος την Ισπα-
νία, όπου οι τρομοκράτες έχουν
σοβαρά ερείσματα. Μάλιστα ο επι-
κεφαλής του ευρωπαϊκού δικτύου
στρατολογήσεως Τζιχαντιστών είναι
ένας ανάπηρος Ισπανός ονόματι Ρα-
φαέλ Μάγια Αμάγια. Ο Αμάγια , ο
οποίος γεννήθηκε στις Βρυξέλλες
έγινε μουσουλμάνος και άλλαξε το
όνομά του από Ραφαέλ σε Μου-
σταφά. Ο  Αμάγια διατηρεί στενές σχέσεις με τζιχαντιστές
στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ινδονησία, στη Λιβύη, στο
Μαρόκο, στην Τουρκία, στη Συρία και αλλού. 

Η στρατηγική δια της οποίας θα πραγματοποιηθεί ο
μεγαλεπήβολος στόχος των σαλαφιστών(εκείνοι που
εκφράζουν το ρεύμα της επιστροφής στις ρίζες του ισ-
λαμισμού) περιγράφεται επακριβώς σε ένα βιβλίο του
Abou Bark al- Naji , με τίτλο « Η διοίκηση της αγριότητας»,
που κυκλοφόρησε το 2002 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
Η στρατηγική αυτή αναλύεται ως εξής: 

α. Προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα βίας στις μου-
σουλμανικές χώρες, οι Τζιχαντιστές βρίσκουν την ευκαιρία
να αποδυναμώσουν τις τοπικές εξουσίες και να επιβάλ-

λουν το χάος και την αγριότητα. Κάτω απ’ αυτές τις
συνθήκες οι τοπικοί πληθυσμοί χάνουν την εμπιστοσύνη
προς τις κυβερνήσεις τους, οπότε αυτοί (οι Τζιχαντιστές)
εμφανίζονται ως η μοναδική εναλλακτική  λύση, η

οποία μπορεί να εγγυηθεί την ευημερία και την ασφάλεια
στις χώρες αυτές.

β. Ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής των Τζιχαν-
τιστών συνίσταται στη διεθνοποίηση του τρόμου, με
ταυτόχρονη άσκηση προπαγάνδας, δια της οποίας οι

μουσουλμάνοι εμφανίζονται ως τα αιώνια θύματα των
Αμερικανών και των χριστιανικών χωρών γενικότερα.

γ. Τέλος ο τρίτος άξονας  της στρατηγικής τους στο-
χεύει στη μετατροπή της θρησκείας σε πολιτική και κοι-
νωνική προτεραιότητα, στη στρατιωτική εκπαίδευση
των νέων και στη δημιουργία μιας στρατιωτικοποιημένης
κοινωνίας, κατά τα πρότυπα της αρχαίας Σπάρτης, η
οποία θα είναι σε θέση, αφ’ ενός μεν να προασπίσει τα
όρια του κράτους, αφ’ ετέρου δε να τα επεκτείνει  στα
υπό των σχεδίων προβλεπόμενα .

Όπως ευστόχως έχει γραφεί, το ισλαμικό κράτος δεν
διοικείται από μια ομάδα ψυχασθενών ατόμων σε έκ-
σταση. Είναι μια θρησκευτική οργάνωση φανατικών , οι
οποίοι είναι αποφασισμένοι για όλα. Τα άτομα αυτά
έχουν άριστη στρατιωτική εκπαίδευση και συγκεκριμένη
στρατηγική, την οποία τηρούν απαρεγκλίτως. Ο φανα-
τισμός και το μίσος των μουτζαχιντίν εναντίον  « των
απίστων» προκύπτει απροκάλυπτα από τις δηλώσεις
του εκπροσώπου του Ισλαμικού Χαλιφάτου Abou
Mouhammad al – Adni ,οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο
έγκυρο σάϊτ  SLATE, μετά το μακελειό του Παρισιού και
οι οποίες έχουν ως εξής: «Θα κατακτήσουμε τη δική

σας Ρώμη, θα σπάσουμε τους σταυρούς σας και θα κά-

νουμε τις γυναίκες σας σκλάβες. Κι αν δεν τα καταφέρομε
αυτή τη φορά, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα τα

καταφέρουν και θα πουλήσουν τα παιδιά σας στην
αγορά σκλάβων…»

Και το ερώτημα που εγείρεται
αβιάστως είναι το εξής. Ποιος χρη-
ματοδοτεί το τρομοκρατικό αυτό
μόρφωμα, το οποίο, εν ονόματι
ενός αναχρονιστικού θρησκευτικού
δόγματος, αιματοκυλεί την αν-
θρωπότητα; Ποιος προμηθεύει
τους φανατικούς αυτούς Ισλαμι-
στές, οι οποίοι ονειρεύονται τη
δημιουργία της μεγαλύτερης σε
έκταση αυτοκρατορίας στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητος , με σύγ-
χρονα όπλα και συντηρεί την τε-
ράστια αυτή στρατιωτική δύνα-

μη;
Βασικός χρηματοδότης της Οργάνωσης, τουλάχιστον

κατά την αρχική φάση, ήταν η Σαουδική Αραβία. Σήμερα,
το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων εξοικονομείται από την
εξαγωγή  πετρελαίου, το οποίο προέρχεται από τις πε-
τρελαιοπηγές των περιοχών που ελέγχουν,- πελάτης
κατά τα φαινόμενα είναι και η Τουρκία- από τη λεηλασία
των Τραπεζών στη Συρία, την Ιορδανία και το Ιράκ, ή
από άλλες εγκληματικές ενέργειες και τέλος από
χορηγίες πλουσίων Σαουδαράβων.

Όσον αφορά τα υπερσύγχρονα όπλα τα οποία χρησι-
μοποιούν, ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από
τις στρατιωτικές βάσεις που κατέλαβαν στο
Ιράκ και στη Συρία. Σύγχρονο όμως πολεμικό
υλικό έχει εισρεύσει στο Χαλιφάτο μέσω Τουρ-
κίας. Διότι ας μη ξεχνούμε ότι το Ισλαμικό Χαλι-
φάτο μάχεται εναντίον του προέδρου της Συρίας
Μπασάρ Αλ- Άσαντ, ο οποίος είναι επίσης εχθρός
του Ταγίπ Ερντογάν. Την ετερόκλητη αυτή συμ-
μαχία και τον εφοδιασμό των Τζιχαντιστών
από την Τουρκία έχει καταγγείλει με δηλώσεις
του ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
της Τουρκίας Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, σύμφωνα
με τις οποίες «η κυβέρνηση Ερντογάν έστελνε

μέχρι πρόσφατα φορτηγά γεμάτα όπλα στους Τζιχαντιστές
του Ισλαμικού Κράτους, που πολεμούσαν στη Συρία».

Αναμφιβόλως η νέα αυτή μορφή τρομοκρατίας εναντίον
των «απίστων», που εν προκειμένω δεν είναι μόνο οι
μέχρι σήμερα γνωστοί, ήτοι οι Εβραίοι και οι προστάτες
τους Αμερικανοί, αλλά όλοι συλλήβδην οι Χριστιανοί
και οι ομόθρησκοί τους Σιίτες, είναι η χειρότερη κάθε
προηγούμενης, διότι αφ’ ενός μεν διέπεται από ένα
άκρατο φανατισμό, ο οποίος τροφοδοτείται από τις
γραφές του «κορανίου» , σύμφωνα με τις οποίες οι θυ-

σιαζόμενοι για την πίστη τους Μου-
σουλμάνοι πηγαίνουν κατ’ ευθείαν
στον  παράδεισο και αφ’ ετέρου
στρέφεται εναντίον όλης σχεδόν
της ανθρωπότητος.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες  ο
Χριστιανικός κόσμος καλείται να
αναλάβει τις ευθύνες του. Προ-
φανώς ουδείς πιστεύει, ότι με τη
συντριβή του Ισλαμικού Χαλιφάτου
θα εκλείψει παντελώς η τρομο-
κρατία. Αναμφιβόλως όμως το κα-
λύτερο είναι εχθρός του καλού.
Και επειδή η παθητικότητα απο-
τελεί προδιαγεγραμμένη συνταγή
αποτυχίας, η διάλυση του συγκε-
κριμένου προγεφυρώματος του
ακραίου Ισλαμισμού αποτελεί μο-
νόδρομο για τον ελεύθερο κόσμο.
Πέραν των οιωνδήποτε ιδεολογι-

κών ή άλλων διαφορών, ο χριστιανικός κόσμος υπο-
χρεούται να βάλλει φρένο στην ισλαμική λαίλαπα, η
οποία, εν ονόματι των αναχρονιστικών και απάνθρωπων
επιταγών του «κορανίου»,  δεν ορρωδεί να ενσπείρει
τον τρόμο και να δολοφονεί αθώους πολίτες. Οι ένοπλες
δυνάμεις  των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ξεχάσουν
την αποτυχημένη επιχείρηση του Ιράκ- οι περιστάσεις
δεν είναι οι ίδιες- και συνεργαζόμενες με τους συμμάχους
τους στο ΝΑΤΟ, αλλά και γιατί όχι και με τη Ρωσία να
σταματήσουν αμέσως το αιματοκύλισμα των φανατικών
Τζιχαντιστών του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Οι καιροί ου με-
νετοί !!

ΑΡΘΡΑ

Η τρομοκρατία 

του Ισλαμικού χαλιφάτου

και το χρέος 
του χριστιανικού κόσμου

Του 
Επισμηναγού (Ι) 

ε.α. Γεωργίου Β. Κασσαβέτη
τ. Δ/ντος Συμβούλου 

Εν. Απ. Αξ/κών Αεροπορίας

Πέραν των οιωνδήποτε ιδεολογικών ή άλλων δια-

φορών, ο χριστιανικός κόσμος υποχρεούται να

βάλλει φρένο στην ισλαμική λαίλαπα, η οποία, εν

ονόματι των αναχρονιστικών και απάνθρωπων επι-

ταγών του «κορανίου»,  δεν ορρωδεί να ενσπείρει

τον τρόμο και να δολοφονεί αθώους πολίτες.
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Μικρές Αγγελίες

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

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

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

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

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

σε προσιτές τιμές

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

οίκος τελετών

� ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Αυτοματισμοί - Δίκτυα

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ - ΠΥΡΑ-
ΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ(ΚΑΜΕΡΕΣ)-
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ 
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.

Ζαννή 61, Πειραιάς 18537 
Τηλ.: 210-4185780, Κιν.: 6973-038304 e-mail: laoulakos@gmail.com

� Ε Λ Α ΙΟ Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Ι

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(Υιός συναδέλφου ε.α.)

Ιδομενέως 17 Περιστέρι Τηλ.: 210-5726027,  Κιν.: 6978-653321

�

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γίνετε γνωστοί μέσα από τους χιλιάδες αποδέκτες της «ΗτΑ». 

Οι μικρές σας αγγελίες γίνονται μεγάλες ευκαιρίες.     

ΕΑΑΑ
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Ο Χρήστος Μαθαμιώτης,
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

Συνάδελφε, ψωνίζοντας από

τα ΣΕΠΑ Αθηνών και 

Περιφέρειας, ενισχύεις και

ισχυροποιείς το Μ.Τ.Α.

και σιγουρεύεις το Μέρισμά σου!
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παραρτηματα
Πάτρα

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος
συμμετείχαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

•Στις 13-4-16 και ώρα 19.30, στην εκδήλωση – ομιλία,
που  έγινε στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα, με
θέμα  «Αφιέρωμα στον μπουρλοτιέρη Γεώργιο Ανεμογιάν-
νη-Παξινό», στο πλαίσιο του εορτασμού της Απελευθέρωσης

της Ναυπάκτου από τον Τουρκικό ζυγό, που συνδιοργάνωσε
ο Σύνδεσμος Ναυπακτιωτών Πάτρας με το δήμο Ναυπακτίας,
μετά από πρόσκληση του  προέδρου  του  Συνδέσμου
Σχμου ε.α. κ. Ηλία Δημητρόπουλου. Το Παράρτημα εκπρο-
σωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Επγό ε.α. Ιωάννη Ζαχαρά-
κη.

•Στις 16-4-2016 και ώρα 19.00, στην  ψαλτική μουσική
εκδήλωση, με ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής,
που διοργάνωσε η 116 ΠΜ και έγινε στον νέο Ιερό Ναό του
Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μετά από  πρόσκληση  του Δκτή
της 116 ΠΜ Σμχου (Ι) κ. Πέτρου Χατζίρη. Το Παράρτημα εκ-
προσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Ασμχο ε.α. Βασίλειο Χρό-
νη.

Λάρισα

Χανιά

Καλαμάτα

Ηράκλειο

1. Ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων υπέρ 

Πατρίδος Θεσσαλών Στρατιωτικών του Υγειονομικού.
Στις 23 Απριλίου 2016 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο

των πεσόντων υπέρ Πατρίδος Θεσσαλών Στρατιωτικών του
Υγειονομικού, στο μνημείο που βρίσκεται στο πάρκο του
Αγίου Αντωνίου έναντι 404 ΓΣΝ, χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. κ. Ιγνατίου. Στην τελετή
παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνι εκ μέρους των Ε.Δ, ο

Στρατηγός της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Ηλίας Λεοντάρης και ο Υπαρχηγός
του ΑΤΑ Υποπτέραρχος (Ι) Συμεών -Χαράλαμπος Ψιμούλης.
Εκ μέρους της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας στεφάνι κατέ-
θεσε ο πρόεδρος του ΔΣ Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας. Μετά
το πέρας της τελετής ακολούθησε μικροδεξίωση. 

2. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
Πανηγυρικά εορτάσθηκε η Μεγαλομάρτυς ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ,

Προστάτιδα των Αποστράτων Αστυνομικών, με Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία, που τελέσθηκε σήμερα
05-05-2016 το πρωί, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία, Λάρισας 

Την Ε.Α.Α.Α/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος
του ΔΣ Σγος ε.α Κων/νος Λιούτας και ο Γραμματέας Επγος
ε.α. Αθανάσιος Ντιγκμπασάνης. 

3. Εορτασμός του Μεγαλομάρτυρα

Αγίου Γεωργίου στην 1η Στρατιά
Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00, πραγματο-

ποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Με-
γαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού
Ξηράς, στην έδρα της 1ης Στρατιάς (Στρατόπεδο «ΝΙΚ. ΠΛΑ-
ΣΤΗΡΑ»).

Το πρόγραμμα του εορτασμού περιελάμβανε Δοξολογία
στο χώρο προ του Ηρώου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ανάγνωση της
Ημερήσιας Διαταγής του Αρχηγού ΓΕΣ και κατάθεση στεφάνου
στο Ηρώο του στρατοπέδου, από το Διοικητή της 1ης
ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη.

Την Ε.Α.Α.Α/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος
του ΔΣ, Σγος ε.α Κων/νος Λιούτας και ο Ταμίας Σγος ε.α.

Βασίλειος Παπαδόπουλος

4. Εκδρομή ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

Στις 14 &15/5-2016 τα μέλη της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας πραγματοποίησαν διήμερη εκδρομή στη λίμνη
Κερκίνη-την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου
και το Οχυρό Ρούπελ. Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης
είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την εντυπωσιακή ποικι-
λομορφία της Πανίδας και χλωρίδας της λίμνης, να προ-
σκυνήσουν τις τίμιες εικόνες της Μονής και να παρακολου-
θήσουν με ιδιαίτερη συγκίνηση από κοντά την, για πρώτη
φορά, αναβίωση της Μάχης των υπερασπιστών των Οχυρών
του Ρούπελ με τους Γερμανούς κατακτητές.  

α. Εορτές – Τελετές

(1) Ο Πρόεδρος και μέλη του Παραρτήματος μας συμ-
μετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που πραγ-
ματοποιήθηκαν από τους φορείς της Πόλης μας.

(2) Το Σάββατο 9 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στον
Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Χαλέπας Χανίων, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας
και Αποκορώνου  Κυρίου Δαμασκηνού, το Ετήσιο Μνη-
μόσυνο εις μνήμην των πεσόντων κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος συναδέλφων, αποβιωσάντων Μελών,
ως και αποβιωσάντων συζύγων και τέκνων μελών του
παραρτήματος μας.

β.  Φιλανθρωπίες

(1) Με προσφορές των μελών μας αγοράστηκε ειδικός

εξοπλισμός για την οργάνωση του τμήματος αισθητη-
ριακής ολοκλήρωσης της εταιρείας προστασίας και απο-
κατάστασης αναπήρων προσώπων, Χανίων (ΕΛΕΠΑΠ).

(2) Με την προσφορά των συμμετασχόντων στον Απο-
κριάτικο χορό του παραρτήματός μας αγοράστηκαν τρό-
φιμα για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

γ. Εκδηλώσεις

(1) Με την παρουσία του Προέδρου της ΕΑΑΑ Αντιπτε-
ράρχου Σπύρου Καβούρη και του μέλους της ΕΑΑΑ και
Προέδρου του ΣΑΣ Σμήναρχου ε.α. Δημητρίου Φαλτάιτς
και τη συμμετοχή πλήθους μελών και φίλων πραγματο-
ποιήθηκε σε αίθουσα εκδηλώσεων της πόλης μας η
κοπή της πίτας για το 2016 και ο αποκριάτικος χορός.

(2) Στην Πατσό Αμαρίου Ρεθύμνης πραγματοποιήσαμε
την κοπή της πίτας για το έτος 2016 για τα μέλη του πα-
ραρτήματός μας που διανέμουν στο Νομό Ρεθύμνου με
τη συμμετοχή πολλών μελών μας που διαμένουν στα
Χανιά και του συνόλου εκείνων που διαμένουν στο Ρέ-
θυμνο.

δ.  Εκδρομές

(1) Με τη συμμετοχή μελών και φίλων του παραρτή-
ματός μας πραγματοποιήσαμε πενθήμερη εκδρομή στην
Σλοβακία και Πολωνία.

(2) Επίσης πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή-επί-
σκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου στο
Ρέθυμνο και στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου.

α. Κατά το μήνα Απρίλιο 2016 ο Πρόεδρος και τα μέλη
του ΔΣ εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας και συμμετείχαν
στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

(1). Στην Ιστορική Επέτειο σε ανάμνηση της ημερομηνίας
γέννησης (03/04/1770) του ήρωα της επανάστασης ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας, την
Κυριακή 03 Απρ. 2016. 

(2). Στην περιφορά του Επιταφίου που έλαβε χώρα στον
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας,
την 27-4-2016.

β. Κατά το μήνα Μάιο 2016:
(1). Στην ακολουθία της Ανάστασης του Κυρίου, καθώς

και στην Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης που έλαβε
χώρα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού
Καλαμάτας, την 1-05-2016.

(2). Στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πεζικού
Αγίου Γεωργίου, που έλαβε χώρα την 06-05-2016, στο
Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ».

(3). Στην θρησκευτική πανήγυρη και την λιτάνευση της

θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Ελεήτριας Πολι-
ούχου Κορώνης, στις 06 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή.

(4). Στην επέτειο Λήξης του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου,
ημέρα εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αν-
τίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, στις 09
Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα, στην Καλαμάτα.

(5). Στην συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ενόψει της
τελικής πρότασης της υποψηφιότητας της Καλαμάτας για
τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021,
στις 09 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα, στο Αμφιθέατρο Φι-
λαρμονικής Καλαμάτας.

(6). Στην παρουσίαση των προτάσεων για τον Αθλητισμό
στο Δήμο Καλαμάτας, στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης
με πολίτες, αθλητικούς φορείς, αθλητές και γυμναστές,
στις 16 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα, στο ξενοδοχείο ‘’REX’’
στην Καλαμάτα.

(7). Στην εκδήλωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» και του Δημοτικού Ωδείου Καλα-
μάτας, στην ‘’Βραδιά Αριστούχων’’, στις 15 Μαΐου 2016

ημέρα Κυριακή, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμά-
τας.

(8). Στον εορτασμό για την επέτειο της ιστορικής Μάχης
του Μανιακίου, στις 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή,
στη τοπική κοινότητα Μανιακίου Μεσσηνίας.

(9). Στον εορτασμό για την ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου, στις 22 Μαΐου 2016, ημέρα Κυ-
ριακή, στη πόλη της Καλαμάτας. 

(10). Στην τελετή για 75η επέτειο της Μάχης της Καλαμάτας
(28 Απριλίου 1941), στις 24 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή,
στο Μνημείο των πεσόντων Συμμάχων, στο Δημοτικό Πάρκο
Σιδηροδρόμων στη πόλη της Καλαμάτας. 

γ. Άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Παραρτή-
ματος Καλαμάτας:

(1). Εκδήλωση προς τιμήν των αποχωρούντων Συνάδελφων
από τα προηγούμενα ΔΣ του Παραρτήματος για τις υπηρεσίες
που προσέφεραν, καθώς και απονομή Πλακετών.

Οι δραστηριότητες του Παραρτήματος Ηρακλείου κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
του 2016 ειναι οι εξής:

α. Κατάθεση στεφάνου στο Άγαλμα του Αγνωστου Στρατιώτη στην Εθνική γιορτή της

25ης Μαρτίου, απο τον Πρόεδρο του παραρτήματος.
β.   Απόδοση ευχών στους τοπικούς φορείς της πόλεως του Ηρακλείου λόγω εορτής

του Πάσχα.   
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη

Στις 14 &15/5-2016 τα μέλη της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας πραγματοποίησαν διήμερη εκδρομή στη λίμνη

Κερκίνη-την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου και
το Οχυρό Ρούπελ.

Πρώτος προορισμός η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο
Ακριτοχώρι Σερρών. Μετά την υποδοχή από τις αδελφές της
Μονής και την ενημέρωση στο καθολικό ακολούθησε το πα-
ραδοσιακό κέρασμα στο αρχονταρίκι. Οι αδελφές τονίζοντας
την ιδιαίτερη ευαισθησία που τρέφουν για το προσωπικό των
ΕΔ  δώρισαν  στο Παράρτημα ένα καλαίσθητο βιβλίο με το
ιστορικό της Μονής ενώ από την πλευρά του Παραρτήματος
επιδόθηκε σε ανάμνηση της επίσκεψης πλα-
κέτα με το έμβλημα της ΕΑΑΑ το οποίο
όπως μας είπαν θα τοποθετηθεί σε περίοπτη
θέση από την ηγουμένη της Μονής. 

Στη συνέχεια  προορισμός η λίμνη Κερκίνη
και το κέντρο πληροφόρησης  όπου έγινε
παρουσίαση και ενημέρωση για την ιστορία,
την πανίδα και τη χλωρίδα της λίμνης. Ο
παρουσιαστής, κ. Ηλιάδης, πραγματικά κα-
ταιγιστικός στην εκφορά του λόγου του και
με σκωπτική διάθεση καθήλωσε τα μέλη
και τους προετοίμασε γι’ αυτό που θα ακο-
λουθούσε. 

Επόμενος σταθμός το μικρό λιμάνι της
Κερκίνης που αποτελεί την αρχόντισσα της
περιοχής. Συγκαταλέγεται στους 10 σημαν-
τικότερους υγροτόπους της Ελλάδας που
ονομάζονται υγρότοποι Ramsar και ανήκει
στις περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση
2000». Επιβίβαση στις Βάρκες για να δούμε
από κοντά ένα καταπληκτικό οικοσύστημα
με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Μετά
από λίγο βρισκόταν μια ανάσα, σχεδόν μπο-
ρούσαμε να αγγίξουμε Κορμοράνους, Αρ-
γυροπελεκάνους, Λαγγόνες και άλλα είδη πουλιών που ζουν
εκεί και είναι μοναδικά στον κόσμο, απειλούμενα με εξαφάνιση. 

Γεμάτοι εικόνες και εντυπώσεις και αφού είχε φτάσει το
απόγευμα θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να φροντίσουμε και

το στομάχι μας και αυτό το αναθέσαμε στην παρακείμενη τα-
βέρνα «Ελωδιός» όπου δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουμε
τοπικά προϊόντα και παραλλαγές από το κρέας του Βουβαλιού.
Αργά το απόγευμα αφιχθήκαμε στην πόλη των Σερρών για

διανυκτέρευση.  
Την επόμενη μέρα  Κυριακή 15-5-2016

μετά το πρωινό αναχωρήσαμε για το οχυρό
Ρούπελ προκειμένου να παρακολουθήσουμε
την αναβίωση, για πρώτη φορά μετά από
75 χρόνια, της μάχης που δόθηκε από τους
υπερασπιστές του Οχυρού ενάντια στους
Γερμανούς Κατακτητές. Είχαμε ήδη λάβει
πρόσκληση να παραστούμε στις εκδηλώσεις
από τον Δήμαρχο Σιντικής, Τξχο ε.α. Φώτη
Δομουχτσίδη, καθώς ο Δήμος ήταν ο οργα-
νωτής της εκδήλωσης. Αν και σχετικά νωρίς,
όταν φτάσαμε στο οχυρό εκατοντάδες κό-
σμος που αργότερα έγιναν χιλιάδες περίμενε
με προσμονή την αναπαράσταση της μάχης.
Στις 12:00 ο οικοδεσπότης, Δήμαρχος Σιντικής,
πήρε το λόγο καλωσορίζοντας τους επισή-
μους και τον κόσμο, περιγράφοντας με γλα-
φυρό τρόπο την ηρωική μάχη που δόθηκε
από τους υπερασπιστές του οχυρού. Αμέσως
μετά εντυπωσιακά εφέ με πραγματικά πυρά,
εκρήξεις και καπνογόνα, μετέφεραν τους πε-
ρισσότερους από 5.000 χιλιάδες επισκέ-
πτες  75 χρόνια πίσω, τότε που μια χούφτα

Έλληνες αντιστάθηκαν γενναία στις σιδηρόφρακτες ναζιστικές
ορδές. Παράλληλα αεροπλάνα της Αερολέσχης Σερρών
εφορμούσαν  με σειρήνες, αναπαριστώντας τις αεροπορικές
επιθέσεις των στούκας, εναντίων των οχυρών. Ομάδα 40

ατόμων  με στολές και οπλισμό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
αναβίωσαν  γνωστά και άγνωστα στιγμιότυπα από την επική
μάχη, την ιστορική άρνηση του Ταγματάρχη Δουράτσου να
παραδώσει το οχυρό στους Γερμανούς, την κατάληψη και
την απόδοση τιμών από τους Γερμανούς κατά την αποχώρηση
των Ελλήνων στρατιωτών, από το Ρούπελ.

Ο κόσμος και κυρίως τα μικρά παιδιά, αυθόρμητα συμμετείχε
στην εξέλιξη της αναπαράστασης άλλοτε με επιφωνήματα
και άλλοτε χειροκροτώντας. Δάκρυα κύλισαν στα μάγουλα
όταν ο Διοικητής του οχυρού απάντησε στους Γερμανούς ότι
“ο αγών θα συνεχιστεί, πάσα δε απόπειρα προσεγγίσεως του
οχυρού θα συντριβεί”.

Συγκίνηση και ρίγη υπερηφάνειας, για τους πατεράδες μας
και τους παππούδες μας, πατριωτική ανάταση, μαθήματα αν-
δρείας και ηρωισμού για όλους τους παρευρισκόμενους.

Μετά το πέρας της αναπαράστασης επίσκεψη στις στοές
του οχυρού. Στη στοά ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να
αισθανθεί τις στιγμές της μάχης. Περπατώντας στους θαλάμους
και στους πλευρικούς διαδρόμους υπάρχουν τα διοράματα,
που αναπαριστούν τους Έλληνες μαχητές της μάχης των
οχυρών. Απορία και θαυμασμός για την εντυπωσιακή κατασκευή
των οχυρών από μια χώρα και ένα λαό που μόλις 4 χρόνια
πριν, το 1932, είχε πτωχεύσει. 

Αμέσως μετά επίσκεψη στο Μουσείο του Οχυρό όπου εκτί-
θενται στολές, όπλα, μετάλλια καθώς και πολλά κειμήλια  του
ελληνικού και του γερμανικού στρατού

Στο τέλος συνάντηση με τον Δήμαρχο της Σιντικής κ. Δο-
μουχτσίδη όπου ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας,
Σγος ε.α Κων/νος Λιούτας, εξέφρασε, εκ μέρους των μελών,
τα θερμά συγχαρητήρια για την οργάνωση της εκδήλωσης
και ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την πρόσκληση στο Παράρτημα
Λάρισας. Σε ανάμνηση της επίσκεψης επιδόθηκε στο Δήμαρχο
Σιντικής πλακέτα με το έμβλημα της ΕΑΑΑ. Ο κ. Δομουχτσίδης
εξέφρασε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στα μέλη του Πα-
ραρτήματος Λάρισας για την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Μετά από ένα γεμάτο διήμερο γεμάτο με όμορφες εικόνες
και συναισθήματα η ικανοποίηση των μελών ήταν έκδηλη
στο δρόμο της επιστροφής στην πόλη μας.

Εντυπώσεις από την εκδρομή σε Λίμνη Κερκίνη- 
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου -Οχυρό Ρούπελ

Παράρτημα ΕΑΑΑ Λάρισας

Γράφει ο 
Κ. Λιούτας

Σγος (ε.α.) - 
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας 

Επίδοση πλακέτας στην Ιερά

Μονή Τιμίου 

Προδρόμου Ακριτοχωρίου

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από
εισηγήσεις τόσο του προηγούμενου
όσο και του νυν Διοικητικού Συμβουλίου
και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΑ, με
απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ Απτχου (Ι)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΙΤΣΗ , απονεμήθηκε ο τίτλος
του Επιτίμου Προέδρου του Δ.Σ. του
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ,
στον Σμήναρχο (ΥΜΕ) ε.α. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ-
ΠΟΥΤΖΙΔΗ, για τις υπηρεσίες που προ-
σέφερε στους εν αποστρατεία συναδέλφους και την προσφορά
του στην ανάπτυξη του Αεροπορικού Πνεύματος..

ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων τελέσθηκε ο προ-
γραμματισμένος Αγιασμός στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης της
ΕΑΑΑ, μ ε την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του
νέου Δ.Σ.

Στην απλή και σεμνή τελετή Αγιασμού χοροστάτησε ο Αιδε-
σιμολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Ευσέβιος, ως εκπρόσωπος;
Του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κκ. Ανθίμου, ο
οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί παρά την εκδηλωθείσα
επιθυμία του, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων.

Πέραν των μελών και των οικογενειών τους την τελετή
τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της 350ΠΚΒ, της
113ΠΜ και της ΣΥΔ, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, οι Πρόεδροι της
ΕΑΑΣ και του Λ.Σ. Θεσσαλονίκης

Ο π. Ευσέβιος μετέφερε την αγάπη και τις ευχές του Μητρο-
πολίτη κ.κ .Ανθίμου για την ευόδωση των σκοπών της ΕΑΑΑ
και ιδιαίτερα του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, κάλεσε τις
Ε.Δ. να διατηρήσουν υψηλό φρόνημα και να βρίσκονται πάντα
επί των επάλξεων για την διαφύλαξη της Πατρίδας μας έναντι
πάσης επιβουλής και τον Ελληνικό Λαό να παραμείνει ενωμένος
γιατί με την ενότητα θα αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες μέρες
που ζούμε και πιθανώς τις δυσκολότερες που έρχονται.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ. Αντιπτέραρχος ε.α. Κος Καβούρης
στο σύντομο χαιρετισμό του πέραν των ευχών αναφέρθηκε
στους στόχους του νέου Δ.Σ.. της ΕΑΑΑ, μεταξύ ίων οποίων η
αποκατάσταση της ενότητας και του αμοιβαίου σεβασμού

πέρα από βαθμούς και προέλευση, τονίζοντας το «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ
ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» Με την ευκαιρία ανακοίνωσε την επικύρωση της ει-
σήγησης του Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και ανα-
κήρυξε το Μητροπολίτη κκ/κ/ Άνθιμο Επίτιμο Μέλος της ΕΑΑΑ,
αναγνωρίζοντας την ποιμαντική του συμβολή στα εθνικά μας
θέματα και την θητεία του ως Έφεδρος Αξκός στην Πολεμική
Αεροπορία.

Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Ασμχος ε.α..Κος Δανιηλίδης,
ευχαρίστησε εκ μέρους και των υπολοίπων μελών όλους
όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και τίμησαν με την
παρουσία τους την τελετή του Αγιασμού.

«Ο ρόλος του καταναλωτή στην ελεύθερη αγορά»

Ένας ικανός, αλλά όχι ικανοποιητικός, αριθμός μελών της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης παρακολούθησε την ενημε-
ρωτική ημερίδα, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή, με θέμα:

«Ο ρόλος του καταναλωτή στην ελεύθερη αγορά»
την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00, στην αίθουσα

του Παραρτήματος
Στην ενημερωτική διάλεξη ομιλητές ήταν ο κ. Νικόλαος

Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. και ο κ. Νικόλαος Ραγιάς,
Μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν σχετικά με τα το ρόλο
που έχει το ΚΕΠΚΑ και πως παρεμβαίνει στην προστασία των
δικαιωμάτων του καταναλωτή (κ, Τσεμπερλίδης) και τα κόκκινα
δάνεια και οι διαδικασίες τακτοποίησης (κ. Ραγιάς)

Ακολούθησε μια αναλυτική διαλογική συζήτηση με αποτέ-
λεσμα να αποκτήσουν οι παραβρισκόμενοι γνώσεις και εμπειρίες
στο ρόλο τους ως καταναλωτές.

Το Δ.Σ. απεφάσισε να ξεκινήσει τη σειρά ενημερωτικών δια-
λέξεων που έχει προγραμματίσει, με εισηγητές και θέματα
που αγγίζουν την καθημερινότητα και παρά το ότι είναι στις
προθέσεις μας να έχουμε περισσότερους παρόντες, δεν μας
πτοεί ο αριθμός των μελών που παρακολούθησαν ή θα παρα-
κολουθήσουν τις διαλέξεις, αρκεί να προσέρχονται συνειδη-
τοποιημένα και να αποτελούν τους πολλαπλασιαστές των
γνώσεων που αποκτούν.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε

την αναδιοργάνωση, επαναλειτουργία, εμπλουτισμό, ανανέωση
της βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται τα Μέλη που διαθέτουν
βιβλία αεροπορικού ή λογοτεχνικού περιεχομένου ή με θέματα
γενικού ενδιαφέροντος και επιθυμούν να συνδράμουν στην
υλοποίηση αυτής της απόφασης, να επικοινωνήσουν με το
Διαχειριστή κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Η βιβλιοθήκη μπορεί επίσης να εμπλουτισθεί και με τίτλους
βιβλίων, ιστορικών αρχείων, ντοκιμαντέρ κλπ σε ηλεκτρονική
μορφή (CD, DVD)

Τα βιβλία ή τα CD – DVD μπορούν να δανειστούν ή να δωρι-
στούν στη Βιβλιοθήκη με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής.
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας

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

Επικήδειοι λόγοι

Γιάννη Σφήκα,
Συγκεντρωθήκαμε εδώ οι συμμαθητές σου και άλλοι

συνάδελφοι και φίλοι για το στερνό αντίο. Παρούσα και
η Π.Α. που σε κατευόδωσε με λίγα λιτά λόγια, αναφέ-
ροντας τη διαδρομή και προσφορά σου, προσφωνών-
τας σε με το βαθμό σου Αντισμήναρχε. Θέση απλή και
κατανοητή. Συγκινηθήκαμε γιατί φεύγει από κοντά μας
ένας άξιος συνάδελφος, ένας καλός φίλος, ένας υπέ-
ροχος και πράος άνθρωπος. 

Ξεκίνησες, από όσα ξέρω από τη Λειβαδιά. Είχες
όνειρα όπως όλοι. Βρεθήκαμε μαζί στη Σχολή Ικάρων
εκεί στο Τατόι. Διακρινόσουν χωρίς να προβάλλεσαι.
Ήσουν αγαπητός μεταξύ όλων των μαθητών. Διακρί-
θηκες και στον αθλητισμό. 

Όταν τελείωσες και έγινες αξιωματικός – ανθ/γος
Ι.Γ.Υ. μπήκες στο στίβο της Π.Α. και συνέχισες χωρίς να
αλλάξει κάτι από το χαρακτήρα σου. Πάντοτε προσέ-
φερες χωρίς να αγκομαχάς, χωρίς παράπονα. Ήσουν
ένας εργάτης. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 βρεθήκαμε μαζί,
για πολύ λίγο, στην 117 Σ.Μ. στην Ανδραβίδα. Αργό-
τερα, η Υπηρεσία, εκτιμώντας τις ικανότητές σου σαν
αεροπόρου, σε μετέθεσε στην Τανάγρα και σου ανέ-
θεσε πιο δύσκολα πράγματα που – από όσο ξέρω –
έφερες σε πέρας με επιτυχία. 

Στα τέλη του 1971 συναντηθήκαμε ξανά στην Ελευ-
σίνα στα Noratlas μαζί με άλλους άξιους συναδέλφους.
Από αυτούς κάποιοι έχουν φύγει για τον Ουρανό. Πολ-
λοί είμαστε εδώ και παρακολουθούμε την τελευταία
σου απογείωση που προγραμματίστηκε από το Θεό.
Μερικοί απουσιάζουν, νιώθουμε όμως ότι είναι παρόν-
τες γιατί όλοι σε αγαπούσαν, όλοι σε εκτιμούσαν. 

Στις αρχές του Μαΐου 1974, πετώντας πάνω από τη
Φαλκονέρα, σου συνέβη το πλέον παράξενο αεροπο-
ρικό ατύχημα – μοναδικό για την Ελλάδα και σπανιότατο
παγκοσμίως – όταν αποκολληθεί εν πτήση από τη βάση
του ο αριστερός κινητήρας του Noratlas. Εσύ ως Κυβερ-
νήτητς και το πλήρωμά σου – αείμνηστοι Χρήστος Κυ-
ριακόπουλος και Γεώργιος Καγιαμπάκης – αντιδράσατε
άριστα και ψύχραιμα και κατορθώσατε να προσγει-
ωθείτε χωρίς άλλη συνέπεια, αφήνοντας άφωνους
όσους ακροώνταν στη συχνότητα κινδύνου που δεν
μπορούσαν να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβαινε. 

Στη δύσκολη εκείνη περίοδο που ακολούθησε ζή-
σαμε έντονα μέσα στη φωτιά του πολέμου που άναψε
στην Κύπρο. Τότε γνωριστήκαμε και οικογενειακά. Η γυ-
ναίκα μου – που πρόσφατα έφυγε – σας εκτιμούσε
πολύ. Αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1977 σου ανατέ-
θηκε η Διοίκηση της 354Τ.Μ. Θέση υπεύθυνη, αξιόλογη
και απόλυτα τιμητική. Επιλέχθηκα και ορίστηκα από την
Υπηρεσία ως ο αμεσότερος συνεργάτης σου. Επιθυμία
σου η άριστη συνεργασία.

Λίγο αργότερα αποφάσισες – για δικούς σου λόγους

– να συνεχίσεις την πορεία σου έξω από την Π.Α. Μου
παρέδωσες την Δ/ση της Μοίρας και με μια απλή Ημ.
Δ/γη ευχαρίστησες και αποχαιρέτησες το προσωπικό
της Μοίρας και την Π.Α. και μπήκες στο στίβο της καθη-
μερινής ζωής. Σχεδόν χαθήκαμε αλλά δεν ξεχαστή-
καμε.  

Μετά από όλα αυτά πιστεύω ότι μπορώ αποχαιρε-
τώντας σε να σε αποκαλώ φίλε, συνάδελφε, αντισμή-
ναρχε, μοίραρχε, συνεργάτη ή απλά Γιάννη. Όλα
ταιριάζουν αλλά τα παραβλέπω. Στέκομαι προσοχή
μπροστά σου, σηκώνω το κεφάλι ψηλά και τολμώ απλά
να πω: Αντίο πολεμιστή επισμηναγέ Ιωάννη Σφήκα, Κυ-
βερνήτη του «Νίκη 2». Το δικαιούσαι απόλυτα. Δεν λέω
μεγάλα λόγια, δεν σου άρεσαν. Όμως το ότι υπήρξες
πολεμιστής για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό της Κύ-
πρου:

-έχει καταγραφεί στην Ιστορία
-έχει γίνει αποδεκτό από του προηγηθέντας μεγά-

λους ήρωες της Π.Α.
-είναι στη συνείδηση όλων των συναδέλφων εκείνης

της εποχής και όχι μόνο
-το διατύπωσε η Π.Α. όταν με επίσημο έγγραφό της

πρότεινε να τιμηθείς μαζί με άλλους άξιους συναδέλ-
φους με Χρυσούν Αριστείο Ανδρείας ΔΙΟΤΙ δια ιδίας
πρωτοβουλίας, τόλμης και αυτοθυσίας, έφερες εις
πέρας επιτυχώς άκρως απόρρητη εθνική αποστολή.
Πρόταση η οποία αν και βρίσκεται εν υπνώσει, δεν έχει
ανακληθεί και ισχύει ως σήμερα.

-το αποδέχτηκε η Ελληνική πολιτεία πολύ καθυστε-
ρημένα

-έχει γίνει αντικείμενο αναφοράς σε βιβλία και ΜΜΕ
-τέλος, πολύ πρόσφατα, έστω και μετά από 42 χρό-

νια, η σημερινή ηγεσία της Π.Α. (προς τιμήν της) ανα-
γνώρισε εκείνη την προσφορά και σε εκδήλωση
μπροστά σε επίσημες αντιπροσωπείες δήλωσε ότι θα
ξεκινήσει η διαδικασία για να αρθεί η υφισταμένη εκ-
κρεμότητα. Τούτο αποδέχτηκε και υποσχέθηκε ότι θα
υλοποιήσει ο παρευρισκόμενος Υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας.

Στην τελετή δεν μπόρεσες να παραβρεθείς γιατί ήδη
είχες αρχίσει άνιση μάχη εναντίον
ύπουλου εχθρού και ο οποίος σε
νίκησε, όπως συνήθως συμβαίνει.
Το μήνυμα, το ευχάριστο μαντάτο
– όταν και αν έρθει – θα στο
πούμε σε κάποια τελετή οι συμ-
πολεμιστές σου και θα το καταθέ-
σουν στην ψυχή σου η γυναίκα
σου, η κόρη σου και τα εγγόνια
σου. 

Γιάννη Σφήκα, Κυβερνήτη του
Νίκη 2, ξέρω ότι, πολλά λόγια πε-
ρισσεύουν, δεν τα ήθελες, ξέρω

όμως ακόμα ότι, πάνω σε αυτό το θέμα μερικά πράγ-
ματα μας απογοητεύουν.

Αίφνης σκέφτομαι, δεν έπρεπε η συμμετοχή σου στη
μοναδική και κορυφαία πολεμική αποστολή της Π.Α.
στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα να αναφέρεται
στο βιογραφικό σου που κατέθεσε η Π.Α.; Δεν θα
έπρεπε ακόμα, να υπάρχει σήμερα εδώ παρουσία της
Κυπριακής Δημοκρατίας;

Μη νοιάζεσαι όμως, φαίνεται ότι για την περίπτωση
ισχύουν αυτά που έχει γράψει σχετικά ο ποιητής απευ-
θυνόμενος απρόσωπα προς την Πατρίδα:

«Αστέρια είχες ολόλαμπρα 

στον ουρανό σου κι άλλα

μα εκείνα που δεν έλαμψαν

ήταν τα πιο μεγάλα».

Συμπολεμιστή Γιάννη,
Απογειώνεσαι τώρα για τελευταία φορά, έχεις πάρει

την εντολή από το Θεό να μην προσγειωθείς. 
Θα πετάς και θα μείνεις στον ουρανό. Πριν φτάσεις

όμως στη γειτονιά των αεροπόρων πέρνα από τη Λευ-
κωσία και στείλε τον τελευταίο σου χαιρετισμό. Πες
στην Κύπρο ότι έκανες το καθήκον σου. Η αεροπορία
είκοσι χρόνια για αυτό σε ανέθρεψε. Και όταν συναντή-
σεις τους άλλους που την ίδια βραδιά ξεχύθηκαν μαζί
σου για τον ίδιο σκοπό και δεν είναι στη ζωή μετέφερε
το μήνυμα ότι τώρα (σύμφωνα με τα λεχθέντα από την
ηγεσία της Π.Α.) κάποια αχτίδα ξεπροβάλλει, η θυσία
δεν θα μείνει για πάντα σε εκκρεμότητα. Ίσως ο επό-
μενος που θα κληθεί από το Θεό να σβήσει το αερο-
πλάνο του στην ουράνια πίστα θα σας πει αν ξημέρωσε
άλλη μέρα, θα σας πει αν η Πολιτεία τελικά ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΞΕΧΝΑ. Μέχρι τότε, όλοι εμείς θα σε θυμόμαστε ως τον
Κυβερνήτη του Νίκη 2 και θα συμπαραστεκόμαστε στον
πραγματικό στυλοβάτη της ζωής σου, στη γυναίκα σου
Πέλα. 

Ανδρέας Στραβοπόδης
Υποπτέραρχος Ι.

Αποχαιρετισμός στον Γιάννη Σφήκα

Στερνό κατευόδιο 
στον Ασμχο ε.α M/R Γιώργο Μαγγίρα

Θλίψη κατέβαλε στους συμμαθητές της 29ης σειράς, ο ξαφνικός χαμός σου
ανήμερα της ονομαστικής σου εορτής.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειάς σου, εύχομαι ο Αναστάς εκ νεκρών
Κύριος να τους δίδει την εξ ύψους παρηγοριά. Αιωνία σου η μνήμη φίλε και
συμμαθητή Γιώργο.

Ασμχος ε.α  Βούλγαρης Παναγιώτης
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Σ.Α.Σ

•Απτχος (ΙΓΥ) Δημήτριος Μποροβάς
Γεννήθηκε το 1930 στη Μάκρη Αρκα-

δίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1949
(23η Σχολή Ικάρων) και αποστρατεύθηκε
το 1983. 

Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων.
Η κηδεία του έγινε στις 15-4-2016 στο
Κοιμητήριο Μάκρης Αρκαδίας. 

•Σμχος (ΤΕΦ) Δημήτριος Παπαδάς

Γεννήθηκε το 1944 στην Κόρινθο. Ει-
σήλθε στην Αεροπορία το 1963 (15η

σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1998. 
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου.

Η κηδεία του έγινε στις 15-4-2016 στο
Β’ Κοιμητήριο Αθηνών.

•Ασμχος (ΤΕΦ) Ιωάννης Γιαλακίδης

Γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Απο-
στρατεύθηκε το 1980.

Η κηδεία του έγινε την  15-4-2016

στο Κοιμητήριο Βύρωνος.

•Ασμχος (ΥΥΑ) Νικόλαος Καμπίλαυκος
Γεννήθηκε το 1945 στην Ηράκλεια

Πύργου Ηλείας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1966 (12η σειρά ΣΥΔ) και αποστρα-
τεύθηκε το 1995. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τεσ-
σάρων γιων και μίας κόρης. Η κηδεία
του έγινε στις 18-4-2016 στο Κοιμητήριο
Πύργου Ηλείας.

•Σμχος (ΤΟΠ) Εμμανουήλ Τζενάκης

Γεννήθηκε το 1933 στην Τζέρμιδο Λα-
σιθίου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1951
(3η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1984. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου και μίας κόρης. Η κηδεία του έγινε
στις 10-5-2016 στο Κοιμητήριο Παλαιού
Φαλήρου.

•Σμχος (ΥΥΟ) Μαγκριώτης Παναγιώτου
Γεννήθηκε το 1951 στην Αλεξανδρού-

πολη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1971
(16η σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το
2006. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
γιων. Η κηδεία του έγινε στις 14-5-2016
στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.

•Σμχος (ΤΣΕ) Παναγιώτης Κορομηλάς

Γεννήθηκε το 1938 στην Αγριλό Μεσ-
σηνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958
(10η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε
το 1993. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας
κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 19-5-
2016 στο Γ’ Κοιμητήριο Νικαίας.

•Σμχος (ΤΕΑ) Αθανάσιος Δημητριάδης

Γεννήθηκε το 1952 στην Παρασκευή
Ελασσόνος. Εισήλθε στην Αεροπορία το

1970 (22η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
θηκε το 2005. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 24-5-
2016 στο  Κοιμητήριο Θέρμης.

•Ασμχος (ΥΥΔ) Απόστολος Μετζιτάκος

Γεννήθηκε το 1937 στη Νάξο. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1957 (4η σειρά ΣΥΔ)
και αποστρατεύθηκε το 1987. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 4-4-
2016 στο  Κοιμητήριο Ζωγράφου.

«Η ΕΑΑΑ ζητά συγνώμη στο συνάδελφο

Σμχο (ΤΤΗ) κ. Νικόλαο Μετζιτάκο και

στους οικείους του, που εκ παραδρο-

μής δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο

φύλο ο θάνατός του, αντί του αδελφού

του Ασμχου (ΥΥΔ) Απόστολου Μετζι-

τάκου.»
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ΑΡΘΡΑ

Από τα μέσα του 1967 και για μία
δεκαετία περίπου, δύο ήταν τα κύρια

μείζονα θέματα (μεταξύ πολλών άλλων
μικρότερης αλλά σημαντικής σπουδαι-
ότητας, που ελπίζω να έχουμε την ευ-
καιρία να αναπτύξουμε) που κινούσε
το ΓΕΑ (ΑΑ) μέσω των ιεραρχικά προ-
ϊσταμένων του οργάνων (το ΓΕΕΘΑ –
ΑΕΔ, το ΥΕΘΑ και το ΑΣΕΑ) και αυτά
ήταν:

Ο εκσυγχρονισμός της ΕΒΑ (ΠΑ) με
πτητικά μέσα (α/φη) όλων των κατη-
γοριών, όπως σύγχρονα μαχητικά, με-
ταφορικά μέσου δυναμικού, εκπαιδευ-
τικά κ.α, το οποίο χειριζόταν ο καθ’
ύλη αρμόδιος Κλάδος Επιχειρήσεων,
με υποστήριξη από τον Γ’ Κλάδο και με
αιχμή του δόρατος το 1968 την προ-
μήθεια σαράντα μαχητικών α/φών, με
πρώτη προτεραιότητα, και

Η εξεύρεση βιώσιμης λύσης για την
απομάκρυνση του Κεντρικού ΚΕΑ και
των αεροπορικών συνεργείων υποστή-
ριξης, από το Δέλτα Φαλήρου (το με-
τέπειτα έργο ΕΑΒ), με βασικό χειριστή
τον Γ’ Κλάδο (Δ/νση Γ1), ώστε να απο-
δοθεί η έκταση για τουριστική αξιοποί-
ηση. Το θέμα αυτό συμμετείχαν και
άλλοι συναρμόδιοι φορείς  εκτός ΠΑ,
όπως ήταν τα Υπουργεία Συντονισμού
και Βιομηχανίας και η ΕΤΒΑ.

Και τα δύο αυτά μείζονα θέματα ετέ-
θησαν για λήψη τελικής απόφασης /
επιλογών και αναθέσεων, τον Μάρτιο
του 1972 σε ειδική συνεδρίαση του
ΑΣΕΑ. Θα δούμε εδώ πως τελικά η επι-
λογή των αμερικανικών μαχητικών F-
4E (Phantom) από το ΑΣΕΑ, οδήγησε
σε απρόβλεπτες περιπέτειες και μεγά-
λες καθυστερήσεις στην προώθηση
του έργου ΕΑΒ.

Για το πρόγραμμα προμήθειας σα-
ράντα (40) μαχητικών α/φών, κάναμε
αρκετές παρουσιάσεις, ως 4ο ΕΓ (υπό
τον Χαρλαύτη), σε όλα τα επίπεδα της
ΠΑ και εν τέλει στον Αρχηγό ΕΔ (Αγγε-
λής). Στις συγκριτικές μας παρουσιάσεις,
που γίνονταν σε συνεργασία με τον Α’
Κλάδο (3ο ΕΓ) του ΓΕΑ (ΑΑ), εξετάζονταν
οι επιδόσεις των τότε α/φών F-4E (Ph-
antom, αμερικανικό και γνωστό από
τον πόλεμο του Βιετνάμ), Mirage III
(γαλλικό της Ντασό) και γνωστό από
τις επιτυχίες του στον πόλεμο των έξι
(6) ημερών του 1967 του Ισραήλ κατά
Αράβων, το Α-7 Corsair (άγνωστο εν
πολλοίς τότε α/φος του ΠΝ των ΗΠΑ,
αλλά με σπουδαίες επιδόσεις ιδιαίτερα
σε ρόλο Δ/Β και το οποίο αγοράσαμε
το 1974), και το F-104G MOD (τροπο-
ποιημένο από την Ιταλική αεροπορία
για χρήση σε ρόλους Δ/Β). 

Για το πρόγραμμα της προμήθειας
των μαχητικών αεροσκαφών, που πίεζε
προς κάθε κατεύθυνση το ΓΕΑ (ακόμη
και μέσω του εδώ αμερικανικού κλιμα-
κίου) και που προσέκρουε στην άρνηση
των ΗΠΑ –λόγω 21ης Απριλίου, φαίνεται
ότι υπήρξαν σημάδια υποχωρητικότητας
εκ μέρους των ΗΠΑ περί τα μέσα του
1971. Γιατί σε αποστολή μας τον Δε-
κέμβριο του 1971 στις ΗΠΑ, για το πρό-
γραμμα ΕΑΒ, που περιλάμβανε επίσης
επίσκεψη στη McDonnell Douglas (κα-
τασκευάστρια των Φάντομ, η οποία
συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα ΕΑΒ,
μέσω άλλης αμερικανικής εταιρίας που
κατέθεσε προσφορά) ζητήθηκε από
τον τότε Α/ΓΕΑ να πληροφορηθούμε
από υψηλόβαθμα στελέχη της Εταιρίας
αυτής, εάν υπέβαλε ή θα υπέβαλε
προσφορά της στην αρμόδια αμερικα-
νική Κρατική Υπηρεσία για πώληση σε
μας αυτών των α/φών. Πράγματι, σε

ανεπίσημη και κλειστή συνάντηση του
Υποπτεράρχου Σ. Μωραϊτη (Προέδρου
ΜΕΧ του προγράμματος ΕΑΒ) με υψη-
λόβαθμο στέλεχος της McDonnell, στην
οποία μου ζήτησε να παρίσταμαι, ετέθη
το θέμα της αγοράς και αυτός μας επι-
βεβαίωσε ότι είχαν πράγματι υποβάλει
αρμοδίως την προσφορά τους. Ετσι
στις αρχές του 1972 φαίνεται πως το
θέμα αυτό είχε ωριμάσει αρκετά, ώστε
να τεθεί υπ’ όψη του ΑΣΕΑ για λήψη
απόφασης. Ταυτόχρονα κατά τα τέλη
Φεβρ. 1972 ήταν έτοιμη και η εισήγηση
για το Πρόγραμμα ΕΑΒ, που υποβλήθηκε
και αυτή στο ΑΣΕΑ, με συνέπεια να συ-
ζητηθούν και τα δύο σε κοινή συνε-
δρίαση.

Στο ΑΣΕΑ τον Μάρτιο του 1972 εξε-
τάσθηκαν οι εισηγήσεις για τα δύο ανε-
ξάρτητα προγράμματα. Μία για την
προμήθεια των σαράντα (40) αερο-
σκαφών, με εισήγηση του Α’ Κλάδου
και μία για το Πρόγραμμα ΕΑΒ, με εισή-
γηση της αρμόδιας Μικτής Επιτροπής
Χειρισμού (ΜΕΧ) των συναρμόδιων φο-
ρέων, που ο Πρόεδρός της προερχόταν
από την ΠΑ και είχε τη σύμφωνη γνώμη
φορέων του ΓΕΑ. Οι εισηγήσεις ήταν:

Για τα μαχητικά αεροσκάφη, να προ-
τιμηθεί το F-4E γιατί υπερτερούσε
έναντι των υπολοίπων καθώς και του
Mirage III, που προωθούσε η κατα-
σκευάστρια DASSAULT με τη στήριξη
της Γαλλικής Κυβέρνησης.

Για το έργο ΕΒΑΥ (ΕΑΒ), μεταξύ των
δύο αποδεκτών τελικά προσφορών
μιάς αμερικανικής και της άλλης του
Ομίλου D-L-O με τον ηγέτικό ρόλο να
τον έχει η γαλλική Dassault, στην εισή-
γηση ανεφέρετο ότι και οι δύο ήταν
κατάλληλες υπό προϋποθέσεις να προ-
ωθήσουν το έργο. Οι προϋποθέσεις
που ετίθεντο για τον Ομιλο ήταν η απά-
λειψη των μειονεκτημάτων που υπήρχαν
στην προσφορά του, και σχετίζονταν
με την υποχρέωση της πλήρους υπο-
στήριξη του αεροπορικού υλικού της
ΠΑ, που ήταν κατά βάση αμερικανικής
προέλευσης.

Η απόφαση του ΑΣΕΑ ήταν να
μοιραστούν τα προγράμματα και η μεν
αγορά των  α/φών να πάει προς τις
ΗΠΑ το δε εργοστάσιο προς Γαλλία,
ώστε να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευ-
ρές. Στο άκουσμα της απόφασης αυτής,
όπως μου μεταφέρθηκε από τον προ-
ϊστάμενό μου και Πρόεδρο της ΜΕΧ,
που παρίστατο στο ΑΣΕΑ, θυμάμαι ότι
είπα πως χειρότερη συγκυρία και από-
φαση σαν αυτή δεν μπορούσε να υπάρ-
ξει εις βάρος του Προγράμματος ΕΑΒ.
Και αυτό γιατί η Ντασό ήθελε κατά
βάση να μπει στην ελληνική αγορά
«πουλώντας» τα αεροπλάνα της Μirage
ΙΙΙ και όχι να μπλέξει «φτιάχνοντας» ελ-
ληνικό εργοστάσιο. Και οι μετέπειτα
εξελίξεις με δικαίωσαν – δυστυχώς -
πλήρως. Ετσι  το πρόγραμμα F-4E προ-
χώρησε αμέσως, ενώ το άλλο, αυτό
της ΕΑΒ, εβάλτωσε στην κυριολεξία
στις διαθέσεις της Εταιρίας Ντασό και
του ιδιοκτήτη της Marcel Dassault. 

Με βάση την απόφαση αυτή του
ΑΣΕΑ υπεγράφη σχεδόν αμέσως η δια-
κρατική αγορά των σαράντα (40) α/φών
Φάντομ, τα οποία - ειρήσθω εν παρόδω
- άρχισαν να φτάνουν στη Χώρα μας
γύρω στις αρχές με μέσα του 1974,

έγκαιρα για τις μετέπειτα εξελίξεις, και
κάποια από αυτά πήραν μέρος στα Ιου-
λιανά / Κυπριακό του 1974. Παράλληλα
το Υπ. Συντονισμού έστειλε επιστολή
πρόσκλησης στον επικεφαλής του Ομί-
λου (την Ντασό) ενημερώνοντάς την
ότι επελέγη για το έργο ΕΑΒ ως υπο-
ψήφιος ανάδοχος και ζητώντας από
αυτή να προσέλθει ο Ομιλος για πε-
ραιτέρω διαπραγματεύσεις.  

Η Ντασό όχι μόνο δεν απάντησε
στην επιστολή του Υπουργείου Συντο-
νισμού, αλλά όπως μαθεύτηκε από την
Πρεσβεία μας στο Παρίσι καθώς και
από τον ξένο Τύπο και έφτασε σε μας,
ο ίδιος ο Μαρσέλ Ντασό (ιδιοκτήτης
της Εταιρίας και σχεδιαστής των πρώτων
αεροσκαφών της) είπε ευθέως ότι δεν
θα κάνει το εργοστάσιο στην Ελλάδα,
αφού οι Ελληνες δεν προτίμησαν τα
δικά του μαχητικά αεροπλάνα έναντι
των αμερικανικών. Ετσι, η επιστολή
μας παρέμενε αναπάντητη, παρά τις
δικές μας συνεχείς προσπάθειες και
πιέσεις προς τα ανώτερα όργανα και
τον Πρωθυπουργό να παρέμβει και να
δρομολογήσει άλλες εξελίξεις, παρα-
κάμπτοντας το αδιέξοδο. Η απάντηση,
σχεδόν μόνιμη, ήταν ότι δεν ήθελε επ’
ουδενί να τα χαλάσει με τη Γαλλία. Εν
τέλει, μετά από ένα και πλέον έτος,
δηλ. τον Απρίλιο του 1973, εδέησε η
Ντασό να στείλει εκπρόσωπό της στον
Υπουργό Συντονισμού, κομίζοντα απαν-
τητική της επιστολή, που βεβαίωνε ότι
η ίδια αποχωρούσε από τον Ομιλο και
υπεδείκνυε, αν το επιθυμούσε το Δη-
μόσιο, να ζητήσει ξεχωριστές προσφο-
ρές από τα άλλα μέλη του Ομίλου που
θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν. Από
αυτό φάνηκε ότι γίνονταν κάποιες ζυ-
μώσεις – προσπάθειες και η Ντασό δε-
χόταν ισχυρές πιέσεις από τα άλλα
μέλη του Ομίλου (την Lockheed κυρίως
αλλά και την Ολυμπιακή Αεροπορία),
άκαρπες όμως στη συνέχιση του Ομίλου
ως ενιαίου αναδόχου, γιατί η Ντασό
και κυρίως ο ιδρυτής της, δεν έκανε με
τίποτε πίσω στα όσα είχε πει το 1972.  

Ακολούθησαν νέες προσπάθειες. Εί-
χαμε όμως μέσα στο 1973 ένα κλίμα
πολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας
από το οποίο προέκυψε τον Οκτ 1973
η βραχύβια κυβέρνηση Μαρκεζίνη, τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου
(Νοεμ.1973), το κίνημα του Ιωαννίδη
τα τέλη του Νοεμβρίου 1973, πτώση
Μαρκεζίνη και νέα Κυβέρνηση (Ανδρου-
τσόπουλος), αλλά και νέος ΑΓΕΑ (Αλ.
Παπανικολάου). Σε όλο αυτό το κλίμα
της αβεβαιότητας και της αστάθειας
συνεχίζονταν αμείωτες οι προσπάθειές
μας για ολοκλήρωση των Συμβάσεων
(κύριου Αναδόχου και Υπεργολάβων)
και λίγο πριν από τα Ιουλιανά του 1974
και το Κυπριακό, είμαστε σχεδόν έτοιμοι
να τις υποβάλλουμε για υπογραφή.
Στο μεταξύ και από τις αρχές του 1974
είχαν προωθηθεί από το ΓΕΑ μεγάλες
αγορές αεροσκαφών (μαχητικά Α-7,
γαλλικά Mirage F-1, μεταφορικά C-130,
εκπαιδευτικά Τ-2, αλλά και F/RF-4E)
που καθιστούσαν την ύπαρξη του ερ-
γοστασίου απολύτως απαραίτητη. Οι
νέες όμως εξελίξεις, στρατιωτικές και
πολιτικές, μας έφεραν και πάλι πίσω. 

Θα δούμε στη συνέχεια πως προχώ-
ρησαν εν τέλει όλα και ποιές μείζονες
προσπάθειες έγιναν από όλους, ώστε
να μπορέσουμε εν τέλει να υπογρά-
ψουμε συμβάσεις, με νέο όμως σχήμα
για τον κύριο ανάδοχο (Management)
στα τέλη του 1975.

Του
Περικλή Κοντοδιού

Υποπτεράρχου (Τ) ε.α.

Η Συμβολή και Στήριξη της ΠΑ 

στη Δημιουργία της Ε.Α.Β
(για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι)

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΑΣΥΔΑ
ΣΜΗΝΑΡΧΟ (εα) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟ

Τ’ ακόλουθα Δακρύβρεχτα Λόγια
Μετά την Αναπάντεχη Απώλεια

Βούρκωσαν τα μάτια μου, κύλησε ένα δάκρυ,
η σκέψη πάγωσε στης διανόησης τα βάθη.
Άφησα την εφημερίδα με θλίψη στην άκρη,

να συνέλθω από της είδησης την παραζάλη. 
——————- 

Όχι είπα και ξαναπήρα την εφημερίδα,
για να δω μήπως έκανα λάθος στα στοιχεία.
Δυστυχώς η προσδοκία διαψεύστηκε οικτρά,
ο φίλος … μετατέθηκε σε Αγγέλων Στρατιά.

——————- 
Παναγιώτη

φίλε, συνάδελφε και συνεργάτη:
Άνοιξη διάλεξε ο Άγγελος να σε πάρει,

την εποχή που ανθίζουν και μοσχοβολούν τ’ άνθη
και το κλίμα της παίρνει και από τη δική σου χάρη. 

——————- 
Πέταξες ψηλά στων Αρχαγγέλων το Στρατηγείο,

μεσ’ από το ανοιξιάτικο αυτό τοπίο,
ανάμεσα στα φρέσκα κόκκινα τριαντάφυλλα

και τα κρινολούλουδα της αγνότητας τα κάτασπρα.
——————- 

Λεμονανθών ευωδιές την ψυχή σου ευφραίνουν
και της Πασχαλιάς τα Ρόδα στα πόδια σου πέφτουν.

Της αθωότητάς σου το άφθαστο μεγαλείο
περνάει μεσ’ από της φύσης το … Ανθοδοχείο.  

——————-
Εμβριθής στοχαστής στης σκέψης τη διεργασία,
διατύπωνες και γραπτά την κάθε σου ανησυχία.
Με της δεοντολογίας την πρόσθετη δυναμική

εξασφάλιζες εξέχουσα θέση στην πρώτη γραμμή.  
——————- 

Λακωνικός, λάκων γαρ, και μειλίχιος συζητητής 
απέπνεες τη γλυκύτητα της δικής σου ψυχής.
Ευυπόληπτος και προσηνής προσωπικότητα,
είχες αποδοχή σε λεγόμενα και πραττόμενα.

——————- 
Αξιωματικός με διαίσθηση και όραμα,

ενεργούσες λεβέντικα σε πλαίσια νόμιμα,
έχοντας στο Κέντρο των προνοιών σου τον άνθρωπο,

έτσι ώστε να προσφέρεις και έργο θεάρεστο.
——————- 

Με ανθρώπινες – Δημόσιες σχέσεις απαράμιλλες
και υπηρεσιακές – συναδελφικές άριστες,

ξεπερνούσες τις μικρές ή μεγάλες δυσκολίες,
εκτιμώμενος από συναδέλφους και συμπολίτες. 

——————- 
Οξύς στο πνεύμα και φωτισμένος διανοητής,

ήσουν της επιτυχίας σταθερός εγγυητής.
Αγέρωχος με σπάνια άλλα προτερήματα,

ισορροπούσες πάντοτε με σταθερά βήματα. 
——————- 

Στο κλυδωνιζόμενο καράβι αυτής της ζωής,
πηδαλιουχούσες από τη «Γέφυρα» της λογικής.

Στην Πλώρη είχες το Σταυρό και στην Πρύμνη τον Άγιο
και στο Μηχανοστάσιο το Φύλακα Άγγελο.  

——————- 
Του Συλλόγου μας θεμέλια κολώνα σταθερή
και της καθημερινής του λειτουργίας η ψυχή. 

Στην εφημερίδα γλαφυρή γραφίδα και «Φωνή»,
δεν παρέλειπες να καλύπτεις και την κάθε εκδρομή. 

——————-
Οι ευρύτερες προσδοκίες του Καταστατικού,
δεν άφησαν αδιάφορη την καρδιά και το νου.

Στο πρόσωπό σου βρήκαν αλληλεγγύης εκφραστή
και συναδέλφωσης ειδικό καλλιεργητή. 

——————- 
Υπηρέτησες ευόρκως στην Αεροπορία 

και είχες μία εξόχως λαμπρή σταδιοδρομία.
Το πέρασμά σου από Μονάδα ή Υπηρεσία 

άφησε της προσωπικότητάς σου σφραγίδα.  
——————- 

Δίδασκες και ποδηγετούσες με το παράδειγμα,
τ’ αντανακλαστικά σου ήταν … τρισδιάστατα.
Οι παρεμβάσεις σου ήταν κυρίως προληπτικές 
και σπάνια κατασταλτικές – καταπραϋντικές.

Παναγιώτη
Στεφάνι από ανθισμένη δάφνη καταθέτουμε
στο σεμνό παλικάρι που στα Ουράνια πέταξε.

Με Μουσικές, οιωνεί, τιμητικά σε προπέμπουμε
και με κατανυκτικές προσευχές σε συνοδεύουμε.  

——————-
Με θυμίαμα μνήμης θα σε αναζητούμε,

νοσταλγικά με τη σκέψη να επικοινωνούμε.
Ευχόμαστε και κάτι που θα σε ικανοποιήσει:
Η εδώ ζωή σου εσαεί να παραδειγματίζει.

(Απρίλιος 2016)

Του Γεωργίου Aθαν. Καμποσιώρα
Σμηνάρχου (εα)
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Α
φορμή γι’ αυτό το κείμενο αποτέλεσε η υποβολή
στον ΟΗΕ εκ μέρους της Τουρκίας ειδικού χάρτη
στον οποίον, εμφανίζονται οι ΑΟΖ Κύπρου και Κα-

στελόριζου στη δική της Επικράτεια και ως εκ τούτου,
επανέρχεται στο γνωστό της τροπάριο ότι τα Νησιά δεν
δικαιούνται δική τους ΑΟΖ. Μια πράξη δηλαδή τελείως
αυθαίρετη εχθρική άνευ ουσίας και έξω πέρα για πέρα
από τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου των Θαλασσών.

Με το σημερινό μου συνεπώς κείμενο θα προσπαθήσω
επιγραμματικά και σύντομα να ξεκαθαρίσω ορισμένες
έννοιες που, έχουν να κάνουν με τη φρασεολογία που,
αναφέρονται και περιγράφον-
ται στο Διεθνές Δίκαιο των
Θαλασσών του Μοντέγο Μπέϊ
(Τζαμάικα) του 1982 ώστε, ο
κάθε αναγνώστης να μπορεί
εύκολα να ερμηνεύσει τους
όρους αυτούς και να αντι-
λαμβάνεται έτσι, καλύτερα
τη σημασία των θέσεων που,
διατυπώνονται σε τούτο (Διε-
θνές Δίκαιο των Θαλασσών).

Με τον όρο χωρικά Ύδατα
ή Αιγιαλίτιδα Ζώνη: Εννοούμε
ένα Γεωγραφικό πλάτος Ζώ-
νης μήκους 12 Ναυτικών Μι-
λίων (ΝΜ) που, απέχει από
τις ακτές μιας ηπειρωτικής
Χώρας, ή από τα νησιά αυτής.
Σε αυτή την περιοχή το πα-
ράκτιο Κράτος ασκεί πλήρη
κυριαρχία επ’ αυτής. Η Χώρα
μας από το 1936 έχει θεσπίσει
χωρικά ύδατα 6 ΝΜ και απει-
λείται από την Τουρκία με ca-
sus belli (Αιτία Πολέμου) εάν,
κάνοντας χρήση των διατά-
ξεων του Διεθνούς αυτού Δι-
καίου των Θαλασσών επε-
κτείνει αυτά, πέραν των6ΝΜ
που, είναι σήμερα.

Με τον όρο Υφαλοκρηπίδα:

Εννοούμε το βυθό της θά-
λασσας και το υπέδαφος των
υποθαλασσίων περιοχών που,
γειτονεύουν με την ακτή του
κάθε Κράτους, αλλά έξω από
το τέλος των ορίων των χω-
ρικών υδάτων (Αιγιαλίτιδα
Ζώνη) ως, το βάθος των 200
μέτρων ή πέραν από το όριο
αυτό, ως το σημείο που, το βάθος των υπερκειμένων
υδάτων, επιτρέπει την εκμετάλλευση των φυσικών και
ζώντων πόρων(αλιεία), του βυθού, του υπεδάφους και
των υπερκείμε-
νων υδάτων.
Όλοι οι φυσικοί
αυτοί πόροι ανή-
κουν στο παρά-
κτιο Κράτος. Υφα-
λοκρηπίδα διαθέ-
τουν και όλα τα
νησιά αρκεί να κα-
τοικούνται και να
έχουν οικονομική
δραστηριότητα.
Είναι κάτι που, ως
γνωστόν αμφι-
σβητεί από το 1973 η Τουρκία χωρίς όμως να στηρίζεται
σε καμία απολύτως διάταξη του Διεθνούς Δικαίου αλλά
μόνον στον δικό της τραμπουκισμό. Στην υφαλοκρηπίδα
το παράκτιο Κράτος ή Νήσος ασκεί μόνο επικυριαρχία η
δε ναυσιπλοΐα είναι ελεύθερη.

Με τον όρο Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): Εν-
νοούμε μια νέα Ζώνη Θαλάσσιας δικαιοδοσίας και δι-
καιωμάτων των Παράκτιων Κρατών και Νήσων με τεράστιο
πλάτος μέχρι 200 ΝΜ από τις ακτές που, περιλαμβάνει,
τα ύδατα, το βυθό και το υπέδαφος και επιτρέπει στο
παράκτιο Κράτος, ή Νήσος, όπως και εντός της υφαλο-
κρηπίδας την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και
αλιείας του βυθού, του υπεδάφους και των υπερκείμενων
υδάτων. Η ναυσιπλοΐα είναι και εδώ ελεύθερη.

Ο νέος αυτός θεσμός (ΑΟΖ) αποτελεί τη σημαντικότερη
και ξεκάθαρη καινοτομία του Διεθνούς Δικαίου των Θα-
λασσών του 1982 και συγκεκριμενοποιεί με ακρίβεια τα

όρια αυτής και δεν αφήνει καμία παρερμηνεία ως προς
την οριοθέτησή της όπως γίνεται με την υφαλοκρηπίδα
της οποίας ο ορισμός της αφήνει πολλές ασάφειες και
υποκειμενικότητα σε πολλά σημεία. Έτσι αποστομώνεται
η Τουρκία η οποία όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζει ότι
τα νησιά του Αιγαίου επικάθονται στην υφαλοκρηπίδα

της Ανατολίας και ως εκ τούτου στερούνται δικής τους.
Ουσιαστικά η ΑΟΖ περιέλαβε και συγχώνευσε στο κα-

θεστώς της, τον προϋφιστάμενο θεσμό της υφαλοκρη-
πίδας που, ταυτίσθηκε πλέον με τα όρια των
ΑΟΖ, μέχρι το όριο τουλάχιστον των 200 ΝΜ
από την ακτή. Στην ΑΟΖ το παράκτιο Κράτος
μπορεί να δημιουργήσει εντός αυτής τεχνητά
νησιά, κατασκευές και εγκαταστάσεις.

Τώρα σε ότι αφορά το Αιγαίον, λόγω των
εξαιρετικά μικρών αποστάσεων και τω πολυά-
ριθμων σε αυτό νησιών μας, δεν τίθεται πρακτικά
πλέον θέμα ΑΟΖ καθ’ ότι η όποια εκμετάλλευση
του υπεδάφους
του καλύπτεται
πλήρως από
την οριοθέτηση
της υφαλοκρη-
πίδας, στην

οποία σε αντίθεση με
την ΑΟΖ τα δικαιώματα
σε αυτήν υπάρχουν αυ-
τοδικαίως και εξ’ υπαρ-
χής (ipso Facto και ab
intio). Ενώ για την ΑΟΖ
θα πρέπει πρώτα να γίνει
οριοθέτησή της για να
υπάρξουν τέτοια δικαιώ-
ματα. Και εδώ επειδή οι
αποστάσεις είναι μικρό-
τερες των 400 ΝΜ θα
πρέπει η ανακήρυξη των
ΑΟΖ να γίνει σε συνερ-
γασία πάντοτε με τα
όμορα Κράτη (Τουρκία -

Κύπρος - Αίγυπτος - ΙΤΑΛΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ - Λιβύη). 
Τώρα όσοι ανεύθυνα κραυγάζουν και ωρύονται ότι

«εδώ και τώρα» η μονομερής ανακήρυξη της ΑΟΖ στο
Αιγαίο, θα λύσει αυτόματα και ανώδυνα υπέρ των Ελ-
ληνικών συμφερόντων το χρόνιο αυτό πρόβλημα, όχι
μόνο δεν γνωρίζουν, τις βασικές διατάξεις και αρχές
του Διεθνούς Δικαίου των Θαλασσών, αλλά δεν αντι-
λαμβάνονται κιόλας ότι μια τέτοια εκ μέρους μας
ενέργεια, θα έβαζε σίγουρα τη Χώρα μας σε μεγάλες
περιπέτειες και απέναντι τις άλλες όμορες Χώρες τη
στιγμή μάλιστα που, το δίκαιο είναι με το μέρος μας.

Η Χώρα μας μέχρι σήμερα
έχει υπογράψει σχετική συμ-
φωνία για την υφαλοκρηπίδα
μόνο με την Ιταλία από το
1977, σήμερα βρίσκονται σε
εξέλιξη συζητήσεις και δια-
πραγματεύσεις μαζί της, για
την ΑΟΖ. Με την Αλβανία επίσης
έχει υπογραφεί από το 2009
σχετική συμφωνία για την οριο-
θέτηση των μεταξύ μας Θα-
λασσών Ζωνών, η οποία αρ-
γότερα αθέτησε την υπογραφή
της και παραμένει έκτοτε αυτή
σε εκκρεμότητα. Με την Τουρ-
κία ως γνωστόν γίνονται ατέρ-
μονες συζητήσεις χωρίς κανένα
δυστυχώς αποτέλεσμα, λόγω
αδιαλλαξίας της γειτονικής
Χώρα που, ζητά επίμονα να
εξαιρεθεί απ’ αυτές το Καστε-
λόριζο. Με την Αίγυπτο βρί-
σκονται και με αυτήν συζητήσεις
και διαπραγματεύσεις σε καλό
μεν πνεύμα, αλλά χωρίς όμως
θετικό αποτέλεσμα μέχρι σή-
μερα. Με τη Λιβύη λόγω των
εσωτερικών της προβλημάτων
έχει σταματήσει μαζί της κάθε
επαφή επ’ αυτού. Με την Κύπρο
για ευνόητους λόγους δεν μπο-
ρούμε να υπογράψουμε σχετική
συμφωνία μαζί της, εάν δεν
επιλυθεί πρώτα το ΚΥΠΡΙΑΚΟ
πρόβλημα.

Καλόν θα είναι και για τις δύο
Χώρες (ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ) αλλά
και για τις υπόλοιπες να κατα-
λήξουμε βασικά όμως με την
Τουρκία επιτέλους σε μια συμ-

φωνία χωρίς νικητές και ηττημένους. Λύση δηλαδή
θετικού αθροίσματος.

Σημείωση: Στο Καστελόριζο συναντώνται σε ένα τε-
τραεθνές σημείο οι ΑΟΖ Κύπρου - Ελλάδος - Τουρκία και
Αιγύπτου και δίδουν στη Χώρα μας 22.000 τετρ. χλμ
όση είναι περίπου και η Πελοπόννησος και εδώ αρχίζουν
τα δύσκολα για την Πατρίδα μας, γιατί η Τουρκία ζητά
επίμονα να εξαιρεθεί από τις διαπραγματεύσεις τούτο
(ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) γιατί δεν ανήκει στο Αιγαίο αλλά στην
Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου.

Του
Μιχαήλ Γκρίλλα 

Σμήναρχου ε.α. 1ης ΣΥΔ

Θαλάσσιες Ζώνες

Εγώ - Εσύ - Εμείς
Όταν θα βγεις μεσ’ τη ζωή για να την κατακτήσεις μαζί με το συνάνθρωπο, προχώρα
για να χτίσεις, μόνος εγώ εσύ στους δρόμους θα χαθούμε, εμείς όμως κι όλοι μαζί
το δρόμο θα τον βρούμε.

Μάθε με συνανθρώπους σου μαζί να περπατάς, το χέρι που βοήθεια ζητάει να κρα-
τάς, λύπες χαρές αισθήματα μάθε να τα μοιράζεις, έτσι οα νιώσεις το καλό να το
πολλαπλασιάζεις.

Εγώ εσύ αυτός αυτή όλοι εμείς μπορούμε τον κόσμο να αλλάξουμε μαζί να τον χα-
ρούμε, όταν στην άκρη το εγώ βάλουμε στη ζωή, εμείς και οι απόγονοι θα βρούμε
προκοπή.

Εγώ μπορώ εσύ μπορείς κι όλοι αυτοί μπορούμε το θαύμα να το κάνουμε στον κό-
σμο όσο ζούμε. Τις μάχες να κερδίζουμε στόχους να κατακτούμε όταν εμείς κι όλοι
μαζί αξίες θα τιμούμε.

Παπακώστας Κωνσταντίνος

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας

δικαίωμα σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) δια-

θέτουν τα ηπειρωτικά εδάφη ενός κράτους, αλλά και

τα νησιά που είναι στην επικράτειά του και συντηρούν

από μόνα τους ζωή. Έτσι η ελληνική ΑΟΖ περιλαμβάνει

και το Καστελόριζο ενώ και η Κύπρος διαθέτει δική της

ΑΟΖ (χάρτης 1). Η Τουρκία, που δεν έχει υπογράψει τη

Σύμβαση, ισχυρίζεται ότι μικρά νησιά όπως το Καστε-

λόριζο δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην ελλη-

νική ΑΟΖ και ότι η Κύπρος δεν μπορεί να έχει ΑΟΖ έως

ότου επιλυθεί το Κυπριακό. Μελέτη Τούρκων πανεπι-

στημιακών υποστηρίζει ότι και η κατεχόμενη περιοχή

της Κύπρου διαθέτει δική της ΑΟΖ (χάρτης 2).

Καλόν θα είναι και για τις

δύο Χώρες (ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ)

αλλά και για τις υπόλοιπες

να καταλήξουμε βασικά όμως

με την Τουρκία επιτέλους σε

μια συμφωνία χωρίς νικητές

και ηττημένους. Λύση δηλαδή

θετικού αθροίσματος.
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