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Η ΕΑΑΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ !!!
ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΟΛΟΥΣ, ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ !!!

Μήνυμ α Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Εύχομαι από καρδιάς η νέα χρονιά να μας δώσει την
ευκαιρία αλλά και τη δύναμη να πορευτούμε σε νέους
αγώνες ενωμένοι, με όρεξη και φαντασία, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε περισσότερη ελπίδα και
μεγαλύτερη ικανοποίηση, μα πάνω από όλα να ξαναφέρουμε το χαμένο μας χαμόγελο όλων αυτών των
ετών που έχουμε περάσει.
Το 2015 να είναι πλούσιο σε ευτυχία και δικαιοσύνη
και πάμπτωχο σε κακές στιγμές και αδικίες. Να απαλλαγούμε από τη μιζέρια και την εσωστρέφεια, ώστε
ενωμένοι να ξεπεράσουμε τις οποιεσδήποτε αντιξοότητες και να κερδίσουμε τις δύσκολες μάχες που
έχουμε να δώσουμε.

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
εύχεται στη νέα
Πολιτική Ηγεσία
του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας,
καλή επιτυχία
στα νέα καθήκοντα,
σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
Υπενθυμίζεται στους αγαπητούς συναδελφους, ότι οι
αιτήσεις παραθερισμού για
το θέρος 2015 θα αρχίσουν
τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και
θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015.
Εκ της ΕΑΑΑ

Οι πληγές που άνοιξαν το 2013 και 2014 η νέα
χρονιά να τις γιατρέψει, όχι μόνον επιφανειακά αλλά
ριζικά και να μας δώσει τις αντοχές να παλέψουμε για
να πραγματοποιήσουμε τους στόχους που θέσαμε και
να κερδίσουμε όλα όσα μας αξίζουν.
Να πραγματοποιήσουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες
αλλαγές που έχουμε δρομολογήσει, ώστε η Ένωση
να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο κύρος, ακόμη μεγαλύτερη οντότητα και να κάνουμε μία Ένωση Δυναμική
και Διεκδικητική που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των μελών μας και στα νέα δεδομένα. Μια
Ένωση χρήσιμη και ωφέλιμη σε όλους μας. Είναι χρέος
μας και υποχρέωσή μας.

Μην ξεχνάτε ότι στα δύσκολα νικάμε, όταν είμαστε
ενωμένοι, πετυχαίνουμε
τους στόχους μας όταν η
προσπάθεια είναι συλλογική, ξεπερνάμε τα εμπόδια
όταν υπάρχει αλληλεγγύη,
όταν υπάρχει σεβασμός στο
συνάδελφο, όταν υπάρχουν
ανοιχτά μυαλά.
Καλή και δημιουργική νέα χρονιά
με ψηλά το κεφάλι.
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ

Β ράβευση
αριστούχων μαθητών
Σ

τις 14 Δεκεμβρίου 2014 (Κυριακή) έγινε η Εκδήλωση για τη βράβευση των αριστούχων μαθητών
της Β και Γ’ λυκείου, καθώς και των πρωτευσάντων
στις στρατιωτικές σχολές της Π.Α. (ΣΙ, ΣΜΑ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ,
ΣΙΡ) και τα Πανεπιστήμια. Ο αριθμός των βραβευθέντων (έτους 2013-2014) ήταν σχεδόν διπλάσιος από
την προηγούμενη σχολική περίοδο (πλέον των 225).
Η αίθουσα πνευματικού κέντρου της ΕΑΑΑ γέμισε
από ευτυχή τέκνα και πανευτυχείς γονείς.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
του ο κ. Αρχηγός ΓΕΑ
Αντιπτέραρχος
(Ι)
Ευάγγελος Τουρνάς ο
οποίος έδωσε τα τιμητικά διπλώματα μαζί
με τον Πρόεδρο της
ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχο (Ι)
ε.α. και επίτιμο Διοικητή ΔΑΥ κ. Κων/νο Ιατρίδη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ανώτατοι εν ενεργεία
αξιωματικοί και αντιπροσωπεία αξιωματικών.
Η ομιλία του προέδρου της ΕΑΑΑ προς τους βραβευθέντες
(κυρίως), αλλά και τους γονείς τους δημοσιεύεται στη σελίδα 7.
Εκ της ΕΑΑΑ

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

Ε.Α.Α.Α.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ..... 0
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
Τσιριγώτη 7 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 21/1/2015 και παραδόθηκε στο
ταχυδρομείο στις 30/1/2015.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα
κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΜΤΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Η αρχική ιδέα δημιουργίας του ΝΙΜΤΣ ξεκίνησε από την ανάγκη περίθαλψης των Πολεμιστών Αξιωματικών που γύρισαν από τα μέτωπα του
1940-1941 προκειμένου να εξασφαλιστεί Υγειονομική περίθαλψη για
τους Πολεμιστές και τις οικογένειές τους. Έτσι με το Ν.Δ. 597/1941
ιδρύεται και η αρχική εγκατάστασή του έγινε εκεί που είναι το κτήριο
όπου στεγάζεται η Διεύθυνση του ΝΙΜΤΣ. Πρωτεργάτες της προσπάθειας
αυτής υπήρξαν ο Στρατηγός Γεώργιος Μπάκος και ο Ανώτερος Γενικός
Αρχίατρος και Διευθυντής από το έτος 1942 με δύναμη αρχική κλινών 75.
Σήμερα έχει περίπου 405 κλίνες και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. Σήμερα
έχει εξελιχθεί σε μεγάλο Νοσοκομείο με 15.000 νοσηλευόμενους το
χρόνο, 80.000 περίπου εξεταζόμενους στα εξωτερικά ιατρεία και 1.000
περίπου άτομα προσωπικό.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ
1. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν Αποστρατεία του Στρατού Ξηράς
και της Αεροπορίας.
2. Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι Εν/ΕΝ και Αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, εφ’ όσον είναι μέτοχοι του ΜΤΣ. (Αυτό αποδεικνύεται
από σχετική βεβαίωση.)
3. Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν Αποστρατεία της ΤΕΩΣ Χωροφυλακής.

4. Υπάλληλοι ΝΙΜΤΣ, ΜΤΣ και Συνταξιούχοι ΝΙΜΤΣ – ΜΤΣ.
5. Οι υπαγόμενοι σε Πολεμική διαθεσιμότητα, εφ’ όσον έχουν επιλέξει
την Υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού Συνταξιούχου.
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Τα μέλη της ΕΑΑΑ εκτός από μέλη του ΝΙΜΤΣ έχουν και προτεραιότητα
ως προς την ιατρική εξέταση και τη συνταγογράφηση, διότι πληρώνουν
το 3% επί του μερίσματος. Όταν καλούμε την τηλεφωνική γραμμή για
προσυνεννόηση (ραντεβού) στα εξωτερικά ιατρεία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είμαστε δικαιούχοι, τον βαθμό μας και εάν θέλουμε συνταγογράφηση ή εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία. Εισιτήριο για εξέταση ΔΕΝ
πληρώνουμε. Τα ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων του ΝΙΜΤΣ λειτουργούν
από 08:00 – 14:00 και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2107288367 –
2107227523.
Σε περίπτωση Νοσηλείας τηρείται η διαδικασία που αφορά αναλόγως
του βαθμού Αποστρατείας του μέλους ως προς το εάν δικαιούται ένα ή
δύο ή τέσσερα κρεβάτια στο θάλαμο νοσηλείας. Για πληροφορίες στον
αρμόδιο για Υγειονομικά θέματα
Επισμηναγό Γεώργιο Γονατά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες θα συνεχιστούν στο επόμενο φύλλο της Εφημερίδος ΗΧΩΝ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ.
Εκ της ΕΑΑΑ

Ένταξη Αποστράτων στο ΙΚΑ
Τα κεντρικά γραφεία ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38)
δε λειτουργούν. Εφ εξής οι δικαιούχοι
(μέλη μας) εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ. Με
την ενέργειά του αυτή το υπουργείο προσβάλει κατάφορα τους ανθρώπους οι
οποίοι επί 35 και πλέον έτη εφύλαξαν Θερμοπύλες υπαγόμενοι στο στρατιωτικό ποινικό κώδικα και μη ορίζοντες τον εαυτό
τους και την οικογένειά τους, πέραν των
κίνδυνων που ανά πάσα στιγμή διέτρεχαν
(υψηλή ραδιενέργεια, υπερβολικούς θορύβους , διαβίωση σκηνίτη κατά τη διάρκεια
ασκήσεων και για άλλους λόγους, επιφυ-

Οδοντιατρική
περίθαλψη
στις Ε.Δ.

λακές, 24ωρες υπηρεσίες κλπ).
Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση δε θα
πραγματοποιήσει τις όποιες ‘’τροϊκανικές’’
ενδεχομένως σκέψεις χωρίς να επιδράσει
δυσμενώς στη σταθερότητα του πυλώνα
που ονομάζονται Ένοπλες Δυνάμεις.
Πάρα ταύτα το συντονιστικό των τριών
ενώσεων συγκρότησε επιτροπή από ανώτατους αξιωματικούς του υγειονομικού η
οποία θα υποβάλλει μέχρι 01-03-2015 τις
προτάσεις της στο συντονιστικό.
ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ
Εκ της ΕΑΑΑ

Λειτουργία ΚΕΔΑ/Ζ
Από 16-1-2015 ξεκινά η λειτουργία της Λέσχης Παραθεριστών καθώς και η διάθεση δωματίων Μοτέλ,
από Παρασκευή μεσημέρι έως και Κυριακή μεσηΕκ της ΕΑΑΑ
μέρι (χειμερινή λειτουργία).

(διόρθωση ημαρτημένων)
Στο φύλλο 524 ΗτΑ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), που αναφέρεται στο αντικείμενο
του
θέματος
σας
παρακαλούμε να μη θεωρήσετε δυνατή την οδοντιατρική περίθαλψη στις
μονάδες της Π.Α. λόγω αδυναμίας ανταποκρίσεως του επιστημονικού προσωπικού, αλλά και λόγω ανάγκης
τηρήσεως των κανόνων ασφαλείας.
Εκ της ΕΑΑΑ

Τηλεφωνικά ραντεβού
στο 424 ΓΣΝΕ
Από 26 Ιαν 2015, λειτουργούν επιπλέον τηλεφωνικές γραμμές ραντεβού για την εξυπηρέτηση
του κοινού, στο 424 ΓΣΝΕ. Τα τηλέφωνα στα
οποία το κοινό μπορεί να καλεί είναι:
2310381044, 2310382073, 2310381702,
2310382078

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.

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

Εθελοντισμός
στο ΓΝΑ
Το 251 ΓΝΑ έχει μεγάλη ανάγκη από εθελοντές συναδέλφους προκειμένου να καλύψουν ανάγκες Γραμματειακής Υποστήριξης σε διάφορους τομείς, ώστε
να βοηθήσουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
συναδέλφων.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους να βοηθήσουν
το ΓΝΑ. Όσοι επιθυμούν να το πράξουν, να απευθυνθούν στο Γραφείο Εθελοντισμού του ΓΝΑ.
Εκ της ΕΑΑΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΑΑΑ
Συνάδελφοι, Μέλη του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Περιοχής Καρύστου, όπως σας είχαμε ενημερώσει, (ΗτΑ Δεκ. 2014), μεσολάβησαν πολλές
σημαντικές μεταβολές, νομικές, οικονομικές &
οργανωτικές, με νέο οργανωτικό καταστατικού
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, που επηρεάζουν άμεσα και σημαντικά τόσο τις τρέχουσες εκκρεμότητες αλλά
και τις μελλοντικές συνέπειες για τα Οικιστικά
θέματα μας.
Προτρέπουμε και παρακαλούμε να προσέλθετε στην Ετήσια ΓΣ Συλλόγου Οικοπεδούχων
ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Περιοχής Καρύστου, την 15
Φεβ 2015, 10:30, στο Πνευματικό Κέντρο της
ΕΑΑΑ.
Εκ της ΕΑΑΑ

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.
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
16-12-2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 10/14
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών το οποίο εκπροσωπεί
120.000 αποστράτους :
α.-Διαμαρτύρεται έντονα για τον εμπαιγμό και
την κοροιδία , αναφορικά με τον πολυδιαφημισμένο
περί γενναίας αύξησης τρόπο εφαρμογής των
Αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ , που δικαίωσαν
την προσφυγή μας κατά των εφαρμοστικών διατάξεων του Ν. 4093/12.
Συγκεκριμένα , μετά την λήψη των εκκαθαριστικών
σημειωμάτων για τον μήνα Ιανουάριο 2015 , όπου
έχουν καταχωρηθεί οι νέες συντάξεις και αναδρομικά
6 μηνών , οι περισσότεροι συνάδελφοι με μεγάλη
έκπληξη αλλά και οργή διεπίστωσαν οτι την 2212-2014 , ημέρα πληρωμής , θα λάβουν ως
μηνιαία αύξηση από 1,0 Ε μέχρι 40,0 Ε. Το γεγονός
αυτό , πέραν της επιβεβαίωσης της θέσεώς μας ,
που έχουμε επισημάνει κατ εξακολούθηση και
έντονα , οτι το καθαρό συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος από την επαναφορά των συνταξιοδοτικών πράξεων στην 31-07-2012 είναι της τάξεως
των 70 εκ.Ε σε αντίθεση με την θέση του ΥΠ.ΟΙΚ.
που ισχυρίζεται οτι είναι της τάξεως των 350 εκ.Ε
τουλάχιστον , αποδεικνύει την υποκριτική πρόθεση
της Κυβέρνησης καθώς και το πόσο άδικες και ανεπίτρεπτες είναι οι κρατήσεις που έγιναν σε εφαρμογή
του Ν.4093/12 , γιατί πέραν της εν λόγω κράτησης
για την οποία δικαιωθήκαμε , επιβάλλει και επί
πλέον κράτηση 10% , 15% και 20% επί του συνόλου
των αποδοχών μας , με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να πληρώσουν πικρά την αλλαγή αυτής
της κλίμακας προς τα άνω. Το ίδιο ανελέητες ,
άδικες και στοχευμένες είναι και οι κρατήσεις σε

εφαρμογή των Ν.3986/11 , 4002/11 , 4024/11 και
4051/12 , με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να
υποστούν υπερβολικές κρατήσεις που εξαφανίζουν
πλήρως την επιστροφή και λόγω των υπαρχόντων
ηλικιακών κριτηρίων.
β.-Καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει στο ακέραιο
τις Αποφάσεις του ΣτΕ γιατί δεν μπορεί πλέον να
το αποφύγει , δεδομένου οτι έρχονται και οι αποφάσεις δικαίωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο ,
οπότε δεν μπορεί να αγνοήσει αποφάσεις δύο
Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας.
γ.-Καλεί επίσης το ΥΠΟΙΚ να δώσει στην δημοσιότητα όλο το κοστολόγιο της επιστροφής των
παρανόμως παρακρατηθέντων στο εύρος που αυτή
υλοποιείται , ώστε να μάθουν όλοι οι συμπολίτες
μας τα πραγματικά μεγέθη καθώς και την σκόπιμη
από κάποιους στοχοποίηση των στελεχών των Ε.Δ.
και των Σ.Α.με μοναδικό σκοπό την απαξίωσή μας
και την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού.
δ-Σεβόμενοι το πολιτικό κλίμα των ημερών και
παρά την γενική οργή και αγανάκτηση των αποστράτων, αναμένει ψύχραιμα τις εξελίξεις και θα
αντιδράσει δυναμικά με μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις με την απαίτηση για πλήρη εφαρμογή
των αποφάσεων του ΣτΕ εάν η Κυβέρνηση παραμείνει , εάν δε προκηρυχθούν εκλογές με την
απαίτηση από όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν
επίσημα προεκλογικά στο φλέγον αυτό θέμα , που
αφορά όχι μόνο την αξιοπρέπεια αλλά και την ίδια
την επιβίωσή των αποστράτων.
Δεν πάει άλλο , δεν μπορεί να συνεχιστεί η εις
βάρος μας αδικία και κοροϊδία.

Κατάθεση αίτησης ακύρωσης
για τη Νομοθετική Ρύθμιση του 50%
12-01-2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ. 01/15
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών καθώς και η Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α. ατομικά
για τον εαυτό της η καθεμία σε συνεργασία με το Νομικό
μας Σύμβουλο Θωμά Καρανίσα, στα πλαίσια των συνεχιζόμενων προσπαθειών που καταβάλλει για την προάσπιση
των συμφερόντων των μελών του και τη δυναμική διεκδίκηση
των οφειλομένων αναδρομικών ποσών των μηνιαίων συντάξεων κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2192/2014 αποφάσεως
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατέθεσε
σήμερα (12-1-2015) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
σχετική Αίτηση για την Ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ
2/88371ΔΕΠ/17.11.2014/ (ΦΕΚ Β 3093/18-11-2014) Κοινής
Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας, του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του πολίτη και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
με τίτλο «Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και
συντάξεων καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων
προς τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους».
Με την ενέργεια αυτή και εξαντλώντας την φαρέτρα των
νομικών μας όπλων στην παρούσα φάση επιδιώκουμε να
ακυρωθεί η ειρημένη ΚΥΑ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν 4307/2014 για την
μερική καταβολή σε ποσοστό 50% των οφειλομένων αναπροσαρμοσμένων συντάξεων και της διαφοράς συντάξεων
προς τα μέλη μας, ο οποίος νόμος έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το περιεχόμενο και το διατακτικό της υπ’ αριθμ.
2192/2014 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας που μας δικαιώνει πλήρως.

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

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Α
1. Σεβαστοί μας συνάδελφοι, μέλη της Ε.Α.Α.Α. , αφού
λάβαμε υπόψη μας τα εύλογα και δίκαια παράπονά σας για
το τραγελαφικό ποσό που λάβατε:
α. Αναδρομικά από 1/7/2014 έως 31/12/2014
β. Πληρωτέο ποσό, στη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015
και
γ. Σχετικές διευκρινήσεις από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.), θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε
και πάλι πιο αναλυτικά.
2. Όπως είναι γνωστό οι βασικές συντάξεις μας, αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4307/2014(ΦΕΚ246Α’/15.11.2014) από 1/8/2012
3. Με την υπ’ αριθμ. οικ2/88371/Δ.Ε.Π. κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίστηκε ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών για το χρονικό διάστημα
από 1/8/2012 εως και 31/12/2014.
4. Με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015 καταβλήθηκαν
αναδρομικά από 1/7/2014-31/12/2014 και τα από 1/8/201230/6/2014 άρχισαν να καταβάλλονται σταδιακά σε 36 ισόποσες
δόσεις από τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015.
5. Πάρα πολλοί διαπιστώσατε ότι το ποσό που λάβατε
αναδρομικά από 1/7/2014-31/12/2014 ήταν πάρα πολύ
μικρό, γεγονός αναμφισβήτητο, τούτο οφείλεται στο ότι
εκτός από το ότι αυξήθηκαν οι πάγιες κρατήσεις Φ.Ε. και
υγειονομικής περίθαλψης - οι μειώσεις των Ν. 4024/2011,
4051/2012 και 4093/2012 - η παρακράτηση της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) Ν. 3865/2010 - η επιπλέον
παρακράτηση της ΕΑΣ Ν. 4002/2011 που παρακρατείται μόνο

σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας
τους, δεν αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας
και το ποσό της βασικής σύνταξής
τους υπερβαίνει τα 1700,01€ αφού
αφαιρεθεί το παρακρατηθέν ποσό της
ΕΑΣ του Ν 3865/2010.
Σε πάρα πολλούς μετά την αναπροσαρμογή της Βασικής Σύνταξης
το ποσοστό :
α. της μείωσης του Ν.4093/2012
αυξήθηκε καθόσον ή από το 0% πήγε
στο 5% ή από το 5% πήγε στο 10% ή
από το 10% πήγε στο 15% ή από το
15% πήγε στο 20%.
β. Της παρακράτησης της ΕΑΣ του
Ν. 3865/2010 αυξήθηκε καθόσον ή
από το 0% πήγε στο 3% ή από το 3%
πήγε στο 6% ή από το 6% πήγε στο
7% ή από το 7% πήγε στο 9% ή από το
9% πήγε στο 10% ή από το 10% πήγε
στο 12% ή από το 12% πήγε στο 13%
ή από το 13% πήγε στο 14% και
γ. Της επιπλέον παρακράτησης της
ΕΑΣ Ν.4002/2011 αυξήθηκε καθόσον
ή από το 0% πήγε στο 6% ή από το 6% πήγε στο 8% ή από το
8% πήγε στο 10%.
7. Συμπληρωματικά αναφερόμαστε σε ένα παράδειγμα
από το οποίο διαφαίνεται πως προέκυψε το ποσό των
αναδρομικών που ήταν 52,26 σε κάποιον, από 1/7/2014

εως 31/12/2014 ποσό που αναγράφεται σε Ενημερωτικό
Σημείωμα του Γ.Λ.Κ. της σύνταξης Ιανουαρίου 2015.

8. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε
στον Σμχο (ΥΥΟ) ε.α. κ. Πάνο Αθ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ προκειμένου
να είναι πιο αναλυτικές.
Εκ της Ε.Α.Α.Α.
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΕΑΑΑ

Έναρξη λειτουργίας Ιστοσελίδας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με αντίστοιχες αποφάσεις Υπουργού Εθνικής Αμύνης απονεμήθηκαν οι τίτλοι του
επίτιμου Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΑΑ στους διατελέσαντες προέδρους ΕΑΑΑ.
α) Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. και επίτιμο Αρχηγό τακτικής Αεροπορίας
κ. Βασίλειο Κατσαντώνη
β) Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. κ. Δημήτριο Μπινιάρη.
Εκ της ΕΑΑΑ

Στα πλαίσια υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ, σας γνωστοποιούμε ότι, από 31 Οκτωβρίου τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδας Περιβάλλοντος
και Ενέργειας του ΥΠΕΘΑ, στη διεύθυνση: http://greenarmedforces.mil.gr.
Μέσω της ιστοσελίδας, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης τόσο των υπηρεσιών των Ε.Δ. όσο και του κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με τις εξελίξεις σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα, καθώς και σε διάφορα θεσμικά κείμενα και
σε τρέχοντα θέματα. Στην ιστοσελίδα έχουν ήδη αναρτηθεί η αναθεωρημένη περιβαλλοντική πολιτική και η πράσινη βίβλος του Υπουργείου.
Εκ της ΕΑΑΑ

Συστέγαση Παραρτημάτων
Τα οικονομικά των Ενώσεων μειώνονται
λόγω μειώσεων των μερισμάτων (ΜΤΑ,
ΜΤΣ, ΜΤΝ). Είναι επομένως ευνόητο ότι
τα έσοδα των Ενώσεων δεν θα μπορέσουν να αντέξουν στα έξοδα συντηρήσεως και λειτουργίας των χωριστών κατά
κλάδο παραρτημάτων.
Άλλωστε η ενοποίηση των Ενώσεων
(αν και δύσκολη) θα αποτελέσει έναν
ισχυρό βραχίονα.
Το συντονιστικό των τριών Ενώσεων

προσανατολίζεται καταρχήν στην εξέταση της συστέγασης των Παραρτημάτων των τριών Ενώσεων σε κοινό χώρο,
χωρίς τα Παραρτήματα να χάσουν την
υπαγωγή και την αυτοτέλειά τους.
Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή η οποία θα υποβάλλει στο
συντονιστικό συμβούλιο εισηγήσεις για
επεξεργασία και λήψη απόφασης σε συνεργασία με τις τρείς Ενώσεις.
Εκ της ΕΑΑΑ

Η Κρήτη κοχλάζει για τον Ρίχτερ

Α

πό δημοσίευμα του Μηνιαίου Δελτίου
«Μνήμη και Χρέος» (τεύχος 66/Νοέμβριος 2014) πληροφορηθήκαμε την αναγόρευση του Γερμανού καθηγητή
ιστορίας Χάινς Ρίχτερ σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Εμείς διερωτώμεθα: Είναι δυνατόν η
πνευματική ηγεσία της Πατρίδος να αναγορεύει επίτιμο διδάκτορα Ελληνικού Πανεπιστημίου έναν ιστορικό/συγγραφέα, ο
οποίος σε βιβλίο του για τη Μάχη της
Κρήτης προσπαθεί να εξωραΐσει τις ναζι-

στικές θηριωδίες προβάλλοντας τον
ΗΡΩΪΚΟ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ του ενδόξου
Κρητικού Λαού ως «βρόμικο και κτηνώδη»?
Μα είναι δυνατόν να θέτουμε τις προσωπικές μας σχέσεις με τον όποιο συμπαθούμε υπεράνω του Εθνικού γοήτρου,
όταν μάλιστα πρόκειται για πνευματικούς
ηγέτες, οι οποίοι θα έπρεπε να ποδηγετούν το Λαό μας και να προβάλουν τα
στήθη τους στον κάθε μισέλληνα που
επιβουλεύεται τα δίκαιά μας?
Εκ της ΕΑΑΑ

Μουσείο Σχολής Ικάρων
1. Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή
Ικάρων διαθέτει στις εγκαταστάσεις
της και νέο σύγχρονο χώρο για
Μουσείο. Αποφασίστηκε πρόσφατα
η διαμόρφωση και ενεργοποίηση
του και για αυτόν τον λόγο συγκροτήθηκε επιτροπή με προσωπικό
της Σχολής και συμβουλευτικά
μέλη από αρμόδιες επιστασίες
της ΠΑ και εξειδικευμένο προσωπικό από άλλα ιδρύματα.
2. Τα εκθέματα θα αφορούν
αποκλειστικά την ιστορία της Σχολής Ικάρων από ιδρύσεώς της. Η Σχολή έχει στην κατοχή της υλικό το οποίο όμως
είναι ικανό να καλύψει τις ποικίλες διαστάσεις της ιστορίας της, καθώς και τον υφιστάμενο διαθέσιμο χώρο.
3. Στην προσπάθεια αυτή, αποφασίστηκε η διερεύνηση και αναζήτηση αντικειμένων,
έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού τόσο από τους φορείς της ΠΑ και των ΕΔ
όσο και από εξωτερικούς, όπως συλλόγους, λέσχες, μουσεία, Σχολές, δημόσιους
οργανισμούς, εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό, ιδιώτες κλπ, προκειμένου
να συγκεντρωθεί σχετικό υλικό και να εκτεθεί μετά από την κατάλληλη επιλογή
σύμφωνα με την υπό εκπόνηση μελέτη του Μουσείου της ΣΙ.
4. Στο πλαίσιο αυτό θα παρακαλούσαμε τη συνεργασία και συμμετοχή σας στην
υλοποίηση του δύσκολου αυτού έργου.
5. Για περαιτέρω λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση
Επιχειρήσεων-Προσωπικού (ΔΙΕΠ) στα τηλέφωνα 2108193012, 3016. Ο Σύνδεσμος
της Σχολής με τους εξωτερικούς φορείς είναι ο Αντισμήναρχος Ιπτάμενος Παντελής
Βατάκης, Διοικητής της 360 ΜΕΑ (τηλ. 2108193600, 6983512104).
6. Η Σχολή θα εκτιμήσει την προσπάθεια όλων, ώστε να γίνει πράξη το νέο
Μουσείο της Σχολής Ικάρων και να μπορούν όλοι να το επισκεφτούν.
Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Ανδρεσάκης
Διοικητής

Πρόσβαση στις Λέσχες των Ε.Δ.

Σύμφωνα με διαταγή ΥΕΘΑ, γνωρίζεται ότι όλες οι Λέσχες των Ε.Δ. θεωρούνται πάντα διακλαδικές και
επιτρέπεται σε όλα τα στελέχη Ε.Ε. και
Ε.Α. των Ε.Δ. να έχουν πρόσβαση οπουδήποτε στην Ελλάδα.
Στις Λέσχες του Π.Ν., όπου υπάρχει
κατηγοριοποίηση Αξκών-Υπαξκών, θα
πρέπει να γίνεται ανάλογη χρήση από
τα λοιπά στελέχη των Ε.Δ.
Υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενες Λέσχες της Π.Α. που ευρίσκονται εντός
Μονάδων, είναι περιορισμένων δυνατο-

τήτων, λειτουργούν μόνον επ’ ωφελεία
του προσωπικού τους και για λόγους
ασφαλείας δεν είναι δυνατή η πρόσβαση άλλου προσωπικού πλην των
υπηρετούντων σε αυτές.
Κατ’ εξαίρεση η Λέσχη Αξιωματικών Υπαξιωματικών Σητείας, είναι η μόνη
από την Π.Α. που έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο πίνακα Λεσχών πόλεων του
ΥΠΕΘΑ και ως εκ τούτου παρέχεται η
δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στελέχη, ε.ε. και ε.α. των Ε.Δ.
Εκ της ΕΑΑΑ

Κατάργηση του ΟΠΑΔ

Γνωρίζουμε στα μέλη μας, ότι σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του
ΟΠΑΔ και του Τομέα Ασφαλισμένων των
Κοινοτικών Υπαλλήλων και Δημοτικών
από 29/10/2014 η Ηπείρου 38 καταργείται και παραμένει μόνο το Λογιστήριο
και από 28/10/2014 επήλθε μετάπτωση
των δεδομένων του Μητρώου του
ΟΠΑΔ στο ΟΠΣ-ΙΚΑ.
Οι Συνάδελφοι Απόστρατοι με τα δικαιούχα μέλη τους στο εξής θα εξυπηρετούνται στα παρακάτω Υποκαταστήματα
του ΙΚΑ για τις παρακάτω περιπτώσεις για
το Νομό Αττικής, οι Συνάδελφοι δε, που
κατοικούν στην περιφέρεια, θα πηγαίνουν στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ στις
πρωτεύουσες των Νομών της χώρας.
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ
1. Υπ/μα ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: Μ. Αλεξάνδρου
3, Πλ. Καραϊσκάκη
2. Υπ/μα ΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: Πανόρμου
& Καρύστου 7
3. Υπ/μα ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Ακαδημίας
21
4. Υπ/μα ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 3
& Εθνικής Αντίστασης

5. Υπ/μα ΙΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Χατζηαντωνίου 15
Τα παραπάνω Υποκαταστήματα ΙΚΑ θα
εξυπηρετούν τους Ασφαλισμένους σε
θέματα που αφορούν:
• Έκδοση ή αντικατάσταση βιβλιαρίων Ασθενείας (Νοσηλείας)
• Διακοπή, Αναστολή ή Κατάργηση
του Ασφαλιστικού τους Δικαιώματος
• Χορήγηση Ευρωπαϊκών εντύπων
και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
• Παραλαβή Δικαιολογητικών για χορήγηση εξόδων κηδείας (για όσους δικαιούνται)
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι καταργήθηκε η χειρόγραφη θεώρηση για τους
άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και
Συνταξιούχους καθώς και για τα έμμεσα
μέλη αυτών, και ΔΕΝ απαιτείται ετήσια
θεώρηση των βιβλιαρίων Ασθενείας
τους.
Για πληροφορίες στο μέλος του Δ.Σ.
της ΕΑΑΑ Επγό ε.α. Γονατά Γεώργιο στα
τηλέφωνα της ΕΑΑΑ και στο κινητό του,
πρωινές μόνο ώρες (6983506597).
Εκ της ΕΑΑΑ

Αποκριάτικη
Συνεστίαση
ΣΑΣΥΔΑ
Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΥΔ πραγματοποιεί
την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα
13.00 Αποκριάτικη Συνεστίαση στην Ταβέρνα
“Ποσειδών Παλλάς” της Καλλιθέας (οδός
Δημοσθένους 298, τηλ. 210 9403926).
Τιμή Πρόσκλησης ανά άτομο 18 € με ζωντανή μουσική, φαγητό, κρασί και αναψυκτικά.
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής και
Παραλαβή Προσκλήσεων από τα Γραφεία
του Συλλόγου (Λυκούργου 9 - 4ος όροφος τηλ. 210 3238449) καθημερινά πλην Παρασκευής από ώρα 10 π.μ. έως 12 μ.μ.
Το Δ.Σ. ΣΑΣΥΔΑ

7η Σειρά
ΣΥΔ
Παρακαλούνται οι αγαπητοί
φίλοι και συνάδελφοι της 7ης
σειράς ΣΥΔ, όπως επικοινωνήσουν με τον Μανώλη Μουτζίκο και δώσουν τηλέφωνο
και λοιπά Μέσα δικτύωσης για
να βρεθούμε και να οργανώσουμε αργότερα διάφορες
συναντήσεις και εκδηλώσεις.
Μανώλης Μουτζίκος
Ρόδου 29, 10446 Αθήνα
Τηλ. 210 8619868
Κιν. 6974935925
e-mail:
emoutzikos@gmail.com
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
“ΙΚΑΡΟΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ,
ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Σύλλογος οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ,
περιοχής Καρύστου θα διενεργήσει την ετήσια Γενική
του Συνέλευση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015
στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5,
7ος όροφος, Αθήνα) από ώρας 10.30’ έως 12.30’.
Προσκαλούνται όλοι οι οικοπεδούχοι της περιοχής
Καρύστου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση την
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, όπου θα ενημερωθούν με τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις που
αφορούν τον ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού Καρύστου, και θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για θέματα του οικισμού μας, του Συνεταιρισμού και του Συλλόγου μας.
Λεπτομέρειες θα πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα μας, την
http://www.ikaros-karystos.gr/index.html.
Ευχόμαστε 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
Ταξ/χος (ΤΑ) ε.α.
Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δελλής
Υποπτ/χος (Ε) ε.α.
Γραμματέας

Παράρτημα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
του «ΙΚΑΡΟΥ»
Oλοκληρώθηκαν με επιτυχία,
στις 17/12/2014, οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη
της Διοικούσας Επιτροπής

Μ

ε σημαντική συμμετοχή Μελών και σύμφωνα με
τις προβλέψεις του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και του Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας (ΚΟΛ) του Συνδέσμου
Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, στις 20:30 της 17 Δεκεμβρίου 2014, οι
πρώτες αρχαιρεσίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Η όλη διαδικασία διενεργήθηκε στη ΛΑΞ της 350
ΠΚΒ στην Α.Β. ΣΕΔΕΣ, υπό την επίβλεψη και ευθύνη
της 3μελούς Επιτροπής Αρχαιρεσιών, που εκλέχθηκε
από τη πρώτη Συνέλευση του Παραρτήματος, διά
ανατάσεως των χειρών, κατά την αρχική φάση της
συγκέντρωσης.
Για τη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) εξελέγη ο Απτχος (Ι) ε.α. Αθανάσιος Κωτούλας της 49ης σειράς.
Γραμματέας της ΔΕ εξελέγη ο Υπτχος (Ι) ε.α. Βασίλης Καλαϊτζόπουλος της 52ης σειράς, ενώ τη θέση
του Ταμία κατέλαβε ο Σμχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης
Κεσσόπουλος της 11ης ΕΑ
Τέλος για τις θέσεις των δύο (2) Αναπληρωματικών,
που προβλέπονται από τον ΚΟΛ, για τις θέσεις Γραμματέα και Ταμία, εξελέγησαν ο Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Δημήτριος Κίτσος της 12ης σειράς ΕΑ και ο Σμχος (ΕΑ)
ε.α. Άγγελος Φραγκουλίδης της 13ης σειράς ΕΑ.
Από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΙΚΑΡΟΥ, θερμά συγχαρητήρια στην Επιτροπή Αρχαιρεσιών και σε όλους τους συναδέλφους, που οργάνωσαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις πρώτες
αρχαιρεσίες του Παραρτήματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Θερμά συγχαρητήρια φυσικά, στα μέλη της πρώτης
Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μαζί με πολλές ευχές για κάθε επιτυχία στα καθήκοντά τους.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διεξαγωγής
των αρχαιρεσιών, το σύνολο των συναδέλφων παρακάθισε σε δείπνο, στον ίδιο χώρο, γιορτάζοντας το
γεγονός, και κυρίως επιβεβαιώνοντας το ωραίο
πνεύμα που επικρατεί μεταξύ τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καλή Συνέχεια & Κάθε Επιτυχία

Αγαπητοί συνάδελφοι, απόφοιτοι της Σ.Ι, όλων των ειδικοτήτων, και του Ε.Κ.Ε.Χ .
Το Δ.Σ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ ο «ΙΚΑΡΟΣ», θέλει και από τις
φιλόξενες σελίδες της εφημερίδας της Ενώσεώς μας,
να έρθει σε επαφή μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσει, αλλά και να δώσει την ευκαιρία ενός ακόμα
τρόπου ενημέρωσης και εγγραφής, σε όσους το επιθυμούν. Πιθανολογείται ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν
έχουν επισκεφθεί ακόμα την ιστοσελίδα του Συνδέσμου
μας www.ikaros.net.gr για να ενημερωθούν. Εξ άλλου
υπάρχουν και οι ‘εραστές’ της έντυπης ενημέρωσης
και αυτό δεν είναι κακό.
Από τον Ιούνιο του 2014 που ο Σύνδεσμος απέκτησε
και τυπική οντότητα, έπρεπε να αποκτήσει τα δικά του
γραφεία. Όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές είμαστε
βέβαιοι ότι θα μπορείτε να μας επισκεφθείτε Ακαδημίας
27Α, κτίριο ΜΤΑ, στο 5ο όροφο θα διαπιστώσετε το
αποτέλεσμα προσωπικής δουλειάς και πολύ κόπου
συναδέλφων, αλλά και προσφοράς μελών του Συνδέσμου μας.
Τον Δεκέμβριο αποκτήσαμε και το πρώτο Παράρτημα
με έδρα την Θεσσαλονίκη, που ονομάσθηκε «Παράρτημα Μακεδονίας». Είναι ένα έμπρακτο αποτέλεσμα
της αγάπης της πρωτοβουλίας και της δράσης συναδέλφων για τους σκοπούς του Συνδέσμου μέσα στα
πλαίσια του Καταστατικού μας και του Κανονισμού
Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΟΛ) που απετέλεσαν τα
θεμέλια του Συνδέσμου μας.
Επισκεφθήκαμε επίσης τους συναδέλφους σε Βόλο
και Χαλκίδα, με τους οποίους ανταλλάξαμε απόψεις
και σκέψεις στις οποίες υπήρξε απόλυτη σύγκλιση.
Θέλουμε να τονίσουμε την ανταπόκριση τους, αλλά
και την υποδοχή και την φιλοξενία τους. Ήταν παραπάνω
από συναδελφική. Εντός του Ιανουαρίου ο σχεδιασμός
είναι να επισκεφθούμε τους συναδέλφους στην περιοχή
Λάρισας και αργότερα την Κρήτη.
Ο Σύνδεσμος, σε λιγότερο από 6 μήνες , έχει ξεπεράσει αρκετά τα 300 μέλη και είμαστε βέβαιοι ότι ο
ρυθμός θα συνεχιστεί, αφού όλο και περισσότεροι
συνάδελφοι θα πιστεύουν στους σκοπούς και στόχους
του. Μέχρι τον περασμένο Ιούνιο είμαστε οι μόνοι
απόφοιτοι κοινής προέλευσης, που δεν είχαμε ένα

Σύνδεσμο ως σημείο αναφοράς. Η ύπαρξη μας δεν
είναι υπερβολή ούτε πλεονασμός και φυσικά δεν είναι
στις προθέσεις μας να υποκαταστήσουμε την ΕΑΑΑ, ή
να αντιπαρατεθούμε με άλλον Σύνδεσμο ή Σύλλογο
συναδέλφων, προερχομένων από τις τάξεις της Π.Α.
Επισκεφθήκαμε τα Δ.Σ του Σ.Α.Σ και της ΕΑΑΑ, όπου
έγινε αναλυτική παρουσίαση των σκοπών και στόχων
του Συνδέσμου μας και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει
κανένα αδιαφανές σημείο. Υπήρξε κοινή πεποίθηση
και συμφωνία ότι για όλα τα σοβαρά προβλήματα
μπορούν να οδηγηθούν σε λύσεις και όλα τα μεγάλα
θέματα προάγονται όταν είμαστε συναδελφικά ενωμένοι.
Η ΕΑΑΑ από τα πρώτα μας βήματα ήταν θετική στην
προσπάθεια μας και μας παραχώρησε τους χώρους
της, όπου έγινε η πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών
μας και ακολούθησαν οι διαδικασίες εκλογής του πρώτου ΔΣ. Πάντα ήταν πρόθυμη να μας φιλοξενεί στου
χώρους της χώρους της, αφού δεν είχαμε δική μας
στέγη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη μας και εμείς, το
ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ι, είμαστε και μέλη
της ΕΑΑΑ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο
και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ και να τους διαβεβαιώσουμε
ότι η όποια συλλογική μας δύναμη θα είναι ενισχυτική
στους στόχους και στις προσπάθειες της Ενώσεως
μας.
Ο ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’ στοχεύει να αναδείξει την προσφορά
των μελών του στην Άμυνα της Πατρίδας, αλλά και
αυτήν προς την κοινωνία μας. Θέλουμε με το έργο
μας, να κατακτήσουμε το Κύρος που πιστεύουμε ότι,
ως άτομα και ως σύνολο δικαιούμαστε να έχουμε.
Θέλουμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας και τις οικογένειες
τους, στο βαθμό που η συλλογική μας δύναμη θα μας
το επιτρέπει.
Δώστε μας αυτή την δυνατότητα, δώστε την στον
εαυτό σας. Γίνετε μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων
Σ.Ι.
Το έντυπο που επισυνάπτουμε μπορείτε να το συμπληρώσετε και να το στείλετε στα γραφεία μας.
Σας Ευχαριστούμε
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
Αντιπτέραρχος (Ε.Α) ε.α
Ευάγγελος Γεωργούσης
Παναγιώτης Κατσαρός

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΠΡΟΣ: Δ.Σ. Συνδέσμου
Παρακαλώ για τις ενέργειές σας, προκειμένου να εγγραφώ ως τακτικό/συνδεδεμένο μέλος του Συνδέσμου.
Δια του παρόντος δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ και τον Κανονισμό
Οργάνωσης Λειτουργίας (ΚΟΛ) του Συνδέσμου και αναλαμβάνω πλήρως τη τήρηση των υποχρεώσεων και
των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτά.
Για την οριστικοποίηση της εγγραφής μου, γνωρίζω ότι θα πρέπει να καταθέσω στο Σύνδεσμο, το
συντομότερο δυνατό, το ποσό των 10 ευρώ για την εγγραφή, καθώς και το ποσό των 20 ευρώ για τη
συνδρομή του τρέχοντος έτους.
Τα αναλυτικά ατομικά στοιχεία για την εγγραφή μου είναι τα ακόλουθα:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΣΕΙΡΑ ΣΙ/ΣΑΣ/ΣΑΝ:
Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚ:
e-mail:
ΤΗΛ(ΣΤΑΘ):
Ον.ΑΡΧ ΣΕΙΡΑΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΜΑ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΤΟΣ ΕΙΣ/ΕΞΟΔ. ΣΧΟΛΗΣ:
ΗΜ/ΕΚΔ ΑΡΧΗ:
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΠΟΛΗ/ΤΚ:
ΝΟΜΟΣ:
ΤΗΛ. (ΚΙΝ.):
Ον. ΑΡΧ. ΤΑΞΗΣ (ΕΙΔ.):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Ο/Η ΑΙΤΩΝ / ΑΙΤΟΥΣΑ

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης εγγραφής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το
Γραμματέα του ΔΣ, Απτχο (ΕΑ) ε.α. Κατσαρό Παναγιώτη: panos.katsaros@yahoo.com, 2105026721 6983501397
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Α ΡΘΡΑ

Αποκατάσταση εντυπώσεων
Τ

ο γεγονός της ενανθρωπήσεως του Θεανθρώπου
επέφερεν μιαν κάποιαν αυτογνωσίαν σε όλους μας,
σε άλλους μεγαλύτερη, σε άλλους μικρότερη. Αυτές
λοιπόν τις Άγιες Ημέρες, εκτός από την στροφή μας
προς το Θείο αυτό γεγονός, τη θεία συγκατάβαση σε
συνδυασμό και με την εορταστική αναστολήν της λειτουργίας της Ενώσεως μας (ΕΑΑΑ), η οποία ομολογουμένως μας καταπιέζει με τα πολλαπλά προβλήματα
των συναδέλφων, κυρίως οικονομικά, μου έδωσε την
ευκαιρία να ανατάμω κάποιες σκέψεις που εξέφρασα
σε διάφορα φύλλα της «ΗτΑ» κυρίως στο υπ’αριθμ.
515 του Ιανουαρίου 2014.
Κατ’ αρχήν είναι γνωστή η προέλευση μου (12 σειρά
ΣΤΥΑ) για την οποίαν είμαι υπερήφανος. Οι γνώσεις και
οι εμπειρίες που απέκτησα κατά τα πρώτα οκτώ (8)
χρόνια της σταδιοδρομίας μου στην πολυαγαπημένη
μου ΠΑ σε συνδυασμό με τις γνώσεις και εμπειρίες
που απέκτησα μετέπειτα κατά την 35η σταδιοδρομία
μου συνέβαλαν στην απόδοση μου ως αξιωματικού
της ΠΑ, αλλά και πολίτη γενικώς.
Πιστεύω σταθερά και ακλόνητα ότι ο άνθρωπος
πρέπει να προσπαθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής
του να βελτιώνεται πνευματικά, γνωσιολογικά και
επαγγελματικά και ενδεχομένως και ηθικά αν έχει
την ψυχική δύναμη να διαπιστώσει ότι στο τομέα
αυτό υστερεί.
Η ζωή και οι κοινωνίες είναι πολύπλοκες. Ο μαθηματικός δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ιατρό, ο
φιλόλογος τον μετεωρολόγο, ο τεχνικός τον οικονομολόγο ή τον νομικό και αντίστροφα.
Η κοινωνία είναι σύνθετος οργανισμός και έχει ανάγκη
όλων των τομέων της γνώσεως και εμπειρίας. Αν η
κοινωνία έχει ανάγκη όλων των γνωσιολογικών τομέων,
πολύ περισσότερο ένας οργανισμός αμύνης ή ασφάλειας
της πατρίδος απαιτεί την ύπαρξη και συνύπαρξη όλων
των τομέων γνώσεως, κυρίως σήμερα που τα προβλήματα είναι πολλά και η επίλυση τους απαιτεί συνδυασμό γνώσεων και ενεργειών.
Στο πλαίσιο αυτό και στα όρια της κοινωνικής αναγκαιότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης, δεν είναι
δυνατό νουνεχής άνθρωπος να απαξιώσει την όποια
ενασχόληση του συμπολίτη του, εάν απλά σκεφτεί ότι
και ο πλέον απλός ανειδίκευτος εργάτης προσφέρει
αυτά που ο μεγαλοεπιστήμονας αδυνατεί να προσφέρει.
Όμως η οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, μικρή ή
μεγάλη έχει μια συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία για
την ομαλή επιτυχημένη και οικονομική λειτουργία της
προβλέπει εξειδικεύσεις, ευθύνες και βαθμούς.
Για παράδειγμα σε μια βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων απαιτείται το 70% περίπου του προσωπικού να
είναι τεχνικό και 30% διοικητικό. Στο προσωπικό αυτό
προΐσταται ένας διευθυντής (με πολυμερείς γνώσεις
και εμπειρίες) και ορισμένος αριθμός τμηματαρχών
κατά αντικείμενο. Προφανώς όλοι οι τεχνικοί του εργοστασίου δεν είναι δυνατόν να εξελιχθούν σε τμημα-

Του
Κωνσταντίνου Δελλή
Υποπτεράρχου ε.α.
Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ

τάρχες πολύ δε περισσότερο σε διευθυντή. Ούτε ο
δακτυλογράφος ή ο πρωτοκολλητής ή ο έχων καθήκοντα
ασφαλείας κλπ μπορεί να εξελιχθεί σε διευθυντή. Αν
γίνει κάτι διαφορετικό η βιομηχανία θα χρεωκοπήσει.

“Όσο περισσότερες αναστολές
έχει ο άνθρωπος
τόσο πιο πολύ σεβασμό εμπνέει”
Βernard Shaw
Κατά τον ίδιο τρόπο σε ένα οργανισμό είναι ανάγκη
να υπάρχουν στελέχη με διαφορετικό πνευματικό,
γνωσιολογικό και εμπειρικό πεδίο. Όλα τα στελέχη
είναι αναγκαία και κανένα από αυτά δεν είναι λογικόν
να υποτιμηθεί. Ενώ σε κάθε ομάδα σκέψεως (συμβούλιο)
είναι ανάγκη να συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι των
ιδιαιτεροτήτων (εξειδικεύσεων). Ας παραδειγματισθούμε
από τις εβδομαδιαίες συσκέψεις των μονάδων, στις
οποίες συμμετείχε εκπρόσωπος της κάθε δραστηριότητας, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των θεμάτων της
συσκέψεως.
Αυτή λοιπόν η αρχή της συμμετοχικής σκέψεως και
εμπειρίας είναι απαράβατη και δεν είναι δυνατό να μη
λαμβάνεται υπόψη. Αυτό ήταν το πνεύμα των δημοσιευμάτων για τα οποία ορισμένοι ήταν αρνητικοί, ενώ
άλλοι (πλειοψηφία) τα επικρότησαν και τα επιδοκίμασαν.
Όλες οι ομάδες, όλες οι εμπειρίες, όλες οι γνώσεις,
όλες οι προελεύσεις έχουν αρίστους και μετρίους και
δεν είναι λογικό να διανοηθεί κάποιος ότι ο όποιος
πτυχιούχους Πανεπιστημίου είναι πάντοτε καλύτερος,
παραγωγικότερος, πλέον συνεργάσιμος από τον πτυχιούχο ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μόρφωση, εμπειρία, χαρακτήρας και αποδοτικότητα είναι
τα κριτήρια της επιτυχίας.
Τα διάφορα μοντέλα αξιολόγησης δεν αναφέρονται
σε πεδία μόρφωσης (πανεπιστημιακής ή άλλης) αλλά

Η Οικονομία ...με εύθυμο μάτι

H πιο σωστή
οικονομική επιλογή!
O καθηγητής Δρ Wassa Κατάρ με Νόμπελ
Οικονομίας εξηγεί πώς να σκεφτόμαστε
για την τρέχουσα οικονομία:

«Αν, Tον Ιανουάριο του 2010 είχατε επενδύσει 1000 ευρώ σε μετοχές της Royal
Bank of Scotland, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Βρετανία, θα είχατε
τώρα 29 ευρώ!
Αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε επενδύσει 1000 ευρώ σε μετοχές της Lehman
Brothers, θα είχατε τώρα 0 ευρώ!
Αλλά αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε ξοδέψει 1.000 ευρώ σε καλό κόκκινο
κρασί (όχι μετοχές) και είχατε καταναλώσει ήδη όλα αυτά, θα είχατε 46 ευρώ σε
7άδεια μπουκάλια!
Συμπέρασμα: Στο σημερινό οικονομικό σενάριο είναι προτιμότερο να κάθεστε
και να απολαμβάνετε πίνοντας ένα πολύ καλό κρασί.
- Λιγότερο λυπημένος - Λιγότερο αγχωμένος - Πιο ευτυχισμένος
Σκεφτείτε το, επενδύστε στην χαρά της ζωής!»
Και μπορεί η θεωρία να απέχει πολύ από την πράξη, αξίζει ωστόσο να προσπαθήσουμε...

σε όλους τους εργαζόμενους στον οργανισμό. Αν π.χ.
ο αριστούχος πτυχιούχος αδρανήσει ή παραθεωρήσει
τις ευθύνες του γιατί θα πρέπει να παραμείνει στη
θέση του και πολύ περισσότερο γιατί θα πρέπει να
προαχθεί σε υπάρχουσα και μόνο ΚΕΝΗ θέση στην
οποία είναι προφανές ότι δεν θα αποδώσει.
Είναι ανάγκη να αντιληφθούμε όλοι ότι προαγωγές
εκτός οργανικών θέσεων απαξιώνουν τις αξίες και επομένως τους βαθμούς και ζημιώνουν το κράτος και
τους υπηρετούτες σε υπεύθυνες θέσεις αξιωματούχους.
Είναι αδιανόητο παραιτηθέντες (για το ίδιο συμφέρον)
να ζητούν προαγωγήν μετά την αποστρατείαν. Οι οικονομικές προαγωγές δίδονται σε όσους παράγουν,
περισσότερο του αναμενόμενου (ο μη εργαζόμενος
μηδε εστιετο).
Γιατί θα πρέπει να προάγονται ανεπαρκείς ή μέτριοι
χωρίς ευθύνες και να στερούν τα προνόμια των
υπεύθυνων; Δυο απλά θέματα που αντιμετωπίζουμε
στην ΕΑΑΑ (προερχόμενα από δικά σας παράπονα)
θα αναφερθούν.
Τα μόρια παραθερισμού κατά βαθμό, θα ήταν
πλέον ρεαλιστικά και δίκαια εάν όλοι ή σχεδόν όλοι
δεν προήγοντο στους ανώτατους βαθμούς της προελεύσεως τους (εκτός οργανικών θέσεων), στην
Ελλάδα των στρατηγών, συνταγματαρχών και διευθυντών.
Οι ανώτατοι και ανώτεροι παραπονούνται γιατί δεν
νοσηλεύονται στη δικαιούμενη από τον βαθμό τους
θέση (μονόκλινο ή δίκλινο). Μα είναι λογικό ότι δεν
υπάρχουν αντίστοιχες δυνατότητες στο 251 ΓΝΑ, αφού
όλοι εξελίχθησαν σε υψηλούς βαθμούς ανωτέρων
(Σμήναρχοι, αντισμήναρχοι) ή υψηλούς βαθμούς ανωτάτων (υποπτέραρχοι, αντιπτέραρχοι, Α/ΓΕΑ ή διευθυντές) ενώ το 251 ΓΝΑ δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε
και το δικαίωμα να κρίνει τον φυσιολογικώς προαχθέντα
κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, από τον προαχθέντα μετά την αποστρατείαν. Έτσι αδικούνται ηθικά
και υλικά όσοι ανέλαβαν θέσεις υψηλής ευθύνης στη
σταδιοδρομία τους.
Αυτές είναι βασικές αρχές, που πρέπει όλοι να αποδεχθούμε γενικώς και να μη σκεπτόμεθα πάντοτε το
ίδιον συντεχνιακό συμφέρον. Όσοι προσφέρουν να
αμοιφθούν, οι άλλοι επέλεξαν να μείνουν πίσω.
«Όσο περισσότερες αναστολές έχει ο άνθρωπος
τόσο πιο πολύ σεβασμό εμπνέει (the more things a
man is ashamed of, the more respectable he is)».
Bernard Shaw
Ευτυχισμένο το 2015 για την πατρίδα, την ΠΑ και
εμάς προσωπικά.

Συμπεριφορά Φίλων
Αν δεν μπορείς

να με υποστηρίξεις
Τουλάχιστον μη με αδικείς.

Η

γνώμη του διακεκριμένου Βούλγαρου ιστορικού Μποζιντάρ Δημητρώφ, Διευθυντού του Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας, ο οποίος σε συνέντευξη που παρουσίασε σε σκοπιανό κανάλι απάντησε στην ερώτηση για την εθνικότητα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Απευθύνεται λοιπόν και στους Έλληνες Ηγέτες, αλλά και τους φίλους
μας Ευρωπαίους και Αμερικανούς!! Τι είπε λοιπόν, αυτός ο Βαλκάνιος Ιστορικός:
Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο πατέρας του Φίλιππος είναι Έλληνες, κανείς Σκοπιανός
δεν μπορεί 2.400 χρόνια μετά τον θάνατό τους να τους αλλάξει ταυτότητα. Διαφορετική άποψη για τον μέγιστο Στρατηλάτη δεν μπορεί να υπάρχει διότι ολισθαίνουμε
σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα για νεκρά πρόσωπα που δεν μπορούν να μιλήσουν και να υπερασπισθούν την εθνικότητά τους.
Η πρακτική των Σκοπιανών θεωρείται λεηλασία και παραχάραξη της Ιστορίας. Ας
συμμορφωθούν λοιπόν τα Σκόπια και οι Πάτρωνές τους που τους συμβουλεύουν να
παραχαράξουν την ιστορία.
Εμείς οι δικαιούχοι αυτής της Ένδοξης Ιστορίας γιατί θα τους το επιτρέψουμε;;€
ΕΑΑΑ
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ομιλία του Προέδρου στη βράβευση αριστούχων μαθητών

Κύριε Αρχηγέ, κύριοι Πτέραρχοι, κύριοι εν ενεργεία
Αξιωματικοί του ΓΕΑ και των Διοικήσεων, κυρίες και
κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί
γονείς και Μαθητές.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. και εγώ προσωπικά
ως Πρόεδρος σας καλωσορίζω στο χώρο αυτό του
Πνευματικού κέντρου, ο οποίος άλλωστε είναι και δικός
σας χώρος και έτσι να νιώθετε και να αισθάνεστε, σας
καλωσορίζω στη σημερινή ξεχωριστή και πολύ σημαντική
εκδήλωση, η οποία πέραν των άλλων στέλνει και ένα
πολύ ηχηρό μήνυμα:
«ότι η οικονομική κρίση δε γονάτισε το πνεύμα»
και η παρουσία όλων σας εδώ σήμερα για αυτό το
συγκεκριμένο σκοπό, μαρτυρά ότι η ελληνική οικογένεια,
δεν επέτρεψε να εξελιχθεί αυτή η οικονομική κρίση ,
σε κρίση Παιδείας και αυτό νομίζω είναι το σπουδαιότερο.
Όχι βέβαια, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο χώρο
αυτό.
Από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά, σας συγχαίρω θερμά, τόσο εσάς αγαπητοί μαθητές, για αυτή
σας την επιτυχία , μετά από μια κοπιαστική και επίπονη
προσπάθεια, όσο και τους γονείς σας οι οποίοι όλο
αυτό το διάστημα σταθήκανε δίπλα σας, στηρίζοντας
τα όνειρά σας, με αγωνία, με κόπους και με θυσίες,
και αυτό αγαπητοί μαθητές μην το ξεχάσετε ποτέ!
Τώρα λοιπόν, είναι στο χέρι σας να γίνετε ολοκληρωμένοι νέοι επιστήμονες, οι μελλοντικοί ηγέτες αυτού
του τόπου, με συναίσθηση ευθύνης, ευρύτητα νου και
Ακαδημαϊκές αρχές, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να
αντιμετωπίσετε τις αντιξοότητες του σήμερα και να
σηκώσετε στις πλάτες σας την Ελλάδα του αύριο.

Παιδιά, ειλικρινά, μην αφήσετε αυτή τη μεγάλη
ευκαιρία να πάει χαμένη! Διότι και λάθος θα είναι και
αργότερα θα το μετανιώσετε, όπως πολλοί από εμάς
μετανιώσαμε για τις ευκαιρίες του παρελθόντος που
δεν τις εκμεταλλευτήκαμε.
Ακόμη και αν η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολλές
φορές κατώτερη ή πιο φτωχή θα έλεγα από τα όνειρά
σας, χάρη όμως στις δικές σας προσπάθειες, αυτό θα
αλλάξει, γιατί πρέπει να αλλάξει , γιατί επιβάλλεται να
αλλάξει, και εσείς μπορείτε να το αλλάξετε.
Αποτελείτε την ελπίδα όλων μας για ένα καλύτερο
αύριο και φέρνετε τον αέρα της αλλαγής που όλοι επιζητούμε.
Είστε το μέλλον αυτού του τόπου, και εγώ θα προσέθετα, η δημιουργική μαγιά της επόμενης ημέρας.
Είστε η Ελλάδα που δημιουργεί, η Ελλάδα που εργάζεται και καινοτομεί.
Είστε η Ελλάδα πάνω στην οποία εναποθέτουμε όλοι
μας τις ελπίδες μας.
Αναγνωρίζω βέβαια ότι δε σας παραδίδουμε μια
Ελλάδα που σας αξίζει, αλλά είμαι βέβαιος ότι, εσείς
μπορείτε να την κάνετε μία Ελλάδα που ονειρεύεστε,
μία Πατρίδα αντάξια των προγόνων μας.
Διότι, η δική σας επιτυχία την οποία βραβεύουμε σήμερα, στέλνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Και να
είστε σίγουροι ότι, το δικό σας παράδειγμα, το δικό
σας κατόρθωμα, ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους
νέους να βαδίσουν στο δρόμο της μόρφωσης, στο
δρόμο της γνώσης και της προόδου.
Θέσατε υψηλούς στόχους και τους πετύχατε.

Διαλέξατε το δύσκολο δρόμο της επίπονης προσπάθειας και δικαιωθήκατε.
Σήμερα όμως, αποτελείτε ένα ξεχωριστό κομμάτι
της κοινωνίας μας, αποτελείτε τη βάση μιας κοινωνίας,
ικανής να ανταποκριθεί στους πόθους και τα οράματα
όλων μας, στους πόθους και τα οράματα, όλων των
Ελλήνων. Και αυτό να το θυμόσαστε πάντοτε.
Κυρίες και κύριοι - αγαπητοί μαθητές.
Ο Βρετανός συγγραφέας Φιλίπ Στάνχοπ είχε γράψει
σε ένα από τα βιβλία του:
«Αν δεν φυτέψουμε το δέντρο της γνώσης όταν
είμαστε νέοι, αυτό δε θα μας δώσει τον ίσκιο του όταν
θα έχουμε γεράσει».
Τα δικά σας επιτεύγματα , επιβεβαιώνουν τα παραπάνω
λόγια του συγγραφέα και σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια!
Συνεργαστείτε λοιπόν μεταξύ σας, εμπιστευθείτε ο
ένας τον άλλον, καινοτομήστε, στηριχθείτε στις δικές
σας δυνάμεις με αυτοπεποίθηση, στραφείτε στην εξωστρέφεια, και να θυμάστε, ότι, τότε και μόνον τότε θα
μπορέσετε να αλλάξετε τα πάντα και θα ανατείλει η
καινούργια Ελλάδα, η Ελλάδα που θα είναι το δικό σας
δημιούργημα, η Ελλάδα που δεν μπορέσαμε εμείς να
σας προσφέρουμε, η Ελλάδα που ονειρευόμαστε όλοι
μας.
Σας ευχαριστώ.
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Α ΡΘΡΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
Α

πό των αρχαιοτάτων χρόνων το Ελληνικό Έθνος
βρέθηκε ακόμη και με στην επιτυχία του η οποία
έφτασε στα μεγαλύτερα ύψη όταν οι Έλληνες βρέθηκαν
ενωμένοι ενώ βρέθηκαν στην παρακμή και την στασιμότητα όταν βρέθηκαν διχασμένοι.
Είναι η διαχρονική παθογένεια του διχασμού που δεν
αφήνει το Ελληνικό Έθνος να μεγαλουργήσει.Ένα από
τα πολλά παραδείγματα είναι αυτό του Μ .Αλεξάνδρου
που όταν ένωσε όλους τους Έλληνες τους οδήγησε
επιτυχώς μέχρι τις όχθες του Ινδικού ποταμού .Αργότερα
οι Έλληνες διηρημένοι και αλληλοσπαρασσόμενοι
έφθασαν στην κατάπτωση και στην διάλυση με αποτέλεσμα την αυτονομία και τον χωρισμό των Ελληνικών
πόλεων και την οριστική διάλυση της Ελλάδος.
Μερικούς αιώνες αργότερα οι Έλληνες χωρισμένοι
σε δύο στρατόπεδα χάνουμε και το τελευταίο οχυρό
του Ελληνισμού στην Κων/πολη από τις επιθέσεις των
εξ’ ανατολών βαρβάρων για να ζήσουμε εν συνεχεία
τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς.
Μετά από τα χρόνια της σκλαβιάς φθάσαμε στην
επανάσταση του 1821 αλλά και εκεί θα εμφανισθεί το
μικρόβιο της διχόνοιας και του αλληλοσπαραγμού
.Τέλος φθάσαμε κάποτε στην απελευθέρωση μετά
από ηρωικούς αγώνες αιματοχυσίας και συμφοράς ,δημιουργώντας ένα μικρό αλλά ανεξάρτητο κράτος το
οποίο όμως θα διαφεντεύουν ξένες δυνάμεις και πάλι
λόγω διχόνοιας .Ενωμένοι το 1912 διπλασιάζουμε την
Ελλάδα αλλά το μικρόβιο παραμένει με αποτέλεσμα
την Μικρασιατική Καταστροφή .Φθάνουμε στους νεώτερους χρόνους του 1940 που όλος ο λαός ενωμένος
και περήφανος αντιμετωπίζει νικηφόρα τους Ιταλούς
στο μέτωπο της Αλβανίας.
Δυστυχώς και πάλι η ενότητα είναι πρόσκαιρη γιατί
το εθνοκτόνο μικρόβιο του διχασμού ξαναεμφανίζεται
.Κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής αρχίζουν οι

διαμάχες ανάμεσα στις αντιστασιακές οργανώσεις και
τα κινήματα της Μέσης Ανατολής για να φέρουν την
Ελλάδα που είχε φθάσει στο ζενίθ του παγκόσμιου
θαυμασμού με τους αγώνες της στο ναδίρ της διεθνούς
ανυποληψίας.Και ενώ όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στην ανασυγκρότηση τους μετά από δεινά
του Β Παγκοσμίου πολέμου εμείς οι Έλληνες θα ριχθούμε στην κόλαση ενός αιματηρού και αδελφοκτόνου
πολέμου που μεθόδευσαν αριστοτεχνικά οι δήθεν προστάτες μας ,για να μας βάλουν στο περιθώριο ,τις συνέπειες του οποίου ακόμα πληρώνουμε.
Βλέπουμε σήμερα να ενισχύουν απροκάλυπτα τους
Τούρκους που θέλουν να μας ακρωτηριάσουν στη
Θράκη και στο Αιγαίο και να νομιμοποιήσουν τα τετελεσμένα του Αττίλα στην Κύπρο για να ξεριζώσουν αργότερα τον Ελληνισμό από ολόκληρη την Μεγαλόνησο
.Τα ίδια κέντρα οι προστάτες μας διάλεξαν σε μία
περίοδο αστάθειας στα Βαλκάνια μετά την πτώση του
Υπαρκτού Σοσιαλισμού να στηρίξουν εις βάρος μας
όλες τις πρωτοφανείς και μισαλλόδοξες ορέξεις των
Αλβανών για Τσαμουριά και του μωσαϊκού μορφώματος
κρατιδίου των Σκοπιανών για την Μακεδονία. Εάν κάποτε
τα σχέδια πετύχουν να μας διχάσουν εξ ολοκλήρου οι
συνέπειες θα είναι τρομακτικές για την επιβίωση μας
ως έθνος και λαός , ενός λαού πού είναι ανάδελφος .
Επειδή έτυχε να είμαι ένας από τους επιζήσαντες
της γενιάς του 1940 και μετά από έναν δεκαετή πόλεμο
,δεν μπορώ να ξεχάσω τις σφαγές και τις καταστροφές
που υπέστη ο Ελληνικός λαός από τους κατακτητές
Ιταλούς, Γερμανούς και Βούλγαρους κατά την διάρκεια
της κατοχής, ούτε μπορώ να ξεχάσω την αμέριστη
βοήθεια που παρείχαν στους αντάρτες όλα τα όμορα
με εμάς κράτη κατά την διάρκεια του αδελφοκτόνου
πολέμου 1946-1949 .

Του
Β. Σαχαρίδη
Ταξιάρχου (Ι) ε.α.
Και φθάνουμε στην σημερινή ημέρα που ενώ ήμαστε
ευτυχώς μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης παραπαίουμε
καταστροφικά εν συγκρίσει με τις άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες …..Γιατί? Διότι κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε
στη χώρα μας μια κοινωνία κατακερματισμένη σε
κόμματα και ομάδες οι οποίες είναι έτοιμες ανά πάσα
στιγμή να αλληλοσπαραχθούν περιχαρακωμένες μέσα
στην ιδιοτέλεια τους παρότι προέρχονται από συμπαγή
εθνολογική ενότητα με κοινές μακραίωνες ιστορικές
εμπειρίες από ένα ένδοξο παρελθόν με κοινή γλώσσα
, θρησκεία και πολιτισμό, δεν ισχύει για αυτούς κανένας
κοινωνικός συμβιβασμός καμία συναίνεση ούτε αλληλεγγύη. Τα τελευταία γεγονότα δείχνουν μια αναρχούμενη χώρα σε μια σκληρή κομματική αντιπαλότητα με
την παιδεία να καταρρακώνεται με την ανασφάλεια
των πολιτών, με την εγκληματικότητα και την διαφθορά
να μεγεθύνονται με την συνεχιζόμενη πελατειακή
σχέση ορισμένων με τους εκάστοτε κρατούντες με
απώτερο σκοπό την άγρα ψήφων κ.τ.λ. Ακόμα και στον
υποτιθέμενο αδιάφθορο Δικαστικό κλάδο εισχώρησε η
διαπλοκή και η διαφθορά .Όλα αυτά κατά την ταπεινή
μου γνώμη οφείλονται στην διαχρονική παθογένεια
του διχασμού των Ελλήνων που αν δεν συνέλθουν,
δεν συμφιλιωθούν δεν συνενωθούν, θα βαδίσουν μαθηματικά προς την καταστροφή και την παρακμή. Μια
παρακμή που πολύ δύσκολα θα αντιστραφεί, που ίσως
να καταλήξει ακόμα και σε κάποιο νέο αδελφοκτόνο
πόλεμο.
Έλεος πια…. Έλληνες γρηγορείτε απαλλάξτε την
ωραιότερη χώρα του κόσμου από το διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο και επιλέξτε για την ηγεσία της Ελλάδος πρόσωπα αδιάφθορα που ευτυχώς υπάρχουν
ακόμα.

Το Αξίωμα Προϋποθέτει Ευθύνη. Η Ευθύνη προϋποθέτει Πνευματικά, Ψυχικά και Ηθικά προσόντα.
Προσωπικότητες είναι μόνο οι υπεύθυνοι. Οι ανεύθυνοι είναι απλώς άτομα.
Εκ της ΕΑΑΑ

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ
Πώς θα μειώσουμε το κόστος του Ηλεκτρικού Ρεύματος (ΔΕΗ)

Aπό τον Edison... στο LED
Π

οιος άραγε, δεν έχει ακούσει ή δεν έχει πει…”Σβήσε
τα φώτα”, ή “Μην ανάβεις όλα τα φώτα, κάνε λίγο
οικονομία”, ή “Μην ξεχάσεις τα φώτα αναμμένα”; Φράσεις που σε λίγο καιρό θα ακούμε μόνο σε παλιές Ελληνικές ταινίες, αφού και πάλι η τεχνολογία φρόντισε
και γι’ αυτό.
Η εφεύρεση του ηλεκτρικού λαμπτήρα πυρακτώσεως
άλλαξε την καθημερινή ζωή χιλιάδων ανθρώπων σε
όλο τον κόσμο όταν ο Αμερικάνος εφευρέτης Thomas
Edison το 1874 κατάφερε να “τροφοδοτήσει” με ηλεκτρικό ρεύμα ένα καρβουνιασμένο νήμα που είχε βάλει
μέσα σε μια γυάλινη αμπούλα χωρίς αέρα. Το αποτέλεσμα γνωστό, το διερχόμενο ρεύμα θέρμανε το νήμα
και αυτό ακτινοβόλησε λευκό φως (μετατροπή της
ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμικής και στη συνέχεια
φως). Ο Edison γι’ αυτή του την ανακάλυψη πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον Ιανουάριο του 1880.
Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως που κυκλοφορούσαν, είχαν νήμα βολφραμίου με διάρκεια ζωής
περίπου 1000 ώρες λειτουργίας. Η χρήση των
λαμπτήρων πυρακτώσεως διήρκεσε περί τα 130
χρόνια, όταν το 2009 η ΕΕ, αλλά και άλλες
χώρες αποφάσισαν τη σταδιακή απόσυρση των
ενεργοβόρων λαμπτήρων πυρακτώσεως, (λόγω
της μεγάλης κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας)
και από το 2012 σύμφωνα με κοινοτική οδηγία,
πρέπει να αντικαταστήσουμε όλους τους παλαιούς
λαμπτήρες που χρησιμοποιούμε (σπίτι, γραφείο κ.τ.λ.)
με τους νέους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
Αδιαμφισβήτητα, τα οφέλη από τη χρήση των νέων
λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, είναι τεράστια σε
ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο παγκόσμια, η
δε τιμή αγοράς τους σε αναλογία με τη διάρκεια ζωής
τους είναι παραπάνω από ικανοποιητική. Υπάρχει όμως
μια σημαντική ιδιαιτερότητα, που προφανώς δεν γνωρίζουν όλοι οι καταναλωτές, ότι νέοι αυτοί λαμπτήρες
που τα τελευταία χρόνια έχουν αντικαταστήσει τους
λαμπτήρες πυρακτώσεως, περιέχουν βλαβερά στοιχεία
για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως υγρό υδραργύρου

Του
Κωνσταντίνου Ν. Ρώτα
Μέλους ΔΣ/ΕΑΑΑ
Ασμχου ε.α.

σε ποσοστό 5mg καθώς και άλλα στοιχεία,
που αν συμβεί και
σπάσει μια τέτοια
λάμπα η ζημιά που
θα προκληθεί ισοδυναμεί με μια “μικρή
καταστροφή” ατομική ή
οικολογική. Προς τούτο οι περισσότερες από
αυτές τις λάμπες γράφουν ότι περιέχουν Hg και συνιστούν
να ΜΗΝ τις πετάμε στους κάδους σκουπιδιών. Εάν
τύχει να σπάσει, θέλει ειδική διαδικασία μαζέματος και
όχι πάντως με γυμνά χέρια ή Ηλεκτρική σκούπα. Δεν
γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο είναι επιβλαβείς στην
υγεία μας όταν είναι εν λειτουργία από τα στοιχεία που
περιέχουν μέσα.
Έτσι σε λίγο καιρό, όλοι οι ένεργοβόροι λαμπτήρες,
θα αντικατασταθούν από τα LED (Light Emitting Diode),
δηλαδή ένα ημιαγωγό στοιχείο που γνωρίζουμε εδώ
και κάποιες 10 ετίες, από τη χρήση τους ως Ενδεικτικές
Λυχνίες σε ηλεκτρονικά μηχανήματα και οι οποίες είναι

απόλυτα οικολογικές, ανακυκλώσιμες και με μεγάλη
οικονομία στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας, που
σε ορισμένης περιπτώσεις φθάνεις και το 90%, δηλαδή
ο απόλυτος συνδυασμός οικονομίας και οικολογίας
(ΟΙΚΟ2). Το LED καταναλώνει ενέργεια μόνο για την
απόδοση φωτός και καθόλου για θέρμανση, όπως συμβαίνει με τους ενεργοβόρους λαμπτήρες, και αυτό
είναι η μεγάλη οικονομία.
Αλλά σημαντικά πλεονεκτήματα των LED έναντι
όλων των άλλων φωτιστικών λαμπτήρων, πέρα από
την οικονομία και την οικολογία είναι:
Η διάρκεια ζωής τους ξεπερνά τις 50000 ώρες λειτουργίας.
Αντικαθιστούν τους παλαιούς λαμπτήρες χωρίς να
αλλάξουμε το φωτιστικό σώμα (ντουί)
Αποδίδουν περισσότερο φως ανά watt (Lumen/watt)
Πολύ μικρά σε όγκο, μικρότερα των 2mm, άρα
πολύ ελαφρά.
Δεν καταστρέφονται από κραδασμούς, είναι στερεάς
κατάστασης (solid state) και ηλεκτρικά συμπεριφέρονται,
ως δίοδοι ημιαγωγοί P.N, θετικά πολωμένοι.
Τα LED μπορούν να χρησιμοποιούνται ως φωτιστικά
και ενδεικτικά αυτοκινήτων, σε φακούς, σε οθόνες και
πολλές άλλες εφαρμογές.
Μειονεκτήματα είναι το υψηλά αρχικό κόστος στη
σημερινή αγορά, που λόγω όμως την μεγάλης διάρκειας
ζωής τους και της “μηχανικής αφθαρσίας”, γρήγορα
το αρχικό έξοδο εγκατάστασης αποσβένεται. Επίσης
θέλει προσοχή κατά την αγορά τους, λόγω του ανταγωνισμού στους διάφορους τύπους, που κυκλοφορούν.
Η απόδοσή τους ένεκα περισσότερων Lumen/watt, η
ενεργειακή τους κλάση, καθώς και ορισμένα άλλα στοιχεία όπως, εργοστασιακά και εμπορικά είναι βασικά
στοιχεία που πρέπει να ψάχνουμε.

ΛΥΚΟΡΤΑΣ: Στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας
Του
Πολύβιου Μαργιά, του Αρκά
Συγγραφέα

Έ

να νέο ιστορικό γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα το
186 π.Χ. μεταξύ ΡΩΜΑΙΩΝ και ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, έρχεται να διακηρύξει, πως η ιστορία επαναλαμβάνεται και πως η συμπεριφορά των Μεγάλων
Δυνάμεων προς τις μικρότερες είναι μέχρι σήμερα η
αυτή: αναλλοίωτη!
Το γεγονός αυτό αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ Ρωμαίων, μιας ανερχομένης δυνάμεως, και της Αχαϊκής
Συμπολιτείας αγωνιζομένης να επιβιώσει.
Οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει σύμφωνο φιλίας και
σαν αντίπαλο, μεταξύ άλλων, και οι δύο έχουν την
ΣΠΑΡΤΗ.
Η Αχαϊκή Συμπολιτεία υπό τον στρατηγό ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΑ έρχεται σε πόλεμο με την Σπάρτη, την νικά κι επιβάλλει τους όρους της (188 π.Χ.).
Η Ρώμη αισθάνεται, πως η ισορροπία των Δυνάμεων
στην Ν. Ελλάδα ανατρέπεται και ζητεί από τους Αχαιούς
εξηγήσεις «γιατί υπέταξαν την Σπάρτη» και παίρνει το
μέρος των Λακεδαιμονίων. Προτιμούσε να υπάρχουν
δύο αντίπαλες κι αντιμαχόμενες δυνάμεις υπό έλεγχο,
παρά μία και δυνατή. Οι Ελληνίδες πόλεις-κράτη είχαν
πάντοτε την νοσηρά πολυτέλεια ν’ αλληλοσπαράζονται, δίδοντας έτσι την ευκαιρία στους γείτονές τους να
έχουν ισχυρότερη θέση.
Το 186 π.Χ., οι Ρωμαίοι έστειλαν ως αντιπρόσωπον πρέσβη τον ΑΠΠΙΟΝ ΚΛΑΥΔΙΟΝ να ζητήσει από τους
Αχαιούς να λογοδοτήσουν για αυτή την ενέργειά τους.
Ο στρατηγός ΛΥΚΟΡΤΑΣ υπαρχηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας ανέλαβε το δύσκολο ρόλο να διασώσει την
αξιοπρέπειαν και την ανεξαρτησίαν της.

Στην πατριωτική και υπερήφανη φωνή του ΛΥΚΟΡΤΑ,
αλλά και σύμφωνη προς τα νόμιμα και δίκαια του πολέμου, ο αλαζών της ΡΩΜΗΣ ύπατος Άππιος απήντησε:
«Οι Αχαιοί αφ’ εαυτών ώφειλον να πράξουν ό,τι οι ΡΩΜΑΙΟΙ έμελλε να επιβάλουν».
Το ιστορικό αυτό γεγονός επαναλαμβάνεται συνεχώς
και μέχρι σήμερον, όπως και στην περίπτωση διάλυσης
της Γιουγκοσλαβίας, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Η
συμπεριφορά των δυνατών είναι παρεμφερής σ’ όλες
τις εποχές, κι άλλωστε, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική.
Ας γνωρίζουν καλώς οι Έλληνες, πως η υπολογίσιμη
άμυνα της χώρας σε όπλα και ΗΘΙΚΟΝ είναι οι μόνες
αποτρεπτικές δυνάμεις μιας παρομοίας εξευτελιστικής
συμπεριφοράς «της συμμάχου και φίλης γείτονος».

Μήπως καθεύδουμε;
Πιο κάτω, αναγράφεται η ομιλία - απάντησις του ΛΥΚΟΡΤΑ προς τους Ρωμαίους το 186 π.Χ.
«Αν η φωνή του κήρυκος του κηρύξαντος εν τοις
Ισθμίοις την ελευθερίαν των Αχαιών δεν υπήρξε
φθέγμα κενόν, αν η συνδέουσα ημάς συνθήκη είναι
ρητή, αν η συμμαχία αύτη και η φιλία βασίζονται επί
αμοιβαιότητος πλήρους, δια τί ώ Ρωμαίοι έρχεσθε να
ζητήσετε παρά των Αχαιών ευθύνας περί της διαγωγής
των προς τους Λακεδαιμονίους, τους οποίους ενίκησαν
δια πολέμου, εν ώ εγώ δεν εξετάζω τι σεις επράξατε
μετά την άλωσιν της Καπύης; Θα είπητε ότι κατά τύπους εσυνθηκολογήσατε προς τους Αχαιους ως ίσοι
προς ίσους· κατά δε την ουσίαν ούτοι έχουν ελευθερίαν επισφαλή, την δε δύναμιν κατέχουν οι Ρωμαίοι.
»Το αισθάνομαι, ώ ΑΠΠΙΕ, και, επειδή είναι ανάγκη,
αποκαρτερώ. Αλλ’ οποιαδήποτε απόστασις και αν
υπάρχη μεταξύ Ρωμαίων και Αχαιών, σας παρακαλώ μή
φέρεσθε προς τους Λακεδαιμονίους, οίτινες είναι εχθροί μας, μετ’ ευνοίας μεγαλυτέρας ή προς ημάς, οίτινες είμεθα ιδικοί σας σύμμαχοι... Αναντιρρήτως, ώ
Ρωμαίοι, σας ευλαβούμεθα και, αν θέλετε, σας φοβούμεθα· αλλά περισσότερον από σας ευλαβούμεθα τους
θεούς τους αθανάτους».
Η απάντησις του ΑΠΠΙΟΥ ανεφέρθη πιο πάνω και
ωφέλιμον είναι να κατανοηθεί υπό των αρμοδίων.

HτΑ
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Σωκράτης προς πολιτικούς:

«Επισφαλές το να λέγει και να πράττει κάποιος πράγματα που δεν γνωρίζει»
Σ

υχνά επικρίνονται οι ασχολούμενοι
με την πολιτική ότι, ενώ αγνοούν
στοιχειώδη ζητήματα του κράτους ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις
ανάγκες των πολιτών, επιμένουν να επιδιώκουν την εκλογή τους ή ακόμη χειρότερο, να καταλάβουν θέσεις υψηλής
ευθύνης.
Καταλυτικός επί του θέματος ο σοφός
Σωκράτης, μέσα από έναν διάλογό του
με τον Γλαύκωνα του Αρίστωνος, έναν
φέρελπι πολιτικό της Αθήνας, όπως μας
τον παρέδωσε ο Ξενοφών στα Απομνημονεύματά του (Βιβλίο Γ’). Νομίζει κανείς
ότι τα λόγια του Σωκράτη απευθύνονται
σε κάθε σημερινό πολιτικό, αλλά εμμέσως και σ’ εκείνους που αναδεικνύουν
με την ψήφο-τους ανίδεους, ανεπαρκείς
και αδιάφορους.
Ο Γλαύκων, λοιπόν, επιθυμούσε να
γίνει άρχων της Πόλεως, παρά τις προσπάθειες των συγγενών και φίλων του
να τον αποτρέψουν, καθώς κάθε φορά
που επιχειρούσε να αγορεύσει ενώπιον
του δήμου γινόταν καταγέλαστος. Ο Σωκράτης, λόγω και της φιλίας του με
τους οικείους του και άλλων κοινών φίλων, ανέλαβε να τον αποτρέψει και το
πέτυχε, ύστερα από έναν διάλογο που
είχε μαζί του, τον οποίο αξίζει να παρακολουθήσουμε, σε μια ελεύθερη απόδοση.
Με τη γνωστή μέθοδό του ο Σωκράτης
οδηγεί τον συνομιλητή του εκεί που θέλει. Παρατηρούμε ότι τα κύρια ζητήματα
τα οποία εξετάζει ο Σωκράτης ως προς
τις γνώσεις του υποψήφιου πολιτικού
εστιάζουν στην οικονομία, την άμυνα,
την ασφάλεια και την εξασφάλιση της
ανελλιπούς τροφοδοσίας των πολιτών.
Ο Σωκράτης αρχίζει την συζήτηση λέγοντας στον Γλαύκωνα ότι το να γίνει
άρχων της Πόλεως, πρόκειται για κάτι
πολύ καλό και θετικό, διότι είναι φανερό
ότι αν το κατορθώσει θα μπορεί και ο
ίδιος να ωφεληθεί ενώ επιπλέον θα τιμήσει την οικογένειά του, θα προσφέρει
στην πατρίδα, θα γίνει ονομαστός και
έξω από τα σύνορα της Πόλεως και
παντού θα είναι διακεκριμένος. Ο Γλαύκων, όπως ήταν φυσικό, ακούγοντας τα
λόγια του Σωκράτη αισθάνθηκε υπερηφάνεια και ευχαρίστηση. Μάλλον, ωστόσο, δεν περίμενε τη συζήτηση που θα
ακολουθούσε.
Συνεχίζοντας ο Σωκράτης του λέγει
πως είναι προφανές ότι εφόσον θα
ήθελε να τιμάται θα πρέπει να ωφελήσει
την Πόλη. «Βεβαιότατα», ήταν η απάντηση του Γλαύκωνα. «Πες μας λοιπόν
από τι θα αρχίσεις να ευεργετείς την
Πόλη», ρώτησε ο Σωκράτης, ο οποίος
βλέποντας τη σιωπή του συνομιλητή

του, που φαινόταν σαν
να σκέπτεται από τι να
αρχίσει, συνέχισε μπαίνοντας στα θέματα της
οικονομίας:
«Υποθέτω ότι, όπως αν
ήθελες να βοηθήσεις το
σπίτι ενός φίλου σου, θα
επεδίωκες να τον κάνεις
πλουσιότερο, έτσι θα
προσπαθήσεις να κάνεις
και την Πόλη πλουσιότερη». «Βεβαιότατα»
απάντησε ο Γλαύκων.
«Επειδή λοιπόν για να
γίνει πλουσιότερη η Πόλη θα πρέπει να
αυξηθούν τα έσοδά της, πες μας από
ποιους πόρους προέρχονται σήμερα τα
έσοδα και πόσα περίπου είναι. Είναι προφανές ότι το έχεις σκεφθεί το θέμα και
μάλιστα αν κάποια από τα έσοδα είναι
ανεπαρκή να τα αναπληρώσεις, ενώ αν
κάποια δεν εισπράττονται, να φροντίσεις
για την είσπραξή τους.» «Μα τον Δία,
δεν τα έχω εξετάσει όλα αυτά», είπε ο
Γλαύκων,.
«Τουλάχιστον», συνέχισε ο Σωκράτης,
«αν παρέλειψες να ασχοληθείς με τα
έσοδα, θα έχεις σίγουρα ασχοληθεί με
τις δαπάνες, ώστε να αφαιρέσεις εκείνες
που κρίνεις περιττές.». «Ούτε και αυτό
το έχω σκεφθεί», ήταν η απάντηση του
Γλαύκωνα.
Βλέποντας ο Σωκράτης την άγνοια
του συνομιλητή του, και λέγοντάς του
ότι δεν είναι δυνατόν να φροντίσει τα
οικονομικά και τη δυνατότητα να κάνει
την Πόλη πλουσιότερη, κάποιος που
δεν γνωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα,
θέλησε να πάει σε άλλο θέμα που
αφορά στην Πόλη. Το επιχείρημα του
Γλαύκωνα ότι είναι δυνατόν να φέρει
κανείς πλούτο στην Πόλη από τα λάφυρα
των εχθρών, του έδωσε την ευκαιρία
να αναφερθεί στα ζητήματα της άμυνας.
«Φυσικά», του είπε ο Σωκράτης, «εφόσον όμως είναι ισχυρότερος, γιατί αν
είναι ανίσχυρος μπορεί να χάσει και αυτά
που έχει. Λοιπόν, για να σκεφθεί κάποιος
τον πόλεμο θα πρέπει βεβαίως να γνωρίζει την ισχύ της Πόλεως και εκείνη
των αντιπάλων, ώστε αν είναι ισχυρότερος να ζητήσει από τον δήμο να αποφασίσει τον πόλεμο, διαφορετικά να
τον αποφύγει. Απαρίθμησέ μας λοιπόν
τη δύναμη της Πόλεως, τόσο σε πεζικό
όσο και σε ναυτικό, καθώς και την αντίστοιχη των εχθρών μας.» («Λέξον ἡμῖν
τῆς πόλεως τήν τε πεζικὴν καὶ τὴν ναυτικὴν
δύναμιν, εἶτα τὴν τῶν ἐναντίων»). Μπροστά στην αδυναμία του Γλαύκωνα να
απαντήσει, ο Σωκράτης, με κάποια ει-

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ
«Χρωστάμε σε όσους ήρθαν,
πέρασαν, θα’ρθούν, θα περάσουν.
Κριτές, θα μας δικάσουν,
οι αγέννητοι, οι νεκροί».

ρωνεία, του είπε ότι, προφανώς δεν είχε καταπιαστεί ακόμη με ένα τόσο
σημαντικό θέμα που
απαιτεί πολύ χρόνο, επειδή μόλις άρχιζε να ασχολείται με τα ζητήματα
της Πόλεως.
Συνεχίζοντας ο Σωκράτης, ήρθε στο θέμα της
ασφάλειας της Πόλεως,
λέγοντάς του ότι σίγουρα
θα είχε ενδιαφερθεί να
μάθει το πόσα φυλάκια
υπάρχουν, ποια είναι σε
κατάλληλες θέσεις και ποια όχι, πόσοι
είναι οι άνδρες που τα επανδρώνουν
και πόσο ικανοί είναι, ώστε να εισηγηθεί
ανάλογες αλλαγές και βελτιώσεις. Ο
Γλαύκων, προφανώς για να αποφύγει
να δείξει την άγνοιά του και στο θέμα
αυτό, του απαντά ότι «η αλήθεια είναι
Σωκράτη, ότι εγώ θα εισηγούμουν να
καταργηθούν όλες οι φρουρές διότι και
που υπάρχουν δεν κάνουν τίποτε, επειδή
είναι αμελείς, με συνέπεια να κλέπτονται
πράγματα από την χώρα!».
Ο Σωκράτης του επισημαίνει ότι αν
καταργηθούν οι φρουρές θα μπορούσε
ο καθένας να αρπάζει από τη χώρα ότι
θέλει και τον ρωτά αν αυτό που λέει για
την αποτελεσματικότητά τους το γνωρίζει
επειδή πήγε επί τόπου και το εξέτασε.
«Το συμπεραίνω» ήταν η απάντηση. «Λοιπόν» του επισημαίνει ο Σωκράτης, «και
γι’ αυτό και για όλα τα άλλα, δεν κάνουμε
εισηγήσεις με εικασίες αλλά εφόσον
γνωρίζουμε με ακρίβεια» («… ὅταν μηκέτι
εἰκάζωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη εἰδῶμεν, τότε συμβουλεύσομεν»).
Διαπιστώνοντας ο Σωκράτης ότι ο συνομιλητής του έχει άγνοια όλων των
ζητημάτων και δεν έχει φροντίσει να
μάθει σχετικά με αυτά, πηγαίνει σε ένα
άλλο θέμα, αυτό της εξασφάλισης των
πόρων συντήρησης του πληθυσμού.
Αφού αναφέρει ότι όπως γνωρίζει, ο
Γλαύκων δεν είχε επισκεφθεί τα μεταλλεία αργύρου της χώρας, τα οποία εξασφάλιζαν σημαντικά έσοδα για την Πόλη,
τον ρωτά αν έχει εξετάσει για πόσο
χρόνο επαρκεί το σιτάρι που παράγει η
χώρα προκειμένου να θρέψει τον πληθυσμό και πόσο επιπλέον σιτάρι απαιτείται κατ’ έτος ώστε να μην υπάρξει
έλλειψη. Σημειώνει δε, ότι έχοντας γνώσει της κατάστασης θα μπορούσε ως
πολιτικός να εισηγηθεί τη λήψη των
απαιτούμενων μέτρων.
Η απάντηση του Γλαύκωνα είναι και
πάλι αρνητική, προβάλλει μάλιστα ένα
μάλλον φαιδρό επιχείρημα, λέγοντας:
«Βεβαίως, αν παρουσιασθεί ανάγκη θα

Του
Δρ Ιωάννη Παρίση
Υπτγου ε.α.

φροντίσω και για τα ζητήματα αυτά».
Μια απάντηση που δείχνει την προχειρότητα και την έλλειψη προβλεπτικότητας πολλών πολιτικών και θυμίζει
μάλλον το γνωστό «βλέποντας και… κάνοντας».
Ολοκληρώνοντας τον διάλογο ο Σωκράτης διατυπώνει κάποιες συμβουλές
προς τον Γλαύκωνα, που όμως θα μπορούσαν να απευθύνονται προς όλους
και διαχρονικά. Του επισημαίνει ότι θα
πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό του,
διότι μπορεί επιθυμώντας τη δόξα να
καταντήσει στο αντίθετο (Φυλάττου, ὦ
Γλαύκων, ὅπως μὴ τοῦ εὐδοξεῖν ἐπιθυμῶν
εἰς τοὐναντίον ἔλθῃς).
«Μήπως δεν βλέπεις πόσο επισφαλές
είναι το να λέγει και να πράττει κάποιος
πράγματα που δεν γνωρίζει; Κοίταξε
γύρω σου, όσους γνωρίζεις ότι λειτουργούν μ’ αυτό τον τρόπο, που εμφανίζονται δηλαδή να λένε και να πράττουν
αυτά που δεν γνωρίζουν. Ποια είναι η
γνώμη σου, ότι για την συμπεριφορά
τους αυτή τους επαινούν και τους θαυμάζουν ή μήπως τους μέμφονται και
τους καταφρονούν;»
«Νομίζω λοιπόν», καταλήγει ο Σωκράτης, «ότι σε όλα τα έργα, εκείνοι που
ευδοκιμούν και θαυμάζονται είναι κατ’
εξοχήν οι έχοντες επιστημονική γνώση,
ενώ εκείνοι που ως κακόδοξοι καταφρονούνται είναι από τους πλέον αμαθείς
(«ἐν πᾶσιν ἔργοις τοὺς μὲν εὐδοκιμοῦντάς
τε καὶ θαυμαζομένους ἐκ τῶν μάλιστα
ἐπισταμένων ὄντας, τοὺς δὲ κακοδοξοῦντάς τε καὶ καταφρονουμένους ἐκ τῶν
ἀμαθεστάτων»). Εάν λοιπόν επιθυμείς
να ευδοκιμήσεις και να θαυμάζεσαι στην
Πόλη, θα πρέπει να προσπαθείς να αποκτήσεις όσον το δυνατόν ακριβέστατη
γνώση γι’ εκείνα με τα οποία θέλεις να
ασχοληθείς.»
Είναι απολύτως βέβαιο ότι, όπως και
ο Γλαύκωνας, η πλειονότητα των πολιτικών μας αλλά και άλλων δημοσίων
προσώπων, θα είχαν αδυναμία να απαντήσουν στα ερωτήματα του Σωκράτη.
Παντελώς άσχετοι αναλαμβάνουν τη
διαχείριση υποθέσεων που απαιτούν
γνώσεις, εξειδίκευση και εμπειρία, με
αποτέλεσμα να «λένε και να πράττουν
αυτά που δεν γνωρίζουν». Τα αποτελέσματα είναι εμφανή σε όλους τους τομείς. Και την «Πόλη» βλάπτουν και τους
ίδιους «τους μέμφονται και τους καταφρονούν.

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

HτΑ

10

IANOYAΡΙΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 525

Α ΡΘΡΑ

Η επίσκεψη Νταβούτογλου
Ό

πως είναι γνωστόν την 5η και 6η Δεκεμβρίου του
2014, έλαβε χώρα στην Αθήνα, η διεξαγωγή του
3ου Ανωτάτου Συμβουλίου, Συνεργασίας Ελλάδας –
Τουρκίας, με επικεφαλής εκ μέρους της γειτονικής
Χώρας, τον Πρωθυπουργό της Αχμέτ Νταβούτογλου,
με δέκα Υπουργούς, συνοδευόμενος δε και από πληθώρα Τούρκων επιχειρηματιών, άνω των εξήντα. Θα
προσπαθήσω λοιπόν, επιγραμματικά και συνοπτικά, να
ακτινογραφήσω, τα αποτελέσματα αυτής, της Ελληνοτουρκικής προσέγγισης.
Για μια ακόμα φορά, διαπιστώθηκε ότι, οι Ελληνοτουρκικές διαφορές, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Κυπριακό, παραμένουν αγεφύρωτες και η κάθε μία, από
τις δύο Χώρες, εμμένει και επιμένει στις θέσεις της,
πλην όμως αρχίζει, να φαίνεται ότι και οι δύο αυτές
Χώρες, έχουν πλέον συνειδητοποιήσει και αυτό σιγά –
σιγά μεταφέρεται και στους λαούς τους ότι, ήλθε και
είναι καιρός πλέον, με αμοιβαίες υποχωρήσεις αμφοτέρων των Κρατών, να προχωρήσουν από κοινού, σε
έναν ιστορικόν συμβιβασμό, γιατί αυτό βλέποντας τον
χάρτη, επιτάσσει το εκατέρωθεν κοινό συμφέρον.
Μην ξεχνάμε ότι, ο Νταβούτογλου είναι, καθηγητής
πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων και συγγραφέας του Βιβλίου «Το στρατηγικό βάθος και η διεθνής
θέση της Τουρκίας». Μέσα από τις γραμμές αυτού του
βιβλίου, θέτει επί τάπητος. «Ότι για το Αιγαίο η Τουρκία
επιδιώκει την συγκυριαρχία και την συνδιοίκηση τούτου
και την συνεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Η Ελλάδα σήμερα κατέχει το 35% του Αιγαίου και η Τουρκία
το 9% και όμως αυτό δεν της αρέσει (Ελλάδα). Για την
Κύπρο ακόμα και εάν, δεν υπήρχε επάνω στο νησί αυτό,
κανένας Τουρκοκύπριος, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί
ζωντανό ένα Κυπριακό ζήτημα. Καμία Χώρα δεν μπορεί
να μείνει αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που, βρίσκεται
στην καρδιά του ζωτικού της χώρου». Συνεπώς τη χρεία
άλλων μαρτύρων έχουμε για να συνειδητοποιήσουμε
τις διεκδικήσεις της γειτονικής Χώρας σε βάρος μας;
Αυτά τα διατυπώνει όπως βλέπετε απερίφραστα ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός της.
Στη συνέντευξη του, στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της 812-2014, δηλώνει απερίφραστα ότι, οι δύο κοινότητες
στην Κύπρο είναι, ισότιμες και πρέπει από κοινού να πάρουν τις αποφάσεις, για τα έσοδα από την ενέργεια
που, βρίσκεται στην ΑΟΖ της. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός
διαμηνύει ακόμη ότι, καμία ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορεί να ευοδωθεί χωρίς τη συμμετοχή και
της Τουρκίας. Εμφανίζεται ωστόσο αισιόδοξος ότι μετά
την επίσκεψή του στην Αθήνα, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια φόρμουλα που, θα επιτρέψει την απο-

Του
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμήναρχου ε.α. 1η ΣΥΔ

χώρηση του «Μπαρμπαρός» και την επανέναρξη των
διακοινοτικών συνομιλιών.
Η Τουρκία δέχεται και είναι ανοιχτή σε διάλογο, με τη
Χώρα μας, για την επίλυση των διαφορών μας, αναγνωρίζει έμμεσα, αν και δεν το έχει υπογράψει και επικυρώσει το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, του Μοντέγο
Μπέϊ (Τζαμάϊκα) του 1982, βάζει όμως ως προϋπόθεση
να εξαιρεθεί το Καστελόριζο, γιατί είναι απομονωμένη
νησίδα και ανήκει στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου και όχι στο Αιγαίο και ως εκ τούτου, στερείται ΑΟΖ
και υφαλοκρηπίδας, αλλά δικαιούται μόνο χωρικά
ύδατα. Στο Καστελόριζο συναντώνται οι ΑΟΖ Ελλάδας
– Κύπρου – Αιγύπτου – Τουρκίας. Επ’ αυτού ο Νταβούτογλου εδήλωσε κατηγορηματικά ότι, η Τουρκία διαθέτει στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο την
μεγαλύτερη ακτογραμμή και ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να απομονωθεί μόνο στα χωρικά της ύδατα και να
αποδεχθεί μόνο το 10% του Αιγαίου, όσο δηλαδή με το
γράμμα και τους τύπους του Διεθνούς Δικαίου, δικαιούται. Από την άλλη πλευρά όμως και η Χώρα μας, δεν
μπορεί να απεμπολήσει όσα το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών της εκχωρεί. Το Καστελόριζο έχει ΑΟΖ 22.000
τετρ. χλμ. όσο είναι η Πελοπόννησος και εκεί συναντώνται οι ΑΟΖ Κύπρου – Ελλάδας. Μπορούμε να χαρίσουμε αυτή την ΑΟΖ, στην Τουρκία, επειδή έτσι
ερμηνεύει διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου των Θαλασσών, το οποίο η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και συνεπώς δεν αποδέχεται;
Το αδιέξοδο στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, κρατά σαράντα και πλέον χρόνια και είναι καιρός και πρέπει, να
εκδηλωθεί επιτέλους, εκατέρωθεν η διάθεση ενός έντιμου συμβιβασμού, στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου.
Θα πρέπει επίσης, να φύγουμε από τα λόγια και να πάμε
γρήγορα στην πράξη. Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε θα

Η Θράκη μάνα χάνεται...

Ξεκίνησε το πρώτο στάδιο αυτονομήσεως της Θράκης;

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α., τ. αρχηγός ΓΕΣ και υπουργός Αμύνης,
Φραγκούλης Φράγκος, ομίλησε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κομοτηνή, και ήταν καταπέλτης για την
Θράκη μας... Οφείλουμε όλοι να τον ακούσουμε με σεβασμό, εάν δεν είναι ήδη αργά...
Ο κ. Φράγκος αποκάλυψε ότι το πρώτο στάδιο αυτονομήσεως της Θράκης μας, έχει ήδη ξεκινήσει από την
Άγκυρα και εφαρμόζεται μέσω του υποκαταστήματος
της Ziraat Bank, η οποία λειτουργεί στην Κομοτηνή και
χορηγεί χαμηλότοκα δάνεια (3% επιτόκιο) σε μουσουλμάνους για την αγορά ελληνικής γης... Αποτέλεσμα; Οι
αγορές θρακικής γης να είναι 10 προς 1, εις βάρος
φυσικά των ελληνορθοδόξων! Η Άγκυρα θέλει ν’ αποκτηθεί άνω του 50% της γης από μουσουλμάνους της
περιοχής... Κι έπειτα να εγείρει αξιώσεις...
Φταίνε, είπε ο στρατηγός, πολιτικοί και κόμματα που
κυβερνούν την χώρα τα τελευταία 50 χρόνια! Στον
βωμό της ψηφοθηρίας και προκειμένου ν’ αποκομίσουν
οφέλη και ψήφους από την μουσουλμανική μειονότητα,
αδιαφορούν για το «παιγνίδι» που παίζει επί δεκαετίες
η Άγκυρα στην περιοχή. Ποτέ δεν φρόντισαν να λάβουν
μέτρα για την προστασία της ελληνικής μειονότητος
στην Τουρκία! Ποτέ δεν απαίτησαν την εφαρμογή της

Αρχής της Αμοιβαιότητας... Εντόπισε απουσία ενός
εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την περιοχή.
Η Τουρκία λειτουργεί ως «τρομοκράτης» στην περιοχή,
είπε. Αμφισβητεί ακόμη και την θαλάσσια ζώνη στην
Σαμοθράκη! Οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν στα 6 ναυτικά μίλια!
Το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής λειτουργεί με ένα
δίκτυο πρακτόρων και με δαπάνες εκατομμυρίων, οι
οποίες κάθε χρόνο αυξάνονται! Χορηγεί ακόμη και
αμοιβές σε νεαρές, κυρίως, μουσουλμάνες για να
φορούν τις παραδοσιακές τους μαντήλες! Πιέζει φιλήσυχους Έλληνες μουσουλμάνους, προκειμένου να

πρέπει, να συμφωνηθεί, η από κοινού προσφυγή στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άλλη λύση δεν φαίνεται
στον ορίζοντα. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, έχει καλλιεργηθεί στο εσωτερικό των Χωρών μας, ένα κλίμα
άκρατου λαϊκισμού και ξεπερασμένου εθνικισμού για τα
λεγόμενα «Εθνικά Θέματα». Όπως και να το κάνουμε και
να το πούμε, το κλειδί της λύσης το κρατά στην κυριολεξία στα χέρια της, η Τουρκία, η οποία πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι οι Έλληνες, δεν
πρόκειται να αποδεχθούμε, σε καμία περίπτωση, όσο
και να πιεσθούμε, αυτό που, χρόνια επιδιώκει. Δηλαδή
το «Σφάξε με Αγά μου να αγιάσω» που, τούτο σημαίνει
διχοτόμηση του Αιγαίου.
Ενθαρρυντικόν στοιχείον για τη Χώρα μας είναι,
ότι έχουν προστεθεί ως νομολογίες στο Διεθνές Δίκαιο
των Θαλασσών, αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων (Αμβούργου και Χάγης) ότι τα χωρικά ύδατα των νησιών,
ανεξαρτήτως μεγέθους και θέσης, είναι 12ΝΜ και επομένως, αφοπλίζει παντελώς, τις θέσεις της Τουρκίας,
περί του αντιθέτου και μάλιστα μας απειλεί με casus
belli (αιτία πολέμου) εάν, επεκτείνουμε αυτά πέραν των
6ΝΜ που, είναι σήμερα. Με χωρικά ύδατα 6ΝΜ στη
Χώρα μας, ανήκει το 35% του Αιγαίου και στην Τουρκία
το 9% και το υπόλοιπο 56% ανοικτή θάλασσα. Ενώ με
12ΝΜ το 35% γίνεται 64% (Ελλάδα) και το 9% 10%
(Τουρκία) και το 26% ανοιχτή Θάλασσα (Διεθνή ύδατα).
Εάν τώρα μοιράσουμε στα ίσα κα το 26% τότε το 64%
για την Ελλάδα γίνεται 77% και το 10% για την Τουρκία
το 23%.
Υπό την έννοια αυτή, πιστεύω ότι, η επίσκεψη αυτή,
του κ. Νταβούτογλου, κρίνεται επωφελής και για τις
δύο Χώρες, αλλά και για την περιοχή μας και για την
Κύπρο. Προτιμότερο είναι να συζητάς με τον γείτονα,
παρά να του κλείνεις, ερμητικά την πόρτα. Είναι μια
χρυσή ευκαιρία, για τον κ. Νταβούτογλου, να κάνει
κτήμα του, το μηδενικό δείκτη προβλημάτων που, επιδιώκει με τις γειτονικές Χώρες της Τουρκίας, αρχής γενομένης από τη δική μας.
Ανεξάρτητα όλων αυτών οι σχέσεις των δύο Χωρών
στις εμπορικές τους σχέσεις συνεχώς βελτιώνονται.
Επίσης ένας από του κυριότερους προορισμούς των
Τούρκων τουριστών, είναι η Πατρίδα μας με 1.000.000
επισκέπτες το 2013 και ακόμη περισσότεροι για το 2014
και το 2015.

Του
Γιώργου Λεκάκη
Συγγραφέα
τους πείσουν ότι είναι τουρκογενείς, κυρίως τους Πομάκους και τους Ρομά. Την ίδια ώρα, το ελληνικό
κράτος επιμένει - και μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων! να μαθαίνει τουρκικά, ακόμα και σε τουρκόφωνους έλληνες, είπε.
Δεν έμεινε στις διαπιστώσεις. Επρότεινε λύσεις:
Χαμηλο συντελεστή ΦΠΑ. Τιμές καυσίμων ίδιες με της
Βουλγαρίας και των Σκοπίων (τα οποία προμηθεύονται
καύσιμα από... ελληνικά διϋλιστήρια!). Να αναδειχθούν
τα λιμάνια. Να γίνει ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρουπόλεως. Να υλοποιηθούν έργα καθέτων οδικών
και σιδηροδρομικών αξόνων. Να δημιουργηθεί ΕΟΖ
στην Θράκη, μόνο για Έλληνες επιχειρηματίες, με το
80% των απασχολούμενων να είναι Έλληνες από την
περιοχή. Να μεταφερθεί το Ιεροσπουδαστήριο στην
Ξάνθη. Να επαναφερθεί η διδασκαλία της μητρικής
γλώσσης στους Πομάκους και στους Ρομά. Και να ληφθούν μέτρα για την δημογραφική ενίσχηση του ελληνορθόδοξου στοιχείου. Όλοι οι Έλληνες της Ίμβρου,
της Τενέδου και της Κωνσταντινουπόλεως να γίνουν
αυτόματα δημότες Ροδόπης και Ξάνθης.
Ακούει το αθηνοκεντρικό κράτος; Που έχει πολιτικούς
που δεν έχουν πατήσει ποτέ το ποδάρι τους στην Θράκη;
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Α ΡΘΡΑ

Έλληνες Αρβανίτες - Όλη η αλήθεια

Π

ολλά κατά καιρούς είναι τα όσα ακούγονται σχετικά με
την καταγωγή των Αρβανιτών. Οι γείτονες από την Αλβανία και δυστυχώς κάποιοι εγχώριοι ψευτοκουλτουριάρηδες τους θέλουν Αλβανούς. Αμέσως μετά την πτώση του
κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, οι κυβερνήσεις
της γείτονος έθεσαν «αρβανίτικο» θέμα. Τη δεκαετία του
΄90 ο Σαλί Μπερίσα δήλωσε ότι οι Αρβανίτες είναι αλβανική
μειονότητα στην Ελλάδα. Οι οργισμένες αντιδράσεις των
τελευταίων ήταν μια ηχηρή απάντηση στον νεόκοπο αυτό
μεγαλοϊδεατισμό.
O μεγαλοϊδεατισμός στα Βαλκάνια είναι μια παλιά και
μάλλον βαριά ασθένεια που υποτροπίασε στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι ανάμεσα στη Σερβία και την Αλβανία, όπου εμφανίσθηκε η «σημαία» της λεγόμενης Μεγάλης Αλβανίας.
Σε αυτή την υποτιθέμενη σημαία η γειτονική μας χώρα φθάνει μέχρι τη Θεσπρωτία. Όσον αφορά στις διεκδικήσεις σε
βάρος της χώρας μας αυτές δεν προκύπτουν μόνο από το
«θέμα των Τσάμηδων», αλλά και από την προσπάθεια να
παρουσιάσουν τους Αρβανίτες της Ελλάδας ως μειονότητα
με αλβανική εθνική συνείδηση.
Από την εποχή του κομμουνιστικού αθεϊστικού καθεστώτος στην Αλβανία, η γειτονική χώρα επιχειρεί με προπαγανδιστικό τρόπο να διεκδικήσει τους υπερήφανους Έλληνες
Αρβανίτες ή ορθότερα, τους αρβανιτόφωνους συμπατριώτες μας. Επειδή στην εποχή μας είναι απαραίτητο να ξέρουμε την Ιστορία μας και επειδή οι προπαγάνδες και οι
σκοπιμότητες καθίστανται έντονες και διαβρωτικές, θεωρώ
πολύ χρήσιμο το πρόσφατο βιβλίο του Κώστα Καραστάθη
με τίτλο: «Ελληνες από το Αρβανον» και υπότιτλο «Η αλήθεια για την ταυτότητα των Αρβανιτών εποίκων μας». Η
ιστορική μελέτη του διακεκριμένου και πολυβραβευμένου
συγγραφέως και εκπαιδευτικού, έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις ΑΘΩΣ το 2014 και δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας,
ειδικούς και μη, να μάθουμε περισσότερα για την καταγωγή
τους, τη συνείδηση τους και το γλωσσικό τους ιδίωμα.
Οι Αρβανίτες είναι απόγονοι μεταναστών από τη σημερινή
Βόρειο Ήπειρο, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε περιοχές της
Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και σε νησιά του Αργοσαρωνικού από τα τέλη του 13ου αιώνα έως τον 15ο
αιώνα, μετά από προσκλήσεις Βυζαντινών Αυτοκρατόρων
και Δεσποτών (Δυναστεία Παλαιολόγων), καθώς και των Καταλανών και των Βενετών που κατά διαστήματα κυριαρχούσαν σε αυτές τις περιοχές.
Φυλετικά και γλωσσικά συγγενεύουν με τους Τόσκηδες,
Ελληνικά φύλα της Ηπείρου, οι οποίοι ζώντας ανάμεσα σε
Αλβανικά φύλα υιοθέτησαν και προσάρμοσαν στις ανάγκες
τους την Αλβανική γλώσσα, αναμειγνύοντας και στοιχεία
από την Ελληνική, δημιουργώντας έτσι την αρβανίτικη διάλεκτο. Χαρακτηριστική είναι η έντονη διαφοροποίηση τους
με τους Γκέγκηδες, τη φυλή της Βόρειας Αλβανίας, τόσο
γλωσσικά όσο και πολιτισμικά, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι
στο λεξιλόγιο τους δεν συμπεριλαμβάνεται οι όροι «Σκιπτάρ» και «Σκιπερία», εθνικές ονομασίες των Αλβανών και
της Αλβανίας αντίστοιχα.
Οι Αρβανίτες παράλληλα θεωρούνται ως οι Δωριείς του
νεώτερου Ελληνισμού και όχι άδικα αφού, με το αρχαίο Ελληνικό αυτό φύλο παρουσιάζονται πολλές ομοιότητες στην
κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα.
Πρωτοαναφέρονται στο βιβλίο της Άννας Κομνηνής,
“Αλεξιάδα”. Το βιβλίο ασχολείται με τις ταραχές στην περιοχή του ‘Αρβανου (απ’ όπου και πήραν το όνομα τους) τις
οποίες προκάλεσαν οι Νορμανδοί κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πατέρα της, Αυτοκράτορα Αλέξιου Α’ Κομνηνού
(1081 -1118). Στην «Ιστορία» (1079 -1080 μ.Χ.), ο Βυζαντινός
ιστορικός Μιχαήλ Ατταλιάτης ήταν ο πρώτος που ανέφερε
τους Αλβανούς, φυλή προερχόμενη από τον Καύκασο, ως
έχοντες λάβει μέρος σε εξέγερση εναντίον της Κωνσταντινούπολης το 1043 μ.Χ. και τους Αρβανίτες ως υποτελείς
του Δούκα του Δυρραχίου.
Όταν δημιουργήθηκε το Δεσποτάτο της Ηπείρου στις
αρχές του 13ου αιώνα, Αλβανοί μισθοφόροι πολεμούσαν
με το μέρος του εναντίον των Σλάβων και των Βενετών. Για
τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Αλβανική αριστοκρατία μόνο πήρε
σημαντικούς αυλικούς τίτλους.
Αυτοί οι Αλβανοί αριστοκράτες τοποθετούνταν επικεφαλής πολλών περιοχών, διαβρώνοντας έτσι σταδιακά το
παλιό βυζαντινό διοικητικό σύστημα. Από παραδοσιακοί πατριαρχικοί αρχηγοί μεταλλάσσονταν σε άρχοντες και το καινούργιο καθεστώς που επέβαλλαν στη γη αποστερούσε
την περιουσία από τους κατοίκους που συχνά έχαναν και
την ελευθερία τους πωλούμενοι ως σκλάβοι.
Προσπαθώντας να ξεφύγουν από την νέα αυτή κατάσταση, οι Αρβανίτες υποχρεώθηκαν να αποκτήσουν νομαδικές συνήθειες. Βλέπανε τη μετανάστευση ως μοναδική
λύση στα προβλήματα που δημιουργούσε η μονοπώληση
των εδαφών από τους Αλβανούς άρχοντες, που γίνονταν

όλο και πιο βίαιοι. Πέρα όμως από τις
μεταβολές αυτές που τάραξαν σε βάθος
την κοινωνία τους, μία ακόμη αιτία εκπατρισμού αποτελούσε πλέον η οθωμανική εισβολή.
Οι πηγές αναφέρουν ότι η δια θαλάσσης μετανάστευση άρχισε δειλά γύρω
στο 1280, ενώ οι χερσαίες μεταναστεύσεις πρέπει να τοποθετηθούν στα τέλη
του 13ου αι. αφού υπάρχουν αναφορές
για παρουσία Αρβανιτών στη Θεσσαλία
γύρω στα 1315. Οι Αρβανίτικες μεταναστεύσεις σταμάτησαν γύρω στο 1600
μ.Χ.
Από τότε οι Αρβανίτες παρουσιάζονται
ως γνήσιοι νομάδες, και τους συναντούμε από τη Θεσσαλία ως την Αττική
και από την Ακαρνανία ως τα νότια της
Πελοποννήσου, φέρνοντας μαζί τους
και τα προτερήματα τους ως γεωργοί, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τόσο από το Δεσποτάτο του Μυστρά, όσο και από τους
Βενετούς ως μισθοφόροι στρατιώτες.
Να σημειωθεί ότι οι Αρβανίτικοι πληθυσμοί ήταν και παρέμειναν πιστοί στην Ελληνική Ορθοδοξία, αντίθετα με τους
Αλβανούς που ασπάστηκαν θρησκείες ή δόγματα, όπως ο
Μουσουλμανισμός και ο Ρωμαιοκαθολισμός ανάλογα με τα
δικά τους συμφέροντα.
Οι Αρβανίτες έπαιξαν κυρίαρχο και ουσιαστικό ρόλο τόσο
κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 όσο
και στη διαμόρφωση του Ελληνικού κράτους στη συνέχεια.
Οι Σουλιώτες οι οποίοι αποτελούσαν ένα τμήμα των Αρβανιτών, το 1821 συμμάχησαν με τον παλιό τους εχθρό τον
Αλή Πασά στον πόλεμο που έκανε ο τελευταίος κατά του
Σουλτάνου, ώστε έτσι να ενισχύσουν έμμεσα την Ελληνική
Επανάσταση. Όταν όμως αντιπροσωπεία Αλβανών Μουσουλμάνων, με τους οποίους συμπολεμούσαν, επέστρεψε
από το Μεσολόγγι και αφού είχαν δει εκεί την κατάσταση
που επικρατούσε, έλυσαν τη συμμαχία με τους Σουλιώτες
λέγοντας τους «Μα εσείς πολεμάτε για την πίστη σας και
την πατρίδα σας!»
Φυσικά και όλοι οι Αρβανίτες αγωνιστές του 1821, όπως
ο Ανδρούτσος, ο Κριεζιώτης, η Μπουμπουλινα και τόσοι
άλλοι δεν πολέμησαν για καμία άλλη πατρίδα παρά μόνο
για την Ελλάδα.
Σήμερα, ορισμένοι ανιστόρητοι ή προπαγανδιστές επιχειρούν να ταυτίσουν το διαφορετικό γλωσσικό ιδίωμα με μία
δήθεν διαφορετική εθνική ταυτότητα. Όμως οι αρβανιτόφωνοι Έλληνες με τη συμμετοχή τους στους εθνικούς αγώνες και με κάθε άλλη εθνική εκδήλωση, δηλώνουν ότι
ουδεμία σχέση έχουν με τους Αλβανούς, τη γλώσσα τους
και τον πολιτισμό τους. Ο Κ. Καραστάθης παρουσιάζει μαρτυρίες Αρβανιτών Ελλήνων οι οποίοι πολέμησαν το 1940
και ομολογούν ότι, όταν μπήκαν με τον Στρατό μας στην
Αλβανία, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Τα αλβανικά
έχουν μεγάλες διαφορές από τα αρβανίτικα και η διγλωσσία
των Αρβανιτών δεν υποδηλώνει διαφορετική εθνική συνείδηση.
Σήμερα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αρβανιτόφωνες
περιοχές της Ελλάδας, τα αρβανίτικα επιβιώνουν περισσότερο ως ζωντανή γλώσσα σε χωριά της Βοιωτίας, με σημαντικότερα ίσως κέντρα αρβανιτοφωνίας το Κυριάκι, τα
Δερβενοχώρια, τα χωριά πέριξ της Θήβας (Βάγια, Ασωπία,
Λεοντάρι κ.λ.π) και δευτερευόντως το Στείρι, την Αγία Άννα,
τον Ελικώνα (Ζερίκι) και το Μαυρομμάτι, στη νήσο Αγκίστρι,
σε χωριά της ανατολικής Κορινθίας (Σοφικό, Αγγελόκαστρο,
Κόρφος, Άγιος Ιωάννης, Αθήκια, Γαλατάκι κ.α.), στις Λίμνες
και το Αραχναίο (Χέλι) της Αργολίδας, στη χερσόνησο
των Μεθάνων (σε μικρότερο μάλλον βαθμό), καθώς και σε
χωριά της περιοχής του Κάβο Ντόρο στην Εύβοια. Στην
Άνδρο, περισσότερο από όλους τους αρβανιτόφωνους οικισμούς του νησιού, η αρβανίτικη γλώσσα επιβίωσε ως
γλώσσα καθημερινής επικοινωνίας μέχρι και τη δεκαετία
του 1970 στο χωριό Καλιβάρι της κοινότητας Μακροταντάλου. Σε μικρότερο βαθμό, τα αρβανίτικα ομιλούνταν σποραδικά μέχρι τη δεκαετία του 1980 στα χωριά Πάνω Γαύριο,
Ψωριάρεζα, Σιδόντας, Άρνη, Βουρκωτή κ.α. Τέλος και σε
ορισμένα χωριά του Έβρου ομιλείται η Αρβανίτικη διάλεκτος, όπως και σε χωριά της Κάτω Σικελίας!
Στην Αττική, ο σημαντικότερος ίσως πυρήνας αρβανιτοφωνίας σήμερα, από την άποψη του μέσου όρου ηλικίας
των ομιλητών ή όσων έχουν παθητική γνώση της γλώσσας,
εντοπίζεται ενδεχομένως στη Φυλή (Χασιά) και δευτερευόντως σε άλλες πόλεις και οικισμούς της δυτικής κυρίως Αττικής, όπως η Μάνδρα, οι Ερυθρές (Κριεκούκι),
τα Βίλια και ο Ασπρόπυργος. Στην Ανατολική Αττική είναι σήμερα οι πόλεις των Σπάτων, του Κορωπίου κλπ. Εντούτοις,
οι παθητικοί γνώστες της αρβανίτικης γλώσσας είναι πολυά-

Tου
Κων/νου Μπίμπιζα-Πίνη
Ταξχου (Δ) ε.α
της 2ας Σειράς Διοικητικών Σ.Ι

ριθμοι σε ολόκληρο σχεδόν τον νομό
Αττικής, ακόμα και σε περιοχές που είναι
πλέον τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, όπως τα Άνω
Λιόσια, τα Νέα Λιόσια (σημερινό Ίλιον),
οι Αχαρνές (Μενίδι), το Καματερό,
η Βάρη, ίσως μάλιστα και η Μεταμόρφωση (Κουκουβάουνες). Τα Άνω Λιόσια
μάλιστα πήραν το όνομά τους από τον
πρώτο Ηπειρώτη (Αρβανίτη) που ήρθε
και ονομαζόταν Λιόσια Πέτρου.
Συστηματική κατάταξη των διαλέκτων
της αρβανίτικης γλώσσας έκανε ο Γερμανός γλωσσολόγος Καθηγ. Hans-Jürgen Sasse (Institut für Linguistik - Universität
zu Köln, Κολωνία) στη μονογραφία Arvanitika. Die albanischen Sprachreste in
Griechenland.
Όσο αφορά στην δυνατότητα κατανόησης των Αρβανιτών
με τους Αλβανούς της Αλβανίας, οι εκτιμήσεις διαφέρουν.
Σύμφωνα με τον Peter Trudgill η συνεννόηση είναι εύκολη,
ενώ σύμφωνα με το Ethnologue η συνεννόηση με ομιλητές
της Τόσκικης διαλέκτου είναι εν μέρει δυνατή, ενώ με ομιλητές της γκέκικης διαλέκτου η συνεννόηση είναι πολύ δύσκολη. Η εκτίμηση αυτή φαίνεται να είναι και η ορθότερη.
Σύμφωνα με το Ethnologue πάλι, τα αρβανίτικα ομιλούνται
από 150.000 ομιλητές (εκτίμηση του 2005).
Η αρβανίτικη γλώσσα ακούστηκε πολλές φορές και μέσα
στην Βουλή των Ελλήνων. Ο Ιστορικός Γ. Βλαχογιάννης, για
παράδειγμα, αναφέρει ότι κάποια στιγμή οξύνθηκαν τα
πνεύματα κατά την διάρκεια συνέλευσης και ένας Αγωνιστής του 1821 αναγκάστηκε να επέμβει μιλώντας σε Αρβανίτικη γλώσσα, προκειμένου να κατευνάσει την
ατμόσφαιρα.
Το 1350, οι Αρβανίτες μετακινήθηκαν προς την Πελοπόννησο έπειτα από έκκληση του Δεσπότη Μανουήλ Καντακουζηνού, ο οποίος λόγω αλλεπάλληλων ληστρικών
επιθέσεων, επιθυμούσε να ενισχύσει τον εκεί πληθυσμό με
την έλευση κι άλλων ελληνικών πληθυσμών. Άρα, εάν ο
Καντακουζηνός δεν θεωρούσε τους Αρβανίτες Έλληνες δεν
θα απευθυνόταν σε αυτούς μιας και χρειαζόταν Έλληνες
αποκλειστικά.
Το 1453 ο Μωάμεθ ο Πορθητής έδωσε εντολή να εξολοθρευτούν οι Αρβανίτες Ορθόδοξοι μιας κι ήταν ίσως πιο Έλληνες κι από τους Έλληνες!
Φυσικά οι Αρβανίτες πολέμησαν και αυτοί εναντίον των
Τούρκων και εξελίχθηκαν μάλιστα και σε μεγάλους οπλαρχηγούς και πολεμιστές.
Οι Έλληνες Αρβανίτες στάθηκαν στο πλευρό των Ελλαδιτών εναντίον των Τούρκων και κατέθεσαν ψυχή πλάι στον
καπετάνιο οπλαρχηγό της περιοχής από τη Φυλή (Χασιά),
μέλος της Φιλικής Εταιρείας και επιστήθιου φίλου του Στρατηγού Γεώργιου Καραϊσκάκη, Μελέτη Βασιλείου που απελευθέρωσε την Αθήνα από τους Τούρκους στις 25 Απριλίου
1821, τον Μάρκο Μπότσαρη, και άλλους. Γνωστοί Αρβανίτες
ήταν επίσης οι Κουντουριώτηδες, οι Ζαΐμηδες, ο Μιαούλης,
η Μπουμπουλίνα, ο Στρατηγός Θ. Πάγκαλος, ο Πτχος Γ.
Πάγκαλος της 1ης σειράς Ικάρων, ο Στρατηγός Ευστ. Λιόσης
κλπ Στρατιωτικοί και Πολιτικοί, Ιεράρχες, όπως ο σημερινός
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
Λιάπης (καταγωγή από τα Οινόφυτα Βοιωτίας) και διεθνούς
φήμης καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως, η Μελίνα Μερκούρη, η πρέσβειρα του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ο ζωγράφος Νίκος Εγγονόπουλος, ο τέως
Πρωθυπουργός Δ. Βούλγαρης, η μεγάλη ηθοποιός Έλλη
Λαμπέτη και πολλοί άλλοι.
Οι Αρβανίτες είχαν και έχουν έντονη την ελληνική συνείδηση, γιατί πολύ απλά είναι ΕΛΛΗΝΕΣ. Άλλοι εξαλβανίστηκαν και παραμένουν σ’ αυτή την κατάσταση μέχρι και
σήμερα. Ο Γενικός Προνοητής του Μοριά, Jacomo Barbarrigo, έγραψε τον 1479: «Οι Αρβανίτες και οι Έλληνες δεν
είναι παρά ένας μόνος λαός που μισεί κάθε ξένο», (εννοώντας προφανώς τους κατακτητές της εποχής). Σίγουρα θα
μπορούσαμε να γράψουμε κι άλλα για τους Αρβανίτες,
αλλά δεν μας το επιτρέπει ο χώρος. Όποιος θέλει μπορεί
να ερευνήσει περαιτέρω (παραθέτω βιβλιογραφία), πριν
βγάλει το οποιοδήποτε συμπέρασμα. Μερικοί πάντως, θα
πρέπει να πάψουν να μιλούν για αλβανική μειονότητα στην
Ελλάδα και να εννοούν τους Έλληνες Αρβανίτες.Ας κοιτάξουν καλύτερα πάνω σε ποιες βάσεις δημιουργήθηκε το σημερινό αλβανικό κράτος με τον τεχνητό αλβανικό εθνικισμό
που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, για όποιον μελετήσει
τις διάφορες πηγές της εποχής, με το σημερινό εγχείρημα
των Σκοπίων.
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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
✑ ΔΙ ΑΦ ΟΡ Α
• 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

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

✑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• ΜΙΧΑΛΗΣ Μ. ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ
(Υιός Αξιωματικού ΠΑ ε.α.)
Φιλόλογος Πτυχιούχος Γλωσσολόγος Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές φιλικές.
Τηλ.: 2130029014
Κιν.: 6947003553
e-mail: mmoutzikos@hotmail.com

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€

7-8
104€

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

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

Πλατανιάς Κωνσταντίνος

LA FOURCHETE ΕΔΕΣΜΑΤΑ
Catering με προσωπικότητα
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
“Δημιουργικότητα και φαντασία δίχως τον παραμικρό συμβιβασμό
στην ποιότητα.
Εκλεκτές και ολόφρεσκες πρώτες ύλες.
Μαγειρική με μεράκι και προσοχή στη λεπτομέρεια. Απόλυτη ισορροπία
ανάμεσα στις κλασικές και στις σύγχρονες γεύσεις.
Άρτια οργάνωση, κορυφαία αισθητική και άψογο σέρβις. Αυτά είναι τα
χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα της
La Fourchete Εδέσματα”.
Έκτορας Ιωάννου
Executive Chef – CEO
Βρισκόμαστε στη Λ. Λαυρίου 226 στα Γλυκά Νερά.
Τηλ. επικοινωνίας 210 6655585
κος Πετρόπουλος (Δημόσιες Σχέσεις) 6983511393
email: lafourcheteedesmata@gmail.com
site: www.lafourcheteedesmata.gr

Γερ. Βασιλειάδη 87 Καμένα Βούρλα 35008
Tηλ.: +30 22350 80000, Fax: +30 22350 22817
e-mail: info@hotelacropole.gr, www.hotelacropole.gr

Τιμές από 8/1-30/4/2015 και 1/10-22/12/2015
(Εκτός περιόδου Πάσχα 8/4-12/4/2015)
ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
με πρωινό
• 1ΚΛΙΝΟ βουνό ...........................................20 €
• 2ΚΛΙΝΟ ......................................................25 €
• 3ΚΛΙΝΟ ......................................................32 €
Φιλική τιμή γεύματος
κατ’ άτομο ................................................05,80 €

Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα - Στηρίξτε την Ελληνική εργασία
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παραρτηματα
Λάρισα

Θεσσαλονίκη

Εκδηλώσεις - Κοινωνική δράση
α. Πραγματοποιήθηκε στις 11-12-2014, η
εκδήλωση του Παρ/τος προς τιμή των γυναικών ενόψει της εορταστικής περιόδου των
Χριστουγέννων. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και πολύ νωρίς η αίθουσα των
εκδηλώσεων ήταν ασφυκτικά γεμάτη από την
γυνακεία παρουσία.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα
του προέδρου Σγου ε.α. Κων/νου Λιούτα και
στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αγιασμός
από τον πρωτοπρεσβύτερο Αθανάσιο Τσιμενίδη (ιερέα του ΑΤΑ) καθώς κα ομιλία του ιδίου
για το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική όπου οι κυρίες είχαν την ευκαιρία να παρασυρθούν στο τραγούδι, το οποίο διαδέχθηκε ο χορός με το κέφι να απογειώνεται.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι κυρίες
πήραν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν
χρήματα (συγκεντρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο
ποσό) προκειμένου το Παράρτημά μας να τα
διαθέσει για φιλανθρωπικό σκοπό και συγκεκριμένα στον ειδικό βρεφονηπιακό σταθμό
που ιδρύθηκε από τον σεβαστό πατέρα Σεραφείμ Δημόπουλο και φιλοξενεί παιδιά από 3
έως 6 ετών.
Το Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει: Τον πρωτοπρεσβύτερο Αθανάσιο Τσιμενίδη για την, για άλλη μια φορά, ανταπόκρισή
του στο κάλεσμα του παρ/τος καθώς και όλες
τις κυρίες για την παρουσία τους και ιδιαίτερα
αυτές που βοήθησαν ποικιλοτρόπως στην οργάνωση της εκδήλωσης.
Φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο:
http://www.eaaalar.gr/index.php?option=com
content&view=article&id=232:e-tfotos&catid=6: ek&ltemid=7
β. Το Δ.Σ. του Παρ/τος, στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης, επισκέφθηκε το βρεφονηπιακό σταθμό τα «ΧΕΛΙΔΟΝΑΚΙΑ» προκειμένου
να παραδώσει χρήματα, τρόφιμα και ρούχα
που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη μας την
εορταστική περίοδο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το Δ.Σ. πρό-

σφερε δώρα στα παιδιά και αντάλλαξε ευχές
με το Δ.Σ. του φιλανθρωπικού σωματείου.
Ο σύλλογος «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»
ιδρύθηκε από τον π. Σεραφείμ Δημόπουλο,
στο πλαίσιο του μεγάλου φιλανθρωπικού του
έργου και προσφέρει μέσω του παιδικού
σταθμού, μια ζεστή αγκαλιά για άπορα παιδιά
καθώς και κοινωνικό ξενώνα όπου φιλοξενούνται άτομα που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη και
κυρίως συνοδοί μακροχρόνια ασθενών που
δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος παραμονής τους (ξενοδοχείο κ.λπ.) στη Λάρισα.
Το Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα:
α) Τα μέλη της ΕΑΑΑ/Παρ/τος Λάρισας που
συνέδραμαν στη συγκέντρωση χρημάτων,
ρούχων και τροφίμων.
β) Τις γυναίκες καθώς και τις φίλες του
Παρ/τος για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του χρηματικού ποσού.
γ) Τον Πρόεδρο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Ιωάννης ο Χρυσόστομος» κ. Καραμήτρο
και τα μέλη του Δ.Σ. για την φιλοξενία τους.
δ) Το έμμεσο μέλος του Παρ/τός μας κ.
Σταύρο Τσόκανο για την κάλυψη, αφιλοκερδώς, των ηλεκτρολογικών αναγκών του σωματείου.
Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού σωματείου, με
έγγραφό του, ευχαρίστησε όλα τα μέλη της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας για την προσφορά
τους.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παράρτημα Λάρισας καλεί τα Μέλη και
τις οικογένειές τους στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει την 30η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00
στην αίθουσα τελετών της Ενώσεως (Λαπιθών 6, 4ος όροφος).
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η μουσική
συντροφιά του συναδέλφου μας Ασμχου ε.α.
Νίκου Παρασκευόπουλου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πάτρα

Τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές εορτές
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. Στις 17 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18.00,
στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Ανδρέου,
στην τιμητική εκδήλωση για τους εθελοντές
αιμοδότες που πραγματοποίησε η Μητρόπολη
Πατρών, στα πλαίσια των Πρωτοκλητείων
2014. Το Παρ/μα εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Χρόνη, ο οποίος και παρέλαβε τιμητικό έπαινο για το θεάρεστο έργο
κοινωνικής προσφοράς του Παρ/τος.
β. Στις 18 Νοεμβρίου 2014, στη Λέσχη πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία των μελών μας.
γ. Στις 19 Νοεμβρίου 2014, στη Λέσχη πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον κ. Απόστολο
Πιερρή Δντή Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών με θέμα «Η Ελληνική Κρίση».
δ. Στις 21 Νοεμβρίου 2014 στον Ι.Ν. Μητροπόλεως Πατρών, στη δοξολογία για τον εορτασμό των Ε.Δ. και στη συνέχεια στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης για επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης.
Εκ μέρους του Παρ/τος κατέθεσε στεφάνι ο
πρόεδρος Σμχος κ. Χρήστος Πανταζής.
ε. Στις 26 Νοεμβρίου 2014 το Παρ/μά μας
διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμήν των Νέων
συναδέλφων μας που αποστρατεύτηκαν το
2014.
στ. Στις 10 Δεκεμβρίου 2014, στη Λέσχη
πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον συνάδελφο Σμχο κ. Κωνσταντίνο Σούκουλη με θέμα:

«Πολύπαθη Κύπρος».
ζ. Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 στη Λέσχη πραγματοποιήθηκε συνεστίαση και χορός που οργανώθηκε από το χορευτικό του Παρ/τος και
τον δάσκαλο χορού συνάδελφο κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο.
η. Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 στο Συνεδριακό
και Πολιτιστικό Κέντρο του Παν/μίου Πατρών,
στην εκδήλωση για να τιμηθούν οι δότες του
ΚΕΔΜΟΠ-«ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» σε ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν στη Μονάδα Μεταμόσχευσης
Μυελού των Οστών του Π.Γ. Νοσοκομείου Πατρών. Το παρ/μα εκπροσώπησε ο ταμίας Επγος ε.α. κ. Ιωάννης Ζαχαράκης και το μέλος
Δ.Σ. Σγος ε.α. κ. Φίλιππος Ματράκας.
θ. Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 το Παρ/μα, Επγος ε.α. κ. Ιωάννης Ζαχαράκης και Σγος ε.α. κ.
Φίλιππος Ματράκας παρέδωσαν στη Δνση του
Ασύλου Χρονίων Παθήσεων Παίδων «Φ.Σ. ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ» ποσότητα τροφίμων και ειδών
που συλλέξαμε, προσφορά αλληλεγγύης και
αγάπης των συναδέλφων μας.
ι. Στις 24 Δεκεμβρίου 2014 στη Λέσχη του
Παρ/τος, πραγματοποιήσαμε εκδήλωση απονομής βραβείων και επαίνων στους αριστεύσαντες μαθητές 2013-14.
ια. Στις 24 Δεκεμβρίου 2014, στη Λέσχη του
Παρ/τος έλαβε χώρα εκδήλωση συνάντηση
των μελών μας, με σκοπό την ανταλλαγή ευχών, ενόχη των Αγίων ημερών Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α.
Σμχος ε.α.
Βασίλειος Χρόνης
Χρήστος Πανταζής

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
27-10-2014: Στην τελετή λήξης της επετειακής πορείας με την επωνυμία «2ο τρόπαιο
Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940».
2-11-2014: Στα Αποκαλυπτήρια Μνημείου
Εθνομαρτύρων Διδασκαλισσών του Μακεδονικού αγώνα.
8-11-2014: Στην Επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων
Αεροπόρων, στα πλαίσια της Εορτής της Πολεμικής Αεροπορίας και του προστάτου αυτής
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην Αεροπορική βάση
Μίκρας.
8-11-2014: Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, με αρτοκλασία, υπέρ υγείας των μελών
της Ένωσης και των οικογενειών των και μνημόσυνο υπέρ των ψυχών των αποβιωσάντων
μελών της Ένωσης συνταξιούχων πολιτικών
υπαλλήλων ΥΠ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ.
11-11-2014: Στην τελετή κατάθεσης Στεφάνων, στο πλαίσιο της Επετείου Υπογραφής
της Ανακωχής και λήξης του Α’ Παγκόσμιου
πολέμου, από την περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας.
21-11-2014: Στις Εκδηλώσεις για τον ερτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, Δοξολογία, Κατάθεση Στεφάνων.
28-11-2014: Στον Επετειακό Εορτασμό για
την συμπλήρωση 60 ετών λειτουργίας της
σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών, με επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Πεσόντων, στο μνη-

μείο Πεσόντων Αεροπόρων, κατάθεση Στεφάνων, στη συνέχεια δοξολογία στο χώρο της
Σχολής-Δεξίωση.
6-12-2014: Στις εκδηλώσεις εορτασμού της
μνήμης του προστάτου των Ναυτικών Αγίου
Νικολάου.
5-12-2014: Στην Επίσημη παρουσίαση της
ανανεωμένης ιστορικής πολιτιστικής και ενημερωτικής διαδικτυακής πύλης Pontos news.
7-12-2014: Στην τελετή αποκαλυπτηρίων
του Ανδριάντα του από Θεσσαλονίκης αοιδήμου Οικουμενικού Πατριάρχου ΙΩΑΚΕΙΜ Γ’ του
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ.
14-12-2014: Στη Θεία Λειτουργία και στο
μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των ιδρυτών, Προέδρων και μελών της Αδελφότητος από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσ/νίκης.
23-12-2014: Έγινε η απονομή βραβείων,
στους αριστούχους μαθητές, περιόδου 20132014. Ο Πρόεδρος καλωσόρισε, εκ μέρους
του Δ.Σ. τους γονείς και τα παιδιά και μετά την
απονομή ακολούθησε μικροδεξίωση.
1-1-2015: Στην επίσημη Δοξολογία, για την
έλευση της 1ης του νέου έτους και στη συνέχεια στο Υπ. Μακ. Θράκης, για ευχές στον κ.
Υπουργό.
Ιωάννης Γιαπουντζίδης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσ/νίκης

Χανιά

Εορτές - Τελετές - Εκδρομές
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. Κατάθεση στεφάνου, εκ μέρους
των Ενώσεων Αποστράτων Ε.Δ., από τον Πρόεδρο του Παρ/τος στο Ηρώο της πόλης των
Χανίων, την 28η Οκτωβρίου 2014, παρουσία
των αρχών της πόλης.
β. Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και μέλη του Παρ/τος
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Προστάτη της Π.Α., Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που διοργανώθηκαν από την 115 ΠΜ, το
Σάββατο 8 Νοε. 2014, στο Μνημείο Πεσόντων
της Μονάδος.
2. Εκδρομές
Το Παράρτημα διοργάνωσε και υλοποίησε
με επιτυχία 4ήμερη εκδρομή, από 3-6 Οκτ.
2014, στη βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα επισκεφθήκαμε τις πόλεις Μπολόνια-Βερόνα-Βενετία και Μιλάνο.
3. Τελετή στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπορίας Χανίων
Η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Χανίων συνδιοργάνωσε
με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το
Δήμο Χανίων, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο «Μνημείο Πεσόντων Αεροπορίας» της πόλης Χανίων, στα πλαίσια του
εορτασμού του Προστάτη της Π.Α. Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στις 7/11/2014.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και
παρευρέθησαν οι οικογένειες των πεσόντων

Αεροπορίας, οι Θρησκευτικές - Πολιτικές και
Στρατιωτικές Αρχές του τόπου μας και οι εν
αποστρατεία συνάδελφοι μέλη του Παρ/τός
μας.
Στέφανα κατατέθηκαν από εκπροσώπους
των Αρχών της πόλης, τον Δκτή 115 ΠΜ, τον
Πρόεδρο του Παρ/τος και από εκπρόσωπο της
ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.
4. Φιλανθρωπική εκδήλωση
Διοργανώθηκε τουρνουά τάβλι, στο Παρ/μά
μας, από 24-28 Νοεμβρίου 2014, με χρηματική συμμετοχή 5-10 € ανά άτομο. Τα έσοδασ
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.
5. Κοινωνική προσφορά
Μετά το πέρας των εορτών Χριστουγέννων
και Νέου έτους μετά από προσπάθεια του Δ.Σ.
συγκεντρώθηκε από συνεισφορές των μελών
μας, το ποσό των 1.050 € τα οποία διατέθηκαν στα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Αποκορώνου, στον Ι. Μητροπολιτικό
Ναό Χανίων «Εισοδείων της Θεοτόκου», στον Ι.
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης (Ενορία
Νέας Χώρας), σε προμήθεια 8 κιβωτίων γάλατος εβαπορέ για την εκδήλωση των «Γιατρών
του Κόσμου», «Ελάτε να φτιάξουμε Χριστουγεννιάτικο δέντρο από γάλα» στις 19/12/14.
Απχος (ι) ε.α.
Αντώνιος Καμπιανάκης
Πρόεδρος

Μαγνησία

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
α) Στις 06/11/2014 στα πλαίσια του εορτασμού των Προστατών της Πολεμικής Αεροπορίας στην 111 Πτέρυγας Μάχης εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας το Δ.Σ. και κατέθεσε
δάφνινο στέφανο ο Πρόεδρος Υπχός ε.α. Γρηγόριος Ιγγλέσης.
β) Στις 21/11/2014 στα πλαίσια του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων εκπροσώπησαν
το Παράρτημά μας το Δ.Σ. και κατέθεσε δάφνινο στεφάνι ο Πρόεδρος Υπχός ε.α. Γρηγόριος

Ιγγλέσης.
γ) Στις 23/11/2014 κατά τον εορτασμό της
Εθνικής Αντίστασης στο Βόλο, εκπροσώπησαν
το Παράρτημά μας, το Δ.Σ. και κατέθεσε δάφνινο στεφάνι ο Πρόεδρος Υπχός Γρηγόριος Ιγγλέσης.
Η Γραμματεία
Εριφύλη Τσίκα
Χα Σγου

Ο Πρόεδρος
Γρηγόριος Ιγγλέσης
Υπχός ε.α.

HτΑ
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας
• Σγος (ΑΝΟ) Ελισάβετ Αλεξανδρή
Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1982 (ανακατάταξη)
και αποστρατεύτηκε το 2007.
Ήταν παντρεμένη και μητέρα ενός γιου. Η
κηδεία της έγινε στις 12-1-2015 στο Νεκροταφείο Σαλαμίνας.
• Σγος (ΤΥΤ) Δημήτριος Γαλέτσας
Γεννήθηκε το 1948 στο Πλωμάρι Λέσβου.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1967 (19η
σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1998.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 101-2015 στο Νεκροταφείο Καλαμαριάς στη
Θεσσαλονίκη.
• Υπσγος (ΤΥΜ) Ελευθέριος Δερτιλής
Γεννήθηκε το 1926 στη Νεάπολη Λακωνίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1952 (μονιμοποίηση) και αποστρατεύτηκε το 1977.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 29-102014 στο Γύθειο Λακωνίας.
• Ασχμος (ΤΟΠ) Ιωάννης Ευθυμίου
Γεννήθηκε το 1933 στο Δίστομο Βοιωτίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1954 (6η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1985.
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε
στις 17-01-2015 στη γενέτειρά του.
• Επσγος (ΤΥΟ) Ιωάννης Ζήσης
Γεννήθηκε το 1948 στα Τρίκαλα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1965 (17η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύτηκε το 1990.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας κόρης. Η κηδεία του έγινε στις 81-2015 στον Ιερό Ναό Ανάληψης Βόλου
(εξόδιος ακολουθία και ταφή).
• Ανστης Μαρία Θεοδωρακοπούλου
Γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1994 (ΕΠΥ) και αποστρατεύτηκε το 2014.
Ήταν παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού και δύο αγοριών. Η κηδεία της έγινε
στις 17-01-2014 στο Νεκροταφείο Πετρούπολης
• Σμχος (ΤΥΟ) Ελευθέριος Κοντόπουλος
Γεννήθηκε το 1934 στη Μεγαλόπολη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (5η σειρά
ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 5-12015 στο Νεκροταφείο Βύρωνα.
• Υπχος (ΝΟΣ) Δρόσω Μαραβέλη
Γεννήθηκε το 1951 στη Γιάλτρα Ιστιαίας
(Εύβοια). Εισήλθε στην Αεροπορία το 1970
(25η σειρά ΣΑΝ) και αποστρατεύτηκε το
1996.
Ήταν παντρεμένη. Η κηδεία της έγινε στα
4-1-2015 στη γενέτειρά της.
• Ανσγος (ΤΥΜ) Εμμανουήλ Μαρουλάκης
Γεννήθηκε το 1935 στα Χανιά. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1954 (μονιμοποίηση)
και αποστρατεύτηκε το 1980.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών και δύο θυγατέρων. Η κηδεία του
έγινε στις 22-12-2014 στο Νεκροταφείο
Σχιστού.
• Σμχος (ΤΥΜ) Αγγελής Μεντάκης
Γεννήθηκε το 1939 στο Ρέθυμνο. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1958 (10η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύτηκε το 1991.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και δύο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε
στις 22-01-2014 στον Ιερό Ναό Πέτρου
και Παύλου (περιοχή Αγίου Ιωάννου Χανίων)
και η ταφή στο Χωριό Ρούστικα Ρεθύμνου.
• Επγος (ΤΥΜ) Γεώργιος Μαυρουλέας
Γεννήθηκε το 1937 στο Μακρυχώρι Καβάλας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (7η
σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός γιου
και μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε

Επικήδειοι λόγοι
στις 27-11-2014 στη γενέτειρά του.
• Σμχος (ΤΥΤ) Ανδρέας Μητσολίδης
Γεννήθηκε το 1949 στην Καβύλη Ορεστιάδας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1968
(20η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
1993.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις 27-1214 στο νεκροταφείο Βύρωνα.
• Αμχος (ΜΤ) Κωνσταντίνος Μπλάνος
Γεννήθηκε το 1935 στην Αρχαία Κόρινθο.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (19η
σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 16-1-2015
στη γενέτειρά του.
• Σγος (ΥΑΔ) Σωκράτης Πατέρας
Γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1984 (25η σειρά
ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 2010.
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε
στις 30-12-2014 στο Νεκροταφείο Αναστάσεως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη.
• Υπτχος (Ι) Νικόλαος Πατήρης
Γεννήθηκε το 1932 στο Κόσμιο Κομοτηνής.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953 (12η
σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 27 Δεκεμβρίου
2014 στο Νεκροταφείο της Νίκαιας.
• Επγος (ΤΜΑ) Σωτήριος Πέτρου
Γεννήθηκε το 1963 στα Μέγαρα Αττικής.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1983 (35η
σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2013.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις 2-1-2015
στο Νεκροταφείο Ελευσίνας.
• Σμχος (ΤΥΜ) Συμεών Σαλιάγκας
Γεννήθηκε το 1939 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 26-1-2015 στο
Νεκροταφείο Νέας Σμύρνης.
• Υπτχος (Μηχ) Αριστείδης Τζηρίτας
Γεννήθηκε το 1935 στον Πειραιά. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1953 (5η σειρά ΣΜΑ)
και αποστρατεύθηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών.
Η κηδεία του έγινε στις 24-1-2015 στο
Τολό Κορινθίας.
• Ταξχος (ΔΓΥ) Αριστοτέλης Τσούμαρης
Γεννήθηκε το 1937 στην Ναύπακτο. Εισήλθε
στην Αεροπορία το 1957 (3η σειρά ΣΥΔ)
και αποστρατεύτηκε το 1994.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 29-12-2014
στο Νεκροταφείο Παπάγου.
• Ταξχος (ΥΙ) Βασίλειος Φίλης
Γεννήθηκε το 1924 στο Σούλι Κορινθίας.
Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (με διαγωνισμό) και αποστρατεύτηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού.
Η κηδεία του έγινε στις 12-1-2015 στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Άνω Πατήσια και η ταφή στη γενέτειρά του.
• Υπτχος (Ι) Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος
Γεννήθηκε το 1934 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1953
(11η σειρά ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το
1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης
και ενός γιου. Η κηδεία του έγινε στις 161-2015 στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα
που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την εξ
ύψους παρηγοριά.

Ύστατος Χαιρετισμός στον Ταξίαρχο (ΥΙ) Βασίλειο Φίλη
Πολυαγαπημένε μας Βασίλη με βαθιά
οδύνη πληροφορήθηκα μετά την εξόδια
ακολουθία την μετάβαση σου από τα επίγεια
στα ουράνια Βασίλεια της δόξης. Όλοι όσοι
σε γνωρίσαμε είμαστε βέβαιοι ότι ο ακριβοδίκαιος Πανάγαθος Θεός μας θα σου αποδώσει ότι πρόσφερες στο συνάνθρωπο σου.
Η διδασκαλία της ορθοδοξίας διδάσκει
ότι ο στέφανος της τιμής και της δόξης
αποδίδεται στους υπομένοντες μέχρι το τέ-

λος και εσύ ήσουν αυτός που καρτερικά
υπέμεινες.
Ο Μεγάλος Τριαδικός Θεός να δίδει παρηγορίαν στη φίλτατη σύζυγο σου Σταθούλα
και στα πολυαγαπημένα σου παιδιά.
Αιωνία σου η μνήμη και ελαφρύ το χώμα
της Αχαΐας που σε σκέπασε.
Κων/νος Δελλής
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.

Στερνό Αντίο στον Επισμηναγό Γαλέτσα Δημήτριο
Αγαπητέ φίλε και συμμαθητή Δημήτρη.
Έφυγες τόσο ξαφνικά που κανένας δεν
μπόρεσε να το πιστέψει.
Αξέχαστε φίλε και συμμαθητή Δημήτρη.
Εκείνος που ρυθμίζει τις τύχες όλων μας,
αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να σε καλέσει
κοντά του.
Αυτός είναι ο κανόνας. Κανένας δυστυχώς,
όποιος και αν είναι, όποια θέση και αν
κατέχει, όσα χρήματα και αν έχει, δεν μπορεί
να ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα.
Αγαπητέ φίλε. Ήσουν πάντα σοβαρός, τίμιος, ηθικός και ειλικρινής. Ο χαρακτήρα
σου, η εργατικότητά σου και η επαγγελματική
σου κατάρτιση είχαν σαν αποτέλεσμα να
εισπράττεις την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση
των συναδέλφων και συνεργατών σου.
Ήσουν φιλότιμος και αγαπούσες πολύ
την οικογένειά σου.
Έτρεφες σεβασμό και εμπιστοσύνη στους
φίλους και συναδέλφους γι’ αυτό και όσοι
σε γνώριζαν σε είχαν στην καρδιά τους.
Αγαπητέ φίλε και συμμαθητή Δημήτρη. Η
γνωριμία μας στην ΣΤΥΑ το 1967 και οι δυσκολίες που περάσαμε, ειδικά τον πρώτο
χρόνο, είχαν σαν αποτέλεσμα, να μας ενώσει

όλη την 19η σειρά και να μας κάνει να αισθανόμαστε μεταξύ μας, όχι μόνο σαν συνάδελφοι, φίλοι ή συμμαθητές, αλλά σαν
αδέλφια.
Στην αγαπημένη σου σύζυγο Πόπη που
ήταν κάποτε συμπαραστάτης, αρωγός και
στυλοβάτης της οικογένειάς σου, αλλά και
στα δύο αγαπημένα σου παιδιά, τον ένα
σου γιο και την μια σου κόρη, που ήταν
πάντα κοντά σου, επειδή για σένα ήταν οι
αφανείς ήρωές σου, που άλλωστε γι’ αυτό
έφυγες από την Π.Α. στα 26 χρόνια, για να
μην λείψουν από κοντά σου σε περίπτωση
μεταθέσεως, τους εκφράζω τα ολόθερμά
μου συλλυπητήρια και τους εύχομαι να είναι
γεροί και δυνατοί και να σε θυμούνται γιατί
το άξιζες.
Σε εσένα αξέχαστε φίλε και συμμαθητή,
εύχομαι το χώμα σου να είναι ελαφρύ, το
δε τελευταίο σου χωρίς γυρισμό ταξίδι, να
είναι ευχάριστο χωρίς εμπόδια και θα παραμείνεις ζωντανός στην μνήμη των φίλων
και των υπολοίπων συμμαθητών της σειράς.
Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Σμήναρχος ε.α.

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Αντσχος ε.α Χρήστος Σιφάκης και η οικογένεια του ευχαριστούμε θερμά
τον Αρχίατρο κ. Κουτουλάκη Εμμανουήλ (επεμβατικό καρδιολόγο) επιμελητή
της καρδιολογικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ και την επιστημονική του ομάδα,
καθώς και το προσωπικό της ΜΕΘ εμφραγμάτων, για την επιτυχή επέμβαση,
την φροντίδα και το ενδιαφέρον που επέδειξαν για την ανάρρωσή του.

Ενδιαφέρουσα Ανακοίνωση
Διαπιστώθηκε επανειλημμένως ότι
αποθνήσκουν συνάδελφοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν άγνοια του
περιστατικού. Όλοι οι συνάδελφοι
που συνδεθήκαμε ψυχικά όλα αυτά
τα χρόνια του σκληρού αγώνα για
την ακεραιότητα της πολυαγαπημένης
μας Πατρίδας θλιβόμαστε πραγματικά
όταν έστω και κάποιοι από εμάς δεν
μπορούμε, λόγω ελλείψεως πληροφόρησης, να αποδώσουμε τον ύστατο
χαιρετισμό.
Η ΕΑΑΑ επιθυμεί να σας γνωρίσει
ότι σε παρόμοια περιστατικά που συμβαίνουν εκτός 251 ΓΝΑ, απαιτείται να
γνωστοποιούν οι συγγενείς του θανόντος, να ενημερώνουν πάραυτα:
Το ΓΕΑ/Β3 τηλ. 210-6592334 ή 2333
σε ώρες λειτουργίας γραφείου ή
Το ΓΕΑ/ΚΕΠΙΚ τηλ. 210-6594807 σε
ώρες μη λειτουργίας γραφείων.
Τα κατά τόπους Παραρτήματα για
τους διαμένοντες εκτός περιοχής Αττικής (τα τηλέφωνα των Παραρτημάτων αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα της ΗτΑ (εφημερίδας μας).
Τους Συλλόγους ΣΑΣ, (6983494949),
ΣΑΣΥΔΑ 2103238449 και ΣΑΙΡ

(6983525426) ανάλογα με την προέλευση του θανόντος.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα
η ενημέρωση του ΓΕΑ παρακαλείσθε
να αποστέλλετε FAX (2103825393)
στην ΕΑΑΑ με σχετικά στοιχεία όπως:
ονοματεπώνυμο, βαθμό, ημερομηνία
θανάτου, ημερομηνία/τόπος ταφής,
οικογενειακή κατάσταση (εφόσον επιθυμείτε).
Σε απογευματινές ώρες απευθυνθείτε στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
ΕΑΑΑ (Υποπτέραρχο ε.α. κ. Δελλή
Κωνσταντίνο 6979577215).
Επισημαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα
ενημέρωσης της ΕΑΑΑ και για συναδέλφους, οι οποίοι ενώ αποθνήσκουν
στο 251 ΓΝΑ η ΕΑΑΑ λαμβάνει σήμα
μετά την νεκρώσιμη ακολουθία με
αποτέλεσμα να μη είναι δυνατό να
συμμετάσχει (με αντιπροσωπεία και
στεφάνι).
Εάν είναι δυνατό να υπάρξει ψυχική
ηρεμία σας παρακαλούμε να ενημερώνετε τον αντιπρόεδρο Υποπτέραρχο
ε.α. κ. Δελλή.
Εκ της ΕΑΑΑ

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

Το 2014 έφυγε και το
Μέλλον παραμένει Αόρατον

Επικήδειοι λόγοι
Τελευταίος χαιρετισμός
στον Επισμηναγό (Μηχ.)
Βασίλειο Τσιουρή
Τα ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου τ.έ., ο συνάδελφος, φίλος και αγαπημένος συγγενής μου, ο Επγός
Βασίλης Τσιουρής, μας αποχαιρέτησε για πάντα.
Ο θάνατος του Βασίλη, γέμισε με θλίψη τις καρδιές
όλων, συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Γιατί ο άνθρωπος, του οποίου το κερί της ζωής έσβησε ξαφνικά,
αν και αναμενόμενο κατά κάποιο τρόπο, μετά τις τελευταίες άσχημες εξελίξεις της επάρατης ασθένειάς
του, υπήρξε ξεχωριστός σε όλη του τη ζωή.
Και τούτο συνέβαινε, γιατί ο χαρακτήρας του ήταν
προικισμένος με σπάνιες αρετές. Η πηγαία του ευγένεια,
η αστείρευτη καλοσύνη του και προσήνεια προς
όλους, η αταλάντευτη διακριτικότητα που χαρακτήριζε
τη συμπεριφορά του, η φυσική του αξιοπρέπεια, η
αγάπη και το ενδιαφέρον που εξέφραζε προς όλους
γενικά και τέλος η πάντα καλοσυνάτη και γελαστή
μορφή του!
Αυτή η ανεπιτήδευτη και μοναδική εικόνα του νηφάλιου και ήρεμου ανθρώπου, ήταν μόνιμα χαραγμένη
στο φωτεινό του πρόσωπο και ήταν αυτό, ο καθρέπτης
του έξοχου χαρακτήρα του, με τον οποίο αντιμετώπιζε
όλες τις αντιξοότητες που προσφέρει γενικά σε όλους,
μοιραία και δυστυχώς απλόχερα, η ζωή.
Ως αξιωματικός ήταν αγαπητός στους συναδέλφους
και υπήρξε το παράδειγμα για πολλούς. Φλογερός,
πατριώτης και άριστος μηχανικός των πολεμικών μας
αεροσκαφών, εργάσθηκε με υπευθυνότητα, ευσυνειδησία, ζήλο, πίστη και αυταπάρνηση για την Αεροπορική ιδέα, τόσο στις πίστες των Α/Δ μας, όσο και
στον αέρα. Ύψιστο επιστέγασμα της προσφοράς του
προς την Πολεμική Αεροπορία και την Πατρίδα, υπήρξε
η συμμετοχή του, στην ηρωϊκή πολεμική επιχείρηση
στην Κύπρο, το καλοκαίρι του ‘74 για την αερομεταφορά
καταδρομέων από την Σούδα προς ενίσχυση των Δυνάμεων της Νήσου, ως ιπτάμενος μηχανικός, ενός
από τα 15 Noratlas και συγκεκριμένα του υπ’ αριθμόν
144 με κωδικό κλήσεως «ΝΙΚΗ 8» που προσγειώθηκε
στο Α/Δ της Λευκωσίας και εξετέλεσε με επιτυχία την
αποστολή του, αν και διάτρητο από τα φίλια πυρά,
την νύχτα της 21ης προς 22α Ιουλίου 1974. Η ριψοκίνδυνη αυτή επιχείρηση, γνωστή και ως «επιχείρηση
αυτοκτονίας», πραγματοποιήθηκε ως γνωστό με «τυφλή
πτήση», νύχτα, μυστικά και με ανορθόδοξο τρόπο, σε
χαμηλό ύψος και χωρίς τη χρήση ραδιοβοηθημάτων,
ακριβώς για να μη γίνει αντιληπτή από τον εχθρό.
Η μοίρα τον αξίωσε εκείνη την κρίσιμη νύχτα, να
εκπληρώσει με αυτοθυσία, μαζί με τους άλλους συμπολεμιστές του, πληρώματα και καταδρομείς, το ιερό
χρέος του προς την Πατρίδα και να τηρήσει έμπρακτα
τον όρκο που έδωσε σ’ αυτήν, όταν σχεδόν αμούστακο
παιδί, κατατάχτηκε στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.
Πώς να μπορέσει κανείς να περιγράψει με λίγα
λόγια, όλα όσα συγκροτούσαν τον υπέροχο ψυχικό
κόσμο του Βασίλη; Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
Γιατί όλοι όσοι τον γνώρισαν, τα έχουν βιώσει και θα
έχουν να θυμούνται και να λένε μόνο καλές αναμνήσεις,
από τη συναναστροφή τους ή και την απλή έστω
γνωριμία τους, με τον αξέχαστο Βασίλη μας. Τον
Βασίλη που υπήρξε ένας πραγματικός Κύριος.
Παντρεύτηκε την αγαπημένη του σύζυγο, την Τασία
με την οποία γέννησαν και μόρφωσαν δύο αξιόλογα
κορίτσια, που τους χάρισαν πέντε εγγονούς και εγγονές.
Όλη η οικογένεια στάθηκε στο πλευρό του, καθ’
όλη τη διάρκεια της ασθένειάς του, με αστείρευτη
ψυχική και σωματική αντοχή και δύναμη, με μεγάλη
αγάπη και φροντίδα.
Αγαπημένε μας Βασίλη. Εγώ και η γυναίκα μου και
αδελφή σου Κική, καθώς και τα παιδιά μας, εκφράζοντας
και τα αισθήματα όλων γενικά των συγγενών, φίλων
και συναδέλφων, που συνόδεψαν το σκάφος με το
σεπτό σκήνωμά σου, απευθύνουμε θερμές ικεσίες
στον Θεό, να είναι καλοτάξιδο.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας αδελφέ, θείε και
συνάδελφε, Βασίλη.
Θα σε θυμόμαστε πάντα γι’ αυτό το ξεχωριστό που
ήσουν και η γλυκιά μορφή σου, θα ζει μέχρι τέλους,
στις καρδιές όλων μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μακεδονικής Γης που
σε σκεπάζει.
Καλή σου αντάμωση με τους αγαπημένους, μακαριστούς γονείς σου και τους άλλους σεβαστούς προγόνους σου.
Αιωνία σου η μνήμη, Βασίλη της καρδιάς μας.
Σμήναρχος ε.α.
Μανώλης Μαυράκης
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ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τον 21ο αιώνα, τον
οποίον ολόκληρη η Ανθρωπότητα υπεδέχθη τότε
με λαμπρότητα και πανηγυρισμούς για ένα πλέον Ανθρώπινο μέλλον με ειρήνη και ευημερία για όλο τον κόσμο.
Μέσα όμως σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, συνέβησαν τόσα πολλά αρνητικά παγκοσμίως, που διέψευσαν
όλες τις ελπίδες όλων. Η αρχή έγινε πολύ σύντομα με την
τρομοκρατική επίθεση στο παγκόσμιο εμπορικό κέντρο
στην Νέα Υόρκη την 11η Σεπτεμβρίου 2001 που άλλαξε
την ιστορία του κόσμου. Ακολούθησαν πολεμικές επεμβάσεις σε κράτη που τροφοδοτούσαν τους τρομοκράτες,
επαναστάσεις σε αρκετές χώρες κυρίως αραβικές για Δημοκρατία και Ελευθερία και παράλληλα καιροσκοπικές πολεμικές επεμβάσεις των ισχυρών προς ίδιον όφελος.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των επί μέρους πολεμικών
συρράξεων, ήταν να βυθιστούν εκατομμύρια Άνθρωποι
στην φτώχεια και στην εξαθλίωση και πολλοί εξ αυτών
αναζητούν κάτι καλύτερο σε άλλες χώρες κυρίως της Ευρώπης ως λαθρομετανάστες, κάτι που έχει υποστεί πολλαπλώς και η δική μας χώρα.
Όλα αυτά έχουν αναφερθεί και γραφεί κατά το παρελθόν σε ειδικά άρθρα. Στο παρόν άρθρο θα γίνει προσπάθεια να καταγραφούν σημαντικά γεγονότα παγκοσμίως,
που συνέβησαν μέσα στο 2014, τα πλείστα των οποίων
ήσαν καταστροφικά για την Ανθρωπότητα και κάποια έχουν
ξεπεράσει ακόμη και τα όρια της πρωτόγονης βαρβαρότητος. Στη συνέχεια θα καταγραφούν αυτά που συνέβησαν
και συμβαίνουν και μέσα στην Πατρίδα μας και επηρεάζουν
την ζωή όλων μας.
Με μια ματιά στον κόσμο μέσα στο 2014, εύκολα διαπιστώνεται ότι τοπικοί εμφύλιοι πόλεμοι συνεχίζονται, όπως
ο εσωτερικός πόλεμος στην Συρία και στην Λιβύη με ανυπολόγιστες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες, οι φανατικοί Ισλαμιστές-Τζιχαντιστές επιδεικτικά σκοτώνουν και
μαχαιρώνουν άοπλους και γυναικόπαιδα, οι Ταλιμπάν καταστρέφουν τα πάντα και σκοτώνουν εν ψυχρώ και μικρά
παιδιά στο Πακιστάν και όχι μόνο, και στην Αφρική Φανατικοί και πάλι Ισλαμιστές καταστρέφουν ολόκληρα χωριά και
αιχμαλωτίζουν και σκοτώνουν τους πάντες. Όλα αυτά ξεπερνούν τα όρια πρωτόγονης βαρβαρότητος σήμερα το
2014.
Μέσα σε αυτή την βαρβαρότητα που έχει μεταφέρει στα
τάρταρα κάθε έννοια Ανθρώπινου πολιτισμού και έχει βυθίσει στο σκοτάδι της φτώχειας εκατομμύρια Ανθρώπους,
έρχονται να προστεθούν και ακραία καιρικά φαινόμενα και
επιδημίες - νόσος έμπολα - που καθιστούν την ζωή σε όλο
αυτόν τον κόσμο, δυσχερέστατη και το συνεχώς διογκούμενο λαθραίο μεταναστευτικό κύμα να γίνεται απειλητικό
για ολόκληρη την Ανθρωπότητα. Σε όλα αυτά προστίθενται και τρεις αεροπορικές τραγωδίες, οι δύο των Μαλαισιανών αερογραμμών με Β-777 από Μαλαισία στο Πεκίνο,
η άλλη με Αιρ-Μπας από Ινδονησία στη Σιγκαπούρη, το
οποίο εντοπίστηκε στα βάθη της θάλασσα, ενώ το πρώτο
ουδέποτε εντοπίστηκε. Η Τρίτη τραγωδία συνέβη πάνω
από την εμπόλεμη ζώνη της Α. Ουκρανίας και εβλήθη από
πύραυλο εδάφους-αέρος. Ουδείς διεσώθη από τους επιβαίνοντες. Αλλά και ναυτικές τραγωδίες υπήρξαν και μέσα
στο 2014 αρκετές με δουλεμπορικά και αρκετούς λαθρομετανάστες. Μία τούτων ήταν και με πλοίο της γραμμής
Πάτρα - Αγκόνα, το ΝΟΡΜΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚ, όπου ΒΔ της Κέρκυρας έπιασε φωτιά το πρωί της 28-12-14 με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες όπου υπήρξαν και θύματα μεταξύ
των οποίων και Έλληνες.
Στις σχέσεις μεταξύ των κρατών δημιουργούνται έντονα
προβλήματα, όπως μεταξύ Ρωσίας και Ουρανίας, όπου η
πρώτη δυναμικά, προσήρτησε την χερσόνησο της Κριμαίας
και οι ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο, έχουν ενόπλως επαναστατήσει για
ανεξαρτησία. Επίσης, η Τουρκία με προκλητικό τρόπο,
έστειλε το ερευνητικό σκάφος της - Βαρβαρός - στην Κυπριακή ΑΟΖ και παρά την διεθνή καταδίκη, συνεχίζει τις
προκλήσεις, όπως και στο Αιγαίο με τις καθημερινές σχεδόν, παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας.
Έχει όμως και καλά να επιδείξει η παγκόσμια κοινότητα
μέσα στο 2014 κυρίως στην τεχνολογία και τον αθλητισμό.
Έτσι η ΝΑΣΑ κατάφερε να προσεδαφίσει το ρομπότι «ΦΙΛΕ»
που είχε εκτοξεύσει το 2004 στον κομήτη «67Ρ» με το σκάφος «ΡΟΖΕΤΑ». Όσον αφορά την εξέλιξη του ρομπότ με τε-
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χνητή νοημοσύνη, ο διάσημος φυσικός επιστήμων Στήβεν
Χώκινς έχει δηλώσει: «Το ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη
θα καταστρέψει την Ανθρώπινη ύπαρξη επί της γης, γιατί
θα εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον Άνθρωπο και
θα τον καταστρέψει».
Στον αθλητισμό διεξήχθη το καλοκαίρι, το παγκόσμιο
κύπελλο ποδοσφαίρου στην Βραζιλία, όπου πρωταθλήτρια
κόσμου ανεδείχθη η Εθνική Γερμανίας. Η δική μας Εθνική
έφθασε έως τους 16. Στην Ευρώπη, σε διασυλλογικό επίπεδο, πρωταθλήτρια ανεδείχθη στο ποδόσφαιρο, η Μπάγιερν Μονάχου και στο Μπάσκετ η Μακάμπη Τελ Αβίβ.
Σημαντικό γεγονός στο 2014 είναι και η επίσκεψη του
Πάπα Φραγκίσκου στην Τουρκία όπου συναντήθηκε με
την εκεί πολιτειακή και πολιτική Ηγεσία της χώρας, αλλά
και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
κ.κ. Βαρθολομαίο. Οι δύο θρησκευτικοί Ηγέτες συλλειτούργησαν στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι την 30η
Νοεμβρίου, εορτή του Αποστόλου Ανδρέου ιδρυτού της
Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Σε κοινό ανακοινωθέν,
οι δύο Ιεράρχες ζήτησαν να παύσει ο διωγμός, οι καταστροφές και ο σφαγιασμός των Χριστιανών της Ανατολής
(Συρία, Λίβανο, Ιράκ κ.λπ.), που ευρίσκονται εκεί από υπάρξεως του Χριστού - πλέον των 2000 ετών - και σε όλες τις
χώρες να υπάρχει σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Και στην Πατρίδα μας έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα
μέσα στο 2014. Η οικονομική κρίση συνεχίζεται σε πιο
ήπιους ρυμούς με την Τρόικα να ζητά όμως παράλογα
πράγματα και η εδώ αντιπολίτευση να ζητά επιμόνως,
πρόωρες εκλογές που τις εκβιάζει εν όψει εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Το πρώτο εξάμηνο η χώρα μας
είχε και την Προεδρία της Ε.Ε. και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στο μεταναστευτικό ζήτημα που έχει γίνει οξύτατο πρόβλημα, ο δε Δημ. Αβραμόπουλος εξελέγη παμψηφεί, από
τα όργανα της Ε.Ε. Επίτροπος, για όλα αυτά και ανέλαβε
τα καθήκοντά του αρχάς Νοεμβρίου. Την 25η Μαΐου έγιναν
ευρωεκλογές και μαζί εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης
στην Χώρα μας. Την 5η Νοεμβριου, επεσκέφθη την χώρα
μας ο Τούρκος Πρωθυπουργός κ. Νταβούτογλου επικεφαλής
9 Υπουργών του, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, για
συμμετοχή με αντίστοιχους Έλληνες στο ανώτατο Ελληνοτουρκικό Συμβούλιο Συνεργασίας προς επικύρωση και
προώθηση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί προ έτους
σε αντίστοιχη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.
Στη συνέχεια, είχαμε ραγδαίες εξελίξεις. Την 8η Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς προτείνει
για νέον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κ. Σταύρο Δήμα,
τον οποίον τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν
ότι δεν θα τον ψηφίσουν, όχι λόγω προσώπου αλλά για
να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Γαι την ιστορία και μόνο,
στις τρεις ψηφοφορίες που έγιναν στην ολομέλεια της
Βουλής, είχαμε τα εξής αποτελέσματα: 16/12: 160 ΝΑΙ,
134 ΟΧΙ, 5 απόντες. 23/12: 168 ΝΑΙ, 131 ΟΧΙ, 1 απών.
29/12: 168 ΝΑΙ, 132 ΟΧΙ. Στις δύο πρώτες ψηφοφορίες
απαιτούντο 200 ΝΑΙ, ενώ στην τρίτη 180. Έτσι, δεν κατέστη
δυνατή η εκλογή Προέδρου και στις τρεις ψηφοφορίες,
διελύθη η παρούσα Βουλή και ορίστηκαν Εθνικές εκλογές
την 25η Ιανουαρίου 2015, αρχίζοντας μέσα στις εορτές, η
προεκλογική περίοδος.
Από καιρικά φαινόμενα, είχαμε σεισμό στην Κεφαλονιά,
με αρκετές υλικές ζημιές χωρίς ανθρώπινες απώλειες,
ενώ προς το τέλος της χρονιάς είχαμε πολύ κρύο με χιονοπτώσεις σε όλη την Χώρα και τα κάλαντα της παραμονής
Πρωτοχρονιάς, ευλόγως, λέγονται ακολούθως:
«Πρωτομηνιά, πρωτοχρονιά, μεσ’ την βροχή και τον
χιονιά. Άϊ Βασίλης έρχεται ξανά».
Έτσι πέρασε και το 2014 και ατενίζουμε το νέον έτος
2015 με αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα για ένα καλύτερο
μέλλον, όχι μόνο με ευχές της επικαιρότητος, αλλά με
συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις όλων μας και κυρίως
όλων των Ηγετών.
Καλή Χρονιά σε όλους μας.

HτΑ
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Μια απόπειρα προς το καλύτερο

Δ

εν ξέρω πώς θα φανεί αν σε όμιλο Ευρωπαίων
ηγετών ακουσθεί –έστω και χάριν παιδιάς– ο
λόγος του μεγάλου Γερμανού ελληνιστή Βιλαμόβιτς:
«Όποιος επιθυμεί να γίνει άνθρωπος, πρέπει
πρώτα να γίνει Έλληνας»! Βέβαια αυτά λέγονταν
σε μια εποχή που φράσεις σαν αυτή του Ουγκώ
«Η Ελλάς είναι η γη συμπεπυκνωμένη και η γη
είναι η Ελλάς διογκωμένη», δεν περνούσαν για
κακόγουστα αστεία. Ας Θυμηθούμε τι έλεγαν Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Νοτιοαφρικανοί και Αυστραλοί για τους πατέρες μας την επαύριο του
«Όχι»!
Το ζήτημα, όπως γράφει ο ποιητής, είναι τι λένε
τώρα. Τώρα κανονικά όφειλαν να κλαίνε. Να
κλαίνε για μια Ελλάδα που ήταν της γης καμάρι, της
γης μαργαριτάρι και ανίδεοι και ανάξιοι πολιτικοί την
έκαναν ρημάδι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σαν το μοναχό Τέτζελ πουλάμε indulgentia (= συγχωροχάρτια)
στον ελληνικό λαό. Το πρόβλημα μιας προσεχούς κατεδαφίσεως ήταν ορατό από τις αρχές της δεκαετίας
του ᾽80. Το κέντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος είχε
μετατοπισθεί. Αντί οι πολιτικοί να ενδιαφέρονται για
τα προβλήματα των πολιτών, οι πολίτες ήσαν αυτοί –
χάρη στην παρεμβολή των «μήντια» και της
«ντουντούκας»– που ενδιαφέρονταν για τα
προβλήματα των πολιτικών. Είχαμε μπει στη
ζώνη της μικροπολιτικής. Και της μικροπρέπειας.
Είχε αρχίσει να επιβάλλεται ο κομματισμός.
Το αξονικό κέντρο της πολιτικής δεν ήταν
πια τα εσωτερικά μας προβλήματα, αλλά τα
εσωτερικά των κομμάτων. H δημοσιογραφία σταδιακά,
τέταρτος πυλώνας της δημοκρατίας, είχε μεταβληθεί
σε μικρό και πικρό κουτσομπολιό, κάτι που έφερε γρήγορα και τη δική της παρακμή. Έτσι η δημοκρατία μετατράπηκε σε κoμματαρχία, ενώ ο Τύπος, για να
σταθεί, έγινε κάτι μεταξύ εντύπου και «ψιλικών». Και
κάτι πιο σοβαρό: εδώ και καιρό τα κόμματα τείνουν να
υποκατασταθούν από ποικίλες κομματικές κάστες.
Συνήθως για ό,τι κακό συνέβαινε στον τόπο αυτό,
στρέφαμε το βλέμμα προς τα δύο μεγάλα κόμματα,
που εν πολλοίς έχουν, κυρίως εν αμαρτίαις, διδυμοποιηθεί. Από πολλές απόψεις μου θυμίζουν το «διδυμαίο κόμμα» που αυτό δεν έχει καμμία σχέση με την
πολιτική, αλλά με τη μουσική! Είναι ένας μουσικός
όρος που δηλώνει τη διαφορά ανάμεσα στον ελάσσονα
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και στον μείζονα τόνο –αν θυμάμαι καλά. Από τη
μουσική μπορώ να πάρω κι έναν άλλο όρο για να εκφράσω τη σμίκρυνση –ως προς την απόδοσή τους–
των ελληνικών κομμάτων. Πρόκειται για τον όρο «κομμάτιον», ένα ολιγόστιχο άσμα που ήταν το πρώτο από
τα επτά μέρη της κωμικής παρεμβάσεως. Κανονικά και
οι επτά δικές μας κωμικές κομματικές παρεμβάσεις θα
έπρεπε να αποκαλούνται «κομμάτια». Αυτά, άλλωστε,
εκφράζεται και με τη λαϊκή αφοριστική ρήση «Άει στα
κομμάτια».

“

“Αναιρουμένου του ὅλου,
οὐκ ἔσται ποῦς οὐδέ χεῖρες»
Αριστοτέλης

Και δεν είναι δύσκολο να πάει κανείς στα κομμάτια
γεωγραφικώς, αρκεί να πάρει το δρόμο προς τα Πράμαντα της Ηπείρου, όπου ενδέχεται να συναντήσει –
αν υπάρχει ακόμη– τον οικισμό Κομματάκια. Ήταν –
θυμάμαι– ωραίο χωριό, μόνο που τα δικά μας «κομματάκια» δεν κάνουνε... χωριό. Έκαναν και κάνουν τα
πάντα... «σπερνοκόλλυβα», όπως λέγαμε επί καταστάσεων καταστροφής στη Μάνη.
Όλα όμως έχουν και τα όριά τους, έκτος από την
κουταμάρα. Τα ελληνικά κόμματα πολιτεύτηκαν και
πολιτεύονται (μακάρι ο κ. Σαμαράς να με διαψεύσει)
ανοήτως και ανηθίκως. Εδώ και καιρό έχουν πάρει την
κατιούσα. Για την πολιτική είχα διατυπώσει προ τριακονταετίας την ακόλουθη αρχή: «Αν δεν ξέρεις πού να

σταματήσεις, καλύτερα να μην ξεκινήσεις». Ιδίως
αν ο δρόμος είναι κατηφορικός.
Αυτό που σήμερα, φειδόμενος της πολιτικής,
φρονώ, είναι τούτο: Για να μη γίνουν τα κόμματα
τελεία, πρέπει να βάλουμε παύλα. Ή, μάλλον,
τελεία και παύλα στην άγονη και άσκοπη αντιπαράθεση που μας έφερε στο χείλος του κρημνού ή
κάτω από το σχοινί της αγχόνης. Απαιτείται –
προτού συρθούμε σε νέα εκλογική αναμέτρηση–
μια συνεννόηση «εις μικρόν» για τον καταρτισμό μιας
σοβαρής και στιβαρής εθνικής πολιτικής. Διότι είναι
γνωστό στους παροικούντες εις την Ιερουσαλήμ ότι
υπάρχουν σενάρια υφαρπαγής (και η θάλασσα είναι
μέρος του εθνικού εδάφους), σενάρια τεμαχισμού και
διαμελισμού. Της χώρας εννοώ.
Η πολιτική μας, εν όψει νέων δυσχερειών, πρέπει να
υποβληθεί σ᾽ ένα είδος λογοθεραπείας, όχι με την
έννοια της ιάσεως της αφωνίας και της κακοφωνίας
αλλά με την έννοια του αναπροσανατολισμού
της φωνής των πολιτικών προς την κατεύθυνση του εθνικού και όχι του κομματικού
συμφέροντος. Είναι απαραίτητο η πολιτική
να επαναπροσδιορισθεί προς το νόημα και
όχι προς την κραυγή. Να διαθέτει μεν λόγο,
αλλά μετά λόγου, δηλαδή μετά νοήματος.
Για να μην υποχρεωνόμεθα συχνά να μετανοούμε πικρά με τα κωμικά mea culpa.
Κλείνω και τούτα τα δυσάρεστα με μία σύσταση
προς τη «λαϊκοδημοκρατική» κοινωνία μας. Συμμερίζομαι την αγωνία της. Αυτήν αναπνέω κι εγώ με τη γλίσχρα σύνταξη των 1078 ευρώ κι ας δουλεύω από ηλικίας 12 ετών. Ωστόσο, το πρόβλημα έχει πλέον μετατεθεί
από το «εγώ» και το «συ» προς το Μακρυγιάννειο
«Εμείς». Πρέπει, λοιπόν, να ακούγεται περισσότερο η
φωνή του έθνους και όχι η φωνή των κομμάτων και
των συνδικάτων. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έθνος. Είναι κομμάτι του έθνους –αν
φυσικά πιστεύει σ᾽ αυτό–, είναι κομμάτι του όλου. Κι
όπως έλεγε ό Αριστοτέλης, «ἀναιρουμένου του ὅλου,
οὐκ ἔσται ποῦς οὐδέ χεῖρες». Όταν χάνεται το όλο,
δεν θα υπάρχουν ούτε πόδια ούτε χέρια!

”

Χ ρονικό Πολε μ ι κ ή ς Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς
• 24 Ιανουαρίου 1913: Ο Υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης, με τον Ανθυποπλοίαρχο
Αριστοτέλη Μωραϊτίνη, με Αεροσκάφος Maurice Farman Hydravion, εκτέλεσαν την
πρώτη στον κόσμο Επιχείρηση Προσβολής πλοίων. Η Επιχείρηση αυτή, περιελάμβανε την Αναγνώριση της δύναμης του Τουρκικού στόλου στη βάση του, στο Ναγάρα,
στα Δαρδανέλια και τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων.
• 20 Ιανουαρίου 1918: Έπλευσαν στο Αιγαίο τα Πολεμικά σκάφη Goeben και Breslau
που είχαν ενταχθεί στον Οθωμανικό στόλο (Yavuz Sultan Selim και Midilli αντίστοιχα)
με Γερμανικά πληρώματα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι σύμμαχοι και έμεινε στην ιστορία ως η “κατάσταση Goeben”. Τα Οθωμανικά πλοία κυνηγήθηκαν με συνδυασμένες
ενέργειες Ελλήνων και Βρετανών Αεροπόρων. Κατά τις Επιχειρήσεις διακρίθηκε ιδιαί-

ΙΑΝΟΥ
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τερα ο Αριστοτέλης Μωραϊτίνης, ο οποίος κατέρριψε με καταδιωκτικό
Sopwith Camel 1F.1, τρία εχθρικά αεροσκάφη που προσπάθησαν να αναχαιτίσουν τα
συμμαχικά βομβαρδιστικά.
• Ιανουάριος 1943: Η Γ’ Σμηναρχία και η Β’ Αεροπορική Βάση, συνενώθηκαν και συγκρότησαν τη Σμηναρχία ΣΕΔΕΣ (αργότερα Αεροπορική Βάση ΣΕΔΕΣ).
• Ιανουάριος 1962: Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 20ης Ιανουαρίου 1962, δύο χειριστές
της 342 Μ Α/Η και του ΑΚΡΟΤΙΜ, οι Ανθυποσμηναγοί (Ι) Κωνσταντίνος Νανόπουλος και
Ιωάννης Δεμήγκος, προσκρούουν σε λόφο αμέσως μετά την απογείωσή τους από το
Αεροδρόμιο της Τανάγρας και αφήνουν την τελευταία τους πνοή. Ιστορική και συγκλονιστική υπήρξε την επομένη ημέρα στο Αεροδρόμιο της Τανάγρας, σε συγκέντρωση όλου του προσωπικού της Βάσης, η ομιλία του τότε Γενικού Διευθυντού
Ασφαλείας ΓΕΑ Ταξιάρχου Κωνσταντίνου Δαβάκη, ο οποίος αμέσως μετά το θλιβερό
γεγονός προσέτρεξε για την εμψύχωση όλου του προσωπικού και κυρίως των Χειριστών της 342 Μ Α/Η. Σε αντιφώνησή του ο τότε Αρχηγός του ΑΚΡΟΤΙΜ Σμηναγός Ανδρέας Φραγκοπανάγος, συντετριμμένος και εξουθενωμένος, αφού αναφέρθηκε και
αυτός στο γεγονός, εξήρε την προσωπικότητα και τον ηρωϊσμό του Ταξιάρχου Κ. Δαβάκη και τον ευχαρίστησε για την παρουσία του και την εμπνευσμένη “κατάθεση ψυχής” για την εμψύχωση όλου του προσωπικού και ιδιαίτερα των χειριστών του ΑΚΡΟΤΙΜ που τόσο πολύ δοκιμάστηκαν.
• Ιανουάριος 1971: Η 120 ΣΕΑ (Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Αέρος) στην Καλαμάτα, παρέλαβε τα Αεροσκάφη Cessna T-37 Tweety Bird υπό την 360 Μοίρα.
Εκ της ΕΑΑΑ
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος με ιστορικά γεγονότα αντίστοιχα για κάθε μήνα του έτους.
Έτσι, το Χρονικό Πολεμικής Αεροπορίας έκλεισε τον κύκλο του.
Από το επόμενο φύλλο θα σας παρουσιάσουμε κάτι άλλο εξίσου ενδιαφέρον.
Για την επιμέλεια της έκδοσης
Κωνσταντίνος Ν. Ρώτας
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΑ - Ασμχος ε.α.

