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Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ σας εύχονται

Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα,
ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2015,
με ψηλά το κεφάλι θα συνεχίσουμε δυναμικά τον δύσκολο αλλά ενδιαφέρoντα
αγώνα που ξεκινήσαμε όλοι μαζί ενωμένοι μέχρι να δικαιωθούμε πλήρως.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ενωμένοι τα καταφέραμε
και ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.
Εκ της ΕΑΑΑ

Διαβάστε
Ημερησία Διαταγή
παραλαμβάνοντος ΥΕΘΑ
κ. Ν. Δένδια
ΣΕΛ. 10

Φταίνε μόνον
οι πολιτικοί;
ΣΕΛ. 11

Κυπριακό-Ελληνοτουρκικές σχέσεις - Δηλώσεις
Τούρκων ακαδημαϊκών
ΣΕΛ. 12

Η Ιδέα της
Μεγάλης Αλβανίας
ΣΕΛ. 15

Τρέχουσα εκπαιδευτική
πραγματικότητα
της Μουσουλμανικής
Μειονότητας Θράκης
ΣΕΛ. 18-19

Λειτουργία ΕΑΑΑ
Τα γραφεία της Ένωσης
θα παραμείνουν κλειστά
από 23-12-2014
έως 7-1-2015.

Επίσημος Εορτασμός
του Προστάτη της
Πολεμικής Αεροπορίας
Τ

ο Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος
Τουρνάς, υποδέχθηκε στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική
Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
κ. Νίκο Δένδια ως εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, όπου πραγματοποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη της
Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχάγγελου Μιχαήλ.
Στην τελετή παρευρέθησαν, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, η Βουλευτης Β’ Αθηνών
κ. Τάνια Ιακωβίδου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης,
ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ
Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος
Παναγιώτης Λίτσας ΠΝ, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού,
Αντιστράτηγος Αναστάσιος Μανώλας, ο Α’ Υπαρχηγός του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος ΛΣ
Αθανάσιος Χονδρονάσιος, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος
(Ι) ε.α. Κων Ιατρίδης Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ, μέλη του ΔΣ ΕΑΑΑ, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πρώην ΥΕΘΑ, επίτιμοι Αρχηγοί
ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και ΑΤΑ, αντιπροσωπείες Συλλόγων Αποστράτων,
πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, αντιπροσωπείες ξένων χωρών,
τοπικές θρησκευτικές και πολιτειακές Αρχές.

Ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς,
στην ημερήσια διαταγή για τον εορτασμό, τόνισε τα εξής:
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών Σχολών,
Στρατευμένοι νέοι και Πολιτικό προσωπικό,
Σήμερα γιορτάζουμε τον Προστάτη μας, τον Άρχοντα των αγΣυνέχεια στη σελίδα 9

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
«Ο

ι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν
σήμερα, μέσα από το συνταγματικό τους ρόλο και αποστολή, εγγυητή της εδαφικής ακεραιότητας της
χώρας μας, που είναι και η προϋπόθεση για την πλήρη λειτουργία της
Δημοκρατίας μας και της ελεύθερης
άσκησης των πολιτικών, οικονομικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού
μας.
Γιατί καμία Δημοκρατία δεν μπορεί
να λειτουργεί σωστά και αποτελε-

σματικά προς όφελος των ανθρώπων
της, εάν δεν εξασφαλίζονται όροι
ασφάλειας και ειρήνης.
Γιατί καμία Δημοκρατία δεν μπορεί
να λειτουργήσει και να πάει μπροστά,
χωρίς οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική
καταξίωση και δικαιοσύνη, χωρίς Ένοπλες Δυνάμεις δυνατές και αποτελεσματικές, με πίστη στο Σύνταγμα και
την πατρίδα.
Και αυτό είναι το βαθύτερο μήνυμα
της ημέρας αυτής.

Στη δύσκολη συγκυρία που περνάμε
πολλά μπορούν να εκτεθούν σε κινδύνους. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να
εκτεθεί σε κανέναν κίνδυνο η ακεραιότητα, η ασφάλεια και η ανεξαρτησία
της χώρας, αλλά και η ίδια η Δημοκρατία. Διότι οι εγγυητές της, είναι οι
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για τις
οποίες πρέπει όλοι οι Έλληνες να αισθανόμαστε και υπερήφανοι και ασφαλείς».
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

HτΑ
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Μέσω τηλεφωνικού κέντρου:
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr
EKΔΟΤΗΣ
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
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Πρέβεζας
Π. Τσαλδάρη 1 & Σπηλιάδου
Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.: 26820-25095 Fax: 26820-28130
Χαλκίδας
Βώκου 26 Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-23339 Fax: 22210-75666
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε
στις 1/12/2014 και παραδόθηκε στο
ταχυδρομείο στις 9/12/2014.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα
κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Κοπή Πίττας της ΕΑΑΑ
Τ

ην 7 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η παραδοσιακή κοπή της Αγιοβασιλιάτικης πίττας στο
εστιατόριο του ΚΕΔΑ/Ζ.
Επειδή κατά το παρελθόν παρατηρήθηκε το φαινόμενο να συνοδεύουν τα μέλη της ΕΑΑΑ άλλοι συγγενείς, γνωστοί ή οικιακές
βοηθοί, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να μη βρίσκουν θέση και να
αποχωρούν απογοητευμένοι και θυμωμένοι, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι θα

γίνεται αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην πύλη, ώστε να εισέρχονται ΜΟΝΟΝ οι φέροντες το Δελτίον Εισόδου της Ενώσεως.
Για τη μετακίνηση θα διατεθεί ένα (1) λεωφορείο το οποίο θα αναχωρήσει από ΛΑΕΔ ώρα 10.00 – ΠΥΛΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10.15.
Επιστροφή ώρα 15.00 .
Εκ της ΕΑΑΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΣΤΟ ΝΙΜΤΣ

Υγιεινή - Νοσηλεία στο ΝΙΜΤΣ
1. Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι κατόπιν
ενεργειών της ΕΑΑΑ , και ενημέρωσής μας από
ΓΕΣ/ΔΥΓ, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη
λειτουργούν ΚΙΧΝΕ, στα οποία παρέχεται υγειονομική περίθαλψη μόνον από τα εξωτερικά
ιατρεία και τα Οδοντιατρεία Φρουράς στους
Στρατιωτικούς συνταξιούχους και στα μέλη της
οικογένειας τους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
τους.
Η συνταγογράφηση φαρμάκων περιλαμβάνεται
στην ως άνω παρεχόμενη περίθαλψη.
2. Στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Περιφέρειας δεν λειτουργούν πτέρυγες ΝΙΜΤΣ, αλλά

παρέχεται, πλέον της παραπάνω αναφερόμενης
υγειονομικής περίθαλψης, και δυνατότητα νοσηλείας σε στρατιωτικούς συνταξιούχους και
μέλη της οικογενείας τους, κατά προτεραιότητα
έναντι όλων των άλλων κατηγοριών τρίτων.
3. Οι δικαιούχοι, μπορούν να απευθύνονται
για την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων στα
Υποκαταστήματα του ΣΦΑ, που αυτή τη στιγμή
λειτουργούν σε Αθήνα, Σαλαμίνα, Χανιά, Λάρισα,
Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
«army.gr».
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Οδοντιατρική περίθαλψη στις Ε.Δ.
ΣΧΕΤ: ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 7-4/2014 ΓΕΕΘΑ
Γνωρίζουμε στα μέλη της ΕΑΑΑ ότι σύμφωνα
με την παραπάνω σχετική, παρέχεται οδοντιατρική περίθαλψη στα οδοντιατρεία φρουράς,
στα οδοντιατρεία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, στις Μονάδες καθώς και σε ελεύθερη
επιλογή των δικαιούχων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε Οδοντοθεραπευτικές (προληπτική, περιοδοντολογία, επανορθωτική,
οδοντιατρική, ενδοδοντία, χειρουργ. στόματος),
ορθοδοντικές Εργασίες.

Οι ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ για τις οδοντοθεραπευτικές
εργασίες καταβάλλουν ως συμμετοχή το 50%
των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος Κρατικού
τιμολογίου το δε υπόλοιπο βαρύνει το Οδοντιατρείο.
Στις Οδοντοπροσθετικές εργασίες καταβάλλουν ως συμμετοχή το 100% των τιμών του
εκάστοτε ισχύοντος Κρατικού τιμολογίου καθώς
και την αμοιβή του οδοντοτεχνίτη.
Αθήνα 1-12-2014
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Ωράριο για συνταγογράφηση στο 251 ΓΝΑ
Γνωρίζεται ότι το ωράριο για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στα Εξωτερικά Ιατρεία του
251 ΓΝΑ, είναι μισή ώρα πριν την έναρξη των
τακτικών ραντεβού, χωρίς να απαιτείται προσυνεννόηση.

Εξαίρεση αποτελεί το Εξωτερικό Καρδιολογικό
Ιατρείο συνταγογράφησης, όπου απαιτείται προσυνεννόηση (ραντεβού), μέσω της Γραμματείας
Εξωτερικών Ιατρείων (τηλ. 210 7463300).

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι στο
ΝΙΜΤΣ και συγκεκριμένα στο χώρο των
εξωτερικών Ιατρείων της Νέας Πτέρυγας λειτουργεί Παιδιατρικό Εξωτερικό
Ιατρείο.
Το Ιατρείο εξετάζει καθημερινά από
ώρα 08:30 έως 13:00 κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού στα τηλέφωνα:
210-7288367 και 210-7227523.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΣΤΟ ΓΝΑ
(ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι μέχρι
σήμερα στο πλαίσιο εξυπηρέτησης και
κοινωνικής συμπαράστασης των εχόντων
προβλήματα υγείας μελών μας εκτός
περιοχής Αττικής( Σχέδιο Δράσης), με
τη συνεργασία την κατανόηση, προθυμία αλλά και την αμέριστη βοήθεια
εκ μέρους της Διοίκησης του ΓΝΑ, εξυπηρετήθηκαν Συνάδελφοι (όσοι το ζήτησαν) σε θέματα περίθαλψης.
Η προσπάθεια συνεχίζεται και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες
στη Διοίκηση του ΓΝΑ, που είναι πάντοτε
αρωγός.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΑΟΟΑ
Ο ΑΟΟΑ χορηγεί σε μέλη του, δάνειο με εξαιρετικούς όρους (1%)
ποσού έως 50.000 ευρώ προς αγορά, αποπεράτωση ή επισκευή κατοικίας. Αποπληρωμή σε 15 ή 20 έτη.
Προθεσμία αίτησης 15-12-2014.

Πληροφορίες ΑΟΟΑ τηλ. 210-6577483 ή 484 www.aooa.gr.
Ίδετε Ανάρτηση του σχετικού εγγράφου, 19 σελίδων
www.eaaa.gr, ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις
αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε.
Τα κείμενα που αποστέλλονται για
δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων»
θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική
μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 600 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις
και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να
μην έχουν κομματική χροιά.

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι
οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση 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 πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή
προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει το Δ.Σ. Τα δημοσιευμένα κείμενα
απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη
δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

HτΑ
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
10-11-2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9/14
1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών συναντήθηκε σήμερα την μεσημέρι με τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας κο. Νίκο Δένδια, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού.
2.-Το Συντονιστικό συνεχάρη τον Υπουργό για την ανάληψη των
καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο που ανέλαβε. Επίσης τον ευχαρίστησε για την άμεση πρόσκληση για συνάντηση και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία.
3.-Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους και τις Ενώσεις τους, σύμφωνα με τις
πάγιες θέσεις των Ενώσεων :
α.-Αποφάσεις του ΣτΕ. Ειδικότερα έγινε μνεία στις άδικες και
εξοντωτικές περικοπές που έγιναν από το 2010 μέχρι σήμερα
στους αποστράτους, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις και τονίστηκε η απαίτησή μας για πλήρη αναπροσαρμογή των συντάξεων στις συνταξιοδοτικές πράξεις της
31-07-2012 και η επιστροφή των προκυπτόντων αναδρομικών,
όπως προβλέπει η υπ.αριθ.2192/14 απόφαση της Ολομελείας
του ΣτΕ.
β.-Κατάργηση συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά κριτήρια.
γ.-Επαναπροσδιορισμός του επιδόματος θέσης ευθύνης Ταξιάρχων και αντιστοίχων στα 190 Ε από 133 Ε που είναι τώρα που έχει
ως αποτέλεσμα ο Συνταγματάρχης να λαμβάνει μεγαλύτερο επίδομα από τον Ταξίαρχο.
δ.-Το μέλλον των τριών Μ.Τ.
ε.-Καθιέρωση Ημέρας του Αποστράτου/Βετεράνου
στ.-Παραθερισμός
ζ.-Επανάληψη της εκπομπής « Αρετή και Τόλμη »
η.-Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στελεχών των Ε.Δ.ως ενστόλων
θ.-Συμμετοχή των Ενώσεων Αποστράτων σε Διοικητικά Συμβούλια και επιτροπές που τους αφορούν, κατόπιν προτάσεων των
Ενώσεων.
ι.-Αναθεώρηση του Συντάγματος
ια.-Αναγνώριση Ν.Διπλωμάτων και Ν.Φυλλαδίων
ιβ.-Πρόσκληση των Ενώσεων στην παρακολούθηση της τελικής
φάσης των διακλαδικών ασκήσεων.
4.-Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και επειδή ήταν ενημερωτική, λόγω της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του, ο κος
Υπουργός δεν έλαβε θέση στα ανωτέρω, θα τα εξετάσει και υποσχέθηκε οτι θα συναντηθεί εκ νέου με το Συντονιστικό.
Αριθ.πρωτ. 309

Αριθ.πρωτ. 294
ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κον Ν.Δένδια
ΚΟΙΝ : 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.

Ημερ.: 01-12-2014

ΘΕΜΑ : Δημόσια Τηλεόραση
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
1.-Όπως γνωρίζετε, μετά την κατάργηση
της ΕΡΤ, χάθηκε από τις τηλεοπτικές οθόνες, η
μοναδική εκπομπή της τηλεόρασης (ιδιωτικής
και δημόσιας) για τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, «Με Αρετή και Τόλμη».
2.-Την επιτυχή αυτή εκπομπή ετοίμαζαν και
παρουσίαζαν κάθε εβδομάδα, με πολύ μεράκι,
με πενιχρά μέσα και εκτιμούμε με χαμηλό
μισθό, πραγματικοί δημοσιογράφοι, που ακόμη
κάνουν ρεπορτάζ και όχι δημόσιες σχέσεις. Η δε
εκτέλεση της παραγωγής της εκπομπής ήταν
αρμοδιότητας της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας Στρατού (ΤΥΣ).
3.-Από την ιστορική αυτή εκπομπή, η οποία
παιζόταν για πολλά χρόνια (από το 1974) στην
κρατική τηλεόραση, πέρασαν και πολλοί στρατεύσιμοι, οι οποίοι επαγγελματικά είχαν σχέση
με την τηλεόραση.
4.-Η εκπομπή είχε ομολογουμένως, υψηλά
νούμερα τηλεθέασης, ειδικά σε νεαρές ηλικίες.
Ήταν η εκπομπή που πρόβαλε και διαφήμιζε με
τον καλύτερο τρόπο, το αξιόλογο έργο των 3
Κλάδων των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Ήταν η
εκπομπή που προσέλκυε τη νεολαία μας να δει
με καλό «μάτι» το Στρατό μας και να στρατευθεί
με καλή διάθεση, για το συμφέρον της πατρίδας μας. Ήταν η εκπομπή που ενίσχυε τη θέληση των νέων να ενταχθούν ως μόνιμα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω των
Στρατιωτικών Παραγωγικών μας Σχολών (Αξκών
και Υπαξκών).
5.- Έτσι, συνέβαλε στη διατήρηση του ηθικού
και του αισθήματος ασφαλείας του λαού σε

Ημερ.: 05-12-2014

ΠΡΟΣ : Tους κάτωθι αναφερομένους
ΚΟΙΝ : Ε.Α.Α.Σ.
Ε.Α.Α.Ν.
Ε.Α.Α.Α.
ΘΕΜΑ : Σύσταση επιτροπών

1.-Σύμφωνα με αποφάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών και τη σύμφωνη γνώμη των τριών Ενώσεων , συγκροτείται
Επιτροπή από τους κάτωθι , η οποία θα εξετάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι απόστρατοι στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψή τους και τους
τρόπους αντιμετώπισής τους , λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της
ημερίδας Υγείας που έγινε την31-05-2014 καθώς και την ενδεχόμενη ένταξη των
αποστράτων στο ΙΚΑ , η οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της στο Συντονιστικό
μέχρι την 01-03-2015.

ύψιστα επίπεδα, γεγονός, που αντικατοπτρίζεται
στην απόλυτη εμπιστοσύνη, με την οποία περιβάλλουν οι Έλληνες τις Ελληνικές Ε.Δ. Η εκπομπή «Με Αρετή και Τόλμη» μπορεί να είναι
ένα εξαιρετικό «εργαλείο» επικοινωνίας στα
χέρια της κάθε Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, με το οποίο μπορούν να αλλάξουν τα όσα
πιστεύουν κάποιοι (ευτυχώς λίγοι), για τις Ε.Δ.,
τη λογική, τους ιδιαίτερους κανόνες και τη λειτουργία τους.
6.-Επίσης, θεωρούμε ότι, η κατάργηση της εκπομπής, επιχειρησιακά στερεί παντελώς τη δυνατότητα διεξαγωγής επιτυχών Ψυχολογικών
Επιχειρήσεων (ΨΕΠ) από το ΓΕΕΘΑ, σε περίπτωση υλοποιήσεως σχεδίων περιόδων κρίσεως.
7.-Είναι λοιπόν απορίας άξιον πως δεν έχει
γίνει κάποια ενέργεια από το ΥΠΕΘΑ, για να επανέλθει η αξιόλογη αυτή εκπομπή στην οθόνη
της ΝΕΡΙΤ.
8.-Πιστεύουμε λοιπόν, ότι η εκπομπή πρέπει
να συνεχισθεί και να αναβαθμισθεί, διότι αποτελεί μια μοναδική και βέβαια πολύ χρήσιμη παρουσία στο χώρο της τηλεοπτικής προβολής
των Ενόπλων μας Δυνάμεων, όπως άλλωστε
σας το εκθέσαμε κατά την συνάντησή μας της
10-11-2014
9.-Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε να δείξετε «ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ» και να ληφθούν όλα
εκείνα τα πρόσφορα μέτρα, ώστε να συνεχιστεί
να προβάλλεται η τ/ο αυτή εκπομπή εβδομαδιαίως από τη ΝΕΡΙΤ και εάν είναι δυνατόν, να αυξηθεί η διάρκειά της από 30 λεπτά σε 1 ώρα,
περιλαμβάνοντας επιπλέον, επί μέρους επίκαιρα ιστορικά θέματα.

α.-Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Θεόδωρο .Γρίβα Π.Ν.ε.α. Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως Πρόεδρο.
β.-Γενικό Αρχίατρο ε.α. Αργύρη Πλακιώτη , μικροβιολόγο ως Μέλος
γ.-Ταξίαρχο Π.Α. ε.α. Γεώργιο Κασάρα , χειρούργο , ως Μέλος
δ.-Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Αγγελάκα Διοικητή ΝΙΜΤΣ ως Μέλος
ε.-Γενικό Αρχίατρο ε.α. Αθανάσιο Αρβανίτη ως Μέλος
2.-Επίσης συγκροτείται , ως άνω , Επιτροπή από τους κάτωθι , η οποία θα εξετάσει
την σκοπιμότητα και δυνατότητα συστέγασης Παραρτημάτων των τριών Ενώσεων
σε κοινό χώρο , χωρίς τα Παραρτήματα να χάσουν την υπαγωγή και αυτοτέλειά τους
, με σκοπό την αύξηση των ενεργών Μελών και την μείωση του κόστους , η οποία
θα υποβάλει τις προτάσεις της στο Συντονιστικό μέχρι την 01-03-2015.
α.-Ταξίαρχο ε.α. Δημ. Χάτσικα , Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ ως Πρόεδρο
β.-Αντιπλοίαρχο (Ε) Ε.Αναγνωστάκη Π.Ν. ε.α. Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως Μέλος
γ.-Σμήναρχο (ΤΥΜ) ε.α. Ανδρ.Ανδρικόπουλου Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΑ ως Μέλος
3.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο , αφού προβεί σε μία πρώτη αξιολόγηση των
προτάσεων από τις δύο Επιτροπές στα πλαίσια του συντονισμού , θα τις αποστείλει
στις τρεις Ενώσεις για τις απόψεις τους και τελικά θα αποφασίσει σε πλήρη
συνεργασία με τις τρεις Ενώσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α.
Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α.
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α.
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α.
Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού Συμβουλίου
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

HτΑ
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Προγράμματα Παραθερισμού Προσωπικού Ε.Δ.
για το 2015 μέσω CLIMS
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β’ ΚΛΑΔΟΣ/Β1
Γραφείο CLIMS

και στη Δρέσδη τον Νοέμβριο, για 30 άτομα.
(8) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη τον Δεκέμβριο, για 30 άτομα.
(9) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στο Βερολίνο
και στο Potsdam τον Ιούνιο, για 30 άτομα.

Φ.940/23/265792
Σ.4369
Αθήνα 21 Νοε 14
1. Στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας
μας στον διεθνή Οργανισμό CLIMS, σας
γνωρίζεται ότι, για το έτος 2015, το γραφείο Clims έχει προγραμματίσει την υλοποίηση
προγραμμάτων
ομαδικού
παραθερισμού και δραστηριοτήτων, ως κάτωθι:
α. Ομαδικός παραθερισμός Ελλήνων στο
εξωτερικό:
(1) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών
στη Βουδαπέστη και στο Eger τον Ιανουάριο για 25 άτομα.
(2) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 6 ημερών
για χειμερινές διακοπές, στο Pamporovo
της Βουλγαρίας, τον Ιανουάριο για 40
άτομα.
(3) Συμμετοχή σε δύο προγράμματα των
5 ημερών το καθένα στο Παρίσι και στη Disneyland, τον Απρίλιο και το Μάιο, για 40 και
35 άτομα αντίστοιχα.
(4) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στη Μαδρίτη
και στο Τολέδο, τον Μάιο για 30 άτομα.
(5) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στις Βρυξέλλες, Γάνδη, Οστάνδη, Μπριζ και Αμβέρσα, το Μάιο, για
30 άτομα.
(6) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στη Μάλαγα,
Σεβίλλη και στη Γρανάδα, τον Σεπτέμβριο, για 30 άτομα.
(7) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στην Πράγα

(10) Συμμετοχή σε πρόγραμμα 5 ημερών στο Βουκουρέστι, Σινάια και στο Brasov τον Ιούνιο, για 30 άτομα.
β. Πρόγραμμα Ελλήνων σε παιδικές κατασκηνώσεις
(1) Συμμετοχή με 30 παιδιά 15-18 ετών στη διεθνή
παιδική κατασκήνωση στο Bolzano της Ιταλίας, διάρκειας δύο εβδομάδων.
(2) Συμμετοχή με 20 παιδιά 13-16 ετών, στη διεθνή
παιδική κατασκήνωση στο Rogowo της Πολωνίας, διάρκειας δύο εβδομάδων.

Η Μακεδονία
είναι Ελληνική!

(3) Εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής παιδιών
15-18 ετών στη διεθνή παιδική κατασκήνωση της Ισπανίας, διάρκειας δύο εβδομάδων.
(4) Εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής παιδιών σε
επιμορφωτικό - κατασκηνωτικό πρόγραμμα στην Αγγλία, διάρκειας από 7 έως 15 ημερών.
2. Αναλυτικά στοιχεία (ημερομηνίες διεξαγωγής, κόστος κ.λπ.) αναφορικά με την
διεξαγωγή ανωτέρω προγραμμάτων, θα
κοινοποιηθούν με νεότερο έγγραφο, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα της υλοποίησής τους.
3. Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής έχει το εν ενεργεία Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ. καθώς και το εν
αποστρατεία προσωπικό και οι συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ. Η ενημέρωση του προσωπικού θα γίνεται σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα
και τις δραστηριότητες, θα αναρτηθούν
στην
ιστοσελίδασ
του
ΓΕΕΘΑ,
www.geetha.mil.gr, ακολουθώντας το λογότυπο CLIMS.
4. Τα Γ.Ε., οι Ενώσεις Αποστράτων καθώς
και οι ενώσεις συνταξιούχων πολιτικών
υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ, παρακαλούνται για την ενημέρωση
όλου του προσωπικού τους.
5. Χειριστής θέματος Ανθσγός (ΤΟΠ) Κων/νος Μιχόπουλος, τηλ. 210-6575267.
Αρχιπλοίαρχος Β. Θεολογίτης ΠΝ
Διευθυντής Β1
Πληροφορίες για την ΕΑΑΑ:
Ασμχος Κων. Ρώτας, τηλ. 6983506596

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(χωρίς συμμετοχή)

Αγία Παρασκευή, 14/11/2014
Προς:
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού,
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού,
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας

Ξ

ένοι επιστήμονες βεβαιώνουν την ελληνικότητα της Μακδονίας μας και του Μέγα Αλέξανδρου, ενώ χλευάζουν
τους σκοπιανούς για την παραχάραξη της ιστορίας μας και
τις γελοιότητές τους.
Ο Μάθιου Νιμιτς δεν απαντάει στο ερώτημα. Τι να απαντήσει;; Την απάντηση την έδωσαν:
• Ο Κίσσινγκερ λέγοντας ότι οι Αμερικανοί και οι Έλληνες
δε γνωριζουν ιστορία για να υποστηρίξουν την ελληνικότητα
της Μακεδονίας.
• Ο Κ. Γκλιγόρωφ, ο οποίος διακήρυξε ότι οι σκοπιανοί
είναι Σλαύοι και θα πρέπει να είναι υπερήφανοι γι’ αυτό.
Αλήθεια, γιατί δεν κλείνετε το ζήτημα με μία Ελληνοπρεπή
απάντηση, στηριζόμενοι στις μαρτυρίες της ιστορίας μας;;
Θα πρέπει όλοι να αφυπνισθούμε πριν είναι πια αργά.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΛΑΥΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Εκ της ΕΑΑΑ

Κύριοι,
Μετά από μια επιτυχημένη συνεργασία τους τελευταίους δέκα μήνες με την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας εκφράζουμε την επιθυμία να ανανεώσουμε την συνεργασία μας και αν είναι δυνατόν
να την επεκτείνουμε και στις ενώσεις του Στρατού και του Ναυτικού.
Η Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και συγκεκριμένα στο χώρο της διάγνωσης.
Η Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης, ως εξειδικευμένο κέντρο υπερηχογραφίας καλύπτει
όλο το φάσμα των υπερηχογραφικών εξετάσεων τόσο της κλασικής υπερηχογραφίας όσο και της έγχρωμης Doppler υπερηχογραφίας αγγείων (triplex) καθώς και triplex καρδιάς από ειδικό καρδιολόγο.
H Mονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης στελεχώνεται από μια ομάδα ιατρών ακτινοδιαγνωστών και καρδιολόγων εξειδικευμένων στο αντικείμενο της υπερηχογραφίας. Η Μονάδα μας είναι συμβεβλημένη με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου 53 και Αρτέμιδος,
στο εμπορικό κέντρο Βεργίνα.(www.medisound.gr) τηλ.2106006768.
Η Μονάδα μας έχει τη δυνατότητα για τα μέλη σας και τα μέλη των οικογενειών τους που είναι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να μην τους επιβαρύνει με το ποσοστό που αναλογεί στον κάθε ασφαλισμένο
ανά εξέταση ως συμμετοχή, για τα έτη 2014 και 2015.
Τα μέλη σας και οι οικογένειες τους θα μπορούν να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε
προγραμματισμένα ραντεβού. Τα ραντεβού θα πραγματοποιούνται σε άμεσο χρονικό διάστημα χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές, σεβόμενοι πάντα τον ασθενή.
Σε κάθε ασθενή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος έτσι ώστε οι επαναληπτικοί έλεγχοι να γίνονται
πιο εύκολα και αξιόπιστα.
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα και κατ’ οίκον εξετάσεων.
Συγκεκριμένα:
1. Υπερηχογραφικές εξετάσεις και triplex κατ οίκον σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής από ιατρούς
της Μονάδας Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης, στην τιμή των 90 ευρώ.
2. Ψηφιακή ακτινογραφία κατ’ οίκον σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής από εξειδικευμένους συνεργάτες μας.
Με εκτίμηση,
Για τη Μονάδα Διαγνωστικής Απεικόνισης και Πρόληψης,
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι,
Γεώργιος Ν. Κορμάς
Ηλίας Α. Νάκος
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Σεβαστοί μας συνάδελφοι, μέλη της Ε.Α.Α.Α., αφού λάβαμε υπόψη μας τον
Ν.4307/2014 (ΦΕΚ υπ αριθ 246/15-11-2014) κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από την προσφυγή και των Ενώσεων Αποστράτων
Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, περί αναπροσαρμογής

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
– ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντάξεων ελήφθησαν υπόψη, ο Βασικός Μισθός ,
σύν επίδομα χρόνου υπηρεσίας 60% συν επίδομα
υψηλής ευθύνης (αφορά τους Ανώτατους Αξκούς ) ή συν ειδικό επίδομα 176€ (αφορά τους
Αξκούς από το βαθμό του Ανθστή μέχρι του
Σμχου) συν το επίδομα ειδικών συνθηκών 68,46€
(αφορά όλους τους συνταξιούχους) και τα
800/1000, για όσους παίρνουν πλήρη σύνταξη.
2. Δεν έχουν συμπεριληφθεί το Ε.Ο.Β. συζύγου
35€, το οποίο δεν καταβάλλεται σε όσους
έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Νοέμβριο του
2011 και μετά, το επίδομα τέκνων και τα πτητικά
εξάμηνα τα οποία αναπροσαρμόζονται ως εξής:
τα πρώτα 27 (Μαχ. Α/φ) 8,75€ (πριν 8,35€), τα
υπόλοιπα….. (Μαχ Α/φ) 17,50€ (πριν 16,70€),
για τα υπόλοιπα Α/φ τα πρώτα 27 5,83€ (πριν
5,57€) τα υπόλοιπα…..11,66€ (πριν 11,14€).
3. Κατωτέρω αναφερόμαστε ενδεικτικά αναφερόμαστε και στο πληρωτέο ποσό που θα
λάβουμε από 1/1/13 , αφού λάβαμε υπόψη
τόσο τις μειώσεις των Νόμων 4024/2011,
4051/12 και 4093/12 όσο και τις κρατήσεις
Φόρου Εισοδήματος, Υγ. περίθαλψης και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Το πληρωτέο ποσό από 1/8/12 εως 31/12/12 θα
είναι περισσότερο καθόσον η μείωση Ν.
4093/12 (5% ή 10% ή 15% ή 20%) ισχύει από 1/1/13
και μετά.
Πχ:
α) Απτχος (Ι) (με 65 πτητικά) που λαμβάνει μισθολογική
προαγωγή Α/ΓΕΑ, η μηνιαία διαφορά είναι 309€ περίπου,
πληρωτέο ποσό 81€ περίπου.
β) Υπτχος (Ι) (με 60 πτητικά) που λαμβάνει μισθολογική
προαγωγή Α/ΑΤΑ η μηνιαία διαφορά είναι 242€ περίπου,
πληρωτέο ποσό 69€ περίπου.
γ) Υπτχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Α/ΑΤΑ
με 848/1000 η μηνιαία διαφορά είναι 232€ περίπου,
πληρωτέο ποσό 74€ περίπου.
δ) Υπτχος (Ι) με 60 πτητικά (Μαχ. Α/φ) που λαμβάνει
μισθολογική προαγωγή Απτχου η μηνιαία διαφορά είναι
226€ περίπου, πληρωτέο ποσό 62€ περίπου.
ε) Υπτχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Απτχου

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ
MILITARY CLUB
Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
του προς τους συναδέλφους, το Military Club συνεβλήθη με την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., επιτυγχάνοντας έκπτωση 5% επί των αγορών από τα
καταστήματα Carrefour, Carrefour Μαρινόπουλος
και Carrefour Express.
Η έκπτωση αφαιρείται άμεσα στο ταμείο με την
επίδειξη της Premium Card του Military Club η
οποία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα ενεργεία και εν
αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες
πληροφορίες για τα προνόμια της Premium Card
καθώς και για τον τρόπο απόκτησής της στην ιστοσελίδα
του Military Club www.militaryclub.gr ή καλώντας στο
210-2849135 (10 γραμμές).

των συνταξεών μας από 1/8/2012, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε
σχετικά για την κατ εκτίμηση μηνιαία αναπροσαρμογή των συντάξεων μας και
των αναδρομικών που δικαιούμαστε από 1/8/2012 μέχρι 31/12/2014 τόσο με
τον συνταξιοδοτικό πίνακα όσο και με τις διευκρινήσεις – πληροφορίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2012

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν το μηνιαίο ακαθάριστο ποσό.

η μηνιαία διαφορά είναι 199€ περίπου, πληρωτέο ποσό
60€ περίπου.
στ) Ταξχος (Ι) με 60 πτητικά (Μαχ. Α/φ) που λαμβάνει
μισθολογική προαγωγή Απτχου η μηνιαία διαφορά είναι
228€ περίπου, πληρωτέο ποσό 63€ περίπου.
ζ )Ταξχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Απτχου
ονομαστικό η μηνιαία διαφορά είναι 191€ περίπου, πληρωτέο ποσό 53€ περίπου.
η) Σμχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Ταξχου
με 848/1000 η μηνιαία διαφορά είναι 137€ περίπου,
πληρωτέο ποσό αρνητικό.
θ) Σμχος που λαμβάνει μισθολογική προαγωγή Ταξχου
με 816/1000 η μηνιαία διαφορά είναι 132€ περίπου,
πληρωτέο ποσό 19€ περίπου.
ι) Σμχος και Ασμχος που λαμβάνουν:
- Μισθολογική προαγωγή 2/3 Ταξχου η μηνιαία διαφορά

είναι 119€ περίπου, πληρωτέο ποσό 53€ περίπου.
- Μισθολογική προαγωγή 1/3 Ταξχου η μηνιαία διαφορά
είναι 109€ περίπου, πληρωτέο ποσό 48€ περίπου.
ια) Ασμχος και Επγός που λαμβάνουν:
- μισθολογική προαγωγή Σμχου η μηνιαία διαφορά
είναι 99€ περίπου, πληρωτέο ποσό 18€ περίπου.
Το ότι σε μερικούς το πληρωτέο ποσό που είναι πολύ
μικρό οφείλεται βασικά στο ότι το ποσοστό της κράτησης
Ε.Α.Σ. από το 3% πάει στο 6% ή από το 6% πάει στο 7% ή
από το 7% πάει στο 9% ή από το 9% πάει στο 10% ή από
το 10% πάει στο 12% , επίσης σε μερικούς το ποσοστό της
μείωσης του Ν. 4093/12 από το από το 5% πάει στο 10% ή
από το 10% πάει στο 15% ή από το 15% πάει στο 20%.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Σμχο ε.α. Αθ Πάνο
κιν. 6983506600 και εσωτ. Ε.Α.Α.Α. το 28.
Εκ της Ε.Α.Α.Α.

Ε Ν ΗΜ Ε Ρ Ω ΣΗ ΜΕ Λ Ω Ν Ε . Α . Α .Α .
ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Ε.Α.Α.Α για την ενημέρωση των μελών
της αναφορικά με τις δικαστικές διεκδικήσεις των
αναδρομικών θα θέλαμε να σας επισημειώσουμε
τα κάτωθι:
Η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας ισχύει για όλα τα
εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η εκτέλεση της απόφασης έπρεπε να είχε ήδη
υλοποιηθεί από την κυβέρνηση.
Η καθυστέρηση της εκτέλεσης αυτής είναι άκρως
ανησυχητική και θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμά μας
για τη λήψη των αναδρομικών.
Μοναδικός τρόπος να εξασφαλίσουμε πλήρως
την απαίτηση μας αυτή είναι η άσκηση των αγωγών
στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου γιατί μόνον

έτσι διακόπτουμε την παραγραφή.
Όσοι συνάδελφοι είχαν καταθέσει αίτηση διακοπής
παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
τους καλύπτει κατ’ εκτίμηση για χρονικό διάστημα
μέχρι 6 μήνες από την κατάθεση της αίτησης.
Ενόψει όλων αυτών συνιστούμε στα μέλη μας
να προσφύγουν άμεσα σε νομικό παραστάτη της
επιλογής τους εξειδικευμένο στα ζητήματα μας
για να δρομολογήσουν τις ενέργειες για την άσκηση
της αγωγής.
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να σας δώσει
ο νομικός σύμβουλος του Συντονιστικού των τριών
ενώσεων ΕΑΑΝ, ΕΑΑΣ και ΕΑΑΑ κ. Καρανίσας Θωμάς
Αντγος ε.α (Δ) στα τηλέφωνα: 210-3800628,
6974632000.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΜΤΑ
Η ΕΑΑΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και μετά από
ενέργειες στο ΓΕΑ θα συμμετέχει στο ΔΣ του ΜΤΑ για πρώτη φορά με μόνιμο
μέλος, με τον ελεγκτή οικονομικού Ασμχο ε.α. Δημ. Κοντοβά.
Το θέμα ετέθη και από το Συντονιστικό κατά την συνάντηση με τον κ.
ΥΕΘΑ, να συμμετέχουν οι Ενώσεις στα ΔΣ των Μετοχικών Ταμείων και ΑΟΟΑ
με μόνιμο μέλος από τα ΔΣ των Ενώσεων.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Μείωση Ταχυδρομικών Τελών
Όπως είναι γνωστόν τα έσοδα της Ένωσης μειώθηκαν τα τρία τελευταία
χρόνια, περίπου στο 50% λόγω αντίστοιχης μείωσης των μερισμάτων μας.
Η ΕΑΑΑ στο πλαίσιο περικοπής των δαπανών πέραν των άλλων, προέβει
σε δημόσιο διαγωνισμό για την έκδοση της Εφημερίδας «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ»
και μείωσε το κόστος της έκδοσης σε ποσοστό 45% (ετησίως) σε σχέση με
τον προηγούμενο διαγωνισμό.
Σημαντική όμως δαπάνη είναι τα ταχυδρομικά τέλη τα οποία και λόγω αύξησής των, ανέρχονται στο ετήσιο κόστος των 60.000 ευρώ παρά τις
περικοπές που έχουμε κάνει.
Σε ότι αφορά τη μείωση των ταχυδρομικών τελών η ΕΑΑΑ εξέτασε διάφορους τρόπους τους οποίους θέτουμε υπόψη των μελών μας και παρακαλούμε όπως έχουμε τις απόψεις σας είτε γραπτώς, είτε ηλεκτρονικώς,είτε
και προφορικώς για τα κάτωθι:
• Να σταματήσουμε την αποστολή της εφημερίδας στους διαμένοντες
στο εξωτερικό.
• Να αποστέλλονται οι ταυτότητες/κάρτες συγκεντρωτικά κάθε μήνα
στα παραρτήματα και τα παραρτήματα να τις επιδίδουν στους δικαιούχους.
(Βεβαίως αυτό το μέτρο αφορά τους διαμένοντες στην πόλη του παραρτήματος) εκτός εάν τα παραρτήματα υποδείξουν κάποιον άλλο προτιμότερο
και οικονομικότερο τρόπο.
• Να μην αποστέλλονται οι ταυτότητες/κάρτες ταχυδρομικώς στην
Αττική, αλλά να παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από την ΕΑΑΑ.
• Να δηλώσουν τα μέλη εάν δεν επιθυμούν να λαμβάνουν την εφημερίδα
καθότι αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ ή να λαμβάνουν την εφημερίδα από σημεία διανομής (κεντρικό, παραρτήματα κλπ).
• Ενέργειες ΕΑΑΑ προς ΕΛΤΑ για ενδεχόμενη μείωση του κόστους λόγω
φύσεως ΕΑΑΑ (ΝΠΔΔ).
Οποιαδήποτε πρόταση σας, η οποία θα συντελέσει στη μείωση του
κόστους λειτουργίας (ΕΑΑΑ και παραρτημάτων) είναι μετ’ ευχαριστήσεως
αποδεκτή.
Εκ της ΕΑΑΑ

Μ.Τ.Α.: Χρονοδιάγραμμα πληρωμών
Μισθοδοσίας 2015
Το Μ.Τ.Α. για το έτος 2015, θα πληρώσει τις παρακάτω ημερομηνίες:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:
ΜΑΡΤΙΟΣ:
ΑΠΡΙΛΙΟΣ:
ΜΑΪΟΣ:
ΙΟΥΝΙΟΣ:

5 Ιανουαρίου
2 Φεβρουαρίου
2 Μαρτίου
1 Απριλίου
4 Μαΐου
1 Ιουνίου

ΙΟΥΛΙΟΣ:
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:

1 Ιουλίου
3 Αυγούστου
1 Σεπτεμβρίου
1 Οκτωβρίου
2 Νοεμβρίου
1 Δεκεμβρίου

ΕΑΑΑ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ:

Καταργείται ο «ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ»

Α

νάμεσα στα πολλά γεγονότα που όπως
εξελίσσονται επηρεάζουν άμεσα τη ζωή
μας και των μελών της οικογενείας μας, ήτοι
θέματα πρωτίστως υγείας, οικονομικά προέκυψαν και τα περιουσιακά.
Συγκεκριμένα οι εξελίξεις αφορούν στον
«ΟΣΜΜΑ ο ΙΚΑΡΟΣ» και τα σχετικά πρόγραμματά
του, με βασικό άμεσα επηρεαζόμενο δρώντα
τον Σύλλογο Οικοπεδούχων ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ,
καθόσον ευρίσκονται σε δυναμική εξέλιξη ανεγέρσεις κατοικιών, αλλά και προβληματικές
εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και οδών.
Η πρόθεση όπως διαπιστώνεται από το
ΥΠΕΘΑ, είναι η κατάργησης του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ
(καθώς και των αντιστοίχων ΣΞ/ΟΣΜΑΕΣ &
ΠΝ/ΟΣΜΑΑΝ) και η ένταξή τους υπό το ΥΠ.

ΟΙΚ. με σχήμα Συλλόγου αποκλειστικής ευθύνης
των μελών οικοπεδούχων. Τούτο συνεπάγεται
ανεξέλεγκτες οικονομικές συνέπειες στα ήδη
ενεργά μέλη. Το όλο θέμα εντοπίστηκε πρόσφατα και παρόλο που επιδιώξαμε επίσημηυπηρεσιακή ενημέρωση αντιμετωπίσαμε αναβολές και σιωπηρά απόσταση.
Η ΕΑΑΑ προτίθεται το θέμα αυτό με βαθμό
επείγοντος να τεθεί στο Συντονιστικό Συμβούλιο
των 3 Ενώσεων ΑΑ. Για ό,τι προκύψει θα σας τηρήσουμε άμεσα ενήμερους μέσω της ιστοσελίδας
ΕΑΑΑ και ΗτΑ. Εκτιμούμε ότι κατά την προγραμματιζόμενη Γ.Σ. Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου
(ίδετε ανακοίνωση σελ. 5.) θα έχουμε πλέον
συγκεκριμένη εικόνα. Και προτρέπουμε την
συμμετοχή σας.
Εκ της ΕΑΑΑ

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Γ.Σ..
Ο Σύλλογος οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο
ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Καρύστου θα διενεργήσει
την ετήσια Γενική του Συνέλευση την Κυριακή
8 Φεβρουαρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο
της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος,
Αθήνα). Σε περίπτωση μη απαρτίας, που είναι
πιθανή, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί σύμφωνα με το
Καταστατικό, την επόμενη Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 στο ίδιο μέρος και από ώρα
10.30’.
Προσκαλούνται λοιπόν όλοι οι οικοπεδούχοι
της περιοχής Καρύστου να προσέλθουν στην
ανωτέρω Γενική Συνέλευση την (δεύτερη)
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, όπου θα
ενημερωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις
του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, του προγράμματος Κα-

ρύστου, και θα λάβουν αποφάσεις για τα θέματα του οικισμού, του Συνεταιρισμού και του
Συλλόγου μας.
Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας, την
www.ikaros-karystos.gr καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ευχόμαστε Καλές Γιορτές – Καλή Χρονιά
και Υγεία σε όλους τους Συναδέλφους Οικοπεδούχους του ΙΚΑΡΟΥ και στις Οικογένειές
τους.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων
«ΙΚΑΡΟΣ» περιοχής Αετού Καρύστου,
Γεώργιος Κάργας Κων/νος Δελλής
Ταξ/χος (ΤΑ) ε.α. Υποπτ/χος (Ε) ε.α.
Πρόεδρος
Γραμματέας

Ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοπόταμου
Στις 24 Νοεμβρίου 1942, δύο πολιτικά διιστάμενες Εθνικές Δυνάμεις, ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) και ο
Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός
(ΕΛΑΣ) σε συνεργασία με Βρετανούς δολιοφθορείς ανατίναξαν την βασική σιδηροδρομική
γέφυρα στο Γοργοπόταμο, διακόπτοντας τον
ανεφοδιασμό των Γερμανικών Δυνάμεων στη
Βόρειο Αφρική για έξι κρίσιμες εβδομάδες.

Το ερώτημα που τίθεται είναι:
Γιατί σήμερα που η Πατρίδα μας ευρίσκεται
σε κρίσιμη κατάσταση, οι πολιτικές Δυνάμεις
μας (συμπολιτευόμενες και αντιπολιτευόμενες) δεν ευρίσκουν το θάρρος να συνεργασθούν και να καταστρώσουν ένα σχέδιο Εθνικής σωτηρίας, για να σωθεί η πατρίδα μας;
Εκ της ΕΑΑΑ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ:

“Να ΓΙΑΤΙ κανείς ΔΕΝ μπορεί να ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ τους Έλληνες!”
Π

ιο επίκαιρος από ποτέ ο Φρειδερίκος Νίτσε. Στο πρώτο
του βιβλίο, με τίτλο …“Η Γέννηση της Τραγωδίας”
(1872) και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 15,ο Νίτσε κάνει
μία ιδιαίτερη μνεία στο Ελληνικό Εθνος αποδεικνύοντας
ότι ο Νίτσε είναι πολύ μπροστά από την εποχή του.
Αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα
από το βιβλίο του:
«Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο
δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες.
Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη
δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα
και ζωή στη σύγκρισή του με το Ελληνικό Μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο,
με καρικατούρα.
Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει

εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και
αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρ-

βαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του.
Κανένας από τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους
δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο
θα μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε απ’
αυτούς. Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του
μίσους
έχουν
αποδειχθεί
ανεπαρκή
να
διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους.
Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και
φόβο απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και πού,
κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια,
την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι
κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα
άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών
είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους,
οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο,
την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα».
Εκ της ΕΑΑΑ

HτΑ
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ετήσιο Μνημόσυνο Υπσγου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΗ
Σ

τις 2-11-2014 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο προς
τιμήν του Υπσγού Ευάγγελου Γιάνναρη του πρώτου
πεσόντα Έλληνα Αεροπόρου ο οποίος έπεσε στις 30-101940 σε αερομαχία με ιταλικά Α/ΦΗ στην περιοχή της
Βασιλειάδας Καστοριάς.
Η ΕΑΑΑ συμμετείχε με 50 μέλη της και με εκπροσώπους
από το Δ.Σ./ΕΑΑΑ τους, Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Ευστράτιο
Σκλήρη και Αντισμήναρχο ε.α. Κων/νο Ρώτα, ο οποίος

συντόνισε την όλη κίνηση και τη διαδικασία της τελετής.
Στην τελετή παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος Καστοριάς,
Βουλευτές, – εκπρόσωποι του ΑΤΑ, του Στρατού Ξηράς
και Σωμάτων Ασφαλείας, των τοπικών Αρχών και της περιφέρειας καθώς και πλήθος κόσμου.
Εκ μέρους της ΕΑΑΑ στεφάνι κατέθεσε ο Απτχος (Ι) ε.α.
Ευστράτιος Σκλήρης ο οποίος εκφώνησε και τιμητική ομιλία.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΤΧΟΥ (Ι) ε.α. ΕΥΣΤΡ. ΣΚΛΗΡΗ
«Έχω την εξαιρετική διακεκριμένη τιμή
να σταθώ δίπλα στον εν μνήμα Υποσμηναγό Ευάγγελο Γιάνναρη, συνάδελφο εν
όπλοις, Αεροπόρο, και με συγκίνηση
αλλά και υπερηφάνεια να το διαβεβαιώσω, εκ μέρους των Χιλιάδων Συναδέλφων μας της ΠΑ, όλων των ειδικοτήτων,
που εφαρμόζουμε συντονισμένα με συνέργεια και αλληλοϋποστήριξη ότι:
Οι αρχές, οι αξίες που μας προσδιόρισε
και η θυσία του στο ξεκίνημα της ζωής
του, στο πέταγμα, στην πτήση και τελικά
στην Αεροπορική Πολεμική Τέχνη μας
εμφύτευσε το όραμά του, ήτοι:
«Εθνική Συνείδηση με θέληση, εμμονή
και πίστη στους ΑΝΣΚ να είναι ο τρόπος
ζωής μας και Επιχειρησιακής Αεροπορικής
Αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση
της Εθνικής Απειλής, που βρίσκεται συνεχώς γύρω μας στην Ξηρά, Θάλασσα
και Αέρα, σε ένα διεθνές περιβάλλον
«πολύ συμφερόντων, πολύ γνωμών και
συγκρουόμενων πολύ αποφάσεων».
Υποσμηναγέ, Αεροπόρε Ευάγγελε Γιάνναρη
Με το που σου ζήτησε η πατρίδα, αντιμετωπίζοντας μία ύπουλη-άδικη επίθεση
από το φασιστικό Ιταλικό καθεστώς του
Μουσολίνι, δεν δίστασες ούτε στιγμή,

να ανταποκριθείς στην διαταγή απογείωσης και να εφαρμόσεις τις αεροπορικές
γνώσεις και ικανότητες χωρίς κανένα δισταγμό, στο κάλεσμα της πατρίδας.
Μαζί με το χειριστή Λεωνίδα Τσάντα
με αεροσκάφος HENSEL 126, νέος 24
ετών ανέλαβες την αποστολή Αναγνώρισης & Βομβαρδισμού του εχθρού στο
μέτωπο της Δυτικής Μακεδονίας.
Αποστολή η επίγειος προσβολή στόχων
του εχθρού με βόμβες και πολυβόλα,
την οποία δέχτηκες οικειοθελώς και μάλιστα αντικατέστησες ένα συνάδελφό
σου, πιστός στη φιλία αλλά πρωταρχικά,
στο καθήκον σου.
Και τότε ενεπλάκεις με πέντε (5) Ιταλικά
καταδιωκτικά. Και στις αερομαχίες η
μοίρα το θέλησε, όπως υμνούμε στο
εμβατήριο του αεροπόρου. «Αν η μοίρα

το θελήσει, μια μέρα να πεθάνω
θέλω του Χάρου το φιλί μέσα στο αεροπλάνο».
Κατέληξες να προσγειωθείς φέροντας
θανάσιμο τραυματισμό.
Είναι τόσα πολλά τα μαθήματα, οι
ιδέες και το παράδειγμά σου για εμάς
τους νεότερους. Στο μυαλό μας, όποτε
χρειάστηκε, έχουμε την εντολή σου.
«Στην αποστολή υπεράσπισης της ακεραιότητας της πατρίδας δεν παρεμβαίνει
κανένας δισταγμός».
Προσωπικά αναλογίζομαι την στιγμή
του πρωινού της 20 Ιουλίου 1974, όταν
μέσα στο μονοθέσιο αεροσκάφος F-104,
όμοιο με αυτό που τοποθετήθηκε εώ
στην Πλατεία με το όνομά σου, ανέμενα
την διαταγή απογειώσεως, για βομβαρδισμό στόχων μέσα στην Τουρκία, που
είχε εισβάλλει στην Κύπρο.
Είχα τις αρχές και το παράδειγμά σου.
Κανένα δισταγμό και εμμονή στην κάλλιστη τεχνική εκτέλεσης της αποστολής.
Εντολή πο ποτέ δεν μας δόθηκε.
Και οι σημερινοί αεροπόροι και όλα τα
στελέχη της ΠΑ, και όλων των Κλάδων
ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, ως κληρονόμοι της βαριάς κληρονομίας σου, σε
διαβεβαιώνουμε.

Επετειακή Συνάντηση 24ης Σειράς ΣΥΔ
Στις 5 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη της 24ης σειράς στο φιλόξενο χώρο
της ΣΥΔ (αεροδρόμιο Σέδες) με την ευκαιρία
συμπλήρωσης ακριβώς 35 χρόνων από την
κατάταξή μας στην Πολεμική Αεροπορία (5
Νοεμβρίου 1979). Ο καφές στη Λέσχη της
350 ΠΚΒ, που ευγενικά μας παρέθεσε η Διοίκηση της Σχολής, αποτέλεσε το ιδανικότερο
ξεκίνημα της πρώτης επαφής με τους παλιούς συμμαθητές. Πρώτη έκπληξη ο αριθμός
των συμμετεχόντων, που ξεπέρασε και τις
πιο αισιόδοξες προβλέψεις.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων υπέρ αναπαύσεως των θανόντων συμμαθητών
μας, χαιρετισμούς και ομιλίες από τον Διοικητή της
Σχολής Σμχο (Ι) Αθανάσιο Τζατζά και τον υπογράφοντα, ενημέρωση από στελέχη της Σχολής, επίσκεψη σε χώρους που ζουν και εκπαιδεύονται οι
σημερινοί Δόκιμοι, ενώ σε ανάμνηση της επίσκεψης
προσφέρθηκε αναμνηστική πλακέτα με τα ονοματεπώνυμα των Δοκίμων της 24ης σειράς ΣΥΔ και μια
πλήρη στολή Δοκίμου της εποχής με σκοπό τον εμπλουτισμό της επικείμενης ιστορικής έκθεσης της
Σχολής λόγω της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την
έναρξη λειτουργίας της. Το ρολόι του χρόνου επέστρεψε στις αρχές της δεκαετίας του 80 κατά την παρουσίαση φωτογραφικού υλικού με δραστηριότητες
των Δοκίμων της σειράς μας, άψογα επιμελημένο από
το Σάββα Αβραμίδη.
Σημαντική στιγμή αποτέλεσε η ταυτόχρονη παράταξη μπροστά στη κύρια είσοδο της Σχολής της 24ης
με τις σημερινές σειρές Δοκίμων (51η και 52η). Κατά
τη διάρκεια της ολιγόλεπτης αυτής επαφής είχαμε τη
τύχη να διαπιστώσουμε και προσωπικά το υψηλότατο
επίπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης και ακαδημαϊκών
γνώσεων που τους παρέχει η Σχολή. Συμβολικά, ως
ελάχιστο δείγμα αγάπης και εκτίμησης των παλιών

Τ

Εκτελούμε την αποστολή μας άνευ
δισταγμού ή φόβου, όποτε διαταχθούμε.
Υποσμηναγέ Ευάγγελε Γιάνναρη, είμαι
βέβαιος ότι από ψηλά που μας θωρείς,
τώρα αισθάνεσαι υπερήφανος που το
παράδειγμά σου συνιστά τον τρόπο ζωής
και επιχειρήσεων των αεροπόρων της
Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Αιωνία η Μνήμη σου και Αιωνία η Μνήμη
όλων των πεσόντων Συναδέλφων μας
που σήμερα τιμούμε και απαθανατίζουμε,
ως μοναδική ανάμνηση και παράδειγμα
προάσπισης των Εθνικών Αξιών μας.
ΑΘΑΝΑΤΟΙ.
Έτσι ορκιζόμαστε ότι «Η Ελλάδα ποτέ
δεν πεθαίνει».
Σ.Σ. Χάριν της ιστορίας, υπενθυμίζουμε
ότι την ίδια ημέρα και ώρα, και με μικρή
διαφορά λεπτών, σκοτώθηκαν στην ίδια
αερομαχία με τα Ιταλικά Α/φη, εκτός
του Υπσγου Ευ. Γιάνναρη, ο χειριστής
Ανθλγός Λάζαρος Παπαμιχαήλ και ο πολυβολητής Σμίας Γεμενετζής Κων/νος,
όταν το Α/φος τους δέχθηκε καταιγιστικά
πυρά, από τα πολυβόλα των Ιταλικών
αεροσκαφών και συνετρίβη στο όρος
ΣΜΟΛΙΚΑ.
Εκ της ΕΑΑΑ

Η συγκέντρωση
της 22ας σειράς ΣΥΔ

ην 20 Σεπ. 2014, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνάντηση των μαθητών της 22ας σειράς ΣΥΔ.
Αρκετοί προσήλθαν στη Σκοτίνα διανύοντας αρκετά χιλιόμετρα
(από Κρήτη, Καλαμάτα, Τρίπολη, Λευκάδα, Αθήνα, Κομοτηνή,
Σέρρες κ.λπ.).

προς τους νέους συναδέλφους, επιδώσαμε καρφίτσα
με το έμβλημα της Σχολής σε όλους τους νέους Δοκίμους.
Ιδιαίτερα, αξίζει να αναφερθεί το βροντερό €ΠΑΡΩΝ€
που ακούστηκε από τα χείλη όλων των παρισταμένων
στο άκουσμα των ονομάτων των τριών τόσο πρόωρα
αδικοχαμένων συμμαθητών μας, κατά τη διάρκεια του
προσκλητηρίου απόντων. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε
την κορύφωση της ολιγόωρης αλλά τόσο συγκινητικής επίσκεψης.
Το γεύμα στη Λέσχη της 350 ΠΚΒ ήταν η φυσιολογική κατάληξη μιας αλησμόνητης μέρας προκειμένου
συνεχιστεί η κατάθεση των αναμνήσεων. Η απόλυτη
επιτυχία της επετειακής μας συνάντησης απάλυνε τις
δύσκολες στιγμές του αποχαιρετισμού. Καθολική η
υπόσχεση για νέο αντάμωμα, σε πρόσφορο χρόνο και
χώρο, με τη συμμετοχή (γιατί όχι;) και των συζύγων
μας.
Όλοι οι συμμετέχοντες ευχαριστούμε το Διοικητή
και τους Επιτελείς της ΣΥΔ που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της επίσκεψης.
Τέλος, επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους τους
συναδέλφους που αποτελούν τη μεγάλη οικογένεια
της Πολεμικής μας Αεροπορίας Καλές Γιορτές και το
Νέο Έτος να είναι καλύτερο από το προηγούμενο.
Απόστολος Οικονόμου
Αντισμήναρχος ε.α.

Το πρωί του Σαββάτου, επισκεφθήκαμε τη Σχολή μας όπου
επιδώσαμε πλακέτα με τα ονόματα όλων των συμμαθητών
που αποφοίτησαν τον Νοέμβριο του 1978, και ευχαριστούμε
τον Δκτή της ΣΥΔ Σμχο (Ι) Αθαν. Τζατζά και το προσωπικό της
Σχολής για τη θερμή υποδοχή που μας επιφύλαξαν.
Με την επιστροφή μας στο ΚΕΔΑ Σκοτίνας, τελέσθηκε τρισάγιο στη μνήμη των εκλιπόντων συναδέλφων μας και το βράδυ
βρεθήκαμε πάλι όλοι στο χώρο του εστιατορίου για τη συνέχιση του προγράμματος.
Για τη βραδιά αυτή ευχαριστούμε τον Δκτή του ΚΕΔΑ Σκοτίνας
Σμχο (Ι) Δημ. Μπουτσέλη και το προσωπικό (στρατεύσιμο και
μόνιμο), για την συμβολή τους στην επιτυχημένη τους προσπάθεια ώστε να μας χαρίσουν μια αξέχαστη βραδιά.
Ευχαριστούμε επίσης, τον εκπαιδευτή μας Σμχο ε.α. Δημ.
Γλάχτσιο που μας τίμησε με την παρουσία του κατά την ξενάγηση στη Σχολή και ζωντάνεψε στιγμές νοσταλγίας.
Η οργανωτική επιτροπή
Σμχος ε.α. (ΥΟΚ) Στέφ. Κούτσικος
Σμχος ε.α. (ΥΠΛ) Δημ. Γκόβαρης
Ασχος ε.α. (ΥΠΛ) Νικ. Αναγνωστόπουλος
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Α ΡΘΡΑ

Κρίση - Κρίση - Κρίση
Κ

ρίση, κρίση, κρίση. Κρίση να τους πιάσει και να μην
τους αφήσει.
Αυτή την κρίση την θέλουν ορισμένοι και αυτοί την
δημιουργούν για να εκμεταλλεύονται καταστάσεις.
Να γίνονται οι φτωχοί φτωχότεροι και αυτοί πλουσιότεροι. Γι’ αυτό μας έβαλαν στην Ευρωπαική Ένωση, όχι
για να γίνομε ίσοι, όπως μας έλεγαν ή εμείς νομίζαμε,
αλλά για να μπορούν να μας εκμεταλλεύονται με κάθε
τρόπο. Όχι μόνον οικονομικά, αλλά κυρίως…..πνευματικά. Γιατί; Γιατί είναι κομπλεξικοί και αισθάνονται μειονεκτικά. Μας ζηλεύουν. Ζηλεύουν τον πολιτισμό μας,
τη δόξα μας, την ιστορία μας. Η προσφορά των Ελλήνων στην πνευματική εξύψωση της ανθρωπότητας, κυρίως μέσω της φιλοσοφίας και της ηθικής, υπήρξε
μεγάλη.
Εκτός όμως από την φιλοσοφία, εξίσου σημαντικές
υπήρξαν και οι υπόλοιπες κατακτήσεις στον χώρο του
πολιτισμού και των επιστημών.
Ο διάσημος Γάλλος ιστορικός του παγκόσμιου πολιτισμού, Will Durant, καταγράφει μερικές από αυτές τις
κατακτήσεις:
«Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε στον πολιτισμό μας, που
να μην προέρχεται από την Ελλάδα:
Σχολεία, γυμναστήρια, αριθμητική, γεωμετρία, ιστορία, ρητορική, φυσική, βιολογία, ανατομία, υγιεινή, θεραπευτική, διακοσμητική, μουσική, τραγωδία, κωμωδία,
φιλοσοφία, θεολογία, ηθική, φιλανθρωπία, δημοκρατία.
Υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ελληνικές
λέξεις, που αντιπροσωπεύουν μορφές πολιτισμού…
..Δεν υπάρχει τίποτα στον ελληνικό πολιτισμό, που να
μην φωτίζει τον δικό μας πολιτισμό….Η ελληνική επιστήμη υπήρξε το μεγαλύτερο πνευματικό κατόρθωμα
της ανθρωπότητας».
Η ελληνική γλώσσα είναι η πιο περιγραφική και αποδίδει τις έννοιες στην ουσία τους.
Άνθρωπος. Προέρχεται από την πρόθεση άνω και το
ρήμα θρώσκω που σημαίνει κοιτάζω. Κοιτάζω επάνω,
δηλαδή ψηλά. Και πράγματι σε αυτό διαφέρει ο άνθρωπος από τα άλλα ζώα, το ότι κοιτάζει ψηλά, ερευνώντας-ψάχνοντας για γνώσεις, διαθέτοντας λογική, ενώ
τα ζώα κοιτάζουν χαμηλά ψάχνοντας από ένστικτο, για
την τροφή τους.
Γειά σου. Χαιρετισμός. Χαιρετισμός που προέρχεται
από την λέξη υγεία. Υγεία να έχεις.

Του
Σάκη Μαρκόπουλου
Αεροπόρου 31ης Σειράς

Η Ελλάδα, όποιος και να την εχθρεύεται, όσο δυνατός και εάν είναι, όσο και εάν την πολεμά, η ΕΛΛΑΔΑ
ποτέ δεν πεθαίνει, μόνον λίγο καιρό ξαποσταίνει και
ξανά προς τη δόξα τραβά!
Κάνε κουράγιο λοιπόν Ελλάδα μας να μη μας αρρωστήσεις, όπως λέει και το τραγούδι, γιατί το θέλει ο
Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις!
Και ας θυμηθούμε τα καταπληκτικά αυτά λόγια αυτού
Συγχωρώ. Προέρχεται από πρόθεση συν που σημαίτου τραγουδιού, που είναι σήμερα τόσο επίκαιρα:
νει μαζί και από την λέξη χώρο, που σημαίνει ότι δέχο«Ποιος το περίμενε στα αλήθεια, να βγουν ψευτιές
μαι κάποιον στον ίδιο χώρο με τον δικό μου και δεν τον
και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια
κακίζω για κάτι που είπε ή έκανε για μένα.
εκείνα τους, που μας τα λέγαν κάθε βράδυ απ’ τα ΛονΣε καμία γλώσσα δεν θα βρεις λέξεις με τέτοιο πνευδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάματικό πλούτων εννοιών.
λουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε, που πάλι μας
Και αυτό το κράτος, τις αξίες αυτές, τις υπερασπίζεξεχάσατε, γιατί δεν είν’ η πρώτη φορά που μας τη σκάται με κάθε τρόπο. Με κατορθώματα, με θυσίες και
σατε και στην υγειά σας εμείς θα πιούμε και στην μικρή
πολλές φορές με αίμα. Για αυτό, αυτό το κράτος, η Ελτην Ελλάδα μας θα πούμε: Κάνε κουράγιο Ελλάδα μας
λάδα, έχει δόξα, έχει ιστορία ζηλευτή!
κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου,
Έχει δόξα, έχει ιστορία και δυστυχώς όμως έχει και
γράψε όσα λεν οι εχθροί σου. Κι αν μας τη σκάσανε με
εχθρούς και ζηλωτές.
μπαμπεσιά, οι σύμμαχοι στη μοιρασιά, κάνε κουράγιο
Αυτοί λοιπόν οι εχθροί, οι ζηλωτές, προσπαθούν με
Ελλάδα μας, να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο
κάθε τρόπο, να κατασπαράξουν αυτό το μικρό, αλλά
Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις! Σε κάθε χιονισμένη ράχη,
τόσο ένδοξο κράτος, να το ταπεινώσουν, να ξεχαστεί
σαν πολεμούσαμε μονάχοι, όλοι λαγούς και πετραχείο πολιτισμός του, να αμαυρώσουν την δόξα του, να
λια μας ετάζατε και μεσ’ τα μάτια με λατρεία μας κοισβήσουν την ιστορία του.
τάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα
Ας γνωρίζουν όμως, αγαπητέ ανιεκείνα, η Πίνδος και η ΤρεμπεΟ πολιτισμός δεν
ψιέ Σαράντο της μακρινής Μελσίνα. Ίσωςς μια μέρα εμάς,
βούρνης και σεις όλα τα
που τόσο αίμα εχύσαμε , να
χάνεται, η δόξα δεν
Ελληνόπουλα της ξενιτιάς, ότι ο πομας καθίσουν στο σκαμνί να
αμαυρώνεται, η ιστορία
λιτισμός δεν χάνεται, η δόξα δεν
μας δικάσουνε γιατί νικήσαμε!
δεν σβήνει, οι αξίες
αμαυρώνεται, η ιστορία δεν σβήνει,
Μα φυσικό θα μας φανεί κι
οι αξίες δεν πεθαίνουν, οι τριακόσιοι
αυτό ακόμα και στην Ελλάδα
δεν πεθαίνουν...
του Λεωνίδα δεν πεθαίνουν, οι Έλμας να πούμε με ένα στόμα:
ληνες δεν πεθαίνουν, η Ελλάδα δεν
Κάνε κουράγιο Ελλάδα μας κι
πεθαίνει! Τα κατορθώματα και την ιστορία του 1821,
όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου
το θαύμα της Αλβανίας του 1940, που συνέβαλε η
γράψε όσα λεν οι εχθροί σου. Κι αν μας την σκάσανε με
μικρή Ελλάδα αποτελεσματικά στην επίτευξη της παγμπαμπεσιά, οι σύμμαχοι στη μοιρασιά, κάνε κουράγιο
κοσμίου ειρήνης, ούτε τα έχει άλλο κράτος-άλλος
Ελλάδα μας να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο
λαός, ούτε επαναλαμβάνονται.
Θεός να ζήσεις και θα ζήσεις».

Μερικά από αυτά που είπαν οι ξένοι για τους Έλληνες
ΒΟΛΤΕΡΟΣ: Στην Ελλάδα οφείλουμε τα πνεύμα και το σύνολο των αρετών μας.
ΒΙΛΑΜΟΒΙΤΣ: Η Ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη.
ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ: Η Ελλάδα είναι ο συστελλόμενος κόσμος και ο κόσμος η συστελλόμενη Ελλάδα.
BRON JEAN: Η ύπαρξη της φιλοσοφίας ξεκίνησε από τον Ηράκλειτο, που ήταν ο
πρώτος, που διετύπωσε τη φύση του απείρου.
BURY: Οφείλουμε στους Έλληνες τα πάντα, ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν
την κριτική στα γεγονότα. Θεμελίωσαν την ιστοριογραφία, την ποίηση, τα γράμματα, την τέχνη, την φιλοσοφία και την ιστορία.
BRUN JEAN: Οι ρίζες του δέντρου της ζωής και της γνώσης βρίσκονται στη γη
της Ελλάδος.
ΒΑΚΙΤ. Τούρκικη εφημερίδα: Αναφερόμενη στην αντίσταση των Ελλήνων κατά
των Γερμανών στα μέτωπα της Αλβανίας και της Μακεδονίας: Παράδειγμα γενναιότατος αλησμόνητο για όλο τον κόσμο.
ΓΚΑΙΤΕ: Η Ελλάδα για την ανθρωπότητα είναι ότι είναι η καρδιά και ο νους για τον
άνθρωπο.
ΓΚΑΡΩΝΤΥ ΡΟΖΕ: Φιλόσοφος, συγγραφέας: Όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος στη
Δύση, θεωρούμε την Ελλάδα μητέρα μας.
ΔΟΥΡΟΥΙ: Η Ελλάδα ήταν και είναι το σχολείο του κόσμου.
ΔΙΔΟΤΟΣ: Τα πάντα τα οφείλουμε στους Έλληνες.

ΕΡΑΣΜΟΣ: Δεν θα είμαστε τίποτα χωρίς τους Έλληνες,
ΜΑΚΕΝΖΥ ΚΙΝΓΚ: Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευγενέστερου πολιτισμού που γνώρισε η ανθρωπότητα. Σε αυτήν οφείλουμε ότι κάνει την ζωή ανώτερη και ωραιότερη.
ΜΙΛΛΕΡ ΧΕΝΡΥ: Ο καλύτερος τρόπος να ζει κανείς είναι ο Ελληνικός, γιατί είναι
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΡΑΣΗ: Κινούμαστε με την πνοή του Ελληνικού πνεύματος.
ΡΟΝΤΕ: Από ολόκληρη την ανθρωπότητα οι Έλληνες προηγήθηκαν στη
σκέψη.
ΡΕΝΑΡ ΕΡΝΕΣΤΟ: Το Ελληνικό θαύμα είναι ένα γεγονός και συνέβη μια φορά, που
δεν θα δούμε, ούτε είδαμε αλλού. Αυτά που έσπειρε όμως θα διαρκέσουν στο
άπειρο.
RICHEPIN IFAN: Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα αφήσει την τελευταία της
πνοή, θα είναι : ΕΛΛΑΣ.
RENE PUAUX : H Eλλάδα, είναι η εκπληκτική χώρα. Είναι το λίκνον του πολιτισμού.
ΣΕΛΛΕΥ: Όλοι μας είμαστε Έλληνες. Οι νόμοι μας, η φιλοσοφία μας, η θρησκεία
μας, η τέχνη μας, έχουν τις ρίζες τους στην έξοχη ΕΛΛΑΔΑ.
ΣΩ ΜΠΕΠΝΑΠ ΤΖΩΠΤΖ: Το σπίτι που στην βιβλιοθήκη του, δεν έχει έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, είναι σπίτι χωρίς φως.

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
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επίσημος Εορτασμός του
Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας
Συνέχεια από τη σελίδα 1

γελικών Ταγμάτων, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, γεγονός που
αποτελεί ευκαιρία να θυμηθούμε και να μιμηθούμε το
παράδειγμα Του, αφού όλοι γνωρίζουμε από τις θρησκευτικές μας αναφορές, ότι ο Αρχάγγελος, πρώτος μεταξύ ίσων, αποδεικνύει τη σημασία της αφοσίωσης και
της πίστης στην αποστολή, που του είχε ανατεθεί.
Παράλληλα γιορτάζουμε σύμφωνα με τις παραδόσεις
μας, οι οποίες πηγάζουν από την Ιστορία του Κλάδου
μας, που αποτελεί πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας
για όλους μας. Μια Ιστορία που λειτουργεί ως πυξίδα
για το μέλλον μας, περιλαμβάνοντας πράξεις, κατορθώματα, δύναμη ψυχής και αφοσίωση στις αξίες και στα
ιδανικά, που επιβάλει η επιχειρησιακή μας αποστολή
αλλά και το κοινωνικό έργο που η Πολιτεία με εμπιστοσύνη
μας έχει αναθέσει.
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Πολεμική μας Αεροπορία συμμετείχε ενεργά στους αγώνες του ‘Εθνους
γράφοντας λαμπρές σελίδες δόξας για ελευθερία και
ανεξαρτησία. Αυτές τις χρυσές σελίδες τις σφράγισαν
άνθρωποι με αποφασιστικότητα, διορατικότητα, αφοσίωση,
ηρωισμό και αυταπάρνηση, βάζοντας πολλές φορές το
καθήκον πάνω από τον εαυτό τους και θέτοντας τη ζωή
τους σε κίνδυνο, προκειμένου να υπηρετήσουν τα
ιδανικά τους. Σε όλους αυτούς και ιδιαίτερα σ’
εκείνους που έπεσαν στο καθήκον υπηρετώντας
την Πατρίδα, τους οφείλουμε αιώνια σεβασμό και
ευγνωμοσύνη.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα ιδανικά και οι
θεμελιώδεις αξίες του όπλου μας, αποτελούν εφαλτήριο για τη συνέχιση των προσπαθειών μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις προκλήσεις και τις αλλαγές
που διαπιστώνουμε γύρω μας. Οι τρέχουσες εξελίξεις
επιφέρουν μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας μας,
οι οποίες σχεδιαζόμενες με ρεαλισμό αλλά και με
βάση τα υψηλά μας πρότυπα, διασφαλίζουν την
προσαρμογή μας στα νέα στρατηγικά και επιχειρησιακά
δεδομένα. Ταυτόχρονα θέτουν τα εχέγγυα για διατήρηση
και περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων και της μαχητικής μας ικανότητας.
Είναι γνωστό ότι η Πολεμική Αεροπορία δε δημιουργήθηκε ως ένας τομέας απασχόλησης και επαγγελματικής
αποκατάστασης, αλλά διότι το Έθνος μας αντιμετώπιζε
διαχρονικά προκλήσεις και απειλές, άρα λοιπόν ως
ανάγκη για την υπεράσπιση της εθνική μας κυριαρχίας
και ανεξαρτησίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι
αδήριτη ανάγκη, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και
τη συνεπακόλουθη δημοσιονομική προσαρμογή, να
διατηρούμε την Πολεμική μας Αεροπορία ισχυρή
και ικανή να εγγυάται την εθνική ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ανασυγκρότηση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Πολεμική Αεροπορία έχοντας
πλήρη αντίληψη της υψηλής της ευθύνης, αλλά και
τα νέα δεδομένα, σχεδιάζει το παρόν και το μέλλον
με ενδελεχείς μελέτες, σύνεση και ρεαλισμό. Προς
την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την αναδιάρθρωση των δομών μας, με
στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς μας παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου
δυναμικού. Ειδικότερα με τον καθορισμό νέων τεχνοοικονομικών και επιχειρησιακών κριτηρίων, επιτυγχάνεται
ο μετασχηματισμός Μονάδων μας σε σχήματα με μικρότερο οργανωτικό και οικονομικό αποτύπωμα.
Ομοίως, ένας σημαντικός αριθμός προγραμμάτων υποστήριξης, έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας
και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης. Σκοπός ήταν και παραμένει η μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής εκμετάλλευσης
των οπλικών συστημάτων, τα οποία μας έχει εμπιστευθεί η
Πολιτεία, μέσα από ένα πλέγμα προγραμμάτων στα οποία
δίδεται προτεραιότητα στην υποστήριξη του κύκλου ζωής
των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων, στην αναβάθμιση
όσων απαιτείται, αλλά και στο σχεδιασμό για την ενσωμάτωση
νέων, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών αεροπορικών δυνάμεων στο παρόν και την επαύξηση των επιχειρησιακών μας
δυνατοτήτων στο μέλλον.

Δυνατότητες οι οποίες απαιτούν διαρκή και επαρκή
εκπαίδευση των στελεχών μας, σε όλες τις βαθμίδες
και στο σύνολο του προσωπικού μας. Η επαύξηση των
δυνατοτήτων μας δεν μπορεί να εναπόκειται μόνο στην
ενσωμάτωση νέων οπλικών συστημάτων, αλλά και στην
ικανότητά μας να αφομοιώνουμε και να εξελίσσουμε τις
δυνατότητες των υπαρχόντων. Αυτό εξασφαλίζεται με
εντατική και ρεαλιστική εκπαίδευση, στοχευμένη στις

ειδικότερες ικανότητες του προσωπικού μας και τις παραδοσιακές αρετές του Έλληνα μαχητή, που αποτελεί
το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και τον πολλαπλασιαστή
της ισχύος μας. Ενός μαχητή, στον οποίο η Πολεμική
Αεροπορία στηρίζει την ποιοτική της υπεροχή, για την
εκπλήρωση της αποστολής της και της προβολής της

ως μιας ισχυρής και αξιόπιστης δύναμης αποτροπής.
Στην φιλοσοφία του «εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις»,
σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών
και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν
στην εμπέδωση της αντίληψης στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, ότι η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί στην πράξη και παρά τις οικονομικές δυσκολίες,
να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και είναι ικανή και αποφασισμένη να εκπληρώσει την αποστολή της οποτεδήποτε
απαιτηθεί.
Επιπρόσθετα, βασική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα
Διοίκησης παραμένει η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η
Διοίκηση δηλαδή με έμφαση στις δεξιότητες αλλά και
στις ανάγκες του έμψυχου δυναμικού μας, το οποίο καθημερινά καλείται να φέρει σε πέρας την πολυδιάστατη
αποστολή μας, ανεξάρτητα από βαθμούς και ειδικότητες.
Η τεχνολογική και ποιοτική μας υπόσταση, η αποτρεπτική
και μαχητική μας ικανότητα αλλά και οι επιλογές μας για
το μέλλον, βασίζονται στην υπεραξία που παρέχουν η

απόδοση, οι δεξιότητες, οι δυνατότητες, το φρόνημα,
το ηθικό, η τόλμη, η ομοψυχία και η ενότητα που
διακρίνει τα στελέχη μας.
Η ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση, συμπληρώνεται
και από την διαρκή ανησυχία και εγρήγορση στα θέματα
που αφορούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των
μέσων για την εκτέλεση της αποστολής μας. Με ένα
συμπαγές σύνολο κανόνων και αρχών, που συγκροτούν
το πλέγμα της Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους, με
πειθαρχία, εφαρμογή της γνώσης και εμπειρίας, με αλληλοεπίβλεψη και καταπολέμηση της ρουτίνας, με συλλογική προσπάθεια, συναντίληψη και επαγρύπνηση θα
διατηρήσουμε το δυναμικό μας σε ύψιστο βαθμό μαχητικής
ετοιμότητας και ικανότητας.
Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το προσωπικό της
Πολεμικής Αεροπορίας ανταποκρίνεται με πίστη και αφοσίωση στο καθήκον και εκπληρώνει στο ακέραιο την πολύπλευρη αποστολή του, υπερβάλλοντας εαυτόν.
Επίσης, να σας διαβεβαιώσω, ότι αυτό το προσωπικό
θα συνεχίσει την προσπάθεια με τον ίδιο ζήλο και
άκαμπτη θέληση για την επιτυχία της αποστολής, τηρώντας στο ακέραιο τις ιστορικές μας παραδόσεις.
Να είστε σίγουρος ότι η Πολεμική Αεροπορία αντιμετωπίζει επάξια τις σημερινές προκλήσεις και
είναι ικανή αφενός, να υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα και αφετέρου να υποστηρίζει τις ανάγκες
του κοινωνικού συνόλου.
Άνδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας,
Η Πολεμική μας Αεροπορία, χάριν σε όλους σας,
παραμένει ο βασικός εκφραστής της εθνικής μας
ισχύος και της αποτρεπτικής μας στρατηγικής, η
οποία σε συνεργασία με τους άλλους Κλάδους των
Ενόπλων Δυνάμεων, εγγυάται την εθνική μας ανεξαρτησία, προασπίζει καθημερινά τον εθνικό μας
χώρο, και κατ’ επέκταση τις αρχές και τις αξίες του
Ελληνισμού, με σθένος, αυταπάρνηση και φιλοπατρία.
Παράλληλα η Πολεμική μας Αεροπορία, συνδράμει
καθημερινά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική
κοινωνία με μέσα, προσωπικό και πόρους, εκφράζοντας
αδιάλειπτα την κοινωνική της ευθύνη με τη μορφή αποστολών αεροδιακομιδών, έρευνας - διάσωσης και αεροπυρόσβεσης, όπου και όποτε απαιτηθεί.
Οι αξίες της μεταλαμπαδεύονται με το ειρηνευτικό
της έργο, τη συμμετοχή της δηλαδή σε ειρηνευτικές
αποστολές Διεθνών Οργανισμών, στις περιοχές που
δοκιμάζονται, επιδεικνύοντας το ανθρωπιστικό πνεύμα,
τις καταβολές του Ελληνισμού αλλά και τις αρχές
που διέπουν το όπλο μας. Δεν είναι τυχαίος λοιπόν
ο σεβασμός που χαίρει από φίλους και αντιπάλους,
ούτε είναι τυχαία η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση
της κοινωνικής της προσφοράς από τον ελληνικό
λαό.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί επιτελείτε ένα
έργο σπουδαίο και χρήσιμο για την κοινωνία και την
πατρίδα και θα πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι
γι’ αυτό.
Παρά τις όποιες δυσκολίες, είναι ανάγκη να συνεχίσουμε
στην ίδια κατεύθυνση, κοιτάζοντας με αισιοδοξία το
μέλλον, χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν, στο οποίο στηριχθήκαμε για να οικοδομήσουμε με συνέπεια τη συνέχεια
του όπλου μας. ≤2
Παράλληλα, ας κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες μέσα
από τις χρυσές σελίδες της ιστορίας μας, που γράφτηκαν
για εκείνους που έφυγαν, θυσιάζοντας τη ζωή τους
στην εκπλήρωση του καθήκοντος, έτσι ώστε να μάθουν
και να διδαχθούν και αυτοί που θα έρθουν, οι αγέννητοι,
πως αυτός εδώ ο τόπος δεν γεννά μόνο ιδέες αλλά και
ανθρώπους που τις υπερασπίζονται μέχρι τέλους.
Νιώθουμε υπερήφανοι που ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Νιώθουμε υπερήφανοι που ταχθήκαμε να υπηρετούμε
την πατρίδα.
Χρόνια Πολλά σε όλους
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία

HτΑ
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ημερήσια Διαταγή

παραλαμβάνοντος ΥΕΘΑ κ. Ν. Δένδια
«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες και Πολιτικό προσωπικό.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια που ο Πρωθυπουργός της Κυβερνήσεως, Αντώνης Σαμαράς, μου
ανέθεσε την πολιτική ευθύνη και Διοίκηση των Ενόπλων
Δυνάμεων.
Το γεγόνος ότι αναλαμβάνω το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας μετά από τη Γόνιμη και πετυχημένη θητεία του
Δημήτρη Αβραμόπουλου, οφείλω να ομολογήσω ότι
συνιστά εξαιρετική πρόκληση.
Στέκομαι με ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στην ιστορία
των Ενόπλων Δυνάμεων και στην ένδοξη προσφορά
τους στην πατρίδα. Τιμώ, όπως τιμούν όλοι οι Έλληνες
πολίτες, με τον δέοντα έπαινο και τον προσήκοντα σεβασμό, τη μνήμη των γενναίων που κατέβαλαν στο
βωμό της πατρίδας, το υψηλότερο τίμημα, την ίδια τη
ζωή τους.
Αντιλαμβάνεστε, εύκολα νομίζω, ότι τα συναισθήματα
αλλά και η ευθύνη, γίνονται ακόμη πιο έντονα αφού σε
σύντομο διάστημα επανέρχομαι, από άλλο μετερίζι
τούτη τη φορά, να υπηρετήσω τον σπουδαιότερο τομέα
του κράτους και του πολιτικού μας συστήματος, το
σπουδαιότερο δημόσιο αγαθό, αυτό του τομέα άμυνας
και ασφάλειας.
Επιτρέψτε μου όμως να πώ, ότι η προϋπάρχουσα
επαφή μου με ανθρώπους που γνωρίζουν τι σημαίνει
καθήκον, που εργάζονται μέρα και νύχτα για να προσφέρουν στην πατρίδα, μου δημιουργεί μια αίσθηση οικειότητας και σιγουριάς.
Γνωρίζοντας, λοιπόν, από οργανωμένα και πειθαρχημένα
σύνολα, από θεσμούς και παραδόσεις, δηλώνω ότι θα
τηρηθούν απαρέγκλιτα, η ορθή λειτουργία των δομών
και της ιεραρχίας και θα διαμορφώσουμε, μαζί, τα νέα
δεδομένα στο στρατηγικό επίπεδο.
Εμπιστεύομαι την αξιοσύνη σας, την αξιοσύνη του
Έλληνα Αξιωματικού, Υπαξιωματικού και των κληρωτών
μας, των νέων μας, είμαι αισιόδοξος, διότι υπάρχουν
σταθερά βήματα που έχουν ήδη γίνει, και ταυτόχρονα
υπάρχει όραμα και όρεξη για σκληρή δουλειά.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ζητείται κάτι περισσότερο
από όλους μας, ενεργώντας καθημερινά και ευσυνείδητα,
κάνοντας το καθήκον του ο καθένας μας, στον τομέα
που ετάχθη να υπηρετήσει την πατρίδα. Εσείς γνωρίζετε

αυτό το δρόμο της προσφοράς και της τιμής κα πρέπει να
συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε με υψηλό φρόνημα.
Θα πορευτούμε με πυξίδα τις αξίες που όλοι οι Έλληνες
πρεσβεύουμε και επιθυμούμε. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με έντονη δράση και έργα, με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία, με πίστη και αφοσίωση στο δημοκρατικό πολίτευμα, θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων στο ευρύτατο
φάσμα των δραστηριοτήτων τους.
Η εμπειρία και τα αποτελέσματα, που υπάρχουν ήδη,
θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στην κοινή προσπάθεια,
ώστε ο τελικός απολογισμός να είναι όσο το δυνατόν
πιο πλήρης και να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στους αρχικούς στόχους.
Συνεχίζουμε την σπουδαία προσπάθεια που έγινε ώστε
να αναπροσαρμοστεί η στρατηγική μας σκέψη, συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα οργανωμένο πλέγμα που
στοχεύει στην πρόληψη, την αποτροπή και, εάν χρειασθεί,
την επιτυχή αντιμετώπιση όποιων προκλήσεων ασφαλείας.
Και έχει σημασία, σε περιόδους δυσκολιών, σε περιόδους
κρίσης, όλοι ενωμένοι, με πολιτική εντιμότητα και
κοινωνική εμπιστοσύνη, να καλλιεργούμε την εθνική
μας συνοχή και τους συνεκτικούς μας δεσμούς.
Γνωρίζω ότι υπάρχει άρρηκτος δεσμός και ισχυρή
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και
της κοινωνίας των πολιτών, γνωρίζω ότι το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά φορτισμένη και η χώρα μας
βρίσκεται σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και απαιτητικό
γεωπολιτικό περιβάλλον, γνωρίζω ότι πολλά από τα
εθνικά μας θέματα είναι ανοιχτά.
Όλα τούτα κάνουν πρόδηλο ότι το έργο μας είναι μεγάλο και η πορεία δεν είναι εύκολη. Αναγνωρίζω ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας. Δεν είναι ανεκτή καμιά
διολίσθηση σε οτιδήποτε αφορά στην εθνική μας κυριαρχία, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας.
Η άμυνα, η ασφάλεια κα η αποτρεπτική ικανότητα της
χώρας, αποτελούν στρατηγικές μας επιδιώξεις.
Οφείλουμε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και
σιγουριά, τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, εξυπηρετώντας τα εθνικά συμφέροντα, τη διεθνή ειρήνη
και σταθερότητα, αναβαθμίζοντας τις σχέσεις καλής γει-

τονίας και ειρηνικής
συνύπαρξης, ενισχύοντας τις συμμαχίες μας, σύμφωνα
με την πολιτική Εθνικής άμυνας.
Οφείλουμε, μέσα
από την κοινωνική
μας προσφορά, να παρέχουμε στις δύσκολες καταστάσεις
και τις έκτακτες ανάγκες στον Έλληνα πολίτη, το ασφαλές
και ήρεμο εκείνο περιβάλλον να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες.
Γυναίκες και άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, δίνετε
μια μάχη καθημερινά που συμβολίζει πάρα ολλά πράγματα.
Αυτό ισχύει για κάθε αποστολή σας, κάθε αποστολή
επιχειρησιακού χαρακτήρα, κάθε αποστολή στο πεδίο
των ασκήσεων, στην ξηρά, στη θάλασσα και τον αέρα.
Να δίνετε, λοιπόν, τον καλλίτερο εαυτό σας με υψηλό
φρόνημα, αξιοπρέπεια, επαγγελματική ικανότητα, και
αίσθηση της ευθύνης, παραμένοντας άτεγκτα προσηλωμένοι στο τρίπτυχο «Τιμή, Αφοσίωση, Θάρρος».
Προβάλετε την ισχύ, την πειθαρχία, το επίπεδο εκπαιδεύσεως και το ηθικό προς πάσα κατεύθυνση, κάθε
στιγμή. Η ανθρώπινη διάσταση είναι καθοριστική για τη
διατήρηση και του αξιόμαχου και του φρονήματος.
Προσέξτε την ασφάλειά σας. Η ζωή σας είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
Προσωπική μου φιλοδοξία είναι να υπηρετήσω μαζί
σας, να με νοιώθετε κοντά σας, πλάι σας σ’ αυτή την τιτάνια προσπάθεια. Και είμαι βέβαιος ότι με τον ίδιο ζήλο
στο δρόμο της τιμής και του καθήκοντος, με τη σκληρή
σας εργασία και την αυστηρή προσήλωση στην αποστολή
σας, θα συνεχίσετε να εκπέμπετε τα μηνύματα της σταθερότητας, της ασφάλειας, της ελπίδας και της αισιοδοξίας, ειδικά τώρα που η χώρα εξέρχεται από τη
δύσκολη αυτή συγκυρία.
Η Ελλάδα μας ξαναβρίσκει το δρόμο της και ο Ελληνικός
λαός δικαιούται να είναι αισιόδοξος και να διεκδικεί ένα
καλλίτερο μέλλον.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ της ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα ο Σύνδεσμός μας
γιόρτασε χθες στην επίσημη αίθουσα της Λέσχης
Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), στην Πλατεία Ρηγίλλης, την 70 επέτειο της επιστροφής στην Ελλάδα
στις 14 Νοεμβρίου του 1944 των τριών πολεμικών
Μοιρών (335 & 336 Μ.Δ. Και 13ης Μ.Ε/Β) της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς επίσης και τα 30
χρόνια του Συνδέσμου των Βετεράνων της Πολεμικής Αεροπορίας που ιδρύθηκε το 1984.
Στην γιορτή ήταν παρόντες οι Βετεράνοι των
Μοιρών της Μέσης Ανατολής:
Αρβανίτης Ζαχαρίας Σμχος εα 96 ετών
Γαλανός Γεώργιος Σμχος εα 94 ετών
Καραγιάννης Παναγιώτης Απτχος εα 97 ετών
Πλειώνης Γεώργιος Απτχος εα 94 ετών
Σαχαρίδης Βύρων Ταξχος εα 94 ετών
Φίλης Νικόλαος Σμχος εα 92 ετών
Χατζηλάκος Κωνσταντίνος Απτχος εα 94 ετών
Χρηστάκος Κωνσταντίνος Σγος εα 95 ετών
Τους οποίους τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, Επιτελάρχης της ΔΑΕ
Υπτχος Νικόλαος Μήλας, ο Επίτιμος ΑΓΕΑ Πτχος εα Γεώργιος Αυλωνίτης, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. Απτχος εα
Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ Σμχος
εα Δημήτριος Φαλτάιτς, η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΙΠΑ κα
Μιράντα Παπασταύρου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
φίλων της Π.Α. «ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ» κ. Μύρων Γιαννακάκης
καθώς και πλήθος Μελών και Φίλων του Συνδέσμου
μας μαζί με τις γυναίκες τους και πολλοί προσκεκλημένοι.

ΣΥΒΕΤΑ αναφέρθηκε εν συντομία στο ιστορικό
της ίδρυσης του Συνδέσμου και στο έργο που
έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα.
Ακολούθησε ένα ευχάριστο καλλιτεχνικό και
μουσικό πρόγραμμα από την ορχήστρα της Πολεμικής Αεροπορίας, που τόσο
ευγενικά μας παραχώρησε το
ΓΕΑ, μαζί με το
καλό φαγητό και
καλό κρασί που
Ελλην Αεροπόρος
δημιούργησε μια
Αεροπόρος έγινε
εορταστική ατμόστους ουρανούς πετούσε
σφαιρα. Ο χορός
και όλο τον μικρόκοσμο
και το κέφι κράαπό ψηλά κοιτούσε
τησαν αμείοτο το
Μα έφθασε ένας πόλεμος
ενδιαφέρον και
που εχθρούς θα συναντούσε
βοήθησαν ώστε να γίνει
και οπου τους αντάμωνε
μία ευχάριστη και αξέθανατικά κτυπούσε.
χαστη βραδιά. Όλοι όσοι
Ο πόλεμος τελείωσε
παρακολούθησαν την
και ηρθε η Ειρήνη
εκδήλωσης έμειναν ευμα άδικα περίμενε
χαριστημένοι και εξένα ζήσει στη γαλήνη
φρασαν την ικανοποίησή
Κι'έτσι αυτός συνέχισε
τους στα Μέλη του Διπάντοτε να προσφέρει
οικητικού Συμβουλίου
στη χώρατου μαχόμενος
του Συνδέσμου μας.
της λευτεριάς αστέρι
Με Φιλικούς
Χαιρετισμούς
Βύρων Σαχαρίδης
Γιάγκος Βουτσινάς
Ταξίαρχος [ι] ε.α.

ΠΟΙΗΣΗ

Έλλην Αεροπόρος

Η γιορτή άρχισε με χαιρετισμό του Προέδρου του
ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχου (Ι) εα κ. Δημήτριου Λαζάρου ο οποίος
αναφέρθηκε στην συμβολή της Πολεμικής Αεροπορίας
στην διάρκεια του Β’ Π.Π. και το ιστορικό της επιστροφής
των Μοιρών της Ερήμου τον Νοέμβριο του 1944 της
οποίες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και συγκίνηση
σύσσωμοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Ακολούθως ο Πρόεδρος του ΔΣ κάλεσε κοντά του έναν έναν τους
παρόντες Βετεράνους και παρουσία του εκπροσώπου
του Αρχηγού του ΓΕΑ τους έδωσε ένα αναμνηστικό
μετάλλιο της σημερινής εορτής.
Ακολούθως έλαβε το λόγο ο Επίτιμος Πρόεδρος του
Συνδέσμους Απτχος (Ι) εα κ. Γεώργιος Πλειώνης ο
οποίος ευκαιρία του εορτασμού των 30 ετών του ΠΑ-
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Δ

Φταίνε μόνον οι πολιτικοί;

έν θά πῶ – ἄλλωστε οὐδέποτε τό εἶπα– ὅτι οἱ
πολιτικοί μας εἶναι λουλούδια γιά μύρισμα. Καί δέν
θά εἶχα ἀντίρρηση νά πετάξουμε πολλούς ἀπό τήν
Ταρπηία Πέτρα διά τά φαῦλα πού ἔπραξαν καί γιά τήν
πολιτική τοῦ Συβαριτισμοῦ πού καλλιέργησαν. Κι ἐπειδή
ἐνδέχεται κάποτε νά λάβουμε κάποιο μέτρο σωστό, δηλαδή γιά τή δημοκρατία σωστικό, ἐξηγῶ ὅτι Ταρπηία
Πέτρα λεγόταν ὁ νότιος γκρεμός τοῦ Καπιτωλίου τῆς
Ρώμης, ἀπ᾽ ὅπου ρίχνονταν οἱ κακουργήσαντες πολίτες
(οἱ δοῦλοι σταυρώνονταν).
Ἀλλά δέν εἶναι σωστό ὅλα τά errata(= ἡμαρτημένα) νά
τά φορτώνουμε στούς πολιτικούς καί νά μένει στό ἀπυρόβλητο ἡ πνευματική ἡγεσία τοῦ τόπου αὐτοῦ. Οἱ
πνευματικοί ἄνθρωποι πρέπει νά δροῦν ὅπως οἱ χῆνες
τοῦ Καπιτωλίου. Νά ἀγρυπνοῦν καί νά προειδοποιοῦν.
Πληρώνουμε εὐρώστους μισθούς σέ ἑκατοντάδες μεγαλοθεσίτες οἰκονομολόγους. Γιατί δέν μίλησαν γιά τήν
ἐπερχόμενη κρίση; Τηροῦσαν σιγή ἀσφαλείας γιά νά
μήν τούς κοποῦν κάποια «προγράμματα» ἤ γιά νά μήν
κοποῦν ἀπό κάποιες ἐπιτροπές «σοφῶν»;
Ἀσφαλῶς καί οἱ λογοτέχνες δέν θά ᾽πρεπε νά εἶναι
«σύννεφα μέ πανταλόνια», γιά νά μιλήσω Μαγιακοφσκικῶς. Οὔτε αὐτοί ἀπαλλάσσονται ἀπό εὐθύνες. Ὁ
Μπρέχτ εἶχε πεῖ πώς ὅταν ἔλθουν δύσκολοι καιροί, ὁ
λαός δέν θά πεῖ τί ἔπραξαν οἱ πολιτικοί. Θά πεῖ: «Γιατί
δέν μίλησαν οἱ ποιητές;». Μήπως γιά νά μή χάσουν
κάποιο κρατικό βραβεῖο ἤ κάποια θέση σέ ὑπουργεῖο;
Σήμερα ὀ λαός φτύνει τούς πάντες. Διότι τάχα τόν
πρόδωσαν. «Ἀλλ᾽ οἱ κατ᾽ ἄνεμον πτύοντες τά ἑαυτῶν
πρόσωπα πτύουσι». Καθρέφτες ὑπάρχουν σέ κάθε σπίτι.
Ἄς κοιταχτεῖ καθείς, κι ἐκεῖ ἄς φτύσει. Διότι, ἄν φταῖνε
οἱ πολιτικοί, φταίει κι ὁ πολίτης. Εἰκόνα του εἶναι –γιά
νά τό πῶ κατά τόν τρόπο τῆς Γαλάτειας Καζαντζάκη– οἱ
πολιτικοί, καί τοῦ μοιάζουν. Κάποιοι πολιτικοί μπορεί
νά «ἔφαγαν». Ὁ λαός τούς ψήφιζε γιά νά μπορεῖ νά
«τρώει» κι αὐτός. Νά μπορεῖ νά παραβαίνει τό νόμο, νά
καταπατεῖ δημόσιες ἐκτάσεις, νά κτίζει αὐθαίρετα, νά

πουλᾶ «ξίκικα», νά μήν πληρώνει πρόστιμα γιά παραβάσεις, νά διπλασιάζει τό κοπάδι του στά χαρτιά καί
Του
νά μοιράζεται τά λεφτά μέ τόν «μετρητή» τῆς νομαρχίας.
Σαράντη Καργάκου
Κι ὅταν ἔπεφτε χαλάζι, νά κάνει –σάν τόν «κεφαλονίτικο
Συγγραφέα και Ιστορικού
παπά»– τά 12 χαλαζόπληκτα στρέμματα 13 καί κάτι
παραπάνω. Φταίει κι ὁ λαός πού ἔκανε τίς διαβόητες
στοί τους τό παρακράτος. Ἰδού γιατί πολλοί ἐπώνυμοι
ἐπιδοτήσεις οὐίσκυ στά ἀναρίθμητα ἀνά τήν ἐπικράτεια
κόπτονται ὑπέρ τῆς «κουκούλας», ἰδού γιατί –ὑπό τό
«σκυλάδικα» (Γιαννοπουλικῶς «Κέντρα Πολιτισμοῦ») καί
πρόσχημα τῶν «προσωπικῶν δεδομένων»– διατηρεῖται
χαρτοπαίγνιο στά «τεμπελάδικα». Φταίει ὁ λαός, διότι,
ἡ ἀνωνυμία νεαρῶν ἐγκληματικῶς δρώντων. Κάτω ἀπό τήν
ὅπως τό λέει ὁ Θουκυδίδης, ἤθελε νά βλέπει λόγια καί
«κουκούλα» κάποιου ἀνερμάτιστου ἠθικά νεανίσκου,
ν᾽ ἀκούει ἔργα. Φταίει ὁ λαός πού ἔβαζε –καί βάζει– τό
πιθανῶς νά κρύπτεται ὁ γυιός κάποιου ἐπώνυμου «μεκόμμα πάνω ἀπό τήν πατρίδα.
γαλίσκου».
Φταίει, γιατί ἔκανε τό κόμμα
Δέν θέλω πάντα νά γίνομαι
ὄργανο γιά τήν δική του «παρτίδυσάρεστος
καί «μάντις κακῶν».
Φταίει ο λαός, γιατί ἐενώ ήσαν
δα». Φταίει ὁ λαός, γιατί ἀνέἈλλά
δέν
μπορῶ
νά ἀκούω στήν
πάντα στα ψηφοδέλτια κάποιοι
κτησε μιά χούφτα «μοσχανθούς»
τηλοψία
αὐτή
τήν
γλοιώδη λαονά διαλύσουν τό σύμπαν κι αὐτός
ἐάνθρωποι με αξία, αυτός
κολακεία:
«Ὁ
λαός
δέν φταίει».
νά νανουρίζεται μέ τά «μπλάπήγαινε και σταύρωνε την
Πταίει
καί
παραπταίει!
Ἀπό
μπλά» τῆς τηλοψίας.
πλέον
καλλιπάρειον
«αρτίστα»
πολλές
ἀπόψεις
θυμίζει
τούς
Φταίει ὀ λαός, γιατί, κι ἄν καμἈργεντίνους μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς
μιά φορά ψήφισε καλούς, δέν
πού εἶχαν κάνει σύνθημα τό εἰλιτούς ἄφησε νά δράσουν καλά·
νον λαντρόνε, θερέμος Περόνε»
κρινέστατο:
«Λαντρόνε
τούς ὑποχρέωσε νά πράξουν ρουσφετολογικά. Φταίει ὁ
(=
Κλέφτης
ξεκλέφτης,
ψηφίζουμε
Περόν). Καί… πρόκοψαν!
λαός, γιατί ἐνῶ ἦσαν πάντα στά ψηφοδέλτια κάποιοι
Ἔκαναν
ἄρχοντες
τούς
Ναπολέοντες
τοῦ ἐγκλήματος.
ἄνθρωποι μέ ἀξία, αὐτός πήγαινε καί σταύρωνε τήν
Γιά
νά
μήν
ἔχουμε
τέτοια
φαινόμενα
κι ἐδῶ, ἄν καί ὁ
πλέον καλλιπάρειον «ἀρτίστα». Ἡ «ἀναγνωρισιμότητα»
ἐγκληματικός
Ναπολεοντισμός
κάνει
ἤδη
«στράτα», εἶναι
ἔφαγε τή δημοκρατία. Κι ἐνῶ ὑπάρχουν ἄνθρωποι μέ
καιρός
νά
σταματήσει
ἡ
κυριαρχία
τῶν
«ἀπαράτσικ»
προσόντα, ἤθος καί κύρος, δέν τολμοῦν νά εἰσέλθουν
(γιά
νά
ἐκφραστῶ
κομμουνιστογλωσσικῶς),
τῶν κομμαστόν πολιτικό στίβο γιά νά μή γελοιοποιηθοῦν, ὑποσκετικῶν
στελεχῶν
πού
ἔχουν
κάνει
τό
κράτος
τσιφλίκι
τους.
λιζόμενοι ἀπό ἐπιδέξια μηδενικά. Ἔτσι τό κοινοβούλιο
Ἡ
χωρίς
προηγούμενο
ἠθική
χρεωκοπία
τοῦ
συνδικαλισμοῦ
κατάντησε παθολογικό πάνθεον μικρότητας καί συναλμετέτρεψε τήν ἄλλοτε εὔρωστη ἐργατοαγροτική μας
λαγῆς.
τάξη σέ μιά ζαμπουνιάρικη (= ἀρρωστιάρικη) τάξη μέ
Καί ἡ «Ζενέ ντορέ», ἡ χρυσή νεολαία μας (ὁ ὅρος
βαρέμικες τάσεις.
εἶναι τοῦ 19ου αἰ.) ραχατεύει· καί ἐπέτρεψε νά ὑποκαΛυπᾶμαι πού θά τό πῶ ὅσο κι ἄν εἶναι πικρό: Ἐνεργοῦμε
τασταθεῖ ἀπό θορυβώδεις ἀλλά καλά ὀργανωμένες μεισάν
νά κουβαλᾶμε μέσα μας τήν ἐπιθυμία τοῦ θανάτου.
οψηφίες πού κυρίως προέρχονται ἀπό ἀριστοκρατικές
συνοικίες. Οἱ μπαμπάδες ἐλέγχουν τό κράτος καί οἱ βλα-

Ελευθερία - Δημοκρατία - Ευτυχία
Ο

μεγαλύτερος ιστορικός όλων των αιώνων ο Θουκυδίδης διδάσκει όλους τους σοβαρούς ηγέτες,
πλην των συμπατριωτών μας. Αυτός διδάσκει και τους
εχθρούς της Πατρίδος μας. Τι μας διδάσκει λοιπόν ο
Παμέγιστος Έλλην ιστορικός. Αφού η ελευθερία φέρνει
την ευτυχίαν, την ευδαιμονία, η δε γενναιότης την
ελευθερίαν δεν πρέπει να αποφεύγουμε τους πολεμικούς
κινδύνους για την ελευθερίαν μας.
Για να μην αποφεύγεις όμως τους πολεμικούς κινδύνους πρέπει να αισθάνεσαι δυνατός (ηθικά και υλικά).
Μπορείς όμως να αποφύγεις τους πολεμικούς κινδύνους
χωρίς αιματοχυσίες, εάν είσαι δυνατός και προκαλείς
φόβο στους αντιπάλους σου. Γι’ αυτό και οι λατίνοι
έλεγαν €εάν θέλεις ειρήνη παρασκεύαζε πόλεμο€. (si
vis pacem, para bellum).
Όποιος λοιπόν σου προκαλεί αδυναμία στη πολεμική
σου δύναμη, σε οδηγεί σε δουλεία, οδηγεί στη δυστυχία
σου και των συμπολιτών σου.
Στη δουλεία αναπτύσσεται δημοκρατία ;; Οπωσδήποτε όχι, αφού ο δυνάστης, ο κυρίαρχος σου επιβάλει τη θέλησή του και εσύ δεν έχεις λόγο να προασπίσεις ούτε καν τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματά σου.
Επομένως δημοκρατία χωρίς ελευθερία εθνική δεν
υπάρχει !
Πώς λοιπόν ομιλούν για δημοκρατία, ενώ με τα
έργα τους και τους λόγους τους υποσκάπτουν την
ελευθερίαν μας και επομένως την ευτυχίαν μας και
των συμπολιτών μας;
Ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής ; Προφανώς η ευτυχία, η ευδαιμονία των πολιτών της χώρας.
Είναι δυνατόν να διασφαλισθεί ευτυχία χωρίς ελευθερία; Βεβαιότατα ΟΧΙ!!
Γιατί λοιπόν οι κυβερνώντες εξασθενίζουν τους πυλώνες της ελευθερίας; Τους πυλώνες που αν εξασθενίσουν, εξασθενίζει η γενναιότητα και επομένως σε
οδηγούν σε δουλεία, και σε δυστυχία. Για ποια δημο-

Του
Κωνσταντίνου Δελλή
Υποπτεράρχου ε.α.
Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

κρατία μας μιλούν, ενώ εξασθενίζουν τα θεμέλια της;
Ποια είναι τα θεμέλια της δημοκρατίας; Όποια και τα
θεμέλια της ελευθερίας. Όποια και τα θεμέλια της ευδαιμονίας, της ευτυχίας των Ελλήνων. Δηλαδή το ηθικό
του λαού και των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Το εύδαιμον το ελεύθερον,
το δ’ ελεύθερον το εύψυχον κρίνοντες μη
περιοράσθε τους πολεμικούς κινδύνουςἐ.
Θουκιδίδου Ιστορίαι Β’, 43
Ασφαλείας καθώς και η υλική δύναμή τους, ο εξοπλισμός
τους ο οποίος πολλαπλασιάζει τη δύναμη του ηθικού
τους.
Επομένως συνέλληνες η εθνική ύπαρξη μας το εθνικό
μας γόητρο εξαρτάται από το ηθικό μας, από τη ψυχική
μας γενναιότητα.
Οι εχθροί της Πατρίδος, ελληνίζοντες και ξένοι προσπαθούν να εξασθενίσουν το ηθικό μας, την εθνική
ψυχική μας δύναμη, την εθνική μας υπερηφάνεια με
διαρκείς εθνικές υποχωρήσεις, με παραφθορά της ένδοξης ιστορίας της Πατρίδος μας.

Δυστυχώς η Πατρίδα μας δεν είναι Ελβετία, Γερμανία,
Λουξεμβούργο κλπ. όπου στα σύνορά τους δεν υπάρχουν
επιβουλές. Η Πατρίδα μας είναι τρισευλογημένη χώρα,
που την επιβουλεύονται πολλοί και κυρίως οι εθνικιστές
αλβανοί, σκοπιανοί, βούλγαροι και τούρκοι οι οποίοι
τρέφουν άσβεστο μίσος εναντίον μας. Μας πολεμούν
με κάθε μέσο ενεργητικό και παθητικό. Θυμηθείτε τα
λόγια του Ozal. € Θα καταλάβω την Ελλάδα με κάποια
εκατομμύρια λαθρομεταναστών, χωρίς να ρίξω ούτε
μία ντουφεκιά. Μήπως το ξεχάσαμε; Δεν πέρασαν
πολλά χρόνια από τότε, που το είπε.
Μέσα στην οικονομική δυστυχία που μας εγκλώβισαν
μας εξασθένισαν τις ψυχικές μας δυνάμεις, ώστε αρκετοί να λέγουν €για ποια πατρίδα€. Μα για την
Πατρίδα των προγόνων μας των δοξασμένων, των
Μαραθωνομάχων, των Σαλαμινομάχων, των μαχητών
των Θερμοπυλών, της Αλαμάνας, της Μακεδονίας
μας κλπ. Δεν είναι ντροπή να ντροπιάζουμε τους ένδοξους προγόνους μας;
Κύριοι της εξουσίας (συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι) εάν δεν αυξήσετε τη γεννητικότητα
των Ελλήνων, εάν δεν απομακρύνετε τους εσωτερικούς
εχθρούς της Πατρίδος, εάν δεν ενισχύετε τους Έλληνες
Χριστιανούς των παραμεθορίων περιοχών μας, εάν δεν
δυναμώσετε την Πατρίδα μας έναντι των εξωτερικών
κινδύνων, εάν δε φροντίσετε (νομοθετικά) να επαναφέρετε τους Έλληνες βιομήχανους στη Πατρίδα, μη
μας μιλάτε για δημοκρατία, γιατί πρόκειται για υποκρισία.
Κάποιος μουφτής στη Θράκη μας πρόσφατα είπε €εμείς
δε διώχνουμε τους χριστιανούς, οι πολιτικοί τους τους
διώχνουν και μας πωλούν τις περιουσίες τους€.

HτΑ

12

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 524

Α ΡΘΡΑ

Κυπριακό - Ελληνοτουρκικές σχέσεις
- Δηλώσεις Τούρκων ακαδημαϊκών
H

εφημερίδα Sunday’s Zaman (31.11) στις εσωτερικές
σελίδες και με τίτλο «Davutoglu to v€s€t Greece
am€d gas row €n East Med€terannean» φιλοξενεί τις απόψεις Τούρκων ακαδημαϊκών για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και το Κυπριακό, ενόψει της
επικείμενης επίσκεψης του Τούρκου ΠΘ στην Αθήνα.
«Η συνάντηση του Τούρκου ΠΘ Davutoglu με τον Έλληνα ΠΘ Σαμαρά συμπίπτει με την αυξημένη απομόνωση της Τουρκίας, καθώς όλοι οι βασικοί δρώντες
στην περιοχή της Μεσογείου σχηματίζουν συμμαχίες
εναντίον της χώρας» δήλωσε στην εφημερίδα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου At€l€m της
Άγκυρας, Hasan Unal. Σύμφωνα με τον Unal, η Τουρκία
κάνει ένα λάθος με το να υποβαθμίζει τις σχέσεις της
με το Ισραήλ και οι τεταμένες σχέσεις των δυο χωρών
είναι ο λόγος που το Ισραήλ παίρνει το μέρος της «ε/κ»
πλευράς και ενθαρρύνει τις εργασίες γεώτρησης της
στη Μεσόγειο. «Η «Ε/Κ» πλευρά επιχείρησε στο παρελθόν να εξορύξει φυσικό αέριο στην Μεσόγειο, αλλά δεν
μπορούσε να προχωρήσει περαιτέρω, εξαιτίας της σθεναρής στάσης της Τουρκίας. Ωστόσο, τη στιγμή αυτή η
«Ε/Κ» Διοίκηση έχει την υποστήριξη του Ισραήλ, το
οποίο έχει αποστείλει τα πολεμικά πλοία και αεροπλάνα
του, προκειμένου να αποτρέψουν άλλες χώρες από το
να εμποδίσουν τις εργασίες εξόρυξης της «Ε/Κ» Διοίκησης» προσέθεσε ο Τούρκος καθηγητής.

Του
Δημητρίου Ζακοντίνου
Οικονομολόγου - Αντιπροέδρου ΕΛΙΣΜΕ
λασσίων συνόρων συνιστά προαπαιτούμενο για την εκμετάλλευση.

βουλίου, Tevf€k B€lgen, για το επικείμενο Ελληνο - Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ (που θα λάβει χώρα στην
Αθήνα), επισημαίνοντας ότι η διοργάνωσή του «θα βοηθήσει τις δύο χώρες να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες στον τομέα του εμπορίου».

Άρθρο γνώμης για τη διαχείριση
των φυσικών πηγών στην Κύπρο
Άρθρο γνώμης του καθηγητή του πανεπιστημίου Kemerburgaz της Κωνσταντινούπολης, Tolga Dem€ryol,
τιτλοφορούμενο «Cyprus gas d€spute: Between prof€ts
and pol€t€cs» δημοσιεύεται στις εσωτερικές σελίδες της
Hurr€yet Da€ly News.

«Ούτε οι διπλωματικές πρω“Το να μείνει η Τουρκία εκτός
τοβουλίες, ούτε καν αυτές που
Δυο πιθανά σενάρια για την
του ενεργειακού παιχνιδιού
λαμβάνουν χώρα με τη διαμεαξιοποίηση των φυσικών πηγών
σολάβηση των Η.Ε. δεν αρκούν
στην Κύπρο παραθέτει ο
στη Μεσόγειο θα έχει κρίσιμες
για να ξεπερασθεί η διαφωνία
Demiryol: Το πρώτο σενάριο
γεωπολιτικές συνέπειες για την
στο Κυπριακό», επεσήμανε ο
υπαγορεύει να έχουν διευθετηΤουρκία που ‘ξεπερνούν’
καθηγητής του Πανεπιστημίου
θεί όλες οι πολιτικές διαμάχες
το Κυπριακό”
των Δαρδανελίων, Mehmet
πριν την αξιοποίηση και απόδοση
Hasguler στην εφημερίδα και
των εσόδων των φυσικών
προσέθεσε ότι η Τουρκία θα
πηγών. Το σενάριο αυτό απεικοπρέπει να ανοίξει τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά της
νίζει, σε μεγάλο βαθμό, την τρέχουσα κατάσταση στην
στην «Ε/Κ» Διοίκηση για να ξεπερασθεί το αδιέξοδο στο
Κύπρο, γράφει ο Dem€ryol και υπενθυμίζει ότι οι «ε/κ»
νησί.
ισχυρίζονται ότι τα έσοδα από το αέριο θα διανεμηθούν
Τέλος, δηλώσεις στην εφημερίδα παραχώρησε ο
μόνο εντός ενός ομοσπονδιακού πλαισίου, ενώ η ΤουρΠρόεδρος του Τουρκοελληνικού Επιχειρηματικού Συμκία και η «ΤΔΒΚ» επιμένουν ότι η διευθέτηση των θα-

Περιορισμένες ευκαιρίες θα περιλάμβανε το δεύτερο
σενάριο, κατά τον αρθογράφο, κατά το οποίο, τα διαφωνούντα μέρη αντί να διευθετήσουν προηγουμένως
τις περίπλοκες πολιτικές και νομικές διαφορές, θα επιτρέψουν ‘την αρχική αξιοποίηση των πόρων’. Η ιεράρχηση της εκμετάλλευσης των πόρων δεν θα σήμαινε
ότι τα μέλη παραιτούνται από οποιαδήποτε νομική ή
πολιτική αξίωσή τους. Μάλλον θα ‘πάγωναν’ προσωρινά κάθε ζήτημα που εκκρεμεί, για να καθιερώσουν
ένα βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο περιορισμένης συνεργασίας. Με αυτό το λιγότερο φιλόδοξο σενάριο, η επίλυση των πολιτικών ζητημάτων παραμένει σε
εκκρεμότητα, μέχρι η αξιοποίηση των πηγών δημιουργήσει πιο ισχυρά κίνητρα για την υιοθέτηση στρατηγικών συνεργασίας. Η τελευταία πρόταση της Τουρκίας
για σύσταση ιδιωτικής εταιρίας που θα αναλάβει την γεώτρηση μέχρι να βρεθεί λύση στο Κυπριακό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα προς την κατεύθυνση
αυτή, σχολιάζει ο αρθογράφος.
Το άρθρο καταλήγει λέγοντας ότι ένα πράγμα είναι
βέβαιο: το να μείνει η Τουρκία εκτός του ενεργειακού
παιχνιδιού στη Μεσόγειο θα έχει κρίσιμες γεωπολιτικές
συνέπειες για την Τουρκία που ‘ξεπερνούν’ το Κυπριακό. Η ανάδυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Ελλάδας ως βασικών ενεργειακών παικτών υπονομεύει
το όραμα της Τουρκίας να καταστεί περιφερειακός
ενεργειακός κόμβος. Η επαναπροσέγγιση μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας και του Ισραήλ,
όπου η ενέργεια συνιστά ένα ισχυρό συνδετικό κρίκο,
αλλάζει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων εις
βάρος της Τουρκίας. Η αυξανόμενη στρατιωτική και οικονομική παρουσία της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ένας ακόμη παράγοντας ζωτικής σημασίας για
τα περιφερειακά συμφέροντα της Τουρκίας.

Η ιστορία μας δεν πωλείται σε οικόπεδα και δεν συναλλάσεται
Σ

ύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1020/25-4-2013 μεταβιβάζεται
και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα,
νομή και κατοχή, το ακίνητο κυριότητας του Ελληνικού
Δημοσίου με Α.Β.Κ. 2653 μετά των επ’ αυτού κτιριακών
εγκαταστάσεων, εμβαδού 1.360.000,00 τ.μ., κείμενο
στη θέση Θέρμη του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, χαρακτηριζόμενο ως «Στρατιωτικό Αεροδρόμιο
ΒΚ 2653».
Φυσικά για το ΤΑΙΠΕΔ δεν υπάρχει η λέξη ΙΣΤΟΡΙΑ δεν
υπάρχει η λέξη Π.Α δεν υπάρχει η λέξη ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ
όπως δεν κάνει καμία αναφορά ότι το εν λόγω στρατιωτικό αεροδρόμιο είναι το Ιστορικό αεροδρόμιο Σέδες
και αντί αυτού το ονομάζει ΒΚ 2653. Το ΤΑΙΠΕΔ για την
υλοποίηση της πώλησης δεν έλαβε υπόψη ούτε τις
επιχειρησιακές ανάγκες της Π.Α ούτε την ιστορία ούτε
τις μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες που θα προκύψουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Με όραμα το τρίπτυχο αποτελεσματικότητα - διαρκής
ορίζοντας – οικονομικά μεγέθη, το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής
περιουσίας του Δημοσίου προκειμένου να συμβάλει
αφενός στη μείωση του δημόσιου χρέους και αφετέρου
να δημιουργήσει τις βάσεις για την επανεκκίνηση της
αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας με οφέλη για

Του
Παναγιώτη Δημητριάδη
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.

την οικονομία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Κανείς
δεν έχει αντίρρηση για το όραμα που έχει ο κάθε φορέας, αντίρρηση υπάρχει όταν λαμβάνονται αποφάσεις
χωρίς ενημέρωση, χωρίς διαφάνεια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι επιχειρησιακοί παράγοντες, αλλά
στα κρυφά και επιλεκτικά, ειδικά όσον αφορά στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μάλιστα δεμένες με την ιστορία
του τόπου, αφού ούτε το ΥΕΘΑ ούτε το ΓΕΑ ήταν ενημερωμένοι για την πρόθεση του ΤΑΙΠΕΔ.
Η οικοπεδοποίηση και καταστροφή του Α/Δ Σέδες,
αποτελεί ασέβεια προς την ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, ασέβεια στους ήρωες πεσόντες, ασέβεια
στα ιδανικά και τις ηθικές αξίες της χώρας. Το Σέδες
είναι το πρώτο αεροπορικό μνημείο από το 1914, με
το ενδοξότερο μέρος της ιστορίας της Αεροπορίας και

συνδεδεμένο με όλους τους πολέμους του 20 αιώνα.
Το ΤΑΙΠΕΔ για να δικαιολογήσει το ξεπούλημα της
ιστορίας επικαλείται το ’’ ρίσκο της αποτελεσματικότητας’’
ως όρο επιχειρηματικότητας, αποκρύπτοντας όμως να
αναφέρει και τον όρο ’’ ρίσκο ανοχής’’ από τους επιζώντες αεροπόρους από την Ιστορία, από την δυναμική
παρουσία της Π.Α στην οικονομία του τόπου, από τους
εν ενεργεία και αποστρατεία συναδέλφους και τέλος
από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.
Η Ιστορία της χώρας μας και ειδικά της Π.Α δεν έχει
κωδικούς αριθμούς κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ διότι η ιστορία
έχει όνομα όπως όνομα είχαν και οι πεσόντες αεροπόροι
. Η Ιστορία μας δεν πωλείται σε οικόπεδα και δεν συναλλάσσεται. Την ιστορία την έγραψαν αυτοί που υπηρέτησαν την Πατρίδα!!! .
Μηδενική ανοχή στα σχέδια οικοπεδοποίησης της
ιστορίας της Π.Α,.
Οι κύριοι του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ στα πλαίσια της διαφάνειας
οφείλουν να δώσουν στη δημοσιότητα πότε , που και
πως υπηρέτησαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
προς την Πατρίδα.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

Τιμή στις Ένοπλες Δυνάμεις
Ο

ι ένοπλες δυνάμεις της Πατρίδας, ήταν και παραμένουν το πλέον υγιές τμήμα και οργανωμένο
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και της κρατικής
δομής. Η αγάπη του ελληνικού λαού σ’ αυτές
είναι μεγάλη. Τις θαυμάζει, τις σέβεται και τις εμπιστεύεται.
Σήμερα που το Έθνος τιμά τους αμέτρητους
ήρωες και υπερασπιστές του και έχει αφιερώσει
την ημέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις, τιμούμε επίσης
όλα τα στελέχη που διασφαλίζουν τα σύνορα και
τα συμφέροντα της χώρας – σε ξηρά, θάλασσα
και αέρα – κάτω από συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες
και αντίξοοες.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν την εγγύηση
της ασφάλειας της Χώρας αλλά, ταυτόχρονα, και
το ουσιαστικό και ακαταμάχητο επιχείρημα της
εθνικής πολιτικής. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
αξιοποιούν τη θέληση του έθνους και για το λόγο αυτό
είναι φορείς και συντελεστές των εθνικών ιδανικών και
αξιών.

Του
Δρ. Ιωάννη Παρίση
Υπτγου ε.α. Δρ Πολιτικής
Επιστήμης/Διεθνών Σχέσεων

Προφανώς, πολλές από τις λειτουργίες του Κράτους
υπηρετούν μείζονα ή στοιχειώδη συμφέροντα της
χώρας τα οποία είναι, λίγο ή πολύ, σημαντικά για την
λειτουργία των κρατικών δομών, όχι όμως κρίσιμα για

την ύπαρξη της χώρας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις αντιθέτως υπηρετούν ζωτικά συμφέροντα της χώρας,
υπό την έννοια ότι αυτά είναι κρίσιμα γι’ αυτήν
ταύτην την ύπαρξή της.
Αυτό το εσχατολογικό στοιχείο που χαρακτηρίζει
την αποστολή τους προβάλλει το γεγονός ότι οι
Ένοπλες Δυνάμεις συνιστούν την έσχατη «γραμμή
άμυνας» του έθνους και της κοινωνίας. Τίποτε δεν
μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει ασφάλεια
και ειρήνη, η οποία βεβαίως δεν εξασφαλίζεται με
δηλώσεις, κραυγές, συνθήματα και πανό, αλλά με επιτυχημένη στρατηγική αποτροπής την οποία μόνο αποτελεσματικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να εγγυηθούν.

Ελληνική τηλοψία
Τ

α τελευταία χρόνια η ελληνική τηλοψία το έχει παρακάνει. Ενώ έχει γίνει «δάσκαλος της ελληνικής»
για όλο τον λαό, στην πραγματικότητα είναι ένας κακός
δάσκαλος. Που κάνει λάθη, τα οποία θα έπρεπε η ίδια
να αποφεύγει. Δεν μιλώ βεβαίως για τα αγγλικά ή τα
τουρκικά αλλά για τα ελληνικά. Βεβαίως η τηλοψία δεν
είναι ανώνυμη.
Έχει τα ονόματα των δημοσιογράφων που την εκπροσωπούν. Και όχι μόνο των νεαρών δημοσιογράφων,
που δεν έμαθαν ελληνικά στο ελληνικό σχολείο, χωρίς
να φταίνε. Κυρίως ομιλώ για πρωτοκλασάτα και ακριβοπληρωμένα ονόματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις
πρέπει να επιστρέψουν στις πρώτες γλωσσικές τάξεις
τού σχολείου.
Για το ότι η γλώσσα μας έχει σήμερα καταστραφεί,
φταίνε βεβαίως οι εντολοδόχες μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις που τα ψήφισαν, φταίμε όμως κι εμείς που
τα ανεχθήκαμε και ξαναψηφίζαμε τους καταστροφείς.
Κανένα κόμμα κατά την μεταπολίτευση δεν είδε την
γλωσσική κατάντια και δεν έβαλε στόχο και πρόγραμμα
για την αποκατάστασή της. Καταργήθηκε η γ΄ κλίση, η
επί 3000 χρόνια υπάρχουσα και περιλαμβανουσα το
70% των ελληνικών ονομάτων. Ουδείς αντέδρασε. Καταργήθηκε μεγάλο μέρος των προθέσεων.
Καταργήθηκε η ιστορική ορθογραφία, η ιστορική
γραμματική και φυσικά το λογισμικό τής ελληνικής, το
πολυτονικό. Άκρα τού τάφου πολιτική και επιστημονική
σιωπή. Κακά τα ψέματα! Οι εντολοδόχοι ξεκίνησαν την
αποδόμηση της γλώσσας υπακούοντας στις εντολές
τής παγκοσμιοποίησης, η οποία δεν θέλει εθνικές γλώσσες αλλά παγκόσμια κυριαρχία της αγγλικής. Όμως για
την κατάντια τής ελληνικής φταίει σχεδόν όλος ο ελληνικός λαός. Άφησε μεγαλοσχήμονες δημοσιογράφους
«μεγάλων» διαύλων, υποτίθεται μορφωμένους, να χρησιμοποιούν μία γλώσσα, την οποία πριν πέντε δεκαετίες
χρησιμοποιούσε μόνον ο αμόρφωτος και αγράμματος
λαός.
Ας δούμε λοιπόν κάποια ελάχιστα από τα πολλές χιλιάδες λάθη, που έχω επισημάνει την τελευταία
δεκαετία. Τα συνηθέστερα δε λάθη έχουν καταγραφεί
πάνω από 2000 φορές το καθένα. Λάθη στις κλίσεις,
στους προσδιορισμούς αλλά και αλλού. Για παράδειγμα,
τα τελευταία χρόνια έκανε την εμφάνισή της μία λέξη,
η οποία δεν υπάρχει σε κανένα ελληνικό λεξικό. Είναι η
λέξη «διακύβευμα».
Αν ψάξετε σε οποιοδήποτε λεξικό, θα βρείτε το ρήμα
«διακυβεύω», που σημαίνει «θέτω σε κίνδυνο κάτι, το
παίζω στα ζάρια». Υπάρχει ακόμη και η λέξη «διακύβευση»,
που είναι «η διακινδύνευση». «Διακύβευμα», πουθενά!
Και είναι πολύ φυσικό, μιας και η λέξη χρησιμοποιείται
από τους αδαείς και τους μιμητές πιθηκίζοντες με την
έννοια «του ζητουμένου». «Το διακύβευμα είναι η Ελ-

Του
Αντωνίου α. Αντωνάκου
Καθηγητού - Κλασσικού Φιλολόγου,
Ιστορικού-Συγγραφέως
… χρόνια», «τρεισήμισι εκατομμύρια», «δεκατρεισήμισι
δισεκατομμύρια» κ.λπ. Μα οι τύποι του επιθέτου είναι:
«τρεις (για το αρσενικό και θηλυκό) – τρία (για το ουδέτερο)». Επομένως, αν δεν είχαμε το … μισό να μας
μπερδεύει, πώς θα ήταν η φράση; Φυσικά «τρία χρόνια»,
«τρία εκατομμύρια»… Κι αν βάλουμε και το μισό θα
γίνει «τριάμισι χρόνια», «τριάμισι εκατομμύρια», κ.λπ. Σε
«ντημπέϊτ» μάλιστα, μεγαλοδημοσιογράφος χρησιμολάδα…!», λένε. Δηλαδή η Ελλάδα μάλλον παίζεται …
ποίησε δύο φορές την φράση «τρεισήμισι χρόνια», και
στα ζάρια!
ακολούθησε ο τότε πρωθυπουργός με την ίδια φράση.
Ένα συχνό ακόμη και συνηθισμένο λάθος προκαλεί
Αυτό το λάθος το κάνουν πολλοί χωρίς να ξέρουν τι
η άγνοια των ρημάτων «άγω» και «έχω» και των συνθέτων
ακριβώς λένε. Ας κάνουμε μία απλή δοκιμή για να διατους. Ακούμε συνεχώς «να παράξει έργο», «να παράξουν
πιστώσουμε την αλήθεια. Εάν από την λέξη «τρεισήμισι»
το άλφα, το βήτα» κ.λπ. Όλοι αυτοί οι μεγαλοδημοσιοβγάλουμε το μισή, μένει η λέξη «τρεις». Εάν σε αυτήν
γράφοι, υπουργοί, βουλευτές, κ.ά. που χρησιμοποιούν
προσθέσουμε το χρόνια δημιουργείται η φράση «τρεις
το «να παράξει», αγνοούν ότι ο μέλλων δεν έχει υποχρόνια».
τακτική. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιείται πάντοτε η
Και ερωτώ: Στέκει αυτό λογικά; Η απάντηση φυσικά
υποτακτική αορίστου με σημασία μέλλοντος. Και ναι
είναι όχι, διότι το «τρεις» είναι τύπος για αρσενικό και
μεν ο μέλλων του «άγω» κάνει «άξω» αλλά ο αόριστος
θηλυκό ενώ το «τρία» είναι για το ουδέτερο. Άρα το
δεν κάνει «ήξα» αλλά «ήγαγον» και στην νέα ελληνική
σωστό είναι «τρία» χρόνια και με το «μισή» «τριάμισι»
«ήγαγα». Επομένως ο σωστός τύπος είναι «να παραγάγει»
χρόνια και όχι «τρεισήμισι». Οπότε να θυμόμαστε: «τρεικαι όχι «να παράξει.
σήμιση χιλιάδες» αλλά «τριάμισι εκατομμύρια», «τριάμισι
Σε ειδήσεις του MEGA, ανακοινώθηκε ότι «ο Αλέκος
χρόνια». Αγνοούν ακόμη την διαφορά μεταξύ «απλώς
Σακελλάριος … στιγμάτισε τον ελληνικό κινηματογράφο!!!
(= μόνο), και απλά (= με απλό, ανεπιτήδευτο τρόπο).
Αλλά και πασίγνωστος «αειθαλής» τραγουδιστής στην
Σε ειδήσεις του MEGA ο εκφωεκπομπή «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ»,
νητής είπε ότι «καταστρέφεται το
είπε επίσης ότι «το μέγαρο Μουπεριβαντολογικό πάρκο». Το ίδιο
Οι εντολοδόχοι ξεκίνησαν την
σικής … στιγμάτισε την καριέρα
λάθος το άκουσα 38 φορές μέσα
του». Ανοίξτε και ένα λεξικό ρε
αποδόμηση της γλώσσας υπασε διάστημα οκτώ μηνών, χωρίς
παιδιά. Διότι άλλο σημαίνει η έκκούοντας στις εντολές τής παγκανένας να έχει μάθει πια ότι από
φραση «δίνω το στίγμα μου» και
κοσμιοποίησης, η οποία δεν θέτην λέξη «περιβάλλον» βγαίνει η
άλλο το «στιγματίζω». Απλώς για
λει εθνικές γλώσσες αλλά παγλέξη «περιβαλλον-τικός» και όχι
την ιστορία αναφέρω τους δύο
κόσμια κυριαρχία της αγγλικής.
«περιβαντο-λογικός ». Ίδιο περίπου
ορισμούς.
ποσοστό (32 φορές σε οκτώ πεΗ έκφραση λοιπόν «δίνω το
ρίπου μήνες) συνάντησα για την
στίγμα μου», που είναι η σωστή, μεταφορικά σημαίνει
λέξη « αν-ενημέρωτος » που όλοι την έλεγαν «αν-ημέ«η τοποθέτησή μου», «η στάση μου σε συγκεκριμένο
ρωτος» (Προέκυψε μάλιστα στο διάστημα αυτό και
ζήτημα». Το δε ρήμα «στιγματίζω», εκτός βεβαίως από
σχετική διαφήμιση με γνωστό ηθοποιό που έλεγε πως
την ακριβή σημασία, «σημειώνω με στίγματα», το λεξικό
δεν πρέπει να είσαι αν-ημέρωτος).
γράφει: «στιγματίζω =επικρίνω έντονα, καυτηριάζω». ΕποΑνέφερα αυτά τα λίγα παραδείγματα, για να δείξω
μένως ούτε ο Αλέκος Σακελλάριος … επέκρινε τον κιότι η ελληνική γλώσσα, όχι μόνο έχει καταστραφεί
νηματογράφο, ούτε ο πασίγνωστος τραγουδιστής πίαλλά διαρκώς καταστρέφεται μέσω της τηλοψίας. Το
στευε ότι … καυτηρίασε την καριέρα του…
συμπέρασμα είναι αμείλικτο. Αν κάποιος ακούει την
Τι να πω δε για την χρήση του επιθέτου «τρεις (οι) –
τηλοψία θα πάψει να μιλά καλά ελληνικά. Και το αντίτρία (τα)», όταν συντίθεται με την λέξη «μισός»!!!
στροφο: «Όποιος την κλείσει και ανοίξει ένα καλό
Χιλιάδες οι περιπτώσεις, όπου μεγαλοδημοσιογράφοι,
βιβλίο, θα σώσει την γλώσσα»!
πρωθυπουργοί, υπουργοί κ.λπ μιλούν για «τρεισήμισι
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Ο Τ Ρ Ω ΣΑΣ κ α ι ΙΑ ΣΕ Τ ΑΙ ;
Τ

ην εποχή του «αδελφοκτόνου» ΤΡΩΪΚΟΥ πολέμου
[και το των Τρώων έθνος ελληνικόν ην εκ Πελοποννήσου ποτέ ωρμημένον] (Δ. Αλικαρνασεύς. Ρωμ. Αρχ.
Α 61 κ εξής), ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ μονομάχησε με το Βασιλιά
της ΜΥΣΙΑΣ, όμορης χώρας της Τροίας, τον ΤΗΛΕΦΟ
(γιο της Αύγης, κόρης του Βασιλιά της ΤΕΓΕΑΣ (ΑΡΚΑΔΙΑ)
ΑΛΕΟΥ και του ΗΡΑΚΛΗ, ο οποίος, με χρησμό το Μαντείου
των ΔΕΛΦΩΝ, βρέθηκε στη ΜΥΣΙΑ), τον οποίον και τραυμάτισε στο μηρό.
Επειδή η πληγή δεν θεραπεύετο, ρωτήθηκε το
Μαντείο της ΛΥΚΕΙΑΣ (Απόλλωνος) και ο χρησμός ήταν:
«Ο ΤΡΩΣΑΣ και ΙΑΣΕΤΑΙ», δηλαδή «αυτός που σε τραυμάτισε
θα σε θεραπεύσει».
και παρελάσεις, παρ’ όλο που γνωρίζουν(;) ότι λαοί
Πράγματι, με την άδεια του ΑΧΙΛΛΕΑ, πήραν σκουριά
που ξεχνούν την ιστορία τους, παύουν να υπάρχουν.
από το δόρυ του, την έριξαν στην πληγή και σε λίγο ιάΕπέτρεψαν την είσοδο στη χώρα μας, χιλιάδων
θηκε.
νομίμων και μη μεταναστών, με αποτέλεσμα την καταΣτα χρόνια μας, εδώ και αρκετές δεκαετίες, η πατρίδα
κόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας στην πρώην
μας έχει ποικιλοτρόπως τρωθεί από τους εκάστοτε ταήσυχη κοινωνία μας κ.λπ.
γούς της, τους αυλοκόλακες και τους παρατρεχάμενούς
Ταγοί, Λαμόγια και παρατρεχάμενοι, κατασπάραξαν
τους.
το Δημόσιο χρήμα, όπως τούτο τώρα αποδεικνύεται
Με την άφρονα και καταστρεπτική πολιτική τους, καμε τις μίζες που αχαλίνωτα άρπαζαν.
τόρθωσαν να μετατρέψουν την υπερήφανη, ένδοξη,
Με την ανοχή και αδιαφορία τους καθιερώθηκε το
ηρωική και ιστορική μας χώρα, σε φτωχό συγγενή των
«φακελάκι» και το λάδωμα σε κάθε συναλλαγή σ’
Ευρωπαίων.
όλους τους τομείς.
Εξαφάνισαν τη βαριά βιομηχανία της χώρας, οδηγώντας
Με τις αδυναμίες, την άγνοια
σε κλείσιμο βιομηχανικούς κολοσκαι τις παραλήψεις τους, μας
σούς [ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΑΙΓΑΙΟΝ,
Διέπραξαν, όλοι μαζί, ένα μεγάλο
έδεσαν χειροπόδαρα στο άρμα
ΠΙΡΕΛΛΙ κ.λπ., κ.λπ.] (συμπολιοικονομικοκοινωνικό
έγκλημα, εις
του στυγνού ΔΝΤ και γενικώς
τευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι).
βάρος των μικρών και μεσαίων ειτης Τρόικας, υπογράφοντας μεΈθεσαν στην κατάψυξη και αφάσοδημάτων και ανάγκασαν τους
σαιωνικές συμφωνίες (Μνημόνια),
νισαν την οικοδομική δραστηριόπάντοτε αισιόδοξους Έλληνες, να
οι οποίες για χρόνια τυραννούν
τητα, με αποτέλεσμα η ατμομηχάσουν το χαμόγελό τους.
τον Ελληνικό Λαό.
χανή της οικονομίας μας που ρυΜε την ανοχή, αλλά ίσως και
μουλκούσε αρκετές δεκάδες
προτροπή τους, επέτρεψαν στις
επαγγέλματα να μην λειτουργεί.
τράπεζες να χορηγούν παράλογα και ανεξέλεγκρα δάΑποδιοργάνωσαν και νόθευσαν την παγκοσμίου αίγλης
νεια, από τα οποία τίμιοι συμπολίτες μας να αντιμετωεληνική παιδεία, σε όλες της τις βαθμίδες.
πίζουν τον κίνδυνο να χάσουν ακόμα και την πρώτη
Επέτρεψαν τον κανιβαλισμό της ελληνικής γλώσσας,
τους κατοικία.
της πιο πλούσιας στον κόσμο.
Εκτόξευσαν σε δυσθεώρητα και πρωτόγνωρα για τη
Νόθευσαν την Ιστορική Αλήθεια και διδάσκουν στα
χώρα μας ύψη, την ανεργία και ιδιαίτερα των νέων, οι
Ελληνόπουλα ότι δεν υπήρξε κρυφό σχολειό, Ζάλογγο
οποίοι αναγκάζονται να μεταναστεύουν για να εύρουν
κ.ά.
εργασία.
Προσπαθούν να καταργήσουν τις εθνικές μας γιορτές

Του
Γ. Ι. Τάγκαλου
Επισμηναγού ε.α.

Υποχρέωσαν με τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις τους
και τη βαριά φορολογία που επέβαλαν, τίμιους οικογενειάχες να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να βρεθούν
στο χάος της ανεργίας, της ανέχειας και της πείνας.
Με τις πολιτικές τους, γιγάντωσαν και πολλαπλασίασαν
τις OFF-SHORE εταιρίες, με αποτέλεσμα η φοροδιαφυγή
να πετάξει σε δυσθεώρητα ύψη.
Τσεκούρεψαν και πετσόκοψαν αποταμιεύσεις, μισθούς,
συντάξεις, επιδόματα, ιδιαίτερα των χαμηλών στρωμάτων της κοινωνίας μας.
Με την εκάστοτε πολιτική τους, οδήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία στο χείλος της καταστροφής.
Οδηγούν, σπρώχνουν και στοιβάζουν τους ηλικιωμένους συνταξιούχους, τα άλλοτε υπερήφανα γηρατειά
(όπως τα λοιδορούσε ταγός του παρελθόντος) στις
ουρές και στις πολύωρες αναμονές σε Ιατρεία, Νοσοκομεία, Δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ., για να διεκπεραιώσουν
υποθέσεις τους, οι οποίες, πολλές φορές, αλληλοσυγκρούονται και σωρεύουν προβλήματα με τις άστοχες
αποφάσεις τους.
Διέπραξαν, όλοι μαζί, ένα μεγάλο οικονομικοκοινωνικό
έγκλημα, ιδιαίτερα εις βάρος των μικρών και μεσαίων
εισοδημάτων και ανάγκασαν τους πάντοτε αισιόδοξους
Έλληνες, να χάσουν ακόμα και το χαμόγελό τους.
Έπραξαν τόσα και τόσα στραβά κι ανάποδα, τα οποία,
για να καταγραφούν, απαιτούνται ακόμα, πολλές σελίδες.
Και τώρα, όλοι μαζί, κυβερνήσαντες, κυβερνώντες
και υποψήφιοι να κυβερνήσουν, ταγοί και αντιταγοί,
δηλώνουν ότι θα μας σώσουν από την τελική κατάρρευση.
Είναι τούτο εφικτόν;
Ίσως, γιατί η ελπίδα φεύγει τελευταία και μια αμυδρή
αχτίνα της αρχίζει δειλά-δειλά να διαφαίνεται μέσα
από το βαρύ και ομιχλώδες τοπίο που καλύπτει τη
χώρα μας.
Άραγε θα κατορθώσει να το διαπεράσει;
Ίσως, για να επαληθευθεί και πάλι, μετά από χιλιετίες,
ο χρησμός του Μαντείου της ΛΥΚΕΙΑΣ:
«Ο Τρώσας και Ιάσεται»
Ίδωμεν!!!!

«Δεν υπάρχει Τουρκική φυλή»

Τ

ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

ην καταπληκτική ομολογία ότι δεν υπάρχει και δεν
υπήρξε ποτέ τουρκική φυλή, έκανε ο αρθρογράφος
της τουρκικής εφημερίδας, Yeni €afak και μέλος της
κεντρικής επιτροπής του ισλαμικού κόμματος του Ταΐπ
Ερντογάν, καθηγητής, Yasin Aktay. Ο Τούρκος καθηγητής
ευρισκόμενος σε ένα δημόσιο πάνελ στο πανεπιστήμιο
της πόλης Bayburt και απαντώντας σε κάποια ερωτήματα
ομολόγησε δημόσια ότι δεν υπάρχει στην ουσία τουρκική
φυλή, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις του ακροατηρίου με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει
από το πάνελ και από την αίθουσα όπου διεξάγονταν η
δημόσια συζήτηση.
Ο Yasin Aktay ανέφερε χωρίς δισταγμό ότι ο όρος
«Τούρκος» είναι ένα σύνθετο πράγμα και ότι στην
πραγματικότητα δεν υπάρχει τουρκική φυλή αλλά είναι
ένα συνονθύλευμα από πολλά στοιχεία. Η δημόσια
αυτή ομολογία έγινε στην κεντρική αίθουσα του πανεπιστήμιου της Bayburt, όπου είχε οργανωθεί μια διάσκεψη με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στην Αίγυπτο,
την Συρία και τις επιπτώσεις που έχουν στην γενικότερη
ισορροπία στην Μέση Ανατολή, με την συμμετοχή πολλών πανεπιστημιακών καθηγητών και άλλων επώνυμων
της τουρκικής διανόησης.
Φυσικά την «παράσταση» της σύσκεψης αυτής έκλεψε
κυριολεκτικά ο Τούρκος πολιτικός, καθηγητής και αρθρογράφος, Yasin Aktay, ο οποίος με την δήλωση-ομολογία του ότι δεν υπάρχει τουρκική φυλή, προκάλεσε
θύελλα αντιδράσεων με πολλά δημοσιεύματα σε όλες
σχεδόν τις τουρκικές εφημερίδες. Ο Yasin Aktay υπεστήριξε ότι δεν μπορεί δημόσια να υποστηρίζεται η
άποψη ότι στην Τουρκία υπάρχει μια και μόνο φυλή, η

Του
Νίκου Χειλαδάκη
Δημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου

τουρκική φυλή και ότι αυτό είναι και μέγιστο πολιτικό
λάθος που οδηγεί ακόμα και στην διάσπαση της
Τουρκίας. Στην συνέχεια αναρωτήθηκε δημόσια τι πραγματικά σημαίνει να λέω πως είμαι Τούρκος και τι
σημαίνει τουρκική εθνική συνείδηση. Αλλά το πιο εντυπωσιακό στην ομολογία του ήταν ότι αναρωτήθηκε
δημόσια από πού προέρχονται οι σημερινοί κάτοικοι
της Τουρκίας. «Ήρθαν οι παππούδες μας από την
Κεντρική Ασία; Μπορεί κάνεις να το αποδείξει αυτό;».
Για όλα αυτά ο Yasin Aktay υποστήριξε ότι πρέπει να
αρχίσει μια εντεταμένη εθνολογική και εθνογραφική
έρευνα για να μελετηθεί η πραγματική καταγωγή των
σημερινών κατοίκων της Τουρκίας. Παράλληλα έθεσε
και το ερώτημα με ποιους συγγενεύουν οι σημερινοί
κάτοικοι της Τουρκίας.
Στο ερώτημα αυτό πρόσθεσε και το ερώτημα ποιοι
άλλοι θεωρούνται Τούρκοι. «Είναι και οι Ούγγροι Τούρκοι;»,
αναρωτήθηκε. Καταλήγοντας συμπέρανε ότι θα πρέπει
να ερευνήσει η σημερινή Τουρκία την προέλευση σε

βάθος πέντε έξι γενεών του παρελθόντος και υποστήριξε
με σιγουριά ότι η διαπίστωση που θα εξαχτεί από την
έρευνα αυτή θα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματική τουρκική φυλή.
Η ομιλία του Τούρκου καθηγητή και αρθρογράφου
προκάλεσε εντόνους διαξιφισμούς μέσα στην αίθουσα
και πολλές αντιδράσεις με αποτέλεσμα να αναγκαστεί
να διακόψει την διάλεξή του και να αποχωρήσει.
Την επόμενη μέρα όμως και σε σχετικό άρθρο στην
εφημερίδα που αρθρογραφεί, την Yeni €afak, έδειξε
ότι δεν μετανοεί για τις απόψεις που εξέθεσε.
Η δημόσια αυτή ομολογία ενός επώνυμου Τούρκου
που είναι πολύ γνωστός και σαν μέλος της κεντρικής
επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας,
είναι άλλο ένα «σημάδι» πως στην γειτονική χώρα τα
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και καταρρέει ένα «πέπλο»
σιωπής για την πραγματική ταυτότητα των κατοίκων
της σύγχρονης Τουρκίας.
Για όσους παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις
στην Τουρκία, είναι σίγουρο πως τέτοιες ομολογίες θα
πολλαπλασιαστούν στο μέλλον και σταδιακά θα μετατραπούν σε «χιονοστιβάδα» που θα καταρρίψει τον τεχνητό μύθο για την τουρκική εθνική ταυτότητα. Την ταυτότητα αυτή την κατασκεύασε με πλαστά υλικά ο
ιδρυτής της τουρκικής δημοκρατίας, ενός καθαρά τεχνητού κράτους, Μουσταφά Κεμάλ.
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Α ΡΘΡΑ

Ο

Η Ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας

ύτε η Ελλάδα γλύτωσε από το Εθνικιστικό παραλήρημα των Αλβανών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Σερβίας
–Αλβανίας (14-10-2014), εμφάνισαν τη σημαία του <
μεγαλοϊδεατισμού > στην οποία συμπεριέλαβαν και
εδάφη της Ελλάδος [ Ήπειρο Δυτ. Μακεδονία Κέρκυρα]
Δεν είναι η πρώτη φορά που Αλβανοί εθνικιστές προκαλούν. Το Νοέμβριο του 2012 δεν δίστασαν να σηκώσουν Αλβανική σημαία ακόμα και στον Ιερό βράχο της
Ακροπόλεως .Τον ίδιο χρόνο Αλβανοί μετανάστες στην
Αθήνα φώναζαν <Μεγάλη Αλβανία ως τη Πρέβεζα>
όταν γιόρταζαν την ……επέτειο της συμπλήρωσης 100
χρόνων από τη ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Τον
ίδιο χρόνο ο τότε Αλβανός Πρωθυπουργός Σάλι Μπερίσια
αποκάλυψε τους κρυφούς πόθους και τα ανόσια σχέδια
της Αλβανίας εις βάρος της Ελλάδος. Είπε, ότι οι
Αλβανοί έχουν πάντοτε στο νου και στα σχέδια τους
την <Μεγάλη Αλβανία> που θα περιλαμβάνει το Κόσσοβο, μέρος των Σκοπίων, την Φλώρινα, τη Καστοριά,
τα Ιωάννινα, την ‘Άρτα, και τη Πρέβεζα. Βέβαια αυτές
είναι πάγιες απόψεις των Αλβανών που κάθε τόσο τις
προβάλλουν όπως προβάλλουν και το ζήτημα των <
Τσάμηδων >.
Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα της Μεγάλης Αλβανίας. Η ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας ,ήτοι της ένωσης
όλων των διάσπαρτων Αλβανών σε ένα κράτος προέκυψε
με τη Λίγκα του Πρίζρεν τον 19 αιώνα. Τότε 100 περίπου
Αλβανοί ηγέτες
από την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, τα Σκόπια και
άλλες Βαλκανικές περιοχές υιοθέτησαν έκκληση προς
τις Μεγάλες Δυνάμεις και την Οθωμανική Αυτοκρατορία
να μην επιτρέψουν μεταβίβαση <εδαφών τους> σε
γειτονικά κράτη.
Σύμφωνα με τους οπαδούς της Ιδέας της Μεγάλης
Αλβανίας η χώρα αποσπώντας εδάφη από τις γειτονικές
χώρες Μαυροβούνιο, Σερβία, Σκόπια, Ελλάδα και ενσωματώνοντας το Κόσσοβο θα έλθει στα <φυσικά
>της σύνορα.
Αυτή η Ιδέα σε αντίθεση με άλλες ιδέες της εποχής
των Μεγάλων Εθνών που παρήκμασαν [Μεγάλη Ελλάδα,
Μεγάλη Σερβία, Μεγάλη Βουλγαρία] παραμένει και
παρουσιάζεται σε κάθε ευκαιρία .Πριν από μερικά
χρόνια εμφανίζεται πάλι η ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας

Π

Του
Αθηναίου Φλωρίνη
Υπτχου (Ι) ε.α.
π. Νομάρχη Έβρου, π. Βουλευτή

,ιδιαίτερα με το διαχωρισμό του Κοσσυφοπεδίου από
τη Σερβία τότε τέθηκε και τίθεται το ζήτημα της ένωσης
του Κοσσυφοπεδίου με την Αλβανία .Εδώ και ένα χρόνο
περίπου μια από τις αλβανικές οργανώσεις των αποδήμων αλβανών διατείνεται ότι έχει συγκεντρώσει ένα
εκατομμύριο υπογραφές και θα παρουσιάσει το σχετικό
φάκελο στον ΟΗΕ με αίτημα την ένωση των περιοχών
που κατοικούνται από αλβανούς. Σημειώνουμε ότι ο
ΟΗΕ δεν έχει αρμοδιότητα καθορισμού συνόρων.
Ο χάρτης της Μεγάλης Αλβανίας ,που παρουσιάσθηκε
στη καλά ενορχηστρωμένη προβοκάτσια του σταδίου
του Βελιγραδίου ,μέσω τηλεκατευθυνόμενου ελικοπτέρου, είναι μια επικίνδυνη πρόκληση με μήνυμα προς
τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής επισημαίνουν έγκριτοι
ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές
Ο ιστορικός του Μαυροβουνίου Τζόργκε Μποροζάν
,που θεωρείται ένας από τους καλύτερους εμπειρογνώμονες για την ιδέα και την πρακτική του μεγαλοϊδεατισμού θα τονίσει= Το περιστατικό του Βελιγραδίου
είναι μια δύσκολη και τραγική υπόδειξη του οδυνηρού
παρελθόντος. Το μόνο που μας λέει είναι ότι στη
περιοχή των Βαλκανίων υπάρχει εν ζωή ο Μεγαλοεθνικισμός ,το χειρότερο για τα Βαλκάνια και το μεγαλύτερο
κακό=

Κοινωνικό Αδιέξοδο

αρακολουθώντας κανείς την πολιτική καθημερινότητα, τις δηλώσεις των πολιτικών στελεχών των κομμάτων, συζητήσεις στα τηλεοπτικά
παράθυρα, διαπιστώνει εύκολα, πως το πρώτο
ζητούμενο και στρατηγικός στόχος τόσο των κυβερνόντων όσο και των επίδοξων στο μέλλον κυβερνητών είναι η ανάπτυξη.
Απλά διαφέρουν ως προς τα μέσα, τον τρόπο
,τη σχεδίαση. Φυσικά οι πολίτες ακούγοντας τη
μαγική λέξη για πολλά συνεχόμενα χρόνια και
από πολλούς τωρινούς και πρώην κυβερνητικούς
αξιωματούχους, δικαιούνται να δυσπιστούν, δικαιούνται να εξοργίζονται ή και να κρυφογελούν.
Παρακάμπτεται όμως ή και αποσιωπάται ένας
εξ ίσου με την ανάπτυξη σημαντικός παράγοντας
που λέγεται αμοιβή εργασίας.
Η τεράστια συμπίεση που δέχθηκε η αμειβόμενη εργασία και η βίαιη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων που επιβλήθηκε από την εργοδοσία κυρίως
στους νέους, κάνει πλέον να φαντάζει σαν όνειρο απόμακρο αυτό που κάποτε περιπαικτικά αποκαλούσαμε
<ως γενιά των εφτακοσίων>. Οι σημερινές αμοιβές
των εργαζομένων νέων απέχουν παρασάγγες από τα
επτακόσια ευρώ, περιοριζόμενες σε επίπεδα κάτω
των πεντακοσίων. Αμοιβές ακόμη και απόφοιτων πανεπιστημιακών σχολών περιορίζονται πολύ χαμηλότερα.
Η αφόρητη αυτή κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά εργασίας, καθιστά τον κάθε νέο ανίκανο να σχεδιάσει και δομήσει το μέλλον του. Αυτό έχει αποτέλεσμα
να εμφανίζεται ένα οξύτατο κοινωνικό αδιέξοδο που

συνίσταται στη μη δημιουργία νέων κοινωνικών κυττάρων, νέων οικογενειών. Και πώς να τολμήσουν τη δημιουργία οικογένειας δύο νέοι, όταν ακόμη και στην
καλύτερη περίπτωση που εργάζονται και οι δύο, τα
έσοδα δεν επαρκούν για τη κάλυψη βασικών αναγκών
της οικογένειας. Όταν οι τιμές βασικών αγαθών δεν
λένε να υποχωρήσουν. Όταν η δυνατότητα ενίσχυσής
τους από συνταξιούχους κυρίως γονείς εκμηδενίστηκε
με τον καταποντισμό των συντάξεων.
Συμπερασματικά λοιπόν και να λυθεί το πρόβλημα
της ανεργίας το κοινωνικό αδιέξοδο θα παραμένει σε
όλο του το μεγαλείο. Η νέα γενιά όντας σε ηλικία
γάμου και τεκνοποίησης θα αδυνατεί να ανταποκριθεί
στο κάλεσμα της ζωής. Και αν θυμηθούμε μία παλιά
παροιμία που λέει, «χρόνος χωρίς άνοιξη, χαμένος χρό-

Η Αλβανία σήμερα έχει την υποστήριξη ΗΠΑ,
και ορισμένων ευρωπαϊκών και μουσουλμανικών
κρατών. Η Σερβία είναι σε δύσκολη θέση, αλλά σε
πιο ευάλωτη θέση είναι η FYROM.Το θέμα άρχισε
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στηρίχθηκε από
την Αυστροουγγαρία και αργότερα από τη φασιστική
Ιταλία και το Γ Ράιχ επισημαίνει ο Μποροζάν.
Ως μια διαδικασία που έχουν εκκινήσει οι δυτικοί
και βρίσκεται σε εξέλιξη περιγράφουν το ζήτημα
της Μεγάλης Αλβανίας οι Σέρβοι.
Ο Σέρβος ιστορικός Μπιελάγιατς σημειώνει: Υπάρχουν έγγραφα στην Ουάσιγκτον που επιβεβαιώνεται
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν το 1940 ότι η
Ιταλική προπαγάνδα χρησιμοποίησε την ιδέα της
Μεγάλη Αλβανίας κατά της Γιουγκοσλαβίας.
Ο διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της
Βουλγαρίας Μπότζινταρ Ντιμιτρόφ επισημαίνει ότι οι
Αλβανοί στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και τα
Σκόπια κινούνται προς την υλοποίηση του ονείρου
τους για τη Μεγάλη Αλβανία.
Ο Αλεξάντερ Λάτσα «Γάλλος που ζει στη Ρωσία
και εργάζεται ως σύμβουλος στη Μόσχα» γεωπολιτικός αναλυτής για την Ευρασία υποστηρίζει ότι η
δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας είναι στόχος των
Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε να βλαφτούν τα συμφέροντα της Σερβίας, της Ρωσίας και του Ορθοδόξου
Κόσμου γενικότερα.
Φίλοι αναγνώστες
Ο εθνικισμός τα συμφέροντα και οι ανταγωνισμοί
των δυνάμεων επιρροής στα Βαλκάνια αποτελούν
μεγάλο και κοινό κίνδυνο για όλους τους λαούς
της πολύπαθης περιοχής
Και να μη ξεχνάμε: ο Αλβανοί προκαλούν, οι Σκοπιανοί ονειρεύονται τη χώρα τους μέχρι τον
Όλυμπο, οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο και την
ΑΟΖ της Κύπρου και εμείς τι κάνουμε;
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νος» τότε και λαός χωρίς νέα γενιά είναι λαός χαμένος. Γι αυτό ακόμη και τώρα το νοσηρό κλίμα
και τα αρνητικά δεδομένα πρέπει να ανατραπούν,
η κατάσταση να αλλάξει και οι νέοι να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και όραμα για τη ζωή.
Προς αυτή την κατεύθυνση μόνο ένας φορέας
μπορεί να δράσει καίρια, δυναμικά και αποτελεσματικά και λέγεται κεντρική του κράτους διοίκηση,
λέγεται κυβέρνηση. Αυτή οφείλει μπροστά στον
κίνδυνο αφανισμού μίας γενιάς και κατ’ επέκταση
ολόκληρου του λαού, να λάβει μέτρα αποκατάστασης της ισορροπίας στην αμοιβή εργασίας και
το κόστος ζωής που τόσο βίαια έχει διαταραχθεί.
Η εργοδοσία από μόνη της μάλλον δεν προτίθεται
να το κάνει.
Οι λιγοστές εξαιρέσεις εργοδοτών που κόντρα στο
ρεύμα της εποχής κρατούν τις αμοιβές των εργαζομένων
τους σε επίπεδα προ κρίσης, δεν λύνουν το πρόβλημα.
Η πολιτεία όμως το οφείλει και πρέπει να κινηθεί προς
αυτή την κατεύθυνση. Το οφείλει στο λαό της και το
μέλλον του. Από τη μεριά του ο λαός το απαιτεί και η
απαίτηση αυτή είναι ανελαστική.
Διαφορετικά αν τη σημερινή νέα γενιά την ακολουθήσουν δύο τρείς ακόμη και η κατάσταση παγιωθεί,
τότε το μέλλον μας σαν λαός, σαν Έλληνες διαγράφεται
ζοφερό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί λαοί
εξαφανίστηκαν από προσώπου γης και για πολλούς
λόγους. Θα είναι άδικο για μας, για την ιστορία μας να
γίνουμε ένας απ’ αυτούς.

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον Πρωθυπουργόν της χώρας
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Γνωρίζετε ασφαλώς, ότι τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων (Ε.Δ.) και δη των ανώτατων βαθμών, υπέστησαν οικονομικό ακρωτηριασμό, αν όχι οικονομική
γενοκτονία, της τάξεως του 70%, έναντι άλλων κοινωνικών τάξεων του δημοσίου τομέως, που προκλητικά
παρέμειναν είτε εντελώς ανέγγιχτες στους δεκαέξι μισθούς, ως “δικά μας παιδιά”, είτε στο επίπεδο του
25%-30%. Όπως επίσης γνωρίετε και τις αποφάσεις
των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, που δικαιώνουν
τις Ε.Δ. και εντέλλονται άμεση εφαρμογή αυτών προς
αποκατάσταση της κατάφορης εις βάρος μας αδικίας.
Κατόπιν των παραπάνω, σας ρωτάμε με κραυγή αγωνίας:
- Γιατί κύριε Πρωθυπουργέ δεν δίδετε εντολή να μας
επιστραφούν τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα; Τι περιμένετε άραγε, μήπως την αναβάθμιση της απελπισίας
και οργής μας σε μίσος έναντι της πολιτείας - πράγμα
που δεν συνάδει στην δική μας παιδεί ακαι ήθος - η
οποία μέσω μαθητευόμενων μάγων του οικονομικού
επιτελείου, τόσο άδικα, βάναυσα και ανάλγητα μας κατακρεούργησε; Ή μήπως να φτάσουμε στην κατάσταση
του ατυχούς πλην συμπαθούς, υποζυγίου του απίθανου
Εμβέρ Χότζα, το οποίον πάνω που συνήθισε στην
αντοχή πείνας τα τίναξε;
Οι εγκέφαλοι του Υπουργείου Οικονομικών και φωστήρες μανδαρίνοι, συμβουλάτορες και παρατρεχάμενοι
που εξακολουθούν να βλέπουν αριθμούς και όχι ανθρώπους, αποδεικνύοντας τη σοφία τους με το πρόσφατο κατόρθωμά τους, το έκτρωμα αποθέωση παράνοιας και θέατρο παραλόγου που λέγεται «ΕΝΦΙΑΤΗΣ», εξακολουθούν χωρίς περίσκεψιν, χωρίς αιδώ, να
μας αντιμετωπίζουν ακόμα ως πειραματόζωα και άβουλα
όντα και μάλιστα ατιμωρητί.
Οι ίδιοι, μας πληροφορούν τα μίντια, αντί να δώσουν
λόγο για το ανοσιούργημά τους ή να πάνε σπίτι τους,
διορίζονται με παχυλούς μισθούς εις υγείαν των
κορόιδων ως ειδήμονες σε άλλες θέσεις των ΔΕΚΟ, σιτιζόμενοι από τον δημόσιο κορβανά, προφανώς για να
δώσουν τα καταστροφικά φώτα τους και σε άλλες κοι-
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νωνικές τάξεις. Ισχυρίζονται, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι
προκειμένου να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις,
αίροντας την κατάφωρη αδικία, θα πρέπει να βρεθούν
ισοδύναμα για να μη διαταραχθεί ο προϋπολογισμός.
Μα είναι πολύ απλό:
Οι κ.κ. ιθύνοντες, με την ίδια ευκολία που λεηλάτησαν
την δική μας πενιχρή σύνταξη ως άλλοι γύπες, να προβούν στην περικοπή αντί του 25% και 30% από τα λεγόμενα ρετιρέ των ΔΕΚΟ, στο 40%-50% και τότε ασφαλώς
θα εξευρεθούν όχι μόνο τα απαιτούμενα ισοδύναμα,
αλλά πολλαπλάσια αυτών, ταυτόχρονα δε, θα επέλθη
και η ισορροπία και η δίκαιη κατανομή των βαρών. Δεύτερη περίπτωση άντλησης πόρων, εν μέσω κρίσεως
που συνάνθρωποί μας ψάχνουν στους κάδους σκουπιδιών
για τροφή όπως στην κατοχή, να σταματήσει, επί
τέλους κύριε πρωθυπουργέ, το βόλεμα “ημετέρων”,
ανεξαρτήτως προσόντων με 5ετείς συμβάσεις και παχυλές αμοιβές (εφημ. “ΤΟ ΠΑΡΟΝ” 17-8-2014).
Μόνον έτσι θα δοθεί ένα τέλος στο καθημερινό μαρτύριο της σταγόνας για επιβίωση, στα απόμαχα στελέχη
των Ε.Δ. που μια ζωή τάχθηκαν να φυλάνε Θερμοπύλες,
προασπίζοντας την ασφάλεια, ακεραιότητα και την τιμή
της Πατρίδας μας, αφοσιωμένοι στο υπέρτατο αυτό
καθήκον, θυσιάζοντας ακόμη κι αυτή τη ζωή τους.
Εμείς, κύριε πρωθυπουργέ, οι αδίκως και άκριτα οικονομικώς σφαγιασθέντες (ή μήπως κατ’ επιλογήν;), δεν
ζητούμε ούτε εύνοια, ούτε εξαίρεση από την αναλο-

γούσα συνεισφορά μας για τη διάσωση της Πατρίδας
μας.
Ζητάμε μόνο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και όχι ελεημοσύνη. Δεν
επαιτούμε, απλά διεκδικούμε το δικαίωμα μιας τίμιας
και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σας παρακαλούμε, δώστε
εντολή να μας επιστραφούν τα “κλεμμένα” όνειρα
μαζί με την αξιοπρέπειά μας. Δώστε μας λίγο χώρο να
ανασάνει η ψυχή μας από την οικονομική εξαθλίωση.
Τελευταίο, αλλ’ ουχί ελάσσον, δώστε, κύριε πρωθυπουργέ, μια ευκαιρία στην ιστορία να ασχοληθεί ευνοϊκά
για την υστεροφημία σας, και τότε δικαιωματικά, θα
θεωρηθείτε μεταρρυθμιστής, οραματιστής και αναμορφωτής, και γιατί όχι, ως νέος δίκαιος Αριστείδης.
Γιατί συμβαίνει εμείς να αναγνωρίζουμε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ενίοτε εις βάρος της υγείας σας,
που καταβάλλετε για να αποφύγει την πτώχευση η
δόλια Πατρίδα.
ΝΑΙ, κύριε Σαμαρά, πιστέψτε μας, εμείς οι άκριτα,
αβασάνιστα και ανάλγητα αδικηθέντες και ταυτόχρονα
χαρακτηρισθέντες άλλοτε από μερικούς βουλημικούς
πολιτικούς, ως «ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΙ» και άλλοτε από πληθωρικούς
αθυρόστομους, ως μη «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ» (!), (Κρίμα, οι αεροπόροι που από κάθε σειρά της Σχολής, σχεδόν το
50%, αναπαύγονται εν σιωπή και γαλήνη στα φιλόξενα,
ανά την επικράτεια, κοιμητήρια, οι δε υπόλοιποι να
ζουν... παρανόμως, να χαρακτηρίζονται από πολιτικούς
ταγούς ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ, επί τέλους έλεος πια και λίγη
ντροπή και σεβασμός θα έπρεπε να τους περισσεύουν).
Έχομε μάθει να είμεθα γενναιόφρονες και όχι αγνώμονες.
Περιμένουμε κύριε πρωθυπουργέ, με αγωνία, την
εντολή σας για άμεση εκτέλεση της απόφασης του
ΣτΕ και άρση της κατάφωρης εις βάρος μας αδικίας.
Ευχαριστών προκαταβολικά για την κατανόησή σας.
ΔΙΑΤΕΛΩ.

Επικινδυνότητα επαγγέλματος
Α

ναμβισβήτητα, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα
τα οποία έχουν πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.
Γι’ αυτό και η πολιτεία, αναγνωρίζοντας το γεγονός, τα
έχει κατοχυρώσει συνταγματικά και με νόμους παρέχει
αντίστοιχες παροχές, όπως επιδόματα επικινδύνου εργασίας, πρόωρη συνταξιοδότηση κ.λπ.
Η Π.Α., ένα όπλο καθαρά τεχνικό, στηρίζει τη λειτουργία
της στο τρίπτυχο Αεροπλάνο - Πιλότος - Τεχνικός.
Αναμφίβολα, η αποστολή και το έργο του πιλότου είναι
άκρως επικίνδυνα, αυτό αποδεικνύεται από τον υψηλό
δείκτη θανατηφόρων ατυχημάτων των πιλότων κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος. Μετά τους πιλότους,
αναμφισβήτητα, το πλέον επικίνδυνο έργο, το εκτελούν
οι Τεχνικοί. Άλλωστε, αυτοί μετά τους πιλότους, έχουν
δεκάδες θύματα, πεσόντες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, πολλές φορές συμμετέχουν στην πτήση
(ιπτάμενοι μηχανικοί, δοκιμαστικές πτήσεις, διασώστες,
ως ιπτάμενοι Γ’ κατηγ.).
- Εργάζονται και συντηρούν τα RADAR με τις τεράστιες
εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θέτουν
σε κίνδυνο την υγεία τους, που αποδεικνύεται από
τους πρόωρους θανάτους των εργαζομένων σε αυτά.
- Ασχολούνται με τα επικίνδυνα (ραδιενεργά) καύσιμα
και λιπαντικά των αφών και μέσων. Η υδραζίνη, καύσιμο
των αφών F-16, είναι ραδιενεργό ειδικού χειρισμού.
- Συντηρούν στα υπόστεγα και επιθεωρούν στις
πίστες, τα αφη με απίστευτα επικίνδυνες επικίνδυνες και
δύσκολες συνθήκες εργασίας.
- Συντηρούν τις πολύπλοκες πολεμικές μηχανές, τα
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που αποφοιτούν από τις παραγωγικές σχολές που ιδρύθηκαν το 1949, λόγω επιτακτικών αναγκών, λειτουργούν
για 65 χρόνια και αυτές είναι οι Σ.Μ.Α. και η Σ.Τ.Υ.Α..
Η αρμονική λειτουργία αυτών των Σχολών, επιβάλλεται
και είναι η εγγύηση του δύσκολου έργου της Π.Α.
Τέλος, όσοι υπηρετήσαμε σε μοίρες πολεμικών αφών
αφη και τα υψηλής τεχνολογίας
και ζήσαμε κοντά στους ιπτάμεRADAR και ηλεκτρονικές συσκευές
νους, οι σχέσεις μας ήταν αδελγια τη συντήρηση των οποίων απαιΤο έργο των τεχνικών είναι
φικές. Ένας βετεράνος σήμερα,
τούνται τεχνικές γνώσεις υψηλού
επικίνδυνο, υψηλής ευθύνης
θυμάται τα δάκρυα που έχυσε για
επιπέδου.
και απαιτεί ειδικές γνώσεις.
το χαμό πιλότων. Αυτό μπορεί να
- Αποδεσμεύουν με την υπογραφή
το αντιληφθεί μόνο ένας υπόλογος
τους, την πτήση ενός πανάκριβου
ενός αφους, που έχει κάνει την
αφους και εγγυώνται για τη ζωή
προ πτήση επιθεώρηση στο αφος, το έχει αποδεσμεύσει
του πιλότου.
για πτήση με την υπογραφή του, έχει πάρει την
- Εκτελούν παραγωγικό έργο μεγάλης αξίας, έναντι
υπογραφή αποδοχής του πιλότου και αναμένει με πεπινακίου φακής, με τεράστια οφέλη του ελληνικού δηρισσή αγωνία, στην πίστα την επιστροφή του για να
μοσίου.
του παραδώσει ο πιλότος με την υπογραφή του και τις
- Πήραν την Π.Α. από την νηπιακή ηλικία των ελικοπαρατηρήσεις του, το αφος.
φόρων και την έφτασαν στα αφη τετάρτης γενιάς, ανΗ συντήρηση ενός αφους αξίας 80 εκατ. δολαρίων
ταποκρινόμενοι πλήρως, στη σύγχρονη τεχνολογία.
είναι υπεύθυνη θέση και το έργο των τεχνικών είναι
Το αναμφισβήτητα τεράστιο και σημαντικό έργο της
επικίνδυνο, είναι υψηλής ευθύνης και απαιτεί ειδικές
Π.Α., πραγματοποιείται από τους τεχνικούς. Όταν λέμε
γνώσεις...
τεχνικούς, αναφερόμαστε κυρίως στα στελέχη της Π.Α.
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Σύγχρονοι Δωσίλογοι...
«Δεν είναι δική μου γνώμη,
αλλά γνωμικό των σοφών,
πως δεν υπάρχει
τίποτα δυνατότερο
από την ανάγκη»...

Του
Γρηγ. Δ. Νούσια
Αντιπτεράρχου ε.α.

Α

υτά από τον τραγικό ποιητή Ευριπίδη, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, γεννήθηκε την ημέρα της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στην οποία ο πρεσβύτερος Αισχύλος έλαβε μέρος ως πρόμαχος, και ο δεκαπενταετής
τότε Σοφοκλής συμμετείχε στα επινίκια. Κατά τον Αριστοτέλη, ανάγκη είναι «το μη ενδέχεσθαι άλλως», ήτοι
το αναπόφευκτον, το αναπόδραστον. Και κατ’ άλλην
διατύπωση, «ανάγκη λέγομεν την έξωθεν αρχήν, ή
εμποδίζουσαν ή κινούσαν». Κλείνουμε την παρένθεση
με τη γνωστή αποστροφή «ανάγκα δ’ ουδέ θεοί μάχονται».
Η «ανάγκη», σε κάθε νοητική διεργασία για τη λήψη
αποφάσεων, είναι παρούσα. Και όταν αυτές μετουσιώνονται σε πράξεις, τα αποτελέσματά τους μπορεί
να έχουν είτε θετικό, είτε αρνητικό πρόσημο. Και οι
αποφάσεις των πολιτικών και στρατιωτικών, σε
κρίσιμες στιγμές, μπορεί να έχουν τραγικές συνέπειες για τη Χώρα, για το έθνος. Δεν λέμε κάτι
σπουδαίο. «Ο αποφασίζων εν πολέμω είναι εις
θέσιν όλως εξαιρετικήν και διάφορον άλλης περιστάσεως, η δε ηθική κατάστασις των μαχητών και
οι διαθέσεις της κοινής γνώμης, αποτελούν τον
ακρογωνιαίο λίθο της απόφασης», λέγει ο στρατηγός
Δούσμανης.
Η Ιστορία γέμει παραδειγμάτων. Θα υπογραμμίσομε όμως, ότι σε αποφάσεις και πράξεις, με ύψιστο
εθνικό περιεχόμενο, κατά κανόνα, η αλήθεια των πραγματικών περιστατικών θυσιάζεται στο βωμό των σκοπιμοτήτων και της στείρας κομματικής αντιπαράθεσης.
Οι σύγχρονοι δε «διαμορφωτές της κοινής γνώμης»,
τρομάρα τους, για να φέρουν εις πέρας την «ανατεθείσα
αποστολή», ή για να διασκεδάσουν τις καιροσκοπικές
τους ανησυχίες, ομοιώνουν τα τρέχοντα πολιτικά δρώμενα με τραγικές, για τη χώρα και το έθνος, περιστάσεις
παρελθόντος χρόνου. Από τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μετερίζια τους, με την αλαζονεία και την
οίηση που τους προσδίδει το μικρόφωνο, και ως
κύμβαλα αλαλάζοντα, επιδαψιλεύουν τη σημερινή κυβέρνηση, με δωσιλογισμό. Λόγω μνημονίου. Και, εν
τη ρύμη του λόγου τους(!), προβάλλουν τους σημερινούς κυβερνώντες πάνω στις τραγικές φιγούρες των
υπευθύνων της Μικρασιατικής καταστροφής, και τους
κατοχικούς πρωθυπουργούς. Μιλάνε, λοιπόν, για «σύγχρονους δωσίλογους»!
Πράγματι, ο «δωσίλογος» έγινε εθνικό και πολιτικό
σύνθημα, με ολότελα εξειδικευμένη έννοια, σε δύο
περιόδους, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του
1922 και κατά την τριπλή κατοχή, του1941-44. Τον
όρο τον πρωτο-μεταχειρίστηκε ο βουλευτής Δ. Λεονάρδος μιλώντας στις 29 Νοεμβρίου 1924 στην Δ΄
Εθνοσυνέλευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση, ότι
τάχα δεν προχωρούσε στην εκκαθάριση του στρατού
από τους «δωσίλογους», εννοώντας τους αξιωματικούς
που βαρύνονταν για την τραγωδία των Ελλήνων, στο
λίκνο της ελληνικής φιλοσοφίας, την Ιωνία. Βεβαίως,
η δίκη και η εκτέλεση των «Έξι» είχε προηγηθεί, καθώς
και η αμνηστεία του 1923 για τους λοιπούς πολιτικούς
υπεύθυνους. Τελικά ουδείς άλλος καταδικάστηκε.
Στη δεύτερη περίπτωση έχομε την υπ’ αρ. 1 συντακτική πράξη της 3ης Νοε. 1944, από τα πρώτα απελευθερωτικά νομοθετήματα, «περί επιβολής ποινικών κυρώσεων κατά των συνεργασθέντων μετά του εχθρού».
Προϋποθέσεις για την καταδίκη ήταν η εκ προθέσεως
προδοτική συνεργασία με τον εχθρό, από την οποία
να προέκυψε ωφέλεια για τον ίδιον ή ζημιά στον εθνικό-συμμαχικό αγώνα. Εκτός δε από τις ποινές της
ειρκτής και του θανάτου, το νομοθέτημα προέβλεπε
και την ειδική ποινή της «Εθνικής Αναξιότητας». Ο όρος
πάντως του «δωσίλογου» δεν αναφέρετο.

Διερωτώμεθα, επρόδωσαν συνειδητά την πατρίδα
οι κατηγορηθέντες και καταδικασθέντες, με συνοπτικές
διαδικασίες, από τα στρατοδικεία της εποχής; Ποιά
«ανάγκη» κατηύθηνε τις αποφάσεις τους και τις πράξεις
τους, για τις οποίες επλήρωσαν με τη ζωή τους ή με
πολυετή ειρκτή; Ποια «ανάγκη» υπαγόρευσε τις καταδίκες; Πάντως, και οι δύο περιπτώσεις έχουν ως πεμπτουσία «τη συνέχιση ή μη του αγώνα». Και στις δύο
περιπτώσεις, το καταβαραθρωμένο ηθικό του στρατεύματος και η σμπαραλιασμένη ψυχολογία της κοινής
γνώμης, είναι κοινός τόπος. Χάνονται ελληνόπουλα.

Οι σύγχρονοι «διαμορφωτές
της κοινής γνώμης» ομοιώνουν
τα τρέχοντα πολιτικά δρώμενα
με τραγικές, για τη χώρα και το έθνος,
περιστάσεις παρελθόντος χρόνου.
Μανάδες θρηνούν και συνάμα στέλνουν στο μέτωπο
το δεύτερο και το τρίτο παιδί τους. Πόσο ν΄ αντέξουν;
Στρατιώτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τρία
και τέσσερα χρόνια. Πόσο ν’ αντέξουν; Έπεσαν υπέρ
πατρίδος, αναγράφεται στις μαρμάρινες στήλες, και
του τελευταίου χωριού. Πώς να μη δακρύσεις!
Στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, η μαχόμενη, για τρία
σχεδόν χρόνια, Στρατιά επεχείρησε κάτι που προφανώς
ήταν εκτός του φακέλλου των ορίων της. Πορεία προς
την Άγκυρα. Ίσως, αυτό να ήταν και εκτός κανόνων
Διεθνούς Δικαίου. Το βέβαιο είναι, ότι το εγχείρημα
αυτό ξέφευγε πολύ από τον αρχικό αντικειμενικό
σκοπό, την αρχική αποστολή. Και η αποστολή της
Μονάδος συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο της απόφασης.
Αυτόν τον αρχικό ΑΝΣΚ, καθ’ ότι δεν απεικονίζετο σε
κανένα γραπτό συμμαχικό κείμενο, εγνώριζε μόνον ο
Βενιζέλος. Αυτός έλαβε, στα πλαίσια της Διασκέψεως
των Σεβρών, την εθνικά πολυπόθητη «εντολή» να
σπεύσει να καταλάβει τη Σμύρνη και την ευρύτερη ενδοχώρα για να προστατεύσει τον ελληνισμό της Ιωνίας
από το λεπίδι της εθνοκάθαρσης του Κεμάλ. Είχε προηγηθεί η σφαγή των Αρμενίων.
Με ποιες προϋποθέσεις και με ποια εχέγγυα, από
συμμαχικής απόψεως, διαπεραιωθήκαμε στην απέναντι
ακτή, μόνον ο τότε πρωθυπουργός εγνώριζε. Και
αυτός στις κρίσιμες στιγμές δεν ήταν εκεί. Μη αντέχοντας
τις αιτιάσεις της κοινής γνώμης προκήρυξε εκλογές. Η
«ανάγκη» παρούσα ! Αυτές οι εκλογές του 1920,
μπορούν να θεωρηθούν η βασική αιτία και η απαρχή
της συντριβής. «Δεν αλλάζομε άλογα στη μέση του
ποταμού», σύμφωνα με μια κινέζικη παροιμία. Μια
συντριβή που χρεώθηκε ο Γούναρης, ο πολιτικός που
τον διαδέχτηκε στην πρωθυπουργία. Η εκτέλεση, κι
εδώ η «ανάγκη»παρούσα, του ιδίου, τεσσάρων υπουργών του και του αρχιστρατήγου, τρείς μόνον μήνες
μετά την καταστροφή, έστρωσε ανατολίτικο χαλί στην
πολιτική αστάθεια και τα διαδοχικά πραξικοπήματα.
Πάντως, για να κλείσομε την ενότητα, πρέπει να υπενθυμίσομε, ότι ο Άρειος Πάγος μετά από ογδόντα οκτώ
χρόνια αθώωσε τους καταδικασθέντες. Η αναψιλάφηση
της δίκης στηρίχθηκε σε επιστολή του Βενιζέλου προς
τον αρχηγό των Λαϊκών, Παναγή Τσαλδάρη, 3 Φεβ.
1929. «Δύναμαι να διαβεβαιώσω υμάς με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδείς των πολιτικών αρ-

χηγών της δημοκρατικής παρατάξεως θεωρεί, ότι οι
ηγέται της πολιτικής ήτις ηκολουθήθη μετά το 1920,
διέπραξαν προδοσίας κατά της πατρίδος, ή ότι εν
γνώσει οδήγησαν τον τόπο στην Μικρασιατική Καταστροφή». Το κακό όμως είχε γίνει. Η επαναστατική κυβέρνηση του Ν. Πλαστήρα αποφάσισε και εκτέλεσε,
έχοντας ως οίακα την έξωθεν κινούσα αρχήν, δηλαδή
την «ανάγκη» της στιγμής.
Οι δίκες των δωσιλόγων της κατοχής, έγιναν και
αυτές χωρίς καθυστέρηση.
Το πρώτο νομοθέτημα αντικαταστάθηκε με πολύ
αυστηρότερο νόμο της κυβερνήσεως Ν. Πλαστήρα
(τυχαίο;), 23 Ιαν. 1945, που καθόριζε, ότι «μόνη... η
ανάληψις της κυβερνήσεως αποτελεί τυπικόν αδίκημα
χωρίς ουδεμία ν’ απαιτείται απόδειξις δόλου». Εδώ, να
πούμε παρενθετικά, ότι με τον εν λόγω νόμο καταδικάσθηκε σε επταετή κάθειρξη και ο Σμήναρχος Δ.
Μίχος, αρχηγός του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου.
Η δίκη των πρωθυπουργών της κατοχής άρχισε στις
21 Φεβ. 1945. Το κατηγορητήριο... εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, διασπορά ηττοπάθειας στον ελληνικό λαό και συνεργασία με τον κατακτητή. Κατηγορίες που συνιστούσαν εθνική αναξιότητα. Η
απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου εκδόθηκε στις
31 Μαΐου.
Ο πρώτος, Αντιστράτηγος Γ. Τσολάκογλου, καταδικάσθηκε σε θάνατο. Η ποινή του μετατράπηκε
σε ισόβια. Πέθανε στη φυλακή τον επόμενο χρόνο.
Είχε μείνει στην πρωθυπουργία από 30 Απρ. 1941
έως 2 Δεκ. 1942, οπότε και υπέβαλε την παραίτησή
του.
Τον διαδέχθηκε, για τέσσερις μήνες, ο Κ. Λογοθετόπουλος. Σπουδαγμένος στο Μόναχο, ήταν μορφή στο
χώρο της ιατρικής. Είχε υπηρετήσει ως χειρουργός ιατρός στον ελληνικό στρατό στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Α’ΠΠ, επιστρατευθείς εκ νέου το 1922.
Καταδικάστηκε ερήμην (είχε διαφύγει στη Γερμανία)
σε ισόβια κάθειρξη.
Ο τρίτος κατοχικός πρωθυπουργός ήταν ο Ι. Ράλλης,
δικηγόρος και αυτός με σπουδές στη Γερμανία. Μακεδονομάχος, συνεργάτης του Παύλου Μελά. Οργάνωσε
τα Τάγματα Ασφαλείας... «για την προστασία της ελληνικής υπαίθρου από τους ΕΑΜοκομμουνιστάς». Καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά.
Από τους τρείς Πρωθυπουργούς της «ναζιστικής
ελληνικής πολιτείας», η περίπτωση του Τσολάκογλου
είναι ξεχωριστή. Συμμετείχε στις κυριότερες μάχες
των Βαλκανικών Πολέμων, του Α’ ΠΠ, στην εκστρατεία
της Ουκρανίας και ήταν παρών στις επιχειρήσεις της
Μ. Ασίας (δέος). Κατά την επίθεση της Ιταλίας και την
εισβολή της Γερμανίας ήταν Διοικητής του Γ’ Σώματος
Στρατού. Υπέγραψε, στο Βοτονόσι της Ηπείρου, στις
20 Απρ. 1941, πρωτόκολλο ανακωχής με τον κατακτητή.
Ο Παπάγος βέβαια, από τα σαλόνια των Αθηνών, και
κραδαίνοντας τη στραταρχική ράβδο, διέταξε την αντικατάστασή του και «αγώνα μέχρι εσχάτου ορίου
δυνατοτήτων».
Kαμμία δυνατότητα. Οι Γερμανοί είχαν φθάσει στη
Θεσσαλονίκη. Και την επομένη, «υπό το κράτος βίας»,
υπέγραψε την άνευ όρων παράδοση. Αργότερα θα
γράψει , «ευρέθην αντιμέτωπος ιστορικού διλήμματος,
ή ν’ αφήσω να συνεχιστεί ο αγών και να γίνει ολοκαύτωμα, ή υπείκων στις παρακλήσεις όλων των ηγητόρων
του στρατού ν’ αναναλάβω την πρωτοβουλία της συνθηκολογήσεως». Η εμποδίζουσα ανάγκη, παρούσα!
Παρούσα και η συναισθηματική φόρτιση της κοινής
γνώμης. Ναι, στην εξίσωση και τα κομματικά πάθη. Θα
επιτρέψουν μια δίκαιη δίκη; Αβέβαιο!
Το βέβαιο είναι, ότι θέματα που σχετίζονται με εθνική
κυριαρχία θα αποτελούν πάντα ευχάριστο άθυρμα
στους επιπόλαιους και τυχοδιωκτικούς σχολιασμούς
των δημοσιογράφων, και πάντα θα δημιουργούν «σύγχρονους δωσίλογους».
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Τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ
Η

ιστορία της θρησκευτικής μειονότητας της Θράκης
αρχίζει ουσιαστικά στις 24 Ιουλίου 1923, με την
υπογραφή της «Συνθήκης της Λωζάνης» και τον καθορισμό
των ελληνοτουρκικών συνόρων κατά μήκος του ποταμού
Έβρου. Η «Συνθήκη της Λωζάνης» μέχρι και σήμερα
εξακολουθεί να καθορίζει τις υποχρεώσεις της Ελληνικής
Πολιτείας έναντι της μουσουλμανικής μειονότητας της
ελληνικής Θράκης, καθώς και του τουρκικού κράτους έναντι
της εν Τουρκία (συρρικνωμένης πλέον) ελληνικής μειονότητας,
η οποία, εν αντιθέσει με την εδώ μουσουλμανική, είναι
εθνική. Η εν λόγω Συνθήκη όρισε την υποχρεωτική ανταλλαγή
πληθυσμών με εξαίρεση:
Α) τον αμιγώς ελληνικό πληθυσμό των νήσων Ίμβρου και
Τενέδου, για τον οποίο και όρισε καθεστώς αυτοδιοίκησης,
το οποίο δεν τηρήθηκε ποτέ
Β) των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης Γ) των
μουσουλμάνων της Θράκης ανεξαρτήτως προέλευσης.
Στην πρώτη μετά την Συνθήκη πληθυσμιακή απογραφή
της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελληνική Θράκη,
που διενεργήθηκε στις 30 Μαρτίου 1924 από την τότε
διασυμμαχική αγγλογαλλική προσωρινή κυβέρνηση της
περιφέρειας, ο μουσουλμανικός πληθυσμός ανερχόταν σε
86.793. Έκτοτε, η αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού
στην Θράκη υπήρξε αλματώδης. Τις ημέρες της υπογραφής
της «Συνθήκη της Λωζάνης», οι Έλληνες που παρέμειναν σε
τουρκικό έδαφος, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, ξεπερνούσαν
τις 280.000. Μόλις 10 χρόνια αργότερα, ο πληθυσμός
ελαττώθηκε κατά το ήμισυ. Σήμερα, από όλον αυτόν τον
πληθυσμό έχουν απομείνει στην Τουρκία περίπου 2.500
Έλληνες. Αντιθέτως, ο σημερινός πληθυσμός της
μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελληνική Θράκη ανέρχεται
σε 140.000. Το γεγονός αυτό της ραγδαίας αύξησής της
υποδηλώνει και το κλίμα ελευθερίας στο οποίο ζει.
Παρόλα αυτά, η Τουρκία από το 1951 προσπαθεί να
αντιστρέψει την αλήθεια και να παραπληροφορήσει την
διεθνή κοινή γνώμη, γυρίζοντας την πλάτη στην ίδια την
πραγματικότητα, η οποία αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο
την εντυπωσιακή αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού,
την κατοχύρωση των πολιτικών και ατομικών του δικαιωμάτων,
την προστασία της θρησκευτικής του λατρείας, την απόλυτη
ελευθεροτυπία και γενικώς την εφαρμογή όλων των κυρίων
αρχών που ισχύουν στις δυτικές δημοκρατικές αρχές.
Εδώ, οφείλω να σημειώσω τα εξής: Αν κάποιος δύσπιστος
πιστεύει πως η περιγραφή μου για την μειονοτική
πραγματικότητα δεν είναι ακριβής, τότε από την εμπειρία
και τα βιώματα που απέκτησα τα τελευταία χρόνια ζώντας
12 μήνες τον χρόνο από το 2004 έως το 2010 στο ορεινό
πομακικό χωριό του Μεγάλου Δερείου Έβρου, αλλά και
γενικότερα ως πολίτης της Θράκης, θα σημειώσω ότι οι
μουσουλμάνοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν όλων των
ειδών τις επιδοτήσεις της Ε.Ε., είναι ελεύθεροι να ντύνονται
όπως υπαγορεύει η ισλαμική θρησκεία τους, έχουν
μεγαλόπρεπα «τζαμί» (και πολλές φορές χωρίς την
απαιτούμενη οικοδομική άδεια) με πανύψηλους μιναρέδες
απ’ όπου 5 φορές την ημέρα ο ιμάμης καλεί για προσευχή
τους πιστούς από μεγάφωνα την στιγμή που στο σύνολο
της ελληνικής επικράτειας απαγορεύεται στις ορθόδοξες
εκκλησίες κάθε Κυριακή πρωί να χρησιμοποιούν μεγάφωνα
για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Επίσης, αυτή την
στιγμή στην Ελληνική Θράκη υπάρχουν 3 αναγνωρισμένες
μουφτείες που στηρίζονται οικονομικά από το Ελληνικό
Κράτος, οι οποίες έχουν και δικαστικές αρμοδιότητες, καθώς
στην Θράκη ισχύει για τους μουσουλμάνους ο ισλαμικός
νόμος της Σαρίας για το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο,
εν αντιθέσει με την Τουρκία.
Ταυτόχρονα, όμως, με την ανοχή του Ελληνικού Κράτους
και κυρίως των εισαγγελικών αρχών δρουν ανεξέλεγκτα
στην Ελληνική Θράκη, ως εγκάθετοι του Γενικού Τουρκικού
Προξενείου Κομοτηνής δύο παράνομοι μουφτήδες, ο Αχμέτ
Μετέ στην Ξάνθη και ο Ιμπραήμ Σερίφ στην Κομοτηνή, οι
οποίοι όπως είδατε και στο video που προβλήθηκε διεκδικούν
ανοιχτά την ανεξαρτητοποίηση της Ελληνικής Θράκης,
φωτογραφιζόμενοι, σε εκδηλώσεις αλυτρωτικών
τουρκόφρονων συλλόγων, τόσο στην Ευρώπη και στην
Τουρκία, όσο και στην Θράκη, με την σημαία της
αποκαλούμενης Ανεξάρτητης Δημοκρατίας της Δυτικής
Θράκης και το χειρότερο διορίζουν σε κάθε ελληνικό
μουσουλμανικό χωριό της Θράκης μας παράνομους ιμάμηδες
που εκτουρκίζουν μέσα στον ιερό χώρο των «τζαμί» τα
μικρά ελληνόπουλα της μειονότητας, παραδίδοντας
καθημερινά μαθήματα Κορανίου, στα οποία φροντίζουν να
διδάσκουν τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας και ανθελληνικά
ποιήματα μίσους όπως το «Σ’ αγαπώ γλυκιά μου Τουρκία».
Άλλοτε πάλι, οι ψευδοϊμάμηδες του Τουρκικού Προξενείου
Κομοτηνής, με την πρόφαση της διοργάνωσης θρησκευτικών
εορτών για παιδιά, όπως τα Χάτιμ, συγκεντρώνουν στην

Της
Δασκάλας
Χαράς Νικοπούλου
πατρίδα μας χιλιάδες Τούρκους από την γείτονα χώρα, για
να ακούσουν τα ελληνόπουλα της μειονότητας να απαγγέλουν
ποιήματα μίσους για τους Γκιαούρηδες και την Ελλάδα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, στην οποία ήμουν αυτόπτης
μάρτυς στο Μεγάλο Δέρειο του Έβρου, στις 19 Μαΐου 2006.
Την ημέρα εκείνη, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του
ποντιακού ελληνισμού, διοργανώθηκε στον χώρο του

σχολείου Χάτιμ και τα παιδιά φορώντας ειδικές ενδυμασίες,
έφεραν στα μπράτσα τους την μορφή του Μουσταφά Κεμάλ,
με την ανοχή πάντα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, το
οποίο παραχώρησε τον χώρο.
Τέλος, τα τελευταία χρόνια, το Τουρκικό Προξενείο έχει
ιδρύσει παράνομα τουρκικά νηπιαγωγεία στην Ελληνική
Θράκη, πάντα με την ανοχή της Ελληνικής Πολιτείας και την
μη παρέμβαση της αρμόδιας εισαγγελίας, καθώς η φοίτηση
στα νηπιαγωγεία της Ελλάδος είναι υποχρεωτική για την
εγγραφή στην Α’ Δημοτικού, βάσει του Ν. 3687/2008. Κατά
αυτόν τον τρόπο μεθοδεύουν τον εκτουρκισμό των
μουσουλμανοπαίδων ήδη από την τρυφερή ηλικία του
νηπιαγωγείου.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης
απολαμβάνουν ειδικά προνόμια έναντι των υπολοίπων
Χριστιανών πολιτών, καθώς το Ελληνικό Κράτος τούς
εξασφαλίζει δια νόμου ποσοστώσεις για την εισαγωγή τους
στα Α.Ε.Ι. και στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. στο δημόσιο, τα
παιδιά τους φοιτούν σε ειδικά δίγλωσσα μειονοτικά σχολεία,
στα οποία από το 1999 εφαρμόζεται το «πρόγραμμα
εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων» από τις κυρίες
Φραγκουδάκη και Δραγώνα. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει
μέχρι και σήμερα χρηματοδοτηθεί με αρκετά εκατομμύρια
ευρώ από την Ε.Ε.
Επίσης, οι μουσουλμάνοι της Θράκης έχουν εδώ και χρόνια
τίτλους για κάθε περιουσία που τούς ανήκει, έχουν δικαίωμα
οπλοφορίας ως κυνηγοί, δικαίωμα έκδοσης διπλώματος
αυτοκινήτου, παροχή επιδομάτων στις μητέρες, επιδοτούμενα
σεμινάρια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, δικαίωμα εκλέγειν
και εκλέγεσθαι, δικαίωμα εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές
και γενικά, παρόλο που το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής τούς
παρουσιάζει ως θύματα της Ελληνικής Πολιτείας, είναι φανερό
απ’ όλα τα παραπάνω πως η μουσουλμανική μειονότητα της
Θράκης απολαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα προνόμια και την
ισονομία που απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες.
Μάλιστα, όπως είδατε, σε κάποιες περιπτώσεις πολλά
περισσότερα (άτοκα δάνεια ως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
ειδικές ποσοστώσεις κλπ.)
Όσον αφορά το κομμάτι της ελευθεροτυπίας και της
ελεύθερης έκφρασης του λόγου και της σκέψης, δικαίωμα
που έχουν κατοχυρώσει οι μουσουλμάνοι της Θράκης, καθώς
εκδίδουν 4 μεγάλες σε κυκλοφορία μειονοτικές εφημερίδες:
Ζαγάλισα, Γκιουντέμ, Μπιρλίκ, Μιλλέτ, τα περιοδικά Αζινλίκτσα,
Ροντόπ Ρουζγκαρί, Μπατί Τράκυα, Τρακιανίν Σεσί, Σέτσεκ
κ.α., ενώ διατηρούν και τουρκόφωνους ραδιοφωνικούς
σταθμούς (π.χ. Τσινάρ FM και Ράδιο Σίτυ), θα αναφέρω την
χαρακτηριστική περίπτωση του μουσουλμάνου δημοσιογράφου
Ντεντέ Αμπντουλαχήμ. Σε δημόσιο χώρο αποκάλεσε τους
Έλληνες Χριστιανούς Γκιαούρηδες, αλλά και προδότες όσους
μουσουλμάνους ψηφίζουν Χριστιανούς. Στα γεγονότα δε που
συνέβησαν στο σχολείο, στο οποίο υπηρετούσα στο Μεγάλο
Δέρειο Έβρου, δημοσίευσε στο διαδίκτυο άρθρο σχετικά με
εμένα που αφ’ ενός αποκαλούσε το μειονοτικό σχολείο του
Δερείου «τουρκικό» και αφ’ ετέρου προέβαλε ως βασικό λόγο
απομάκρυνσής μου από το σχολείο το γεγονός ότι κάθε πρωί οι
μαθητές μου έφευγαν από το σπίτι τους με τουρκική συνείδηση
και το μεσημέρι επέστρεφαν με ελληνική, εξ αιτίας των
μαθημάτων που έκανα στα μικρά παιδιά.

Ακόμη, όμως, πιο τρανταχτό παράδειγμα της ασύδοτης
χρήσης της ελευθερίας λόγου και τύπου που απολαμβάνει
η μειονότητα είναι η πρόσφατη περίπτωση των
συκοφαντικών άρθρων που έγραψαν 3 μειονοτικές
εφημερίδες της Θράκης (Γκιουντέμ, Μπιρλίκ και Μιλλέτ)
πως δήθεν ανάγκασα τους μαθητές μου να ζωγραφίσουν
τον Αλλάχ και γι’ αυτό καλούσαν έμμεσα όλους τους
μουσουλμάνους να με συνετίσουν, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Παρόλο, λοιπόν, που αποδεικνύεται περίτρανα η προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης από την Ελλάδα, εν τούτοις κάποια
μερίδα της μειονότητας, οι γνωστοί-άγνωστοι, κάνοντας
κατάχρηση της ελευθερίας που τούς παρέχει η Ελληνική
Πολιτεία, επιδιώκει τον εκτουρκισμό των μουσουλμάνων
της Θράκης. Ο τρόπος απλός και ίδιος εδώ και χρόνια: Το
Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής καταπατά τα δικαιώματα
των Πομάκων και των Ρομά, οι οποίοι εξαναγκάζονται να
φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία, στα οποία εκτουρκίζονται. Κι
αυτό συμβαίνει επειδή το ίδιο το Ελληνικό Κράτος έχει
λειάνει το έδαφος από το παρελθόν. Χαρακτηριστικό είναι
το διάταγμα του 1954 από τον τότε διοικητή της Θράκης
συνταγματάρχη Φεσσόπουλο, ο οποίος, για λόγους που
επέβαλε ο νατοϊκός σχεδιασμός στην περιοχή, διέταξε επί
ποινή την μετονομασία της μειονότητας σε Τουρκική και την
αλλαγή των επιγραφών των σχολείων από μειονοτικά σε
τουρκικά. Επέβαλε μάλιστα και την τουρκική γλώσσα,
ιδρύοντας παράλληλα και 75 τουρκικά σχολεία. Η κατάσταση
αυτή εδραιώθηκε το 1968 με το χουντικό «Ελληνοτουρκικό
Μορφωτικό Πρωτόκολλο», το οποίο ισχύει απόλυτα μέχρι
και σήμερα και στο οποίο οριζόταν ως μητρική γλώσσα
διδασκαλίας μέσα στα μειονοτικά σχολεία μόνο η τουρκική,
γεγονός που συνετέλεσε στην σταδιακή γλωσσική, πνευματική
και πολιτιστική γενοκτονία των Ελλήνων Πομάκων και Ρομά.
Τί ειρωνικό όμως!! Κανένα Πολυτεχνείο, κανένα αριστερό
κόμμα μέχρι και σήμερα, ούτε καν η κυρία Δραγώνα που
φημίζεται για την δημοκρατική σκέψη της, ως υπεύθυνη του
ελληνόγλωσσου προγράμματος μουσουλμανοπαίδων δεν
έχει διαμαρτυρηθεί για την μέχρι και σήμερα ύπαρξη και
εφαρμογή ενός χουντικού Πρωτοκόλλου που καθορίζει την
παιδεία της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη.
Οι Πομάκοι, λοιπόν, δεν μπορούν να μελετήσουν στην
γλώσσα τους, δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε δημόσια
ελληνόφωνα σχολεία και δεν τολμούν να αναβιώσουν ήθη
και έθιμα των προγόνων τους. Όποιος Πομάκος ή Ρομά
τολμήσει δημοσίως να αυτοπροσδιοριστεί θα ζήσει απίστευτο
κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό από το Τουρκικό
Προξενείο Κομοτηνής και τα φερέφωνά του.
Το τραγικότερο, όμως, όλων είναι πως η ίδια η Ελλάδα με
την ανοχή και γενικότερα την αδιαφορία που δείχνει, επιτρέπει
τον εκτουρκισμό των Πομάκων και των Ρομά. Καθημερινά,
ανέχεται τις συνεχείς παρεμβάσεις του Τουρκικού Προξενείου
στις ορεινές κυρίως περιοχές, όπου ζουν οι Πομάκοι, με
συνέπεια μέχρι και σήμερα αρκετοί από τους επίσημους
φορείς των πομακικών κοινοτήτων να δηλώνουν Τούρκοι,
υπό το κράτος ανοιχτών απειλών. Χαρακτηριστική περίπτωση
απειλών Πομάκων είναι και η ακόλουθη: Πομάκοι γονείς
μαθήτριάς μου στο Μεγάλο Δέρειο, όταν τόλμησαν να
αποφασίσουν να στείλουν το παιδί τους μαζί με εμένα σε
εκδρομή και εκδήλωση για τους Πομάκους στην Αθήνα,
δάσκαλος του τουρκόγλωσσου προγράμματος του Μεγάλου
Δερείου και εγκάθετος του Τουρκικού Προξενείου τους
απείλησαν ανοιχτά.
Μέσα σε ένα τέτοιο, λοιπόν, κοινωνικό κλίμα, αναλύοντας
περαιτέρω την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας,
σημειώνουμε τα εξής: Το 1923 λειτουργούσαν στην Ελληνική
Θράκη 86 μουσουλμανικά δημοτικά σχολεία, στα οποία
διδασκόταν μόνο το Κοράνι στα Αραβικά. 70 χρόνια μετά από
86 τα μειονοτικά δημοτικά έγιναν 232 και ταυτοχρόνως
δημιουργήθηκαν 5 γυμνάσια, 2 λύκεια και 2 ιεροσπουδαστήρια.
Το πρόγραμμα σπουδών στα μειονοτικά δημοτικά είναι
χωρισμένο σε δύο μέρη: Στο τουρκόγλωσσο και στο
ελληνόγλωσσο. Στο τουρκόγλωσσο ανήκουν τα μαθήματα:
Τουρκικά, μαθηματικά, φυσική, θρησκευτικά, εικαστικά,
μουσική και γυμναστική, ενώ στο ελληνόγλωσσο: Ελληνικά,
ιστορία, γεωγραφία, αγωγή πολίτη, μελέτη περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω μαθήματα του ελληνόγλωσσου προγράμματος
διεξάγονται από ειδικά βιβλία του «προγράμματος εκπαίδευσης
μουσουλμανοπαίδων» Φραγκουδάκη-Δραγώνα, το οποίο
κάθε άλλο παρά καλλιεργεί ελληνική συνείδηση στα παιδιά
της μειονότητας. Χαρακτηριστικός είναι ο χάρτης που δίνεται
στους μαθητές με τους 3 μόνο νομούς της Θράκης σε
χρώμα πράσινο και τους άλλους ελληνικούς νομούς, αλλά
και τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία και Τουρκία σε χρώμα
κίτρινο€ σαν να είναι η Θράκη κάτι αυτόνομο. Με βάση το
ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων αυτών 61 ώρες ανήκουν
στο τουρκόγλωσσο πρόγραμμα και 56 στο ελληνόγλωσσο.
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Α ΡΘΡΑ

της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
Στις μεγάλες σχολικές μονάδες οι ώρες είναι 92 και μόλις 85
αντιστοίχως.
Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε ένα μειονοτικό
γυμνάσιο-λύκειο στην Ξάνθη κι ένα στην Κομοτηνή. Στην
Ξάνθη, οι καθηγητές που διδάσκουν είναι 18 συμβασιούχοι
μειονοτικοί εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι πανεπιστημίων της
Τουρκίας και μόλις 14 ελληνόφωνοι δημόσιοι λειτουργοί. Ως
προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του γυμνασίου έχουμε 133
ώρες στο τουρκόγλωσσο πρόγραμμα και μόλις 82 στο
ελληνόγλωσσο. Αντιστοίχως, στο μειονοτικό λύκειο Κομοτηνής,
το οποίο έχει το όνομα του Προέδρου της Τουρκικής
Δημοκρατίας του 1952, Τζελάλ Μπαγιάρ, διδάσκουν 19
Τούρκοι καθηγητές από την Τουρκία (μετακλητοί) και μόλις
17 Έλληνες. Και στην περίπτωση του λυκείου, οι ώρες του
τουρκόγλωσσου προγράμματος είναι περισσότερες από
αυτές του ελληνόγλωσσου. Ταυτοχρόνως, λειτουργούν 2
ιεροσπουδαστήρια (Κομοτηνή και Εχίνος), στα οποία το
ελληνικό κράτος χορηγεί υποτροφίες.
Οι δάσκαλοι, λοιπόν, του τουρκόγλωσσου προγράμματος
ήταν απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ., η οποία όμως καταργήθηκε
από εισήγηση της κυρίας Δραγώνα και πλέον όταν εξαντληθεί
η επετηρίδα των «επαθιτών» δασκάλων θα διδάσκουν στα
ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Θράκης Τούρκοι δάσκαλοι
από την Τουρκία, απ’ όπου προέρχονται και τα βιβλία του
τουρκόγλωσσου προγράμματος (δεν είναι λίγες οι φορές
που στα βιβλία μαθηματικών συναντούμε προβλήματα σε
τουρκικές λίρες).
Ερευνώντας στοιχεία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
πρέπει να σημειώσουμε ότι παλαιότερα μικρός αριθμός
μουσουλμάνων αποφοιτούσε από ελληνικά πανεπιστήμια,
επειδή προτιμούσαν τα τουρκικά. Αυτό συνέβαινε, αφ’ ενός
γιατί το Τουρκικό Προξενείο χρηματοδοτούσε τις σπουδές
τους και αφ’ ετέρου είναι φυσικό, όταν έχεις διδαχθεί
μαθήματα όπως η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά στην
τουρκική γλώσσα να είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχίσεις τις
πανεπιστημιακές σπουδές σου στην ίδια γλώσσα κι όχι να
αναγκαστείς να χάσεις χρόνο ξαναμαθαίνοντάς τα στα
ελληνικά. Γι’ αυτό τον λόγο τα παιδιά της μειονότητας
έφευγαν στην Τουρκία, όπου διασκορπίζονταν σε σχολές
όλης της επικράτειας, ώστε να αφομοιωθούν καλλίτερα,
ενισχύοντας σιγά σιγά ακόμα περισσότερο τους δεσμούς
και την επιρροή της Άγκυρας και πολλαπλασιάζοντας τις
διόδους ενσωμάτωσής τους στην τουρκική κοινωνία.
Συνέβαινε, όμως, μετά την αποφοίτησή τους από τα τουρκικά
πανεπιστήμια πολλοί μουσουλμανόπαιδες να σταδιοδρομούν
στην Τουρκία, συμπαρασύροντας και μειονοτικούς συγγενείς
τους από την Ελλάδα. Οι απώλεια των ατόμων αυτών από
την Ελληνική Θράκη δεν συνέφερε στην επεκτατική πολιτική
της Τουρκίας, η οποία τούς ήθελε και τούς θέλει όλους
μονίμους κατοίκους στην Θράκη μας. Γι’ αυτό και τα τελευταία
χρόνια κατέβαλε προσπάθειες με διάφορα μέσα να πείσει
τους μουσουλμάνους να φοιτούν στα δημόσια ελληνικά
πανεπιστήμια και να παραμένουν στην Θράκη.
Σε αυτή την επιδίωξη τούς διευκόλυνε και η ψήφιση από
το Ελληνικό Κοινοβούλιο του (ερχόμενου σε αντίθεση με το
Σύνταγμα των Ελλήνων) νόμου Παυλόπουλου για την
εισαγωγή των μουσουλμάνων της Θράκης στα Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. αλλά και στο δημόσιο. Με μόρια 8 και 10 μεγάλος
αριθμός μουσουλμάνων κατατάχτηκε στην Ιατρική, στο
Πολυτεχνείο και σε άλλες σχολές. Όλοι αυτοί οι νέοι
επιστήμονες εγκατεστημένοι στην Ελληνική Θράκη είναι
προσδεμένοι έμμεσα ή άμεσα στο άρμα της τουρκικής
πολιτικής, πάσχοντες οι περισσότεροι από προξενική φοβία.
Ταυτόχρονα, όμως, το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής
πριμοδοτεί κάθε μειονοτική οικογένεια που θα στείλει ως
φοιτητή το παιδί της στην Τουρκία, με την προϋπόθεση να
επιστρέψει στην Ελληνική Θράκη μετά την κτήση του πτυχίου,
έχοντας, όπως καταλαβαίνετε απόλυτα εκτουρκισμένη
συνείδηση.
Σε όλα αυτά το Ελληνικό Κράτος, απλός παρατηρητής,
παραχωρεί ασύδοτα δικαιώματα στους μειονοτικούς, οι
οποίοι ελεύθερα τις περισσότερες φορές τα καταχρώνται.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που το χρονικό διάστημα που οι
κεμαλιστές Τούρκοι είχαν δημιουργήσει προβλήματα στο
ισλαμικό κόμμα της Τουρκίας, ο Τούρκος βουλευτής του
ισλαμικού κόμματος της «Ευημερίας», Χαλίλ Τσελίκ, σε ομιλία
του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Γκιουναϊντίν δήλωνε:
«Στην Ελλάδα η μουσουλμανική μειονότητα απολαμβάνει
την ελευθερία της. Εμείς στην Τουρκία, παρόλο που είμαστε
πλειοψηφία δεν έχουμε τέτοια ελευθερία. Τελικά, μήπως
πρέπει να μεταναστεύσουμε στην Ελλάδα;»
Τα αποτελέσματα, λοιπόν, της ανυπαρξίας δημόσιων
ελληνόγλωσσων σχολείων στα πομακοχώρια και της στήριξης
του προγράμματος δίγλωσσης εκπαίδευσης στα μειονοτικά
σχολεία της Θράκης είναι τα ακόλουθα:
Α) Οι μειονοτικοί μαθητές δεν μιλούν ακόμα και σε μεγάλες
ηλικίες ελληνικά και δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τους
δασκάλους τους, ειδικά αν είναι Πομάκοι και Ρομά. Είναι συνήθης
η εικόνα που βιώνουμε ως δάσκαλοι μειονοτικών σχολείων του

μαθητή που τρέχει να σού πει ότι κάτι έγινε στο διάλλειμα,
γλώσσα την τουρκική ή την πομακική ή την ρομανί. Κι αυτό
αλλά σταματά αμήχανα μπροστά σου και λέει: «Αχ, πώς να πω
θα γίνει ΜΟΝΟ με την ίδρυση δημοσίων ελληνόγλωσσων
σχολείων και στα ορεινά πομακοχώρια της Θράκης, όπου
κυρία» ή η εικόνα της τάξης, όπου οι μαθητές απλά σε κοιτούν,
δεν συμμετέχουν, δεν έχουν απορίες, γιατί πολύ απλά δεν
διαμένει η πλειοψηφία των μουσουλμάνων.
καταλαβαίνουν την γλώσσα, είτε του τουρκόγλωσσου, είτε
Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα το εκάστοτε Υπουργείο
του ελληνόγλωσσου προγράμματος.
Παιδείας αρνείται την ίδρυση δημοσίων σχολείων, φοβούμενο
τις αντιδράσεις του Προξενείου και αγνοώντας μεγάλη μερίδα
Β) Για να κατανοήσει ο δάσκαλος του μειονοτικού σχολείου
κάποια πάγια λάθη των δίγλωσσων μαθητών πρέπει να
της μειονότητος που πλέον επιλέγει με οποιοδήποτε κόστος
να στείλει τα παιδιά της στα αμιγώς ελληνόγλωσσα σχολεία.
ξέρει κάποια στοιχειώδη γραμματική της μητρικής του
Β) Για όσο όμως το Ελληνικό Κράτος συνεχίζει να μας
γλώσσας, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να δικαιολογήσει
προτείνει μόνο το μοντέλο της δίγλωσσης μειονοτικής
και να διορθώσει συντακτικά κυρίως λάθη των μαθητών.
εκπαιδεύσεως, ίσως η κατάσταση βελτιωνόταν θεαματικά
Γ) Ακόμα, είναι κοινή διαπίστωση στο ελληνόγλωσσο
με τους ακόλουθους τρόπους:
πρόγραμμα πως τα παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν
Επιστημονική καταγραφή της γλώσσας των Πομάκων και
ρήματα στον σωστό χρόνο ή στην σωστή φωνή (ενεργητική,
των Ρομά, με βάση το ελληνικό αλφάβητο, καθώς αυτό
παθητική) κι έτσι όταν προσπαθούν να περιγράψουν κάτι
αποτελεί την βάση των αλφαβήτων όλων των γλωσσών.
δεν είναι κατανοητός από τον δάσκαλο ούτε ο χρόνος που
Κατά συνέπεια θα αναγνωριστούν αυτές οι δύο γλώσσες ως
συνέβησαν τα γεγονότα που εξιστορεί το παιδί, ούτε ποιοι
διδακτέες μειονοτικές γλώσσες μέσα στα σχολεία.
ήταν οι πρωταγωνιστές π.χ. «το Αμερική θα εφευρέθηκε
Διορισμός δασκάλων στα μειονοτικά σχολεία με τουλάχιστον
Κολόμβος». Αυτό είναι εύλογο, καθώς τα παιδιά δεν έχουν
πενταετή προϋπηρεσία, ώστε να έχουν διδακτική εμπειρία,
ελληνικά ακουστικά ερεθίσματα που θα τούς βοηθούσαν
τόσο στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας,
στην παραγωγή ελληνικού λόγου, καθώς μέσα στην διάρκεια
όσο και της διοικήσεως σχολικών μονάδων.
της ημέρας δεν ακούν και δεν μιλούν ελληνικά στα χωριά
Βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση των δασκάλων
που διαμένουν, αφού δεν υπάρχουν ελληνόφωνοι κάτοικοι.
στα μειονοτικά σχολεία η γραπτή εξέτασή τους σε θέματα
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω συμβαίνει και το εξής τραγικό:
μειονοτικής εκπαιδεύσεως, τρόπων διδασκαλίας σε δίγλωσσα
Παρόλο που ο νομοθέτης, προβλέποντας αυτή την κατάσταση
σχολεία, άρθρων σχετικών με την «Συνθήκη της Λωζάνης»
που περιγράψαμε παραπάνω, ορίζει με τον Ν. 2341/95 οι
και της υπουργικής αποφάσεως του 1978 «περί καθηκόντων
ελληνόγλωσσοι δάσκαλοι που διορίζονται στα μειονοτικά
του υποδιευθυντή στα μειονοτικά σχολεία».
χωριά να μένουν 12 μήνες τον χρόνο στην έδρα διδασκαλίας
4.Συγγραφή δίγλωσσων ελληνοπομακικών, ελληνοτουρκικών
τους για να περνούν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
και ελληνορομανί βιβλίων, που θα χρησιμοποιούνται ενιαία από
συνεχώς, εν τούτοις κανένας ελληνόγλωσσος δάσκαλος
το ελληνόφωνο και από το ετερόγλωσσο κύκλο μαθημάτων.
δεν εφαρμόζει τον νόμο αυτόν. Γι’ αυτό, λοιπόν, βασικός
Συγγραφή ειδικού βιβλίου ιστορίας με θέματα καταγωγής
παράγοντας στην εκμάθηση των ελληνικών είναι ο
και ιστορικών γεγονότων της μειονότητος (ποιοι είναι οι
ελληνόγλωσσος δάσκαλος να μένει μόνιμα στο πομακοχώρι
Πομάκοι, ποιοι οι τουρκογενείς και ποιοι οι Ρομά και ποια η
που διδάσκει. Έτσι, θα μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους
ιστορική τους παρουσία και εξέλιξη από την Αρχαία Ελλάδα
μαθητές του 24 ώρες το 24ωρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
έως σήμερα)
το χωριό του
Συγγραφή ελληνόγλωσσου βιβλίου θρησκευτικών, έτσι
Μεγάλου Δερείου, στο οποίο δίδασκα και ζούσα μόνιμα.
ώστε να μην συνδέει ο μαθητής τον μουσουλμανισμό μα
Πολλές φορές με τους μαθητές μου πηγαίναμε τα απογεύματα
την τουρκική γλώσσα.
για ποδήλατο ή ψάρεμα στο ποτάμι, καλλιεργούσαμε τους
Δημιουργία
δίγλωσσου
κήπους, μαζεύαμε μανιτάρια
πεντατάξιου
δημοτικού
στο δάσος και τραγουδούσαμε
Οι ψευδοϊμάμηδες του Τουρκικού
σχολείου και καθιέρωση μίας
στην χορωδία που είχαμε
προπαρασκευαστικής τάξεως
συγκροτήσει. Έτσι, δινόταν η
Προξενείου Κομοτηνής,
(πρώην ΣΤ’ Τάξη), όπου όλα τα
ευκαιρία στα πομακόπουλα
συγκεντρώνουν στην πατρίδα μας
μαθήματα θα γίνονται στα
να μιλήσουν και μετά το
χιλιάδες Τούρκους από την γείτονα
ελληνικά, ώστε οι μαθητές να
σχολείο
Ελληνικά
με
χώρα, για να ακούσουν τα
έχουν ομαλή μετάβαση στο
βιωματική προσέγγιση.
ελληνόπουλα της μειονότητας να
ελληνόφωνο γυμνάσιο.
Δ) Επιπλέον, οι γυναίκες
Επιλογή ειδικών σχολικών
μουσουλμάνες κυρίως των
απαγγέλουν ποιήματα μίσους για
συμβούλων που θα καθοδηγούν
ορεινών πομακικών χωριών
την Ελλάδα.
παράλληλα τους δασκάλους
δεν γνωρίζουν ούτε λέξη
και των δύο προγραμμάτων,
ελληνική, δεν μπορούν να
καθώς αυτή την στιγμή οι
συνεννοηθούν με τους
δάσκαλοι του τουρκόγλωσσου προγράμματος δρουν
ιατρούς των νοσοκομείων, σπάνια σπουδάζουν και είναι
ανεξέλεγκτα.
καταδικασμένες σε κοινωνική απομόνωση που ευνοείται
9.Καθιέρωση πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών σε
από τον συντηρητικό χαρακτήρα της ισλαμικής θρησκείας.
πόλεις της Ελλάδος και της Ευρώπης και αδερφοποιήσεως
Ε) Τέλος, έχει αποδειχθεί στην πράξη, μετά από χρόνια
των μειονοτικών σχολείων με τα σχολεία της υπόλοιπης
εφαρμογής του αποτυχημένου «προγράμματος εκπαίδευσης
ελληνικής επικρατείας.
μουσουλμανοπαίδων», το οποίο κατήγγειλε για την αποτυχία
Καθιέρωση της παρελάσεως σε εθνικές επετείους, γιατί
του η ίδια η ΕΛΜΕ Ροδόπης, πως είναι απόλυτα
κυρίως ο δάσκαλος είναι φορέας διαμορφώσεως εθνικής
αντιεκπαιδευτικό να διδάσκονται μαθητές δημοτικού 4
συνειδήσεως (Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Συντάγματος
διαφορετικές γλώσσες (τουρκικά, ελληνικά, αγγλικά και
των Ελλήνων)
αραβικά για το Κοράνι) και ακόμα χειρότερα όταν οι μαθητές
Σωστή η κατάργηση της Ε.Π.Α.Θ. το 2010, αλλά λανθασμένη
είναι Πομάκοι ή Ρομά να μην καταλαβαίνουν καμμία από τις
η αντικατάσταση των μειονοτικών δασκάλων όταν η επετηρίδα
γλώσσες αυτές.
τους εξαντληθεί από δασκάλους προερχομένους από την
Τουρκία. Προτείνουμε λοιπόν την υποχρεωτική φοίτηση των
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
μειονοτικών δασκάλων στα Π.Τ.Δ.Ε. της χώρας, όπου θα
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
μπορούν να επιλέγουν στο τρίτο και τέταρτο έτος φοιτήσεως
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
μαθήματα διδακτικής των μειονοτικών γλωσσών.
Δημιουργία θερινών κρατικών κατασκηνώσεων σε διάφορα
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ
μέρη
της Ελλάδος για παιδιά μουσουλμάνων και χριστιανών.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μουσουλμανόπαιδες της Θράκης
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ
θα ζήσουν με τα χριστιανόπουλα της υπόλοιπης Ελλάδος,
ΓΙΑ ΑΛΛΟΤΡΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
θα παίξουν και θα απολαύσουν τις ομορφιές της ελληνικής
φύσεως. Έτσι, θα σταματήσει αυτός ο μύθος που καλλιεργείται
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, αν ως ελληνικό κράτος
στα παιδιά της μειονότητος πως «ο χριστιανός είναι εχθρός».
με στρατηγική πυγμή θέλουμε να προασπίσουμε την απόλυτη
Δημιουργία τμημάτων εκμαθήσεως ελληνικής γλώσσας
ελευθερία της εκπαιδεύσεως των μουσουλμανοπαίδων της
και ιστορίας για γονείς της μειονότητος.
Ελληνικής Θράκης, προστατεύοντάς τα από το πνευματικό
Πάνω απ’ όλα για να συμβούν όλα τα παραπάνω είναι
παιδομάζωμα που συντελείται μέσα από το Γενικό Τουρκικό
αναγκαίο να περιφρουρηθεί η «Συνθήκη της Λωζάνης» και να
Προξενείο Κομοτηνής, θα ήταν συνετό να υιοθετηθούν οι
σταματήσει η καταστρατήγησή της, ιδιαιτέρως από την
ακόλουθες προτάσεις εκμαθήσεως της ελληνικής γλώσσας:
γείτονα χώρα. Η προκλητική ανοχή και ο νεοραγιαδισμός
Α) Εφ’ όσον οι ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ της Θράκης επιλέγουν
του ελληνικού κράτος απέναντι στην γενιτσαροποίηση των
ελεύθερα να ζουν στην Ελλάδα, για να είναι, όπως επιβάλλει
ελληνόπουλων της μειονότητος από το Τουρκικό Προξενείο
η «Συνθήκη της Λωζάνης», μόνο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
Κομοτηνής, είτε από έλλειψη πυγμής, είτε για λόγους
και όχι κοινωνικά περιθωριοποιημένη ομάδα, όπως συμφέρει
ψηφοθηρίας, δεν μπορεί να συνεχιστεί εφ’ όσον κανένας
τις δυνάμεις που μεθοδεύουν την ομογενοποίηση της, οι
Έλληνας δεν θέλει την «κυπροποίηση» της Θράκης και την
μουσουλμανόπαιδες πρέπει να διδάσκονται όλα τα μαθήματα
«θρακοποίηση» της υπόλοιπης Ελλάδος.
μόνο στα ελληνικά και να μπορούν να επιλέξουν ως δεύτερη
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παραρτηματα
Θεσσαλονίκη

Χανιά

Εκδηλώσεις - Εορτές - Τελετές - Εκδρομές

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
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 Μακεδονικού Αγώνα.
24-10.14. Στην Επέτειο ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών.
26-10-14. Στην Πανηγυρική Δοξολογία για την εορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και τις ιστορικές επετείους της Απελευθέρωσης της Θεσ/νίκης και της 28ης Οκτωβρίου.
27-10-14. Στην τελετή ορκωμοσίας των Νέων Αξ/κών Υγειονομικού Οικονομικού και Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων.
28-10-14. Στην κατάθεση Στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια.

Ηράκλειο

Δραστηριότητες
1. Στις 18 Σεπ. 2014, τρία (3) μέλη του παραρτήματος μας, Σμχος
ε.α. Κων. Βακωνάκης Αντιπρόεδρος, Σμχος ε.α. Γεωρ. Γιακουμάκης
Μέλος, Σγος ε.α. Κεκερίδης Ηλίας Ταμίας, παρευρέθησαν ως επίσημοι προσκεκλημένοι στην Παράδοση - Παραλαβή Δκσης στο 3ο ΚΕΠ
ΖΗΡΟΣ.
2. Στις 28 Οκτ. 2014, το Παράρτημά μας εκπροσωπήθηκε στην τελετή κατάθεσης στεφάνων στον Άγνωστο Στρατιώτη Πόλεως Ηρακλείου, από τον Πρόεδρο Σμχο ε.α. Εμμ. Φρουδάκη.
3. Στις 07 Νοε. 2014, τελέσαμε Επιμνημόσυνο Δέηση στον Υπσγό
(Ι) Γεώργιο Τσαγκουρνή, που σκοτώθηκε στις 23 Ιουλ. 1982 στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά των νήσων Καράβια του Μυρτώου Πελάγους, συνεπεία πτώσεως του Α/Φ Α-7Η της 115 ΠΜ κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας. Πολλοί συνάδελφοί μας μέλη, καθώς οι Δκτές της 126 και 133 ΣΜ με Αντιπροσωπείες Αξκών των δύο
Μονάδων, απότισαν ελάχιστο φόρο τιμής έμπροσθεν της προτομής
του ήρωα Υπσγού στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Αλικαρνασσού, Ηρακλείου Κρήτης.
4. Στις 08 Νοε. 2014, εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της Πολεμικής Αεροπορίας, το Παράρτημά μας εκπροσωπήθηκε στις επίσημες εκδηλώσεις στην 133 ΣΜ, από τον Πρόεδρό μας Σμχο ε.α. Εμμ.
Φρουδάκη και στην 126 ΣΜ, από τον Αντιπρόεδρο Σμχο ε.α. Κων. Βακωνάκη, που επιπλέον κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων της
Μονάδας.
5. Στις 11 Νοε. 2014, ημέρα εορτής του Αγίου Μηνά, Πολιούχου
της Πόλεως Ηρακλείου, έγινε αεροπορική επίδειξη από την ομάδα
ΖΕΥΣ της 115 ΠΜ, μεμονωμένου Α/Φ DEMO F-16 BLK 52, με κυβερνήτη τον Σγο (Ι) Ανδρουλάκη Γεώργιο. Σύμφωνα με επίσημης εκτιμήσεις της Αστυνομίας, 25.000 Ηρακλειώτες όλων των ηλικιών, παρατεταγμένους σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου, συγκινήθηκαν και απόλαυσαν την αεροπορική επίδειξη που
είχε οργανωθεί από την Περιφέρεια Κρήτης, με την βοήθεια και συμμετοχή του Συναδέλφου μας και Μέλους, Ασχου ε.α. Γεωργίου Κωστάκη.

Λάρισα

Συνάντηση γνωριμίας...
Στις 20 Νοεμβρίου 2014 τα ορφανικά μέλη της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία, στη λέσχη του
παραρτήματος, την εκδήλωση που είχαν οργανώσει προκειμένου να
γνωριστούν καλύτερα και να συσφίξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους.
Στην εκδήλωση πήραν μέρος περισσότερα από 80 μέλη και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την 11η Δεκεμβρίου 2014 ενόψει των
εορτών των Χριστουγέννων.

Συγκέντρωση ρούχων, τροφίμων,
χρημάτων και φαρμάκων
Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων καλεί τα μέλη και τους φίλους του Παραρτήματος να συνδράμουν στη συγκέντρωση:
α) Φαρμάκων που θα διατεθούν στο κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Λάρισας.
β) Ρούχων, τροφίμων και χρημάτων τα οποία θα διατεθούν, μέσω
της Μητρόπολης Λάρισας, για τη στήριξη των οικονομικά ανήμπορων συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη βοήθειας.
Η συγκέντρωση θα γίνεται καθημερινά από 10:30 έως 12:30 στα
γραφεία του παραρτήματος (Λαπηθών 6, 5ος όροφος) από
27/11/2014 έως 19/12/2014, Τηλ.: 2410-250650.

1. Εορτές - Τελετές
α. Ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ., συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου, που διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Kαταθέση στεφάνου, εκ μέρους
των Ενώσεων Αποστράτων ΕΔ, από τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος στο Ηρώο της πόλης των Χανίων, την
28η Οκτωβρίου 2014, παρουσία των αρχών της πόλης.
β. Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και μέλη του Παραρτήματος
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του
Προστάτη της ΠΑ, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που διοργανώθηκαν από την 115 ΠΜ, το Σάββατο 08 Νοε. 2014, στη Μονάδα. Έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος στο Μνημείο Πεσόντων της Μονάδος.

μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο «Μνημείο Πεσόντων Αεροπορίας» της πόλης Χανίων, στα
πλαίσια του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής
Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, την Παρασκευή 07
Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και
παρευρέθηκαν οι οικογένειες των πεσόντων Αεροπορίας, οι Θρησκευτικές - Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές
του τόπου μας και οι εν αποστρατεία συνάδελφοι μέλη
του Παραρτήματός μας.
Στέφανα κατατέθηκαν από εκπροσώπους των Αρχών
της πόλης, τον Δκτή 115 ΠΜ, τον Πρόεδρο του Παραρτήματος και από εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.

2. Εκδρομές
Το Παράρτημα διοργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία, 4ήμερη εκδρομή, από 03-06 Οκτ. 2014, στη βόρεια
Ιταλία και συγκεκριμένα επισκεφθήκαμε τις πόλεις Μπολόνια - Βερόνα - Βενετία και Μιλάνο.

4. Φιλανθρωπική εκδήλωση
Διοργανώθηκε τουρνουά τάβλι, στο Παράρτημά μας,
από 24-28 Νοε. 2014, με χρηματική συμμετοχή 5-10 €
ανά άτομο. Τα έσοδα από την εκδήλωση ανήλθαν στο
ποσό των πεντακοσίων (500) €, τα οποία διατέθηκαν για
φιλανθρωπικούς σκοπούς στο ίδρυμα «Κ.Η.Φ.ΑΜΕΑ» Χανίων, ενόψει εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Απτχος (ι) ε.α. Αντώνιος Καμπιανάκης
Πρόεδρος

3. Τελετή στο Μνημείο
Πεσόντων Αεροπορίας Χανίων
Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Χανίων συνδιοργάνωσε με την
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Δήμο Χανίων, επι-

Καλαμάτα

Εκδηλώσεις - Τελετές
α. Κατά το μήνα Νοέμβριο 2014, ο Πρόεδρος και τα μέλη
του ΔΣ εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας και συμμετείχαν
στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
(1) Στις εκδηλώσεις του εορτασμού του Προστάτη
της Πολεμικής Αεροπορίας στις 8 Νοεμβρίου 2014 στην
120 ΠΕΑ και στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των Πεσόντων Μεσσηνίων Αεροπόρων στις 7 Νοεμβρίου στην πόλη
της Καλαμάτας.
(2) Στον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας και την επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των Λακώνων
Αεροπόρων στις 8 Νοεμβρίου 2014 στο Γύθειο Λακωνίας.
(3) Στις εκδηλώσεις εορτασμού από τον Δήμο Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή στην επιμνημόσυνη δέηση
για τον υπέρ Πατρίδας πεσόντα Αεροπόρο στους Χράνους Αρκαδίας στις 8 Νοεμβρίου 2014.
(4) Στις εκδηλώσεις εορτασμού του Προστάτη της
Πολεμικής Αεροπορίας στις 8 Νοεμβρίου 2014 στην
έδρα της Μονάδας στην Τρίπολη.

(5) Στην τελετή ορκωμοσίας των Νεοσυλλέκτων οπλιτών 2014 ΣΤ’ ΕΣΣΟ, που έλαβε χώρα στις 28-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» στην Καλαμάτα.
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας των Μελών
Το Σάββατο 24-01-2015, το Παράρτημα της ΕΑΑΑ/Καλαμάτας προγραμματίζει την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των μελών σε κοσμικό κέντρο της πόλης της
Καλαμάτας.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εκδήλωση με γεύμα και
διασκέδαση με ζωντανή μουσική.
Παρακαλούνται τα Μέλη του Παραρτήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω εκδήλωση, να
το δηλώσουν εγκαίρως στα γραφεία του Παρ/τος ή στα
τηλέφωνα: 2721095044κιν. 6983511799 - 6983513514.
Ο Πρόεδρος
Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης

Πάτρα

Συμμετοχή σε τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές τελετές
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος και τα μέλη του Δ.Σ.,
διοργάνωσαν τις ακόλουθες εκδηλώσεις ή παρέστησαν
στις παρακάτω τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ.
εορτές, της Δημοτικής-Περιφερειακής αρχής της πόλης
των Πατρών.
α. Από τις 9 Οκτωβρίου 2014 (κάθε Πέμπτη, ώρα
19.00), άρχισαν και πάλι τα μαθήματα παραδοσιακών
Ελληνικών χορών στη Λέσχη, προσφορά του συναδέλφου και δασκάλου χορού κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου.
β. Στις 11 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα
09.30, το Παράρτημα διοργάνωσε πεζοπορική διέλευση
της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Μετά την πεζοπορία ξεναγηθήκαμε στην αίθουσα ενημέρωσης κοινού και παρακολουθήσαμε σχετική προβολή.
γ. Στις 17 Οκτωβρίου 2014, σύσσωμο το Δ.Σ., παραβρέθηκε στην τελετή απόσυρσης των Αφων Α-7 Corsair
στην 116 ΠΜ στον Άραξο Αχαΐας. Στη δοξολογία που χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Πατρών, παρέστησαν
εκτός του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Υφυπουργού, οι
Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΤΑ, ΔΛΥ, ΔΑΕ, Πολιτικές και
στρατιωτικές αρχές, πολλοί συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Ακολούθησε επίδειξη Αφών.
δ. Στις 22 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα
19.00, πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη, ομιλία από το συνάδελφο κ. Νίκο Αθανασίου, με θέμα: «Νίκος Καζαντζάκης».
Ήταν το ξεκίνημα του β’ κύκλου ομιλιών, που πραγματοποιούνται στο Παράρτημα, από τον περασμένο χρόνο.
ε. Στις 28 Οκτωβρίου 2014, στην επίσημη δοξολογία
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών,

παρουσία του εκπροσώπου της Κυβέρνησης, των Πολιτικών, των Δημοτικών και Στρατιωτικών αρχών της πόλης των Πατρών. Στη συνέχεια μετάβαση στο Μνημείο
Ελευθερίας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) για την επιμνημόσυνη δέηση, εκφώνηση του πανηγυρικού της
ημέρας και κατάθεση στεφάνων. Το Παρ/μα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Χρόνη. Στεφάνι στο μνημείο Ελευθερίας για την
Εθνική Αντίσταση, κατέθεσε ο πρόεδρος Σμχος κ. Χρήστος Πανταζής. Η γιορτή τελείωσε με την παρακολούθηση της παρέλασης από την εξέδρα των επισήμων.
στ. Στις 8 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00, στην τελετή
για τον εορτασμό του Προστάτη της Π.Α. Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του
Αράξου και της Ανδραβίδας, μετά από προσκλήσεις των
Δκτών των Μονάδων. Το Παρ/μα εκπροσωπήθηκε στην
116 ΠΜ από τον πρόεδρο Σμχο κ. Χρήστο Πανταζή και
τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Χρόνη και στην 117 ΠΜ από
τον Επγο κ. Ιωάννη Ζαχαράκη και τον Σμχο κ. Χαράλαμπο
Θεοδοσόπουλο. Στις εορτές παρέστησαν οι Πολιτικές,
Στρατιωτικές και Δημοτικές αρχές της περιφέρειας και
αρκετοί πολίτες.
ζ. Στις 9 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα
09.45, στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών, τελέστηκε ονομαστικό μνημόσυνο των εκλιπόντων συναδέλφων μας,
που απεβίωσαν τα τελευταία έτη. Στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν οι οικογένειες των εκλιπόντων, οι συγγενείς
και πολλοί συνάδελφοι.
Στη συνέχεια προσφέρθηκε καφές στις οικογένειες.
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✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr
✑ ΔΙΚΗ ΓΟΡ ΟΙ
• ΕΛΕΝΗ ΣΤ. ΦΑΛΤΑΚΑ
(κόρη συναδέλφου Επγού ε.α.)
Δικηγόρος LL.M. University of Nottingham,
ΜΔΕ Νομικής Αθηνών
Ρούμπου αρ. 6, Αθήνα,
τηλ:210-2516925 κιν: 6976452505
e-mail: elenifaltaka@yahoo.com

AΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΤΕΡΛΗΣ
Νευρολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης
Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
Τηλ.: 6934845440
Γιος συναδέλφου

✑ ΔΙΑΦΟΡΑ
• ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
(έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας,
πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών,
βοηθήματα θανάτου,μερίσματα κ.λπ.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6132022 Κιν. 6932065296

Ιατρείο: Ελ. Βενιζέλου 70 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4224300
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Επισκέψεις κατ’ οίκον

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

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

ΠΡΟΣ: ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε., το πρώτο που δημιούργησε τα
εκπτωτικά τιμολόγια για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, κατανοώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, συνεχίζει την προσφορά ειδικών εκπτωτικών τιμολογίων και ευχαριστεί τους χιλιάδες συναδέλφους - πελάτες
που το επέλεξαν για την ασφάλιση του οχήματός τους.
ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΙΠΠΟΙ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΩΣ 6
95€

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη
• Ζημιές από αναστάλιστο
όχημα
• Οδική Βοήθεια συνεπεία
ατυχήματος
• Φροντίδα ατυχήματος
• Προσωπικό Ατύχημα

7-8
104€

9-10
115€

11-12
113€

13-14
120€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Επιπλέον
• Θραύση κρυστάλλων με 11€ το εξάμηνο
• Οδική Βοήθεια με 19€ το εξάμηνο
• Νομική Προστασία με 9,5€ το εξάμηνο

• Με τη συνεργασία μαζί μας, εξασφαλίζετε προνόμια-εκπτώσεις όπως:
Έκπτωση στα ΚΤΕΟ, συμβεβλημένα συνεργεία ζημιάς και εγκατάσταση υγραεριοκίνησης, μπαταρίες κ.ά.
• Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων χωρίς την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου,
οι τιμές του βασικού πακέτου είναι προσαυξημένες κατά 8€ το εξάμηνο.
Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι τηλέφωνα:
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.
3ης Σεπτεμβρίου 96, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα,
Τηλ.: 210 8251823 Φαξ: 210 8251824
www.papachristos.gr, e-mail: info@papachristos.gr
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
• Σμχος (Ο) Λ. Γιαννακάκης
Γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1955 με διαγωνισμό
και αποστρατεύτηκε το 1980.
Η κηδεία του έγινε στις 2-12-2014 στο 2ο
Νεκροταφείο Αθήνας.
• Σγος (ΤΥΗ) Ευτύχιος Ιωσηφίδης
Γεννήθηκε το 1965 στα Χανιά. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1985 (37η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 2012.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού. Η κηδεία του έγινε στις 16 Νοεμβρίου
2014 στο Δρυ Σελίνου στα Ψαριανά του
Νομού Χανίων Κρήτης.
• Σμχος (ΤΥΜ) Ηλίας Καρακατσούλης
Γεννήθηκε το 1941 στο Μεσοβούνι Ιωαννίνων. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1961
(13η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1996.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις
15 Νοεμβρίου 2014 στο Νεκροταφείο
Αγίων Αναργύρων.
• Ασμχος (ΤΥΜ) Χαράλαμπος Κεφαλάς
Γεννήθηκε το 1940 στον Πειραιά. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1959 (11η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 2014 στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας.
• Σμχος (ΤΥΜ) Ηλίας Κοτρώτσης
Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1965 (17η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 2000.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 2
Νοεμβρίου 2014 στον Ι. Ναό Μεθοδίου και
Κυρίλλου Θεσσαλονίκης και η ταφή στο Νεκροταφείο Αναστάσεως του Κυρίου Θεσσαλονίκης.
• Σμχος (ΥΥΑ) Πέτρος Κουτσολιάκος
Γεννήθηκε το 1934 στη Μίνα Οιτύλου Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955
(2η σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύθηκε το
1994.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης.
Η κηδεία της έγινε στις 17 Νοεμβρίου
2014 στο Τρίτο Νεκροταφείο Νίκαιας.
• Ασχος (Ι) Ιορδάνης Κυριακίδης
Γεννήθηκε το 1933 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954 (16η σειρα
ΕΚΕΧ) και αποστρατεύθηκε το 1977.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2014 στο Νεκροταφείο Ηλιούπολης.
• Υπτχος (ΔΙΚ) Εμμ. Μελανίτης
Γεννήθηκε το 1922 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1957 με διαγωνισμό
και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου.
Η κηδεία έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 2014
στον Ι. Ναό Μεταμόρφωσης, Χαλανδρίου
και η ταφή στο Νεκροταφείο Χολαργού.
• Σμχος (Ηλ) Ιωάννης Ντίνος
Γεννήθηκε το 1923 στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1941
(Σεβιτανίδειος) και αποστρατεύτηκε το
1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 22
Νοεμβρίου 2014 στο Νεκροταφείο Καισαριανής.

Επικήδειοι λόγοι
• Ασμχος (ΥΑΔ) Γ. Πανταζόπουλος
Γεννήθηκε το 1931στη Πλάκα Μεγαλόπολης. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956
(3η σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το
1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιού.
Η κηδεία του έγινε 27 Νοεμβρίου 2014
στο Αγρίνιο.
• Υπσγος (ΤΥΤ) Κων/νος Παπαθανασόπουλος
Γεννήθηκε το 1933 στο Γεωργίτσι Λακωνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953
ως κληρωτός και το 1955 στην 7η σειρά
ΣΤΥΑ και αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 23 Νοεμβρίου
2014 στη γενέτειρα του.
• Υπτχος (Ι) Γεώργιος Σιώμος
Γεννήθηκε το 1955 στο Ροδόλιβο Σερρών.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1974 (50η
σειρά Ικάρων) και αποστρατεύθηκε το
2010.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις
15 Νοεμβρίου 2014 στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως της Σωτήρος Σουρμένων και
η ταφή στο Νεκροταφείο Ελληνικού.
• Ασμχος (ΤΥΜ) Χρήστος Σπυρόπουλος
Γεννήθηκε το 1940 στα Θούρια Καλαμάτας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1958 (10η
σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 28 Νοεμβρίου
2014 στη Καλαμάτα.
• Επγος (ΤΥΜ) Ευάγγελος Σπύρου
Γεννήθηκε το 1937 στη Περάνθη Άρτας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1957 (9η
σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το
1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις
23-7-2014 στο Κομμένο Άρτας.
• Απτχος (Ι) Γεώργιος Τσακογιάννης
Γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1972 (48η σειρά Ικάρων)
και αποστρατεύθηκε το 2009.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στη 4
Νοεμβρίου 2014 στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου.
• Επγος (ΤΥΜ) Βασίλειος Τσιουρής
Γεννήθηκε το 1935 στη Μουζάνα Καρδίτσας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954
(6η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
1980.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δυο κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις 26 Νοεμβρίου 2014 στο Νεκροταφείο Πανοράματος
Θεσσαλονίκης.
• Επγος (ΕΑ) Νικόλαος Χαρίσης
Γεννήθηκε το 1934 στον Άγιο Σπυρίδωνα
Πιερίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1956
(21η σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το
1979. Μετά την αποστρατεία του ακολούθησε την Ιεροσύνη και έγινε Ιερέας.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2014
στο Νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου Περιστερίου.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα
που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την εξ
ύψους παρηγοριά.

Ύστατο Χαίρε στον Αντιπτέραρχο (Ι)
Τσακογιάννη Γεώργιο
Φίλε και Συμμαθητή Γιώργο,
Με απέραντη θλίψη και αφόρητο
πόνο συγκεντρωθήκαμε σήμερα
εδώ, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές
στη Σχολή Ικάρων και λοιποί συνάδελφοι, ενώπιον σου να σου απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό.
Έφυγες από κοντά μας νωρίς, μόλις
στα 60 σου, μετά από μια αξιοπρεπή, στωική και θαρραλέα μάχη
που έδινες καθημερινά απέναντι
στη δύσκολη ασθένεια σου, που
όμως δε σε τσάκισε ψυχικά, δε σε
τρόμαξε το άγριο πρόσωπό της,
δεν δείλιασες στην προοπτική να
ηττηθείς σ’αυτή τη μάχη. Είχες
μάθει να πολεμάς όρθιος και να
αγωνίζεσαι μέχρι τέλους.
Με το κεφάλι ψηλά και βλέμμα
αγέρωχο περίμενες τον Άγγελο
του Θανάτου να σε οδηγήσει στα
μέρη του Παραδείσου ανάμεσα σε
Αγγέλους και να συναντήσεις, τους
δυστυχώς όχι λίγους, αείμνηστους
συμμαθητές μας που έφυγαν πολύ
νωρίτερα, καθώς και άλλα σου
αγαπημένα πρόσωπα. Όμως φίλε,
μην παραπονιέσαι, γιατί σαν Αεροπόρος είναι σα να έζησες τρεις
ζωές, με αμέτρητες εμπειρίες, υπέροχα αισθήματα και συναισθήματα,
αρχής γενομένης την πρώτη ημέρα
που διαβήκαμε την Πύλη του Τατοΐου, για να ενταχθούμε στην υπέροχη Αεροπορική Οικογένεια. Έζησες μια γεμάτη ζωή που είχε απ’όλα
σε υπερθετικό βαθμό. Ένταση, ρίσκο, περιπέτεια, φιλία, αγάπη, συντροφικότητα και τόσα άλλα. Μακάρι
όλοι οι άνθρωποι να ζούσαν όπως
έζησες εσύ.
Ήσουν από τους πρώτους επιτυχόντες στη Σ.Ι. σε έναν ανταγωνισμό πολλών εκατοντάδων υποψηφίων. Από νωρίς απέδειξες ότι
το επίτευγμα σου δεν ήταν συμπτωματικό και ψευδές, αλλά απόρροια των γνώσεων και της άριστης
κατάρτισής σου ως μαθητής. Τελείωσες πρώτος, αφού διετέλεσες
Αρχηγός Σχολής κατόπιν σκληρού
αγώνα και μόχθου στα τέσσερα
δύσκολα χρόνια φοίτησής σου στη
Σχολή. Ξεχώριζες για τον ήπιο και
πειθαρχημένο χαρακτήρα σου, την
ποιότητα των συναισθημάτων σου,
την ειλικρίνεια σου, τη δικαιοσύνη

και τιμιότητα σου. Ήσουν αγαπητός
από όλους μας. Την αξιοσύνη σου
απέδειξες και στην πετυχημένη
σταδιοδρομία σου ως Ιπτάμενος
Αξιωματικός, όπου κι αν υπηρέτησες. Ήσουν ένας άριστος και θαρραλέος Ιπτάμενος, δραστήριος και
συνεργάσιμος με όλους και εισέπραττες την αγάπη και το σεβασμό
των κατωτέρων σου καθώς και την
εμπιστοσύνη και εκτίμηση των ανωτέρων σου. ‘Ήσουν ένας ακέραιος
χαρακτήρας και εκτελούσες τα
καθήκοντα σου με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα και πάντοτε με επιτυχία.
Η Πολεμική Αεροπορία και
κατ’επέκταση η Πατρίδα σε ευγνωμονούν για όσα ανιδιοτελώς και
αγόγγυστα προσέφερες. Η προσφορά
σου τεράστια. Τιμή και Δόξα λοιπόν
σου αξίζει. Η ζωή σου εμπλουτίστηκε
όμορφα και επάξια από μια υπέροχη
οικογένεια που δημιούργησες με την
εξαίρετη από κάθε άποψη, σύζυγό
σου Βούλα και με καρπούς δυο εξαιρετικά τέκνα. Σίγουρα ο πόνος τους
είναι τεράστιος για την απώλεια σου,
αλλά ταυτόχρονα είμαι βέβαιος ότι
αισθάνονται μεγάλη υπερηφάνεια
και τιμή που είχαν εσένα ως σύντροφο και πατέρα.
Φίλε και συμμαθητή Γιώργο, να
ξέρεις ότι θα λείψεις σε όλους μας
και είμαι βέβαιος ότι εκεί ψηλά
στους Ουρανούς, ανάμεσα στους
Αγγέλους, θα έχεις καλή παρέα
και καλούς φίλους όπως και εδώ
στη γη. Φίλε Γιώργο μην ξεχάσεις
να δώσεις χαιρετισμούς στους αείμνηστους συμμαθητές και συναδέλφους που έφυγαν πρόωρα, οι
πιο πολλοί στο άνθος της ηλικίας
τους, ένεκα του δύσκολου και επικίνδυνου επαγγέλματός μας.
Εμείς εδώ, έως ότου συναντηθούμε ξανά θα σας θυμόμαστε
όλους για πάντα και θα σας έχουμε
συνεχώς στην καρδιά και στη σκέψη
μας.
Καλό σου Ταξίδι αγαπημένε συμμαθητή και αξέχαστε φίλε Γιώργο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα
σε σκεπάσει. Αιωνία σου η Μνήμη.
Αντιπτέραρχος (Ι)
Ντούρμας Αθανάσιος

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος / Ε.Α.Α.Α. / Καλαμάτας, συλλυπούνται θερμά την οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου Ασμχου ε.α. Χρίστου Σπυρόπουλου και εύχονται ο Θεός να
τους δώσει κουράγιο και δύναμη στις δύσκολες στιγμές που περνούν.
Για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας
Ανθσγος (ΜΟΥ) ε.α.
Δημ. Στεφόπουλος

Ο Πρόεδρος
Σμχος (ΤΥΜ) ε.α.
Ιωάννης Σαμπαζιώτης

HτΑ
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κοινωνικά
Επικήδειοι λόγοι
Επικήδειος στον Φίλο και συμμαθητή Κων/νο Ζαφειράκη
Πολυαγαπημένε μας Φίλε Κώστα.
Συγκλονισμένοι και εμείς όπως οι
δικοί σου, μείναμε στήλη άλατος
όταν μάθαμε την είδηση του θανάτου σου από την αγαπημένη σου
σύντροφο Κατερίνα.
Ταπεινά παραβρεθήκαμε οι συμμαθητές σου, όσοι μπορέσαμε γιατί ήταν
τόσο ξαφνικό στην εξόδιο ακολουθία
στον ναό του Αγίου Αντωνίου στα Πατήσια απευθυνοντάς σου το τελευταίο
βουβό αντίο και ταυτόχρονα να συμπαρασταθούμε στην αγαπημένη σου
Κατερίνα, όπως την αποκαλούσες, και
στις δύο χαριτωμένες σου κορούλες
Αρλίν και Χριστίνα.
Θυμόμαστε Κώστα, εμείς οι συμμαθητές σου, ότι πάντα τη ζωή, είτε
χαρες ήταν ή λύπες την περναγες
με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας.
Γιατί τα θυμόμαστε αυτά; Γιατί μας
είναι αδύνατον να ξεχάσουμε την
τελευταία μας συνάντηση στο ΓΝΑ

όταν μας εξηγούσες ότι θα πας στις
ΗΠΑ για μια επεμβασούλα και μάλιστα
μας είχες τρελάνει στα ανέκδοτα.
Ήσουν Κώστα ένας δυνατός χαρακτήρας όπου η ζωή σου ήταν ένα
μακρύ χαμόγελο, καίτοι, τη σοβαρότητα της κατάστασής σου την
γνώριζες γιατί κάποια στιγμή μείναμε
μόνοι μας και στα γρήγορα μου είπες
«Αχιλλέα φρόντησε την γλυκιά μου
Κατερίνα αν στο ζητήσει».
Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το
χώμα της Γης που λάτρεψες
Στην οικογένεια σου ευχόμαστε
μακροζωία και δύναμη να ξεπεράσουν τις δύσκολες αυτές στιγμές.
Καλό ταξίδι αγαπημένε Φίλε Κώστα.
Οι Συμμαθητές Σου
Βλάσης Μουστακίδης,
Γιαννης Σφακιανός
Λεωνίδας Καρδάσης,
Αχιλλέας Αυδής

Αποχαιρετισμός στον συνάδελφο
Σμήναρχο ε.α. Ηλία Καρακατσούλη
Αγαπητέ συνάδελφε και συμμαθητή, αγαπητέ μας φίλε Ηλία. Μαζευτήκαμε συγκλονισμένοι εδώ σήμερα 15 Νοεμβρίου 2014,
να συμπαρασταθούμε στην οικογένειά σου,
όλοι μαζί, συνάδελφοι, συμμαθητές, συγγενείς
και φίλοι, με δάκρυα στα μάτια για να σου
πούμε το στερνό αντίο και να σε κατευοδώσουμε στην τελευταία σου κατοικία, εκεί που
αποφάσισε ο Ύψιστος να σε πάρει τόσο γρήγορα από κοντά μας. Δυστυχώς, κανένας δεν
μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον αδυσώπητο
κανόνα.
Αξέχασε φίλε Ηλία, ο αδόκητος χαμός
σου μας πλήγωσε βαθιά όλους μας, ιδιαίτερα
εμάς τους συμμαθητές σου. Υπήρξες ένας
υπέροχος άνθρωπος, με ακέραιο χαρακτήρα,
ειλικρινής, τίμιος, δίκαιος, εργατικός, άριστος
τεχνικός, δραστήριος σε πολλούς τομείς αλλά
και καλός αθλητής.
Συνεργάσιμος με όλους τους συναδέλφους
στους τομείς που ασχολήθηκες, στις Μονάδες
που υπηρέτησες και στο Γενικό Επιτελείο

Αεροπορίας που τοποθετήθηκες, αποσπώντας την εκτίμηση όλων.
Φίλε Ηλία, στην προσωπική σου ζωή υπήρξες ένας εξαίρετος οικογενειάρχης. Με την
αγαπημένη σου σύζυγο τη Μιράντα, που
στάθηκε δίπλα σου καθημερινά μέχρι την
τελευταία σου στιγμή, αποκτήσατε δυο υπέροχα παιδιά που σας χάρισαν τρία εξαίρετα
εγγόνια.
Στην οικογένειά σου, που τόσο πολύ την
πληγώνει ο αναπάντεχος και άδικος χαμός
σου, ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγοριά.
Εκεί στους ουρανούς, συνάντησες και
έχεις παρέα τους αείμνηστους συμμαθητές
μας που τόσο σε αγαπούσαν.
Εμείς εδώ θα σας θυμόμαστε όλους για
πάντα. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συμμαθητή
και αξέχαστε φίλε Ηλία. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που θα σε σκεπάσει.
Αιωνία σου η μνήμη.
Κυριάκος Γ. Καρυδάκης
Σμχος ε.α. 13ης σειράς Σ.Τ.Υ.Α.

Ευχαριστίες
Προς το Διοικητικόν Συμβούλιον
της
Ενώσεως Αποστράτων
Αξ/κών Αεροπορίας
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Επιβεβλημένον καθήκον θεωρώ να εκφράσω τον ενθουσιασμόν μου, την χαράν μου και τας ευχαριστίας
μου, διότι εσείς με τους συνεργάτας σας, ανεβάσατε
το ύψος και την αξίαν σεβασμού της Ενώσεώς μας, με
καθρέπτην των ενεργειών σας, την εφημερίδα μας
«ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ».

Σ

Εις τας σελίδας της εφημερίδος μας, βρίσκει κανείς,
ηλεγμένα ενδιαφέροντα θέματα - εθνικά, ιστορικά,
υγείας, κοινωνικά κ.λπ.
Εις το υπ’ αριθ. 523 τεύχος του Οκτωβρίου ε.έ., διαβάζει κανείς και συγκινείται, θέματα μειονοτικά των περιοχών Βορ.-Ανατ. Ελλάδος και δη των ορεινών
περιοχών Ξάνθης-Κομοτηνής όπου κατοικούν οι «ΠΟΜΑΚΟΙ», οι οποίοι είναι Έλληνες πολίται και Μωαμεθανοί
το θρήσκευμα.
Αλλά, για το όλον θέμα, η Εφημερίς μας ήνοιξε οδόν
ενημερώσεων δημοσιεύσασα ήδη εις το προαναφερθέν τεύχος, ενδιαφέρουσα ομιλίαν του Πομάκου Δημοσιογράφου ΚΑΡΑΧΟΤΖΑ, σε ημερίδα της Ακαδημίας

Αθηνών ΕΛ.ΙΣ.ΜΕ.
Ο κ. Πρόεδρος της Ενώσεώς μας, μετριόφρων ως
γνήσιος Αεροπόρος που είναι, δεν μας διευκρινίζει περισσότερες ενέργειές του για το όλον θέμα των «Πομάκων». Πιστεύω όμως ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και
εις άλλα τεύχη της εφημερίδας μας, να διαβάσουμε
διάφορες ενέργειές του, ως και διαφόρων άλλων προσωπικοτήτων και συλλόγων, σχετικά με το εν λόγω
λίαν ενδιαφέρον θέμα.
Με αγάπη και σεβασμό
Χρήστος Ι. Δημητριάδης
Υποπτ/χος ΔΙΚ. ε.α.

Ο Κόσμος μας Σήμερα το 2014

ε όλη την Ανθρωπότητα, όσο τουλάχιστον μπορεί να μας
ενημερώσει η ιστορία, πάντοτε οι πολλοί υπάκουαν στον
Αρχηγό και στους λίγους που τον περιέβαλλαν. Όσο όμως
προχωρούσε η Ανθρωπότητα στο μέλλον της προοδευτικά
δημιουργήθηκαν οι κοινωνίες, η έννοια του Έθνους και της
Πατρίδος με κοινά χαρακτηριστικά. Ανθρώπων, που πρώτοι
οι Αρχαίοι Έλληνες έδωσαν την πρακτική υπόστασή τους.
Δημιουργήθηκαν τα κράτη, οι συμμαχίες, οι Αυτοκρατορίες,
οι Μοναρχίες και κάποτε αναγνωρίστηκε και η Δημοκρατία ως
πολιτειακό σύστημα, που και αυτό πρώτα εφαρμόστηκε και
πάλι στην Αρχαία Ελλάδα, ως το καλύτερο πολιτειακό σύστημα
για την ελευθερία και ευημερία των Ανθρώπων. Έτσι άρχισε
προοδευτικά να επικρατεί σε όλο και περισσότερες κοινωνίες
Ανθρώπων σαν μία μεγάλη κατάκτηση ελευθερίας, δικαιοσύνης
και έκφρασης ιδεών που έδειχνε και το επίπεδο πολιτισμού
τους.
Σε αρκετές όμως, χώρες αυτό δεν συνέβη. Εξακολουθούσαν
να ελέγχουν την ζωή των πολλών οι ελάχιστοι, με κατά
κανόνα έναν σκληρό και διεφθαρμένο Αρχηγό. Η παγκόσμια
όμως, πληροφόρηση με την τεχνολογία του σήμερα, για μια
καλύτερη ζωή με Ανθρώπινα Δικαιώματα, αφύπνισε πολλούς
λαούς που καταδειναστεύοντο. Έτσι άρχισαν να επαναστατούν
και να εξεγείρονται για ελευθερία, δημοκρατία και εξάλειψη
της φτώχιας. Κυρίως Αραβικές χώρες που στέναζαν κάτω
από απολυταρχικά καθεστώτα, επαναστάτησαν για δημοκρατία
και δικαιοσύνη, άλλες σχεδόν αναίμακτα και άλλες με βαρύ
τίμημα αίματος και μεγάλες υλικές καταστροφές.
Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Συρία και σε πολλές άλλες
περιοχές του πλανήτη μας, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη
ένταση, αντιμετώπισαν ή και αντιμετωπίζουν αυτές τις εξεγέρσεις.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η παράνομη μετακίνηση
πολλών από αυτές τις εμπόλεμες περιοχές, κυρίως προς την
Ευρώπη και την χώρα μας, για μια καλύτερη, ήσυχη και δημιουργική ζωή. Τούτο εκμεταλλεύονται διάφοροι λαθρέμποροι
και πλουτίζουν πάνω στα όνειρά τους που στο τέλος καταλήγει
να είναι πάνω στη δυστυχία τους.

Του
Δημητρίου Σχίζα
Σμηνάρχου ε.α.

Τα οικονομικά δεδομένα, παγκοσμίως, τα ελέχουν πολύ
λίγοι εις βάρος των πολλών. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε ότι
την περίοδο των τελευταίων ετών, που η οικονομική κυρίως
κρίση και όχι μόνο, μαστίζει πολλές χώρες του κόσμου, οι
πολύ πλούσιοι αυξήθηκαν. Τούτο σημαίνει ότι οι λίγοι πλούσιοι
που αυξάνονται αριθμητικά, αυξάνουν τον πλούτο τους εις
βάρος των πολλών που αρκετοί γίνονται ακόμη φτωχότεροι
και οι εκάστοτες εξουσίες σιωπούν ή και δολίως αποδέχονται.
Σημαίνει όμως, και κάτι που προ 2500 περίπου ετών είχε
τονίσει ο μεγάλος Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης
- Πρώτος παγκοσμίως στην διαχρονική ύπαρξη της Ανθρωπότητος - ότι: «Όταν η κυρίαρχη κρατική εξουσία αποβλέπει
στο γενικό καλό, τότε έχουμε ορθά πολιτεύματα. Όταν όμως,
ασκούν την εξουσία τους, αποβλέποντας στην ικανοποίηση
του δικού τους συμφέροντος, τότε έχουμε τις λεγόμενες
παρεκβάσεις, δηλαδή τα διεφθαρμένα πολιτεύματα».
Και ένας άλλος όμως Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο
Θαλής ο Μιλήσιος, ένας των επτά σοφών της Αρχαίας
Ελλάδος, έχει πεί: «Κρατίστην είναι Δημοκρατίαν την μήτε
πλουσίους άγαν μήτε πένητας έχουσαν πολίτας». Δηλαδή:
Αρίστη είναι η Δημοκρατία εκείνη, η οποία δεν έχει ούτε
υπερβολικά πλούσιους, ούτε υπερβολικά φτωχούς πολίτες.
Σήμερα, η όλη εικόνα της Ανθρωπότητος παρουσιάζει ακριβώς το αντίθετο. Έχει και πολύ πλούσιους (οι λίγοι) και πολύ
φτωχούς (οι πολλοί). Ως πότε όμως!
Πέραν όμως των οικονομικών και της Δημοκρατίας και

ελευθερίας των λαών, που είναι και τα πλέον σημαντικά, παρατηρούνται και άλλες γεωπολιτικές μεταβολές είτε ειρηνικά
είτε βιαίως δια των όπλων, με έξωθεν επεμβάσεις με πολλές
ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες υλικές καταστροφές,
όπως ο διαμελισμός της άλλοτε Γιουγκοσλαβίας.
Πρόσφατα δε, με ειρηνικό δημοψήφισμα που με ποσοστό
άνω του 95%, η χερσόνησος της Κριμαίας έφυγε από την Ουκρανία και προσαρτήθηκε στην Ρωσική Ομοσπονδία που απεδέχθη με διάγγελμά του ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδιμίρ
Πούτιν. Το ημερολόγιο έγραφε 16 Μαρτίου 2014.
Σημαντικά επίσης, γεγονότα σημειώνονται κατά καιρούς
σε διάφορα μέρη του κόσμου μας, είτε από απρόβλεπτα
ακραία φυσικά φαινόμενα, είτε και από τρομοκρατικά στοιχεία
με καταστροφικά αποτελέσματα, είτε ακόμη και από περίεργες
ανθρώπινες ενέργειες και παραλείψεις. Ένα τέτοιο περίεργο
είναι και η εξαφάνιση ενός αεροσκάφους Β-777 με 239
επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κουάλα Λαμπούρ Πεκίνο και έχει χαθεί μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του,
μυστηριωδώς, χωρίς ίχνη του μέχρι τώρα. Το ημερολόγιο
έγραφε 7 Μαρτίου 2014.
Αυτή είναι συνοπτικά η εικόνα του κόσμου μας σήμερα.
Ένας κόσμος με πολλά και ποικίλα προβλήματα ελευθερίας,
δημοκρατίας, δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένας
κόσμος που κυρίως επικρατεί το δίκαιον του ισχυροτέρου.
Ένας κόσμος χωρίς ευοίωνο όραμα για το μέλλον. Ένας
κόσμος του συμφέροντος και του χρήματος. Όλα αυτά μπορεί
να αλλάξουν εάν όλοι και πρωτίστως, οι ισχυροί της γης ενστερνιστούν τις Ανθρώπινες Αξίες, πέραν της ύλης και του
συμφέροντος.
Ίσως, τότε ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος. Ίσως!!!

HτΑ
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Δεν ακούω τι λες. Βλέπω τι κάνεις!..

Η

ζωή των χιλιάδων Στρατιωτικών σε ξηρά, θάλασσα και αέρα είναι μία ιστορία “καθημερινής
τρέλας”. Ανυπαρξία ωραρίου, συχνές μετακινήσεις(μεταθέσεις), δύσκολη διαβίωση δική τους και
της οικογένειας τους, αδυναμία εργασίας της συζύγου,
κίνδυνος και ευθύνη. Ελάχιστες αμοιβές, κυρίως ηθικές,
χωρίς αναγνώριση αργιών, υπερωριών και ειδικών
συνθηκών, με αστείο “ειδικό μισθολόγιο”.
Γενιές Στρατιωτικών μεγάλωσαν με τη κουλτούρα
ότι, ο Στρατιωτικός δεν ασχολείται με χρήματα, δεν
του πρέπει να ασχολείται. “Ο αξιωματικός εκτελεί
λειτούργημα, υπηρετεί την Πατρίδα και το Έθνος
και αυτό δεν είναι δουλειά, είναι αποστολή. Και η
αποστολή δεν πληρώνεται. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας το έργο τους, αποδίδει τα αναγκαία οικονομικά
εφόδια για την αξιοπρεπή διαβίωση του Στρατιωτικού
και της οικογένειάς του. Γι’ αυτό εξάλλου λαμβάνει
“αποδοχές” και όχι μισθό”. Λόγια της Ηγεσίας, που
χαράχτηκαν στις ψυχές των Στρατιωτικών και δημιούργησαν τη κουλτούρα και την πραγματικότητα
του μέσου Στρατιωτικού επί δεκαετίες.
Σήμερα όμως η οικονομική κρίση αποκάλυψε πάμπολλες αβελτηρίες στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα του Κράτους. Φανέρωσε εκπτώσεις
που κάναμε στην προσωπική και κοινωνική ηθική μας,
απέδειξε ανεπάρκειες του Πολιτικού Συστήματος, παρουσίασε την κενότητα, ματαιοδοξία, αμετροέπεια
και το νεποτισμό πολλών από τους προβεβλημένους
ηγέτες μας σ’ όλους τους χώρους. Αποκάλυψε τα μισθολόγια των εργαζομένων. Αποκαλύφθηκε περίτρανα
ότι το Κράτος είχε πολλά μέτρα και σταθμά, όταν καθόριζε τις αμοιβές των εργαζομένων του. Σίγουρα
όμως δεν είχε ενιαία αντίληψη που να εκφράζεται σε
πολιτική αμοιβών. Δεν είχε αξιολογήσει, ίσως και ποτέ
να μη το θέλησε, με κοινά κριτήρια την εργασία των
ανθρώπων του, όπως πχ. φύση εργασίας, χρόνο απασχόλησης, μορφωτικό επίπεδο εργαζομένων, επικινδυνότητα, θέσεις ευθύνης, ανάληψη ευθυνών, είδος
ευθύνης. Επέτρεψε σε ομάδες και ομαδούλες, σε

συντεχνίες, σε ανθρώπους και ανθρωπάρια, και σε
συμφέροντα που παρουσίαζαν στιγμιαία ισχύ, να διαμορφώσουν τις αμοιβές στον ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα. Και το αποτέλεσμα είναι κατάφορα άδικο. Το
νιώθει ο καθένας. Η Πολιτεία όμως τι κάνει; Και αν το
έχει κατανοήσει έστω και τώρα, θα το διορθώσει;
Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν το βλέπουμε…
Για τους Στρατιωτικούς επιβάλλεται να καταρριφθεί
ένας μύθος, να καταδειχθούν δύο απρέπειες και να
επισημανθεί ένας κίνδυνος. Ο μύθος είναι ότι οι

Έχουμε σταματήσει πλέον,
να ακούμε τι λέτε, βλέπουμε
μόνον τι κάνετε! και έτσι
θα σας κρίνουμε...
στρατιωτικοί ανήκαν στα μισθολογικά ρετιρέ. Ότι είναι
οι προνομιούχοι. Και αυτό απεδείχθη με τους μισθούς
και συντάξεις που παίρνουν, πιο μικροί και από τον
κλητήρα της Βουλής. ΝΤΡΟΠΗ!!
Η πρώτη απρέπεια ήταν ότι η Πολιτεία μείωσε τις
αποδοχές των Στρατιωτικών περισσότερο από άλλες
κατηγορίες μισθοδοτούμενων της.
Η δεύτερη απρέπεια ήταν ότι εξίσωσε μισθολογικά
τους Στρατιωτικούς στο εσωτερικό των Κλάδων τους
. Διατηρώντας τα καθήκοντα και την ευθύνη των διαφορετικών θέσεων και βαθμών στη στρατιωτική ιεραρχία, συμπίεσε μισθολογικά τους μεγαλύτερους
βαθμούς προς τις αποδοχές των μικρότερων, με ότι
αυτό συνεπάγεται .
Αυτά βέβαια έχουν πολλές συνέπειες στο εσωτερικό
του στρατεύματος, μιας μεγάλης κοινωνικής ομάδας
που αναγκάζεται να υπομένει χωρίς να έχει τη δυνατότητα εμφανούς αντίδρασης. Αυτή η ισοπέδωση
προς τα κάτω οδηγεί μαθηματικά στη διάλυση και

Του
Κωνσταντίνου Ιατρίδη
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.
Επιτίμου Δκτού ΔΑΥ/Προέδρου ΕΑΑΑ

χαμένοι στο τέλος θα είμαστε όλοι μας και πάνω από
όλα και όλους η Πατρίδα μας. Και οπωσδήποτε και
τα κόμματα της συγκυβέρνησης τα οποία θα υποστούν
τις πολιτικές συνέπειες που τους αξίζουν από την
αθέτηση των προεκλογικών τους υποσχέσεων, τις
αυθαίρετες και αντισυνταγματικές μειώσεις μισθών
και συντάξεων, και τη μη πλήρη υλοποίηση των
αποφάσεων του ΣτΕ.
Ο κίνδυνος τέλος προέρχεται από την αθέατη,
και υποβόσκουσα αμφισβήτηση της φυσικής Ιεραρχίας
των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι υπάρχει η αίσθηση
ότι δεν υποστήριξε αποτελεσματικά τους υφισταμένους της. Άδικο μεν, αλλά δυστυχώς το πετύχατε
και αυτό κύριοι της Κυβέρνησης και είναι άκρως
επικίνδυνο να διαρρηγνύετε τη συνοχή, την πίστη
και την αφοσίωση των Στρατιωτικών προς την Ιεραρχία
τους! Εξακολουθείτε να εξαίρετε τη σπουδαιότητα
των Ενόπλων Δυνάμεων και να αναγνωρίζετε φραστικά
το έργο των Στρατιωτικών και τη σημασία του για την
Εθνική Άμυνα, αλλά στην πραγματικότητα πράττετε
ακριβώς το αντίθετο με τα έργα σας. Τους υποτιμάτε,
και αυτό είναι ότι χειρότερο.
Γιατί λοιπόν να νιώσουν υπερήφανοι οι Στρατιωτικοί;
Για την αναγνώριση;
Για τις διακηρύξεις σας; Για τις απραγματοποίητες
υποσχέσεις σας;
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί υπάρχει στο χώρο των
Στρατιωτικών τόση συσσωρευμένη οργή, πικρία και
απογοήτευση;
Φαίνεται.., ότι, δεν σας ενδιαφέρει και εξακολουθείτε
να τους εμπαίζετε και να τους απαξιώνετε.
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΛΕΟΝ
ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΤΕ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ!!
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ.

Χ ρονικό Πολε μ ι κ ή ς Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς
• 17 Δεκεμβρίου 1903: Στην ανεμοδαρμένη αμμουδιά του ΚΙΤΤΥ-ΧΩΚ της Β. Καρολίνας
των ΗΠΑ, οι αδελφοί RAIT, πραγματοποιούν την πρώτη στον κόσμο πτήση αεροσκάφους εφοδιασμένου με κινητήρα. Η ημέρα αυτή θεωρείται η απαρχή της αεροπορικής εποχής σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα.
• 5 Δεκεμβρίου 1912: Ο πρωτοπόρος Έλληνας αεροπόρος Υπολοχαγός Μουτούσης,
απογειωθείς από το αεροδρόμιο της Νικόπολης, εκτελεί αναγνωστική πτήση του μετώπου μέχρι τα Γιάννενα και στην επιστροφή «βομβαρδίζει» με βόμβες-χειροβομβίδες - που τις έριχνε με το χέρι - τις εχθρικές γραμμές στο Μπιζάνι φέρνοντας αναστάτωση στον εχθρό αλλά και χρήσιμες πληροφορίες στο Ελληνικό στρατηγείο.
• 22 Δεκεμβρίου 1918: Ο πλωτάρχης Αρ. Μωραϊτίνης, χειριστής και αρχηγός της ελληνικής ναυτικής αεροπορίας, αναχωρεί με αερ/φος BREGUET-14 της Γαλλικής αεροπορίας από Θεσσαλονίκη με προορισμό το Π. Φάληρο. Κατά την πτήση του και μέσα
σε άσχημες καιρικές συνθήκες που την ημέρα εκείνη επικρατούσαν, «εξαφανίζεται»
χωρίς ποτέ μέχρι τώρα να γίνουν γνωστά τα αίτια της απωλείας του.
• 2 Δεκεμβρίου 1931: Το γενέθλιο της Σ.Ι. Στο αεροδρόμιο της Δεκελείας, αρχίζει τη
λειτουργία της η ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. 11 επιτυχόντες - μεταξύ 250 υποψηφίων - δόκιμοι κατατάσσονται και αποτελούν την πρώτη σειρά της σχο-
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λής, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Σχολή Ικάρων, που συνεχίζει τη
λαμπρή της πορεία μέχρι σήμερα.
• 17 Δεκεμβρίου 1935: Ακριβώς 32 χρόνια μετά την πτήση των αδελφών RAIT, η Αμερικανική αεροκατασκευαστική εταιρία DUGLAS, παρουσιάζει το θρυλικό DC-3, το γνωστό μας DACOTA ή C-47, που έμελλε να γίνει το πιο αγαπητό και το πιο φημισμένο
αερ/φος στον κόσμο.
• 5 Δεκεμβρίου 1940: Η 21 Μ/Δ η οποία με Α/φη PZL αγωνίζεται στο μέτωπο, ανανεώνει το στόλο της με 12 νέα α/φη τύπου GLADIATORS και μετασταθμεύει στο Α/Δ
Ελευσίνος για εκπαίδευση, επιθεώρηση, συντήρηση των νέων Α/φών της. Στις 23 Δεκεμβρίου επιστρέφει στο μέτωπο (Α/Δ Κατσικά Ιωαννίνων) και συνεχίζει τις πολεμικές
επιχειρήσεις με τα νέα της Α/φη.
• 1 Δεκεμβρίου 1950: Επτά Ελληνικά μεταφορικά Αερ/φη τύπου C-47 DACOTA, που
αποτελούσαν το 13ο Σμήνος της Κορέας, μετά από ταξίδι 57 ωρών και με τις απαραίτητες σταθμεύσεις, προσγειώνονται στο Α/Δ ΙΤΑΖΟΥΚΕ της Ιαπωνίας και από τις 4-1250, αναλαμβάνουν και φέρουν εις πέρας, πολύτιμες, δύσκολες και λίαν επικίνδυνες
πολεμικές αποστολές. Μέχρι την επιστροφή τους (23-5-1955), το Σμήνος απώλεσε
3 Αερ/φη και 12 μέλη πληρωμάτων.
• 14 Δεκεμβρίου 1952: Επιτυγχάνεται η πρώτη επιτυχής εγκατάλειψη και διάσωση έλληνα χειριστού. Ο τότε Ανθγός Π. Θωμόπουλος, ιπτάμενος με Αερ/φος F-84G.
To 1953 metast;aumeyse sthn A.B. ΛΑΡΙΣΗΣ. Το Μάιο του 1958 εντάχθηκε στην 115
π.Μ. με Αφη F-84F και τον Ιανουάριο του 1960, έπαψε να λειτουργεί. Επανασυγκροτήθηκε και τελικώς εγκαταστάθηκε στην 117 ΠΜ όπου και εφοδιάστηκε με τα F-4E
(Ιούνιος 1974) με τα οποία επιχειρεί μέχρι και σήμερα.
• 19 Δεκεμβρίου 1953: Συγκροτείται στο Α/Δ του ΣΕΔΕΣ η 336 ΜΤΜ και εφοδιάζεται με
τα ιστορικά C-47 DACOTA. Το 1975 μεταστάθμευσε στην 112 ΠΜ όπου παρέλαβε τελικώς, 12 Αφη τύπου C-130H HERCULES της LOCKHEED και αργότερα το 1992, 5 ακόμη
C-130B.
• Δεκέμβριος 1973: Παραλαμβάνονται τα πρώτα πυροσβεστικά Αερ/φη τύπου CL215 Καναδικής κατασκευής. Τοποθετούνται αρχικά στο Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ και αργότερα
στην 112 ΠΜ/339 ΜΑΕΔΥ.
• 16 Δεκεμβρίου 2003: Με μια σεμνή τελετή, εντάσσονται στην 115 Π.Μ. τα νέα μαχητικά Αερ/φη τύπου F-16 C/D BLOCK 52+.
Επγός ε.α. Γεώργιος Τάγκαλος

