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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2016
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ.
08-11-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7/16
1.-Μετά από πολυετείς προσπάθειες του Συντονιστικού
Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων, έγινε
δεκτό από τον ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένο το αίτημα για
θέσπιση της Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου.
2.-Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε η ΠαΔ 9-11/2012 από
28-09-2016 του Α/ΓΕΕΘΑ με την οποία καθορίζεται
όπως ο εορτασμός της Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων
Δυνάμεων την 21 Νοεμβρίου.
3.-Με την εν λόγω ΠαΔ ορίζονται τα ακόλουθα:
α.-Ως Βετεράνοι νοούνται όσοι έλαβαν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις.
β.-Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει
τις παρακάτω δραστηριότητες:
(1).-Συμμετοχή των Προέδρων των τριών Ενώσεων
Αποστράτων καθώς και μικρής αντιπροσωπείας αποστράτων και Βετεράνων στην επίσημη Δοξολογία στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ 6-11-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH
Κατά τη διάρκεια των Αγίων Εορτών των
Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2017, η
Ένωση θα παραμείνει κλειστή από Πέμπτη
22 /12/2016 μέχρι και 8/1/2017

Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι η κοπή
βασιλόπιτας της ΕΑΑΑ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29-1-2017 και ώρα 12:00 στο ΚΕΔΑ/Ζ.

Επίσημος Εορτασμός
του Προστάτη της
Πολεμικής Αεροπορίας

Τ

ην Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στη
Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας
(Τατόι), ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη της
Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχάγγελου Μιχαήλ, παρουσία
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνου Καμμένου και
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ),
Αντιπτέραρχου (Ι) κ. Χρήστου Βαΐτση.
Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Γενικός Γραμματέας
της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Πρέσβης ε.τ κ. Γεώργιος Γεννηματάς, ως εκπρόσωπος της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο
Βουλευτής κ. Ιωάννης Δέδες,
ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής
Άμυνας, κ. Δημήτριος Βίτσας,
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Επικρατείας, κ. Νικόλαος
Σακελλαρίου, ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας, εκπρόσωποι των Αρχηγών
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), οι Αρχηγοί των Σωμάτων
Ασφαλείας (ΣΑ), η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, κα. Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, αντιπρο-

σωπείες Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών των ΕΔ και
των ΣΑ, επίτιμοι Αρχηγοί
ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ και Αντιπροσωπείες Ενώσεων
Αποστράτων, πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, αντιπροσωπείες
ξένων χωρών και τοπικές πολιτειακές Αρχές.
Στο πλαίσιο της εορτής του
Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι)
Χρήστος Βαΐτσης, κατέθεσε
στεφάνι την ίδια ημέρα στο
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, παρουσία της Ηγεσίας
της ΠΑ και αντιπροσωπειών
Αξιωματικών, Υπαξιωματικών,
της Σχολής Ικάρων, της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και Ενώσεων, Συλλόγων Αποστράτων και Πεσόντων Αεροπόρων.
Ακολουθεί (στη σελίδα 3) η Ημερήσια Διαταγή κ. Α/ΓΕΑ
για την Εορτή του Προστάτη της Π.Α

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΣΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ

Σ

τις 6-11-2016 τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων αεροπόρων από τον ΠΑΣΟΙΠΑ. Στην τελετή παρευρέθηκαν οκ. ΑΓΕΑ. Αντιπροσωπεία Αξιωματικών, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, εκπρόσωποι Συλλόγων και πλήθος κόσμου.
Διαβάστε ποίημα της Πρόεδρου του Συλλόγου κας Μιράντας
Παπασταύρου στη σελ.2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σ

τις 6-11-2016 τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο προς
τιμήν του Υπσγου Ευάγγελου Γιάνναρη του πρώτου
πεσόντα έλληνα Αεροπόρου ο οποίος έπεσε στις 3010-1940 σε αερομαχία με ιταλικά Α/ΦΗ στην περιοχή
της Βασιλειάδας Καστοριάς. Η διοργάνωση της όλης εκδήλωσης ανατέθηκε από την ΕΑΑΑ στο παράρτημα της
Λάρισας. Η ΕΑΑΑ συμμετείχε με 50 μέλη της και με εκπροσώπους από
το
Δ.Σ./ΕΑΑΑ
τους, Ασμχο ε.α
Ιωάννη Κρανιά
Δντα Σύμβουλο
και Σμχους Πίερρο
Πλατάνα, Αθανάσιο Πάνο και Δημήτριο Κοντοβά.

Κρατήσεις Υγειονομικής Περίθαλψης
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 και την εγκύκλιο αριθμ. Φ. 10070/οικ.23637 /977/8-8-2016
της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήδη από τη σύνταξη
μηνός Οκτωβρίου 2016, η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (σε ποσοστό 6%), υπολογίζεται
στο καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης
αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν

στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)
και στις μειώσεις που έγιναν με βάση τις διατάξεις του ν.4024/2011, ν.4051/2012 και
ν.4093/2012 και πριν από τον υπολογισμό του
φόρου.
Επιπρόσθετα σας πληροφορούμε ότι τους
αμέσως επόμενους μήνες, θα επιστραφούν
αναδρομικά τα τυχόν επιπλέον παρακρατηθέντα
από 1-7-2016 ημερομηνία ισχύος του άρθρου
44 του ν.4387/2016.

Στην τελετή παρευρέθηκαν,
ο Δήμαρχος Καστοριάς, Βουλευτές, – εκπρόσωποι του
ΑΤΑ, του Στρατού Ξηράς και
Σωμάτων Ασφαλείας, των τοπικών Αρχών και της περιφέρειας καθώς και πλήθος κόσμου.
Εκ μέρους της ΕΑΑΑ στεφάνι κατέθεσε ο Σμχος ε.α
Πίερρος Πλατάνας και εκ μέρους του παρατήματος Λάρισας ο πρόεδρος του Σγος
ε.α Κωνσταντίνος Λιούτας. Σύντομο χαιρετισμό εκφώνησε
ο Δνων Σύμβουλος ενώ την τιμητική ομιλία της εκδήλωσης
εκφώνησε ο Πρόεδρος του Παρατήματος Λάρισας Σγος
ε.α Κωνσταντίνος Λιούτας.(Σελ.4)

Ομαδικό
πρόγραμμα
Υγείας σελ. 9
Ygeia Care

Ελληνοτουρκικές
Διαφορές στο Αιγαίο
και άλλα τινά…
σελ.16

HτΑ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr
EKΔΟΤΗΣ
Σπυρίδων Καβούρης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν. Βούλγαρης, Σγος ε.α.
press@eaaa.gr
6983522599 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός (ΥΟΚ)
logistirio@eaaa.gr
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333
Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459
Τηλ. Λέσχης: 2310-261321
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 2
Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323
e-mail: eaaapreveza@gmail.com
Χαλκίδας
Τσιριγώτη 7 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-24623
Fax: 22210-75666
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε στις
25/10/2016 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 7/11/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ δεν είναι αρκετό...
Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνοδοιπόροι, ως αποχωρών Πρόεδρος του Συνδ.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ., θα ήταν πολύ μεγάλη
μου παράλειψη, εάν δεν σας ευχαριστούσα
θερμά και εγκάρδια, για την αγαστή
μας συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για την εμπιστοσύνη
που δείξατε στο πρόσωπό και τις
γνώσεις μου, τιμώντας ουσιαστικά
εκτός από εμένα και τον επιστημονικό Σύλλογο που εκπροσωπούσα.
Θα επιθυμούσα επίσης να σας
εκφράσω & την ευλογία που αισθάνθηκα πολλάκις, όντας συμ-

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών
Μισθοδοσίας 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΜΑΪΟΣ 2017
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

4 Ιανουαρίου 2017
3 Φεβρουαρίου 2017
3 Μαρτίου 2017
5 Απριλίου 2017
4 Μαϊου 2017
6 Ιουνίου 2017
5 Ιουλίου 2017
3 Αυγούστου 2017
5 Σεπτεμβρίου 2017
4 Οκτωβρίου 2017
3 Νοεμβρίου 2017
5 Δεκεμβρίου 2017

Aσμχος(Ο) Δόντσιος Παρθένιος Γενικός
Δντής ΜΤΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Υπσγος(ΑΠΗ/Υ) Λεμπέση Στυλιανή

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ, ΠΑΝΤΑ ΔΥΝΑΤΟΙ &
ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ...
Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Απερχόμενος Πρόεδρος ΣΑ/ΣΣΑΣ
τ. Οικονομικός Σύμβουλος
Συντονιστικού Ε.Α.Α.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΙΡ
Σας πληροφορούμε ότι στις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου 2016 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο σύλλογο μας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
α. Ασμχος ε.α Ιωάννης Κρανιάς ..........................................Πρόεδρος
β. Σμχος ε.α Ιωάννης Δαλέζιος ..........................................Αντιπρόεδρος
γ. Ανθσγός ε.α Ξενοφών Γκουγκουλής ...............................Γραμματέας
δ. Επγός ε.α. Γεώργιος Τσακαλoμάτης...............................Ταμίας
Ε. Σμχος ε.α. Ευστάθιος Μωυσιάδης ..................................Μέλος
Στ. Επγός ε.α Θεμιστοκλής Πιερουτσάκος ..........................Μέλος
ζ . Σγός ε.α Δημήτριος Κόντος ............................................Μέλος
Ο Σμήναρχος ε.α. Απόστολος Εμμανουήλ θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος των Δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου
Για τις γιορτές που έρχονται το νέο διοικητικό συμβούλιο ΣΑΙΡ εύχεται ολόψυχα
στους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων της ΠΑ καλά Χριστούγεννα, υγεία, ευτυχία
και κάθε προκοπή για το νέο έτος 2017 .

Ηγεμόνες των καρδιών μας
Της γης οι δυνάστες οι μεγάλοι,
πολέμους ετοιμάζουνε και πάλι,
για ν’ αρπάξουνε των λαών τους τόπους,
χωρίς να νοιάζονται αν θα προκαλέσουν εγκλήματα και φόνους,
ώστε το δίκιο των αδύναμων να το κατασπαράξουν οι δυνατοί
λεηλατώντας των λαών το βιός, οι άπληστοι αυτοί.
Και σκάβουν της ανθρωπότητας το μνήμα
μόνο και μόνο για να κερδίζουν χρήμα.
Αυτή λοιπόν την απάνθρωπη εποχή,
που εχθροί και δήθεν φίλοι μας επιτίθενται με αναίδεια περισσή,
λείπετε εσείς που ‘χατε τάξει στη ζωή
να είστε της Πατρίδας μας άγρυπνοι φρουροί.
Σεις, που από μικρά παιδιά αποφασίσατε προστάτες
να γίνεται στην κοινωνία
και πήρατε στα χέρια σας της ζωής σας τα ηνία,
και επιβραβεύθηκαν οι καλές σας προθέσεις
αφού εργασθήκατε εντατικά για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις.
Όταν δε κάματε πραγματικότητα το όνειρό σας το σημαντικό
και άρχισε το ταξίδι σας προς την Ιθάκη
το περιπετειώδες και συναρπαστικό,
να γίνετε της Πατρίδας σας οι υπερασπιστές
εκπαιδευόμενοι σκληρά ως γνήσιοι αγωνιστές,
καθημερινά στις ουράνιες σκοπίες ανεβασμένοι,
βρεθήκατε κάποια στιγμή στου χάρου τις δαγκάνες εγκλωβισμένοι.
Σεις, αγαπημένοι Πεσόντες Αεροπόροι, σταυροφόροι των αιθέρων μας,
τώρα που υφίσταται η χώρα μας μέγιστη αδικία από χέρια εταίρων μας,
τώρα που βέβηλοι ισχυροί της γης και δήθεν φίλοι
προσπαθούν να μας λεηλατήσουν και η ψυχή μας

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές
και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις,
οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα,
σε ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και
συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν
την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

πορευόμενος μαζί σας, δικεδικώντας από
κοινού την “καλύτερη ημέρα” για τον Στρατιωτικό Συνάδελφο ΜΑΣ, αλλά και τους μαθητές των παραγωγικών μας Σχολών....

έχει φθάσει στα χείλη,
σας έχουμε ανάγκη περισσότερη και οι οικογένειές σας και η Πατρίδα
αφού κοντεύουμε να χάσουμε πια κάθε φως και κάθε ελπίδα.
Τώρα πιο πολύ από ποτέ σας θέλαμε εδώ κοντά μας
και εμείς και η Πατρίδα και τα παιδιά μας,
θέλαμε την παρουσία σας σ’ αυτή την άδικη κοινωνία
να νιώσουμε κοντά σας λίγη ασφάλεια, λίγη προστασία,
τώρα που προσπαθούν σ’ ανθρώπινα θεριά να μας ρίξουν
και κανένας δεν μας δίνει χέρια από την κόλαση να μας τραβήξουν.
Προσωρινοί είμαστε όλοι σ’ αυτή τη γη
αλλά σημασία έχει τι αχνάρι αφήνει ο καθ’ ένας στης ζωής τη διαδρομή.
Εσείς χαράξατε με ηρωϊσμό πάνω στη γη το πέρασμά σας
και θα ‘ναι παράδειγμα για τους νέους τα άξια βήματά σας.
Γι’ αυτό είναι τόσο άδικο που φύγατε στης νιότης σας το άνθος
προσφέροντας στην Πατρίδα υπεράσπιση με τόσο πάθος!!
Άραγε, οι θρήνοι μας για την απώλειά σας φτάνουνε στον Άδη;
Της χώρας μας φρουροί, σας πρέπει μόνον φως και όχι το σκοτάδι,
γιατί είχατε ψυχή εμφορούμενη από φιλοπατρία
και την καρδιά του Διγενή με μέγιστη ανδρεία
αλλά ο χάρος βιάστηκε να σας πάρει κι ας είχατε ατσάλινα φτερά
και έμειναν χωρίς πατεράδες τα παιδιά σας σχεδόν από μωρά.
Είθε τώρα ο Θεός να σας έχει σιμά του, ηγήτορες των ψυχών μας,
γιατί σας πρέπει αυτή η τιμή ηγεμόνες των καρδιών μας
αφού προσφέρατε τη ζωή σας την τόσο σημαντική
στου καθήκοντος το βωμό με γενναιότητα περισσή.
Είναι σίγουρο πως δεν έχει πεθάνει η ψυχή σας η Ελληνική
μέσα σε όλων μας τις καρδιές ΑΙΩΝΙΑ θα ζει.
Μ. Παπασταύρου
Πρόεδρος ΠΑΣΟΙΠΑ

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες
ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην
εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι τις 5
εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η οποία
εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί
το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι
συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά
η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση
αποφασίζει το Δ.Σ.. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού ΓΕΑ για την Εορτή του Προστάτη της ΠΑ
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των
Παραγωγικών Σχολών, Σμηνίτες και πολιτικό
προσωπικό
Τιμούμε σήμερα, με τη μεγαλοπρέπεια που
αρμόζει, τον Προστάτη μας Αρχάγγελο Μιχαήλ
και του ζητούμε ταπεινά, εμείς που έχουμε
την υψίστη τιμή και ευθύνη να υπηρετούμε
την αεροπορική ιδέα, να μας καθοδηγεί στο
έργο μας. Να μας καθοδηγεί στον αέρα, μέσα
στα πιλοτήρια των αεροσκαφών, αλλά και
στο έδαφος, στις πίστες των αεροσκαφών,
στα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης, στις
απομακρυσμένες κορυφές των Μονάδων Ραντάρ, στα υπόγεια κέντρα +ιοίκησης και Ελέγχου, αλλά και σε κάθε σημείο όπου υπάρχει
δραστηριότητα και παραγωγή έργου για την
εκτέλεση της αποστολής μας.
Στο εορταστικό αυτό κλίμα της ημέρας αναλογιζόμαστε την παρούσα χρονική περίοδο,
ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τη
σπουδαιότητα της αποστολής και τον καθοριστικό ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στην διαμόρφωση της εθνικής ισχύος της χώρας, σε στρατιωτικό,
διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο και παράλληλα την
υψηλή ευθύνη που μας αναλογεί.
Σήμερα πολύ περισσότερο από ότι στο πρόσφατο
παρελθόν, η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στη δίνη μιας δημοσιονομικής κρίσης, αλλά και σε ένα ρευστό, παράξενο
και εν πολλοίς απρόβλεπτο γεωπολιτικό περιβάλλον,
στο οποίο ακούγονται φωνές χωρίς ίχνος λογικής, αντίθετες σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, περί αμφισβήτησης ακόμη και εδαφών της πατρίδας μας.
Εδάφη που από τα βάθη των αιώνων ακτινοβολούν
την αδιαμφισβήτητη ελληνική κυριότητα, τον απαράμιλλο
ελληνικό πολιτισμό και το πνεύμα των προγόνων μας.
Στη δοκιμασία ετούτη και σε απάντηση σ’ αυτές τις
άναρθρες, αλλά και «άηχες» για τα ώτα της διεθνούς
έννομης τάξης κραυγές, η ΠΑ, με τη διαρκή, μεθοδική,
επίμονη και αποτελεσματική προσπάθεια των στελεχών
της, φωνάζει ένα βροντερό παρόν. Προτάσσει με αποφασιστικότητα τις δυνάμεις της και τολμά, μέσα από
τη φλόγα που πυρώνει τις καρδιές των ανθρώπων που
την υπηρετούν, να χαράξει το μέλλον με έμπνευση,
αισιοδοξία, δημιουργικότητα και όραμα.
Εμπνεόμενοι από το ηρωικό και ένδοξο παρελθόν
του Όπλου, όλους αυτούς τους Αεροπόρους που διαχρονικά εργάσθηκαν και προσέφεραν ακόμη και τη ζωή
τους στη πατρίδα για να δημιουργήσουν το σημερινό
οικοδόμημα της ΠΑ, κάνουμε καθημερινά αισθητή τη
μαχητική και κυρίαρχη παρουσία μας σε κάθε γωνιά
του ελληνικού ουρανού και προτάσσουμε σε κάθε
άφρονα επίδοξο αμφισβητία της εθνικής μας κυριαρχίας,
την ποιότητα της αεροπορικής μας ισχύος, ως κύριο

Ωδή
στον Αρχάγγελο Μιχαήλ
Απ' του φωτός τη διάθλαση πρίσμα ορατό
Άγιε Αρχάγγελε, της πτητικής ενοράσεως Άρχων,
διαχρονική των Αεροπόρων ελπίδα,
με ορμή διασχίζεις ορίζοντες κάλλους ανέγγιχτου
μέσ' στη αιθέρινη φωτοχυσία του σύμπαντος.
Άγιε Αρχάγγελε Μιχαήλ, σαν ουράνια πυξίδα,
είσαι πάντοτε Εσύ οδηγός και προστάτης
των ηρώων και νου και ψυχής,
ουρανόπεμπτη ασπίδα!
Μ' ανοιγμένα φτερά στην αιωνιότητα φτάνεις
με πνοή Θεϊκή, με ανάταση πνεύματος,
είσαι Εσύ, πάντα Εσύ στο αεροπλάνο η ισχύς!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Μαριάννα Μώρου Μπανιά
Τακτικό μέλος της Α.ΑΚ.Ε.

μέσον αποτροπής. Ισχύς που δεν αποτελείται μόνο
από οπλικά συστήματα και μέσα που με εξαιρετικές
θυσίες μας παρέχει η πολιτεία και ο ελληνικός λαός,
αλλά με υψηλού επιπέδου έμψυχο δυναμικό. Ανθρώπους,
που πέραν της άριστης επαγγελματικής κατάρτισης,
διαθέτουν αρετή και τόλμη, υπηρετώντας αξίες και
υψηλά ιδανικά, που έχουν ως επίκεντρο την αγάπη και
αφοσίωση προς τη πατρίδα και προς τους συμπολίτες
μας.
Για τον σκοπό αυτό, πετάμε πάνω από κάθε απομακρυσμένη γωνιά της πατρίδας, για να εντοπίσουμε και
να διασώσουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Συμμετέχουμε καθοριστικά στο έργο της Αεροπυρόσβεσης, πετώντας μέσα στη φωτιά για να σώσουμε
ζωές, περιουσίες και τον εθνικό μας πλούτο. Μεταφέρουμε ασθενείς και μοσχεύματα, προσφέροντας το
πολυτιμότερο αγαθό όλων, την ίδια τη ζωή. Τέλος,
ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών και τις υποδείξεις της Πολιτείας, η ΠΑ συμμετέχει συντεταγμένα,
ενεργά και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του Προσφυγικού και Μεταναστευτικού ζητήματος.
Το ομολογουμένως πολυσχιδές έργο της ΠΑ, γίνεται
πραγματικότητα αντιληπτή στον κάθε Έλληνα πολίτη,
που μας περιβάλλει με απεριόριστη εμπιστοσύνη και
αγάπη, χάριν της σκληρής προσπάθειας του καθενός
εκ των στελεχών της, που αποτελούν το πλέον στρατηγικό και πολύτιμο όπλο της.
Των ανθρώπων αυτών, των συναδέλφων, φίλων και
συμπολεμιστών που έχω την τιμή να ηγούμαι. Σ’ αυτούς
που με τη σημερινή διαταγή απευθύνομαι, μέσα στο
κλίμα εορτασμού που η ημέρα επιβάλλει και τους
οποίους καλώ να κοιτάξουν με σεβασμό στο παρελθόν,
ενωμένοι, με αισιοδοξία και οπλισμένοι με τη δύναμη
που χαρακτηρίζει τον Έλληνα αεροπόρο, να αποτελέσουν το πρότυπο για την ελληνική κοινωνία. Γνωρίζωbτα
προβλήματα και τις δυσκολίες που όλοι εμείς και οι οικογένειες μας αντιμετωπίζουμε και στο πλαίσιο της
ανακήρυξης του 2016 έτος μέριμνας προσωπικού προσπαθούμε με τη στήριξη της πολιτικής μας ηγεσίας, με
διάφορες δράσεις να στηρίξουμε την αεροπορική οικογένεια. Την παρούσα όμως περίοδο τα κελεύσματα
της ιστορίας είναι διαφορετικά. Ας αφήσουμε στην
άκρη τις δυσκολίες και ας υπερβούμε τους εαυτούς
μας. Εργαζόμενοι με πείσμα, οξυδέρκεια και ενθουσιασμό,
ας αναλογισθούμε Åsτι περισσότερο μπορούμε να προσφέρουμε στην ΠΑ και στην πατρίδαÅt. Αν δεν το
κάνουμε εμείς, τότε ποιός; Είναι ίσως η στιγμή που η
πατρίδα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Σας βεβαιώ ότι όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη της ΠΑ,
από τον πρώτο έως τον τελευταίο, θα συνεχίσουμε
τον καθημερινό μας αγώνα για την εκτέλεση της αποστολής και επιθυμώ εξ’ ονόματός τους να σας υποσχεθώ
ότι ο προσωπικός μας αυτός αγώνας υπέρβασης του
εαυτού στο βωμό του καθήκοντος, θα ενταθεί ακόμη
περισσότερο.

Γυναίκες και Άνδρες της ΠΑ
Με βαθύ αίσθημα τιμής θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα εκείνα που κάνετε για την ΠΑ
και την πατρίδα. Να ευχαριστήσω επίσης και
να υποκλιθώ στις οικογένειες που σας στηρίζουν
με υπομονή και καρτερία στο ιδιαίτερα απαιτητικό έργο σας.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος για εσάς.
Συνεχίστε τον όμορφο αγώνα προσφοράς προς
στην πατρίδα και τον συνάνθρωπο με αυταπάρνησηn και πείσμα, στοχεύοντας την αριστεία
και μόνον, έχοντας ως οδηγό τη φράση του
Νίκου Καζαντζάκη:
«Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν.
Ο άνθρωπος αντέχει»
Ως δείγμα τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς αυτής, αλλά και εμπιστοσύνης στην
επιτυχία του αγώνα που δεσμευθήκαμε να
δώσουμε, εδώ στο λίκνο της αεροπορικής
ιδέας, επιθυμώ να αφιερώσω τις εκδηλώσεις
του φετινού εορτασμού στις οικογένειες και
το προσωπικό της ΠΑ.
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης
Αρχηγός

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ.
08-11-2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7/16
Συνέχεια από τη σελίδα 1
(2).-Κατά την εκφώνηση το πανηγυρικού, μετά την
δοξολογία, να γίνεται μνεία στην Ημέρα του Αποστράτου/Βετεράνου.
(3).-Κατάθεση στεφάνου στο Μ.Α.Σ. από τον Πρόεδρο
του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων
Αποστράτων και από εκπρόσωπο των Βετεράνων.
(4).-Αναφορικά με τον εορτασμό στην λοιπή Χώρα,
στις αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα γίνουν σε πόλεις
όπου υπάρχουν Παραρτήματα των Ενώσεων, θα
υπάρχει συμμετοχή αποστράτων και Βετεράνων στην
επίσημη δοξολογία και κατάθεση στεφάνου με ευθύνη
της Περιφέρειας και του εκάστοτε ΑΔΦ.
4.-Πέραν των ανωτέρω προβλέπεται όπως με μέριμνα του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων λάβει χώρα στο Πολεμικό Μουσείο
Αθηνών πανηγυρική εκδήλωση με ομιλία, έκθεση
έργων τέχνης, λογοτεχνίας αποστράτων και Βετεράνων.
5.-Επειδή ο χρόνος προετοιμασίας για την εκδήλωση
στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών την 21-11-2016 δεν
επαρκεί, η εκδήλωση αυτή θα αρχίσει να εφαρμόζεται
από την 21-11-2017.
6.-Αναφορικά με τις εκδηλώσεις εκτός Αθηνών , η
συμμετοχή και η κατάθεση στεφάνου, σε πόλεις όπου
υπάρχουν Παραρτήματα πέραν της μίας Ένωσης Αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) θα γίνεται με συνεννόηση
των Παραρτημάτων όλων των Ενώσεων.
Υποστράτηγος ε.α. Ε.Δανιάς - Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Συνταγματάρχης ε.α. Ν.Καίσαρης - Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.Γρ.Γεωργακόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης - Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς
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E ΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΣΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Χαιρετισμός του Δντος Συμβούλου της ΕΑΑΑ Ασμχου ε.α.
Ιωάννου κρανιά στην εκδήλωση προς τιμή του πρώτου πεσόντα
Αξιωματικού του ΒΠΠ, Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη, στη
Βασιλειάδα Καστοριάς.
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι βουλευτές
Κύριε αντιπεριφερειάρχη
Κύριε ταξίαρχε εκπρόσωπε του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας.
Κυρίες και κύριοι
Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα τιμής και μνήμης προς τον
ήρωα Αεροπόρο Ευάγγελο Γιάνναρη και ημέρα περισυλλογής
για τα συμβαίνοντα στη χώρα μας.
Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου η Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία διαθέτοντας 77 αεροσκάφη κλήθηκε να
αντιμετωπίσει την Ιταλική αεροπορία που αριθμούσε 463 σύγχρονα αεροσκάφη. Η απαράμιλλη αυτοθυσία και ο ηρωισμός
των πληρωμάτων αέρος άλλα και ο υπερβολικός ζήλος του
προσωπικού εδάφους που υπερέβαλαν εαυτούς για να διατηρήσουν σε υψηλό βαθμό τη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών
ανέτρεψε τη συντριπτική υπεροχή της Ιταλικής Αεροπορίας.
Ο Γιάνναρης με τη ζωή του αλλά και με το ηρωικό του

θάνατο έρχεται να διδάξει στις νεότερες γενιές τις αρχές και
τις αξίες του Ελληνισμού. Μας διδάσκει τη φιλοπατρία, την
αυτοθυσία, τον αλτρουισμό, την αυταπάρνηση και την αξία
της φίλιας. Όταν το πρωί της 30ης Οκτώβριου 1940 ανακοινώθηκε
το πρόγραμμα των πολεμικών αποστολών του 2ου ανεξάρτητου
Σμήνους παρατηρήσεως ο Γιάνναρης διαπίστωσε ότι ο ίδιος
δεν είχε προγραμματιστεί για τις πολεμικές αποστολές της
ημέρας αυτής αλλά αντίθετα είχε προγραμματιστεί φίλος του
που είχε φθάσει αργά τη νύκτα στο Σμήνος και που ήταν
άυπνος και κουρασμένος. Πιστός στην φιλία και στο καθήκον

παρουσιάζεται άμεσα στο Διοικητή του Σμήνους του και προσφέρθηκε οικιοθελώς να τον αντικαταστήσει. Δεν σκέφτηκε
ούτε στιγμή ότι η μάχη που θα έδινε θα ήταν άνιση καθόσον
θα αντιμετώπιζε περισσότερα ιταλικά αεροσκάφη. Δεν σκέφτηκε
ότι οι αποστολές αυτές σύμφωνα με τη λογική ήσαν αποστολές
αυτοκτονίας .Δεν σκέφτηκε ότι η πτήση αυτή μπορεί να ήταν η
τελευταία του όπως και έγινε. Όμως καμία σκέψη δεν μπορεί
είναι πάνω από την αγάπη για τη πατρίδα. Πιστός στο καθήκον
αψηφά το κίνδυνο βάζοντας πάνω από όλα την πατρίδα και η
μόνη σκέψη που κυριαρχούσε στο μυαλό του ήταν ότι έπρεπε
να την υπερασπιστεί που κινδύνευε.
Με αυτά τα ιδανικά μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε και σύμφωνα
με αυτά ενήργησε και έγινε ο πρώτος ήρωας της Ελληνικής
Αεροπορίας, που θυσιάστηκε στο βωμό του πολέμου αυτού.
Ο Γιάνναρης κατέχει τιμητικά την πρώτη θέση στο Πάνθεο των
ηρωικών νεκρών Αξιωματικών του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δίκαια η πατρίδα μας τον τίμησε με τον Σταυρό του Ιπταμένου
με το Βασιλικό Διάταγμα 20-2-41.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του Υποσμηναγού Ευάγγελου
Γιάνναρη, αλλά και όλων των πεσόντων αεροπόρων, που θυσιάστηκαν μέχρι σήμερα.

Τιμητική ομιλία του Προέδρου του Παραρτήματος της ΕΑΑΑ/Λάρισας Σγου Κωνσταντίνου Λιούτα

Η

απόδοση τιμής για τις μεγάλες αγωνιστικές στιγμές της
ιστορίας και για τους επώνυμους και τους ανώνυμους
πρωταγωνιστές της, αποτελεί αναμφίβολα επιτακτικό
χρέος. Και για λαούς ιστορικούς σαν το δικό μας, που διαχρονικά
περνά στιγμές εθνικής δοκιμασίας και αντιμετωπίζει κινδύνους,
αυτό το χρέος αποτελεί μια κορυφαία αναγκαιότητα.
Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης και ανυπόκριτου δέους
προσήλθαμε ευλαβικά σήμερα εδώ στην Βασιλειάδα Καστοριάς
για να αποδώσουμε τις ελάχιστες οφειλόμενες τιμές προς τον
Υπσγο Ευάγγελο Γιάνναρη, πρώτο πεσόντα Αεροπόρο του
1940.
30η Οκτωβρίου 1940. Ξημέρωνε η τρίτη ημέρα του πολέμου,
και το 2ο ανεξάρτητο Σμήνος παρατηρήσεως της 3ης Μοίρας
Στρατιωτικής Συνεργασίας, είχε προγραμματίσει αποστολές
στην περιοχή της Καστοριάς, από το βοηθητικό αεροδρόμιο
της Κούκλαινας Βέροιας με αεροπλάνα HENCHEL 126.
Μετά την προετοιμασία των πληρωμάτων του 2ου σμήνους,
απογειώθηκαν δύο αεροπλάνα σε σχηματισμό για αποστολή
επιθετικής αναγνώρισης, πάνω από το μέτωπο, του τομέα της
Πίνδου. Το πλήρωμα του πρώτου αεροπλάνου αποτελούσαν:
Ο υποσμηναγός παρατηρητής Ευάγγελος Γιάνναρης και ο χειριστής Αρχισμηνίας Λεωνίδας Τσάντας. Το πλήρωμα του
δευτέρου αεροπλάνου αποτελούσαν ο υποσμηναγός χειριστής
Λάζαρος Παπαμιχαήλ και ο παρατηρητής Επισμηνίας, Κωνσταντίνος Γεμενετζής.
Η εκτέλεση της αποστολής, όπως αυτή είχε καθορισθεί, κατέστη αδύνατη, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, γι’ αυτό
τα δύο αεροπλάνα άλλαξαν πορεία και σχέδιο και κατευθύνθηκαν
προς την περιοχή της Κορυτσάς, με σκοπό να βομβαρδίσουν
το αεροδρόμιό της, που φιλοξενούσε Ιταλικά μαχητικά αεροπλάνα.
Την ίδια ώρα, ιταλικός σχηματισμός, 5 καταδιωκτικών FIAT
CR-42 εντόπισε τα δυο ελληνικά αεροπλάνα τα οποία δέχτηκαν
παρατεταμένα πυρά από τον ιταλικό σχηματισμό. Στην αερομαχία
που ακολούθησε τα ελληνικά αεροπλάνα ανταπέδωσαν τα
πυρά, προξενώντας σοβαρές ζημιές στα εχθρικά αεροπλάνα.
Καθώς όμως η δύναμη πυρός του ιταλικού σχηματισμού,
ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη από αυτή των Ελληνικών, ένας
Ιταλός διώκτης, κατόρθωσε να διατρήσει τον κινητήρα του ελληνικού αεροπλάνου του Γιάνναρη, το οποίο πραγματοποίησε
αναγκαστική προσγείωση, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του
χωριού Βασιλειάδας, ΒΑ της Καστοριάς.
Αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση του πρώτου αεροπλάνου, ο τραυματισμένος χειριστής Αρχισμηνίας, Λεωνίδας
Τσάντας αντιλήφθηκε ότι τα πυρά των εχθρικών πολυβόλων
είχαν τραυματίσει θανάσιμα τον Υποσμηναγό Ευάγγελο Γιάνναρη.
Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων κατοίκων της Βασιλειάδας
νεαροί τότε του χωριού, έτρεξαν για να βοηθήσουν βγάζοντας
τον Γιάνναρη και βαριά τραυματισμένο τον Τσάντα, τους οποίους
και φρόντισαν να μεταφέρουν στο Νοσοκομείο της Καστοριάς.
Το δεύτερο ελληνικό αεροπλάνο διάτρητο από τα εχθρικά
βλήματα, άρχισε να εκτελεί ελιγμούς αποφυγής, με αποτέλεσμα
να εγκλωβιστεί λόγω χαμηλής νέφωσης μέσα στους ορεινούς
όγκους, να συντριβεί στο όρος Σμόλικα κοντά στη Σαμαρίνα,
και να φονευθούν ο Υποσμηναγός Λάζαρος Παπαμηχαήλ και ο
Επισμηνίας Κωνσταντίνος Γεμενετζής. Οι νεκροί της πρώτης
ημέρας των επιχειρήσεων της Ελληνικής Αεροπορίας έφθασαν
τους τρεις.
Η Ελληνική Ιστορία κατέγραψε στις χρυσές σελίδες της το
κατόρθωμα του Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη όπως και
λίγες μέρες αργότερα στις 2 Νοεμβρίου του 1940 κατέταξε και
το κατόρθωμα του Ανθυποσμηναγού Μαρίνου Μητραλέξη,
που «ροκάνισε» με την προπέλα του αεροπλάνου του PZL, το
ιταλικό τρικινητήριο βομβαρδιστικό όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά

του.
Ο Ευάγγελος Γιάνναρης στη σύντομη ζωή του, ακολούθησε
την οδό της θυσίας και της απόλυτης προσήλωσης προς το
καθήκον. Οι ηρωικές πράξεις, γιγαντώνουν τους εκλεκτούς του
Ελληνισμού. Στη συνείδηση των νέων, μετατρέπονται σε
άπιαστα σύμβολα. Αυτό είναι σήμερα για όλους μας ο Ευάγγελος
Γιάνναρης. Σύμβολο υπέρτατης θυσίας και μεγαλοσύνης.
Η εμπλοκή της Ελλάδος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και
η καθυστέρηση που προκάλεσαν στους Γερμανούς να επεκταθούν ανατολικότερα, πριν τους προλάβει ο βαρύς χειμώνας
του 1940, έχει αποδειχθεί ιστορικά πως συντέλεσε αποφασιστικά
στην αποδυνάμωση των σχεδίων του Άξονα. «Μην ξεχνάτε ότι
η Ελλάδα πολεμά για τη μοίρα του κόσμου» έγραψαν σ’ ένα
μανιφέστο τους οι λογοτέχνες μας το 1940, κι αυτήν την αντίσταση των Ελλήνων χαιρέτισαν με σεβασμό ηγέτες και πνευματικές προσωπικότητες απ’ όλες οι γωνιές του πλανήτη.
Δίκαια και εύλογα ο Άγγλος συγγραφέας Κόμπτον Μάκενζυ
στο έργο του «Άνεμος Ελευθερίας» έγραψε:
«Σε μια κορυφή της Πίνδου, ας υψωθεί τεράστιος ναός
Δωρικού ρυθμού, ο οποίος να είναι ανοικτός στους τέσσερις
ανέμους και του οποίου η στέγη θα καλύψει τα οστά του
Έλληνα Άγνωστου Στρατιώτη που άφησε την τελευταία του
πνοή στα χιόνια της Αλβανίας μαχόμενος για την ελευθερία και
την ακεραιότητα της πατρίδας του. Η αύρα των γύρω βουνών
του ναού ας συγκεντρώνει πάντοτε σε μια ατέλειωτη παρέλαση
τη θεωρία των απανταχού ηρώων: Άγγλων, Αμερικανών, Πολωνών, Ρώσων, Γάλλων, Τσέχων, Ολλανδών, Βέλγων, Νορβηγών,
οι οποίοι με υπέρτατη προσπάθεια διέσωσαν τη χώρα τους
από το επονείδιστο άγος. Και στην κεφαλή της παράταξης ας
τεθεί ένας ΄Έλληνας πολεμιστής, το γνησιότερο τέκνο της
ελευθερίας, του οποίου η κραυγή «ΑΕΡΑ» θ’ αντηχεί πάντοτε
πάνω από τα βουνά και τις θάλασσες».
Λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, στις 5 Νοεμβρίου
1940 ο Αλέκος Σακελλάριος, σε άρθρο με τίτλο Ελληνικά
φτερά, γράφει για τη δράση της ΠΑ στο μέτωπο.
«Θαύματα κάνουνε λοιπόν οι αεροπόροι μας. Τ’ ατρόμητα
ελληνικά φτερά πετάνε κάθε μέρα πάνω από τα εχθρικά αεροδρόμια για να ρίξουν εύστοχα τις τρομερές μπόμπες τους που
είναι απείρως καταστρεπτικότερες απ’ όλες τις μπόμπες του
κόσμου γιατί τις έχουμε γεμίσει με μπαρούτι και με αγανάκτηση.
Η εμφάνιση των Ικάρων μας σκορπίζει τον πανικό στον εχθρό
και ο βόμβος του Ελληνικού μοτέρ τον κάνει να παθαίνει ταχυκαρδία.
Ο κόσμος έχει μείνει κατάπληκτος από την ηρωική δράση
της Ελληνικής αεροπορίας, η οποία αφού είναι Ελληνική, δεν
μπορούσε παρά να είναι και ηρωική.
Τα ερτζιανά κύματα σε όλα τα μήκη μεταδίδουν κάθε βράδυ
τα αφάνταστα κατορθώματα των Ελληνικών φτερών και πληροφορούνε την υφήλιο ότι ο Κανάρης και ο Μιαούλης δεν απέθαναν. Εξακολουθούν να ζούνε και συνεχίζουνε τους ηρωισμούς
τους με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα έχουν άλλα ονόματα και
αντί να λέγονται «καπετάνιοι» λέγονται «πιλότοι», δεν έχει
πεθαίνει ούτε και αυτός ο Μαραθωνομάχος που πριν από
χιλιάδες χρόνια όταν του κόψανε τα χέρια προσπάθησε να
συγκρατήσει με τα δόντια του ολόκληρο το εχθρικό πλοίο τη
στιγμή που ετοιμαζότανε να εγκαταλείψει μια ώρα αρχύτερα
τα Ελληνικά νερά.
Το κατόρθωμα του Υποσμηναγού Μητραλέξη ο οποίος όταν
του σώθηκαν τα πυρομαχικά αντί να εγκαταλείψει τον αγώνα
προτίμησε να πέσει ο ίδιος πάνω στο εχθρικό αεροπλάνο και
να το σωριάσει κάτω δεν έχει και μεγάλη διαφορά του ηρωικού
εκείνου Μαραθωνομάχου. Τα Ελληνικά κατορθώματα και οι Ελληνικοί ηρωισμοί επαναλαμβάνονται σήμερα στην Ήπειρο με
όλες τους τις λεπτομέρειες. Καινούργια κεφάλαια, καινούργιες

χρυσές σελίδες προστίθενται αυτές
τις μέρες στην ένδοξη κι’ ατέλειωτη
Ελληνική ιστορία.
Οι Έλληνες πολέμησαν από θέση
ισχύος, όχι αριθμητικής δύναμης και
όπλων αλλά από θέση ηθικής δύναμης
που έδινε η απόφαση να πεθάνουν ή
να νικήσουν να αποκρούσουν τον
εχθρό υπεραμυνόμενοι του πατρίου
εδάφους και της ελευθερίας.
Οι αεροπόροι, ο Ευάγγελος Γιάνναρης, ο Λεωνίδας Τσάντας,
ο Λάζαρος Παπαμηχαήλ, ο Κωνσταντίνος Γεμενετζής ο Μαρίνος
Μητραλέξης γνώριζαν πως ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, τρομακτικός.
Είχαν σαφή συνείδηση ότι ο θάνατος παραμόνευε. Ήξεραν ότι
ο πόλεμος είναι κακός αλλά ήξεραν επίσης, το ήξερε και ο
ποιο απλός Έλληνας, ότι είναι ακόμα χειρότερο η ατίμωση
ενός λαού που θέλει να αποφύγει τον πόλεμο πάση θυσία.
Γνώριζαν ότι είναι καλό να παραμένει κανείς στρατιώτης της
ειρήνης όσο δεν θίγεται η ελευθερία, το δίκαιο, η εδαφική
ανεξαρτησία και ακεραιότητα της χώρας. Εκείνες τις στιγμές
κοινή ήταν η συνείδηση ότι τα δύο αυτά υπέρτατα αγαθά κινδυνεύουν και κοινή η επιθυμία για τον υπέρτατο αγώνα της
τιμής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Το καθήκον
υπέγραψε τις προσκλήσεις, τη γενική επιστράτευση, και η
φωνή του ήταν η ποιο επιβλητική από όλες τις φωνές.
Όταν ανακοίνωσαν το θάνατό του ήρωα υποσμηναγού Σακελλαρίου στον πατέρα του αυτός είπε:
«Το χρεωστούσαμε στην Ελλάδα» «Δέχομαι συγχαρητήρια
σαν Έλληνας και συλλυπητήρια σαν πατέρας».
Οι νέοι τότε συγγραφείς, ο Κωστής Παλαμάς, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Νίκος Βέης, ο Γρηγόρης Ξενόπουλος κ.α που αντιπροσώπευαν τις νεότερες αναζητήσεις του Ελληνικού απευθυνόμενοι στους συναδέλφους τους όλου του κόσμου, ανέφεραν
«Η μάχη της Ελλάδος είναι μια μάχη παγκόσμια. Ο Ελληνικός
στρατός είναι σήμερα μια προφυλακή των εθνών στον αγώνα
τους εναντίον της καινούργιας μορφής της σκλαβιάς. Για να
κερδίσουμε τη μεγάλη αυτή μάχη θα κάνουμε όλες τις θυσίες
όπως έκαναν πάντα οι Έλληνες όταν πολεμούσαν για την
ελευθερία. Δεν θα συλλογιστούμε ούτε τη ζωή μας ούτε τη
ζωή των δικών μας, ούτε τις πόλεις μας που βομβαρδίζονται,
ούτε τον πλούτο του τόπου μας που καταστρέφεται. Το
έμβλημά μας είναι το ίδιο έμβλημα των πατέρων μας του
1821: Ελευθερία ή θάνατος.
Με αυτό το έμβλημα πορεύτηκε στη σύντομη και ένδοξη
ζωή του ο αγέρωχος τριτοετής της τότε Σχολής Αεροπορίας,
Ευάγγελος Γιάνναρης, φορώντας το πηλήκιο λίγο στραβά και
τον γιακά της χλαίνης του ανυψωμένο, το μελαγχολικό παλληκάρι
με την κιθάρα του και τα νοσταλγικά τραγούδια που τα τραγουδούσε με πάθος μόνος του. Με το ίδιο πάθος έζησε σε
πλήρη αρμονία με τα ιδανικά του. Ο Ευάγγελος, ως φωτεινός
άγγελος του θεού και της Ελληνικής ψυχής ξεψύχησε στον ουρανό πολεμώντας και δέχτηκε το αιώνιο στεφάνι δάφνης που
κοσμεί την κόμη των εκλεκτών.
Τιμή και δόξα στους μάρτυρες και ήρωες αεροπόρους του
ΒΠΠ
Τιμή και δόξα στον πρώτο Έλληνα πεσόντα αεροπόρο του
1940, Ευάγγελο Γιάνναρη.
Ζήτω η Ελλάδα.
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ
«Αλλαγή νοοτροπίας»

Ό

λοι μας διαπιστώνουμε μία γενική χαλαρότητα στο
κράτος, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.
Μία χαλαρότητα που δυστυχώς συμπαρασύρει μεγάλους
και μικρούς. Μία χαλαρότητα που φτάνει στο σημείο να
χάνονται οι αξίες. Αξίες όπως η ευσυνειδησία, η τιμιότητα,
η ειλικρίνεια, το φιλότιμο, το ήθος, το μέτρο, η ευγένεια,
ο σεβασμός, η αγάπη, η σεμνότητα, η ταπεινότητα, η
αξιοπιστία, η αυτοκριτική! Αξίες που μαζί με τις γνώσεις
και τη μόρφωση, καλλιεργούν το μυαλό και την κρίση
κάνοντας τον άνθρωπό καλύτερο και ωφελιμότερο.
Ποιοι όμως ευθύνονται για αυτό; Πολλοί έχουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Το κράτος, η οικογένεια, το
σχολείο, η εκκλησία, η τηλεόραση, η νοοτροπία μας.
Μερίδιο ευθύνης έχει το κράτος για την «ελλιπή
παιδεία» του, για τη «μη εφαρμογή των νόμων και των
δικαστικών αποφάσεων», για την «αυθαιρεσία», για τη
«μη λύση των καθημερινών μας προβλημάτων». Και
όταν λέμε «παιδεία» δεν εννοούμε μόνο τα αμιγώς μαθήματα, αλλά για προγράμματα διδασκαλίας που να εμπεριέχουν τη μάθηση των προαναφερομένων αξιών,
την οδική συμπεριφορά, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,
τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν μπορούμε να
μιλάμε για μεταρρύθμιση στην παιδεία χωρίς επαγγελματικό προσανατολισμό και με την ύπαρξη των φροντιστηρίων. Η κατάργηση των φροντιστηρίων σημαίνει αυτόματα αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος κατά
50-80 % το μήνα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιόπιστο
κράτος όταν δεν υπάρχει έλεγχος και εφαρμόζονται οι
νόμοι «κατά το δοκούν» από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για «αυθαιρεσία», για «κλέφτες»
και «λαμόγια» και μα μην μπαίνει κανένας φυλακή και να
μη γίνεται κατάσχεση της περιουσίας του! Δεν μπορούμε
να μιλάμε για κράτος και να μην έχουν λυθεί προβλήματα
της καθημερινότητας, όπως η παιδεία, η υγεία, η φροντίδα

Του
Κων/νου Π. Αναγνωστάκη
Ασμχου (ΤΜΑ) ε.α. (28ης Σειράς ΣΤΥΑ)
Αντιπρόεδρου ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ & Γραμματέα ΔΣ/ΕΑΑΑ
των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ, οι παιδικοί σταθμοί, οι
συγκοινωνίες και τόσα άλλα…...
Μερίδιο ευθύνης (μικρότερη ίσως….) έχει η οικογένεια
για την έλλειψη επικοινωνίας και τη μη συνοχή της. Πώς
να συναντηθούν γονείς και παιδιά όταν και οι δύο γονείς
εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους (φροντιστήρια, ενοίκια,
δόσεις στεγαστικών δανείων, άρρωστοι γονείς). Χάνεται
όμως κάπου το παιχνίδι!
Μερίδιο ευθύνης έχει το σχολείο, αφού και σ’ αυτό
έχει μπει το μικρόβιο του «δημόσιου υπάλληλου» και ο
«ρόλος του σχολείου» έχει αντικατασταθεί από τα φροντιστήρια. Δεν μπορεί πριν 40 χρόνια να γινόταν μάθημα
στην αίθουσα χημείου και σήμερα να μη γίνεται γιατί
δεν υπάρχει αίθουσα. Δεν μπορεί ένας μαθητής των
17000-18000 μορίων να κάνει τόσα ορθογραφικά λάθη.
Μερίδιο ευθύνης έχει η εκκλησία που απομακρύνει με
τη «νοοτροπία της» τη νεολαία με το «δήθεν σεβασμό
της εμφάνισης», με τις «δήθεν εικόνες που δακρύζουν»
και με την ελλιπή προσφορά της προς το κοινωνικό σύνολο, αφού και για να βαπτίσεις πληρώνεις και για να
παντρευτείς πληρώνεις και για τα κάνεις κηδεία, τρισάγιο,
αγιασμό πληρώνεις και τον «οβολόν σου» πληρώνεις.
Μερίδιο ευθύνης έχει η τηλεόραση με τις «φτηνές εκπομπές» της. Παρουσιάζει σαν πρώτο θέμα τον πόνο
κάθε αναξιοπαθούντα ή το γάμο κάθε πλούσιου διάσημου.
Παρουσιάζει εκπομπές που αποκτάς το εύκολο χρήμα
αφού επιλεγείς να γίνεις τραγουδιστής ή χορευτής. Παρουσιάζει την κινηματογραφική ταινία που ο «καλός» για

να «επιβιώσει» πρέπει να «σκοτώσει», κάνοντας τα παιδιά
μας ονειροπόλα και σκληρά.
Μερίδιο ευθύνης έχουν τα κόμματα (μεγαλύτερη
ίσως….) που κυβερνούν τόσα χρόνια χωρίς σχεδιασμό
και χωρίς ειλικρίνεια. Έκαναν το λαό «αντιπαραγωγικό»
κλείνοντας εργοστάσια, βιοτεχνίες ναυπηγεία κλπ, καίγοντας πολυκαταστήματα, δημιουργώντας άνεργους και
χούλιγκανς με τη «δικαιολογία» ότι είναι θέλημα της ΕΕ
και όχι της κακής οικονομικής διαχείρισής μας.
Μερίδιο ευθύνης έχει τέλος και η νοοτροπία μας. Μία
νοοτροπία που έχει αποκτηθεί από την έλλειψη παιδείας,
που επιφέρει τη λανθασμένη κρίση, και κατ’ επέκταση
τις λανθασμένες αποφάσεις. Μία νοοτροπία που δεν
έχει πειστεί πως η προαναφερόμενη χαλαρότητα είναι
«υπόθεση όλων μας» και όχι μόνο των κυβερνώντων.
Δεν μπορεί να ψηφίζουμε με μοναδικό κριτήριο σε ποιο
κόμμα είναι ο γνωστός βουλευτής που αν εκλεγεί θα
μας κάνει «το ρουσφέτι». Δεν μπορεί στη σημερινή εποχή
να ακούγεται το «έτσι μας θέλουν» και να το δεχόμαστε.
«Εμείς τι κάνουμε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και
τα παιδιά μας;».
Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η Ελλάδα έχει την ανάγκη
να ξεπεράσει τη «χαλαρότητα». Χρειάζεται να βασιστεί
σε ανθρώπους με γνώσεις, με διάθεση για δουλειά, με
ειλικρίνεια, μακριά από «δοκιμασμένα ξεπερασμένα μοντέλα», ώστε ο κόσμος να πάψει να αμφισβητεί, να πάψει
να μηδενίζει, δείχνοντας εμπιστοσύνη, αποκτώντας τη
χαμένη αξιοπιστία του και αλλάζοντας τη στείρα νοοτροπία
του.
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, δείχνοντας υπευθυνότητα
και σοβαρότητα πως η διακυβέρνηση μιας χώρας είναι
κάτι περισσότερο από μία πορεία-διαδήλωση στην
Αμερικανική πρεσβεία…….

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Την Κυριακή 30/10/16,
Από τον Δήμαρχο Τριφυλίας κ. Κατσίβελα τελέσθησαν
τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου, των εκ Φιλιατρών,
πεσόντων Αεροπόρων.
Παρευρέθησαν: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Τριφυλίας και Ολυμπίας, ως και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Υπουργείου Εθνικής

Αμύνης, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η Πρόεδρος των Οικογενειών των πεσόντων Αεροπόρων,
αντιπροσωπεία Αξιωματικών Αεροπορίας, πρώην Δήμαρχοι, Άγημα απόδοσης τιμών και πλήθος κόσμου.
Ακολουθεί η ομιλία του
Υποπτεράρχου (I) ε.α. Θεοδοσίου Τσοροβά
30/10/2016

Σεβασμιότατε,
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι,

τους φίλους τους και για το χωριό μας.
Ως ένας από τους μεταπολεμικούς Φιλιατρινούς Αεροπόρους, οι οποίοι τελειώνοντας εδώ το Γυμνάσιο,
επιλέξαμε σαν επαγγελματική πορεία ζωής και σκίρτημα
ψυχής τους δρόμους και τις προκλήσεις των Ουρανών

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο,
κύριο Κατσίβελα, όσο και εσάς, για τη σημερινή πρόσκληση.
Επιπρόσθετα, ευχαριστώ τον Δήμαρχο που με τις
προσπάθειές του συνετέλεσε στην ολοκλήρωση του
Μνημείου αυτού.
Επίσης, ευχαριστώ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και
το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας για την έγκριση και
τη βοήθεια τους και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα επίσης
που με τους εκπροσώπους τους τιμούν τη σημερινή
τελετή.
Σήμερα, βρίσκεται επίσης εδώ ανάμεσα μας, ερχόμενη
από την Αθήνα, για να τιμήσει με την παρουσία της
τους νεκρούς μας, η Πρόεδρος των οικογενειών των
πεσόντων Αεροπόρων και σύζυγος ενός εξ αυτών η
κυρία Παπασταύρου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τελέσουμε τα
αποκαλυπτήρια του Μνημείου και να τιμήσουμε τα
τέσσερα παλληκάρια μας.
Υπήρξα συνάδελφος και φίλος με τους τρείς εκ των
τεσσάρων τιμωμένων σήμερα πεσόντων αδερφών μας.
Τον πρώτο εκ των τεσσάρων δεν τον γνώριζα γιατί
ήταν πολύ παλαιότερος μου.
Είχα την τιμή και την τύχη να τους γνωρίζω πάρα
πολύ καλά και έτσι μπόρεσα να εκτιμήσω τον άριστο
χαρακτήρα τους, την τιμιότητα τους, το ήθος τους, την
παλληκαριά τους και την αγάπη τους για τα Φιλιατρά
και το Αεροπλάνο.
Η θυσία τους ήταν πολύ μεγάλη για την Πολεμική
Αεροπορία και ιδιαίτερα για τις οικογένειές τους, για

της Πατρίδας μας, απευθύνομαι στους νεκρούς μας με
ειλικρίνεια, ευγνωμοσύνη και βαθύ σεβασμό και τους
βεβαιώνω ότι θα είναι πάντοτε παρόντες στο νου και
στη καρδιά μας.
Οι Αξιωματικοί αυτοί θυσίασαν τη ζωή τους για το
πολυτιμότερο αγαθό κάθε ανθρώπου «την Ελευθερία».
Με αυταπάρνηση και την ψυχή ελεύθερη έπεσαν
θυσία στον διαρκή και εν ειρήνη ακόμα, καθημερινό
αγώνα που διεξάγει μέρα και νύχτα η Πολεμική Αεροπορία, για την υπεράσπιση της Άμυνας της Πατρίδας
μας, «της Ελλάδας», αφού όπως λέει και ο στίχος του
ποιητή μας Κωστή Παλαμά «Δε ζει χωρίς Πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή».
Ως εκ τούτου εμείς οι Φιλιατρινοί θα πρέπει να αισθανόμαστε πάντα μεγάλη υπερηφάνεια για την προ-

σφορά των αδερφών μας στην Πατρίδα και τη θυσία
τους για αυτήν.
Πριν όμως ολοκληρώσω την παρούσα σύντομη
ομιλία μου, θα ήθελα να προσθέσω πως οι Έλληνες
πιλότοι, μαζί με όλο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, και κυρίως το τεχνικό, εργάζονται σκληρά
μέρα και νύχτα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες
χωρίς καμία ιδιαίτερα επιπρόσθετη αμοιβή, εκτός από
την ικανοποίηση ότι επιτέλεσαν το έργο τους και
έφεραν εις πέρας την αποστολή τους.
Έτσι, η Πολεμική Αεροπορία σύσσωμη και με την καθοδήγηση της Πολιτικής και της Στρατιωτικής Ηγεσίας,
καταφέρνει με τα μέσα που διαθέτει να παρέχει μεγάλο
κοινωνικό έργο όπως Πυροσβέσεις, Αερομεταφορές
ασθενών, διασώσεις ναυαγών κ.λπ. και με τους πιλότους
της ως αιχμή το δόρατος να προασπίζεται τον Ελληνικό
Ουρανό από το Καστελόριζο μέχρι τους Οθωνούς και
από το Ορμένιο και τις Καστανιές μέχρι τη Γαύδο.
Αγαπητοί συμπατριώτες, θα ήθελα να κύψω το γόνυ,
εγώ ο ταπεινός στους πεσόντες Φιλιατρινούς Αεροπόρους και σε όλους τους πεσόντες συναδέλφους μου,
και να τους βεβαιώσω ότι όσο θα ζούμε θα τους θυμόμαστε, θα ήμαστε υπερήφανοι για αυτούς και θα παραμένουν στην καρδιά και στην ψυχή μας «ΑΘΑΝΑΤΟΙ».
Τελειώνοντας, θέλω εδώ να απευθυνθώ ονομαστικά
στα τέσσερα αδέρφια μας, που είναι σήμερα κοντά
μας και μας παρακολουθούν:
•τον Ίκαρο 3ης, Τσούτσια Σπυρίδωνα
•τον Ανθυποσμηναγό, Ανδρανόπουλο Γεώργιο
•τον Ανθυποσμηναγό, Πανταζόπουλο Γεώργιο και
•τον Υποσμηναγό, Γιούλη Ανδρέα.
και να τους βεβαιώσω ότι όλοι εμείς θα τιμούμε και
θα σεβόμαστε τη θυσία τους και θα είναι για τους νεότερους αγαστό και φωτεινό παράδειγμα.
Σε ότι αφορά τη Πολεμική Αεροπορία, να είναι βέβαιοι
ότι κάνει ότι καλύτερο μπορεί και αγωνίζεται με νύχια
και με δόντια για το καλό της Πατρίδας.
Αδέρφια μας, αναπαυθείτε στην αγκαλιά της Ελληνικής
Γης, για την οποία θυσιαστήκατε.
Πράξατε το καθήκον σας!
«Είστε ΑΘΑΝΑΤΟΙ»!!
Σας ευχαριστώ.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ
[Την Κυριακή, 6/11/2016, από τη Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας κα Κριεκούκη τελέστηκε τρισάγιο στο Μνημείο του Ήρωα Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου στα Βίλλια Αττικής, παρουσία
εκπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων, Αντιπροσωπειών της Πολεμικής Αεροπορίας και του
Στρατού, καθώς και εκπροσώπων Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων, Τοπικών Αρχών και
πλήθους κόσμου.]

Ομιλία του Αντισμήναρχου (Ι) ε.α.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ
Αξιότιμη Κυρία Δήμαρχε,
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, να μου επιτρέψετε να καλωσορίσω στο χωριό μας, τα
Βίλλια, τις Κυρίες Εκπροσώπους Οικογενειών
Πεσόντων Αεροπόρων και να τους πω πως
εμείς οι συνέδελφοι αεροπόροι, πάντα
έχουμε στον νου και την καρδιά μας τους
ήρωες αεροπόρους συναδέλφους μας.
Κυρίες και κύριοι,
Πέρασαν 76 χρόνια από την 28η Οκτωβρίου
του 1940, όταν, μέσα στο σκοτάδι και την
σιωπή και ενώ ο Ελληνικός λαός αναπαυόταν,
ακούστηκε ένα μεγάλο «ΟΧΙ» από τα χείλη του
τότε πρωθυπουργού της Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά.
«Όχι» απέναντι στις επεκτατικές βλέψεις του
δικτάτορα της Ιταλίας Μουσολίνι για υποδούλωση της Πατρίδας μας. Ο Μουσολίνι είχε
υποσχεθεί στον Σύμμαχο του Χίτλερ ότι σε 24
ώρες θα βρίσκεται στην Αθήνα. Το «Όχι» αυτό
στάθηκε η αφορμή να ξεκινήσει ο πόλεμος, ο
Αγώνας ολόκληρου του Ελληνικού λαόυ
“υπέρ βωμών και εστιών”, με όλα τα δεινά
που επακολούθησαν.
Χαράματα της 28ης Οκτωβρίου, οι Ιταλικές
δυνάμεις, ευρισκόμενες στα Αλβανικά εδάφη
από 6μήνου, εξαπέλησαν επίθεση στην Αλληνο-αλβανική Μεθόριο. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αντιτάχθηκαν λυσσαλέα με
αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες για τον
Εχθρό. Η Πολεμική μας Αεροπορία, με τα μέσα
που διέθετε και τους ηρωικούς αεροπόρους
μας, έδωσε τη μάχη κατά των εισβολέων με
αυταπάρνηση, όχι μόνον με αυτοθυσιαστική
προσήλωση στο Καθήκον, αλλά και στο Ελληνικό Αγωνιστικό Ήθος.
Οι αεροπόροι, με φρόνημα υψηλό, δύναμη
ακαταμάχητη, έδωσαν τα πάντα. Ακόμα και τις
ζωές τους στον άνισον αυτόν αγώνα. Ελεύθεροι και Δυνατοί. Ένας απ’ αυτούς, ο δεύτερος
κατά σειράν που πρόσφερε τη ζωή του θυσία
για την Πατρίδα τη 2η ημέρα του πολέμου,
στις 2 Νοεμβρίου 1940, ήταν ο συντοπίτης
μας Ιωάννης Σακελλαρίου, ως αρχηγός σχηματισμού τριών(3) Αεροσκαφών τύπου PZL.
Ανέλαβε την αναχαίτηση σμήνους 15 αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθετικών, που
κατευθύνονταν εναντίον της πόλης των Ιωαννίνων. Στην άνιση αυτή αερομαχία, το αεροπλάνο του Σμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου
χτυπήθηκε από τα εχθρικά πυρά και κατέπεσε
φλεγόμενο στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων, με συνέπεια τον ηρωικό θάνατο του πιλότου. Στη μνήμη του, αθάνατου πλέον,
αεροπόρου, το χωριό όπου κατέπεσε, έχει μετονομασθεί σε «Σακελλαρικό».
Ο Γιάννης Σακελλαρίου είναι τέκνο της λεβέντικης γενιάς Σακελλαρίου που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας
του 1821, όπως φαίνεται από το περιεχόμενο
των σχετικών φακέλλων στην Εθνική Βιβλιοθήκη, καθώς και σε άλλους Εθνικούς αγώνες,
και ιδιαίτερα στον Μακεδονικό, με τη θυσία
του αδερφού του πατέρα του, Άγγελο Σακελλαρίου, τον οποίο γάζωσαν με σφαίρες οι Κομιτατζήδες.
Στα Βίλλια τότε, στον πόλεμο του ‘40, όπως
και σε όλη την Ελλάδα, επικρατούσε μεγάλος
ενθουσιασμός μετά τα τόσα κατορθώματα
των στρατιωτών μας, αλλά και μεγάλη αγωνία
για τους Βιλλιώτες φαντάρους στα αλβανικά
χώματα. Απερίγραπτη ήταν η αγωνία των γονιών, των συζύγων, των αδερφών, των φίλων
γιατην τύχη των αγαπημένων τους. Η κακιά είδηση, το κακό μήνυμα, το κακό χαμπέρι, για
το θάνατο των στρατιωτών ερχόταν στην
Αστυνομία, και αυτή καλούσε τους οικείους,
για να τους αναγγείλει το γεγονός. Όλοι τους,
ως άνθρωποι, έτρεμαν στην σκέψη μη τυχόν
συμβεί και έχουν πρόσκληση από την Αστυνομία. Δυστυχώς, υπήρξαν πολλές.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ

και στον άλλο Συντοπίτη μας Αεροπόρο, τον
επίσης Σμηναγό Ιωάννη Κατσαρό. Το 1941, με
τα ελληνικά και τα συμμαχικά Στρατεύματα
κατέφυγε, μέσω Κρήτης, στη Μέση Ανατολή.
Έλαβε μέρος σε περισσότερες από 120 αποστολές προσβολής στόχων, στην Ελλάδα, την
Ιταλία, τη Γιουγκοσλαβία. Παρασημορφόθηκε
με πολλά μετάλλια. Στις 17 Σεπτεμβρίου του
1947, σε διατεταγμένη πτήση από ΛάρισαΛαμία, πιθανώς από δολιοφθορά το αεροσκάφος του αναφλέγει στον αέρα, με συνέπεια
τον θάνατο του πιλότου του.
Σήμερα, μέσα στην οικονομική και ψυχική
καταχνιά που έχει απλωθεί στη χώρα μας, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ένα αληθινό πάντοτε χρέος
μας. Το χρέος μας να εορτάζουμε και, έτσι, να
τιμούμε τους Ήρωες. Εκείνους που, στο κάλεσμα της Πατρίδας, έσπευσαν να θυσιαστούν για την υπεράσπιση των Ιερών και
οσίων της.
Ποια άλλη χώρα της Ευρώπης προσέφερε
τόσα πολλά, και μάτωσε τόσο πολύ, στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο; Οι Έλληνες πίστεψαν,
έκαναν πράξη, και δίδαξαν με το παράδειγμά
τους τις αρχές: “Αμύνεσθαι περί Πάτρις”, “ή
ταν ή επί τάς”, “Μολών λαβέ”. Ο Βρετανός
πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ, για τον
Ελληνικό αγώνα του 1940, τον αγώνα της
28ης Οκτωβρίου είπε πως «δεν θα λέμε του
λοιπού ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν Ήρωες,
αλλά οι Ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».
Πριν όμως φθάσω στο τέλος αυτής της ομιλίας-συνομιλίας μου σε εσάς, και εκείνους
που απόντες θα βρίσκονται πάντα κοντά μας,
θεωρώ όχι μόνον αναγκαίο, αλλά και επιβεβλημένο στην σημερινή χρονική συγκυρία να
αποστείλω, για άλλη μια φορά, ένα μήνυμα
προς τους εξ Ανατολών και εξ Βορρά γείτονές
μας και, κυρίως, τις ηγεσίες τους. Πρωτίστως,
λέγοντας ειλικρινώς και ευθέως ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας δεν πρόκειται
να επιτρέψουν ποτέ, οι μεν πρώτοι να διαμορφώσουν τετελεσμένα δεδομένα και συμβάντα στο Αιγαίο, τόσο όσον αφορά τον
εναέριο χώρο όσο και τη υφαλοκρηπίδα, και
οι δεύτεροι να σφετερισθούν τελεσίδικα και
ανιστόρητα το Ελληνικό όνομα της Μακεδονίας και να “πολιτογραφήσουν” με καθυστέρηση δύο και πλέον χιλιετιών Σκοπιανό τον
Μέγα Αλέξανδρο.
Ολοκληρώνοντας εδώ αυτή τη σύντομη και,
ελπίζω, άμεση έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων που γεμίζουν τις καρδιές όλων μας
σήμερα, και ειδικά στον χώρο αυτόν, θα
ήθελα να προσθέσω μόνον τούτο: οι Ένοπλες
Δυνάμεις, οι Έλληνες αεροπόροι, παιδιά ένδοξης Ελληνικής γης, γαλανού ουρανού και
αέρα, είναι πάντα έτοιμοι. Πάντα ταγμένοι να
υπερασπισθούν τα δίκαια της Ελλάδος χωρίς
να διστάσουν ή να δειλιάσουν εάν έρθει η
στιγμή της Πρόκλησης και της Δοκιμασίας, να
θυσιασθούν γι’ αυτήν και την ακεραιότητά της.
Με πολλή συγκίνηση, τώρα, δίνω το λόγο
σε έναν άλλο απόντα, τον γονιό που έχασε
τον γιο του για τη Μάνα μας Ελλάδα. Ο πατέρας του Γιάννη Σακελλαρίου, μετά το άκουσμα
του τραγικού μαντάτου, έγραψε αυτούς τους
στίχους
«Ψηλά από τα Γιάννενα
Φωνή αγγέλου φθάνει.
Ετοίμασε, πατέρα μου, το δάφνινο στεφάνι.
Τι αδερφές μου φίλησε,
της Μάνας μου το χέρι.
Στάσου στη θέση μου, πιστός
σε κάθε θέλημά τους.
Και πες της, υπερήφανη, πρώτη αυτή να ξέρει,
Πως η άλλη Μάνα, η ΕΛΛΑΣ,
Με κράτησε ΚΟΝΤΑ ΤΗΣ».
Ήρωες Βιλλιώτες Αεροπόροι
Είστε Αιώνιοι. Αναπαυθείτε Ήρεμα,
Πράξατε στο Ακέραιο το Καθήκον σας.
Αιωνία σας η Μνήμη.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ήρωες Αεροπόροι
στον πόλεμο του ‘ 40

Η

ΣΜΗΝΙΑΣ [1] ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΛΚΑΝΑΣ
Ο πρόδρομος των ΚΑΜΙΚΑΖΙ*

από τη συμπλοκή και να
έναρξη του ΕλληνοϊταΤου
επιστρέψει άμεσα στη βάση
λικού πολέμου του
Γ. Τάγκαλου
του, αυτός πράττει εντελώς
1940, βρήκε την πολεμική
Επγού ε.α. (ΤΥΜ)
το αντίθετο.
μας αεροπορία, όσο ήταν
Αυξάνει την ισχύ του
δυνατόν, κατάλληλα
κινητήρα στο έπακρον
προετοιμασμένη και έτοικαι με την ταχύτητα των
μη να υπερασπιστεί τον
390 ΧΑΩ του PZL, εκτελεί
εναέριο χώρο της πατρίεπίθεση αυτοθυσίας,
δας μας και να βοηθήσει
διεμβολίζοντας ένα από
το μαχόμενο στρατό μας.
τα ιταλικά βομβαρδιστιΉδη τα αερ/φη μας –
κά. Η σύγκρουση στον
σύμφωνα με τα σχέδια –
αέρα υπήρξε τρομακτική.
είχαν μετασταθμεύσει
Τα δυο αερ/φη κατέπεστα προκεχωρημένα «αεσαν στο έδαφος φλεγόροδρόμια» από όπου και
μενα και οι επιβαίνοντες
θα επιχειρούσαν.
σ’ αυτά απανθρακώθηΗ αεροπορία μας μικρή
καν.
–τότε- σε δύναμη, με 78
Η είδηση για την ΑΥσυνολικά ετοιμοπόλεμα
ΤΟΘΥΣΙΑ του ΒΑΛΚΑΝΑ
αερ/φη (καταδιωκτικά,
μεταδόθηκε στις Μοίρες
βομβαρδιστικά και παραΔιώξεως από τους πιλότηρήσεως) ήταν υποχρετους που επέστρεψαν.
ωμένη να αντιμετωπίσει
Προκάλεσε θλίψη για το
τα 468 και πλέον, σύγχαμό του αλλά και ενχρονα και πλήρως υποθουσιασμό για την ηρωική του πράξη.
στηριζόμενα σε μέσα και υλικά αερ/φη της
Είχε ήδη προηγηθεί το γνωστό κατόρθωμα
REGIA AERONAUTIKA ITALIANA.
του Υπτγού ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ, που συνέβη στις
Τη μεγάλη όμως, διαφορά σε υπεροχή
2-11-40. Τα δυο αυτά γεγονότα ανησύχησαν
αερ/φών και μέσων σμίκρυνε και αντιστάθτη Διοίκηση της Αερ/ρίας Διώξεως, καθ’
μιζε ο ηρωϊσμός και η αφοσίωση στο καθήόσον δεν ήταν σύμφορο για την κατάρριψη
κον και η αυτοθυσία των αεροπόρων μας,
ενός ιταλικού αερ/φους κατ’ αυτόν τον
εδάφους και αέρος.
τρόπο, να θυσιάζεται και ένα από τα λίγα
Πολλές είναι οι περιπτώσεις που έχουν
ελληνικά και ακόμη περισσότερο, να χάνεται
καταγραφεί, είτε από μαρτυρίες αυτοπτών,
και ένας Έλληνας πιλότος.
είτε από επακόλουθα γεγονότων για ηρωικές
Γι’ αυτό το λόγο, εξεδόθηκαν αυστηρόπράξεις στον αέρα, Ελλήνων πιλότων κατατες διαταγές για τη μη επανάληψη τέτοιων
θόλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων.
πράξεων από τους θερμόαιμους Έλληνες
Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η αυτοθυσία
αεροπόρους.
του ΣΜΗΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΛΚΑΝΑ, πιλότου
Ο ΣΜΗΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΛΚΑΝΑΣ με την
καταδιωκτικού αερ/φους της 23ης Μοίρας
αυτοθυσία του, προστέθηκε στο Πάνθεο,
Διώξεως.
των στον πόλεμο ηρωικώς πεσόντων αεΥπενθυμίζεται ότι τότε η αεροπορία μας
ροπόρων.
διέθετε στο Μέτωπο τρεις Μοίρες διώξεως
Θυσίασε ό, τι πολυτιμότερο είχε, τη ζωή
τις 21η, 22η και 23η με 12 αερ/φη η καθεμιά
του, για να κρατήσει ελεύθερους, μαζί με
(ετοιμοπόλεμα 35) τύπου P.Z.L. μονοθέσια,
τους συμπολεμιστές του, τους ουρανούς
Πολωνικής κατασκευής και λίαν ικανοποιτης πατρίδας μας.
ητικών επιδόσεων.
Τιμάται και θα τιμάται παν’ αιώνια από
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΛΚΑΝΑΣ γεννήθηκε το 1916
τους συγχωριανούς του και την αεροπορία
στο χωριό ΧΡΑΝΟΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Τον Αύγουστο
μας. Κάθε χρόνο, στα πλαίσια της γιορτής
του 1936 εισήλθε στη ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
της αεροπορίας μας, οι συγχωριανοί του, ο
(τμήμα χειριστών Υπξκών) και αποφοίτησε
ΔΗΜΟΣ της περιοχής και αντιπροσωπεία
το 1938 με το βαθμό του ΣΜΗΝΙΑ.
της ΕΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, εκτελούν επιμνημόΗ έναρξη του πολέμου τον βρήκε να
συνη δέηση και καταθέτουν δάφνινα στευπηρετεί στη 23η Μοίρα Διώξεως, η οποία
φάνια στον επιβλητικό ανδριάντα του, που
επιχειρούσε από το προκεχωρημένο Αερ/μιο
έχει τοποθετηθεί σε περίοπτο σημείο στην
του ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΗΣ.
πλατεία του χωριού του για να θυμίζει ανά
Την 18η Νοεμβρίου του 1940, πέντε ελτους αιώνες ότι:
ληνικά καταδιωκτικά από τις Μοίρες 22η και
23η διετάχθησαν να απογειωθούν άμεσα,
με σκοπό την αναχαίτηση πολλαπλάσιων
«Ο θάνατος στον πόλεμο
ιταλικών βομβαρδιστικών και συνοδών τους
είναι ζωή αιώνια
καταδιωκτικών, που είχαν ως σκοπό την είπου σκύβουν και τον προσκυνούν
σοδο στη χώρα μας και προσβολή στραμε σεβασμό τα χρόνια».
τιωτικών στόχων εδάφους.
* ΚΑΜΙΚΑΖΙ: «Ούριος Άνεμος»
Τα αερ/φη ενεπλάκησαν σε μια φοβερή
Ιάπωνες νεαροί πιλότοι 20-25 ετών οραερομαχία, πάνω από τον ΜΟΡΑΒΑ, στην
κισμένοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για
περιοχή ΙΒΑΝ Β.Α. της ΚΟΡΥΤΣΑΣ.
τον Αυτοκράτορα. Το 1944 έπεφταν με το
Χειριστής σ’ ένα από τα Ελληκά διώξεως
αερ/φος τους πάνω στα πλοία του Αμεριήταν ο ΣΜΗΝΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΑΣ, ο ΜΟΝΟΣ από
κανικού στόλου του Ειρηνικού, προξενώντη Μοίρα που μέχρι τότε, δεν είχε κατάρριψη
τας με το πλήρες φορτίο πυρομαχικών
στο ενεργητικό του.
που έφεραν, καταστροφικές ζημιές, ακόΤο γεγονός αυτό τον στενοχωρούσε πάρα
μα και καταβυθίσεις.
πολύ, όπως το είχε εκμυστηρευτεί στους
Πηγές
συναδέλφους του και θεώρησε αυτήν την
-Ιστορία της Π.Α. τόμος Γ, έκδοση ΓΕΛ
αερομαχία σαν την ευκαιρία που αναζητούσε.
-Η αεροπορία μας στον πόλεμο του 1940,
Ήθελε να μην επιστρέψει στη Μοίρα του
του Ηλία Καρταλαμάκη
χωρίς να έχει επιτύχει μια κατάρριψη εχ-Λεύκωμα πεσόντων Αεροπόρων, Έκδοση ΓΕΛ
θρικού αερ/φους.
-Αεροπορική Επιθ/ση, τεύχος 73
Μετά από συνεχείς ανταλλαγές πυρών,
- Ιστορία των πτήσεων, Γ. ΛΕΚΑΚΗ
στην τιτάνια εκείνη αερομαχία, τα πυρομα-Επίσκεψη στους ΧΡΑΝΟΥΣ από τον συνχικά του εξαντλήθηκαν, χωρίς να έχει επιτύχει
τάκτη
το σκοπό του. Κι ενώ σύμφωνα με τις διαταγές, άοπλος πλέον έπρεπε να αποχωρήσει
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Α ΡΘΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Νο 5/2016
Αθήνα, 22-11-2016

Ο Σύλλογος των Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ
ΣΥΝ. Π.Ε. περιοχής Αετού Καρύστου ενημερώνει τακτικά
τους Συναδέλφους Οικοπεδούχους με την πορεία του
Συνεταιρισμού μας, του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. καθώς
και με τις ενέργειές και επιδιώξεις του για την προστασία
και βελτίωση της περιουσίας μας στον Αετό Καρύστου.
Με ενδιαφέρον διαβάσαμε στο προηγούμενο τεύχος
της Η.Τ.Α. ενημέρωση του Προέδρου του Συνεταιρισμού
μας Απτχου (Ι) ε.α. κ. Γ. Γερούλη για γενικά θέματα του
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. καθώς και για ειδικότερα
θέματα που αφορούν τον Οικισμό μας στον Αετό Καρύστου.
Το νέο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού παρέλαβε την διοίκησή
την 4-2-2016 και κατά την Γενική Συνέλευση της 3-42016 υπέβαλε τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από
την Γ.Σ. και περιλήφθηκαν στο νέο, τροποποιημένο Καταστατικό του Συνεταιρισμού.
Είναι γεγονός ότι το νέο επταμελές Δ.Σ. του «ΙΚΑΡΟΥ»
εργαζόμενο εθελοντικά και χωρίς το βοηθητικό προσωπικό
που διέθετε με την προηγούμενη σύνθεσή του, επέδειξε
μεγάλη δραστηριότητα, κατέβαλε και καταβάλει μέχρι
τώρα ιδιαίτερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις
εκκρεμότητες που παρέλαβε από την πολυετή λειτουργία
του Συνεταιρισμού, αλλά και για να βελτιώσει και επεκτείνει τις δραστηριότητές του.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση μας δημιουργεί η δήλωση του
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. ότι το πρόγραμμα της
Καρύστου εξελίσσεται ομαλά, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του 2018 και στη συνέχεια παράδοσή
του Οικισμού μας στον Δήμο Καρύστου.
Παρ’ ότι στην ενημέρωση του «ΙΚΑΡΟΥ» δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του
προγράμματος της Καρύστου και τί περιλαμβάνει, ο
Σύλλογός μας θεωρεί ότι πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον την εκκαθάριση θεμάτων περιουσίας του Συνεταιρισμού και εκκρεμοτήτων των Οικοπεδούχων των
προγραμμάτων του, καθώς και την ολοκλήρωση, βελτίωση και συντήρηση των έργων υποδομής του Οικισμού
μας, ιδιαίτερα δε του πάσχοντος δικτύου ύδρευσης και
του οδικού δικτύου.
Ο Σύλλογός μας των Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο
ΙΚΑΡΟΣ περιοχής Αετού Καρύστου προκειμένου να εξακολουθήσει να είναι χρήσιμος και στην εποχή που θα
παύσει να υπάγεται στον Συνεταιρισμό μας και θα
υπαχθεί στον Δήμο Καρύστου, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες μετατροπής του σε Πολιτιστικό Σύλλογο και προτίθεται να θέσει υπόψη των Μελών του το νέο του Καταστατικό για έγκριση στην επόμενη Γενική μας Συνέλευση.
Οι Οικοπεδούχοι του Αετού Καρύστου αναμένουμε
ότι όλη η υπολειπόμενη διαχείριση του προγράμματος
της Καρύστου θα πρέπει να γίνει με τα ήδη διαθέσιμα
του Συνεταιρισμού και χωρίς άλλη επιβάρυνση των Οικοπεδούχων για κανέναν απολύτως λόγο και μάλιστα
χωρίς να έχει υπάρξει ειδική και λεπτομερής προηγούμενη
ενημέρωσή τους.
Ακούγονται πολύ ωραία οι προτάσεις διαφόρων έργων
αξιοποίησης του Οικισμού μας, του κοινοχρήστου παραλιακού κτήματος των 11 στρεμμάτων και της περιοχής
του, που αναφέρονται στις παραγράφους ΙΙΙ 1 και 8
(πρόγραμμα Καρύστου) της φθινοπωρινής ενημέρωσης
του Συνεταιρισμού μας, όμως οι Οικοπεδούχοι αναμένουν
να ενημερωθούν προκαταβολικά και αναλυτικά για το
είδος των εργασιών, τον αναλυτικό προϋπολογισμό
του, τον τρόπο εκτέλεσής τους και τον τρόπο εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα αυτά,
που θα προκύπτουν από έγκυρη Μελέτη βιωσιμότητας
και που, εάν υλοποιηθούν, θα πρέπει να γίνουν χωρίς
καμία άλλη επιβάρυνση των Οικοπεδούχων.

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

ΟΣΜΑΑ
Ο ΙΚΑΡΟΣ
Η ενημέρωση αυτή των Οικοπεδούχων αναμένουμε
να γίνει το αργότερο κατά την Γενική Συνέλευση των
Μελών του Συνεταιρισμού, στις αρχές του 2017, οπότε
και να ληφθούν οι αντίστοιχες οριστικές αποφάσεις.
Προ εξαμήνου περίπου ο Σύλλογός μας έλαβε γνώση
επιστολής την οποία είχε απευθύνει ο Συνεταιρισμός
μας σε Οικοπεδούχους του προγράμματος Αετού Καρύστου, οι οποίοι όφειλαν ολόκληρο ή μέρος του ποσού
των 750,00 ευρώ, το οποίο είχε αναλογισθεί στις μερίδες
των Οικοπεδούχων με απόφαση του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ
του 2011, καθορίζοντας ως διορία εξόφλησης της
οφειλής τους το τέλος του Ιουνίου 2016, μετά την
οποία ο «ΙΚΑΡΟΣ» θα ενεργούσε κατά τα νόμιμα για την
υποχρεωτική είσπραξή τους.
Υπενθυμίζουμε ότι από το έτος 2011 ο Σύλλογός μας
έχει ζητήσει από τον Συνεταιρισμό με πολλούς τρόπους
ανάλυση του ποσού των 750,00 ευρώ, δεδομένου ότι
αρκετές εργασίες από αυτές που περιλαμβάνονταν
στην αρχική επιστολή δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και
άλλα θέματα δεν αιτιολογούνταν επαρκώς.
Γι’ αυτούς τους λόγους το νέο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού
μας σχεδόν με την ανάληψη των καθηκόντων του
ανέθεσε σε Ορκωτούς Λογιστές να αποφανθούν ποιο
θα πρέπει να είναι το τελικό ποσό που θα αναλογισθεί
σε κάθε οικοπεδούχο, από τα 750,00 ευρώ που είχαν
αρχικά καταλογισθεί.
Επειδή η απόφαση των Ορκωτών Λογιστών καθυστερούσε και υπήρχε κίνδυνος να υλοποιηθεί αδίκως εις
βάρος κάποιων Οικοπεδούχων η αυτόματη είσπραξη
του αρχικά επιβληθέντος ποσού, ο Σύλλογός μας επέδωσε στον Συνεταιρισμό μας την 25-7-2016, μετά από
έγγραφη προειδοποίηση, Εξώδικο Πρόσκληση με αίτημα
να αναστείλει τις τυχόν ενέργειές του για αυτόματη είσπραξη ποσών από τους οφειλέτες Οικοπεδούχους
τουλάχιστον μέχρι να εκδοθεί η απόφαση των Ορκωτών
Λογιστών. Η Εξώδικος αυτή Πρόσκληση χαρακτηρίσθηκε
από το ΔΣ του Συνεταιρισμού μας ως «απαράδεκτη» και
«μη ηθικά δίκαιη» γιατί, όπως αναφέρει, «θέτει ερωτήματα
προς απάντηση που διαχειρίστηκαν προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια του Συνεταιρισμού μας και θέματα
που διαχειρίστηκε η πρότερη Ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας». Ο Σύλλογός μας θεωρεί ότι το ΔΣ του
«ΙΚΑΡΟΥ» έχει παρανοήσει τον σκοπό και το νόημα της
Εξωδίκου πρόσκλησής του Συλλόγου μας, που δεν είχε
πρόθεση να θίξει κανέναν, παρά να εξασφαλίσει τα
νόμιμα και δίκαια συμφέροντα των Οικοπεδούχων – Μελών του προγράμματος Καρύστου και να προλάβει
άστοχες ενέργειες εκ μέρους του Συνεταιρισμού.
Η Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών εξεδόθη τελικώς
την 30-9-2016 και λάβαμε γνώση του περιεχομένου
της την 7-11-2016. Για τα συμπεράσματα και τις προτάσεις
της πολυαναμενόμενης Έκθεσης αυτής οι Οικοπεδούχοι
είχαμε μικρή ενημέρωση με την φθινοπωρινή ενημέρωση
του Συνεταιρισμού μας μέσω της Η.Τ.Α. (παράγρ. ΙΙΙ 9),
η οποία εστιάζει κυρίως στην επιβάρυνση των 111,00
ευρώ για τόκους σε όσους δεν έχουν κάνει διακανονισμό
αποπληρωμής της οφειλής τους. Δεν αναφέρει τίποτα
η Ενημέρωσή μας για την μνεία από την Έκθεση των
Ορκωτών Λογιστών περί δαπάνης έργων συντήρησης
111.950,00 ευρώ που είχαν συμπεριληφθεί στα 750,00
ευρώ και αναλογισθεί σε όλους τους Οικοπεδούχους,
πολλά από τα οποία δεν είχαν πραγματοποιηθεί, καθώς
και για την πρόβλεψη ποσού 200.000,00 ευρώ, που

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

αφορούσε την πιθανή ζημιά από ανταλλαγή και εκποίηση
ακατάλληλων ή ελαττωματικών οικοπέδων, δαπάνη η
οποία έχει επίσης συμπεριληφθεί στα 750,00 ευρώ που
έχουν αναλογισθεί στους Οικοπεδούχους, αν και δεν
έχουν προκύψει από καμία ευθύνη και υπαιτιότητα των
Μελών – Οικοπεδούχων. Δεν αναφέρει επίσης η Ενημέρωση ότι ένα σημαντικό ποσό 262.662,70 ευρώ έχει
ήδη πραγματοποιηθεί στα έτη 2011 έως και 2015 για το
πρόγραμμα Καρύστου, το οποίο δεν έχει αναλογισθεί
ακόμα στα Μέλη του – Οικοπεδούχους.
Πιστεύουμε ότι ο ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. θα πρέπει
να παρουσιάσει ολόκληρη την Έκθεση των Ορκωτών
Λογιστών στα Μέλη του κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, μαζί με τις εισηγήσεις και
αποφάσεις του σε όλα τα θέματα που αυτή θίγει και καλούμε τους Οικοπεδούχους να ανταποκριθούν στις
τελικές οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στον
Συνεταιρισμό.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας πραγματοποίησε την 1611-2016 ενημερωτική επίσκεψη στον Οικισμό μας όπου
διαπίστωσε τα ακόλουθα:
Έχει αρχίσει να γίνεται η τοποθέτηση καλαίσθητων
οδοδεικτών σε μεταλλικές κολώνες σε διάφορες περιοχές
του Οικισμού.
Έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση της περίφραξης από
λιθοδομή στη βόρεια και την ανατολική πλευρά του
κοινοχρήστου παραλιακού κτήματος των 11 στρεμμάτων.
Βρισκόταν σε εξέλιξη επισκευή διαρροής σε μεταλλικό
καταθλιπτικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης του οικισμού.
Σεβόμενοι την στενότητα του χώρου της φιλόξενης
Ηχούς Των Αιθέρων περιορίζουμε εδώ την ενημέρωσή
των Συναδέλφων – Μελών του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ.
Π.Ε. και του Συλλόγου μας, υποσχόμενοι να επανέλθουμε
σύντομα με τις νεότερες εξελίξεις στα πλέον ζωτικά
μας θέματα, τα οποία βεβαίως θα συζητηθούν και στις
Γενικές Συνελεύσεις τόσο του Συνεταιρισμού, όσο και
του Συλλόγου μας, που θα διεξαχθούν τους πρώτους
μήνες του 2017, σε ημερομηνίες που θα σας ανακοινωθούν έγκαιρα.
Μέχρι τότε, σας καλούμε για μία ακόμα φορά να σταθείτε δίπλα και στον Σύλλογό μας, που έχει ανάγκη από
την ενίσχυση, οικονομική και προσωπική, από όλα τα
Μέλη του και όχι μόνο από τα 200 περίπου άτομα, που
καταβάλλουν ανελλιπώς την συνδρομή τους και μας
ενισχύουν ποικιλοτρόπως.
Όπως γνωρίζετε, η εγγραφή στο Σύλλογό μας είναι 5
ευρώ, και η ετήσια συνδρομή 10 ευρώ και μπορεί να γίνεται με ένα από τους ακόλουθους τρεις τρόπους:
1) Στα γραφεία της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5), όπου
(πλην Εορτών και Αργιών) βρίσκεται στον 3ο όροφο ο
Ταμίας του Συλλόγου Σμήναρχος (ΤΥΟ) ε.α. κ. Αθανάσιος
Πάνος (κινητό VPN 6983 506 600).
2) Στα γραφεία του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. (Δημ.
Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, 3 ος όροφος, γραφείο
304, τηλ. 210 6439306) όπου (πλην Εορτών και Αργιών)
βρίσκεται ο Γραμματέας του Συλλόγου Υποπτέραρχος
(Ε) ε.α. κ. Κωνσταντίνος Δελλής (κινητό 6979 577 215).
3) Με κατάθεση του ποσού στον Τραπεζικό λογαριασμό
του Συλλόγου (ΕΘΝΙΚΗ, αρ. λογ/σμού:129/59232559 και IBAN GR1101101290000012959232559) και αποστολή του σχετικού αποδεικτικού για την κατάθεση,
με Fax (στο 210 3825393). Εφ’ όσον η κατάθεση αυτή
γίνει με Internet Banking, τότε είναι απολύτως απαραίτητη η ενημέρωση του Συλλόγου με Fax (στο 210
3825393) ή με e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση
george.kargas@gmail.com με τα στοιχεία του καταθέτη.
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου:
Γεώργιος Κάργας, Πρόεδρος, κιν.: 6983 510213)
Αστέριος Ματαφτσής, Αντιπρόεδρος, κιν.: 6983 510215
Κωνσταντίνος Δελλής, Γραμματέας, κιν.: 6979 577215
Αθανάσιος Πάνος, Ταμίας, κιν.: 6983 506600
Αχιλλέας Αυδής, Μέλος, κιν.: 6983 506612
Ηλίας Σβάρνας, Μέλος, κιν.: 6983 523547
Ελένη Λιβανίου, Μέλος, κιν.: 6944 607204

HτΑ

8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 • Αρ. φύλλου 543

Α ΡΘΡΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

(3ο Μέ

ρος)

Αποτελεσματική αντιμετώπιση πτώχευσης
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
62.Προσωπικά πιστεύω εδώ ότι και η πλευρά των δανειστών
έχει την ευθύνη της, διότι ο κάθε δανεισμός πρέπει να
γίνεται μέχρι εκεί που αντέχει ο δανειολήπτης να ξεπληρώσει
το δάνειο, αλλιώς ο δανειστής κινδυνεύει να χάσει τα
χρήματά του. Στην προκειμένη περίπτωση οι δανειστές επροχώρησαν σε δανεισμό πέρα των δυνατοτήτων της Ισλανδικής
οικονομίας και φυσικό ήταν να υπάρχει ο κίνδυνος για τους
δανειστές να χάσουν τα χρήματά τους. Εκτός και αν αυτοί οι
δανειστές είχαν κάποιον άλλον σκοπό.
63.Όπως όμως και να είχαν τα πράγματα το τελικο
συμπέρασμα ήταν ότι αν η Ισλανδία εδέχετο να αναλάβει αυτό το υπερβολικό χρέος των ιδιωτικών της
τραπεζών, δεν θα μπορούσε ποτέ να το εξοφλήσει
και η χώρα θα καταστρέφετο μαζί με τον λαό της.
64.Εδώ η Ισλανδική κυβέρνηση είχε 2 επιλογές
α.Να αναλάβει αυτό το χρέος η Χώρα και να καταστραφεί ή
β.Να αφήσει αυτές τις ιδιωτικές τράπεζες να καταρρεύσουν και να απαλλαγεί από αυτό το χρέος, με
το σκεπτικό ότι οι δανειστές δεν έχουν μόνο κέρδη
αλλά και ζημίες, όταν προβαίνουν σε δανεισμό που
δεν μπορεί να το εξοφλήσει μια Χώρα.
65.Φυσικό λοιπόν ήταν η Ισλανδική κυβέρνηση να
μην ήθελε την κατααστροφή της Χώρας και του λαού
και προτίμησε τη δεύτερη επιλογή, η οποία έβαζε τους ανθρώπους πάνω από τα χρήματα.
Ενέργειες Δανειστών
66.Όταν η Ισλανδική κυβέρνηση εκήρυξε στάση εξωτερικών
πληρωμών και άφησε τις ιδιωτικές της τράπεζες να καταρρεύσουν και οι ξένοι δανειστές να χάσουν τα χρήματά τους,
οι τελευταίοι προσπάθησαν να μεταφέρουν τις απαιτήσεις
τους στο δημόσιο χρέος της Ισλανδίας, δηλαδή σε βάρος
όλων των φορολογουμένων Ισλανδών.
67.Στην αρχή λοιπόν όταν διαπιστώθει η αδυναμία της Ισλανδίας να καλύψει τις ιδιωτικές της τράπεζες, παρουσιάσθησαν
η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ και προσεφέρθησαν να αναλάβουν αυτοί το υπερβολικό χρέος των τραπεζών αυτών, όχι
βέβαια αφιλοκερδώς.
68.Η Ισλανδική κυβέρνηση όμως αρνήθηκε αυτή τη προσφορά, διότι υπελόγισε ότι η αποδοχή της αναχρηματοδότησης
από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ ενός τόσο μεγάλου χρέους, δια την
Ισλανδική οικονομία θα διατηρούσε για λίγο χρόνο στη ζωή
αυτές τις τράπεζες και μετά από λίγο καιρό θα κατέρρεε όλο
το τραπεζικό σύστημα της Χώρας, ενώ από την αρχή της χρηματοδότησης αυτών των ιδιωτικών τραπεζών θα είχε επιτρέψει
η Ισλανδία στην Ε.Ε. και το ΔΝΤ να επεμβαίνουν στα εσωτερικά
της Χώρας και η Ισλανδία να έχανε την εθνική της κυριαρχία.
69.Να σημειωθεί εδώ ότι η Ελλας όταν εδέχθει την προστασία
της Ε.Ε. και του ΔΝΤ είχε χρέος 299 δισεκατομμύρια ευρώ,
που αντιστοιχούσαν σε 27.000Å χρέος για κάθε Έλληνα και
μετά από 6 χρόνια μεγάλης λιτότητας βλέπουμε που έχουμε
φτάσει και δεν ξέρουμε ακόμη που θα καταλήξουμε.
Φαντασθείτε τι θα γινότανε στην Ισλανδία εάν η Ε.Ε. και το
ΔΝΤ ανελάμβαναν, όπως στην Ελλάδα, την προστασία της Ισλανδίας που είχε ένα συνολικό χρέος το 2008 πάνω απο 100
δισεκατομμύρια δολλάρια, ή 88 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου
που θα αντιστοιχούσε σε κάθε Ισλανδό πάνω απο 277.000Å
[(88 δις Å):(πληθυσμό 2008) και σημερινή ισοτιμία 1Å=1,125$]
Δηλαδή 10 φορές και πλέον του χρέους του κάθε Έλληνα.
70.Στην Ισλανδία θεωρούν κατά πλειοψηφία ότι ήταν
ευτύχημα το γεγονός ότι η χώρα τους δεν ήταν στην Ευρωζώνη,
διότι εάν ήταν η ΕΕ δεν θα τους άφηνε να χρεοκοπήσουν τις
ιδιωτικές τους τράπεζες, αλλά θα τους υποχρέωνε να αναλάβουν το χρέος αυτών των ιδιωτικών τραπεζών, κάτι που θα
κατέστρεφε την Ισλανδία και μάλιστα για ένα χρέος, το οποίο
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Ανταλλαγών (ΑΕLΕ) απεφάσισε ότι δεν πρέπει να πληρωθεί με
χρήματα των φορολογουμένων Ισλανδών.
Η ως ανωτέρω θέση των Ισλανδών καταδεικνύεται και από
τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών που έγιναν στην
Ισλανδία, στις οποίες οι Ισλανδοί εψήφισαν και εξέλεξαν το
κόμμα που είχε ως προεκλογικό σύνθημα την αναίρεση της
Ισλανδικής αίτησης για εισδοχή της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και για αυτό η νέα κυβέρνηση της Ισλανδίας σε μία
από τις πρώτες της δηλώσεις διετύπωση τη θέση της ότι:
«Το συμφέρον του Ισλανδικού λαού είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
και στη συνέχεια το Μάρτιο του 2015 ενημέρωσε τις Βρυξέλλες ότι σταματά τη διαδικασία ένταξης της Ισλανδίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
71.Μετά την ως άνω απόρριψη της προσφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ παρουσιάστηκε δεύτερη ευκαιρία
στους δανειστές όταν η Ισλανδική κυβέρνηση επανελάμβανε
τις διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ για το δάνειο των 2,1 δισεκα-

του
Υπτχου (Ε) ε.α
Μιχαήλ Ανδρικόπουλου
τομμυρίων δολλαρίων όπου παρουσιάστηκαν η Βρετανία και
η Ολλανδία οι οποίες επρόσφεραν ένα επιπλέον δάνειο 2,5
δισεκατομμυρίων δολλαρίων, με τη προϋπόθεση ότι η Ισλανδία
θα ανελάμβανε να εξοφλήσει προς τη Βρετανία και την
Ολλανδία το ποσό των 3,5 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ,

το οποίο είχαν καταβάλει οι χώρες αυτές στους Ολλανδούς
και Βρετανούς καταθέτες, για να τους καλύψουν τη ζημιά που
υπέστησαν από τη πτώχευση των ιδιωτικών Ισλανδικών τραπεζών.
72.Επρότειναν μάλιστσα η εξόφληση αυτού του ποσού
των 3,5 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ να γίνει σε 15
χρόνια με επιτόκιο 5,5% και το ποσόν που θα επλήρωνε ο
κάθε Ισλανδός στα 15 χρόνια θα ήταν 100Å το μήνα.
73.Η νέα αριστερή κυβέρνηση της Ισλανδίας, που προέκυψε
με τις πρόωρες εκλογές του Μαρτίου του 2009, εσυμφώνησε
με τους ως άνω όρους της Βρετανίας και της Ολλανδίας και
έφερε σχετικό νόμο στο κοινοβούλιο τον οποίον εψήφισε και
στη συνέχεια τον προώθησε στον πρόεδρο Γκρίμσον για επικύρωση.
74.Ο πρόεδρος Γκρίμσον φαίνεται να σκέφθηκε ότι αν
εκύρωνε αυτόν τον νόμο λίγο αργότερα θα ερχόντουσαν και
οι άλλοι δανειστές και θα ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, η οποία επιστροφή θα έπρεπε να γίνει από
όλους το φορολογουμένους Ισλανδούς, όπως ακριβώς θα
εγένετο και για την εξόφληση των ως άνω 3,5 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ.
75.Για αυτό ο πρόεδρος Γκρίμσον γύρισε πίσω το νόμο και
ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα, για να αποφασίσει ο ίδιος ο
λαός αν δέχεται να πληρώσει δάνεια που έλαβαν άλλοι.
76.Με την απόφαση της διενεργείας του δημοψηφίσματος,
το ΔΝΤ απείλησε ότι θα διακόψει κάθε χρηματοδότηση, οι δε
υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι απειλούσαν την Ισλανδία με διεθνή
απομόνωση και προειδοποιούσαν τους Ισλανδούς ότι η χώρα
τους θα ήταν ένα κράτος παρίας και θα καταντούσε η Κούβα
του Βορρά. Παρ’ όλες όμως τις απειλές και τις προειδοποιήσεις
οι Ισλανδοί εψήφισαν όχι σε ποσοστό 93%.
77.Οι δανειστές επανήλθαν με καλύτερους όρους ήτοι με
επιτόκιο 3% και εξόφληση σε 37 χρόνια, αλλά και πάλι οι
Ισλανδοί εψήφισαν όχι σε ποσοστό 54%.
78.Μετά το δεύτερο όχι της Ισλανδίας να αποδεχθεί την
απαίτηση της Βρετανίας και της Ολλανδίας για το ως άνω
ποσόν των 3,5 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ, οι ανωτέρω
Χώρες προσέφυγαν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελευθέρων Ανταλλαγών (ΑΕLΕ) το οποίο απέρριψε τα επιχειρήματα που επικαλέσθησαν η Βρετανία και η Ολλανδία και
απεφάσισε τη διαγραφή του χρέους χωρίς αποζημίωση.
79.Έτσι η Ισλανδία απηλλάγει κατ’ ακολουθίαν και από όλο
το χρέος των ιδιωτικών της τραπεζών, το οποίο υπελογίζετο
στα 85 δισεκατομμύρια δολλάρια και κατά μία άλλη αναφορά
έφτανε τα 102 δισεκατομμύρια δολλάρια.
Διώξεις
80.Οι Ισλανδοί απεφάσισαν επίσης να προχωρήσουν σε δικαστικές έρευνες για αστικές και ποινικές ευθύνες, τόσο των
υπευθύνων τραπεζιτών που επτώχευσαν τις τρεις αυτές
μεγάλες τράπεζες, όσο και των υψηλοβάθμων κυβερνητικών
στελεχών(συμπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου πρωθυπουργού), που με την απραξία τους άφησαν τη χώρα να οδηγηθεί σε αυτή την κρίση.
81.Μάλιστα προέβησαν και σε συλλήψεις και για όσους
πρόλαβαν και εγκατέλειψαν τη χώρα εξεδόθησαν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές εντάλματα σύλληψης αυτών. Ήδη 4
διευθυντικά στελέχη των τραπεζών κατεδικάστησαν σε φυλάκιση 3-5 ετών κριθέντες ως οικονομικοί απατεώνες.
82.Έτσι στην Ισλανδία δεν ισχύει αυτό που ισχύει στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου οι τράπεζες μπορεί να πληρώνουν

πρόστιμα για παραλείψεις, αλλά οι τραπεζίτες να είναι ελεύθεροι
και να συνεχίζουν τη δουλειά τους.
Νεο Σύνταγμα
83. Η παρουσιασθείσα κρίση έδωσε την ευκαιρία στους Ισλανδούς να διαπιστώσουν ότι, το υφιστάμενο από το 1944
Σύνταγμα της Χώρας δεν εξασφαλίζει επαρκώς τη χώρα από
παραλείψεις των πολιτικών κυβερνήσεων, ούτε και από τη
δύναμη της διεθνούς οικονομίας με τα ακάλυπτα νομίσματα
και ότι περιέχει ορισμένες διατάξεις που πρέπει να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν ή και να συμπληρωθούν.
84.Έτσι οι Ισλανδοί απεφάσισαν να συντάξουν ένα
νέο Σύνταγμα και προς τούτο εξέλεξαν από το Φεβρουάριο του 2011 μία επιτροπή, από 25 αντιπροσώπους,
οι οποία ανέλαβε τη σύνταξη και τα διατυπούμενα
άρθρα εκινοποιούντο μέσω του διαδικτύου, ώστε να
λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των άρθρων όσοι
πολίτες ήθελαν να διατυπώνουν προτάσεις και σχόλια
και στο τέλος να συνταχθεί ένα κείμενο, που να περιλαμβάνει τη θέληση της πλειονότητας του λαού.
85.Το συναχθέν ως άνω τελικό κείμενο του Συντάγματος εψηφίστηκε από το κοινοβούλιο την 20-10-2012
και είναι πλέον το νέο σύνταγμα της Ισλανδίας.
86.Να σημειωθεί εδώ ότι οι αντιπρόσωποι της ως
άνω επιτροπής έπρεπε να είναι Ισλανδοί ενήλικες, που
να μην ανήκουν σε κανένα από τα κόμματα της Χώρας και να
έχουν προταθεί τουλάχιστον από 30 πολιτες έκαστος. Εν
προκειμένω επροτάθησαν 522 υποψήφιοι από τους οποίους
εξελέγησαν οι 25 που απετέλεσαν και την αρμοδία επιτροπή
Επίλογος
87.Με τη σχετική ανάλυση που περιγράφω ανωτέρω φαίνεται
ότι με τα μέτρα που πήρε η Ισλανδία επέτυχε
α.Να διατηρήσει την εθνική της κυριαρχία καθ’ όλη τη
διάρκεια της κρίσης και να μην επιτρέψει σε κανέναν ξένο να
επέμβει στα εσωτερικά της Χώρας.
β.Να μην πειραχθούν τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των
εργαζομένων και των συνταξιούχων.
γ.Να μην θιγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα
δ.Να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης το κοινωνικό
κράτος και μάλιστα ενισχυμένο
ε.Να μην γίνει η χώρα αντικείμενο εκμετάλλευσής της από
ξένους κερδοσκόπους.
στ.Να μη διασυρθεί διεθνώς η εθνική αξιοπρέπεια και η
χώρα να παρουσιάζεται ως επαίτης.
ζ.Να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον εσωτερικό πανικό που
εδημιούργησε η αιφνιδιαστική αποκοπή της Ισλανδίας από τις
άλλες χώρες, με τις οποίες είχε συναλλαγές που τις είχε
ανάγκη.
η.Να επιτύχει επαναφορά της εθνικής της οικονομίας σε
ομαλή κατάσταση σε λιγότερο από 2 χρόνια και να βάλει
σωστές βάσεις για την περαιτέρω πρόοδο της Χώρας.
θ.Να απορρίψει την προσφορά προστασίας της Ε.Ε. και του
ΔΝΤ και στη συνέχεια με δικαστική απόφαση να διαγράψει ένα
υπερβολικό χρέος, το οποίο αν ανελάμβανε η Ισλανδία θα
είχε καταστραφεί.
ι.Να σταματήσει τη συμφορά των πλειστηρισμών και των
εξώσεων που άρχισαν όταν οι δανειολήπτες δεν είχαν τη δύνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους και στη συνέχεια η
χώρα να λάβει γενναία μέτρα(παράγρ. 49) που ανακούφισαν
σημαντικά τα νοικοκυριά που είχαν πνιγεί στα χρέη.
ια.Να διαμηνύσει προς όλους ότι οι υπεύθυνοι των κρίσεων
στην Ισλανδία υφίστανται τιμωρητικές συνέπειες.
ιβ.Να φτιάξει καινούργιο Σύνταγμα και
ιγ.Να καθορίσει με Εθνικά κριτήρια προς τα που είναι τα
πραγματικά συμφέροντα της Χώρας.
Ήδη έχει γίνει παραδεκτό από όλους τους αρμόδιους ότι η
Ισλανδία έχει προχωρήσει σε σημαντική ανάπτυξη και ότι όλοι
οι οικονομικοί δείκτες δικαιολογούν κάθε αισιοδοξία για το
μέλλον της Χώρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατωτέρω στοιχεία:
α. Η Ισλανδία το 2015 εξεπλήρωσε πρόωρα όλες τις
δόσεις του δανείου των 2,1 δισεκατομμυρίων δολλαρίων
προς το ΔΝΤ
β. Τον Ιούνιο του 2015 εψήφισε σχέδιο κατάργησης των
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων
γ. Η ανεργία βρίσκεται στο 4%, η ανάπτυξη κινείται στο
4,1% και το δημόσιο χρέος υπολογίζεται να κλείσει στο 69%
του ΑΕΠ της χώρας
δ. Το ΑΕΠ της Ισλανδίας υπολογίζεται να κλείσει στα 17 δισεκατομμύρια δολλάρια, που αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα
για κάθε Ισλανδό ποσού ύψους 51.100 δολλάρια(17 δις δολλαρια: πληθυσμό 2016) ποσόν που θεωρείται ένα από τα
ποιο υψηλά διεθνώς.
89. Κρίνεται σκόπιμο να αναγραφεί εδώ ότι μετά την
ανάκαμψη της Ισλανδίας όλοι σχεδόν εκείνοι που προειδοποι-
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ούσαν και απειλούσαν τη Χώρα, όπως επίσης και
πολλοί αξιόλογοι και σοβαροί πολιτικοί, οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι κλπ διανοούμενοι και αρμόδιοι
οργανισμοί διεθνούς κύρους, που ασχολήθησαν
σοβαρά με τη πτώχευση της Ισλανδίας δηλώνουν
ότι, ο τρόπος με τον οποίο η Χώρα αυτή αντιμετώπισε
αυτή την κρίση ήταν ο πλέον επιτυχής και για αυτό
πολλοί από αυτούς προτείνουν αυτόν τον τρόπο
ως παράδειγμα προς μίμηση αναφέροντας μάλιστα
και συγκεκριμένα την Ελλάδα.
90.Κατωτέρω περιγράφω μερικές από αυτές τις
πάρα πολλές δηλωσεις για να δουν οι αναγνώστες
το πνεύμα τους.
α.Τα μέλη του Γερμανικού Ινστιτούτου Wessen
Manufuctur που πήραν συνεντεύξεις από κορυφαίους
Ισλανδούς πολιτικούς (πρωθυπουργούς, υπουργούς
κλπ.), αρμοδίους οικονομικούς παράγοντες, μέχρι
και από πολλούς απλούς Ισλανδούς πολίτες, όπως
επίσης και από κορυφαίους ξένους αρμοδίους οικονομικούς παράγοντες κλπ, απεφάνθησαν και εδήλωσαν ότι ο τρόπος αντίδρασης της Ισλανδίας θα
έπρεπε να είχε ακολουθηθεί από την Ιρλανδία και
την Ελλάδα και ότι, ο τρόπος αυτός της Ισλανδίας
θα πρέπει να αποτελεί οδηγό στο μέλλον για χώρες
που πτωχεύουν, προκειμένου να προστατεύεται η
εθνική κυριαρχία τους, να αποφεύγεται η φτωχοποίησης των λαών των και να ελαχιστοποιούνται οι
δυσμενείς συνέπειες που ακολουθούν μια πτώχευση.
Το ινστιτούτο τούτο καταθέτει ότι έχει συντάξει και
ένα εικοσασέλιδο κείμενο στο οποίο περιγράφεται
ο τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων.
β.Ο οίκος Fitch τον Φεβρουάριο του 2012 εδήλωσε
ότι η ανορθόδοξος πολιτική της Ισλανδίας για την
αντιμετώπιση της κρίσης ήταν η αποδοτική.
γ.Το Bloomberg ανεγνώρισε ότι η απόφαση της
Ισλανδίας το 2008 να χρεοκοπήσει τις ιδιωτικές της
τράπεζες ήταν αποτελεσματική και για αυτό η Χώρα
ξεπέρασε την κρίση.
δ.Η Daily Telegraph έγραψε ότι το ηθικό δίδαγμα
της ιστορίας είναι ότι
«Αν το σοκ μιας υποτίμησης μπορεί να πυροδοτήσει
μία βίαιη κρίση και πολύ επώδυνη, μία πολιτική λιτότητας και αποπληθωρισμού, εξαιτίας του χρέους,
καταλήγει να προκαλεί περισσότερες ζημιές»
91.Ο τότε πρόεδρος της Ισλανδίας Γκρίμσον ήταν
ένας από τους πρωτεργάτες που αντιμετώπισαν
την Ισλανδική κρίση και όταν ερωτήθηκε για την
πτώχευση των Ισλανδικών ιδιωτικών τραπεζών εδήλωσε ότι «Οι ιδιωτικές τράπεζες δεν είναι Άγιοι
Τόποι, αλλά ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα πρέπει να
χρεοκοπούν όταν διαπράττουν λαθη, διότι δεν είναι
ηθικό τα κέρδη αυτών των τραπεζών να ιδιωτικοποιούνται και οι ζημιές τους να κοινωνικοποιούνται
Όταν ρωτήθηκε για την Ελλάδα εδήλωσε ότι «Οι
Έλληνες έπρεπε να κάνουν ένα Grexit, να επιβάλουν
έλεγχο κίνησης κεφαλαίων και στην συνέχεια να
κάνουν ότι έκαναν και οι Ισλανδοί». Βλέποντας μάλιστα τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στη Ισπανία και
στην Ελλάδα εδήλωσε με νόημα ότι «Εμείς ποτέ
δεν θα φεύγαμε από μία καταιγίδα μπαίνοντας σε
ένα φλεγόμενο σπίτι»
92.Και μπορεί κάποιος να διερωτηθεί και να πει,
τι μας νοιάζει εμάς τους Έλληνες τι έγινε στην Ισλανδία. Η απάντηση εδώ είναι απλή.
«Μας νοιάζει και μας παρανοιάζει, γιατί μαθαίνουμε
από τα γεγονότα της Ισλανδίας πως αυτή η χώρα
με τόσο μικρό πληθυσμό είχε Ηγέτες που, με μόνο
σκοπό το Εθνικό συμφέρον της χώρας τους, αγνόησαν προειδοποιήσεις και απειλές και αντιμετώπισαν,
με διατήρηση της Εθνικής τους κυριαρχίας, την
κρίση της πτώχευσης και στη συνέχεια επανέφεραν
τη χώρα τους γρήγορα στην ευημερία με μέτρα,
που όλοι οι αρμόδιοι οικονομικοί παράγοντες διεθνούς κύρους που ασχολήθηκαν σοβαρά με την
κρίση της Ισλανδίας, τα θεωρούν απολύτως σωστά
και τα συνιστούν προς μίμηση, μνημονεύοντας μάλιστα μερικοί και την Ελλάδα.

Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας Ygeia Care
(Φροντίδα Υγείας) για τα μέλη της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατάργηση της συμμετοχής 15% σε όλες τις εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ
Η οικονομική κρίση δημιούργησε τεράστια προβλή¬ματα στο χώρο
της υγείας. Μετά από εκτεταμένη έρευνα στο χώρο της υγείας δημιουργήσαμε το ομαδικό πρόγραμμα υγείας Ygeia Care (Φροντίδα
Υγείας) ικανοποιώντας το αίτημα πολλών συναδέλφων.
Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερα Ιδιωτικά Νοσοκομεία, τα πλέον
επώνυμα Διαγνωστικά κέντρα και γενικά όλους τους ιατρικούς παρόχους για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη.
Γνωρίζοντας ότι η μέση δαπάνη για την πρωτοβάθμια περίθαλψη
των συνταξιούχων ξεπερνά τα 300Å ατομικά και τα 600Å οικογενειακά
φροντίσαμε να σας απαλλάξουμε από αυτό το κόστος.
Μετά από διαπραγμάτευση συμφωνήσαμε και εξασφαλίσαμε 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.
•Να δίνεται απ’ ευθείας έγκριση δωρεάν εξετάσεων στο κέντρο
για τον ασφαλισμένο και έτσι δεν εμπλέκεται σε υποβολή αποδείξεων, αποζημιώσεων και λοιπών χρονοβόρων διαδικασιών.
•Να μην υπάρχει όριο όσον αφορά το πλήθος και το κόστος των
εξετάσεων.

Έχουμε επιτύχει ειδικές τιμές για τα μέλη μας:

•Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
•Όλα τα μέλη μας καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους (τα
παιδιά μέχρι 25 ετών).
•Με την ίδια προνομιακή τιμή να μπορούν να ενταχθούν τα παιδιά
μας και οι οικογένειες τους σαν να είναι μέλη μας.
•Κατά παρέκκλιση του κανονισμού οι ηλικιωμένοι στη θέση των
παιδιών μπορούν να εντάξουν τα εγγόνια τους.
•Περιορισμός ηλικίας συμμετοχής: Κανένας περιορισμός στην
ηλικία συμμετοχής.
•Λήξη της συμμετοχής: μόνο όταν δεν καταβληθεί το ετήσιο
ασφάλιστρο.
•Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα: Το κόστος είναι ίδιο για
όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.
•Καλυπτόμενες ασθένειες – ατυχήματα: Καλύπτονται οι θεραπείες όλων των ασθενειών και ατυχημάτων που προϋπήρχαν της
έναρξης του συμβολαίου όσο και αυτών που θα εκδηλωθούν μετά
την έναρξη.
•Εξαιρέσεις: δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ασθενειών ή ατυχημάτων.
•Πιστοποίηση συμμετοχής: για κάθε μέλος θα εκδοθεί ατομικό
συμβόλαιο καθώς και κάρτες πιστοποίησης για όλα τα μέλη της οικογένειας τους που θα έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα και θα
σταλεί με courier στην διεύθυνση που επιθυμεί.

Έχουμε συμβληθεί με τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης σας:

Διόρθωση στο Νο 49 του 2ου
μέρους, του προηγούμενου φύλλου
49.Τη τραγική κατάσταση των νοικοκυριών,
που ήταν πνιγμένα στα δάνεια, η κυβέρνηση
απεφάσισε να αντιμετωπίσει με τα κάτωθι
δραστικά μέτρα: α).......β)......γ)......δ)........
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 ¼ των νοικοκυριών

Στη θέση των παιδιών στο οικογενειακό πρόγραμμα μπορούμε να εντάξουμε μέχρι 4 εγγόνια.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ: Αττική, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Βέροια,
Βόλος, Γιαννιτσά, Γρεβενά, Δράμα, Έδεσσα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Ζάκυνθος, Θήβα, Ιωάννινα, Ιθάκη, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κιλκίς, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Λιβαδειά, Μέγαρα,
Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πάτρα, Πιερία, Πρέβεζα, Πτολεμαΐδα, Πύργος, Ρέθυμνο, Ρόδος, Σέρρες, Σπάρτη, Τρίκαλα, Τρίπολη,
Φλώρινα, Χαλκίδα, Χαλκιδική, Χανιά, Xίoς. Στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά κέντρα των πιο πάνω πόλεων οι εξετάσεις με τον ΕΟΠΥΥ γίνονται
ΔΩΡΕΑΝ.
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Το Ανθελληνικό Παραλήρημα Διαρκείας του «Σουλτάνου»
Π

ρόσφατα έχουμε μείνει στην κυριολεξία άφωνοι από
το ανθελληνικό παραλήρημα διαρκείας του «Σουλτάνου» γείτονα, που εντελώς ξαφνικά και απροκάλυπτα
στράφηκε κυρίως κατά της Χώρας μας, σε ομιλίες του σε
συγκεντρώσεις Τούρκων πολιτών, ή σε άλλες ευκαιρίες
που του δόθηκαν ή τις προκάλεσε. Και βέβαια τον ακολούθησε κάποιος άλλος, γείτονας και αυτός, με ανιστόρητες
αιχμές και θέσεις για την Ελλάδα. Γιατί όμως ο «Σουλτάνος»
γείτονας το έκανε αυτό, με συνέπεια να ανοίξει νέα
μέτωπα – επί του παρόντος φραστικά, εναντίον μας;; Ας
επιχειρήσουμε μία συνοπτική αναδρομή των πρόσφατων
ανεπιτυχών μειζόνων προσπαθειών του «Σουλτάνου» σε
τομείς της εσωτερικής αλλά κυρίως της εξωτερικής πολιτικής του.
Το καθεστώς στην Τουρκία επιχειρεί διαρκώς να αντιμετωπίζει με καταστολή, εξαπολύοντας πογκρόμ κατά
της συγκριτικά μεγάλης μειονότητας των είκοσι περίπου
εκατομμυρίων Κούρδων της Τουρκίας, που ζουν στα ανατολικά και νότια αυτής, από τα συνολικά περίπου τριάντα
που ζουν στην ευρύτερη περιοχή, και που αγωνίζονται
να εξασφαλίσουν κάποιας μορφής αυτονομία, όπως έχει
γίνει με τους Κούρδους του Ιράκ. Οι Κούρδοι μέχρι σήμερα
όχι μόνο αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας,
γιατί μεταξύ των άλλων δεν τους επιτρέπεται να εκπροσωπούνται στο τουρκικό Κοινοβούλιο, αλλά και χαρακτηρίζονται από το επίσημο Κράτος συλλήβδην ως τρομοκράτες. Υπόψη ότι οι Κούρδοι ζουν στους χώρους αυτούς,
διεσπαρμένοι σε Τουρκία, Ιράκ, Ιράν και Συρία, για περισσότερα από τρεις χιλιάδες χρόνια (ο Ξενοφών μάλιστα
τους αποκαλεί Καρδούχους) και αγωνίζονται συνεχώς για
να αποκτήσουν το δικό τους Κράτος (το Κουρδιστάν),
που οι εκάστοτε διεθνείς συγκυρίες δεν έχουν επιτρέψει.
Η συνεχής αντιπαλότητα με το κοσμικό Κράτος της
Τουρκίας προκαλεί αντιπαραθέσεις δια των όπλων, κυρίως
επιθέσεις αυτοκτονίας ή βομβιστικές με παγιδευμένα αυτοκίνητα, αλλά και με οργανωμένο αντάρτικο, που δεν
έχουν τελειωμό.
Η Τουρκία επιχείρησε ανεπιτυχώς να εξασφαλίσει τη
συναίνεση της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ, ότι οι Κούρδοι
είναι τρομοκράτες, ώστε να προβεί σε ευρείας έκτασης
δράσεις εναντίον τους, εισβάλλοντας ακόμη και στο Ιράκ
ή και στη Συρία, για την εξουδετέρωση των «τρομοκρατών»
Κούρδων. Οι ΗΠΑ δεν συναίνεσαν γιατί χρησιμοποίησαν
τους Κούρδους του Ιράκ στην ανατροπή του Σαντάμ Χουσεϊν, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου αλλά και
πρόσφατα στην προσπάθεια εξαλείψεως του Ισλαμικού
Κράτους, όπου οι Κούρδοι συνεργάζονται με τις δυνάμεις
του Ιράκ και της Συρίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Ο «Σουλτάνος» προσπάθησε ανεπιτυχώς να παίξει τον
ρόλο του ηγέτη όλου του Μουσουλμανικού κόσμου και
μάλιστα πήγε για το σκοπό αυτό στις ΗΠΑ και επεδίωξε
να μιλήσει στην κηδεία του Μουσουλμάνου πρώην πρωτοπυγμάχου Μωχάμετ Αλι (Κάσιους Κλέι), κάτι που οι οργανωτές δεν επέτρεψαν. Στο ίδιο αυτό ταξίδι επεχείρησε
να δει τον Ομπάμα, όμως αυτός ευσχήμως δεν τον
δέχτηκε, στέλνοντάς τον στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.
Μάλιστα μίλησε απαξιωτικά για τα συμβαίνοντα στην
Τουρκία και για τον «Σουλτάνο».
Ο «Σουλτάνος» ζήτησε από ΗΠΑ και Ιράκ να συμμετάσχουν
οι Τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις στις επιχειρήσεις κατά
των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους και της εκδίωξής
του από την Μοσούλη και τη Συρία. Οι ΗΠΑ δεν απάντησαν.
Το Ιράκ απάντησε αρνητικά. Η πρόθεση της Τουρκίας
ήταν απλά προσχηματική, γιατί ο κύριος στόχος της ήταν
να χτυπήσει τους Κούρδους στο Ιράκ αλλά και να καταλάβει
τη Μοσούλη, για να συνεχίσει έτσι να εκμεταλλεύεται τα
πετρέλαιά της, όπως έκανε όλο τον καιρό που η Μοσούλη
ήταν στην κατοχή του Ισλαμικού Κράτους, όταν έπαιζε
στην κυριολεξία τον ρόλο ενδιαμέσου στην εκμετάλλευση
/ διακίνηση πετρελαίου. Μάλιστα ο Πρόεδρος του Ιράκ
επανέλαβε ότι τυχόν εμπλοκή των τουρκικών δυνάμεων
εντός των ορίων του Ιράκ θα εθεωρείτο αιτία πολέμου.
Το ίδιο έκανε και ο Ασαντ της Συρίας που αρνήθηκε τη
συμμετοχή Τούρκων στην εκδίωξη των τζιχαντιστών από
τη Ράκκα.
Ο «Σουλτάνος» στην προσπάθειά του να δείξει ότι είναι
ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Χώρας του, έχει προβεί σε
σειρά από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
στο κλείσιμο ΜΜΕ που δεν τον λιβάνιζαν, στη σύλληψη /
φυλάκιση δημοσιογράφων αλλά ακόμη και μελών του
τουρκικού Κοινοβουλίου (βουλευτών του φιλοκουρδικού
κόμματος). Επίσης ζήτησε από τις ΗΠΑ να του παραδώσουν
τον Γκιουλέν, ως υπεύθυνο του αποτυχόντος πραξικοπήματος, που οι ΗΠΑ αγνόησαν, είπε στη Γερμανία ότι είναι
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και επεκτατικές δηλώσεις του που αναφέρονται στα νησιά
του Αιγαίου και στα σύνορα της καρδιάς του. Μέρος μόνο
από τις εξόχως ενδιαφέρουσες θέσεις του δίνεται εδώ.
Αυτός λέει: «Ορισμένοι παρατηρητές έχουν τον τελευταίο
καιρό συμβουλεύσει τις ξένες κυβερνήσεις να μην ανηκαταφύγιο τρομοκρατών (εξ αιτίας της παρουσίας Κούρδων
συχούν και πάρα πολύ για τις επιθετικές αλυτρωτικές δηεκεί) κλπ, πράξεις που έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις
λώσεις της Τουρκίας, μέσω Ερντογάν, διότι γίνονται για
της Δύσης αλλά και της ΕΕ, που διερωτάται εάν θα πρέπει
εσωτερική κατανάλωση και όχι για το ξένο κοινό. Λοιπόν
να δεχτεί εν τέλει την Τουρκία ως μέλος στην Ευρωπαϊκή
και ναι και όχι. Ειναι αλήθεια πως η αναθεωρητική / εθνιΚοινότητα.
κιστική ρητορική πουλάει πολύ καλά στην ιδεολογική
Με όλα τα παραπάνω, αλλά και αρκετά άλλα, ο «Σουλαγορά της Τουρκίας (και όλο και περισσότερο σε άλλες
τάνος» βρέθηκε απομονωμένος διεθνώς αλλά και εκτεχώρες). Είναι επίσης αλήθεια πως τα σχόλια του Ερντογάν
θειμένος στην κοινή γνώμη της Τουρκίας και όντας εγστοχεύουν στον μέσο ψηφοφόρο – τον Τούρκο ψηφοφόρο,
κλωβισμένος αναζήτησε διέξοδο. Ετσι, κατ’ άλλους προπου μπορεί να τον πείσει πιο εύκολα με την αλυτρωτική
κάλεσε ο ίδιος το πραξικόπημα εναντίον του, που τελικά
ρητορική του, που περιλαμβάνει δηλώσεις όπως ‘το
απέτυχε και σαν συνέπεια του οποίου συνέχισε και
ένδοξο παρελθόν μας’, ‘η μεγάλη αδικία που υπέστη το
συνεχίζει τις συλλήψεις ανεπιθύμητων, και ταυτόχρονα
μεγάλο μας έθνος πριν από ένα αιώνα’, ‘τί χρειάζεται για
στράφηκε εναντίον της Χώρας μας, με έμμεσες αναφορές
να διορθώσουμε τη λάθος ροή της ιστορίας’, ‘μία μέρα
στη Συνθήκη της Λωζάνης, που γι’ αυτόν η υπογραφή της
θα αναβιώσουμε την αυτοκρατορία μας’ κλπ. Προσθέστε
περιορίζει τις δραστηριότητες της Τουρκίας σε πολλούς
σε αυτά τη ρητορική ότι ‘είμαστε οι πιο ευσεβείς μουσημαντικούς τομείς, που σχετίζονται κυρίως με τα δυτικά
σουλμάνοι’ και δεν θα κερδίσετε απλά ένα ψηφοφόρο,
της σύνορα, δηλαδή με την Ελλάδα και το Αιγαίο. Και
αλλά ένα αφοσιωμένο οπαδό που θα είναι προετοιμααπό αυτό το σημείο άρχισε η αναθεωρητική / εθνικιστική
σμένος να πεθάνει ή να σκοτώσει κλπ». Σε άλλο σημείο
ρητορική του κατά κυρίως της Ελλάδος, κάθε τρεις και
λέει: «Το πιο σημαντικό, η ρητορική του Ερντογάν δεν
λίγο, οποτεδήποτε έχει την ευκαιρία, αλλά και μερικές
στερείται μόνο του απλούστερου κανόνα της λογικής,
φορές σε προκατασκευασμένα Τουρκικά ακροατήρια. Το
αλλά είναι επίσης ασυνεπής. Διότι όταν λέει ‘αυτά τα ελδιαρκές αυτό παραλήρημα περιλαμβάνει εθνικιστικές κοληνικά σήμερα νησιά του Αιγαίου ήταν κάποτε δικά μας
ρώνες σε ομιλίες του, που δήθεν αποβλέπουν να ευαικαι σε αυτά υπάρχουν μνημεία μας κλπ’ αυτό είναι
σθητοποιήσουν το Τουρκικό λαϊκό συναίσθημα, αλλά που
αλήθεια, αλλά εφαρμόζοντας
ο στόχος είναι να ακουστεί
την ίδια λογική σε αυτό που
από άλλους αποδέκτες, μεείναι σήμερα η Τουρκία, μπορεί
Πρόσφατα, Τούρκος Υπουργός
ταξύ των οποίων η Ελλάδα
κανείς να οδηγηθεί σε αξιώαλλά και η ΕΕ.
που επισκέφθηκε για υπηρεσιακούς
σεις, που δεν θα αρέσουν στον
Η αναφορά του στη Συνλόγους τη Χώρα μας, αφού ζήτησε
Ερντογάν, πχ με το να ζητήσει
θήκη της Λωζάνης κατά τον
να εφαρμοσθούν οι αρχές του
ίδιο, εγκλώβισε την Τουρκία
να γίνει το τζαμί στην Αθήνα, τόλΕρντογάν για λογαριασμό του
στα δυτικά της σύνορα και
μησε να μας πει κατάμουτρα ότι
σε μέρη που έχει σήμερα η
δεν της επιτρέπει να έχει την
υπάρχει καταπιεσμένη Τουρκική μειΤουρκία».
πρόσβαση που επιθυμεί στο
Σε ότι αφορά τον πολιτισμό
Αιγαίο, στα νησιά του, στην
ονότητα στη Δυτική Θράκη.
των Οθωμανών, για ποιόν ακριυφαλοκρηπίδα τους και την
βώς πολιτισμό τους μιλάει;;.
ΑΟΖ, αλλά και στον εναέριο
Για τζαμιά και μιναρέδες, για
χώρο (το FIR). Και κατηγορεί
τεκέδες και ντερβίσηδες, για καφενεία και ναργιλέδες,
για αυτό τους Τούρκους ηγέτες που την υπέγραψαν. Και
για τα χαρέμια με τους ευνούχους και τις σκλάβες οδαλίβέβαια ο Τούρκος ηγέτης που έδωσε τη συγκατάθεσή
σκες, για τον γενιτσαρισμό, για αυτόν που εξέθρεψε τις
του για την υπογραφή της είναι ο ίδιος ο Κεμάλ, το ιερό
κάθε λογής φρικαλαιότητες; Για τους αμέτρητους νεκρούς
τέρας της σύγχρονης Τουρκίας, ο δημιουργός της, ο και
σφαγμένους, κατακρεουργημένους, στραγγαλισμένους,
αποκαλούμενος Ατα-Τουρκ (πατέρας των Τούρκων). Ο
σταυρωμένους Χριστιανούς ακόμη και ιερείς και Δεσπότες
Ερντογάν θεωρεί ότι η συνθήκη ευνόησε σκανδαλωδώς
και Πατριάρχες; Ποιός αλήθεια μπορεί να ξεχάσει τα όσα
την Ελλάδα και στέρησε από την Τουρκία τα δικά τους
έκαναν σε Πατριάρχες και στον Μητροπολίτη Σμύρνης
νησιά του Αιγαίου, όπως τα αποκάλεσε, όπου οι Οθωμανοί
Χρυσόστομο κατά την λεηλάτηση και καταστροφή της
άφησαν σημαντικά δείγματα του πολιτισμού τους. Ομως
Σμύρνης το 1922 από φανατισμένους τσέτες και τον
η Συνθήκη της Λωζάνης είχε και στη Χώρα μας δυσμενείς
όχλο αλλά και στους νεαρούς προσκόπους του Αϊδινίου
συνέπειες και υπήρξαν έντονες αντιδράσεις πριν από την
που κατέσφαξαν. Δεν γνωρίζει τίποτε για τη γενοκτονία
υπογραφή της, όπως είναι γνωστό.
των Αρμενίων αλλά και των Ποντίων; Δεν γνωρίζει ότι τα
Σε άλλη ομιλία του είπε ότι η Οθωμανική κυριαρχία δέοστά των νεκρών μας από τη γενοκτονία, τους σφαγμούς,
σποζε στα Βαλκάνια και έχει πόλεις και σπίτια όπου γεντα καταναγκαστικά έργα στα βάθη της Ανατολής, τις αλνήθηκαν Ηγέτες της, που σήμερα βρίσκονται στα χέρια
λεπάλληλες εξορίες και τους πολέμους είναι ακόμη εκεί
άλλων και θα πρέπει να επιστρέψουν και να βρεθούν
και σε πολλές περιπτώσεις άταφα;
κάτω από τη δική της αγκαλιά. Μάλιστα «χάραξε» τα
Και η δική μας καρδιά δεν διερωτάται μέχρι που χτυπάει
σωστά κατ’ αυτόν σύνορα, από τον τρόπο που χτυπάει η
και ποιά είναι τα σύνορά της;. Δεν γνωρίζει τι άφησε πίσω
καρδιά του, που το ένα μέρος της χτυπάει από τη Βοσνία
του ο δικός μας πολιτισμός όταν αναγκασθήκαμε να φύκαι τη Θεσσαλονίκη στα δυτικά (την πόλη όπου γεννήθηκε
γουμε από τη Μ. Ασία; Δεν γνωρίζει ότι οι δικές μας
ο Κεμάλ) και το άλλο μέρος της τον Καύκασο και τη Μοκαρδιές στην Ελλάδα χτυπούν ακόμη για τόσους και
σούλη στα ανατολικά. Και θύμισε ότι όπου χτυπάει η
τόσους Ελληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν αφήνοντας
καρδιά του και υπάρχουν Μουσουλμάνοι θα τους υπεραπίσω τους «κακήν κακώς» τις προγονικές τους εστίες και
σπίζεται και θα τους προστατεύει, ως ομοεθνείς του –
τα οστά των προγόνων τους στην Πόλη, στη Σμύρνη,
όπως ακριβώς είπε. Παντού ακόμη και στην Ελλάδα.
στον Πόντο, στην Καππαδοκία, στο Ικόνιο, στο Αϊδίνι με
Θύμισε επίσης στο ακροατήριό του, για να ακουστεί και
τους νεκρούς νέους προσκόπους του και σε αναρίθμητες
από εμάς, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία άφησε δείγματα
άλλες πόλεις και χωριά της Μικράς Ασίας, οπου ζούσαν
πολιτισμού από Βοσνία μέχρι Μοσούλη, ότι στα νησιά
για πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια; Πρόσφατα ο δικός
του Αιγαίου ακούγεται (λόγω εγγύτητας) πιο πολύ η δική
μας Υπ. Εξωτερικών του θύμισε ότι η δική μας καρδιά
του φωνή και ότι είναι κάτω από τη μύτη του. Επίσης ότι
φτάνει μέχρι την Ινδία !!
φεύγοντας οι Μουσουλμάνοι από τα δικά τους νησιά του
Ο «Σουλτάνος» ισχυρίζεται ότι ενοχλούμεθα όταν μιλάει
Αιγαίου, εξ αιτίας της Συνθήκης της Λωζάνης, άφησαν
για
τον πολιτισμό τους που άφησαν πίσω τους φεύγοντας
τζαμιά και λατρευτικούς χώρους, μνημεία, ιστορία καθώς
από τα δικά τους νησιά, αυτά του Αιγαίου. Και γιατί παρακαι τον πολιτισμό τους.
βλέπει ή δεν διερωτάται τί πραγματικά σπουδαίο πολιτισμό
Πρόσφατα, Τούρκος Υπουργός που επισκέφθηκε για
άφησαν πίσω τους κατά γενική παγκοσμίως ομολογία οι
υπηρεσιακούς λόγους τη Χώρα μας, αφού ζήτησε να
Ελληνες που ζούσαν για τρεις χιλιάδες χρόνια στη Μικρά
γίνει το τζαμί στην Αθήνα, τόλμησε να μας πει κατάμουτρα
Ασία, στις απέναντι από τα νησιά ακτές της.
ότι υπάρχει καταπιεσμένη Τουρκική μειονότητα στη Δυτική
Αλλά τι μπορεί να περιμένεις από συνειδητά και σκόπιμα
Θράκη.
ανιστόρητους και τί ψάχνουμε να βρούμε; Ο ίδιος ο
Θα ήταν σκόπιμο να παραθέσουμε εδώ τι έγραψε
Ερντογάν λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι λένε γι’ αυτόν οι
Τούρκος δημοσιογράφος σε άρθρο του με τίτλο «Αρα η
άλλοι, ούτε ότι τον αποκαλούν δικτάτορα. Αλλωστε σε
Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική;;» σε έγκριτη εφημερίδα
ότι αφορά την Ελλάδα και τα όσα λέει, δεν κάνει τίποτε
(που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν) για τις προκλητικές

HτΑ

11

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 • Αρ. φύλλου 543

✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr
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•Τελετές
•Αποτεφρώσεις
•Μεταφορές από και προς το εξωτερικό
•Αίθουσες δεξιώσεων & παραμονής σορού
•Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
σε προσιτές τιμές
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Φυσικοθεραπευτής
Άγγελος Ιωαν. Ράπτης
(υιός συναδέλφου ε.α.)
Πτυχίο BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSIOTHERAPY,
SALFORD UNIVERSITY, UNITED KINGDOM.
Εμπειρία από την μακρόχρονη εργασία
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περισσότερο, απλά τα εννοεί – ανεξάρτητα του αν είναι
λογικά ή όχι και λέει δυνατά αυτά που επεξεργάζονται τα
στρατιωτικά του Επιτελεία εις βάρος της Χώρας μας, τα
οποία εφαρμόζονται καθημερινά και τα οποία υφιστάμεθα
τα τελευταία σαράντα χρόνια. Αυτά δείχνουν ολοφάνερα
τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις τους αμφισβήτησης της
δικής μας κυριαρχίας, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου.
Παραβάσεις και παραβιάσεις του εναέριου χώρου, αεροναυτικές ασκήσεις στο Αιγαίο απομόνωσης των νησιών,
υπερπτήσεις πάνω από νησιά, υποβρύχια και πολεμικά
πλοία επιφανείας που εμφανίζονται ξαφνικά στα χωρικά
μας ύδατα κλπ. Επίσης να πούμε εδώ ότι η αμφισβήτηση
του καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου, ιδιαίτερα αυτών
που είναι κοντά στα τουρκικά παράλια, περιέχεται σε εγκεκριμένη μελέτη του Υπουργείου Αμυνας (Σχολής Πολέμου)
της Τουρκίας από το 1975, που αναθεωρημένη κυκλοφόρησε
το 1985 από την Υπηρεσία Τουρισμού, προφανώς σε μία
προσπάθεια να δείξουν σε όλους ότι κακώς βρίσκονται τα
νησιά στην Ελλάδα γιατί – λόγω της εγγύτητάς τους διακυβεύεται η ασφάλεια της ίδιας της Τουρκίας από εχθρούς,
χωρίς να λένε ποιούς εχθρούς.
Τα απαράδεκτα αυτά από κάθε άποψη παραληρήματα,
αλλά και οι ίδιες οι πράξεις των Τούρκων, που αμφισβητούν
σε σχεδόν καθημερινή βάση την κυριαρχία μας, δεν πρέπει
να μένουν αναπάντητα. Ο Ανατολίτης ξέρει να υπομένει
και να περιμένει για να χτυπήσει όταν θα έχει την κατάλληλη
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ευκαιρία. Και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να του την δώσουμε επ’ ουδενί. Απαιτείται συνεχής αφύπνηση και επαγρύπνηση από μέρους μας, για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Απαιτείται συνεχής ετοιμότητα με κατάλληλες σύγχρονες
και υπέρτερες δυνάμεις που θα αμφισβητούν τη διακαή
επιθυμία του «Σουλτάνου» να κάνει κάτι εντυπωσιακό κατά
της Χώρας μας. Να του κόψουμε κάθε διάθεση. Και βέβαια
να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι για να του πούμε σε κάποια
στιγμή ευθύνης το σπαρτιατικό «Μολών Λαβέ» ρε!!. Κάτι
τέτοιο θα έκοβε και την διάθεση κάποιων άλλων καιροσκόπων
γειτόνων να «προσβάλλουν» την Ελλάδα, που αποζητούν
ευκαιρίες για να βγάλουν στην κυριολεξία τα απωθημένα
τους εναντίον μας, διαστρεβλώνοντας την ιστορική πραγματικότητα.
Η επαγρύπνηση όμως από μόνη της δεν αρκεί. Ο Ανατολίτης ξέρει να σκύβει το κεφάλι, να υπομένει και να
περιμένει, αλλά ετοιμάζεται και για να χτυπήσει όταν θα
πιστέψει ότι έχει το πάνω χέρι και όταν του δοθεί αυτή η
κατάλληλη ευκαιρία, όπως ακριβώς έκανε στην Κύπρο το
1974. Για αυτό και πρόσφατα αποφάσισε να παραγγείλει
νέα σύγχρονα όπλα για την Αεροπορία του, σχεδιάζει να
εξοπλίσει το Ναυτικό του με υπέρτερα όπλα και ενημερώνει
ότι σχεδιάζει να αναπτύξει αμυντικό πυραυλικό σύστημα
μεγάλου βεληνεκούς. Εναντι ποίων εχθρών άραγε τα κάνει
όλα αυτά;; Αν πράγματι εξασφαλίσει υπεροπλία στην
περιοχή μας, είναι βέβαιο ότι θα περιορίσει τη ρητορική

του και θα προχωρήσει σε δυναμικές ενέργειες και κινητοποιήσεις εναντίον μας.
Εμείς όμως τί κάνουμε;; Θα καθίσουμε με σταυρωμένα
χέρια αναμένοντας το πεπρωμένο μας, ή θα είμαστε τότε
εκεί κατάλληλα εξοπλισμένοι με ανάλογα όπλα, για να τον
βάλουμε στη θέση του, να τον υποχρεώσουμε σε άτακτη
υποχώρηση; Θα είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε νέα τετελεσμένα; Το Κυπριακό και τα Ιμια πρέπει να μας θυμίζουν
συνεχώς τί μπορεί να αντιμετωπίσουμε ανά πάσα στιγμή,
όταν ο γείτονας πιστέψει ότι έχει την υπεροχή με το μέρος
του. Και βέβαια δεν θα πρέπει με τίποτε να βρεθούμε
ξαφνικά μπροστά σε Ιερό Πόλεμο απροετοίμαστοι.
Το φραστικό παραλήρημα του «Σουλτάνου» αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα. Ομως θα πρέπει να διερωτηθούμε
αν είναι πράγματι αυτός ο στόχος του, ή αν θέλει στην
ουσία να προετοιμάσει τους Τούρκους για το ενδεχόμενο
πολεμικής αναμέτρησης, όπως αφήνει να εννοηθεί και ο
Τούρκος δημοσιογράφος. Για αυτό και θα πρέπει νηφάλια
να σταθούμε απέναντι στις προκλήσεις, να δούμε αν
υπάρχει το ενδεχόμενο της κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης
και εάν ναι να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία της αποτροπής
της, ώστε να κοπεί κάθε διάθεση από τον καραδοκούντα
και επαγρυπνούντα «Σουλτάνο». Και τότε το «Μολών Λαβέ»
θα έχει πραγματική και ουσιαστική σημασία και δεν θα είναι
απλά μία πράξη αυτοθυσίας.
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Το οικονομικό πείραμα του Worgl (Βεργκλ)
«…Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες,
αφ’ ενός για να συντηρείται με τα χρήματα τους η φρουρά
του καθεστώτος, και αφ’ εταίρου για να είναι απασχολημένοι
οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. Σε
αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων
φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και
η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά….» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Το 1929 η Ευρώπη είχε χτυπηθεί από το μεγαλύτερο οικονομικό κραχ που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως το κραχ του
1929. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 ήταν μια κατάσταση διεθνούς οικονομικής ύφεσης που διήρκεσε από ένα
μέχρι δέκα χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσμου. Επρόκειτο
για τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση της σύγχρονης ιστορίας
και χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για το πόσο οδυνηρή
μπορεί να είναι μια οικονομική καταστροφή. Η κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στον ανεπτυγμένο, όσο και στον
αναπτυσσόμενο κόσμο. Στη Κεντρική Ευρώπη η οικονομική
κρίση συνεχιζόταν και η ανεργία ,η φτώχεια, η απελπισία και ο
τρομερός πληθωρισμός συνεχώς μεγάλωναν.. Παράλληλα
μεγάλωνε και η αναζήτηση εξόδου από την κρίση.
Στο Wörgl (Βεργκλ) 1931 σε μία μικρή πόλη 4.500 κατοίκων
στην Αυστρία εκλέχτηκε Δήμαρχος ο Michael Untergüggenberger
(Μίκαελ Ούντεργκέγκενμπέργκερ). Η πόλη τότε είχε 30%
ανεργία, και 10% άπορους. Ο νέος Δήμαρχος προερχόταν από
φτωχή αγροτική οικογένεια. Κατόρθωσε να μορφωθεί μόνος
του και να γίνει μηχανικός στους σιδηροδρόμους. Αν και δεν
ήταν μαρξιστής, είχε συνδικαλιστική δράση και υποστήριζε τα
συμφέροντα των εργαζομένων ενάντια των πλουσίων επενδυτών του σιδηροδρόμου. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτόμυαλος,
πρακτικός, εργατικός, δραστήριος που κέρδισε την καρδιά των
συμπολιτών του, οι οποίοι τον εμπιστεύτηκαν στη θέση του
Δημάρχου, γνωρίζοντας ότι δεν θα τους προδώσει.
Ο νέος δήμαρχος είχε έναν μακρύ κατάλογο έργων που
ήθελε να εκτελέσει. Έργα απολύτως απαραίτητα όπως η
ύδρευση της πόλης, η ασφαλτόστρωση των δρόμων, ο οδικός
φωτισμός και η φύτευση δέντρων κατά μήκος των οδών. Τα
δημοτικά ταμεία ήταν σχεδόν άδεια. Οι δημότες ήταν ήδη σε
δεινή οικονομική κατάσταση, καθόσον ένα μεγάλο ποσοστό
από αυτούς αντιμετώπιζε πρόβλημα επιβίωσης. Ο Δήμαρχος
καταλάβαινε, αυτό που οι σημερινοί ηγέτες της χώρας της
χώρας μας δεν έχουν αντιληφθεί, ότι μία αύξηση της φορολογίας
τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα δημοτικά έργα,
θα οδηγούσε σε περαιτέρω φτώχεια και ύφεση.
Ο ίδιος πίστευε ότι η αργή κυκλοφορία του χρήματος είναι η
κύρια αιτία για την παραπαίουσα οικονομία. Το χρήμα ως μέσο
συναλλαγής ολοένα εξαφανίζεται από τα χέρια των εργατών
– παραγωγών και μαζεύεται στα χέρια των λίγων που το συσσωρεύουν. Αυτοί δεν το επιστρέφουν το χρήμα πίσω στην
αγορά αλλά εκμεταλλεύονται τους τόκους Πίστευε ότι Κοινωνία
θα έχει υγιή ανάπτυξη και ευημερία μόνον όταν όσο περισσότερο
χρήμα κυκλοφορεί και αυτό βρίσκεται στα χέρια περισσοτέρων
ανθρώπων..
Ο Δήμαρχος είχε μελετήσει το βιβλίο «Η Φυσική Τάξη» του οικονομολόγου Silvio Gesell (Σύλβιο Γκέσελ)
και αποφάσισε να εφαρμόσει την θεωρεία αυτή. Ξεκίνησε το πρόγραμμα
των Δημοτικών του έργων, δίνοντας
δουλειά σε πολλούς εργαζόμενους
και εργολάβους, ξεκαθαρίζοντας όμως
ότι η πληρωμή τους θα γινόταν με
σελίνια (το νόμισμα της Αυστρίας) όχι
εκτυπωμένα από την Εθνική Τράπεζα
της, αλλά από τον Δήμο του Wörgl. Όντως εκτυπώθηκαν και
τέθηκαν σε κυκλοφορία 32.000 σελίνια ως «Γραμμάτια Πιστοποίησης Εργασίας».Ήταν κάτι σαν ένα δωρεάν χρήμα, διότι
δεν είχαν αντίκρισμα σε χρυσό, απλά αναγνώριζαν την παροχή
έργου προς την Κοινότητα. Κόπηκαν χαρτονομίσματα ονομαστικής
αξίας στα 1, 5 και 10 σελίνια..
Στις 31 Ιουλίου 1932 δόθηκαν τα πρώτα 1.800 Σελίνια για να
πληρωθούν οι μισθοί των εργαζομένων και η αξία των υλικών
που αναλώθηκαν τον πρώτο μήνα στα δημοτικά έργα. Οι άνθρωποι που πήραν αυτά τα νέα σελίνια, μπορούσαν να πληρώσουν τους δημοτικούς τους φόρους, αλλά και να αγοράσουν
ψωμί. Ο αρτοποιός παίρνοντας αυτά τα σελίνια μπορούσε να
αγοράζει αλεύρι από τον μυλωνά. Ο μυλωνάς αγόραζε σιτάρι
από τον γεωργό. Ο γεωργός αγόραζε εργαλεία από τον σιδερά.
Ο σιδεράς αγόραζε παπούτσια από τον τσαγκάρη. Ο τσαγκάρης
πλήρωνε τον δάσκαλο που έκανε μάθημα στα παιδιά του. Ο
δάσκαλος αγόραζε ψωμί στον αρτοποιό. Και ο κύκλος κυκλοφορίας του χρήματος επαναλαμβανότανε συνεχώς και καθημερινά, σε τέτοιο σημείο ώστε ήδη την τρίτη μέρα, ο κύκλος
εργασιών ολόκληρης της πόλης να είναι παραπάνω από 10πλάσιος από τα 1.800 σελίνια που δόθηκαν στη κυκλοφορία σε
σημείο το να υποπτεύονται κάποιοι ότι κάποια σελίνια είχαν
πλαστογραφηθεί. Ο Δήμαρχος όμως είχε εφαρμόσει μία πρόσθετη μέθοδο για να κάνει το χρήμα να αλλάζει συνεχώς
χέρια με μεγάλη ταχύτητα:
Τα χρήματα του Wörgl έχαναν το 1% της ονομαστικής τους
αξίας κάθε μήνα. Για να αποφευχθεί αυτή η υποτίμηση ο ιδιοκτήτης του γραμματίου το δαπανούσε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ειδάλλως, την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα,
έπρεπε να αγοράσει ένα κουπόνι σαν γραμματόσημο, με αξία
το 1% της ονομαστικής αξίας και να το κολλήσει στο χαρτονό-
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μισμα. Τα χρήματα του Wörgl έχαναν το 1% της ονομαστικής
τους αξίας κάθε
μήνα. Για να
αποφευχθεί
αυτή η υποτίμηση ο ιδιοκτήτης του γραμματίου το δαπανούσε όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Ειδάλλως, την πρώτη
Χαρτονόμισμα του ενός
μέρα του επόμεσελινίου, με επικολλημένα ένσημα
νου μήνα, έπρεπε να αγοράσει ένα κουπόνι σαν γραμματόσημο, με αξία το 1%
της ονομαστικής αξίας και να το κολλήσει στο χαρτονόμισμα.
Υπήρχε δηλαδή μία λειτουργία αντίθετη από τον τοκισμό, που
επέτρεπε στο χρήμα να κυκλοφορεί συνεχώς.
Ο Δήμαρχος φυσικά δεν μπορούσε να προσλάβει όλους
τους ανέργους της πόλης για τα δημοτικά έργα. Με την
αύξηση του κύκλου εργασιών της πόλης όμως, ο αρτοποιός
για παράδειγμα δεν προλάβαινε μόνος του να βγάζει τα ψωμιά
που του ζητούσαν, υποχρεώθηκε λοιπόν να προσλάβει έναν
βοηθό, τον οποίον πλήρωνε με τα σελίνια του Δήμου. Το ίδιο
κάνανε και οι υπόλοιποι επαγγελματίες. Οι βοηθοί που προσεληφθήκαν όμως διευρύνανε την αγοραστική δύναμη της πόλης
και έτσι οι επαγγελματίες είχαν να αντιμετωπίσουν μία περαιτέρω
αύξηση της ζήτησης, σε σημείο που κανένας κάτοικος της
πόλης να είναι άνεργος, αλλά αντίθετα να υπάρχουν παντού
αγγελίες ζήτησης προσωπικού. Έτσι το σύστημα αρχίζει να
αποκτάει μία δυναμική μορφή, και οι άνεργοι από τα γύρω
χωριά έρχονται για να δουλέψουν στο Wörgl, επίσης οι
παραγωγοί από τα γύρω χωριά που είχαν τα προϊόντα τους
απούλητα (διότι μέχρι τώρα κανείς δεν είχε χρήματα για να τα
αγοράσει) επιτέλους βρήκαν αγοραστές στο Wörgl, αλλά με
τους νέους επισκέπτες διευρύνεται ακόμα περαιτέρω η αγοραστική δύναμη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και η παραγωγική
δραστηριότητα. Οι ξένοι εργάτες παίρνοντας τα σελίνια του
Wörgl, δυνάμωναν και τις δικές τους τοπικές οικονομίες, επεκτείνοντας την ανάπτυξη στα γύρω χωριά, αλλά το ίδιο το
Wörgl έβγαινε αλώβητο, από αυτή την έξοδο του χρήματος. Ο
Δήμαρχος είχε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα: Ήταν αυτός που
εκτύπωνε το χρήμα. Δεν ήταν ένας ιδιώτης τραπεζίτης με
σκοτεινά συμφέροντα κυριαρχίας από πίσω του, αλλά ένας
άνθρωπος στην υπηρεσία των πολιτών.
Η πίσω όψη κάθε γραμματίου περιείχε αυτολεξεί την
ακόλουθη συγκινητική δήλωση, κάποια λόγια που φαίνονται
σαν να γράφτηκαν σήμερα, και όμως γράφτηκαν το 1932:
«Προς όλους
τους ενδιαφερόμενους:
Ο αργός ρυθμός που κυκλοφορεί το
χρήμα έχει
προκαλέσει
μια πρωτοφανή ύφεση του
εμπορίου και βύθισε εκατομμύρια ανθρώπους σε απόλυτη
εξαθλίωση. Από οικονομικής απόψεως, η καταστροφή του κόσμου άρχισε! -Είναι καιρός, με αποφασιστική και έξυπνη δράση,
να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε την πτωτική βουτιά
του εμπορίου και έτσι να σωθεί η ανθρωπότητα από αδελφοκτόνους πολέμους, χάος και διάλυση. Οι άνθρωποι ζουν μέσα
από την ανταλλαγή υπηρεσιών τους. Η υποτονική κυκλοφορία
έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την ανταλλαγή και
έτσι ρίχνονται εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν
εκτός εργασίας . Πρέπει, συνεπώς, να αναβιώσουμε αυτή την
ανταλλαγή υπηρεσιών και έτσι οι άνεργοι να επιστρέψουν
στην παραγωγική τάξη. Αυτός είναι ο στόχος του πιστοποιητικού
εργασίας που εκδίδεται από την αγορά της πόλης του Wörgl:
Να μειώσει τα βάσανα και το φόβο, να προσφέρει δουλειά και
ψωμί».
Σε περίοδο 13 μηνών, ο Δήμαρχος εκτέλεσε όλα τα έργα
που είχε σχεδιάσει: Ύδρευση, δρόμοι, φωτισμός. Επίσης κατασκευάστηκαν νέα δημόσια κτίρια, ένας ταμιευτήρας νερού,
μία πίστα για σκι, και μια γέφυρα. Επίσης έγιναν αναδασώσεις,
γιατί αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι του τότε, που ζούσαν πιο
κοντά στη Φύση, το μελλοντικό κέρδος από την ύπαρξη των
Δασών.
Σε έξι γειτονικά χωριά επεκτάθηκε το σύστημα με επιτυχία.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Eduard Dalladier, έκανε μια ειδική
επίσκεψη για να δει το «θαύμα του Wörgl». Τον Ιανουάριο του
1933, το νέο οικονομικό σύστημα επεκτείνεται στη γειτονική
πόλη της Kirchbühl, και τον Ιούνιο του 1933, ο Δήμαρχος του
Wörgl συναντήθηκε με εκπροσώπους από 170 διαφορετικές
πόλεις της Αυστρίας που ενδιαφέρονταν για την γενικευμένη
εφαρμογή του συστήματος και στις πόλεις τους.
Η παρακάτω έκθεση συντάχθηκε από τον Καθηγητή του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης Claude Bourdet, που επισκέφτηκε το

Wörgl
«Επισκέφθηκα το Wörgl τον Αύγουστο του 1933, ακριβώς
ένα χρόνο μετά την έναρξη του πειράματος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα αποτελέσματα φτάνουν το θαύμα. Οι
δρόμοι, περιβόητοι για την άθλια κατάσταση τους, συναγωνίζονται τώρα την ιταλική Autostrade (Ιταλική Εθνική Οδό). Το
Συγκρότημα των Δημαρχιακών γραφείων έχει ανακαινιστεί
όμορφα ως ένα γοητευτικό σαλέ με ανθισμένες γλαδιόλες.
Μια νέα τσιμεντένια γέφυρα φέρει περήφανα την πλάκα: «Χτισμένο με δωρεάν χρήματα το έτος 1933Å. Παντού βλέπει
κανείς νέους φανοστάτες στους δρόμους, καθώς και ένα
δρόμο με το όνομά του Silvio Gesell. Οι εργαζόμενοι στα πολλά
εργοτάξια είναι όλοι ένθερμοι υποστηρικτές του συστήματος
του δωρεάν χρήματος. Στα καταστήματα τα γραμμάτια είναι
αποδεκτά παντού, παράλληλα με τα επίσημα χρήματα. Οι
τιμές δεν έχουν αυξηθεί. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το σύστημα
που πειραματίστηκε στο Wörgl εμποδίζει την φορολογική
ισότητα, γιατί ενεργεί σαν μία μορφή εκμετάλλευσης του φορολογουμένου. Φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό λάθος σε αυτό
τον τρόπο σκέψης. Ποτέ στο παρελθόν δεν είδε κανείς τους
φορολογούμενους να μη διαμαρτύρονται έντονα κατά την
αφαίρεση των χρημάτων τους. Στο Wörgl κανείς δεν διαμαρτύρονταν. Αντίθετα, οι φόροι (σε μορφή γραμματίων) καταβάλλονται εκ των προτέρων στον Δήμο. Οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι με το πείραμα και διαμαρτύρονται στην Εθνική
τους Τράπεζα η οποία αντιτίθεται στην έκδοση των νέων
αυτών χαρτονομισμάτων (των τοπικών γραμματίων). Είναι αδύνατο να αποδώσει κανείς τη γενική βελτίωση του Wörgl μόνο
στη «νέα μορφή των φόρων». Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει με το Δήμαρχο ότι το νέο νόμισμα εκτελεί τη
λειτουργία του πολύ καλύτερα από το παλιό. Αφήνω στους
ειδικούς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πληθωρισμός, παρά
την κατά 100% κάλυψη των βασικών καταναλωτικών αγαθών.
Παρεμπιπτόντως, αυξήσεις των τιμών, το πρώτο σημάδι του
πληθωρισμού, δεν εμφανίζονται. Όσον αφορά την οικονομία,
μπορούμε να πούμε ότι το νέο νόμισμα ευνοεί την εξοικονόμηση
κατά κυριολεξία και όχι την αποθησαύριση του χρήματος. Δεδομένου ότι τα χρήματα χάνουν την αξία τους κρατώντας τα
σπίτι, μπορεί κανείς να αποφύγει την υποτίμηση αυτή επενδύοντας τα σε μία τράπεζα καταθέσεων. Το Wörgl έχει γίνει
ένα είδος προσκυνήματος για τους μακρο-οικονομολόγους
από διάφορες χώρες. Ο καθένας μπορεί να τους αναγνωρίσει
αμέσως, από τις εκφράσεις τους, κατά τη συζήτηση τους
στους όμορφους δρόμους του Wörgl, ή ενώ κάθονται στα
τραπέζια των εστιατορίων. Ο πληθυσμός του Wörgl με χαρά,
περήφανος για τη φήμη τους, τους καλωσορίζει θερμά.»
Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας πανικοβλήθηκε, στο ενδεχόμενο το πείραμα του Wörgl να επεκταθεί σε όλη την Αυστρία
και αποφάσισε να διεκδικήσει τα μονοπωλιακά δικαιώματα
της, απαγορεύοντας δωρεάν νομίσματα. Η υπόθεση έφτασε
ενώπιον του Αυστριακού Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο επικύρωσε το μονοπωλιακό δικαίωμα της Κεντρικής Τράπεζας για
την έκδοση νομίσματος. Η έκδοση «νομίσματος έκτακτης ανάγκης» έγινε ποινικό αδίκημα . Το Wörgl γρήγορα επανήλθε στην
ανεργία του 30%. Η κοινωνική αναταραχή εξαπλώθηκε γρήγορα
σε όλη την Αυστρία. Οι απλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνανε
γιατί η Κυβέρνησή τους και η Δικαιοσύνη, που υποτίθεται ότι
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών, δεν τους αφήσε
να εξασκούν τη δοκιμασμένη λύση που βρήκαν στην αντιμετώπιση της ύφεσης, αλλά τους επιβάλει τα μέτρα των
τραπεζών που τους ξαναβύθισε στη φτώχεια και την ανέχεια.
Το 1938 ο Χίτλερ προχώρησε στην προσάρτηση της Αυστρίας
(χωρίς να βρει την παραμικρή πολεμική αντίσταση) καθόσον
τον είδαν ως τον οικονομικό και πολιτικό σωτήρα τους. Ακολούθησε ο Πόλεμος, και το πείραμα του Wörgl έμεινε στην
Ιστορία.
Έκτοτε όλα σχεδόν τα κράτη βρίσκονται υπό το ζυγό των
τραπεζών. Η τυραννία των τραπεζών και των πολυεθνικών
εταιρειών στηρίζεται στην καταστολή των πολιτικών, στην
υποδούλωση και στην αποβλάκωση των λαών, στην υποβάθμιση
των εθνών και στην διάλυση κάθε κυττάρου κοινοτισμού μέσα
στις κοινωνίες. Εφαρμόζεται η παλαιά, περίφημη ρήση του
Εβραίου τραπεζίτη Μάγιερ Άμσελ Ρότσιλντ στον 18ο αιώνα: «
Επιτρέψτε μου να εκδίδω και να ελέγχω το χρήμα ενός Έθνους
και αδιαφορώ για το ποιος γράφει τους νόμους»! Η φράση
αυτή αποτελεί πάνω από τρεις αιώνες τον ιερό και απαραβίαστο
νόμο των διεθνών τραπεζιτών, με βάση τον οποίο, επιτυγχάνουν
ευκολότερα την υποδούλωση των Εθνών.
Η χώρα μας δέχεται μία συνεχή και πρωτόγνωρη επίθεση
από τις δυνάμεις του διεθνούς κεφαλαίου για πάνω από πέντε
χρόνια. Στην ουσία είμαστε υπό κατοχή (οικονομική) του
διεθνούς κεφαλαίου και των τραπεζών που προκαθορίζουν
όλες τις ενέργειες της κυβέρνησης μας. Η κατακόρυφη πτώση
του βιοτικού επιπέδου, η φτώχεια, η ανεργία, οι αυτοκτονίες
συμπατριωτών μας, η διάψευση των προσδοκιών για ένα καλύτερο μέλλον είναι μερικά από τα αποτελέσματα της επιθέσεως
αυτής. Αν και η πλειοψηφία του Λαού μας έχει διαπιστώσει, με
τρόπο οδυνηρό, το αδιέξοδο της ακολουθούμενης οικονομικής
πολιτικής εντούτοις η εκάστοτε πολιτική ηγεσία (ανεξαρτήτως
κόμματος) επιμένει να τηρεί, με θρησκευτική μάλιστα ευλάβεια,
τις απάνθρωπες και χωρίς καμμία προοπτική κατευθυντήριες
γραμμές των μισελληνικών κέντρων, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο τμήμα του Λαού μας να βρίσκονται σε κατάσταση
Φτώχειας, ένδειας.
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παραρτηματα
Ηράκλειο
Το Παράρτημα Ηρακλείου - Λασιθίου, κάθε χρόνο,
ενόψει της Γιορτής της Πολεμικής Αεροπορίας, τελεί
τρισάγιο στη μνήμη των ηρωικών πεσόντων Αεροπόρων.
Έτσι και φέτος, πιστοί στην ιερή πλέον παρακαταθήκη
μας, τη Κυριακή 13 Νοε. 2016, στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικήτα της πρώην 126 ΣΜ, τελέσαμε Θεία Λειτουργία
και εν συνεχεία μνημόσυνο, στους ηρωικώς πεσόντες
Αεροπόρους καθώς και στους απόστρατους συναδέλφους

μας που έχουν φύγει ειρηνικώς τεθνηκότες.
Πρόθυμοι στο κάλεσμα μας, παρευρέθηκαν οι οικείοι
των αποθανόντων, ο Δκτής της 133 ΣΜ, Αντιπροσωπεία
της 11ης Μοίρας S-300 και πάρα πολλοί συνάδελφοι
μέλη μας.
Το λόγο ανεφώνησε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
μας, Σμχος ε.α Εμμ. Φρουδάκης, που ευχαρίστησε όλους
τους παρευρισκόμενους για την τιμή που απέδωσαν, σε
όλους που έχουν φύγει απο τη ζωή.

Μετά τη λήξη της τελετής, οι προσκεκλημένοι πήγαν
στη Λέσχη της Μονάδας, που μας είχε ευχαρίστως παραχωρήσει ο Κος Μοίραρχος της 11ης, για καφέ και διάφορα εδέσματα προσφερόμενα από το Παράρτημα μας.
Ας είναι Αιωνία η Μνήμη τους.
Εκ του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Εμμ. Φρουδάκης
Σμχος ε.α

5) Στο ετήσιο μνημόσυνο, που έγινε στη μνήμη όλων
των εν αποστρατεία συναδέλφων των νομών Μεσσηνίας
– Αρκαδίας – Λακωνίας, που έφυγαν από τη ζωή, την Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2016, στον ιερό Ναό του Αγ.
Νικολάου στην Καλαμάτα. Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης προσφέρθηκε καφές στη αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού.
6) Στην τελετή της επιμνημόσυνης Δέησης για την
ανάπαυση των ψυχών των Μεσσήνιων Πεσόντων Αεροπόρων που έλαβε χώρα στην πλατεία Μητροπολίτου
Χρυσοστόμου Δασκαλάκη (Φραγκόλιμνα), τη Δευτέρα
07 Νοεμβρίου 2016 στην Καλαμάτα.
7) Στις εκδηλώσεις γι την εορτή του Προστάτη της ΠΑ,
την Τρίτη 08-11-2016, στην 124 ΠΒΕ
8) Στην επιμνημόσυνη δέηση, για τον Ήρωα αεροπόρο
του 1940, Γρηγόριο Βαλκανά, στους Χράνους Αρκαδίας,
την Τρίτη 08-11-2016.

9) Στην επιμνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες
Λάκωνες Αεροπόρους την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016
(εορτή των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ) στο Μνημείο
Πεσόντων Αεροπόρων στο Γύθειο.
10) Στη τελετή απονομής Δυαμνημόνευτης Αστέρα
Αξίας & Τιμής από τον ΥΠΕΘΑ, παρουσία του Αρχηγού
Γ.Ε.Α και του Δκττού της 124 Π.Β.Ε., προς τιμήν του Σμία
(Ι) Γρηγορίου Βαλκανά, για τον ηρωικό του θάνατο σε
αερομαχία την 18 Νοεμβρίου 1940στην περιοχή της Κορυτσάς. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Παρασκευή 18
Νοεμβρίου 2016 στη περιοχή Χράνοι Μεγαλόπολης.
11) Στην Επετειακή εκδήλωση για τα Εβδομήντα (70)
Χρόνια Λειτουργίας του Κέντρου Κατάταξης – Εκπαίδευσης
Νεοσυλλέκτων στην Πολεμική Αεροπορία, που έλαβε
χώρα στις 20 Νοεμβρίου 2016, στην 124 Π.Β.Ε. στην
Τρίπολη.

Για την Εορτή του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας
Αρχάγγελου Μιχαήλ στην 116 ΠΜ στην τελετή παρέστησαν
εκπροσωπώντας το Παράρτημά μας ο Πρόεδρος Ασμχος
ε.α Βασίλειος Χρόνης με τον Σμχο ε.α Χαράλαμπο Θεοδοσόπουλο και στην 117 ΠΜ ο Αντιπρόεδρος Ασμχος
ε.α Χρήστος Ζιάγκλας με τον Ασμχο ε.α Μιχάλη Σαρδελή.

Μετά από πρόσκληση του Δήμου Τριφυλίας για τα
αποκαλυπτήρια του Μνημείου Φιλιατρινών Πεσόντων
Αεροπόρων στην τελετή που έγινε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας το Παράρτημα εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος
Ασμχος ε.α Χρήστος Ζιάγκλας με τον Σμχο ε.α Χαράλαμπο
Θεοδοσόπουλο

Καλαμάτα
Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2016, ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ εκπροσώπησαν το Παράρτημά
μας και συμμετείχαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1) Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου, την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016,
στο Γύθειο.
2) Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου, την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016,
στη Καλαμάτα.
3) Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου
πεσόντων Φιλιατρινών Αεροπόρων, που έλαβε χώρα
την 30 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Κυριακή, στα Φιλιατρά
Μεσσηνίας.
4) Στην επιμνημόσυνη δέηση, στο Μνημείο Πεσόντων
Αεροπόρων, που πραγματοποιήθηκε, στο Γεωργίτσι Λακωνίας, την Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2016.

Πάτρα
Για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην
επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών το Παράρτημα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ασμχος ε.α Βασίλειος Χρόνης και ο
οποίος στη συνέχεια κατέθεσε στέφανο στο Μνημείο
της Ελευθερίας.

Λάρισα
1. Με επίσημη δοξολογία που τελέσθηκε στον ιερό
ναό Πέτρου και Παύλου Λάρισας στις 20-10-2016 η
ΕΛ.ΑΣ. τίμησε σήμερα τον προστάτη της ΕΛ.ΑΣ. Αγιο Αρτέμιο τιμώντας παράλληλα την Ημέρα της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος, Σγος ε.α Κων/νος Λιούτας και ο ταμίας, Σγος ε.α.
Βασίλειος Παπαδόπουλος.
2. Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε
από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας το ετήσιο μνημόσυνο
για τους πεσόντες και θανόντες συναδέλφους.
Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε μετά τη Θεία Λειτουργία από τον Πρωτοπρεσβύτερο στρατιωτικό ιερέα,
Αθανάσιο Τσιμενίδη, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στην 110 Π.Μ και ακολούθησε παράθεση
καφέ στη Λέσχη Αξιωματικών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπαρχηγός της Τ.Α Υπτχος (Ι) Συμεών-Χαράλαμπος Ψιμούλης,
ο Δκτης 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, ο
Δκτης της Μοίρας ΑΤΑ Ασμχος (Ι) Νικόλαος Αντωνόπουλος,
Ο Υδκτης της 140 ΣΕΠΗΠ Ασμχος (Ι) Θωμάς Θανόπουλος,
ο Υδκτης ΚΕΔΑ Σκοτίνας Ασμχος (Ι) Γεώργιος Σταφυλίδης,
Ο Υκτης ΕΚΑΕ Ασμχος (Ι) Σταφίδας Θεοφάνης, ο Δκτης
ΜΕΕΠ Ασμχος Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, ο πρόεδρος
της ΕΑΑΣ/Παρ Λάρισας Ατγος ε.α. Σ. Τσιρώνης, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών
Λάρισας Βασίλειος Διβάνης καθώς και πλήθος ε.α συναδέλφων και συγγενείς των εκλιπόντων.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας θα ήθελε να
ευχαριστήσει ιδιαίτερα:
α) Τον Δκτη της 110 ΠΜ Σμχο (Ι) Κωνσταντίνο Καραμεσίνη για την αμέριστη συμπαράστασή του στην οργάνωση της εκδήλωσης.
β) Τον προϊστάμενο της Λέσχης Αξιωματικών Επγο κ.
Γεώργιο Λιάτο καθώς και το προσωπικό για την άψογη
εξυπηρέτηση των καλεσμένων καθώς και για την ευγενική προσφορά του καφέ εκ μέρους τους.

γ) Όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και τίμησαν την
μνήμη των συναδέλφων με την παρουσία
τους.
3. 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 κατάθεση στεφάνων. Για την ΕΑΑΑ/Παράρτημα
Λάρισας στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣ, Σγος
ε.α. Κων/νος Λιούτας.
4. Στις 25/10/2016 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
τελετών του Παραρτήματος (Λαπιθών 6, 4ος όροφος)
συγκέντρωση-ενημέρωση των μελών με θέμα:
«Οι συντάξεις των αποστράτων μετά την ψήφιση του
Ν.4387/2016»
Η ενημέρωση έγινε από το Σμχο ε.α. Δημήτριο Σουφλή.
Το ΔΣ του Παραρτήματος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κ. Σουφλή για την εξαίρετη παρουσίαση
του θέματος.

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

5. Στις 8-11-2016 κορυφώθηκαν στη Λάρισα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής
Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ στην 110 Πτέρυγα
Μάχης Λάρισας. Στις 10:00 παρουσία του Αρχηγού της
Τ.Α, Απτχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, τελέστηκε στο
μνημείο πεσόντων επιμνημόσυνος δέηση και κατάθεση
στεφάνων. Αμέσως μετά ακολούθησε η δοξολογία από
τον Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Λάρισας κ.κ Ιγνάτιο παρουσία στρατιωτικών και πολιτικών αρχών.
Από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας παραβρέθηκαν ο
πρόεδρος του Παραρτήματος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
ο οποίος κατέθεσε στεφάνι, μέλη του ΔΣ και πλήθος
μελών του Παραρτήματος.

Γίνετε γνωστοί μέσα από τους
χιλιάδες αποδέκτες της «ΗτΑ».
Οι μικρές σας αγγελίες γίνονται
μεγάλες
ευκαιρίες.
ΕΑΑΑ
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΕΑΑΑ
Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσκλήσεις που έλαβε στα
πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και
της επετείου του «ΟΧΙ» και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. διευρύνοντας έτσι την αναγνωρησιμότητα του και το δίκτυο των δημοσίων σχέσεων με
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10
ΤΡΙΤΗ 25/10
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10

ΒΟΤΣΕΙΑ 2016
ΕΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΟΥΣ 1940 Ε.Μ.Σ
ΗΜΕΡΑ Ο.Η.Ε
ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ Α.Π.Θ
ΠΕΜΠΤΗ 27/10 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10 ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Σγος Ν. ΜΥΛΩΣΗΣ
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Σγος Ν.ΜΥΛΩΣΗΣ
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Σγός ΚΩΝ.ΛΑΣΠΙΔΗΣ
Επγός Γ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
Ασμχος ΑΘ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Σγός ΚΩΝ. ΛΑΣΠΙΔΗΣ
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Ασμχος ΑΘ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Σγος Ν. ΜΥΛΩΣΗΣ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2016
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στην 113 Πτέρυγα Μάχης,
Αεροδρόμιο Μίκρας, ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας
Αρχάγγελου Μιχαήλ.
Στην τελετή παραβρέθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης,
και αντιπροσωπεία Μελών, ενώ ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Δανιηλίδης
κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων.
Ευχαριστήριο π ρ ο ς Κυρία Ηλιάδη Χαρίτω.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Κυρία
Ηλιάδη Χαρίτω, για την χορηγία μιας φωτογραφική μηχανής ΝΙΚΟΝ L340 και ενός
εκτυπωτή HP 1115, στη μνήμη του συζύγου της Ασμχου ε.α. Σεραφείμ Ηλιάδη και
του γαμπρού της ρ Σγου ε.α Εμμανουήλ Καρουζάκη.
Ο εξοπλισμός αυτός θα συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος και
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας .

κοινωνικά
Επικήδειοι λόγοι

Δεν είναι πια μαζί μας
•Σμχος (ΔΓΥ) Ιωάννης Τζαθάς
Γεννήθηκε το 1932 στην Κερασίτσα Αρκαδίας. Εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας
το 1950 (ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε το
1983.
Ήταν παντρεμένος πατέρας μίας κόρης.
Απεβίωσε στις 22-10-2016 στο 251 ΓΝΑ.
•Σμχος (ΥΥΦ) Χρήστος Κατσαρέλης
Γεννήθηκε το 1938 στις Αχαρνές Αττικής.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957 (ΣΥΔ)
και αποστρατεύθηκε το 1986.

Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία έγινε στις 4-11-2016 στο
Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου.
•Ασμχος (ΤΜΜ) Γεώργιος Δρόσος
Γεννήθηκε το 1942 στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1960
(12η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1990.
Ήταν παντρεμένος πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία έγινε στις 4-11-2016 στο
Κοιμητήριο Πρέβεζας.

•Σμχος (ΤΜΑ) Κωνσταντίνος Τσαμούδαλης
Γεννήθηκε το 1929 στην Καλλιθέα Αττικής.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1949 (1η
Σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου. Η
κηδεία έγινε στις 13-11-2016 στο Κοιμητήριο Αγίου Λουκά Χανίων.
•Απτχος (ΙΓΥ) Αλέξανδρος Τσιγαράς
Γεννήθηκε το 1952 στο Μεσολόγγι. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1971 (47η

Σειρά ΣΙ) και αποστρατεύθηκε το 2011.
Ήταν παντρεμένος πατέρας μίας κόρης.
Η κηδεία έγινε στις 19-11-2016 στο Κοιμητήριο Κρυονερίου Αττικής.
•Σμχος (ΙΓΥ) Θεόδωρος Φάκλαρης
Γεννήθηκε το 1932 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1950 (26η Σειρά ΣΙ)
και αποστρατεύθηκε το 1973.
Ήταν παντρεμένος πατέρας ενός γιου. Η
κηδεία έγινε στις 23-11-2016 στο Κοιμητήριο Λουτρακίου.

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

Αποχαιρετισμός στον Σμχο κ. Τσαμούδαλη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά τον Υπδκτή του 251 ΓΝΑ Κο Αντώνιο Κοτσιράκη, τον Ιατρό χειρούργο Κο Ηλία Καραΐσκο, ο οποίος με μεγάλη επιτυχία, χειρούργησε τη σύζυγο μου Καπράλου Αμαλία,
όπως επίσης την Προϊσταμένη της κλινικής Κα Καρυδάκη, τους
νοσηλευτές, τους φυσικοθεραπευτές και γενικά όλο το προσωπικό το οποίο ήταν ακούραστο, πρόθυμο, ευγενικό και γελαστό
όλες της μέρες της νοσηλείας της και να δώσω τα συγχαρητήρια μου σε όλους.
Ευθύμιος Καπράλος
Ασμχος ε.α.

Αγαπητέ μου Κώστα,
...όταν κάποτε, πιτσιρίκος, ήλθα στην 115 ΠΜ
σε βρήκα τεχνικό και Αρχιμηχανικό πίστας και κάθε
φορά που έφευγα γι’ απογείωση έτρεχες μέχρι
την άκρη του διαδρόμου και μου έκανες νόημα και
σταμάταγα κι έριχνες μια τελευταία ματιά για
καμιά διαρροή ή τίποτ’ άλλο στραβό κι αν όλα πήγαιναν καλά, τότε μου το δειχνες με τον αντίχειρα
σου και με χαιρετούσες μ’ όλο το χέρι κι έφευγα

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ
Στον Χρήστο Λυκάκη Σμήναρχο ε.α.
Θα ήθελα έστω και καθυστερημένα μέσα σε λίγες
γραμμές και από τις στήλες της εφημερίδας μας, να
κατευοδώσω τον φίλο συνάδελφο και συμμαθητή μου
Χρήστο Λυκάκη που έφυγε από τη ζωή την 17η Ιουλίου
τρέχοντος έτους.
Με τον θανόντα συναντηθήκαμε για πρώτη φορά
την 11-10-1954 όταν αμούστακα τότε παιδιά γεμάτοι
όμως όνειρα και ελπίδες καταταγήκαμε μαζί ως δόκιμοι
της 1ης σειράς ΣΥΔ, από την οποία εξήλθαμε μόνιμοι
Σμηνίες Αμύνης Αεροδρομίων, τον Σεπτέμβριο του
1955.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες της ΠΑ
(Μάχιμες – Εκπαιδευτικές) και εξάντλησε όλη την
ιεραρχία που, προβλέπετο από τον κανονισμό της ΣΥΔ,
αποστρατευθείς το 1984 με τον βαθμό του Σμηνάρχου.
Ήταν ένας πειθαρχημένος και φιλότιμος συνάδελφος
που, πάντοτε έδιδε τον καλύτερο εαυτό του, πάνω
στην εκτέλεση των καθηκόντων του και όπου δοκιμάσθηκε απέδωσε πολύ καλά.
Μαζί με τη σύζυγό του, Χαρούλα απέκτησε μια κόρη

χαμογελαστός για την Απογείωση.
Σήμερα η τύχη τα ‘φερε κι είμαι εδώ, στην αρχή
του ταξιδιού σου, για χώρους μακρινούς και μαγικούς και θέλω να σ’ αποχαιρετήσω και να σου πω
ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ
ΚΩΣΤΑ Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΚΩΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟ
Ταξχος (Ι) ε.α.
Π. Τσιριγώτης

η οποία με τη σειρά της τους χάρισε δύο εγγόνια ένα
αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 12 και 15 ετών αντίστοιχα.
Καλό κατευόδιο αξιομακάριστε και αξέχαστε συμμαθητή μου Χρήστο που, είσαι ο 5ος στη σειρά που,
φεύγει από τη ζωή από τους ένδεκα Αμύνης Αεροδρομίων Σμηνίες που αποφοιτήσαμε με την 1ης σειρά της
ΣΥΔ.
Αιωνία σου η μνήμη συμμαθητή μου και φίλε Χρήστο
και ας είναι ελαφρύ του χώμα των μαρτυρικών Αχαρνών
που, σε σκεπάζει από την 18η Ιουλίου 2016.
Με άσβεστη αγάπη
Μιχαήλ Γκρίλλας
Σμήναρχος ε.α. 1ης ΣΥΔ
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Α ΡΘΡΑ

Επιχείρηση «Όπερα»
Τ

ο Δεκέμβριο του 2004 φοιτώντας στη ΣΠΑ/Επιτελών
Κατωτέρων Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών, μου
ανατέθηκε η ενημέρωση/παρουσίαση της Επιχείρησης
«Όπερα».
Η προαναφερθείσα επιχείρηση διεξήχθη στις 7 Ιουνίου
1981 και αναφέρεται στην προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράκ και την αντίδραση του
Ισραήλ για την αποτροπή μιας τέτοιας προοπτικής.
Συγκεκριμένα είχα αναφερθεί :
Στην Επικρατούσα Κατάσταση
Στη Διεξαγωγή των επιχειρήσεων
Στις Διαπιστώσεις και τα Συμπεράσματα, την εποχή
εκείνη.
ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α. Ιστορική Αναδρομή.
Τον Ιούλιο του 1960, η τότε Σοβιετική Ένωση συμφώνησε με το Ιράκ στην κατασκευή ενός πυρηνικού
αντιδραστήρα για ερευνητικούς σκοπούς. Η ανέγερση
των εγκαταστάσεων άρχισε το 1963 και ολοκληρώθηκε
το 1968, οπότε ο ισχύος 2 MW αντιδραστήρας τέθηκε
σε λειτουργία, με καύσιμο επαρκές για 10 έτη. Το ίδιο
έτος εξερράγη επανάσταση και ο πραξικοπηματίας πρόεδροςΑμπού Μπακρ διόρισε πρωθυπουργό το Σαντάμ
Χουσεΐν. Το 1978, όταν τέθηκε το ζήτημα του ανεφοδιασμού του αντιδραστήρα, το Ιράκ ζήτησε από τους
Σοβιετικούς να προμηθευτεί με ισχυρότερο καύσιμο σε
ουράνιο κατά 80% σε σχέση με το αρχικό 10% και την
αύξηση της ισχύος στα 5 MW.
Οι Σοβιετικοί αρνήθηκαν και ο Χουσεΐν, ο οποίος είχε
αναλάβει πρόεδρος το 1979, στράφηκε στις δυτικές
χώρες. Αρχικά έγινε κρούση σε ιαπωνικές εταιρείες,
ανεπιτυχώς. Μετά στράφηκε στη Γαλλία η οποία έδειξε
ενδιαφέρον. Οι Ιρακινοί της ζήτησαν έναν αντιδραστήρα
500 MW που θα παρήγαγε 45 κιλά πλουτωνίου ετησίως
για στρατιωτικούς σκοπούς και για ηλεκτρική ενέργεια.
Οι Γάλλοι αντιπρότειναν την κατασκευή ενός πυρηνικού
αντιδραστήρα ισχύος 70 MW και έναν ερευνητικό αντιδραστήρα ισχύος 1 MW που θα παρέδιδαν το 1981
στην περιοχή Αλ Τουβαϊθά, κοντά στη Βαγδάτη, τον
οποίο ονόμασαν «Όσιρακ».
Το Ιράκ όμως απευθύνθηκε και σε άλλες χώρες όπως
η Ιταλία, η Βραζιλία, η Πορτογαλία, η Νιγηρία και η
Δυτική Γερμανία και σύναψε διάφορες συμφωνίες προμήθειας πλουτωνίου και ουράνιου.
β. Το Ιρακινό ενδιαφέρον
για τον πυρηνικό εξοπλισμό.
Το Ιράκ ενδιαφερόταν, όπως ανακοίνωνε, για την
ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας που προοριζόταν για ειρηνικούς σκοπούς όπως η κάλυψη των ενεργειακών
της αναγκών. Υπέγραψε δε και τη «Συνθήκη μη διάδοσης
των πυρηνικών».
Σε αντίθεση με αυτά που ανακοίνωνε και παράλληλα
με την εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος ανέπτυσσε
και την πυραυλική τεχνολογία, έτσι ώστε να εξασφαλίσει
και το φορέα μέσω του οποίου θα εκτοξευόταν ένα πυρηνικό όπλο. Για το λόγο αυτό το Ιράκ είχε έλθει σε
επαφή τόσο με δυτικές, όσο και με ανατολικές εταιρείες
για την παραγωγή ενός πυραυλικού συστήματος εδάφους-εδάφους εμβέλειας 1800 μιλίων.
γ. Το Ισραηλινό Δίλημμα.
Φυσικά, η Δύση και ιδιαίτερα το γειτονικό Ισραήλ ήταν
δύσκολο να πειστεί από τους ισχυρισμούς του Ιράκ.
Πως ήταν δυνατό η δεύτερη πετρελαιοπαραγωγός
χώρα στον κόσμο, να χρησιμοποιήσει την πυρηνική
ενέργεια για την κάλυψη μόνο των ενεργειακών της
αναγκών;
Μήπως ήταν μια μπλόφα;
Ήταν δυνατό το Ισραήλ να υποκύψει σε μία πυρηνική
απειλή ή ένα πυρηνικό εκβιασμό;
Θα μπορούσε να διακινδυνεύσει μία επιδρομή εναντίον
του Ιράκ;
Ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις, στην περίπτωση αυτή,
εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας;
Είχε καμία σημασία ο χρόνος έως την κατασκευή των
πρώτων πυρηνικών όπλων;
Αυτά τα ερωτηματικά έπρεπε να απαντηθούν για να
καθορίσουν και την ισραηλινή πολιτική.
Το Ισραήλ προσπάθησε με διπλωματικά μέσα να

Του
Κων/νου Π. Αναγνωστάκη
Ασμχου (ΤΜΑ) ε.α. (28ης Σειράς ΣΤΥΑ)
Αντιπρόεδρου ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ & Γραμματέα ΔΣ/ΕΑΑΑ

πείσει τις συνεργαζόμενες χώρες για το δυνητικό κίνδυνο
ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και παράλληλα παρακοχειριστές παρέλαβαν τα σωστικά τους. Το τεχνικό προλουθούσε μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών τις εξεσωπικό δεν γνώριζε την αποστολή. Μετά την ΠΠΕ οι
λίξεις στην κατασκευή του γαλλικού αντιδραστήρα.
χειριστές πήραν τη θέση τους και στις 14.30 ενεργοποιΉταν όμως φανερό ότι η παθητική αναμονή πιθανόν να
ήθηκαν οι κινητήρες. Ακολούθησαν οι λειτουργικοί
οδηγούσε σε μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση
έλεγχοι και στις 14.57 τα αφη έλαβαν θέση στην άκρη
Ανατολή, καθώς μελλοντικά ίσως το Ισραήλ αναγκαζόταν
του διαδρόμου. Αφού απογειώθηκαν ακολούθησαν κατά
να αναλάβει στρατιωτική δράση σε μεγαλύτερη κλίμακα
γράμμα τις οδηγίες που είχαν πάρει. Στις 17.34 τα δύο
για να αποτρέψει ενδεχόμενη προσπάθεια διάδοσης
πρώτα αφη του σχηματισμού έφθασαν στην περιοχή
πυρηνικών όπλων στον αραβικό κόσμο.
Αλ Τουβαϊθά, κοντά στη Βαγδάτη και έριξαν τις βόμβες
Από πλευράς Ισραήλ υπήρχαν δύο αντίθετες πλευρές.
στοχεύοντας το θόλο του ανΗ πλευρά που ισχυριζόταν
τιδραστήρα. Πίσω ακολούθηότι μία επίθεση θα αποξέσαν άλλα δύο που είδαν το
νωνε το Ισραήλ από τους
Πως ήταν δυνατό η δεύτερη πετρεθόλο να έχει καταρρεύσει. Τη
λίγους φίλους, ιδίως τις ΗΠΑ
λαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, να
στιγμή αυτή φάνηκαν τα σηκαι ίσως οδηγούσε σε πόχρησιμοποιήσει
την
πυρηνική
ενέργεια
μάδια από την ενεργοποίηση
λεμο με την Αίγυπτο, ή με
για
την
κάλυψη
μόνο
των
ενεργειακών
των αντιαεροπορικών πυροτο Ιράν και το Ιράκ. Η άλλη
βόλων. Έριξαν και αυτά τις
της
αναγκών;
πλευρά ισχυριζόταν εάν ήταν
βόμβες. Τριάντα δευτερόλεπτα
νόμιμο μια χώρα να αποαργότερα ακολούθησε το τρίκτήσει ένα όπλο που θα οδητο ζεύγος και αμέσως μετά
γούσε στην καταστροφή μιας
το τελευταίο που είχε το προνόμιο της καλύτερης θέας
άλλης.
του κατεστραμμένου στόχου, αντιμετωπίζοντας και το
Το Ισραήλ τελικά πήρε τη μεγάλη απόφαση, πως η
πιο πυκνό αντιαεροπορικό μπαράζ. Μέσα σε δύο λεπτά
μόνη λογική και εφαρμόσιμη λύση θα ήταν μία αεροπορική
η καρδιά της τεχνολογικής υποδομής του Ιράκ είχε καεπίθεση, καθώς ενείχε μειωμένο ρίσκο σε συνδυασμό
ταστραφεί ολοκληρωτικά. Τα αφη συγκεντρώθηκαν και
με τη μέγιστη εξασφάλιση αποτελέσματος και έπρεπε
μετά από 90 λεπτά, μέσω της Ιορδανίας επέστρεψαν
να λάβει χώρα πριν ενεργοποιηθεί ο αντιδραστήρας.
στις βάσεις τους χωρίς απώλειες και χωρίς να δεχτούν
καμιά ενόχληση από Ιορδανικά πυρά.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α. Σχεδίαση.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επίθεση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στις
α. Τα αποτελέσματα της επιδρομής.
29 Οκτωβρίου 1980. Το Νοέμβριο του 1979 στο Αρχηγείο
Ο
αιφνιδιασμός ήταν απόλυτος. Όλα τα αφη επέτης Ισραηλινής Αεροπορίας άρχισε ο σχεδιασμός της
στρεψαν
ασφαλή. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία
επιχείρησης. Οι Ισραηλίτες διέθεταν α/φη F-15A/B, Fόπου
συμβατικά
όπλα μιας χώρας κατέστρεφαν πυρηνικά
4E, C-2 και A-4E. Άρχισε η εκπαίδευση με αφη F-4E και
όπλα
μιας
άλλης
χώρας.
A-4E και τα λιγοστά F-15A/B θα χρησιμοποιούνταν για
Ο
βομβαρδισμός
ήταν τόσο ακριβής, αφού το ουράνιο
εναέρια προστασία. Η πρώτη δοκιμαστική πτήση ανεπου
ήταν
αποθηκευμένο
μέσα στο καταφύγιο παρέμεινε
φοδιασμού F-4E από KC-130Η θα πραγματοποιείτο στις
ανέπαφο.
Από
τα
φωτοπολυβόλα
φάνηκε καθαρά ο
13 Απριλίου 1980. Θα χρησιμοποιούντο συμβατικές
πυρήνας
του
αντιδραστήρα
να
εκρήγνυται
και να πέφτει
βόμβες ΜΚ-84 των 2000 λιβρών. Η επιλογή των αφων
μέσα
στη
δεξαμενή
ψύξης.
Από
το
Ιράκ
ανακοινώθηκε
F-4E και A-4E γι’ αυτές τις βόμβες δεν ήταν η ιδανικότερη.
ο θάνατος ενός Γάλλου επιστήμονα και 9 Ιρακινών. Οι
Η λύση δόθηκε αναπάντεχα από το Ιράν. Η παραγγελία
Γάλλοι τεχνικοί ανακοίνωσαν ότι το κεντρικό κτίριο είχε
των 160 αφων F-16A/B που είχε κάνει ο Σάχης το 1977,
καταστραφεί, ο ατομικός αντιδραστήρας είχε υποστεί
ακυρώθηκε λόγω της Ιρανικής Επανάστασης τον Ιαπλήγματα και το αντιατομικό καταφύγιο είχε εξαφανιστεί.
νουάριο του 1979 και τα πρώτα 4 αφη αντί να παραδοΓια να ξαναρχίσουν οι εργασίες θα απαιτούντο 3 χρόνια
θούν στο Ιράν έφθασαν στο Ισραήλ τον Ιούλιο του
και κονδύλια 150-200 εκατ. δολαρίων.
1980. Τα σχέδια αναθεωρήθηκαν. Η επίθεση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 1981. Η πρώτη
β. Οι επιπτώσεις της επιδρομής
εκπαιδευτική πτήση των F-16 θα γινόταν στις 23 ΑυΟ
Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέγκιν κάλεσε τον
γούστου 1980 στη χερσόνησο του Σινά. Στα τέλη Σεπρέσβη
των ΗΠΑ και τον ενημέρωσε για την επιδρομή
πτεμβρίου 1980 όταν τα F-16 έγιναν 9, συναντήθηκαν
με την ελπίδα ότι η Ουάσινγκτον ίσως ανακοίνωνε την
στη βάση του Ραμάτ Νταβίντ ο Δντής Επιχειρήσεων του
είδηση, ώστε να δοθεί η εντύπωση αμερικανικής ανάΑρχηγείου, ο Δκτης της Μονάδας και οι Μοίραρχοι των
μειξης και το Ισραήλ να δεχτεί μικρότερη πίεση από τη
F-16. Για πρώτη φορά τους αποκαλύφθηκε η αποστολή.
διεθνή κοινότητα. Τίποτα όμως δεν ανακοινώθηκε τόσο
Κανείς από τα υπόλοιπα πληρώματα δεν έπρεπε να
από την αμερικανική πλευρά όσο και από άλλα διεθνή
μάθει κάτι σχετικό. Στην επιχείρηση θα ελάμβαναν μέρος
πρακτορεία. Έτσι τη Δευτέρα στις 15.30 το Ισραηλινό
8 F-16, 2 εφεδρικά, 6 F-15 που θα συνόδευαν τα βομραδιόφωνο μετέδωσε δηλώσεις του Μπέγκιν ότι η επίβαρδιστικά και 1 εφεδρικό, η δε Α/Γ τους θα γινόταν
θεση ήταν μία πράξη ύψιστης ηθικής, νόμιμης εθνικής
από το Α/Δ Ετζιόν. Η εξωτερική διαμόρφωσή τους θα
αυτοάμυνας και ήταν μια επιχείρηση διάσωσης.
ήταν 2 βόμβες ΜΚ-84 των 2000 λιβρών, 2 πύραυλοι
Ο Χουσεΐν για πρώτη φορά στις 23 Ιουνίου έκανε την
αέρος-αέρος ΑΙΜ-9, 2 PYLONS των 370 γαλονιών και 1
πρώτη εμφάνισή του καλώντας όλα τα έθνη του κόσμου
CENTER LINE των 300 γαλονιών. Το συνολικό βάρος θα
που αγαπούν την ειρήνη να βοηθήσουν τους Άραβες
ανερχόταν στις 37947 λίβρες, δηλαδή 2547 λίβρες βανα αποκτήσουν ατομικά όπλα, έτσι ώστε να εξισορρορύτερο απ΄ ότι για μια κανονική Α/Γ. Ακολούθησαν
πήσουν την πυρηνική ικανότητα του Ισραήλ.
άλλες δύο ενημερώσεις.
Η Γαλλία απέσυρε 115 επιστήμονες από το Ιράκ. Η
Στην τελευταία ενημέρωση έλαβαν μέρος όλοι οι
Ιταλία
διέκοψε τη βοήθειά της. Ο ΟΗΕ καταδίκασε την
χειριστές. Η ενημέρωση περιείχε πληροφορίες για τις
επίθεση
για παραβίαση του διεθνούς νόμου. Ο Καντάφι
καιρικές συνθήκες της περιοχής, για την αντιαεροπορική
κάλεσε
τους
Άραβες να ανατινάξουν τον ισραηλινό ανάμυνα που αποτελείτο από συστοιχίες SA-2, 3 6, καθώς
τιδραστήρα
της
Ντιμόνα. Για τις ΗΠΑ αν και η επιχείρηση
και από πυροβόλα ZSU-23 των 23 χιλ., S-60 των 57 χιλ.,
αποτελούσε
διαφήμιση
για τα F-16, επέβαλε προς το
ZU-23 των 23 χιλ. και άλλα των 14,5 χιλ. Το δρομολόγιο
Ισραήλ
εμπάργκο
για
τη
χρήση αμερικανικών όπλων,
δεν θα περιλάμβανε πτήση πάνω από την Ιορδανία που
η
Σεπτεμβρίου.
το
οποίο
διεκόπη
την
1
καλυπτόταν από ραντάρ, αλλά κατά μήκος των συνόρων
Τέλος το Ιράκ είχε την υπόσχεση της Γαλλίας για την
με τη Σαουδική Αραβία. Αναφέρθηκαν όλες οι λεπτομέεγκατάσταση
νέου αντιδραστήρα, με μια σειρά ασφαρειες όπως κωδικοί κλήσης, ώρες απογείωσης, συχνόλιστικών
δικλείδων,
όπως τη χρήση ως καυσίμου ελαφρά
τητες ασυρμάτων, διαδικασίες ανάγκης, γλώσσα επιεμπλουτισμένου
ουρανίου.
Το Ιράκ αρνήθηκε, καθώς
κοινωνίας κλπ.
αυτό απείχε από τους όρους του αρχικού συμβολαίου,
ενώ το καύσιμο θα ήταν ακατάλληλο για ορισμένους
β. Εκτέλεση.
τύπους ερευνητικών προγραμμάτων.
Η Κυριακή 7 Ιουνίου 1981 έφθασε. Στις 14.00 οι
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Ελληνοτουρκικές Διαφορές
στο Αιγαίο και άλλα τινά…
Μ

ε το σημερινό μου κείμενο, θα προσπαθήσω συνοπτικά
και επιγραμματικά να καταγράψω λόγω επικαιρότητας,
όλες τις Ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο όπως φυσικά
διατυπώνονται έμπρακτα και καθημερινά από τη γειτονική
Χώρα, τις οποίες και θεωρεί μάλιστα ως Εθνικές διεκδικήσεις
παρ’ ότι, κάτι τέτοιο πουθενά, δεν προβλέπεται ούτε στη
συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και του διεθνούς δικαίου
των θαλασσών του Μοντέγο Μπέϊ (Τζαμάικα) του 1982. Για
εμάς όπως τονίζεται κατ’ επανάληψη στην Τουρκία, υπάρχει
μία και μόνο διαφορά. Και αυτή δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση της μεταξύ μας υφαλοκρηπίδας και τίποτε άλλο και
αυτό μπορεί να γίνει όπως, θα εξηγήσω στη συνέχεια, αρκεί
η γειτονική Χώρα να σεβασθεί και να αποδεχθεί επιτέλους το
υφιστάμενο διεθνές δίκαιο των θαλασσών και τις ενσωματωμένες σε αυτό νομολογίες των Διεθνών Δικαστηρίων Αμβούργου και Χάγης.
Το εδαφικό καθεστώς του Αιγαίου διαμορφώθηκε, πριν από 93 χρόνια, με την υπογραφή
της συνθήκης της Λοζάνης, το 1923 από τη
Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Ρουμανία, το Βασίλειο των Κροατών,
των Σέρβων και Σλοβένων και φυσικά την Ελλάδα
και την Τουρκία.
Η Ελλάδα ουδέποτε έχει αρνηθεί στην Τουρκία
να κάνει χρήση του Διεθνούς Εναερίου Χώρου
του Αιγαίου, (ΔΕΧ), αρκεί όμως να συμμορφώνονται τα Τουρκικά στρατιωτικά αφη της, όπως
κάνει για τα πολιτικά της, για λόγους ασφαλείας
και μόνο των πτήσεων, με τους κανόνες εναερίου
κυκλοφορίας που, θεσπίζει κάθε φορά το FIR
Αθηνών δηλαδή το Flight Information Regon
(Περιοχή πληροφοριών πτήσεων). Αυτό είναι
πέρα για πέρα ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται
από κανέναν απολύτως καμιάς αμφισβήτησης. Η Τουρκία
όμως αρνείται πεισματικά σε αυτή τη συμμόρφωση και έτσι
έχουμε για 40 και πλέον χρόνια πάνω από το Αιγαίο, έναν
ακήρυκτο ιδιότυπο αεροπορικό πόλεμο (Αερομαχίες) με τις
γνωστές σε όλους μας συνέπειες και επιπτώσεις (Απώλεια
εκατέρωθεν αφών και χειριστών). Σε όλο αυτό το διάστημα
η Πολεμική μας αεροπορία με θάρρος τόλμη και αυταπάρνηση,
με μεγάλες θυσίες και με αρκετό όμως νεανικό αίμα, έχει
κατορθώσει με απόλυτη επιτυχία να υπερασπίζεται καθημερινά
και στο ακέραιο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στον ευαίσθητο
αυτό χώρο του Αιγαίου. Για την Ελληνική οικονομία αυτό το
κόστος ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ το χρόνο περίπου.
Δηλαδή συνολικά μέχρι σήμερα 4 δισ. ευρώ.
Η θέση της Ελλάδος στο θέμα της επέκτασης των χωρικών
μας υδάτων, από τα 6ΝΜ, που είναι σήμερα στα 12ΝΜ,
νομικά είναι πολύ ισχυρή, γιατί στηρίζεται στη σύμβαση του
Μοντέγο Μπέϊ (Τζαμάϊκα) του 1982, για το Δίκαιο της Θάλασσας
και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να το απεμπολήσουμε,
γιατί αυτό θα είναι τότε Εθνική αυτοκτονία. Η Τουρκία ως
γνωστόν αντιτίθεται σε αυτό και δεν μας αναγνωρίζει αυτό
το δικαίωμα μας, ενώ συγχρόνως μας απειλεί με casus belli
(αιτία πολέμου), σε περίπτωση επέκτασης, των χωρικών μας
υδάτων, πέραν των 6ΝΜ.
Η Χώρα μας έχει θεσπίσει από το 1931 εύρος Εθνικού Εναερίου Χώρου (ΕΕΧ) 10 ΝΜ και πλάτος χωρικών υδάτων 6ΝΜ
από το 1936. Έχει επομένως ένα ιδιότυπο καθεστώς μη σύμπτωσης Χωρικών υδάτων και Εθνικού Εναερίου Χώρου ΕΕΧ),
κάτι που, δεν κατανοούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Και εδώ η θέση
μας, σε συνδυασμό, με το δικαίωμα, που, έχουμε να αυξήσουμε
τα χωρικά μας ύδατα από τα 6ΝΜ, που είναι σήμερα στα
12ΝΜ, καθίσταται αρκετά ισχυρή, γιατί υπακούει στο Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει
μέχρι σήμερα και ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον, για
τον απλούστατο λόγο ότι τούτο καθόλου και πουθενά δεν
την ευνοεί.
Τα ΙΜΙΑ των οποίων η Τουρκία αμφισβητεί την Ελληνική κυριαρχία από το 1996, ανήκουν στη Χώρα μας, με βάση τις
συμφωνίες του 1932, μεταξύ της Ιταλίας και της Τουρκίας,
που κατείχε τότε τα Δωδεκάνησα. Στις συμφωνίες αυτές
αναφέρονται ειδικά τα ΙΜΙΑ ως ανήκοντα στην Ιταλία και άρα
μετά το 1947, στην Ελλάδα, όταν περιήλθαν στη Χώρα μας,
τα Δωδεκάνησα, με τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων του
1947, με βάση τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, περί
διαδοχής Κρατών. Αυτό το αμφισβητεί η Τουρκία και παρά
λίγο το 1996, να φθάσουμε σε ένοπλο σύρραξη μαζί της, για
την κυριότητα της βραχονησίδας αυτής, που συγκαταλέγεται
έκτοτε και αυτή στις λεγόμενες «γκρίζες Ζώνες», από τη γειτονική μας Χώρα.
Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, στην περίπτωση αεροπορικών ή ναυτικών ατυχημάτων, την ευθύνη έρευνας και
διάσωσης σε όλο τον χώρο του Flight Information Regon
(FIR Αθηνών – Περιοχή πληροφοριών πτήσεων) και σε όλο
το Χώρο του Αιγαίου, που, καλύπτει το FIR Αθηνών, την έχει
η Χώρα μας, βάση της συνθήκης του Αμβούργου του 1979,
την οποία και έχουμε ως Χώρα επικυρώσει. Η Τουρκία δέκα
χρόνια αργότερα το 1989, εξέδωσε παράνομα δικό της κανονισμό, με τον οποίο έχει οριοθετήσει Τουρκική Περιοχή

Από τον
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμήναρχο ε.α.
Έρευνας και Διάσωσης για αεροπορικά και θαλάσσια ατυχήματα,
που, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέρος του Αιγαίου, μέχρι
τον 25ο Μεσημβρινό και αυτό, σε μια προσπάθεια, να υπονομεύσει το ισχύον καθεστώς επ’ ωφελεία της.
Η Τουρκία δεν μπορεί να χωνέψει ακόμα ότι το Καστελόριζο
προσφέρει στην Ελλάδα μια έκταση υφαλοκρηπίδας 22.000
τετρ. χλμ., ίση με την Πελοπόννησο και ότι ένεκα τούτου
(Καστελόριζο), συναντώνται κοντά στην περιοχή του, σε ένα

τετραεθνές σημείο οι ΑΟΖ της Κύπρου – Ελλάδος – Τουρκίας
– Αιγύπτου. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πονοκέφαλο στην
Τουρκία, γιατί η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της (ΑΟΖ),
τερματίζεται στην περιοχή του Καστελόριζου, ενώ της Ελλάδος
προχωρά μέχρι τα Δωδεκάνησα και ως εκ τούτων η Τουρκία,
έχει ένα λόγο παραπάνω να αμφισβητεί, με κάθε τρόπο την
υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ του νησιού (Καστελόριζο) και κατ’
επέκταση και τη δική μας. Διατυπώνει όμως δε επ’ αυτού και
εκ του πονηρού βέβαια την καινοφανή ιδέα, ότι, το Καστελόριζο
δεν ανήκει στο Αιγαίο, αλλά στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου και ως απομονωμένη νησίδα, δεν δικαιούνται ΑΟΖ
αλλά μόνο χωρικά ύδατα 6 ΝΜ. Το Καστελόριζο όμως
περιήλθε στη Χώρα μας με τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων
του 1947, ως μέρος της Δωδεκανήσου και επομένως και
εδώ η Τουρκία συνειδητά πλέον σφάλει και εθελοτυφλεί.
Το θέμα των θαλασσίων συνόρων μεταξύ της Ελλάδος και
της Τουρκίας στην περιοχή της Δωδεκανήσου, είναι απόλυτα
ξεκάθαρο και συνεπώς, είναι καιρός να πάψει επιτέλους η
Τουρκία να προκαλεί στα ΙΜΙΑ, όπως και στο ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ και
στο ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ και στο ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ και σε όλες τις υπόλοιπες νήσους, γιατί ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στην
ΕΛΛΑΔΑ, όπως ανήκαν προηγούμενα στην ΙΤΑΛΙΑ. (Ιταλοτουρκική
συμφωνία του 1932).
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την περιοχή βορείως της
Δωδεκανήσου και μέχρι τη Δυτική Θράκη που, δεν έχει υπογραφεί ακόμα ειδική συμφωνία, οριοθέτησης των θαλασσίων
συνόρων αυτής. Τα θαλάσσια αυτά σύνορα χαράχθηκαν με
βάση την αρχή της μέσης γραμμής, με αποτέλεσμα η Άγκυρα
να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι Ελληνικά είναι μόνο τα νησιά
και βραχονησίδες που, αναφέρονται ονομαστικά στη συνθήκη
της Λοζάνης του 1923, καθιερώνοντας έτσι, την περιώνυμη
Θεωρία των «γκρίζων ζωνών». Αυτό όμως δεν ευσταθεί
καθότι σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή (Λοζάνης) στην Τουρκία
ανήκουν μόνον όλες οι βραχονησίδες που, βρίσκονται σε
απόσταση μικρότερη των 3ΝΜ, δυτικά των Μικρασιατικών
ακτών. Τα ΙΜΙΑ όμως απέχουν ακριβώς 3,5ΝΜ από τις ακτές
της Τουρκίας και όμως τα διεκδικεί. Συνεπώς δεν πρόκειται
μόνο για ένα δύστροπο γείτονα αλλά στην κυριολεξία άρπαγα
και καιροσκόπο.
Εάν η Χώρα μας είχε κατορθώσει μέχρι σήμερα, να είχε
οριοθετήσει τη χάραξη των θαλασσίων Ζωνών (ΑΟΖ – Χωρικά
ύδατα – Υφαλοκρηπίδα) με τις γειτονικές μας Χώρες, Αλβανία
– Λιβύη – Αίγυπτο, τότε και μόνο και κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις, θα μπορούσαμε, μονομερώς, να ανακηρύξουμε,
σε συνεργασία και σε συμφωνία με την Κύπρο την Ελληνική
ΑΟΖ στο Αιγαίο και με την Τουρκία να περιέλθει πλέον σε
πλήρη απομόνωση και σε αδιέξοδο πάνω σε αυτό το θέμα.
Από τις γειτονικές μας Χώρες, μόνο με την Ιταλία έχουμε
υπογράψει από το 1977 την οριοθέτηση των μεταξύ μας
υφαλοκρηπίδων. Και σήμερα διεξάγονται διαπραγματεύσεις
μεταξύ μας για την οριοθέτηση και της ΑΟΖ.
Η Κύπρος προέβη στην ανακήρυξη της ΑΟΖώνης της, αφού
πρώτα ήλθε σε γραπτές συμφωνίες, για το θέμα αυτό, με τις
γειτονικές τις Χώρες Λίβανο – Ισραήλ και Αίγυπτο. Και τούτο
έγινε Νότια αυτής και μάλιστα, σε μια περιοχή, όπου η
Τουρκία, δεν έχει Θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο.

Βλέπουμε συνεπώς ότι οι διαφορές μας με την Τουρκία,
δεν είναι μόνο η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο,
όπως ισχυριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια εμείς, αλλά και
πολλά άλλα, που γεννιούνται εξαιτίας αυτής (οριοθέτηση
δηλαδή της μεταξύ μας υφαλοκρηπίδας). Αρχίζω από το
πιο ακανθώδες και δύσκολο, που είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων, ο εναέριος χώρος, η οριοθέτηση των Θαλασσίων συνόρων βορείως της Δωδεκανήσου μέχρι Δυτικής
Θράκης, η έρευνα και διάσωση, οι «γκρίζες ζώνες» υφαλοκρηπίδας και τέλος η εκμετάλλευση του Θαλασσίου ορυκτού
πλούτου. Επομένως οι διαφορές που, γεννιούνται εξαιτίας
και μόνο της οριοθέτησης της μεταξύ μας υφαλοκρηπίδας
είναι επτά (7) και όχι μία (Υφαλοκρηπίδα).
Η Τουρκία φαίνεται ότι θα μείνει στο τέλος ίσως η μοναδική
Χώρα στον κόσμο, που θα αρνείται πεισματικά και
προκλητικά θα έλεγα να υπογράψει και να επικυρώσει το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, τον οποίον
μέχρι σήμερα έχουν κάνει περισσότερες από 170
Χώρες για το απλούστατο λόγο, ότι, καθόλου και
πουθενά δεν την ευνοεί, ενώ παράλληλα όμως,
κάνει χρήση αυτού όπου τη συμφέρει. Όπως στη
Μαύρη Θάλασσα έχει οριοθετήσει ΑΟΖ = 200ΝΜ
καθώς και 12ΝΜ χωρικά ύδατα σε αυτήν και στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Τα Διεθνή Δικαστήρια Αμβούργου και Χάγης,
έχουν εκδώσει δύο αποφάσεις, που ενισχύουν και
οπλίζουν τη νομική πανοπλία στη Χώρα μας, καθ’
ότι προστίθενται, ως νομολογία στο Διεθνές Δίκαιο
των Θαλασσών ότι, τα χωρικά ύδατα των νησιών
ανεξάρτητα, μεγέθους και θέσης είναι 12ΝΜ και
επομένως αφοπλίζει παντελώς τις θέσεις της
Τουρκίας, που επιμένει και εμμένει ότι τα χωρικά
ύδατα των νησιών του Αιγαίου, δεν μπορούν να
επεκταθούν πέραν των 6ΝΜ. Με 6ΝΜ η Χώρα μας κατέχει το
35% του Αιγαίου και η Τουρκία το 9%. Με 12ΝΜ το 35% γίνεται
64% (Ελλάδα) και 10% (Τουρκία) και το 26% ανοικτή Θάλασσα
(Διεθνή Ύδατα).
Πιστεύω ότι η Χώρα μας, πρέπει να ψάξει να βρει τρόπους,
εξαντλώντας όλα τα περιθώρια, να έλθει σε σχετικές συμφωνίες, για την χάραξη των Θαλασσίων Ζωνών, με τις
γειτονικές της Χώρες Αλβανία – Λιβύη – Αίγυπτο. Για παράδειγμα
θα μπορούσε αναγνωρίζοντας το Κόσσοβο, να επικυρώσει η
Αλβανία την υφισταμένη ήδη μεταξύ μας από το 2009 συμφωνία, για την οριοθέτηση της μεταξύ μας υφαλοκρηπίδας
και Θαλάσσιων Ζωνών, ώστε να απομονωθεί πλήρως η
Τουρκία πάνω στο θέμα αυτό.
Η Τουρκία στην κυριολεξία σε όλες τις διεκδικήσεις της
στο Αιγαίο, νομικά βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο και είναι
καιρός πλέον να το αντιληφθεί, για το αμοιβαίο συμφέρον
και των δύο Χωρών μας. Αρκετές υποχωρήσεις έχουμε κάνει
μέχρι σήμερα, χωρίς δυστυχώς να έχουμε τύχει καμιάς απολύτως ανταπόκρισης εκ μέρους της. Απεναντίας γίνεται καθημερινά περισσότερο προκλητική και ακόμα περισσότερο
απαιτητική.
Αυτή η σοβαρή εκκρεμότητα που διαρκεί ήδη 40 και πλέον
χρόνια εκτιμάται ότι, θα διαρκέσει πολύ καιρό ακόμα. Γρήγορη
λύση, δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα. Επομένως
εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να οπλισθούμε με υπομονή και
εμμονή και να συνηθίσουμε να ζούμε με τις καθημερινές
προκλήσεις της Τουρκίας. Ο χρόνος δεν φαίνεται να είναι
μαζί της και πιστεύω ότι με τον καιρό, θα υποχρεωθεί, εκ
των πραγμάτων να έλθει σε συμφωνία μαζί μας, με έναν
ιστορικό συμβιβασμό, χωρίς νικητές και ηττημένους αλλά με
δύο κερδισμένους. Λύση δηλαδή θετικού αθροίσματος.
Συνεπώς υπομονή, εμμονή και πλήρη ετοιμότητα για παν
ενδεχόμενο. Το Αιγαίον είναι οι πνεύμονες μας, αναπνέουμε
απ’ αυτό και αν στερηθούμε το οξυγόνο αυτού, θα σβήσουμε
ως Έθνος.
Το κείμενο αυτό το αφιερώνω σε όλους εκείνους που,
ατενίζοντας τον ουρανό χάθηκαν στα βάθη του.
Σημείωση: Σε ετήσια βάση και χονδρικά εισέρχονται στο
FIR Αθηνών (περιοχή πληροφοριών πτήσεων - Flight Information
Regon) και συγκεκριμένα στο Αιγαίο πάνω από 3000 τουρκικά
αφη και για την αναγνώριση και την αναχαίτισή τους εάν
απαιτηθεί, απογειώνονται πάνω από 1000 αφη επιφυλακής
(Readiness) της Πολεμικής μας Αεροπορίας και μεσολαβούν
από 250 μέχρι και 1000 αερομαχίες (εμπλοκές το χρόνο).
Μέχρι σήμερα συνεπεία αυτών των εμπλοκών και από ανθρώπινα λάθη η Τουρκία έχει χάσει 6 αφη και 4 πιλότους.
Από δικής μας πλευράς έχουμε χάσει 4 αφη και 3 πιλότους
και έχουν διασωθεί λόγω εγκατάλειψης των αφών εκατέρωθεν
δύο πιλότοι. Σε αυτές τις εμπλοκές λαμβάνουν χώρα όλες οι
φάσεις μιας κανονικής πραγματικής αερομαχίας πλην της πυροδότησης εκατέρωθεν των όπλων τους. Δηλαδή δεν γίνεται
το τελευταίο κλικ.
Στις 23-7-1974 πάνω από τη Νήσο Σκύρου, σε πραγματική
αερομαχία δύο μαχητικών αεροσκαφών με δύο Τουρκικά F
102. Ο ένας Τούρκος πιλότος καταρρίφθηκε και ο άλλος από
έλλειψη καυσίμων αναγκάσθηκε να προσγειωθεί κακήν κακώς
σε αυτοκινητόδρομο κοντά στη Σμύρνη και να φονευθεί.

