
Επετειακές εκδηλώσεις
στο Γράμμο για τους
πεσόντες το 1946-49

ΗΕΑΑΑ, συμμετείχε και φέτος συνολικά με

50 άτομα, στις ετήσιες επετειακές εκδη-

λώσεις προς απότιση φόρου τιμής στους

ηρωϊκώς πεσόντες Αξιωματικούς και Οπλίτες

των Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας του Εθνικού

Στρατού και λοιπού πληθυσμού της Χώρας

μας, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι κατά

τις επιχειρήσεις 1946 – 1949, εκτελώντας

πιστά το καθήκον, που τους ανέθεσαν οι τότε

νόμιμες Κυβερνήσεις, για την προάσπιση της

ακεραιότητας της Πατρίδας.

Ο φετινός επίσημος εορτασμός πραγματο-

ποιήθηκε στη Βούρμπιανη Κονίτσης στους

πρόποδες του ΓΡΑΜΜΟΥ με την παρουσία επι-

ζώντων μαχητών, αλλά και συγγενών τους,

του Προέδρου και μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α. του

Προέδρου της ΕΑΑΑΣ, όπως και αντιπροσω-

πείες από 14 Παραρτήματα της ΕΑΑΣ, αλλά

και πλήθος κόσμου απ’ όλη τη Χώρα. 

Το πρόγραμμα περιέλαβε Εκκλησιασμό και

Τρισάγιο, όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως- Πωγωνιανής

και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας, που συνέχισε με

εμπνευσμένη ομιλία Εθνικού Περιεχομένου,

ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν: Χαιρετισμοί

– Ομιλίες και κατάθεση στεφάνων, από τους

Προέδρους ΕΑΑΑ και ΕΑΑΣ.

Μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις η ΕΑΑΑ

αναχώρησε για την Αλβανία και τη  Βόρειο

Ήπειρο.
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Οι Βανδαλισμοί του 1955
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Σαν αντικρίσω τα άσπρα άλογα του Αιγαίου, χάνεται η σκέψη μου

στον Ουρανό του Θείου, του Ωραίου, του Αληθινού!

Δεν είμαι ημίθεος, δεν είμαι άτρωτος, δεν είμαι ήρωας!

Έχω τους φόβους μου, έχω τις αναστολές μου, έχω τις ανασφά-

λειές μου!

Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη Πατρίδα

κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι

καν ικανός γι’ αυτά που παίρνω!

Όλες αυτές οι σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου, σφίγγουν το λαιμό και ξε-

ραίνουν το στόμα μου!

Καημένη Πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα.

Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο, για πολλούς

εκεί κάτω να είναι αυτό που κάνω!

Ίσως και να έχουν δίκιο, βλέπεις εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ

λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα

ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής!

Εγώ κάθομαι, σκέπτομαι, μελετάω και περιμένω τον Τούρκο. Μπορεί και εγώ

να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπο-

ρεί να μην έχω να πληρώσω τον ΕΝΦΙΑ για το πατρικό του χωριού μου, αλλά

εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Ούτε και πρέπει!

Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να

μη σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους

άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μία καθημερινή απο-

στολή. Ίσως και κάποιοι να πουν ότι «τα ήθελε και τα έπαθε»!

Εγώ όμως, δεν πετάω γι’ αυτούς, πετάω για τον πατέρα μου, που

καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι, όταν περνούν τα μαχητικά

μας, πετάω για το παιδί στη Φλώρινα που περπατάει στο χιόνι να

πάει στο σχολειό του, πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμε-

τρα να κάνει Ανάσταση με τους τσοπαναραίους στο ύψωμα της

Παναγιάς! Πετάω για τον ψαρά που βγήκε 4 το πρωΐ με την ψα-

ρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη φαμελιά του, πετάω για το δάσκαλο που

πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα Άγραφα της Καρδίτσας.

Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτό που χρόνια κάνουν και να

κρατάνε την Πατρίδα μας ζωντανή!

Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερωρίες, γιορτές και Κυριακές, γιατί εγώ

πετάω για την Πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς

που γλεντάνε με την ψυχή τους, ζουν για μια στιγμή, και όταν πεθαίνουν ξε-

προβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλήν

αντάμωση!

Ίσως κάποιο πρωΐ, όταν κοιτάξεις ψηλά, να με δεις.

Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάροι δεν πετάνε!

Ένας από τους πολλούς, που είναι όμως τόσο λίγοι!!!

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Συνέχεια στη σελίδα 6

59 χρόνια από τους Τουρκικούς Βανδαλισμούς

της 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955 στην Πόλη και τη Σμύρνη
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πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»
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Ενα απλό γράμμα Πιλότου ...Ανδρείας και Ανθρωπιάς
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EKΔΟΤΗΣ

Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΑ,

Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ

Διευθύνεται από

Συντακτική Επιτροπή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Κων. Ρώτας, Ασμχος (ΤΗ) ε.α.

rotasK39@gmail.com

6983506596 (VPN)

OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αθ. Κωνσταντινίδης,

Επγός ε.α. (ΥΟΚ)

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: 2310-269033

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

Χανίων

Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100

Τηλ.: 28210-76172,

Fax: 28210-76170

Κομοτηνής

Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100

Τηλ.-Fax: 25310-28191

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 19/9 και παραδόθηκε στο ταχυ-
δρομείο στις  30/9.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παρα-
λαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα
κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση

άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπα-

γορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρε-

τήσαμε. Τα κείμενα που αποστέλλονται για δη-

μοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει να

πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προ-

τίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν

θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι πε-

ριεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 600 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 εναν-

τίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες και να

μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπο-

νομεύουν την ενότητα των μελών.

δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των

εθνικών θέσεων και να μην έχουν κομματική

χροιά.

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους

για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή δημόσιες ευ-

χαριστίες 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 δημοσίευ-

ση στην εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλ-

θει στα γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι τις 5 εκάστου μη-

νός.

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 πε-

ρίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργα-

σίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή

προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συνα-

δέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημο-

σίευση αποφασίζει το Δ.Σ. Τα δημοσιευμένα κεί-

μενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι

κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.

Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συνα-

δέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων

τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα

μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά

4μηνο.

ΟΡΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ «Η . τ .Α . »

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώνεται στα μέλη της ΕΑΑΑ, ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2014 ημέ-

ρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα

του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσής μας (Αίθουσα Σμηνάρχου (Ι)

Ιωάννη Αραπατζή, Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των

αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 για τα τέκνα οικογε-

νειών Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας.

Α) Προϋποθέσεις

1. Τα τέκνα των μελών μας να είναι αριστούχα των Β’ και

Γ’ τάξεων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου ελληνικής επι-

κράτειας (τα Τεχνικά Λύκεια αποκλείονται), με Μ.Ο. βαθμο-

λογίας 18,1 και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 246/1998 και το

Π.Δ. 60/2006 του Υπουργείου Παιδείας.

2. Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστρά-

των καθορίζεται με απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται

στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό ποσό 320,00 €.

Β) Δικαιολογητικά
1. Αίτηση από το νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνας - πατέρας

- μητέρα), όπως το υπόδειγμα στο τέλος της ανακοίνω-

σης.

2. Βεβαίωση του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνι-

κής Επικράτειας), στην οποία θα εμφανίζεται ο Μ.Ο. της

βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτη-

ρισμός «Άριστα» (δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκείου).

Δεν απαιτείται η υποβολή φωτοαντιγράφου του αποδει-

κτικού προαγωγής ή του απολυτηρίου.

Πέραν των ανωτέρω, η ΕΑΑΑ θα βραβεύσει και:

α. Αποφοίτους αριστούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ απονέμοντας σ’

αυτούς μόνο τιμητικό δίπλωμα, υποβάλλοντας τη σχετική

αίτηση και το επίσημο αποδεικτικό του αριστούχου.

β. Τους πρώτους αποφοιτήσαντες από τις στρατιωτικές

παραγωγικές σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας το έτος

2014 ήτοι Σ.Ι. (όλων των τμημάτων), ΣΤΥΑ και ΣΥΔ, στους

οποίους θα απονείμει την πλακέτα της ΕΑΑΑ και τιμητικό

δίπλωμα.

Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κα-

τηγοριών μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή,

στα γραφεία της Ένωσης/Γραμματεία (3ος όροφος).

Επειδή ο αριθμός των αριστούχων μαθητών θα εγκριθεί από τον κ.

Α/ΓΕΑ αιτήσεις μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές από 23 Σεπτεμ-

βρίου 2014.

Για κάθε διευκρινιστική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε

στο Πνευματικό Κέντρο ΕΑΑΑ, στο τηλ.: 210-3833150 ή στα κινητά:

6983-523547 Σμχο ε.α. κ. Ηλία Σβάρνα.

Εκ του Πνευματικού Κέντρου της ΕΑΑΑ

Χορήγηση βοηθήματος αριστούχων μαθητών (ΒΑΜ)

σχολικού έτους 2013-2014

Γνωρίζεται στα Μέλη μας ότι:

1. Τα βιβλιάρια Νοσηλείας ημών των Αποστράτων δεν απαιτούν εφ’ εξής θε-

ώρηση εφ’ όσον φέρουν σφραγίδα θεώρησης “εφ’ όρου ζωής”.

2. Τα Βιβλιάρια Νοσηλείας των εμμέσων Μελών (σύζυγοι, τέκνα κ.λπ.), εφ’

όσον έχουν θεωρηθεί για το 2013 ισχύουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου τρέχοντος

έτους (2014).

Σύμφωνα με Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμόν Αρ. φύλλου 1635 τεύχος δεύτερο της 20

Ιουνίου 2014 πρόκειται να δημιουργηθεί Εθνικό ΜΗΤΡΩΟ Ασφάλισης - Ασφαλι-

στικής ικανότητος όλων των Ασφαλισμένων της χώρας με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ»

που θα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

3. Μέχρι στιγμής από τα Γραφεία του ΟΠΑΔ της Αθήνας δεν έχει ξεκινήσει

ακόμη η εν λόγω λειτουργία του Νέου Ασφαλιστικού φορέα. Για ό,τι νεώτερον

θα σας ενημερώσουμε μέσω της ΗΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ.

Για πληροφορίες στον Eπγό ε.α. κ. Γεώργ. Γονατά. Εκ της ΕΑΑΑ

Ενημέρωση μελών ΕΑΑΑ για Υγειονομικά θέματα

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ

ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ

ΤΟΥ ΥΠΣΓΟΥ

ΕΥ. ΓΙΑΝΝΑΡΗ
Η ημερομηνία εορτασμού, προς τιμή

του πρώτου πεσόντα Έλληνα Αερο-

πόρου,  Υποσμηναγού Ευαγγέλου Γιάν-

ναρη, ορίστηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

2014 και ώρα 11.00 στη Βασιλειάδα

Καστοριάς.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί εφόσον

συμμετέχουν 30 άτομα .

Για περισσότερες πληροφορίες στους:

κ. K. Δελλή    6979577215/ΕΑΑΑ

κ. K. Ρώτα     6983506596/ΕΑΑΑ

κ. Γ. Γονατά   6983506597/ΕΑΑΑ

Παρακαλείσθε για συμμετοχή μέχρι

10 Οκτωβρίου 2014. 

Εκ της Ε.Α.Α.Α.



ΗΈνωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), μο-
ναδική μεταξύ των άλλων Ενώσεων (ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ), λει-

τουργεί με Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίον ΔΕΝ εκπροσωπεί
όλες τις προελεύσεις αξιωματικών. Η αντιπροσωπευτική ή
συμμετοχική Δημοκρατία, η οποία επιβάλλει τη συνύπαρξη
όλων των προελεύσεων Αξιωματικών αντικαταστάθηκε τα
τελευταία 10-12 χρόνια με την επικυριαρχία των συντεχνιακών
απαιτήσεων της πλειοψηφίας των Αξιωματικών προελεύσεως
εξ Ανθυπασπιστών.

(Αυτό που ίσχυε μέχρι το 2002 σύμφωνα με την ΚΥΑ 30 Σεπ

1991 ΦΕΚ 802 και άλλαξε ήταν: 
1) Το ΔΣ της ΕΑΑΑ είναι 11μελές και απαρτίζεται από τον

Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και 9 μέλη τα οποία προέρχονται

από όλες τις κατηγορίες και ειδικότητες των Αξκών της ΠΑ.

2) Τα μέλη του ΔΣ αποτελούνται: από 2 Ιπταμένους απόστρα-

τους, 1 προερχόμενο από τη ΣΜΑ, 1 Οικονομικό, 1 Δικαστικό, 2

των Σωμάτων Αεράμυνας-Εφοδιασμού-Διοικητικού- Υγειονομικού,

και 2 από την κατηγορία εξ Ανθυπασπιστών).

Παρά το γεγονός ότι το 2009 επιχειρήθηκε και πάλι να
ισχύει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εν τούτοις η ίδια
ομάδα πιέσεως αντέδρασε.

Είναι προφανές ότι σε κάθε κοινωνικό σύνολο οι ειδικευμένοι
τεχνικοί και διοικητικοί είναι αριθμητικά περισσότεροι των στε-
λεχών Πανεπιστημιακής μορφώσεως, που αναλαμβάνουν τις
διευθυντικές και ηγετικές θέσεις. Άλλωστε αυτοί που λαμβάνουν
θέσεις υψηλής ευθύνης είναι εκείνοι της Πανεπιστημιακής μορ-
φώσεως, ¨(ενώ ο τεχνικός μπορεί να αναλάβει εποπτικά καθήκοντα
μόνον σ’ένα τομέα το δικό του, τον τεχνικό τομέα)¨ ως αναφέρουν
οι καθηγητές Χαρ. Κανελλόπουλος και Ευαγγ.  Κατσιούλας στη
σελίδα 219 του εγχειριδίου Διοίκησης Προσωπικού.

Ενώ λοιπόν η ΕΑΑΣ και η ΕΑΑΝ έχουν κατανομή μελών για
κάθε προέλευση αξιωματικών, στην ΕΑΑΑ την τελευταία
10ετία επικράτησαν οι συντεχνίες, οι οποίες δεν ψηφίζουν
Αξιωματικούς προελεύσεως Πανεπιστημιακών Σχολών. (Σ.Ι.,
ΣΑΣ, ΣΑΝ). Επισημαίνουμε επί του προκειμένου ότι στις πρό-
σφατες εκλογές (Νοεμβ. 2012), από τους 6 υποπτεράρχους
υποψήφιους (5 ιπτάμενους και 1 Διοικητικό  πτυχιούχο νομικής)
ουδείς εξελέγει  σε εκλόγιμη θέση, ενώ εξελέγησαν αξιωματικοί
εξ ανθυπασπιστών.

Το παρόν Δ.Σ. της ΕΑΑΑ από την πρώτη στιγμή διαπίστωσε
τη δυσαρμονία και έθεσε ως στόχο να επαναφέρει την αντι-
προσωπευτική  εκπροσώπηση των μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ,
όπως ίσχυε στο παρελθόν και όπως ακριβώς ισχύει στις άλλες
δύο Ενώσεις.(ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ)

Το σχέδιο, το οποίον υπεβλήθη για την τροποποίηση της
ΚΥΑ, δεν είναι ακριβώς αυτό που παρουσιάζει ο ΣΑΣ στην
έκτακτη έκδοση της εφημερίδος του. Με το σχέδιο αυτό τα
ορφανικά μέλη δεν αποκλείονται (όπως μέχρι σήμερα),αλλά
συμμετέχουν ισότιμα με τους αξιωματικούς της προέλευσης
των συζύγων τους (π.χ. η χήρα ιπταμένου περιλαμβάνεται
στο ποσοστό της Σ.Ι., η χήρα εκ της ΣΤΥΑ προερχομένου περι-
λαμβάνεται στο ποσοστό της ΣΤΥΑ κ.ο.κ.).

Η νοοτροπία των εξ Ανθυπασπιστών προερχομένων Αξιω-
ματικών, ¨«κυριαρχούμε στις Ενώσεις γιατί είμαστε πλειοψηφία¨
και ¨ως συνταξιούχοι Αξιωματικοί είμαστε όλοι ίσοι και δεν
υπάρχουν βαθμοί» δεν ανταποκρίνεται ούτε καν στη κοινή λογική,
αφού παραγνωρίζει τις ευθύνες των Αξιωματικών υψηλής ευθύνης
και το επικίνδυνο της αποστολής των ιπταμένων.

Αγαπητοί συνάδελφοι οι συντεχνίες διεκδικούν και ενίοτε
παράλογα, οι Ηγεσίες, όμως κρατούν το τιμόνι της ευθύνης
της Πατρίδος και των Οργανισμών που ηγούνται.

Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι, έχουμε δικαιώματα
ανάλογα με τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε στη σταδιοδρομία
μας.

Η ισότητα των ανίσων είναι η μεγαλύτερη ανισότητα¨
δηλώνει ο μέγας Αριστοτέλης.

Κων/νος Δελλής Κων/νος Ιατρίδης
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α. Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ 

Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Ακολουθεί η νέα σύνθεση όπως ψηφίστηκε ομόφωνα από το
ΔΣ και υπεβλήθη στο ΓΕΑ, για έγκριση από τον κ. ΥΕΘΑ: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΑ
Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αξιόπιστα η ανάγκη εκσυγχρονισμού
και αναμόρφωσης των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν
τη λειτουργία της ΕΑΑΑ και κυρίως τη σύνθεση και ανανέωση
του ανώτατου οργάνου διοίκησης της ΕΑΑΑ, δηλαδή το Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, διαχρονικά έγινε έντονα
αισθητό το έλλειμμα της θεσμοθέτησης ειδικής διαδικασίας εξα-
σφάλισης της ευταξίας, του σεβασμού και της τελέσφορης λει-
τουργικότητας της σύγκλησης και των συνεδριάσεων του ΔΣ. 

Για την αποδοχή της ορθότητας της παραπάνω θέσης
επαρκεί και μόνο η υπογράμμιση του γεγονότος ότι τα κείμενα
θεσμοθέτησης και λειτουργίας που διέπουν την ΕΑΑΑ, ανάγονται
ήδη σε παρωχημένες χρονικά εποχές και δύσκολα μπορούν
να καλύψουν ρυθμιστικά τη σύγχρονη και σύνθετη ποικιλομορφία
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΔΣ. Η ανάγκη δημο-
κρατικότερης και αντιπροσωπευτικότερης έκφρασής του είναι
παραπάνω από επιτακτική.  

Είναι γνωστό ότι η ΕΑΑΑ, εκτός από τον προέχοντα κοινωνι-
κοσυνδικαλιστικό της χαρακτήρα, αποτελεί και τον ζωντανό
λειτουργικό σύνδεσμο μεταξύ των εν ενεργεία συναδέλφων
και των Αποστράτων.

Είναι επομένως πρόδηλη η ανάγκη της συχνής ανανέωσης
των μελών του ΔΣ/ΕΑΑΑ και η διασφάλιση της αναλογικής αν-
τιπροσωπευτικότητας  με καθιέρωση υποχρεωτικής παρουσίας
και στελέχους θηλυκού γένους, βάσει της ισχύουσας νομο-
θεσίας.

Η αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της μονομέρειας και
ο συνθετικός εμπλουτισμός του ΔΣ με νέα πρόσωπα ιδέες και
δραστηριότητες αποτελεί θεμελιακό προαπαιτούμενο για την
πραγματοποίηση των στόχων της Ενώσεως και την διατήρηση
της επικαιρότητας και της ελκυστικότητά της.

Συνακόλουθα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος δημι-
ουργίας χρόνιων αντιπαλοτήτων, αγκυλώσεων, πελατειακών
σχέσεων και καθεστωτικής νοοτροπίας. 

Επομένως αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη ο καθορισμός
ηλικιακού ορίου, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος νεώτερων
οι οποίοι λόγω της ηλικιακής συνάφειας κατέχουν πληρέστερα
τα αναφυόμενα  σύγχρονα  προβλήματα και δύνανται ευκο-
λότερα να δραστηριοποιηθούν για την επίλυσή τους.

Σε συνάφεια με την θέση αυτή προτείνεται και ο συγκαθο-
ρισμός μέγιστου αριθμού επανεκλογής και διορισμού.

Η συνδυαστική αξιολόγηση και αξιοποίηση των γνώσεων των
διαφόρων ομάδων και ειδικοτήτων είναι βέβαιο ότι θα προαγάγει
την ψυχική ενότητα των μελών της Ενώσεως, και θα συντελέσει
συνεκτικά στην πλήρη κατανόηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση
των αναφυόμενων πολύπλευρων σύγχρονων προβλημάτων στην
παρούσα μάλιστα οικονομική συγκυρία.

Η αντιπροσωπευτικότητα είναι απολύτως συμβατή με τις
αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται
στο Σύνταγμα και αποτελούν βασικούς νομικούς πυλώνες της
δημοκρατίας μας. Στο σημείο αυτό πρέπει να επεξηγηθεί ότι
σύμφωνα με τις αρχές αυτές η ισότητα δεν ταυτίζεται
ουδέποτε με την ισοπέδωση. Απεναντίας εξυπονοείται η
ισότιμη αντιμετώπιση των πράγματι ίσων μεγεθών και προ-
σώπων και η αναλόγως άνιση των ανίσων. 

Επιτονίζεται ότι, η μονόπλευρη ισοπεδωτική κυριαρχία μιας
μόνο μακροχρόνια και αμετάβλητα πολυπληθούς ομάδας
αποτελεί τη χειρότερη μορφή ανισότητας. Αντίθετα, η δυνα-
τότητα διοικητικής και έμπρακτης επικοινωνίας με τους ψη-
φοφόρους νέων και άφθαρτων προσώπων αποτελεί θεμε-
λιώδες συστατικό της δημοκρατίας. 

Αξίζει ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση η παράμετρος της
ανάγκης θέσπισης μηχανισμού τήρησης της τάξεως κατά τη
λειτουργία του ΔΣ και ευρύτερα της Ενώσεως. Είναι αυτονόητο
ότι κανένας συνάδελφος δεν είναι οπαδός της καταστολής. Η
τήρηση όμως της νομιμότητας και της ευταξίας από τα
στελέχη που κάνοντας προφανή κατάχρηση της εκλογής
τους επιμένουν στην αυτάρεσκη και μονοσήμαντη επιβολή
της όποιας άποψής τους, αγνοώντας επιδεικτικά την άποψη
της πλειοψηφίας και παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του
συλλογικού οργάνου, αποτελεί στοιχειώδες προστατευτικό
καθήκον της δημοκρατίας. 

Αναλυτικότερα, προς τον σκοπό τήρησης της τάξεως εντός
της Ενώσεως και για τη διαφύλαξη του απαιτούμενου στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο ήθους, επιβάλλεται ως κύρωση ορισμένης
συμπεριφοράς η ποινή της αποβολής ως μομφή και αποδοκι-
μασία κατά του παραβάτη εξ’ αιτίας ορισμένης συμπεριφοράς,
πράξης ή παράλειψης, η οποία προσβάλλει τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου ή την Κοινότητα των αποστράτων, απο-
βλέπουσα στον κολασμό της και ταυτόχρονα στην πρόληψη
τέλεσης των αυτών παραβάσεων από τα λοιπά μέλη.

Για την αντικατάσταση μέλους του ΔΣ με απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, πρέπει να συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος να
ανάγεται στα καθήκοντα του ως μέλος του ΔΣ και τη συμπεριφορά
του, αλλά και κάθε άλλος λόγος που καθιστά το μέλος ακατάλληλο
για την άσκηση των καθηκόντων του, όπως, ενδεικτικά και μόνο,
αδικαιολόγητες απαξιωτικές, υβριστικές και συκοφαντικές εκφράσεις
κατά μελών του ΔΣ και του Προέδρου, ενέργεια αυθαίρετη που
έθεσε σε κίνδυνο έκθεσης την Ένωση και κάθε συμπεριφορά
του η οποία είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ενώσεως ή

ασύμβατη προς την ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ. Το αποβαλ-
λόμενο μετά την απόφαση του ΔΣ μέλος και μέχρι την έγκριση
από τον Υπουργό Άμυνας, δεν δύναται να συμμετέχει στις συνε-
δριάσεις του ΔΣ.

Τελική πρόταση μετά την απόφαση του Δ.Σ.

ΣΧΕΔΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ

Αριθμ. Φ.454/……………
Τροποποίηση τις υπό στοιχεία Φ. 454/ΑΔ.452352/20.8.2002
(ΦΕΚ Β’ 1142) κοινής υπουργικής απόφασης και Φ. 454 /ΑΔ.
451618/9-7-2006.

ΟI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:                    

(ορισμένοι από τους παρακάτω νόμους μπορεί να θέλουν επι-
καιροποίηση, από το αρμόδιο τμήμα του ΓΕΑ)

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ν.δ.
1171/1972 «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενό-
πλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α’ 82), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 14 του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α’ 166).

β. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’45).

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α’98).

δ. Την υπό στοιχεία Φ 454/ΑΔ 452352/20.8.2002 κοινή  υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1142).

ε. Τη σχετική πρόταση του Αρχηγού του ΓΕΑ.
στ. Την υπ’ αριθμ. 246717/3.3.2006 απόφαση ΥΕΘΑ «Ανάθεση

αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς
Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β’ 274).

ζ. Την υπ’ αριθμό 37930/1264/14−10−2005 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’
1432), όπως ισχύει.

η. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 57).

θ. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ. 454/ΑΔ.452352/ 20.8.2002

κοινή υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η εκλογή διενεργείται δι’ ενιαίου ψηφοδελτίου στο οποίο

αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων,
χωριστά των υποψηφίων Αντιπροέδρων και χωριστά των υπο-
ψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Πρόεδρος (βαθμός Αντιπτέραρχος ή Υποπτέραρχος)
Αντιπρόεδρος (βαθμός Αντιπτέραρχος ή Υποπτέραρχος)

(4) Μέλη προελεύσεως εξ Αξιωματικών εκ των οποίων,
ένας (1) Ιπτάμενος και ένας (1) Οικονομικός (περιλαμβανομένων
ορφανικών).

(4) Μέλη προελεύσεως εξ Ανθυπασπιστών, εκ των οποίων
ο  ένας από ΣΥΔ(περιλαμβανομένων ορφανικών).

(1) Μέλος θήλυ οποιασδήποτε κατηγορίας.
β. Στο άρθρο 7 προστίθεται:
«γ. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να διεξαχθούν οι εκλογές

με επιστολική ψήφο ή και με ηλεκτρονική, σύμφωνα με τις
οδηγίες που θα εκδοθούν εγκαίρως από το ΔΣ.»

γ. Στο άρθρο 13 προστίθεται το εξής:
«4. Τα μέλη του ΔΣ δεν δύνανται να επαναδιορίζονται μετά

από τρείς (3) θητείες, για τη συμπλήρωση των οποίων λαμβάνονται
υπόψη  και οι διανυθείσες.  Ομοίως δεν δύνανται να διοριστούν
μετά τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους .»

δ. Στο άρθρο 15 προστίθεται το εξής:
β. «Δια τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συνε-

δριάσεων ο Πρόεδρος δύναται να αποβάλλει μέλος του ΔΣ το
οποίο με πράξεις του αποδεδειγμένα δημιουργεί διατάραξη
της συνεδρίασης, δεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά όπως, εν-
δεικτικά και μόνο, αδικαιολόγητες απαξιωτικές υβριστικές και
συκοφαντικές εκφράσεις κατά μελών του ΔΣ και του Προέδρου
και δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Προέδρου
προς τήρηση της ευταξίας, οι σχετικές παρατηρήσεις καταχω-
ρούνται υποχρεωτικώς στα πρακτικά. Σε περίπτωση δε υποτροπής
και ανάρμοστης συμπεριφοράς κατ’ εξακολούθηση και ύστερα
από απόφαση του ΔΣ  υποβάλλεται  αιτιολογημένη πρόταση
προς τον ΥΕΘΑ για την οριστική του παύση. Το αποβαλλόμενο
μέλος δεν δύναται να μετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ μέχρι
την έγκριση ή απόρριψη από τον Υπουργό Άμυνας της πρότασης
αντικατάστασής του».

Άρθρο   2
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία

Φ 454 /451618/9 Ιουνίου 2006 κοινή Υπουργική Απόφαση
ως ακολούθως:

. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
α. «Μέλη του ΔΣ τα οποία εκλείπουν, παραιτούνται, απο-
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΑ
¨ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΣΑΣ¨(Σύλλογος Αποφοίτων  ΣΤΥΑ)

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ετήσιο Μνημόσυνο

Πεσόντων Αεροπόρων

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στις 19 Οκτωβρίου

ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 θα τελεσθεί το ετή-

σιο μνημόσυνο πεσόντων αεροπόρων στην Πλατεία

Καραϊσκάκη.

Μετά την τελετή θα παρατεθεί μικρή δεξίωση

(καφές, αναψυκτικά, βουτήματα) στο παρακείμενο ξε-

νοδοχείο «Στάνλεϊ». Είναι ευνόητη η παρουσία όλων

μας ώστε να τιμήσουμε τους Ήρωες της Π.Α. μας στον

Πόλεμο και την Ειρήνη.

Την τελετή θα τιμήσουν με την παρουσία τους η πο-

λιτική και στρατιωτική Ηγεσία.

Εκ Της ΕΑΑΑ 
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βάλλονται ως μέλη του ΔΣ ή δεν μπορούν να ασκήσουν τα κα-
θήκοντά τους εκ λόγων υγείας, αντικαθίστανται με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τους πρώτους κατά σειρά
επιλαχόντες υποψηφίους. Ειδικά, σε περίπτωση κενώσεως της
θέσεως του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, αυτοί αντικαθίστανται
από τους αντιστοίχους για κάθε θέση πρώτους επιλαχόντες. Εφ’
όσον για την θέση του Προέδρου δεν υπάρχει επιλαχών, αυτός
αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, του οποίου τη θέση κατα-
λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη θέση Αντιπροέδρου και εν
ελλείψει αυτού, το πλειοψήφησαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
το οποίο φέρει βαθμό ανώτατου  αξιωματικού.» 

β. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις
περί ΕΑΑΑ εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου
2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). 

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυ-
βερνήσεως.

Αθήνα,  ………….2014

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επεξήγηση:
Εφ’ όσον εκλεγεί κατά πλειοψηφία στέλεχος θηλυκού γένους

που ανήκει σε μία από τις ομάδες άντλησης υποψηφίων,
τούτο δεν θα εμποδίζει την εκλογή και άλλης γυναίκας και
συγκεκριμένα αυτής με τους περισσότερους ψήφους από
οποιαδήποτε κατηγορία και αν προέρχεται. 

Ο  Πρόεδρος  ΕΑΑΑ 

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΕΑΑΝ – ΕΑΑΣ

(Σχετικά με τη σύνθεση των Δ.Σ.)

ΕΑΑΝ
ΦΕΚ 216/31 Μαρτίου. 1993

Σύνθεση Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί
του Π.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητος, Βαθμού Αντιναυάρχου ή
Υποναυάρχου και σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητος
απ’ αυτούς,  Βαθμού Αρχιπλοιάρχου. Από τα λοιπά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (2) δύο προέρχονται από τους Μαχίμους

– Δασκάλους,(ΣΝΔ), ένα (1) από τους Μηχανικούς – Χημικούς
(ΣΝΔ),ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1) από τους
Ιατρούς, ένα (1) από τους Λιμενικούς και τρία (3) από τους
Πληρωμάτων Στόλου (ΣΜΥΝ).

ΕΑΑΣ 
ΦΕΚ 176/20 Απρ. 1992

Σύνθεση Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, βαθμών Αντι-
στράτηγου ή Υποστράτηγου. Σε περίπτωση μη υποβολής
υποψηφιότητας από Αξιωματικούς αυτών των βαθμών, εκλέ-
γονται αντίστοιχα οι πλειονοψηφήσαντες εκ των λοιπών υπο-
ψηφίων Ταξιαρχών ή Ανωτέρων Αξιωματικών του Στρατού

Ξηράς.
Τα λοιπά εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ-

έρχονται από αποστράτους Αξιωματικούς οποιουδήποτε
Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς. Τα δύο (2) μέλη προ-
έρχονται υποχρεωτικά, ανά ένα (1), από αποστράτους Αξιω-

ματικούς του Δικαστικού και Οικονομικού Σώματος του Στρατού
Ξηράς. Τα λοιπά δύο (2) μέλη προέρχονται από απόστρατους
Αξιωματικούς της πρώην Χωροφυλακής.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥ.

(Τι ίσχυε στην ΕΑΑΑ μέχρι το 2002 σύμφωνα με την ΚΥΑ 30
Σεπ 1991 ΦΕΚ 802: 

1) Το ΔΣ της ΕΑΑΑ είναι 11μελές και απαρτίζεται από τον

Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και 9 μέλη τα οποία προέρχονται

από όλες τις κατηγορίες και ειδικότητες των Αξκών της ΠΑ.

2) Τα μέλη του ΔΣ αποτελούνται: από 2 Ιπταμένους από-

στρατους, 1 προερχόμενο από τη ΣΜΑ, 1 Οικονομικό, 1 Δικαστικό,

2 των Σωμάτων Αεράμυνας-Εφοδιασμού-Διοικητικού- Υγειονομικού,

και 2 από την κατηγορία εξ Ανθυπασπιστών).

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ  ΣΕ  ΑΥΤΑ
ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΓΑΙΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΗΣ ΕΑΑΑ,ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ  ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΣ; ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ; ΕΠΟΥΔΕΝΙ  ΒΕΒΑΙΑ
ΤΗΣ ΕΑΑΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 3

Φέρεται εις γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Α ότι προκειμένου

το Γ.Ε.ΕΘ.Α. να προβεί στην ίδρυση οίκου (ων) ευγηρίας,

απαιτείται η καταγραφή των συναδέλφων που επιθυμούν

να φιλοξενηθούν, τα ονόματα των οποίων πρέπει να απο-

σταλούν στο ΓΕΕΘΑ 5 Οκτωβρίου.

Προς τούτο, παρακαλούνται οι έχοντες ανάγκη συνάδελφοι,

να το δηλώσουν μέχρι 4 Οκτωβρίου όπως παρακάτω:

1. Για τους  διαμένοντες στο Λεκανοπέδιο Αττικής  στον

Αντιπτέραχο (Ι) Ευστρ. Σκλήρη στο τηλ. 6983504162 ή  στον

Ταξίαρχο  Μιχ. Δορυφόρο, στο τηλ. 6937902830

2. Για τους διαμένοντες εκτός λεκανοπεδίου Αττικής, στα

κατά τόπους παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α.

Υπενθυμίζεται πως  ήταν ένας  από  τους στόχους   της

ΕΑΑΑ  και ξεκίνησε με πρωτοβουλία  του  ΔΣ/ΕΑΑΑ (Υπεύθυνο

τότε τον Ταξχο Μιχ. Δορυφόρο). Επίσης ο στόχος αυτός

συμπεριελήφθη και στους μακροπρόθεσμους στόχους του

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. όπως είχε ανακοινωθεί στην Ημερίδα Υγείας Απο-

στράτων και Μελών Οικογενειών στις 30/5/2014.

ΕΚ  ΤΗΣ  ΕΑΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για Οίκο Ευγηρίας και καταγραφή επιθυμούντων Μελών της Ε.Α.Α.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι
Απευθυνόμαστε σε σας που είστε ή

δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Σύλλογό
μας και για διαφόρους λόγους, σήμε-
ρα, έχετε απομακρυνθεί από την πα-
ρέα μας, γιατί ο ΣΑΣΥΔΑ είναι μια παρέα
φίλων-συναδέλφων.

Υπάρχουν, ενδεχομένως, πολλοί λό-
γοι που σας οδήγησαν να μας «ξεχάσε-
τε», παράλληλα όμως υπάρχει ένας και
μόνο λόγος, που είναι και ο πιο βαρύς
από όλους μαζί, που θα πρέπει να σας
φέρει και πάλι κοντά μας και αυτός εί-
ναι η αγάπη όλων μας για τη Σχολή μας,
για τη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητι-
κών (ΣΥΔ). Έτσι δυνατά.

Στο καταστατικό αναφέρονται οι
σκοποί του Συλλόγου, σε παραγρά-
φους και υποπαραγράφους, το περιε-
χόμενο των οποίων συνοψίζεται στη
φράση «διατήρηση συναισθημάτων φι-
λίας, συναδέλφωσης, αλληλεγγύης
και αγάπης». Αυτός είναι αγαπητοί συ-
νάδελφοι, ο κύριος σκοπός και η απο-
στολή του Συλλόγου μας.

Ελάτε λοιπόν και πάλι κοντά μας, τα-
κτοποιείστε τις οικονομικές σας εκκρε-
μότητες, στο μέτρο που εσείς μπορεί-
τε, δέκα (10) ευρώ είναι η συνδρομή το
χρόνο, ώστε κατά τις επερχόμενες
εκλογές (29 Νοεμβρίου 2014), για την

ανάδειξη του νέου Δ.Σ., να έχετε δι-
καίωμα ψήφου αλλά και υποβολής
υποψηφιότητας, που για μας είναι και
το σπουδαιότερο.

Περάστε, λοιπόν, από το Γραφείο
μας (Λυκούργου 9, 4ος όροφος, Γρ.
428 - τηλ. 2103238449) από Δευτέρα
έως και Πέμπτη (10 π.μ.-12 μ.), να μιλή-
σουμε κιόλας, ή, εφόσον σας είναι μα-
κριά, καταβάλλετε το ποσό που εσείς
επιθυμείτε στην Εθνική Τράπεζα
(040/711856-25 ΕΤΕ) ή, εν πάση περι-
πτώσει, ελάτε την ημέρα των εκλογών
(29 Νοεμβρίου 2014), στο Πνευματικό
Κέντρο της ΕΑΑΑ (Αίθουσα Σμηνάρχου
(Ι) Ιωάννη Αραπατζή, 7ος όροφος), τα-
κτοποιείστε το θέμα της συνδρομής, που
αποτελεί το μοναδικό έσοδο του Συλλό-
γου μας και θα χαρούμε πολύ να ξαναν-
ταμώσουμε και να θυμηθούμε τα παλιά.

Εμείς θα σας περιμένουμε γιατί πι-
στεύουμε ακράδαντα ότι η λειτουργία
αυτού του Συλλόγου αποτελεί για
όλους μας, ηθική υποχρέωση, είναι το
ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε
όλοι εμείς που θητεύσαμε στα ίδια
θρανία και πήραμε όλα εκείνα τα εφό-
δια για να έχουμε μια ευδόκιμη σταδιο-
δρομία στις τάξεις της Πολεμικής Αε-
ροπορίας.

Το Δ.Σ. του ΣΑΣΥΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου

Αποφοίτων ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ)

Σε επιστολή που έστειλε στις 10/1/2012 στην ΕΑΑΑ, στο

ΣΑΣ και στους Προέδρους των Παραρτημάτων της ΕΑΑΑ

με αφορμή την τότε επιδίωξη  του κ. Μπεγλίτη να μετατρέψει

την ΕΑΑΑ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ και την επιστολή κάποιων συ-

ναδέλφων μελών του ΣΑΣ , που συμφωνούσαν  με αυτήν

την ενέργεια, ανέφερε συγκεκριμένα  μεταξύ  άλλων  τα

εξής (όπως ακριβώς είναι γραμμένα  στην επιστολή του): 

- Ποιος από το ΣΑΣ είναι δυνατόν να εκπροσωπεί  όλους

τους αποστράτους της ΠΑ και με ποιό βιογραφικό θα μας

εκπροσωπεί στις συναντήσεις που θα έχει με τις  Ενώσεις

της  χώρας μας, αλλά και με τις Ενώσεις άλλων κρατών

όταν απέναντι θα υπάρχει  ανάλογα ένας Αντιστράτηγος ή

ένας Αντιπτέραρχος;  Τι θα γίνει αν ο απέναντι υψηλόβαθμος

είναι εγωκεντρικός και πει , εγώ δεν μιλώ με Σμηνάρχους ή

Αντισμηνάρχους;

-  Αλήθεια με τι προσόντα θα μας εκπροσωπεί αν εκλεγεί

Πρόεδρος της νέας Ένωσης μέλος του ΣΑΣ που δεν θα έχει

τελειώσει το Λύκειο ή εξατάξιο Γυμνάσιο;

- Μήπως ο ΣΑΣ δεν εκπροσωπείται στην Ένωση; Στην

Ένωση η πλειονότητα των συμβούλων δεν είναι προερχό-

μενοι από τη ΣΤΥΑ ενώ οι άλλες  ειδικότητες ( απόφοιτοι

ΣΜΑ, ΕΑ, Γιατροί, οικονομικοί και άλλοι) αδίκως δεν εκπρο-

σωπούνται; (Αλήθεια τώρα γιατί αγνοεί την πραγματικότητα

και προβαίνει σε ενέργειες που δημιουργούν σύγχυση για

τις απόψεις του; Ποία η σκοπιμότητά του, όταν ο ίδιος

μάλιστα είχε συμφωνήσει στο εγγύς παρελθόν με την εκ-

προσώπηση στο ΔΣ όλων των  Σχολών Προέλευσης παρουσία

του Προέδρου και Αντιπροέδρου;)

- Έχετε σκεφτεί, αν όλες οι ανωτέρω ειδικότητες ενωθούν

και αποφασίσουν να ορίσουν εναλλάξ κοινούς υποψηφίους

πόσους εκπροσώπους θα βγάλετε εσείς του ΣΑΣ στις επό-

μενες εκλογές στην Ένωση;

- Εμείς οι Ραδιοναυτίλοι  λόγω του πολύ μικρού αριθμού

των μελών, δεν μπορούμε ούτε στο όνειρό μας να εκλέξουμε

σύμβουλο στην Ένωση, αλλά στηρίζουμε με ΠΑΘΟΣ!! την

Ένωση.

(Οι πράξεις όμως του κ. Κρανιά, Διευθύνοντος Συμβούλου

/ΕΑΑΑ και Προέδρου ΣΑΙΡ  αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο.

Δυστυχώς!!!).

ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ

ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΙΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΥΑ. 

Ο κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ, Δηλ. ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ

ΣΤΟ ΓΕΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΘΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΥΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΤΗΣ ΕΑΑΑ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΕΝ

ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΣ. ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ  ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΣτΕ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΑ,  ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ, Ο ΙΔΙΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟ-

ΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΑΛΛΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΑΖΙ.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΥΤΗΣ

ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ. ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ!!!

Αντιπτέραρχος (Ι) Κων. Ιατρίδης

Επίτιμος  Δκτης   ΔΑΥ

Πρόεδρος  ΕΑΑΑ

Τι έλεγε ο Διευθύνων Σύμβουλος

της ΕΑΑΑ Αντισμήναρχος ε.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

για τη Σύνθεση του ΔΣ/ΕΑΑΑ

καθώς και για τους

συναδέλφους προερχόμενους

από τη ΣΤΥΑ και μέλη του ΣΑΣ

Γνωρίζεται ότι ο εορτασμός του

Προστάτη της ΠΑ έτους 2014

θα είναι τετραήμερος (6 έως και 9

Νοεμβρίου 2014).

Ο επίσημος εορτασμός (Δοξο-

λογία) και δεξίωση θα πραγματο-

ποιηθούν στο Α/Δ Δεκελείας, την

8η Νοεμβρίου 2014.

Την 9η Νοεμβρίου 2014, θα

πραγματοποιηθεί Μνημόσυνο -

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο

Πεσόντων Αεροπόρων στο Α/Δ

Δεκελείας.

Δρομολόγια Λεωφορείων

ΓΕΑ για τις 9/11/14

1) Από Πεδίον Άρεως - Μαυρο-

ματαίων, ώρα 10.15.

2) Έναντι Πενταγώνου (Παπά-

γου), ώρα 10.15.

Εορτή

Προστάτη ΠΑ

έτους 2014
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Στις 28 Ιουνίου έγινε στο ΚΕΔΑ Ζούμπερι η προγραμ-

ματισμένη συνάντηση των χειριστών και τεχνικών

Αξιωματικών που υπηρέτησαν το F-104.

Η εκδήλωση ήταν απόλυτα επιτυχής και άκρως συγκι-

νητική. Κύλησαν από τα μάτια πολλών ασημένια δά-

κρυα συγκίνησης, μια και συναντήθηκαν μετά από πολ-

λά χρόνια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός

των άλλων και οι παρακάτω χειριστές του F-104.

Aποστολάκης Δημήτριος, πρώην Υφυπουργός Εθνικής

Αμύνης και επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ, Λυτζεράκος Δημή-

τριος, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΛ, Χατζήρης Ιωάννης και Συ-

μεωνίδης Θεολόγος, επίτιμοι Αρχηγοί ΑΤΑ, Νόκας Νικό-

λαος, πρόεδρος Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.

Για την οργανωτική επιτροπή

Ξαρχουλάκος Στυλιανός

Απτός ε.α.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες των Προέδρων

των Θεσμικών Ενώσεων  με ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, Υπουργούς,

Βουλευτές και Αρχηγούς, επετεύχθη η αλλαγή του

άρθρου 221 του Πολυνομοσχεδίου, ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Δελτίο Τύπου 
Τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλλεται μια συστηματική προ-

σπάθεια εξορθολογισμού και ενδυνάμωσης της βιωσιμότητας

όλων των τομέων του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας,

με κριτήρια τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την ορθή διαχείριση

των πόρων, ώστε να ενισχυθεί η αλληλεγγύη των γενεών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και

υλοποιηθεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. 

Στο πολυνομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν διατάξεις που εν-

τάσσουν το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών, στις οποίες

δεν συμμετέχει χρηματοδοτικά το Κράτος, σε ένα ενιαίο πλαί-

σιο παρακολούθησης ώστε με την εφαρμογή των κατάλληλων

συντελεστών βιωσιμότητας να μην υπάρχουν στο μέλλον ελ-

λείμματα. 

Ωστόσο, με δεδομένη την αρχή βιωσιμότητας στα ταμεία του

ένστολου προσωπικού των ένοπλων δυνάμεων και των σωμά-

των ασφαλείας, θα υπάρχει πρόνοια που θα προφυλάσσει σε

κάθε περίπτωση το αξιόμαχο αυτών των κρίσιμων πυλώνων

της χώρας. 

Αυτό σημαίνει ότι: 

1. Τα ταμεία διατηρούν στο ακέραιο την αυτονομία διαχείρι-

σης της υφιστάμενης και μελλοντικής περιουσίας τους και πα-

ραμένουν υπό την εποπτεία των αντίστοιχων υπουργείων

Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας & Αιγαίου, Δημόσιας Τάξης & Προ-

στασίας του Πολίτη. 

2. Στην εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας, θα υπάρξει

“ρήτρα αξιομάχου” δηλαδή ειδική πρόνοια που θα λαμβάνει

υπόψη τη διασφάλιση του αξιομάχου των Ενόπλων Δυνάμεων και

των Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε οι όποιες προσαρμογές να γίνουν

σταδιακά και σε βάθος χρόνου. 

3. Διασφαλίζεται πλέον οριστικά η βιωσιμότητα των ταμείων

έτσι ώστε οι νέες γενιές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

και των Σωμάτων Ασφαλείας να λαμβάνουν απρόσκοπτα αυτές

τις παροχές. 

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων από την

κατάταξή μας στην Π.Α. (1964), καλούνται οι συμ-

μαθητές να παραβρεθούν μετά των συζύγων, καθώς

και γυναίκες-σύζυγοι των συναδέλφων που έχουν φύ-

γει από την ζωή, σε συγκέντρωση-συνάντηση που θα

πραγματοποιηθεί στο ΚΕΔΑ-Σκοτίνας στις 10-11 και 12

Οκτωβρίου 2014. Υπάρχει δυνατότητα διαμονής-διανυ-

κτέρευσης για όσους το επιθυμούν.

Η παρουσία όλων θα μας δώσει μεγάλη χαρά.

Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής στη Συντο-

νιστική Επιτροπή που είναι:

Καρύδης Γεώργιος, τηλ. 2410 660208, 

κιν. 6978883313

Μακρής Αριστείδης, τηλ. 2410 624413, 

κιν. 6983516240

Θέος Αθανάσιος, τηλ. 6983529093

Τριπερίνας Θεόδωρος, τηλ. 6938512284

Περισσότερες πληροφορίες-λεπτομέρειες στο επό-

μενο φύλλο της εφημερίδας.

Για τη συντονιστική επιτροπή Μακρής Αριστείδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ

Η116 Πτέρυγα Μάχης, η οποία

εδρεύει στον Άραξο του Νομού

Αχαΐας,  διοργανώνει την τελετή

απόσυρσης των αεροσκαφών (Α/Φ)

Α-7 από το ελληνικό οπλοστάσιο, την

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, μετά

από 39 χρόνια παρουσίας στους ελ-

ληνικούς ουρανούς.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει στα-

τική έκθεση Α/Φ Α-7 & F-16, έκθεση

φωτογραφίας, πτήσεις / διελεύσεις

Α/Φ, καθώς και επίδειξη της Ομάδας

Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμέ-

νου Αεροσκάφους F-16 ‘Ζευς’.

Στον εορτασμό προσκαλείται να πα-

ραβρεθεί το εν ενεργεία και εν απο-

στρατεία προσωπικό της Πολεμικής

Αεροπορίας, το οποίο έχει υπηρετήσει

στα Α/Φ Α-7.

Επιπρόσθετα, στις 16 Οκτωβρίου 2014

δύνανται να ιπταθούν (4) τέσσερις από-

στρατοι Ιπτάμενοι της ΠΑ, οι οποίοι να

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να μην έχουν συμπληρώσει το

67ο έτος της ηλικίας τους.

2. Να έχουν υπηρετήσει τουλάχι-

στον  5 έτη στα Α/Φ Α-7.

3. Να μην έχουν ιπταθεί τα τελευ-

ταία 8 χρόνια με Α/Φ Α-7.

4. Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονο-

μικών εξετάσεων στο Κ.Α.Ι.                

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το

κοινό.

Δήλωση συμμετοχής εν ενεργεία/ εν

αποστρατεία προσωπικού της Πολεμι-

κής Αεροπορίας στο 26930 55001,

μέχρι την 4η Οκτωβρίου 2014. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστρά-

των για πτήση με Α/Φ Α-7 στο 26930

55001,  μέχρι την 22 Σεπτεμβρίου

2014.

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης

μπορείτε να ενημερωθείτε από την

ηλεκτρονική σελίδα της ΠΑ

(www.haf.gr).

Τελετή απόσυρσης αεροσκαφών Α-7
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την

εισοδό μας στην Σχολή Ικάρων στις 16 Σεπτεμβρίου

του 1974 καλούνται όλοι οι Συμμαθητές της 50ης Σειράς

Ιπταμένων, της 26ης Μηχανικών και της 6ης Ε.Α. χωρίς

συζύγους να παραβρεθούν στην Σχολή Ικάρων Δεκέλεια

στο μνημείο πεσόντων αεροπόρων (πλησίον της κεντρικής

πύλης)   την 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014  στις 10 η ώρα το πρωί για

επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στην μνήμη των

πεσόντων και θανόντων Συμμαθητών μας.

Θα ακολουθήσει ξενάγηση- περιήγηση στους χώρους

της Σχολής και τυπική ενημέρωση στο αμφιθέατρό της.

Στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας θα ακολουθήσει επίσημη

δεξίωση, μετά συζύγων,  στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων

Δυνάμεων (Βασιλίσης Σοφίας και Ρηγίλλης) ΣΑΡΟΓΛΕΙΟ

ΜΕΓΑΡΟ ΑΙΘ. ΤΕΛΕΤΩΝ με πιθανή παρουσία της ορχήστρας

της Πολεμικής Αεροπορίας.

Την επομένη ημέρα Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 και ώρα

12.00 θα οργανωθεί για όσους επιθυμούν επίσκεψη στο

μουσείο της Ακροπόλεως, συνοδεία ξεναγού, δαπάναις

μας  και μετά γεύμα στο εστιατόριο του μουσείου με θέα

την Ακρόπολη.   

Η παρουσία όλων θα μας δώσει μεγάλη χαρά. 

Δεν θα σταλούν προσωπικές προσκλήσεις και οι δηλώσεις

συμμετοχής παρακαλώ να σταλούν στο e-mail katsibras-

tassos@yahoo.gr ή στα τηλέφωνα 6983505076  και  210-

8001177.

Πρόεδρος του CLUB ‘74

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Αναστ. Κατσίμπρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

CLUB ‘74
Σύλλογος Συμμαθητών 50ης ΣΕΙΡΑΣ

ΙΠΤΑΜ.-26ης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 6ης ΕΑ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 40 ΕΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Μείωση τιμής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης

του Δ.Σ./Μ.Τ.Α. στην υπ’ αριθμ. 18/09 Ιουλ. ‘14, συνε-

δρίασή του, η οποία εγκρίθηκε από τον κ. ΥΦ.ΕΘ.Α.,

μειώνεται από 1 Ιουλίου 2014 η τιμή μεριδίου του

Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. από τα € 3,10 στα € 2,00.
2. Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη αναγκαστικά λόγω

της μεγάλης μείωσης των εσόδων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

κατά το Α’ εξάμηνο του 2014, οπότε κρίθηκε επιβε-

βλημένη προκειμένου η λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

να είναι απολύτως σύμφωνη με τις δεσμευτικές δια-

τάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις λοιπές οδη-

γίες, δημοσιονομικούς κανόνες και στόχους εκτέλε-

σης του Π/Υ 2014.

3. Διευκρινίζεται ότι, για τη μείωση των επιπτώσεων

που προκαλούν στους μερισματούχους του Ταμείου

μας, η παρακράτηση των διαφορών που θα προκύ-

ψουν θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις

(αναγκαστικώς μέχρι 31/12/2014), αρχής γενομένης

από την καταβολή μερίσματος Οκτωβρίου.

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Λειτουργία ΚΕΔΑ/Ζ

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, ακούοντας τα ευμενή σχόλια των

συναδέλφων, αλλά έχοντας και προσωπική εκτί-

μηση των μελών του.

Εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στην Ηγεσία της

Π.Α.,τη Διοίκηση του ΚΕΔΑ/Ζ και το προσωπικό του για:

Την άψογη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και των

οικογενειών τους.

Τις καινοτόμες ιδέες της Διοίκησης οι οποίες εξα-

σφάλισαν αισθητική,εξυπηρέτηση και προ παντός

ασφάλεια.

Τη διασφάλισης της υγείας των προχωρημένης ηλι-

κίας με την καθιέρωση φαγητών χωρίς αλάτι σε αρ-

κετά μεγάλη ποικιλία.

Την οικονομική διαβίωση των συναδέλφων στις δύ-

σκολες στιγμές που διανύομεν.

Την υπενθύμιση της συμπεριφοράς όλων μας σε

επίπεδο, που να δημιουργεί συνειδησιακή υποχρέωση

μας για την διατήρηση του επιπέδου της ευταξίας σε

υψηλά επίπεδα.

Θερμά Συγχαρητήρια

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΒΡΑΔΙΑ 334 ΜΠΚ ΚΑΙ F-1 CG
Aγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της θρυλικής 334 ΜΠΚ

και των F-1CG, σας προσκαλούμε στη «Βραδιά 334 και F-1

CG», που θα γίνει στη Λέσχη Αξκών ΑΒ Δεκελείας, το Σάββα-

το 25 Οκτωβρίου και από 19.00-24.00. Η εκδήλωση είναι

συνέχεια του πρώτου Reunion της 334 ΜΠΚ που έγινε στο

Ηράκλειο Κρήτης και αφιερώνεται σ’ αυτούς που δε μπόρε-

σαν να το παρακολουθήσουν.

Πλούσιο μενού, συμμετοχή 12 ευρώ.

Τηλ. επικοινωνίας: 6983524593.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟ Α/ΦΟΣ F-104
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΠανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας

(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α) σας καλωσορίζει μετά τις καλοκαιρι-

νές διακοπές, σας εύχεται Καλό Φθινόπωρο και σας

ενημερώνει ότι γιά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, διορ-

γανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ο Σύνδεσμός

μας έχει προγραμματίσει Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις

της ΕΑΒ στο Σχηματάρι Βοιωτίας με σκοπό να ενημερω-

θεί για τις πρόσφατες εξελίξεις στη λειτουργία του ερ-

γοστασίου.

Πούλμαν του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α θα ξεκινήσει στις 9:00 από

την πύλη του ΥΕΘΑ (συμμετοχή για τα μέλη 10,00 Ευρώ

το άτομο). Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Δευτέρα

6/10/2014.

2. Την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, Ημερίδα Αναμνήσεων

με θέμα «Το πέρασμα της Πολεμικής Αεροπορίας από

τα ελικοφόρα στα αεριωθούμενα αεροπλάνα 1952-53».

Παρακαλούνται οι αεροπόροι της εποχής εκείνης που

θέλουν να καταθέσουν τις προσωπικές τους αναμνή-

σεις, να έλθουν σε επαφή με τα γραφεία μας έως τις

10 Οκτωβρίου 2014.

3. Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ο Σύνδεσμός μας

θα γιορτάσει πανηγυρικά την 70η επέτειο της επιστρο-

φής των Πολεμικών Μοιρών της Αεροπορίας από την

Μέση Ανατολή. Στην Μεγάλη Αίθουσα της ΛΑΕΔ, ο Σύν-

δεσμός μας θα τιμήσει ιδιαίτερα του λιγοστούς Βετε-

ράνους της εποχής εκείνης που εξακολουθούν να είναι

μαζί μας.

Λεπτομέρειες παρέχονται στα γραφεία του Συνδέ-

σμου (Δημητρίου Σούτσου 40 – Αμπελόκηποι) κάθε Δευ-

τέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ώρες 11:00 – 13:00

καθώς και στα τηλ. 210-6422730 & 210-8705197 και

email: pasybeta@gmail.com

Από τη Γραμματεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ της Π.Α.

Εκδηλώσεις Μνήμης της Εθνικής Γενοκτονίας

των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Την 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής του Τίμιου Σταυ-

ρού, ετελέσθησαν οι εκδηλώσεις Μνήμης (Αύγουστος-Σε-

πτέμβριος 1922) της Εθνικής Γενοκτονίας των Ελλήνων και

άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, της από

αιώνων Ιωνικής Πατρίδος των Ελλήνων.

Την ιεράν εκδήλωση (μνημόσυνο) ετίμησαν με την παρου-

σία τους εκπρόσωπος της Κυβέρνησης (κ. Παπακώστα Υφυ-

πουργός Υγείας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής  των Ελλήνων

κ. Γ. Τραγάκης ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμά-

νης, επίσημοι του πολιτικού κόσμου και περιφέρειας του

Δήμου καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος της Υποπτέραρχος

ε.α. Κων/νος Δελλής.

Μετά το μνημόσυνο ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής

Λαρίσης κ Μάξιμος Χαρακόπουλος εξεφώνησε μία ιστορικής

αλήθειας ομιλία η οποία δημοσιεύεται στη συνέχεια.

Σας ευχαριστούμε κ. Υπουργέ.

Εκ της ΕΑΑΑ

Στα Τίρανα επισκέφθηκε το νέο  Ορθόδοξο Καθεδρικό

Ναό  της Αναστάσεως και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντι-

πτέραρχος (Ι) Κων. Ιατρίδης με αντιπροσωπεία μελών

επισκέφθηκε τον Πρέσβη της Ελλάδος στα Τίρανα κ. Λε-

ωνίδα Ροκανά, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης και

του επέδωσε αναμνηστική πλακέτα.

Επίσης η ΕΑΑΑ επισκέφθηκε  το κοιμητήριο του Αγίου

Νικολάου στην Κλεισούρα όπου ευρίσκονται  τα οστά

των Ελλήνων της εποποιίας του 1940, το κοιμητήριο

στις Βουλιαράτες και τις πόλεις Αργυρόκαστρο, Αυ-

λώνα, Δυρράχιο, Κρούγια, Μπόγραδετς και Δερβιτσάνη. 

Τέλος αξίζουν συγχαρητήρια στη σύζυγο του κ. Ρώτα

για την ενημέρωση και την πολύτιμη βοήθειά της στην

Αλβανία.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Επετειακές εκδηλώσεις στο Γράμμο για τους πεσόντες 1946-49

«Με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού βρισκόμαστε σήμερα

εδώ, για μια ακόμη χρονιά, για να αποτίσουμε τη δέουσα

Τιμή στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων

της Μικράς Ασίας. 

Όλων εκείνων των αθώων, που πλήρωσαν με τη ζωή

τους, τους εγκληματικούς σχεδιασμούς και τις δόλιες επι-

διώξεις της Τουρκικής ηγεσίας, που απώτερο στόχο είχαν,

συνεχίζοντας την οθωμανική πολιτική, την εξάλειψη ολό-

κληρου του χριστιανικού στοιχείου από κάθε πόλη και

χωριό της Μικράς Ασίας. 

Χωρίς αμφιβολία ο ελληνισμός της Ιωνίας πλήρωσε και

τις ανεύθυνες, ασυλλόγιστες πολιτικές αποφάσεις της

δικής μας πλευράς. Που ουδείς αρνείται και ουδείς αποσιωπά.  

Ουδείς, ωστόσο, δικαιούται να τις βάζει στην ίδια ζυγαριά

με την εκδηλωμένη και συστηματική βαρβαρότητα εκ

μέρους των κεμαλικών δυνάμεων.  Και όποιος το επιχειρεί,

εσκεμμένα ή μη, δικαιολογεί εντέλει το θύτη και παραχα-

ράσσει την ιστορία.

Τα ίδια τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους.

Οι Έλληνες Μικρασιάτες δεν ήσαν οι πρώτοι που διώχ-

θησαν απηνώς, μέχρι εξαφανίσεως, από τις προγονικές

τους εστίες.

Το σχέδιο είχε εξυφανθεί και μπει σε εφαρμογή χρόνια

πριν τη μικρασιατική εκστρατεία, επί οθωμανικής εξουσίας.

Εναντίον των Αρμενίων, αλλά και των Ελλήνων του

Πόντου. Και συνεχίστηκε εναντίον και των Ασσυρίων. Με

σφαγές, με φυλακίσεις, με στρατόπεδα συγκέντρωσης, με

εξοντωτικές πορείες μέσα στην έρημο, μέσα σε μια δεκαετία

οι Χριστιανοί της Ανατολής, σχεδόν εκμηδενίστηκαν.

Τα ντοκουμέντα της εποχής και οι μαρτυρίες αντικειμενικών

αυτοπτών μαρτύρων, άλλωστε δεν αμφισβητούνται. Όσο

κι αν κάποιοι, ακόμη και ημεδαποί το επιχειρούν. 

Πώς να αμφισβητηθεί η αναφορά του Γερμανού πρέσβη

στην Αθήνα Βάνγκενχαϊμ προς τον καγκελάριο Μπουλόου

ότι «οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει να διεξάγουν πόλεμο για

να εξολοθρεύσουν τους χριστιανούς υπηκόους τους» από

τις 24 Ιουλίου 1909. 

Ή την αναφορά του Αυστριακού καγκελάριου Χόλβεγκ:

«οι Τούρκοι σκοπεύουν να εξολοθρεύσουν το ελληνικό

στοιχείο ως εχθρικό για το κράτος, όπως έκαναν νωρίτερα

για τους Αρμένιους» από τις 31 Ιανουαρίου1917.

Και ο στόχος επετεύχθη, με τη συνενοχή και των μεγάλων

δυνάμεων, και ο ελληνισμός εξαλείφθη από την Μικρά

Ασία.

Εκεί που λειτούργησε ανέκαθεν ως άρρηκτος δεσμός

μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, ως γέφυρα ιδεών και

πολιτισμού. 

Εκεί, που ήταν συγκεντρωμένος ο βασικός πληθυσμιακός

κορμός της υπερχιλιετούς ιστορικής και πνευματικής πα-

ρουσίας της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Εκεί, που γεννήθηκαν και έλαμψαν οι Πατέρες της Εκ-

κλησίας ως οικουμενικοί φάροι πνευματικότητας.

Εκεί, που η αδιάλειπτη παρουσία του μικρασιατικού ελ-

ληνισμού από την αρχαιότητα έως τα νεώτερα χρόνια,

προσέφερε στην ανθρωπότητα υψηλές μορφές στα γράμ-

ματα, στις τέχνες, στο εμπόριο. 

Πώς λοιπόν, σήμερα, να αγνοήσουμε αυτά τα γεγονότα; 

Στο όνομα ποιάς πολιτικής ορθότητας και ποιών γεωπο-

λιτικών σκοπιμοτήτων θα αλλοιώσουμε το παρελθόν; Θυ-

σιάζεται η αλήθεια για χάρη της λήθης;

Η απάντηση είναι χωρίς δισταγμό όχι.

Όχι, διότι οι λαοί που έχουν απωλέσει τη συλλογική

τους μνήμη χάνουν τη ταυτότητά τους και εξαφανίζονται

και οι ίδιοι από το ιστορικό προσκήνιο.

Όχι, διότι σχέσεις ισότιμες και ειλικρινείς μεταξύ λαών

και κρατών δεν οικοδομούνται στα σαθρά θεμέλια του

ψεύδους. Και αναμένουμε από την Τουρκία να αναγνωρίσει

το παρελθόν της, να παραδεχθεί τις μελανές σελίδες της

ιστορίας της. 

Όχι, διότι οι δήθεν μεγάθυμες παραγραφές των εγκλη-

μάτων του παρελθόντος είναι βέβαιο ότι ανοίγουν το δρόμο

στην επανάληψή τους. Και ιδού του λόγου το αληθές.

Η Γενοκτονία των Χριστιανών της Ανατολής ολοκληρώνεται

σήμερα, στη Συρία και στη Μεσοποταμία. Μαζί με μέλη

άλλων μειονοτήτων, εθνικών και θρησκευτικών, οι χριστιανοί

σφαγιάζονται ή εκδιώκονται από τις εστίες τους. 

Και ανάμεσά τους βρίσκονται και απόγονοι κάποιων που

διασώθηκαν κατά τη πρώτη φάση της Γενοκτονίας, στα

χρόνια που ερήμωσε από τους Χριστιανούς η Μικρά Ασία.

Η Ανατολή, το λίκνο του χριστιανισμού, στις μέρες μας

μετά από δύο χιλιάδες έτη απειλείται να μείνει χωρίς Χρι-

στιανούς. 

Γι’ αυτό θελήσαμε και στο πρόσφατο νομοσχέδιο που

κολάζονται οι μισαλλόδοξες πρακτικές, να συμπεριληφθεί

και ειδική διάταξη για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς

Ασίας και του Πόντου, αλλά και των Αρμενίων και των Ασσυρίων. 

Όχι από αισθήματα μίσους, ούτε με την πρόθεση να επι-

βληθεί το ιστορικό γεγονός. Η αλήθεια δεν επιβάλλεται

αλλά ούτε αποκρύπτεται από νόμους. 

Ήταν, πρωτίστως, ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης και σε-

βασμού προς τους νεκρούς. Αλλά και ηθικής δικαίωσης

προς τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, που εγκατέ-

λειψαν τις πατρογονικές τους εστίες, όχι συνωστιζόμενοι

περιμένοντας το «πλοίο της γραμμής», αλλά κυνηγημένοι

από το σπαθί και τη φωτιά, «γυμνοί» από υπάρχοντα, να

ξεκινούν μια νέα ζωή από το μηδέν. 

Οι άνθρωποι αυτοί παρά τις αντιξοότητες, παρά τον αβά-

στακτο πόνο που κουβαλούσαν μέσα τους, κατάφεραν και

άντεξαν, στέριωσαν, πρόκοψαν, δίνοντας αναζωογονητική

πνοή στη πατρίδα, στην οικονομία και στον πολιτισμό.  

Μακαριώτατε,

Σε καιρούς χαλεπούς και ιδεολογικής σύγχυσης, με προ-

κλήσεις διεθνείς και εσωτερικές, με κλυδωνισμούς επικίν-

δυνους, ο ελληνισμός έχει την υποχρέωση να μη λησμονεί

την ιστορία του. Οφείλει για να προχωρήσει προς τα εμπρός

να στρέφει και προς τα πίσω. Να θυμάται, να γνωρίζει, να

αναγνωρίζει, να διδάσκεται και να αποφασίζει ορθά για τις

επιλογές του αύριο. 

Και γι’ αυτό ούτε τον Μικρασιατικό ελληνισμό είμαστε

διατεθειμένοι να λησμονήσουμε ούτε τη Γενοκτονία που

υπέστη».

Η ομιλία του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου
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ΑΡΘΡΑ

Ηεφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» είχε δημοσιεύσει παλαιότε-

ρα, απόρρητη έκθεση του ΝΑΤΟ, στην οποία γινόταν

αξιολόγηση της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων

μας Δυνάμεων.

Δεν θα σχολιάσουμε το πώς Νατοϊκό έγγραφο, δια-

βαθμισμένο, κατέληξε στις εφημερίδες. Δεν μας εκπλή-

σει το γεγονός, όπως δεν μας εκπλήσει και το ότι η έκ-

θεση ορθώτατα δεν περιλαμβάνει το βασικότερο όπλο.

Ένα όπλο που το διαθέτουν, λίγο-πολύ, όλοι οι στρα-

τοί του κόσμου. Ένα όπλο που επηρεάζει καθοριστικά -

άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, την μαχητική ικανό-

τητα του στρατεύματος. Δεν είναι προϊόν της σύγχρο-

νης τεχνολογίας, χρησιμοποιήθηκε στα πεδία των μα-

χών από την πανάρχαια εποχή. Τα αρχέγονα όπλα, δό-

ρατα, ακόντια, τόξα, σιγά-σιγά εγκαταλείφθηκαν. Η τε-

χνολογία έφερε την πρόοδο! Τις πολιορκητικές μηχανές

και το υγρό πυρ, τα πυροβόλα και τα τανκς, τα υποβρύ-

χια και τα αεροπλάνα, τους πυραύλους και τα πυρηνικά.

Όμως, όσο κι αν άλλαξαν τα οπλοστάσια, το όπλο στο

οποίο αναφερόμαστε εξακολουθεί να χρησιμοποιείται.

Πάντοτε νέο και αξιόμαχο. Με αυτό οπλισμένοι, οι στρα-

τιώτες μας το Σαράντα πολεμούσαν «με το χαμόγελο

στα χείλη». Και δεν θα παύσει να χρησιμοποιείται όσο θα

συνεχίζεται αυτό το αιματηρό παιχνίδι φωτιάς και σιδή-

ρου, μίσους και παραφροσύνης, αναλγησίας και φρίκης,

αυτή η αποθέωση βαρβαρότητας και θηριωδίας αλλά

και ιπποτισμού και μεγαλοψυχίας, ηρωϊσμού και αυτο-

θυσίας, που συνηθίσαμε να ονομάζουμε «ΠΟΛΕΜΟ».

Δεν θα αχρηστευθεί, όσα διαβολικά μηχανήματα κι αν

εφεύρει η επινοητικότητα του Ανθρώπου. Από αυτό,

κυρίως, θα εξαρτάται η έκβαση των μαχών.

Όλα τα οπλικά συστήματα, έχουν κάποια διάρκεια

ζωής, μετά αντικαθίστανται με νεότερα, πιο αποτελε-

σματικά και αχρηστεύονται. Αντιθέτως όμως, το όπλο

για το οποίο γράφουμε δεν χρειάζεται αλλαγή ή τελει-

οποίηση. Είναι πάντοτε σύγχρονο και αξιόμαχο. Δεν

χρειάζονται μεγάλες δαπάνες για την απόκτηση και

συντήρησή του. Χωρίς αυτό, όλα τα άλλα όπλα είναι

άχρηστα, ίσως και επικίνδυνα. Είναι ένα όπλο ευθαπές

και ευπρόσβλητο. Χρειάζεται συνεχή φροντίδα για να

μην πέσει. Αυτό βεβαίως είναι το «ΗΘΙΚΟ».

Γι’ αυτή την ψυχική ανάταση, την θυμική διάθεση που

κάνει τον μαχητή να αντιμετωπίζει όλες τις στερήσεις,

τις κακουχίες και τους κινδύνους της μάχης, χωρίς να

λυγίζει. Με καρτερία και θάρρος είναι αποφασισμένος

για όλα. Η ιστορία διδάσκει ότι στρατοί πανίσχυροι δια-

λύθηκαν όταν έλειψε το Ηθικό.

Δεν ξέρουμε πώς κατασκευάζονται τα «Mirage» τα «F-

16» και τα «Λέοπαρντ», ξέρουμε όμως πώς φτιάχνεται

το ηθικό. Μερικοί υπερ-απλουστεύοντας τα πράγματα,

θα πουν ότι γεμάτο στομάχι, συν στεγνά πόδια, συν ζε-

στά χέρια ίσον ακμαίο ηθικό. Εμείς, χωρίς να παραγνω-

ρίζουμε την επίδραση των υλικών παραγόντων, θα

υποστηρίζαμε ότι το ηθικό έχει να κάνει περισσότερο με

το πνεύμα, την καρδιά και την ψυχή. Ας εντοπίσουμε το

ενδιαφέρον μας στα στρατευμένα παιδιά, τα δικά μας,

τα «Ελληνόπουλα». Το ηθικό αναπτερώνται όταν ο μα-

χητής αισθάνεται περήφανος που γεννήθηκε Έλληνας.

Νοιώθει ότι είναι ένα κύτταρο από την αιωνόβια βιολο-

γική οντότητα του Ελληνισμού. Γνωρίζει ότι η Ελλάς δεν

είναι ένας απλός γεωγραφικός χώρος αλλά ένα σύνολο

αξιών που μόνον αυτές δίνουν νόημα στη ζωή. Ότι έχει

χρέος να κινδυνεύσει προστατεύοντας αυτές τις αξίες,

όπως έκαναν πριν από αυτόν γονείς, παππούδες, πρό-

γονοι. Μπορούμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, να εκπαι-

δεύσουμε έναν νεοσύλελκτο, να μπορεί να χειρίζεται

τα όπλα και να γίνει αξιόμαχος. Δεν συμβαίνει το ίδιο με

το Ηθικό. Το ηθικό δεν διδάσκεται. Σφυρηλατείται από

τα χρόνια του Νηπιαγωγείου. Τότε που το τετράχρονο

παιδάκι ανεμίζει την Ελληνική Σημαία με το χεράκι του

και τραγουδάει, έστω και με ψελλίσματα και κακοφω-

νίες τον Εθνικό Ύμνο. Τότε που η Νηπιαγωγός του εξή-

γησε ότι τις σημαίες τις τιμούμε, τις υπερασπιζόμαστε

και δεν τις καίμε. Παλαιότερα, σε εορτασμό της επετεί-

ου για το Πολυτεχνείο, νεαροί έκαψαν την Ελληνική Ση-

μαία. Οποιοδήποτε όπλο στα χέρια αυτών των αρνησι-

πάτριδων θα είναι άχρηστο και επικίνδυνο.

Καμιά εκπαίδευση στο στρατό δεν μπορεί να τους κά-

νει αξιόμαχους. Τα αίτια είναι πολλά. Η νεολαία μας σή-

μερα, βιώνει την αποχαύνωση της καταναλωτικής κοι-

νωνίας. Βλέπει να καταρρέουν όλες οι αξίες που στήρι-

ζαν τον λαό μας στην μακραίωνη πορεία του. Ο Βιότο-

πος μέσα στον οποίο είναι καταδικασμένη να ζει, κατα-

κλύζεται από σκάνδαλα, ευρωθηρία, ανεργία, απερ-

γίες, κεκτημένα δικαιώματα, ξενυχτάδικα, χυδαιότητα,

μόλυνση περιβάλλοντος, ναρκωτικά.

Δεν μπορεί να έχει ηθικό ο νέος που διδάχτηκε ιστορία

στην Α’ Λυκείου από το μαρξιστικό εγχειρίδιο «Ιστορία

του Ανθρώπινου Γένους» (Έκδοση του ΟΕΔΒ) ή που διά-

βασε βιβλία γραμμένα από «προοδευτικούς» και «κουλ-

τουριάρηδες» που ισχυρίζονται ανερυθρίαστα ότι ο Μέ-

γας Αλέξανδρος ήταν σφαγέας, ότι θα πρέπει να ντρε-

πόμαστε για τους προγόνους μας και ιδιαίτερα για τους

Σπαρτιάτες και Σπαρτιάτισσες και ακόμη περισσότερο

για τους τριακόσιους του Λεωνίδα και τους Ιερολοχίτες

των Θηβών. Να ντρεπόμαστε επίσης, για τους φιλοσό-

φους μας και κυρίως για τον «λεχρίτη, σαχλό και ψωμο-

λίμα» Σωκράτη που αν ζούσε σήμερα «θα ήταν στις φυ-

λακές ή στην κρεμάλα». (Τα βιβλία αυτά δεν έχουν εκ-

δοθεί κρυφά σε παράνομα τυπογραφεία. Οι Συγγραφείς

τους είναι επώνυμοι και έχουν σχέση με πανεπιστημια-

κούς χώρους).

Δεν μπορεί να έχει ηθικό ο νέος, που ακούει επίσημα

ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής για τη λήξη του Β’ Π.Π., να

δηλώνει με καμάρι ότι «ποτέ στην ιστορία του, ο Λαός

μας δεν υπήρξε πολεμικός».

Δεν μπορεί να έχει ηθικό ο νέος, όταν οι οραματισμοί

για την Αύριον είναι υποτονικοί με αποτέλεσμα να μην

διεκδικούμε ούταν καν τη θέση που μας ανήκει ανάμεσα

στους άλλους λαούς.

Το ηθικόν των στρατευμένων θα είναι υψηλό όταν θα

έχουν πεισθεί ότι:

- Η κοινωνία την οποία υπερασπίζονται είναι κοινωνία

δικαίου και ίσων ευκαιριών

- Τις τύχες της χώρας χειρίζονται πάντα υπεύθυνοι

Ηγέτες

- Τα εθνικά μας θέματα εξελίσσονται ευνοϊκώς

- Στο στράτευμα επικρατεί απροσωποληψία και ου-

δείς τυγχάνει ιδιαιτέρας μεταχειρίσεως

- Η μη εκπλήρωση της στρατιωτικής υποχρεώσεως

στιγματίζει τελεσίδικα τον φυγόστρατο.

Του

Χρήστου Πυλούδη

Υποπτέραρχου (Ι) ε.α.

τ. Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

Ένα όπλο για όλες τις εποχές

Ως επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ διάβασα με μεγάλη

προσοχή το απόσπασμα εκείνο από την ομιλία του

κ. Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ που αναφέρεται στους

“ένστολους” και δυστυχώς αισθάνθηκα οργή και αηδία

διότι μου θύμισε την προσφορά μικρών καθρεπτών σε

ιθαγενείς Αφρικανικής χώρας κατά την διάρκεια της

αποικιοκρατίας!

Το απόσπασμα αυτό της ομιλίας της 6ης Σεπτεμβρίου

στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει με το κλασσικό “λιβάνισμα”

των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασφαλείας, όπως συνηθίζεται σε κάθε μεγάλη Εθνική

εορτή και πανήγυρη, και καταλήγει στο “δια ταύτα”,

που ούτε λίγο ούτε πολύ, εάν το αντιλαμβάνομαι

ορθώς,είναι η παραπομπή της πρόσφατης σχετικής και

αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ περί άρσεως των κα-

ταφανών αδικιών εις βάρος των “ένστολων” στις......κα-

λένδες!

Για να γίνω αντιληπτός σημειώνω ό,τι με τις κατα-

χρηστικές και αντισυνταγματικές αποφάσεις, που λή-

φθηκαν το Αύγουστο του 2012, οι περικοπές στις απο-

δοχές από την αρχή της κρίσεως, που έχουν υποστεί οι

“ένστολοι”, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, έχουν ξεπε-

ράσει αθροιστικά το 70% όταν σύμφωνα με στοιχεία

που διαρρέονται από διάφορες πηγές ο μέσος όρος

περικοπών που έχουν επιβληθεί στον ευρύτερο δημόσιο

τομέα είναι της τάξεως του 45% περίπου.

Με βάση λοιπόν αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα

και αφού όπως σημειώνει ο κ. Πρωθυπουργός στην

ομιλία του “ήταν από την αρχή στις προτεραιότητες

του να δώσει σημαντική ανακούφιση στους ενστόλους”

ερωτώ γιατί δεν υλοποιείται άμεσα και χωρίς προϋπο-

θέσεις η αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ ώστε να απο-

κατασταθεί η κατάφωρη και αντισυνταγματική αδικία

εις βάρος των “ένστολων”:;;;;;;;

Γνωρίζω ό,τι δεν θα λάβω απάντηση σε αυτό το

ερώτημα αλλά δεν μπορώ να μη σημειώσω ό,τι η πα-

ρέλκυση και η κωλυσιεργία με προαπαιτούμενα,αντι-

φάσεις και δημιουργία συγχύσεως περί του όλου

θέματος ουδόλως ευνοεί το αξιόμαχο του Στρατεύματος

και των Σωμάτων Ασφαλείας και πολύ περισσότερο δεν

ευνοεί το κύρος και την αξιοπρέπεια της Κυβερνήσεως!

Θα πρέπει να καταστεί αντιληπτό ό,τι οι “ένστολοι”,

εν ενεργεία και εν αποστρατεία, ουδέποτε επιδίωξαν

ειδική μεταχείριση,”κοινωνικό μέρισμα” ή σημαντικές

αυξήσεις(;;;;;;) που τους υποσχέθηκε στην ομιλία του

ο κ.Πρωθυπουργός. Εκείνο όμως που αναμένουν είναι

η άνευ ουδεμίας παρέλκυσης και κωλυσιεργίας ουσια-

στική υλοποίηση της πρόσφατης αποφάσεως του ΣτΕ

ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και από 70% και πλέον

που είναι αθροιστικά οι περικοπές των αποδοχών τους

σήμερα να περιορισθούν στο 45% ή στο 50% που είναι

ο μέσος όρος περικοπών στις αποδοχές του ευρύτερου

δημόσιου τομέα.

Όσο για την ειδική μελέτη, που θα τεκμηριώνει τη

διατήρηση  του αξιόμαχου που επικαλείται ο κ. Πρωθυ-

πουργός στην ομιλία του, εκτιμώ ό,τι “εκ παραδρομής”(?)

συσχετίζεται με την κατάργηση της αντισυνταγματικής

αποφάσεως του Αυγούστου 2012. Είναι ηλίου φαεινό-

τερον, ό,τι η ανάγκη συντάξεως της ειδικής μελέτης,

που μνημονεύεται στην απόφασή του ΣτΕ, αναφέρεται

καθοριστικά σε ενδεχόμενες  μελλοντικές αποφάσεις

της διοίκησης που θα αφορούν επιπρόσθετες περικοπές

αποδοχών και ΟΧΙ στις ήδη ληφθείσες αντισυνταγματικές

αποφάσεις οι οποίες και θα πρέπει να ακυρωθούν

άμεσα! Κυρίως δε η ανάγκη συντάξεως αυτής της με-

λέτης αφορά στο υπό επιτελική επεξεργασία νέο μι-

σθολόγιο που με βάση την επικρατούσα πολιτική

διάθεση έναντι των “ένστολων” και σε συνδυασμό  με

τις υφιστάμενες οικονομικές συγκυρίες ουδείς ευελπιστεί

ό,τι θα μπορούσε να εξασφαλίσει αποδοχές ευνοϊκότερες

εκείνων του Αυγούστου του 2012!

Αυτά τα ολίγα για να φωτιστεί η αλήθεια που χρειάζεται

για να στηριχθεί η Νέα Ελλάδα!

Eπ ι σ τ ο λ έ ς π ο υ λάβαμ ε . . .

Πικρές αλήθειες
Του

Γεωργίου Σκαρλάτου

Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α.

Επιτίμου Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ
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ΑΡΘΡΑ

Το Αξίωμα Προϋποθέτει Ευθύνη. Η Ευθύνη προϋποθέτει Πνευματικά, Ψυχικά και Ηθικά  προσόντα.

Προσωπικότητες είναι μόνο οι υπεύθυνοι. Οι ανεύθυνοι είναι απλώς άτομα. Εκ της ΕΑΑΑ

ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΡΩΤΗΣΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ...ΤΙ ΘΑ ΛΕΩ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ

ΤΟΥ ΕΙΠΑ...ΘΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕ...ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΤΟΤΕ...

Καθώς μεγάλωνα κ μετακινούμασταν καθε τρία χρόνια

απαντούσα πως είμαι από την Κοζανη, τη Λάρισα, το

Κιλκίς, τη Χίο, την Θεσσαλονίκη,την Κομοτηνή την Πά-

τρα...Είμαι μοναχοπαίδι κ όποτε μετακινούμασταν έχανα

τον τρυφερό κόσμο της παιδικής καρδιάς μου....οι συγ-

γενείς μου έμεναν πίσω,οι παππούδες μου,τα ξαδέρφια

μου,οι φίλοι μου....Κάθε τρία χρόνια πήγαινα σε άλλο

σχολείο κ ήμουν η καινούρια...Πάντα ήμουν η ξένη....Μου

έλειπαν κάθε φορά οι φίλοι που άφησα πίσω.....Η μόνη

μου αταξία ως παιδί ήταν που τηλεφωνησα στους

πρωην συμμαθητές μου κ η υπεραστική χρέωση φού-

σκωσε το λογαριασμό του ΟΤΕ...με αποτέλεσμα να τις

φάω!

Θυμάμαι όμως και κάτι απογεύματα που χτυπούσε η

πόρτα κ έλεγαν στον πατέρα μου οτι έχουν “ΠΕΛΕΚΥ”.Ανα-

ρωτιόμουν τι ήταν αυτος ο πέλεκυς που αναγκαζε τον

μπαμπα μου να παει στη δουλειά=ά..Όταν αργότερα

αποκτήσαμε τηλεφωνική γραμμή τον ζητούσε ο Διοι-

κητής...Τον φανταζόμουν πάντα σαν έναν φοβερό άν-

θρωπο που φώναζε τον μπαμπά μου να πάει στο στρα-

τόπεδο...για να τον βάλει τιμωρία!

‘Ημουν δώδεκα ετών περίπου όταν έμαθα να κάνω

αμπαλάζ σε έπιπλα.Έπρεπε να βοηθήσω και εγώ την

οικογένειά μου γιατί η μητέρα μου πήγε να ψάξει για

σπίτι στη Λάρισα από τη Χίο κ ο Διοικητής δεν έδινε

άδεια στον μπαμπά μου.Θυμάμαι που οι γονείς μου

έγραφαν πίσω απο το χαρτί με το μισθο του τα έσοδα

κ τα έξοδα.Πάντα είχαν αγωνία κ έλεγαν θα πάρουμε

Προκαταβολη....Τι λέξη κ αυτή...Κάπως μου φαινόταν

οταν τη συνδύαζα με την όψη των προσώπων τους...

Ήμουν δεκαέξι όταν τρέχαμε πίσω από το φορτηγό

για να ξεφορτώσουμε Κομοτηνή... Ο μπαπμάς σύνδεσε

τα ηλεκτρικά και έφυγε για τον Χάνδρα (για μήνες),,

όπου είχε μετακινηθεί η Μονάδα του...”στήσαμε” το

σπιτικό μας παρέα με τη μάνα σε μια πόλη που δεν ξέ-

ραμε κανένα.

Δεν γνωρίζω τι στέρησε η Υπηρεσία στον στρατιωτικό

πατέρα μου... στη σύζυγο στρατιωτικού μητέρα μου ...

γνωρίζω όμως από πρώτο χέρι τι στέρησε σε μένα....

Δεν γνωρίζω πως ένοιωθε ο πατέρας μου μακρυά από

το σπίτι του ....πως ενοιωθε η γυναικα του και μητερα

μου....γνωρίζω πως ένοιωθα εγώ...

Και δυστυχως υπάρχουν κατάλοιπα της παιδικής και

εφηβικής μου ηλικίας που έχουν καταλήξει απωθημένα.

Δεν κατάφερα να αναπτύξω ισχυρούς δεσμούς με τα

συγγενικά μου πρόσωπα, γιατί πάντα στα σημαντικά

γεγονότα η οικογένεια ήταν αλλού... δεν έχω ένα φίλο

από τη γειτονιά ή από το δημοτικό ...και κουβαλάω τη

ρετσινιά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας πως ειμαι

προβληματική, γιατί είμαι παιδί στρατιωτικού...

ΤΩΡΑ ΟΤΑΝ ΜΕ ΡΩΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ, ΑΠΑΝΤΩ ΟΤΙ ΕΓΩ

ΕΙΜΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ

ΞΕΡΩ...

Εκ της ΕΑΑΑ

Η κόρη ενός στρατιωτικού γράφει

για το τι της στέρησε η υπηρεσία!
Για όσους ακόμη δεν καταλαβαίνουν τους λόγους που οι στρατιωτικοί αισθάνονται κατάφωρα αδικημένοι από τις

περικοπές αλλά και τις συκοφαντίες περί” προνομιούχων “που δέχονται, το εξηγεί εμπεριστατωμένα η κόρη

Στρατιωτικού σε κείμενό της:

Συμπληρώνονται 59 χρόνια από τους Τουρκικούς Βαν-

δαλισμούς της 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955 στην Πόλη

και τη Σμύρνη.

Προπηλακισμοί και φόνοι Ελλήνων, καταστροφές κα-

ταστημάτων και εκκλησιών, συνθέτουν το οργανωμένο,

από το επίσημο Τουρκικό Κράτος, έγκλημα κατά του Ελ-

ληνισμού της Τουρκίας.

Οι φανατισμένοι «διαδηλωτές» ενεργώντας σύμφωνα

με το Σχέδιο χωρίστηκαν σε τρείς (3) ομάδες .

Η πρώτη ομάδα έσπαζε τα ρολά, τις πόρτες κατι τα

τζάμια των ήδη «μαρκαρισμένων», από τους επικεφα-

λείς, καταστημάτων.

Η δεύτερη ομάδα σκόρπιζε τα εμπορεύματα στους

δρόμους.

Η τρίστη ομάδα λεηλατούσε, σκότωνε, αφάνιζε ό,τι

έβρισκε και ολοκλήρωνε την καταστροφή.

Λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν 4.340 Ελληνικά

καταστήματα και 2.600 σπίτια Ελλήνων.

Καταστράφηκαν 21 εργοστάσια, 110 εστιατόρια και

τα γραφεία 3 Ελληνικών εφημερίδων.

Λεηλατήθηκαν και παραδόθηκαν στις φλόγες 73 εκ-

κλησίες και 26 Ελληνικά Σχολεία.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η Μεγάλη του Γένους

Σχολή και το Ζάππειο Λύκειο έπεσαν στο «βωμό» του

οργανωμένου εγκλήματος.

Ιερείς δεμένοι

με σχοινιά σύρ-

θηκαν πίσω από

αυτοκίνητα.

Οι Πατριαρχικοί

τάφοι και τα σκη-

νώματα των μεγά-

λων ευεργητών

του Έθνους δέχ-

θηκαν την επί-

θεση των

βαρβάρων, που

έσπαζαν τάφους

και πετούσαν

στους δρόμους

τα οστά.

«Τη νύχτα αυτή η Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε σε

τόπο Αποκάλυψης. Δεν υπάρχουν λέξεις, ούτε κρίσεις,

που να μπορούν να δώσουν την εικόνα της φρίκης».

Αυτά έγραφε η Ελβετική εφημερίδα Α-Ζ στις 15-9-55

για τα γεγονότα σπάνιας βαρβαρότητας που διαδραμα-

τίσθηκαν στις 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 σε βάρος των Ελ-

λήνων.

«Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Μου είναι δύσκολο να

περιγράψω το αίσθημα οργής και λύπης που ένιωσα

όταν αντίκρυσα την απόδειξη μιας τέτοιας άγριας μα-

νίας. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το όργιο ήταν οργα-

νωμένο». Αυτά έγραφε ο γερουσιατής Κεϊπχαρτ,

αυτόπτης μάρτυς, στον Υπουργό Εξωτερκών των ΗΠΑ

Τζόν Φόστερ Ντάλες στις 12 Οκτωβρίου 1955.

«...Ο ιερέας της εκκλησίας του Γεντί Μαχαλά, αφού

γυμνώθηκε, δέθηκε σ’ένα φορτηγό αυτοκίνητο που τον

τριγυρνούσε στους δρόμους, όπου τον έφτυνε το πλή-

θος. Από όσα είδα και άκουσα, δεν μου μένει καμιά αμ-

φιβολία ότι η επίθεση του Τουρκικού όχλου κατά των

Ελληνικών περιουσιών είχε προμελετηθεί και προετοι-

μασθεί με κάθε επιμέλεια. Η φωτιά που σάρωσε την

Πόλη άναψε σε 100 και πλέον διαφορετικά σημεία,

ακριβώς την ίδια ώρα. Ο όχλος καθοδηγούνταν από

άτομα που έδειχναν ποιά καταστήματα και ποιά σπίτια

έπρεπε να καταστραφούν και ποιά έπρεπε να μή θι-

γούν.  Επομένως καθοδηγούνταν από ψύχραιμους εγ-

κέφαλους που χειραγωγούσαν τις πράξεις του όχλου με

σταθερό και προμελετημένο στόχο». Αυτά από την αντα-

πόκριση του δημοσιογράφου Νόελ Μπάρμπερ από την

Πόλη στο Αγγλικό “Daily Mail “ της 14 Σεπτεμβρίου 1955.

Φίλοι αναγνώστες

Τα γεγονότα της 6 Σεπτεμβρίου 1955 αποτέλεσαν την

απαρχή για την εξαφάνιση του Ελληνισμού της Τουρ-

κίας και την εκδίωξη όσων Ελλήνων είχαν απομείνει

ύστερα από τις σφαγές του 1922 και τις ανταλλαγές

των πληθυσμών.

Η Τουρκία στα πλαίσια μιάς εθνικιστικής πολιτικής,

πέραν από κάθε έννοια αμοιβαιότητας και κατά παρά-

βαση των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης, όχι μόνο

ανέτρεψε τις αριθμητικές ισορροπίες του 1922, αλλά

επεδίωξε επίμονα και σχεδόν πέτυχε να εξαφανίσει

κάθε στοιχείο Ελληνικότητας στο έδαφός της και όχι

μόνο.

Εμείς απλά παρακολουθούμε τα «γεγονότα» και με

τις συνεχείς υποχωρήσεις και παραχωρήσεις καταπί-

νουμε τη μιά μετά την άλλη τις ταπεινώσεις.

Όμως, μη γελοιόμαστε, οι πόλεμοι δεν αποφεύγονται

με τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις. Αυτές απλά

αναβάλλουν τον πόλεμο, ανοίγουν περισσότερο την

όρεξη του γείτονα και μας οδηγούν σε χειρότερη από

την αρχική κατάσταση.

Του

Aθηναίου Φλωρίνη

Υποπτέραρχου (Ι) ε.α.

Οι Βανδαλισμοί του 1955
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

ΗΕλληνική πολιτεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την κατα-

σκευή και λειτουργία τεμένους στο Βοτανικό, προφανώς

για να ασκείται κρατικός έλεγχος σε αυτό. Όμως στην πραγμα-

τικότητα αυτή η κίνηση, γινόμενη υπό την πίεση της Τουρκίας

και των Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, επαυξάνει σοβαρά

τους κινδύνους που διατρέχει η χώρα μας από το τεράστιο

πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.

Η ανεξέλεγκτη εισροή αλλοεθνών στο έδαφος μιας χώρας

είναι παράνομος εποικισμός, συνιστά έγκλημα εθνοκτονίας

συντελούμενο κατά κανόνα υπό ανώμαλες συνθήκες πολέμου,

και απαγορευόμενο από το διεθνές δίκαιο (Άρθρο 8.2.β.viii του

Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου).

Παράνομος μουσουλμανικός εποικισμός είναι ακριβώς αυτό

που συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα: και οι έποικοι, αντί

να απελαθούν, όπως διατάσσουν οι νόμοι, εδραιώνονται και α

π α ι τ ο ύ ν.

Το δε μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο καθώς εκατομμύρια

παράνομοι αλλοδαποί βρίσκονται ήδη στη χώρα, ενώ οι νέες

αφίξεις παρουσιάζουν υψηλό ρυθμό αύξησης ιδιαίτερα από

μουσουλμανικές χώρες. Μια χώρα που μαστίζεται από ανεργία

της τάξεως του 27% και παραπαίει στο χείλος της χρεωκοπίας

όχι μόνο δεν έχει ανάγκη από μετανάστες αλλά δεν μπορεί να

τους προσφέρει, και περισσότερο σε λαθρομετανάστες, αν-

θρώπινες συνθήκες διαβίωσης, αφού δεν μπορεί να τις παρά-

σχει και σε μεγάλο ποσοστό των πολιτών της.

Μετά την συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον

Ερντογάν το 2013 μπήκαν στην τελική ευθεία οι διαδικασίες για

την κατασκευή, με έξοδα του Ελληνικού κράτους, ισλαμικού

τεμένους στον Βοτανικό, στην περιοχή του αρχαίου Ελαιώνα,

επάνω σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε σε αυτούς από το Ελ-

ληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Με την παρουσία του τεμένους ο Βοτανικός, μια περιοχή στο

κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας, διατρέχει τον κίνδυνο να

μετατραπεί σε ένα γκέτο ανέργων παράνομων Μουσουλμάνων

μεταναστών, με όλα τα κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν

τέτοια γκέτο, και μια βάση του φανατικού ισλάμ που φουντώνει

κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Επιπροσθέτως, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από ένα τέτοιο

γκέτο θα είναι καταστροφική για μια περιοχή που χρειάζεται

ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ανακούφιση και χώρους «ανα-

πνοής» για τους κατοίκους.

Η κατασκευή τεμένους στο Βοτανικό για την ικανοποίηση της

Τουρκίας και των απαιτήσεων παράνομων μεταναστών, η

υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1453, 5-6-2014), και το αντιρατσι-

στικό νομοσχέδιο που προωθείται από την κυβέρνηση, έχουν

επιπτώσεις πολύ ευρύτερες από αυτές στον Βοτανικό.

Η κατασκευή και λειτουργία τζαμιών με δαπάνες του κρά-

τους ανταμείβει την παράνομη εισβολή και στην συνέχεια εποί-

κηση από αλλοεθνείς επήλυδες πλήρως αναφομοίωτους και

οδηγεί στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής της χώρας με

ολέθρια αποτελέσματα. Με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το

οποίο έχει ήδη κριθεί αντισυνταγματικό από την Κεντρική Νο-

μοπαρασκευαστική Επιτροπή, επιβάλλεται στους Έλληνες η

φίμωση της ελευθερίας του λόγου (που είναι το θεμέλιο της

Δημοκρατίας).

Με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1453, 5-6-2014) χορη-

γείται άδεια διαμονής ενός (1) έτους σε πολίτες ξένων χωρών

που φέρονται ως θύματα ρατσισμού, έστω και λεκτικού. Άδεια

διαμονής ενός (1) έτους χορηγείται επίσης σε όλους τους ου-

σιώδεις μάρτυρες, δηλαδή τους υπόλοιπους λαθρομετανά-

στες που εισβάλλουν παράνομα μαζί τους. Είναι φανερό ότι και

η εν λόγω υπουργική απόφαση οξύνει ακόμη περισσότερο τη

μάστιγα της λαθρομετανάστευσης.

Η ανέγερση του τζαμιού προγραμματίστηκε με την υπουρ-

γική απόφαση 3512/2006, εφόσον οι νόμοι 1363/1938 και

1672/1939 εξουσιοδοτούσαν τον Υπουργό Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων να δίδει άδεια για ανέγερση ευκτηρίων οίκων

άλλων θρησκειών.

Επισημαίνουμε ότι με μια ad hocτροποποίηση του νόμου περί

ευκτηρίων οίκων αλλοθρήσκων το ίδιο έτος (3467/2006) κα-

ταργήθηκε η προβλεπόμενη από τους νόμους του 1938-1939

προαπαίτηση της άδειας κ α ι της οικείας εκκλησιαστικής αρχής

της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, έτσι ώστε να εκμηδε-

νισθεί κάθε εμπόδιο για την κατασκευή του τεμένους μετά από

μια υπουργική απόφαση που να την υποστηρίζει.

Δηλαδή άλλαξε η νομοθεσία αποκλειστικά προς εξυπηρέ-

τηση του Ισλάμ και των φορέων του. Τόσο ο 3512/2006 όσο

και η απόφαση του ΣτΕ, όμως, παρακάμπτουν το γεγονός ότι

οι νόμοι του 1938-1939 (έστω και στην «τροποποιημένη» τους

μορφή) σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα λα-

τρείας σε ευκτηρίους οίκους σε μουσουλμάνους μη Έλληνες

πολίτες π α ρ α ν ό μ ω ς διαβιούντες στη χώρα και των οποίων

οι συνεχώς αυξανόμενοι αριθμοί αποτελούν άμεση εθνική

απειλή για την Ελλάδα.

Η μοναδική διεθνής συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας για

παραχώρηση τόπων θρησκευτικής λατρείας εδράζεται στη

Συνθήκη τη Λωζάννης και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνον με

την μειονότητα των Ελλήνων υπηκόων μουσουλμάνων το θρή-

σκευμα, οι οποίοι κατοικούν στη Θράκη.

Η κατασκευή τζαμιού εντός της Επικράτειας και πέραν των

ορίων της Θράκης σημαίνει dejure και de facto αναγνώριση ετέ-

ρων, αγνώστων το πλήθος, μουσουλμανικών μειονοτήτων

στην Αττική ή οπουδήποτε αλλού.

Έτσι, αυτόματα, αναγνωρίζονται ως νόμιμοι όλοι οι επήλυ-

δες που έχουν εισβάλλει και διαβιούν παράνομα στην Ελλάδα

αφού στερούνται / αποκρύπτουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά

έγγραφα, αλλά και οι χιλιάδες που συνωστίζονται στα παράλια

της Τουρκίας παρά την θέληση του Ελληνικού Λαού και θα ει-

σβάλλουν στο εγγύς μέλλον.

Σημειώνεται ότι: α) η περιοχή του χώρου λατρείας για τους

μουσουλμάνους αποτελεί και ιδιοκτησία τους, βάσει του ιερού

τους βιβλίου, κάτι που συνεπάγεται ιδιοκτησία Ελληνικού εδά-

φους από παρανόμως ευρισκομένους σε αυτό αλλοδαπούς¨

β) εκ των πραγμάτων η περιοχή του τζαμιού (ως λατρευτικού

χώρου και βάσει διεθνούς δικαίου) αποτελεί χώρο ασύλου που

ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για παράνομες πράξεις.

Το Ισλάμ διαιρείται σε πολυάριθμες σέκτες (σουνίτες, σιίτες,

αλεβίτες, κλπ.) κάποιες από τις οποίες βρίσκονται σε αιματηρή

αντιπαράθεση εδώ και αιώνες. Ποιους από όλους θα εξυπηρε-

τεί το τέμενος στον Βοτανικό; Σε κάθε περίπτωση η πολιτεία

θα αναγκασθεί στο μέλλον να εκδώσει πολυάριθμες νέες

άδειες ανέγερσης τζαμιών για τις θρησκευτικές ανάγκες και

των υπολοίπων ισλαμικών σεκτών, οι οποίες είναι πολύ πιθα-

νόν να εμπλακούν σε εχθροπραξίες μεταξύ τους, ακριβώς

όπως πράττουν σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή σήμερα.

Οι προθέσεις των ισλαμιστών της Τουρκίας είναι ξεκάθαρες

από την δήλωση του πρωθυπουργού της Τουρκίας Ερντογάν

το 1997: «Η δημοκρατία είναι μόνο το τραίνο, στο οποίο επιβι-

βαζόμαστε για να φθάσουμε στον στόχο μας. Τα τζαμιά είναι

τα στρατόπεδά μας, οι μιναρέδες είναι οι ξιφολόγχες μας, οι

τρούλοι είναι τα κράνη μας, οι πιστοί είναι οι στρατιώτες μας».

Από το 2001 και έπειτα στο όνομα του Ισλάμ έχουν γίνει πε-

ρισσότερες από 17.000 τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οι εκρήξεις στο μετρό της Μαδρίτης το 2004 και του Λονδί-

νου το 2005 είχαν εκατοντάδες θύματα, πρεσβείες της Δανίας

παγκοσμίως έγιναν στόχος εξ αιτίας κάποιων αντί-ισλαμικών

γελοιογραφιών και μουσουλμάνοι δεύτερης και τρίτης γενεάς

έκαψαν το 2005 προάστια του Παρισιού.

Εάν τα ανωτέρω έγιναν σε χριστιανικές χώρες όπου οι μου-

σουλμάνοι εισήχθησαν ως νόμιμοι μετανάστες, ποιος μπορεί

να εγγυηθεί την δημόσια τάξη στην Ελλάδα όπου οι μετανά-

στες είναι παράνομοι και πολλαπλάσιοι ως ποσοστό απ' ότι στις

καλά οργανωμένες και φυλασσόμενες χώρες της Δύσης;

Δείγματα γραφής έχουν ήδη δοθεί με συλλογικούς βανδαλι-

σμούς στο κέντρο των Αθηνών με αφορμή την υποτιθεμένη

προσβολή αντιτύπου του κορανίου από Έλληνα αστυνομικό το

2009, με την κατάληψη των Προπυλαίων του Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου και των μεγάλων πλατειών των Αθηνών το

2010, και με αμέτρητες ληστρικές επιθέσεις και δολοφονίες

Ελλήνων πολιτών.

Οι χριστιανοί αποδεκατίζονται σήμερα σε όλο το φανατικό

ισλαμικό τόξο (Λίβανο, Συρία, Αίγυπτο, Ιράκ, Σομαλία, Πακιστάν).

Το φανατικό Ισλάμ εξασκεί τη λατρεία όχι μόνο προσβάλλοντας

«την δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη», αλλά επιδιώκοντας την

ανατροπή των δημοκρατικών θεσμών και την επιβολή μιας

άγριας θρησκευτικής δικτατορίας.

Δεν είναι εφιαλτική υπερβολή μια μελλοντική προσπάθεια

για εισαγωγή της Σαρίας στη δημόσια ζωή της χώρας μας με

την συνεπαγόμενη διατάραξη της ισονομίας σε σχέση με αστι-

κές ελευθερίες και δικαιώματα, όπως γίνεται κατόπιν πιέσεων

φανατικών μουσουλμάνων σε ευρωπαϊκές χώρες:

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη συζητείται η ενσωμάτωσή του

Ισλαμικού νόμου στο Βρετανικό νομικό σύστημα, ώστε να εξυ-

πηρετηθούν όλοι οι κάτοικοι της χώρας, ανάλογα με το πολι-

τιστικό τους υπόβαθρο.

Στη Νορβηγία, ισλαμιστικές οργανώσεις της χώρας απαιτούν

τη δημιουργία Ισλαμικού χαλιφάτου που να τηρεί τους νόμους

της Σαρίας, με την απειλή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον

του σκανδιναβικού έθνους.

Καλούμε την Πολιτεία:

1) Να αντιμετωπίσει άμεσα τη μάστιγα της εισβολής-εποίκη-

σης αποκαθιστώντας την υπό πλήρη κατάρρευση πληθυσμιακή

συνοχή αλλά και την ασφάλεια της χώρας, όπως έχει υποχρέ-

ωση και καθήκον, ως εξής:

α) Καταγγέλλοντας και καταργώντας τους εθνοκτόνους Κα-

νονισμούς «Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ» που πλήττουν το εθνικό συμφέ-

ρον. β) Εντοπίζοντας όλους τους αλλοδαπούς που εισήλθαν

παράνομα στην Ελλάδα και απελαύνοντάς τους άμεσα, με χρέ-

ωση των εξόδων απέλασης στις Πρεσβείες τους.

γ) Επαναφέροντας τα προσφάτως καταργηθέντα άρθρα του

Ποινικού Κώδικα με τα οποία προβλέπονταν το μέτρο της διοι-

κητικής απέλασης αλλοδαπών με την διάπραξη πλημμελήμα-

τος.

δ) Περιορίζοντας δραστικά το θεσμό του πολιτικού ασύλου,

δεδομένου ότι ο θεσμός αυτός καταστρατηγείται συστηματικά

για να διευκολύνει την είσοδο των αλλοδαπών στη χώρα

2) Να αναβάλει την απόφαση για την ίδρυση τεμένους στο

Βοτανικό ή αλλού στην Ελληνική επικράτεια, μέχρι να ολοκλη-

ρωθεί η διαδικασία της απέλασης των παράνομων αλλοδαπών.

3) Να αποσύρει το κριθέν ως αντισυνταγματικό αντιρατσι-

στικό νομοσχέδιο που, όπως έχει, καταρρακώνει το αναφαί-

ρετο δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου.

Τέλος, καλούμε τους Έλληνες βουλευτές να συνειδητοποι-

ήσουν τους εθνικούς κινδύνους που επισημαίνονται παραπάνω

και να πράξουν τα δέοντα στις επερχόμενες ψηφοφορίες της

Βουλής.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σταύρος Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπι-

στήμιο Πατρών.

Ιωάννα Αναστασοπούλου, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-

τεχνείο.

Αντώνιος Ανδρεάτος, Καθηγητής, Σχολή Ικάρων.

Ιωάννης Αργυρόπουλος, PhD, Διευθυντικό στέλεχος τεχνικού

προσωπικού AT&T Labs, Atlanta.

Ευάγγελος Βαλιανάτος, Διδάκτωρ, συγγραφέας.

Νίνα Γκατζούλη, Καθηγήτρια, University of New Hampshire.

Αθανάσιος Επίσκοπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρήστος Κ. Ευαγγελίου, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο

του Μαίρυλαντ (Τάουσον), ΗΠΑ.

Παναγιώτης Εσκίογλου, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης.

Πέτρος Ιωάννου, Καθηγητής, University of Southern California.

Λεωνίδας Κουμάκης, Νομικός, συγγραφέας.

Ηλίας Κουρούμαλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Γεώργιος Κυριακού, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Θράκης.

Xanthippi Markenscoff, Distinguished Professor, University of

California, San Diego.

Ευριπίδης Μπίλλης, τ. Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο.

Γεώργιος Μπλύτας, PhD Physical Chemistry, συγγραφέας.

Λευτέρης Μέρμηγκας, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρ-

κης στο Μπάφαλο, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Νικόλαος Λ. Μωραΐτης, Ph.D., Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, ΗΠΑ.

Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Πρ. Πρύτανης, Καθηγήτρια, Πα-

νεπιστήμιο Μακεδονίας.

Δημήτριος Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας.

Γρηγόριος Παπαγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο Θράκης.

Νικόλαος Θ. Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέ-

λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στέφανος Παπακώστας, ΜΒΑ, τ. Καθηγητής Κολλεγίων Deree,

Southeastern, University of Indianapolis.

Νικόλαος Παπαροδόπουλος, τ.Λέκτορας Πανεπιστημίου Αι-

γαίου

Γεώργιος Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πα-

νεπιστήμιο Θράκης.

Γεώργιος Πυργιωτάκης, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλίας.

Ευάγγελος Ρήγος, Master Mariner, Pace University, NY – BBA,

Ελλάς.

Κωνσταντίνος Ρωμανός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ηλίας Σταμπολιάδης, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αναστασία Τσακιροπούλου, Καθηγήτρια, University of Alabama.

Georgia Triantafillou, Professor of Mathematics, Temple Univer-

sity, Philadelphia, ΗΠΑ.

Μαρία Υψηλάντη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου.

Νικόλαος Φυτρολάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο.

Ιωάννης Χατζόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου."

Η ΕΑΑΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ, ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.

Επιστολή ακαδημαϊκών για τον αντιρατσιστικό και το τέμενος!

ΑΡΘΡΑ
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ΑΡΘΡΑ

Αύγουστος 2014, η πόλη μισοάδεια. Όσοι τυχεροί έχουν

ακόμα δουλειά, κατάφεραν να ξεκλέψουν λίγες μέρες

άδειας και να δραπετεύσουν προς κάποιον κοντινό προορισμό.

Οι αρκετοί άνεργοι της Αθήνας, εξαφανίστηκαν και αυτοί.

Κάποιοι την «κοπάνησαν» για το χωριό ή το εξοχικό (ίσως

το εξοχικό που αγόρασε ο μπαμπάς τότε που το χρήμα έρεε

αφειδώς), οι υπόλοιποι από αυτούς κρύφτηκαν κάτω από

ένα κλιματιστικό προσπαθώντας να ξεγελάσουν τον αυγου-

στιάτικο καύσωνα.

Μόνο οι 20.000 άστεγοι της πόλης έμειναν στις θέσεις

τους. Έμειναν καρφωμένοι στο παγκάκι τους, για να θυμίσουν

στις ορδές των τουριστών πως η Ελλάδα είναι ο φτωχός

συγγενής της Ευρώπης αλλά και να ταΐσουν τις φωτογραφικές

μηχανές αυτών, με ανθρώπινο πόνο και θλίψη. Για τους

ξένους, σίγουρα αυτοί οι 20.000 ταλαίπωροι, αποτελούν ένα

από τα αξιοθέατα του αθηναϊκού κέντρου.

Ωστόσο, παρά την εκνευριστική ηρεμία που επικρατεί στους

δρόμους της πρωτεύουσας, η κρίση συνεχίζει σχεδόν ανενό-

χλητη την αφαίμαξη της κοινωνίας. Τα λουκέτα αυξάνονται,

οι άνεργοι πληθαίνουν, τα παγκάκια μετατρέπονται σε κατα-

λύματα, οι νέοι μεταναστεύουν, οι αυτοκτονίες αυξάνουν.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ διανύουμε το πέμπτο έτος

του μνημονίου και το έβδομο της οικονομικής κρίσης.

Μοιραία λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα, «τι καταφέραμε

αυτά τα τέσσερα χρόνια, μετά από τόσες θυσίες;». Διαφορετικές

εκφάνσεις της ίδιας απάντησης αναπαράγονται από τα κυ-

βερνητικά στελέχη. Ξένοι επενδυτές ήρθαν για να πρωταγω-

νιστήσουν στο ελληνικό Success Story, σχιστομάτες κομουνιστές

είναι έτοιμοι ρίξουν πολλά καράβια Γουάν στην αγορά, εκα-

τομμύρια τουρίστες κατέφτασαν για να ζήσουν το διάσημο

ελληνικό καλοκαίρι ενώ στο έργο συμμετέχουν και κροίσοι

από την Ρωσία αλλά και βασιλικοί γόνοι από την Μέση Ανατολή.

Ο παρανομαστής όμως είναι κοινός, «η ανάπτυξη έφτασε».

«Πιασάρικες» απαντήσεις που προκαλούν ανακούφιση.

Ωστόσο δεν μου εξήγησε κανείς από τους κυβερνητικούς

εταίρους, γιατί στα τέσσερα χρόνια λιτότητας το δημόσιο

χρέος εκτοξεύτηκε από το 148% (του ΑΕΠ) του 2010, στο

175% του 2014. Η υπερχρεωμένη Ελλάδα ωθήθηκε σε νέα

δάνεια για να αντιμετωπίσει την κρίση η οποία, όπως μας

είπαν, προκλήθηκε από τον υπερδανεισμό. Σήμερα μπορούμε

να καμαρώνουμε ως η πλέον (υπερ)χρεωμένη χώρα της Ευ-

ρωζώνης.

Κανείς δεν ασχολήθηκε με τους μισθούς πείνας και τον ερ-

γασιακό μεσαίωνα που επιβλήθηκαν στην αγορά. Η Eurostat

καταγράφει μία μείωση του βασικού μισθού κατά 25%, από

το 2010 έως το 2014. Μείωση που σε πολλές περιπτώσεις

ξεπερνά αυτό το ποσοστό και φυσικά μπορεί να καταγραφεί

στα «επιτεύγματα» της μνημονιακής πολιτικής.

Γιατί πρέπει να πανηγυρίζω όταν σχεδόν 1,5 εκατομμύρια

συνάνθρωποι μου βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη

της ανεργίας; Άλλο ένα αναπάντητο ερώτημα. Η ανεργία

στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής σήμερα ξεπερνά το 27%, ποσοστό που μας δίνει άλλη

μια θλιβερή πρωτιά. Φυσικά μιλάμε για ένα ακόμα μνημονιακό

επίτευγμα, οι άνεργοι το 2010 ανερχόταν στο 12,5% του συ-

νολικού εργατικού δυναμικού της χώρας και στο υφεσιακό

2008 στο 7,7%.

Τόσα λέγονται και για την ανάγκη να παρουσιάσουμε πρω-

τογενές πλεόνασμα, πραγματικά (ή «τωόντι» όπως θα έλεγε

μια φίλη) αν αυτό το επιτύχουμε διαχρονικά, θα μιλάμε για

σημαντική κατάκτηση. Ωστόσο παρά την υπερφορολόγηση,

την αφαίμαξη των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελ-

ματιών, το 2013 καταφέραμε να παρουσιάσουμε έλλειμμα

της τάξεως του 12,7% (που μεταφράζεται σε 23,1 δισεκατ.

Ευρώ). Αξίζει να σημειώσουμε πως το 2010 το έλλειμμα της

ελληνικής οικονομίας κυμάνθηκε στο 10,9% (σ.σ. το Δημόσιο

Χρέος επί της ουσίας συντίθεται από συσσωρευμένο έλλειμμα).

Ίσως κάποιοι να το φαντάστηκαν, και εδώ κατέχουμε την Πα-

νευρωπαϊκή πρωτιά.

Και μέσα σε όλο αυτό, έρχεται η αθάνατη ελληνική γρα-

φειοκρατία να αποδείξει πως ακόμα στέκει αγέρωχη. Πολύς

λόγος έγινε γι αυτήν, υποτίθεται πως η πάταξή της ήταν

προτεραιότητα της εκάστοτε μνημονιακής κυβέρνησης. Αυτό

θα διευκόλυνε την επιχειρηματικότητα και θα έδινε τόπο

στην ανάπτυξη. Τελικά, καταφέραμε κι εδώ το απίστευτο.

Σύμφωνα με την Eurostat, στον δείκτη ευκολίας επιχειρηματικής

δραστηριότητας η Ελλάδα παίρνει Πανευρωπαϊκά την χειρότερη

αξιολόγηση. Ο «δείκτης ευκολίας επιχειρείν» κατατάσσει τις

οικονομίες από το 1 έως το 181, με την πρώτη θέση να είναι

η καλύτερη. Μια καλή κατάταξη σημαίνει ότι το ρυθμιστικό

περιβάλλον είναι ευνοϊκό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην θέση 72 όταν η Βουλγαρία

είναι στην θέση 58 και η Γερμανία στην θέση 20.

Ο κατακερματισμός της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας

Παιδείας αποτελεί και αυτός μια ανεξήγητη συνέπεια της δα-

νειακής σύμβασης. Στην χώρα μας σήμερα οι ανασφάλιστοι

αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια, ενώ πολλά νοσοκομεία υπολει-

τουργούν και άλλα τόσα έκλεισαν ή θα κλείσουν. Σύμφωνα

με τους γιατρούς του κόσμου, στην Ελλάδα δεν υφίσταται

σύστημα υγείας. Αντίστοιχη φυσικά είναι και η κατάσταση

στην παιδεία, με τον αρμόδιο Υπουργό να προαναγγείλει πε-

ρεταίρω μείωση της κρατικής δαπάνης. Πολλές σχολές είναι

καταδικασμένες με λουκέτο ενώ οι εισακτέοι μειώνονται και

αυτοί συνεχώς (σ.σ. γι αυτό θα αναρωτηθώ σε ένα από τα

επόμενα άρθρα).

Θα κλείσω την σειρά των ανείπωτων μνημονιακών επι-

τευγμάτων με αυτό της φτώχειας. Σύμφωνα με πρόσφατη

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση

και την απασχόληση στην Ε.Ε (31/3/2014) το 23,7% του συ-

νολικού πληθυσμού της Ελλάδας, διαβιώνει σε επίπεδα φτώ-

χειας. Την ίδια στιγμή, το 21,2% των Ρουμάνων κινδυνεύει

από την φτώχεια, το 21,4% των Λετονών και το 20,9% των

Ισπανών.       

Μετά από όλα αυτά μην βιαστείτε να χρίσετε την μνημονιακή

πολιτική ως αποτυχημένη, ίσως τα μεγάλα στοιχήματα αυτής

κερδήθηκαν, μάθαμε να ξεχνάμε, σταματήσαμε να ονειρευό-

μαστε, εκπαιδευτήκαμε να φοβόμαστε.

Εκπαιδευτήκαμε να φοβόμαστε...
Του

Γιώργου Σιέμπου

Οικονομολόγου

Θα ξεκινήσω με μια αναγκαία επανάληψη μιας παρατή-

ρησης. Κόψτε άπαντες το “ένστολοι”. Ένστολοι είναι

και οι σεκιουριτάδες ή ο θυρωρός της “Μεγάλης Βρετανίας”.

Άξιοι άνθρωποι και τίμιοι εργαζόμενοι,αλλά δεν είναι αξιω-

ματικοί ή υπαξιωματικοί. Αυτός που είναι ταγμένος, αν

χρειαστεί, να πεθάνει κι ενίοτε πεθαίνει,αξίζει κάτι παραπάνω

από το τσουβάλιασμα της λέξης “ένστολος”. Ξοδέψτε λίγο

παραπάνω οξυγόνο,ώστε με σεβασμό και τιμή να αναφέρεστε

πάντα σε στελέχη των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αυτοί είναι ο σκληρός πυρήνας του κράτους και στο κέντρο

αυτού του πυρήνα, θεμέλιο της εθνικής κυριαρχίας και

αξιοπρέπειας μας,θεματοφύλακας της ελευθερίας όλου

του έθνους, από τη Χειμάρρα έως τα ελεύθερα χωριά της

επαρχίας Αμμοχώστου, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμε-

ων.

Τους υποσχεθήκαμε προεκλογικά ότι δεν θα τους πειρά-

ξουμε και τους κάναμε διπλή,περιποιημένη μείωση αποδοχών.

Είχαν δε προηγηθεί κάτι προσβολές περί “αυτιστικών” κλπ.

Είναι από τις εξυπνάδε που αμολάνε συνήθως οι “Γιωτάδες”,

που συχνά πυκνά καβαλικεύουν την εξουσία και την

καμπούρα του λαού,γιατί περάσαμε από το 1974 στο

αντίθετο άκρο και κανείςδεν θα τους πετάξει το πηλίκιο

στα μούτρα.

Είναι βολικό γομάρι τα στελέχη. Πειθαρχημένοι, δεν

απεργούν, δεν καταλαμβάνουν το υπουργείο ή τις μονάδες

τους,δεν κλείνουν την Πανεπιστημίου και δεν ουρλιάζουν

συνθήματα με ντουντούκες. Κάθονται προσοχή ακόμη και

μπροστά στους υβριστές τους, όταν έχουν θεσμική θέση.

Και με δύο καπάκια πίτουρα να πληρωνόντουσαν, την

κρίσιμη ώρα,από φιλότιμο και περηφάνεια θα την κάνουν

την δουλειά στην αναχαίτιση,θα ξαγρυπνούν στην προκά-

λυψη,στα readiness και στις γέφυρες,θα τη φάνε τη σφαίρα,

θα εξακολουθήσουν να περιπολούν με βουνό τα κύματα,να

πηδάνε νύχτα από αεροπλάνα και ελικόπτερα,να συντηρούν

με κόπους,θυσίες και πατέντες το υλικό,να ματώνουν στην

εκπαίδευση,να σκοτώνονται υπερασπιζόμενοι τον εναέριο

χώρο μας και τα χωρικά μας ύδατα, τη γη των Ελλήνων και

τους Έλληνες.

Είμαι ένας απ’ αυτούς . Ανήκω στο Σώμα των Αξιωματικών,

ως ταπεινός έφεδρος υπολοχαγός. Έχω μοιραστεί για 23

μήνες τις ευθύνες τους και τον τρόπο της “νομαδικής”

ζωής τους.

Έχω κουβαλήσει στα χέρια τον οικογενειάρχη λοχαγό

μου με συντριπτικό κάταγμα σπονδύλου ύστερα από άλμα

στην Πάχη.Κι όπως ωραία μας έλεγε ένας εξαίρετος αξιω-

ματικός,τότε υπολοχαγός στην ηρωϊκή ΣΕΑΠ και νυν διοικητής

της, ο ταξίαρχος Μπουζάκης Γεωργιος, οι έφεδροι αξιωματικοί

είμαστε ο σύνδεσμος των μόνιμων στελεχών με την

κοινωνία. Είναι λοιπόν, τώρα πάλι ώρα εμείς που μοιρα-

στήκαμε τις ευθύνες τους κι είμαστε στην κοινωνία να συ-

νηγορήσουμε υπέρ τους. Να χτυπήσουμε το χέρι μας στο

τραπέζι. Ένα πράγμα είμαστε στην εκπαίδευση κι ακόμη

περισσότερο στον πόλεμο Στα κοιμητήρια των πεσόντων

δίπλα, δίπλα.

Λοιπόν τα στελέχη δεν είναι το γομάρι του έθνους που

υπομένει σιωπηλά τα πάντα.Έχουν πειθαρχία αλλά κι αν-

τοχές.Ακόμη κι αυτοί που στα 18 τους διαλεξαν να φορέσουν

το “ράσο” της στολής κι έχουν αποδεδειγμένα ψυχικές και

σωματικές αντοχές πέρα από τα ορια των πολλών έχουν

όμως κι αυτοί όρια.

Είμαι κατά του συνδικαλισμού στις ΕΔ και στα Σώματα

Ασφαλείας. Κάθετα. Όμως αυτή η αντίθεσή μου έχει μια

προϋπόθεση. Το κράτος να φροντίζει τα στελέχη του και

τα μέσα που τους διαθέτει για την αποστολή, ως κόρη

οφθαλμού.Να μην χρειάζεται να συνδικαλιστούν. Όταν

όμως αντιμετωπίζεις τους προκινδυνεύοντές σου ως απο-

παίδια, όταν η λογική είναι σκάσε και κολύμπα ή “τι θα

κάνεις θα κάτσεις κλαρίνο και θα πεις κι ένα τραγούδι” ενώ

η αξιοππρέπειά σου θα είναι καταγήε,τότε η ανάγκη γεννάτη

δράση.Και θυμίζω κάτι μπανάλ,αλλά εξόχψς πρακτικό για

όσους δεν χαμπαριάζουν πέρί αξιοπρέπειας, σκληρού

πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και λοιπών ακατανότητων

στην κολονακιώτικη ελίτ. Τα στελέχη δεν απεργούν,δεν

οχλαγωγούν στους δρόμους,αλλά ψηφίζουν. Έχετε πάρει

ήδη μια γεύση, σοφολογιότατοι “επιτελικοί” της παράταξης,

από τη σιωπηρή οργή τους.

Πάντως η ομάδα των στελεχών που ανέλαβε την πρω-

τοβουλία, συλλεγοντας, μαθαίνω,μέ έρανο τα 12.500 ευρώ

που χρειάστηκαν για τον δικαστικό αγώνα, προσέφερε

καλή υπηρεσία στους συναδέλφους της αλλά και στην πα-

τρίδα.Η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δεν

είναι ένα “πρόβλημα”. Η συμμόρφωση με αυτή είναι η

λύση. Καμία τρόϊκα δεν μπορεί να παραβιάσει τις αποφάσεις

των δικαστηρίων μας.

Η πολιτική ηγεσία τους αδίκησε κατάφωρα και οφείλει

να επανορθώσει. Κι επειδή η όποια τρόϊκα θα γκρινιάξει,απλά

θα της δείξουμε την απόφαση. Έχουν νόμους και δικαστήρια

και στα τευτονικά,γαλατικά και γιάνκικα χωριά τους. Ξέ-

ρουν.

Θα πουν βέβαια οι ιθύνοντες και τα καθεστωτικά montblanc

των υπουργείων και των αντηχείων τους, “μα που θα

βρούμε τα λεφτά”; Ξαναλέω αρχίστε απολύοντας τους

γιους,τις κόρες,τους γαμπρούς,τις νύφες, τα ανήψια,τις

γκόμενες και τους λοιπούς συγγενείς σας από τη Βουλή

και τα υπουργεία, μετά περιορίστε τους υπαλλήλους της

Βουλής στους μισούς της Βουλής της Γερμανίας,που έχει

οκταπλάσιο πληθυσμό,κόψτε κανά χιλιάρικο από το μισθό

των πατέρων του έθνους και άμα δεν φθάσουν φίλτατοι,

θα δούμε για τα υπόλοιπα.

Δεν είναι το γομάρι του Έθνους οι «ένστολοι»
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΦΑΗΛΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
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Θεωρητική προσέγγιση
Πολλοί θεωρούν ότι ο διαφωτισμός ήταν μία πνευ-

ματική κίνηση του 16ου και του 17ου αιώνος. Όμως δεν

είναι έτσι τα πράγματα. Ο Διαφωτισμός δεν συνιστά

ένα γεγονός στην ιστορία,μία πνευματική κίνηση σε

χρόνους δύσκολους για την ανθρώπινη πνευματικότητα,

όταν ο σκοταδισμός επικρατούσε στην Ευρώπη λόγω

πολιτευμάτων, κατακτήσεων ή και μονόπλευρων πνευ-

ματικών μονολιθικών αναζητήσεων.

O Διαφωτισμός είναι συνεχής πραγματικότητα στη

ζωή όλων μας.

Ο Διαφωτισμός κατά τον Εμμ. Κάντ ¨είναι να επιτύχουμε

το πέρασμα στην ωριμότητα. Να βρούμε την ικανότητα

να σκεπτόμαστε μόνοι μας,τόσο σε ζητήματα, που αγ-

γίζουν την ηθική όσο και σε ζητήματα πρακτικά¨.

Δηλαδή πρέπει να είμαστε αυτόφωτοι,να έχουμε το

δικό μας πνευματικό φως,δική μας πνευματική λάμψη

και να μη μας την επιβάλλουν άλλοι (συντεχνιακοί,πά-

τρωνες κλπ.).

Κατά τον καθηγητή Κιτρομηλίδη Πασχάλη ¨διαφωτισμός

είναι η αποδοχή της ανωριμότητας μας και η προσπάθεια

μας να την ξεπεράσουμε¨. Εάν δεν θεωρούμε τους

εαυτούς ανώριμους ολικώς ή μερικώς τότε δεν υπάρχει

θέμα διαφωτισμού για εμάς, δεν υπάρχει θεραπεία. Εί-

μαστε ασθενείς με ασθένεια ανίατη.

Αυτό άλλωστε σημαίνει και μετάνοια κατά την Ορθό-

δοξη Πίστη μας. Αναγνωρίζω το αμάρτημά μου,το ηθικό

ή νομικό παραστράτημα και προσπαθώ να μην το επα-

ναλάβω.

Ο Νεοελληνικός διαφωτισμός έδωσε έμφαση στη

σπουδή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γενι-

κότερα στην ενίσχυση των δεσμών του Νέου Ελληνισμού

με την κλασσική αρχαιότητα. Η ιδέα της κοινής μητέρας

των αρχαίων Ελλήνων με τους Βυζαντινούς λόγιους

και τους νεοέλληνες αποτέλεσε ένα από τα κύρια συ-

στατικά του νεοελληνικού εθνικισμού. Ο Νεοελληνικός

Διαφωτισμός,τοποθετείται μεταξύ του 1740 και του

1821, μπορεί να θεωρηθεί και παραφυάδα του Ευρω-

παϊκού Διαφωτισμού.

Προσγείωση στην πραγματικότητα
Επειδή οι ιδέες δεν είναι ¨έπεα πτερόεντα¨,επειδή

την πτήση ακολουθεί η ομαλή προσγείωση είναι ανάγκη

να ασχοληθούμε με την πραγματικότητα,που είναι το

πέρασμα στην ωριμότητα αφού προηγουμένως συνει-

δητοποιήσουμε την ανωριμότητά μας.

Την ανωριμότητα θα μπορούσαμε να ταυτίσουμε με

την ατομιστική ελευθερία,ενώ την ωριμότητα με την

συλλογική ελευθερία.

Η ατομικιστική ελευθερία προβλέπει την απόλυτη

ικανοποίηση του ατομικού συμφέροντος,του συντε-

χνιακού συμφέροντος,χωρίς να υπάρχει αναφορά στο

κοινό συμφέρον το συλλογικό συμφέρον.

Με άλλες λέξεις η ατομικιστική ελευθερία δεν είναι

συμβατή με την συλλογική ελευθερία στο πνευματικό

υπόβαθρο των ανώριμων ατόμων. Η ελευθερία των

άλλων, να συμμετέχουν στα κοινά,να απολαμβάνουν

των κοινών οικονομικών αγαθών, να έχουν λόγο γενικώς

στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι ανύπαρκτη στο ατομικό

εγωϊστικό ¨εγώ¨ των ανώριμων ατόμων. Σε αυτή την

κατηγορίαν ανήκουν οι ανώριμοι συντεχνιακοί παρά-

γοντες, οι ανώριμοι κομματικοί.

Αντιθέτως τα ώριμα άτομα πιστεύουν και μάχονται

για τη συλλογική ελευθερίαν των συνανθρώπων τους.

Δεν χορταίνουν,δεν ικανοποιούνται με την δυστυχία,την

απομόνωση των συνανθρώπων τους.

Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα το οποίο επηρέασε

και το εκπαιδευτικό σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο δεν

συνέτειναν στο να εκπαιδεύσουν τα ελληνόπουλα στη

συλλογική ελευθερία αλλά τα εκπαίδευσαν να είναι

¨Homo Homini lupus¨ άνθρωπος ανθρώπου λύκος,ώστε

να έχουν στα χέρια τους τον κοινωνικό αυτοματισμό

και να εκμεταλλεύονται κατά περίπτωση την μία ή την

άλλη συντεχνιακή ομάδα,είναι το σύστημα που δε

συμπαθεί την αρχαία ελληνική γραμματεία με τη δι-

καιολογία ότι δεν άπτεται της σημερινής επιστημοτεχνικής

πραγματικότητος λες και η κάθε επιστημονική ή τεχνική

κατάρτιση των απαταιώνων, των κακοήθων και λοιπών

λαμογίων χωρίς την πραγματική ηθική διαμόρφωση

τους,ώστε να μεταστραφούν ή καλύτερα να μη κατα-

λήξουν απαταιώνες και λαμόγια,θα είναι ευεργετική

για την κοινωνία για τη συλλογική ελευθερία.

Κύριοι ταγοί της πολιτικής,της πνευματικής,της στρα-

τιωτικής ζωής της πανευλογιμένης Πατρίδος μας χωρίς

πνευματική και ηθική ωριμότητα δεν δημιουργούνται

υγιείς κοινωνίες. Χωρίς ηθικούς χαρακτήρες,που πι-

στεύουν στην ευγενή άμιλλα,που να πιστεύουν στην

επικοδομητική ευθύνη όλων των θέσεων,ανθρώπων

που να πιστεύουν στην απόδοση,την παραγωγικότητα

και κίνητρο ανελίξεως κοινωνίες δεν υπάρχουν.

Εκπαίδευση χωρίς μόρφωση είναι μηδέν. Μόρφωση

χωρίς εκπαίδευση είναι δυνατόν να επιτύχει ολίγα αλλά

κάτι. Πτυχία,γνώσεις σε αντικοινωνικούς, ανήθικους,

χαρακτήρες είναι μαχαίρι στη καρδία της εθνικής συλ-

λογικής κοινωνίας μας. Κάθε πτυχιούχος εκπαιδευτικός

δεν είναι κατάλληλος για διδασκαλία των ελληνοπαίδων.

Ο πτυχιούχος εκπαιδευτικός με ελληνοχριστιανική

παιδεία είναι ο κατάλληλος και από εκεί πρέπει να αρ-

χίσουμε έστω και τώρα πριν είναι πολύ αργά.

Διαφωτισμός, ένα αδιάλειπτο γίγνεσθαι

ΑΡΘΡΑ

Ως Ελληνίδα πολίτης Θρακιώτισσα γενέτειρά μου η Κομο-

τηνή, η πλέον ευαίσθητη εθνικά Ελληνική πόλης, αφημέ-

νη σήμερα στο «έλεος του Θεού».

Σέβομαι το Σύνταγμα, κάνω χρήση των «Ατομικών και Κοινω-

νικών Δικαιωμάτων» άρθ. 5/1 και άρθ. 14/1 για την Πατρίδα

μου. Υποβάλλω προς τους Κυβερνώντας ερωτήματα, επιση-

μαίνω επικίνδυνες παραλήψεις κλπ.

Από ετών παρακολουθώ τα γιγνόμενα στην Θράκη: αδιαφο-

ρία, αδράνεια, εφησυχασμός, παράλογη υποχωρητικότητα,

αντίδραση καμία. Ως η Ελλάδα να κατέχεται από το φοβικό

σύνδρομο και σύρεται από την Άγκυρα.

Αφήσατε το Τουρκικό Προξενείο στην Κομοτηνή και τους

ψευτομουφτήδες να εργάζονται «ως δούρειος ίππος» στη

ομογενοποίηση της μειονότητος στον «Τουρκισμό». Η πομακι-

κή εφημερίδα «Ζαχάλισα» γράφει «Η Ελληνική Κυβέρνηση μας

οδηγεί στην αγκαλιά της Τουρκίας». Οι κυβερνητικοί της Τουρ-

κίας ανενόχλητα πηγαινοέρχονται, αλωνίζουν την Θράκη προ-

παγανδίζοντας.

Φιλία μεταξύ των κρατών δεν υπάρχει παρά μόνον εθνικό

συμφέρον. Δεν σας προβλημάτισε η συσπείρωση των μου-

σουλμανικών ψήφων στο «Κόμμα Ισότης Ειρήνη Φιλία»; (ΚΙΕΦ-

DΕΒ) στη Θράκη; Εάν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα θα έχουμε δεινά

αποτελέσματα: α) στις βουλευτικές εκλογές οπόταν γίνουν και β)

μετά των εκ Βουλγαρίας Τούρκων ιδιαίτερο δεσμό τους.

Προ των ευρωεκλογών, επισημαίνω δια επιστολής μου

αριθμ. πρωτοκόλλου 1255/2-5-2010 στι ιδιαίτερο γραφείο

του Πρωθυπουργού τα συμβαίνοντα στην Κομοτηνή.

Στην Ξάνθη υπάρχει η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων του

ΥΠΕΞ, δια Προδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 334/24-9-1998 κα-

τά το άρθρ. 2 είναι υπεύθυνοι στην ενημέρωση των αρμοδίων

Υπουργών. Και οι Υπουργοί τι έκαναν και τι κάνουν; Πρωταγω-

νιστούν στα εθνικο-πολιτικά λάθη και φθάσαμε εδώ! Και ποιος

γνωρίζει που ακόμα!

Το κόμμα DΕΒ αποθρασύνεται επικίνδυνα. Στις 19-22 Ιουνίου

προσκεκλημένοι του DΕΒ στην Κομοτηνή μια αντιπροσωπεία

της «Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτ. Θράκης» του

«Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητος». Ήρθαν «αναγνωριστι-

κά» 16 μέλη εκπρόσωποι της «Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρω-

παϊκών λαών» μέλη της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερήσιων

Εφημερίδων σε μειονοτικές και τοπικές γλώσσες» (Αντιφωνη-

τής 1/7/14) με την επιστροφή τους, ευθείς αμέσως δημοσίευ-

σαν σε γαλλική εφημερίδα συκοφαντικά ψευδή γεγονότα. Με

ποιο δικαίωμα απεφάσισαν «σαν στο σπίτι τους» το 2015 στην

Κομοτηνή να γίνει το πανευρωπαϊκό συνέδριο όλων αυτών,

υπό την αιγίδα του DΕΒ φυσικά του Τουρκικού Προξενείου Κο-

μοτηνής;;

Ποιος κυβερνά στην Θράκη; Οι ίδιοι οι Κυβερνώντας ποδοπα-

τούν την Συνθήκη της Λωζάνης αρθρ. 2/30-1-1923, και τουρ-

κοποιούν την μειωνότητα;; έχει προσυπογραφεί μυστικά, συν-

διοίκηση ή συγκυβέρνηση;; και σιγά-σιγά χαρίζουν «αμαχητί»

την Θράκη στην Τουρκία;;;;

Στις 13 Ιουλίου ο αναπληρωτής του Πρωθυπουργού της

Τουρκίας ο Εμρουλά Ισλάρ, αφού πήγε στην Σόφια, έρχεται

«ιδιωτικός» στην Κομοτηνή προσκεκλημένος στο γεύμα Ιφτάρ

του ψευτομουφτή. Συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του «Ευ-

ρωπαϊκού Κέντρου Ισλαμικής Ιστορίας και Πολιτισμού» που τον

αποκαλούν «Διοικητή της Θράκης» (Χρόνος 15/7/14). Μεταφέ-

ρει τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού στους παρόντας,

την αφρόκρεμα «του Τουρκισμού» της Κομοτηνής-Ξάνθης «η

ισχυρή Τουρκιά ήταν πάντα στο πλευρό σας και θα είναι» και

αναφέρεται επιτακτικά και ασύστολα στην τουρκοποίηση της

μειωνότητας και την εκλογή των μουφτήδων.

Τι κάνουν οι πολιτικοί μας, τόση υποτέλεια: Πηγαινοέρχονται

Τούρκοι κυβερνητικοί χωρίς πρωτόκολλο αφίξεως και προ-

γραμματισμού στην Κομοτηνή, Ξάνθη, στα Πομακοχώρια αλω-

νίζουν. Επισκέπτονται τους παράνομους συλλόγους και αδια-

φορούν πλήρως τους Έλληνες τοπικούς παράγοντες.

Τι κάνει το Ελληνικό Κράτος, βρίσκεται σε νάρκη. Δεν αφουγ-

κράζονται τις εμπριστικές ομιλίες, τις διεκδικήσεις που εκστο-

μίζουν ελεύθερα ή σκοπίμως μας προετοιμάζουν για τα δεινά!

Ο Υπουργός Υγείας Μεχμέτ Μουεζίλογλου (καταγωγή από

Αρριανά Κομοτηνής) και βουλευτής Αδριανουπόλεως (το έχει

κάνει Σύνταγμα-Πατήσια), προσκεκλημένος 22 Ιουλίου από

τον Τούρκο Πρόξενο Θεσσαλονίκης, σε γεύμα Ιχτάρ. Έτσι στή-

νεται παγίδα και στην Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του χαρακτη-

ρίζει «την Θράκη ως κομένο χέρι της Τουρκίας». Αντίδραση καμία.

Κύριοι της Κυβερνήσεως προσέξτε την Θράκη πριν είναι πο-

λύ αργά. Ποιος έδωσε εντολή στην Κομοτηνή να μη γίνει η πα-

ρουσίαστη του δίτομου βιβλίου «Η ιστορία του Ελληνικού

Στρατού» του Δρ Παπαφλωράτου; Έγινε στην Στρατιωτική Λέ-

σχη Ξάνθης και Αλεξ/πολης 31/6-1/7 με πλήθος στρατιωτι-

κών. Στην Κομοτηνή φυσικά και έγινε Κυριακή πρωΐ στην αίθου-

σα Παπανικολάου. Ούτε ένας στρατιωτικός δεν συμμετείχε,

εκτός από τον ομιλητή Αντ/γο συμπαρουσιαστή του βιβλίου.

Τόση υποτέλεια! Προβληματισμός οφθαλμοφανής.

Η Θράκη κατήντησε στρατόπεδο λαθρομεταναστών, ωρο-

λογιακή βόμβα. Οι αστυνομικοί ολιγάριθμοι δεινοπαθούν: λη-

στείες, ναρκωτικά, κλοπές, λαθρεμπορία, ανασφάλεια πολι-

τών, Ελλάδα χωρίς σύνορα.

Ο Χριστιανικός πληθυσμός συρρικνούται. Δώστε προνόμια

στους θέλοντες να μεταδημοτεύσουν στους Νομούς Ροδό-

πης, Ξάνθης. Να απομακρύνετε τους έγκλιστους από την Σχο-

λή Αστυνομίας Κομοτηνής και τον Οκτώβριο να λειτουργήσει

ως Σχολή. Όχι στην πώληση των ακτών «περιβαλλοντικό πάρ-

κο Αν. Μακεδονία Θράκη» σε αλλόθρησκους και αλλοεθενείς.

Οι βλέψεις των Τούρκων γνωστές, των Βουλγάρων γράφονται

στο Βουλγαρικό Εθνικό Δόγμα.

Συνέλληνες αφυπνισθείτε. Οι Κυβερνώντας περί άλλων

τυρβάζουν. Το εθνικό θέμα περιθωριοποιείται στην ισοπέδω-

ση των πάντων. Ξεχνούν ότι είμαστε διαβάτες στην ζωή. Τι θα

παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Θα μας καταριούνται ως

ανίκανους να διαφυλάξουμε ότι μας παρέδωσαν οι προηγού-

μενοι με θυσία ζωής.

Ζητείται ένας Έλληνας στην Συνείδηση, ως άλλος Καποδί-

στριας. Να σώσει την Ελλάδα από το χείλος του γκρεμού. Πριν

είναι πολύ αργά.

Του

Κωνσταντίνου Δελλή

Υποπτεράρχου ε.α.

Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

Ζωγραφικός πίνακας που απεικονίζει συζήτηση γύρω

από φιλοσοφικά θέματα στη Γαλλία.

Ανοικτή Επιστολή προς τους Κυβερνώντας δια του τύπου
Της

Αιμιλίας Λαδοπούλου

Επιτίμου Προέδρου Κομοτηναίων Αθήνας

Αντ/δρου Εθνικής Ενώσεως Βορ. Ελλήνων

(Θρακών-Μακεδόνων-Ηπειρωτών) κ.ά.

Ζητείται ένας Έλληνας

στην Συνείδηση,

να σώσει την Ελλάδα...“

“
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� Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι

• ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ

(Υιός συναδέλφου ε.α.)
Δικηγόρος ΜΔΕ Νομικής Αθηνών

Υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού Δικαίου,

Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Ν. 3869/2010
Καρνεάδου 34-36 Αθήνα

Τηλ.: 210-8169645, Κιν.: 6936-538253

• KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος

Μεταπτυχιακό Νομικής Σχολής ΑΠΘ

(Υιός συναδέλφου Υπτχου ε.α.

Γ. Αθανασόπουλου)

«Βασίλης Διοματάρης & Συνεργάτες

Δικηγόροι»
Πλ. Αργεντινής Δημοκρατίας 4,

Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα

Τηλ.: 210-6450335, 210-6450336,

Κιν.: 6974-662523

e-mail: kwngathan@gmail.com

� Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΕ Σ

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

(Συνάδελφος ε.α.)

• Ασφάλειες αυτοκινήτων με ειδικό εκπτωτι-

κό τιμολόγιο για συναδέλφους.

Ενδεικτικά για ΙΧΕ 06 ίππων

110,00 € το εξάμηνο.

• Αξιόπιστες λύσεις σε ασφάλειες ζωής.

• Εξειδικευμένο Τμήμα σε θέματα

υπερχρέωσης πολιτών (Νόμος Κατσέλη)
Τηλ. 210-6432412, 

κιν. 6908-690009

Fax: 2117900013, 

www.life-net.gr

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ

Ασφαλιστικός & Επενδυτικός Σύμβουλος

Τηλ.: 210 9412496 - Κιν.: 6977083481

Ζωή & Υγεία - Εισόδημα - Κατοικία -

Αυτοκίνητο - Σκάφος - Άμεση Βοήθεια
Καλέστε με για δωρεάν ενημέρωση

� Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ο Ι

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

του Αστέριου 

(κόρη συναδέλφου ε.α.)
Συμβολαιογράφος Αθηνών

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

• Μεταβιβάσεις ακινήτων - 

Εταιρείες - Πληρεξούσια - 

Σύμφωνα Συμβίωσης 

- Αναγνωρίσεις τέκνων 

- Αποδοχές κληρονομίας - 

Διαθήκες - Λοιπές Πράξεις

Επικοινωνία:
Σόλωνος 100, Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 3615906, 

κιν. 694466261

e-mail:

eva_kotsopoulou@yahoo.com

� Ε Λ ΑΙ Ο Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Ι

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(Υιός συναδέλφου ε.α.)
Ιδομενέως 17 Περιστέρι

Τηλ.: 210-5726027, Κιν.: 6978-653321

� K O Υ Φ ΩΜ Α Τ Α

• Ν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αλουμίνια - PVC

- Θωρακισμένες πόρτες

- Μεσόπορες-Σίτες
Τηλ. 6946064589

� Σ Υ Ν ΤΗ Ρ Η ΣΕ Ι Σ  -

Υ Δ Ρ Α Υ Λ ΙΚ Α

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

(Υιός συναδέλφου Αξκού ε.α.)

Εγκαταστάσεις - Επισκευές -

Συντηρήσεις - Υδραυλικά 

-Φυσικό Αέριο

Δομοκού 3, Ίλιον

Κιν.: 6970-175978, 

οικία: 210-5022319

� Σ Υ Σ ΤΗ Μ Α ΤΑ

Α Σ Φ Α Λ ΕΙ Α Σ

• ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ

Συστήματα Ασφαλείας -

Αυτοματισμοί - Δίκτυα

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ.

ΧΩΡΩΝ

- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

(ΚΑΜΕΡΕΣ)-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ

Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό

Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.

Ζαννή 61, Πειραιάς 18537

Τηλ.: 210-4185780,

Κιν.: 6973-038304

e-mail: laoulakos@ymail.com

� Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α

• ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

(έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας, 

πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, βοηθή-

ματα θανάτου,μερίσματα κ.λπ.)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235

Τηλ. 210 6132022 Κιν. 6932065296

• Συνάδελφος ε.α. δραστηριοποιείται στον

τομέα των εναλλακτικών μορφών θέρμαν-

σης (ενεργειακά τζάκια-σόμπες-λέβητες ξύ-

λου ή πέλλετ-μετατροπές παραδοσιακών

τζακιών σε ενεργειακά).

Γιώργος, Υπεύθυνος καταστήματος ΕΣΤΙΑ,

οδός Λαμπράκη 478 και Σινώπης 2,

Κερατσίνι, Πειραιάς

τηλ. επικοιν.: 210-4015100 κιν. 6983503593

e-mail: keratsini@estianet.gr

� Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Α

• ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ (κόρη Αξκού ε.α.)

Πτυχιούχος Φιλόλογος Εθνικού

& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου και Λυκείου.

Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις

και ασκήσεις. Τιμές φιλικές.

Τηλ. 6979956041

� Π Ω ΛΗ Σ Ε ΙΣ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ το υπ’ αριθμ. 7 οικόπεδο

του Ο.Τ. 129 στον οικισμό του ΙΚΑΡΟΥ

στην Κάρυστο.

Πληροφορίες: Εμμ. Κύρκας

Τηλ.: 210-9930191, Κιν.: 6979-216855

� Ε Ν Ο Ι Κ ΙΑ Σ Ε ΙΣ

• ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΟΥΤΗ

Διαμερίσματα και STUDIO FLAT

δίπλα στην μαγευτική θάλασσα

του Μαρμαρίου Ευβοίας.

Τηλ.: 22240-31266 - Κιν.: 6972154583

• Ενοικιάζονται διαμερίσματα

49 τ.μ. & 52 τ.μ. στην τιμή 170 € και 200 €

αντίστοιχα, στα Κάτω Πατήσια, 100 μ. από το

σταθμό του τραίνου.

Πλήρως ανακαινισμένα

Τηλ.: 6977249415

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

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

�Μικρές Αγγελίες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

Καλαμαριά: Σμύρνης 34, τηλ. 2310431805

Νεάπολη: Νεοχωρίου 5, τηλ. 2310523112

κιν. 6937193505 & 6973235407

24ωρη εξυπηρέτηση

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

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

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

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ
Νευροχειρουργός

Επιστημονικός Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 6932944929

ΒΑΛΙΑ ΒΕΛΣΕΜΕ - ΔΑΜΗΛΑΚΗ
Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός

Τηλ.: 6937270637

Γιος και νύφη συναδέλφου

Δέχονται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Αλεξανδρουπόλεως 22, Αμπελόκηποι (όπισθεν Ιπποκράτειου)

Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 7775691,

Τηλέφωνο-Faχ: 210 7796162

«Τι γυρεύω εγώ

εδώ» είναι το νέο βιβλίο

της Μαρίας Παπαδάκη

(σύζυγος Υποπτεράρχου

ε.α. Γεωργίου Παπαδάκη),

που κυκλοφορεί από τις

εκδόσεις Φίλντισι. Η συγ-

γραφέας έμεινε κάποια

χρόνια στο Κίεβο της Ου-

κρανίας για λόγους οικο-

γενειακούς. Η προσαρμο-

γή της σε χώρα εντελώς

διαφορετικής κουλτού-

ρας και τρόπου ζωής, ήταν αρκετά δύσκολη αλλόα

είχε σαν αποτέλεσμα τη γέννηση αυτού του βιβλί-

ου.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε στα βιβλιοπωλεία ή

να το παραγγείλετε στο site των εκδόσεων «Φίλντι-

σι» στο παρακάτω link 

(τιμή βιβλίου 12,47 €, με δωρεάν αποστολή στο
εσωτερικό της χώρας, 

τηλ. Επικοινωνίας: 6983522788) 

http://www.filntisi.gr/Books/ti_gireuo.html
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παραρτηματα

Επίδειξη της 115 ΠΜ

Στις 26 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη, έγινε στην 133 ΣΜ, δι-

πλή επίδειξη Α/Φ F-16 της 115 ΠΜ, από την ομάδα αεροπο-

ρικών επιδείξεων μεμονωμένου Α/Φ F-16 DEMO TIM ΖΕΥΣ, με

Κυβερνήτες τους Ιπταμένους, Σγό (Ι) Γεώργιο Ανδρουλάκη και

Σγό (Ι) Σωτήριο Στράλη.

Ο κύριος Δκτής της 133 ΣΜ, Σμχος (Ι) Κων. Άγγος, για ακόμα

μια φορά εκδήλωσε την αγάπη και το σεβασμό του στο παράρ-

τημά μας και προσκάλεσε όσα μέλη μας επιθυμούσαν να πα-

ρευρεθούν στην παραπάνω επίδειξη, διαθέτοντας επιπλέον υπη-

ρεσιακό λεωφορείο (mini bus), για την μεταφορά μας από και προς

τη Μονάδα. Δέκα συνάδελφοι στάθηκαν τυχεροί να παρακολουθή-

σουν μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση από πλευράς Διοικητικής

Μέριμνας και μία απίστευτη σε μαγεία, δέος, υπερηφάνεια αερο-

πορική επίδειξη από τους παραπάνω Ιπταμένους της 115 ΠΜ.

Μόλις μπήκαμε στη Μονάδα, φάνηκε η άρτια οργάνωση από

πλευράς Διοικητικής Μέριμνας και οδηγηθήκαμε σε ειδικά δια-

μορφωμένο χώρο πλησίον του ΣΣΒ, για να παρακολουθήσωμε

την επίδειξη. Καντίνα κινητή, μας παρείχε ό,τι ζητήσαμε και το

πλήθος των επισκεπτών-μαθητών, φανέρωνε την αγάπη στην

Αεροπορία και κατ’ επέκταση στην Διοίκηση της Μονάδας.

Το υπόψη Α/Φ F-16, με σύμμορφες δεξαμενές, υπάκουε από-

λυτα στους χειρισμούς των Ιπταμένων κυβερνητών και προκα-

λούσε αισθήματα θαυμασμού και επιφωνημάτων από τους επι-

σκέπτες. Ιπτάμενος από την 115 ΠΜ, εξηγούσε από το μικρόφω-

νο κάθε ελιγμό και άσκηση των Α/Φ. Ελιγμοί με ακρίβεια φανέρω-

ναν την μεγάλη αξία από πτητικής άποψης και δύναμη των Α/Φ F-

16.

Συγχαρητήρια στον κύριο Διοικητή της 133 ΣΜ για την τέλεια

σε οργάνωση, εκτέλεση και ασφαλή αεροπορική επίδειξη, συγ-

χαρητήρια στους Ιπραμένους που συγκροτούν την ομάδα αε-

ροπορικών επιδείξεων Α/Φ F-16 και όλοι μας παρακαλέσαμε

τον Κύριο και Θεό μας, να τους προστατεύει, όπως και όλη την

Αεροπορία μας.

Δημοσιεύουμε φωτογραφίες από την εκδήλωση, ειδικά των

δύο (2) Ιπταμένων αισθανόμενοι τιμή και περηφάνεια για αυ-

τούς μα και για όλους τους Ιπταμένους μας.

Ο Πρόεδρος

Εμμ. Φρουδάκης

Σμχος ε.α.

Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα - Στηρίξτε την Ελληνική εργασία

20/7/14: Στη Θεία Λειτουργία για την εορτή του

Προφήτη Ηλία, προστάτη της 350 ΠΚΒ.

20/7/14: Στο Μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των

ψυχών των Υπερασπιστών, της ακεραιότητας της

Κύπρου μας, που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή

το 1974, από το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Σ. Θεσ/νίκης,σ

το Μητροπολιτικό Ναό του Γρηγορίου Παλαμά.

04/8/14: Στη Θεία Λειτουργία, για την εορτή Μετα-

μορφώσεως του Σωτήρος, προστάτη του 1ου ΚΕΠ.

05/9/14: Στην Ορκωμοσία των Νέων Σμηνίων

50ης Σειράς ΣΥΔ.

06/9/14: Στα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέν-

τρου της Ελληνικής Αστυνομίας στην 79η Δ.Ε.Θ.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Γιαπουντζίης

Σχμος ε.α.

Θεσσαλονίκη Xανιά

Ηράκλειο

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

Την 11η Ιουνίου 2014, ο Πρόεδρος και Μέλη του Παραρτή-

ματος, επισκεφθήκαμε το ΚΕΝΑΠ (ΝΜΙΟΤS) στο Μαράθι Χα-

νίων, όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την αποστολή

και το έργο του.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αντ. Ι. Καμπιανάκης

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Εθιμοτυπική επίσκεψη

ΠΟΙΗΣΗ

Το γράμμα

Γιέ μου,

θωρώ σε, πως είσαι Ίκα-

ρος,

ο χρόνος σου πολύτι-

μος,

μα, είμαι κι εγώ Μάνα,

στέλνε μου ένα άδειο

γράμμα.

Θα το γεμίζω με ευχές,

με της ψυχής τις προ-

σευχές,

να πάει στην Παναγιά το

τάμα.

Θωρώντας σε περή-

φανη,

εγώ του Ικάρου η Μάνα,

ένα μονάχα σου ζητώ,

στέλνε μου ένα άδειο

γράμμα.

Ελένη Σαργένη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
Σαν σε κοιτώ στέκω ορθός,

κι ένα ρίγος με πιάνει.

Άγιες σκέψεις έρχονται καθώς

η θωριά σου στην καρδιά μου

φθάνει.

Πώς αλαφραίνει η καρδιά!

Θέλει ψηλά να πετάξει!

Σαν ανεμίζεις, νέοι, γέροι και

παιδιά,

τον ήχο σου προσμένουν να

διατάξει.

Εμπρός! Αέρα-Αέρα! Λευτεριά!

Μπροστά εσύ μας δίνεις την

ελπίδα.

Εμπρός! Με τόλμη και παλλη-

καριά,

της περηφάνειας μας είσαι η

ασπίδα.

Αμσχος (ΤΜΑ) ε.α.

Δημήτριος Μουσελίμης

Αμάρυνθος

Κάνω μια Επανάσταση

μ’ ένα δικό μου τρόπο

προβάλλω την Πατρίδα μου

τον πιο ωραίο τόπο,

με μια πένα χωρίς τανκς

κι ούτε είμαι ένας Μαρξ,

αλλά ένα Ελληνόπουλο

της Λεβεντογέννας Μάνης

-Ταιναριώτης,

που γράφω ‘γω τους στίχους μου

πάντοτε σαν Πατριώτης

και για κάθε Πατριώτη,

πάλι εγώ στις ρίζες τους

να τους επαναφέρω,

γιατί, για την Πατρίδα μου

αυτό είναι, συμφέρον,

να δω, θα τους καταφέρω

να’ρθουν σ’ αυτό το μέρος.

Γεώργιος

Κων. Θωμάκος

Κύριοι της Πολιτικής Εξουσίας.

Αναλογισθείτε την Ευθύνη σας για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Έθνους μας.

Οι μάχες κερδίζονται με τα ΟΧΙ! Την ΤΡΟΙΚΑ δεν την έφερε ο Λαός! ΕΣΕΙΣ ΤΗ ΦΕΡΑΤΕ!!
Εκ της ΕΑΑΑ

Έμμετρη Σάτιρα
Κάνω μια επανάσταση

Συγχαρητήρια στην «Ηχώ των Αιθέρων»

για τη δημοσίευση... Ελβετικών κειμέ-

νων.

Σχήμα λόγου το «μίσος» που εκφράζει η

Ελβετίδα

για την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία.

Συγχαρητήρια και στον Ανώνυμο Ανι-

χνευτή,

που, μέσ’ από της Ελβετίδας τη λεκτική

τεχνική,

μας ταξίδεψε στη χρυσή εκείνη εποχή,

που ίσως και χαιρέκακα να βλέπουν άλ-

λοι λαοί.

Σπάνια, μας διαβεβαιώνει η Ελβετίδα,

θα βρεθεί κάτι στη σημερινή δεοντολο-

γία,

που να μην έχει ρίζα αρχαιοελληνική,

σε φιλοσοφικά επεξεργασμένη μορφή.

Οξύμορα, έξυπνα και εξόχως ευρηματι-

κά,

η φίλη μας διθυραμβικά την Πατρίδα

μας τιμά.

Θαυμάζει την εφαρμοσμένη φιλοσοφι-

κή σκέψη,

τοποθετώντας την σε πρωτοποριακή

θέση.

Ελκύει και κεντρίζει την προσοχή του...

Πλανήτη,

τονίζοντας πως το σήμερα στους Έλ-

ληνες οφείλει.

Βλέπει παντού Ελληνική γλωσσική κυ-

ριαρχία,

με ρίζες ή λέξεις σ’ επιστημονικά βι-

βλία.

Κάθε Έλληνας ιδιαίτερα την ευχαρι-

στεί,

γιατί, μεσ’ από το «μίσος», αναβλύζει τι-

μή.

Πολιτιστικά-τουριστικά πολύ μας ωφε-

λεί.

Προτείνω την ευρύτερη μελλοντικά

προβολή.

Γεώργιος Αθ. Καμποσιώρας
Σμήναρχος ε.α.

«Αρχαιοελληνικά...»
(Ηχώ των Αιθέρων, φυλ. 521)
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Οι Αξίες Επιβραβεύονται

¨Αλωτά γίγνετ’ επιμέλεια και πόνω άπαντα

Μένανδρος

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ είναι εμφανώς υπερήφανο και

συγκινημένο διότι ο Σγός (ΤΥΕ) ε.α. Στυλιανός Κυρια-

κάκης εγαλούχησε τρία ευγενή και τρισάξια βλαστά-

ρια,τα οποία στις πανελλήνιες εξετάσεις πέτυχαν

αξιοζήλευτες επιδόσεις στη Σχολή Αξιωματικών Σω-

μάτων (ΣΑΣ):

Ο Μιχάλης αποφοίτησε ανθυπολοχαγός στρατο-

λογικού/νομικού το 2013.

Ο Κωνσταντίνος πέτυχε 1ος στη οδοντιατρική το

2014 και ο δίδυμος Βαγγέλης πέτυχε 4ος στο οικονο-

μικό το 2014.

Θερμά συγχαρητήρια και στα τρία παλληκάρια και

στους πανευτυχείς γονείς τους.

Καλή σταδιοδρομία.

Εκ της ΕΑΑΑ

κοινωνικά

• Ασμχος (ΤΥΤ) Δημήτριος Βούσουρας 

Γεννήθηκε το 1936 στο Χρισσό Φωκίδος. Εισήλθε

στην Αεροπορία το 1955 (7η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-

στρατεύθηκε το 1985.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. Η κη-

δεία του έγινε στις 21-7-2014 στο Νεκροταφείο

Ζωγράφου.

• Σμχος (Ι) Παναγιώτης Γαλάνης

Γεννήθηκε το 1933 στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (13η σειρά

ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε το 1979.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης και

ενός γιου. Η κηδεία του έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου

2014 στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου.

• Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Θανόπουλος

Γεννήθηκε το 1956 στα Γραικά Ηλείας. 

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1975 (51 σειρά Ικά-

ρων) και αποστρατεύθηκε το 2008.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και

μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 28-7-2014

στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στη Λάρισα.

• Ασμχος (Ι) Ιωάννης Καμπουράκης

Γεννήθηκε το 1937 στο Ρέθυμνο. Εισήλθε στην

Αεροπορία το 1957 (31η σειρά Ικάρων) Ήταν

παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και 2 θυγατέ-

ρων. Η κηδεία του έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2014

στο Νεκροταφείο Χολαργού.

• Ασμχος (ΤΥΤ) Γεώργιος Κασαπίδης

Γεννήθηκε το 1931 στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1950 (2η σειρά ΣΤΥΑ)

και αποστρατεύθηκε το 1980.

Ήταν έγγαμος. Η κηδεία του έγινε στις 18 Αυ-

γούστου 2014 στο Νεκροταφείο Αναστάσεως

του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη.

• Ταξχος (Ε) Γεώργιος Λεκάτου

Γεννήθηκε το 1932 στο Καρλόβασι Σάμου. Εισήλ-

θε στην Αεροπορία το 1954 (με διαγωνισμό) και

αποστρατεύθηκε το 1982.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και

μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 19-7-2014

στο Νεκροταφείο Βύρωνα.

• Επγός (ΤΥΗ) Ιωάννης Ματσάκος

Γεννήθηκε το 1941 στο Δαμακίνι Πατρών. Εισήλ-

θε στην Αεροπορία το 1959 (11η σειρά ΣΤΥΑ)  και

αποστρατεύθηκε το 1986.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων.

Η κηδεία του έγινε στις 30 Αυγούστου 2014 στη

γενέτειρα του.

• Ασμχος (ΔΕΙ) Βασίλειος Μητρόπουλος

Γεννήθηκε το 1916 στη Κλειτωρία Καλαβρύτων.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1936 (2ο τμήμα Υπα-

ξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας που το 1944

απετέλεσε τη 12η σειρά Ικάρων) και αποστρα-

τεύθηκε το 1973.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και

μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 12 Ιουλίου

2014 στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου.

• Επγός (ΤΥΕ) Ιωάννης Παπαγεωργίου

Γεννήθηκε το 1936 στο Μόδιο Φθιώτιδας. Εισήλ-

θε στην Αεροπορία το 1955 (7η σειρά ΣΤΥΑ) και

αποστρατεύθηκε το 1981.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και

μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 30 Αυγούστου

2014 στο Νεκροταφείο Γλυφάδας.

• Επγός (ΤΥΜ) Ανδρέας Ράλλης

Γεννήθηκε το 1935 στο Κοκκόνι Κορινθίας. Εισήλ-

θε στην Αεροπορία το 1955 (7η σειρά ΣΤΥΑ) και

αποστρατεύθηκε το 1981. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου. 

Απεβίωσε το Μάρτιο 2013.

• Σμχος (ΤΥΜ) Ιωάννης Στεργιούλης

Γεννήθηκε το 1954 στη Χάλκη. Εισήλθε στην Αε-

ροπορία το 1973 (25η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρα-

τεύθηκε το 2008.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και

μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 12 Αυγού-

στου 2014 στο Νέο Νεκροταφείο Λάρισας.

• Ταξχος (Ι) Κωνσταντίνος Στρωματιάς

Γεννήθηκε το 1935 στη Μεσοποταμία Φθιώτιδας.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 

(29η σειρά Ικάρων) και αποστρατεύθηκε το 1979.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και

μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 12 Αυγού-

στου 2014 στο Νεκροταφείο Παπάγου.

• Σμχος (ΤΥΑ) Ιωάννης Τότλης 

Γεννήθηκε το 1945 στη Φλαμουριά  Έδεσσας. 

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1965 (17η σειρά

ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 2000.

Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε στις 14

Ιουλίου 2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη

Σκοτίνα και η ταφή στο παρακείμενο Νεκροτα-

φείο.

• Ταξχος (ΜΗΧ) Δημήτριος Τσαμπαλίκας

Γεννήθηκε το 1937 στα Ιωάννινα. Εισήλθε στην

Αεροπορία το 1956 (8η σειρά ΣΜΑ) και αποστρα-

τεύθηκε το 1982.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών 

και μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 

5 Αυγούστου 2014 στο Νεκροταφείο Βύρωνα.

• Ταξχος (ΔΕΙ) Σπυρίδων Φιλιππόπουλος

Γεννήθηκε το 1938 στο Γυμνό Αργολίδος. 

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957 (31η σειρά

Ικάρων) και αποστρατεύθηκε το 1985. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας 

ενός αγοριού. 

Η κηδεία του έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2014

στη γενέτειρά του. 

• Ανθγός (ΤΜΑ) Ευστάθιος Χατζηλιάδης

Γεννήθηκε το 1938 στο Κοκκινόχωμα Καβάλας.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957 (ανακατάταξη)

και αποστρατεύθηκε το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου και

μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 24 Ιουλίου

2014 στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

• Επγός (ΤΥΜ) Κωνσταντίνος Ψυχογιός

Γεννήθηκε το 1952 στις Κονίστρες Ευβοίας. Ει-

σήλθε στην Αεροπορία το 1970 (22η σειρά ΣΤΥΑ)

και αποστρατεύθηκε το 1993.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας θυγατέρας.

Η κηδεία του έγινε στις 19 Αυγούστου 2014 στη

γενέτειρα του.

• Σγός ε.ε. Αντώνιος Μπετεινάκης

Γεννήθηκε το 1968 στο Ηράκλειο. 

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1986 (38η σειρά

ΣΤΥΑ).

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού 

και δύο κοριτσιών. 

Η κηδεία του έγινε στις 06 Σεπτεμβρίου 

στις Άνω Αρχάνες του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. 

• Υπγός ε.ε Γεώργιος Τριάντης

Γεννήθηκε το 1969 στη Πάτρα.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1988 (40η σειρά

ΣΤΥΑ). 

Η κηδεία του έγινε στις 22 Αυγούστου 2014 στα

Λούσικα Αχαΐας. 

Η ΕΑΑΑ εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που

σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας

και στους οικείους στους την εξ ύψους παρηγο-

ριά.
Την 29 Ιουλίου του 2014,

(α) στην ομάδα ιατρών των

εκτάκτων περιστατικών υγείας

του 251 ΓΝΑ, για την άμεση αντι-

μετώπιση και έγκαιρη διάγνωση

του περιστατικού του Νικολάου

Σαργένη, Ταξιάρχου ε.α. και κα-

θηγητού Μαθηματικών και Πλη-

ροφορικής.

(β) στην ομάδα ιατρών της

πνευμολογικής κλινικής, καθώς

και σε όλο ανεξαιρέτως το νοση-

λευτικό προσωπικό.

Όλοι, υπερβάλλοντες εαυ-

τούς και τιμώντες το ιερό λει-

τούργημα στο οποίο ετάχθησαν,

με την αμεσότητα και την καταλ-

ληλότητα της θεραπευτικής

αγωγής, μας πρόσφεραν την χα-

ρά της επιστροφής στο σπίτι μας.

Τους ευχαριστούμε.

Νικόλαος και

Ελένη Σαργένη

Επικήδειοι λόγοι

Τελευταίος χαιρετισμός

στον  υποπτέραρχο Γεώργιο Χαντζή

Την 8η Αυγούστου, σε μια σεμνή τελετή στη Θεσσαλονίκη, αποχαιρετί-

σαμε τον υποπτέραρχο Γεώργιο Χαντζή στην τελευταία του κατοικία, με

την τιμητική παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επειδή έχω ζήσει από κοντά τη σταδιοδρομία και το έργο του, θα ήθελα να

καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία για την προσφορά του στην αερο-

πορία και το ιατρικό λειτούργημα, που πιστεύω ότι δεν είναι ευρύτερα γνω-

στή σε όσους δεν τον έζησαν από κοντά, γιατί πάντα λειτουργούσε σεμνά.

Ξεκίνησε περί το 1965, ύστερα από μετεκπαίδευση στον τομέα της αναι-

σθησιολογίας στη Δανία, όταν το ΓΝΑ λειτουργούσε στην Κυψέλη με αναι-

σθησιολογικό τμήμα υποτυπώδες. Εργάσθηκε για την ανάπτυξη του

τμήματος, παρακολουθώντας  με επιμέλεια τις διεθνείς εξελίξεις στον

τομέα του, με κορυφαίο γεγονός  την ενεργό συμμετοχή του στις μελέτες

για την κατασκευή του νέου ΓΝΑ.

Η φήμη του ξεπέρασε το όρια της αεροπορίας και η αναισθησιολογική

εταιρεία κατ’ επανάληψη τον τίμησε με τιμητικές διακρίσεις. Ανήκει στους

πρωτεργάτες για τη θεραπεία  του πόνου στην Ελλάδα με σημαντική δρα-

στηριοποίηση στην ανακούφιση ασθενών από τον πόνο και τη δημιουργία

του αντίστοιχου τμήματος στο ΓΝΑ.

Η σταδιοδρομία του στην αεροπορία ολοκληρώθηκε με την αποστρατεία

του το 1987, αφού απέκτησε τα ανώτατα αξιώματα για τον κλάδο του,

όμως  συνέχισε να υπηρετεί την ιατρική με αφοσίωση μέχρι τα τελευταία

χρόνια της ζωής του.  Εργάσθηκε κυρίως στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Δε

μπορώ να μην αναφέρω τη φήμη που απέκτησε εκεί, αφού οι συνεργάτες

του μιλούν πάντα με πολύ θερμά λόγια για την προσφορά του.

Γιώργο μου, καλό σου ταξίδι.  Ας είναι αιωνία η μνήμη σου.

Παντελής Βαφειάδης

Υποπτέραρχος 

Δεν είναι πια μαζί μας

Στη σύζυγο μου

Αναστασία (Νταίζη) Μπαμπά
Στις 10-7-2014, έφυγε απ’ τη ζωή η σύζυγός μου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΤΑΙΖΗ)

ΜΠΑΜΠΑ.

Υπήρξε μία άψογη σύζυγος και εξαίρετη μητέρα και γιαγιά.

Καλό σου ταξίδι λατρευτή μου αγάπη και σε ευχαριστώ για όλα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΜΠΑΣ

Επγος ε.α.

Επικήδειος στον φίλο μου

Σπύρο Φιλιππόπουλο
Αγαπητέ φίλε Σπύρο,

Συγκλονισμένος όπως και όλοι οι φίλοι, γνωστοί και συγγενείς από τον

ξαφνικό θάνατό σου που κανείς δεν περίμενε, σου απευθύνω τον τελευταίο

χαιρετισμό. Θα θυμόμαστε πάντοτε τις ωραίες και χαρούμενες στιγμές που

περάσαμε τόσα χρόνια παρέα, τα ωραία 3ήμερα στο Γυμνό που τόσο αγα-

πούσες και θα σε δεχθεί στην αγκαλιά του.

Όσον αφορά την σταδιοδρομία σου στην αεροπορία, διέπρεψες σε όλες

τις θέσεις που τοποθετήθηκες και έχεις αφήσει άριστες εντυπώσεις στους

συναδέλφους που όλοι σε αγαπούσαν και κανείς δεν βρέθηκε να πει ένα κα-

κό λόγο για σένα.

Επίσης, στην ιδιωτική σου ζωή, με ό,τι ασχολήθηκες το έφερες εις πέρας

με τον καλύτερο τρόπο.

Έφτιαξες μια υπέροχη οικογένεια με την αγαπημένη σου σύντροφο Τού-

λα, τον μοναχογιό σου Στέλιο, τη νυφούλα σου Εύη και τα 4 (τέσσερα) αξια-

γάπητα εγγόνια σου.

Εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα της Γης που λάτρεψες. Εύχομαι στην Οι-

κογένειά σου καλό κουράγιο και δύναμη να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες

αυτές στιγμές.

Αιωνία σου η μνήμη

Καλό ταξίδι Σπύρο

Τζάκος Θωμάς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Oφείλουμε και εκφράζουμε ένα θερμότατο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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Η γωνιά του Πνευματικού Κεντρου
«Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος

Ιστορική Διαδρομή 1986-2013
Του Υπτχου ε.α. Παναγιώτη Παπαδάκη

Πηγή πολύτιμων στοιχεί-

ων από «πρώτο χέρι»

για σημερινούς και μελλον-

τικούς ιστοριογράφους,

αποτελεί το εκδοθέν πόνη-

μα του Α’ Αντιπροέδρου

της Αεροπορικής Ακαδη-

μίας Ελλάδος (ΑΑΚΕ),

Υπτχου ε.α. κ. Παναγιώτη

Παπαδάκη με τίτλο «Αερο-

πορική Ακαδημία Ελλά-

δος, Ιστορική διαδρομή

1986-2013», από τις εκδό-

σεις «PROFORMA Ψηφια-

κές Εκδόσεις».

Στις 218 σελίδες της καλαίσθητης έκδο-

σης, ο Συγγραφέας Υποπτέραρχος κ. Πα-

ναγιώτης Παπαδάκης, ο οποίος σημειωτέ-

ον έχει συγγράψει ακόμη πέντε βιβλία, κα-

ταγράφει την πολυπρισματική ιστορική και

πετυχημένη πορεία της Α.ΑΚ.Ε. στο χρόνο,

από ιδρύσεώς της το 1985 και τέλος του

2013.

«Ιστορική πηγή» στο σύνολό της μπορεί

να χαρακτηριστεί το εκδοθέν πόνημα, το

οποίο χωρίζεται σε 4 ενότητες η κάθε μία

με δική της θεματολογία, έτσι που να το

καθιστά τόσο στον αναγνώστη, όσο και στον

μελλοντικό ερευνητή, μη πληκτικό στην

ανάγνωσή του, εύκολη, «εύπεπτη», κατα-

νοητή και κατατοπιστική την παράθεση των

γεγονότων και δράσεων της ΑΑΚΕ τόσο σε

Αεροπορικό επίπεδο (διάδοση της Αεροπο-

ρικής Ιδέας), όσο και σε Εθνικό.

‘Ολα δοσμένα και καταγεγραμμένα απ’

ευθείας από ένα ιδρυτικό μέλος της ΑΑΚΕ,

το οποίο διαδραμάτισε και συνέβαλε

ενεργά τα μέγιστα στην ίδρυση και επιτυ-

χή πορεία της από ιδρύσεώς της μέχρι και

σήμερα, βασισμένα σε αυθεντικά γεγονό-

τα, όπως τα έζησε ο ίδιος ως Μέλος του

Δ.Σ. και τα τελευταία 10 χρόνια ως Α’ Αντι-

πρόεδρος αυτής.

Η συγγραφή ιστορικών βιβλίων, είναι γε-

γονός πως είναι μία δύσκολη, χρονοβόρα

και επίπονη εργασία, στην οποία ο συγ-

γραφέας καλείται να καταγράψει και να

αναφέρει γεγονότα, δράσεις και συμβάν-

τα βασισμένα σε αποδεικτικά στοιχεία,

όπως είναι διάφορα έγγραφα

(ντοκουμέντα), φωτογραφίες,

διασταυρώσεις στοιχείων

κ.λπ., ώστε το σύγγραμμά του

να είναι αξιόπιστο και το κυριό-

τερο εύληπτο και ευχάριστο

στην ανάγνωση. Και εδώ ο

συγγραφέας κ. Παπαδάκης, κα-

ταφέρνει θαυμάσια να κατευ-

θύνει τον μελετητή στο «πέρα-

σμα» από μια ενότητα στην άλ-

λη.

Ο αναγνώστης-μελετητής,

από την α’ ενότητα «Βιογραφίες

και πρόλογοι», χωρίς να το αντι-

ληφτεί μεταφέρεται στη β’

«Ιστορία και σκοποί» και από εκεί στα «Διοι-

κητικά Συμβούλια» που κατά καιρούς διοί-

κησαν την ΑΑΚΕ και τέλος στο «Φωτογρα-

φικό οδοιπορικό» όπου ο αναγνώστης εν-

τυπωσιάζεται από τις προσωπικότητας

που ανακηρύχτηκαν ως μέλη της στα 27

χρόνια ζωής της και ανήκουν στο χώρο της

Πολεμικής Αεροπορίας, της Εκκλησίας, της

Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής κοινότη-

τας, της Πολιτικής, της Ιατρικής, της Λογοτε-

χνίας και άλλων δραστηριοτήτων της πατρί-

δας μας που κοινό τους σημείο είναι, η αγά-

πη τους για την Αεροπορία και τη διάδοση

του αεροπορικού πνεύματος και ιδέας.

Αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή του την

πρωτοβουλία ολοκληρωμένης προσπά-

θειας, στον Α’ Αντιπρόεδρο της ΑΑΚΕ

Υπτχο ε.α. κ. Παναγιώτη Παπαδάκη, ο

οποίος αψήφησε χρόνο, κόπο, ξενύχτια

και ό,τι άλλο επίπονο χρειάζεται ένας συγ-

γραφέας, προκειμένου να φτάσει νικητής

πλέον στην ολοκλήρωση της συγγραφής και

έκδοσης ενός τέτοιου είδους ιστορικού πο-

νήματος.

Για όποιον συνάδελφο θα ήθελε να απο-

κτήσει την ιστορική αυτή έκδοση, θα πρέ-

πει να απευθύνεται στον συγγραφέα κ.

Παναγιώτη Παπαδάκη, τηλ. 6948209972 ή

στις εκδόσεις «PROFORMA» τηλ.

6974041100.

Σμχος ε.α. Ηλίας Γ. Σβάρνας

Υπεύθυνος Πνευματικού Κέντρου ΕΑΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
Ν. Π. Δ. Δ.

Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού

Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – 

FAX: 210 33 10 429

Αριθ.πρωτ. 172                             Ημερ.: 12-08-2014

ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 

κο Χ. Σταϊκούρα

ΚΟΙΝ: ΥΕΘΑ κο Δ. Αβραμόπουλο

Υπουργό Οικονομικών κο Γ. Χαρδούβελη

ΑΝΥΕΘΑ κα Φ.Γεννηματά

ΥΦΕΘΑ κο Ι. Λαμπρόπουλο

Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο

Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ.

Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.

Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε. Τουρνά Π.Α.

ΘΕΜΑ : Αποφάσεις ΣτΕ 

ΣΧΕΤ :  α.-Εγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276

από 24-06-2014

β.-Εγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014

γ.-Εγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014

1.-Κατά την συνάντηση που είχε το Συντονιστικό Συμβούλιο

των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών μαζί σας την

01-07-2014 μας βεβαιώσατε οτι η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει

τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ και οτι σε σύντομο

χρονικό διάστημα θα συναντιόμαστε εκ νέου για να μας γνω-

ρίσετε τον τρόπο που θα εγένετο αυτό. Παρόμοιες διαβεβαι-

ώσεις είχαμε και από πολλά Κυβερνητικά Στελέχη και

βουλευτές.

2.-Εκτοτε έχουν παρέλθει σαράντα ημέρες , χωρίς να μας

γνωσθεί οτιδήποτε. Αντ αυτού έχουμε πληροφορηθεί οτι με

οδηγίες του ΥΠ.ΟΙΚ. εκπονείται νέο μισθολόγιο για τα Στελέχη

των Ε.Δ. και των Σ.Α.

3.-Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο

των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (120.000

Μέλη ) διαφωνούν πλήρως με την ενδεχόμενη εφαρμογή

νέου μισθολογίου πριν την αποκατάσταση των μισθών και

των συντάξεων στο επίπεδο της 31-07-2012, γιατί η όποια

τέτοια ενέργεια στην ουσία θα ακυρώσει τις Αποφάσεις της

Ολομέλειας του ΣτΕ και θα δημιουργήσει πρόβλημα με τα

αναδρομικά.

4.-Απαιτούμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την εφαρ-

μογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και ειδικά της

υπ.αριθ. 2192/2014 κατά το πρότυπο των Δικαστικών Λει-

τουργών . Μία τέτοια ρύθμιση θα επιβαρύνει τον προυπολο-

γισμό του 2014 , για τους εν ενεργεία και αποστράτους , μόνο

κατά 50 εκατ.Ε , δεδομένου οτι υπολείπονται ολίγοι μόνο

μήνες , ενώ θα έχει δημοσιονομικό κόστος 140 εκατ.Ε τον

χρόνο. 

5.-Η αίσθηση που επικρατεί στους Αποστράτους  είναι οτι

η Κυβέρνηση μας εμπαίζει καθησυχάζοντάς μας  οτι θα απο-

καταστήσει τους μισθούς και τις συντάξεις και από την άλλη

πλευρά προωθεί νέο μισθολόγιο που θα επιφέρει περικοπές

στα δικαιούμενα εκ των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ.

6.-Οι Απόστρατοι ευρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση

μετά την εκ νέου περικοπή των συντάξεων , λόγω αύξησης

της παρακράτησης του φόρου και της λαίλαπας φόρων που

καλούνται να πληρώσουν και οι αντιδράσεις τους θα είναι

ανάλογες , γιατί τώρα παλεύουν για την επιβίωσή τους.

7.-Σας καλούμε να προβείτε στην άμεση νομοθετική ρύθ-

μιση , όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 4 . Σε

ενάντια περίπτωση σας καθιστούμε υπέυθυνο για τις έντονες

αντιδράσεις των Αποστράτων , που πλέον θα έχουν πιο ορ-

γανωμένη μορφή. 

Το Συντονιστικό Συμβούλιο

Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΝ και 

Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.

Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

«Η ωραιότερη πόλη του κόσμου!»
Της Αθηνάς Ντάσιου-Γιάννου

ΗΑθηνά Ντάσιου-Γιάννου

δεν είναι ένα τυχαίο πρό-

σωπο. Η πολυγραφότατη δι-

δασκάλισσα έχει εκδώσει

πάνω από 25 βιβλία εκπαι-

δευτικού περιεχομένου,

γραμμένα με έναν πρωτότυ-

πο και ωραίο τρόπο ώστε να

γίνονται εύληπτα και ευχά-

ριστα στα παιδιά της προ-

σχολικής ηλικίας αλλά και

της σχολικής. Έχει μετα-

φράσει 16 παιδικά βιβλία

ξένων λογοτεχνών, παράλ-

ληλα δε υπήρξε για χρόνια ραδιοφωνικός

παραγωγός εκπομπών στον ραδιοφωνικό

σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος (89,5

FM).

Σύζυγος του συναδέλφου Ταξ/χου ε.α.

Π.Α. κ. Γεωργίου Γιάννου, καταπιάνεται χρό-

νια με την συγγραφή βιβλίων για παιδιά και

μεταφέρει στις σελίδες τους ιστορικά γεγο-

νότα της πατρίδας μας, θρησκευτικά γεγονό-

τα με έναν όπως προανέφερα, ευχάριστο

τρόπο και γίνεται εύκολα κατανοητό, διδα-

κτικό και γνώση στην τρυφερή παιδική ηλικία

των ελληνόπουλων. Έτσι κατανοούν και μέ-

νει χαραγμένη στη μνήμη τους η ένδοξη

ιστορία της πατρίδας μας και ιστορικά γεγο-

νότα δοσμένα με γραφή υπό τύπου παραμυ-

θιού.

Τελευταία έκδοση, το υπέροχο βιβλίο με

τίτλο «Η ωραιότερη πόλη του κόσμου!» στο

οποίο αναφέρεται στην χιλιο-τραγουδισμέ-

νη Πόλη, τη Βασιλεύουσα των πόλεων, την

πρωτεύουσα του Ελληνισμού, την Κωνσταν-

τινούπολη.

Η Αθηνά με την εμπειρία της σε ό,τι έχει

σχέση με την παιδική ψυχολογία, «περνά»

στο παιδικό μυαλουδάκι το μεγαλείο της Βυ-

ζαντινής Αυτοκρατορίας, συγχρόνως δε, πα-

ρέχει και συνδράμει έντεχνα, την εκπαιδευτι-

κή αποστολή του βιβλίου με σταυρόλεξα,

παζλ, λογοπαίγνια αλλά και ποιήματα που

γράφτηκαν για την Πόλη από τους ποιητές Ι.

Πολέμη, Κ. Καρυωτάκη και Γ. Δροσίνη. Ο εμ-

πλουτισμός δε με φωτογραφίες από την Πό-

λη και η πλούσια σε θαυμάσια σκιτσαρισμένα

στιγμιότυπα από την ιστορία της, από τον αρ-

χαιολόγο του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτο-

δίδακτου ζωγράφου Σταμάτη Μπονά-

τσου, ωθούν το παιδί μόνο του να

ανακαλύψει την «Ωραιότερη Πόλη

του Κόσμου».

Γεγονότα όπως η ζωή των κα-

τοίκων της Βασιλεύουσας, η ορ-

θόδοξη πίστη στην καθημερινό-

τητα, οι νικηφόροι πόλεμοι του

Βυζαντινού στρατού κατά των

ποικίλων εχθρών που περιέβα-

λαν την αυτοκρατορία, η άλωση

της Πόλης και πολλά άλλα, περι-

γράφονται στο εξαίρετο και θαυ-

μάσιο παιδικό βιβλίο της παιδαγω-

γού συγγραφέως.

Η πένα της Αθηνάς Ντάσιου, ξέρει τον τρό-

πο να καθοδηγήσει το παιδί στην εμπέδωση

των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα

στην πάνω από 1000 χρόνια θρυλική πρω-

τεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και

της Ορθοδοξίας. Δημιουργεί δε στο παιδί, ο

τρόπος γραφής του, μία ανίκητη επιθυμία να

φτάσει στο τέλος του, διαβάζοντάς το και ξα-

ναδιαβάζοντάς το.

Για όποιον συνάδελφο θα ήθελε να το

αποκτήσει για τα παιδιά του ή τα εγγόνια του,

μπορεί να απευθυνθεί στη συγγραφέα και

εκδότρια κ. Αθηνά Ντάσιου στο τηλ. 210

2639553.

Σμχος ε.α. Ηλίας Γ. Σβάρνας

Υπεύθυνος Πνευματικού Κέντρου ΕΑΑΑ

Οι συνδρομητές του

περιοδικού αποτελούν

την μοναδική πηγή

χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς

αυτού και συνεπώς το

μοναδικό τρόπο υπο-

στήριξης και διατήρησης

αυτού.

Η ετήσια συνδρομή

(για τρία τεύχη) ανέρ-

χεται στα 3,51 ευρώ,

με επιπλέον επιβάρυνση για κατ’ οίκον απο-

στολή μέσω ΕΛΤΑ.

Περιοδικό

«Αεροπορική Επιθεώρηση»
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• 6 Σεπτεμβρίου 1931: Ιδρύεται η «Σχολή Αεροπορίας» με έδρα το Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ. Με

την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, η Σχολή μετεγκαταστάθηκε στο ΑΡΓΟΣ και

στη συνέχεια στη ΝΕΑ ΡΟΔΕΣΙΑ, όπου λειτούργησε μέχρι το 1946. Το Μάρτιο του 1947

επανήλθε στη ΔΕΚΕΛΕΙΑ όπου και συνεχίζει μέχρι και σήμερα, στις νέες της σύγχρο-

νες εγκαταστάσεις, που ανηγέρθησαν μετά το σεισμό της 7ης Σεπτ. του 1999.

• 26 Σεπτεμβρίου 1939: Με τον Α.Ν. 1988/39, ιδρύεται το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Βασιλι-

κής Αεροπορίας, με έδρα την Αθήνα και σκοπό «την οικονομική ενίσχυση των ασφα-

λισμένων και μερισματούχων με τη χορήγηση διαφόρων παροχών και προσφοράς

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας».

• 21 Σεπτεμβρίου 1939: Στην Αεροπορική βάση Ελευσίνας, προσγειώνονται τα δύο

πρώτα αεριωθούμενα Αερ/φη τύπου Τ-33Α SILVERSTAR με S.N. 50434 και 50435. Αρ-

γότερα, η Π.Α. παρέλαβε και Αφη Καναδικής κατασκευής τύπου Τ-33 ΜΚ-

3. Αποσύρθηκαν από την ενεργό υπηρεσία την 19 Ιαν. του 2000 μετά από 52!! χρόνια

σημαντικότατης προσφοράς στην Π.Α.

• Σεπτέμβριος 1975: Παραλαμβάνονται τα πρώτα μεταφορικά αερ/φη τύπου C-130H

HERCULES και εντάσσονται στην 356 ΜΤΜ.

• 2 Σεπτεμβρίου 1966: Αποσύρονται τα Αφη HU-19B ALBATROS της 353 μνα. Στα

Αρ/φη αυτά, χρησιμοποιήθηκαν μικτά πληρώματα από την Π.Α. και από το Π.Ν. (Αφη

ναυτικής συνεργασίας).

• 28 Οκτωβρίου 1940: Η έναρξη του πολέμου, βρήκε την Αεροπορία μας με την εξής

δύναμη εν ενεργεία και ετοιμοπολέμων Αφών:

- Αεροπ. Διώξεως: Τρεις Μοίρες με 24 Αφη τύπου PZL, πολωνικής κατασκευής και μία

Μοίρα με 9 Άφη τύπου BLOCK.

- Αεροπορία Βομβαρδισμού: Τρεις Μοίρες με Αερ/φη τύπου POTTEZ. 11 Αερ/φη τύ-

που BLENHEIM και 10 Αφη τύπου BATLE.

- Αεροπορία στρατ. συνεργασίας - παρατηρήσεως: Μία Μοίρα με 16 Αερ/φη τύπου

HENSCHEL.

Σύνολο 78 Αφη μάχης και μικρό αριθμό Αφών δεύτερης γραμμής.

• 30 Οκτωβρίου 1940: Σε αερομαχία μεταξύ δύο Ελληνικών αναγνωριστικών

αερ/φών και πέντε ιταλικών τύπου FIAT, το ένα ελληνικό με χειριστή τον Αρχισμηνία

ΤΣΑΝΤΑ και παρατηρητή τον Ανθγό ΕΥ. ΓΙΑΝΝΑΡΗ, επλήγη καίρια και ο χειριστής του

αναγκάστηκε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση Β.Δ. της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπου και

διαπιστώθηκε ότι ο ΕΥ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ είχε βληθεί θανάσιμα. Στη συνέχεια εβλήθει και το

δεύτερο Αερ/φος με αποτέλεσμα τόσο ο χειριστής του Ανθγός ΛΑΖ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

όσο και ο πυροβολητής του Κ. ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ, να χάσουν τη ζωή τους κατά τη συντριβή

του Αφους στο έδαφος.

Ο Ανθγός ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ, καταγράφηκε ως ο πρώτος πεσών Έλληνας αεροπόρος κατά

τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Χρονικό Πολεμικής Αεροπορίας
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ...!

Γνωρίζω ότι οι ασχολίες σας είναι πολλές και ασφαλώς

θα σας είναι δυσχερές να εγκύψετε στα ληρήματα της

ταπεινής μου γραφίδας. Αλλ’ επειδή όλα τα Συντάγματα

από καταβολής Ελληνικού Κράτους (1-1-1822), μου

αναγνωρίζουν το δικαίωμα του «¨ναφέρεσθαι ε¨ς τάς

¨ρχάς», τολμώ –παρότι γνωρίζω ότι το σχετικό άρθρο

του Συντάγματος εμπίπτει στις περιπτώσεις φαιδρότη-

τας– να σας απευθύνω την ύστατη τούτη έκκληση:

Κύριε Πρωθυπουργέ, αφού δεν μπορείτε να μας

αφήσετε να ζήσουμε ήσυχα, αφήστε τουλάχιστον να

πεθάνουμε ήσυχα! Είναι απαράδεκτο άνθρωποι της

δικής μου ηλικίας να ασχολούνται από νυκτός μέχρι

πρωίας με το τι πρέπει σήμερα να μαζέψουν για την

εφορία ή τι ποσό οφείλουν εντός των προσεχών

ημερών να πληρώσουν στην εφορία. Οι σοφοί σας

σύμβουλοι κάθε ημέρα ανακαλύπτουν και νέους

τρόπους να μας  αιματορρουφήξουν.

Οι μέθοδοι εισπράξεως χρημάτων, που εφευρέ-

θηκαν εσχάτως, Κύριε Πρωθυπουργέ, παραπέμπουν

στις μεθόδους του Αλή Πασά, που αντί να βάζει τον

«τζελάτη» (δήμιο) με μια σπαθιά να κόβει το κεφάλι

του ραγιά, τον έβαζε να τον κόβει φέτες, ξεκινώντας

από τα δάκτυλα και προχωρώντας στα πόδια και στα

χέρια, μέχρι να φθάσει στην αποκοπή του κεφαλιού.

Ήθελε κι αυτός και τα «ρετζάλια» του (δεν γράφω ρε-

τάλια· ρετζάλια ήσαν οι αξιωματικοί του) και οι «τζο-

χανταραίοι» του να απολαμβάνουν το θέαμα του μαρ-

τυρίου.

Στο έσχατο αυτό σημείο του παρατεταμένου μαρ-

τυρίου έχουμε φθάσει όλοι όσοι δεν πήραμε τη ζωή

μας σαν «μαγκιά» (ενθυμείσθε ασφαλώς το Λαλιωτικό

σύνθημα «η ζωή είναι μαγκιά»!) και μοχθήσαμε να στή-

σουμε νοικοκυριά, για τα παιδιά μας και για τα γεράματά

μας. Τώρα που φθάσαμε στο όριο των «υπερήφανων

γηρατειών», θαρρείτε, Κύριε Πρωθυπουργέ, ότι είναι

δυνατόν με ισχυαλγίες, οσφυαλγίες, αρτηριακές πιέσεις,

καρδιοπάθειες, άσθματα και άλλα τινά να στεκόμαστε

ώρες στην ουρά για να πληρώσουμε τα διαρκώς επι-

νοούμενα χαράτσια; Κι αν κάποτε αξιωθούμε να φθά-

σουμε προ του εφοριακού, νομίζετε ότι αρμόζει στην

αξιοπρέπειά μας να παζαρεύουμε σαν Αιγύπτιοι... κα-

μηλιέρηδες;

Κύριε Πρωθυπουργέ, ένας προκάτοχός σας στα

χρόνια της νεότητάς σας, είχε πει, απευθυνόμενος

στον υπουργό του επί των οικονομικών, το πολυθρύ-

λητο: «Δωσ’ τα όλα»! Σεις, γιατί δεν κάνετε το αντίθετο;

Να πείτε στον αρμόδιο για τις φοροεισπράξεις «μινίστρο»

σας κάτι απλό: «Παρ’ τα όλα». Να ξεμπλέξουμε! Και να

μην έχουμε αγωνιά μη μας κλέψουνε. Αλλά τι να

πάρουν οι «χαρατσήδες» σας, Κύριε Πρωθυπουργέ; Η

κυβέρνησή σας έχει στραγγίξει μέχρι τρυγός ( τρύξ –

γός είναι το κατακάθι του οίνου) τα όποια αποθέματά

μας· έχει στραγγίξει ως τη στερνή ρανίδα το μαστό

της αγελάδας. Φοβάμαι ότι στο εξής, αντί να βγάζει

γάλα, ο μαστός της Ελλάδος-αγελάδος, θα κατεβάζει

αίμα. Με πάσαν έννοιαν. Θαρρώ, εννοείτε τι εννοώ.

Σήμερα, Κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς τα «περήφανα

γηρατειά» μοιάζουμε με τη χελώνα που δέχεται επίθεση

και μένει στο καβούκι της και μόνο κάπου-κάπου βγάζει

το κεφάλι της προς τα έξω και κοιτάζει γύρω. Μα τι να

δει; Και το ξαναμαζεύει πάλι μετά από λίγο. Όπου να

στρέψουμε το βλέμμα μας, βλέπουμε ανθρώπινα ερεί-

πια. Φαντάζεστε, Κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο οδυνηρό

είναι για μένα να με πλησιάζει ένας νεαρός και να μου

ζητάει ένα ευρώ για να φάει, όταν εγώ τον περνάω 60

χρόνια ζωής; Ξέρετε, Κύριε Πρωθυπουργέ, ότι υπάρχουν

άνθρωποι της ηλικίας μου που παρακαλούν τον Θεό να

τους χαρίσει χρόνια για να γηροκομήσουν τα παιδιά τους;

Έχω διαβάσει, Κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η κατάθλιψη

είναι θυμός που έχει στραφεί προς τα μέσα. Αλλά

πόσο μέσα θα πάει; Κάποτε θα ξεσπάσει. Και τι θα

γίνει, αν ο θυμός αυτός βγει προς έξω; Όταν ο θυμός

γίνεται σεισμός, τότε οι κοινωνικές εκρήξεις ξεπερνούν

και αυτές της Αίτνας και του Κρακατάου.

Προσωπικά, και μετά από φοροδοσία/αιματοδοσία

52 ετών, δικαιούμαι να έχω αξίωση μιας περισσότερο

αξιοπρεπούς μεταχειρίσεως από τις αρμόδιες υπηρεσίες

και όχι η δύσμοιρη σύζυγός μου –αντί να μου «παίρνει

βεντούζες»– να ξαγρυπνά ψάχνοντας χαρτιά για το

σπίτι που κατοικούμε, σπίτι του 1952, το οποίο έχουμε

δηλώσει μέχρις εσχάτης γωνιάς πάνω από 60 φορές!

Μήπως πρέπει να δηλώσουμε και την ελιά που φύτεψα

φέτος; Δεν είναι ευχάριστη η επίσκεψη σε μια δημόσια

υπηρεσία. Μου προκαλεί λόγω στενοχωρίας (στενότητας

χώρου) στενοχώρια και δυσφορία. Και όσα ακούγονται

εκεί, δεν γράφονται στο χαρτί. Κάποτε ένιωσα σαν

ιεροκήρυκας σε έκθεση πορνογραφίας.

Με την παρούσα δεν ζητώ τον οίκτο σας. Που

ποτέ δεν ζήτησα. Απλώς θέλω για ύστατη φορά να

θυμίσω (κι όχι μόνο σε σας), ποιος είναι ο ρόλος του

πρωθυπουργού. Που δεν είναι –επαναλαμβάνω– ρό-

λος να εγκρίνει φορολογικά μέτρα. Ο ρόλος του

είναι άλλος. Μια κυβέρνηση είναι σαν το παλιό καλό

ρολόι με κουρδιστήρι. Και ρόλος του πρωθυπουργού

είναι να κρατάει το ρολόι αυτό καλά κουρδισμένο. Δυ-

στυχώς, η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός μοι-

άζουν με ξεκούρδιστο ρολόι. Τι χρειαζόταν η μισή κυ-

βέρνηση να κουβαληθεί στην Κεφαλονιά; Και η αντι-

πολίτευση μαζί! Δεν υπήρχαν αρμόδια όργανα για να

συντονίσουν αυτό που πρέπει να γίνει; Οι υπουργοί

πρέπει να τα συντονίζουν όλα; Τότε τι χρειάζονται τα

λοιπά όργανα;

Αυτά που γίνονται, Κύριε Πρωθυπουργέ, από την κυ-

βέρνησή σας είναι –αν όχι ανόητα– πάντως ακατανόητα.

Μας πνίξατε στα ακρωνύμια. Είναι ευκολώτερο να

μάθεις Σανσκριτικά παρά να μάθεις τι σημαίνουν τα

αρκτικόλεξα αυτά. Τότε ένας τόπος κυβερνάται καλά,

όταν η κυβέρνηση κινείται σ’ ένα όριο που μπορεί να

το νιώσει κανείς, ακόμη και να το κατανοήσει. Δεν

ανήκω στη χορεία των σοφών που περιστοιχίζουν

κάθε υπουργό. Ωστόσο, όταν ταξιδεύω με τον ηλεκτρικό,

άνθρωποι απλοί με ρωτούν: «Τι γίνεται στον τόπο

αυτό;». Και δεν ξέρω τι να αποκριθώ. Συχνά μου έρχεται

στη μνήμη μια φράση: «Η κατάσταση δεν είναι τόσο

άσχημη όσο φαίνεται· είναι ακόμη χειρότερη». Να

απαντήσω έτσι; Σας ερωτώ...

Η αισιοδοξία δεν είναι θέμα «γραμμής

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ..!
Του

Σαράντου Ι. Καργάκου

Ιστορικού - Συγγραφέως

Τότε ένας τόπος κυβερνάται καλά,

όταν η κυβέρνηση κινείται σ’ ένα όριο

που μπορεί να το νιώσει κανείς,

ακόμη και να το κατανοήσει.


