
Eπέτειος του «ΟΧΙ»

Αν εμείς οι απλοί Έλληνες, κατανοήσουμε το νόημα των δοξα-
σμένων σελίδων της ιστορίας μας, τότε θα μπορέσουμε να κα-

θοδηγήσουμε τους όποιους Ηγέτες μας, ώστε να μην επαναλάβουν
τα λάθη του παρελθόντος.

Εννοούμε όλους, κυβερνήσαντες και αντιπολιτευθέντες. Εξ αιτίας
των δράσεών τους, η Πατρίδα μας έχασε πατρογονικά εδάφη και
τα χάρισε στους εθνικιστές γειτόνους μας (Αλβανούς, Σκοπιανούς,
Βούλγαρους, Τούρκους).

Η Πατρίδα μας έχει ένα Ισχυρό μα Αναίμακτο όπλο, τον πολιτισμό
της και την ιστορία της. Η Αμφίπολη είναι το τελευταίο βόλι.

Πνευματικοί Έλληνες αφυπνισθείτε!
Πού είναι η Εκκλησία, οι Ακαδημαϊκοί, οι Πατριώτες πανεπιστημια-

κοί;
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Αξιότιμε Υπουργέ Εθνικής Αμύνης 

Κύριε Δημήτρη Αβραμόπουλε

Η Εθνική σοφή παρουσία σας στο πολιτικό τιμόνι του ΥΕΘΑ έδωσε το

δικαίωμα στις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδος μας να χαρίσουν και πάλι

το χαμόγελο στα πικραμένα χείλη των συμπολιτών μας.

Ας ελπίσουμε ότι η νέα επιλογή του Πρωθυπουργού στο ΥΕΘΑ θα είναι

τόσο πετυχημένη όσο και η δική σας.

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε το δικαίωμα να νιώσουμε υπερήφα-

νοι για την καταγωγή μας, τους ηρωικούς προγόνους μας και τις αδάμαστες

ψυχές των ανδρών και γυναικών των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Σας ευχόμεθα καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα για το καλό της
Φίλτατης Πατρίδος μας.

Νυν δε τη νύκτα σχίζει ακτίς ελπίδος
χαίρονται τα πάντα της πατρίδος

προσφιλή τέκνα.
(Ανδρέας Κάλβος, Νοεμβρίου, Κ’ ΑΩΙΘ )
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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»

Κ. ΠαλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

Η ΝΕΑ ΔΟΞΑ του Έθνους μας

Ένα φιλί, ένα ευχαριστώ του ανθρώπου προς την ιπτάμενη μηχανή που του
έδωσε αμέτρητες χαρές, αγωνίες και την υπέρτατη αίσθηση της πτήσης…

Ίσως για αυτό να ξεχωρίζουν τούτοι εδώ οι περίεργοι άνθρωποi που είναι κατά-
λοιπα μιας άλλης ρομαντικής αλλά και λεβέντικης  εποχής …Μιας εποχής που λέξεις
όπως τιμή, καθήκον και θυσία ήταν συνώνυμες με την προσφορά προς την Πατρίδα!
Αλλά και σήμερα οι λέξεις αυτές έχουν ακριβώς την ίδια σημασία και είναι συνώνυ-
μες με την προσφορά προς την Πατρίδα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
εποχή, παρά την οικονομική εξαθλίωση που υπέστησαν. Αυτό έκαναν πάντοτε, αυτό
κάνουν και θα εξακολουθήσουν να κάνουν.

Αλλά έχουμε ελπίδα όταν αυτός εδώ ο άνθρωπος, που έχει ζήσει και έχει δει τα
πάντα μέσα από το μαχητικό του  όταν πέταγε και δάμαζε τα σύννεφα αγναντεύον-
τας τα άσπρα άλογα του Αιγαίου, πιστός φρουρός  αλλά και  έτοιμος να πέσει  ανά
πάσα στιγμή, εκεί που του έταξε η Μοίρα και η επιλογή του !

Πώς να αντικρίσεις το βλέμμα
αυτού του Αετού όταν θα του
ζητάς να σου πει τί έκανε αυτός
για την Πατρίδα; …Σεβασμός
στον  Πολεμιστή που σέβεται και
τιμά τα όπλα του και δακρύζει
όταν φτάνει κοντά, σιμά στην
καρδιά του!

Εσείς κύριοι της Κυβέρνησης τι κάνετε για αυτούς  «τους περίεργους ανθρώπους,
Αετούς και Πολεμιστές του Αιγαίου»; Απλώς τους εξαθλιώσατε, τους εμπαίζετε και
τους υποτιμάτε με το 50% της υλοποίησης της απόφασης του ΣτΕ, βαπτίζοντας το
μάλιστα εσκεμμένα, ως αύξηση!!! Γιατί αυτή η άδικη συμπεριφορά;

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Το Ευχαριστώ του Πιλότου στο Μαχητικό του…

Όταν άνθρωποι και μηχανές γίνονται ένα!

Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε, μικροί εναν-

τίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει αλλοιώς, διότι

είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε. Ως Ρώσσοι και ως

άνθρωποι σας ευγνωμονούμεν”.“ Ραδιοσταθμός Μόσχας, 17 Απριλίου 1942

“

Χαιρετισμός στον Υ.ΕΘ.Α. Δημήτρη Αβραμόπουλο

Ενδιαφέρουσα ομιλία του Πομάκου Δημοσιογράφου Σ. ΚΑΡΑΧΟΤΖΑ σε Ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών και ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ
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Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
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Τηλ.: 210-38.02.241, 

210-38.20.271 FAX: 210-38.25.393
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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 27/10/2014 και παραδόθηκε στο
ταχυδρομείο στις 4/11/2014.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παρα-
λαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα
κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δη-

μοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δε-

οντολογία που υπαγορεύεται από τις

αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε.

Τα κείμενα που αποστέλλονται για

δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων»

θα πρέπει να πληρούν τις εξής προ-

ϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση 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 ξε-

περνούν τις 250 λέξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέ-

ροντα, σε ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις

και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονο-

μεύουν 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 συγγενι-

κά πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι

οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο αν-

ταγωνισμό.

στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.

ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέ-

φωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευ-

ση στην εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΣ

μέχρι τις 5 εκάστου μηνός.

Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η

οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος

διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πλη-

ρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή

προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές πε-

ριπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει το Δ.Σ. Τα δημοσιευμένα κείμενα

απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.

Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημο-

σίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη

δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

και από ώρα 12.00 έως 13.00 θα
πραγματοποιηθεί, στο Πνευματικό
Κέντρο της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΕΕΑ),
Χαλκοκονδύλη 5 Αθήνα, 7ος όροφος,
ομιλία με ομιλητή το μέλος του Δ.Σ.
του Συνδέσμου Αποστράτων
ΕΝ/ΔΥΝ. & ΣΩΜ. ΑΣΦ. Ν. Φωκίδος
Υποστράτηγο ε.α. νευρολόγο - ψυ-
χίατρο Δρ. Ιωάννη Μαναίο με θέμα:
«Η μάστιγα των ναρκωτικών και οι
επιπτώσεις της στην Κοινωνία».

Προσκαλούμε τους συναδέλφους,
μαζί με τα συγγενικά και φιλικά τους
πρόσωπα, να τιμήσουν με την πα-
ρουσία σας την εκδήλωση.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΕΝ/ΔΥΝ. & ΣΩΜ. ΑΣΦ. Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ

Λειτουργία

Χειμερινής

Περιόδου ΚΕΔΑ/Ζ
(Αναδίπλωση Μονάδας)

Σας αναφέρουμε ότι, η Μονάδα
μας αναστέλλει την λειτουργία όλων
των Εκμεταλλεύσεών της από 5
Οκτωβρίου 2014 έως 12 Δεκεμβρίου
2014, λόγω εργασιών συντήρησης
και προετοιμασίας για την Χειμερινή
- Εαρινή Περίοδο.

2. Συναφώς, σας αναφέρουμε ότι
από 12 Δεκεμβρίου 2014, πρόκειται
να ξεκινήσει η λειτουργία της Λέσχης
Παραθεριστών και η διάθεση δωμα-
τίων Μοτέλ για τους ε.ε. και ε.α. δι-
καιούχους, κάθε Παρασκευή
μεσημέρι έως και Κυριακή μεσημέρι.

ΔΚΤΗΣ ΚΕΔΑ/Ζ

1. Οι αιτήσεις για VPN τηλέφωνα των Απόστρατων Συ-
ναδέλφων προωθούνται στο ΓΕΑ στο τέλος Φεβρουα-
ρίου, τέλος Μαΐου, τέλος Αυγούστου και τέλος
Νοεμβρίου.

2. Το ΓΕΑ αφού ελέγξει τις αιτήσεις τις προωθεί στην
COSMOTE έω τις 10 του επόμενου μήνα, δηλαδή 10
Μαρτίου, 10 Ιουνίου, 10 Σεπτεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου.

3. Η COSMOTE αφού λάβει τις αιτήσεις από το ΓΕΑ,
χρειάζεται 20-30 ημέρες για την ενεργοποίηση των
VPN-Τηλεφώνων. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι που
έχουν υποβάλλει αίτηση θα πρέπει να επισκεφθούν κά-
ποιο κατάστημα της COSMOTE μετά την παρέλευση ενός
(1) μηνός από τις ημερομηνίες της Παραγράφου 2 (ανω-
τέρω).

Δηλαδή, μετά τις 10 Ιανουαρίου, 10 Απριλίου, 10 Ιου-
λίου, 10 Οκτωβρίου (ανάλογα πότε έχουν υποβάλλει
την αίτηση).

4. Όσοι Συνάδελφοι διαμένουν σε περιοχές της Ελ-
λάδας όπου δεν υπάρχει κατάστημα COSMOTE, η επί-
δοση του αριθμού και του συμβολαίου VPN-Τηλεφώνου
γίνεται με τηλε-εξυπηρέτηση. Δηλαδή θα περιμένουν
οι ενδιαφερόμενοι που έχουν κάνει αίτηση, τηλεφώ-
νημα από την COSMOTE στα τηλέφωνα (σταθερό-κι-
νητό) που έχουν βάλει στην αίτησή τους για την
διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Σημείωση: Εάν κάποιος Συνάδελφος πάει σε κάποιο
κατάστημα COSMOTΕ μετά τις ημερομηνίες της Παρα-
γράφου 3 και δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του προ-
γράμματος VPN το όνομά του, θα πρέπει να ζητήσει από
τον Υπεύθυνο του καταστήματος να επικοινωνήσει με
την Υπεύθυνη του Προγράμματος VPN στα κεντρικά της
COSMOTE την κα Παπαδημούλη.

Ο Υπεύθυνος VPN - Τηλεφώνων
Σμχος ε.α. Ηλίας Σβάρνας

Ενημερωτική Ανακοίνωση για VPN - ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Εκ μέρους των συναδέλφων εθελοντών του 251
ΓΝΑ, θέλω να σας ενημερώσω ότι με δική μας

πρωτοβουλία και με άψογη συνεργασία με το Διοικητή
του ΚΕΔΑ/Ζ Σμχο (Ι) Δ. Κουτσουράκη, ένθερμο υπο-
στηρικτή του Εθελοντισμού, οργανώνεται η δανειστική
βιβλιοθήκη του θερέτρου.                                                                                                    

Έτσι από την νέα παραθεριστική περίοδο όλοι οι
συνάδελφοι ε.ε και ε.α, κατά την διάρκεια  του παρα-
θερισμού τους θα μπορούν να δανειστούν βιβλία που
τους ενδιαφέρουν για να περάσουν πιο ευχάριστα
κατά την διαμονή τους.

Θα υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο να
δει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής σελίδας του
ΚΕΔΑ/Ζ όλους τους τίτλους των διαθέσιμων βιβλίων
στην δανειστική βιβλιοθήκη, ώστε να επιλέξει αυτά
που τον ενδιαφέρουν.

Σε πρώτη φάση οι εθελοντές του 251ΓΝΑ διέθεσαν
162 βιβλία τα οποία είναι ήδη ηλεκτρονικά αρχειοθε-
τημένα και ευελπιστούμε ότι με την έναρξη της νέας
παραθεριστικής περιόδου οι τίτλοι των βιβλίων θα
ξεπεράσουν τους 500. Τα βιβλία αυτά συγκεντρώθηκαν

από δωρεές καλών συναδέλφων και φίλων της ιδέας
αυτής.

Νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσω, ότι στο 251 ΓΝΑ
ήδη λειτουργούν δανειστικές βιβλιοθήκες σε τρείς
νοσηλευτικές μονάδες και συγκεντρώνουμε βιβλία
ώστε εντός του 2015 να υπάρχουν τουλάχιστον
ακόμη τρεις.                                                                                    

Για τον λόγο αυτό θα παρακαλέσω όλους τους συ-
ναδέλφους να μας αποστείλουν βιβλία που δεν χρει-
άζονται ή απλά θέλουν να τα προσφέρουν ενστερνι-
ζόμενοι τον σκοπό της προσπάθειας που κάνουμε
στο 251ΓΝΑ και το ΚΕΔΑ/Ζ.

Παρακαλείται η Ε.Α.Α.Α να ενημερώσει με κάθε
τρόπο τους εν ενεργεία συναδέλφους για την συμ-
μετοχή τους στην προσπάθεια μας αυτή. Επίσης πα-
ρακαλούμε, όπως όλοι οι σύλλογοι Αποστράτων και
τα παραρτήματα  της Ε.Α.Α.Α να ενεργοποιηθούν  και
να μας βοηθήσουν γιατί η επιτυχία της προσπάθειας
μας αφορά όλους του συναδέλφους.

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιος ο Γιώργος
Σκαφάς τηλ. 6974221394.

ΟΡΟΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

ΕΟΡΤΕΣ  -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 251 ΓΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΔΑ/Ζ

9 Νοεμβρίου 2014
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
1. Την Κυριακή 9-11-2014 και ώρα 11.00, θα

πραγματοποιηθεί στο Α/Δ Δεκελείας, Επιμνημό-
συνη Δέηση - Κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο
Πεσόντων Αεροπόρων.

2. Θα διατεθούν δύο λεωφορεία εκ των οποίων
το ένα, θα αναχωρήσει από την Πύλη ΥΠΕΘΑ, ώρα
10.15 και το άλλο από το Πεδίο του Άρεως (οδό
Μαυροματαίων), ώρα 10.15, με προορισμό το Α/Δ
Δεκελείας.

Επιστροφή μετά το πέρας της τελετής.
3. Πέρας προσελεύσεως Ανωτάτων ώρα 10.55

και λοιπών 10.45.

8 Νοεμβρίου 2014
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

1. Ώρα 08.30. Κατάθεση Στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτου, από κ. Α/ΓΕΑ.
Στην εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να συμμετάσχουν αντιπροσωπείες από ΕΑΑΑ - ΣΑΣΙ - ΣΑΣ - ΠΑ-

ΣΥΒΕΤΑ - ΣΑΣΥΔΑ - ΣΑΙΡ & ΠΑΣΟΙΠΑ, με αντιπροσωπείες πέντε μελών. Πέρας προσέλευσης ανωτάτων
την 08.25 και λοιπών 08.15.

Οι Σύλλογοι να γνωστοποιήσουν στο ΓΕΑ/ΕΓΑ (τηλ. 2106531016), τα άτομα που θα συμμετάσχουν
στην εκδήλωση αυτή.

2. Ώρα 07.30. Λεωφορείο θα αναχωρήσει από την Πύλη Ανωτάτων για το Μνημείο Αγνώστου Στρα-
τιώτου. Στο λεωφορείο δύναται να επιβιβασθεί αντιπροσωπεία ΕΑΑΑ - ΣΑΣΙ - ΣΑΣ - ΠΑΣΥΒΕΤΑ - ΣΑΣΥΔΑ
- ΣΑΙΡ & ΠΑΣΟΙΠΑ.

Μετά το πέρας της τελετής κατάθεσης Στεφάνου από τον κ. Α/ΓΕΑ, το λεωφορείο θα μεταφέρει τις
αντιπροσωπείες στο Α/Δ Δεκελείας για συμμετοχή στον επίσημο εορτασμό.

Επιστροφή στο Στρατόπεδο Παπάγου μετά το πέρας της τελετής.
3. Δύο λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το Ξενοδοχείο Green Park, ώρα 09.00, αποκλειστικά

για προσκεκλημένους και βετεράνους.
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AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Γ. Χαρδούβελη
Αριθ.πρωτ. 215 Α           Ημερ.: 13-10-2014

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χαρδούβελη
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταικούρα

ΚΟΙΝ : Πρόεδρο της Βουλής κ. Ε.Μειμαράκη
ΥΕΘΑ κ. Δ. Αβραμόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηματά
ΥΦΕΘΑ κ. Ι. Λαμπρόπουλο
Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο
Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά
Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν.
Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε.Τουρνά Π.Α.

ΘΕΜΑ : Αποφάσεις ΣτΕ
ΣΧΕΤ : α.-Έγγραφο ΕΑΑΣ Φ 800/13/1743 Σχ. 276 από 24-06-2014

β.-Έγγραφο ΕΑΑΑ Αριθ.Πρωτ. 714 από 24-06-2014
γ.-Έγγραφο ΕΑΑΝ Αριθ.Πρωτ. 139 από 24-06-2014
δ.-Έγγραφο Συντονιστικού Αριθ.Πρωτ. 172 από 12-08-2014

1.-Μετά το σχετικό (δ) επί του οποίου ουδεμίαν απάντηση λάβαμε, επανερχόμεθα και
ζητάμε να μας ενημερώσετε όπως έχετε καθήκον και υποχρέωση επί των ακολούθων,
που έχουν σχέση με το καταρτισθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 και με την πο-
λιτική της Κυβέρνησης :

α.-Εάν και πότε θα ολοκληρωθεί η επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στο ύψος
της 31-07-2012 , σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και της τριμελούς
Επιτροπής του ΣτΕ που είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση με τις Αποφάσεις του ΣτΕ.και
πως δεσμεύεται η Κυβέρνηση οτι θα το πράξει.

β.-Εάν και πότε θα υλοποιηθεί πλήρως το νέο μισθολόγιο των Στελεχών των Ε.Δ. και
των Σ.Α. ( και όχι των «ενστόλων» όπως απαξιωτικά και προσβλητικά συνεχίζουν Κυβερνη-
τικά στελέχη να τους αποκαλούν ) , που πρόσφατα σας εστάλη με την υπογραφή των
τριών συναρμοδίων Υπουργών της Κυβέρνησης.

γ.-Πως κατανέμονται τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού
2015 και πως θα γίνει αυτό τεχνικά , ειδικά για τους Αποστράτους. Επίσης πότε θα δοθούν
τα ποσά αυτά.

2.-Οι τρεις θεσμικές Ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο των Αποστράτων Αξιωματι-
κών των Ε.Δ. και των Σ.Α. (120.000 Μέλη ) απαιτούν την νομοθετική ρύθμιση για την εφαρ-
μογή των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και ειδικά της υπ.αριθ. 2192/2014 στο
ακέραιο , κατά το πρότυπο των Δικαστικών Λειτουργών . Επίσης ως θεσμικοί κοινωνικοί
εταίροι σας ζητάμε , όπως και από τον κ. Πρόεδρο της Βουλής , να παρουσιάσουμε τις
απόψεις μας στην επιτροπή της Βουλής , που θα επεξεργασθεί το σχέδιο του προϋπολο-
γισμού του 2015.

3.-Οι Απόστρατοι ευρίσκονται σε απόγνωση , γιατί πέραν των περικοπών που υπέστησαν
λόγω προσαρμογής των συντάξεων στους μισθούς των εν ενεργεία κατ΄ επιταγή του
Ν.4093/12 και τις οποίες απαιτούμε να αποκατασταθούν πλήρως , υφίστανται και δεύτερη
περικοπή κατά 15%-20% επί του συνόλου των αποδοχών τους , όπως και οι υπόλοιποι
συνταξιούχοι που δεν ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια , δηλαδή έχουν υποστεί διπλή άδικη

και υπερβολική περικοπή των συντάξεών τους έναντι όλων των συνταξιούχων του Δημο-
σίου , που τους καθιστά τους χαμηλότερα αμοιβόμενους σε όλο το Δημόσιο. Επιπλέον
καλούνται να πληρώσουν υπερβολικούς φόρους που εκ των πραγμάτων αδυνατούν πλέον
να πράξουν.

4.-Επισημαίνεται οτι οι Απόστρατοι ουδέποτε ζήτησαν αύξηση εις βάρος των υπολοίπων
Ελλήνων , όπως κατά κόρον διαδίδεται και διεκδικούν μόνο την επιστροφή των χρημάτων
τα οποία παράνομα , σύμφωνα με τις Αποφάσεις του ΣτΕ , άδικα και στοχευμένα τους πε-
ριεκόπησαν. Οι τρεις Ενώσεις σας καλούν όπως την οποιαδήποτε αύξηση προτίθεσθε να
δώσετε , να την δώσετε στους άνεργους και στις ευπαθείς ομάδες που έχουν μεγάλη
ανάγκη.

5.-Σας καλούμε να μας απαντήσετε είτε με επιστολή σας είτε με συνάντηση.

Ημερομηνία 21-10-2014 
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1.-Γνωρίζουμε   στα   Μέλη   μας  ότι   το   Συντονιστικό  των  τριών  Ενώσεων Αποστρά-

των παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις στα τρέχοντα θέματα που αφορούν
την υλοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ  και του νέου μισθολογίου το οποίο
υπέγραψαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί.

2.-Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να ενημερωθούν επίσημα πλέον τα μέλη μας
και όχι μέσω των εφημερίδων και των διαφόρων sites, (ανεπίσημες πληροφορίες), εστάλη
επιστολή στους Υπουργούς Οικονομικών σύμφωνα με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις
και επίσημες απαντήσεις, σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, στο
οποίο προσέφυγαν οι τρείς Θεσμικές Ενώσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ημερο-
μηνία νομοθετικής ρύθμισης  και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

3.-Παράλληλα προωθούνται σχετικές με τα παραπάνω επερωτήσεις από Βουλευτές
στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χαρδούβελη, ενώ ταυτόχρονα ασκούνται συνεχείς πιέσεις
σε Υπουργούς και Βουλευτές όλων των κομμάτων για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης
του ΣτΕ, στη συζήτηση του προϋπολογισμού.

4.-Επίσης έχει αποφασιστεί να σταλεί άμεσα επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό για συ-
νάντηση με τους Προέδρους των τριών Ενώσεων καθώς και συναντήσεις του Συντονιστι-
κού με τους Αρχηγούς των κομμάτων. Αναμένεται συνάντηση με κ. ΥΕΘΑ.

5.-Τέλος σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, θα γίνει προ-
τροπή στα μέλη μας για ομαδικές αγωγές κατά της μη εκτέλεσης της απόφασης του ΣτΕ
και αφού πρώτα αποφανθεί το τριμελές συμβούλιο του ΣτΕ μέσα στο Νοέμβριο και βε-
βαίως εξετάζεται και προσφυγή των Ενώσεων (ΕΑΑΣ,ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ),στο Συμβούλιο των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

6.-Επισημαίνεται ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο αλλά και οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις Απο-
στράτων , με συνεχείς πιέσεις, οργανωμένα με σχέδιο δράσης και συντονισμένα και  χωρίς
τυμπανοκρουσίες, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  για την επίτευξη του
κοινού στόχου, που είναι η πλήρης εφαρμογή της 2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας
του ΣτΕ. (Αδιαπραγμάτευτη Θέση μας). Το απέδειξαν εξάλλου όταν κατάφεραν στη συζή-
τηση του περιβόητου άρθρου 221( εν μέσω καλοκαιριού) ,να μη συμπεριληφθούν τα Με-
τοχικά μας Ταμεία στο ΕΤΕΑ. 

7.- Διαβεβαιώνουμε τα Μέλη μας πως η αντίδρασή μας θα εξακολουθεί να είναι σοβαρή,
συνεχής και δυναμική, όπως μέχρι τώρα, ενώ θα εξαντλήσουμε κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

8.-Τέλος, καλούμε  τα μέλη μας σε εγρήγορση, για άμεση πραγματοποίηση εκδηλώ-
σεων διαμαρτυρίας και δυναμικών κινητοποιήσεων, εάν αυτό απαιτηθεί στο προσεχές χρο-
νικό διάστημα. 

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

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης

των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

και των Σωμάτων Ασφαλείας

Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπονται αυξήσεις

στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) σε συμ-

μόρφωση προς την υπ’ αρ. 2192/2014 αμετάκλητη Απόφαση της

Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες αντι-

στοιχούν στο 50% της μεγάλης μείωσης που είχαν υποστεί το

2012, ενώ, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις, η καταβολή

των αναδρομικών θα γίνει σταδιακά.

Παρά ταύτα, υπάρχουν σημεία που δεν έχουν διευκρινισθεί

επαρκώς και προκαλούν εύλογες απορίες στους ενδιαφερόμε-

νους, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για το κατά πόσο

η δικαστική απόφαση θα εφαρμοστεί απολύτως, για το ακριβές

χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης των αποδοχών τους και

καταβολής των αναδρομικών, αλλά και για το εκκρεμές ζήτημα

του νέου μισθολογίου, που έχει υπογραφεί από τους τρείς αρ-

μόδιους Υπουργούς, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει

να εμποδίσει την πλήρη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών

1) Σε τι ποσοστό υλοποίησης της απόφασης της Ολομέλειας

του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των

αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-

των Ασφαλείας (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) αντιστοιχούν τα

αναφερόμενα στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού ποσά;

2) Πότε ακριβώς θα αρχίσει να υλοποιείται η απόφαση του

Συμβουλίου της Επικρατείας, σε ποιο βάθος χρόνου θα δοθούν

πλήρως τα αναδρομικά και ποιο είναι το πλήρες χρονοδιά-

γραμμα της κατά 100% υλοποίησης της απόφασης;

3) Πότε θα εφαρμοστεί το νέο μισθολόγιο των στελεχών των

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχει υπο-

γραφεί από τους τρείς αρμόδιους Υπουργούς και πότε θα κα-

τατεθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση;

4) Πότε σκοπεύει να καλέσει σε συνάντηση τους Προέδρους

των θεσμικών ενώσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

και των Σωμάτων Ασφαλείας για να συζητήσουν τα θέματα

αυτά;

Οι Βουλευτές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ, Β’ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ, Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ, Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Με πρωτοβουλία της Βουλευτού Β’ Αθηνών, Παναγιώτας (Τάνιας) Ιακωβίδου, κατατέθηκε στη Βουλή με αριθ.πρωτ. 3875/22-10-14 ερώτηση 13 Βουλευτών της Ν.Δ. με

την οποία ζητούν από το Υπ. Οικονομικών να παρουσιάσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα της κατά 100% υλοποίησης της απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικρατείας για την αποκατάσταση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (εν ενεργεία και εν αποστρατεία)

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:

Eπερώτηση στη Βουλή της Βουλευτού Β’ Αθηνών Ν.Δ. Π. Ιακωβίδου,
για την αποκατάσταση των αποδοχών των στελεχών των Ε.Δ.
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΠανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας
(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.), συνεχίζοντας τις δραστηριότητές

του με σκοπό την προβολή των θυσιών και των αγώνων
αυτών που υπηρέτησαν στην Πολεμική Αεροπορία,
πραγματοποίησε πρόσφατα τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

Το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ο
Σύνδεσμος συμμετείχε για πρώτη φορά στο Athens Fly-
ing Week 2014, όπου στο Μουσείο Πολεμικής Αεροπο-
ρίας στο Τατόι, στο υπόστεγο της Λέρου, ο κ. Γιάννης
Γκρίτης και οι Βετεράνοι του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, στα πλίσια της
εκδήλωσης «Οι Βετεράνοι της Πολεμικής μας Αεροπο-
ρίας μοιράζονται μαζί μας τις αναμνήσεις τους», διηγή-

θηκαν στο κοινό τις αεροπορικές εμπειρίες και αναμνή-
σεις τους.

Επόμενη εκδήλωση των Βετεράνων θα είναι η Ημε-
ρίδα Αναμνήσεων με θέμα: «Το πέρασμα της Πολεμικής
Αεροπορίας από τα ελικοφόρα στα αεριωθούμενα αερ-
πλάνα 1952-1953» που θα γίνει στα γραφεία του Συν-
δέσμου τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Παρακαλούνται οι αεροπόροι της εποχής εκείνης,
που θέλουν να καταθέσουν τις προσωπικές τους ανα-
μνήσεις, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας στα
τηλ. 210-6422730 και e-mail: pasybeta@gmail.com.

Τέλος, σας παρακαλουμε να μην παραλείψετε να τα-

κτοποιήσετε την ετήσια συνδρομή σας προς τον ΠΑΣΥ-
ΒΕΤΑ (για τα Τακτικά Μέλη 20,00€/έτος και για τους φί-
λους 10,00€/έτος), υπενθυμίζοντάς σας, ότι αυτή είναι
ο μόνος οικονομικός πόρος που έχουμε για την αντιμε-
τώπιση των καθημερινών εξόδων του Συνδέσμου.

Την συνδρομή σας μπορείτε να την καταθέτετε στον
λογαριασμό του ΠΑΣΥΒΕΤΑ στην Τράπεζα Eurobank Er-
gasias Nο 002603289801101418509 και να ενημερώ-
σετε σχετικά με τον Ταμία.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
Γιάγκος Βουτσινάς

γιος Βετεράνου Π.Α.

Αγαπημένη μας
Αθάνατη Ηρωίδα.
Πού μπορούμε να

αναζητήσουμε την αν-
δρεία των Ελλήνων σή-
μερα;

Στα Ίμια, στην Κύπρο,
στη Μακεδονία, στο Αι-
γαίο, στη σημαία που
καίγεται ως απλό πανί
(κατά κάποιους ελάχιστους); Πού;

Ρωτώ εσένα Αθάνατη Ηρωίδα γιατί
εσύ γνωρίζεις τι θα πει ανδρεία (μας τη
δίδαξες). Εσύ γνωρίζεις και τι θα πει
προδοσία γιατί κάποιοι σε πρόδωσαν
στους κατακτητές, που υποδούλωσαν
την Πατρίδα μας, για να γίνουν αρεστοί.

Δε ζητούμε από τους ηγέτες αυτού
του τόπου (πολιτικούς, στρατιωτικούς,
πνευματικούς, θρησκευτικούς), να επι-
δείξουν την ψυχική Πατριωτική δύναμη,
που είχε σαν αποτέλεσμα στα 42 χρό-
νια σου, στο άνθος της ηλικίας σου, με
μητρική ευθύνη για τα 7 βλαστάρια
σου, Λεβεντογέννα.

Ζητούμε λίγη ευαισθησία στα κόκ-
καλα τα δοξασμένα, σαν τα δικά σου,
αλλά και των χιλιάδων άλλων πατριω-
τών, που εφύλαξαν “Θερμοπύλες” σε
όλο τον Ελλαδικό χώρο από τη Μακε-
δονία μας, τη Θράκη μας, την Ήπειρό
μας (Βόρειο και Ελληνική), το Αιγαίο
μας, την Κύπρο μας, τη λεβεντογέννα
Κρήτη μας.

Ζητούμε να κρατήσουν, τουλάχιστον,
ό,τι παρέλαβαν σε Ζωτικό χώρο σε
Ιστορία, σε Ελληνική ψυχή, σε ορθοδο-
ξία, σε ελληνική Πνεύμα, μια και έτσι
που μας κατάντησαν δεν μπορούμε να
μιλάμε για ανάκτηση χαμένων Πατρί-
δων.

“Δύσκολες Αποφάσεις για δύσκολους
καιρούς”, είπε δικαιολογούμενος για τη
Μακεδονία, κάποιος πολιτικός. Γιατί μας

οδηγήσατε στους δύ-
σκολους καιρούς κύριοι;

Όμως, ο Θεός της Ελ-
λάδος είναι Μεγάλος
όπως και η Ελληνική
Ψυχή, των απλών Ελλή-
νων και θα βοηθήσει
αυτό το Τρισένδοξο
Έθνος των Ελλήνων να
λάμψει και πάλι γιατί

“Μητρός τε και Πατρός και των άλλων
προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η
Πατρίς, και σεμνότερον και αγιώτερον
και εν μείζονι μοίρα τοις νουν έχουσιν”.

Αυτό το Σωκράτειον δόγμα μας υπεν-
θύμισες και πάλι Αθάνατη Ηρωίδα, όταν
ο γερμανός ανακριτής Μπέκε σε βασά-
νιζε και σε απειλούσε ότι θα εκτελέσει
τα παιδιά σου, εάν δεν αποκαλύψεις
τους συνεργάτες και τα σχέδιά σου.
Εσύ τότε γενναία Εθνομάρτυς Ηρωίδα
απάντησες:

“Και τα παιδιά μου, όπως και εγώ είναι
Έλληνες. Στα χέρια του Θεού είναι και
αυτά όπως και εγώ. Αν είναι τυχερό να
χάσουν τη ζωή τους για την Πατρίδα,
μεγάλη τους η δόξα και η τιμή μα και
δική μου γιατί εγώ τα γέννησα”.

Αθάνατη Ελληνίδα Λέλα Καραγιάννη,
αιωνία σου η μνήμη αθάνατη Ηρωίδα.

Συνέλληνες; Να ένα ακόμη λαμπρό
παράδειγμα να μιμηθούμε!!

Όλοι μας θα πεθάνουμε μία ημέρα
και δεν γνωρίζουμε με ποιο άδοξο και
οδυνηρό τέλος. Ο θάνατος του Ήρωα
είναι ζωή, είναι αθανασία και μάλιστα
όταν συμβαίνει για μία ένδοξη Πατρίδα
όπως η δική μας.

Το δόγμα του Ίωνος Δραγούμη ας
γίνει το άστρο της ζωής μας:

“Θέλω να είμαι ωραίο δείγμα ανθρώ-
που Έλληνος.

Να ο σκοπός μιας ζωής”.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ της Π.Α.

ΜΕΤΑ

60 ΧΡΟΝΙΑ!!!

Η28η σειρά Ικάρων και η 6η Μηχανικών, με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 !!! χρόνων από

την εισαγωγή των στη Σχολή Ικάρων, στις 25 Σε-
πτεμβρίου 1954, ετέλεσαν σεμνή τελετή στο μνη-
μείο της ΣΙ, όπου μετά το τρισάγιο, κατετέθη
στεφάνι στη μνήμη των απόντων συμμαθητών.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν
στο αμφιθέατρο της Σχολής, όπου έγινε μικρή ενη-
μέρωση και στη συνέχεια το εστιατόριο, όπου πα-
ρετέθη η πατροπαράδοτη φασολάδα, το φαγητό
της πρώτης μέρας εισαγωγής των στη Σχολή.

Τα μέλη των σειρών αυτών, χρωστούν ευχαριστίες στο Διοικητή της ΣΙ Υπτχο (Ι)
Β. Ανδρεσάκη και το επιτελείο του, για την άψογη και θερμή φιλοξενία.

Μιχ. Δορυφόρος

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
2014, έγινε μια έκτακτη και

απρογραμμάτιστη συνάντηση
φίλων και συμμαθητών, της 19ης
σειράς ΣΤΥΑ σε μια κοσμική τα-
βέρνα στην Ηλιούπολη, προκειμέ-
νου να εορτάσουμε την
συμπλήρωση των 47 χρόνων από
την ημέρα που μπήκαμε στην
ΣΤΥΑ.

Είναι γεγονός ότι η συνάντηση
ήταν συγκινητική, εγκάρδια, εν-
θουσιώδης και ευχάριστη. Εκδήλωσε τα
άδολα νεανικά συναισθήματα που νιώ-
θουμε κάθε φορά που συναντιόμαστε,
ειδικά σε συναντήσεις σαν την αυτή,
που ήταν επετειακή για την πρώτη
ημέρα εισόδου μας στην Σχολή.

Μας υπενθύμισε τις δύσκολες, αλλά
και ευχάριστες στιγμές της κοινής διε-
τούς και νεανικής συμβίωσής μας, που
ήταν η αιτία της ανάγκης προσέγγισης
μεταξύ μας και ανάπτυξη μιας ζεστής
φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Αυτά τα
συναισθήματα αποτελούν τον συνδε-
τικό κρίκο μιας φιλικής σχέσης, ασχέτως
αν είναι ισχυρή ή όχι, είναι όμως υπαρ-
κτή και μας ενώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιμονή
στην πρότασή του του φίλου Βασίλη
Αθανασίου αλλά και η έντονη υποστή-
ριξή του από τον Κώστα Μπασέκη, για
συμμετοχή στην συνάντηση και των συ-
ζύγων μας, ήτανε άκρως επιτυχημένη,
διότι οι κυρίες με την παρουσία τους και
το χαμόγελό τους, ομόρφυναν τον
χώρο και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα
της συνάντησης, διότι συμμετείχαν
στην συζήτηση, αλλά και στα διάφορα
αστεία που κάναμε μεταξύ μας, σαν να

γνωριζόμασταν από χρόνια.
Πριν κλείσουμε αυτή την έκτακτη

αλλά πολύ ωραία συνάντηση κόψαμε
την τούρτα των 47 χρόνων, υποσχόμε-
νοι ότι θα καταβάλουμε προσπάθεια,
ώστε η επόμενη επετειακή συνάντηση
να γίνει, αν είναι δυνατόν, ανήμερα 25
Σεπτεμβρίου, κάθε έτους που σηματο-
δοτεί και την ακριβή ημερομηνία εισό-
δου μας στην ΣΤΥΑ.

Προσδοκούμε όπως στην επόμενη
συνάντηση, η οποία θα είναι προγραμ-
ματισμένη, να συμμετάσχουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι συμμαθητές με
τις συζύγους τους.

Οι εκτάκτως συμμετέχοντες συμμα-
θητές και κυρίως φίλοι (με αλφαβητική
σειρά):

Αθανασίου Βασίλης
Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Γεωργακόπουλος Σπύρος
Δράμης Ανδρέας
Μπασέκης Κώστας
Μπατής Νίκος
Ραφαϊλίδης Αθανάσιος
Στάβαρης Παναγιώτης

Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Σμήναρχος ε.α.

Φιλική Συνάντηση

της 19ης Σειράς ΣΤΥΑ

Επιμνημόσυνη Δέηση

για τα 70 χρόνια από την

εκτέλεση της Ηρωίδας

ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

“Μπουμπουλίνας”

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1944

“Εις την Ελλάδα, σε όλες τις περιόδους της

ιστορίας της, η ανδρεία των κατοίκων

της επετέλεσε μεγάλα έργα”.

Γουσταύος Φάουζερ
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Τελετή απόσυρσης των αεροσκαφών Α-7 Corsair II της ΠΑ

Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας,

Κύριε Υφυπουργέ,

Σεβασμιότατε,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου

Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,

Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί,

Κύριε Περιφερειάρχα,

Κύριε Δήμαρχε,

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, βρίσκομαι σήμερα στην 116

Πτέρυγα Μάχης, για την τελετή απόσυρσης των αερο-

σκαφών Α-7. Ενός αεροσκάφους θρύλου, που αξιοποι-

ήθηκε επιχειρησιακά στο έπακρο από την ελληνική Πο-

λεμική Αεροπορία (ΠΑ) επί σαράντα (40) σχεδόν χρόνια

και αγαπήθηκε από όλους όσους είχαν την τύχη να υπη-

ρετήσουν μαζί του την εθνική μας αποστολή.

Στη σύγχρονη αεροπορική ιστορία έχει αποδειχθεί

ότι, η αεροπορική ισχύς έχει καταστεί μοναδική στο

πεδίο της μάχης και ότι αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα

έκβασης των συγκρούσεων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση,

που ένα έθνος έχει υιοθετήσει τη στρατηγική της απο-

τροπής, η διατήρηση ισχυρών αεροπορικών δυνάμεων

αποτελεί αυτονόητη απαίτηση και επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται και υλοποιείται δια-

χρονικά η εξέλιξη του όπλου μας, με τις απαιτούμενες

βελτιώσεις και αναπροσαρμογές των επιχειρησιακών

μας ικανοτήτων. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του ‘70

αποκτήθηκαν τα αεροσκάφη Α-7 με σκοπό τον εκσυγ-

χρονισμό της αεροπορικής μας ισχύος και την ενίσχυση

της αμυντικής μας θωράκισης.

Το αεροσκάφος Α-7 σχεδιάστηκε με στόχο την απο-

τελεσματική και με ακρίβεια προσβολή στόχων σε μεγάλη

απόσταση, μεταφέροντας ποικίλο οπλικό φορτίο, στοιχεία

εντυπωσιακά ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα της

αεροναυπηγικής. Ενσωμάτωσε σημαντικές καινοτομίες

για την ΠΑ όπως ο κινητήρας Turbofan, το πρωτοποριακό

ψηφιακό σύστημα ναυτιλίας και προσβολής στόχων, το

σύστημα αυτοπροστασίας, η θωράκιση, η δυνατότητα

εναέριου εφοδιασμού, το FLIR, κ.α., που του προσέδιδαν

σημαντική ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και επιβιωσι-

μότητα. Η επιχειρησιακή του αξία αποδείχθηκε στο

πεδίο της μάχης, όπου πέτυχε άριστα επιχειρησιακά

αποτελέσματα και επιβίωσε σε αντίξοες συνθήκες.

Τα πρώτα αεροσκάφη ήρθαν στην Ελλάδα το 1975,

την περίοδο που διαδέχθηκε τα γεγονότα της Κύπρου

και επέβαλε την αναδιοργάνωση και αύξηση της μαχητικής

ισχύος της ΠΑ. Με σημαντική πολεμική εμπειρία στο

βιογραφικό τους, τα αεροσκάφη εντάχθηκαν στον επι-

χειρησιακό σχεδιασμό της ΠΑ άμεσα και αποτέλεσαν

για την εποχή τους, τον πολλαπλασιαστή ισχύος έναντι

των έξωθεν απειλών.

Η ΠΑ εκμεταλλεύτηκε τις πολλαπλές δυνατότητες του

αεροσκάφους, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής

του ζωής, αναθέτοντάς του πρωταγωνιστικό ρόλο στην

επιχειρησιακή σχεδίαση και την ευθύνη προσβολής πλη-

θώρας στόχων. Μια ευθύνη που, παρά το σημαντικό της

ηλικίας του, το αεροσκάφος εκπλήρωνε επάξια μέχρι

τέλους, επιτρέποντας την κατάλληλη αξιοποίηση των

λοιπών αεροπορικών δυνάμεων σε άλλους ρόλους, αυ-

ξάνοντας έτσι την μαχητική μας ικανότητα.

Οι πολυδιάστατες δυνατότητές του προσέφεραν διαρκώς

λύσεις στην ΠΑ, όπως για παράδειγμα στον τομέα της

αεροπορικής εκπαίδευσης, καθότι το αεροσκάφος ανέ-

λαβε άτυπα το ρόλο του Lead In Fighter Trainer, προ-

σφέροντας στις νεότερες γενιές των Ιπταμένων συνα-

δέλφων μας πολύτιμη πτητική και επιχειρησιακή εμπειρία,

ενόψει της αξιοποίησής τους στα μαχητικά 3ης γενιάς.

Πέραν αυτών στο πλαίσιο των καθημερινών εκπαι-

δευτικών δραστηριοτήτων των Μονάδων της ΠΑ, αλλά

και των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα Α-

7 εκτέλεσαν πλήθος εξόδων αποφορτίζοντας σημαντικά

τα πιο σύγχρονα μαχητικά, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμες

ώρες πτήσης για αυτά και κατ’ επέκταση σημαντικά

κονδύλια.

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι η προσφορά του αερο-

σκάφους στην ΠΑ διακρίθηκε από ένα ορθολογικά ικανο-

ποιητικό οικονομικό αποτύπωμα, δίχως να απαιτηθεί επέν-

δυση για αναβάθμιση των δυνατοτήτων του, ώστε να αντα-

ποκρίνεται στις εξελίξεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Δίκαια λοιπόν, το Α-7 για σαράντα (40) περίπου έτη

κατείχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχειρησιακή σχε-

δίαση του όπλου μας και στις αεροπορικές επιχειρήσεις

της Χώρας, ένα ρόλο που καλούμαστε σήμερα να δια-

νείμουμε στον λοιπό αεροπορικό στόλο.

Μετά από μία λαμπρή διαδρομή σε πέντε (5) Πολεμικές

Μοίρες της ΠΑ (την 340, την 345, την 347, την 335 και

την 336) και έπειτα από σαράντα εννιά (49) χρόνια

αξιοπρεπούς διεθνούς παρουσίας, ένα σημαντικό κε-

φάλαιο της σύγχρονης αεροπορικής ιστορίας κλείνει

σήμερα, με την απόσυρση των τελευταίων κουρσάρων

από την ΠΑ. Ταυτόχρονα, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει

για την 336Μ, τη 2η παλαιότερη Μοίρα της ΠΑ, η οποία

θα συνεχίσει την πορεία της στην αεροπορική ιστορία

με τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη που διαθέτει σήμερα

η ΠΑ, τα F-16 Block 52+ Advance.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκειά

μου σε όλο το προσωπικό, Ιπταμένους και Τεχνικούς,

το οποίο, παρότι η ΠΑ παρέμεινε παγκοσμίως μοναδικός

χρήστης των αεροσκαφών για περισσότερα από δεκαπέντε

(15) έτη, κατάφερε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες

του αεροσκάφους, επιτυγχάνοντας άριστα αποτελέσματα

και καταδεικνύοντας την αξία του ανθρώπινου παράγοντα

ως πολλαπλασιαστή ισχύος. Η αυταπάρνηση και ο ζήλος

του αποτελούν πλέον στοιχείο της ιστορίας μας αλλά

και παράδειγμα για το μέλλον μας.

Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας,

Κύριε Αρχηγέ του ΓΕΕΘΑ,

Κύριοι επίτιμοι Αρχηγοί,

Αγαπητοί συνάδελφοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία

που είχατε την τύχη να υπηρετήσετε στις Πολεμικές

Μοίρες των αεροσκαφών Α-7,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι και φίλοι της Πολεμικής

Αεροπορίας και της αεροπορικής ιδέας,

Είμαστε ευγνώμονες σε όλους εκείνους, τους παλιούς,

που εργάστηκαν με αγάπη, με αφοσίωση, με επαγγελ-

ματισμό και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, αξιο-

ποιώντας στο έπακρο τις επιχειρησιακές δυνατότητες

των αεροσκαφών Α-7.

Σας διαβεβαιώνω, ότι παρά τις δυσκολίες κοιτάμε με

αισιοδοξία το μέλλον, χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν,

στο οποίο στηριχθήκαμε για να οικοδομήσουμε με συ-

νέπεια τη συνέχεια του όπλου μας. Με σεβασμό στην

ιστορία μας κρατάμε μια χρυσή σελίδα για εκείνους,

που θυσίασαν τη ζωή τους στην εκπλήρωση του καθή-

κοντος, με τα φτερά των κουρσάρων της Ελληνικής Πο-

λεμικής Αεροπορίας, έτσι ώστε να μάθουν και να δι-

δαχθούν και αυτοί που θα έρθουν, οι αγέννητοι, πως

αυτός εδώ ο τόπος δεν γεννά μόνο ιδέες αλλά και αν-

θρώπους που τις υπηρετούν πιστά μέχρι τέλους.

Για όλα αυτά νοιώθουμε υπερήφανοι που ανήκουμε στη

μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Νοιώθουμε υπερήφανοι που ταχθήκαμε να υπηρετούμε

την Πατρίδα.

Αντιπτέραρχος (Ι)

Ευάγγελος Τουρνάς

Αρχηγός

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποι-

ήθηκε η τελετή Απόσυρσης των Αεροσκαφών Α-7

της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στην 116 Πτέρυγα

Μάχης (116ΠΜ)/Αεροπορική Βάση Αράξου, μετά από

39 χρόνια παρουσίας στους ελληνικούς ουρανούς.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής

Άμυνας, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός

του Γενικού Επιτελείου Ναυτι-

κού, ο Αρχηγός του Γενικού Επι-

τελείου Αεροπορίας, ο Β’

Υπαρχηγός του Γενικού Επιτε-

λείου Στρατού (ΓΕΣ) ως εκπρό-

σωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας,

ο Διοικητής της Διοίκησης Αε-

ροπορικής Υποστήριξης, ο Διοικητής της Διοίκησης Αε-

ροπορικής Εκπαίδευσης, Ανώτατοι Αξιωματικοί της

Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπροσωπείες Αξιωματικών

των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

επίτιμοι Αρχηγοί του

Γενικού Επιτελείου

Εθνικής Άμυνας, του

Γενικού Επιτελείου

Αεροπορίας και του

Αρχηγείου Τακτικής

Αεροπορίας, Βουλευ-

τές, εκπρόσωποι των

τοπικών πολιτειακών

και θρησκευτικών

Αρχών, το εν ενερ-

γεία και εν αποστρατεία προσωπικό της

Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο έχει

υπηρετήσει στα αεροσκάφη Α-7,

καθώς και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δοξολογία και προ-

σκλητήριο πεσόντων, ομιλία από τον Διοικητή της 116

Πτέρυγας Μάχης, Σμήναρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη και ομι-

λία από τον Αντιπτέραρχο ε.α Αντώνιο Ιορδάνου.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

Δημήτριος Αβραμόπουλος και ο Αρχηγός του Γενικού

Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος

Τουρνάς.

Επίσης το πρόγραμμα περιελάμβανε στατική έκ-

θεση αεροσκαφών Α-

7 και F-16, έκθεση

φωτογραφίας, πτήσεις

/ διελεύσεις αεροσκα-

φών, επίδειξη των

Ομάδων Αεροπορικών

Επιδείξεων Μεμονω-

μένου Αεροσκάφους

F-16 “Ζευς” και Τ-6A

“Δαίδαλος”.

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς  Α / Γ Ε Α

E KΔΗΛΩΣΕΙΣ



Αντί κάποιοι… να τριγυρίζουν στις κηδείες αγα-
πημένων συναδέλφων και να μοιράζουν λιβε-

λογραφήματα (παλιά μου τέχνη κόσκινο) λασπο-
λογώντας  και συκοφαντώντας την Ένωση και το
ΔΣ, καλό και πρέπον  θα είναι και αν μη τι άλλο
επιβάλλεται, να αποδίδουν τουλάχιστον, τον προ-
σήκοντα σεβασμό στο νεκρό συνάδελφο και τους
οικείους του και να μην εκτρέπονται σε τέτοιου
είδους ατοπήματα που τους εκθέτουν ανεπανόρ-
θωτα.

Αποκαλύπτουν διαρκώς  το άκρατο μένος τους

κατά της Ένωσης και των μελών της, και συνεχί-
ζοντας την προσφιλή και παραπλανητική τακτική
τους, προσπαθούν να μηδενίσουν το αξιόλογο
έργο που επιτελείται για πρώτη φορά. Για μία
ακόμη φορά αποδεικνύονται ανεύθυνοι και επι-
πόλαιοι .

Το τι έχει πετύχει η Ένωση αυτά τα δύο χρόνια
είναι γνωστό σε όλους που έχουν κοινό νου και
δεν εθελοτυφλούν από άκρατη εμπάθεια και
μόνον. Πρέπει να γνωρίζουν ότι το ψεύδος και η
συκοφαντία  είναι το ανώτατο στάδιο του Γκαιμ-

πελισμού.

Η ΕΑΑΑ σε όλους αυτούς απαντά με τα λόγια
του ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ:

«Μην σε αποτρέπουν από τα καθήκοντά σου τα

ανόητα σχόλια των ανόητων ανθρώπων, γιατί

αφού δεν μπορείς να  εμποδίσεις τις επικρίσεις,

δεν πρέπει φυσικά και να φροντίζεις γι αυτές».

ΕΚ ΤΗΣ  ΕΑΑΑ
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Οθυμός είναι ένα συναίσθημα, που όπως και τα υπό-
λοιπα, ως ένα  βαθμό είναι φυσιολογικό και συχνά

υγιές, αλλά συγχρόνως είναι και από τα πιο «παρεξη-
γημένα». Όταν όμως  υπερβούν τα όρια γίνεται κατα-
στροφικός.  Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν μια
συναισθηματική κατάσταση που η ένταση της  ποικίλει,
από έναν απλό ερεθισμό μέχρι έντονη μανία και οργή.
Όταν θυμώνουμε οι χτύποι της καρδιάς και η πίεσή μας
ανεβαίνουν, δηλαδή έχουμε «έκρηξη» αδρεναλίνης.
Ο θυμός προκαλείται από εξωτερικούς και εσωτερικούς
παράγοντες. Μπορεί να θυμώνουμε κατά ενός συγκε-
κριμένου προσώπου (όπως ένας συνάδελφος, προ-
ϊστάμενος ή και άγνωστος), κατά μίας κατάστασης,
όπως η κίνηση στους δρόμους, μία ακυρωμένη πτήση,
ή ακόμα και εξαιτίας προβλημάτων που εντοπίζονται
μέσα μας.

Η ενστικτώδης, φυσική έκφραση του θυμού είναι η
επιθετική αντίδραση. Ο θυμός είναι μία φυσική και προ-
σαρμοσμένη απάντηση στην απειλή. Ενέχει δυναμικά,
συνήθως επιθετικά συναισθήματα και συμπεριφορές
που μας επιτρέπουν να πολεμήσουμε και να αμυνθούμε
όταν μας επιτίθενται. Άρα μια ποσότητα θυμού είναι
αναγκαία για την επιβίωσή μας. (Οι Έλληνες δημιούρ-

γησαν το  έπος του 40 γιατί θύμωσαν κατά των Ιταλών

του Μουσολίνι, που μας επιτέθηκαν αδικαιολόγητα και

πέτυχαν Ιστορική νίκη δικαίωσης… για την σημερινή

άθλια κατάσταση μας, πότε οι Έλληνες θα θυμώσουν;)

Από την άλλη όμως δεν μπορούμε  να επιτιθέμεθα
σε κάθε άτομο όταν αυτό μας ενοχλεί ή μας κατηγορεί.
Υπάρχουν νόμοι, νόρμες και φυσικά η κοινή λογική που
βάζουν όρια στο που μπορεί να φτάσει ο θυμός μας.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μία ποικιλία από συνειδητά
και ασυνείδητα στάδια για να αντιμετωπίσουν τα θυ-
μωμένα συναισθήματά τους. Τρεις βασικές διαδικασίες
είναι η έκφραση, η καταστολή και η ηρεμία. Η κατηγο-
ρηματική και όχι επιθετική έκφραση του θυμού είναι η
πιο υγιής έκφραση του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό,
πρέπει να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μας θυ-
μώνουν οι άλλοι, έτσι θα νιώσουμε καλύτερα και  δεν
θα επιτρέψουμε να εκφραστεί ο θυμός μας και να
στραφεί εσωτερικά στον εαυτόν  μας.

Ένα άλλο στάδιο του θυμού, είναι η καταστολή του
και ο μεταβολισμός του προς μία άλλη κατεύθυνση.
Αυτό συμβαίνει όταν καταπιέζουμε το θυμό μας, στα-
ματάμε να τον σκεφτόμαστε και επικεντρωνόμαστε σε
κάτι θετικό. Ο στόχος είναι να καταστείλουμε το θυμό
και να τον μετατρέψουμε σε εποικοδομητική συμπερι-
φορά. Ο κίνδυνος σε αυτή την μορφή είναι, ότι αν δεν
εξωτερικευθεί ο θυμός μπορεί να γυρίσει προς τον
εαυτό μας και να προκαλέσει υπερένταση, υψηλή πίεση
ή ακόμα και κατάθλιψη, ίσως και άλλα προβλήματα.

Οι άνθρωποι που επικρίνουν συνέχεια τους άλλους
και κάνουν κυνικά σχόλια, δεν έχουν μάθει να εκφράζουν
εποικοδομητικά το θυμό τους. Μην σας εκπλήσσει
λοιπόν αν δεν έχουν και επιτυχημένες σχέσεις στη ζωή
τους.

Τέλος, επέρχεται η ηρεμία. Αυτό σημαίνει ότι όχι
μόνο υπάρχει έλεγχος της εξωτερικής συμπεριφοράς,
αλλά επίσης έλεγχος και των εσωτερικών απαιτήσεων,
προλαμβάνοντας και ηρεμώντας τους καρδιακούς ρυθ-
μούς, ηρεμούμε τον εαυτό μας και αφήνουν τα συναι-
σθήματα στην άκρη, οι βαθιές αναπνοές δεν θα διώξουν
το θυμό, θα δώσουν όμως χρόνο να υπάρξει έλεγχος. 

Είναι καλό να «αφήνουμε το θυμό
να εκτονώνεται»;

Έρευνες έχουν δείξει ότι αν αφεθούμε στον θυμό,
αυτό μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε περισσότερο
θυμό, επιθετικότητα που δεν ωφελεί τον εαυτό μας ή
τον απέναντί μας οι δε επιπτώσεις είναι ολέθριες σε
προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. 

Η επίλυση του θυμού, δεν είναι μία απλή διαδικασία
που μπορεί να λυθεί άμεσα. Μία πρώτη διαδικασία
είναι η αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Υπάρχουν τρόποι
για να κατευναστεί το  αρχικό συναίσθημα και έτσι να
μην διοχετευθεί  σε μεγαλύτερη έξαρση. Οι θυμωμένοι
άνθρωποι έχουν την τάση να βρίζουν, να καταριούνται
και γενικότερα να μιλάνε πολύ έντονα. Όταν είμαστε
θυμωμένοι, οι σκέψεις μας είναι υπερβολικές και παίρνουν
δραματικό τόνο. Μια προσπάθεια αλλαγής αυτών των
σκέψεων με πιο λογικές, έχει  ιδιαίτερο νόημα.

Οι θυμωμένοι άνθρωποι
(όλοι είμαστε θυμωμένοι με τις φοροεισπρακτικές ει-

σφορές, με τις περικοπές μισθών και συντάξεων… από

τον Ε(Ν)ΦΙΑ-ΛΤΗ…) 

Οι θυμωμένοι άνθρωποι έχουν την τάση να ζητούν,
δικαιοσύνη, αποδοχή, νιώθουν συναισθήματα αδικίας
ότι τους καταπατούν βασικά δικαιώματα. Όλοι επιθυμούν
τα παραπάνω και όλοι τραυματίζονται και απογοητεύονται
γιατί δεν τα επιτυγχάνουν, αλλά οι θυμωμένοι άνθρωποι
τα απαιτούν και όταν οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποι-
ούνται, τότε η απογοήτευσή τους γίνεται θυμός και
τότε ο θεός να βάλει το χέρι του... Μερικές φορές, ο
θυμός και η απογοήτευση προκαλούνται από πολύ
αληθινά και αναπόφευκτα προβλήματα στην ζωή μας.
Ο θυμός δεν έχει πάντα διαφορετική κατεύθυνση και
συχνά είναι υγιής, φυσιολογική απάντηση σε αυτές τις
δυσκολίες της ζωής μας.

Η καλύτερη συμπεριφορά λοιπόν (λογικής και όχι
συναίσθημα) δεν είναι να εστιάσουμε και να βρούμε τη
λύση αλλά να εξετάσουμε πως θα διαχειρισθούμε το
θυμό μας και θα  αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Άρα
ας προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε  βάζοντας τα
δυνατά μας ,αλλά μην είμαστε αυστηροί με τον εαυτό
μας και κυρίως με τους άλλους, όταν η λύση δεν
έρχεται αμέσως. Εμείς πρέπει να  επιχειρήσουμε να το
προσεγγίσουμε με τις καλύτερες προθέσεις και προ-
σπάθειες, να το  αντιμετωπίζουμε  κατάματα, και να
μην πέφτουμε στην παγίδα του «όλα ή τίποτα».

Οι θυμωμένοι άνθρωποι έχουν την τάση να βγάζουν
βιαστικά συμπεράσματα, να ενεργούν πάνω σε αυτά
και κάποια από αυτά να είναι ανακριβή. Το πρώτο
πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε αν βρεθούμε σε
δύσκολή θέση είναι να ηρεμήσουμε και να σκεφθούμε
πιο διεξοδικά τις απαντήσεις μας. Ας μην πούμε το
πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας, αλλά ‘’κα-
τεβάζουμε ταχύτητα’’ και σκεφτόμαστε  προσεκτικά τι
θέλουμε να πούμε. Την ίδια στιγμή ακούμε προσεκτικά
τι έχει να πει και το άλλο πρόσωπο πριν απαντήσουμε.

Τέλος είναι φυσιολογικό ορισμένοι να θέλουν να
αμυνθούν, όταν δέχονται  ύβρεις ,κατηγορίες και αντε-
πιτίθενται. Καλό είναι να προσπαθούμε να καταλάβουμε
τι κρύβετε πίσω από τις λέξεις, ποιο είναι το μήνυμα.
Ίσως χρειαστεί να ρωτήσουμε και να διερευνήσουμε
υπομονετικά, ώσπου να αντιληφθούμε τι συμβαίνει,
κρατώντας την ψυχραιμία μας ώστε η κατάσταση να
μην γίνει καταστρεπτική

Για να μην παρεξηγηθώ, είμαι από αυτούς που θυ-
μώνουν εύκολα, το γνωρίζω και  προσπαθώ να ‘’δια-
χειρισθώ τον θυμό μου’’, άλλοτε τα καταφέρνω και
άλλοτε όχι.

Ο Αθηνόδωρος Σάνδωνος ή Κανανίτης μας λέει:
«Να θυμάσαι πάντα όταν είσαι θυμωμένος να μην

λες ή να μην κάνεις τίποτα πριν πεις το αλφάβητο από

μέσα σου».                 

Επιμέλεια του
Κωνσταντίνου Ν. Ρώτα

Μέλους ΔΣ/ΕΑΑΑ
Ασμχου ε.α.

Θυμός: Πόσο καταστροφικός ή πόσο εποικοδομητικός;

Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, αυτό είναι

εύκολο. Αλλά το να θυμώσει με το σωστό

άτομο, στο σωστό βαθμό και την σωστή

στιγμή για την σωστή αιτία και με τον σωστό

τρόπο, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)

Ηθικά Νικομάχεια

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ!...

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

ΑΡΘΡΑ
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ΑΡΘΡΑ

Ηέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στις 28
Οκτωβρίου 1940 βρίσκει την Ελληνική Αεροπορία

ΕΒΑ να διαθέτει 78 αεροσκάφη έναντι 463 αεροσκαφών
της Ιταλικής Regia Aeronautica και 1030 αεροσκαφών
της Γερμανικής Luftwaffe. Παρά την αριθμητική υπεροχή
των αντιπάλων και τα προβλήματα που υπήρχαν στις
υποδομές των αεροδρομίων και την διαθεσιμότητα
των αεροσκαφών, οι Έλληνες αεροπόροι έχοντας
υψηλό ηθικό όρμησαν στους αιθέρες για την προάσπιση
της πατρίδας γράφοντας σελίδες ηρώων στην Ιστορία.

Οι κύριες αποστολές που εκτέλεσε η αεροπορία την
περίοδο 1940 -1941 ήσαν αποστολές αναγνώρισης ,
εγγύς αεροπορικής υποστήριξης των φίλιων
στρατευμάτων, βομβαρδισμό  εγκαταστάσεων, και
εχθρικών στρατευμάτων, αποστολές αναχαίτισης και
περιπολίες μάχης. 

Το αρχικό σχέδιο δράσης ξεκίνησε με την διασπορά
των Ελληνικών αεροσκαφών πριν την έναρξη των
επιχειρήσεων, στα υποτυπώδη χωμάτινα αεροδρόμια,
ρίχνοντας το κύριο βάρος ανάπτυξης στα αεροδρόμια
της Θεσσαλίας Στο αεροδρόμιο Νάματα Λάρισας
είχε αναπτυχθεί η 31 Μοίρα Βομβαρδισμού με
αεροσκάφη POTEZ μαζί με την 21η Μοίρα Δίωξης με
αεροσκάφη PZL. Η 32η Μοίρα βομβαρδισμού
αναπτύχθηκε με αεροσκάφη Blenheim στο
αεροδρόμιο Βασιλικής Τρικάλων αρχικά και μετέπειτα
στο αεροδρόμιο Αμπελώνα Λάρισας ενώ στη συνέχεια
μετακινήθηκε στο Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου πλησίον
του χωριού Μικροθηβών. Την 33η Μοίρα Βομβαρδισμού
στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου με αεροσκάφη Fairey.

Την 22 Μοίρα Δίωξης με αεροσκάφη PZL στη θέση
Μεγάλη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Την 23η Μοίρα Δίωξης
με αεροσκάφη PZL στο αεροδρόμιο Αμπελώνα Λάρισας
και την 24η Μοίρα Δίωξης με αεροσκάφη Bloch η
οποία παρέμεινε στο αεροδρόμιο του Θριάσιου Αττικής
Πέραν αυτών στη Μηλίνα Μαγνησίας αναπτύχθηκε και
η 11 Μοίρα Ναυτικής συνεργασίας με 11 υδροπλάνα
τύπου Fairey. 

Την αεροπορική δύναμη ενίσχυσε η Αγγλική αεροπορία
RAF από της 3 Νοεμβρίου 1940 με 265 αεροσκάφη η
οποία αναπτύχθηκε αρχές του 1941 στα αεροδρόμια
Παραμυθιά Ιωαννίνων, στη Βασιλικής Τρικάλων, στο
αεροδρόμιο Αλμυρού Μαγνησίας δυτικά του δάσους
Κουρί και στο αεροδρόμιο Νάματα Λάρισας.

Ο ηρωισμός των Ελλήνων αεροπόρων φάνηκε από
τις πρώτες μέρες του πολέμου με την αναγνώριση
απ’ αέρος της πανίσχυρης επίλεκτης Ιταλικής Μεραρχίας
Julia με αποτέλεσμα την άμεση αποστολή
στρατευμάτων στο Μέτσοβο και την αποτροπή
διείσδυσης των Ιταλικών στρατευμάτων. Στις 30

Οκτωβρίου 1940 έχουμε τους πρώτους ήρωες πεσόντες
αεροπόρους όταν σε αερομαχία μεταξύ 5 ιταλικών
αεροσκαφών και δύο Ελληνικών έπεσαν υπέρ πατρίδας
οι Ανθυποσμηναγοί Ευάγγελος Γιάνναρης και Λάζαρος
Παπαμιχαήλ καθώς και ο Σμηνίας Γεμενετζής ενώ στο

σύνολο η Ελληνική αεροπορία έχασε 52 αεροπόρους
από τις 30-10-1940 έως τις 2-5-1941. Στις 1 Νοεμβρίου
1940 οι Ιταλοί εκτελούν μαζικούς βομβαρδισμούς
εναντίων 13 Ελληνικών πόλεων προκειμένου να κάμψουν
το ηθικό των Ελλήνων. Αερομαχίες και Βομβαρδισμοί
εκτελούνται σε όλο το Αλβανικό μέτωπο αλλά και στα
μετόπισθεν των εχθρικών Δυνάμεων όσο και των
Ελληνικών.

Ήταν τόσο μεγάλη η αποφασιστικότητα των Ελλήνων
αεροπόρων που ο υποσμηναγός Μαρ. Μητραλεξης
εμβόλισε με την προπέλα του αεροσκάφους του ένα
Ιταλικό όταν τελείωσαν οι σφαίρες του πολυβόλου,
πράγμα το οποίο επιβεβαίωσε και ο Ιταλός πιλότος
Brussolo Caribaldo ο οποίος αναγκάστηκε να προσγειωθεί
πλησίον του Λαγκαδά.

Οι Επιτυχίες των Ελλήνων αεροπόρων κατά τον μήνα
Νοέμβριο ανάγκασαν τον Ιταλό αρχιστράτηγο  Prasca,
ο οποίος πίστευε ότι θα κάνει αεροπορικό περίπατο
στους Ελληνικούς ουρανούς, να ζητάει άμεσες
ενισχύσεις αεροσκαφών ώστε να αποκτήσει εναέρια
υπεροχή αλλά και να αλλάζει την τακτική βομβαρδισμών
από ημέρα σε νύχτα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει
τις απώλειες από τα Ελληνικά και Αγγλικά καταδιωκτικά.
Η επιτυχής κατάληψη της Κορυτσάς οδήγησε την

Ιταλική αεροπορία κατά την προσφιλή τακτική να
βομβαρδίζει τον άμαχο πληθυσμό της Κέρκυρας.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν σημαντικά
το έργο της ΕΒΑ αφού με την πρώτη βροχή τα
αεροσκάφη κόλλαγαν στη λάσπη και για να τα
ξεκολλήσουν χρησιμοποιούσαν άλογα και μουλάρια
των διπλανών χωριών, τις δε παγωμένες ημέρες του
χειμώνα για να μην παγώνουν τα υδραυλικά και τα
λάδια των αεροσκαφών, οι τεχνικοί αεροπόροι έβραζαν
νερό και με πανιά νύχτα και ημέρα προσπαθούσαν να
κρατάνε ζεστά τα αεροσκάφη ώστε να είναι έτοιμα για
πτήση. Σημαντικό ήταν και το πρόβλημα των

επικοινωνιών που σύμφωνα με αναφορά της 11ης

Αγγλικής Μοίρας που στάθμευε στον Αλμυρό ο
χρόνος που απαιτείτο για να επικοινωνήσουν με το
στρατηγείο στην Ελασσόνα ήταν της τάξεως των 6
ωρών πράγμα που δυσκόλευε στον άμεσο σχεδιασμό
για υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων.

Η ανάπτυξη 595 σταθμών παρατηρητών εδάφους
που υπήρχαν στις κορυφές των βουνών μέσα στον
χειμώνα ήταν ουσιαστικά το σύστημα έγκαιρης

προειδοποίησης για τις πτήσεις των εχθρικών
αεροσκαφών. Με το άκουσμα του θορύβου των
αεροσκαφών οι παρατηρητές ενημέρωναν το στρατηγείο
και το πλησιέστερο φίλιο αεροδρόμιο για την
αντιμετώπιση των εχθρικών αεροσκαφών ενώ ηχούσαν
οι σειρήνες για την προστασία των πληθυσμών. Παρά
την αριθμητική υπεροχή της Ιταλικής αεροπορίας τα
γεράκια της Ελληνικής Αεροπορίας κατάφεραν να
καταρρίψουν στις αερομαχίες, 78 Ιταλικά αεροσκάφη
σε σύνολο 139 καταστραφέντων στον αέρα και στο
έδαφος ενώ η Ελληνική Αεροπορίας έχασε 24 από
καταρρίψεις σε σύνολο 37 καταστραφέντων
αεροσκαφών.

Μερίδιο στις καταρρίψεις Ιταλικών αεροσκαφών είχε
και η RAF με 150 καταρρίψεις. Το Αλβανικό Μέτωπο
όπως και ο Β’ ΠΠ καθιέρωσε την αποστολή της
πολεμικής αεροπορίας στην ειρήνη και τον πόλεμο
ενώ η απώλεια των Ελλήνων Αεροπόρων απέδειξε
για άλλη μια φορά στα βάθη των αιώνων ότι οι Έλληνες
δεν επηρεάζονται από αριθμούς μπροστά στο μεγαλείο
της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.

Τιμή και Δόξα
στους ήρωες πεσόντες Αεροπόρους

Τα «Γεράκια» της Ελληνικής Αεροπορίας

στο Αλβανικό Μέτωπο 1940-1941

Του
Παναγιώτη Δημητριάδη
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.

“Η αερομαχία απαιτεί την τελευταία σταγόνα

αίματος, την τελευταία σταγόνα καυσίμου,

τον τελευταίο παλμό της καρδιάς”
Baron Manfred Von Richthofen

Με πόση απλότητα και σεμνή πραγματικότητα κα-
ταγράφει τις σκέψεις τους ένας Πιλότος μας, όπως

με προσοχή και ενδιαφέρον τις διάβασα σε σχετικό
άρθρο του στην εφημερίδα μας ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ στο
τελευταίο φύλλο (αριθ. 522, Σεπτέμβριος 2014), που
καλύπτει όλο το πλαίσιο της συνεχούς υψηλής απο-
στολής της Π.Α.

Αγαπημένε της Πατρίδος Πιλότε μας. Δεν είσαι βάρος
στην πλάτη της Πατρίδος, αλλά ο σύγχρονος Ιππότης
προστασίας της Ελευθερίας και ακεραιότητός της. Ίσως
από κάποιους ελάχιστους εδώ κάτω να χαρακτηρίζεσαι
αντιπαραγωγικός. Αυτοί όμως οι ελάχιστοι των σαλονιών
και της πολυθρόνας, πώς είναι δυνατόν να αντιληφθούν,
μέσα στην άγνοια που τους διακρίνει, τι σημαίνει έμ-
πρακτα να υπερασπίζεσαι την Πατρίδα! Μην αμφιβάλλεις
ούτε στο ελάχιστο ότι αυτά που παίρνεις είναι πολύ
λίγα ως αντίκρισμα αυτών που προσφέρεις.

Δεν υπήρξα Πιλότος αλλά Ελεγκτής Αναχαιτίσεων
και μπορώ να γνωρίζω την θέληση, την προσπάθεια,
την ακρίβεια των ενεργειών και το επικίνδυνο της απο-

στολής σου, όταν εμπλέκεσαι ακόμη και σε αερομαχίες
με τον εξ ανατολών εισβολέα. Δεν κλείνεις διακόπτες
αλλά ανοίγεις τα φτερά της Ελευθερίας της όμορφης
Πατρίδος μας, όταν άλλοι προσπαθούν να της τα κλεί-
σουν. Δεν έχεις ωράριο, δεν έχεις αργίες, δεν σε δια-
κρίνουν διάφορες άλλες σκοπιμότητες, παρά μόνο

ένας συνεχής και επί 24ώρου βάσεως, στόχος που
είναι η υπεράσπιση της Ελευθερίας και ακεραιότητος
της Πατρίδος. Είναι βέβαιο ότι ουδέποτε θα νιώσεις
ανία, όπως συμβαίνει σε αρκετούς άχρηστους αργό-
σχολους, αλλά πάντοτε μέσα σου σκέπτεσαι και όλους
αυτούς τους βιοπαλαιστές συμπολίτες μας, οι οποίοι
αισθάνονται υπερήφανοι για αυτό που κάνεις.

Αγαπημένε όλων μας Πιλότε, είσαι η συνέχιση της
ιστορικής διαδρομής αυτού του υπερήφανου Ελληνικού
Λαού και της γλυκιάς μας Πατρίδος που καλύπτει, με
όλες τις συρρικνώσεις που έχει υποστεί, το ωραιότερο
κομμάτι του πλανήτη μας. Συνέχισε να περπατάς υπε-
ρήφανος γιατί, όπως τελειώνεις τις σκέψεις σου στο
σχετικό άρθρο, «...εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάροι
δεν πετάνε!».

Του
Δημητρίου Σχίζα
Σμηνάρχου ε.α.

Ο Πιλότος μας Άγρυπνος Φρουρός της Πατρίδος
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Εδώ και μήνες η Ελλάδα είναι στο πραιτόριο.
Χλευάζεται και κατασυκοφαντείται. Αναίσχυντοι

αργυραμοιβοί την παίζουν στα ζάρια. Προσβάλλουν
τους ανθρώπους της, αμφισβητούν την ιστορία της
και τονπολιτισμό της. Όποια εφημερίδα και να ανοίξεις,
μας έχουν κατατάξει στα «σκουπίδια».

Μας θεωρούν ένα περιττό βάρος, από το οποίο
όλοι θέλουν να απαλλαγούν, αλλά δεν ξέρουν ακόμα
πώς. Ε, λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι για τα σκουπίδια!
Δεν είμαστε οι Έλληνες διεφθαρμένοι και τεμπέληδες.
Χαβαλέδες ήμασταν για πολύ καιρό. Βάλαμε τον αυ-
τόματο πιλότο. Ένας φτωχός λαός, που γνώρισε την
αφθονία και παρασύρθηκε γιατί νόμισε πως θα κρατήσει
για πάντα. Πίστεψε και στα «ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα» κάποιων αδίστακτων πολιτικάντηδων. Για
την ακρίβεια ίσως στην Ελλάδα υπάρχουν λιγότεροι
διεφθαρμένοι και τεμπέληδες απ’ ότι σε πολλές
άλλες χώρες. Και τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού.
Είναι μια δύσκολη ώρα, αλλά δεν ήρθε το τέλος.

Όμως, ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα το 15% του
πληθυσμού της δεν ζει με κουπόνια. Ευτυχώς ακόμα
στην Ελλάδα, κάθε ελληνόπουλο έχει δωρεάν πρό-
σβαση στο Πανεπιστήμιο. Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα
έχουμε ένα, έστω ημιτελές, αλλά έχουμε σύστημα
υγείας.

Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτος
που έχει μια μεγάλη περιουσία. Άλλα κράτη δεν
έχουν τίποτα. Αυτήν βλέπουν και ξερογλείφονται.

Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα οι γονείς βοηθάνε τα
παιδιά τους και εκείνα τους γονείς τους.

Ευτυχώς, η μικρή και φτωχή Ελλάδα δεν ήταν
απούσα από καμιά μεγάλη μάχη για την ελευθερία.
Και έδινε το είναι της, όταν οι άλλοι είχαν ήδη παρα-
δώσει και την ψυχή και το πνεύμα.

Ευτυχώς ακόμα, η Ελλάδα έχει μέλλον.
Έβλεπα εκείνα τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδος

Πόλο, να ανεβαίνουν στον Όλυμπο, μες τη «φωλιά
του Δράκου», και είπα , πως δεν χάθηκε η ελπίδα.
Υπάρχει ακόμα το μέταλλο του νικητή. Η Ελλάδα έχει
μέλλον, γιατί στη μακραίωνα ιστορία της κάθε μεγάλη
ήττα και καταστροφή, αντί να την αφανίσει, την ανά-
σταινε!

Γιατί τα γράφω αυτά; Μου τηλεφώνησαν κάποιοι
«φίλοι» απ’ το εξωτερικό και μας ….νεκρολογούσαν!
Είναι απ’ τα κοράκια που έχουν στοιχηματίσει στην
πτώχευσή μας και ανησυχούν μήπως και χάσουν τα
λεφτά τους! Και βιάζονται! Τόσο πολύ θύμωσα που
έκλεισα το τηλέφωνο. Ύστερα τους έστειλα το
κείμενο που ακολουθεί….

“Ἀνήκω σὲ µία χώρα µικρή”
Ἕνα πέτρινο ἀκρω-

τήρι στὴ Μεσόγειο, ποὺ
δὲν ἔχει ἄλλο ἀγαθὸ
παρὰ τὸν ἀγώνα τοῦ
λαοῦ, τὴ θάλασσα, καὶ
τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Εἶναι
µικρὸς ὁ τόπος µας,
ἀλλὰ ἡ παράδοσή του
εἶναι τεράστια καὶ τὸ
πράγµα ποὺ τὴ χαρα-
κτηρίζει εἶναι ὅτι µᾶς

παραδόθηκε χωρὶς διακοπή.
Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν ἔπαψε ποτὲ της νὰ µιλιέται.

Δέχτηκε τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ δέχεται καθετὶ ζωντανό,
ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει κανένα χάσµα. Ἄλλο χαρακτη-
ριστικὸ αὐτῆς τῆς παράδοσης εἶναι ἡ ἀγάπη της γιὰ
τὴν ἀνθρωπιά, κανόνας της εἶναι ἡ δικαιοσύνη.

Στὴν ἀρχαία τραγωδία, τὴν ὀργανωµένη µὲ τόση
ἀκρίβεια, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ξεπερνᾶ τὸ µέτρο, πρέπει
νὰ τιµωρηθεῖ ἀπὸ τὶς Ἐρινύες. Ὅσο γιὰ µένα συγκι-
νοῦµαι παρατηρώντας πὼς ἡ συνείδηση τῆς δικαιο-
σύνης εἶχε τόσο πολὺ διαποτίσει τὴν ἑλληνικὴ ψυχή,
ὥστε νὰ γίνει κανόνας τοῦ φυσικου κόσµου. Καὶ ἕνας
ἀπὸ τοὺς διδασκάλους µου, τῶν ἀρχῶν τοῦ πε-
ρασµένου αἰώνα, γράφει: «… θὰ χαθοῦµε γιατί ἀδι-
κήσαµε …».

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀγράµµατος. Εἶχε µάθει
νὰ γράφει στὰ τριάντα πέντε χρόνια τῆς ἡλικίας του.
Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν ἡµερῶν µας, ἡ προφορικὴ
παράδοση πηγαίνει µακριὰ στὰ περασµένα ὅσο καὶ
ἡ γραπτή. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ποίηση.

Εἶναι γιὰ µένα σηµαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σουηδία

θέλησε νὰ τιµήσει καὶ τούτη τὴν ποίηση καὶ ὅλη τὴν
ποίηση γενικά, ἀκόµη καὶ ὅτανἀναβρύζει ἀνάµεσα
σ’ἕνα λαὸ περιορισµένο. Γιατί πιστεύω πὼς τοῦτος ὁ
σύγχρονος κόσµος ὅπου ζοῦµε, ὁ τυρρανισµένος ἀπὸ
τὸ φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία, τὴ χρειάζεται τὴν ποίηση.

Ἡ ποίηση ἔχει τὶς ρίζες της στὴν ἀνθρώπινη ἀνάσα
– καὶ τί θὰ γινόµασταν ἂν ἡ πνοή µας λιγόστευε;
Εἶναι µία πράξη ἐµπιστοσύνης – κι ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει
ἂν τὰ δεινά µας δὲν τὰ χρωστᾶµε στὴ στέρηση ἐµπι-
στοσύνης. Παρατήρησαν, τὸν περασµένο χρόνο γύρω
ἀπὸ τοῦτο τὸ τραπέζι, τὴν πολὺ µεγάλη διαφορὰ
ἀνάµεσα στὶς ἀνακαλύψεις τῆς σύγχρονης ἐπιστήµης
καὶ στὴ λογοτεχνία. παρατήρησαν πὼς ἀνάµεσα σ’
ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ δράµα καὶ ἕνα σηµερινό, ἡ δια-
φορὰ εἶναι λίγη. Ναί, ἡ συµπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου
δὲ µοιάζει νὰἔχει ἀλλάξει βασικά. Καὶ πρέπει νὰ προ-
σθέσω πὼς νιώθει πάντα τὴν ἀνάγκη ν’ ἀκούσει τούτη
τὴν ἀνθρώπινη φωνὴ ποὺ ὀνοµάζουµε ποίηση. Αὐτὴ ἡ
φωνὴ ποὺ κινδυνεύει νὰ σβήσει κάθε στιγµὴ ἀπὸστέρηση
ἀγάπης καὶ ὁλοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγηµένη, ξέρει
ποὺ νὰ’βρει καταφύγιο, ἀπαρνηµένη, ἔχει τὸ ἔνστικτο
νὰ πάει νὰ ριζώσει στοὺς πιὸ ἀπροσδόκητους τόπους.
Γι’ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν µεγάλα καὶ µικρὰ µέρη τοῦ
κόσµου. Τὸ βασίλειό της εἶναι στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν
ἀνθρώπων τῆς γῆς. Ἔχει τὴ χάρη ν’ ἀποφεύγει πάντα
τὴ συνήθεια, αὐτὴ τὴ βιοµηχανία.

Χρωστῶ τὴν εὐγνωµοσύνη µου στὴ Σουηδικὴ Ἀκα-
δηµία ποὺ ἔνιωσε αὐτὰ τὰ πράγµατα, ποὺ ἔνιωσε
πὼς οἱ γλῶσσες, οἱ λεγόµενες περιορισµένης χρήσης,
δὲν πρέπει νὰ καταντοῦν φράχτες ὅπου πνίγεται ὁ
παλµὸς τῆςἀνθρώπινης καρδιᾶς, ποὺ ἔγινε ἕνας Ἄρειος
Πάγος ἱκανός νὰ κρίνει µὲἀλήθεια ἐπίσηµη τὴν ἄδικη
µοίρα τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ θυµηθῶ τὸν Σέλλεϋ, τὸν
ἐµπνευστή, καθώς µᾶς λένε, τοῦ Ἀλφρέδου Νοµπέλ,
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ µπόρεσε νὰ ἐξαγοράσει
τὴν ἀναπόφευκτη βία µὲ τὴ µεγαλοσύνη τῆς καρδιᾶς
του.

Σ’ αὐτὸ τὸν κόσµο, ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ καθένας
µας χρειάζεται ὅλουςτούς ἄλλους. Πρέπει ν’ ἀναζη-
τήσουµε τὸν ἄνθρωπο, ὅπου καὶ νὰ βρίσκεται. Ὅταν
στὸ δρόµο τῆς Θήβας, ὁ Οἰδίπους συνάντησε τὴ
Σφίγγα, κι αὐτὴ τοῦ ἔθεσε τὸ αἴνιγµά της, ἡ ἀπόκρισή
του ἦταν: ὁ ἄνθρωπος. Τούτη ἡ ἁπλὴ λέξη χάλασε τὸ
τέρας. Ἔχουµε πολλὰ τέρατα νὰ καταστρέψουµε. Ἂς
συλλογιστοῦµε τὴν ἀπόκριση τοῦ Οἰδίποδα.

Σαν να το είπε χθές! 

“Ανήκω σε μια χώρα μικρή”...
Ομιλία του Γιώργου Σεφέρη κατά την τελετή παραλαβής του βραβείου Νόμπελ

Ένα «παρεξηγημένο», επιτρέψτε μου τον χαρα-
κτηρισμό, τμήμα σε ένα Νοσοκομείο είναι η

«Αιμοδοσία». Κι όμως, αποτελεί την «αρτηρία» του
που 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, δεν
σταματά να εργάζεται, δεν έχει αργία δεν έχει
ανάπαυλα, διότι όπως το αίμα ρέει στον ανθρώ-
πινο οργανισμό χωρίς διακοπή και τον κρατάει
ζωντανό και υγιή, έτσι ακριβώς και απαράλλαχτα,
η «Αιμοδοσία» κρατάει το Νοσοκομείο ζωντανό και
υγιές. Αλλοίμονο αν «σταματήσει» να ρέει, αφού
τότε θα σταματήσει και η «καρδιά» του Νοσοκο-
μείου, που είναι τα Χειρουργεία.

Ο Διευθυντής της Αιμοδοσίας, οι Αξιωματικοί μι-
κροβιολόγοι, οι Υπαξ/κοί παρασκευαστές, το πο-
λιτικό προσωπικό του τμήματος, ασταμάτητα,
ακούραστα και με το πάθος της επαγγελματικής
τους κατάρτισης και ευσυνειδησίας, δίνουν τον καλύ-
τερο εαυτό τους στον αγώνα για την συνεχή ύπαρξη
του πολύτιμου αυτού συστατικού της ζωής στα αποθέ-
ματά τους, ελεγμένο, διασταυρωμένο για άμεση χορή-
γησή του τόσο στα χειρουργεία όσο και στους ασθενείς
που νοσηλεύονται στις κλινικές.

Έμεινα έκθαμβος, όταν μια ημέρα τους παρατηρούσα,
σε μια τιτάνια προσπάθειά τους να βρουν σε ικανή ποσό-
τητα, μία σπάνια ομάδα αίματος για έκτακτο περιστα-
τικό, την αγωνία τους, την συνεχή και ασταμάτητη
αναζήτηση σε άλλα Νοσοκομεία και πηγές ανεύρεσής
του, την ανθρώπινη στενοχώρια τους για την δυσκολία
ανεύρεση, και όταν μετά από τις επίπονες προσπάθειές

τους και απογοητεύσεις επί τέλους επετεύχθη η
ανεύρεσή του, είδα τα πρόσωπα όλων των εργα-
ζομένων στο τμήμα, να λάμπουν απαό χαρά και
ικανοποίηση, μόνο που δεν ζητωκραύγαζαν, (αν
και έγινε σε χαμηλούς τόνους, αλλά με «βρον-
τερή χαρά») λες και το αίμα ήταν για κάποιο δικό
τους προσφιλή και αγαπημένο πρόσωπο.

Συγκινήθηκα και ένοιωσα μέσα μου, έναν απέ-
ραντο θαυμασμό για αυτούς τους «αγγέλους» του
Νοσοκομείου μας.

Δεν μου μένει παρά απευθυνόμενος να πω τα-
πεινά, ένα μεγάλο ΕΥΓΕ σε όλο το προσωπικό που
επανδρώνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του 251 ΓΝΑ για την
επαγγελματική τους ευσυνειδησία, την καθολική και
υπεύθυνη προσήλωση στο τόσο σοβαρό αντικείμενό
τους, αλλά και την ανθρώπινη ευαισθησία και κατα-
νόηση που δείχνουν στους συγγενείς των ασθενών.

Του
Ηλία Γ. Σβάρνα

Μέλους ΔΣ/ΕΑΑΑ - Εθελοντή 251 ΓΝΑ
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Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά τους διοργανωτές αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας

πιστεύω ημερίδας διότι μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες
δίνεται η ευκαιρία να έρθουν ξανά στο προσκήνιο η Θράκη
και τα πολύ σοβαρά προβλήματα Ένα από τα βασικά
θέματα που χαρακτηρίζουν τη Θράκη είναι η εκεί μου-
σουλμανική μειονότητα η οποία συχνά αποτελεί θέμα συ-
ζήτησης τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.
Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ξέρω
πως μια ομιλία των 20 λεπτών δεν είναι αρκετή για να
αναλύσει κανείς ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα αλλά θα προ-
σπαθήσω όσο πιο επιγραμματικά και παράλληλα κατανοητά
μπορώ να σας δώσω να κατα-
λάβετε τι συμβαίνει σήμερα στη
Θράκη. 

Καταρχήν όσοι από εσάς έχετε
διαβάσει τη συνθήκη της Λοζάνης
θα έχετε δει πως γίνεται λόγος
για μειονότητες και όχι για μει-
ονότητα. Με λίγα λόγια η ίδια η
συνθήκη της Λοζάνης ορίζει πως
στη Θράκη υπάρχουν αρκετές μειονότητες και όχι μόνο
μία. Ωστόσο μετά την υπογραφή της προαναφερόμενης
συνθήκης ακολούθησαν διάφορα μορφωτικά πρωτόκολλα
και άλλες συμφωνίες με τις οποίες Πομάκοι, Αθίγγανοι και
τουρκογενείς έγιναν μια μειονότητα, η γνωστή ως μου-
σουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Δυστυχώς όμως η Τουρκία στα πλαίσια μιας επεκτατικής
πολιτικής προσπαθεί οπουδήποτε στα βαλκάνια υπάρχει
μουσουλμανικό στοιχείο να δημιουργήσει τουρκική μει-
ονότητα και πολλές φορές μάλιστα τα αποτελέσματα για
την Τουρκία είναι θεαματικά αφού μέσα από τους πολύ
καλά οργανωμένους μηχανισμούς της καταφέρνει να
πετύχει σε μεγάλο βαθμό τον στόχο της.

Επειδή όμως συχνά μιλάμε για μηχανισμούς χωρίς ωστόσο
να τους κατονομάζουμε θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος.
Μερικοί πολύ γνωστοί για το έργο που παράγουν μηχανισμοί
της Τουρκίας και πιο συγκεκριμένα του τουρκικού προξενείου
της Κομοτηνής είναι αναμφισβήτητα οι ψευτομουφτήδες,
οι ιμάμηδες στα τζαμιά, ο τουρκόφωνος έντυπος και ηλε-
κτρονικός τύπος της περιοχής και μέσα από αυτούς τους
μηχανισμούς η Τουρκία καταφέρνει να περάσει αυτό που
θέλει στους μουσουλμάνους της Θράκης.

Θα αναρωτιέστε προφανώς πως η Τουρκία καταφέρνει
να εκτουρκίζει όλο και περισσότερους μουσουλμάνους,
με ποιους τρόπους το πετυχαίνει αυτό.

Η βασικότερη μέθοδος εκτουρκισμού των μουσουλμάνων
της Θράκης είναι η θρησκεία μέσα από την οποία ψευτο-
μουφτήδες και ιμάμηδες περνάνε τα μηνύματα τους. Σαν
παράδειγμα σας αναφέρω πως αρκετές φορές εμείς οι
μουσουλμάνοι πάμε στο τζαμί και εκεί ακούμε προεκλογικές
ομιλίες υποψηφίων δημάρχων ή βουλευτών ενώ σε άλλες
περιπτώσεις μας μοιράζουν ψηφοδέλτια υποψηφίων που
θέλει να στηρίξει το τουρκικό προξενείο.

Δεν ξέρω πως θα σας φαινόταν εσάς να πάτε στην εκ-
κλησία κι αντί για τον ιερέα να ακούσετε προεκλογική
ομιλία υποψηφίων αλλά για εμάς είναι τουλάχιστον προ-
σβλητικό αυτό που γίνεται μέσα στα τζαμιά. Επειδή όμως
το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει θα πρέπει δυστυχώς
να ομολογήσω πως μέσα από τη θρησκεία εκτουρκίζονται
όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι κι αυτό γίνεται διότι
με τεράστια ευθύνη της ελληνικής πολιτείας οι περισσότεροι
μουσουλμάνοι της Θράκης είναι αγράμματοι και ξέρετε
πολύ καλά πως όταν έχουμε να κάνουμε με αμόρφωτους
ανθρώπους η θρησκεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Μια άλλη επίσης αποτελεσματική μέθοδος με την οποία
επιτυγχάνεται ο εκτουρκισμός των μουσουλμάνων της
Θράκης είναι το χρήμα το οποίο ιδιαίτερα σε εποχές σαν κι
αυτή που διανύουμε εδώ και μερικά χρόνια μπορεί να
κάνει θαύματα. Ακόμα και οι πέτρες πλέον γνωρίζουν πως
το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής έχει μερικές εκατον-
τάδες για να μην πω χιλιάδες άμισθους συνεργάτες, αν-
θρώπους δηλαδή που τους πληρώνει για να επηρεάζουν
τους συντοπίτες τους και να τους πείσουν πως είναι Τούρκοι
και όχι Έλληνες.

Πρόσφατα διάβαζα σε πολύ γνωστό περιοδικό πως το
τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής έλαβε μια έκτακτη επι-
χορήγηση των 30 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για

την προεκλογική περίοδο που πέρασε προκειμένου με τα
χρήματα αυτά να ενισχυθούν υποψήφιοι τους οποίους
στηρίζει η Τουρκία. Όλοι καταλαβαίνετε πως με τόσο χρήμα
πολλά μπορεί να γίνουν.

Στις περιπτώσεις βέβαια που δε φέρνουν αποτέλεσμα
όλα τα παραπάνω εφαρμόζεται η μέθοδος της τρομοκρατίας
την οποία έχω ζήσει από πρώτο χέρι. Εγώ ήμουν αυτός
που το 2007 δεχόμουν απειλητικά τηλεφωνήματα επειδή
ζητούσα ελληνικά σχολεία για τα παιδιά μου κι επειδή μι-
λούσα ανοιχτά για Έλληνες Πομάκους στη Θράκη. Το πε-
ρίεργο είναι πως όταν κατέγραψα αυτά τα απειλητικά τη-
λεφωνήματα και τα πήγα στον εισαγγελέα για να ζητήσω

να γίνει άρση του τηλεφωνικού
απορρήτου ώστε να μάθω από
πού προέρχονται αυτά τα τη-
λεφωνήματα έλαβα την απάν-
τηση πως για να παρέμβει η
δικαιοσύνη θα πρέπει να υπάρ-
χουν γεγονότα, να βρω δηλα-
δή κανένα πτώμα στο σπίτι
μου. Έτσι μας αντιμετωπίζει

δυστυχώς η ελληνική πολιτεία.
Σε όλη αυτή τη συστηματική προσπάθεια εκτουρκισμού

των μουσουλμάνων της Θράκης παίζει καθοριστικό ρόλο
και ο τουρκόφωνος τύπος της περιοχής ο οποίος ανθρώπους
σαν εμένα τους παρουσιάζει στην κοινή γνώμη ως προδότες
του μεγάλου τουρκικού έθνους, ως ανθρώπους που δη-
λώνουν Έλληνες Πομάκοι μόνο και μόνο επειδή πληρώνονται
από το ελληνικό παρακράτος κι αυτό πολλές φορές μας
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διότι αρκετοί μουσουλμάνοι
τα πιστεύουν όλα αυτά και μας φέρονται σχεδόν εχθρικά.
Όταν πριν μερικά χρόνια αποφασίσαμε μερικοί άνθρωποι
να δημιουργήσουμε τον πρώτο πολιτιστικό σύλλογο Πο-
μάκων στην Ξάνθης τοιχοκολλήθηκαν σε όλα τα τζαμιά τα
ονόματα μας και μας παρουσίαζαν στους συντοπίτες μας
ως προδότες, ως ανθρώπους
πληρωμένους από το ελληνικό
παρακράτος με αποτέλεσμα
να μη μπορούμε ούτε να κυ-
κλοφορήσουμε μέσα στα χω-
ριά μας. Χρειάστηκε αρκετός
χρόνος και πολύ μεγάλη προ-
σπάθεια για να αποδείξουμε
πως τα πράγματα δεν είναι έτσι και πως δηλώνουμε
Έλληνες Πομάκοι γιατί το πιστεύουμε και όχι γιατί μας
πληρώνουν κάποιοι και ευτυχώς τα πράγματα σήμερα είναι
πολύ καλύτερα.

Το πιο τραγικό είναι πως όλα αυτά γίνονται με την ανοχή
και μερικές φορές ίσως και με τη στήριξη της ελληνικής
πολιτείας η οποία απουσιάζει από τη Θράκη. Κι όμως, τα
πράγματα θα μπορούσαν να μην είναι τόσο άσχημα για
τους Έλληνες Πομάκους της Θράκης αν η πολιτεία αποφάσιζε
να ασχοληθεί έστω και λίγο μαζί και κυρίως αν αποφάσιζε
να τους εξασφαλίζει μια καλύτερη παιδεία. Πάντα το έλεγα
και θα συνεχίσω να το λέω πως μόνο ένας μορφωμένος
άνθρωπος μπορεί να πάρει την τύχη του στα χέρια του και
να επιτρέπει να παίζονται τέτοια παιχνίδια στην πλάτη του
και πιστεύω πως μια σωστά μορφωμένη μουσουλμανική
μειονότητα στη Θράκη δεν θα μπορεί να την ελέγχει και να
την καθοδηγεί Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ελληνόπουλα,
οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι αναγκασμένοι να φοιτούν
σε μειονοτικό δημοτικό σχολείο το οποίο τους παρέχει τα
πάντα εκτός από μόρφωση. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος
θα σας αναφέρω αυτό που γίνεται με τους Πομάκους μα-
θητές. Πρόκειται για παιδιά τα οποία μέχρι τα 6 τους χρόνια
μιλάνε μόνο τη μητρική τους γλώσσα, δηλαδή την πομάκικη
και ξαφνικά στην Α’ δημοτικού καλούνται να διδαχτούν
τέσσερις διαφορετικές γλώσσες τις οποίες δεν έχουν
μιλήσει ποτέ. Την ελληνική την οποία ασφαλώς πρέπει να
μάθουν γιατί είναι η γλώσσα της χώρας στην οποία ζούνε
αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν την έχουν μιλήσει καθόλου,
την Τουρκική γιατί αυτό αποφάσισαν κάποιοι, την αραβική
λόγω των θρησκευτικών και την Αγγλική όπως προβλέπει
το εθνικό σύστημα παιδείας. Με λίγα λόγια αυτά τα παιδιά
από το πουθενά πρέπει να μάθουν τέσσερις διαφορετικές
γλώσσες κι αυτό φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα να μη
μπορούν να μάθουν καμία από αυτές όπως πρέπει. Αυτός
άλλωστε είναι και ο λόγος που πολλοί μουσουλμάνοι της

Θράκης έχουν ζητήσει πολλές φορές τη δημιουργία δημό-
σιων ελληνόφωνων δημοτικών σχολείων και στα χωριά
τους διότι τέτοια σχολεία υπάρχουν μόνο στην πόλη με
αποτέλεσμα οι μουσουλμάνοι που ζουν σε χωριά να μην
έχουν πρόσβαση σ’ αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που αρκετοί
μουσουλμάνοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι
τους στο χωριό και να πάνε στο ενοίκιο της πόλης για να
μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε ελληνόφωνο δη-
μοτικό σχολείο. Αυτός είναι ο λόγος που πολλά δημόσια
ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία της πόλης τείνουν να με-
τατραπούν σε μειονοτικά εξαιτίας της παρουσίας πολλών
μουσουλμάνων μαθητών κι όλα αυτά τα γνωρίζει καλύτερα
από μένα το υπουργείο παιδείας αλλά δεν κάνει τίποτα.

Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψουν τα χωριά
τους όλοι μουσουλμάνοι και να μεταφερθούν στην πόλη
ώστε να έχουν πρόσβαση στα δημόσια ελληνόφωνα δη-
μοτικά σχολεία, οι περισσότεροι είναι αναγκασμένοι να
μείνουν στο χωριό τους με αποτέλεσμα θέλοντας και μη
να στέλνουν τα παιδιά τους σε μειονοτικό σχολείο. Πριν
από μερικά χρόνια και συγκεκριμένα τότε που υπουργός
παιδείας ήταν ο Θρακιώτης Ευριπίδης Στυλιανίδης ξεκίνησε
μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία
τεσσάρων ελληνόφωνων δημοτικών σχολείων στα πομα-
κοχώρια της Ξάνθης αλλά η προσπάθεια αυτή αν και βρι-
σκόταν σε πολύ καλό δρόμο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Κάποια στιγμή μεσολάβησε ο ανασχηματισμός της κυβέρ-
νησης και ο διάδοχος του κυρίου Στυλιανίδη ο Άρης Σπυ-
λιωτόπουλος για λόγους που δε μπορώ να γνωρίζω δε
συνέχισε αυτή την προσπάθεια.

Όσο για τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και γενικότερα την
πολιτιστική ταυτότητα των Πομάκων, εμείς οι ίδιοι οι
Πομάκοι έχουμε κάνει αρκετά βήματα ως προς την κατα-
γραφή και διάσωση τους αλλά αυτό σε καμιά περίπτωση
δεν είναι αρκετό. Όσες προσπάθειες κι αν κάνουμε εμείς,
αν δεν ασχοληθεί με το θέμα η ελληνική πολιτεία δυστυχώς

είναι βέβαιο πως θα χαθεί κάποια
στιγμή τόσο η γλώσσα μας όσο
και ο πολιτισμός μας. Δυστυχώς
όμως όπως ανέφερα και στην
αρχή της ομιλίας μου η ελληνική
πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ
με τους Πομάκους, η ελληνική
πολιτεία είναι σχεδόν απούσα

από τη Θράκη με αποτέλεσμα να έχουμε ένα τουρκικό
προξενείο το οποίο κυριολεκτικά κάνει ό,τι θέλει κι όταν
ένας ξένος παράγοντας έρχεται μέσα στο γήπεδο σου και
σε παίζει μονότερμα είσαι άξιος της μοίρας σου.

Σας ευχαριστώ πολύ

Η παραπάνω ομιλία του Πομάκου δημοσιογράφου, πολύ

γνωστού στην Κομοτινή για τη δραστηριότητά του και τους

αγώνες του για τα δίκαια αιτήματά του ,τα οποία η Ελληνική

Κυβέρνηση πρέπει να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη, μου

εστάλει κατόπιν επιθυμίας μου να τη δημοσιεύσω στην

Ηχώ των Αιθέρων.

Το ζήτημα της Θράκης είναι πραγματικά πολύ σοβαρό,

είναι Εθνικό και αφορά όλους μας , αφορά την Ελλάδα μας

και ήρθε πλέον η στιγμή να εφαρμοστεί μία Εθνική Πολιτική

για τη Θράκη πριν είναι αργά για τη χώρα μας. Εμείς οι

Θρακιώτες ανησυχούμε, εκφράζουμε την αγωνία μας και

θα συνεχίζουμε να πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση, ώστε

να ληφθούν άμεσα μέτρα και πολιτικές. Δεν πάει άλλο, άς

το καταλάβει επιτέλους η ΠΟΛΙΤΕΙΑ!!

Επιμέλεια:

Αντιπτέραρχος(Ι)εα.Κων.Ιατρίδης

Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ

Πρόεδρος  ΕΑΑΑ.

** Ο Σεμπαΐδήν Καραχότζα είναι Πομάκος, γεννημένος το

1979, είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών (8 και 10

ετών). Επί σειρά ετών δημοσιογράφος σε εφημερίδες και

Τοπικό Κανάλι TV. Τελείωσε το Μειονοτικό Δημ. Σχολείο

στο ΠΡΟΣΗΛΙΟ και το αντίστοιχο Γυμνάσιο ΣΜΙΝΘΗΣ, ενώ

αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο ΞΑΝΘΗΣ. Σπούδασε

επί 3-ετία στη Νομική του ΑΠΘ,  χωρίς να ολοκληρώσει τις

σπουδές του. Είναι συγγραφέας 2 βιβλίων με αντικείμενο

την Πομακική γλώσσα, ενώ ήταν για 3 χρόνια εκδότης της

Πομακικής εφημερίδας NATPRESS.
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Παρελθόν-ΠαρόνκαιΜέλλονΔυτικήςΘράκης-Ιστορικά

δεδομένα,ΣυνθήκητηςΛωζάννηςκαιμουσουλμανική

μειονότηταΔυτ.Θράκης.ΠαρόνκαιμέλλοντηςΜειονότητας
Ενδιαφέρουσα ομιλία του Πομάκου Δημοσιογράφου Σ. ΚΑΡΑΧΟΤΖΑ(**) σε Ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών και ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ

Η Τουρκία στα πλαίσια μιας επεκτατικής

πολιτικής προσπαθεί οπουδήποτε στα

βαλκάνια υπάρχει μουσουλμανικό στοι-

χείο να δημιουργήσει τουρκική μει-

ονότητα.

Η ελληνική πολιτεία είναι σχεδόν απού-

σα από τη Θράκη με αποτέλεσμα να

έχουμε ένα τουρκικό προξενείο το

οποίο κυριολεκτικά κάνει ό,τι θέλει.. 



Όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για την ανάκαμψη της Ελληνικής
Οικονομίας για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Έθνους

μας οφείλουμε να εργαστούμε για την κατάρτιση ρεαλιστικών
μελετών και προτάσεων που σκοπεύουν στην επίτευξη στόχων
όπως η μείωση της ανεργίας, η αύξηση των εξαγωγών, η εξα-
σφάλιση αυτάρκειας στην τροφή, την ενέργεια, τους βασικούς
αμυντικούς εξοπλισμούς, η τεχνολογική ανάπτυξη και άλλες
επείγουσες ανάγκες της χώρας μας.

Μια πανελλαδική εκστρατεία για την συστράτευση όλων όσων
μπορούν να συμβάλουν απαιτεί την συντονισμένη προσπάθεια πολ-
λών Ελλήνων ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης.

Η παρακολούθηση όμως της ταινίας για τις επιδιώξεις ορισμένων
μεταναστών στην “ανεκτική” Βρετανία, που αναρτήθηκε στην Ολυμπία, σε συνδυασμό
με την ραγδαία αύξηση της εισόδου λαθρομεταναστών στην Ελλάδα δημιουργεί
ορισμένα βασανιστικά ερωτήματα όπως τα εξής:

1. “Ποιος λαός θα κατοικεί αυτήν τη χώρα μελλοντικά και θα ωφεληθεί από την
προσπάθεια που θα καταβληθεί από τους Έλληνες τώρα;”

2. “Θα διατηρηθεί στην Ελλάδα το δημοκρατικό μας καθεστώς ή θα αντικατασταθεί

από κάποιο αυταρχικό καθεστώς θρησκευτικής προέλευσης;”
3. “Θα εξασφαλιστεί η Εθνική μας κυριαρχία ή θα απειληθεί η

εκχώρησή της σε ξένες δυνάμεις;
4. “Θα εξασφαλιστεί η διαιώνιση του πανάρχαιου λαμπρού

πολιτισμού μας ή θα καταστραφεί από άλλους κτηνώδους χα-
ρακτήρα;

5. “Θα συνεχιστεί να υπάρχει εδώ η ισότητα των δύο φύλων ή
θα υποβιβασθούν βιαίως οι Ελληνίδες λόγω της επικράτησης κάποιων δήθεν θεό-
πεμπτων ηλιθίων πεποιθήσεων;”

Αν δεν απαντηθούν προηγουμένως από τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία
τέτοια ερωτήματα, είναι πολύ δύσκολο να πεισθούν να αγωνιστούν για την ανάκαμψη
της Ελληνικής οικονομίας όσοι εχέφρονες Έλληνες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα
για το έργο αυτό.
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Η προσέγγιση του προβλήματος το οποίο ταλανίζει
τη χώρα μας εδώ και 4 χρόνια ,που δεν είναι άλλο

από την κρίση χρέους, θα είναι λίαν περιληπτική,
ωστόσο θα  επιχειρήσουμε να καταδείξουμε  τα κύρια
προβλήματα που την προκάλεσαν καθώς και
πιθανούς  τρόπους εξόδου από αυτήν.

Κατ’ αρχάς θα πρέπει  να γνωρίζουμε ότι η οικονομία
είναι μια κοινωνική επιστήμη και για να γίνουν  σωστές
προβλέψεις πρέπει να λαμβάνονται  υπόψη πολλές
παράμετροι που την επηρεάζουν όπως.

Το ΑΕΠ, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας,
η πολιτική κατάσταση, η ανεργία, ο προσανατολισμός
της  παιδείας, το διεθνές εμπόριο  και σχέσεις , οι εξω-
τερικές απειλές .κ.α.  Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται  φι-
λέκδικη και διαψεύδει τις προσδοκίες των ειδικών.

Το κύριο ερώτημα  που προκύπτει είναι πώς φθάσαμε
σ’αυτήν  την κατάσταση και αναζητώντας τις αιτίες θα
αντιληφθούμε ότι: 

� Τα τελευταία  15 χρόνια δόθηκε έμφαση στην ανά-
πτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, εγκαταλείποντας
σε μεγάλο βαθμό την παραγωγική διαδικασία.( πρωτο-
γενή και δευτερογενή παραγωγικό τομέα) με αποτέλεσμα
να μειωθεί η δυνατότητα της χώρας να παράξει πλού-
το.  

� Η χώρα μας λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια ενός
ισχυρού νομίσματος, πράγμα που είχε δυσμενείς επι-
πτώσεις  επί των ελληνικών προϊόντων και  αναφερόμεθα
σαφώς, στην μη ανταγωνιστικότητα αυτών,  λόγω της
υψηλής τιμής  των,   έναντι  προϊόντων άλλων χωρών,
των οποίων  η χαλαρή νομισματική πολιτική  τα καθι-
στούσε  περισσότερο ελκυστικά και δυστυχώς αυτό
δεν έγινε  αντιληπτό από τις Ελληνικές κυβερνήσεις. 

� Υπήρξε αλόγιστος δανεισμός του δημοσίου που
χρησιμοποιήθηκε  αφ’ ενός  για την κατασκευή έργων
πολυτελείας, π.χ. (ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ κ.α.) αφ’ ετέρου για την
ενίσχυση κοινωνικών προγραμμάτων, που κάλυπταν
την αυξανόμενη ανεργία  λόγω του κλεισίματος των
παραγωγικών μονάδων αλλά και της εγκατάλειψης των
αγροτικών δραστηριοτήτων.

Θεωρώντας ότι οι κύριοι λόγοι που προκλήθηκε αυτή
η κρίση χρέους είναι οι παραπάνω και ενώ θα περίμενε
κανείς, να ληφθούν   ανάλογα μέτρα για την
αντιστροφή  της κατάστασης η από τετραετίας εφαρ-
μοζόμενη πολιτική που χαρακτηρίζεται από την επιβολή
σκληρών μέτρων λιτότητας αλλά και  νέων φόρων, όχι
μόνο  δεν έχει αποδώσει αλλά  έχει δημιουργήσει  ση-
μαντικές παρενέργειες καθόσον.

� Δεν  συνοδεύεται  από αναπτυξιακά μέτρα πού θα
προκαλούσαν την αύξηση της παραγωγής καθώς και
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.

� Η πολιτική της λιτότητας πού εφαρμόζεται  εδώ και
4 χρόνια, θα έπρεπε να ήταν βραχυχρόνια γιατί  είναι  δυ-
σάρεστη  για όλες τις κοινωνικές τάξεις, και πολιτικά

επιζήμια, τα δε αποτελέσματα  αυτής θα έπρεπε να
είχαν εμφανιστεί άμεσα και να συνδυάζονταν με την
αύξηση της παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των
προϊόντων, πράγμα που δεν έχει επιτευχθεί.

� Η αύξηση των φόρων καθώς και η επιβολή νέων,
μείωσαν  τα εισοδήματα των πολιτών με αρνητικές
επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας, η δε  συνέχιση
αυτής της πολιτικής είναι θέμα χρόνου  να περιορίσει
την κυκλοφορία του χρήματος σε τέτοιο βαθμό, που
αυτή, να μην μπορεί  να λειτουργήσει πλέον, η δε εκ-
ποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κάτω
από δυσμενείς συνθήκες μάλλον ενισχύει αυτήν την
κατάσταση.

� Οι έρπουσες και συνεχείς φήμες ότι επίκειται “κού-
ρεμα” των καταθέσεων ή πτώχευση της χώρας, ή
βίαια έξοδος από το ευρώ  απομάκρυναν από την ελ-
ληνική οικονομία  ποσά, πολλών δεκάδων δις ΕΥΡΩ,
προκαλώντας οικονομική ασφυξία  στις τράπεζες.

Με βάση τα δεδομένα, διαπιστώνεται  ότι η μέχρι
σήμερα ακολουθητέα πολιτική εστιάζει την προσοχή
της μόνο στη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων και
δεν έχει ουδόλως προσεγγίσει το πρόβλημα στη
βάση  της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ .

Αν  εφαρμοσθεί μελετημένα και σωστά, μια πολιτική
που θα προωθεί σοβαρές παραγωγικές επενδύσεις,  (ΔΗ-
ΜΟΣΙΕΣ και ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ) η αύξηση  των οικονομικών
μεγεθών που θα προκύψουν από την παραγωγή  προ-
ϊόντων  θα συνοδεύεται και από αύξηση των εισοδη-
μάτων,  κατ επέκταση, θα ανατείλουν προοπτικές για
την ευημερία της κοινωνίας, την εξυγίανση των δημο-
σιονομικών , αλλά και δυνατότητα ομαλής εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων της πολιτείας.

Προκύπτει όμως ένα ερώτημα:
Πως θα χρηματοδοτηθεί μία τέτοια προσπάθεια?
Προτείνεται  η αναστολή  της πληρωμής των χρεο-

λυσίων, (πάγωμα)  για  χρονικό διάστημα ,(όχι πέραν
της 8ετίας) που θα επιτρέπει να  εξευρεθούν τα απα-
ραίτητα κεφάλαια χωρίς η χώρα να προστρέξει σε νέο
δανεισμό.

Βεβαίως στο χρονικό αυτό διάστημα θα καταβάλλονται

οι τόκοι ώστε αφ’ ενός να μην  αυξάνεται  το χρέος
αφ’ ετέρου να μην ζημιώνονται οι πιστωτές.

Η αποπληρωμή του χρέους να αρχίσει από την λήξη
της χρονικής περιόδου που θα συμφωνηθεί και θα πα-
ραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής του σε τέτοιο βάθος
ώστε η τοκοχρεολυτική δόση να είναι ίση προς ποσοστό
του ΑΕΠ , που θα επιτρέπει την άνετη καταβολή της.

Όμως για να  υπάρξει, αλλά και για να επιτύχει η
προοπτική ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
προϋποτίθενται τα εξής.

� Η  ΟΠΟΙΑ Ελληνική κυβέρνηση, να έχει κατανοήσει
πλήρως την γενεσιουργό αιτία και τους λόγους που η
οικονομία περιήλθε  σαυτήν την κατάσταση.

� Να έχει αξιολογήσει ότι οι αιωρούμενες φήμες,
εδώ και  διετία τουλάχιστον, που αφορούν  από τη μια
πλευρά την αναδιάρθρωση του χρέους (κούρεμα) και
από την άλλη πτώχευση της χώρας, ουδεμιάς  εφαρ-
μογής μπορεί να τύχουν για διαφορετικούς λόγους η
κάθε μία.  

� Να έχει τη δυνατότητα να τεκμηριώσει στους δα-
νειστές την αναγκαιότητα μιας τέτοιας λύσης και να δια-
πραγματευθεί το ύψος του επιτοκίου, εξυπακούεται  δε
οτι θα  αναλάβει την υποχρέωση.  

α. Να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές με γνώ-
μονα να επιτυγχάνεται, αφ ενός ο στόχος προσέλκυσης
παραγωγικών κυρίως επενδύσεων ( πχ  καθιέρωση πε-
τυχημένου φορολογικού συστήματος που μπορεί να
αντληθεί απο την διεθνή εμπειρία)  αφ ετέρου, να γίνει
ειλικρινής προσπάθεια ώστε να ισοσκελίζεται ο προ-
ϋπολογισμός  χωρίς ωστόσο να τίθενται  θέματα πα-
ράβλεψης της άμυνας και ασφάλειας της χώρας που
αποτελούν και βασική προϋπόθεση ελκυσμού των
επενδύσεων. ( Ελληνικών αλλά και ξένων)

β. Τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από την αναστολή
πληρωμής των χρεολυσίων θα χρησιμοποιηθούν, απο-
κλειστικά και μόνο, για παραγωγικούς σκοπούς. Δηλ.
Να τοποθετηθούν σε παραγωγικές επενδύσεις που θα
έχουν στόχο, τη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο
εξωτερικών συναλλαγών, την αύξηση των εισοδημάτων
μέσω του παραγόμενου πλούτου.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η  εξέταση της
πρότασης, για νέα αναδιάρθρωση του χρέους (ΜΕΙ-
ΩΣΗ- ΚΟΥΡΕΜΑ)  τεκμαίρεται ότι θα έχει αρνητικό απο-
τέλεσμα ενώ παράλληλα θα προκαλέσει  μείζονες αν-
τιδράσεις από το σύνολο των κρατών μελών του μη-
χανισμού στήριξης, καθιστώντας αδύνατη την όποια
προοπτική συμφωνίας μαζί τους στην  βάση  επανακα-
θορισμού των υποχρεώσεων . 

Του
Δημήτρη Α. Ζακοντίνου

Οικονομολόγου

Του
Ιωάννη Κόντου

Ομότιμου Καθηγητή του Παν/μίου Αθηνών

Η αλλαγή πολιτικής στην αντιμετώπιση του χρέους

προϋπόθεση για την ανάπτυξη

Για την ευημερίαποιούλαούθααγωνιστούμε;



Το σύνταγμα, αφού διασφαλίσει τα κατοχυρωμένα και
αναφαίρετα δικαιώματα κάθε πολίτου, που διαβιεί

στη χώρα, τη ζωή, την τιμή, την ασφάλεια, την ελευ-
θερία κ.λπ., μας δίδει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε
ελεύθερα, την προσωπικότητά μας στην κοινωνική, οι-
κονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Είναι δική μας επιλογή ο τομέας που μας ταιριάζει και
που επιθυμούμε να έχουμε τις δυνατότητες να αναπτύ-
ξουμε την προσωπικότητά μας.

Οι λέξεις “αναπτύξει την προσωπικότητά του” υπο-
δηλώνουν ότι η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου
εμπεριέχει διαβαθμίσεις και ότι υπόκειται σε βελτίωση
ή αναβάθμιση από χαμηλότερο επίπεδο σε υψηλότερο,
χωρίς να στερεί το άτομο από τα δικαιώματά του, τα
οποία προστατεύονται από την παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου (υγεία, ελευθερία, ασφάλεια).

Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων μας, να ανα-
πτύξουμε την προσωπικότητά μας, στο όποιο κοινωνικό
πεδίον (οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό κ.λπ.), επιθυ-
μούμε και εφ’ όσον έχουμε δυνατότητες. Αν δεν το
πράξουμε, μην επιζητούμε να καταστήσουμε τους άλ-
λους υπεύθυνους, υποβαθμίζοντάς τους.

Για να αναπτύξει κάποιος την προσωπικότητά του,
απαιτούνται αρκετές και πολυσχιδείς πνευματικές και
ψυχοσωματικές δυνατότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν
σε όλους μας (γνώση, πνεύμα, θάρρος, υπομονή, θέ-
ληση, υγεία κ.λπ.). Εάν δεν επιτύχαμε αυτό που επιθυ-
μούμε, ας αναζητήσουμε τι μας λείπει. Θέλουμε δε
θέλουμε, αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε.

Γιατί π.χ., ενώ είχαμε υψηλό γνωστικό πεδίο, δεν επι-
διώξαμε σταδιοδρομία πλέον επιφανή; Μήπως φοβό-

μαστε, μας έλειπε το θάρρος, η υπομονή, η θέληση
κ.λπ.;

Η αναβάθμιση της προσωπικότητας και η ανάληψη
υψηλών ευθυνών μέσα σ’ ένα στρατιωτικό περιβάλλον,
αναπτύσσει κάποια, έστω και μικρά, αισθήματα αντιπά-
θειας εκ μέρους των υφισταμένων. Και θα πρέπει να
γίνει κατανοητό, ότι η στρατιωτική διοίκηση / διεύ-
θυνση, έχει κάποιες επιπτώσεις στη δημοτικότητα του
διοικητή. Άλλωστε οι ευθύνες του διοικούντος και του
διοικουμένου, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν
να τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο.

Αναφορικά με τους επιτίμους τίτλους, στους οποίους
κάποιοι απαρνηθέντες το βαρύ έργο του στρατιωτικού,
αναφέρονται, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι οι επί-
τιμοι τίτλοι παραχωρούνται στους αναλαμβάνοντας
υψηλές ευθύνες σε όλο τον κόσμο (προέδρους, στρα-
τηγούς μεγάλων σχηματισμών, πρεσβευτές κ.λπ.).
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“Καθένας έχει το δικαίωμα να ανα-

πτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά

του και να συμμετέχει στην κοινωνική,

οικονομική και πολιτική ζωή της χώ-

ρας, εφ’ όσον δεν προσβάλλει τα δι-

καιώματα των άλλων και δεν  παραβιά-

ζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη”.
Σύνταγμα 2008, άρθρο 5,1

Ανάπτυξη της Προσωπικότητας

ΑΡΘΡΑ

Του
Κωνσταντίνου Δελλή
Υποπτεράρχου ε.α.
Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

Την 1η Νοεμβρίου 1920 ο Ελ. Βενιζέλος Πρωθυπουρ-
γός της Χώρας τότε και δεχόμενος ισχυρά πίεση από

την Αντιπολίτευση, σύρθηκε σε αυτές τις εκλογές τις
οποίες και έχασε, γιατί η Βουλή που, τον στήριζε η λε-
γόμενη των Λαζάρων, είχεν εκλεγεί την 31η Μαΐου
του 1915 και είχεν ανώμαλα διαλυθεί, για να γί-
νουν, οι πρόωρες εκλογές την 6η Δεκεμβρίου του
ιδίου έτους, με αποχή του κόμματος των φιλελευ-
θέρων (Βενιζέλου). Όταν τον Ιούνιο του 1917 ανέ-
λαβε την διακυβέρνηση της Χώρας ο Βενιζέλος
κατήργησε την υπάρχουσα Βουλή της 6ης Δεκεμ-
βρίου 1915 και την αντικατέστησε με την Βουλή
που, είχεν εκλεγεί την 31 Μαΐου του 1915, την
οποία η Αντιπολίτευση θεωρούσε ότι είχε λήξει
προ πολλού η θητεία της.

Κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί τα σημερινά πο-
λιτικά δρώμενα στη Χώρα μας, έχουν πολλές
ομοιότητες, όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια, με
της πολυτάραχου και καταστροφικής, για την Πατρίδα
μας, εκείνης της εποχής.

Το καλοκαίρι του 1915, η Χώρα μας, είχε συγκλονισθεί
συθέμελα από τον διχασμό που, είχε κυριεύσει τον Ελ-
ληνικό Λαό, συνεπεία της μετωπικής σύγκρουσης που,
είχε επέλθει, μεταξύ του Βασιλιά Κων/νου και του Πρω-
θυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, λόγω διαφωνίας
των, ως προς την είσοδο της Ελλάδος, στο Α Παγκόσμιο
Πόλεμο, στο πλευρό της ΑΝΤΑΤ, δηλαδή στις δυνάμεις
συνεννόησης (Αγγλία – Γαλλία – Ιταλία – ΗΠΑ) που, υπο-
στήριζε η Κυβέρνηση και της ουδετερότητας που, επι-
θυμούσε ο Γερμανόφιλος Μονάρχης. Ως αντάλλαγμα
της εισόδου μας τότε στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο μας
εδίδετο η Κύπρος.

Ερχόμενος από το Παρίσι, ο Βενιζέλος στην Πατρίδα
του και έχοντας, στην τσέπη του, τη συνθήκη των Σε-
βρών που, είχε υπογραφεί την 28η Ιουλίου 1920, με την
οποία η Πατρίδα μας εγένετο ως γνωστόν Χώρα των
δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, δέχθηκε την 30η

του ιδίου μηνός, στη Λυών της Γαλλίας, δολοφονική
επίθεση, από δύο απότακτους αξκούς. Η Χώρα ήταν
εξαντλημένη από τους συνεχείς πολέμους (Α και Β Βαλ-
κανικούς 1912-13) και η είσοδος της, από το 1917 στον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό της ΑΝΤΑΤ. Οι Έλλη-
νες ήσαν συνεχώς στρατευμένοι, από το 1912, επί
οκτώ συναπτά έτη. Ο Ελληνικός Στρατός ήταν κουρα-
σμένος εξαντλημένος και καταπονημένος, με ελλιπή
οπλισμό και η οικονομία είχε κυριολεκτικά καταρρεύσει.

Η προεκλογική περίοδος διεξήχθη, με οξύτητα, με το
κύριο σύνθημα της Αντιπολίτευσης το «οίκαδε» και προ-
κηρύξεις έκαναν την εμφάνισή τους, στις Μονάδες του
εκστρατευτικού σώματος της Μικράς Ασίας που, καλού-
σαν τους Στρατιώτες, να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Με την ανάληψη όμως της εξουσίας από την Αντιπολί-
τευση, αντικατέστησε αμέσως όλους τους αξκούς, του
εκστρατευτικού σώματος, από τον βαθμό του Συνταγ-
ματάρχου και άνω και αντί του «οίκαδε», συνέχισε τις

επιχειρήσεις, μέχρι το Σαγγάριο ποταμό.
Τα αποτελέσματα εκείνης της εποχής, είναι πιστεύω,

σε όλους μας γνωστά. Η ανικανότητα των πολιτικών
δυνάμεων τότε, να συνεννοηθούν και συναινέσουν,
πάνω σε ένα Εθνικό πλαίσιο, αντιμετώπισης της όντως
δεινής κατάστασης  που, βρίσκετο πράγματι η Χώρα μας
και της διαγραφόμενης, απροθυμίας των συμμάχων, να
επιβάλλουν με τα όπλα στον Κεμάλ Ατατούρκ την απο-
δοχή, της συνθήκης των Σεβρών και έτσι μας προέκυψε,
η Μικρασιατική καταστροφή, ο διχασμός, συνέπειες
που, ακόμα μας ακολουθούν και εξακολουθούν, συνέ-
χεια να επηρεάζουν την Πατρίδα μας.

Σήμερα η Χώρα μας, για άλλους όμως λόγους, εξίσου
σοβαρούς και επικίνδυνους, αντιμετωπίζει, μια δεινή οι-
κονομική κατάσταση, με ελεγχόμενη χρεοκοπία, με
1.200.000 ανέργους, ανεργία 27% 3.000.000 Έλληνες
να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή με
ετήσιο εισόδημα των 5.500 ευρώ και αντί οι πολιτικές
δυνάμεις, του τόπου, να παραμερίσουν τις όποιες δια-
φορές, μεγάλες ή μικρές που έχουν, να συνεννοηθούν
και να συναινέσουν, πάνω σε ένα κοινό Εθνικό πλαίσιο
σωτηρίας της Πατρίδας μας, απεναντίας ξιφουλκούν κα-
θημερινά, πάνω στο πτώμα της, χωρίς δυστυχώς, να
αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν, πόση ανεπα-
νόρθωτη ζημία, προξενούν, με τη στάση τους και τη
συμπεριφορά τους, στον τόπο.

Κακά τα ψέματα, ούτε η σημερινή Κυβέρνηση, αλλά
ούτε και μια άλλη του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και με αυτοδυναμία
συνεπεία πρόωρων εκλογών, ένεκα της αδυναμίας
εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας μπο-
ρούν, να βγάλουν τη Χώρα μας, από το άγρυπνο κώμα
που, βρίσκεται εδώ και έξι (6) συναπτά χρόνια. Αυτή
είναι πιστεύω η όλη αλήθεια και η πραγματικότητα και
όλα τα άλλα, είναι κούφια λόγια και ένας αχαλίνωτος
λαϊκισμός ελεεινής μορφής.

Ως έχει σήμερα η δημοσιονομική κατάσταση στη
Χώρα, δεν έχουμε ανάγκη πρόωρων εκλογών, με διχα-

σμένο λαό, σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς
(βενιζελικοί – Αντιβενιζελικοί το 1920), γιατί η πό-
λωση, δεν είναι καλός σύμμαχος νηφάλιας σκέψης
και ορθής κρίσης, στις επιλογές των ψηφοφόρων
και το όποιο, αποτέλεσμα, σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, είναι προϊόν οργής, θυμού, αγανάκτησης, εκ-
δίκησης και τιμωρίας.

Δεν αμφισβητώ καθόλου τον Πατριωτισμό και τις
καλές προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι όμως πεπεισμέ-
νος, ότι ερχόμενος στην εξουσία, δεν θα μπορέσει
σε καμία περίπτωση, να υλοποιήσει όλα αυτά που,
με τόση απλοχεριά, έχει υποσχεθεί και δεσμευθεί,
προς τον Ελληνικό Λαό, για τον απλούστατο λόγο

ότι, η οικτρά δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, δεν
επιτρέπουν τέτοιου είδους ερασιτεχνισμούς. Μπορεί
στα αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ, να καταργήσει, ερχόμενος στην
εξουσία, αμέσως, τους 462 εφαρμοστικούς μνημονια-
κούς νόμους, τις 25 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
και τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγματα και Υπουργι-
κές αποφάσεις που, υλοποιούν το Μνημόνιο; Σίγουρα
όχι. Και όμως αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει κατά καιρούς
ακόμα και σήμερα Σημαία του.

Από το 1946 μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί είκοσι
τρεις (23) φορές εκλογές, την 28η Μαΐου του 1967 προ-
κηρύχθησαν και ουδέποτε διεξήχθησαν λόγω μεσολά-
βησης της επτάχρονης δικτατορίας. Μόνο τρεις (3)
φορές η Βουλή εξάντλησε πλήρη τετραετία (1977 –
1981, 1985 – 1989 και 2000 – 2004) όλες τις άλλες
φορές δηλαδή δέκα εννέα (19) για διαφόρους λόγους,
έγιναν πρόωρες. Μέση διάρκεια ζωής των περιόδων
της Βουλής δύο χρόνια και έξι (6) μήνες. Γιατί; 

Εκείνο που, συμφέρει σήμερα τη Χώρα μας, είναι
έστω και την ύστατη στιγμή, να σχηματισθεί Κυβέρνηση
ευρείας αποδοχής, η οποία με άλλο κύρος και ισχύ, θα
διαπραγματευθεί, από πλεονεκτικότερη πλέον θέση,
καλύτερα τη διαχείριση, του τεράστιου δημόσιου χρέ-
ους, 325 δισ. ευρώ 175% του ΑΕΠ, απ’ ότι η σημερινή ή
του ΣΥΡΙΖΑ αύριο.

«Ισχύς εν τη ενώσει» είναι πιστεύω η ενδεδειγμένη
συνταγή που, μας ταιριάζει και την έχουμε ανάγκη, όσο
ποτέ άλλοτε σήμερα. Κύριοι της Κυβέρνησης και της
Αξιωματικής και λοιπής Αντιπολίτευσης, δεν βλέπετε
που, πηγαίνει η Χώρα;

Σημείωση: Εφόσον η Χώρα οδηγηθεί σε πρόωρες

εκλογές η έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση

του συντάγματος μετατίθεται για την επόμενη Βουλή

και το πέρας του την μεθεπόμενη, δηλαδή μετά από

οκτώ χρόνια το λιγότερο.

Του
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμηνάρχου ε.α.

1ης ΣΥΔ
Οίκαδε



HτΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 523 12

� 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

� Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

• «ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΑΣ»
Μεσογείων & Κατεχάκη
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ
(Κόρη ανωτάτου Αξιωματικού ε.α.)
Το φαρμακείο εκτελεί συνταγές των
ασφαλισμένων ΓΕΣ, ΓΕΑ, και των μελών αυτών
Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις
στα παραφάρμακα και τα φαρμακευτικά καλ-
λυντικά για τα μέλη οικογενειών των Ε.Δ.
Μεσογείων 167 και Κατεχάκη, 11525 Αθήνα
Έναντι στάσης μετρό Κατεχάκη
Τηλ. 2106922564 & 2105242440

� Α Σ Φ Α ΛΕ Ι Ε Σ

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
(Συνάδελφος ε.α.)
• Ασφάλειες αυτοκινήτων με ειδικό εκπτωτι-
κό τιμολόγιο για συναδέλφους.
Ενδεικτικά για ΙΧΕ 06 ίππων: 110,00 €/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

� Σ Υ Μ Β Ο Λ ΑΙ Ο 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 ΛΑ Ι ΟΧ 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 Ω Μ Α ΤΑ

• Ν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αλουμίνια - PVC
- Θωρακισμένες πόρτες
- Μεσόπορες-Σίτες
Τηλ. 6946064589

� Σ Υ Ν ΤΗ Ρ Η ΣΕ Ι Σ  -  Υ ΔΡ ΑΥ ΛΙ Κ Α

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
(Υιός συναδέλφου Αξκού ε.α.)
Εγκαταστάσεις - Επισκευές -
Συντηρήσεις - Υδραυλικά 
-Φυσικό Αέριο
Δομοκού 3, Ίλιον
Κιν.: 6970-175978, 
οικία: 210-5022319

� 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
Πληροφορίες: Εμμ. Κύρκας
Τηλ.: 210-9930191,
Κιν.: 6979-216855

� Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΤΑ  ΑΣ Φ ΑΛ Ε ΙΑ 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 Ι ΑΦ 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

� 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

� Π Ω ΛΗ Σ Ε ΙΣ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ το υπ’ αριθμ. 8 οικόπεδο του Ο.Τ.
111 στον οικισμό του «ΙΚΑΡΟΥ»
στην Κάρυστο Ευβοίας.
Πληροφορίες: Χαρ. Πάντος
Τηλ.: 6937298153 - 2109015946

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

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

ΕΑΑΑ

�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

Αγαπητά Μέλη ΕΑΑΑ.
Γνωρίζουμε και συμμεριζόμαστε ότι εκτός από πολλά

άλλα θέματα ζωής, η μέριμνά σας είναι και η απόκτηση οι-
κογενειακής στέγης. Οι προσδοκίες σας έχουν εξανεμισθεί
μετά τις πολυετείς-επί δεκαετίες αναμονής ανταπόκρισης
του Δημόσιου τομέα,  αλλά και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
Η ΕΑΑΑ συγκρότησε αντίστοιχα τομέα Οικιστικού, ενεργο-
ποιήθηκε  και στοχεύει, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και
δραστηριότητες. Υπεύθυνος  του τομέα ορίστηκε το Μέλος
ΔΣ ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Στράτος Σκλήρης. Τα καθή-
κοντα και οι αρμοδιότητες, ανακοινώθηκαν με την έκδοση
ΗτΑ, Ιουλίου 2014.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Ειδικά παρακαλούμε, να ενεργοποιήσετε και τα μέλη οικο-
γενείας σας που διαθέτουν ηλεκτρονική δνση (e-mail) και
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΕΑΑΑ, {www.eaaa.g} όπου
έχει αναρτηθεί εκτεταμένη  ενημέρωσή σας επί θεμάτων
TOMEA ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ EAAA. Τούτο στοχεύει στην υπεύθυνη
και κυρίως αποτελεσματικότερη συνεργασία Μελών ΕΑΑΑ. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΟΟΑ - Σεπ 2014.
(www.aooa.org.gr)
ΝΟΜΟΣ 4280/14 ΕΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ

1. Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών
(ΑΟΟΑ), αγόρασε το 1972 έκταση 3.300 στρεμμάτων, εκ

των οποίων τα 800 στρέμματα ήταν ενταγ-
μένα στο σχέδιο πόλεως και τα διέθεσε σε
800 μέλη του κατά τη τριετία 1987-1989,
δημιουργώντας έτσι τον οικισμό «Διώνη».

2.Ο ΑΟΟΑ και οι λοιποί Συνεταιρισμοί είχαν
λάβει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις μέχρι το
1980, στην συνέχεια όμως, η πολιτεία επέ-
βαλε σειρά δεσμεύσεων, δηλαδή χαρακτήρισε
ως ορισμένες εκτάσεις δασικές, ιδιαιτέρου
κάλλους, αρχαιολογική, που κατέστησαν
απαγορευτική την αξιοποίηση της έκτασης.

3. Στο παρελθόν έγιναν τρεις προσπάθειες
για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πό-
λεως, που παρέμειναν ημιτελείς. Με τον νέο
Νόμο 4280/14, δίνεται η δυνατότητα πολε-
οδόμησης. Συγκεκριμένα:

α. Παραχωρείται στο Δημόσιο του 50% της
εκτάσεως των ενδιαφερομένων, για περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση της περιοχής, επιτρέποντας έτσι να πολεοδομηθεί
το υπόλοιπο 50%. 

β. Πολεοδομείται το υπόλοιπο, με χαμηλό συντελεστή
και δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας νέος
οικισμός, με σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση, σεβασμό
στις δεσμεύσεις προστασίας και με υψηλή περιβαλλοντική
ευαισθησία. 

4. Η πολεοδόμηση θα μετατρέψει την σημερινή χέρσα

και εγκαταλελειμμένη έκταση, σε μια περιοχή με τεράστιο
χώρο πρασίνου (3.150 στρέμματα), χαμηλή δόμηση, σε
σύγχρονα σχεδιασμένο περιβάλλον και πολλές κοινωφελείς
λειτουργίες, σε έκταση 2.300 στρ., που θα καλύψουν, τις
ανάγκες του νέου οικισμού. (Εικόνα).

5. Τελικά, η νέα νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα στον
ΑΟΟΑ να αξιοποιήσει την περιουσία του, επ’ ωφελεία των
μελών του, τα οποία αναμένουν για σαράντα και πλέον
έτη τη στεγαστική τους εξυπηρέτηση. ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΑΑΑ
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παραρτηματα

180η Επέτειος Μεσσηνιακής Επανάστασης
α. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014, ο Πρόεδρος και

τα μέλη του Δ.Σ., εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας
και συμμετείχαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

(1) Στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου - Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την

180η επέτειο της Μεσσηνιακής Επανάστασης του
1834 και την απόδοση τιμής στους πρωταγωνιστές

της, Γιαννάκη Γκρίτζαλη και Μητροπέτροβα, που
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο
Άνω Ψάρι Μεσσηνίας.

(2) Στις εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας για τις
εορταστικές εκδηλώσεις των Θεοφανίων, που πραγμα-
τοποιήθηκαν στην πόλη της Καλαμάτας στις 6-1-14.

β. Άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Πα-
ραρτήματος Καλαμάτας:

(1). Εκδήλωση για τα νέα Μέλη της ΕΑΑΑ του Πα-
ραρτήματος Μεσσηνίας.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε εκ-
δήλωση για το καλωσόρισμα των νέων μελών του Πα-
ραρτήματος σε εξοχικό κέντρο της πόλης της Καλα-
μάτας.

Το Δ.Σ. του Παραρτήματος, ευχαριστεί όλους τους
συναδέλφους για την ανταπόκριση και συμμετοχή
στην εκδήλωσή μας αυτή.

Ο Πρόεδρος Παρ/τος ΕΑΑΑ Καλαμάτας
Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης

Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα - Στηρίξτε την Ελληνική εργασία

14.9.14. Στις εκδηλώσεις - Επιμνημόσυνη δέηση, για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

30.9.14. Στην Επιμνημόσυνη Δέηση, για την Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών.
19.10.14. Στις Εκδηλώσεις - Επιμνημόσυνη δέηση, για την Ημέρα Μνήμης του Μακεδονι-

κού Αγώνα.
19.10.14. Στις Εκδηλώσεις Βότσσια 2014.
17.10.14. Στην τελετή Ορκωμοσίας των Πρωτοετών Μαθητών-τριών, Υγειονομικού, Οικο-

νομικού και Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων.
Σμχος ε.α.

Ιωάν. Γιαπουτζίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη Μαγνησία

Kαλαμάτα

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
- Με την ευκαιρία του εορτασμού του Αγίου Παντελεήμονος, στην 9η ΜΣΕΠ,

στην θεία λειτουργία που τελέστηκε στο ναό της μονάδος, την Κυριακή 27 Ιουλίου
του 2014, το παράρτημά μας εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Καμνής Σπυρίδων.

- Στις 28/8/2014, στην 9η ΜΣΕΠ ο διοικητής της Μονάδος Επγός Νικόλαος Ζαχα-
ράκης, παρέδωσε την διοίκηση στον Επγό Κωνσταντίνο Τερλιγκάκη. Στην εκδήλω-
ση παραβρέθηκε ο πρόεδρος του παραρτήματός μας Υπτχός Γρηγόριος Ιγγλέσης
που ευχήθηκε στο νέο διοικητή καλή δύναμη στα καινούργια του καθήκοντα.

Ο Πρόεδρος
Γρηγόριος Ιγγλέσης

Υπχος ε.α.

Δραστηριότητες

Xανιά

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας / Παράρ-
τημα Χανίων, σας προσκαλεί στην επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων που θα πραγματοποιηθεί στο «Μνημείο
Πεσόντων Αεροπόρων» στα Χανιά, στο πλαίσιο του εορτα-
σμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Προστάτη της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00.

Στην τελετή θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης Κυδωνίας & Αποκορώνου και έχουν προσκληθεί να πα-
ρευρεθούν οι οικογένειες των πεσόντων Αεροπορίας στην ει-
ρήνη και τον πόλεμο, οι Θρησκευτικές - Πολιτικές και Στρατιω-
τικές Αρχές του τόπου μας και οι εν αποστρατεία συνάδελφοι
μέλη του Παραρτήματός μας.

Ένδυμα Αξιωματικών: η υπ’ αριθ. 8, Ιδιωτών: Περιπάτου.
Για το Δ.Σ.

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Αντώνιος Καμπιανάκης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παράρτημα Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014,
πραγματοποιήθηκε από την
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, η εκδή-
λωση μνήμης για όλους τους ε.α.
συναδέλφους που έφυγαν από τη
ζωή.

Αμέσως μετά τη θεία λειτουργία,
στον Ιερό Ναό της Παναγίας στην
110 Π.Μ., τελέστηκε η επιμνημό-
συνη Δέηση υπέρ της αναπαύσεως
των ψυχών τους και ακολούθησε
παράθεση καφέ στη Λέσχη Αξιω-
ματικών.

Περισσότεροι από 250 συγγενείς
και συνάδελφοι με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, τίμη-
σαν με την παρουσία τους τη μνήμη των συναδέλφων μας.

Παραβρέθηκαν εκ μέρους της Π.Α., ο Υπαρχηγός ΑΤΑ
Υπτχος (Ι) Συμεών Αστρεινίδης, ο Δκτής ΕΚΑΕ Τξχος (Ι)
Κων/νος Στάμος, ο Δκτής 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Θεόδωρος Σύρμος,
ο Δκτής 140 ΣΕΠΗΠ Σμχος (Ι) Βασίλειος Αγορογιάννης, ο Υδ-
κτής 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Δημήτριος Τσιρογιαννίδης, ο Δκτής ΔΑΚ
Σμχος Αντώνιος Μαντάς, ο Δκτής της Μοίρας ΑΤΑ Ασμχος (Ι)
Ιωάννης Μαλισιώτης και ο Υπγός Δημήτριος Πολυκράτης του
ΚΕΔΑ Σκοτίνας.

Το Δ.Σ. του Παραρτήματος
θα ήθελε να ευχαριστήσει
ιδιαίτερα:

α) Τον Δκτή της 110 ΠΜ
Σμχο (Ι) κ. Θεόδωρο Σύρμο
και τον Υδκτή Σμχο (Ι) Δημή-
τριος Τσιρογιαννίδη για την
αμέριστη συμπαράστασή
τους και τη βοήθεια που μας
πρόσφεραν.

β) Τον προϊστάμενο της
Λέσχης Αξιωματικών Επ-
γο κ. Γεώργιο Λιάτο κα-
θώς και το προσωπικό για
την άψογη εξυπηρέτηση
των καλεσμένων καθώς
και για την ευγενική προ-
σφορά του καφέ εκ μέ-
ρους τους.

γ) Όλους όσους συνέ-
βαλαν στην πραγματο-

ποίηση της εκδήλωσης.
δ) Όλους όσους τίμησαν την μνήμη των συναδέλφων μας

με την παρουσία τους.

Λάρισα

Εκδήλωση μνήμης για τους ε.α. συναδέλφους που έφυγαν από τη ζωή

ΠΟΙΗΣΗ

Η σημαιοφόρος
28 Οκτωβρίου

Κράταγε τη Σημαία με καμάρι.

Με χέρια στιβαρά, σαν παλικάρι.

Με μάτια φλογερά κι αστραφτερά

κι ήτανε παιδούλα τόση δα.

Είχε κορμί στητό και γυμνασμένο.

Βλέμμα αυστηρό κι αποφασισμένο.

Και πίσω ακολουθούσαν όλο χάρη και λεβεντιά

της Ένδοξης Ηπείρου τα παιδιά.

Κράτα ψηλά Ελληνοπούλα, τα σύμβολά μας

Και μέσα στην καρδιά, βαθιά, τα όνειρά μας,

Κι ας είναι γύρω «μαυροφόρα απελπισιά»

Τα έχει ξαναζήσει η φυλή μας τα χρόνια τα παλιά.

Μη σε πληγώνουν τα μνημόνια και η βία...

Μη σε τρομάζει των ταγών η προδοσία.

Σε λίγο το σκοτάδι θα χαθεί

Και θα’ρθει πάλι Λευτεριά σ’ αυτή τη γη.

Τώρα δεν πρέπει να λυγίσεις

Πρέπει με πάθος να τους πολεμήσεις!

Κράτα τα ιερά μας σύμβολα ψηλά

Και θα’ρθει το ΞΗΜΕΡΩΜΑ ξανά!

Γεώργιος Γέρακας



Εγώ και η οικογένειά μου, θέλουμε να
εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας
σε όλο το Ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό της Α’ Παθολογικής κλινικής του 251
ΓΝΑ για την προσπάθεια που έκαναν και

την εν γένει ανθρώπινη συμπεριφορά
τους κατά την νοσηλεία της πεθεράς μου,
προκειμένου να την κρατήσουν στην ζωή,
η οποία τελικά απεβίωσε την 27/9/2014.

Σγος ε.α. Σκαφάς Γεώργιος
Εθελοντής 251 ΓΝΑ

Οι θέσεις του Αμερικανού αναλυτή Σάμουελ Χάν-
τιγκτον ενόχλησαν την ντόπια διανόηση κατά

την προηγούμενη δεκαετία. Θεωρώντας ότι η Ευ-
ρώπη τελειώνει εκεί όπου αρχίζουν το Ισλάμ και η
Ορθοδοξία, ο συντηρητικός καθηγητής Πολιτικής
Επιστήμης του Χάρβαρντ ισχυρίστηκε πως η σύγ-
χρονη Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος του δυτικού
πολιτισμού. Στο βιβλίο του για τον μετα-ψυχροπο-
λεμικό κόσμο των πολιτισμών, που έγινε ακαδημαϊκό
μπεστ σέλερ το 1996, υποστήριξε με επιχειρήματα
ότι η ξεχωριστή πολιτιστική ενότητα της Ορθοδοξίας βρίσκεται
έξω από τα όρια της Δύσης. Οι αναλύσεις του αντιμετωπίστηκαν
περισσότερο με απαξίωση παρά με επιστημονικά επιχειρήματα.

Ο Χάντιγκτον διαπιστώνει πως η ελληνική πολιτική δυσκο-
λεύεται να προσαρμοστεί στις αρχές και τα ήθη της Ε.Ε. και
του ΝΑΤΟ, οι δε ηγέτες της συχνά παρεκκλίνουν από τα
δυτικά πρότυπα. Με τη διαδικασία πολιτιστικής αναδιαμόρφωσης
του κόσμου, η συμμετοχή της Ελλάδας σε δυτικούς οργανι-
σμούς θα γίνεται δυσκολότερη. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε
κυρίως σε φαινόμενα της περιόδου 1981-96, αλλά μοιάζει να
δικαιώνεται και από τάσεις που εμφανίζονται μετά τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες.

Ο δυτικός πολιτισμός προσδιορίζεται από την κλασική κλη-
ρονομιά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και του ρωμαϊκού
δικαίου, καθώς και από τη συμβολή του χριστιανισμού. Η με-
ταρρύθμιση και ιδιαίτερα ο διχασμός και οι συγκρούσεις
μεταξύ πνευματικής και κοσμικής εξουσίας συνέβαλαν καθο-
ριστικά στην ανάπτυξη της ελευθερίας, της ατομικότητας και

του πλουραλισμού στη Δύση. Σε τελευταία ανά-
λυση, το απόσταγμα του δυτικού πολιτισμού
είναι η κριτική λειτουργία του ορθού λόγου σε
όλα τα επίπεδα. Η κατάκτησή της από την κοινωνία
και τον απλό άνθρωπο προϋποθέτει αποστασιο-
ποίηση από παρορμητικές ανορθολογικές τάσεις,
που εδράζονται σε συναισθηματικές υπερβολές.

Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν ορθολογικές
συμπεριφορές. Π.χ. η συνετή διαχείριση και εξοι-
κονόμηση είναι αναγκαίες για την αποφυγή σπα-

τάλης οικογενειακού εισοδήματος ή δημόσιων φυσικών
πόρων, όπως το νερό ή η ενέργεια. Ωστόσο, η εικόνα της νε-
οελληνικής πραγματικότητας αποκαλύπτει συχνά μη λογικές
διαστάσεις που δεν συναντώνται σε καμία πολιτιστική εκδοχή
της Δύσης, από τη Σκανδιναβία μέχρι τον μεσογειακό Νότο.
Χαρακτηριστική είναι η περιφρονητική στάση έναντι νόμων,
κανόνων, προγραμμάτων και καταγραφών, η υπέρμετρη επι-
είκεια έναντι της αυθαιρεσίας, η απαξίωση του δημόσιου
συμφέροντος έναντι συγγενικών, τοπικών ή συντεχνιακών
δεσμών. Παραλογισμός εκδηλώνεται καθημερινά, με φαινόμενα
όπως η αδιέξοδη πλην όμως δημοφιλέστατη θέση για το
Μακεδονικό, η τηλεοπτική υστερία αντί ενημέρωσης για τις
μεγάλες πυρκαγιές, ο διασυρμός των «ανιστόρητων» από τον
κάθε αναρμόδιο ιστοριόπληκτο, η επιλογή αρχηγού κόμματος
βάσει συνθημάτων αντί προγραμμάτων. Η χώρα εξακολουθεί
να θυμίζει «ένα απέραντο φρενοκομείο», κατά τη ρήση του Κ.
Καραμανλή της Μεταπολίτευσης.

Οι χώρες που βρίσκονται στο μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης

οφείλουν κάποτε να προχωρούν σε έντιμες επιλογές, με επί-
γνωση του τί χάνουν ή κερδίζουν. Για παράδειγμα, οι Βαλτικές
χώρες και η Φινλανδία, με παράδοση μακρόχρονης ανατολικής
επιρροής και καταπίεσης, έκριναν απαραίτητο να διαλέξουν
μεταξύ δύο πολιτισμών και επέλεξαν τον δυτικό. Ο Ορχάν Παμούκ
παραδέχεται ότι η πρόοδος μπορεί να απαιτεί την απάρνηση
ενός μέρους της εθνικής ταυτότητας. Στην Ελλάδα, πολύχρονο
μέλος της Ε.Ε., η θέση του Κ. Καραμανλή «ανήκομεν εις την
Δύσιν» έχει αποκρουστεί συστηματικά, ενώ σήμερα καλλιεργείται
μια προσέγγιση των άκρων γύρω από αντιδυτικά ιδεολογήματα.

Το μέλλον θα δείξει κατά πόσον ισχύει η ανάλυση του Χάν-
τιγκτον, ωστόσο η ελληνική πολιτιστική απόκλιση, όπως και η
αρνητική επίδρασή της στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή μπορούν να περιοριστούν. Οι πολιτισμοί δεν έχουν ως
μόνο θεμέλιο τη θρησκεία και δεν μένουν ανεπηρέαστοι από
την τεχνολογική εξέλιξη του κόσμου. Ηδη πολλά στοιχεία
του δυτικού πολιτισμού τείνουν να γίνουν παγκόσμια. Η κα-
τάλληλη παιδεία συμβάλλει στον αναγκαίο μετασχηματισμό
της κουλτούρας και το μεσογειακό ταμπεραμέντο δεν είναι
ασύμβατο με ορθολογική συμπεριφορά. Στόχος, η αλλαγή
της περίφημης «νοοτροπίας του Ελληνα», ο μετριασμός των
παθών, η αποφυγή καλλιέργειας υπερβολικού «εθνικού συ-
ναισθήματος». Χρειάζονται ριζοσπαστικές ιδεολογικές πρω-
τοβουλίες από πολιτικά σχήματα, τάσεις, διανοουμένους και
δεξαμενές σκέψεις που θα υπερασπιστούν ένα πρόγραμμα
επαναπροσέγγισης της ελληνικής κοινωνίας με τη Δύση.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την άριστη νοσηλεία του

88χρονου πατέρα μου, Ελευθερίου Δερτιλή, αντισμηνάρχου ε.α., στο ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό της 4Β καρδιολογικής κλινικής του 251 ΓΝΑ.

Με τιμή
Βίκη Δερτιλή

Με πολλή αγάπη, σεβασμό και εκτί-
μηση, θέλουμε να ευχαριστήσουμε
θερμά, τόσο το ιατρικό όσο και το νοση-
λευτικό προσωπικό του ΓΝΑ 251, για τον
υψηλό επαγγελματισμό, την αμέριστη αν-
θρωπιά και τον υπερβάλλοντα ζήλο που

επέδειξαν κατά τη διάρκεια της πο-
λυετούς φροντίδας με την οποία περιέ-
θαλψαν τον εκλιπόντα Σμήναρχο (Ι) ε.α.
Παναγιώτη Γαλάνη.

Η οικογένεια του εκλιπόντος
Με σεβασμό

Δρ. Κωνσταντίνος Γαλάνης
Αντιπλοίαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ

κοινωνικά

• Επγός (ΥΥΑ) Ηλίας Αναστασόπουλος
Γεννήθηκε το 1940 στην Αγία Άννα
Ηλείας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1962
(9η σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το
1990. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου και μιας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 16 Οκτωβρίου
2014 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Χαϊ-
δαρίου και η ταφή στο τρίτο Νεκροτα-
φείο Νίκαιας.

• Σμχος (ΤΥΜ) Θεόφιλος Γιωτόπουλος
Γεννήθηκε το 1940 στα Σιτόχωρο Λάρι-
σας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1959
(11η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1994.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κο-
ριτσιών
Η κηδεία του έγινε στις 21-6-2014 στο

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και η ταφή στο Νέο
Νεκροταφείο Λάρισας.

• Επγός (ΤΥΑ) Ιωάννης Διαμαντόπουλος
Γεννήθηκε το 1946 στη Σαλαμίνα. Ει-
σήλθε στην Αεροπορία το 1966 (18η

σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1994.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας
κόρης. Η κηδεία του έγινε 24-9-2014 στη
γενέτειρά του.

• Ανθγος (ΥΤΑ) Χριστίνα Κουμουτσάκου
Γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1979 (ΕΠΥ Δ’ 79) και
αποστρατεύθηκε το 2000.
Ήταν παντρεμένη και μητέρα ενός κορι-
τσιού. Η κηδεία της έγινε στις 2 Οκτω-
βρίου 2014 στο Νεκροταφείο Γλυφάδας.

• Επγός (ΤΥΜ) Κωνσταντίνος Κρικέλας
Γεννήθηκε το 1948 στον Αλμυρό Μαγνη-
σίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1966
(18η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1997.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας 2 αγο-
ριών. Η κηδεία του έγινε στις 2 Αυγού-
στου 2014 στο Νεκροταφείο Βόλου.

• Ασμχος (ΤΥΜ)
Θεμιστοκλής Κωνστανταρόπουλος
Γεννήθηκε το 1936 στο Βασιλικό Αχαΐας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956 (10η

σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1988.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυ-
γατέρων.
Η κηδεία του έγινε στις 19-10-2014 στον
Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών και η
ταφή στη γενέτειρά του.

• Επγός (ΤΥΕ) Νικόλαος Μαρμαράς
Γεννήθηκε το 1935 στο Μόδιο Λοκρίδος.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (7η

σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1982.
Η κηδεία του έγινε στη 2 Οκτωβρίου 2014
στη γενέτειρά του.

• Ασμχος (ΤΥΟ) Ιωσήφ Πέρρος
Γεννήθηκε το 1941 στα Μυριοκέφαλα
Ρεθύμνης. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1960 (12η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
θηκε το 1991.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγο-
ριών.
Η κηδεία του έγινε στις 28 Οκτωβρίου
2014 στα Χανιά.

• Επγός (ΤΥΕ) Θεόδωρος Τσαρουχάς
Γεννήθηκε το 1940 στη Βάγια Θηβών. Ει-
σήλθε στην Αεροπορία το 1959 (11η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε
στις 27 Οκτωβρίου 2014 στο Νεκροτα-
φείο Αμαρουσίου.

• Σμχος (ΜΗΧ) Χρήστος Χρυσούλης
Γεννήθηκε το 1914. Εισήλθε στην Αερο-
πορία (ΣΤΑ) το 1933 και αποστρατεύθηκε
το 1969. Ήταν παντρεμένος και πατέρας
3 κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 24-
10-2014 στον Ι. Ναό Αγίου Θεοδώρου
στο Γκάζι και η ταφή στον Άγιο Κυπριανό
στη Χασιά Φυλής.

• Ανθγός (ε.ε.) Αθανάσιος Γεωργάκης
Γεννήθηκε το 1977 στη Φλώρινα. Ει-
σήλθε στην Αεροπορία το 1994 (46η

σειρά ΣΤΥΑ).
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
αγοριού. Η κηδεία του έγινε στις 19
Οκτωβρίου 2014 στη γενέτειρά του.

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

Με θερμή παράκληση ζητώ να μου επι-
τραπεί να ευχαριστήσω τη συντακτική
ομάδα της εφημερίδας για τα θέματα που
πολύ εύστοχα επιλέγει και επιτυχημένα
σχολιάζει κάθε φορά.

Αναφέρομαι σε θέματα επίκαιρα και μη,
ωστόσο, ιδιαίτερου πολιτικού, κοινωνικού
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία
δεν μας προσφέρουν μόνο απλή ενημέ-
ρωση αλλά μας εμπλουτίζουν τις γνώσεις,

ανεβάζουν το εθνικό μας συναίσθημα,
μας χρωματίζουν και αρωματίζουν τα
άχρωμα και άοσμα συναισθήματα που τα
τελευταία χρόνια μας διακατέχουν, μας
χαλαρώνουν και μας προβληματίζουν γό-
νιμα.

Εύχομαι σ’ όλους, προσωπική και οικο-
γενειακή ευτυχία και υγεία για να συνεχί-
ζετε την προσπάθειά σας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Δαβάκη Μαίρη του Λεωνίδα

σύζυγος ΣΜΧΟΥ

Δεν είναι πια μαζί μας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

‘Ενδακρυς εξ ιεράς συγκινήσεως εκ της
αναγνώσεως του “απλού γράμματος Πι-
λότου...” του δημοσιευθέντος εις την
«ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ» μηνός Σεπτεμβρίου,
παρακαλώ υμάς όπως διαβιβάσητε, ει δυ-
νατόν, τας διαπύρους ευχάς και ευχαρι-
στίας μας προς τον συγγράψαντα αυτό
ΕΛΛΗΝΑ-φύλακα και υπερασπιστή των γα-
λανών ουρανών της Πατρίδος μας.

Καταπράϋνε τον πόνο της ψυχής μας.
Μας έδωσε θάρρος, ελπίδα και δύναμιν
όπως σταθώμεν όρθιοι κατά τας τραγικάς

στιγμάς άς διέρχεται η Πατρίς, υπαιτιό-
τητι ελεεινών πολιτικάντηδων οίτινες την
διακυβέρνησαν από την αποφράδα 24-7-
1974 και μέχρι σήμερον.

Εκ βάθους καρδίας αναφωνώ ΖΗΤΩ η
Αεροπορία μας και εύχομαι όπως ο Μεγά-
λος Θεός είναι πάντα αρρωγός και προ-
στάτης των ταπεινών και αγνώστων
φυλάκων της Πατρίδος.

Μετά πλείστης τιμής και σεβασμού προς
τους ήρωας της Αεροπορίας μας

Ανδρέας Χρ. Ντάνος
Αντισμήναρχος ε.α.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Του
Κίμωνα Χατζημπίρου

Καθηγητού ΕΜΠ

Μήπως είχε δίκιο ο Χάντιγκτον;

Έκφραση ευχαριστιών
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Με ανησυχία παρακολουθούμε όλοι να εξελίσσεται
επί μήνες ένα παιγνίδι γεωστρατηγικών συμφερόντων

στην Ουκρανία, συμφερόντων μεταξύ κυρίως της Δύσης
(Ε.Ε. και ΗΠΑ) και της Ρωσίας.Η πολύ πρόσφατη «εκεχειρία»
των επτά σημείων, που υπεγράφη μεταξύ των αντιπάλων
ουκρανικών μερών, της Ρωσίας και του ΟΑΣΕ  την 6η
Σεπτ.,  εύχονται οι πάντες να οδηγήσει σε μία βιώσιμη
πολιτική διευθέτηση της κρίσης, όμως κάτι τέτοιο δεν
πρέπει να θεωρείται βέβαιον.

Στα μέχρι σήμερα παρουσιασθέντα στον τύπο, με
σχετικά άρθρα, αίτια της κρίσης, δεν έχει θιγεί το γεωπο-
λιτικό υπόβαθρό της, με την αρθρογραφία να άπτεται κυ-
ρίως των οικονομι- κών συμφερόντων των αντιμαχομένων
πλευρών, της επιδίωξή στους για επέκταση της επιρροής
των και  κηδεμόνευση άλλων, καθώς και της επαύξησης
της ασφαλείας τους, όπως η κάθε πλευρά την εννοεί και
την επιζητεί.

Εντούτοις, πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα γεωπολιτικό
σχήμα (η θεωρία), που αν και πα- λαιό, δεν έχει παύσει
ακόμα και σήμερα να ρίχνει τη βαριά σκιά του, στις γεω-
στρατηγικές  επιδιώξεις των ισχυρών της γής.

Είναι απαραίτητο να ανατρέξει κανείς στις γεωπολιτικές
θεωρίες των αρχών του 20ου αιώνα προκειμένου να βρεί
την άκρη με τα συμβαίνοντα στην Ουκρανία.Το γεωπολιτικό
παιγνίδι των ισχυρών παικτών (Μεγάλων Δυνάμεων) δεν
είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού, ιδίως από τους μικρούς
παίκτες (μικρές χώρες) του διεθνούς γίγνεσθαι.Εξάλλου
αυτοί, οι μικροί παίκτες, δεν είναι και σε θέση να παρέμβουν,
διότι η γεωπολιτική γενικά, είναι πολιτική της «ισχύος», άρα
τέτοια των ισχυρών και όχι των αδυνάτων.Οι αδύνατοι υπο-
χωρούν και ακο- λουθούν, όπως έχει διδάξει  ο Θουκυδίδης.

Ο κατά βάσιν γεωγράφος Μακίντερ, πρίν από ένα και
πλέον αιώνα, διετύπωσε στο έργο του “Τhe Geographical
pivot of History”, to 1904 και σε άλλες του εργασίες στη
συνέχεια, τη θεωρία της «καρδιάς της γής» (heartland),
την οποία όποιος κατείχε, θα μπορούσε να επικρατήσει η
κυριαρχήσει σε όλο τον πλανήτη μας.Ως τέτοια, καρδιά,
θεωρούσε την Ευρασία, γεωγραφικό όρο που χοντρικά
τον χωροθετούσε  στην Ανατολική Ευρώπη και Δυτική
Ρωσία, λαμβανομένων  εν συνόλω (υπόψιν ότι η Ευρώπη
εκτείνεται ως τα Ουρά- λια).Ο Μακίντερ έβλεπε πάντοτε
τη γεωγραφία όχι μόνο σαν μορφολογία εδάφους, αλλά
και στην ιστορική, οικονομική, πολιτική και δυναμική
(ισχύος) διαστάσεις της.

Σχεδόν παράλληλα, στη Γερμανία είχαν δραστηριοποιηθεί
άλλοι γεωγράφοι, πυρήνας των οποίων είχε υιοθετήσει
τη θεωρία του Ratzel  περί «ζωτικού χώρου», η οποία
έφθασε στο απόγειό της κατά το μεσοπόλεμο και έδωσε
τροφή στις περί του περιουσίου λαού (των Αρίων) απόψεις
του Χίτλερ.Έτσι διατυπώθηκε το γερμανικό “lebensraum”,
με βλέψεις προς ανατολάς, προς την περιοχή της Ουκρα-
νίας, ως ζωτικού χώρου για την επιβίωση της Αρίας
φυλής.Το βιβλίο “Μitteleuropa”  (Mεσευρώπη) που εκδό-
θηκε στη Γερμανία το 1915, ως χώρος γερμανικής κυ-
ριαρχίας, σε συνδυασμό με την «heartland» του Μακίντερ
και το   “lebensraum” , απετέλεσαν για τους γερμανούς
ναζιστές όραμα επικράτησης στον κόσμο. Το Σύμφωνο
Ρίμπεντροπ-Μολότωφ (Γερμανίας –Ρωσίας το 1939)
εσφράγισε προς στιγμή τη θεωρία του Μακίντερ, αλλά ο
αυταρχισμός και η άκρατη μεγαλομανία του Χίτλερ, τον
ώθησαν κατά της Ρωσίας στη συνέχεια.

Ο Μακίντερ εσχεδίασε και στη μεταπολεμική περίοδο
την περίζωση η ανάσχεση “containment” της ΕΣΣΔ, σε
όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, από τις Δυτικές
Δυνάμεις(ναυτικές δυνάμεις) της περιφέρειας (NATO, CEN-
TO…).Mία «προσέγγιση» Ευρώπης –Ρωσίας ήταν εκ των
πραγμάτων αδύνατη. Η ιδέα περί Ευρασίας του Μακίντερ
είχε ταφεί, ίσως για πάντα.Όμως απροσδόκητα ο υπαρκτός
σοσιαλισμός κατέρρευσε, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας
διαλύθηκε και η προσέγγιση που προαναφέρθηκε θα
μπορούσε δειλά στην αρχή και αργότερα εντονότερα,
μέσα από οικονομικές και διπλωματικές δραστηριότητες,
να επανακάμψει.

Οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να ανεχθούν κάτι τέτοιο.Έτσι
το ΝΑΤΟ διατηρήθηκε, μη υπάρχοντος αντιπάλου.Κάτω

από την κηδεμονία των ΗΠΑ, παρέμεινε ενεργό, σαν
θεσμικά κατοχυρωμένο μέσο εμπλοκής των στα ευρωπαϊκά
πράγματα.Αποστολές και  νέος ρόλος δεν ήταν δύσκολο
να βρεθούν (ανθρωπιστικές, ειρηνευτικές, αντιτρομοκρα-
τικές…). Συμπεριέλαβε ως μέλη πρώην κράτη-μέλη του
Σ.Β. και η ύπαρξή του συνιστούσε φραγμό στην ιδέα του
Μακίντερ.Εντούτοις τα πράγματα επροχώρησαν στις
ημέρες μας, από την Ε.Ε. και κυρίως από τη Γερμανία,
ίσως πέραν του όποιου ανεκτού από τις ΗΠΑ σημείου,
κυρίως στον οικονομικό τομέα και στην ενεργειακή συ-
νεργασία.Με άλλα λόγια εφάνη σαν να είχε κάνει την
επανεμφάνισή του ο Μακίντερ.Έτσι οι ΗΠΑ, με ανησυχία
για τυχόν εκκόλαψη μιάς (κάποιαςμορφής) Ευρασίας, πιά-
στηκαν από την περίπτωση της Ουκρανίας.Επίεσαν τους
ευρωπαίους  ( και αυτοί συγκατένευσαν) για μέτρα κατά
της Ρωσίας κυρίως οικονο- μικής σημασίας και επέτυχαν
σε σημαντικό βαθμό τη διάρρηξη  της προσέγγισης, παρά
το γεγονός ότι τα συμφέροντα των ευρωπαίων δεν ταυ-
τίζονται με αυτά των αμερικανών.Η ζη-μία για τους
πρώτους δεν αμφισβητείται.

Το όλο θέμα είναι τέτοιο «ηγεμόνευσης» του κόσμου
μας και οι ΗΠΑ θα προσπαθούν πάντοτε να διασφαλίζουν
την ηγεμονική θέση τους.Όμως, αφ΄ένός η επαύξηση
των μέσων ισχύος από την εποχή του Μακίντερ (διηπει-
ρωτικοί πύραυλοι, πυρηνικά όπλα…), αφ΄έτέ-ρου  η εμ-
φάνιση νέων ισχυρών παικτών (Κίνα, Ινδία…) στο διεθνές
προσκήνιο, θα διαταρά- ξουν τους γεωπολιτικούς σχε-
διασμούς, έως ότου ένας νέος Μακίντερ προβεί σε νέα
αποτύπωση της γεωπολιτικής πραγματικότητος.Ήδη αυτό
έχει γίνει αισθητό και σήμερα υπάρχουν και στις ΗΠΑ
φωνές που ομιλούν για προσέγγιση με τη Ρωσία, εν όψει
επερχο- μένης αντιπαλότητος με την Ανατολή (Δύση-
Ανατολή).Η Ρωσία λοιπόν δεν πρέπει να οδη-γηθεί από
τις δυτικές αστοχίες στην αγκαλιά της Ανατολής και η
κρίση της Ουκρανίας καλόν είναι να μη οδηγήσει σε κάτι
τέτοιο.  

(σχετ. συνέντευξη του καθηγητού του Πανεπιστημίου
Σικάγου στον Π.Παπακωνσταντίνου, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της
7ης Σεπτ. 14).

Του
Δημητρίου Σκαρβέλη

Στρατηγού ε.α. - Ακαδημαϊκού

Η Γεωπολιτική της Ουκρανικής κρίσης

Από τους 47.053 εισακτέους στα ΑΕΙ της χώρας και
τους 1.913 που εισέρχονται σε στρατιωτικές και αστυ-

νομικές σχολές (αξιωματικών και υπαξιωματικών), στη
Σχολή Ικάρων εισήχθησαν τελικά 64επιτυχόντες, εκ των
οποίων 48 στο τμήμα Ιπταμένων και 16 στο τμήμα Μηχα-
νικών. Τους συγχαίρουμε και ευχόμαστε να ολοκληρώσουν
την στρατιωτική, πτητική και ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση
με επιτυχία, υγεία και όρεξη για το υπερήφανο επάγγελμα
που επέλεξαν.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, επισημαίνονται ορισμένα
στοιχεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης και αξιο-
ποίησης προς όφελος της Π.Α. και της πατρίδας γενικότερα.
Στο παρόν άρθρο απλώς επισημαίνονται αυτά και ευελ-
πιστούμε ότι σύντομα ο Σ.Α.Σ.Ι., θα ασχοληθεί σε συνερ-
γασία με τους αρμόδιους φορείς, για να τα ερμηνεύσει
εποικοδομητικά και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τρία διαφορετικά δεδομένα
τα οποία σε σχέση με τις δύσκολες στιγμές που περνά ο
τόπος και ταυτόχρονα η Π.Α., πρέπει να ληφθούν σοβαρά
υπόψη σε ένα μελλοντικό σχεδιασμό «δεκαπενταετίας
τουλάχιστον», με στόχο την ταχύτερη δυνατή επούλωση
των πηγών που προκάλεσε και συνεχίζει να δημιουργεί η
κρίση της χώρας.

Πρώτον, η μείωση κατά 50% του αριθμού των υποψηφίων
φέτος και πέρυσι, σε συνδυασμό με τον τελικό αριθμό
Ικάρων που αποφοιτούν από την Σ.Ι. και τις τρέχουσες και
μελλοντικές ανάγκες του κλάδου σε βασικά στελέχη
όπως είναι οι απόφοιτοι της Σχολής, γεννούν ερωτήματα
για την επάρκεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα
του όπλου στα επόμενα χρόνια, με ό,τι αυτό μπορεί να
συνεπάγεται. Άραγε ο σχεδιασμός βάσει του οποίου λή-
φθηκαν οι αποφάσεις, έτυχε σχετικής επιχειρησιακής με-
λέτης και αν ναι, με ποιες παραμέτρους και προοπτικές

αμυντικής ισορροπίας στην περιοχή μας έναντι των
υπαρχόντων απειλών και προκλήσεων;

Δεύτερον και εξίσου σημαντικό, όχι μόνο επιχειρησιακά
αλλά και οικονομικά, είναι ο αριθμός των απομακρυνο-
μένων Ικάρων, κυρίως των Ιπταμένων που φεύγουν
από την Σ.Ι. λόγω πτητικής ανεπάρκειας, αλλά και των
υπολοίπων που δηλώνουν απαρέσκεια χωρίς να ανα-
πληρώνονται από επιλαχόντες, όπως στο παρελθόν. Το
στοιχείο αυτό αναφέρεται για δύο βασικούς λόγους:
Πρώτον, ο μικρός αριθμός των μαθητών, που σχετίζεται
με το ποσοστό του 38% περίπου των αναμενομένων
απομακρύνσεων των Ιπταμένων και του 10-15% των υπο-
λοίπων. Δεύτερον, και περισσότερο ανησυχητικό, είναι η
αδυναμία της ΔΑΕ σήμερα να ολοκληρώσει την πτητική
εκπαίδευση εντός των προβλεπομένων ορίων, γεγονός
που ίσως οδηγήσει σε πλασματική αριθμητική δύναμη
Ιπταμένων, με την έξοδο από τη Σ.Ι. και στην ουσία δημι-
ουργήσει κρίσιμη έλλειψη αργότερα στην Π.Α.

Τρίτον, είναι οι επιτευχθείσες φέτος επιδόσεις των επι-
τυχόντων. Οι βάσεις αλλά και οι πρωτιές κυρίως στους
Ιπταμένους, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Η ποιότητα

του έμψυχου υλικού είναι αναμφισβήτητα άριστη. Το ζη-
τούμενο είναι η θέρμη των νέων Ικάρων για το επάγγελμα,
η αγάπη τους για την πτήση με ό,τι αυτή συνεπάγεται και
φυσικά οι πτητικές τους ικανότητας αν συνάδουν με τον
υψηλό βαθμό της σχολικής τους θεωρητικής κατάρτισης.
Εδώ η Π.Α. και η Σ.Ι. ειδικότερα, θα πρέπει να επιδείξουν
όλη τους την στρατιωτική, ακαδημαϊκή και πτητική εμπειρία
για να αξιοποιήσουν στο μέγιστο, αυτή την ολιγομελή
σειρά, αλλά και να τους εντρυφήσουν περισσότερο, την
αγάπη για την Π.Α.

Η προδιαγραφή είναι καλή, το έμψυχο υλικό άριστο και
το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας εκ μέρους
της Σχολής Ικάρων, πιστεύουμε ότι θα δικαιώσει για μία
ακόμα φορά, το ρητό του εμβλήματος της Σχολής «ΑΜΕΣ
ΔΕ Γ’ ΕΣΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ».

Του
Γ. Γερούλη

Απτχου (Ι) ε.α. - Δρ. ΕΜΠ

64 Νέοι ΙΚΑΡΟΙ εισήλθαν στις 15-09-2014 στη Σ.Ι.
Λιγότεροι εισερχόμενοι - Υψηλότερες βάσεις - Πολλοί οι Προβληματισμοί

ΑΡΘΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
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• 1 Νοεμβρίου 1918: Κατόπιν «πτητικής εντολής» του αρχηγού της τότε Ναυτικής μας
Αεροπορίας, πλωτάρχου ΑΡ. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ, τέσσερα ζεύγη αερ/φών της Η-2 Μοίρας,
θα συμμετάσχουν στη νικητήρια πτήση συμμαχικών αερ/φών, προς την Κωνσταντι-
νούπολη. Στις 2-11-18 τα Ελληνικά αερ/φη απογειωθέντα από το ΜΟΥΔΡΟ, προσγει-
ώθηκαν στο Α/Δ του Αγ. Στεφάνου, στην Πόλη. Το απόγευμα, 3 από τα αφη αυτά,
εκτέλεσαν θεαματικές διελεύσεις, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού
στις χιλιάδες των εκεί Ελλήνων.

• 14 Νοεμβρίου 1933: Ιδρύεται η Αεροπορική Βάση Μίκρας.

• 2 Νοεμβρίου 1940: Ένα ελληνικό Breguet Bre 19 με χειριστή τον Επισμηναγό (Ι) Επα-
μεινώνδα Πλούμπη, εκτελώντας χαμηλή πτήση κατά μήκος των Ελληνοαλβανικών
συνόρων, εντόπισε την Ιταλική Ταξιαρχία Αλπινιστών Τζούλια, τη στιγμή που εισέδυε
στην Πίνδο και εκινείτο προς κατάληψη του Μετσόβου.

• 2 Νοεμβρίου 1940: Ο Ανθγός ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ, με αερ/φος διώξεως τύπου
ΡΖL (Πολωνικής κατασκευής) της 22ας Μοίρας, σε αερομαχία προς αναχαίτιση 27 Ιτα-
λικών βομβαρδιστικών, αφού εξάντλησε τα πυρομαχικά του, με την έλικα του
αερ/φους του, θρυμματίζει το ουραίο πτέρωμα ενός βομβαρδιστικού. Το πλήρωμά
του το εγκαταλείπει και με τη χρήση αλεξιπτώτων, σώοι, βρίσκονται στο έδαφος. Ο
Μητραλέξης κατορθώνει να προσγειώσει το ΠΖL στην περιοχή όπου και συλλαμβάνει
όλο το πλήρωμα του βομβαρδιστικού.

• 18 Νοεμβρίου 1940: Ο Σμηνίας χειριστής αερ/φών ΓΡ. ΒΑΛΚΑΝΑΣ της 23ης Μοίρας
Διώξεως, με αερ/φος PZL, σε αερομαχία με Ιταλικά αερ/φη, πάνω από το Μόραβα,
αφού εξάντλησε τα πυρομαχικά του και επειδή μέχρι τότε δεν είχε καταρρίψει εχθρι-
κό αερ/φος, πραγματοποιεί επίθεση αυτοκτονίας οδηγώντας το αερ/φος του πάνω
σε Ιταλικό. Η σύγκρουση υπήρξε μοιραία, τα αερ/φη φλεγόμενα συνετρίβησαν στο

έδαφος και οι χειριστές απανθρακώθηκαν. Το γεγονός αυτό (καταγεγραμ-
μένο στην επίσημη έκδοση της ιστορίας του ΓΕΑ (τόμος 3) εθορύβησε την ηγεσία της
Π.Α., η οποία με Αυστηρή Διαταγή απαγόρευσε τέτοιου είδους ενέργειες, (είχε προ-
ηγηθεί ο Μητραλέξης) με σκοπό να μηδενίσει απώλειες χειριστών και αερ/φών.

• Νοέμβριος 1941: Μετά την διαφυγή των 5 ANSON της 13ης Μοίρας τον Απρίλιο του
1941 από το Αεροδρόμιο του Ελληνικού στην Αίγυπτο μέσω Μάλεμε Κρήτης, υπό συ-
νεχείς εχθρικούς αεροπορικούς βομβαδισμούς, τον Νοέμβριο ο Διοικητής της Μοίρας
Επισμηναγός (Ι) Σπ. Δηκόπουλος και ο Διοικητής του Σμήνους Επιχειρήσεων Υποσμη-
ναγός (Ι) Κων/νος Δαβάκης, παρέλαβαν και ενέταξαν στη Μοίρα και Αεροσκάφη Bris-
tol Blenheim MKIV, τα οποία ανέλαβαν ανθυποβρυχιακές αποστολές και αποστολές
βομβαρδισμού.

• 11 Νοεμβρίου 1944: Οι τρεις Ελληνικές Πολεμικές Μοίρες, η 13η ΜΕΒ με αεροσκάφη
Μπάλτιμορ, η 335 ΜΔ και η 336 ΜΔ με αεροσκάφη Σπιτφάιρς, προσγειώνονται στο αε-
ροδρόμιο του Ελληνικού επαναπατριζόμενες από τη Μέση Ανατολή μέσω Ιταλίας,
που είχαν μετασταθμεύσει. Την περίοδο εκείνη, Διοικητές των Μοιρών ήσαν: 13 ΜΕΒ
Επισμηναγός (Ι), Π. Παπαπαναγιώτου, 335 ΜΔ Επισμηναγός (Ι) Γ. Λουκάς, 336 ΜΔ Επι-
σμηναγός (Ι) Κ. Χόνδρος.

• 14 Νοεμβρίου 1944: Θριαμβευτικά επιστρέφουν στην ελεύθερη πλέον πατρίδα μας
οι τρεις ιστορικές και δοξασμένες Ελληνικές «Μοίρες της Ερήμου», μετά από αγώνες
τρεισήμισι ετών σε ξένους ουρανούς. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η 13η Μοίρα
Ελαφρού βομβαρδισμού, συμπλήρωσε 3000 εξόδους - αποστολές και απώλεσε 21
άτομα από τα πληρώματά της. Χρησιμοποίησε αρχικά αερ/φη τύπου AYRO ANSON και
στη συνέχεια τα νεώτερα, τύπου BLENEHEIM και BALTIMORE Αγγλικής κατασκευής. Η
335 Μοίρα Διώξεως συμπλήρωσε 5.200 πολεμικές αποστολές με αερ/φη αρχικώς
HURRICAN και μετά SPITFIRE και απώλεσε 18 χειριστάς. Η 336 Μοίρας Διώξεως, με ίδια
αερ/φη, συμπλήρωσε 3000 πολεμικές εξόδους και απώλεσε 10 χειριστάς.

• 11 Νοεμβρίου 1950: Στα πλαίσια αποφάσεως του ΟΗΕ, αναχωρεί από το Α/Δ Ελευσί-
νας, το 13ο Ελληνικό Σμήνος μεταφορών, αποτελούμενο από επτά αερ/φη τύπου c-
47 DACOTA και 67 Αξκούς, Υπαξκούς και Σμηνίτες. Μετά από ταξίδι 21 ημερών και διέ-
λευση από πολλές χώρες, έφτασαν στην Ιαπωνία την 1-12-50 μετά από 57 ώρες
πτήσεως.

• 14 Νοεμβρίου 1978: Σε επίσημη τελετή στις εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟ-
ΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ στην Τανάγρα (ΕΑΒ), παραδίδεται το πρώτο αερ/φος τύπου F-4E
προς εκτέλεση εργασιών ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (PDM).
Ήταν το υπό S/N 72-1503 που “παρέδωσε” ο τότε υπουργός Εθνικής Αμύνης Ευ. Αβέ-
ρωφ και “παρέλαβε” ο τότε πρόεδρος της ΕΑΒ ΑΕ, Ιάσωνας Στράτος.

• 7 Νοεμβρίου 1986: 50 άτομα (αξκοί αεροπορίας, αεραθλητές και επίλεκτα μέλη της
κοινωνίας, υπογράφουν το καταστατικό ίδρυσης της «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ» (ΑΑΕ) ως ανώτατο επιστημονικό, αεροπορικό και αεροδιαστημικό νομικό πρό-
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς, εθνοφελούς και μη καρδοσκοπικού χαρακτή-
ρα.

Απτχος ε.α. Γεώργιος Δαβάκης - Επγός ε.α. Γεώργιος Τάγκαλος

Χρονικό Πολεμικής Αεροπορίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Οπαραγκωνισμός των αξίων και ικανών και οι επιθέσεις

εναντίον τους είναι κάτι που συνέβαινε πάντοτε και

συμβαίνει καθημερινά. Οι άξιοι και ικανοί δέχονται έναν συ-

νεχή πόλεμο εκ μέρους των ανεπαρκών, από φθόνο ή ανα-

σφάλεια. Δεν προέκυψαν τυχαία κάποιες φράσεις, όπως ότι

«πετροβολούν τα δένδρα που έχουν καρπό» ή «κόβουν τα

κεφάλια που ξεχωρίζουν» ή «κονταίνουν όσους ψηλώνουν».

Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση αφηγείται ο Ηρόδοτος

στο Βιβλίο Ε’ (92ζ.2).

Ο Περίανδρος, ένας από τους Επτά Σοφούς της αρχαίας Ελ-
λάδας, ήταν επίσης και τύραννος της Κορίνθου, διαδεχθείς
τον πατέρα του Κύψελο, ο οποίος, μετά από τριάντα χρόνια
τυραννίας, είχε αφήσει φήμη σκληρού και αιμοβόρου, ή όπως
ακριβώς αναφέρει ο Ηρόδοτος «πολλοὺς μὲν Κορινθίων ἐδίωξε,

πολλοὺς δὲ χρημάτων ἀπεστέρησε, πολλῷ δέ τι πλείστους τῆς

ψυχῆς».
Ο Περίανδρος ήταν περιώνυμος για τη μεγαλοπραγμοσύνη

και σοφία του αλλά επίσης και για την κακουργία του. Αρχικά
κυβέρνησε με σύνεση και ηπιότητα («κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἦν ἠπιώ-
τερος τοῦ πατρός»). Συνήθιζε μάλιστα να λέει ότι «όποιοι
θέλουν να κυβερνούν με ασφάλεια, πρέπει να φρουρούνται
από την αγάπη του λαού, όχι από όπλα», ενώ θεωρούσε τη
δημοκρατία καλύτερη από την τυραννία. Ωστόσο, σε όσους τον
ρωτούσαν γιατί λοιπόν κυβερνά ως τύραννος και όχι δημοκρατικά,
απαντούσε με αφοπλιστικά κυνικό τρόπο: «Επειδή, είτε θεληματικά
αφήσω την εξουσία, είτε με τη βία, είναι επικίνδυνο».

Στην εξέλιξη της εξουσίας του ο Περίανδρος κυβέρνησε με

σκληρότητα. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει ότι κατέστη πολύ
πιο αιμοβόρος («μιαιφονώτερος») από τον πατέρα του. Την
αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά του Περίανδρου μας την εξηγεί
ο Ηρόδοτος, παραθέτοντας το ακόλουθο περιστατικό:

Έστειλε ο Περίανδρος άνθρωπό του στον τύραννο της
Μιλήτου Θρασύβουλο, με τον οποίο είχε αποκτήσει φιλικές
σχέσεις, και ρωτούσε να μάθει με ποιο τρόπο θα εξασφάλιζε
μεγαλύτερη σταθερότητα στο καθεστώς του και θα κυβερνούσε
όσο γίνεται καλύτερα την πόλη. Ο Θρασύβουλος πήρε τον

απεσταλμένο του Περίανδρου έξω από την πόλη, και ενώ
διέσχιζε τα μεστωμένα στάχυα, μόλις έβλεπε κάποιο στάχυ να
υψώνεται πάνω από τα άλλα, το τσάκιζε και το έριχνε καταγής
(«ἐκόλουε αἰεὶ ὅκως τινὰ ἴδοι τῶν ἀσταχύων ὑπερέχοντα, κο-
λούων δὲ ἔρριπτε…»). Στο τέλος με τον τρόπο αυτό τα πιο κα-
μαρωτά και τα πιο ψηλά στάχυα τα ρήμαξε.

Επιστρέφοντας στην Κόρινθο ο απεσταλμένος, ανέφερα
στον Περίανδρο πως συμβουλή καμιά δεν του έδωσε ο Θρα-
σύβουλος, ένας άνθρωπος με σαλεμένο μυαλό, που ρήμαζε

την ίδια τη σοδειά του, και του διηγήθηκε τα καμώματα του
Θρασύβουλου. Αλλά ο Περίανδρος κατάλαβε το νόημα του
μηνύματος του, ότι δηλαδή τον συμβούλευε να σκοτώνει τους
πολίτες που ξεχωρίζουν απ᾽ τους άλλους («τοὺς ὑπερόχους τῶν

ἀστῶν φονεύειν»), επειδή αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι για
την εξουσία του.

Φαίνεται ότι στους αιώνες που πέρασαν η συμβουλή του

Θρασύβουλου και οι πρακτικές του Περίανδρου εξακολουθούν

να εφαρμόζονται. Μπορεί σήμερα να μη φονεύουν αλλά σί-

γουρα «κόβουν» τα κεφάλια όσων ξεχωρίζουν. Διαστρεβλώ-

νοντας μάλιστα την δημοκρατική αρχή της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, την

προβάλλουν ως ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ, επιδιώκοντας το «κόντεμα»

των αξίων, ώστε να έρθουν στα μέτρα των λιγότερο αξίων ή

ακόμη και των αναξίων. Τη δημοκρατική αρχή της ισότητας

δικαιωμάτων θέλουν να την επιβάλλουν ως ισότητα μεταξύ

αξίων και αναξίων, εργατικών και κηφήνων, ικανών και ανε-

παρκών, ευφυών και ηλιθίων, σε κάθε τομέα ανθρώπινης

δραστηριότητας.

Αν μάλιστα κάποιοι διακριθούν και καταλάβουν μια θέση

επαξίως, η συνομοταξία των ανεπαρκών δεν το αντέχει. Επι-

τίθεται με κάθε μέσο (σήμερα η ψηφιακή επικοινωνία παρέχει

πολλά) για τους «κατεβάσει». Από φθόνο ή από συμφέρον

(συνήθως, κι απ’ τα δύο) οι ανεπαρκείς θεωρούν ότι ο μόνος

τρόπος για να καλύψουν το κενό τους ή την ανασφάλειά

τους είναι «κολούειν τους υπερέχοντας». «Τσακίζοντας» τα

στάχυα που υπερέχουν. Διασύροντας, σπιλώνοντας, συκο-

φαντώντας0, μειώνοντας, απαξιώνοντας.

Φυσικά αδιαφορούν αν τα στάχυα αυτά υπερέχουν ύστερα

από κόπο, θυσίες, τίμιο αγώνα. Ούτε βεβαίως αν αυτό είναι

δίκαιο ή άδικο. Δεν ενδιαφέρει η προσπάθεια που καταβάλλει

ο επιμελής, αδιαφορούν για την αποτελεσματικότητα του

ικανού, το έργο, την απόδοση. Δεν ενδιαφέρει το γεγονός

ότι η πραγματική ισότητα, ως αξιοκρατία –επικράτησης

δηλαδή και επιβράβευσης των αξίων-, αφενός ωφελεί το

κοινωνικό σύνολο και την Πολιτεία, αφετέρου ωθεί και τους

υπολοίπους, κυρίως τους νεωτέρους, να επιδιώξουν να γίνουν

άξιοι και αποδοτικοί πολίτες.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΑΑΑ:
ΕΠΙΚΑΙΡΟ όσο ποτέ άλλοτε το άρθρο αυτό, διότι το ίδιο

συμβαίνει και σήμερα ακόμη και στο δικό μας χώρο, δηλ.
τους άξιους, τους ικανούς, τους αγωνιστές και τους υπερέ-
χοντες, προσπαθούν κάποιοι προκειμένου να καλύψουν την
ανεπάρκειά τους, να τους μειώσουν και να τους απαξιώσουν,
διασύροντας τους,  σπιλώνοντας τους, ακόμη και συκοφαν-
τώντας τους.

«Κολούειν τους υπερέχοντας»

Του
Δρ Ιωάννη Παρίση


