
Ανήκουμε σε μια χώρα που είναι μικρή στο χώρο,
αλλά απέραντη στο χρόνο.

Είναι μια φλούδα γης και όπως την προσδιόρισε
ο Γεώργιος Σεφέρης, «είναι ένα πέτρινο ακρωτήρι
στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον
αγώνα του λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλι-
ου.»

Γι’ αυτόν τον αγώνα του λαού  την ημέρα αυτή,
τιμούμε και εκφράζουμε το σεβασμό μας στους
αγωνιστές, αλλά και σε όλους εκείνους που κρά-
τησαν στην καρδιά τους άσβεστη τη φλόγα της
λευτεριάς..

Τιμούμε την έναρξη της Επανάστασης του 1821,
που αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της
νεότερης ιστορίας μας, αφού με αυτήν το έθνος
μας κατόρθωσε να αποκτήσει κρατική υπόσταση.
Μαζί με την εθνική μας επέτειο γιορτάζουμε και
τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που συμβολικά ταυτίστηκε με
την επανάσταση του λαού για να υποδηλώσει ότι το ευαγγέλιο

της σωτηρίας του ανθρώπου εξομοιώνεται με τη λύτρωση του
έθνους από τη σκλαβιά. 

� ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν έχουν άλλη επι-
λογή από το να σώσουν την πατρίδα
τους από την οικονομική υποτέλεια.
Ο πατριωτισμός, η αξιοσύνη και η
δικαιοσύνη είναι τα κλειδιά.

� ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ δεν είναι όποιος
αποσύρει τις οικονομίες του από
την τράπεζα.

� ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ δεν είναι ο βιομή-
χανος που λαμβάνει δάνειο, το εξά-
γει στο εξωτερικό και μετά κηρύσσει
πτώχευση.

� ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ δεν είναι ο δημόσιος
υπάλληλος, ο οποίος λαμβάνει μίζες
και δεν ελέγχει το κόστος υλικών
και υπηρεσιών.

� ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ δεν είναι οι πολιτικοί,
που χρηματίζονται και διασπαθί-
ζουν  το δημόσιο χρήμα με νόμους
η άλλες αποφάσεις που καλύπτουν
τους μιζαδόρους.

� ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ δεν είναι οι προ-
ϊστάμενοι του Δημοσίου, που προ-
άγουν μέτριους ή ανίκανους.                                                                                                 

� Η ΠΑΤΡΙΔΑ μας θα σωθεί από
εμάς τους ίδιους με την εργατικό-
τητα μας, την σωφροσύνη μας και
την πίστη στα ιδανικά μας.

� Η ΠΑΤΡΙΔΑ μας είναι πλούσια
σε φυσικούς πόρους και ιδέες. Σε
μας εναπόκειται να τα αξιοποι-
ήσουμε για να την κάνουμε πλού-
σια και ένδοξη. Εκ της ΕΑΑΑ

Το “θαύμα” του 1821

Του
Κωνσταντίνου Ιατρίδη
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.

Επιτίμου Δκτού ΔΑΥ/Προέδρου ΕΑΑΑ
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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»
Κ. ΠαλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

Στις 7 Φεβρουαρίου 2015 η ΕΑΑΑ ετήρησε
για μια ακόμη φορά το Ελληνοχριστιανικότατο

έθιμο της κοπής της Βασιλόπιττας, προς τιμήν
του Μεγάλου Βασιλείου.

Η εκδήλωση έγινε χωρίς τη συμμετοχή της αε-
ροπορικής ορχήστρας λόγω του ατυχήματος του
F-16 και τον θάνατο των δυο πιλότων της ΠΑ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίτιμοι αρ-
χηγοί  ΓΕΑ και ΑΤΑ, ο υποπτέραρχος (Ι) Αποστολ.
Ιακώβου Δντης Β’ Κλάδου εκπρόσωπος του κ.
Α/ΓΕΑ, ο υποπτέραρχος (Ι) Αθαν. Τσαλίκης
Δ/ΔΑΕ, η ταξίαρχος Σταυρούλα Παπαδάκη Δι-
ευθύνουσα του ΓΝΑ, αντιπροσωπεία ε.ε.συ-
ναδέλφων, Πρόεδροι των Παραρτημάτων της ΕΑΑΑ και
πλήθος μελών της ΕΑΑΑ.

Με την ευκαιρία των 70 ετών της Ενώσεως προσκλήθηκαν
και τίμησαν με την παρουσία τους: 

Ο Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Σωτήρης Ρίζος και ο Επίτιμος Πρό-
εδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και νυν Πρόεδρος ΑΣΕΠ κ.
Ιωάννης Καραβοκύρης στους οποίους  επιδόθηκε αναμνηστική
πλακέτα της Ενώσεως καθώς και επετειακό ημερολόγιο για
τα 70 χρόνια ΕΑΑΑ, για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν και

προσφέρουν στη Δικαιοσύνη. 
Ο Πρόεδρος και το ΔΣ/ΕΑΑΑ εκφράζουν τις θερμές ευχαρι-

στίες τους στη Διοίκηση και το προσωπικό του ΚΕΔΑ/Ζ για την
άψογη εξυπηρέτηση και έλεγχο της εισόδου προσερχομένων. 

Εκ της ΕΑΑΑ  

Πρωτοχρονιάτ ικη  πίτα  ΕΑΑΑ

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;
Ε.Α.Α.Α.

Στο θαύμα κι όχι στη λογική,

χρωστάει την Ανάστασή του το Γένος“

“

Στρατηγός Μακρυγιάννης

Δ ι α β ά σ τ ε

Παραθερισμός Μελών

Ε.Α.Α.Α. 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΘΡΑΚΗ

Αξιοσύνη & Αξιοκρα-

τία στις Ε.Δ.

ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 11

χρόνια

ΕΑΑΑ
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Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημο-

σίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντο-

λογία που υπαγορεύεται από τις αρχές

και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κεί-

μενα που αποστέλλονται για δημοσίευ-

ση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει

να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και

κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται

υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 600 λέξεις,

οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα,

σε ευπρεπή γλώσσα.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και

συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν

την ενότητα των μελών.

δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην

έχουν κομματική χροιά.

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά

πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες

ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

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

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

να 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 συντά-

κτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.

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

ση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσι-

ευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΙΜΤΣ
Το Παιδιατρικό

Εξωτερικό Ιατρείο
δεν υφίσταται
πλέον, λόγω

παραίτησης του
Παιδιάτρου.

Υγειονομική Περίθαλψη
Απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου, σας ενημε-

ρώνουμε ότι το 424 ΓΣΝΕ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
και παρέχει υπηρεσίες παρόμοιες του 251 ΓΝΑ στους
απόστρατους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Εκ της ΕΑΑΑ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυ-
νας, με έγγραφό του, διευκρινίζει
τα ακόλουθα:

α. Όπως καθορίστηκε με το σχε-
τικό (Φ.454/34/266172/Σ.4492/21-
11-14/ΓΕΕΘΑ/Β1), οι επίτιμοι αξκοί
στους οποίους χορηγήθηκε στρα-
τιωτικό δελτίο ταυτότητας μέχρι
και την έναρξη ισχύος του Π.Δ.
147/2014 (ΦΕΚ 238 Α’), δηλαδή
έως και 30-10-2014, διατηρούν το
δελτίο αυτό μη υποχρεούμενοι
στην έκδοση δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας.

β. Οι αξκοί αυτοί υπάγονται στο
νέο καθεστώς στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

(1) Εφόσον το επιθυμούν και

(2) Εφόσον απαιτείται η αντι-
κατάσταση του δελτίου που κα-
τέχουν λόγω φθοράς, κλοπής ή
απώλειας.

2. Εντούτοις και με γνώμονα
την ασφάλεια των συναλλαγών,
καθορίζεται ότι όσοι αξκοί της
παραπάνω κατηγορίας, επιθυμούν
την επανέκδοση στρατιωτικού
δελτίου ταυτότητας, λόγω φθο-
ράς, κλοπής ή απώλειας, θα εξα-
κολουθήσουν να δικαιούνται αυ-
τού, δεδομένου ότι το δικαίωμά
τους ανάγεται όχι στο χρόνο της
αντικατάστασης, αλλά στο χρόνο
αρχικής χορήγησης, δηλαδή πριν
την έναρξη ισχύος του ΠΔ 147/2014
(ΦΕΚ 238 Α’).

ΟΡΟΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας

• Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ.

• Δεν απαιτείται προσέλευση στα Υποκαταστήματα για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας

Χορήγηση δελτίου ταυτότητας
Επιτίμων Ανωτάτων Αξιωματικών

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε συνέχεια ενημέρωσης, σχετικά με την ανα-
νέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων
του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και των μελών της οικογενείας τους για τη
περίοδο 1/3/2015-29/2/2016 και προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη
προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας, επισημαίνει τα εξής:

Από 16/2/2015 έχει τεθεί στη διάθεσή τους ηλεκτρονική υπηρεσία, προ-
κειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)
που τους αποδόθηκε, κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων
μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στις υπηρεσίες μας. (www.ika.gr /
Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους
ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).

Όλοι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. Ο.Π.Α.Δ. /
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ασφαλιστική τους
ικανότητα, από το διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr / Ηλε-
κτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους -Συντα-
ξιούχους / Ασφαλιστική Ικανότητα).

Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα έως 24 ετών) των

ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. η ανανέωση
της ασφαλιστικής τους ικανότητας θα αναγγελθεί στο Εθνικό Μητρώο
Δικαιούχων Περίθαλψης την Τρίτη 3/3/2015.

Οι πάροχοι υγείας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους
του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με τον αριθμό μητρώου του τ. Ο.Π.Α.Δ. ή του τ.

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., χωρίς να είναι απαραίτητος ο Α.Μ.Α. του ασφαλισμένου, που απο-
δόθηκε από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους (σύζυγοι και τέκνα έως 24 ετών) δεν
χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες μας, πλην ειδικών περιπτώσεων

προστατευομένων μελών, για τις οποίες δεν εντοπίζεται ασφαλιστική
ικανότητα και απαιτείται η χορήγησή της με τη προσκόμιση των προβλεπομένων
από τη νομοθεσία δικαιολογητικών.

ΕΑΑΑ

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Παραθεριστών στο ΚΕΔΑ/Ζ
Συνέχεια των προηγούμενων ενημερώσεων, θέ-

λουμε να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους,
ότι  ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αποστολή βιβλίων
στο ΚΕΔΑ/Ζ προκειμένου να δημιουργηθεί  δανειστική
βιβλιοθήκη για τους παραθεριστές συναδέλφους και
τα μέλη των οικογενειών τους .

Συγκεκριμένα  παραδώσαμε στο ΚΕΔΑ/Ζ ακόμη (250)
διακόσια πενήντα βιβλία, από αυτά που λάβαμε από
διάφορους συναδέλφους και φίλους για την δημιουρ-
γία βιβλιοθηκών στο 251 ΓΝΑ και το ΚΕΔΑ/Ζ.

Επειδή η ανταπόκριση στο κάλεσμα μας είναι με-
γάλη, εμείς οι συνάδελφοι Εθελοντές του 251 ΓΝΑ θέ-
λουμε για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας προς όλους τους συμμετέχοντες στην
προσπάθεια μας.

Ευχαριστούμε επίσης το Παράρτημα της ΕΑΑΑ Λάρι-
σας  που ανταποκρίθηκε και συγκέντρωσε (55) πενήντα
πέντε βιβλία. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μας
και παρακαλούμε για την αποστολή βιβλίων αλλά και
μικρών βιβλιοθηκών, ώστε να εξοπλίσουμε και άλλες
νοσηλευτικές μονάδες του Νοσοκομείου μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιος ο συνά-
δελφος Σγος εα. Γιώργος Σκαφάς τηλ. 6974221394.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

210-3802241, 3820271,

3820501

FAX: 210-3825393
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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 2

Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλ.-Fax: 2682-100323

e-mail: eaaapreveza@gmail.com
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
25/2/2015 και παραδόθηκε στο ταχυ-
δρομείο στις 6/3/2015.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλα-
βής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι τη-
λεφωνικές γραμμές επικοινω-
νίας, για ραντεβού του κοινού
στο 424 ΓΣΝΕ, είναι οι ακόλου-
θες:
1. Το τηλέφωνο *2310381044*
ισχύει για τηλεφωνικά ραντεβού
των παρακάτω τμημάτων του
*Χειρουργικού* τομέα:
- Χειρουργικό
- Ορθοπεδικό
- Αγγειοχειρουργικό
- Νευροχειρουργικό
- Γυναικολογικό
- Πλαστικός
2. Το τηλέφωνο *2310382073*
ισχύει για τηλεφωνικά ραντεβού
των παρακάτω τμημάτων του
*Χειρουργικού* τομέα:
- Οφθαλμολογικό
- ΩΡΛ
- Γναθοχειρουργικό
- Θωρακοχειρουργικό
- Ουρολογικό

3. Το τηλέφωνο *2310381702*
ισχύει για τηλεφωνικά ραντεβού
των παρακάτω τμημάτων του
*Παθολογικού* τομέα:
- Παθολογικό
- Ρευματολογικό
- Διαβητολογικό
- Ενδοκρινολογικό
- Νευρολογικό
- Δερματολογικό
- Υπερτασιολογικό
- Οστεοπόρωσης
4. Το τηλέφωνο *2310382078
*ισχύει για τηλεφωνικά ραντε-
βού των παρακάτω τμημάτων
του *Παθολογικού* τομέα:
- Καρδιολογικό
- Γαστρεντερολογικό
- Πνευμονολογικό
- Νεφρολογικό
- Ογκολογικό
- Αλλεργιολογικό
- Παιδιατρικό
- Ψυχιατρικό

Επιπλέον τηλέφωνα στα οποία
το κοινό μπορεί να καλεί είναι:
2310381044, 2310382073

(Χειρουργικού Τομέα)
2310381702, 2310 382078
(Παθολογικού Τομέα)

Διευκρίνιση

δημοσιεύματος
Στο φύλλο 525 της ΗτΑ στη
τελευταία σελίδα  «Χρονικό
Πολεμικής Αεροπορίας» διευ-
κρινίζεται ότι η πρόσκρουση
τον δυο αεροσκαφών και ο
θάνατος των ιπταμένων αν-
θυποσμηναγών Κωνσταντίνου
Νανόπουλου και Ιωάννη Δε-
μήγκου δεν επήλθε σε εκτέ-
λεση πτήσεως ΑΚΡΟΤΙΜ, αλλά
σε προβλεπόμενη εκτέλεση
αποστολής της Μοίρας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας στο 424 ΓΣΝΕ

Σάββατο & Κυριακή των Βαΐων

για συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εξόδου
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην ΕΑΑΑ/3ος όρο-
φος, στον Αντιπρόεδρο κ. Κων/νο Δελλή και στον κ. Κων/νο Ρώτα, στο τηλ.
6983506596. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

4 & 5 Απριλίου

2ήμερη εκδρομή στην

Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

28-01-2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 4/15

ΤΡΑΓΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΤΗΣ ΠΑ 

ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) εκφράζει

τη βαθύτατη λύπη του για το τραγικό αεροπορικό ατύχημα που
συνέβη στην αεροπορική βάση Los Lianos στο Albacete της
Ισπανίας κατά  τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης του ΝΑΤΟ,
όταν αεροσκάφος  F- 16  της Πολεμικής μας Αεροπορίας κατά τη
φάση της απογείωσης συνετρίβη με συνέπεια τον θανάσιμο τραυ-
ματισμό των δύο Ιπταμένων, του Σγου (Ι) Παναγιώτη Λάσκαρη και
του Σγου (Ι) Αθανασίου Ζάγκα.

Εκφράζουμε τον συγκλονισμό μας για τον αδόκητο θάνατο των
δύο Ιπταμένων οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος καθώς και τα
θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες τους, στην Πολεμική
μας Αεροπορία, στις ΠΑ των συμμάχων Χωρών, στους συναδέλφους
και φίλους των πεσόντων εν τη εκτελέσει του καθήκοντος ε.ε.
συναδέλφων. 

Τιμή και δόξα  στους ήρωες των Ελληνικών ουρανών. 

Αιωνία η μνήμη σας. Από σήμερα εγγράφεστε στο Πάνθεον των

ηρώων της Πολεμικής  Αεροπορίας.

02-02-2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 5/15

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών συναντήθηκε το πρωί της
31ης Ιανουαρίου 2015 με τον Υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας κ. Πάνο Καμμένο, κατόπιν πρόσκλησης του κ.
Υπουργού.

2.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεχάρη τον
κ.Υπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του και
του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που
ανέλαβε. Επίσης τον ευχαρίστησε για την άμεση
πρόσκληση για συνάντηση  και μάλιστα με δική του
πρωτοβουλία.

3.-Επίσης τον συνεχάρη για την συμβολική κίνησή
του να μεταβεί με στρατιωτικό Ελικόπτερο στα Ίμια
και να ρίψει στεφάνι στον υγρό τάφο των τριών
ηρώων Αξιωματικών του Π.Ν. που έπεσαν εκεί ,
καθώς και στο Μνημείο του καταδρομέα Μπικάκη
στην Κρήτη.

4.-Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα ακόλουθα θέ-
ματα που απασχολούν τους αποστράτους και τις
Ενώσεις τους, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις των
Ενώσεων:

α.-Αποφάσεις του ΣτΕ. Ειδικότερα έγινε μνεία στις
άδικες και εξοντωτικές περικοπές που έγιναν από το
2010 μέχρι σήμερα στους αποστράτους, με αποτέ-
λεσμα να λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις και
τονίστηκε η απαίτησή μας για πλήρη αναπροσαρ-
μογή των συντάξεων στις συνταξιοδοτικές πράξεις
της 31-07-2012 και επιστροφή των προκυπτόντων
αναδρομικών, όπως προβλέπει η υπ’ αριθ.2192/14
απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ. Ο κ. Υπουργός δε-
σμεύτηκε οτι θα γίνει πλήρης εφαρμογή των Απο-
φάσεων του ΣτΕ και έδωσε εντολή να συσταθεί
επιτροπή από μέλη που θα υποδείξει το Συντονιστικό
Συμβούλιο, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, με
σκοπό την σύνταξη σχεδίου νόμου για την εφαρμογή
των ανωτέρω, εντός 30 ημερών από την ψήφιση
των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης.

β.-Κατάργηση συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλι-
κιακά κριτήρια. Θα προταθεί από την ανωτέρω επι-
τροπή.

γ.-Το μέλλον των τριών Μετοχικών Ταμείων. Ο κ.
ΥΕΘΑ συμφώνησε με τις θέσεις του Συντονιστικού

περί μη ένταξής των Μ.Τ. στο Ε.Τ.Ε.Α. , στην εξεύ-
ρεση πόρων και στην αποκατάσταση των ζημιών από
το P.S.I.

δ.-Υγειονομική/φαρμακευτική περίθαλψη και Στρα-
τιωτικά Νοσοκομεία. Ο κ. ΥΕΘΑ εγνώρισε οτι μέλημά
του είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη περίθαλψη
των ε.ε. και ε.α. Στελεχών των Ε.Δ.

ε.-Καθιέρωση Ημέρας του Αποστράτου/Βετερά-
νου. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε και ζήτησε από το Συν-
τονιστικό Συμβούλιο να του υποβάλει προτάσεις για
την υλοποίηση. 

στ.-Παραθερισμός. Ο κ. ΥΕΘΑ ζήτησε από το Συν-
τονιστικό Συμβούλιο να του υποβάλει προτάσεις.

ζ.-Λειτουργία Γραφείου του Συντονιστικού Συμβου-
λίου των τριών Ενώσεων εντός του Στρατοπέδου
Παπάγου. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε και θα δώσει εν-
τολή για υλοποίηση.

η.-Επανάληψη της εκπομπής «Με Αρετή και
Τόλμη». Ο κ. ΥΕΘΑ εγνώρισε οτι ήδη έχει δώσει τις
σχετικές εντολές για την υλοποίησή του.

θ.-Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός
των στελεχών των Ε.Δ.ως «ενστόλων». Ο κ. ΥΕΘΑ
συμφώνησε απολύτως.

ι.-Συμμετοχή των  Ενώσεων Αποστράτων σε Διοι-
κητικά Συμβούλια και επιτροπές που τους αφορούν,
κατόπιν προτάσεων των Ενώσεων. Ο κ. ΥΕΘΑ συμ-
φώνησε και θα το εξετάζει κατά περίπτωση.

ια.-Αναγνώριση Ναυτικών .Διπλωμάτων και Ναυτι-
κών .Φυλλαδίων Ο κ.ΥΕΘΑ γνωρίζει το θέμα και συμ-
φώνησε με τις θέσεις της Ε.Α.Α.Ν.

5.-Ο κ. ΥΕΘΑ ζήτησε από το Συντονιστικό Συμβού-
λιο και κατ επέκταση από τις τρείς Ενώσεις που το
απαρτίζουν, να στηρίξουν τις προσπάθειές του για
πάταξη του «ρουσφετιού» και την επιβολή της αξιο-
κρατίας στις Ε.Δ. Το Συντονιστικό εγνώρισε οτι πάντα
είναι ταγμένο σε αυτές τις αρχές και θα στηρίξει τις
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

6.-Η συνάντηση έγινε σε εξαίρετο κλίμα και ο κ.
ΥΕΘΑ έδειξε οτι γνωρίζει καλά τα θέματα που απσχο-
λούν τους Αποστράτους και υποσχέθηκε οτι θα τα
επιλύσει συνεργαζόμενος με το Συντονιστικό Συμ-
βούλιο των τριών Ενώσεων, καθιερώνοντας μάλιστα
τακτική συνάντηση.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και  Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού 

Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Αριθ.Πρωτ.38Β 19 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣ: ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
ΚΟΙΝ: Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.

ΘΕΜΑ: Θέματα Αποστράτων

1.-Σας γνωρίζουμε ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών συμφωνεί  με το από 19-02-
2015 υπόμνημα των Αποστράτων μελών της επιτροπής (ΕΑΑΣ-
ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), που συστάθηκε για να εισηγηθεί τις οικονομικές

αποκαταστάσεις καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που
απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις Αποφάσεις  της
Ολομελείας του ΣτΕ.

2.-Το εν λόγω υπόμνημα περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που
αφορούν τις άδικες περικοπές που έχουν υποστεί οι Απόστρατοι
και που θα πρέπει να αποκατασταθούν, πέραν της πλήρους συμ-
μόρφωσης με τις Αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ. 

Με την υπ’ αριθμ. 23/2014  απόφαση – βόμβα που εξέδωσε
το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ξάνθης αφορούσα στους δα-
νειολήπτες που έλαβαν δάνειο σε νόμισμα ελβετικό φράγκο,
οι 70.000 περίπου δανειολήπτες που  σύνηψαν συμβάσεις δα-
νείου στο νόμισμα αυτό έχουν την δυνατότητα ασκώντας
αγωγές να δικαιωθούν « ελαφρύνοντας» το δάνειο τους κατά
χιλιάδες Ευρώ !  

Η απόφαση που εκδόθηκε δεν αποτελεί μια οποιαδήποτε
δικαστική απόφαση αλλά όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει δε-
δικασμένο για χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, καθώς βρίσκει
έρεισμα σε αντίστοιχη απόφαση του  Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου.

Όπως είναι γνωστό η απότομη και απρόβλεπτη ανατίμηση
του Ελβετικού Φράγκου σε σχέση με το Ευρώ έχει οδηγήσει
σε απελπισία χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία αν και καταβάλουν

την δόση τους κανονικά, βλέπουν το σύνολο του δανείου
τους όχι μόνο να μην μειώνεται αλλά στις περισσότερες περι-
πτώσεις να αυξάνεται λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας των
δύο νομισμάτων.  

Το ως άνω δικαστήριο βασιζόμενο μεταξύ άλλων στον
Ν.2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών» αλλά και
στο σκεπτικό της από  30ης Απριλίου 2014, υπόθεση C-26/13
απόφασης του  ΔΕΚ (Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
έκρινε ως καταχρηστικό και άκυρο, τον όρο της δανειακής
σύμβασης με τον οποίο ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα σε ευρώ με βάση την
τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης (ελβετικό
φράγκο) την ημέρα καταβολής. Αποτέλεσμα αυτών είναι πλέον
οι καταβολές που πραγματοποιεί οφειλέτης σε ευρώ, να
πρέπει να υπολογίζονται από την τράπεζα σε ελβετικά φράγκα,

με βάση την μεταξύ των δύο νομισμάτων συναλλαγματική
ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου.

Το γραφείο μας πρώτο έλαβε στα χέρια του και αποκρυπτο-
γράφησε την εν λόγω δικαστική υπόθεση και ήδη κατέθεσε
και καταθέτει αγωγές σε όλη την Ελλάδα.

Για την λεπτομερή ενημερωσή σας απευθυνθείτε στα τηλ.:
210-3800628 και 2310-548663.

Μετά τιμής,
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ , Αντγος ε.α (Δ),

Επίτιμος Πρόεδρος Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ, και

Συντονιστικού Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ
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Παραθερισμός Μελών Ε.Α.Α.Α. 2015

Δικαίωμα παραθερισμού
Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικια-

ζόμενα δωμάτια έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α. και
Κοινών Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογέ-
νειες, εφόσον είναι Μέλη της Ε.Α.Α.Α., Μερισματούχοι του
Μ.Τ.Α. ή δικαιούχοι μερίσματος και δεν το λαμβάνουν.

Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό
σε όλα τα θέρετρα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές
θέσεις.

Υποβολή Αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην Ε.Α.Α.Α., στην

Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 7ο όροφο ή στα Παραρτήματα
από τα μέλη ή εκπροσώπους τους με την υποχρεωτική επί-
δειξη της ταυτότητος του μέλους.

Για τα μέλη που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή
τους, λόγω ασθένειας ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής,
μπορούν να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή και συ-
νημμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του μέλους και τα
απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. (ΟΧΙ με FAX,
ΟΧΙ με EMAIL).

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται χωρίς την επίδειξη της ταυ-
τότητος του μέλους ή θα αποστέλλονται χωρίς φωτοτυπία
αυτής δεν θα γίνονται δεκτές.

2. Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων στα Παραρτή-
ματα της Ένωσης είναι η Παρ. 27 Μαρτίου. Τα παραρτήματα
οφείλουν με δική τους μέριμνα να στείλουν τις αιτήσεις μέχρι
την 3η Απριλίου στην ΕΑΑΑ, για την έγκαιρη δημοσίευση των
καταστάσεων του Παραθερισμού στο τεύχος Απριλίου. 

Ο αύξων αριθμός της Αιτήσεως θα συμπληρωθεί από την
ΕΑΑΑ, γιατί θα πρέπει να είναι ενιαίος και συνεχής για όλα τα
Μέλη.

Στην αίτηση θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και
των τέκνων του με ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-1990
(εάν έχει) ή Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ανεξαρτήτου
ηλικίας εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δι-
καιούχου. 

α. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της ταυ-
τότητας μέλους της ΕΑΑΑ και για τους έγγαμους και τους έχον-
τες προστατευόμενα τέκνα με ημερομηνία γέννησης μετά την
1-1-1990 (εάν έχει), από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενει-
ακής κατάστασης ή για διευκόλυνση των μελών εφόσον το
επιθυμούν, από φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφο-
ρίας τρέχοντος έτους όπου θα φαίνονται η σύζυγος και ο αριθ-
μός των προστατευόμενων τέκνων.

β. Όσοι είναι οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ οφείλουν
να επιλέξουν την κατάλληλη στήλη στην αίτηση παραθερι-
σμού. Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) προσδιορίζονται
τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες
ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και
κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σω-
ματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπη-

ρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οι-
κείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυ-
νάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών
επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευ-
τικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων
νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου. 

Η σχετική πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση πρέπει να αναγρά-
φει και το ποσοστό αναπηρίας αλλά και την αδυναμία του πά-
σχοντος να εξασφαλίσει μόνος του μια φυσιολογική ζωή.
Πιστοποιητικά ΑΜΕΑ που δεν περιλαμβάνουν σαφώς και τις

δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.
γ. Για τους πολύτεκνους (τέσσερα τέκνα και άνω) που πα-

ραθερίζουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και επιλέξουν την
ανάλογη στήλη στην αίτηση, απαιτείται τα τέκνα τους να είναι
προστατευόμενα (με ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-
1990) και να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά ως παράγραφος
3α.

δ. Για τους χήρους-ες και τους διαζευγμένους-ες που είναι
προστάτες ανήλικων τέκνων (με ημερομηνία γέννησης μετά
την 1-1-1990) απαιτούνται επίσης τα δικαιολογητικά της πα-
ραγράφου 3α για να παραθερίσουν κατ’ απόλυτη προτεραι-
ότητα ως γονείς μονογονεϊκής οικογένειας.

ε. Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας θα
προσκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από
Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά ότι συνί-
σταται λουτροθεραπεία για την βελτίωση της υγείας του και
θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη από τον Διευθυντή ή Υπο-
διευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που την εξέδωσε.
Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράποντος Ιατρού
δε θα γίνονται δεκτές.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δεν απαιτείται να ανα-
γράφονται τα ονόματα και ο συνολικός αριθμός των λοιπών
ατόμων της οικογενείας που πρόκειται να παραθερίσει, γιατί
ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ (δεν λαμβάνουν μόρια) για την
χορήγηση καταλύματος.

4. Οι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται
για παραθερι-σμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με την
ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9 Παρ. 4).

5. Τα Μέλη του ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικο-
γενειών Πεσόντων Αεροπόρων) που είναι και μέλη της
Ε.Α.Α.Α., εφόσον επιθυμούν να παραθερίσουν κατ’ απόλυτη
σειρά προτεραιότητας θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις
παραθερισμού στον ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α. για την εν συνεχεία υποβολή
τους στο ΓΕΑ/Β3, αρμόδιο για τον προγραμματισμό. Ο
ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α έχει οριστεί υπεύθυνος για  την συλλογή και υπο-
βολή των αιτήσεων των ορφανικών οικογενειών (Αξκών - Ανθ-
στών) που φονεύθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία (ΚΠΑ
Δ-85/12/ΓΕΑ).

6. Οι Πρόεδροι της ΕΑΑΑ και του ΜΤΑ παραθερίζουν στο
ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, στο οίκημα “Α2” στην περίοδο
της προτίμησής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια για αμ-
φοτέρους. Το οίκημα “Α2” τις λοιπές περιόδους θα διατίθεται

για τον παραθερισμό του εκάστοτε αρχαιότερου προγραμμα-
τισμένου Αντιπτεράρχου. 

Προγραμματισμός Παραθερισμού
7. Για την καλύτερη ενημέρωση των Μελών που ενδιαφέρον-
ται να παραθερίσουν, παραθέτουμε ορισμένα χρήσιμα στοι-
χεία: 

α. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει πα-
ραθερισμό σε δύο (2) περιόδους σ’ ένα ΚΕΔΑ ή στα ενοικιαζό-
μενα δωμάτια της Σκοτίνας. Το πρόγραμμα Παραθερισμού θα
λαμβάνει τις 2 επιθυμίες και θα βγάζει 1 (ένα) αποτέλεσμα,
στην επιθυμία που θα είναι Τακτικός ή Αναπληρωματικός ανά-
λογα με τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνει.

Όσον αφορά τους Τακτικούς κάθε περιόδου, δέκα (10) ημέ-
ρες το αργότερο πριν από την έναρξη της κάθε περιόδου
οφείλει να έχει ενημερώσει την ΕΑΑΑ εγγράφως ή  τηλεφω-
νικώς ή με e-mail στο eaaa.paratherismos@gmail.com ή με
Φαξ στο 210-3825393 για το αν θα παραθερίσει ή όχι. Σε πε-

ρίπτωση που ο Τακτικός δεν ενημερώσει εγκαίρως (10 ημέρες
νωρίτερα) θα θεωρείται ότι παραθέρισε και θα του αφαιρούν-
ται 70 μόρια από το επόμενο παραθεριστικό έτος. Οι 10 ημέ-
ρες είναι το τελευταίο χρονικό όριο, έτσι ώστε το Γρ.
Παραθερισμού να μπορέσει σ’αυτές τις 10 ημέρες να ειδοποι-

ήσει τους Αναπληρωματικούς Συναδέλφους για την πρόθεση
τους για να παραθερίσουν.

Το γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΑ δεν μπορεί (λόγω φόρ-
του εργασίας) και δεν πρόκειται να προβεί στην μεμονωμένη
διερεύνηση των επιθυμιών παραθερισμού για τους δικαιού-

χους Τακτικούς. Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να λαμβά-
νουν υπόψη τους  ότι από την δικιά τους απόφαση για
παραθερισμό ή όχι και την έγκαιρη ενημέρωση του γραφείου
παραθερισμού, εξαρτάται πιθανότατα και ο παραθερισμός των
οικογενειών των Αναπληρωματικών συναδέλφων τους.

Όσον αφορά τους Αναπληρωματικούς κάθε περιόδου, θα
είναι χρήσιμο για την εύρυθμη και ταχύτερη ικανοποίηση τους
να διερευνούν τυχόν κενά από Τακτικούς επικοινωνώντας με
το Γρ. Παραθερισμού. Έτσι θα μπορούν να δηλώνουν την Επι-
θυμία τους για να παραθερίσουν αφήνοντας κάποια στοιχεία

επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό τηλέφωνο). Έαν εν τέλει
προκύπτουν κενά και είναι η σειρά τους θα ειδοποιούνται από
το Γρ. Παραθερισμού στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν
αφήσει.

Τέλος σε κάθε άλλη περίπτωση, όσον αφορά τους Αναπλη-

ρωματικούς είναι καθήκον του Γρ. Παραθερισμού να τους ει-
δοποιήσει έναν έναν από τη σειρά της λίστας αναλόγως από
το σύνολο των κενών των Τακτικών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι τακτικοί παραθεριστές για Ρόδο,
Σαντορίνη και Τυμπάκι εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν με
το C-130, απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθε-
ρισμού της ΕΑΑΑ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που έχουν προγραμ-
ματιστεί και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία των επιβατών
για την σύνταξη της κατάστασης επιβατών και την αποστολή
της εγκαίρως με FAX προς ΓΕΑ/Β3, 112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και
ΚΕΔΑ. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν θα εκτιμάται ότι επι-
θυμούν να ταξιδέψουν με ίδια μέσα και δεν θα συμπεριλαμ-
βάνονται στη λίστα επιβατών.

β. Στην αίτηση θα αναγράφονται ολογράφως το επιθυμητό
ΚΕΔΑ και οι περίοδοι με αριθμό (π.χ. 1η ή 3η) ΟΧΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α,
Β κλπ γιατί αυτό δεν είναι αποδεκτό από το πρόγραμμα του
υπολογιστή. 

Συγκεκριμένα για το ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ θα σημειώνετε το ΟΙ-
ΚΗΜΑ ή ΜΟΤΕΛ ώστε να επιλεγείτε στην αντίστοιχη κατηγορία
καταλύματος (ΟΙΚΗΜΑ ή ΜΟΤΕΛ).

Για την περιοχή Σκοτίνας επιλέγετε αντίστοιχα ΚΕΔΑ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια.

Η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης διευκο-
λύνει το έργο του Γραφείου Παραθερισμού. Παρακαλούμε ιδι-
αίτερα για την προσεκτική ανάγνωση όλων των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στην αίτηση που δημοσιεύεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

γ. Διευκρινίζεται ότι τα Μέλη οικογενείας που μπορούν να
παραθερίσουν με τον δικαιούχο θα πρέπει να κατέχουν έγκυρα
δελτία ελευθέρας εισόδου ευκολιών Π.Α. θεωρούνται: 

1) Ο ή η σύζυγος
2) Τα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας. Σε περίπτωση εγγάμων

τέκνων, ο/η σύζυγος αυτών και τα παιδιά τους (εγγόνια) μέχρι
25 ετών.

3) Οι γονείς και των δύο συζύγων.
4) Τα άγαμα αδέρφια (άρρενες - θήλεα) του δικαιούχου

μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον
είναι Α.Μ.Ε.Α. και προστατεύονται απ’ αυτόν.

5) Μια οικιακή βοηθός (με υπεύθυνη δήλωση του δικαιού-
χου ως παράγραφος δ κατωτέρω).

6) Οι παραθεριστές που επιθυμούν να μεταφέρουν στα
ΚΕΔΑ ζώα συντροφιάς, έρχονται σε συνεννόηση με το θέρε-
τρο και εφόσον τους επιτραπεί η πρόσβαση, θα καλύπτουν τα
πιθανά πρόσθετα έξοδα που αφορούν θέματα υγιεινής και κα-

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥ. 2 ΜΑΡΤΙΟΥ –  ΠΑΡ. 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Σημείωση: Οι ημερομηνίες των περιόδων δεν είναι οριστικές. Μικρές αλλαγές στην έναρξη και στη λήξη τους (πιθανόν κατά

1 ημέρα), δεν θα επηρεάσουν τις περιόδους.

Με την εκπόνηση του τελικού εγγράφου από το ΓΕΑ/Β3 θα ενημερωθείτε άμεσα.

ΘΕΡΕΤΡΑ & ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
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θαριότητας χώρου.
δ. Για όσα από τα Μέλη μας επιθυμούν να συνοδεύονται

από οικιακούς βοηθούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω: 
α) Η αίτηση για συμπερίληψη οικιακής βοηθού στην οικογέ-

νεια του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δή-
λωση του ίδιου και φωτοτυπία ταυτότητας της οικιακής
βοηθού. Σε περίπτωση αλλοδαπής οικιακής βοηθού ο δικαιού-
χος πρέπει να έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έκδοση της
σχετικής αδείας από τον Α΄ Κλάδο του ΓΕΑ. Η αίτηση υποβάλ-
λεται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού - Λεωφόρος Μεσο-
γείων 227-231(Εντός ΚΕΠ) Τ.Κ. 15561, Χολαργός Τηλ.
επικοινωνίας 210-6598664 και 210-6598379. 

β) Την άδεια του ΓΕΑ θα προσκομίζουν στα ΚΕΔΑ και στο Γρα-
φείο Φόρτου Ελευσίνας αντιστοίχως. 

ε. Ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για παραθερισμό είναι
από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα στα οικήματα και μέχρι
τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια ή διαμερίσματα (motel). (ΚΠΑ
Δ-85/12).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσά-
ρων (4) ατόμων ανά δωμάτιο (ΜΕΓΕ/14 σελίδα 11). Επίσης στο
ΚΕΔΑ Σαντορίνης έχει διατεθεί ένα δωμάτιο για την ΕΑΑΑ μέγι-
στης χωρητικότητας τριών (3) ατόμων. Οι Διοικητές των ανω-
τέρω ΚΕΔΑ έχουν δικαίωμα άρνησης στον παραθερισμό
οικογενειών που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον περιορισμό
στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται με περισσότερα
άτομα. Επίσης τα ενοικιαζόμενα ΣΚΟΤΙΝΑΣ είναι μέχρι 4 άτομα. 
στ. Τα στοιχεία των αιτήσεων θα εισαχθούν στον Η/Υ της μη-
χανογράφησης και βάσει των μορίων θα εξαχθεί ο προγραμ-
ματισμός παραθερισμού. Ο συνολικός προγραμματισμός μαζί
με συμπληρωματικές οδηγίες θα δημοσιευθεί στην «ΗτΑ»
μηνός Απριλίου.

ζ. Οι ισχύουσες Διαταγές Παραθερισμού είναι διαθέσιμες
προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τόσο στο Γραφείο Πα-

ραθερισμού, όσο και σε όλα τα Παραρτήματα.
Ενστάσεις ή απορίες σχετικά με την βαθμολογία θα γίνονται

δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων
έως την 15 Μαΐου.

Εφόσον παρατηρηθεί λάθος στην προτεραιότητα παραθε-

ρισμού, είτε κατόπιν παρεμβάσεως είτε όχι από ενδιαφερό-
μενο, αυτό θα αποκατασταθεί εγκαίρως. 

Όσοι δεν υποβάλλουν αιτήσεις παραθερισμού, μπορούν να
τις υποβάλλουν εκπρόθεσμα χωρίς μοριοδότηση αλλά με
σειρά προτεραιότητας μετά τους αναπληρωματικούς.

Παρακαλούμε λοιπόν θερμώς, η συμπεριφορά όσων απευ-
θύνονται στο γραφείο παραθερισμού για τη διασταύρωση των
στοιχείων τους ή την αποκατάσταση κάποιας αδικίας να είναι
κόσμια και πολιτισμένη.

Υπενθυμίζεται για όσους επιθυμούν να παραθερίσουν

φέτος, ότι απαιτείται να μελετήσουν τα νέα δεδομένα Παρα-
θερισμού όπως παρατίθεται κατωτέρω: 

Δεδομένα Παραθερισμού 
1. Βάση της υπ’αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (ΦΕΚ 1139/3-

6-2011 Υπουργική Απόφασης) :
α. Καθίσταται δικαιούχοι παραθερισμού στα ΚΕΔΑ όλα τα εν

ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη της  Πολεμικής Αεροπο-
ρίας (Π.Α.) καθώς και οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι Πολιτικοί
Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ.

β. Δίδεται απόλυτη προτεραιότητα παραθερισμού ανεξαρ-
τήτως μοριοδότησης στις εξής κατηγορίες:

1) Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ ή είναι οι ίδιοι.
2) Των οικογενειών στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία.
3) Των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών.
4) Των πολυτέκνων (τεσσάρων τέκνων και άνω) οικογε-

νειών.
γ. Η τελική βαθμολογία όσων δικαιούνται παραθερισμό,

πλην των περιπτώσεων της (β) παραγράφου ανωτέρω, δια-
μορφώνεται κατόπιν μοριοδότησης αθροιστικά και κατά σειρά,
του βαθμού, της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης,
της ιδιότητας οι δικαιούχοι (στρατιωτικό και πολιτικό προσω-
πικό), όπως παρακάτω:

1) Στρατιωτικό προσωπικό:
α) Κατεχόμενος σε ενέργεια βαθμός:
(1) Απτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
(2) Υπτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
(3) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
(4) Σχος (και αντίστοιχοι) μόρια 100
(5) Ασμχος (και αντίστοιχοι) μόρια 90
(6) Επγος (και αντίστοιχοι) μόρια 85
(7) Σγος (και αντίστοιχοι) μόρια 80
(8) Υπσγος (και αντίστοιχοι) μόρια 75
(9) Ανθσγος (και αντίστοιχοι) μόρια 70
(10) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 65
(11) Ασμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 60
(12) Εσμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 55
(13) Σμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 50
(14) Υσμιας (και αντίστοιχοι) μόρια 45
2)  και οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, παραθερισμός

κατά τα παρελθόντα έτη στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και
συγκεκριμένα:

α) Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια.
β) Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το
δεύτερο, 50 για το τρίτο (άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι 25

ετών και μόνον εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη),
ενώ από το τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί,

προστίθενται 60 μόρια.
γ) Για λόγους υγείας των ιδίων των στελεχών 30 μόρια
επιπλέον, κατόπιν γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος έτους

από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή
(ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγρά-
φεται ότι συνιστάται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της
υγείας του.

3) Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12, το προσωπικό απόλυτης
προτεραιότητας της παραγράφου (1β) ανωτέρω που παραθε-

ρίζει το ένα έτος, δεν δύναται να παραθερίσει τα επόμενα δύο
(2) έτη.

4) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο αιτούντων παρα-
θεριστών προτεραιότητα θα έχει ο αρχαιότερος εξ αυτών.

5) Σε όλα τα ΚΕΔΑ, τα άγαμα μέλη θα προγραμματίζονται
στις δύο (2) πρώτες και δύο (2) τελευταίες παραθεριστικές
περιόδους (ΚΠΑ Δ-85/12).

2. Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση
ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), εγκρίθηκαν επιπλέον 70 μόρια

συμπληρωματικά στην υφιστάμενη μοριοδότηση προς διά-
θεση των αποστράτων υποψηφίων παραθεριστών. Για την
εξαγωγή πιο αντικειμενικής και διακριτής μοριοδότησης που
θα επιτρέπει στους απόστρατους να παραθερίζουν σε περιό-

δους αιχμής τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρία (3) χρόνια, η
ΕΑΑΑ δεν θα λαμβάνει υπόψη πλέον την αφαίρεση (πέναλτι) των
δέκα μορίων (10) για κάθε έτος κατά την τελευταία πενταετία
(παράγραφος 1.γ3 ανωτέρω) και των δύο (2) μορίων για τις δύο
(2) πρώτες και δύο (2) τελευταίες περιόδους (παράγραφος 1.γ7
ανωτέρω) και τις αντικαθιστά από τις κατωτέρω προβλέψεις:

1) Ο δικαιούχος παραθερισμού που δεν έχει παραθερίσει
κατά την προηγούμενη 2ετία, θα πιστώνεται επιπλέον για κάθε
έτος ΜΗ παραθερισμού πέραν των δύο (2) ετών, με τα εξής
μόρια: 

(α) 50 μόρια για τους μη παραθερίσαντες κατά τα δύο (2)
προηγούμενα έτη.

(β) 60 μόρια για τους μη παραθερίσαντες κατά τα τρία (3)
προηγούμενα έτη.

(γ) 70 μόρια για τους μη παραθερίσαντες κατά τα τέσσερα
(4) προηγούμενα έτη και άνω. 2) Αντίστροφα από αυ-
τούς που παραθέρισαν κατά την τελευταία 2ετία θα αφαι-
ρούνται έως 70 μόρια ως εξής : 

(α) 70 μόρια για τους παραθερίσαντες το προηγούμενο
έτος.

(β) 60 μόρια για τους παραθερίσαντες πριν δύο (2) έτη.
3) Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην

υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μο-
ριοδότηση των υποψηφίων παραθεριστών αυτόνομα και όχι
αθροιστικά, ανάλογα με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά
έκαστος.

Για ποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Παραθερισμό, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα  e-mail: eaaa.paratherismos@gmail.com
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4) Τα μόρια των ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ, κ.λπ) και οι υφι-
στάμενες προβλέψεις για τις ειδικές κατηγορίες παραμένουν
αμετάβλητες.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ για το 2014 δεν χρεώθηκε
ο παραθερισμός στα μέλη που παραθέρισαν στο ΚΕΔΑ Τυμπα-
κίου, Χαλκουτσίου καθ’ όλη την παραθεριστική περίοδο, καθώς
και οι δύο (2) πρώτες και οι δύο (2) τελευταίες παραθεριστικές
περίοδοι στα ΚΕΔΑ Ζούμπερι και Σκοτίνας, για να δοθεί επιπλέον
κίνητρο παραθερισμού στα συγκεκριμένα θέρετρα και για τις
περιόδους χαμηλής ζήτησης. Για το 2015 αναμένεται να λη-
φθούν ανάλογες αποφάσεις μετά το πέρας της παραθεριστικής
περιόδου.

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Σκοτίνας
1. Τα δωμάτια βρίσκονται σε κτήρια της παραλίας Σκοτίνας σε
απόσταση από 100 έως 200 μέτρα από το ΚΕΔΑ/Σκοτίνας. 

2. Τα δωμάτια είναι τρίκλινα ή τετράκλινα, εξοπλισμένα με
Λουτρό WC, ψυγείο, ζεστό νερό, ηλεκτρικά μάτια, κουζινικά

σκεύη, ντουλάπες, κλινοσκεπάσματα, καρέκλες, τραπέζι, και
air condition.

3. Καθημερινός καθαρισμός δωματίων και κοινοχρήστων
χώρων και αντικατάσταση των σεντονιών κάθε τέσσερις (4)
ημέρες (τρεις φορές ανά περίοδο).

4. Το ημερήσιο μίσθωμα, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, καθο-

ρίστηκε, με απόφαση του Δ.Σ. στο ποσό των 10 € για όλους
τους βαθμούς των Αξκών - Ανθστών.

5. Όλα τα Μέλη που θα παραθερίσουν στα ενοικιαζόμενα
δωμάτια περιοχής Σκοτίνας ανεξαρτήτως περιόδου θα χρεώ-
νονται με τον ίδιο τρόπο, ως να παραθέριζαν στα ΚΕΔΑ της Π.Α.
Επιθυμίες για συγκεκριμένα δωμάτια στα ενοικιαζόμενα γίνονται

δεκτές μόνο για αποδεδειγμένους λόγους υγείας, αν και θα κα-
ταβάλλεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των πε-
ρισσοτέρων με βάση τις ανάγκες τους.

Βετεράνοι Β’ ΠΠ
Παραθερισμός άνευ μορίων των Βετεράνων Β’ ΠΠ ένας ανά

περίοδο και κατά αρχαιότητα.

Δικαιολογητικά Οικογενειακής
Κατάστασης

Η οικογενειακή κατάσταση (έγγαμοι, άγαμοι, χήροι/ες, πολύ-
τεκνοι, μονογονεϊκές κλπ) θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε
πρόσφατο (μέχρι 6 μήνες πριν) νόμιμο έγγραφο (πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου
έτους,  δικαστική απόφαση κλπ).

ΝΕΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ
(Έτος Αποστρατείας 2013-2014-2015)

Οι νέοι απόστρατοι των τελευταίων Δύο (2) ετών έχουν δι-
καίωμα παραθερισμού ανεξαρτήτως μοριοδότησης μετά τον

τελευταίο αναπληρωματικό κάθε περιόδου σε κάθε θέρετρο (
βάσει απόφασης ΔΣ/Ε.Α.Α.Α. Νο 7/ 18-2-2015 ). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα ανωτέρω έχουν εγκριθεί με ομόφωνη από-
φαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α. (Πρακτικό Συνεδρίασης Nο.7/18-2-2015)

σύμφωνα με τον Κανονισμό Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/12 και
τις αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2014. 

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην αίθουσα
του Αεροδικείου Αθηνών, έγινε η κοπή της

Βασιλόπιτας των Βετεράνων. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν 86 Μέλη και Φίλοι του Συνδέ-
σμου, μαζί με συγγενείς τους, ενώ την τίμη-
σαν με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος
της ΓΕΑ, Σμχος (Ι) Κ. Χίνης καθώς και εκπρό-
σωποι του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ (Υπτχος ε.α. Κ.
Δελής, Ταξχος ε.α. Μ. Δορυφόρος και Αμχος
ε.α. Κ. Ρώτας), του Δ.Σ. του ΠΑΣΟΙΠΑ (κες Λ.
Περίκου και Ασ. Ταγκαλάκη), του Δ.Σ. του ΣΑΣΙ
«ΙΚΑΡΟΣ» (Απτχος (Ι) ε.α. Ευαγ. Γεωργούσης), του Δ.Σ.
του ΣΑΣΥΔΑ (Ασμχος ε.α. Κ. Λιοζήσης), του Δ.Σ. της ΑΑΚΕ
(Σμχος ε.α. Χρ. Καραδήμος), της Αερολέσχης Αθηνών
(κος Ι. Γκρίντζης), του Δ.Σ. του Συλλόγου ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ κ.
Μ. Γιαννακάκης.

Από τους Βετεράνους παρευρέθηκαν οι: Σμχος ε.α.
Ζαχ. Αρβανίτης (1940), Απτχος ε.α. Παν. Καραγιάννης,
Ταξχος ε.α. Βυρ. Σαχαρίδης, Σμχος ε.α. Γ. Γαλανός, Γ.
Ξενάκης (Αιγυπτιώτης-Μέση Ανατολή), Σμχος ε.α. Πετ.
Καρανάσος, Σμχος ε.α. Κ. Γεωργόπουλος, Σμχος ε.α. Β.
Παναγιάρης, Ασμχος ε.α. Γ. Λούτας, Σγος ε.α. Π. Ζαφει-

ρόπουλος (Κορέα), Ασμχος ε.α. Κ. Ζαρκωτός
(Κονγκό), Ταξχος ε.α. Χαρ. Τσέρτος (Κύπρος)
και ο τέως Αρχηγός του Ακροβατικού Σμήνους
Υπτγος ε.α. Ηλ. Τσαμουσόπουλος.
Επόμενες εκδηλώσεις του Συνδέσμου είναι:

• Η επίσκεψη στην 111ΠΜ στην Αγχίαλο
την Παρασκευή 27 Μαρτίου από ώρας 8.00 έως

20.00 (συμμετοχή 10,00 €/άτομο). Το πούλμαν
θα αναχωρήσει από ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη, ώρα
7.45 και από πύλη Μεσογείων ώρα 08.00.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις δρα-
στηριότητες του Συνδέσμου παρέχονται στα γραφεία
μας - οδός Δημ. Σούτσου 40, στους Αμπελοκήπους -
κάθε Δευτέρα - Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 11.00-
13.00 καθώς και στα τηλ. 210-6422730 και 210-
8705197.                Από τη Γραμματεία του ΠΑΣΥΒΕΤΑ
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Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015, στην κατά-
μεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου

ΕΑΑΑ και σε εγκάρδιο κλίμα, πραγματοποιήθηκε
η εορταστική εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας του ΣΑΣΥΔΑ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας κ. Γιάννης Ταφίλης, ο εκπρόσωπος
ΥΠΕΘΑ Σμχος (Ι) Γεώργιος Ανεψιού, ο εκπρόσωπος
κ. Α/ΓΕΑ Επγός (Ι) Βασίλειος Κωστούλας κ.ά.

E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ της Π.Α.

Συνέχεια από τη σελίδα 5

Παραθερισμός Μελών Ε.Α.Α.Α. 2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑΣΥΔΑ
Σας γνωρίζουμε ότι ο ΣΑΣΥΔΑ διοργανώνει ημερήσια εκδρομή

στην ορεινή Κορινθία, την 28η Μαρτίου 2015.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 26 Μαρτίου στα Γραφεία του
Συλλόγου (Λυκούργου 9 Αθήνα), στη τηλέφωνο/fax: 210-3238449
και στοe-mail: sasyda@hotmail.g.

Το Γρ. Τύπου ΣΑΣΥΔΑ

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΣΑΣΥΔΑ

Οι θέσεις του Αμερικανού αναλυτή Σάμουελ Χάντιγκτον
ενόχλησαν την ντόπια διανόηση κατά την προηγούμενη δε-

καετία. Θεωρώντας ότι η Ευρώπη τελειώνει εκεί όπου αρχίζουν
το Ισλάμ και η Ορθοδοξία, ο συντηρητικός καθηγητής Πολιτικής
Επιστήμης του Χάρβαρντ ισχυρίστηκε πως η σύγχρονη Ελλάδα
δεν αποτελεί μέρος του δυτικού πολιτισμού. Στο βιβλίο του για
τον μετα-ψυχροπολεμικό κόσμο των πολιτισμών, που έγινε ακα-
δημαϊκό μπεστ σέλερ το 1996, υποστήριξε με επιχειρήματα ότι
η ξεχωριστή πολιτιστική ενότητα της Ορθοδοξίας βρίσκεται έξω
από τα όρια της Δύσης. Οι αναλύσεις του αντιμετωπίστηκαν πε-
ρισσότερο με απαξίωση παρά με επιστημονικά επιχειρήματα.

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

Ο δυτικός πολιτισμός προσδιορίζεται από την κλασική κλη-
ρονομιά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και του ρωμαϊκού
δικαίου, καθώς και από τη συμβολή του χριστιανισμού. Η με-
ταρρύθμιση και ιδιαίτερα ο διχασμός και οι συγκρούσεις
μεταξύ πνευματικής και κοσμικής εξουσίας συνέβαλαν καθο-
ριστικά στην ανάπτυξη της ελευθερίας, της ατομικότητας και
του πλουραλισμού στη Δύση. Σε τελευταία ανάλυση, το
απόσταγμα του δυτικού πολιτισμού είναι η κριτική λειτουργία

του ορθού λόγου σε όλα τα επίπεδα. Η κατάκτησή της από
την κοινωνία και τον απλό άνθρωπο προϋποθέτει αποστα-
σιοποίηση από παρορμητικές ανορθολογικές τάσεις, που
εδράζονται σε συναισθηματικές υπερβολές.

Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν ορθολογικές συμπερι-
φορές. Π.χ. η συνετή διαχείριση και εξοικονόμηση είναι ανα-
γκαίες για την αποφυγή σπατάλης οικογενειακού εισοδήματος
ή δημόσιων φυσικών πόρων, όπως το νερό ή η ενέργεια.
Ωστόσο, η εικόνα της νεοελληνικής πραγματικότητας αποκα-
λύπτει συχνά μη λογικές διαστάσεις που δεν συναντώνται σε
καμία πολιτιστική εκδοχή της Δύσης, από τη Σκανδιναβία
μέχρι τον μεσογειακό Νότο. Χαρακτηριστική είναι η περιφρονητική
στάση έναντι νόμων, κανόνων, προγραμμάτων και καταγραφών,
η υπέρμετρη επιείκεια έναντι της αυθαιρεσίας, η απαξίωση του
δημόσιου συμφέροντος έναντι συγγενικών, τοπικών ή συντε-
χνιακών δεσμών. Παραλογισμός εκδηλώνεται καθημερινά, με
φαινόμενα όπως η αδιέξοδη πλην όμως δημοφιλέστατη θέση
για το Μακεδονικό, η τηλεοπτική υστερία αντί ενημέρωσης για
τις μεγάλες πυρκαγιές, ο διασυρμός των «ανιστόρητων» από
τον κάθε αναρμόδιο ιστοριόπληκτο, η επιλογή αρχηγού κόμματος
βάσει συνθημάτων αντί προγραμμάτων. Η χώρα εξακολουθεί να
θυμίζει «ένα απέραντο φρενοκομείο», κατά τη ρήση του Κ. Κα-
ραμανλή της Μεταπολίτευσης.

Οι χώρες που βρίσκονται στο μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης
οφείλουν κάποτε να προχωρούν σε έντιμες επιλογές, με επί-
γνωση του τί χάνουν ή κερδίζουν. Για παράδειγμα, οι Βαλτικές
χώρες και η Φινλανδία, με παράδοση μακρόχρονης ανατολικής
επιρροής και καταπίεσης, έκριναν απαραίτητο να διαλέξουν

μεταξύ δύο πολιτισμών και επέλεξαν τον δυτικό. Ο Ορχάν
Παμούκ παραδέχεται ότι η πρόοδος μπορεί να απαιτεί την
απάρνηση ενός μέρους της εθνικής ταυτότητας. Στην Ελλάδα,
πολύχρονο μέλος της Ε.Ε., η θέση του Κ. Καραμανλή «ανήκομεν
εις την Δύσιν» έχει αποκρουστεί συστηματικά, ενώ σήμερα
καλλιεργείται μια προσέγγιση των άκρων γύρω από αντιδυτικά
ιδεολογήματα.

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

Του
Κίμωνα Χατζημπίρου

Καθηγητού ΕΜΠ

Μήπως  τελικά είχε δίκιο ο Χάντιγκτον; 
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Στην πραγματικότητα, όμως, η Επανάσταση είχε ξεκινήσει
ένα μήνα νωρίτερα, στο Ιάσιο της Μολδαβίας, με τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη.

Στα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, που ακολούθησαν την
άλωση της Πόλης, οι Έλληνες πίστευαν ακράδαντα ότι είναι
οι συνεχιστές όχι μόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά
και της αρχαίας Ελλάδας κι έτσι απέκτησαν συνείδηση της
ιστορικής τους συνέχειας. Επιπλέον, ο λαός μας κατόρθωσε
να μην αφομοιωθεί, αλλά να διατηρήσει την εθνική του ταυ-
τότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη γλώσσα του και
τη θρησκεία του. Σ’ αυτό συνέβαλλαν πολλοί: η Εκκλησία,
που υπήρξε «η κιβωτός του Έθνους», ο ρασοφόρος δάσκαλος,
ο Κοσμάς ο Αιτωλός και οι δάσκαλοι του Γένους, οι οποίοι με
τα κείμενά τους βοήθησαν στην πνευματική αφύπνιση του
Γένους.  Ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Ευγένιος
Βούλγαρης, ο Άνθιμος Γαζής και άλλοι Έλληνες διαφωτιστές
βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να ριζώσει και να βλαστήσει ο
σπόρος της λευτεριάς.

Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας αυτός έχει την ουσία και τις
διαστάσεις ενός Θαύματος: «Γιατί στο θαύμα κι όχι στη λογική,
χρωστάει την ανάστασή του το Γένος», έγραψε ο στρατηγός
Μακρυγιάννης. Διότι η λογική έλεγε ότι οποιαδήποτε προ-
σπάθεια εξέγερσης απέναντι στην Οθωμανική αυτοκρατορία
ήταν, εκ των προτέρων, καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως
είχε γίνει και στο παρελθόν με τα διάφορα προεπαναστατικά
κινήματα. Ο Κολοκοτρώνης, αυτή η ηγετική μορφή του αγώνα,
γράφει στα απομνημονεύματά του: «Ο κόσμος μάς έλεγε
τρελούς. Ημείς, αν δεν είμεθα τρελοί δεν εκάναμε την Επα-
νάσταση, διότι ηθέλαμε συλλογισθεί δια πολεμοφόδια, κα-
βαλαρία και πυροβολικό». Επιπλέον, η Ευρώπη, οι Μεγάλες
Δυνάμεις της Ιερής Συμμαχίας ήταν εχθρικές απέναντι στην
Επανάσταση.

Κι όμως, η μεθοδική προετοιμασία από τη Φιλική Εταιρεία,
οι Κλέφτες και οι Αρματολοί, η θέληση και η αγωνιστικότητα
του λαού έφεραν το ποθούμενο.

«Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση», γράφει
ο Κολοκοτρώνης στα Απομνημονεύματά του, «δεν εσυλλογι-
σθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχουμε άρματα
ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις…
αλλά ως μία βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της
Ελευθερίας μας και όλοι και ο κλήρος καιοι προεστοί και οι
καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι καιοιέμποροι,μικροί καιμε-
γάλοι,όλοιεσυμφωνήσαμε εις αυτόν το σκοπό και εκάναμε
την επανάσταση».

Από την Ήπειρο ως το Μοριά και από τη Ρούμελη ως τη
Μακεδονία και τα νησιά, ξέσπασε η φλόγα της επανάστασης.
Ήταν το ξέσπασμα ενός βασανισμένου και ταπεινωμένου λαού.
Ο ραγιάς αρματώνεται, γίνεται ασυμβίβαστος αγωνιστής και επα-

ναστατεί απέναντι σε έναν εχθρό που είχε τα πάντα: στρατό,
στόλο, χρήματα και τη νομιμότητα του κυρίαρχου. Η επανάσταση
στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στα νησιά του
Αιγαίου πνίγηκε στο αίμα. Μόνο στην Πελοπόννησο και στη
Στερεά Ελλάδα, ο αγώνας πέτυχε και ευδοκίμησε.

Ονόματα όπως: Κολοκοτρώνης, Διάκος, Παπαφλέσας, Κα-
ραϊσκάκης, Υψηλάντης, Μπουμπουλίνα, Κανάρης, οι Μακεδόνες
Καρατάσος, Κασομούλης, Παππάς, αλλά και ο Βλατσιώτης,
Γιάννης Φαρμάκης, έχουν μείνει στην Ιστορία ως παραδείγματα
ηρωισμού και αυτοθυσίας. Είναι μορφές που πήραν μυθικές
διαστάσεις στη συνείδηση του λαού μας. Τοπωνύμια όπως:
Δραγατσάνι, Βαλτέτσι, Δερβενάκια, Μανιάκι, Αλαμάνα, Αραπίτσα,
περιβάλλονται με το στεφάνι της δόξας, της ηρωικής αντί-
στασης και της θυσίας. Η άλωση της Τριπολιτσάς, η σφαγή
της Χίου, η καταστροφή των Ψαρών, η έξοδος του Μεσολογγίου
αποτελούν κορυφαίες στιγμές του αγώνα, αποτελούν ολο-
καυτώματα ψυχών και σωμάτων, που συγκίνησαν όλο τον
κόσμο και δημιούργησαν ισχυρό ρεύμα Φιλελληνισμού στην
Ευρώπη..

Όμως, ανάλογα με το αίμα που χύθηκε, το πρώτο ανεξάρτητο
ελληνικό κράτος περιορίστηκε στα στενά όρια της Πελοπον-
νήσου, της Στερεάς Ελλάδας και των Κυκλάδων. Καταλυτικός
παράγοντας για τη μη πραγματοποίηση όλων των εθνικών
στόχων ήταν οι εμφύλιες διαμάχες. Γιατί εκτός από τη φωτεινή
πλευρά της Επανάστασης, θα πρέπει να αναφέρουμε και τη
σκιώδη πλευρά της, που δεν ήταν άλλη από τη δολερή διχό-
νοια, ανάμεσα στους πολιτικούς και στρατιωτικούς, η οποία
δίχασε τον τόπο, έβλαψε την επανάσταση και έθεσε σε
κίνδυνο την επιτυχία της.

Η Επανάσταση του 1821, δεν ήταν ταξική, όπως η Γαλλική,
αλλά ήταν ένας καθολικός αγώνας και απέδειξε ότι η πίστη
στην ελευθερία, η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός
λαού, μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα.

Οι Έλληνες απέδειξαν για μια ακόμα φορά πως κανείς
λαός δεν μένει υπόδουλος όταν πάρει την υπέρτατη απόφαση
να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει. «Η μεγαλοσύνη των λαών
δε μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα με-
τριέται και το αίμα»

Τιμώντας,  την Επανάσταση του 1821, αναπόφευκτα γίνονται
παραλληλισμοί με την πρωτόγνωρη δυσμενή κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας .

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η άλωση της Πόλης, που
ήταν η απαρχή της  τουρκοκρατίας, δεν προήλθε μόνο από
τη στρατιωτική ισχύ των Οθωμανών.

Προήλθε από την κοινωνική αναρχία και αποσάρθρωση,
την κοινωνική διαφθορά και ανισότητα, την εξαθλίωση του
δημόσιου βίου, την ανάρρηση σε αξιώματα φαύλων και
ανάξιων ανθρώπων, τη διαφθορά των αξιωματούχων και τη
ηττοπάθεια των αρχόντων. Αλλά και ο στρατηγός Μακρυ-

γιάννης, αυτός ο αγνός αγωνιστής της επανάστασης, στα
Απομνημονεύματά του, στηλιτεύει δριμύτατα αντίστοιχες κα-
ταστάσεις που επικρατούσαν στις πρώτες δεκαετίες ύπαρξης
του Ελληνικού κράτους. Μήπως παρόμοια φαινόμενα δεν
παρατηρούνται και σήμερα;

Τότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρή Οθωμανική
αυτοκρατορία, ενώ σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διά-
φορα ισχυρά απρόσωπα οικονομικά κέντρα που με αναίδεια
διασύρουν την πατρίδα μας και προσπαθούν «να κάνουν
στάχτη έναν λαό που είναι η αιώνια φλόγα», όπως έγραψε ο
Κώστας Βάρναλης.

Βέβαια γι’ αυτήν την οδυνηρή κατάσταση ευθύνονται όλοι,
από την κορυφή μέχρι τη βάση της πολιτικής και κοινωνικής
πυραμίδας. Όλοι όσοι νομιμοποίησαν τη διαφθορά, εισήγαγαν
έναν αμοραλισμό ξένο προς τα ήθη της ελληνικής κοινωνίας
και κατάργησαν παραδοσιακές αξίες που χαρακτήριζαν τον
ελληνικό λαό. Αλλά και όλοι εμείς που προτάξαμε την ατομι-
κότητα και το προσωπικό συμφέρον έναντι της συλλογικότητας
και της κοινωνικής προσφοράς. Όλοι εμείς που ανεχτήκαμε
και επιτρέψαμε να κυριαρχήσει η φαυλότητα, η ανομία, η
αναξιοκρατία και η ατιμωρησία των σύγχρονων Αρδιαίων και
Ηρόστρατων.

Σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγμή που περνά η πατρίδα μας, θα
πρέπει να ανατρέξουμε και να αναβαπτιστούμε στις αξίες και
στα ιδανικά του ‘21, στο «εμείς» του Μακρυγιάννη, στον πα-
τριωτισμό και τη θυσία των αγωνιστών, να κρατήσουμε αυτά
που μας ενώνουν και να αναλογιστούμε «τι χάσαμε, τι
έχουμεκαι τι μας πρέπει».

Σήμερα οι νέοι  που είναι το μέλλον της πατρίδας μας,
αυτοί που μεταφέρουν όλα τα χαρακτηριστικά της ελληνικής
ψυχής, πρέπει να ακολουθήσουν τη συμβουλή του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη και του Αδαμάντιου Κοραή. Ο πρώτος, ο αγράμ-
ματος πρωταγωνιστής της Επανάστασης, στην ιστορική του
ομιλία στην Πνύκα προέτρεψε τους νέους να σκλαβωθούν
στα γράμματα τους και να δοθούν στις σπουδές τους. Ο δεύ-
τερος με την προστακτική του «δράξασθε παιδείας» καθιστά
σαφές ότι μόνο μέσα από την παιδεία θα γίνονται ελεύθεροι
οι άνθρωποι και όποιος είναι ελεύθερος συλλογάται καλά και
άρα ενεργεί σωστά. 

Σήμερα είναι περισσότερο επιτακτικό όσο ποτέ άλλοτε  να
πορευθούμε ως λαός  ενωμένοι με όραμα και στόχους στη
ζωή μας,  να αγωνιστούμε, με πίστη και αρετή, για την
πραγμάτωσή τους και να  εμπνευστούμε από τα ιδανικά του
‘21 και τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού και της Ορθο-
δοξίας, για να μπορέσει πάλι,  να ξαναλάμψει το ελληνικό
φως και να κερδίσουμε το σεβασμό που μας αξίζει.

Αντιπτέραρχος (Ι) εα Κων/νος Ιατρίδης
Επίτιμος  Δκτης  ΔΑΥ

Πρόεδρος  ΕΑΑΑ.
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Το “θαύμα” του 1821

ΗΑεροπορική Ακαδημία της Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) ιδρύθηκε το
1986 και είναι μετεξέλιξη της Εθνικής Αερολέσχης της

Ελλάδος. Σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι «Το Ανώτατο
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, προς διάδοση του Αεροπορικού
και αεραθλητικού πνεύματος».

Εάν προσπαθήσουμε ν’ αξιολογήσουμε το έργο της στα
30 χρόνια από την ίδρυσή της, πολύ δύσκολα θ’ “ανακαλύ-
ψουμε” δραστηριότητες που να συνάδουν με το ουσιαστικό
μέρος του καταστατικού της.

Εκείνο που θα διαπιστώσουμε, είναι μια άκρως επιτυχής
“στρατολόγηση” νέων μελών, κυρίως με βαρύγδουπους τίτ-
λους, τα περισσότερα των οποίων είναι άσχετα με το Αερο-
πορικό αντικείμενο και η συμμετοχή τους στα δρώμενα, είναι
μια και μοναδική: Η παρουσία τους στην τελετή ανακηρύξεώς
τους ως μέλους.

Απόδειξη των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση του 2014,
στην οποία παρουσιάστηκαν μόνο 30-40 μέλη, από τις μερικές
εκατοντάδες. Χαρακτηριστικό του αποπροσανατολισμού της
Ακαδημίας, δύο προτάσεις μελών που ακούστηκαν στη συ-
νέλευση: Χρηματοδότηση από την Ακαδημία, έκδοσης βιβλίου
για τους Αρβανίτες της Ελλάδος και μια δεύτερη, χρηματο-
δότηση βιβλίου με ποιήματα. Άλλο στοιχείο εκτροχιασμού, η
εφημερίδα της Ακαδημίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ». Στην τελευταία
8σεέλιδη, τα θέματα που αναπτύσσονται:

- Ρητορική: Η τέχνη του λόγου.
- Ποίημα: Ο λόγος ο Ελληνικός φως της Οικουμένης.
- Η Πριγκίπισσα Ρωξάνη. Η πρώτη επίσημη σύζυγος του

Μεγάλου Αλεξάνδρου.
- Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης της Ελλά-

δος.
- Ζωγραφίζοντας την ποίηση.
- Επιστολή μέλους για Κυπριακό, Σκοπιανό, Βόρεια Ήπειρο,

Ελληνοτουρκικές σχέσεις.

- Επιστολή μέλους για διδάγματα από την Ιστορία.
- Το Ελαιόλαδο ως διατροφικό μέσο στην αρχαιότητα.
Το μόνο θέμα αεροπορικού ενδιαφέροντος:
“Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η σχέση τους με τις διαμορ-

φούμενες αεροπορικές επιχειρησιακές ανάγκες της εποχής,
στο γεωπολιτικό περιβάλλον της χώρας και την οικονομική
κρίση”.

Λυπούμαι που θα το αναφέρω, αλλά όπως λειτουργεί σή-
μερα η Α.ΑΚ.Ε., φαίνεται σαν να είναι ...παράρτημα της
Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών.

Πολλά πρέπει ν’ αλλάξουν και πρώτα η ανανέωση του
Δ.Σ., στο οποίο ο Μ.Ο. ηλικίας είναι άνω των 70 ετών.
Συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι του Δ.Σ., αλλά
πρέπει να σας ενημερώσω ότι μεγαλώσαμε...

Το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να προγραμματίσει και υλοποιήσει,
δραστηριότητες που θ’ αναβαθμίσουν την Α.ΑΚ.Ε. και θα
είναι σύμφωνες με τον κύριο σκοπό υπάρξεώς της, που είναι
“η διάδοση του αεροπορικού και αεραθλητικού πνεύματος”.

Ενδεικτικά, αναφέρω αντικείμενα αεροπορικού ενδιαφέ-
ροντος, τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν/συζητηθούν/δη-
μοσιευτούν σε ημερίδες, συζητήσεις “στρογγυλής τραπέζης”,
σεμινάρια, διαλέξεις και μάλιστα εάν εμπλακεί ουσιαστικά η
Σχολή Ικάρων.

Πολεμική Αεροπορία
- Το μέλλον των αερομαχιών
- Είναι δυνατή η καταστροφή της πυρηνικής υποδομής του
Ιράν;
- Θα είναι του F-35 το τελευταίο μαχητικό με εκτινασσόμενο
κάθισμα;
- Νέα όπλα
- Πώς αλλάζουν το concept των αεροπορικών βομβαρδισμών
τα DRONES

Πολιτική / Γενική Αεροπορία
- Νέα αεροσκάφη, π.χ. AIRBUS 380
- Nέοι κινητήρες
- Πόσα αεροσκάφη χωράει ο ουρανός με ασφάλεια;
- Υπεραυτοματισμός των αεροσκαφών και ασφάλεια πτήσεων
- Αερολέσχες
- Αεροτουρισμός στην Ελλάδα

Διάστημα
- Κορεσμός διαστήματος από δορυφόρους
- “Σκουπιδότοπος” το διάστημα;
- Αναχαίτιση μετεωριτών που μας απειλούν
- Τουρισμός στο διάστημα

Και κλείνω με τη ρήση του Ισοκράτη:
“Οι τέχνες κι όλα τ’ άλλα προοδεύουν, όχι από εκείνους

που είναι προσκολλημένοι στα κατεστημένα αλλά από
εκείνους που διορθώνουν και τολμούν να κινούν κάτι από τα
κακώς κείμενα”.

Του
Γιάννη Ιωαννίδη

Τακτικού μέλους Α.ΑΚ.Ε. και Δωρητού

Προτάσεις - Απόψεις για την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος
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Πρόκειται για ένα άρθρο του ακαδημαϊκού Μπεκίρ

Τσινάρ, το οποίο σκιαγραφεί με εξαιρετικό τρόπο

την κατάσταση στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν

αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν στην πε-

ριοχή.

Τα γεγονότα στο Τζίζρε
και η πορεία των πραγμάτων

Του BEKIR ÇINAR*, Εφημερίδα Ζαμάν

Η διαδικασία που εγκαινίασε η κυβέρνηση του
ΑΚΡ το 2009 ονομάστηκε «Άνοιγμα προς τους Κούρ-
δους», στη συνέχεια πήρε την ονομασία «Δημοκρατικό

Άνοιγμα» και τώρα «Περίοδος Επίλυσης». Πρόκειται
για διαδικασία που σχετίζεται με την επίλυση του
πιο σοβαρού προβλήματος που απασχολεί την Τουρ-
κία, του Κουρδικού, και βρίσκεται σε εξέλιξη. Το διά-
στημα που πέρασε από την πρώτη απόπειρα μέχρι
σήμερα, σύμφωνα με κάποιους έχει διανυθεί «μεγάλη
απόσταση», ενώ κατ’ άλλους δεν έχει γίνει στην ουσία
ούτε βήμα μπροστά.

Η τρομοκρατία που εμφανίστηκε τον 20ό αιώνα, όχι
μόνο δεν εξαλείφθηκε, αλλά μετατράπηκε σε ένα πρόβλημα
που θα συνεχίσει να υπάρχει ες αεί στο μέλλον. Τη
δεκαετία του ’70 η τρομοκρατία ήλθε στο προσκήνιο  με
τη μορφή σύγκρουσης μεταξύ «δεξιών και αριστερών», τη
δεκαετία του ’80 και του ’90 με τη μορφή σύγκρουσης
μεταξύ «εθνικιστών και Κούρδων» και τώρα, τον 21ο αιώνα,
έρχεται στο προσκήνιο η τρομοκρατία υπό μορφή σύγ-
κρουσης μεταξύ «ισλαμιστών» και μασκοφόρων Κούρδων.
Πιθανόν δε να δούμε την τρομοκρατία να εμφανίζεται και
με διάφορες άλλες μορφές στο εγγύς μέλλον. Υπό την
έννοια αυτή, είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να βρεθεί μια

μονοδιάστατη λύση στο πρόβλημα της τρομοκρατίας.
Η Τουρκία έβαλε από την αρχή ως στόχο την καταπολέ-

μηση της τρομοκρατίας στη βάση της αντιμετώπισης των
ένοπλων επιθέσεων του εθνικιστικού ΡΚΚ, και ποτέ δεν
έκανε μια θεώρηση για τη συνολική αντιμετώπιση του θέ-

ματος. 
Αυτό οφείλεται σε δυο λόγους. 
Ο ένας σχετίζεται με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια

του αντιτρομοκρατικού αγώνα δημιουργήθηκε ένας μη-
χανισμός που εξασφάλιζε τεράστια κέρδη από τον πόλεμο,
ο οποίος μηχανισμός δεν ήθελε να τελειώσει ποτέ αυτός
ο πόλεμος. Με βάση υπολογισμούς του 2012, τα χρήματα
που ξοδεύονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση.
Εκτός αυτού, η τρομοκρατία δεν εξυπηρέτησε ποτέ τα
συμφέροντα των Κούρδων. Γι’ αυτό και δεν είχε την υπο-
στήριξη της πλειοψηφίας των Κούρδων. Τη στιγμή αυτή
ούτε το ΡΚΚ ούτε οι πολιτικοί του εκπρόσωποι έχουν
επαρκή στήριξη από τον κουρδικό λαό. 

Ο άλλος λόγος είναι το γεγονός ότι τα ηγετικά στελέχη
του ΡΚΚ δεν μπήκαν ποτέ στο στόχαστρο του τουρκικού
κράτους. Με άλλα λόγια προστατεύθηκαν και υποστηρίχ-
θηκαν, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι ορισμένα στελέχη
εκπαιδεύτηκαν και υποστηρίζονται από τη ΜΙΤ. Εν κατακλείδι,
στην Τουρκία το «κράτος» δεν θέλησε ποτέ να λύσει το
πρόβλημα της τρομοκρατίας και ούτε θα το λύσει από
τούδε και στο εξής. Όσο για τις απόπειρες που έγιναν από
το 2009 μέχρι σήμερα, αυτές ήταν απλώς ελιγμοί, που

υποστήριζαν την πολιτική ατζέντα του ΑΚΡ.
Με τον νόμο  6360 που πέρασε η κυβέρνηση από τη

βουλή, δημιουργήθηκαν μητροπολιτικοί δήμοι σε 14 νομούς
και 27 επαρχίες. Στος τοπικές εκλογές που ακολούθησαν
το ΑΚΡ πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Παράλληλα, το

κουρδικό κόμμα BDP κέρδισε τους μητροπολιτικούς δήμους
στο Ντιγιαρμπακίρ, το Μαρντίν και το Βαν. Επειδή με βάση
τον προαναφερθέντα νόμο τα όρια των μητροπολιτικών
δήμων ταυτίστηκαν με τα όρια των οικείων νομών, οι αν-
τίστοιχοι δήμαρχοι, με αυξημένες πλέον αρμοδιότητες,

άρχισαν να ακυρώνουν στην πράξη τον νομάρχη και τους
επάρχους που διορίζονται από το κράτος. Εκτός από τους
παραπάνω μητροπολιτικούς δήμους, το BDP κέρδισε τους

δήμους των πρωτευουσών 8 νομών και 68 επαρχιών,

ενώ κέρδισε και άλλους 23 δήμους κωμοπόλεων. 
Μετά από αυτά τα αποτελέσματα άρχισε να συζητείται

το θέμα της «αυτονομίας» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ
της κυβέρνησης και του ΡΚΚ. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης
που επικρατεί στην περιοχή η δήλωση που έκανε ο Κούρδος
βουλευτής Sırrı Süreyya Önder: “Τώρα πια το θέμα δεν είναι
να μαζευτούν οι δήμαρχοι των Κουρδικών πόλεων και να ανα-

κηρύξουν την κουρδική «αυτονομία». Άλλωστε, δεν υπάρχει
πλέον τέτοιο θέμα. Η αυτονομία εγκαθίσταται στους

δήμους αυτούς στην πράξη». 
Μετά τις τοπικές εκλογές η κεντρική επιδίωξη της κυ-

βέρνησης ήταν οι εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας
το 2014 και πιο μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών
εκλογών του 2015. Αυτό που παζάρευε η κυβέρνηση και
στις δυο εκλογές με το ΡΚΚ, δεν ήταν η «διατήρηση της

ειρήνης» αλλά το να μην διεξάγει επιχειρήσεις το ΡΚΚ
εναντίον του κράτους. Με βάση το νέο σχέδιο, στις δια-
πραγματεύσεις θα έβγαινε μπροστά αντί του ΡΚΚ η Ένωση
Κουρδικών Κοινοτήτων (KCK), που είναι μια υπέρτερη και
ευρύτερη οργάνωση, ενώ η κυβέρνηση δεν θα διεξήγαγε
πλέον κρυφά τις διαπραγματεύσεις, όπως στο Όσλο,
αλλά ανοικτά, μέσω των βουλευτών του Δημοκρατικού
Κόμματος των Λαών (HDP) και η ΜΙΤ απευθείας με τον
Οτζαλάν.

Το KCK μπορεί να κηρύξει
την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν;

Προσπαθώντας να κρύψουν αυτά τα τετελεσμένα αλλά
και τις κάθε είδους αποτυχίες τους από το λαό, ανακάλυψαν
την λεγόμενη «παράλληλη δομή»*, ενώ οι ίδιοι με τις
ενέργειές τους, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τα
πολιτικά τους συμφέροντα, προετοίμασαν στην ουσία και
άνοιξαν το δρόμο για τα γεγονότα της 6-7 Οκτωβρίου**.
Αυτά τα γεγονότα απέδειξαν ότι το KCK (HDP, PKK), αν το

θελήσει, έχει τη δυνατότητα να πυρπολήσει όλες τις

πόλεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το γεγονός
δε ότι η κυβέρνηση και οι δυνάμεις ασφαλείας έμειναν
σιωπηλοί σε αυτά τα γεγονότα, ενισχύει τις υποψίες που
υπάρχουν για συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και KCK.

Όσον αφορά στα γεγονότα στο Τζίζρε***… Η δήλωση
του πρωθυπουργού Νταβούτογλου ότι «από κάποιους
γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι επικρατεί
χάος στο Τζίζρε», μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την
ακόμα μεγαλύτερη εδραίωση του KCK στην περιοχή. Γι’
αυτό δεν θα πρέπει να δούμε τα γεγονότα στο Τζίζρε ως
την αρχή αλλά ως μια προσπάθεια της συνέχισης του
ελέγχου της περιοχής από το KCK. Σε περίπτωση που το

KCK πετύχει εκεί αυτό που θέλει, και κατά τα φαινόμενα

θα το πετύχει, τότε το KCK θα έχει πετύχει και θα
έχει εφαρμόσει στην πράξη καθεστώς αυτονομίας

και στους άλλους νομούς και επαρχίες που έχει υπό

τον έλεγχό του μέσω των δήμων. 
Τώρα αν αυτό ονομάζεται διαμελισμός ή διάλυση

της Τουρκίας, είναι ένα ζήτημα που θα το συζητή-
σουμε μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2015. Πάν-
τως, όλα αυτά είναι δείγματα ότι το KCK είναι στην

πράξη ο ιδιοκτήτης και ο κυρίαρχος αυτής της πε-
ριοχής.

Η περίοδος που άρχισε με το «Άνοιγμα προς τους
Κούρδους» το 2009, από πλευράς καταπολέμησης
της τρομοκρατίας δεν είναι μια περίοδος ειρήνευσης.
Ίσα-ίσα είναι μια περίοδος στην οποία μπορούν να
γίνουν τα πάντα, ακόμα και ο διαμελισμός της χώρας,
στην οποία φθάσαμε μόνο και μόνο επειδή το ΑΚΡ

ήθελε να περάσει τη δική του πολιτική ατζέντα.
Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτά που είναι σε

εξέλιξη δεν είναι ούτε περίοδος ειρήνευσης ούτε δια-
πραγματεύσεις για την επίλυση του Κουρδικού. Ζούμε και

παρακολουθούμε ζωντανά τη διαδικασία διαμελισμού της
Τουρκίας. Και αυτό γίνεται από το KCK με την υποστήριξη
του AKP. Και το λέμε αυτό γιατί η Τουρκία είναι πλέον αν-

τιμέτωπη με μια πολιτικοστρατιωτική δομή η οποία αυξάνει
συνεχώς τις ένοπλες δυνάμεις της και διοικεί στην ουσία

ένδεκα νομούς. 
Η απομάκρυνση από την υπηρεσία έμπειρων αξιωματικών

της Αστυνομίας, με την κατηγορία της συμμετοχής στην
«παράλληλη δομή», έχει ως στόχο να αποδυναμωθεί και
να στερηθεί το κράτος από έμπειρα στελέχη που θα αγω-
νιστούν για την ενότητα της χώρας, όταν θα ξεσπάσει στο
μέλλον ο εμφύλιος πόλεμος, κάτι που είναι αναπόφευκτο.
Η δε κυβέρνηση, που κάθε στιγμή προσπαθεί να αποδείξει
την νομιμοποίησή της υπογραμμίζοντας ότι προήλθε από
τις εκλογές και αποτελεί έκφραση του λαού, στο τέλος,
όταν οδηγηθούμε στον διαμελισμό, θα μας πει ότι και
αυτό είναι αποτέλεσμα της βούλησης του λαού.

*Doç. Dr., Epoka Üniversitesi

*Ο όρος “παράλληλη κρατική δομή” χρησιμοποιήθηκε από την
κυβέρνηση του ΑΚΡ, για να στοχοποιηθούν οι οργανώσεις του
ιμάμη Γκιουλέν στην τουρκική επικράτεια, οι οποίες με σειρά
επιχειρήσεων το τελευταίο δίμηνο είτε ξηλώθηκαν είτε απο-
διοργανώθηκαν.
**Το διήμερο της εξέγερσης των Κούρδων (6-7 Οκτωβρίου
2014), ήταν ένα μήνυμα αλλά και μια γενική πρόβα του ΡΚΚ για
την ημέρα που θα κηρύξουν την ανεξαρτησία τους. Το διήμερο
αυτό εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι ξεχύθηκαν στους δρόμους
σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις στο τουρκοκρατούμενο
Κουρδιστάν αλλά και σε μεγαλουπόλεις της Τουρκίας, πυρπο-
λώντας περισσότερα από δυόμισι χιλιάδες δημόσια κτίρια και
αγάλματα του Κεμάλ!
***Τα γεγονότα του Τζίζρε είναι συγκρούσεις που ξέσπασαν τα
Χριστούγεννα μεταξύ στελεχών του ΡΚΚ και της ισλαμιστικής
παρακρατικής-παραστρατιωτικής οργάνωσης-κόμματος Hüda-
Par, που αποτελεί συνέχεια της ένοπλης οργάνωσης Χιζμπουλάχ,
που ιδρύθηκε τη δεκαετία του ‘90 από την τουρκική στρατοχω-
ροφυλακή, με σκοπό να εξοντώσει στελέχη και συμπαθούντες
του ΡΚΚ. Στις συγκρούσεις που έγιναν στο Τζίζρε, τα σκαπτικά
του δήμου Τζίζρε, που ελέγχεται από το BDP, έσκαψαν τάφρους
γύρω από τα σπίτια των οπαδών του Hüda-Par, τους οποίους
το ΡΚΚ θεωρεί υποστηρικτές του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους,
και στη συνέχεια ένοπλα τμήματα Κούρδων επιτέθηκαν εναντίον
των σπιτιών των οπαδών του Hüda-Par. Η αστυνομία δεν
μπόρεσε να προσεγγίσει, γιατί τα οχήματα και οι αύρες δεν
μπορούσαν να περάσουν τις τάφρους. Στις επιθέσεις πυρπολή-
θηκαν ορισμένα σπίτια ισλαμιστών, ενώ έχασαν τη ζωή τους
ένας οπαδός του Hüda-Par και ένας Κούρδος του ΡΚΚ.

Πού πηγαίνει το Κουρδικό

με την πολιτική της κυβέρνησης του ΑΚΡ;
Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια:

Σάββας Καλεντερίδης

Κύριοι της Πολιτικής Εξουσίας.

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

Οι μάχες κερδίζονται με τα ΟΧΙ! Την ΤΡΟΙΚΑ δεν την έφερε ο Λαός! ΕΣΕΙΣ ΤΗ ΦΕΡΑΤΕ!!
Εκ της ΕΑΑΑ
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Στις 19 Φεβρουαρίου εορτάζεται η επέτειος
της Επαναστάσεως του Ολύμπου, η οποία με κέντρο

το Λιτόχωρο, υπήρξε η αντίδραση των Ελλήνων της
Μακεδονίας στηΣυνθήκη του Αγίου Στεφάνου και τη
δημιουργία της «Μεγάλης Βουλγαρίας», που έθετε σε
κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Κατά την Ρωσο-Τουρκική σύγκρουση που ξεκίνησε
το θέρος του 1877, ο ρωσικός στρατός έφθασε τον
Δεκέμβριο του ίδιου έτους στα πρόθυρα της Κωνσταν-
τινουπόλεως και υπαγόρευσε τις θελήσεις του στον
Σουλτάνο, με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Με αυ-
τήν δημιουργείτο η Μεγάλη Βουλγαρία, εις βάρος της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όμως στην πράξη πάνω
σε πληθυσμούς και σε εδάφη ελληνικά, μέχρι τον
Αλιάκμονα ποταμό και τον Όλυμπο, περίπου σε ολόκληρη
τη Μακεδονία, αλλά και Θράκη, εκτός της περιοχής
Αλεξανδρουπόλεως.

Δημιουργός της Συνθήκης αυτής υπήρξε ο από το
1862 Πρεσβευτής της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη,
Στρατηγός Κόμης Ιγνάτιεφ – ουσιαστικός επικεφαλής
της Πανσλαβιστικής Κίνησης στην Βαλκανική. Υπογρά-
φοντας τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ο Ιγνάτιεφ
είπε στους Βουλγάρους: «Τώρα οι Έλληνες ας πάνε
κολυμπώντας στην Κωνσταντινούπολη.»

Ο Ιγνάτιεφ είναι εκείνος που το 1866, όταν εξερράγη
η Κρητική Επανάσταση, προκειμένου να επιτύχει την
εύνοια των Τούρκων υπέρ των Βουλγάρων, παρότρυνε
τους τελευταίους να προσφερθούν να πολεμήσουν
κατά των Ελλήνων στην Κρήτη. Είναι ο ίδιος που, συ-
νέταξε το αυτοκρατορικό φιρμάνι με το οποίο ιδρύθηκε
η ανεξάρτητη Βουλγαρική Εξαρχία που αποκόπηκε από
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γεγονός που δημιούργησε
τόσα προβλήματα για τον Ελληνισμό στο μέλλον.

Στο Λιτόχωρο, στις 19 Φεβρουαρίου, υψώθηκε η
σημαία της Επανάστασης, και σχηματίστηκεΠροσωρινή
Κυβέρνηση, την ίδια ημέρα της υπογραφής της Συνθήκης
του Αγίου Στεφάνου, με επικεφαλής τον
Λιτοχωρίτη Ευάγγελο Κοροβάγκοκαι τον Επίσκοπο
Κίτρους Νικόλαο Λούση. Η απόφαση συνυπογράφηκε
από 40 αντιπροσώπους από χωριά της Πιερίας, του
Καταφυγίου Ολύμπου, του Βελβενδού Κοζάνης και το
Λιβάδι Ολύμπου. Την επομένη κηρύχθηκε η Επα-
νάσταση στον Κολινδρό, από τον Επίσκοπο Νικόλαο
Λούση, όπου με αρχηγό τον οπλαρχηγό Βαγγέλη
Χοστέβα και 300 άνδρες, έγινε με επιτυχία η
επίθεση κατά της τουρκικής φρουράς.

Παρά τα προβλήματα ανεφοδιασμού και την
ύπαρξη ισχυρών τουρκικών δυνάμεων στην ευ-
ρύτερη περιοχή, η εκστρατεία ξεκίνησε με επικε-
φαλής τονΛοχαγό Κοσμά Δουμπιώτη, ο οποίος
είχε αποβιβασθεί στην Πλάκα Λιτοχώρου με πάνω
από 500 άνδρες, Στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου
μεταφέρθηκαν πολεμοφόδια και συγκεντρώθηκαν
2.500 άνδρες από τις γύρω περιοχές.

Η επανάσταση στον Όλυμπο και την Πιερία
κατεπνίγη στο αίμα από μεγάλες τουρκικές δυνάμεις.
Το Λιτόχωρο και ο Κολινδρός πυρπολήθηκαν, στο
μοναστήρι των Αγίων Πάντων έγινε ολοκαύτωμα.
Από τον Όλυμπο και τα Πιέρια μέχρι τη Θεσσαλία
και τη Δυτική Μακεδονία, σε ολόκληρη τη Μακε-
δονία, ο Ελληνισμός έγραψε νέες σελίδες αγώνων.
Αν και η βοήθεια από την ελεύθερη Ελλάδα ήταν
μικρή και σπασμωδική, η θυσία τους δεν υπήρξε
μάταιη.

Η σημασία της Επαναστάσεως του Ολύμπου για
την αποτροπή των σχεδίων της Ρωσίας εις βάρος
του Ελληνισμού υπήρξε μεγάλη. Πράγματι η Συν-
θήκη του Αγίου Στεφάνου καταργήθηκε τρεις μήνες
αργότερα, πριν προλάβει να υλοποιηθεί, με τη

Συνθήκη του Βερολίνου, με πρωτοβουλία των άλλων
μεγάλων δυνάμεων, ιδίως της Αγγλίας, η οποία με με-
γάλη δυσφορία έβλεπε την κάθοδο της Ρωσίας, διά
της Βουλγαρίας, στο Αιγαίο. Βεβαίως, όπως πάντοτε
συμβαίνει στο διεθνές σύστημα, οι σχέσεις των κρατών,
ιδίως των μεγάλων δυνάμεων, βασίζονται σε συμφέ-
ροντα και όχι σε συμπάθειες. Πράγματι η Αγγλία, λίγες
ημέρες προ του Συνεδρίου του Βερολίνου,συνήψε
μυστική συμφωνία με την Τουρκία, με την οποία
αναλάμβανε να υποστηρίξει τις τουρκικές απόψεις με
αντάλλαγμα τη νήσο Κύπρο, η οποία έκτοτε κατέστη
βρετανική κτήση.

Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου αποτέλεσε την σα-
φέστερη εκδήλωση τωνΠανσλαβιστικών τάσεων της
Ρωσίας, καταδικάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων
σε εκβουλγαρισμό ο οποίος αποφεύχθηκε με αγώνες
και θυσίες. Τα αποτελέσματα, κατά τις επόμενες δε-
καετίες, συμπεριλαμβανομένου του Μακεδονικού Αγώνα,
είναι γνωστά. Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δημιούρ-
γησε επίσης την μεγάλη ιδέα των Βουλγάρων, στην
εκπλήρωση της οποίας έτεινε έκτοτε η βουλγαρική
πολιτική, θεωρώντας ότι από την συνθήκη εκείνη απέ-
κτησε απαράγραπτα δικαιώματα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ρωσία δημιούργησε την
«Μεγάλη Βουλγαρία», εις βάρος της Ελλάδας, όταν οι
Βούλγαροι ουδόλως τους συμπαραστάθηκαν, σε αντί-
θεση προς τους Έλληνες που πάντοτε ήταν συμπαρα-
στάτες της Ρωσίας σε όλους τους πολέμους τους
κατά των Τούρκων. Η ρωσική πολιτική είχε ήδη από
ετών «επιλέξει» τους Βουλγάρους ως καταλληλότερους
για την επίτευξη των στόχων της στην Βαλκανική, εκτι-
μήσασα ότι οι λοιποί ομόδοξοι – Έλληνες και Σέρβοι –
με ισχυρά εθνική υπόσταση και φιλελεύθερο πνέυμα
δεν αποτελούσαν έδαφος κατάλληλο για τις επιδιώξεις
της.

Η Επανάσταση του Ολύμπου (1878) και

η ακύρωση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου
Του

Δρ. Ιωάννη Παρίση
Υπτγου ε.α. Δρ Πολιτικής

Επιστήμης/Διεθνών Σχέσεων

Οι συνομολογήσαντες τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου,
από αριστερά: Σαντουλάχ πασάς, Σαφβέτ Πασάς, Νικολάι

 Ιγνάτιεφ που υπογράφει και ο βοηθός διπλωμάτης Νεντίλοφ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 1878: Επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος,
ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης

Ε. Κοροβάγγος, ο Λοχαγός Δουμπιώτης και άλλοι.

Ο χάρτης των Βαλκανίων σύμφωνα με τη Συνθήκη
του Αγίου Στεφάνου

Ο χάρτης των Βαλκανίων σύμφωνα με τη Συνθήκη
του Βερολίνου

χρόνια

ΕΑΑΑ



Ημαρτυρική κοινότητα Δομένικο (με το Προεδρικό Διά-
ταγμα 399/1998 το χωριό Δομένικο ανακηρύχτηκε

Μαρτυρική κοινότητα), βρίσκεται στο βόρειο διαμέρισμα
του Ν. Λαρίσης, σε υψόμετρο 280 μετρ. Διοικητικά σήμερα
ανήκει στο Δήμο Ελασσόνας.

Στη θέση που βρίσκεται σήμερα το χωριό Δομένικο,
υπήρχε στην αρχαιότητα η Περραιβική πόλη Χυρετίαι. Το
σημερινό όνομα το απέκτησε κατά τον 10ο αιώνα μ.Χ.
σύμφωνα με γραφόμενα της Βυζαντινής πριγκίπισσας και
ιστορικού Άννας Κομνηνής (1083-1153;), η οποία επισκέ-
φτηκε τα μέρη αυτά σε νεαρή ηλικία. Από προφορικές
παραδόσεις, χωρίς αυτές να έχουν διαπιστωθεί, επιβεβαιωθεί
και καταγραφεί, το όνομα το πήρε από τον τελευταίο
βασιλιά των Χυρετιών Δημόνικο, που στο διάβα των
αιώνων παραφράστηκε και μεταλλάχτηκε σε Δομένικο.
Το χωριό είναι κτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες
του πανέμορφου περιπατητικού πευκόφυτου βουνού
«Προφήτης Ηλίας», αγναντεύοντας τον κάμπο του Τιταρή-
σιου* ποταμού, τον οποίο αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα
(ραψωδία Β 751).

Εκείνο που χαρακτηρίζει την κοινότητα και είναι όντως
εντυπωσιακό, είναι η ύπαρξη εντός του οικισμού, αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή 12 Βυζαντινών και νεώτερων
εκκλησιών, γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη Μητρο-
πολιτικής έδρας επί Τουρκοκρατίας.

Από ανασκαφές που έχουν γίνει πλησίον του χωριού,
ευρέθησαν αγαλματίδια και αγγεία τα οποία χρονολογούνται
από το 6.800 π.Χ., αποδεικνύοντας την συνεχή ύπαρξη
ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλες τις εποχές (Μυκηναϊκή,
Γεωμετρική, αρχαϊκή, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή,
Οθωμανική), απελευθερώθηκε δε από τους Τούρκους
στις 6/10/1912.

Η πιο άτυχη χρονιά για το πανέμορφο και γαλήνιο αυτό
χωριό και σταθμός στη νεότερη ιστορία του, θα είναι το
ξημέρωμα της Δευτέρας 16/2/1943. Το πρωϊνό της απο-
φράδας εκείνης ημέρας, μία άστοχη, επιπόλαια και χωρίς
σχεδιασμό ενέργεια μιας μικρής ομάδας 3-4 ανταρτών
του ΕΛΑΣ, να στήσουν ενέδρα σε Ιταλική φάλαγγα λίγο
έξω από το χωριό στον μικρό λοφίσκο «Μαυρίτσα», σκο-
τώνοντας έναν Ιταλό ανθυπολοχαγό και τραυματίζοντας
άλλον έναν στρατιώτη, αλλά και η μοιραία ενέργειά τους
μετά την ολιγόλεπτη συμπλοκή υποχωρώντας να κινηθούν
προς το χωριό, αντί προς τα βουνά, θα φέρει την κατα-

στροφή για τους φιλήσυ-
χους κατοίκους του. Τα Ιτα-
λικά στρατεύματα κατοχής
θα θεωρήσουν υπεύθυ-
νους για τον φόνο του Ιτα-
λού, τους κατοίκους του

Δομενίκου και την ίδια ημέρα θα κατα-
στρέψουν συθέμελα και θα κάψουν όλα τα σπίτια του
χωριού (180 στο σύνολο, κατ’ άλλους 200). Η δε εντολή
του Ιταλού Διοικητή της Μεραρχίας PINORELO που έδρευε
στη Λάρισα, Αντιστράτηγου BENELLI ήταν: «Να μην απομείνει
στο χωριό πέτρα επί πέτρας, να εκτελεστούν ακόμα και
τα πίκολα» (τα μικρά παιδιά). Ήταν βλέπετε το πιο εύκολο
και ...αντρίκιο, από το να κυνηγήσουν και να εμπλακούν
σε μάχη με τους οργανωμένους ένοπλους αντάρτες της
περιοχής.

Έτσι, το ηλιοβασίλεμα εκείνης της «μαύρης» μέρας, θα
αφήνει πίσω του το Δομένικο να καίγεται, η δε χειμωνιάτικη
νύχτα του Φλεβάρη που έπεφτε ξάστερη και με πανσέληνο
να δημιουργεί ένα εφιαλτικό σκηνικό από τα μουγκρητά
των ζώων (πρόβατα, γίδια, αγελάδες, άλογα) που καίγονταν
ζωντανά μέσα στα παχνιά τους, τα αλυχτίσματα των σκύ-
λων, τις εκρήξεις των βαρελιών με τα τσίπουρα τα οποία
από μόνα τους ήταν εμπρηστικές βόμβες (οι κάτοικοι του
Δομενίκου εκείνη την εποχή διατηρούσαν τουλάχιστον
1000 στρέμματα με αμπέλια), τα ανατριχιαστικά τριξίματα
από τις στέγες που κατέρρεαν μαζί με τα ντουβάρια, από
τις τεράστιες φλόγες των σπιτιών που τα κατέκαιγαν και
οι οποίες θα φωτίζουν όλον τον κάμπο του Τιραρήσιου
ποταμού, πέρα ως πέρα στα ριζά της οροσειράς Αντιχάσια.

Εβδομάδες αργότερα, η μυρωδιά από τα αποκαΐδια και τα
καμμένα ζώα, θα πλανάται ακόμα στην ατμόσφαιρα της
περιοχής.

Ειρωνική σύμπτωση: Δομένικο (Domeniko) στα ιταλικά
σημαίνει... Κυριακή.

Την ίδια ώρα που το ασημένιο ολόγεμο φεγγάρι θα ξε-
προβάλλει από την κορυφή του βουνού «Προφήτης Ηλίας»,
οι Ιταλοί δήμιοι θα εκτελούν στη θέση «Καυκάκι» που βρί-
σκεται πάνω στην παλιά δημόσια οδό Ελασσόνας - Λάρισας,
κοντά στο χωριό Δαμάσι, 151 φιλήσυχους κατοίκους του
Δομενίκου και 18 περαστικούς από τα γύρω χωριά, που
κακή τους μοίρα, έτυχε να περνάνε από εκεί.

Σήμερα, στην τοποθεσία της εκτέλεσης και του μαρτυρίου
στο λόφο «Καυκάκι», υπάρχει επιβλητικό μνημείο (λευκός
Σταυρός ύψους 12 μέτρων), για να θυμίζει την άδικη
θυσία των αθώων κατοίκων του Δομενίκου, αλλά και την
άγρια πλευρά της ανθρώπινης βαρβαρότητας και παρα-
λογισμού.

Υ.Γ. Γεννημένος (1951) ο ίδιος στο Δομένικο, μεγαλώ-
νοντας εκεί στη δεκαετία του ‘50, έβλεπα τις γυναίκες
του χωριού μου ντυμένες όλες με μαύρα ρούχα. Ώσπου
στα 1959 ή ‘60 δεν θυμάμαι ακριβώς, η μάνα μου με πήρε
μαζί της ένα Σάββατο στην Ελασσόνα όπου γινόταν κάθε
εβδομάδα τη μέρα αυτή, παζάρι. Εκεί, με έκπληξη είδα
τις γυναίκες να φοράνε χρωματιστά ρούχα και γα να λύσω
την δικαιολογημένη παιδική μου απορία, ρώτησα τη μάνα
μου με εκείνη την αθωότητα που χαρακτηρίζει ένα παιδί 8
χρονών, να μου πει γιατί στο χωριό μας οι γυναίκες όλες
φοράνε μαύρα ρούχα και δεν ντύνονται όπως και εδώ.
Θυμάμαι σαν τώρα τη μάνα μου να με κοιτά με ένα
πονεμένο βλέμμα, να σκύβει να με φιλά και τα δάκρυά
της να έχουν υγράνει τα παιδικά μου μάγου.

* «ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ» υπό Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ εκδοθέν το
1906, σελ. 874. Τιταρήσιος: ποταμός της Θεσσαλίας ού
μακρόν του Ολύμπου παραποτάμιον του Πηνειού εν τοις
μετέπειτα χρόνοις, Ευρωπός ονομασθείς, την δε σήμερον
Σαραντάπορος και εν τη πεδιάδι Ξηριάς.
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Αν ισχύει ότι το παρελθόν είναι ο «οδηγός» για το
μέλλον τότε από μία ιστορία σχεδόν δύο αιώνων

μπορεί να εξαχθούν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την
σημερινή κατάσταση που περνά η Ελλάδα. …Πάμε λοιπόν
πίσω στο 1824 και στο 1825.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης του απελευθερωτικού
αγώνα πιεστικές. Ο εξωτερικός δανεισμός ήταν ουσιαστικά
μονόδρομος. Οι κυβερνήσεις της επαναστατημένης Ελ-
λάδας, στράφηκαν στο οικονομικό κέντρο της εποχής
εκείνης , το Λονδίνο, για να αναζητήσουν δάνεια. Η ιστορία
των δύο αυτών δανείων , αποδεικνύεται ιδιαίτερα διδα-
κτική.

Το πρώτο δάνειο
Η ελληνική κυβέρνηση, στέλνει αποσταλμένους στην

βρετανική πρωτεύουσα τους Ι. Ορλάνδο και Α.Λουριώτη.
Αυτοί σε συνεργασία με το φιλελληνικό κομιτάτο* του
Λονδίνου υπογράφουν δανειακή σύμβαση (21/2/1824) με
το οίκο Λοφναν ύψους 800.000 στερλινών σε τιμή εκδόσεων
59% και επιτόκιο 5% και διάρκεια 36 ετών. Από τις 800.00
θεωρητικά θα δίδονταν στην Ελλάδα μόνο οι 459.700 και
από αυτό θα αφαιρούνταν ένα σημαντικό ποσό επειδή η
συμφωνία προέβλεπε ότι θα προπληρώνονταν: οι τόκοι
και τα χρεολύσια δύο ετών, οι προμήθειες και τα διάφορα
έξοδα. Στην Ελλάδα έφθασαν μόλις 298.700 λίρες στερ-
λίνες. Ας σημειωθεί ότι ως εγγύηση για τους τόκους των
δανείων δόθηκαν όλα τα δημόσια έσοδα και για το
κεφάλαιο όλα τα «εθνικά κτήματα».

Το δεύτερο δάνειο

Κεντρικός διαπραγματευτής ο Ι.Ορλανδος** αφού ο
 Λουριώτης έχει πεθάνει. Το δάνειο δόθηκε από την τράπεζα
των αδελφών Ρικάρδο. Η συμφωνία υπογράφηκε στις
7/2/1825 . Το ονομαστικό κεφάλαιο ανέρχονταν σε
2.000.000 στερλίνες που διαιρέθηκαν σε 200.000 ομολογίες

που εκδόθηκαν σε τιμή υψηλότερη 55,5% υψηλότερη
από την ονομαστική αξία.

Αυτό σημαίνει αυτόματα 1.100.000 στερλίνες κέρδος
για τους τραπεζίτες. Παράλληλα προεισπράχθηκαν τόκοι
2 ετών (220.000 στερλίνες), χρεολύσια 1 έτους , προμήθεια
πληρωμής τόκων (64.000 ), προμήθεια μεσιτείας και διά-
φορα έξοδα. Το ποσό που τελικά εκκαθαρίστηκε ήταν
816.000 λίρες. Αλλά αντί ολόκληρο το ποσό αυτό να
αποσταλεί στη ν Ελλάδα απορροφήθηκε σε εξοπλιστικές
δαπάνες εκτός Ελλάδος (!):

-Βαριά και ελαφρά όπλα: 77.000 στερλίνες . Παραδόθηκαν
λιγότερα κανόνια και με μεγάλη καθυστέρηση.

-Παραγγελία ατμοκίνητων πλοίων στην Αγγλία και σύ-
σταση εκστρατευτικού σώματος : 160.000 στερλίνες. Πα-
ραγγέλθηκαν 6 πλοία σε ναυπηγείο που είχε κεντρικό πε-
λάτη του Ιμπραήμ που σάρωνε την Πελοπόννησο . Από
αυτά έφθασαν στην Ελλάδα τρία (Καρτερία, Ελπίδα,Ερμής)
με μεγάλη καθυστέρηση.

-Παραγγελία 2 φρεγατών στις ΗΠΑ: 155.600 στερλίνες.
Η ιστορία είναι πέρα για πέρα απίστευτη: Οι δύο τους
συμφώνησαν να σταλεί ως εμπειρογνώμονας στο ναυπηγείο

των ΗΠΑ ένας …γάλλος στρατηγός ιππικού (Lallemand)!
Του έδωσαν μισθό 120 λίρες το μήνα και τον έστειλαν να
κάνει τον ναυπηγό. Μόλις ο γάλλος έφθασε στη Νέα
Υόρκη απευθύνθηκε σε δύο ναυπηγεία ((Leroy ,Bayard
&Co και G.G.Howland).

Επέλεξε το πρώτο καθώς ένας από τους δύο συνεταίρους
ήταν πρόεδρος του φιλελληνικού κομιτάτου. Πριν ακόμα
ξεκινούσαν οποιαδήποτε εργασία εισέπραξαν μία επιταγή
120.000 λιρών. Αμέσως μετά , ο γάλλος συμφώνησε να
αλλάξει η συμφωνία . Δηλαδή αντί να προχωρήσουν με
βάση μία κλειστή τιμή το τελικό κόστος να υπολογίζονταν
με βάση τις ώρες εργασίας!!!

Σε έξι μήνες που είχαν προθεσμία παράδοσης είχαν ει-
σπράξει 750.000 δολάρια και δεν είχαν παραδώσει ούτε
βάρκα. Για να έχει κανείς ένα μέτρο σύγκρισης η κυβέρνηση
των ΗΠΑ , για όμοια πλοία πλήρωνε 250.000 δολάρια το
ένα. Δηλαδή είχε πέσει ένα «καπέλο» 250.000 μέχρι
στιγμής. Το καπέλο θα έφθανε τις 550.000-600.000 αφού
το κόστος του κάθε καραβιού θα κυμαίνονταν στις 500-
550.000 δολάρια.

Ζήταγαν μάλιστα άλλες 275.000 δολάρια για να συνεχι-
στούν οι εργασίες. Όμως δεν υπήρχε σάλιο αφού όλα τα
λεφτά είχαν «φαγωθεί». Τότε ξεσπά το «σκάνδαλο του
Λονδίνου» και αποφασίζεται να πουληθεί η μία από τις
δύο. Την αγοράζει η αμερικάνικη Κυβέρνηση για 223.570
δολάρια (225.000 δολάρια λιγότερο από ότι στοίχισε).
Δηλαδή το ένα καράβι , που παραδόθηκε κόστισε 750.000
δολάρια δηλαδή υπερτιμολόγηση 500.000 δολαρίων.

*Ο ρόλος του φιλελληνικού κομιτάτου του Λονδίνου στις λη-
στρικές δανειακές συμβάσεις ήταν καθοριστικός και καυστη-
ριάστηκε ακόμα και απο τον αγγλικό τύπο της εποχής.
**Ο Ορλάνδος ήταν γαμπρός του Κουντουριώτη Κυβερνήτη
της Ελλάδος

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Ιστορίες... δανείων του Ελληνικού κράτους

Άγνωστες Μαρτυρικές Κοινότητες της Πατρίδας μας

ΔΟΜΕΝΙΚΟ ΛΑΡΙΣΗΣ

Του
Ηλία Γ. Σβάρνα

Σμηνάρχου ε.α. - Ποιητή
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Ηκατάσταση στη Θράκη είναι πάντα σε αναμονή γεγο-
νότων και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά

αφού μόνο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης μπορούν οι κάτοικοι
ίσως να ελέγξουν την κατάσταση που προκαλείται από
την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης.

Πολλοί μάλιστα, προσπαθούν να διασκεδάσουν τις
εντυπώσεις και να κατηγορήσουν όλους όσους προ-
σπαθούν να αφυπνίζουν συνειδήσεις αλλά τελικά αυτός
ο εφησυχασμός που θέλουν να περάσουν, ελέγχεται
ως κατευθυνόμενος.

Αν και στην Κομοτηνή καθημερινά ορκισμένοι κάτοικοι
από διαφορετικές θέσεις, τάχθηκαν στον αγώνα να απο-
καλύπτουν την δράση του προξενείου φαίνεται ότι η
δυναμική της Τουρκίας προστατεύει το προξενείο από
τέτοιου είδους βολές.

Ο Κοσμάς Καραϊσκος είναι ένας από αυτούς που απο-
καλύπτει καθημερινά την προπαγάνδα που γίνεται εναντίον
των Ελλήνων στην ίδια τους
τη χώρα. Ιδιοκτήτης της εφη-
μερίδας «Τουρκικά Νέα» και δη-
μοτικός σύμβουλος Κομοτηνής,
αποκαλεί τον Μουσταφά Αλί
Τσαβούς τον πρόεδρο του DEB
(πολιτικό κόμμα) μαριονέτα των
Τούρκων και αποκαλύπτει ότι
το παιχνίδι στην Θράκη το έχει
το DEB.

«Οι Τούρκοι ξέρουν τι κάνουν. Έχουν σχέδιο και πρό-
γραμμα. Τον έκαναν πρόεδρο μέχρι να γίνει πρόεδρος ο
γιος του Λεβέν Σαδίκ του ηγέτη τους. Όλοι επηρεάζονται
από το DEB κάνει την σημαντικότερη προπαγάνδα από
τις πόλεις ως τα χωριά. Δίνει πολλά λεφτά γι’ αυτό όλοι
έχουν σπίτια και χρήματα ενώ είναι άνεργοι. Άφησαν το
DEB να κάνει κουμάντο. Στέκονται προσοχή μπροστά
του ακόμη κι Έλληνες πολιτικοί. Η εικόνα των χωριών με
έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο είναι καταθλιπτική.
Σήμερα ζουν ειρηνικά γιατί έτσι θέλει η Τουρκία όχι γιατί
το θέλουν αυτοί.

Πολλοί από αυτούς που συμβιώνουν ειρηνικά με τους
χριστιανούς ελέγχονται από την Τουρκία. Μην ξεχνάτε
ότι οι ιμάμηδες που έχουν μεγάλη αίγλη στα χωριά κι
αυτοί ελέγχονται από την Τουρκία και παίρνουν κατευ-
θύνσεις για το πώς θα δράσουν. Τα παιδιά πολλών
τουρκικών οικογενειών σπουδάζουν στην Τουρκία με
λεφτά της Τουρκίας. Παίρνουν υποτροφίες από την
Τουρκία η οποία τους κάνει τα έξοδα για τα ταξίδια και
τη διαμονή τους, αυτοί όλοι μετά, ποιον θα ακούσουν;
Την Τουρκία δεν θα ακούσουν;».

Η αδιαφορία της Ελλάδας, όσον αφορά στην προπα-
γάνδα των Τούρκων, είναι αισθητή στην Θράκη με απο-
τέλεσμα οι κάτοικοι να φτάνουν στα άκρα τους. Αυτό
τουλάχιστον, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος αν ταξιδέψει
μέχρι τη Θράκη και συζητήσει με κατοίκους αλλά και με
στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η Τουρκία νοιάζεται για την μειονότητα, ενδιαφέρεται
και ασχολείται με τους πολίτες. Νοιάζεται για να την
εκτουρκίζει, τονίζει ο Κοσμάς Καραΐσκος. Η Ελλάδα όμως,
τι κάνει για να ενισχύσει τους Πομάκους και τους Ρομά,

που λέει ότι είναι μειονότητες που της ανήκουν; Τίποτα
δεν κάνει, ούτε συλλόγους κάνει ούτε τους ίδιους
στηρίζει κι έτσι αφήνει την Τουρκία να τους προσεγγίζει
και αυτούς και να τους κατακτά, να τους κερδίζει και
μετά να τους εκβιάζει να μην τολμούν να μιλήσουν την

γλώσσα τους.
Αφήσαμε την Τουρκία να

αλωνίζει. Τώρα οι Πομάκοι
φοβούνται να πουν ότι είναι
Πομάκοι, όλοι δηλώνουν
Τούρκοι. Αν δηλώσουν Πο-
μάκοι, χάσανε και την δουλειά
τους και τα πάντα. Δεν θα
μπορούν να επιβιώσουν».

Ο εθνολογικός γρίφος των Πομάκων έχει διχάσει την
περιοχή αλλά και αυτούς τους ίδιους. Βέβαια, τα ασυγ-
χώρητα λάθη ξεκίνησαν από το ελληνοτουρκικό σύμφωνο
φιλίας που ήταν κομβικό σημείο για την διαμόρφωση
της σύγχρονης πομακικής ταυτότητας.

Μαζί με τα μορφωτικά σύμφωνα του 1951 και 1968,
δεν ήταν πια η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα που όριζαν
την ταυτότητα κάθε μίας από τις τρεις εθνοτικές ομάδες
μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης αλλά η γεωπολιτική
του ψυχρού πολέμου.

Αναγνωρίστηκε ως μοναδική μειονοτική γλώσσα η
τουρκική και μέσω του μειονοτικού σχολείου, οι Πομάκοι,
άρχισαν να παραμερίζουν τη γλώσσα τους και να μαθαί-
νουν τουρκικά.

«Το έγκλημα συνεχίζεται
με μεγαλύτερους ρυθμούς
σήμερα. Τα αφήσανε όλα
στον αυτόματο πιλότο.

Οι Έλληνες βουλευτές
ασχολούνται μόνο με την κα-
ρέκλα τους, με το βουλευτι-
λίκι τους εδώ στη Θράκη, γι’
αυτό η Ελλάδα στα τουρκό-
φωνα χωριά, το έχει χάσει
το παιχίδι σχεδόν σε όλη την Ροδόπη.

Είμαστε παντού απόντες.
Χαρακτηριστικό μάλιστα, παράδειγμα εκβιασμού των

Πομάκων από τους Τούρκους, είχαμε όταν σε πομάκικη
εκδήλωση, εμφανίστηκε ο Μέτε ο ψευτομουφτής Ξάνθης,
πήρε το μικρόφωνο κι έδωσε εντλή στους Πομάκους να
μιλούν παντού Τούρκικα, στο σπίτι, στη δουλειά, στα
σχολεία.

Όλα αυτά γίνονται υπό την υψηλή εποπτεία και των
ιμάμηδων και είναι γνωστό μάλιστα στην Θράκη, ότι
όλοι οι ιμάμηδες λειτουργούν σαν πράκτορες της
Τουρκίας. Πληρώνονται από την Τουρκία γι’ αυτό άλλωστε,
κάνουν και την μεγαλύτερη προπαγάνδα και πώς θα
μπορούσε να γίνει άλλωστε, αφού είναι Τούρκοι».

Η καθημερινότητα, περιγράφεται όμως, από όλους
τυπικά ειρηνική παρόλο που η δράση της Τουρκίας θα
μπορούσε να είχε τους κατοίκους σε καθημερινή αντι-
παλότητα. «Τώρα είμαστε μια χαρά, αν όμως του Ερντογάν
αύριο του έρθει να προκαλέσει κάτι, είναι πανεύκολο,
τονίζει ο ιδιοκτήτης των Τουρκικών νέων. Μπορούν από
μόνοι τους, να δημιουργήσουν κάποια δολιοφθορά, να
σκοτώσουν ένα ζευγάρι και να γράψουν «Χρυσή Αυγή»
και μετά άντε να τους σταματήσεις. Θα αρχίσει ο σκοτω-
μός.

Όταν η Τουρκία έχει ισχυρό δίκτυο μέσα στα μαγαζιά,
στα σπίτια κάνει ό,τι θέλει. Παράδειγμα, ο μουσουλμάνος
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε ρουσφέτια και μετέθετε
φαντάρους Πομάκους. Δηλαδή, η Ελλάδα δε φτάνει
που παράτησε τη Θράκη στο έλεός της, ενδυναμώνει
και τα όργανα της Τουρκίας στην κοινωνία.

Σε εκδήλωση σε τζαμί της Ξάνθης, εμφανίστηκε η νε-
ολαία με μπλούζες που είχαν τα χρώματα της Ανεξάρτητης
Δυτικής Θράκης, πράσινο - μαύρο - άσπρο και πίσω στην
πλάτη έγραφε: «Λαλά Σαχίν Πασά» (Οθωμανός στρατηγός
που κατέλαβε αυτήν την περιοχή). Όταν μέσα στην επι-
κράτειά σου γίνεται αυτό δεν σου χτυπάει καμπανάκι; Τι
άλλο θέλεις να σου κάνουν;

Η τουρκική νεολαία είναι πολύ σκληρή και αποφασισμένη
μπορεί να κάνει τα πάντα, ανά πάσα στιγμή, διότι έχει
στηρίγματα. Όταν έρχεται πρώτο κόμμα στο νομό μας
το DEB, τι περιμένεις; Τι κάνει η Ελλάδα για να δείξει την
ετερότητα των Πομάκων; Τι κάνει για να κερδίσει το
χαμένο έδαφος; Τίποτα, τους αφήνει στην Τουρκία.

Η Τουρκία ενισχύει συλλόγους και παιδιά. Για να μην
χάσουν κανένα νέο παιδί, ίδρυ-
σαν την GAT που είναι σύνδε-
σμος νέων. Το κοπάδι τους το
θέλουν περιχαρακωμένο. Φο-
βούνται μην παντρευτεί κανείς
Ελληνίδα.

Παίζουμε χωρίς αντίπαλο. Ό,τι
θέλει η Τουρκία θα γίνει. Αν θέ-
λει Ειρήνη, θα έχουμε Ειρήνη.
Δε θέλει Ειρήνη, δεν θα γίνει.

Δυνητικά, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η Θράκη. Από τα
χριστιανικά χωριά έχουν φύγει όλοι στο εξωτερικό, από
τα μουσουλμανικά κανείς.

«Η γη ανήκει σε αυτούς που την κατοικούν», λένε οι
μουσουλμάνοι. Εμάς σαν χώρα, μας νοιάζουν οι επόμενες
εκλογές ενώ αυτούς, το μέλλον του τόπου τούτου που
θέλουν να το πάρουν στα χέρια τους και αν συνεχίσουμε
την ίδια πολιτική, θα το πάρουν».

ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΡΑΚΗ: Αφήσαμε την Τουρκία να αλωνίζει στη
Θράκη και να εκτουρκίζει καθημερινά Πομάκους και Ρομά

Tης Καθηγήτριας
Μαρίας Γιαχνάκη

Η τουρκική νεολαία είναι πολύ σκληρή

και αποφασισμένη. Μπορεί να κάνει

τα πάντα ανά πάσα στιγμή διότι έχει

στηρίγματα. Όταν έρχεται πρώτο κόμμα

στο νομό μας, το DEB τι περιμένεις;

Αφήσαμε την Τουρκία να αλωνίζει.

Τώρα οι Πομάκοι φοβούνται να πουν

ότι είναι Πομάκοι, όλοι δηλώνουν Τούρ-

κοι. Αν δηλώσουν Πομάκοι, χάσανε και

την δουλειά τους και τα πάντα.

Στον ιδιωτικό τομέα επιχειρηματικότητας επικρατεί η αξιοσύνη
και η αξιοκρατία, διότι αυτές οι δύο δυνάμεις αποτελούν τις

βάσεις της επιτυχίας των επιχειρήσεων.
Στο Δημόσιο τομέα ΔΥΣΤΥΧΩΣ πολλά στελέχη θεωρούν ξένο

τον τομέα στον οποίο εργάζονται και «τρώνε ψωμί» με τη δρα-
στηριότητα την οποία είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν για την
επιτυχία του. Έτσι λοιπόν, οι γνωριμίες και οι πιέσεις προς τα
αρμόδια όργανα προκειμένου ο πολίτης (ο ασυνεπής) να επιτύχει
παράνομα οφέλη είναι συνεχείς και οι αρμόδιοι έχοντες ΕΛΑΣΤΙΚΗ
συνείδηση υποκύπτουν. Έτσι οφελούνται οι ολίγοι εις βάρος
του συνόλου του Λαού μας. Μεγάλο ρόλο στην παρατυπία
παίζουν τα διάφορα συνδικαλιστικά/συντεχνιακά όργανα, τα
οποία προσποιούμενα ότι ελέγχουν πλήθος ψηφοφόρων πα-
ρεμβαίνουν στο να υπονομευθούν οι κανόνες αξιοκρατίας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και οι Δικαστικοί
Λειτουργοί αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της αξιοκρατίας και
επομένως της Δημοκρατίας.

Χαρήκαμε ιδιαιτέρως ότι ο Υ.ΕΘ.Α κ. Πάνος Καμμένος στην
πρώτη συνάντηση που είχε, λίγες μέρες μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του, με το Συντονιστικό των τριών Θεσμικών
Ενώσεων, ζήτησε από τις τρεις Ενώσεις να στηρίξουν τις προ-
σπάθειες για πάταξη του «ρουσφετιού» και την επιβολή της
αξιοκρατίας στις Ε.Δ.

Λοιπόν κύριε Υπουργέ, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας υπερθεματίζει στις γενναίες και πατριωτικές θέσεις
σας και σας ζητά να κάνετε πράξη τις ευγενείς επιδιώξεις σας:

Εκ της ΕΑΑΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
“Επιδίωξη της τυραν-

νίας είναι να πτω-

χεύσουν οι πολίτες,

αφ’ ενός για να συν-

τηρείται με τα χρή-

ματα τους η φρουρά

του καθεστώτος, και

αφ’ ετέρου για να είναι απασχολημέ-

νοι… οι πολίτες και να μην τους μένει

χρόνος για επιβουλές. Σε αυτό το απο-

τέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή με-

γάλων φόρων, η απορρόφηση των πε-

ριουσιών των πολιτών, όσο και η κατα-

σκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν

τα δημόσια οικονομικά..”

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Αξιοσύνη και Αξιοκρατία στις Ε.Δ.

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
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�Μικρές Αγγελίες

Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα - Στηρίξτε την Ελληνική εργασία

� Δ Ι 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

� Ε Ν Ο ΙΚ Ι ΑΖ Ο Μ Ε Ν Α

Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α ΤΑ

• Tο Νησιώτικο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Υπεύθ. Βερούτη Ελένη
Δίπλα στην θάλασσα
Αγία Μαρίνα 34013 Μαρμάρι, Εύβοια
Τηλ. 2224031266 - 6972154583 -
6986148819
Για το ΠΑΣΧΑ στις 4 βραδιές, η μία δωρεάν.
Συναδελφικό-οικογενειακό περιβάλλον

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

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

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

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, κατανοών-

τας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, συνεχίζει την προσφορά ειδι-

κών εκπτωτικών τιμολογίων και ευχαριστεί τους χιλιάδες συναδέλφους - πελάτες

που το επέλεξαν για την ασφάλιση του οχήματός τους.

ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ ΕΩΣ 6 7-8 9-10 11-12 13-14

ΚΟΣΤΟΣ 95€ 104€ 115€ 113€ 120€

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αστική Ευθύνη

• Ζημιές από αναστάλιστο

όχημα

• Οδική Βοήθεια συνεπεία

ατυχήματος

• Φροντίδα ατυχήματος

• Προσωπικό Ατύχημα

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 υγραε-

ριοκίνησης, 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

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

ΕΑΑΑ

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

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

Πλατανιάς Κωνσταντίνος

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

ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
με πρωινό

• 1ΚΛΙΝΟ βουνό ...........................................20 €

• 2ΚΛΙΝΟ ......................................................25 €

• 3ΚΛΙΝΟ ......................................................32 €

Φιλική τιμή γεύματος

κατ’ άτομο ................................................05,80 €

Τιμές από 8/1-30/4/2015 και 1/10-22/12/2015
(Εκτός περιόδου Πάσχα 8/4-12/4/2015)
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παραρτηματα
Μαγνησία

α) Στις 22/12/2014, με πρόσκληση στην έκ-
θεση στο Μουσείο της πόλης του Βόλου, με
τίτλο «Βόλος - Νέα Ιωνία: Τόσο μακριά, τόσο
κοντά» εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας
όλο το Δ.Σ.

β) Στις 31/12/2014, με πρόσκληση του Σε-
βασμιότατου Μητροπολίτη Δημητριάδος και
Αλμυρού κ. Ιγνάτιο, στην τελετή κοπής της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ιεράς Μητροπό-
λεως Δημητριάδος, η οποία πραγματοποιήθη-
κε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Βόλου, εκπροσώπησαν το Παράρτημά
μας, όλο το Δ.Σ.

γ) Στις 29/1/2015, με πρόσκληση η Ιερά Μη-
τρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, στην λα-
τρευτική εκδήλωση της εορτής της Ανακομι-
δής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ενδόξου
Ιερομάρτυρα Ιγνατίου του Θεοφόρου και της
επετείου των Ονομαστηρίων του Σεβασμιότα-
του Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Δημη-
τριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνατίου, εκπροσώ-
πησαν το Παράρτημά μας, όλο το Δ.Σ.

δ) Στις 30/1/2015, με πρόσκληση του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλ-
μυρού κ. Ιγνατίου, στην εορταστική εκδήλωση

προς τιμήν των Εκπαιδευτικών, στο Πνευματικό
Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος
και Αλμυρού και με την ευκαιρία της Εορτής των
Τριών Ιεραρχών, προστατών της Παιδείας, εκ-
προσώπησαν το Παράρτημά μας, όλο το Δ.Σ.

ε) Στις 1/2/2015, με πρόσκληση από την
Νομαρχία Βόλου, για την επέτειο του Ολοκαυ-
τώματος των Εβραίων, εκπροσώπησε το Πα-
ράρτημά μας με κατάθεση στεφάνου, ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Υπχος ε.α. Γρηγόριος Ιγ-
γλέσης.

στ) Στις 8/2/2015, με πρόσκληση από τον
σύλλογο Πελοποννησίων Βόλου, στην τελετή
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλ-
λόγου, το Παράρτημά μας εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Υπχος ε.α. Γρηγόριος
Ιγγλέσης.

ζ) Στις 8/2/2015, τελέστηκε η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσής μας,
στην αίθουσα τελετών του Ξενοδοχείου «Βό-
λος Παλλάς».

Η Γραμματεία Ο Πρόεδρος
Εριφύλη Τσίκα Γρηγόριος Ιγγλέσης

Χα Σγου Υπχος ε.α.

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

Πρέβεζα

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015, στην κα-
τάμεστη αίθουσα της Λέσχης της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Πρέβεζας και σε εγ-
κάρδιο κίνημα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του παραρτήματος.

Την εκδήλωση τίμησαν ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.
Χρυσόστομος, ο οποίος ευλόγησε την πίτα, ο
Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Πρέβεζας
Σμήναρχος (Ι) κ. Νικόλαος Βέκιος, ο Αντισμή-
ναρχος κ. Βησσαρίων Βέργος, ο Δκτής της
ΜΑΦ Αντισμήναρχος κ. Αντωνίου Παναγιώτης,
ο Σμηναγός κ. Πασχάλης Ουτσκούνης, ο νεοε-
κλεγείς βουλευτής Ν.Δ. κ. Στέργιος Γιαννάκης, ο
εκπρόσωπος του Δημάρχου κ. Κοσμάς Κορωναί-

ος, ο εκπρόσωπος της ΑΝΕΛ κ. Παντελής Ζέρης.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Πρέβεζας Υποστρά-

τηγος κ. Κωνσταντίνος Τσούτσης, ο Πρόεδρος
των Εφέδρων Αξιωματικών Πρέβεζας κ. Πανα-
γιώτης Κιούλιας και εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΠΕ.
ΗΠΕΙΡΟΥ.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος
του Παρ/τος Σμήναρχος ε.α. κ. Αθανάσιος Κε-
ραμιδόγλου, αφού καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκόμενους, αναφέρθηκε στο σκοπό και στην
προσφορά του παραρτήματος.

Στο τέλος, εκρατήθη ενός λεπτού σιγή, ως
ελάχιστος φόρος τιμής για τους αδικοχαμέ-
νους πιλότους της Π.Α. από το πρόσφατο αε-
ροπορικό ατύχημα στην Ισπανία.

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο Πρόεδρος του Παρ/τος και τα μέλη του

Δ.Σ., διοργάνωσαν τις ακόλουθες εκδηλώσεις

ή παρέστησαν στις παρακάτω τοπικές, εθνι-

κές, θρησκευτικές κ.λπ., εορτές της Δημοτι-

κής-Περιφερειακής αρχής της πόλης των Πα-

τρών.

α. Στις 11 Ιανουαρίου 2015, στην κοπή πίτας

της Ένωσης Αποστράτων ΕΛ-ΑΣ και πρώην

Ε.Χ. Νομού Αχαΐας που έγινε στο ξενοδοχείο

«ΑΣΤΗΡ». Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από

τον Αντιπρόεδρο Ασμχο ε.α. κ. Βασίλειο Χρό-

νη.

β. Στις 18 Ιανουαρίου 2015, στην κοπή πίτας

της Ένωσης Αποστράτων Αξ/κών Στρατού,

που έγινε στο στρατόπεδο του ΚΕΤΧ στην Πά-

τρα. Το Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον

Πρόεδρο.

γ. Στις 18 Ιανουαρίου 2015, στην κοπή πίτας

του Συνδέσμου Ναυπακτιωτών Πάτρας που

έγινε στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» στην Πάτρα, με-

τά από πρόσκληση του προέδρου του Συνδέ-

σμου Σχμου ε.α. κ. Ηλία Δημητρόπουλου. Το

Παράρτημα εκπροσωπήθηκε από τον Πρό-

εδρο.

δ. Στις 30 Ιανουαρίου 2015, στην κοπή πίτας

του παρ/τος Μεσσηνίας, που έγινε στο κέντρο

«Κουκούτσης» στην Καλαμάτα. Το παρ/μα εκ-

προσώπησε το μέλος Δ.Σ. Σμχος ε.α. κ. Χαρά-

λαμπος Θεοδοσόπουλος.

ε. Στις 7 Φεβρουαρίου 2015, στην κοπή πί-

τας της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Αεροπο-

ρίας, που έγινε στο ΚΕΔΑ/Ζούμπερι. Το Παράρ-

τημα εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Σμχο

ε.α. κ. Χρήστο Πανταζή.

στ. Στις 11 Φεβρουαρίου 2015, στη λέσχη

του Παραρτήματος, πραγματοποιήθηκε ομι-

λία από το συνάδελφο και μέλος Δ.Σ., Σγο κ.

Φίλιππο Ματράκα, με θέμα: «2671 Ανεξάρτητο

- Ειδικό Τάγμα Αναγνωρίσεων».

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Χρόνης Χρήστος Πανταζής

Αμσχος ε.α. Σμχος ε.α.

• Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015, έγινε η
κοπή της πίτας του Παραρτήματός μας, από
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνείας
και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονα, σε εξοχικό
κέντρο της περιοχής μας, με συμμετοχή συνα-
δέλφων από την ευρύτερη περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. Απτχος ε.α.
Κων/νος Ιατρίδης, ο οποίος χαιρέτισε την εκ-
δήλωση, καθώς και οι πολιτικές και στρατιωτι-
κές αρχές του τόπου.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε σε θερμή ατμό-
σφαιρα μέχρι πρωΐας.

• Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουά-

ριο, συνεχίστηκε η συνεισφορά του παραρτή-
ματός μας στα γεύματα αγάπης της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής.

• Επίσης το παράρτημά μας, συμμετείχε
με όλο το Δ.Σ. στις εκδηλώσεις της Μητρο-
πόλεώς μας για τους Τρεις Ιεράρχες, την
30η Ιανουαρίου και στα Τρισάγια που έγιναν
για την ανάπαυση των ψυχών των υπέρ της
πατρίδος πεσόντων, στα στρατιωτικά κοι-
μητήρια της Κομοτηνής, την 14η Φεβρουα-
ρίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Παρ/τος
Παναγιώτης Θεοχάρης

Σμχος ε.α. 

Πάτρα

Εορτές - Εκδηλώσεις

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Κομοτηνή

Τον Ιούνιο του 1955 η 335η Μοίρα με Α/Φ F84G και με μοί-
ραρχο τον σμηναγό Θωμά Μήτσαινα μεταστάθμευσε από

την 121Π.Μ στο SOLINGEN της Γερμανίας προκειμένου να
λάβει μέρος (για πρώτη φορά) σε άσκηση με διάφορες
χώρες του ΝΑΤΟ.

Η Μοίρα ξεκίνησε στις 17/06/1955 από την ΑΓΧΙΑΛΟ και με

ενδιάμεσους σταθμούς την AMEDOLA και GHENTI (αεροδρό-

μια της Β. Ιταλίας) έφτασε αυθημερόν στο SOLINGEN. Για την

μετακίνηση της μοίρας χρησιμοποιήθηκαν τρία Α/Φ DAKOTA.

Ένα από τα DAKOTA ήταν και το 615 με κυβερνήτη το σμη-

ναγό Ηλία Μουσαγιά, συγκυβερνήτη το σμηναγό Μανώλη

Βούλγαρη, ναυτίλο τον υποφαινόμενο Αρχισμηνία Αντώνη

Σταυρίδη και ασυρματιστή τον Υποσμηναγό Αλέξανδρο

Φλώρο.

Απογειωθήκαμε στις 06:30 την 18/06/1955 ημέρα Σάββατο

και με ενδιάμεσους σταθμούς AMEDOLA και GHENTI ακολου-

θώντας την διαδρομή TORINO – ISTRES – LYON – DIZON. Μετά

από συνολικά διάρκεια πτήσεως 10:45 ώρες προσγειωθή-

καμε στο SOLINGEN στις 22:30.

Στις 19/06/1955 απογειωθήκαμε στις 12:20 από το SOLIN-

GEN για το GHENTI προκειμένου να παραλάβουμε και να με-

ταφέρουμε αυθημερόν το προσωπικό και τα εφόδια που

μετέφερε το τρίτο DAKOTA το οποίο λόγω βλάβης δεν μπο-

ρούσε να συνεχίσει, δεδομένου ότι την επόμενη ημέρα Δευ-

τέρα 20/06/1955 άρχιζε η άσκηση και η εξυπηρέτηση της

μοίρας θα ήταν προβληματική αν όχι αδύνατη.

Το σχέδιο πτήσεων υπό συνθήκες IFR ακολουθήσε την δια-

δρομή SOLINGEN – HERIKOURT – LYON – DIZON – MASSALIA –

TORINO – GHENDI. Πετούσαμε εν μέσω καταιγίδων μέχρι την

Μασσαλία. Επειδή δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε IFR, αλ-

λάξαμε το σχέδιο πτήσεων σε VFR. Με χαμηλή πτήση σε ύψη

από 200 έως 20 πόδια και ακολουθώντας την παραλία από

Μασσαλία μέσω Κυανής Ακτής Μόντε Κάρλο, φτάσαμε στη

Γένοβα.

Από εκεί με ανάγνωση χάρτου και τη RADIO COMPASS φτά-

σαμε στο TORINO και μετά προσγειωθήκαμε στο GHENTI με

βροχή και κάτω των ελαχίστων του GSA στις 17:20. Αφού

ανεφοδιαστήκαμε και φορτώσαμε τεχνικό προσωπικό και

εφόδια συν τον Ανθ/γο Θεόδωρο Μαναγλιώτη που ήταν εφε-

δρικός χειριστής της 335, απογειωθήκαμε για το SOLINGEN.

Επειδή η κλασική διαδρομή ήταν λόγω καιρού απαγορευτική

και ο χρόνος πιεστικός την αποκλείσαμε. Επελέγη η παρά-

τολμη διαδρομή υπέρ άνω των ΑΛΠΕΩΝ.

Σε ύψος 17.500 πόδια ανέβηκε με πολύ ζόρι το DAKOTA.

Την κάσκα του ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗ φόρεσε ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ που καθό-

ταν αριστερά στη θέση του κυβερνήτη. Το υπόλοιπο πλή-

ρωμα χρησιμοποιούσε, γιατί δεν είχαμε μάσκες, τις σωλήνες

του οξυγόνου. Το τεχνικό προσωπικό το είχαμε σε ακινησία

και σκεπασμένο με κουβέρτες, γιατί το καλοριφέρ δεν λει-

τουργούσε.

Με τις συνθήκες αυτές φτάσαμε στην LYON, ζητήσαμε στις

συχνότητες της περιοχής άδεια να κατέβουμε πλην όμως

στις επίμονες κλήσεις μας δεν είχαμε καμία ανταπόκριση.

Τότε, χρησιμοποιώντας την διεθνή συχνότητα κινδύνου

121.5, καλούσαμε συνεχώς ALL STASIONS EMERGENSY αλλά

πάλι χωρίς ανταπόκριση.

Επειδή δεν ήτο δυνατόν να παραμείνουμε περισσότερο

στα 17.500 πόδια, επιλέγει η αυθαίρετη κάθοδος. Με κλει-

στές στροφές περί το BEACON της LYON και με βαθμό καθό-

δου 2.500 πόδια το λεπτό, όταν φτάσαμε στα 10.000 πόδια

βγήκαμε από τα σύννεφα. Τότε μας απάντησαν και μας έδω-

σαν CLEARANCE IFR 7.000 πόδια μέσω DIZON – HERIKOURT για

SOLINGEN όπου και προσγειωθήκαμε στις 22:50 φέροντες εις

πέρας αυτή την αποστολή.

Στην επιστροφή 29/06/1955 ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Επι-

στρέψαμε πετώντας υπεράνω των ΑΛΠΕΩΝ όπου απολαύ-

σαμε το θαυμάσιο θέαμα.

Του
Αντώνη Σταυρίδη

Σμηνάρχου (Ρ) ε.α.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ...

Μια επικίνδυνη και παράτολμη αποστολή
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κοινωνικά

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θεωρούμε υποχρέωση, εγώ και η οικογένειά μου, να ευχαριστήσουμε τη

Διοίκηση του 251 ΓΝΑ και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της νευ-
ροχειρουργικής κλινικής, για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλλαν, ώστε
να κρατήσουν στη ζωή το σύζυγό μου επισμηναγό ε.α. Ιωάννη Ζήση, μετά
από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, για το χρονικό διάστημα από 20 Οκτωβρίου
2014 έως 5 Ιανουαρίου 2015, όπου και απεβίωσε.

Η σύζυγος Δήμητρα
Τα τέκνα Κωνσταντίνος και Ευαγγελία

• Ταξχος (Ι) Δημήτριος Αγγελέτος

Γεννήθηκε το 1930 στο Αλιβέρι Εύ-

βοιας. Εισήλθε στην Αεροπορία το

1949 (23η σειρά Ικάρων) και απο-

στρατεύτηκε το 1976.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός

γιου. Η κηδεία του έγινε στις 6-2-

2015 στο Νεκροταφείο Δροσιάς Ατ-

τικής.

• Σμχος (ΔΕΙ)

Χαράλαμπος Γιουλάτος

Γεννήθηκε το 1919 στην Καλαμάτα.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1939

(9η σειρά Σχολής Αεροπορίας) και

αποστρατεύτηκε το 1975.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας

θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις

15-2-2015 στη γενέτειρά του.

• Ανσγος (ΤΥΟ) Θωμάς Κοντάκος

Γεννήθηκε το 1953 στο Μεσοχώρι

Ελασσόνας. Εισήλθε στην Αεροπορία

το 1972 (24η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-

στρατεύτηκε το 1992.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο

κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις

9-2-2015 στη γενέτειρά του.

• Ταξχος (ΔΕΙ)

Κωνσταντίνος Λιάτης

Γεννήθηκε το 1918 στην Αυλώνα Ατ-

τικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το

1938 (8η σειρά Σχολής Αεροπορίας)

και αποστρατεύτηκε το 1967.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας

κόρης. Η κηδεία του έγινε στις   25-

2-2014 στη γενέτειρά του.

• Ασμχος (ΤΥΜ)

Παναγιώτης Μπουρμπούλης

Γεννήθηκε το 1930 στο Ζευγολατιό

Αρκαδίας. Εισήλθε στην Αεροπορία

το 1949 (1η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-

στρατεύτηκε το 1978.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο

αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις

17-2-2015 στη γενέτειρά του.

• Απτχος (Ι)

Γεώργιος Σούκουλης

Γεννήθηκε το 1932 στον Άγιο Ιωάννη

Κορινθίας. Εισήλθε στην Αεροπορία

το 1951 (25η σειρά Ικάρων) και απο-

στρατεύτηκε το 1982.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο

αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις 2

Μαρτίου 2015 στον Ιερό Ναό Προ-

φήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής και η

ταφή στο Νεκροταφείο Αγίας Παρα-

σκευής Αττικής.

• Ασμχος (ΤΥΜ)

Βασίλειος Σπυρόπουλος

Γεννήθηκε το 1932 στην Κυπαρρισία.

Εισήλθε στην Αεροπορία το 1950

(2η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε

το 1980.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο

κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις

30-1-2015 στη γενέτειρά του.

• Σμχος (ΗΛ)

Χρήστος Ταξιάρχης

Γεννήθηκε το 1924 στην Προσοτσάνη

Δράμας. Εισήλθε στην Αεροπορία το

1941 (Σεβιτανίδειος) και αποστρα-

τεύτηκε το 1977.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο

κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις

18-6-2014 στη Δράμα.

• Ασμχος (ΤΥΤ)

Κωνσταντίνος Τουσιάκης

Γεννήθηκε το 1930 στη Βλαστή Κο-

ζάνης. Εισήλθε στην Αεροπορία το

1949 (1η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρα-

τεύτηκε το 1980.

Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του

έγινε στις 12-9-2014 στο Νεκροτα-

φείο Αγίας Παρασκευής.

• Ανστης (ΝΟΣ)

Περικλής Τσανάδης

Γεννήθηκε το 1917 στο Γαννάδιο Κό-

νιτσας. Εισήλθε στην Αεροπορία το

1940 (ανακατάταξη) και αποστρα-

τεύτηκε το 1952.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας

θυγατέρας. Η κηδεία του έγινε στις

24-12-2014 στα Γιάννενα. 

• Επσγος (ΥΥΜ)

Θωμάς Τσερτσενές

Γεννήθηκε το 1947 στην Άσσηρο

Θεσσαλονίκης. Εισήλθε στην Αερο-

πορία το 1966 (12η σειρά ΣΥΔ) και

αποστρατεύτηκε το 1991.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο

θυγατέρων. Η κηδεία του έγινε στις

30-1-2015 στη γενέτειρά του.

• Επγος (ΤΕΦ) ε.ε.

Πέτρος Κοτσιφάκος

Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Ει-

σήλθε στην Αεροπορία το 1982 (34η

σειρά ΣΤΥΑ).

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός

γιου και μιας κόρης. Η κηδεία του

έγινε στις 29-1-2014 στην Καρυού-

πολη Γυθείου Λακωνίας.

• Σγος (Ι) ε.ε.

Παναγιώτης Λάσκαρης

Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Ει-

σήλθε στην Αεροπορία το 1998 (74η

σειρά Ικάρων). Εφονεύθει στις 26-

1-2015 σε τραγικό Αεροπορικό ατύ-

χημα με αεροσκάφος F16, σε αερο-

πορική βάση της Ισπανίας, στα πλαί-

σια Νατοϊκής άσκησης.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός

γιου. Η κηδεία του έγινε στις 29-1-

2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου

στη Ριζούπολη.

• Σγος (Ι) ε.ε.

Αθανάσιος Ζαγκας

Γεννήθηκε το 1983 στην Πάτρα. Ει-

σήλθε στην Αεροπορία το 2002 (78η

σειρά Ικάρων). Εφονεύθει στις 26-

1-2015 σε τραγικό Αεροπορικό ατύ-

χημα με αεροσκάφος F16, σε αερο-

πορική βάση της Ισπανίας, στα πλαί-

σια Νατοϊκής άσκησης.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός

γιου και μιας κόρης. Η κηδεία του

έγινε στις 29-1-2015 στον Ιερό Ναό

Αγίας Βαρβάρας στην Αργυρούπο-

λη.

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το

χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους

συναδέλφους μας και στους οικείους

τους την εξ ύψους παρηγοριά. 

Την 14η Φεβρουαρίου 2015 στην εκ-
κλησία της Παναγίτσας Γαλατσίου

ετελέσθη το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού
Αξιωματικού, Ιατρού και Ορθόδοξου Αν-
θρώπου, πολυαγαπημένου μας Βασι-
λείου Φίλη. Η συγκίνηση των πολυά-
ριθμων φίλων και συγγενών ήταν έκδηλη
και δεν ήταν μία απλή κοινωνική υπο-
χρέωση στον άνθρωπο και σοφό ιατρό,
ο οποίος σε κάθε συνάντηση και συζή-
τηση επί ιατρικών θεμάτων μας έδιδε
με περισσή αγάπη τις χρησιμότατες
συμβουλές του.

Στην τελετή παρευρέθη πλήθος συ-
νάδελφων μεταξύ των οποίων ο επίτιμος
Αρχηγός ΓΕΑ και ΥΦ.ΕΘ.Α. Πτέραρχος (Ι)
κ. Δημήτριος Αποστολάκης, ο Υποπτέ-
ραρχος (ΥΙ) ε.α. και πρώην αντιπρόεδρος
ΕΑΑΑ κ. Βενετσιάνος Πολυμενάκος, ο
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α. πρώην Δντης
Σώματος Εφοδιασμού κ. Παύλος Καλ-
φαντής και πλήθος άλλων εκλεκτών

συναδέλφων (ανωτέρων και ανωτά-
των).

Στην τελετή παρευρίσκοντο συγγενείς
από την γενέτειρά του, την Αθήνα και
βεβαίως η πολυαγαπημένη του σύζυγος
Σταθούλα, ο υιός του Σμήναρχος (Ε)
ε.α. Ιωάννης Φίλης, η κόρη του Μάγδα
και τα τρία χαριτωμένα εγγόνια του.

Αγαπητέ Βασίλη, οι ευχές μας για
καλό παράδεισο περισσεύουν, αφού ο
Πανάγαθος Κύριος, τον οποίο υπερα-
γαπούσες, σου έχει ήδη επιδαψιλεύσει
την θέση σου στην αιωνιότητα των
Αγίων που σου αξίζει.

Αιωνία σου η μνήμη πολυαγαπημένε
μας Βασίλη. 

Εκ της ΕΑΑΑ     

Παρατήρηση: Δημοσιεύσεις μνημοσύνων
δεν γίνονται, όμως στη συγκεκριμένη
περίπτωση η ΕΑΑΑ το πράττει, λόγω
μη ενημερώσεως της αναφορικά με
την εξόδιο ακολουθία.

Δεν είναι πια μαζί μας Επικήδειοι λόγοι

Στη μνήμη του Ταξχου (ΥΙ) Βασιλείου Φίλη

Ηλία, φίλε Ηλία.
Έμαθα ότι πήρες το τελικό - το τε-

λευταίο φύλλο Πορείας και δεν ήμουνα
εκεί.

Ως φίλος από τα παλιά, είπα να σου
στείλω γράμμα, για να γυρίσουμε πίσω
στα χρόνια του 1965-66, εκεί στην Αν-
δραβίδα που με το αστείρευτο χαμόγελό
σου, το λεπτό σου χιούμορ, την απλό-
τητα και την καλοσύνη που εκχείλιζε
από το πρόσωπό σου, ήταν για μας
τους νεοφερμένους ομπρέλα προστα-
σίας και αποκούμπι.

Αμ’ κι εκείνη η έκπληξη! Αρχές του
1967, άψητο παιδί ακόμη, βρέθηκα στο
νεοϊδρυθέν Πεδίο Βολής Κρήτης. Ε! δεν
πίστευα στα μάτια μου όταν σε λίγους
μήνες σε αντίκρυσα να φτάνεις με με-
τάθεση κι εσύ εκεί, Ελεγκτής Εναέριας
Κυκλοφορίας στην ειδικότητα!

Ρε, Ηλία θυμάμαι που’λεγες: με βά-
λανε Επιλοχία Λόχου. Είχες έναν λε-
βεντόκορμο και ευγενέστατο Λοχαγό
διοικητή του Λόχου, Παναγιωτόπουλο
τον λέγανε και εξελίχθηκε μέχρι Στρα-
τηγός και σου’λεγε:

- Με συγχωρείς που λόγω συνήθειας
από τους δικούς μου, σε φωνάζω καμιά
φορά Επιλοχία και όχι κύριε Επισμηνία!

Α, να μην ξεχάσω και τα κρασάκια
μας εκεί στην Καλαγκάδω και στου
Σήφη στις Στέρνες, στη «Βουλή» στα
Χανιά, με τα μπακαλιαράκια και τα τε-
ράστια κρασοβάρελα.

Ξανασυναντηθήκαμε αργότερα για

ένα διάστημα στην Αθήνα, πολλές οι
θύμησες, ξεχωρίζω Ηλία, εκείνη την
παραμονή Πρωτοχρονιάς, εργένηδες
εμείς, πού να πάμε;

- Θα πάμε σε μια ξαδέρφη μου κάπου
στην Ηρώδου Αττικού, μου είπες, έχουνε
το θυρωρείο.

Και πήγαμε και μας περιποιήθηκαν
πολύ οι άνθρωποι.

Τα χρόνια κύλησαν, κάναμε οικογέ-
νειες. Έπιασες με την αφοσιωμένη σύ-
ζυγό σου, την εκλεκτή Στέλλα, το Χαϊδάρι
σαν ορμητήριο με “καταφύγια” αναψυχής
τη Σαλαμίνα και το χωριό σου την Αγία
Άννα στην Ηλεία. Ήρθες και στη Ναύ-
πακτο.

Με τη Στέλλα σου, κρατήσατε τους
αδιάρρηκτους δεσμούς με την Π.Α.
αφού ο γιος σας ο Δημήτρης είναι σή-
μερα Αντισμήναρχος, προέλευσης ΣΜΑ.
Η κόρη σας η Μαρία, σπούδασε Νηπια-
γωγός και με τον γιατρό άντρα της,
σας χάρισαν εγγονάκια.

Ηλία, μαζί με το αστείρευτο χαμόγελό
σου, την πηγαία καλοσύνη σου, ήσουνα
ο απλός άνθρωπος της καθημερινότη-
τας, ακολουθούσες την ήρεμη ζωή,
χωρίς ατέρμονους στοχασμούς και αρ-
ρωστημένες φιλοδοξίες.

Δεν προβληματίζομαι για τη διεύθυνσή
σου να σου στείλω το γράμμα.

Πιστεύω ακράδαντα, ότι ο Θεός σε
έχει κατατάξει μεταξύ των δικαίων.

Ηλίας Στ. Δημητρόπουλος
Σμήναρχος ε.α.

Στη Μνήμη του Αντισμηνάρχου Ηλία Αναστασόπουλου

«Έφυγε ο άνθρωπος με το χαμόγελο»
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Σήμερα, ύστερα από σκληρά μέτρα λιτότητος που
μας επέβαλαν οι δανειστές μας τα 4 τελευταία

χρόνια και εφάρμοσαν οι εδώ Ηγέτες μας, όταν με το
τέλος του 2014 έφθασε ο χρόνος να απαλλαγούμε
από αυτόν τον βραχνά, με μεγάλο χρέος βέβαια, εκμε-
ταλλευόμενοι την δική μας πολιτική αβεβαιότητα,
άρχισαν να ζητούν ακόμη περισσότερα.

Αλλά, αν ανατρέξουμε στην ιστορία του νεότερου
Ελληνικού Κράτους και όχι μόνο, διαπιστώνουμε ότι δεν
είναι μοναδική φορά που εκβιαστικά και με αντίποινα, μας
έχουν επιβάλλει τα δικά τους συμφέροντα και προσβλητικά
για την αξιοπρέπειά μας, έχουν απαιτήσει παράλογα πράγ-
ματα οι «άσπονδοι φίλοι μας». Θα γινει μια προσπάθεια να
αναφερθούν κάποια τούτων, εξόχως σημαντικά:

1. Το 1850, όταν οι τότε εδώ κυβερνώντες έστρεψαν
το ενδιαφέρον τους προς την Τσαρική Ρωσία, οι Άγγλοι,
για χάρη του διεθνούς τοκογλύφου Πατσίφικο και του
δανειστού Οίκου Ρότσιλντ, οι οποίοι πίστευαν ότι είναι
παντοκράτορες και πρέπει να ελέγχουν τα πάντα, απέ-
κλεισαν το λιμάνι του Πειραιά με δεκάδες καράβια και
πολυάριθμα κανόνια. Οι Έλληνες της Αττικής τότε υπέ-
φεραν ακόμη και από πείνα επί 4 περίπου μήνες, που ο
στόλος του Πάρκερ μας είχε αποκλείσει. Όταν εδόθη
εντολή στον Μακρυγιάννη να κάνει χρήση των όπλων
εναντίον του, απήντησε ότι ο Πάρκερ έχει περισσότερα
κανόνια από τα δικά μας ντουφέκια και δεν εξετέλεσε
την εντολή. Τελικώς, με παρέμβαση της Βασίλισσας
της Αγγλίας Βικτωρίας, ελύθη ο αποκλεισμός.

2. Το 1885 ο Άγγλος Επιτετραμμένος Άρθουρ Νίκολσον,
ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν Χωροφύλακα και
απαίτησε με αναφορά του, απευθείας στον τότε Πρω-
θυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη, να τον διώξει από το
Σώμα, όπερ και έγινε, παρακάμπτοντας το ΥΠΕΞ. Επειδή
δε, στην αιτιολογία της απολύσεώς του έριχνε ευθύνη
και στον Νίκολσον, αυτός απαίτησε η Ελληνική Σημαία
να υποκλιθεί ενώπιόν του, παρουσία αγήματος. Ο Χαρί-
λαος Τρικούπης, προσμένοντας δάνειο από την Αγγλία
προέβη και στην εκτέλεση της προβλητικότατης αυτής
ενέργειας, ενώ το πλήθος των Ελλήνων πολιτών οργι-
σμένο, εφώναε και με δυσκολία εκρατήθη μακριά. Κάτι
από αυτά μας θυμίζει η Τρόικα των τελευταίων ετών.

3. Το 1914, με δόλο, υποχρέωσαν τον Ελληνικό
Στρατό να εγκαταλείψει την Ελληνική Βόρειο Ήπειρο
με το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας που της δίνει αυτονομία,
χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί.

4. Το 1922 συνέβαλαν οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις, εκ-
μεταλλευθέντες και τον δικό μας διχασμό, στην κατα-
στροφή-γενοκτονία του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας,
την απώλεια της Ανατολικής Θράκης και της Βασι-
λεύουσας και την συρρίκνωση του Ελληνισμού.

5. Το 1944-1949 συνέβαλαν αποφασιστικά στον νέον
διχασμό μας και στον εμφύλιο που ακολούθησε. Έτσι,
ενώ είμαστε στην πλευρά των νικητών του Β’ Παγκοσμίου
πολέμου και όλοι υμνούσαν το Έπος του 1940, βρεθή-
καμε τελείως κατεστραμμένοι.

6. Το 1974 μας απαγόρευσαν με την δύναμη του δι-
καίου του ισχυρού, να υπρασπιστούμε τον Ελληνισμό
της Κύπρου μας στην Τουρκική εισβολή, με αποτέλεσμα
το 40% της Ελληνικής αυτής νήσου, να τελεί ακόμη
υπό Τουρκική κατοχή.

Πολλά ακόμη συμβάντα εις βάρος μας στη νεότερη
ύπαρξή μας μπορεί να αναφερθούν. Κι αν αποτολμή-
σουμε να αναφέρουμε και το τι μας έχουν λεηλατήσει
και αρπάξει αυτοί που σήμερα μας κουνούν απειλητικά
το δάκτυλο σε μια σκοτεινή περίοδο που η Πατρίδα
μας στέναζε υπό το βάρος βάρβαρου κατακτητή, τότε
πραγματικά δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Τα γλυπτά
αριστουργήματα που μας έκλεψε ο Λόρδος του Έλγιν
με τις ευλογίες του Σουλτάνου, εξακολουθούν και
σήμερα να κοσμούν το Βρετανικό μουσείο. Η Αφροδίτη
της Μήλου που άρπαξε ομάδα Γάλλων αρχαιολόγων
το 1820, η Νίκη της Σαμοθράκης που άρπαξε το 1864 ο
Γάλλος Πρόξενος στην Ανδριανούπολη Σαμπουζό και
οι Καρυάτιδες της Θεσσαλονίκης, γνωστές ως οι Μαγε-
μένες της Θεσσαλονίκης που έκλεψε ο Γάλλος Μιλλέρ,
όλα αυτά τα Ελληνικά αριστουργήματα κοσμούν το
μουσείο του Λούβρου και προκαλούν το ενδιαφέρον
και τον θαυμασμό χιλιάδων επισκεπτών. Αλλά και οι
Ενετοί δεν υστέρησαν σε αρπαγές και καταστροφές.
Κατέστρεψαν τον περίφημο Κολοσσό των Ναξίων στην
Δήλο (ιερό νησί των Αρχαίων Ελλήνων) και άρπαξαν
έναν λέοντα και δεύτερον από τον Πειραιά και τους το-
ποθέτησαν στο λιμάνι της Βενετίας (PORTO LEONE). Οι
Τούρκοι κατακτητές ουδόλως εγνώριζαν από Αρχαίο
Ελληνικό Πολιτισμό και έναντι κάποιας αμοιβής επέτρεπαν
την λεηλασία Ελληνικών αριστουργημάτων.

Και ερχόμαστε και πάλι στο σήμερα αρχάς του 2015
με νέα Κυβέρνηση από την οποία απαιτούν να εφαρμόσει
υπό επιτήρηση τα δικά τους δεδομένα γιατί είναι οι δα-
νειστές μας. Αυτό ιστορικά θυμίζει γεγονότα που έλαβαν
χώρα το 186 π.Χ. εις βάρος της Αχαϊκής Συμπολιτείας
από τους δήθεν συμμάχους Ρωμαίους. Συγκεκριμένα
τότε ο Στρατηγός Φιλοποίμην ενίκησε τους αντιπάλους

Σπαρτιάτες και επέβαλλε τους όρους του. Οι Ρωμαίοι,
που δεν είχαν εγκρίνει κάτι τέτοιο, έστειλαν τον Ύπατο
Άππιον Κλαύδιον στους Αχαιούς, ο οποίος με αλαζονική
συμπεριφορά, τους είπε: «Οι Αχαιοί αφ’ εαυτών ώφειλαν
να πράξουν ό,τι οι Ρωμαίοι έμελλε να επιβάλλουν».

Μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα; Βέβαια,
τότε ο Στρατηγός Λυκόρτας έδωσε υπερήφανη απάντηση
στον απεσταλμένο της Ρώμης. Σήμερα όμως, αυτοί
που τα απαιτούν είναι οι δανειστές μας. Γεννάται όμως
η απορία, πώς εμείς να χρωστάμε συνέχεια και να πλη-
ρώνουμε συνέχεια, ενώ όλοι αυτοί που μας έχουν αρ-
πάξει τα πάντα να μη χρωστάμε συνέχεια και να πλη-
ρώνουμε συνέχεια, ενώ όλοι αυτοί που μας έχουν αρ-
πάξει τα πάντα, να μη μας χρωστάνε τίποτα!

Επιβάλλεται πλέον, να καταλογίσουμε και τα δικά
μας λάθη. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε με δανεικά, που
θα τα επιστρέψουμε ενίοτε πολλαπλάσια και με σκληρούς
όρους από τους δανειστές μας. Δεν είναι δίκαιον αυτά
τα χρήματα να τα χρησιμοποιούν κάποιοι της εξουσίας
και όχι μόνο προς ίδιον πλουτισμό και εκτός χώρας.
Εδώ τονίζεται ιδιαίτερα ότι η αξιοπρέπεια, η ελευθερία,
η ακεραιότητα και η υπερηφάνεια ενός Λαού εξαρτάται
από 4 κυρίως βασικούς παράγοντες - Αρχές Ζωής.

• Από ισχυρή οικονομία που δεν στηρίζεται σε δανεικά,
αλλά αποκλειστικά στην δική μας παραγωγική δραστη-
ριότητα και ανάπτυξη, με δεδομένο ότι σεβόμαστε
αυτά που έχουμε και ξοδεύουμε λιγότερα από αυτά
που κερδίζουμε. Συναφείς οικονομικές, εμπορικές συμ-
φωνίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος με άλλα κράτη ή επι-
χειρηματίες είναι αναγκαίο να συνάπτονται.

• Από ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις ικανές να προστα-
τεύουν την Ελευθερία και ακεραιότητα της Πατρίδος,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ειρηνική δράση και
πρόοδο των πολιτών.

• Στην εκλογή ικανών Ηγετών, ώστε να οδηγούν τον
Λαό στην εξασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας
των πολιτών και της χώρας, με δεδομένο ότι λειτουργούν
σύμφωνα με το ρηθέν από τον Πλάτωνα το «Πατρίς εν
μείζωνι μοίρα».

• Στην νοοτροπία της κοινωνίας ότι άπαντες πρέπει
να εργάζονται και να αμείβονται σύμφωνα με το Άρθρο
22 του Συντάγματος.

Εκτιμάται ότι έτσι κερδίζονται όλα αυτά που προανα-
φέρθηκαν και όχι με εκβιαστικά διλήμματα, όταν μάλιστα
οφείλουμε πολλά δανεικά που ασυστόλως κάποιοι επι-
τήδειοι έχουν πλουτίσει ή διοχετεύσει σε οικονομικούς
παραδείσους.

Τέλος, πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας, ότι οι δα-
νειστές δυστυχώς για τους δανειζόμενους, έχουν
πάντοτε το πάνω χέρι.

Η Διαχρονική Αδηφάγος Στάση των «Άσπονδων Φίλων μας»

ΑΡΘΡΑ

Του
Δημητρίου Σχίζα

Σμηνάρχου ε.α.

ΟΑριστοτέλης στα ‘’Μεγάλα Ηθικά’’ το-
νίζει: “Αφού σκοπεύουμε να μιλήσουμε

για ηθική, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε
ποιανού κλάδου αποτελεί το ήθος. Μπο-
ρούμε να απαντήσουμε πως αποτελεί μέ-
ρος της πολιτικής και καμίας άλλης. Διότι
δεν είναι δυνατόν  να κάνει κανείς πολιτική
χωρίς να έχει οντότητα, θέλω να πω να
είναι σπουδαίος”.

Το να είναι κανείς σπουδαίος σημαίνει
να έχει αρετές. Αν κάποιος λοιπόν πρόκειται
να ενεργήσει σωστά στην πολιτική, πρέπει
να είναι σπουδαίος στο ήθος. 

Η ελληνική πολιτική Ελίτ που κυβέρνησε
το τόπο από την Μεταπολίτευση και μετά
αντί του πραγματικά οικονομικού – πολι-
τικού μοντέλου ανάπτυξης οργάνωσης
και ανάπτυξης, τοποθέτησαν: την κομμα-

τικοποίηση του κράτους, την θέσπιση κα-
νόνων διαφθοράς, για να νομιμοποιηθεί ο
πολιτικός καρεκλοκενταυρισμός τους, τη
ληστεία δημοσίου χρήματος και τη συμ-
φωνηθείσα ατιμωρησία της, τη συνειδητή
προφύλαξη των φοροφυγάδων, τη δια-
πλοκή κράτους – οικονομικών παραγόντων
και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Την ανά-
πτυξη με υπηρεσίες και όχι με παραγωγή
τη συνειδητή απουσία Παιδείας κριτικής
σκέψης και στρατηγικού σχεδιασμού για
τη χώρα, τις ανεξέλεγκτες επιχορηγήσεις
τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό χωρίς
έλεγχο κ.λπ., κ.λπ.

Το ήθος οφείλει να εμπνέει και να είναι
το θεμέλιο της κοινωνικής πολιτικής ζωής.
Οι πολιτικοί πρέπει να έχουν  ήθος και
πρότερο έντιμο βίο .

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Η πολιτική Ανηθικότης
Ηοικονομική κρί-

ση που διέρ-
χεται η πατρίδα
μας έχει μεγενθύ-
νει το σοβαρό-
τατο πρόβλημα
της υπογεννητικό-
τητας.
Η ιστορία μας, ο
πολιτισμός μας, η
οικονομία, η θρησκεία και γενικά η
Ελληνική Πολιτεία μας προϋποθέ-
τουν ανθρώπους που θα τα στηρί-
ξουν να διατηρηθούν, θα τα
αναπτύξουν και θα τα διαδώσουν
στα πέρατα του κόσμου.

Ποια η σημασία της μείωσης του
χρέους, όταν αυτή η μείωση δεν θα
ανταποδώσει στα παιδιά μας, στους

απογόνους μας,
στους κληρονό-
μους αυτής της
ένδοξης ιστορίας?

Είναι ανάγκη να
υποστηριχθεί άμε-
σα η νέα παραγω-
γική γενιά, ώστε
να ενθαρρυνθεί,
να παντρευτεί και

να αποκτήσει απογόνους.
Οι ταγοί της πολιτείας φέρουν

ακεραίαν την ευθύνη για την επι-
βίωση του Έθνους μας που απειλεί-
ται από την υπογεννητικότητα των
Ελλήνων και την υπεργεννητικότητα
των αλλογενών.

Εκ της ΕΑΑΑ

Υπογεννητικότητα: Εθνικός Κίνδυνος
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Σήμερα, εξακολουθούν  κάποιοι να  λένε ότι για
την κρίση φταίνε οι κερδοσκόποι, οι Γερμανοί,

οι Πυγμαίοι, η CIA, οι Τούρκοι, οι Εβραίοι, οι
μασόνοι  και δεν συμμαζεύεται. Σίγουρα, όμως,
δεν φταίμε εμείς!

Για να μην μάς θεωρούν λοιπόν  κάποιοι εκ γε-
νετής καθυστερημένους, παραθέτουμε το κύριο
άρθρο του τότε διευθυντή του «Οικονομικού Τα-
χυδρόμου» κ. Γιάννη Μαρίνου, στο τεύχος της 22ας
Μαΐου 1986, υπό τον τίτλο: «Προτιμούμε να πνι-
γούμε χορεύοντας, όπως οι επιβάτες του Τιτανι-
κού;».

Με αφορμή την έκθεση του τότε διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Δημ. Χαλικιά, ο οποίος
μέσω ύβρεων από τις «προοδευτικές» δυνάμεις
έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την ελληνική
οικονομία, ο κ.Γ.Μαρίνος έγραφε:

«Και ιδού πού φθάσαμε:
Αντί να δουλεύουμε για να παράγουμε εισόδημα, να

τρώμε από τα έτοιμα και από τα δανεικά.
Αντί να φτιάχνουμε νέα εργοστάσια, να κλείνομε κι

αυτά που υπάρχουν.
Αντί να εκσυγχρονίζουμε τις υφιστάμενες εγκατα-

στάσεις, να τις αφήνουμε βαθμιαία να κα-
ταντούν παλιοσίδερα.

Αντί να βελτιώνομε την παραγωγικότητά
μας, να επιβραβεύουμε με κάθε τρόπο την
τεμπελιά και την λούφα.

Αντί να προωθούμε τις εξαγωγές μας με
καλά και φθηνά προϊόντα, να υπονομεύομε
την ανταγωνιστικότητά τους με αποτέλεσμα
να μην μπορεί πια να πουληθεί η ελληνική
παραγωγή ούτε μέσα στην ελληνική αγορά.

Αντί να ενθαρρύνομε το κέρδος, ώστε να περισσεύουν
λεφτά για νέες επενδύσεις και καλύτερες αμοιβές των
εργαζομένων, το εμποδίζομε με κάθε τρόπο, με απο-
τέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των προβληματικών

επιχειρήσεων και την απειλή των μαζικών απολύσεων,
αφού οι βιομηχανικές μας επιχειρήσεις δεν μπορούν
πια να επιβιώσουν.

Αντί να στηρίζομε με κάθε τρόπο την εγχώρια παρα-
γωγή, την καταδιώκομε με κάθε θεμιτό και αθέμιτο
τρόπο, διευκολύνοντας έτσι τις εισαγωγές και την κυ-
ριαρχία των ξένων στην ελληνική αγορά.

Αντί οι εργατοϋπάλληλοι να υπερασπίζονται την
εθνική παραγωγή με την εργατικότητα και την συμπα-
ράστασή τους προς τους ομοεθνείς εργοδότες
τους, πολλοί απ’ αυτούς υπονομεύουν με απεργίες,
στάσεις εργασίας, καταλήψεις, κοπάνες, νωθρότητα,

τσαπατσουλιά και συνεχείς εκδηλώσεις μίσους
τις ντόπιες παραγωγικές μονάδες, ανοίγοντας έτσι
τον δρόμο στα ξένα προϊόντα και στη δική τους
μιζέρια και ανεργία.

Αντί το δημόσιο να διαχειρίζεται με σύνεση και
πόνο τα έσοδα από την φορολογία, τα διασπαθίζει
σε καταναλωτικές δαπάνες σε έργα βιτρίνας, σε
αθρόες προσλήψεις υποαπασχολούμενων, σε επι-
δοτήσεις, χαρισμούς οφειλών, σε δανεικά και αγύ-
ριστα και σε διαιώνιση της αντιπαραγωγικής δομής
της δημόσιας διοικήσεως και της χρονοβόρας και
δαπανηρότατης γραφειοκρατίας.

Αντί να αναπτύσσομε την παραγωγή και να ενι-
σχύομε την αυτοδυναμία της οικονομίας μας, το’
χουμε ρίξει στον δανεισμό από το εσωτερικό και
κυρίως από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να
έχομε φθάσει στο τραγικό σημείο να δανειζόμαστε
πια κάθε χρόνο 2-3 δισεκατομμύρια δολλάρια από

τους ξένους για να εξοφλούμε προηγούμενα δανεικά.
Αντί να διευκολύνεται η εισαγωγή νέας τεχνολογίας

και η ευελιξία των επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγουν
τα οικονομικά αδιέξοδα ΄γίνεται  ακριβώς το αντίθετο
που οδηγεί  στο μοιραίο κλείσιμό τους.

Aντί να ενθαρρύνεται η υλική επιβράβευση των προ-
κομμένων και ευσυνείδητων, επιβάλλεται με
κάθε τρόπο το αντίθετο.»

Αυτή είναι η πραγματικότητα της ελληνικής
οικονομίας.

Και αυτοί που αντιδρούν στην απαιτούμενη
θεραπευτική αγωγή, φαίνεται ότι προτιμούν
να καταποντιστούμε όλοι, χορεύοντας και τρα-
γουδώντας, όπως οι επιβάτες του Τιτανικού.

Και αυτό σχεδόν σίγουρα θα συμβεί, αφού
τα σωστικά μέσα ολοένα και περιορίζονται.».

Σήμερα δεν συμβαίνει το ίδιο; Τόσα χρόνια και εξα-
κολουθούμε να κάνουμε τα ίδια λάθη!!!

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Πριν... 29 χρόνια!

Τόσα χρόνια και εξακολουθούμε

να κάνουμε τα ίδια λάθη!!!“
”

Στις 4 Φεβρουαρίου 1943 εκτελείται από τους Γερ-
μανούς ο Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας
Κώστας Περρίκος, από τους πρώτους που κινήθηκαν
για την δημιουργία παράνομης αντιστασιακής οργά-
νωσης.

Ένθερμος πατριώτης, ο οποίος δεν έπαψε να εν-
θαρρύνει τους συγκρατούμενούς του, ακόμα και την
νύχτα πριν από την εκτέλεσή του. 

Επειδή κάποιοι χαρακτηρίζουν  τους Έλληνες ότι έχουν κοντή μνήμη, παραθέτουμε τι έγραφε
ο Γιάννης Μαρίνος στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» πριν 29 χρόνια

Εις μνήμην των 63 Αεροπόρων που έχασαν τη ζωή τους την
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου του 1991 στην πτώση του C-130 S/N 748
στην Κορυφή Παλιούρα του Όρους ΟΘΡΥΣ Μαγνησίας.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ 
ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ!!!

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, από το παρόν τεύχος καθιερώνεται στήλη με «το ΠΑΝΘΕΟΝ των ΗΡΩΩΝ της ΠΑ»
σε αντικατάσταση του «χρονικού πολεμικής αεροπορίας» που έκλεισε ένα χρόνο δημοσιεύσεων στην «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ».

Το Πανθεον των Ηρωων της
Πολεμικησ Αεροποριασ

ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΙΚΟΣ

Εκ της ΕΑΑΑ
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