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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»

Κ. ΠαλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

Κύριε Αρχηγέ, Κύριε Αντιδήμαρχε, Κύριε Εκπρόσωπε
της ΕΑΑΣ, Κύριε Εκπρόσωπε της ΕΑΑΝ, Κύριοι Πρόεδροι
και Εκπρόσωποι Συλλόγων, Συνδέσμων και Βετεράνων,

Κυρίες και Κύριοι,
Η αναπεμφθείσα σήμερον, υπό της Μητρός εκκλησίας

μας δέηση υπέρ των πεσόντων Αεροπόρων μας, δεν
είναι εκδήλωση απορρέουσα μόνο εκ των ακαταλύτων
και αρρήστως συνυφασμένων με την ύπαρξη του Ελληνικού
Έθνους Χριστιανικών μας παραδόσεων, αλλά ικανοποιεί
και μια άλλη εξίσου επιτακτική και ιστορική ανάγκη, οι
οποία χαρακτηρίζει τον Λαό μας και αποτελεί το κατ.
Εξοχήν προτέρημα του. Την Ιστορική Μνήμη.

Η Ένωση Αποστράτων Αξκων Αεροπορίας έχει ιερό κα-
θήκον να διατηρεί ως Ιστορική Μνήμη, την θυσία των πε-

σόντων συναδέλφων μας,
από την εποχή που ιδρύθηκε
μέχρι σήμερα και να την με-
ταφέρει στις νεότερες γενεές.
Διότι οι Έλληνες Αεροπόροι
με τις παράτολμες πτήσεις των ανά τους αιθέρες και σε
όλα τα πεδία των μαχών, υπερέβαλαν εαυτούς και πολέ-
μησαν με πυγμή χωρίς φόβο για το θάνατο και με μοναδικό
στόχο να μείνει η Πατρίδα μας ελεύθερη.

Αγωνίζοντο θαρραλέος και γενναίως αλλά και το σπου-
δαιότερο εγνώριζαν να μεταδώσουν το θάρρος και την
γενναιότητα εις τους υπό τας διαταγάς των. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

σελ.12-13

ΟΜΑΔΙΚΗ    
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΥΓΕΙΑΣ

σελ.10

Ομιλία του Προέδρου της ΕΑΑΑ
στην εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στους πεσόντες στο 

πόλεμο και την Ειρήνη Αξ/κους – Υπαξ/κους και οπλίτες της Π.Α. 

Σας γνωστοποιούμε, ανα-
φορικά με την εξέλιξη της

απογραφής των μερισματούχων
του Ταμείου (άμεσων ή έμμεσων), μέσω
της συμπλήρωσης και υποβολής συγ-
κεκριμένου εντύπου – υπεύθυνης δή-
λωσης από κάθε μερισματούχο, θεω-
ρημένης για το γνήσιο της υπογραφής,
τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την σχετική
Ανακοίνωση του Ταμείου που

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του στο Διαδίκτυο και δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα «Ηχώ των Αιθέρων»,
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των ως άνω υπευθύνων δηλώσεων
απογραφής είχε οριστεί η 31-05-2016.
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Τ
ην Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.30
τελέστηκε όπως και κάθε χρόνο στην πλατεία
Καραϊσκάκη Αθηνών, η επιμνημόσυνος Δέηση

Μνήμης και Τιμής των πεσόντων Αεροπόρων στον
πόλεμο και την ειρήνη.

Την σεμνή εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του

και κατέθεσε δάφνινο στεφάνι
ο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) κ.
Χρήστος Βαΐτσης.

Στην τελετή παραβρέθηκαν
ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθη-
ναίων, ο Υπαρχηγός του ΓΕΑ, Υπο-
πτέραρχος (Ι) Αντώνιος Αθανασίου, ο δι-
οικητής της Σχολής Ικάρων Υποπτέραρχος (Ι) Θωμάς
Χατζηαθανασίου, αντιπροσωπεία Αξιωματικών της Πο-
λεμικής Αεροπορίας, Επίτιμοι  Α/ΓΕΑ, Εκπρόσωποι της
ΕΑΑΣ και  ΕΑΑΝ, οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των δια-
φόρων Συνδέσμων, Συλλόγων και ΑΑΚΕ, αντιπροσω-
πείες μαθητών της Σχολής Ικάρων και της Σ.Τ.Υ.Α.,
μέλη των ορφανικών οικογενειών καθώς και Απόστρατοι
Αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνά-
μεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.  Σπυρίδων
Καββούρης απεύθυνε χαιρετισμό τον οποίο θα διαβά-
σετε παρακάτω.

Ανακοινώνεται στα Μέλη
της ΕΑΑΑ, ότι στις 11 Δε-

κεμβρίου 2016, ημέρα Κυ-
ριακή και ώρα 11.00 π.μ., θα
πραγματοποιηθεί στην αίθου-
σα του Πνευματικού. Κέντρου
Ένωσής μας (Χαλκοκονδύλη

5, 7ος όροφος), η βράβευση
των αριστούχων μαθητών
σχολικού έτους 2015-2016
για τα τέκνα οικογενειών Απο-
στράτων Αξ/κών Αεροπορίας.

Επιμνημόσυνος

Δέηση Μνήμης

και Τιμής
των πεσόντων 
Αεροπόρων

Ανακοίνωση του Μ.Τ.Α για την 
απογραφή των μερισματούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου
Μαθητού (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2015-2016
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Στη μακραίωνη ιστο-
ρία της Πατρίδος

μας, που μετράει πε-
ρισσότερα από 3000
χρόνια θα βρούμε ση-
μαντικές χρονολογίες
– σταθμούς όπως :

490 π.χ. (Μάχη Μαρα-
θώνα), 480 π.χ. (Μάχη
Θερμοπυλών), 25
Μαρτίου 1821 (Αγία
Λαύρα – Επίσημη Απελευθερωτική Επανάσταση) και βεβαίως

την 28η Οκτωβρίου 1940 με το ιστορικό ΟΧΙ του τότε Πρω-
θυπουργού και την ομόθυμη απάντηση όλων των Ελλή-
νων.

Σε όλους του αγώνες. που διεξήγαγαν οι Έλληνες,
αμυντικούς και απελευθερωτικούς, ενωμένοι έδειξαν
ψυχική δύναμη και έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξης της
ιστορίας.

Έτσι και το 1940 δόθηκε δια του πρέσβεως της Ιταλίας
η σθεναρή απάντηση στο ιταμό τελεσίγραφο του ανεκ-
διήγητου Φασίστα και δικτάτορα Μουσολίνι, ο οποίος
νόμιζε ότι με τα Εκατομμύρια λογχών των πολεμιστών
του και τα άλλα σύγχρονα και πολυαριθμότερα όπλα και
Αεροπλάνα για την εποχή εκείνη, που διέθετε, θα υπέτασσε
και θα υποδούλωνε την μικρή τότε Ελλάδα κάνοντας ένα
φθινοπωρινό περίπατο. Του κάκου όμως ο Ντούτσε έπεσε
έξω στους υπολογισμούς του γιατί ήταν αλαζών, απλη-
ροφόρητος και ανιστόρητος περί Ελλάδος. Δεν εγνώριζεν
ο δυστυχής ότι οι Έλληνες όταν αμύνονται για τα Πάτρια
Εδάφη τους, όταν πολεμούν υπέρ βωμών και εστιών, Πα-
τρίδος, Ελευθερίας και των άλλων ιδανικών – ιδέες που
γεννήθησαν στην Ελλάδα, τα Ελληνόπουλα αμύνονται και
πολεμούν σαν ήρωες, έστω και αν οι εχθροί τους είναι,
όπως κατά κανόνα, πολυαριθμότεροι και εξοπλισμένοι με
πιο σύγχρονα όπλα.

Τα παλικάρια με την αδάμαστη ελληνική ψυχή αρχικά
αντιμετώπισαν στα Αλβανικά σύνορα την ιταμή επίθεση
των Ιταλών με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και προ-
οδευτικά με τον αέρα του λεοντόκαρδου μαχητή έτρεψαν
σε άτακτη φυγή τα Επίλεκτα Τμήματα του Στρατηγού
Γκράτσι και θα τα έριχναν στη θάλασσα της Αδριατικής αν
οι σύμμαχοι μας είχαν προσφέρει έγκαιρα (με την έναρξη
του πολέμου) σχετική βοήθεια σε Αεροπλάνα και άλλα
Όπλα.

28η Οκτωβρίου
1940

«Ένα Ιστορικό Έπος 
Γραμμένο από τις 

Ένοπλες Δυνάμεις Της 
Ελλάδος Εναντίον του Άξονα»

Γράφει ο
Λεωνίδας Νικ. Νικόπουλος

Σγoς (ΤΥΟ) ε.α.
τ. Δ/νων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Α.
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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

ΟΡΟΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

210-3802241, 3820271,

3820501

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

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος

Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr

EKΔΟΤΗΣ
Σπυρίδων Καβούρης, Απτχος (Ι) ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΑ,

Διευθύνεται από

Συντακτική Επιτροπή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν. Βούλγαρης, Σγος ε.α.

press@eaaa.gr
6983522599 (VPN)

OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,

Επγός (ΥΟΚ)
logistirio@eaaa.gr

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου

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

Θεσσαλονίκης

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

Τηλ. Λέσχης: 2310-261321
Κομοτηνής

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

Λάρισας

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

Μαγνησίας

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

Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,

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

Πάτρας

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

Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2

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

e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας

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

Χανίων

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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος

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

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις

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

Τηλ.-Fax: 210-3467155

Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε στις
25/10/2016 και παραδόθηκε στο τα-
χυδρομείο στις 7/11/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλα-
βής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Α)  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Τα τέκνα των μελών μας να είναι αριστούχα της Β’ και Γ’ Τάξεως Δημοσίου

ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας και τα Τεχνικά Λύκεια , με Μ.Ο.
βαθμολογίας 18,1 και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του
Υπουργείου Παιδείας.

Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται με
απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό
ποσό 320,00€ το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του βραβευμένου
μαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση από τον νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνας – πατέρας – μητέρα), όπως το

υπόδειγμα στο τέλος της ανακοίνωσης.
Βεβαίωση του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία

θα εμφαίνεται ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός
«ΑΡΙΣΤΑ». (Δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκείου), ή υποβολή φ/αντιγράφου του
Αποδεικτικού Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.

Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού του τέκνου και σε περίπτωση μη υπάρξεως,
να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Λογαριασμού, συνοδευόμενο με υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του τέκνου) στον
οποίο ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικ/κό Λογαριασμό.

Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών μέχρι 15 Νοεμβρίου
2016, ημέρα Τρίτη ,στα Γραφεία της Ένωσης / Γραμματεία (3ος όροφος).

Παρακαλούμε όπως τηρηθεί η ημερομηνία παραγράφου 4 προκειμένου υποβάλλουμε
στο ΓΕΑ το σύνολο των προς βράβευση μαθητών για έγκριση του αντίστοιχου
κονδυλίου.Για κάθε διευκρινιστική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στους
Σμχους ε.α. κ. Πέρρο Πλατάνα Τηλ. 6983506621 και Δημήτριο Φαλταιτς  Τηλ.
6983494949 ή στο Γρ. Οικονομικού της ΕΑΑΑ Τηλ. 210 3820271 εσωτ. 28. Ακολουθεί η

αίτηση.

Εισφορά - Κράτηση
Άρθρου 102 του Νόμου 4387/16

Καίτοι μίζερος μπορεί να χαρακτηριστώ,
αρνούμαι πεισμόνως ν’ αποδεχτώ

ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό (0,20€)
από της δόλιας Σύνταξης το Βατερλό,
ως εισφορά για συνδικαλιστικό σκοπό.

Άδραξα την ευκαιρία στον μήνα του «ΟΧΙ»,
ζωσμένος με της αγανάκτησης ξιφολόγχη
να πω κι’ εγώ ένα μεγάλο ΟΧΙ
πριν προλάβουν ν’ απασφαλίσουν την αγχόνη
και βρεθούμε στις Σκήτες των Αγγέλων όλοι!

Κατηγορηματικά στην “Εισφορά” όχι,
για να καταδεχτεί η... Ομίχλη στην Πόλη.

Γ. Καμποσιώρας
Στρκος Συνταξιούχος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ε.Δ & 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ
Την Τετάρτη 7-12-2016 και ώρα 11:00

θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο πνευ-
ματικό Κέντρο (7ος όροφος) της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
(ΕΑΑΑ) από μέλος μας Υποστράτηγο
ε.α Ιατρό Δρ. Ιωάννη Μαναίο με θέμα: 
«Η Συμπτωματολογία της παρακμής και

η επανίδρυση του Κράτους»

Χορήγηση Βοηθήματος 
Αριστούχου Μαθητού (ΒΑΜ) 
Σχολικού Έτους 2015-2016

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’ αρίθμ. 16/01-06-2016 απόφαση
Δ.Σ./Μ.Τ.Α, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής
των μέχρι 30-06-2016 και στη συνέχεια κατα-
βλήθηκε προσπάθεια εκ μέρους των αρμοδίων
Υπηρεσιών του Ταμείου για σχετική τηλεφωνική
ενημέρωση των μερισματούχων που δεν είχαν
απογραφεί. Παρά ταύτα, επί συνόλου 14.500
μερισματούχων (άμεσων ή έμμεσων), περίπου
1300 μερισματούχοι παραμένουν χωρίς να
έχουν απογραφεί.

Προκειμένου να καταβληθεί μια τελευταία

προσπάθεια από πλευράς Μ.Τ.Α για ενημέρωση
των μερισματούχων που δεν έχουν απογραφεί,
σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το
Δ.Σ./Μ.Τ.Α κατά την υπ’ αριθμ. 29/10-10-2016
συνεδρίαση του, το Ταμείο απέστειλε σε κάθε
έναν από τους μερισματούχους που δεν έχουν
απογραφεί, σχετικό έγγραφο, με το οποίο κα-
λούνται να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση
απογραφής τους το αργότερο μέχρι 31-10-
2016. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι για
όσους μερισματούχους δεν θα έχουν υποβάλει
μέχρι 31-10-2016 την υπεύθυνη δήλωση απο-
γραφής, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 29/10-

10-2016 απόφασης Δ.Σ./Μ.Τ.Α, θα δοθούν οι
απαραίτητες μεταβολές για διακοπή καταβολής
του μερίσματος τους καθώς και της οικονομικής
ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ από 01-01-2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως
προβείτε σε δημοσίευση ολόκληρης της πα-
ραγράφου (1) του παρόντος στο αμέσως επό-
μενο φύλλο της εφημερίδας σας, καθώς και
σε σχετική ενημέρωση των μελών σας με οποι-
αδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος

Γενικός Διευθυντής

Ανακοίνωση του Μ.Τ.Α για την απογραφή των μερισματούχων
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Στην Ηχώ των Αιθέρων μηνός Ιουνίου 2016

στην σελίδα 11 με τις Μικρές Αγγελίες ο Ασμχος
ε.α Χρ. Μπαμιώτης δηλώνει ότι εν ενεργεία όντας
του είχαν ανατεθεί τα καθήκοντα του «Γενικού
Αρχιμουσικού» στην Μπάντα της Πολεμικής Αε-
ροπορίας.

Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω τίτλος «Γενικός
Αρχιμουσικός» δεν υφίσταται ως τίτλος στην
Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και
στα όπλα Στρατού και Ναυτικού. Ο προβλεπόμενος
τίτλος που απονέμεται είναι «Αρχιμουσικός».

Σπυρίδων Χ. Καλλούς
Ασμχος

Διετέλεσε: 
α. Διοικητής Μουσικής Π.Α(Αρχιμουσικός)

β. Επιτελής Α4/1/ΔΑΥ/ΜΟΥΣ



3HτΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 • Αρ. φύλλου 542

Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με έγκριση του ΓΕΑ
πραγματοποιήθηκε

η Συνάντηση για την
Επέτειο 50 Ετών από
την Κατάταξη στην ΣΧΟ-
ΛΗ ΙΚΑΡΩΝ των Συμμα-
θητών 42ας και 18ης

ΜΗΧ, 10-10-1966/2016.
Η πρόθεση ήταν  να αν-
ταμώσουν όλοι οι Συμ-
μαθητές που παρουσιά-
στηκαν στην ΣΙ  την
πρωία της ημέρας εκεί-
νης, συναντήθηκαν με
τους Αλλοδαπούς Συμ-
μαθητές και ξεκίνησαν
μαζί την αεροπορική καριέρα τους. Ο σκοπός,  το ηθικό
και εθνικό φρόνημα σε συνδυασμό με την κατανόηση
των αρχών και από τα Μέλη οικογενειών, Συζύγους/Τέκνα
που επίσης προσκλήθηκαν, και αντίκρισαν μία ΣΧΟΛΗ
ΙΚΑΡΩΝ διαφορετική ή και άγνωστη για μερικούς. 

Η Υπηρεσιακή έγκριση του Προγράμματος από ΓΕΑ
και συνδιοργάνωση από τη Δκση ΣΙ με συνεχή παρουσία
Επιτελών, συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία της διορ-
γάνωσης καθόσον προβλέφθηκε: Ενημέρωση, Περιήγηση
σε χώρους της ΣΙ, Τελετή μνημόσυνο Πεσόντων-Θα-
νόντων Συμμαθητών με διάθεση Ιερέα στο Μνημείο
Πεσόντων, Κατάθεση στεφάνου-ανθέων  και τέλος

τυπικό γεύμα στην Λέσχη Αξιωματικών. 
Η επιτυχία του σκοπού της διοργάνωσης ήτοι η συ-

νένωση, κατανόηση και ενημέρωση των επί 50ετία
εξελίξεων, κατεφάνη στη συγκίνηση, τα σχόλια και τις
ευχές των 57 συμμετεχόντων. Φωτογραφικό υλικό για
τα υπόψη 50 έτη υπηρεσιακών αεροπορικών γεγονότων
αλλά και οικογενειακών-φιλικών συναντήσεων των
Συμμαθητών θα προετοιμαστεί και διανεμηθεί σε όλους
αναμνηστικό CD. 

Διοργανωτής της Συνάντησης, ο τότε, 1968-69, Επι-
σμηνίας Αρχηγός Σχολής Ικάρων, 42ας σειράς ΙΠΤ,
Απτχος (Ι) ε.α.  Ε. Σκλήρης.

Συνάντηση 50 έτη κατάταξης στην Σχολή Ικάρων,

42ας ΙΠΤ & 18ης ΜΗΧ

Το Δ.Σ της ΕΑΑΑ επισκέφθηκε στις 11-10-2016 τη Προ-
εδρική Φρουρά έπειτα από πρόσκληση του Διευθυντού

του Στρατιωτικού Γραφείου του Πρόεδρου της Δημο-
κρατίας Πτεράρχου Γρηγορίου Πρεζεράκου.  

Η φιλοξενία και η ενημέρωση που μας παρείχε τόσο ο
Διοικητής και το προσωπικό της Προεδρικής Φρουράς
όσο και ο Δντης του Στρατιωτικού Γραφείου  ήταν άψογη
και τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. 

Αξίζει να δει κάποιος το εργαστήριο κατασκευής των
στολών της Προεδρικής Φρουράς και να νιώσει το μεράκι
και την αγάπη όλων αυτών που ασχολούνται με τις
στολές. Εκεί νιώθεις δύο φορές Έλληνας. Η κατασκευή
μια αυθεντικής στολής Ευζώνου απαιτεί περίπου 120
ημέρες και η κατασκευή ενός Τσαρουχιού 20 ημέρες. Η
φουστανέλα απαιτεί ύφασμα 80 μέτρων και έχει 400
πτυχές που συμβολίζουν τα 400 της τουρκικής σκλαβιάς.
Όλες οι στολές κατασκευάζονται από αγνά υλικά και
είναι κεντημένες στο χέρι τα δε τσαρούχια είναι όλα
ραπτά και καρφωτά και από γνήσιο δέρμα αγελάδας.

Επίσκεψη του Δ.Σ της ΕΑΑΑ 
στη Προεδρική Φρουρά

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης σήμερα Τρίτη 6/9/2016
στην πλαγιά του όρους Όθρυ στη θέση Τσατάλι

ετελέσθει ετήσιο μνημόσυνο των ανδρών της Π.Α. οι
οποίοι στις 5-2-1991 έχασαν τη ζωή τους εν ώρα κα-
θήκοντος κατά το ποιο τραγικό και πολύνεκρο αερο-
πορικό δυστύχημα του C-130.

Την ατμόσφαιρα την έκαναν βαριά οι αναστεναγμοί
και τα δάκρυα των συγγενών των πεσόντων όταν
αντίκριζαν τα μνήματα των αδικοχαμένων παιδιών
τους.

Στο παρεκκλήσι των Παμεγίστων Ταξιαρχών που
στο εσωτερικό του αντί για πολυέλαιο κρέμονται 63
καντηλάκια που φέρουν τα ονόματα των νεκρών
ετελέσθει θρησκευτική εκδήλωση του εν χώναις
θαύματος του Αρχάγγελου Μιχαήλ κατά την οποία
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός. Στη θεία λειτουργία πρω-
τοστάτησε ο πατήρ Γεώργιος από τον Αλμυρό.

Την φροντίδα για την τέλεση του μνημόσυνου είχε
αναλάβει ο Σύλλογος Αποστράτων Αξκων Αλμυρού
εις τον οποίο αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ιδιαίτερα
στον πρόεδρο αυτού κ. Γ. Μπουκουβάλα.

Στη σεμνή αυτή τελετή παρευρέθηκαν εκτός των
συγγενών των πεσόντων και τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση Εκπρόσωποι της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, του Αρχηγού ΑΤΑ, της 111ΠΜ, ο Αντιπρό-
εδρος της ΕΑΑΑ Υπχος(Ι) εα Ιωάν. Κολοβός και  Σμχος
εα Πιέρρος Πλατάνας, ο Αντιπρόεδρος του παραρ-
τήματος της ΕΑΑΑ/Μαγνησίας και η Γραμματέας
αυτού, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Βόλου, της Δημοτικής
Αρχής Αλμυρού, της Αστυνομικής Δνσης Αλμυρού
και πολλοί απόστρατοι Αξκοί από Βόλο και Αλμυρό.

Σμχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 63 ΠΕΣΟΝΤΕΣ 

ΣΤΗΝ ΟΘΡΥ

Όπως είχε ανακοινωθεί, το Σάββατο 24-9-2016 έγινε, μετά
από 10 περίπου χρόνια, μια ακόμη συνάντηση όσων είχαν

υπηρετήσει στην 354 Μ.Τ.Μ. στην 112ΠΜ.
Για το σκοπό αυτό εργάστηκε μια ομάδα συναδέλφων υπό

την προεδρεία του Γιώργου Μήτσαινα και το συντονισμό του
Κώστα Νίκα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα προηγήθηκε στο μνημείο πε-
σόντων τρισάγιο για τους πεσόντες συναδέλφους με το α/φος
€ΝΙΚΗ 4€ κατά την €επιχείρηση αυτοκτονίας€ στην Κύπρο, τη
νύχτα της 21 προς 22-7-1974, για μεταφορά ενισχύσεων
στους αγωνιζόμενους αδελφούς μας Κυπρίους, μετά την
εισβολή του Αττίλα στο νησί.

Ήταν φυσικό να υπάρξει συγκινησιακή ατμόσφαιρα και να
δει κανείς και κάποια μάτια δακρυσμένα. Μεταξύ αυτών της
συζύγου και του ενός γιου του ιπτάμενου μηχανικού Γιώργου
Δάβαρη. Δεν ξεχνιούνται εκείνες οι ώρες! Η 354 Μ.Τ.Μ. άφησε
τότε παρακαταθήκες δόξας και τιμής. Επιβεβαίωσε, για άλη
μια φορά, με την αποστολή αυτή τα λόγια του Τσώρτσιλ ότι
€…. θα λέμε πλέον ότι οι ήρωες μάχονται σαν τους Έλληνες€!!
Και όμως, ακόμη και σήμερα κάποιοι αρμόδιοι δεν έχουν ακόμη
αναγνωρίσει και καταχωρήσει αυτό το κατόρθωμα στην ιστορία
της ΠΑ και της Ελλάδας εμπεριστατωμένα και μάλιστα με
χρυσά γράμματα. Ούτε έχουν αποδώσει τις τιμές που ανήκουν
σε εκείνους τους ήρωες!! Και δεν ήταν μόνον οι δικοί μας συ-
νάδελφοι-πλήρωμα που χάθηκαν με το €ΝΙΚΗ 4€. Ήσαν και πε-
ζοναύτες που πήγαν να πολεμήσουν τον εισβολέα. Όλοι τους,
εκτός από έναν, σκοτώθηκαν, μαζί με το πλήρωμα. Δυστυχώς
και ο διασωθείς απεβίωσε πριν λίγο καιρό. Κάποιοι άλλοι
έπεσαν, επίσης, στο πεδίο της μάχης! Αιωνία σας η μνήμη.
Εμείς της 354 ΜΤΜ ΔΕΝ θα σας ξεχάσουμε ποτέ.  

Μετά, όλοι μαζί, πήγαμε στην απέναντι όχθη, να δούμε
ακόμη μια φορά ένα NORATLAS της έκθεσης του Π/Μ, που μας
γέμισε αναμνήσεις και φωτογραφηθήκαμε μπροστά του.

Στη συνέχεια πήγαμε στη Λέσχη Αξιωματικών της ΣΙ, όπου
με πολύ επιμέλεια το προσωπικό της είχε ετοιμάσει το μενού.
Στην αρχή, ο Παν. Καράμπελας που ορίστηκε από την οργανωτική

επιτροπή, απεύθυνε θερμό χαι-
ρετισμό και τις ευχαριστίες της
επιτροπής για τη συμμετοχή
τους. Ο Γιώργος Μήτσαινας
διάβασε, στη συνέχεια, μια επι-
στολή του Αχιλλέα Σταθακό-
πουλου, που δεν μπόρεσε να
έρθει. Μετά αναφέρθηκε στα
NORATLAS, στην εκπαίδευση
στη Γερμανία, την παραλαβή
τους το 1970, στην επιχειρη-
σιακή αξιοποίησή τους και στο
έργο της Μοίρας (μεταφορές
υλικών και μέσων της ΠΑ, ρί-

ψεις αλεξιπτωτιστών και βαρέων φορτίων, μεταφορές ασθενών
κ.α.). Αναφέρθηκε και στην μοναδική περίπτωση αποκοπής κι-
νητήρα εν πτήσει από NORATLAS και τις τεράστιες προσπάθειες
του πληρώματος (Ι. Σφήκας, Χρ. Κυριακόπουλος, Γ. Καγιαμπάκης)
να το κρατήσουν στον αέρα και τελικά να το προσγειώσουν
στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μοναδική ίσως στα αεροπορικά
χρονικά τέτοια περίπτωση ασφαλούς προσγείωσης!!

Βέβαια, ήταν αδύνατον να μην αναφερθεί και στην €αποστολή
αυτοκτονίας€, στην οποία συμμετείχε ως κυβερνήτης και βίωσε
το μοναδικό €θέαμα€ του φλεγόμενου ουρανού της Λευκωσίας,
περνώντας μέσα από τα ραγδαία πυρά, των ανενημέρωτων
για την εθνικότητα των αεροσκαφών, κυπρίων στρατιωτών. Η
λεπτομερής, βέβαια, εξιστόρησή τους είναι στο βιβλίο του με
τίτλο €Ελληνικά Φτερά στην Κύπρο€, όπου κανείς μαθαίνει και
πάρα πολλά άλλα ιστορικά στοιχεία, πέραν της αποστολής.

Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ακολούθησε το γεύμα,
η κουβέντα, η μετακινήσεις στο χώρο για στενότερες €επαφές€
και συζητήσεις. Ενθουσιασμός και συγκίνηση διάχυτη. Αυτό
οδήγησε πολλούς να ζητήσουν να μην καθυστερήσει η επομένη
συνάντηση.

Ως επιτροπή θα θέλαμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι
περί τα είκοσι άτομα δεν ήρθαν, τελικά, παρά το ότι είχαν δη-
λώσει συμμετοχή. Οπωσδήποτε έχασαν μια ωραία συνάντηση,
πέραν του ότι προκλήθηκαν και κάποια μικρά προβλήματα
στον αρχικό μας σχεδιασμό. Θα θέλαμε να σημειώσουμε, με
ικανοποίηση, την παρουσία των περισσότερων διατελεσάντων
Διοικητών της 354 ΜΤΜ, καθώς και του πρώην Α/ΓΕΕΘΑ, κυ-
βερνήτη NORATLAS τότε της μοίρα μας. Το μεγάλο ευχαριστώ
της επιτροπής απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ όσους συμμετείχαν στη
συνάντηση. Και ας ευχηθούμε στην επομένη με όλους μας
παρόντες. Αλλά και αυτούς που αυτή τη φορά αλήθεια ΕΧΑΣΑΝ.
Εντάξει; 

Ας ετοιμαστούν, λοιπόν, κάποιοι συνάδελφοι, που θα ανα-
λάβουν τη διοργάνωση της επόμενης συνάντησης.

Η Οργανωτική Επιτροπή

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ…NORATLAS
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Αθ. Καββαδά 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 
Σεβαστά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της Αεροπορικής Ακαδημίας της Ελλάδος
και λοιπά μέλη της, 

Κυρίες και κύριοι, 
Σας ευχαριστώ θερμά, μέσα από την καρ-

διά μου για την τιμή που μου κάνετε να με
δεχθείτε ως τακτικό μέλος στους κόλπους
της ιστορικής Αεροπορικής Ακαδημίας Ελ-
λάδος. 

Είναι από τις στιγμές που οι λέξεις δε
φτάνουν για να εκφράσω αυτό που πραγ-
ματικά νοιώθω. 

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η συγκί-
νηση μου σήμερα είναι αντίστοιχη με αυτή
που ένοιωσα, όταν οι συμπολίτες μου στη
Λευκάδα με τίμησαν με την ψήφο τους και
με εξέλεξαν για εκπρόσωπό τους στο ελ-
ληνικό κοινοβούλιο. 

Γνωρίζετε όλοι ότι προέρχομαι από τη
ΣΤΥΑ, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
μεγάλης οικογένειας της Ελληνικής Πολε-
μικής Αεροπορίας. 

Της οικογένειας που μας δίδαξε, απ΄
όπου κι αν την υπηρετούμε, να εργαζόμαστε
όλοι μαζί με ήθος, ευθύνη και υπερηφάνεια
για το καλό της πατρίδος. 

Σήμερα που η χώρα βρίσκεται σε μια
εξαιρετικά δύσκολη εποχή, λόγω της οικο-
νομικής κρίσης, η υποστήριξη και η ενίσχυση
των αξιών αυτών είναι αναγκαίες περισσό-
τερο από ποτέ, τη στιγμή μάλιστα που η
χώρα μας δέχεται και επιθέσεις, ανησυχη-
τικές, για εθνικά θέματα που θίγουν την κυ-

ριαρχία μας και την εθνική μας ακεραιότητα. 
Γνωρίζουμε όλοι ότι η οικονομική κρίση

έχει επηρεάσει όλους τους κρατικούς μη-
χανισμούς. 

Ως μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Εξω-
τερικών Υποθέσεων της Βουλής ξέρω καλά
ότι η πολεμική αεροπορία αντιμετωπίζει
σημαντικές δυσκολίες και προκλήσεις, τις
οποίες ξεπερνά με την προσήλωση στο
καθήκον και την αυταπάρνηση πολλές φο-
ρές, όλων των στελεχών της. 

Ξέρω επίσης και το έργο της Ακαδημίας
για την στήριξη αυτών των ανθρώπων και
του έργου που επιτελούν. 

Στην επιστολή που μου στείλατε
κ. Πρόεδρε, με την οποία μου
ανακοινώσατε την απόφαση της
Ακαδημίας να με ανακηρύξει Τα-
κτικό μέλος της, αναφέρατε ότι
«με την εκλογή μου δικαιούμαι
όλων των τιμητικών διακρίσεων
μέσα στους κόλπους της Ακαδη-
μίας». 

Δεν θα σταθώ στα δικαιώματα
αλλά στην υποχρέωση, τη βαθειά
ηθική υποχρέωση που νοιώθω, να
δεσμευτώ ενώπιών σας, ότι θα
σταθώ αρωγός στην προσπάθεια
που καταβάλλεται από την Ακα-
δημία, να διατηρήσετε υψηλά το
φρόνημα, την πίστη στα ιδανικά
και την αγάπη προς την αεροπορική
ιδέα και να ανταμείβετε τη συνο-
λική προσπάθεια και τη συμβολή
των στελεχών της Αεροπορίας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
-τους φίλους και συναδέλ-

φους από τη ΣΤΥΑ και ΣΥΔ που
βρίσκονται σήμερα εδώ και
μοιράζονται τη χαρά μου, 

-τους συναδέλφους βου-
λευτές που με τιμούν με την
παρουσία τους, 

-τον γ.γ της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας της Ν.Δ τον Κώστα
τον Τσιάρα, 

-τους συναδέλφους βου-
λευτές Κώστα Καραμανλή και
Γιάννη Κεφαλογιάννη, 

-τον πρώην βουλευτή Λευ-
κάδας και διοικητή του ΟΓΑ τον  Ξενοφώντα
Βεργίνη, 

-τον εκπρόσωπο του ΓΕΑ, 
-τους μαθητές των παραγωγικών σχολών

ΣΤΥΑ και Ικάρων, 
-τους συμπολίτες μου και συγχωριανούς

μου από το Κατοχώρι Λευκάδας  που βλέπω
ανάμεσά μας, 

-τους συνεργάτες μου, 

-φυσικά την οικογένειά  μου και  
-όλους όσοι με τιμήσατε με την παρουσία

σας σε αυτή τη ξεχωριστή στιγμή. 
Ευχαριστώ και πάλι την Ακαδημία και εύ-

χομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ειλικρινά σας ευχαριστώ θερμά όλους.
Μου δίνεται δύναμη και κουράγιο 
να συνεχίσω να συνεχίσω να προσφέρω

με όποιο τρόπο μπορώ. 
Σας ευχαριστώ 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΙΣΟΒΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΑΚΕ 
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ ΑΘ. ΚΑΒΒΑΔΑ

ΗΑεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε), κατά την υπ’ αρίθμ. 332 τακτική μηνιαία
Συνεδρίαση, κατόπιν προτάσεων πολλών μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 3

του Καταστατικού της, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την ανακήρυξη του Βουλευτή Λευκάδας
και απόφοιτο της 33ης σειράς ΣΤΥΑ Αθανασίου Ι. Καββαδά ως τακτικό μέλος της ΑΕ-
ΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε). Η Τελετή Επίσημης Εισόδου του Βουλευτή
στην Ακαδημία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00
στην Αίθουσα Συνεδρίων της Ακαδημίας, Λυκούργου 9, 8ος όροφος (Ομόνοια) στην
Αθήνα.

Γεννήθηκα στο Κατωχώρι Λευκάδας στις 7
Φεβρουαρίου 1962. Είμαι το δεύτερο παιδί του
Ιωάννη και της Κατίνας Καββαδά. Έζησα τα
παιδικά μου χρόνια στο Κατωχώρι Λευκάδας,
όπου και πήγα σχολείο. Έχω την ευτυχία να
είμαι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της
Εμμέλειας.

Το 1980 αποφοίτησα από το Λύκειο Λευκάδας
και την επόμενη χρονιά πέτυχα την εισαγωγή
μου στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αερο-
πορίας (Σ.Τ.Υ.Α).

Από το 1983 υπηρέτησα σε θέσεις ευθύνης
στην Πολεμική Αεροπορία έως το 2006 οπότε
και αποστρατεύτηκα.

Το 1987 δημιούργησα την επιχείρηση «Εμπόριο
Ποτών Καββαδάς» που δραστηριοποιείται στον
Ν. Λευκάδας και στην ευρύτερη περιοχή.

Η αγάπη για τον Τόπο μου αλλά και η πεποίθηση
μου ότι καθένας από εμάς οφείλει να είναι ενερ-
γός πολίτης, με ώθησε να ασχοληθώ με σειρά
δράσεων στο νησί. Την περίοδο 2006-2011, διε-
τέλεσα πρόεδρος της τοπικής ομάδας μπάσκετ
ανδρών «Δόξα Λευκάδας» και μαζί με τους συ-
νεργάτες μου καταφέραμε την άνοδό της στην
Α2 Εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης. Έως και
σήμερα είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομά-
δας.

Στις Δημοτικές εκλογές του 2010, έθεσα για
πρώτη φορά υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμ-
βουλος για το Δήμο Λευκάδας με το συνδυασμό
«Ενεργών Πολιτών» και εκλέχθηκα πρώτος σύμ-
βουλος του ψηφοδελτίου που συμμετείχα. Το
διάστημα 2011-2014 ήμουν Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας.

Τον Ιούνιο του 2013 στις εκλογές της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας
αναδείχθηκα πρώτος σε ψήφους, ανάμεσα σε
45 σωματεία και στους δύο νομούς, αλλά και
στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας. Έκτοτε, κατέχω την
θέση του Αντιπροέδρου της Ένωσης.

Στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 συμ-

μετείχα ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
στο συνδυασμό «Μαζί για τη Λευκάδα μας».
Οι πολίτες της Λευκάδας με τίμησαν με την
ψήφο τους αναδεικνύοντας με πρώτο σε
ψήφους Δημοτικό σύμβουλο από όλους
τους συνδυασμούς. 

Στις Εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015 έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα
ως βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας
Δημοκρατίας.

Στις Εθνικές εκλογές που διεξήχθηκαν στις
20 Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκα Βουλευτής
του Ν. Λευκάδας, με το συνδυασμό της
Νέας Δημοκρατίας.

Από τον Ιανουάριο του 2016 μου ανατέθηκε
από τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσο-

τάκη η θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συμμετέχω στην
Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφά-
λειας.

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο του
2015 συμμετείχα στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων.

Επίσης είμαι μέλος στις Ομάδες Κοινοβου-
λευτικής Φιλίας Ελλάδας-Κούβας, Ελλάδας-Σερ-
βίας και Ελλάδας-Αυστραλίας.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Το Γενάρη του 2016 ο Σύλλογος Αποφοίτων

της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας
(ΣΤΥΑ) μου απένειμε τιμητική πλακέτα, καθώς
υπήρξα ο πρώτος απόφοιτος στα 67 χρόνια
από την ίδρυση της Σχολής που εξελέγη βου-
λευτής.

ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
1981: 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΤΕ

Τατόι).
1981-1983: 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τη-

λεπικοινωνιακών-Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ Καβούρι).
1983-1998: 4η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και

Προειδοποιήσεως (ΜΣΕΠ Λευκάδα).
1993: Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Β΄Τάξης

από ΕΔΥΕΘΑ 51/1993.
1996: Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Α΄Τάξης

από ΕΔΥΕΘΑ 59/1996.
1998: 110 Πτέρυγα Μάχης (Λάρισα) – Πιστο-

ποίηση MARCONI S.p.A (Equipments and Network
Monitoring System of Central Greece), Εξειδίκευση
Τηλεπικοινωνιών Κεντρικής Ελλάδας.

1998-2000: 117 Πτέρυγα Μάχης (Ανδραβίδα).
2000-2006: 4η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και

Προειδοποιήσεως (ΜΣΕΠ Λευκάδα) απ’ όπου και
συνταξιοδοτήθηκα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘ. ΚΑΒΒΑΔΑ
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ΑΡΘΡΑ

Παρακολούθησα πρόσφατα στην
τηλεόραση μια εκπομπή που ανα-

φερόταν στη συμμετοχή των πυρο-
σβεστικών αερο-
σκαφών στην κα-
τάσβεση πυρκα-
γιών που υπήρ-
χαν σε μεγάλη
έκταση ανά την
επικράτεια, ως και στις προσπάθειες
και το άγχος του ιπταμένου και τεχνι-
κού προσωπικού, προκειμένου να αν-
ταποκριθούν στις ανάγκες των περι-
στάσεων.

Η αναφερόμενη εικόνα με γύρισε
πίσω σχεδόν 40 χρόνια. Μου έφερε
στο μυαλό δύσκολες και σκληρές
ώρες και γενικά αναμνήσεις υπευθυ-
νότητας.

Αναφέρω για παράδειγμα μία περί-
πτωση αρκετά πιεστική, όσον αφο-
ρούσε εις το χρόνο ενεργειών μου για
ενεργοποίηση ενός πυροσβεστικού
α/φους.

Την περίοδο 1974-1981 ήμουν
Δ/της στο 202ΚΕΑ/ΕΛΛ το οποίο ήτο
αρμόδιο και επιφορτισμένο με τη συν-
τήρηση των α/φων της Πολ. Αεροπο-
ρίας σε επίπεδο Γενικών Επισκευών (I-
RAN), αλλά και άλλων εκτεταμένων
επισκευών.

Εκτιμώ και ελπίζω να μη θεωρηθεί
ότι περιαυτολογώ, γιατί πιστεύω ότι
δεν είναι ο μόνος που εργάστηκα και
αντιμετώπισα δύσκολες και πιεστικές
καταστάσεις, κατά το πέρασμά μας
από την Πολ. Αεροπορία.

Πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοί
μου θα αισθάνονται ανάλογα με μένα
και θα τους έρχονται στο μυαλό διά-
φορες αναμνήσεις, όταν βλέπουν -
καθ’ οιονδήποτε τρόπο- εικόνες σχε-
τικές με το αντικείμενο που ασχολή-
θηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
των.

Ύστερα από τα παραπάνω, σκέφτη-
κα να γράψω κάτι για να περάσει και η
ώρα μου. Βρισκόμαστε στα μέσα της
πυροσβεστικής περίοδου του 1977,
Ιούλιος και η ανάγκη σε πυροσβεστικά
μέσα ήτο μεγάλη, ιδιαιτέρως σε πυ-
ροσβεστικά α/φη, όπου είχα άμεση
σχέση.

Στο εργοστάσιο του 202ΚΕΑ/ΕΛΛ
καταφέραμε με πολλές προσπάθειες
να τελειώσουμε τις εργασίες επιθεω-
ρήσεως και επισκευής ενός ακόμη αε-
ροσκάφους CANADAIR.

Οι δοκιμές επί του εδάφους και αέ-
ρος έγιναν και τα πάντα λειτουργού-
σαν ικανοποιητικά. Κατά τη χρήση του
όμως, σε κατάσβεση πυρκαγιών, δια-
πιστώθηκε ότι το σύστημα προσγει-
ώσεως δεν ασφάλιζε στη θέση επά-
νω. Στην 112ΠΜ δεν κατέστη δυνατή
η αποκατάσταση της αναφερομένης
ανωμαλίας, οπότε το α/φος επιστρά-
φηκε αργά το απόγευμα στο
202ΚΕΑ/ΕΛΛ.

Ενημερώθηκα σχετικά και έκανα τις
ανάλογες ενέργειες για τη συγκρότη-
ση της ομάδας τεχνικών και προσπά-
θησα να είναι από άτομα που είχαν ερ-
γαστεί προηγουμένως στις εργασίες
επιθεώρησης του ίδιου α/φους. Κατά
τον έλεγχο επί του εδάφους, τα πάντα
λειτουργούσαν κανονικά.

Η πίεση από τα ανώτερα εμπλεκό-
μενα κλιμάκια, 112ΠΜ, 30ΔΑΥ και ΓΕΑ,
όλο και μεγάλωνε, γιατί την επόμενη
ημέρα αναγκαία η χρησιμοποίηση του
α/φους. Η αναφερομένη πίεση κατέ-

ληγε σε μένα σαν υπεύθυνο του κλι-

μακίου συντηρήσεως, όπου ουσιαστι-
κά είχα γίνει απλό μέλος της ομάδας
εργασίας, είχα ξεχάσει ότι ήμουν ο

Δ/της του εργο-
στασίου.

Πάνω στο άγχος
μου για το πότε
και πως θα αποκα-
τασταθεί η ανω-

μαλία, μου ήρθε η ιδέα να δημιουργή-
σουμε συνθήκες πτήσεως. Το να στεί-
λουμε όμως, ρεύμα αέρος προς τα πί-
σω που να δημιουργείται κατά την
πτήση δεν ήτο δυνατόν, οπότε σκέ-
φτηκα να δέσουμε ένα σχοινί σε κάθε
κύριο σκέλος και κατά τη φάση ανάβα-
σης του συστήματος στη θέση επάνω,
να τα τραβήξουμε προς τα πίσω, δη-
λαδή να ενεργούμε σαν την πίεση του
αέρος προς αυτά από το ρεύμα που
ενεργεί κατά την πτήση.

Η ανωτέρω ενέργεια ήτο η αρχή εν-
τοπισμού και αποκατάστασης της
ανωμαλίας, έγιναν οι απαιτούμενες
αντικαταστάσεις των ελαττωματικών
εξαρτημάτων, αν και αυτά είχαν αντι-
κατασταθεί κατά τη φάση της επιθεώ-
ρησης του α/φους που είχε προηγη-
θεί. Η όλη διαδικασία εντοπισμού και
αποκατάστασης της ανωμαλίας τελεί-
ωσε μετά τις 3 η ώρα, σχεδόν ξημε-
ρώματα. Το αεροσκάφος στη συνέ-
χεια ετοιμάστηκε για πτήση και παρα-
λήφθηκε πολύ πρωί από χειριστές της
112ΠΜ, προκειμένου να λάβει μέρος
στην κατάσβεση των πυρκαγιών που
υπήρχαν. Στη συνέχεια, έφτασε σχε-
δόν η ώρα 07.00 ξεκινήματος του κα-
νονικού ωραρίου εργασίας και συνεχί-
σαμε σαν να μην συνέβη τίποτα κατά
την περασμένη νύχτα.

Καταστάσεις σαν κι αυτήν, αντιμε-
τωπίσαμε πολλές, όπως σίγουρα αν-
τιμετωπίζουν και οι αντίστοιχοι σημε-
ρινοί διάδοχοί μαςκαι θα αντιμετωπί-
ζουν και οι μελλοντικοί.

Ύστερα από πολλές αναμνήσεις
διαφόρων γεγονότων, που μου έρ-
χονται στο μυαλό, αισθάνομαι μεγάλη
ικανοποίηση, που κατάφερα να αντα-
ποκριθώ σε πολλές και δύσκολες κα-
ταστάσεις στον τομέα των αρμοδιο-
τήτων μου, αλλά και μετά από καλή
αποτελεσματική συνεργασία με τους
ανώτερους και τους κατωτέρους μου
ιδιαιτέρως, που χωρίς την άμεση συμ-
μετοχή και συμπαράστασή των, τα
πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα, τους
οποίους και ευχαριστώ, όπου κι αν βρί-
σκονται...

Παραθέτω ένα ανάγνωσμα συνα-
δέλφου, δεν θυμούμαι το όνομά του,
που έχω κρατήσει μαζί με άλλα δημο-
σιεύματα και όταν τα διαβάζω, με
φέρνουν αρκετά χρόνια πίσω. Το ανά-
γνωσμα αυτό, στην ουσία έχει άμεση
σχέση με τις αναμνήσεις και σκέψεις
μου από το πέρασμά μου από την Πο-
λεμική Αεροπορία.

«Το πέρασμά μας από την Πολεμική
Αεροπορία, όσο σκληρό κι αν υπήρ-
ξε...», η συνέχεια στο ανάγνωσμα.

Ευχαριστώ!
Ανάγνωσμα
Το πέρασμά μας από την Πολεμική Αε-
ροπορία, όσο σκληρό κι αν υπήρξε κά-
ποιες φορές, μοιάζει με ένα τρένο που
έφυγε χωρίς γυρισμό και όλοι νοσταλ-
γούμε. Τρένο φορτωμένο με χιλιάδες
αναμνήσεις, όμορφες νεκρές νεράι-
δες, που προσπαθούμε να ζωντανέ-
ψουμε για να μας φέρουν πίσω στον
πρώτο σταθμό.

Λίγες αναμνήσεις 
από την παραμονή 

μου στην 
Πολεμική Αεροπορία

Οι Ιταλοί με την επίθεση τους τον Οκτώβριο του
1940 κατά της Ελλάδος όχι μόνον δεν κατόρθωσαν
να παραβιάσουν τα σύνορα μας, αλλά υποχρεώ-
θηκαν σε ταπεινωτική υποχώρηση με βαρύτατες
απώλειες ενώ στη συνέχεια προετοίμασαν την
Εαρινή τους Αντεπίθεση. Παράλληλα ο δικτάτορας
Μουσολίνι ζήτησε βοήθεια από
το σύμμαχο του και τον άλλο δι-
κτάτορα της Ναζιστικής Γερμανίας
και ανισόρροπο Χίτλερ. Έτσι λοιπόν
οι δύο Ευρωπαϊκές και κραταιές
τότε Δυνάμεις του Άξονα κατόρ-
θωσαν να κάμψουν τη σθεναρή
αντίσταση των γενναίων μαχητών
και ηρώων – των παιδιών της μι-
κρής τότε άλλα υπερήφανης Ελ-
λάδος, χτυπώντας την όχι κατά
μέτωπο αλλά πισώπλατα.

Από το Έπος του ‘1940’ ήταν
αδύνατον να απουσιάσει η μικρή
τότε Πολεμική Αεροπορία, η συμ-
μετοχή της οποίας στον υπέρ της
Πατρίδος αγώνα προσέφερε πο-
λύτιμες και γενναίες υπηρεσίες
με αναχαιτίσεις των εχθρικών Αε-
ροπλάνων, που κατά Αεροπορικά
κύματα εφορμούσαν τόσο εναν-
τίον των χερσαίων δυνάμεών μας, υπερασπιστών
των συνόρων μας, όσο και άλλων ζωτικών στόχων,
όπως λιμάνια, εργοστάσια, Αεροδρόμια και άμαχο
πληθυσμό.

Ανάλογη ήταν και η συμμετοχή του Πολεμικού
μας Ναυτικού σε εκείνο τον πόλεμο που κατάφερε
καίρια πλήγματα κατά του Άξονα , ενώ πριν από
λίγους μήνες είχε δεχθεί την ύπουλη, αναίτια και
άνανδρη αλλά προειδοποιητική επίθεση με τον
τορπιλισμό της «Έλλη» που βρισκόταν στο λιμάνι
της Τήνου για τη γιορτή της «Μεγαλόχαρης».

Η πράξη αυτή φανέρωνε τις προθέσεις των Ιτα-
λών για μετέπειτα ενέργειές τους.

Στην Αεροπορία έλαχε τότε η υψίστη τιμή να
προσφέρει ως θυμίαμα στο βωμό της Πατρίδος
τον πρώτο Έλληνα νεκρό Αξιωματικό κατά το
Έπος του 40’.

Αυτός ήταν ο γενναίος Υπσγός Ευάγγελος Γιάν-
ναρης, που έπεσε ευρισκόμενος σε αερομαχία
εναντίον Ιταλικού Αεροπλάνου στις 30 Οκτωβρίου
1940 κοντά στην Βασιλειάδα Καστοριάς, όπου κατ’
έτος γίνονται εκεί ανάλογες εκδηλώσεις σε συ-
νεργασία των Τοπικών Αρχών με την Ε.Α.Α.Α., εκ-
προσωπούμενη συνήθως από το Παράρτημα Λά-
ρισας.

Όμως δεν είναι μόνο ο Γιάνναρης, είναι και
πολλοί άλλοι Πεσόντες Αεροπόροι,  μεταξύ των
οποίων και ο Μητραλέξης, ο οποίος σε Αερομαχία
με Ιταλικά Αεροσκάφη και ενώ τελείωσαν τα πυ-
ρομαχικά του αυτός κατέρριψε εχθρικό αεροσκάφος
κόβοντας το ουραίο τμήμα του με την έλικα του
δικού του αεροσκάφους και μετά από ανώμαλη
προσγείωση κατόρθωσε να αιχμαλωτίσει το πλή-
ρωμα του καταρριφθέντος Ιταλικού αεροπλάνου.

Αυτό πλέον και αν ήταν κατόρθωμα, γιατί ξεπερνάει
κάθε ανθρώπινη φαντασία.

Η Αεροπορία λοιπόν κατά τον πόλεμο του 40’
παρότι μικρή σε αριθμό αεροπλάνων και σε ποιότητα
υλικού εν τούτοις παρεμπόδισε τη δράση της
ισχυρότερης Ιταλικής Αεροπορίας όχι μόνο κατά
την έναρξη του πολέμου, αλλά και μέχρι πλήρους

κατάρρευσης του Άξονα, επιχειρών-
τας παρά το πλευρό των Συμμάχων
από την Αίγυπτο, όπου είχε μετα-
φερθεί για να μην υποδουλωθεί,
με αποστολές στην Κρήτη και σε
άλλα μέρη της υπόδουλης πια Πα-
τρίδος.

Τα τότε κατορθώματα των Ελ-
λήνων Αεροπόρων ήταν πολλά και
μεγάλα,  τα οποία παραμένουν αι-
ώνια κειμήλια για να διδάσκουν και
να παραδειγματίζουν τους επιγε-
γενόμενους Ικάρους Αεροπόρους.

Αυτή ήταν η αδάμαστη ψυχή των
Ελλήνων Αεροπόρων που πολε-
μούσαν σαν ήρωες για την ανεξαρ-
τησία και την ελευθερία της Πατρί-
δος μας και όχι μόνο, αλλά και για
την παγκόσμια Ελευθερία, κατά το
Έπος του 40’.

Ο κάθε Αεροπόρος μας ο άγνω-
στος Ίκαρος χωριστά και όλοι μαζί πίστευαν στα
ίδια ιδανικά, είχαν όλοι τον ίδιο και μοναδικό σκοπό,
το μεγαλείο και τη δόξα της Ελλάδος.

Ο Στρατός είπε το όχι στη ξηρά, το Ναυτικό στη
θάλασσα και η Αεροπορία είπε το «Όχι» των
Αιθέρων και όλοι μαζί ως μία γροθιά είπαν το
«Όχι» της Ελλάδος στους παρανοϊκούς και άφρονες
δικτάτορες του Άξονα. Ο κάθε κλάδος των Ενόπλων
Δυνάμεων έγραψε τη δική του ξεχωριστή χρυσή
σελίδα στην Ιστορία για το Έπος του 40’ το οποίο
θα παραμείνει στο παγκόσμιο στερέωμα, φωταυγής
Αστέρας και παράδειγμα για τις επόμενες γενεές
όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά όλης της Υφηλίου
γιατί στην Ελλάδα γεννήθηκαν έννοιες όπως : Πα-
τρίδα, Ελευθερία, Ανεξαρτησία, Δικαιοσύνη….

Ο Λαός μας και το Έθνος μας δεν θα ξεχάσει
ποτέ αυτούς που πολέμησαν και πολλοί απ’ αυτούς
με το αίμα τους έγραψαν το ΈΠΟΣ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑ-
ΤΩΝ’.

Αυτή είναι η παράδοση και η πολύτιμη κληρονομιά
των ενδόξων Προγόνων μας από παλαιοτάτων
χρόνων μέχρι σήμερα στη φυλή μας και διαχρονικά
παρέχεται σε ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό το Αί-
σθημα της Ασφάλειάς του.

Όλοι εμείς λοιπόν οι επιζώντες απόγονοι των
ενδόξων ηρώων μας του Έπους του 40’ τους ευ-
γνωμονούμε και τους τιμούμε κλίνοντας ευλαβικά
το γόνυ για ότι με τη θυσία τους μας προσέφεραν
μας δίδαξαν και τους υποσχόμαστε ότι θα φανούμε
αντάξιοι απόγονοί τους και ουδέποτε «θα καται-
σχύνουμε Όπλα τα Ιερά» και τις Ιδέες που μας
κληρονόμησαν και ποτέ δεν θα υποστείλουμε τη
Σημαία της φιλτάτης ημών Πατρίδος της ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΑΣ.

28η Οκτωβρίου 1940
«Ένα Ιστορικό Έπος Γραμμένο από τις 

Ένοπλες Δυνάμεις Της Ελλάδος Εναντίον του Άξονα »

Γράφει ο 
Ν. Φραντζεσκάκης

Σμχος (ε.α.)

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η ουρανομήκης δόξα την οποία κατέκτησαν
αγωνιζόμενοι για την ελευθερία της πατρίδος μας,
εμπνευσμένοι από την διδαχή των αρχαίων προ-
γόνων μας «Μητρός τε και Πατρός τε και των προ-

γόνων απάντων τιμιότερων και σεμνότερων και
αγνότερων εστίν η Πατρίς». Δια τούτο δεν αρκεί
να τιμάμε μόνο διά λόγων την μνήμη των πολύτιμων
νεκρών συναδέλφων μας, αλλά θα πρέπει να εν-
θυμούμεθα και τον αφορισμό του Περικλέους «Αν-

δρών αγαθών έργων γενομένων έργων και δη-
λούσθε τας τιμάς». Δηλαδή αυτούς που δοξάσθησαν
με τις πράξεις των, πρέπει να τους τιμούμε με πα-
ρόμοιες δικές μας πράξεις. Ιδιαίτερα στις μέρες

μας κατά τις οποίες, οι προσεκτικοί παρατηρητές
αντιλαμβάνονται ότι τα τύμπανα και οι ιαχές του
πολέμου να μας πλησιάζουν. Οι έχοντες την ευθύνη
για την ακεραιότητα της Χώρας θα πρέπει να
δείξουν μεγαλύτερη προσοχή εις την διατήρηση,
σε υψηλά επίπεδα της μαχητικής ικανότητας των
ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ανεξάρτητα από την δυσμενέστατη
οικονομική κρίση που διερχόμεθα.

Άπαντες ημείς, οι σήμερον παριστάμενοι με ευ-
γνωμοσύνη, αναγνωρίζουμε την απαράμιλλον
θυσία των νεκρών συναδέλφων μας και με βαθιά
συναίσθηση έχουμε εγείρει εις την ψυχή όλων
μας, βωμό λατρείας υπέρ των κοιμωμένων μας.

Αιωνία η μνήμη αθάνατοι ήρωες.

Ομιλία του Προέδρου της ΕΑΑΑ
στην εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στους πεσόντες στο 

πόλεμο και την Ειρήνη Αξ/κους – Υπαξ/κους και οπλίτες της Π.Α. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΑΡΘΡΑ

Κύριε Πρόεδρε της ΕΑΑΑ 
Στην εφημερίδα ΗτΑ του μηνός Απριλίου 2016, δημοσιεύσατε

άρθρο του, Επγού εα. Γ. Κασσαβέτη μέλους του ΔΣ/ΕΑΑΑ, με
τίτλο «Τι είπε και τι αποσιώπησε ο απελθών Πρόεδρος της
ΕΑΑΑ κ. Κων. Ιατρίδης κατά την παράδοση- παραλαβή του ΔΣ»

το οποίο είναι υβριστικό, δυσφημιστικό και συκοφαντικό για το
άτομο μου και δεν έπρεπε να δημοσιευτεί. Παρά δε την τότε
διαμαρτυρία μου, δημοσιεύσατε και πάλι στην εφημερίδα ΗτΑ
μηνός Αυγούστου - Σεπτεμβρίου άρθρο και του Σμηνάρχου εα.
Σπ. Βεσκούκη αντίστοιχα, με τίτλο «Αντίθετη προς το δημόσιο
αίσθημα η επιβράβευση του τ. Προέδρου της ΕΑΑΑ κ. Κων. Ια-

τρίδη», το οποίο επίσης είναι υβριστικό και δυσφημιστικό για
μένα και το οποίο επίσης δεν έπρεπε να δημοσιευτεί. 

Ο Επγος εα. Γ. Κασσαβέτης για παρόμοιο άρθρο του που
δημοσίευσε στο site aeroporiapostratos και στο site Βήμα Απο-
στράτων, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Αθηνών (ομόφωνα ) σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή
αναστολή, για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης σε
βάρος μου. Το ανωτέρω σας το γνωστοποίησα με επιστολή
μου στο e-mail της Ένωσης, την οποία δυστυχώς ΔΕΝ δημοσι-
εύσατε.

Γνωρίζετε ως εκδότης ότι, στους όρους συνεργασίας με τη
ΗτΑ, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται:

«Τα προς δημοσίευση άρθρα δεν πρέπει να περιέχουν προ-
σωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες,
και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις οι οποίες υπονομεύουν

την Ενότητα». Να μην στρέφονται κατά των θεσμών και 
« Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική

επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη
της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα της μη δημο-
σίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργα-

σίας».
Παρ’ όλα αυτά όμως, ενώ γνωρίζατε όλα τα παραπάνω και

ότι τα άρθρα αυτά δεν πληρούσαν τους όρους συνεργασίας,

επιτρέψατε να δημοσιευτούν, και μάλιστα κατά παράβαση των
όρων συνεργασίας με την ΗτΑ. Αλήθεια τι σκοπό εξυπηρετούσε

; Η δημοσίευση τέτοιων άρθρων κ. Καββούρη, τα οποία προ-
σβάλουν την τιμή και τη υπόληψη συναδέλφου, είναι αντίθετη
με τη Στρατιωτική δεοντολογία και τον κώδικα τιμής και αξιών
που διέπουν τον Αξιωματικό (απόστρατο ή εν ενεργεία) και τις
Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα, ενέχουν δε και ποινικές ευθύνες
και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

Η δημοσίευση επίσης τέτοιων άρθρων κ. Πρόεδρε, πέραν

των άλλων που προανέφερα, απαξιώνουν και την ίδια την
εφημερίδα ΗτΑ, όταν υπάρχουν άλλα πιο σοβαρά θέματα τα
οποία απασχολούν τη χώρα μας,τη Θράκη και τις ΕΔ και με τα
οποία πρέπει ασχοληθεί η Ένωση και η ΗτΑ, αλλά δημιουργούν
ταυτόχρονα και αρνητικά σχόλια για όλους τους απόστρατους,

και δεν έχετε αυτό το δικαίωμα.
Η αντικατάσταση του Επγου εα. Γ. Κασσαβέτη, από τακτικό

μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΑ, έγινε για λόγους που ανάγονται στην
άσκηση των καθηκόντων του, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στο υπ’ αριθμ. 22 Πρακτικό της 20-6-2013 Τακτικής Συνεδριάσεως
του ΔΣ/ΕΑΑΑ και όπως ακριβώς ορίζει και ο Ν.2690/1999,
άρθρο 13 παρ.6 Η απόφαση μάλιστα του ΔΣ ήταν ομόφωνη (8
παρόντα μέλη) και σύμφωνα με το Νόμο, η δε αντικατάστασης
του έγινε από τον ΥΕΘΑ με το ΦΕΚ 70 14-2-2014. 

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες από τις καταγγελίες του κ.
Κασσαβέτη περί δήθεν παράνομης πρόσληψης του κ. Καρανίσσα
ως Νομικού Συμβούλου, και τη δήθεν παράνομη εκλογή του
Αντιπροέδρου Υποπτεράρχου εα. Κων. Δελλή στη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, ετέθησαν από τον Εισαγγελέα στο
Αρχείο, ως αβάσιμες κατ’ ουσία, και συνάδουσες με τη νομι-

μότητα, καθόσον δεν υφίστανται υπόνοιες τέλεσης αξιόποινων
πράξεων. Όπως επίσης και οι δικογραφίες για τις καταγγελίες
του ιδίου για δήθεν διασπάθιση δημοσίου χρήματος. 

Στην έγκλιση που υπεβλήθη από τον κ. Κασσαβέτη και ασκή-
θηκε εναντίον μου ποινική δίωξη για Δήθεν συκοφαντική δυ-
σφήμηση, όταν εκλήθη η Αστυνομία λόγω της επαναλαμβα-
νόμενης διατάραξης Συνεδρίασης του ΔΣ από τον ίδιο, κατά το
άρθρο 197 του ΠΚ, Αθωώθηκα από το Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Αθηνών παμψηφεί ελ-
λείψει πράξεως, ύστερα από απαλλακτική

πρόταση του εισαγγελέα της έδρας(αβάσιμη
έγκλιση). 

Τα αναφερόμενα του κ. Βεσκούκη, δεν
νομίζω ότι αξίζουν κάποιον σχολιασμό, διότι
είναι κακοπροαίρετα και αντιγραφή των όσων
αναληθών ισχυρίζεται και ο κ. Κασσαβέτης.
Δεν συνάδουν με τις Στρατιωτικές αρχές και
αξίες με τις οποίες γαλουχηθήκαμε, καθότι
δηλώνουν αμετροέπεια και παντελή έλλειψη
σεβασμού στον Α/ΓΕΑ αλλά και σε Ανώτατο
Αξιωματικό που φέρει τον τίτλο του Επιτίμου

Δκη ΔΑΥ, ο οποίος υπηρέτησε την ΠΑ επί 37 χρόνια με χιλιάδες
ώρες πτήσεων στο Αιγαίο, με μία εγκατάλειψη(νύχτα και
μένοντας στη θάλασσα πάνω από 5 ώρες) σε διατεταγμένη
αποστολή, και υπηρέτησε σε πολλές θέσεις υψηλής ευθύνης.
Τον συγκεκριμένο Σμήναρχο εα. ούτε τον γνωρίζω προσωπικά,
ούτε ποτέ στα τρία χρόνια που ήμουν Πρόεδρος ενδιαφέρθηκε
για τα προβλήματα των συναδέλφων και της Ένωσης γενικότερα,
αλλά ούτε και ποτέ υπέβαλλε προτάσεις ή εισηγήσεις για τη
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Ένωσης. Ήταν απών.

Τέλος να επισημάνω σε αυτούς που αρέσκονται να αποκό-
πτουν κομμάτια από κείμενα ή ομιλίες και να τα σχολιάζουν,
ότι, η μερικότητα είναι η προσφιλής μέθοδος όσων επιδιώκουν
την παραποίηση της αντικειμενικής πραγματικότητας για να
δημιουργήσουν σύγχυση και εσφαλμένες εντυπώσεις. Ιστορικά
είναι γνωστή η μερική χρήση της πρότασης της Αγίας Γραφής
που αναφέρει «…….δεν υπάρχει Θεός, είπε άφρων εν τη
καρδία αυτού………» Ο κακοπροαίρετος θεολογίζων, αποκρύ-
πτοντας το τελευταίο τμήμα της πρότασης και προβάλλοντας
μόνον το αρχικό, μπορεί να υποστηρίξει ότι, η ίδια η Αγία
Γραφή υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει Θεός, παραποιώντας βέβαια
την αλήθεια. Η Αγία Γραφή όμως δεν λέει αυτό.

Παρακαλώ για τη δημοσίευση της επιστολής μου (ως έχει)
στη εφημερίδα ΗτΑ, επικαλούμενος τις αρχές της ισότητος και
ουδετερότητος, καθώς και των σχετικών ποινικών διατάξεων.                    

Αντιπτέραρχος(Ι) Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ

Επίτιμος Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε να μπεί ένα τέλος στις δημό-
σιες αντιπαραθέσεις διαμέσου της εφημερίδας και για το λόγο αυτό δεν θα
δημοσιεύονται επιστολές ή άρθρα που δυναμιτίζουν την ενότητα και προ-
σβάλλουν τους θεσμούς. Ίσως ήταν λάθος μας αυτή η ανοχή μας σε όλα τα
παραπάνω. Μαθαίνουμε όμως από τα λάθη μας και προχωράμε όλοι μαζί. Δεν
είχαμε και δεν έχουμε καμία συμμετοχή και θέση στις αντιπαραθέσεις, αλλη-

λοκατηγορίες, αφού δεν είχαμε οι περισσότεροι από εμάς προσωπική γνώση
ή απόψεις για όσα στις διάφορες επιστολές δημοσιεύτηκαν στην ΗτΑ.

Εκ της ΕΑΑΑ

Δημοσίευση Δυσφημιστικών και Συκοφαντικών άρθρων του 

Επγου εα. Γ. Κασσαβέτη και Σμχου εα. Σπ. Βεσκούκη στην Εφημερίδα Ηχώ των Αιθέρων

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΑΑΑ- Μέλη ΔΣ/ΕΑΑΑ (Αθήνα 3-10-2016)

ΘΕΜΑ:   

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ/ΕΑΑΑ στην υπ’ αριθμ. 37/25-10-
2016 τακτική συνεδρίαση του (θέμα 4ον) έκανε αποδεκτή τη
πρόταση του δικηγορικού γραφείου ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
& Συνεργάτες να αναλάβει την κατάθεση χωρίς οικονομική επι-
βάρυνση, άλλη δέσμευση ή υποχρέωση, της αίτησης επιστροφής
,ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού της εισφοράς για την

υγειονομική περίθαλψη, η οποία έχει υπολογισθεί και καταβληθεί
πέραν του πραγματικά αναλογούντος ποσού σε κάθε δικαιού-
χο.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η επικοινωνία
των μελών μας με την ειδική γραμμή ενημέρωσης (210-3001313)
για το συγκεκριμένο θέμα, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να καλέσουν για αυτοματοποιημένη ενημέρωσή τους και να
δηλώσουν την επιθυμία τους για την κατάθεση αίτησης για λο-
γαριασμό τους, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό τους, τον
13ψήφιο αριθμό μητρώου συνταξιούχου και το κινητό τους τη-
λέφωνο. Ακολουθεί η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου
και το υπόδειγμα αίτησης

Επιστροφή Ποσού Εισφοράς Υγειονομικής περίθαλψης

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΕΠΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ».

Αξιότιμοι κύριοι, 
Με παράγραφο 5 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016 αναπροσαρ-

μόστηκε το ποσοστό κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης
ενώ παράλληλα αποσαφηνίστηκε ότι ο υπολογισμός της συγκε-
κριμένης κράτησης πρέπει να γίνεται επί του καθαρού ποσού που
προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων που επιβάλλουν

στις συντάξεις οι μνημονιακοί νόμοι Ν.3865/2010 Ν.3986/2011,
N.4024/2011, Ν.4051/2012, Ν.4093/2012, Ν.4307/2014 (Δόση
αναδρομικών)

Μέχρι σήμερα το ΓΛΚ υπολογίζει την συγκεκριμένη κράτηση επί
του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή πριν την αφαίρεση
των κρατήσεων των ανωτέρω μνημονιακών νόμων, με αποτέλεσμα
να παρακρατούνται μεγαλύτερα από τα πραγματικά αναλογούντα
ποσά για υγειονομική περίθαλψη και να δημιουργείται σημαντική

μηνιαία οικονομική βλάβη στους συνταξιούχους.
Για την άρση και αποκατάσταση της συγκεκριμένης αδικίας

απαιτείται η κατ’ αρχήν υποβολή σχετικής αίτησης στο ΓΛΚ με
αίτημα αφενός μεν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της
συγκεκριμένης κράτησης – εισφοράς (εφόσον δεν έχει αλλάξει),
αφετέρου την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του
ποσού που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ποσού που

πραγματικά έπρεπε να παρακρατηθεί και του ποσού έχει παρα-
κρατηθεί. 

Το γραφείο μας σε ότι αφορά τους πελάτες του, έχει ήδη κατα-
θέσει για λογαριασμό τους σχετική αίτηση στο ΓΛΚ με αίτημα: 

(α) την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς για την
υγειονομική πε- ρίθαλψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
35 του Ν.4387/2016 

(β) τον αναδρομικό επαναϋπολογισμό της εισφοράς για την
υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την επιστροφή
σε κάθε δικαιούχο ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό που
έχει καταβληθεί πέραν του πραγματικά αναλογούντος. 

Περαιτέρω προσφέρουμε την δυνατότητα στο σύνολο των
μελών σας να καταθέσουν την υπόψη αίτηση μέσω του γραφείου
μας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, άλλη δέσμευση ή υποχρέωση. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται η χορήγηση στοιχείων
των μελών σας ή η επικοινωνία των ιδίων με την ειδική γραμμή

ενημέρωσης (210-3001313) για το συγκεκριμένο θέμα, την οποία
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν για αυτοματοποιημένη
ενημέρωσή τους και να δηλώσουν την επιθυμία τους για την εκ
μέρους μας κατάθεσης αίτησης για λογαριασμό τους, δηλώνοντας
το ονοματεπώνυμό τους, τον 13ψήφιο αριθμό μητρώου συνταξι-
ούχου και το κινητό τους τηλέφωνο. 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μας δηλώσουν την
σχετική επιθυμία τους, αποστέλλοντας και τα στοιχεία τους, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο r.petradelli@yahoo.gr . 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και το υπόδειγμα της αίτησης
που πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στο ΓΛΚ, για την
πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Αθήνα, 02-10-2016
Με τιμή

Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργάτες
Λ. Αλεξάνδρας 48, Αθήνα, T.K. 11473, Τηλ. 210-3000090 & 210-3245428, 

Fax: 210-3000095, Κιν. 6956016883, 6983501987, e-mail:«r.petradelli@yahoo.gr» 
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ΑΡΘΡΑ

Αθήνα 
28 Σεπτεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο της τακτικής
ενημέρωσης των συναδέλ-
φων & μελών του συνεται-
ρισμού για τα τρέχοντα θέ-
ματα  που τους αφορούν ανακοινώνονται τα πα-
ρακάτω:

Ι. Γενικά
1. Παρά την αλλαγή του καταστατικού, της

εκλογής των μελών του ΔΣ & ΕΕ αλλά και του
τρόπου στελέχωσης και λειτουργίας (αποκλειστικά
σε εθελοντική βάση από μέλη), το Υπ. Οικονομικών
και ειδικά η ΕΛΣΤΑΤ ακόμα βρίσκονται σε σύγχυση
και θεωρούν τον συνεταιρισμό ως τμήμα της γε-
νικής κυβέρνησης με ότι αυτό συνεπάγεται. Το
Δ.Σ. συνεχίζει τις επαφές με αρμόδιους φορείς
προκειμένου διαγραφεί οριστικά ο ΙΚΑΡΟΣ από
τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. 

2. Ο ΙΚΑΡΟΣ δέχεται εγγραφές νέων μελών εν
ενεργεία, η εν αποστρατεία ανεξαρτήτως βαθμού
(αξιωματικού ή υπαξιωματικού) σύμφωνα με την
απόφαση της Γ.Σ. και την τροποποίηση του κατα-
στατικού.  

3. Οι ετήσιες υποχρεώσεις των μελών είναι 15
ευρώ το εξάμηνο εκ των οποίων τα 18 είναι η
ετήσια συνδρομή και 12 η εισφορά. Έχει προ-
γραμματισθεί αύξηση της συνεταιριστικής μερίδας
από 3 σε 300 ευρώ για το επόμενο έτος. Συνεχί-
ζεται κανονικά η παρακράτηση από τον ΟΛΚΑ των
ανωτέρω ποσών για τους εν ενεργεία και εκτιμάται
ότι το ΜΤΑ θα πράξει το ίδιο εντός του Οκτωβρίου
για τους ε.α. μετά την σύμφωνη γνώμη του ΓΕΑ.

4. Δρομολογήθηκε η απόκτηση από τον ΙΚΑΡΟ
συσκευής πληρωμής μέσω πιστωτικής – χρεω-
στικής κάρτας για διευκόλυνση των μελών και η
έκδοση πιστωτικών καρτών της Τ. Πειραιώς με το
έμβλημα του Ικάρου για τα μέλη .

5. Συνεχίζεται η παροχή δανείων (μέχρι 10.000
Ευρώ) για στεγαστικές ανάγκες με έμφαση στην
προώθηση της ανάπτυξης στους οικισμούς Κα-
ρύστου, Μηλιών & Εξαμιλίων.

6. Διατίθενται οικόπεδα με μειωμένες τιμές σε
Κάρυστο και Μηλιές με πλήρη δανειοδότηση αγο-
ράς με επιτόκιο 1,5%.

7. Εγκρίθηκε από την Τ. Πειραιώς η χορήγηση
επισκευαστικών ή στεγαστικών δανείων ύψους
40.000 ευρώ με χαμηλό επιτόκιο και εγγύηση
του συνεταιρισμού στα μέλη του.

8. Συνεχίζεται η έρευνα και διαπραγμάτευση
για αγορά – προσφορά στα μέλη οικοπέδων ή
κατοικιών σε περιοχές Αθηνών, Καλαμάτας, Σούδας
και Θεσσαλονίκης.

9. Λόγω γραφειοκρατικών δυσχερειών δεν έγινε
παρακράτηση από το ΜΤΑ των ποσών που τα
μέλη συμφώνησαν να πληρώνουν μηνιαίως προς
εξόφληση παλαιότερων οφειλών. Εκτιμάται ότι
το θέμα θα λυθεί εντός του Οκτωβρίου και θα ξε-
κινήσει κανονικά η παρακράτηση των συμφωνη-
θέντων δόσεων. 

ΙΙ. Πρόγραμμα Μηλιών
Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα και οι δικαστικές

διεκδικήσεις μελών, συνεταιρισμού, και ιδιοκτήτου
της περιοχής με διακανονισμό και αφενός υπάρχουν
διαθέσιμα οικόπεδα με χαμηλότερες τιμές και
αφετέρου εκπονείται πρόγραμμα αξιοποίησης της
περιοχής  όπου αγόρασαν οικόπεδα οι συνάδελφοι
σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.  

ΙΙΙ. Πρόγραμμα Καρύστου
1. Το πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά με χρονο-

διάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του 2018 και πα-
ράδοση στο Δήμο Καρύστου. Ήδη ξεκίνησε η
από κοινού αξιοποίηση της περιοχής του οικισμού
και προωθούνται προς έγκριση από την περιφέρεια
προτάσεις τουριστικής αξιοποίησης της ευρύτερης
περιοχής, (Υδατοδρόμιο, παραλιακή αξιοποίηση-
δραστηριότητα σύμπραξης με το Δήμο, Ανοικτό
θέατρο, ελικοδρόμιο, θεματικό πάρκο, πεζόδρομος
κατά μήκος της κοίτης του κεντρικού ρέματος
του συνεταιρισμού και αξιοποίηση του φυσικού
κάλλους, πίστα ποδηλατοδρομίας κλπ αθλητικών
δραστηριοτήτων στα δυτικά όρια του οικισμού . 

2. Επισκευάσθηκε ο παραλιακός κοινοτικός δρό-

μος Καρύστου Μπούρου που
οδηγεί στον οικισμό και τσι-
μεντοστρώθηκε το χωμάτινο
τμήμα της νότιας εισόδου
στον οικισμό

3. Έγινε γενική επισκευή
των δύο δεξαμενών που λει-

τουργούν στον συνεταιρισμό και αποκατάσταση
των βλαβών αυτόματης λειτουργίας. Επίσης ξεκί-
νησε ο σταδιακός έλεγχος του δικτύου με προτε-
ραιότητα στις περιοχές που υπάρχει δραστηριότητα
(οικοδομές – δενδροφύτευση) με παράλληλη
επισκευή – χαρτογράφηση ώστε να αποδοθεί στο
δήμο ως προβλέπεται.

4. Εκπονήθηκε οδικός οδηγός της περιοχής με
τις ονομασίες των οδών και τοποθετούνται ήδη
πινακίδες σε όλες τις διασταυρώσεις με τις ονο-
μασίες των οδών.

5. Ξεκίνησε η διάνοιξη ορισμένων οδών που
δεν είχαν ολοκληρωθεί, επισκευάσθηκαν τα κα-
τεστραμμένα ρείθρα, καλύφθηκαν οι τρύπες στο
κεντρικό οδικό δίκτυο, έγινε ανάλυση της ποιότητας
του νερού της περιοχής και αναμείνετε η  από
κοινού εκμετάλλευση με το Δήμο Καρύστου του
δικτύου ύδρευσης ώστε να μειωθούν τα ετήσια
λειτουργικά έξοδα, και δρομολογήθηκε η  μελέτη
επισκευής του παραρρεύσαντος τμήματος αντι-
στήριξης στο ΟΤ 55 σε συνεργασία με το Δήμο.

6. Εκπονήθηκε σχέδιο πυρασφάλειας και τοπο-
θετήθηκε κρουνός ταχείας πλήρωσης οχημάτων
στη νότια είσοδο του συνεταιρισμού. 

7. Έγινε τροποποίηση συντεταγμένων οριοθέ-
τησης ορισμένων οικοπέδων που δεν είχαν αρ-
τιότητα δόμησης και αναμένεται η τροποποίηση
των συμβολαίων.

8. Ολοκληρώθηκε η επισκευή της περίφραξης
(Δυτικά, Βόρεια και Ανατολικά) στα 11 στέμματα,
έγινε η νομιμοποίησή της και βρίσκεται στο τελικό
στάδιο έκδοσης η άδεια οικοδόμησης του τουρι-
στικού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει
εστιατόριο, εκκλησία, κινηματογράφο θερινό,  ξε-
νώνα, πισίνα, γήπεδα τένις, mini golf, παιδική
χαρά, αναψυκτήριο, παρκινγκ και υπαίθριο χώρο
εστίασης με μικρό αμφιθέατρο και χώρο πολιτι-
στικών εκδηλώσεων. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλος
του χρόνου θα ανακοινωθεί η πρόσκληση ενδια-
φέροντος για ενοικίαση της εγκατάστασης η οποία
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του επομένου
έτους.  

9. Σε ότι αφορά τα οικονομικά του προγράμματος,
και μετά τον έλεγχο από τον ορκωτό λογιστή,
(υπόθεση των 750 ευρώ) θα ακολουθηθεί η ανα-
κοινωθείσα στην Γ.Σ. διαδικασία η οποία αφορά
μόνο όσους δεν έκαναν διακανονισμό αποπλη-
ρωμής της οφειλής των. Δηλαδή από τους 852
οικοπεδούχους οι 156 που δεν ανταποκρίθηκαν
στην τελευταία πρόσκληση του Ικάρου θα επιβα-
ρυνθούν με τον αντίστοιχο τόκο (ενδεικτικά για
τα 750 ευρώ επιβάρυνση  111 ευρώ για τα οικ.
Έτη 2012, 13, και 14, 15). Τα ποσά αυτά θα κατα-
λογιστούν στην μερίδα τους και θα τα εισπράξει
ο συνεταιρισμός με τις προβλεπόμενες εκ του
νόμου διαδικασίες. Ο τελικός έλεγχος  αποτίμησης
του κόστους του προγράμματος και η οριστική
κοστολόγηση αυτού ανά μερίδα εκτιμάται ότι θα
γίνει περί τα τέλη του 2018 όπου θα αποδοθεί
οριστικά η περιοχή στο Δήμο Καρύστου με ότι
αυτό συνεπάγεται για τα μέλη – οικοπεδούχους.

III Πρόγραμμα Γραμματικού

Παρακαλούνται τα μέλη του Ικάρου που δεν
έχουν λάβει την αποζημίωση από το μη εκτελεσθέν
πρόγραμμα του Γραμματικού, να επικοινωνήσουν
άμεσα με τον ΙΚΑΡΟ προκειμένου αφού προσκο-
μίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά(αφορά τους
νόμιμους κληρονόμους) ώστε να λάβουν την
αποζημίωση που τους αναλογεί. 

Ο συνεταιρισμός είναι στην διάθεση των συνα-
δέλφων για παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης
στο πλαίσιο της καταστατικής λειτουργίας του
και Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη τα γραφεία είναι
από τις 10:30 έως  14:00 είναι ανοικτά για τα
μέλη.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ σας εύχονται
καλό φθινόπωρο με υγεία και ελπίδα για ένα κα-
λύτερο αύριο.

«Το κράτος- γρά-

φει ο Έντμουντ
Μπέρκ στο βιβλίο
του  “Σκέψεις περί

της Επαναστάσεως
στη Γαλλία”- είναι

ένας συνεταιρισμός,
όχι μόνο ανάμεσα σε όσους ζουν, αλλά
ανάμεσα σε όσους ζουν, όσους έχουν

πεθάνει και όσους πρόκειται να γεννη-
θούν». Στις μέρες μας δυστυχώς ο κα-
νόνας του Μπέρκ, όχι μόνο δεν ισχύει
γι αυτούς που πέθαναν ή πρόκειται να
γεννηθούν, αλλ’ ούτε καν γι αυτούς
που ζουν. Είναι ένας συνεταιρισμός

ανάμεσα σ’ αυτούς που κυβερνούν.
Αυτοί ορίζουν τους κανόνες, γράφοντας
στα παλαιότερα των υποδημάτων τους
τις διατάξεις του Συντάγματος και των
νόμων.

Τι έννοια έχει λοιπόν η διάταξη της
παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος,
η οποία ορίζει ότι «η Διοίκηση έχει υπο-
χρέωση να συμμορφώνεται προς τις

δικαστικές αποφάσεις», ή η διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 1  του νόμου
3068/2002 ότι «Το Δημόσιο, οι Οργανι-

σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλα τα
δημόσια νομικά πρόσωπα έχουν υπο-
χρέωση να συμμορφώνονται χωρίς κα-

θυστέρηση προς τις δικαστικές απο-
φάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις
ενέργειες που επιβάλλονται για την

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής
και για την εκτέλεση της αποφάσεων»,

όταν οι αρμόδιοι για την τήρηση του
Συντάγματος το παραβιάζουν κατάφο-
ρα;

Ο εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος
παριστάμενος στην πρώτη συνεδρίαση
του νεοϊδρυθέντος από τον ίδιο Συμ-
βουλίου της Επικρατείας(ΣτΕ) στις 17
Μαΐου του 1929, είχε πει τα εξής.
«Όταν δε έστω και άνευ προθέσεως

διαπράξει η κυβέρνησις καμίαν παρα-
νομίαν και έλθη το Συμβούλιον της
Επικρατείας να της πει ότι της ακυρώνει

την πράξιν της ταύτην , σας βεβαιώ
ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ
και να σφίξω το χέρι του προέδρου και

των μελών, διότι υπενθύμισαν εις την
κυβέρνησιν ότι δεν έχει δικαίωμα να
παρανομεί».

Όταν λοιπόν ο οραματιστής της Με-
γάλης Ελλάδος δεσμευόταν ότι θα
έσφιγγε το χέρι του προέδρου και των
μελών του ΣτΕ σε περίπτωση ακυρώ-
σεως παράνομης κυβερνητικής πρά-
ξεως , οι κακή τη μοίρα επίγονοί του
ακυρώνουν τις ακυρωτικές αποφάσεις
με νέους παράνομους νόμους. Κι όταν
και οι νέοι παράνομοι νόμοι ακυρώνονται
από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
της χώρας  αυτοί προχωρούν στην
ακύρωσή τους με την έκδοση και νέων
παράνομων νόμων. Κι αυτό γίνεται κυ-
ρίως εις βάρος των στελεχών των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, τα οποία χαίρουν, ως φαί-
νεται, ιδιαιτέρας φροντίδος και εκτιμή-
σεως από τη σημερινή κυβέρνηση.

Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, πρέ-
πει να ομολογήσουμε ότι ούτε οι  προ-
ηγούμενοι μας αντιμετώπισαν με τον
καλύτερο τρόπο. Ποιος μπορεί να ξε-
χάσει άλλωστε τον κ. Ιωάν. Βαρβιτσιώ-
τη, ο οποίος το 1993 «δεν πρόκανε»
να ψηφίσει το μισθολόγιο των στρα-
τιωτικών που είχε υποσχεθεί, διότι
έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο κ.
Σαμαράς. Ποιος δεν θυμάται τον Κω-
στάκη Καραμανλή, που κι αυτός άφησε
ορφανή την υπόσχεσή του στους εκ-
προσώπους των τριών Ενώσεων Απο-
στράτων το καλοκαίρι του 2003 για το
μισθολόγιο, που ποτέ δεν έκανε. Τέλος
πως μπορεί να ξεχάσουμε τον κ. Σα-
μαρά, ο οποίος την Άνοιξη του 2014
δεσμεύτηκε δημοσίως ενώπιον των

μελών του Συντονι-
στικού Συμβουλίου
των τριών Ενώσεων
ότι θα εφαρμόσει
την απόφαση του
ΣτΕ, για την επιστρο-
φή των παρανόμως

παρακρατηθέντων, την οποία φυσικά
ποτέ δεν εφήρμοσε;

Φυσικά θα πρέπει να είναι κάποιος
αφελής για να πιστέψει πως αυτά που
έπρεπε να έχουν κάνει εκείνοι που
έπαιρναν τις ψήφους της συντριπτικής
πλειοψηφίας των συναδέλφων μας,
θα τα έκανε μια αριστερή κυβέρνηση,
η οποία δεν έχει έρεισμα στον κλάδο
μας. Το να μας κοροϊδεύουν όμως πίσω
απ’ την πλάτη μας πάει πολύ. Η συμ-
περιφορά των σημερινών κυβερνώντων
απέναντί μας θυμίζει έντονα την περί-
πτωση του καλού και του κακού, η
οποία χρησιμοποιείται κατά την ανά-
κριση αιχμαλώτων, προκειμένου να
αποσπάσουν τις πληροφορίες που εκεί-
νοι γνωρίζουν.

Έτσι το ρόλο του καλού έχει αναλάβει
ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ο οποίος δεν χάνει
ευκαιρία «να τιμά το έργο των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω-
μάτων Ασφαλείας και να υπόσχεται

την επιβράβευσή τους», μαζί με τον
ΥΠΕΘΑ κ. Καμμένο, ο οποίος ανακαλύ-
πτει συνεχώς τα υποκατάστατα, προ-

κειμένου να εφαρμοσθούν οι αποφάσεις
του ΣτΕ και να δοθούν τα παρανόμως

παρακρατηθέντα, άλλοτε από τα εξο-
πλιστικά προγράμματα και άλλοτε από
την περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων,

τα οποία όμως δεν δέχεται ο κακός
Υπουργός των Οικονομικών. Απ’ την
πλευρά του ο Υπουργός των Οικονομι-
κών, όταν στριμώχνεται απ’ τις Ενώσεις
ανασύρει απ’ τα συρτάρια του τις απαν-
τήσεις των προηγουμένων κυβερνή-
σεων ήτοι, «οι αποφάσεις θα εφαρμο-
σθούν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών
δυνατοτήτων και με απόλυτο γνώμονα

το κοινωνικό συμφέρον και την έξοδο
της χώρας από την κρίση». Το οποίο
ευθέως σημαίνει «ζήσε Μάη μου να

φας τριφύλλι». 
Εκ των ως άνω αβίαστα προκύπτει

ότι βαλλόμεθα πανταχόθεν. Και τι μέλ-
λει γενέσθαι θα ρωτήσει κάποιος; Η
απάντηση είναι απλή. Πλήρης περι-
φρόνηση των βουλευτών που ανήκουν
στα κόμματα, που  κυβέρνησαν ή κυ-
βερνούν σήμερα. Όσοι συνάδελφοι κα-
λύπτουν διοικητικές θέσεις στα γραφεία
των κομμάτων αυτών, ή των βουλευ-
τών τους, ή είναι υποψήφιοι πρέπει να
παραιτηθούν αμέσως. Ως  παλιός συν-
δικαλιστής διαβεβαιώ εκ πείρας τους
συναδέλφους ότι οι οποιεσδήποτε εκ-
δηλώσεις διαμαρτυρίας στους δρόμους
και ιδίως από νομοταγείς πολίτες, όπως
οι απόστρατοι, ουδόλως τους ενοχλούν. 

Συνεπώς αν θέλουμε να βγούμε νι-
κηταί αυτού του πολέμου, που μας
έχουν κηρύξει τα κόμματα εξουσίας,
τα οποία έχουν την αποκλειστική ευθύνη
για τη σημερινή κατάσταση της χώρας,
ένας και μοναδικός είναι ο δρόμος.
Πόλεμος με όλα τα μέσα που διαθέ-
τουμε. Πλήρης απαξίωση και περιφρό-
νηση όλων εκείνων που σταδιακά μας
κατέστησαν παρίες του ελληνικού δη-
μοσίου. Όλων εκείνων που εξομοίωσαν
μισθολογικά τον Αρχηγό των Ενόπλων
Δυνάμεων της χώρας με τον νεοδιόρι-
στο Πρωτοδίκη και  το χειρότερο, απο-
τίμησαν την υπεύθυνη και επικίνδυνη
40χρονη δουλειά του ως ισότιμη με
του σερβιτόρου Καρανίκα, ο οποίος
στελεχώνει το πρωθυπουργικό γραφείο
Στρατηγικού Σχεδιασμού. Δυστυχώς
αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος δεν τη
βλέπει ή ιδιοτελής είναι, ή μύωψ,ή αι-
θεροβάμων.

Γραφει ο  
Δρ Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.

Πρόεδρος ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ

Του 
Γεωρ. Β. Κασσαβέτη

Επισμηναγού (Ι) ε.α.
τ. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ
Φθινοπωρινή ενημέρωση 

μελών Συνεταιρισμού

Μας δουλεύουν αγρίως
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
[άρθρα 22 & 50 του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α’/2007)]

Α. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συνταξιού-
χου.

2. Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής,
που έχει εκδοθεί βάσει επισήμων στοιχείων ή εφόσον τέτοια
δεν υπάρχουν, βάσει υπευθύνων δηλώσεων δύο πολιτών οι
οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάστα-
ση του θανόντος/της θανούσης (Σχετ. η αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/15743/19-6-2007 Υ.Α. ΦΕΚ 1064/Β’/28-6-2007).

Στο πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φαίνονται τα πρόσωπα
που άφησε στη ζωή ο θανών, το έτος γέννησής τους και η
προσωπική τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα παιδιά, η χήρα
διατελεί ακόμη σε χηρεία, ο γάμος δεν λύθηκε μέχρι την ημέ-
ρα του θανάτου του συνταξιούχου).

3. Πιστοποιητικό γάμου της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή αν-
τίγραφο ληξιαρχικής Πράξης γάμου, που να έχει εκδοθεί από
τα τηρούμενα στο Δήμο ή την Κοινότητα στοιχεία, στην οποία
να φαίνονται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου του θανόντος.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να
προκύπτει, εάν τα δικαιούχα πρόσωπα εργάζονται και που ή
αν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Εάν κατέ-
χουν θέση στο Δημόσιο Τομέα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν
εάν επιθυμούν την καταβολή του μεριδίου της σύνταξής τους
(με τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος). Επίσης για την κα-
ταβολή στη χήρα οικογενειακής παροχής θα πρέπει να δηλώ-
σει ότι δεν την παίρνει από άλλη πηγή.

5. Για τα άγαμα αγόρια και άγαμες
θυγατέρες που έχουν συμπληρώ-
σει το 18ο ή αν φοιτούν σε Ανώτερη
ή Ανώτατη Σχολή, όσο ορίζει ο ορ-
γανισμός της σχολής τους αλλά όχι
πάνω από το 24ο έτος της ηλικίας
τους.

6. Σε περίπτωση διακιούχων τέ-
κνων ή καταβολής στη χήρα οικογε-
νειακής παροχής επειδή τα παιδιά
φοιτούν σε Ανώτερη ή Ανώτατη
Σχολή, απαιτείται σχετική βεβαίωση
της σχολής τους, που να φαίνεται η
ημερομηνία πρώτης εγγραφής
τους και τα υποχρεωτικά έτη φοίτη-
σης.

7. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιο-
λογητικά να είναι πρωτότυπα ή φω-
τοαντίγραφα επικυρωμένα από την
εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δη-
μόσια Αρχή ή δικηγόρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για όσες θυγατέρες ο γονέας

τους έχει αποβιώσει μετά την 21-7-
2010 και η κατάταξή του στο στρα-
τό ή στα σώματα ασφαλείας ήταν
πριν από την 31-12-1982 θα πρέπει
να έχουν τις εξής προϋποθέσεις
(άρθρο 9 του Ν.3865/2010):

α) Την 31-12-2010 να έχουν συμ-
πληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας
τους

β) Να μην έχουν μηνιαίο εισόδη-
μα από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το
κατώτερο όριο σύνταξης του Δημο-
σίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά

γ) Να μην έχουν φορολογητέο ει-
σόδημα από οποιαδήποτε άλλη πη-
γή μεγαλύτερο από το παραπάνω
καθοριζόμενο κατώτερο όριο ανα-
γόμενο σε ετήσια βάση.

δ) Να μην λαμβάνουν άλλη σύν-
ταξη και να μην έχουν ασφαλιστεί
για σύνταξη σε οποιοδήποτε ασφα-
λιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης,
για χρόνο με βάση τον οποίο προσ-
δοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα
ανταποδοτικής σύνταξης από τον
φορέα αυτόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Από τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά, η ληξιαρχική πράξη θανάτου
(δικαιολογητικό Ν01) το πιστοποι-
ητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινο-

τικής αρχής (δικαιολογητικό Ν02), η ληξιαρχική πράξη γάμου
(δικαιολογητικό Ν03) και η βεβαίωση σπουδών (δικαιολογητι-
κό Ν05) με βάση τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Για το λόγο αυτό παρα-
καλούμε για τη συμπλήρωση των πιο κάτω στοιχείων:

1. Ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος του/της
συνταξιούχου:

.............................................................................................
.................................................................

2. Ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο γάμος του/της συν-
ταξιούχου και το έτος τέλεσης του γάμου

.............................................................................................
.................................................................

3. Δήμος ή Κοινότητα στο οποίο τηρείται η οικογενειακή με-
ρίδα του θανόντος/της θανούσας:

.............................................................................................
.................................................................

4. Σχολή Φοίτησης:
.............................................................................................

.................................................................

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του

πιστωτικού ιδρύματος που άνοιξε το λογαριασμό, στην οποία
να φαίνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, ο ΙΒΑΝ και το
ονοματεπώνυμο της ή του δικαιούχου. Στην περίπτωση που
δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού
ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση πρώτος δικαιούχος του λογα-

ριασμού πρέπει να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης.
2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

(και των δύο όψεων).
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου ει-

σοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορο-
λογικής δήλωσης, φορολογικής ενημέρωσης κλπ.) από το
οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου
και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (τα λοιπά στοιχεία του
εκκαθαριστικού εισοδήματος ή της φορολογικής δήλωσης
δεν χρειάζονται).

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
εντός 60 ημερών (άρθρο 68 και άρθρο 110 παρ. 16 του
Ν.4055/2012).

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3. ALPHA BANK
4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7. E.F.G. EUROBANK
8. MARFIN EGNATIA BANK
9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
10. ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
11. MILLENIUM BANK

12. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13. ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
14. PROBANK A.E.
15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
16. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
17. AMERICAN EXPRESS
18. CITIBANK
19. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
20. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
21. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Συνταξιοδοτικά
Κοι Συνάδελφοι θεωρήσαμε σκόπιμο και απαραίτητο να επαναδημοσιεύσουμε στην Η.τ.Α, 

προς ενημέρωσή σας για τις παρακάτω περιπτώσεις
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38.Παράλληλα η υποτίμιση της κορώνας έναντι των ξένων
νομισμάτων εμείωσε το κόστος των αλιευμάτων, το κόστος
της διαβίωσης και το κόστος της λοιπής εγχώριας παραγωγής.
Έτσι άρχισαν να αυξάνονται.

α.Οι εξαγωγές αλιευμάτων
β.Ο τουρισμός
γ.Οι εξαγωγές προϊόντων των βιομηχανιών σύγχρονης τε-

χνολογίας, αλουμινίου, τσιμέντου κλπ
39.Ταυτόχρονα άρχισαν να εισάγονται στη Χώρα τα κεφάλαια

που οι Ισλανδοί είχαν τοποθετήσει στο εξωτερικό, εκ του
λόγου ότι η υποτίμηση της κορώνας τους έδινε πιο μεγάλη
αξία και η τοποθέτησις των κεφαλαίων τούτων στην Ισλανδία
ήταν πιο επικερδής. Να σημειωθεί ότι η ισλανδική κυβέρνηση
όχι μόνο δεν προέβαλε εμπόδια για την εισαγωγή αυτών των
κεφαλαίων (φορολογικά κλπ) αλλά απεναντίας τους χορηγούσε
και μπονους.

β. Επιβολή ελέγχου κινήσης κεφαλαίων

40. Με την επιβολή ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων απη-
γόρευε την τοποθέτηση κεφαλαίων στο εξωτερικό και την
εισαγωγή μη απολύτως αναγκαίων αγαθών.

Μάλιστα για να εμποδίσει την εξαγωγή, από υποκόους
ξένων χωρών των κεφαλαίων που αυτοί είχαν τοποθετήσει
στην Ισλανδία, επέβαλε φόρους εξαγωγής 39%, ώστε να μην
έχουν κανένα όφελος οι ξένοι υπήκοοι να εξάγουν τα κεφάλαιά
τους αυτά.

γ. Εθνικοποίηση τραπεζών

Η εθνικοποίηση των τριών μεγάλων τραπεζών της Ισλανδίας
εγένετο κατά τον τρόπο που έγινε στη Σουηδία το 1992 με
διαχωρισμό εκάστης τράπεζας σε καλή και κακή.

42.Στις νέες εθνικοποιημένες τράπεζες μετέφεραν από τις
παλιές τράπεζες, όλα τα υγιή περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ
των οποίων τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, όλα τα δάνεια
των Ισλανδών και όλες τις καταθέσεις των Ισλανδών, ώστε
κανείς Ισλανδός να μην χάσεις τις καταθέσεις του.

43.Στις παλαιές τράπεζες άφησαν όλες τις υποχρεώσεις
που είχαν αυτές προς τους ξένους δανειστές και τα υπόλοιπα
τοξικά περιουσιακά στοιχεία αυτών των τραπεζών.

44.Οι νέες εθνικοποιημένες πλεόν τράπεζες αφού ήσαν
απηλλαγμένες από τα ξένα δάνεια, εδανειοδοτήθησαν από
το κράτος με ένα δάνειο συνολικού ύψους 7,96 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ (και για τις 3 τράπεζες) και ξεκίνησαν τη
διεξαγωγή των τραπεζικών συναλλαγών που εχρειάζετο η
χώρα.

δ.  Μείωση κρατικών δαπανών
45.Στη περίπτωση αυτή θα έπρεπε η κυβέρνηση να προέβει

σε μια αναθεώρηση του εθνικού προϋπολογισμού και όσες
δαπάνες εκρίνοντο μη απολύτως απαραίτητες ή ήταν δυνατόν
να αναβληθούν, να περικοπούν ανάλογα.

ε. Διατήρηση τους κοινωνικού κράτους
46.Εδόθει ιδιαιτέρα έμφαση στην διατήρηση της υγείας,

της παιδεία, της προστασίας των αδυνάτων και γενικά σε
όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την πολιτεία στους
πολίτες, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του
κράτους.

στ. Διατήρηση ύψους μισθών και συντάξεων

47. Η κυβέρνηση διατήρησε τους μισθούς και τις συντάξεις
στα επίπεδα που ήσαν πριν από την κρίση και έτσι δεν εδημι-
ουργήθησαν διαμαρτυρίες ή ακόμα και αδικίες μεταξύ των
Ισλανδών οι οποίοι, όπως συμβαίνει σε κάθε κοινωνία, έχουν
διαφορετικές αμοιβές μεταξύ τους. Ελήφθει όμως πρόνοια
για τα χαμηλά εισοδήματα τα οποία και μικροενισχύθησαν.

ζ. Ίδρυση κοινωνικών παντοπωλείων

48.Με τη υποστήριξη τους κράτους και διαφόρων ιδρυμάτων
και οργανισμών, ως επίσης και διαφόρων ιδιωτών οργανώθησαν
κοινωνικά παντοπωλεία τα οποία εξυπηρετούσαν τους κοι-
νωνικά αδυνάτους. 

η. Παροχή ευνοϊκών ρυθμίσεων στους δανειολήπτες

49.Τη τραγική κατάσταση των νοικοκυριών, που ήταν
πνιγμένα στα δάνεια, η κυβέρνηση απεφάσισε να αντιμετωπίσει
με τα κάτωθι δραστικά μέτρα:

α) Πάγωσε τους πλειστηριασμούς και κατά συνέπεια τις
εξώσεις στο τέλος του 2011

β) Κατάργησε το καθεστώς του κυμαινομένου επιτοκίου
γ) Με δικαστική απόφαση καταργήθησαν οι ρήτρες ξένων

νομισμάτων και όλα αυτά τα δάνεια έμειναν σε κορώνες,
όπως είχαν συναφθεί.

δ) Πάγωσε την εξυπηρέτηση ορισμένων δόσεων
ε) Διέθεσε ένα σημαντικό ποσό που αντιπροσώπευε το

13% του ΑΕΠ της χώρας, με το οποίο διέγραψε δόσεις
δανείων πολλών νοικοκυριών. Να σημειωθεί εδώ ότι με το
μέτρο αυτό, ικανοποιήθησαν το € των νοικοκυριών

στ) Στη συνέχεια η Ισλανδική κυβέρνηση εξεκίνησε από
το Μάιο του 2014, με μεγάλη επιτυχία, τη διαδικασία παρα-
γραφής των χρεών όσων έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια.
Μία κίνηση που θα ανακούφιζε περισσότερα από τα μισά νοι-

κοκυριά της χώρας. Προς τούτο άνοιξε έναν ιστότοπο στο
διαδίκτυο, τον Leidretting.is, στον οποίο οι Ισλανδοί μπορούν
να υποβάλλουν τον φάκελό τους. Να σημειωθεί ότι μέσα
στις  δύο πρώτες ώρες είχαν υποβληθεί 5.000 φάκελλοι.

Το μέτρο αυτό συνίσταται στη μείωση του κυρίου μέρους
του χρέους των νοικοκυριών, που έχουν λάβει στεγαστικό
δάνειο με επιτόκιο συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, κάτι
που αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων. 

Στη διαδικασία αυτή επιτρέπει η κυβέρνηση και στους δα-
νειστές να ζητούν οι ίδιοι τη παραγραφή η οποία χρηματοδο-
τείται από το κράτος χωρίς εισοδηματικές προϋποθέσεις. Η
παροχή της ως άνω αδείας στους δανειστές έκανε τις
τράπεζες να αναλάβουν οι ίδιες τη διεξαγωγή της σχετικής
διαδικασίας, προκειμένου να τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς
των. Υπολογίζεται ότι το μέτρο αυτό θα εξυπηρετήσει περίπου
69.000 νοικοκυριά επί συνόλου 120.000 νοικοκυριών της χώ-
ρας.

θ. Προσπάθεια σύναψης δανείου
50. Όπως αναγράφεται στη παράγραφο 21 ανωτέρω, η Ισ-

λανδική κυβέρνηση πριν κηρύξει στάση πληρωμών εβρίσκετο
σε διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ για ένα δάνειο ύψους 2,1 δι-
σεκατομμυρίων δολλαρίων, αλλά οι διαπραγματεύσεις αυτές
εσταμάτησαν με τη κήρυξη στάσης πληρωμών.

51. Η Ισλανδική κυβέρνηση επανέλαβε τη προσπάθεια της
προς το ΔΝΤ δια την εξασφάλιση του ανωτέρου δανείου
διότι το είχε απόλυτη ανάγκη. Στη νέα αυτή προσπάθεια πα-
ρουσιάστηκαν η Βρετανία και η Ολλανδία, οι οποίες εζήτησαν
να χορηγήσουν και αυτές ένα επιπλέον δάνειο 2.5 δισεκα-
τομμυρίων δολλαρίων, αλλά με όρους (περιγράφονται στη
συνέχεια αυτού του άρθρου) τους οποίους δεν δέχτηκε
τελικά η Ισλάνδική κυβέρνηση και κατόπιν αυτού διεκόπησαν
και πάλι οι σχετικές διαπραγματεύσεις.

52. Επειδή άλλη πηγή χρηματοδότησης της χώρας δεν
υπήρχε, η Ισλανδική κυβέρνηση σκέφθηκε να εκμεταλλευτεί
τη γεωστρατηγική της θέση και εστράφη προς τη Ρωσία, η
οποία έδειξε διατιθεμένη να ανταποκριθεί.

Η ενέργεια αυτή της Ισλανδικής κυβέρνησης έκανε τα εν-
διαφερόμενα κράτη να αναθεωρήσουν τη στάση τους και το
μεν ΔΝΤ να χορηγήσει το δάνειο των 2.1 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων, τα δε Σκανδιναβικά κράτη να χορηγήσουν έτερο
δάνειο 2.5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων.

53.Μάλιστα τα ως άνω ποσά εδόθησαν στην Ισλανδία
χωρίς να επιτραπεί στους δανειστές αυτούς να επεμβαίνουν
στα εσωτερικά της Χώρας. ‘Ετσι μπόρεσε η Ισλανδία να ικα-
νοποιήσει τις σχετικές ανάγκες της και να προχωρήσει στην
γρήγορα και σωστή οικονομική ανάπτυξή της, όπως περιγράφω
στον επίλογο.

54.Κατωτέρω παραθέτω πίνακα με στατιστικά στοιχεία που
αφορούν το ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος, την ανεργία, την ανάπτυξη
και τον πληθυσμό της Ισλανδίας δια τη χρονική περίοδο
2003-2013

Πηγές
α)Παγκόσμιος τράπεζα: ΑΕΠ,  Πληθυσμός
β)Eurostat: Δημόσιο Χρέος, Ανεργία
γ)Αρθρογραφία: Ανάπτυξη

55. Εκ της μελέτης του ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι
α.Η ύφεση της οικονομίας που άρχισε μετά τον Οκτώβριο

του 2008 συνεχίστηκε το 2009 και από το 2010 η οικονομία
άρχισε να ανακάμπτει.

β.Η ανεργία που έκλεισε το 2008 στο 3%, το 2009 ανέβηκε
στο 7,2% και το 2010 στο 7,5% και από εκεί άρχισε να μειώνε-
ται.

Ενώ η ανάπτυξη που έφτασε στο τέλος του 2008 στο
1.3%, το 2009 μειώθηκε στο -6,8% και το 2010 στο -4,1% (δη-
λαδή συνολική μείωση -10,9 στην πτώχευση) και από το
2011 άρχισε να ανακάμπτει.

γ.Για το ΑΕΠ της χώρας υπάρχουν εύλογες απορίες, διότι
από το ύψος των 11,32 δισεκατομμυρίων δολλαρίων που
ήταν το 2003, έφτασε στο ύψος των 21,45 δισεκατομμυρίων
δολλαρίων το 2007, αύξηση δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια 90%
περίπου, με σταθερή την ανεργία γύρω στο 3,4% και με ανά-
πτυξη το 2004 στο 7,7%, το 2005 στο 7,5% το 2006 στο 4,6%
και το 2007 στο 6%. Ανάπτυξη που κατά το μεγαλύτερο πο-
σοστόν οφείλεται προφανώς στην εσωτερική κατανάλωση
των ξένων δανείων, όπως αναγράφετραι κατωτέρω.

Στη συνέχεια, το 2008 το ΑΕΠ μειώνεται απο 21,45 δισεκα-
τομμύρια δολλάρια στα 17,60 δισεκατομμύρια δολλάρια,
δηλαδή μία μείωση 18% σε ένα χρόνο, σε περίοδο που η οι-
κονομία διεθνώς κινείται ομαλά και στην Ισλανδία δεν υπάρχει
καμία ανησυχία, η ανεργία παραμένει στο 3% και υπάρχει και
σχετική ανάπτυξη 1,3%.

Η ουσία είναι ότι η Ισλανδία από το 2003 μέχρι και το 2008
παρουσιάζει κάθε χρόνο στο ΑΕΠ της μεγάλη αύξηση, η
οποία δεν απεικονίζει την πραγματική αύξηση του παραγομένου
εθνικού πλούτου διότι στην αύξηση αυτή περιλαμβάνονται
και τα ποσά των ξένων δανείων, τα οποία οι Ισλάνδοί εδαπά-
νησαν(στη υπό κρίση χρονική περίοδο) και τα οποία ξένα
δάνεια οι Ισλανδοί, με νομική κάλυψη, δεν τα εξόφλησαν και
παρέμειναν προς όφελος της Χώρας τους.

Κατόπιν των ανωτέρων το ύψος των αναγραφομένων στον
πίνακα ΑΕΠ, χρονικής περιόδου 2003-2009, δεν θα πρέπει να
τα λάβουμε υπόψη μας για συγκρίσεις και θα πρέπει να υπο-
λογίζουμε ως πραγματικά τα ΑΕΠ που αναφέρονται από το
2010 και μετά.

Χρέος Ισλανδίας
56.Όπως αναγράφεται στην παράγραφο 9 του παρόντος

άρθρου από το 2003 όλες οι τράπεζες της Ισλανδίας είχαν
ιδιωτικοποιηθεί και η μόνη τράπεζα που ήταν κρατική ήταν η
Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας.

57.Έτσι η χώρα είχε δύο χρέη
α.Το δημόσιο χρέος, το οποίο είχε συναφθεί με την εγγύηση

του κράτους και του οποίου το ύψος ήταν 28,5% του ΑΕΠ το
2008, στη συνέχεια με τη δανειοδότηση των εθνικοποιημένων
τραπεζών(παρ. 44) έφτασε στο 70,5% του ΑΕΠ το 2009, ακο-
λούθως με την ενίσχυση των οφειλετών στεγαστικών δανεί-
ων(παρ,. 49) ανήλθε στο 101,1% του ΑΕΠ το 2012 και σήμερα
βρίσκεται στο ύψος του 69% του ΑΕΠ της χώρας και

β.Το χρέος το οποίο είχαν οι ιδιωτικές τράπεζες και το
οποίο το 2008 υπελογίζετο στα 85 δισεκατομμύρια δολλάρια
και κατά μία άλλη αναφορά στα 102 δισεκατομμύρια δολλά-
ρια.

58.Με την κρίση του 2008 για το δημόσιο χρέος δεν
υπήρχε κανένα πρόβλημα διότι αυτό φαίνεται να εξυπηρετείτο
κανονικά.

Το πρόβλημα ήταν για το υπερβολικό ποσό που χρωστούσαν
οι ιδιωτικές Ισλανδικές τράπεζες που δεν διέθετον ρευστό
χρήμα, για να ικανοποιήσουν τους δανειστές τους που
ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους.

59. Η κεντρική τράπεζα της Ισλανδίας ήταν αδιανόητο να
καλύψει τις ιδιωτικές αυτές τράπεζες με αναχρηματοδότηση.
Η μόνη δυνατότητα που υπήρχε ήταν να βρεθεί ξένη πηγή
να αναλάβει τη χρηματοδότηση αυτών των τραπεζών, η
οποία θα γινότανε μόνο με την εγγύηση της Ισλανδικής κυ-
βέρνησης.

60.Τα δάνεια όμως αυτά των ανωτέρω Ισλανδικών τραπεζών
είχαν διατεθεί

α.Κατά το μεγαλύτερο ποσόν σε ορισμένους Ισλανδούς οι
οποίοι τα εδαπάνησαν σε κανούργια σπίτια και αυτοκίνητα,
σε ταξίδια και άλλες πολυτελής δαπάνες και

β.Κατά το υπόλοιπο ποσό σε ξένους δανειολήπτες , αλλά
και κυρίως στους τραπεζίτες και τους συνεργάτες τους, οι
οποίοι τα είχαν τοποθετήσει σε προσωπικές επενδύσεις.

61.Υπήρχαν όμως και οι υπόλοιποι Ισλανδοί οι οποίοι δεν
είχαν πάρει κανένα δάνειο και θα ήταν ανήθικο αυτοί να επι-
βαρυνθούν με χρέη που πήραν άλλοι.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Αποτελεσματική αντιμετώπιση πτώχευσης

του 
Υπτχου (Ε) ε.α 

Μιχαήλ Ανδρικόπουλου

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
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ΑΡΘΡΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Η οικονομική κρίση δημιούργησε τεράστια προβλή ματα στο χώρο της

υγείας. Μετά από εκτεταμένη έρευνα στο χώρο της υγείας η Ένωση Απο-
στράτων Αξιωματικών ΓΕΑ δημιούργησε το ομαδικό πρόγραμμα υγείας
Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΓΕΑ ικανοποιώντας το αίτημα πολλών συνα-
δέλφων. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εταιρεία NHS (New Health System),
η οποία δημιουργεί και διαχειρίζεται προγράμματα πλήρους πρωτοβάθμιας
περίθαλψης για λογαριασμό Οργανισμών, Συλλόγων, Συνεταιρισμών, Τρα-
πεζικών Ομίλων και Εταιρειών. 

Όπως θα δείτε πιο κάτω συνεργάζεται με τους μεγαλύτερα Ιδιωτικά Νο-
σοκομεία, τα πλέον επώνυμα Διαγνωστικά κέντρα και γενικά όλους τους
ιατρικούς παρόχους για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας στην πρωτο-
βάθμια περίθαλψη. 

Μετά από διαπραγμάτευση η ΈΝΩΣΗ μας συμφώνησε και εξασφάλισε
τα εξής πέραν του ομαδικού συμβολαίου υγείας:

•Την κατάργηση της συμμετοχής μας 15% σε όλες τις εξετάσεις μέσω
ΕΟΠΥΥ, τις δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, τα δωρεάν γυαλιά οράσεως, τα
δωρεάν τσεκ απ, την αποφυγή των εφημεριών στα Κρατικά Νοσοκομεία,
την έκπτωση στη νοσηλεία μας σε ιδιωτικά νοσοκομεία  κα.

•Δίνεται απ’ ευθείας έγκριση δωρεάν εξετάσεων στο κέντρο για τον
ασφαλισμένο και έτσι δεν εμπλέκεται σε υποβολή αποδείξεων, αποζημιώσεων
και λοιπών χρονοβόρων διαδικασιών.

•Να χαρακτηριστεί το πρόγραμμα μας ομαδικό, (με την αντίστοιχη
χαμηλή τιμή) αν και η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική.

•Να ενταχθούν όλα τα μέλη μας στην ίδια τιμή ανεξαρτήτως της
ηλικίας τους.

•Με την ίδια προνομιακή τιμή να μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά μας
και οι οικογένειες τους σαν να είναι μέλη της Ένωσης μας.

•Να αγνοηθούν όλα τα προ της ασφάλισης τυχόν προβλήματα υγείας
μας.

•Να μη ληφθεί υπ όψιν στη τιμολόγηση ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας
των μελών μας.

•Να εκδοθεί ατομικό συμβόλαιο για κάθε μέλος μας και κάρτες πιστο-
ποίησης για όλα τα μέλη της οικογένειας του.

•Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την ένταξη των εγγονιών μας στο οικογε-
νειακό πρόγραμμα.

Ευχόμαστε υγεία σε εσάς  και τις οικογένειες σας
Για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών ΓΕΑ

Προνόμια του ομαδικού προγράμματος Ygeia Care
(Φροντίδα Υγείας) Αποστράτων Αξιωματικών ΓΕΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

•Όλα τα μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών ΓΕΑ καθώς και οι
σύζυγοι τους.

•Τα παιδιά των Αποστράτων Αξιωματικών και οι οικογένειες τους.
•Τα εγγόνια των Αποστράτων.
Όλοι χωρίς όριο ηλικίας, φύλου, πιθανής βεβαρυμμένης υγείας, με

ενιαία τιμή Πανελλαδικά.  

Το Πρόγραμμα Υγείας, παρέχει:

Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις με ΕΟΠΥΥ. 

Κατάργηση της τρέχουσας συμμετοχής 15% στις εξετάσεις μέσω του

ΕΟΠΥΥ, σε όλες τις εξετάσεις (αιματολογικές και ακτινολογικές), σε όλη

την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το πλήθος και το κόστος.   

Συγκεκριμένα: ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες αιματολογικές και ακτινοδιαγνωστικές
εξετάσεις (αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες, Triplex κλπ) με ηλεκτρονική
συνταγογράφηση σε όλα τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Πολυιατρεία και
Διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Ουσιαστικά δηλαδή επανέρχεται η Δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη

μας στα προ του ΕΟΠΥΥ δεδομένα όπου δεν υπήρχε συμμετοχή του ασφα-

λισμένου. Επίσης παρέχονται ειδικές τιμές σε εξετάσεις που δεν αναγνωρίζει
ο ΕΟΠΥΥ (πχ ψηφιακή μαστογραφία με γνωμάτευση, 23€ Πανελλαδικά).

Γυαλιά οράσεως.

ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη για αγορά γυαλιών οράσεως έως 250€ με χρήση

ΕΟΠΥΥ και αν δεν έχει περάσει 4ετία από την τελευταία συνταγογράφηση,

80€ επιδότηση χωρίς ΕΟΠΥΥ ή 60%, όποιο μας συμφέρει καλλίτερα.

Άμεσα ραντεβού σε Ιατρικές επισκέψεις

Στα Ιδιωτικά συνεργαζόμενα Νοσοκομεία ΔΩΡΕΑΝ εξέταση σε τακτικό ή
έκτακτο (επείγον) περιστατικό στις διαθέσιμες ειδικότητες. Αποφεύγουμε
έτσι την ταλαιπωρία  στις εφημερίες των Κρατικών.

Στα πολυιατρεία η εξέταση κοστίζει 10€ και με ηλεκτρονική συνταγο-
γράφηση.

Για επίσκεψη στο ιατρείο η τιμή καθορίστηκε σε 15€ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη
20€) για διπλό ραντεβού όπου το πρώτο ραντεβού περιλαμβάνει εξέταση
και συνταγογράφηση εξετάσεων και δωρεάν το δεύτερο περιλαμβάνει
εκτίμηση των αποτελεσμάτων και συνταγογράφηση φαρμάκων αν αυτή
απαιτείται. Τα ραντεβού κλείνονται άμεσα με όλες τις ειδικότητες.

ΔΩΡΕΑΝ 4 ετήσια check up. 
Αιματολογικό: Γενική αίματος, ΤΚΕ, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Χοληστερίνη,

Τριγλυκερίδια, SGOT, SGTP, και γ-GT. Ισχύει σε όλα τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία
σε όλα τα Πολυιατρεία και σε όλο το δίκτυο των Διαγνωστικών κέντρων.   

Οφθαλμολογικό: έλεγχος οπτικής οξύτητας, Τονομέτρηση και έλεγχος
στη Σχισμοειδή λυχνία.

Οδοντιατρικό: καθαρισμός, στίλβωση, φθορίωση και πιστοποιητικό στο-
ματικής υγείας. Δωρεάν σε επείγον περιστατικό η ανακούφιση πόνου.

Παιδιατρικό: Αξιολόγηση Λόγου, Ομιλίας και μάθησης καθώς και αξιολόγηση
παιδοψυχιατρικών διαταραχών.

Οδοντιατρική  - Οφθαλμολογική κάλυψη Εκτός από το ΔΩΡΕΑΝ
check up, σε όλες τις πράξεις και επεμβάσεις έκπτωση  50% σε συγκεκριμένο

τιμοκατάλογο. Δηλαδή αν μια πράξη κοστίζει 300€ εσείς θα πληρώσετε
150€€

ΛΟΙΠΟΙ ΙΑΤΡΟΙ: Φυσιοθεραπευτική κάλυψη 15€/συνεδρία και 50%
έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου των Φυσιοθεραπευτηρίων. Ψυχολογική
υποστήριξη (ιατρείο) 25€/συνεδρία. Διατροφολόγοι, Διαιτολόγοι 20€/
επίσκεψη. Ομοιοπαθητικοί 30€/επίσκεψη. Βελονιστές 25€/
επίσκεψη. Λογοθεραπευτικές συνεδρίες 20€/ συνεδρία.

Νοσηλεία: Έκπτωση από 10 έως και 50% στα έξοδα
νοσηλείας στα ιδιωτικά συνεργαζόμενα Νοσοκομεία.
Επίσης δωρεάν το ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλεί-
ας.

24ωρη γραμμή Υγείας:Το 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο 210.67.70.330,
εφ όσον έχετε εγγραφεί, σας πληροφορεί, σας εξυπηρετεί, σας υποστηρίζει
και σας κλείνει ραντεβού με ιατρούς ,ή για εξετάσεις, δίνοντας έγκριση για
μηδέν συμμετοχή σας. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί και τις αργίες
εξυπηρετεί και ιατρός βάρδιας.

Έχουμε συμφωνήσει με την εταιρεία ειδικές τιμές για την συμμετοχή
όλων των συναδέλφων με ενιαία τιμή για όλους μας και την πρόβλεψη

για ένταξη των εγγονιών μας στο οικογενειακό πρόγραμμα.                
•Για τον απόστρατο Αξιωματικό: 65€ ετησίως.
•Για το ανδρόγυνο: 110€ ετησίως.
•Για όλη την οικογένεια: 130€ ετησίως (ανδρόγυνο και 4 παιδιά ή εγγόνια).

ΣΗΜ:  Τα παιδιά μας αλλά και οι οικογένειες τους μπορούν να ενταχ-
θούν στο πρόγραμμα με τα ίδια προνόμια και τις ίδιες τιμές, όπως τα μέλη
μας.

Επίσης έχουμε συμβληθεί με τηλεφωνικό κέντρο που θα απαντά στις
ερωτήσεις σας και θα μπορείτε να εγγραφείτε στο ομαδικό πρόγραμμα
Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας) ΓΕΑ.
Αγαπητέ Απόστρατε της Πολεμικής Αεροπορίας...

Η Ένωση μας μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις εξασφάλισε το

πληρέστερο ομαδικό πρόγραμμα πλήρους πρωτοβάθμιας περίθαλψης

χωρίς περιορισμούς στο πλήθος των εξετάσεων, των ιατρικών επισκέψεων,

στο κόστος αυτών, με την χαμηλότερη τιμή συμμετοχής μας στο πρόγραμμα.

Ανταποκριθήκαμε έτσι στο αίτημα σου για προνόμια στην υγεία και στην

πρωτοβάθμια περίθαλψη κατ’ αρχήν. Πέρα από τις διαρκείς θεσμικές διεκ-

δικήσεις μας συνεχίζουμε να αναζητούμε λύσεις και προνόμια που θα μας

ανακουφίσουν οικονομικά σ’ αυτή την δύσκολη εποχή.

Καλέστε στα συνεργαζόμενα τηλεφωνικά κέντρα για να  ενημερωθείτε.
Μπορείτε να  εγγραφείτε τηλεφωνικώς δίνοντας τα στοιχεία σας και των
μελών που θέλετε να εντάξετε. 

Καταθέτοντας το ανάλογο ποσόν σε έναν από τους ακόλουθους τραπε-

ζικούς λογαριασμούς με το όνομα σας σε 5 το πολύ ημέρες θα παραλάβετε

συστημένο το συμβόλαιο σας και τις κάρτες πιστοποίησης, στην διεύθυνση

που έχετε δηλώσει, για εσάς και για κάθε μέλος της οικογένειας σας που

έχετε εντάξει στο πρόγραμμα υγείας, Ygeia Care ΓΕΑ.

Από την επομένη ημέρα της παραλαβής του συμβολαίου, μπορείτε

εσείς και τα μέλη της οικογένειας σας, να κάνετε χρήση όλων των

προνομίων του προγράμματος, καλώντας την 24ωρη γραμμή υγείας 210

6770 330 (που θα αναγράφεται πάνω στην κάρτα πιστοποίησης) η οποία

θα σας πληροφορεί για τα προνόμια σας, τα διαγνωστικά κέντρα της

περιοχής σας, τα Νοσοκομεία, τους ιατρούς κλπ και θα σας κλείνει άμεσα

ραντεβού.

Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης ετήσιας συνδρομής:

Θα καταθέσετε 65€ αν επιθυμείτε να ενταχθείτε μόνο εσείς, 110€ για

το ανδρόγυνο και 130€ για την οικογένεια σας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει

να καλέσετε το πιο πάνω τηλεφωνικό κέντρο για να δώσετε τα στοιχεία

σας γιατί η ΈΝΩΣΗ δεν τα έχει κοινοποιήσει προστατεύοντας τα προσωπι-

κά σας δεδομένα.

Σε συνέχεια της 1ης ανάρτησης στην εφημερίδα ΗτΑ
φύλλο 541 στην σελίδα 15 , θα θέλαμε να σας διευκρινί-
σουμε ότι, επειδή στην 1η καταχώρηση υπήρξε η επωνυμία

LIFE POWER, πρόκειται για το ίδιο προϊόν, με τον ίδιο
πάροχο υγείας ΝΗS και με την επίσημη ονομασία ΥΓΕΙΑ
CARE με τις ίδιες ακριβώς παροχές. Συνεπώς, το ΥΓΕΙΑ

CARE είναι το ίδιο ομαδικό πρόγραμμα με την προηγούμενη
δημοσίευση.

Πρόγραμμα υγείας Ygeia care (Φροντίδα Υγείας) Αποστράτων ΓΕΑ
Κατάργηση της συμμετοχής μας 15% σε όλες τις εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ
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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

•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

�

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (έξοδα κηδείας,
βιβλιάρια ασθενείας, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, βοηθήματα θανάτου,μερίσμα-

τα κ.λπ.) ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235 Τηλ.: 210 6132022, κιν.: 6932065296

Φυσικοθεραπευτής

Άγγελος Ιωαν. Ράπτης
(υιός συναδέλφου ε.α.)

Πτυχίο BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSIOTHERAPY,

SALFORD UNIVERSITY, UNITED KINGDOM.

Εμπειρία από την μακρόχρονη εργασία 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Αγγλίας.

Δέχεται καθημερινά, κατόπιν συνεννόησης, στο πλήρες εξοπλισμένο 
φυσικοθεραπευτήριό του, καθώς και για κατ’ οίκον θεραπείες.

Συμβεβλημένος με Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διευθύνση: Λομβάρδου 143-145 Αθήνα, 
(ισόγειο όπισθεν ΙΚΑ Λεωφ. Αλεξάνδρας).

Τηλ: 211 4104 753, 210 6427 402, Κιν: 693 2906 057
Emai: anra64@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ 
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Αυτοματισμοί - Δίκτυα

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ - 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ(ΚΑΜΕΡΕΣ)-

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ 
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537 

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ LLOYDS/GROMAR: Ασφάλιση κατοικίας (πυρός
– σεισμού), Καλύπτει και ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια
σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή για τα μέλη της ΕΑΑΑ και
τα μέλη των οικογενειών τους (1,2€/τμ). Η προσφορά
περιλαμβάνει:

•Πλήρες πακέτο ασφάλισης (36 καλύψεις), όπως
ζημιές από φυσικά φαινόμενα, υδραυλικά, ηλεκτρικά,
αστική ευθύνη, προσωπικό ατύχημα κλπ.

•50% έκπτωση για συνασφάλιση εξοχικής κατοικίας η
ασφάλιση περιεχομένου (κλοπή / ζημιά)

•Εξαιρετικά χαμηλή τιμή.: 1.2€/τμ ή 1.2€ ανά 1000€
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου/δανείου.

•Ενδεικτικά: Για διαμέρισμα 80τμ, (Δάνειο ή κεφάλαιο

κάλυψης 80.000€) το ετήσιο κόστος είναι 96€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκπρόσωπός των LLOYDS/GROMAR & NHS
για τα μέλη της ΕΑΑΑ είναι τα Ασφαλιστικά πρακτορεία
του συναδέλφου Γ. Μητρομάρα (Ταξχος εα): ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ
ΟΕ & Συνεργάτες: Στρατηγού Κοκκόλα 3, 15669 Παπά-
γος.

Τηλ: 210-6545302-5, 6936938027,  Fax: 210-6545307,
email:mitr-oe@otenet.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οκτώμβρης μήνας ήτανε το εβδομήντα έξι,

και όλοι ξεκινήσαμε προτού η μέρα φέξη.  

Παιδιά δεκαοκτάχρονα με όνειρα και ελπίδες,

Τατόϊ ανταμωθήκαμε γίναμε Στυατζίδες 

Ξεκίνημα υπόστεγο «εκπαίδευση» θα γίνει,

η μέρα αυτή αξέχαστη σε όλους μας θα μείνει. 

Εκπαίδευση συνέχεια τρέξιμο και καψώνια,

μα μαθημένα τα βουνά είναι από τα χιόνια.

Για δύο χρόνια κάναμε μαθήματα κι ασκήσεις ,

και σ’ όλους μας αφήσανε ποικίλες αναμνήσεις.

Ο Μπούστρας ήταν Δκτής Ηλίας το όνομα του,

και πανικός μας έπιανε όλους στο πέρασμα του.

Μπορεί να ήταν αυστηρός τη Σ.Τ.Υ.Α αγαπούσε,

’ αναβαθμίσει τη Σχολή πάντοτε προσπαθούσε.

Ιούλη μήνα δώσαμε όρκο εις την πατρίδα,

και για Μονάδες φύγαμε με μια κρυφή ελπίδα.

Έντιμα και ευσυνείδητα όλοι να εργαστούμε,

τον όρκο που εδώσαμε πιστά να τον τηρούμε.

Οκτάωρα δεν είχαμε μα ούτε και αργίες,

ποτέ δεν πληρωθήκαμε εμείς υπερωρίες. 

Η Πολιτεία σήμερα δεν το αναγνωρίζει,

και συνεχώς την σύνταξη σε όλους μας θερίζει.

Σαράντα χρόνια πέρασαν μα εμείς δεν τα ξεχνούμε,

για αυτό κι αποφασίσαμε πάλι να ανταμωθούμε.

Να θυμηθούμε τα παλιά που είμαστε Σμηνίες,                                                   

χωρίς την γκρίνια συζύγου τρέξιμο κι αγωνίες.

Σ’ αυτούς που φύγαν πρόωρα όλοι μαζί θα πούμε,

να’χουν μνήμη αιώνια και μεις δεν τους ξεχνούμε.  

Τέλος εύχομαι σ’ όλους σας, χαρές και ευτυχία,

και το πολυτιμότερο παντοτινή υγεία.                                                                      

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 28ης ΣΕΙΡΑΣ Σ.Τ.Υ.Α 

ΜΕΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (1 Οκτ. 2016)
Του Σμχου ε.α Στέφανου Τζωρτζάκη
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παραρτηματα
Καλαμάτα

Λάρισα

1. Σας υποβάλλουμε κατωτέρω, τις δραστηριότητες
του Παραρτήματός μας κατά τον μήνα Αύγουστο - Σε-
πτέμβριο και Οκτώβριο 2016 και παρακαλούμε να δημο-
σιευτούν στη σελίδα ‘’Δραστηριότητες των Παραρτημά-
των’’ της εφημερίδας «Ηχώ των Αιθέρων».

Κατά το μήνα Αύγουστο - Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
2016 ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ εκπροσώπησαν το
Παράρτημά μας και συμμετείχαν στις ακόλουθες εκδη-
λώσεις:

(1). Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής

του δισάκις διατελέσαντος Πρωθυπουργού της Ελλάδος
Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, που τελέστηκε το Σάββατο
3 Σεπτεμβρίου 2016 στην πλατεία Όθωνος στη πόλη
της Καλαμάτας.

(2). Στην τελετή εορτασμού της 190ης Επετείου της
Ηρωικής Μάχης του Πολυαράβου  που έλαβε χώρα την
28-08-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στο Πολυάραβο
Ανατολικής Μάνης. 

(3). Στην τελετή ορκωμοσίας Νεοσυλλέκτων οπλιτών
2016 Ε’ ΕΕΣΟ, που έλαβε χώρα στις 30-09-2016 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 10:00 στην 124 ΠΒΕ.
(4). Στην τελετή ορκωμοσία των Νεοσυλλέκτων οπλιτών

της 2016 Ε’ ΕΕΣΟ  που έλαβε χώρα την 30-09-2016
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. στο Στρατόπεδο «ΠΑ-
ΠΑΦΛΕΣΣΑ».

(5). Στην εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο της
189ης Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, που έλαβε χώρα την
19 Οκτωβρίου  2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00
στην Πύλο Μεσσηνίας καθώς και στην δεξίωση στη
φρεγάτα «Κουντουριώτης» . 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

1. Παρουσία του Διοικητή της ΜΕΡΥΠ Υποστρατήγου
Στέργιου Παπαχρήστου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
05 Σεπτεμβρίου 2016 η τελετή παράδοσης – παραλαβής
καθηκόντων Διευθυντή του 404 ΓΣΝ Λάρισας. Νέος Διευ-
θυντής αναλαμβάνει ο Γενικός Αρχίατρος Δημήτριος Κα-
ραθανάσης ο οποίος παρέλαβε τη σκυτάλη της διεύθυνσης
του νοσοκομείου από τον Αρχίατρο Κωνσταντίνο Βαβλιάκη. 

Αμέσως μετά, παρουσία του Δκτού 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντι-
στράτηγου Ηλία Λεοντάρη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της νέας Πτέρυγας Νοσηλείας Αξιωματικών του 404
Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Το έργο εκτελέσθηκε στο πλαίσιο αναβάθμισης των
υπηρεσιών υγειονομικής υποστήριξης του προσωπικού
των Ε.Δ και των οικογενειών τους.

Η πτέρυγα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύναται
να καλύψει τις ανάγκες νοσηλείας 15 ασθενών.

Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον
πρόεδρο, Σγο ε.α Κων/νο Λιούτα και τον ταμία, Σγο ε.α.
Παπαδόπουλο Βασίλειο.

2. Την Κυριακή 18/9/2016 τιμήθηκε στη Λάρισα η ημέρα
μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
από το τουρκικό κράτος σε εκδήλωση που διοργανώθηκε
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με
δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου
για να ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της
πόλης στο Φρούριο.Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατά-
θεση στεφάνων. Για την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στεφάνι
κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣ, Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας. 

3. Παρουσία του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, Αντι-
πτεράρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 στην 110 Πτέρυγα
Μάχης (110ΠΜ) η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Δι-
οίκησης της 110ΠΜ, από τον Σμήναρχο (Ι) Δημήτριο Τσι-

ρογιαννίδη στον Σμήναρχο (Ι) Κωνσταντίνο Καραμεσίνη.
Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι

των τοπικών, πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών, ο
επίτιμος Α/ΓΕΑ Πτέραρχος (Ι) Βασ. Κλόκοζας, πρώην
διοικητές της 110 ΠΜ καθώς και μεγάλος αριθμός απο-
στράτων. Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο
πρόεδρος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας και τα μέλη του ΔΣ.

Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας εύχεται στον
απερχόμενο και παραλαμβάνοντα Δκτη καλή επιτυχία και
καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα.

4. Στις 27-9-2016 ο πρόεδρος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στο νέο Δκτη της
110 ΠΜ Σμχο (Ι) Κων/νο Καραμεσίνη.

5. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
Μουσείο Μάχης Σαρανταπόρου στο Χάνι Χατζηγώγου 

Το πρωί της Κυριακής 9 Οκτωβρίου 2016, χοροστατούντος
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ. Χαρίτωνα
πραγματοποιήθηκε, στο χώρο του Μουσείου Μάχης Σα-
ρανταπόρου, εκδήλωση μνήμης στο πλαίσιο της 104ης
επετείου της Μάχης του Σαρανταπόρου, παρουσία του
στρατηγού της 1ης Στρατιάς Ηλία Λεοντάρη, θρησκευτικών,
πολιτικών, στρατιωτικών αρχών καθώς και πλήθους κόσμου.
Στην εκδήλωση τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, εκφω-
νήθηκε πανηγυρικός λόγος, πραγματοποιήθηκε κατάθεση
στεφάνων, έγινε προσκλητήριο νεκρών και τηρήθηκε ενός
(1) λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων, Αξιωματικών,
Υπαξιωματικών και Στρατιωτών της Μάχης Σαρανταπόρου
της 9ης Οκτωβρίου 1912, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε
τιμές και έριξε βολές υπό τους ήχους της στρατιωτικής
μπάντας. Για την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στεφάνι κατέ-
θεσε ο πρόεδρος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας.

Αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμήν 
του νεότερου Έλληνα Υπαξιωματικού.

Αμέσως μετά την τελετή στο Χάνι Χατζηγώγου, στην
πλατεία του Σαρανταπόρου, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του
μνημείου προς τιμήν του νεότερου Έλληνα Υπαξιωματικού
του Ελληνικού Στρατού, Γεράσιμου Ραυτόπουλου.

Ο Ραυτόπουλος με καταγωγή από τα Μεσσοβούνια της
Κεφαλλονιάς, σε ηλικία δώδεκα ετών, ακολούθησε τον
Ελληνικό Στρατό κατά την προέλαση του στη Μακεδονία.

Στη μάχη των στενών του Σαρανταπόρου, στις 9 Οκτω-
βρίου, πολέμησε με τόλμη, και ηρωισμό. Στο Μπιζάνι, αρ-
γότερα, έγινε υποδεκανέας για ανδραγαθία, με πρόταση
του υπολοχαγού του.

Στον Β’ Βαλκανικό πόλεμο, στην τοποθεσία Κιλκίς-Λα-
χανά, ενώ τον έπιασαν πέντε Βούλγαροι αιχμάλωτο, κα-
τάφερε να ξεφύγει ηρωικά. Λίγο αργότερα, μπήκε
ανάμεσα στα πυρά των εχθρών κι έσωσε έναν τραυματι-
σμένο Εύζωνο. Ο Διοικητής του τον προήγαγε σε Δεκανέα
για ανδραγαθία και σε λοχία μετά, όταν στο ύψωμα 1970,
πρώτος όρμισε στην έφοδο, προ των Βουλγαρικών χαρα-
κωμάτων.

Σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία της θρησκευτικής, πο-
λιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου μας, έγιναν τα
αποκαλυπτήρια, από τον Διοικητή της 1ης Στρατιάς Αντι-
στράτηγο Ηλία Λεοντάρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας
Δημήτρη Παπαδημόπουλο και τον Δήμαρχο Ελασσόνας
Νίκο Ευαγγέλου. Η Ελληνική Σημαία που σκέπαζε το μνη-
μείο διπλώθηκε και παραδόθηκε από τον Δήμαρχο στον
ετεροθαλή αδελφό Νικόλαο Ραυτόπουλο ενώ το Άγημα
του Στρατού απέδωσε τιμές και η στρατιωτική μπάντα παι-
άνισε τον Εθνικό μας Ύμνο.

6. Επίσκεψη στο Δντη του 404 ΣΝΛ
Στις 13-10-2016 οι πρόεδροι, ΕΑΑΣ/Παρ. Λάρισας Στγος

ε.α. Σ. Τσιρώνης και ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας Σγος ε.α. Κ.
Λιούτας πραγματοποίησαν, μετά από πρόσκληση, επίσκεψη
στο νέο Δντη του 404 ΣΝΛ, Σμχη κ. Χρήστο Καραθανάση.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν θέματα

που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του νοσοκομείου
στους αποστράτους.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Καραθανάσης ανέφερε ότι γίνονται
συντονισμένες ενέργειες ώστε να επανδρωθεί το νοσο-
κομείο με περισσότερους παθολόγους προκειμένου να
καλύπτονται όλες οι ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

Γίνεται επίσης προσπάθεια να δίνεται η δυνατότητα
στους δικαιούχους, εκτός του τηλεφώνου, να χρησιμοποιούν
και την τεχνολογία για επικοινωνία με το 404 ΣΝΛ όπως το
κλείσιμο των ραντεβού.

Ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα μια φορά την
εβδομάδα να γίνεται εντός του νοσοκομείου συνταγο-
γράφηση αποκλειστικά για τους αποστράτους και το είδε
πολύ θετικά.

Για τη δυνατότητα απογευματινών ιατρείων είπε ότι τα
στρατιωτικά νοσοκομεία δεν εντάσσονται στο νομοθετικό
πλαίσιο περί απογευματινών ιατρείων.

Ο κ. Καραθανάσης εξέφρασε τη διάθεσή του να υπο-
στηρίξει κάθε πρόταση που θα βελτιώνει το επίπεδο της
υγειονομικής περίθαλψης στους αποστράτους. Οι δύο
πρόεδροι ευχήθηκαν στον κ. Καραθανάση καλή επιτυχία
και δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

7. Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρ-
νάβου κ.κ Ιγνάτιου την Παρασκευή 14-10-2016 έγινε στην
1η Στρατιά (Στρατόπεδο Νικολάου Πλαστήρα) η Τελετή
Παράδοσης Πολεμικών Σημαιών στις Ι ΜΠ – ΙΙ Μ / Κ ΜΠ –
VIII M / Π TAΞ – Χ ΣΠ – 1ο – 2ο ΤΕΕΠ της 1ης Στρατιάς.

Τις σημαίες απένειμαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Πάνος Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος
Αποστολάκης και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Βασίλειος
Τελλίδης.

Εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας παρέστη ο Αρχηγός
της ΤΑ, Απτχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο επίτιμος
αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτχος (Ι) Ιωάννης Γιάγκος και ο επίτιμος
αρχηγός ΓΕΑ Πτχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας.

Την τελετή τίμησαν επίσης πολιτικές, στρατιωτικές και
θρησκευτικές αρχές καθώς και πλήθος κόσμου.

Εκ μέρους της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας παρέστησαν
ο πρόεδρος, Σγος ε.α Κ. Λιούτας και τα μέλη του ΔΣ,
Επγος ε.α. Αθανάσιος Ντιγκμπασάνης και Σγος ε.α. Βασίλειος
Παπαδόπουλος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας με το παρόν θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον Ασμχο ε.α. Νικόλαο
Μπινάκα ο οποίος διαπνεόμενος από υψηλό πνεύμα εθελοντισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς αποκατέστησε
σοβαρό πρόβλημα των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Σγος ε.α. Κ. Λιούτας

Υποβολή Δραστηριοτήτων Παραρτήματος Καλαμάτας Μεσσηνίας
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παραρτηματα
Πάτρα

Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στην 116 ΠΜ έγινε ο
εορτασμός των 75 χρόνων από την ίδρυση της 335 Μ. Το
Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α Βασί-

λειος Χρόνης και τα Μέλη του Δ.Σ 
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 στο Ναό  Αγίας Παρα-

σκευής Πατρών τελέσθηκε  ο εορτασμός της μνήμης του

Αγίου Λογγίου του Εκατόνταρχου προστάτη των ειδικών
φρουρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Παράρτημα εκ-
προσώπησε ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

Το Δ.Σ της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ήταν το μόνο
που συμμετείχε και ενημέρωσε – κάλεσε  τα μέλη του  να
συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας
που οργάνωσαν τα Σ.Α.  στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενι-
ζέλου, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 18.00
Αλλά παρά την κινητοποίηση και ενημέρωση  με e-mails,
τηλέφωνα, διαδίκτυο, η συμμετοχή ήταν δυστυχώς ισχνή. 

Σεβόμαστε τις απόψεις όλων και δεν κρίνουμε την μη
συμμετοχή της πλειοψηφίας στη συγκέντρωση. Έτσι κι
αλλιώς οι αγώνες δίνονται σχεδόν πάντοτε από τις μειοψηφίες
και οι αγώνες των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. εν ενεργεία
και αποστρατεία, θα συνεχιστούν αποφασιστικά και δυναμικά,
για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Στα γραφεία του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης έχει δια-
μορφωθεί κατάλληλος χώρος, όπου ο απόστρατος συνά-
δελφος δικηγόρος κ. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  προσέρχεται
κάθε Πέμπτη από 11.00 έως 13.00 και  προσφέρει εθελοντικά
τις υπηρεσίες του στα μέλη μας, παρέχοντας νομικές συμ-
βουλές για υπηρεσιακά και μη θέματα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Μετά την καθιέρωση της παροχής εθελοντικής παροχής
ιατρικών συμβουλών, κλινικών εξετάσεων  και συνταγο-
γράφησης από αποστράτους συναδέλφους ιατρούς, δια-
μορφώθηκε και εξοπλίσθηκε  κατάλληλος ιδιαίτερος  χώρος
εντός του Παραρτήματος,  ως Ιατρείο.

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρα-
σκευή από 10.00 έως 12.00

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ 424ΓΣΝΕ
Ύστερα από αναφορές μελών του Παραρτ. Θεσσαλονίκης,

σύμφωνα με τι οποίες αντιμετωπίζονται δυσκολίες επικοι-
νωνίας με το 424 ΓΣΝΕ για κλείσιμο ραντεβού, έγινε παρέμ-
βαση προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου και ο Δντης
Υπτγος Μιχ. Τσελεντάκης εξέδωσε εγκύκλιο  για την
καλύτερη  εξυπηρέτηση των εν αποστρατεία δικαιούχων .

Ετσι, τα μέλη μας που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν
με το 424 ΓΣΝΕ για κλείσιμο ραντεβού, μπορούν για το
σκοπό αυτό να επικοινωνούν με τα Γραφεία του Παραρτή-
ματος το οποίο  αποστέλλει κάθε Τρίτη και Πέμπτη με FAX
στο 424ΓΣΝΕ (2310381010) , συμπληρωμένη κατάσταση
με τα αιτήματα ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσο-
κομείου και στη συνέχεια ενημερώνονταιοι ενδιαφερόμενοι. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία δεν καταργεί το σύστημα
των τηλεφωνικών ραντεβού

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ενέκρινε ομόφωνα

την αποδοχή της πρότασης συνεργασίας που
υποβλήθηκε από το Διαγνωστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,(ΔΗΜ.
ΓΟΥΝΑΡΗ, 32, 2310227968) για την ιατρική εξυπηρέτηση
των μελών μας, με καθιέρωση ειδικού τιμολογίου για
πλήρες check up, καθώς   ειδικού  πακέτου προσφοράς
υγείας

ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εγκρίθηκε  αίτημα μας προς την Τράπεζα Πειραιώς, η

οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
χορήγησε στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης έπιπλα γραφείου,
με  συρταριέρες, πολυθρόνες, και καρέκλες  γραφείων και
επισκεπτών.

Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης ευχαριστεί
θερμά τη Τράπεζα Πειραιώς για την χορηγία.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 81ΗΣ ΔΕΘ

Την 10/9/2016 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση εγκαινίων
της 81ης Διεθνούς  Έκθεσης Θεσσαλονίκης . 

Η ΔΕΘ αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο και σημείο ανα-
φοράς για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και όλη τη
χώρα. Ένας θεσμός που έχει ταυτιστεί με την πολιτική και
οικονομική ιστορία του τόπου,.

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης / ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ 81Η ΔΕΘ

Την 10/9/2016 εγκαινιάσθηκε το  περίπτερο της Ελληνικής
Αστυνομίας στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από
τον υπουργό   Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ.

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης / ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο Αν-
τιπρόεδρος κ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

Την  Κυριακή 18/9/2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις
για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας, εκπληρώνοντας  ένα οφειλόμενο ιερό χρέος,
το οποίο πηγάζει από την ιστορία του Ελληνικού Έθνους
και από την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων

του 1998. 
Αιωνία η μνήμη των  θυμάτων της στυγερής Γενοκτονίας

Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης / ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο Πρό-
εδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

H καθιερωμένη τελετή μνήμης και απότισης φόρου τιμής
και ευγνωμοσύνης στους νεκρούς των συμμάχων χωρών
της Ελλάδος (Σερβίας, Γαλλίας, Μ.Βρετανίας, Ρωσίας,
Ιταλίας) του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914 -1918) και ειδι-
κότερα αυτών του Μακεδονικού Μετώπου (1916 – 1918),
που έπεσαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των
χωρών τους και ευρύτερα της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε
στο Συμμαχικό Νεκροταφείο Ζέιτενλικ στη Θεσσαλονίκη το
Σάββατο 2/10/2016 και στο Διασυμμαχικό Μνημείο του Πο-
λυκάστρου την Κυριακή 3/10/2016. Την ΕΑΑΑ/ Παράρτημα
Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος κ. Λασπίδης
στη Θεσσαλονίκη, και ο Γραμματέας κ. Μυλώσης, ο Ταμίας
κ. Γιαννακίδης και ο Δχστης κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, στο Πολύκαστρο.

€
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  54Ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΔ

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε
η ορκωμοσία (23) πρωτοετών Δοκίμων της 54ης Σειράς της
Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ).

Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο
Ταμίας κ. Γιαννακιδης.

«ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑ» ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Το Σάββατο  15/10/2016  η Πτολεμαΐδα γιόρτασε την επέ-
τειο της απελευθέρωσής της από τον Τουρκικό ζυγό, με
την παρουσία εκκλησιαστικών, στρατιωτικών, τοπικών φο-
ρέων, και πλήθους κόσμου.

Στις εκδηλώσεις το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, ύστερα από
πρόσκληση του Δημάρχου Εορδαίας

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε  το επίκεντρο των εκδηλώσεων
που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  τι-
μώντας την Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα, την
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016..

Η επιμνημόσυνη δέηση, τελέσθηκε  στον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου και ακολούθησε  κατάθεση στεφάνων
στο Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρατού.

Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο
Γραμματέας κ. ΜΥΛΩΣΗΣ

Με μία σεμνή αλλά έν-
τονα συγκινησιακά φορτι-
σμένη τελετή, το Παράρ-
τημα Θεσσαλονίκης της
ΕΑΑΑ  οργάνωσε το  Ετήσιο
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως των ψυχών των πε-
σόντων και θανόντων αε-
ροπόρων, την Κυριακή 23
Οκτ 2016.

Η  επιμνημόσυνη δέηση

εψάλλει στον Ιερό Ναό Κυ-
ρίλλου και Μεθοδίου και ακο-
λούθησε κατάθεση στεφά-
νων στο Μνημείο Πεσόντων
Αεροπόρων και μικροδεξίωση
στα Γραφεία του Παραρτή-
ματος.

Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο Δκτής
της 350 ΠΒΚ Σμχος (Ι) ΑΛΕΞ.

ΚΙΤΡΙΝΑΚΗΣ, ως εκ-
πρόσωπος της
Π.Α., ο Δκτής της
ΣΥΔ Σμχος (Ι) ΣΤΥΛ.
ΖΑΓΚΟΥΜΙΔΗΣ, αν-
τιπροσωπείες Αξ-
κών από την
113ΠΜ, 350 ΠΒΚ,
1ο ΑΚΕΠ και ΣΥΔ, ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΣ
Θεσσαλονίκης Αντ-

γος ε.α. ΝΙΚ. ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑΣ,
εκπρόσωποι των Συλλόγων
Αποφοίτων Σ.Ι, ΣΣΑΣ, ΣΙΡ,
ΣΤΥΑ και ΣΥΔ, Αξκοι ε.ε. και
ε.α των λοιπών κλάδων
των Ε.Δ. και των Σ.Α., εκ-
πρόσωπος της ΠΑΣΟΙΠΑ,
πλήθος ε.α. συναδέλφων
μελών της ΕΑΑΑ, καθώς
και συγγενείς των εκλιπόν-
των..

Ο Πρόεδρος του Παραρ-

τήματος Θεσσαλονίκης
Ασμχος ε.α. κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
στη ομιλία του αναφέρθη-
κε στην προσήλωση των
στελεχών της Π.Α. στην
εκτέλεση της αποστολής
τους με οποιοδήποτε τί-
μημα, ακόμη και με την
ίδια τους τη ζωή και τόνισε
ότι   τελετές όπως αυτή
συμβάλλουν στην ενίσχυ-
ση της εθνικής μνήμης

Το Δ.Σ. του Παραρτήμα-
τος Θεσσαλονίκης της
ΕΑΑΑ ευχαριστεί όλους
όσους τίμησαν με την πα-
ρουσία τους την μνήμη
των συναδέλφων, καθώς
και όσους συνέβαλαν καθ΄
οιονδήποτε τρόπο στην
οργάνωση της εκδήλωσης.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα
για την προσφορά του δίσκου του μνημοσύνου τη συνάδελφο
ε.α Κα ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ – ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, στη μνήμη του εκλιπόντος
συζύγου της.

Για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας

Νικόλαος Μυλώσης
Σγος (ΥΥΔ) ε.α.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ



HτΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 • Αρ. φύλλου 542 14

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

•Σμχος (ΤΤΗ) Γεώργιος Μυλωνάκης

Γεννήθηκε το 1937 στο Τυμπάκι Ηρακλείου.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957 (9η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1991. 
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
μίας κόρης. Η κηδεία έγινε στις 25-8-2016
στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου. 

•Ανθσγος (ΤΗΓ) Νικόλαος Νάκιος

Γεννήθηκε το 1938 στην Πρέβεζα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1958 (10η Σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1982. 
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών.
Η κηδεία έγινε στις 9-9-2016 στο Κοιμητήριο
Γλυκών Νερών. 

•Επγός (ΤΕΦ) Σπυρίδων Κυριακάκης

Γεννήθηκε το 1953 στα Χανιά. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1972 (24η Σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1996. 
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών.
Η κηδεία έγινε στις 17-9-2016 στο Κοιμη-

τήριο Αγίου Ιωάννη του χωριού Σούρη
Αποκορώνου Χανίων. 

•Απτχος (Ι) Εμμανουήλ Κληρονόμος

Γεννήθηκε το 1938 στην Αχλάδα Ηρακλεί-
ου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957 (ΣΙ)
και αποστρατεύθηκε το 1988. 
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
μίας κόρης. Η κηδεία έγινε στις 20-9-2016
στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου. 

•Απτχος (ΙΓΥ) Ευάγγελος Καρύδης

Γεννήθηκε το 1920 στη Σμύρνη Μικράς
Ασίας. Εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας το
1938 και αποστρατεύθηκε το 1970. 
Ήταν παντρεμένος πατέρας μίας κόρης.
Η κηδεία έγινε στις 29-9-2016 στο Κοιμη-
τήριο Νέας Σμύρνης. 

•Ασμχος (ΥΔΚ) Σοφοκλής Νερολαδάκης

Γεννήθηκε το 1951 στις Ποταμιές Ηρα-
κλείου. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1971

(16η Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το
2005. 
Η κηδεία έγινε στις 30-9-2016 στο Κοιμη-
τήριο Πρασσά. 

•Σμχος (ΥΥΔ) Κωνσταντίνος 
Μπονορόπουλος

Γεννήθηκε το 1940 στο Παγκράτι Αχαΐας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1962 (9η
Σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το 1997. 
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου και
μίας κόρης. Η κηδεία έγινε στις 4-10-2016
στο Παγκράτι Καλαβρύτων Αχαΐας. 

•Υπσγος (ΤΜΑ) Σταύρος Πρασσάς

Γεννήθηκε το 1950 στη Νέα Σμύρνη Αττικής.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1969 (21η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1992. 
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο γιων. Η
κηδεία έγινε στις 10-10-2016 στο 3ο Κοι-
μητήριο Νίκαιας και η ταφή του στην Αυ-
λίδα.

•Επγος (ΤΜΑ) Ναούμ Αλτιπαρμάκης

Γεννήθηκε το 1934 στη Λάρισα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1954 (6η Σειρά Σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1981. 
Ήταν παντρεμένος. Η Εξόδιος Ακολουθία
τελέστηκε στις 12-10-2016 στον Ιερό Ναό
Κωνσταντίνου & Ελένης Λάρισας και η
ταφή του έγινε στο Νέο Κοιμητήριο Καρ-
δίτσας.

•Ταξχος (ΙΓΥ) Παναγιώτης 
Σκούρας-Στραβοραβδής

Γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1947 και αποστρα-
τεύθηκε το 1975. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο γιων.
Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στις 20-
10-2016 στον Ιερό Αγίου Νικολάου Και-
σαριανής και η ταφή του έγινε στο Κοιμη-
τήριο του Κόκκινου Μύλου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Κύριε Διοικητή του 251 ΓΝΑ
Αισθάνομαι την υποχρέωση με την επιστολή μου αυτή να εκ-

φράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για
την άριστη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που είχε η γυναίκα
μου Ελένη Κεφαλά, κατά την νοσηλεία της στην καρδιολογική κλι-
νική του νοσοκομείου σας από 1/7/2016 έως 25/7/2016 πάσχου-
σα από οξεία περικαρδίτιδα με κολπική μαρμαρυγή.

Εύχομαι ο θεός να σας έχει καλά, εσάς και το προσωπικό σας.

Με σεβασμό
Ν. Κεφαλάς

Επσμγος ε.α.

«Στη ζωή πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι αξίες. 
Αυτές βρίσκονται πάνω από όλα τα μετάλλια. 

Όσα μετάλλια και αν κατακτήσεις, εάν δεν υπάρχει 

ήθος δεν αξίζουν τίποτα». 
(Λευτέρης Πετρούνιας, «χρυσός» Ολυμπιονίκης. 

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 21-8-2016). 

Μια φράση που πρέπει να μείνει στην Ιστορία και να διδά-
σκεται στα σχολεία όπως και εκείνο το «για την Ελλάδα

ρε γαμώ το» της Βούλας Πατουλίδου. Την σήμερον ημέραν,
που η χώρα μας βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση και τη
«φροντίδα» της έχουν αναλάβει ξένοι (με όποια έννοια ο κα-
θένας αποδίδει στη λέξη «φροντίδα»), οι δηλώσεις αυτές της
Βούλας και του Λευτέρη αποκτούν νόημα ανάλογο με το
«μολών λαβέ» του Λεωνίδα. Όπως τότε έτσι και τώρα για να
σωθεί η πατρίδα μας και να μην εξελιχθεί σε ένα κρατίδιο της
Βαλκανικής, όπου μόνο τα αρχαία μνημεία και μια παρα-
φθαρμένη γλώσσα θα θυμίζουν ότι εδώ κάποτε υπήρχε η
Ελλάδα, χρειάζονται στόχοι με γνώμονα αρχές και αξίες,
απαιτείται μόχθος και θυσίες από όλους, απαιτείται αγάπη
για την Ελλάδα και ήθος. Τα λόγια του Λευτέρη Πετρούνια
είναι πυρακτωμένο βέλος που στοχεύει την καρδιά όλων
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.
Χρει-άστηκε και έλλειψη ήθους για να κατακτήσουμε το «με-
τάλλιο» μιας δανεικής ευημερία, που δεν αξίζει τίποτα. Δεν
είναι μόνο λόγια του Λευτέρη αυτά. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα
ολόκληρης της παρέας του, των νέων και των νεανίδων που
μας εκπροσώπησαν στην Ολυμπιάδα του Ρίου. Από τους
«χρυσούς» μέχρι τους τελευταίους το ίδιο μήνυμα έστειλαν,
την ίδια τιμή τους οφείλουμε, την ίδια ευγνωμοσύνη. Αλήθεια,
ποιος θα μπορούσε να ζυγιάσει με ακρίβεια και να συγκρίνει
αλάθητα τη βαρύτητα του μηνύματος ενός «χρυσού» ολυμ-
πιονίκη με αυτή του τελευταίου μιας κούρσας, ο οποίος
γνωρίζει ότι δεν έχει καμιά ελπίδα διάκρισης αλλά συνεχίζει
απτόητος μέχρι το τέρμα; Χωρίς τους τελευταίους δε θα
υπήρχαν οι πρώτοι, δε θα υπήρχε ολυμπισμός. Με αυτούς
κανένας δε φωτογραφήθηκε, γι αυτούς κανένας δε μίλησε.
Κατά την ταπεινή μου άποψη το πιο «χρυσό» μήνυμα από το
Ρίο εξέπεμψε ο δρομέας, που έτρεχε μαζί με τον αδελφό

του και όταν αντιλή-φθηκε ότι ο αδελφός του κατέρρεε ανέ-
κοψε την πορεία του, τον αγκάλιασε και τον βοήθησε να συ-
νεχίσουν αγκαλιασμένοι τον αγώνα! Υπάρχουν όμως και οι

άλλοι, τα αφανή πρότυπα της ζωής τα οποία σπάνια και φευ-
γαλέα φωτίζουν οι προβολείς της δημοσιότητας, σε αντίθεση
με το άπλετο φως που ρίχνουν (και καλά κάνουν) στους δια-
κεκριμένους αθλητές. Όπως οι αθλητές έτσι και αυτοί για να
πετύχουν τους στόχους τους μοχθούν και παραμένουν όρθιοι
όσα εμπόδια και αν συναντούν θυσιάζοντας πολλές απολαύ-
σεις, με τις οποίες άλλοι σπαταλούν το χρόνο και το χαρτζιλίκι
τους. Είναι τα ελληνό-πουλα που διαπρέπουν στις σπουδές
τους, στις επιστήμες, στις τέχνες, στους χώρους δουλειάς.
Δεν είναι λίγες οι διακρίσεις και τα μετάλλια που κατακτούν
σε διεθνείς και παγκόσμιους πνευματικούς στίβους. Πολλοί,
λίγο μεγαλύτεροι, είναι διακεκριμένοι καθηγητές σε μερικά
από τα διασημότερα πανεπιστήμια και άλλοι διευθύνουν
ερευνητικά κέντρα πολλών επιστημών. Τις μέρες που γράφονται
αυτές οι γραμμές θαυμάσαμε τηλεοπτικά το υψηλών προ-
διαγρα-φών ελληνικό αεροσκάφος χωρίς πιλότο, που κατα-
σκεύασε «ομάδα φοιτη-τών». Δεν ακούσαμε τα ονόματα των
φοιτητών, δεν είδαμε τα πρόσωπά τους, κανένας δε φωτο-
γραφήθηκε μαζί τους (ευτυχώς θα έλεγα, δεν το έχουν
ανάγκη τα παιδιά, άλλοι έχασαν την ευκαιρία). Όλα αυτά τα
ελληνόπουλα, ο Λευτέρης με την παρέα του και οι άλλοι
που αναφέρω σ’ αυτό το κείμενο, το ίδιο μήνυμα εκπέμπουν:
Βάλτε στόχους στη ζωή σας με γνώμονα αρχές και αξίες,
μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια σε όποιον στίβο της
ζωής και αν αγωνίζεστε, μείνετε όρθιοι όσα εμπόδια και αν
συναντάτε. Κυνηγήστε τα όνειρά σας ακόμα και μέσα από τα
πιο δύσβατα και κακοτράχαλα μονοπάτια. 

Απευθύνομαι στους πολιτικούς και κάνω μια έκκληση: Πα-
ραμερίστε την πανούκλα των κομματικών στρατών σας και
κάντε τόπο να περάσουν οι άριστοι κάθε κοινωνικής δραστη-
ριότητας, να πάρουν στα χέρια τους τον κρατικό μηχανισμό
και να συμμετάσχουν στις κυβερνήσεις, γιατί μόνο αυτοί θα
μπορέσουν να βγάλουν τη χώρα και την κοινωνία από την
πολύπλευρη κρίση και να μας κάνουν μόνιμα και όχι ευκαιριακά
περήφανους. Και μια που έκανα λόγο για την περηφάνεια
μας διερωτώμαι: πόσο περήφανα μπορεί να είναι τα ελληνό-

πουλα για εμάς, τους πατέρες και τους παππούδες τους; Αν
εξαιρέσουμε κάποιους ανθρώπους των γραμμάτων, των
τεχνών και των επιστημών, που κόσμησαν το παγκόσμιο στε-
ρέωμα μεταπολεμικά, τι άλλο αφήνουμε πίσω μας αυτή την
πρόσφατη ιστορική περίοδο; Πληγές, πληγές, πληγές –η μια
βαθύτερη από την άλλη: Εμφύλιο, χούντα, κυπριακή τραγωδία
και άλλες που δεν απαριθμούνται. Και για τις γενιές τις αγέν-
νητες τα χρέη μιας αλλόφρονης δανεισμένης ευημερίας. Κά-
ποιοι λένε ότι ιστορικά μεγαλύτερη και αγιάτρευτη πληγή
είναι ο κανιβαλισμός της γλώσσας της ελληνικής, για τον
οποίο ο αυτουργός αναγνώρισε το λάθος του μετά από
είκοσι χρόνια. Για τις άλλες πληγές μόνο ο μακαριστός Χρι-
στόδουλος ζήτησε συγγνώμη από τους νέους, με δάκρυα
στα μάτια, κατά την ενθρόνισή του. Ας είμαστε τουλάχιστον
επιεικείς προς τους νέους για κάποιες εκτροπές και ανομήματά
τους και ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την οργή
τους και να την κατευνάσουμε, δείχνοντάς τους ότι αναγνω-
ρίζουμε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.
Δυστυχώς όμως δείχνουμε αμετανόητοι στα μάτια τους. Οι
εκπρόσωποί μας στη Βουλή αντί να συνεργαστούν και να
βρουν κοινούς τόπους για τη σωτηρία της χώρας συχνά θυ-
μίζουν σκυλιά που τρώγονται για την κυριαρχία μιας αλάνας,
μόνο που στην προκειμένη περίπτωση αλάνα είναι η ψήφος
του λαού. Κάποιοι μάλιστα δείχνουν να αγνοούν ότι με τις
εμπρηστικές δηλώσεις τους μπορεί να προκαλούν μεγαλύτερο
κακό στη χώρα και στην κοινωνία από αυτό που προκαλούν
οι εμπρηστικές μολότοφ των μπαχαλάκηδων. Και όλοι
ανέχονται δυο ασυλίες απέναντι στο νόμο: Τη δική τους,
συνταγματικά κατοχυρωμένη από τους ίδιους και την άτυπη
ασυλία της κουκούλας των μπαχαλάκηδων. Πώς να καταρ-
γήσουν τη δεύτερη όταν υιοθετούν την πρώτη; Όμορφος
κόσμος αγγελικά πλασμένος! Η χώρα μας δε χρειάζεται μόνο
οικονομική ανάπτυξη, για την οποία και μόνο γίνεται λόγος.

Χρειάζεται επιτακτικά επανάκαμψη των αρχών και των αξιών,
η έκπτωση των οποίων προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης
και την προκάλεσε. Χρειάζεται, σεβαστοί εθνοπατέρες (όπως
σαρκαστικά σας αποκαλεί ο λαός), το παράδειγμα των ιθυ-
νόντων που ρυθμίζουν τις τύχες της χώρας, πρωτίστως το

δικό σας παράδειγμα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 251 Γ.Ν.Α. ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
Α/ΧΟΥ Ε.Α. ΜΑΝΩΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΜ/ΧΟ ΚΟ Κ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, ΤΟΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΕΠ/ΓΟ ΚΟ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Φ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΣΤΟ 251 Γ.Ν.Α. ΤΟΥΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΠΟΥ
ΕΔΕΙΞΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗΣ -
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ - ΑΥΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ...

ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΜ/ΧΟ ΚΑ ΧΡ. ΚΑΡΛΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΜ/ΧΟ ΚΑ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ.

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ...
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΝΩΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΝΤΕ ΤΟΠΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
Ο Λευτέρης με την παρέα του και οι άλλοι

Γραφει ο  
Χαράλαμπος Δ. Σκεπαρνάκος
Υποπτέραρχος ιπτάμενος ε.α.
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Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα
και οι σταθερές πάνω στα οποία ο Δυτικός Κόσμος

και κυρίως η Ε.Ε βάσιζε την ασφάλεια της μεταβλήθηκαν,
άλλαξαν δραματικά. Οι εξελίξεις Ρωσίας, Ουκρανίας με
κυρίαρχο στοιχείο την επέκταση της πρώτης στην
Κριμαία, τα γεγονότα στη Μ. Ανατολή, την Βόρεια και
Ανατολική Αφρική, έχουν δημιουργήσει μεγάλους πο-
νοκεφάλους στα Κράτη και τους θεσμούς της Ε.Ε για
την ασφάλεια των κοινωνιών, αλλά και των εθνικών
τους συμφερόντων.

Για την ανάλυση της κατάστασης  ασφάλειας στη
χώρα μας εκτός των ανωτέρω, υπό εξέλιξη γεωπολιτικών
καταστάσεων, θα πρέπει να προσθέσουμε την αναθε-
ωρητική εξωτερική πολιτική της «συμμάχου» στο ΝΑΤΟ
Τουρκίας και φυσικά την τεράστια οικονομική κρίση και
όχι μόνο, που επί επτά περίπου χρόνια, με δική μας ευ-
θύνη, έχουμε βρεθεί. 

Η τουρκική πολιτική έναντι της χώρας μας είναι γνωστή
και έχει περάσει διάφορα στάδια μετά το 1974, άλλοτε
με κρίσεις και άλλοτε με υφέσεις, χωρίς όμως ποτέ να
εγκαταλείπεται η βασική κεντρική γραμμή που είναι η
επέκταση του ελέγχου της στο Αιγαίο. Τον τελευταίο
όμως καιρό η οθωμανική πολιτική Ερντογάν βάζει και
νέα διπλωματικά όπλα στην φαρέτρα των τουρκικών
προκλήσεων. Όπλα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με
την χώρα μας και τις διεκδικήσεις τους, αλλά με το ευ-
ρύτερο status quo της περιοχής.

Σχετικά πρόσφατα έχουν δει το φως της δημοσιότητας
ειδήσεις περί τουρκικών θέσεων για το καθεστώς 16
νησιών του κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου και
οι οποίες «διευκρινίζουν» τις γκρίζες ζώνες που είχαν
προηγηθεί ως τουρκική θέση και άποψη. Λένε, λοιπόν
ότι τα 16 αυτά νησιά τα οποία πάντα αναφέρονται με
τουρκικά ονόματα, είναι τουρκικά και βρίσκονται υπό
ελληνική κατοχή. Αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα,
εκτός από τις ανεπίσημες, προφορικές δηλώσεις δια-
φόρων τούρκων αξιωματούχων, οι θέσεις αυτές έχουν
αποτυπωθεί και σε σοβαρό αριθμό τουρκικών εγγράφων.
Λέγεται δε, ότι με αφορμή κάποιων επεισοδίων στο
Αιγαίο, οι θέσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί σε ρηματικές
διακοινώσεις των τουρκικών αρχών, οπότε είναι επίσημα
υπόψη του δικού μας ΥΠΕΞ. Φαίνεται δε ότι και σε απαν-
τήσεις των τούρκων σε ανάλογα δικά μας διαβήματα,
έχουν συμπεριλάβει και τις θέσεις αυτές. Αυτό σημαίνει
ότι οι καταγραφές αυτές είναι η επίσημη τουρκική θέση
και όχι μία άποψη ή ακόμα μία «κορώνα»  ενός τούρκου
εθνικιστή ή κεμαλιστή ή ισλαμιστή. Φυσικά για μία ακόμα
φορά η εθνική τουρκική θέση δεν βασίζεται σε νομικά
επιχειρήματα, αλλά σε ερμηνείες τραβηγμένες από τα
«τουρκικά μαλλιά». 

Αν όλα αυτά αληθεύουν, τότε θα μπορούσαμε να

πούμε ότι η Τουρκία περνάει από την Στρατηγική της
Χαμηλής Έντασης απέναντι στην Ελλάδα, σε μία Επιθετική
Στρατηγική. Μία τέτοια αλλαγή δεν μπορεί να είναι
τυχαία και ίσως προσωρινή, κατά την γνώμη μας, αλλά
είναι μία σχεδιασμένη διπλωματική προσέγγιση της
οποίας η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα που
θα επικρατήσουν στο μέλλον, ενώ δεν είναι άμοιρη της
οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων αυτής στους
παράγοντες ισχύος της χώρας μας. Η τουρκική διπλωματία
δημιουργεί «κλίμα» που σε κατάλληλη στιγμή θα εξυ-
πηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας της σε
βάρος αυτών της δικής μας. Δεν είναι τυχαία και άσχετη,
κατά τους ειδικούς, η στάση της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ
έναντι των ανοικτών θεμάτων που έχουν με τη χώρα
μας. Αντίθετα, λένε, ότι φέρει το πιστοποιητικό με την
σφραγίδα της τουρκικής σχολής διπλωματίας. 

Οι εξελίξεις στα Νοτιοανατολικά της Τουρκίας  και το
ισχυρό ενδεχόμενο οι κουρδικοί πληθυσμοί σε Ιράκ και
Συρία, κατ’ αρχήν, να αποκτήσουν κρατική υπόσταση,
αναγκάζουν τον Ερντογάν να βάλει στο «τραπέζι» κάθε
όπλο που πιστεύει ότι διαθέτει. Έχοντας εισβάλλει
στρατιωτικά σε Ιράκ και Συρία με τα γνωστά σε όλους
προσχήματα, έχει στην πράξη ήδη προξενήσει, κατά
πολλούς, το πρώτο ρήγμα στη συνθήκη της Λωζάνης.
Ο Ερντογάν γνωρίζει ότι το ενδεχόμενο αποσταθερο-
ποίησης της Τουρκίας από πιθανές  πιέσεις της Δύσης,
δεν είναι ότι το καλλίτερο για τους ίδιους  από γεωπο-
λιτικής και οικονομικής άποψης. Έτσι εκμεταλλεύεται
τους φόβους των βασικών του συμμάχων και εκβιάζει
με τον γνωστό τουρκικό τρόπο κινούμενος, αυτή την
περίοδο, σε τρείς κατευθύνσεις. Προσεγγίζει την Ρωσία,
ζητώντας ακόμα και συγνώμη για την κατάρριψη του
αεροσκάφους. Εμπλέκεται απρόσκλητος στις εξελίξεις
στην Συρία. Απειλεί , εμμέσως, με ανατροπή του γεω-
πολιτικού status quo που εδώ και 100 περίπου χρόνια
διαμόρφωσε η συνθήκη της Λωζάνης, κυρίως, στην Αν.
Μεσόγειο και Μ. Ανατολή. Απαιτεί να έχει άμεση εμπλοκή
και γνώμη στην υπό διαμόρφωση νέα γεωπολιτική κα-
τάσταση στην περιοχή Ιράκ –Συρία.

Κατά την γνώμη των ειδικών περί την διεθνή πολιτική
και στον ρόλο που παίζουν οι κατά περίπτωση εμπλε-
κόμενοι Ηγέτες, πολύ μεγάλη σημασία, διαχρονική
εφαρμογή και άξια προσοχής, έχει η ρήση του Θουκυδίδη

για την στάση των ανθρώπων απέναντι στον
πόλεμο(Πελοποννησιακό): «Υπήρχαν πολλοί νέοι άν-
θρωποι που ποτέ δεν είχαν βρεθεί σε πόλεμο, και συ-
νεπώς ήταν κάθε άλλο παρά απρόθυμοι να συμμετά-
σχουν σε αυτόν.» Η πλειοψηφία όσων σήμερα καθορίζουν
με τις αποφάσεις τους την κατεύθυνση των διεθνών
σχέσεων και καταστάσεων, δεν γνωρίζουν, από προ-
σωπική εμπειρία, τι εστί πόλεμος. Και αρκετοί λαοί το
ίδιο. Το δίδαγμα είναι ότι Ηγέτες και λαοί εμπλέκονται
πιο εύκολα σε πράγματα και καταστάσεις από τα οποία
δεν έχουν βιώματα , λόγω της φύσεως του ανθρώπου.(Η
φράση αυτή του Θουκυδίδη είναι χαραγμένη στον τοίχο
του Αυτοκρατορικού Πολεμικού Μουσείου στο Λονδί-
νο.)

Η συνολική αυτή περιοχική αστάθεια με τις  πολύ σο-
βαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ε.Ε που ήδη έχει
δημιουργήσει(προσφυγικό, ισλαμική τρομοκρατία), είναι
βέβαιο ότι θα αναγκάσει αυτήν να λάβει μέτρα, αλλά
με τους αργούς ρυθμούς που γνωρίζουμε. Η απειλή
όμως και το θέμα ασφάλεια για την χώρα μας από την
τουρκική αναθεωρητική πολιτική, χωρίς να είναι σημερινό,
φαίνεται ότι παρουσιάζει κλιμάκωση και οι πολιτικές το-
ποθετήσεις του τύπου: «…το θέμα παρακολουθείται
στενά», δεν μπορούν με τίποτα να ενταχθούν στα μέτρα
αντιμετώπισης. Η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ και της
Ε.Ε έχει άμεση πρόσβαση στην διαμόρφωση των απο-
φάσεων αυτών για την ασφάλεια γενικώς , αλλά και για
να τονίζει και να αποκαλύπτει τις «πηγές» των απειλών
και της αστάθειας. Θα ήταν λάθος να μη γίνεται μεγάλη
και έντονη χρήση και εκμετάλλευση όλων των δυνατο-
τήτων που μας παρέχει η λεγομένη «ήπια ισχύς» (soft
power), από τους αρμοδίους φορείς της χώρας μας. Οι
τριμερείς σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί με Ισραήλ
και Αίγυπτο είναι στην σωστή κατεύθυνση για την
στήριξη της σταθερότητας στην περιοχή και την αύξηση
του αισθήματος ασφάλειας.

Όμως αν οι τουρκικές θέσεις για τα 16 νησιά τους
που «εμείς έχουμε καταλάβει», είναι επίσημη εθνική
τους θέση, αυτό σημαίνει σοβαρή αλλαγή Στρατηγικής,
όπως ήδη είπαμε. Η προάσπιση των εθνικών συμφε-
ρόντων και γενικώς η ασφάλεια της χώρας δεν είναι
σχέδιο και πρόγραμμα μιας κυβερνητικής περιόδου ούτε
ακόμα και μιας γενιάς. Είναι μία διαρκής και συνεχής
επιδίωξης που δεν μπορεί να βασίζεται ΜΟΝΟ σε παρά-
γοντες και σχέσεις που έχουν σοβαρό ενδεχόμενο αλ-
λαγών και μεταβολών στη διάρκεια του χρόνου, αφού
στις διεθνείς σχέσεις αυτό που καθορίζει αποφάσεις
και στάσεις είναι το συμφέρον. Η ύπαρξη της αναγκαίας
και ικανής κλασικής Αμυντικής Ισχύος είναι η βάση πάνω
στην οποία προβάλλονται και γίνονται αποτελεσματικές
όλες οι συνιστώσες  της ήπιας ισχύος. Από μόνες τους
αναγκαίες είναι, ικανές δεν είναι. Εξ άλλου: «Ουδείς γαρ

ον φοβείται φιλεί» (Αριστοτέλης).

Εθνική ασφάλεια και Τουρκία
Γράφει ο

Ευάγ. Γεωργούσης

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

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι

Στο φύλλο της ΗτΑ «AYΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016»
δημοσιεύτηκε κείμενο συναδέλφου που αντιτίθεται

στην απονομή του τίτλου του επίτιμου Προέδρου στον
απελθόντα Πρόεδρο της ΕΑΑΑ.

Η αντίθεσή του μπορεί ίσως να είναι επιτρεπτή, αλλά
υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να επισημανθούν,
για να δούμε αν είναι και θεμιτή για την παρούσα πε-
ρίοδο.

Δεν θα ασχοληθώ με το έργο του απελθόντα Προ-
έδρου ή αν ήταν ή όχι σωστές οι απόψεις του για τη
σύνθεση του Δ.Σ. κλπ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου,
δεν γνωρίζω σε βάθος το θέμα και άλλωστε μπορεί
μόνος του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως το
έχει αποδείξει.

Το θέμα είναι ότι ο συνάδελφος στο άρθρο του ανα-
φέρεται κατ’ αρχάς στο δημόσιο αίσθημα των μελών
της ΕΑΑΑ, κάτι που σίγουρα δεν εκφράζει εμένα και
πολλούς άλλους συναδέλφους που γνωρίζω.

Επίσης αναφέρεται με εκφράσεις όπως «οργή και
αγανάκτηση στη συντριπτική πλειοψηφία των μελών
της ΕΑΑΑ» λες και έγινε κανένας ξεσηκωμός. Μπορώ
να σας διαβεβαιώσω ότι επειδή πηγαίνω τακτικά στη
Λέσχη της περιοχής μου δεν έγινε καμία τέτοια «φασαρία»
ή έστω συζήτηση για το ζήτημα αυτό, ίσα ίσα το
ζήτημα το πληροφορηθήκαμε από τη δημοσίευση του
συναδέλφου. Ίσως το θέμα αυτό να αφορά μόνο το
«κέντρο» που είχε και τη μεγαλύτερη «συνεργασία» με
τον τ. Πρόεδρο.  

Τίθεται ακόμα θέμα και για την «ενημέρωση» του κ.
Υπουργού, για τη βεβιασμένη απόφασή του κλπ. Δηλαδή
τα εν οίκω τα κάνουμε δημόσια, θίγοντας προσωπικό-
τητες, με σκοπό να πετύχουμε τί, την απόλυτη αξιο-
κρατία; Και πότε έγινε αυτό με όλους τους «Επίτιμους»
οποιουδήποτε Διοικητή Σχηματισμού, Α/ΑΤΑ ή Α/ΓΕΑ.
Αν ισχύσει αυτή η λογική θα τρώμε τις σάρκες μας.
Μήπως το ίδιο δεν θα έπρεπε να ίσχυε τότε και για την
απονομή των παρασήμων, ηθικές αμοιβές είναι και
αυτά, που όλοι μας τα παίρνουμε.

Γι’ αυτό και σαφώς το κείμενο αυτό, απευθυνόμενο
όχι προς στον τέως Πρόεδρο, αλλά προς στον κ.
Υπουργό, υπονομεύει την ενότητα των μελών και δη-
μιουργεί νέα ήθη για τυπικές διαδικασίες που ζούμε
συνεχώς στην ΠΑ, με την ανοχή όπως φαίνεται της
συντακτικής επιτροπής ή και του ΔΣ της ΕΑΑΑ.

Εκτιμώ ότι έπρεπε να παρθεί η απόφαση να μην δη-
μοσιεύσουν το κείμενο αυτό, ώστε να αποφύγουμε τις
«αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα
των μελών». Γιατί τι θα γίνει αν ο τ. Πρόεδρος απαντήσει;
Θα υποχρεωθεί η εφημερίδα να δημοσιεύσει την απάν-
τηση και θα ανοίξει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης.  

Τα προς δημοσίευση κείμενα θα πρέπει λοιπόν να
εναρμονίζονται και να συμβαδίζουν με τα αποφασιζόμενα

στην πρώτη συνεδρίασή του νέου ΔΣ που αναφέρει ότι
«έγινε πλήρως κατανοητό ότι υπάρχει η διάθεση για
αλλαγή σελίδας στην Ένωση... δεν πρέπει να επιτρέ-
ψουμε την συνέχεια κάθε κλίματος μισαλλοδοξίας
μεταξύ των μελών μας».

Τέλος δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι και ο τέως
Πρόεδρος στον απολογισμό του έργου του αναγνώρισε
ότι έκανε κάποια λάθη.

Πιστεύω ότι πρέπει να βλέπουμε μπροστά, να αφή-
σουμε το παρελθόν και να μείνουμε σε αυτά που ο
νέος Πρόεδρος της ΕΑΑΑ ανέφερε στην ομιλία παρα-
λαβής «πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα βρεθούμε
μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις, προ των οποίων
απαιτείται μία Ένωση συσπειρωμένη σε ένα σώμα. Σε
μία ένωση ατόμων που δεν επικρατεί η αγάπη, η
ομόνοια η αλληλεγγύη και η συσπείρωση των μελών
κανένας στόχος ή πρόγραμμα δράσης δεν είναι εφικτό
και οποιαδήποτε προσπάθεια συνθλίβεται από την επι-
κρατούσα κατάσταση. Οι έριδες και οι αντεγκλήσεις
δεν έχουν θέση μεταξύ μας».

Θέλω επίσης να πιστεύω ότι για την παρούσα χρονική
περίοδο, το υπόψη κείμενο γράφτηκε από κεκτημένη
ταχύτητα από τις παλιές αντεγκλήσεις και πως δεν
απηχεί τη συντακτική επιτροπή της ΗτΕ, ούτε βέβαια
το ΔΣ της Ένωσης και πως ο ίδιος ο συντάκτης, τον
οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά, θα το ξανασκεφτεί.  

Ας μείνουμε ενωμένοι προκειμένου να αντιμετωπί-
σουμε επιτυχημένα τα δύσκολα που μας επιφυλάσσονται!

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΙΣ «ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΙΣ»
Γραφει ο  

Θεόδωρος Πετριτσόπουλος

Υπτχος (Ι) ε.α. 
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ΑΡΘΡΑ

Μ
ε τη συνθήκη των Σεβρών που, υπογράφηκε
την 10η Αυγούστου 1920 στο ομώνυμο προ-
άστιο των Παρισίων από τη Βρετανία - Γαλλία

- Ιαπωνία - Ιταλία - Βέλγιο - Πολωνία - Πορτογαλία -
Ρουμανία - Αρμενία - Τα Βασίλεια των Κροατών -
Σέρβων Σλοβένων και φυσικά της Ελλάδας και της
Τουρκίας ( Σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος).

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχανε τα τέσσερα πέμπτα
των εδαφών της, στα οποία αναδύονταν  ανεξάρτητα
ή αυτόνομα Κράτη και περιοχές που, με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο, αποτίναζαν την Οθωμανική κυριαρχία ή
επικυριαρχία: Αίγυπτος - Αρμενία - Κουρδιστάν - Χετζάτζη
- Συρία - ΙΡΑΚ - Παλαιστίνη - Λίβανος.

Διασφαλιζόταν η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά
των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου, τα οποία κηρύσ-
σονταν ανοχύρωτα. Προστατεύονταν στο ακέραιον και
πλήρως τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Επί Ευρωπαϊκού εδάφους η Τουρκία διατηρούσε
μόνο την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, πάν-
τοτε όμως υπό την εποπτεία των συμμάχων που, είχαν
το πάνω χέρι και την τελευταία λέξη σε όλη τη Δι-
οίκησή της. Επίσης ρυθμίζονταν πλήθος άλλων
θεμάτων όπως: Συνοριακά - πολιτικά -  οικονομικά
- στρατιωτικά, όλα σχεδόν εις βάρος της Τουρ-
κίας.

Η Ελλάδα δεν πέτυχε όλες της τις επιδιώξεις.
Δεν τις δίδοντο η Βόρειος Ήπειρος, τα Δωδεκάνησα
(δόθηκαν στην Ιταλία), ούτε η Κωνσταντινούπολη
ή η Κύπρος (παρέμεινε Αγγλική κτήση). Η Χώρα
μας  πέτυχε την επικύρωση της κυριαρχίας της,
στη Δυτική  Θράκη (την είχε παραδώσει η Βουλγαρία
στους Συμμάχους με τη συνθήκη του Νεϊγύ το
1919) και έπαιρνε την Ανατολική Θράκη ως την
Τσατάλτζα (30 χλμ. από την Κωνσταντινούπουλη),
την Ίμβρο, την Τένεδο και τις λαγούσες. Επίσης
πέτυχε την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της,
επί των υπολοίπων Νήσων, του Αιγαίου και της
ανατέθηκε η Διοίκηση της Σμύρνης και της ενδο-
χώρας της, για πέντε χρόνια, μετά την παρέλευση
των οποίων, το τοπικό κοινοβούλιο που, θα ιδρυό-
ταν, θα μπορούσε αν το επιθυμούσε, να ζητήσει την
ένωση της περιοχής με την Ελλάδα, έχοντας τη δυνα-
τότητα διεξαγωγής γι’ αυτό δημοψηφίσματος, μεταξύ
του πληθυσμού.

Ευνοϊκότερο διακανονισμό δε θα μπορούσε να είχε
ελπίσει η Χώρα μας. Η επιτυχία του Βενιζέλου άγγιζε
τα όρια του Θριάμβου. Ο εμπνευσμένος όσο και ακατα-
πόνητος πολιτικός, ετοιμα-
ζόταν να επιστρέψει στην
Πατρίδα του έχοντας πραγ-
ματοποιήσει το όνειρό του
για την «Ελλάδα των δύο
Ηπείρων και των πέντε Θα-
λασσών».

Αλλά δύο μόλις ημέρες
μετά την υπογραφή της Συν-
θήκης των Σεβρών, ένα θλι-
βερό γεγονός ήρθε να προ-
καλέσει τον πρώτο τριγμό στο λαμπρό Ελληνικό οικο-
δόμημα το οποίο είχε ήδη αρχίσει να υψώνεται. Δύο
απότακτοι αξιωματικοί αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό
των Παρισίων (Λυών), από όπου αυτός θα ξεκινούσε
για το ταξίδι  της επιστροφής του στην Ελλάδα, η από-
πειρα απέτυχε και ο Βενιζέλος γλίτωσε με ελαφρά
τραύματα. Αλλά, η μεταστροφή της μοίρας, τόσο του
Βενιζέλου, όσο και ολόκληρου του Ελληνισμού φαίνεται
ότι είχε αρχίσει.

Στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, το κόμμα
του θριαμβευτή Βενιζέλου καταψηφίστηκε και ο
ίδιος, δεν εξελέγη ούτε καν βουλευτής και τούτο
διότι τότε επεκράτησε πέρα για πέρα η δημαγωγία
και ένας αχαλίνωτος λαϊκισμός με σύνθημα το «οί-
καδε». Επιστροφή των Στρατιωτών μας από τη Μικρά
Ασία. Η αντιβενιζελική παράταξη ανήλθε στην εξουσία
και ο Κωνσταντίνος επέτρεψε στην Ελλάδα και στο
Θρόνο ( ο Αλέξανδρος είχε πεθάνει πριν από ένα
μήνα). Με εύλογη τη βαθιά απογοήτευσή του, ο Βε-

νιζέλος εγκατέλειψε την πολιτική σκηνή και έφυγε αυ-
τοεξόριστος στο εξωτερικό.

Η Συνθήκη των Σεβρών σήμανε, τον κυριολεκτικό
διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατ’
επέκταση της σημερινής Τουρκίας. Την κρίσιμη όμως
αυτή ώρα ως Σωτήρας της Τουρκίας εμφανίστηκε ο φι-
λόδοξος ευφυής και αδίστακτος όμως αξιωματικός
Μουσταφά Κεμάλ ο επιλεγόμενος Ατατούρκ (πατέρας
των Τούρκων). Ο Κεμάλ κήρυξε  επανάσταση σχημάτισε
προσωρινή Κυβέρνηση στην Άγκυρα και δεν απεδέχθη
τη Συνθήκη των Σεβρών. Αργότερα κατάργησε το Σουλ-
τανάτο (χαλιφάτο) και ανακήρυξε την Τουρκική Δημο-
κρατία. Καταπιάστηκε αμέσως με την ανασυγκρότηση
του Τουρκικού Στρατού, θέτοντας ως πρώτιστο καθήκον
του, την εκδίωξη των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία,

πράγμα που κατάφερε (Αύγουστος 1922. Μικρασιατική
καταστροφή).

Η Συνθήκη της Λωζάνης ήταν συνθήκη ειρήνης που,
έθεσε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας. Υπογράφηκε
στη Λωζάνη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου από τη Βρε-
τανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Ρουμανία,
την ΕΣΣΔ, τα Βασίλεια των Κροατών, Σέρβων, Σλοβένων

και φυσικά την Ελλάδα και
την Τουρκία (ΚΕΜΑΛ) τη Χώρα
μας εκπροσώπησε ο Ελ. Βε-
νιζέλος και την Τουρκία ο Ισμέτ
Ινονού. Η Ελλάδα είχε προ-
σέλθει σαν ηττημένη. Είχε
υποστεί τη Μικρασιατική κα-
ταστροφή του 1922. Έτσι η
Συνθήκη που, υπογράφτηκε
εκεί αντιπροσώπευε, το μέγι-
στο των απαιτήσεων της Τουρ-
κίας και το ελάχιστο της Ελ-

λάδας που, παραιτήθηκε συγχρόνως απ’ όλα τα κέρδη
της Συνθήκης των Σεβρών.

Η Τουρκία ανέκτησε την Ανατολική Θράκη τα Νησιά
Ίμβρος - Τένεδος και Λαγούσες, την περιοχή της
Σμύρνης και της Διεθνοποιημένης Ζώνης των Στενών,
η οποία όμως θα έμενε αποστρατικοποιημένη και αντι-
κείμενο νέας διεθνούς διάσκεψης. Παρεχώρησε τα Δω-
δεκάνησα στην Ιταλία όπως προέβλεπε και η συνθήκη
των Σεβρών.

Σε αντάλλαγμα η Τουρκία, παραιτήθηκε από όλες
τις διεκδικήσεις, για τις παλιές περιοχές της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας εκτός των συνόρων της και εγγυήθηκε
τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε αυτήν (Τουρκία).

Η ανταλλαγή μειονοτήτων που, επακολούθησε, προ-
κάλεσε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. Μετακινή-
θηκαν από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη
στην Ελλάδα 1.650.000 Έλληνες και από την Ελλάδα
στην Τουρκία 670.000 Τούρκοι.

Μεταξύ των ανταλλάξιμων περιλαμβάνονται επίσης
οι Έλληνες του Πόντου, αλλά και Τουρκόφωνοι Έλληνες,
όπως Τουρκόφωνοι Πόντιοι και Καραμανλήδες καθώς
και Ελληνόφωνοι Μουσουλμάνοι όπως οι Βαλαάδες
της Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί με τους Έλληνες, πέρασε
στην Ελλάδα και αριθμός Αρμενίων και Συροχαλδαίων.
Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή  οι Έλληνες κάτοικοι
της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης (οι 125.000
κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, των Πριγκιποννήσων
και των περιχώρων οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι  πριν
από τις 30 Οκτωβρίου 1918) κα οι κάτοικοι της Ίμβρου

και της Τενέδου (6000) ενώ στην Ελλάδα παρέ-
μειναν 110.000 Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης.
Επίσης η Τουρκία απεμπόλησε πλήρως τα κυριαρχικά
της δικαιώματα επί της Κύπρου. Τον Οκτώβριο του
1915, η Βρετανία παραχωρούσε τότε την Κύπρο
στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση όμως να εγκα-
ταλείψει την ουδέτερη στάση της και να συνταχθεί
με τους Συμμάχους (ΑΝΤΑΝΤ). Η Ελληνική Κυβέρ-
νηση Ζαΐμη απέρριψε την πρόταση αυτή γιατί, ο
Γερμανόφιλος Βασιλιάς Κων/νος δεν ήθελε να πο-
λεμήσει ενάντια στους Γερμανούς (Διχασμός).

Σε ότι τώρα αφορά τις δηλώσεις του Ερντογάν
είναι η πρώτη φορά που, Αρχηγός Τουρκικού Κρά-
τους αμφισβητεί ευθέως τη σημασία της Συνθήκης
της Λωζάνης για τη Χώρα του. Διότι δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι, με τη Συνθήκη αυτή η Τουρκία, κα-
τοχύρωσε την ανεξαρτησία της και την εδαφικήν
ακεραιότητα που, είχε προηγουμένως υπονομεύσει
η Συνθήκη των Σεβρών (Διαμελισμός). Και είναι
τώρα αυτούς τους Κεμαλικούς που, θέλει να υπο-

νομεύσει, για καθαρά εσωτερικούς λόγους ο νέος
Σουλτάνος, για να ολοκληρώσει τα νεοθωμανικά του
οράματα. Ποιος  άλλος λοιπόν καλύτερος στόχος είναι
για να πλήξει ευθέως το θεμέλιο λίθο της Κεμαλικής
Τουρκίας που, αποτελεί η Συνθήκη της Λωζάνης;

Όλα αυτά δεν αναιρούν βεβαίως τις μόνιμες Τουρκικές
βλέψεις, στο Αιγαίο όπως καθημερινά εκδηλώνονται
στο χώρο αυτό (παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου
Χώρου  και υπερπτήσεις πάνω από Ελληνικά Νησιά),
αλλά δεν θα πρέπει συνεπώς, να ερμηνευθούν μόνον
κάτω απ’ αυτό το πρίσμα. Γι’ αυτό και η Πατρίδα μας,
θα πρέπει να αντιδρά με ιδιαίτερη προσοχή και υπευ-
θυνότητα, ώστε να αποφευχθεί μια ακόμη επικίνδυνη
κρίση στη σημερινή μάλιστα συγκυρία.

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα ως Χώρα που, δηλώνει
την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερη προσεκτική όχι μόνο στο να το επικαλείται
σταθερά, αλλά και να προσπαθεί  να το εφαρμόσει,
κιόλας ακολουθώντας τις ερμηνείες του που, ευθυ-
γραμμίζονται με το γράμμα του Διεθνούς Δικαίου που,
έχουν υιοθετηθεί, από τη Διεθνή πρακτική και αντανα-
κλώνται, στην πλούσια νομολογία των Διεθνών Δικα-
στηρίων που, κατά βάση τη δικαιώνουν σε όλα σχεδόν
τα σημεία τόσο στη Συνθήκη της Λωζάνης, όσο και στο
Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών του Μοντέγο Μπεϊ (Τζα-
μάικα) του 1982.

Από τη Συνθήκη των Σεβρών (1920) 
στη Συνθήκη της Λωζάνης (1923)

Από τον 
Μιχαήλ Γκρίλλα 

Σμήναρχο ε.α. 1ης ΣΥΔ

Με τις δηλώσεις του Ερντογάν

είναι η πρώτη φορά που, Αρχηγός

Τουρκικού Κράτους αμφισβητεί ευ-

θέως τη σημασία της Συνθήκης της

Λωζάνης για τη Χώρα του

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

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

ΕΑΑΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ)


