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Παράδοση - Παραλαβή Καθηκόντων Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Τ

ην Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου
2015, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή
Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι, η τελετή παράδοσης παραλαβής των καθηκόντων του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, από τον Πτέραρχο (Ι) Ευάγγελο
Τουρνά στον Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο
Βαΐτση.
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Καμμένος, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Κώστας Ήσυχος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ.
Νίκος Τόσκας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας, Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης Ιλίου - Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός του

Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Βασίλειος
Τελλίδης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Αθανάσιος Αθανασόπουλος
ΛΣ, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ, κ. Γιάννης Ταφύλλης,
ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
(ΕΛ.ΑΣ), Επιτελάρχης ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Τσουβάλας, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), Υπαρχηγός του ΠΣ, Αντιστράτηγος
ΠΣ Χαράλαμπος Αφάλης, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης Διευθυντές και εκπρόσωποι
των Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), αντιπροσωπείες
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ
και ΑΤΑ, προσωπικό της ΠΑ και ξένες αντιπροσωπείες.

ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΕΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
Επειδή πολλά ελέχθησαν τις τελευταίες
ημέρες περί των παρελάσεων και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις, όπως δεν πρέπει να γίνονται λόγω της οικονομικής κρίσης καθότι το κόστος δήθεν είναι μεγάλο,
ενώ χαρίζονται εκατομμύρια στο Μέγαρο
Μουσικής και κάποιοι άλλοι ταύτισαν τις
παρελάσεις με τη χούντα, ανεπίτρεπτο και
ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ! Εμείς τους απαντούμε:
Οι παρελάσεις πρέπει να γίνονται διότι
αυτό θέλουν οι Έλληνες, αυτό περιμένουν
και θαυμάζουν για να στείλουν οι ΕΔ ένα
μήνυμα προς την Ελληνική κοινωνία, ένα
μήνυμα ασφάλειας και σιγουριάς, για να
νιώσουν τα στελέχη των ΕΔ ότι η Πολιτεία
είναι κοντά τους και ότι η κοινωνία έχει
κάθε δικαίωμα να τους θαυμάζει και να
τους χειροκροτεί, αλλά και να παίρνει
αυτό το μήνυμα για να νιώθει πιο ασφαλής
και σίγουρη στους δύσκολους καιρούς
που περνάμε.
Δεν είναι για το θεαθήναι όλα αυτά.
Είναι αυτό που νιώσαμε όλοι μας, όλος ο
ελληνικός λαός, αυτό που συζήτησε στα
σπίτια του και τις συντροφιές του. Διότι
η αποκατάσταση της θεσμικής τάξης, η
αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών, είναι ευθύνη όλων μας σε όποιο
επίπεδο και αν εκπροσωπούμε την πολιτεία και πολύ περισσότερο ευθύνη των
πολιτικών μας.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Σας ενημερώνουμε ότι τα
γραφεία της Ένωσης θα
παραμείνουν κλειστά από την
Μεγάλη Τετάρτη (8/4) έως και
την Κυριακή του Θωμά (19/4).

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
Η “Ώρα της κρίσεως”
Του
Χρήστου Γιανναρά
Καθηγητού Φιλοσοφίας και Πολιτιστικής
Διπλωματίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η

προκατάληψη και η επίταση της προκατάληψης,
ο φανατισμός, δεν χαλιναγωγούνται. Ούτε
από την υψηλή ευφυΐα, τη μόρφωση, την
καλλιέργεια ούτε με την τετράγωνη λογική επιχειρημάτων, τον αυστηρό έλεγχο των συναισθημάτων.
Επακολούθημα της προκατάληψης είναι η αδυναμία
«διάκρισης», αδυναμία να αναγνωρίσουμε σε αυτόν
(ή σε αυτό) που απορρίπτουμε και κάποια πιθανά
θετικά στοιχεία, σωστές επιλογές, ορθές στοχεύσεις.
Στο κόμμα που δεν ψηφίσαμε, στην ιδεολογία που
δεν αποδεχόμαστε, όλα είναι οπωσδήποτε στραβά,
όλα λάθος, όλα ιδιοτελή και πονηρά.
Συνέχεια στη σελίδα 7

Απαιτείται άμεσα μια μακρόπνοη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική για
την αντιμετώπιση της νόμιμης και ειδικότερα της
παράνομης μετανάστευσης πρίν είναι αργά για
εμάς τους Έλληνες και τη χώρα μας.
Η λύση κυρία Υπουργέ δεν είναι να τους αφήνουμε ελεύθερους στην Ομόνοια!! Δεν πάει άλλο.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

✒

Ο Πρόεδρος και τα
μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΑ
σας εύχονται
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;
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ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr
EKΔΟΤΗΣ
Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κων. Ρώτας, Ασμχος (ΤΗ) ε.α.
rotasK39@gmail.com
6983506596 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Επγός ε.α. (ΥΟΚ)

Προγραμματισμός Εκδρομών 2015
Το ΔΣ/ΕΑΑΑ ενέκρινε τον προγραμματισμό εκδρομών του έτους 2015 με απόφαση υπ’ αριθμόν 8/26-2-2015:
α. Παρασκευή 24 Απριλίου. Μονοήμερη για 117 ΠΜ (Ανδραβίδα),
β. Πέμπτη 14 Μαΐου, 4ήμερη εκδρομή για Κομοτηνή προς συμμετοχή
στα Ελευθέρια της Θράκης.
γ. Σάββατο 20 Ιουνίου, 3ήμερη εκδρομή για Βορρά (Καϊκματσαλάν)
για συμμετοχή στο μνημόσυνο Υπσγου Ταγκαλάκη,
δ. Τέλος Ιουνίου – αρχές Ιουλίου, 8ήμερη εκδρομή
στην Κάτω Ιταλία,

ε. Τέλος Αυγούστου, 3ήμερη εκδρομή στο Βίτσι,
στ. Τέλος Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου, 3ήμερη εκδρομή
για Βασιλειάδα.
Λεπτομέρειες εκδρομών θα δημοσιευθούν με την Η.τ.Α..
Εκ της ΕΑΑΑ

Ενδιαφέρουσα Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι ο Επισμηναγός
ε.α. Καστρινάκης Παντελής είναι σύμβουλος πολιτικής, προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, πρώην διοικητής Κ.ΟΜ.Α.Κ. (Κινητής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών) και έχει την
ευγενή διάθεση να προσφέρει τις γνώσεις
του επί του θέματος παροχής πρώτων
βοηθειών στους συναδέλφους και τα

μέλη τους.
Όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα είναι
πάντοτε επίκαιρο και χρησιμότατο για
όλους μας και ζητούμε όπως παρευρεθείτε στον 7ο όροφο της Ενώσεώς μας
(Χαλκοκονδύλη 5, πλατεία Κάνιγγος, τηλ.
210-3802241) στις 30 Απριλίου 2015
Πέμπτη και ώρα 11:00.
Εκ της ΕΑΑΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι εκ των Συναδέλφων που προγραμματίζονται κατόπιν
αιτήσεώς τους, για το 251 ΓΝΑ/ΤΠΥΕ ΔΕΝ πηγαίνουν την ημερομηνία που ειδοποιούνται
και ΔΕΝ ειδοποιούν τον αρμόδιο για Υγειονομικά θέματα, μέλος του Δ.Σ. κ. Γ. Γονατά
για την απουσία τους.
Σας παρακαλούμε όπως εφεξής, τηρούνται τα παραπάνω αναφερόμενα.
Εκ της ΕΑΑΑ

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
26/3/2015 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 2/4/2015.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά
τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Σκεπτικό Απόφασης ΔΣ/ΕΑΑΑ για νέους
απόστρατους αναφορικά με τον παραθερισμό
Ενημερώνουμε τα μέλη μας για τα παρακάτω:
Τα διατιθέμενα στην ΕΑΑΑ οικήματα μειώθηκαν υπερβολικά, 40% περίπου, τα 3 τελευταία
χρόνια, διότι δόθηκε σημαντικός αριθμός στους
ΕΝ/ΕΝ συναδέλφους (και δικαίως) ώστε να
μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οικονομικά ύστερα από τη μείωση των μισθών τους.
Οι απόστρατοι, αντιθέτως, αυξήθηκαν σημαντικά ιδίως τα τελευταία 2-3 χρόνια εκμεταλλευόμενοι τη σχετική νομοθεσία.
Οι αιτήσεις παραθερισμού κάθε χρόνο κυμαίνονται στις 4.000, ενώ με πρόσφατη υπουργική απόφαση του 2011 δίδονται ιδιαίτερα
προνόμια στις ειδικές κατηγορίες.
Η συχνότητα παραθερισμού των αποστράτων
που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

είναι κάθε 6-7 χρόνια, ίσως και περισσότερο
(όπως Ζούμπερι, Σκοτίνα, Ρόδο στις περιόδους
Ιουλίου-Αυγούστου). Για τους νεοαποστρατευόμενους η ΕΑΑΑ δεν έχει ακριβή στοιχεία παραθερισμού τους για τα τελευταία χρόνια, ώστε να
τους αφαιρέσει μόρια σε περίπτωση που παραθέρισαν ως ΕΝ/ΕΝ αξιωματικοί, πλήν όμως η εμπειρία έχει δείξει ότι, στα τελευταία 3 χρόνια
αυτοί έχουν παραθερίσει τουλάχιστον μία φορά.
Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν μια αίσθηση
αδικίας για όλους τους παλαιούς απόστρατους,
οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, ενώ
οι καταστάσεις παραθερισάντων μέσω ΕΑΑΑ
τα τελευταία 2 χρόνια περιλαμβάνουν νεοαπόστρατους σε ποσοστό περίπου 70%.
Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι με το οριζόντιο

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

ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΑΣΧΑ 2015
Το ΚΕΔΑ /Ζ θα λειτουργήσει καθ’ όλη την εορταστική περίοδο του ΠΑΣΧΑ 2015 από 3-4-2015
έως 14-4-2015.
Από 3 Απριλίου θα λειτουργεί καθημερινά η
Λέσχη Παραθεριστών (γεύμα - δείπνο) και το
Μπαρ ημιορόφου.
Καθώς και η δυνατότητα κράτησης δωματίου
για διαμονή μέχρι 14-4-2015.
Οι ενδιαφερόμενοι για κράτηση δωματίων θα
πρέπει να αναφέρουν τις επιθυμίες των στο Γραφείο Υποδοχής στο ΚΕΔΑ, στο τηλ.: 22940-51158.
ΤΟ ΚΕΔΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΑΠΟ 15-4-2015 ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΑΣΧΑ 2015
1. ΤΟ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2015
ΑΠΟ 6-4-2015 (08:00) ΕΩΣ 20-4-2015(12:00).
2. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΑΠΟ 12:00
ΕΩΣ 16:00) ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΣΤΟ ΤΗΛ:235209018283 ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 6861182-83

αυτό μέτρο είναι ενδεχόμενο κάποιοι νεοαποστρατευόμενοι να αδικούνται, όμως η αδικία
αυτή μετριάζεται έναντι της σκληρής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι παλαίμαχοι
ανώτατοι αξιωματικοί. Πέραν των ανωτέρω
σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της συνεχούς
προσπάθειας για περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των μελών, η ΕΑΑΑ αλλά και το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων απέστειλαν έγγραφο
στις προϊστάμενες αρχές και προτείνουν όπως
ο παραθερισμός να γίνεται με αντικειμενικά
κριτήρια από τις ίδιες τις Ενώσεις.
Τέλος επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στην ομόφωνη απόφαση του
ΔΣ/ΕΑΑΑ.
Εκ της ΕΑΑΑ

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά
πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες
ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην
εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι τις 5
εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η οποία
εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί
το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι
συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά
η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση
αποφασίζει το Δ.Σ. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Α.Α.Α.

Υ

λοποιώντας το Σχέδιο Δράσης που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ με την ανάληψη των καθηκόντων
του, το ΔΣ/ ΕΑΑΑ , αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση
Γραφείου Επιστημονικών Συνεργασιών/ ΕΑΑΑ με στόχο:
«Την ενεργοποίηση και διασύνδεση, των Μελών της
Ε.Α.Α.Α., που διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση-επιμόρφωση(Διδακτορικό-Μεταπτυχιακά διπλώματα) και
εμπειρίες(Διοικητικές- Επιτελικές) σε πολλαπλούς τομείς
και ειδικότητες, και τη συνεργασία με Δημόσιους
Φορείς, ΕΕ, ΝΑΤΟ, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Σχολές
Επιμόρφωσης κλπ. Η ανωτέρω ενεργοποίηση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσεως θα αποσκοπεί σε ένα
στόχο, το όφελος επί Εθνικών Συμφερόντων της χώρας
μας».
Σκοπός του Γραφείου
Επιστημονικών Συνεργασιών/ Ε.Α.Α.Α. είναι:
α. Η συλλογή, έρευνα, ανάλυση, επεξεργασία και
μελέτη, σε θέματα στρατηγικής όπως, τα αφορώντα
σε πολιτική, διπλωματία, γεωστρατηγική, οικονομική
και γεωοικονομική πλευρά, επιπτώσεις στο περιβάλλον
και λοιπά συναφή αντικείμενα που απασχολούν ή ανακύπτουν στον Ελλαδικό χώρο, το χώρο των Βαλκανίων
αλλά και τη γενικότερη περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης
και του Ευξείνου Πόντου και αντίστοιχα θέματα ασφάλειας
και απειλών αυτής στον υπόψη χώρο καθώς και κάθε
προσπάθεια που αποσκοπεί στη διατήρηση και ενδυνάμωση
του Ελληνισμού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
β. Η ενημέρωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής
γνώμης καθώς και του επιστημονικού ή ασχολούμενου
με συναφή θέματα προσωπικού και Ιδρυμάτων της
ημεδαπής και της αλλοδαπής.
γ. Η παροχή σε φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής
κρατικής μηχανής ή/και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
των εκτιμήσεων και εισηγήσεων που θα προκύψουν
από την ανάλυση των θεμάτων αυτών.
δ. Η προώθηση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ως
παράγοντα διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής και η
συμβολή της Ελλάδας στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής ιδέας.

ε. Η ανάληψη, διοργάνωση, παρακολούθηση και διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, και άλλων
γενικότερων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών κύκλων
στην ημεδαπή και αλλοδαπή, μόνης της, είτε από
κοινού με άλλους φορείς, με σκοπό αφενός την διαρκή
επιμόρφωση και ενημέρωση των μελών της Ε.Α.Α.Α.
και αφετέρου της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας
σε θέματα και γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στις
ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές.
Η εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Α.Α.Α.
θα υλοποιηθεί με:
α. Διενέργεια μελετών από τα μέλη της Ε.Α.Α.Α. σε
θέματα ενδιαφέροντος της Ε.Α.Α.Α. και όχι μόνο..
β. Παρουσίαση των θεμάτων αυτών, αλλά και των
λοιπών αναλύσεων υπό μορφή κυρίως ανακοινώσεων
σε μόνιμα δεσμευμένης ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο,
(Internet World Wide Web Site) ή ανακοινώσεων στον
τύπο, ή έκδοση εντύπων-εγχειριδίων και διοργάνωση
συνεδρίων-σεμιναρίων για παρουσίαση θεμάτων τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
γ. Συνεργασία με τους κρατικούς φορείς, οργανισμούς,
αλλά και συναφή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού για την ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην ανταλλαγή πληροφοριών και την από κοινού μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
δ. Δημιουργία κατάλληλης υποδομής τεκμηρίωσης
και τράπεζας πληροφοριών, και αποδελτίωσης από τον
τοπικό και διεθνή τύπο και το διαδίκτυο, βιβλιογραφίας
και πληροφοριών γενικώς για την εξυπηρέτηση των
σκοπών της Ε.Α.ΑΑ
Συγκεκριμένα το Γρ. Ε.Σ./Ε.Α.Α.Α. θα μεριμνά για τη :
α. Ανάθεση-Ανάληψη μελετών αεροπορικού – αεροδιαστημικού περιεχομένου.
β. Ανάληψη μελετών επι θεμάτων: Πολιτικής Εθνικής
Άμυνας, ΕΔ, Εθνικών, Οικονομικών, Υγειονομικών, κλπ.
γ. Συγγραφή Εγχειριδίων και Ειδικών Συγγραμμάτων
για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΕΔ-ΣΑ.
δ. Συμμετοχή σε ευρύτερες Επιστημονικές δραστηριότητες – διατριβές που απασχολούν πολλά συναρμόδια
Υπουργεία και Δημόσιους φορείς, με κυριότερα τα
Υπουργεία, Εξωτερικών, Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας

Η Νέα σύνθεση
του Ανώτατου Αεροπορικού
Συμβουλίου
Η νέα σύνθεση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου είναι
η ακόλουθη:
1. Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης Αρχηγός ΓΕΑ
2. Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου Αρχηγός ΤΑ
3. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος
Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
4. Αντιπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Βορρόπουλος
Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
5. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος Διοικητής ΔΑΕ
6. Υποπτέραρχος (Ι) Συμεών Αστρεινίδης Διοικητής ΔΑΥ
7. Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Αθανασίου Υπαρχηγός ΓΕΑ
8. Υποπτέραρχος (Ι) Αριστείδης Κορέας ΓΕΕΘΑ
9. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Στάμος Υπαρχηγός ΑΤΑ
10. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος-Δημήτριος Χριστόπουλος
Διευθυντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ
11. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης Διευθυντής Δ’
Κλάδου ΓΕΑ
12. Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Καλαντζής ΓΕΕΘΑ
13. Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Μαντζιάρης Διευθυντής
Β’ Κλάδου ΓΕΑ
14. Υποπτέραρχος (Ι) Παντελής Σαπαντζόγλου Διοικητής ΣΙ
15. Υποπτέραρχος (Μ) Χριστόφορος Σμυρλής Διευθυντής
Γ’ Κλάδου ΓΕΑ
16. Υποπτέραρχος (ΕΑ) Κωνσταντίνος Φουσταλιεράκης Διευθυντής Επιθεωρήσεων
17. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Διευθυντής
ΓΕΑ/ΔΥΓ
18. Υποπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Αλεξανδρής Επιτελάρχης
ΔΑΥ.

Τάξεως, Ανάπτυξης, Μεταφορών, Τουρισμού και Πολιτισμού κ.α.
ε. Ανάληψη ή συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες
φορέων της ΕΕ και ΝΑΤΟ.
στ. Δυνατότητα επιστημονικής συνεργασίας με την
φοιτητική κοινωνία νέων, που διατρίβουν σε απόκτηση,
αφομοίωση και χρήση προηγμένων γνώσεων, ενώ ξεκινούν την επαγγελματική σταδιοδρομίας τους.
ζ. Τέλος, θα παρεμβαίνει συμβουλευτικά προς το
ΥΕΘΑ (ΑΣΑΕΔ: Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων
Δυνάμεων-Σωμάτων Ασφαλείας), την ΥΠΑ, ΓΓΑ και ΥΠ
Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης για θέματα «Αεραθλητισμού», συνεργαζόμενη στενά με την ΕΛΑΟ (Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία).
Οι άξονες εστίασης συνεργασιών θα καλύπτουν:
1. Γεωπολιτική-Γεωστρατηγική-Παγκοσμιοποίηση.
2. Διεθνείς Σχέσεις/Δίκαιο. Συμμαχίες ΝΑΤΟ, ΕΕ/ΚΕΠΑΑ.
3. Κοινωνιολογία-Ηγεσία-Ανθρώπινο Δυναμικό.
4. Διεύθυνση-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χειρισμό Κρίσεων.
5. Αεροπορικές Επιχειρήσεις-Υποστήριξης ΕΔ – ΣΑ, Ειρήνη-Ένταση-Πόλεμο.
6. Τεχνολογία και Ειδικότητες-Εξειδίκευση- Πολεμική
Βιομηχανία.
7. Αεροπορική Ιατρική.
8. Αεραθλητισμός – Αεροπορικός Τουρισμός.
9. Οικονομία-Υγεία- Εκπαίδευση
Παρακαλούνται-προσκαλούνται τα Αξιότιμα Μέλη μας,
τα οποία επιθυμούν και έχουν τις κατάλληλες γνώσεις
και εμπειρίες, για δήλωση ενδιαφέροντος- συμμετοχής,
κατ΄ επιλογή τους στους ανωτέρω άξονες, ώστε το
παραπάνω γραφείο να πάρει σάρκα και οστά.
Υπεύθυνος του Γρ. Ε.Σ/Ε.Α.Α.Α.
ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Στράτος Σκλήρης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Αντιπτέραρχος (Ι)εα. Κων. Ιατρίδης
Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΣΜΑΑ
Ο ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
& ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ

Τ

ο Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων Καρύστου
εύχεται σε όλους τους Συναδέλφους και τις
Οικογένειές του Καλό Πάσχα, Υγεία, Χρόνια Πολλά
και Ευτυχισμένα.
Όπως σας έχουμε πληροφορήσει, με βάση τον
πρόσφατο Νόμο 4280/2014 καταργήθηκε όλη η
νομοθεσία ιδρύσεως, οργανώσεως και υπαγωγής
υπό το ΥΠΕΘΑ του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ (καθώς και
των ΟΣΜΑΕΣ και ΟΣΜΑΝ). Σε αντικατάστασή του,
πριν λίγες ημέρες εγκρίθηκε το Καταστατικό του
νέου «Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Μονίμων
Αξιωματικών Αεροπορίας “Ο ΙΚΑΡΟΣ” Συν.Π.Ε.», ο
οποίος θα υπάγεται στο Υπ. Οικονομικών και θα
λειτουργεί με βάση την Νομοθεσία που διέπει
όλους τους Συνεταιρισμούς της Χώρας (Ν. 4030
του 2011, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους
4067 του 2012, και 4223/2013).
Το Δ.Σ. του καταργηθέντος ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ
συνεχίζει να διοικεί τον Συνεταιρισμό μας με κύριο
σκοπό να πραγματοποιήσει εντός εξαμήνου Γενική
Συνέλευση των Μελών του και εκλογές, από τις
οποίες θα προκύψει το Δ.Σ. του νέου Συνεταιρισμού.
Ο Σύλλογός μας ζήτησε από τον Συνεταιρισμό
μας να πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των
Δ.Σ. του ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ και του Συλλόγου μας
εις την οποία να συζητηθούν μια σειρά θεμάτων
νομικών, οικονομικών, διοικητικών και άλλων,

που προκύπτουν από την εν εξελίξει μετατροπή
του ΙΚΑΡΟΥ.
Ζητήσαμε επίσης να πραγματοποιηθεί από τον
ΙΚΑΡΟ μια πλήρης ενημέρωση όλων των Μελών
του για την κατάσταση που βρίσκεται ο ΙΚΑΡΟΣ,
με συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε γραπτώς
ο Σύλλογός μας.
Η πρότασή μας έχει γίνει αποδεκτή από τον
ΙΚΑΡΟ και επίκειται ο προσδιορισμός της ημερομηνίας πραγματοποίησής της, μετά την οποία θα
σας γίνει ενημέρωση, από δικής μας πλευράς με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας,
εδώ: http://www.ikaros-karystos.gr/.
Περιμένουμε λοιπόν την υπεύθυνη και αναλυτική
αυτή ενημέρωση από το Δ.Σ. του αποχωρούντος
Δ.Σ. του ΙΚΑΡΟΥ, αλλά και εκ μέρους της Ηγεσίας
της Π.Α. υπό την σκέπη, ευθύνη, έλεγχο και καθοδήγηση της οποίας λειτούργησε ο Συνεταιρισμός
μας από της ιδρύσεώς του το 1968 μέχρι της
πρόσφατης κατάργησής του.
Με τις θερμές ευχές του Δ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ, περιοχής Αετού
Καρύστου:
Γεώργιος Κάργας
Ταξ/χος (ΤΑ) ε.α.
Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δελλής
Υπτ/χος (Ε) ε.α.
Γραμματέας"
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ΣΥ ΝΤ ΑΞ Ι ΟΔ ΟΤΙ ΚΑ
Σεβαστοί μας Συνάδελφοι, μέλη της ΕΑΑΑ, μετά από πάρα πολλά ερωτήματα σας για τον τρόπο του υπολογισμού
των ποσών μείωσης της μηνιαίας σύνταξης μας, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε σχετικά.
1. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχου (Ε.Α.Σ) Ν 3865/2010
Η παρακράτηση της Ε.Α.Σ υπολογίζεται στο ποσό της Βασικής Σύνταξης που αναγράφεται στο
ενημερωτικό σημείωμα του Γ.Λ.Κ και καθορίζεται ως εξής:
α) Για συντάξεις από 1400,01€ έως 1,700,00€ ποσοστό 3%. Μετά την παρακράτηση της
Ε.Α.Σ. το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται των 1,400,00€.
β) Για συντάξεις από 1700,01 έως 2000,00 ποσοστό 6%
γ)
- // 2000,01 έως 2300,00
- // 7%
δ)
- // 2300,01 έως 2600,00
- // 9%
ε)
- // 2600,01 έως 2900,00
- // 10%
στ)
- // 2900,01 έως 3200,00
- // 12%
- // 3200,01 έως 3500,00
- // 13%
ζ)
η)
- // 3500,01
και άνω
- // 14%

Παραθέτουμε ενδεικτικό πίνακα ΦΕ που αντιστοιχεί
στο ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 28.000€:

2. Επί πλέον Ε.Α.Σ Ν.4002/2011
Η παρακράτηση της επί πλέον Ε.Α.Σ. που γίνεται μόνο σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το
60ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας,
υπολογίζεται στο ποσό της Bασ. Σύνταξης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό Ε.Α.Σ. Ν. 3865/2010
και καθορίζεται ως εξής.
α) Για συντάξεις από 1700,01€ έως 2,300,00€ ποσοστό 6%. Μετά την επί πλέον παρακράτηση
το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται των 1700,01€.
β) Για συντάξεις από 2301,01€ έως 2900,00€ ποσοστό 8%.
γ) Για συντάξεις από 2901,01€ και άνω ποσοστό 10%.
Η επί πλέον παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από την συμπλήρωση του 60ου
έτους της ηλικίας τους.
3. 1η Μείωση Σύνταξης Ν. 4024/2011
Το ποσό της μείωσης υπολογίζεται, αφού από το ποσό της Βασ. Σύνταξης αφαιρέσουμε το
ποσό της παρακράτησης της Ε.Α.Σ (Ν 3865/2010) και το ποσό της επί πλέον παρακράτησης
ΕΑΣ (Ν 4002/2011), ως εξής:
α) Σε όσους ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 40% το
πόσο της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00€. Η μείωση διακόπτεται τον επόμενο μήνα
από την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Εξαιρούνται όσοι συνταξιούχοι αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με την συμπλήρωση τουλάχιστον
35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
β) Σε όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μειώνεται κατά 20% το ποσό
της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200€.
4. 2η Μείωση Σύνταξης Ν. 4051/2012
Το ποσό της μείωσης υπολογίζεται αφού πρώτα από το ποσό της Βασ. σύνταξης αφαιρέσουμε:
το ποσό της παρακράτησης Ε.Α.Σ. (Ν.3865/2010), το ποσό της επί πλέον παρακράτησης Ε.Α.Σ.
(Ν. 4002/2011) και το ποσό της 1ης μείωσης Ν.4024/2011. Το ποσό που εναπομένει μετά την
αφαίρεση αυτών και υπερβαίνει τα 1300€, υπόκειται σε μείωση κατά 12%.
5. 3η Μείωσης Σύνταξης Ν.4093/2012
Το ποσό της μείωσης υπολογίζεται αφού πρώτα στο ποσό της Βασ. σύνταξης προσθέσουμε
το ποσό του Μ.Τ.Α (Μέρισμα και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) και από το ποσό που προκύπτει αφαιρέσουμε:
το ποσό της παρακράτησης Ε.Α.Σ (Ν. 3865/2010), το ποσό της επιπλέον παρακράτησης της
Ε.Α.Σ Ν.4002/2011, το ποσό της 1ης μείωσης σύνταξης (Ν.4024/2012) και το ποσό της 2ης
μείωσης σύνταξης (Ν.4051/2011). Οπότε από το ποσό που εναπομένει μετά την αφαίρεση
αυτών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα κατωτέρω, καθορίζεται το ποσοστό μείωσης του
ποσού της σύνταξης και του ΜΤΑ (Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΑ) ως εξής:
Για συνολικό ποσό Σύνταξης ή αθροίσματος:
α) Άνω των 1000,00€ και έως 1500,00 μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%. Το ποσό που
εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000,01€.
β) Άνω των 1500,01€ και έως 2000,00€ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%. Το ποσό
που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1425,01€.
γ) Άνω των 2000,01€ και έως 3000,00€ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%. Το ποσό
που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1800,01€.
δ) Άνω των 3000,01€ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20%. Το ποσό που εναπομένει δεν
μπορεί να υπολείπεται των 2500,01€.
6. Πάγια κράτηση : Υγειονομική Περίθαλψη
Για τον υπολογισμό του μηνιαίου ποσού της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη λαμβάνουμε
υπόψη το άθροισμα της Βασικής Σύνταξης και του Ε.Ο.Β. ………….x 4%.
7. Πάγια κράτηση: Φόρος Εισοδήματος (Φ.Ε.)
Για τον υπολογισμό του μηνιαίου ποσού της κράτησης για Φ.Ε., λαμβάνουμε υπόψη το καθαρό
φορολογητέο ποσό που απορρέει από το άθροισμα:
α) του μηνιαίου ποσού της Βασικής Σύνταξης συν το Ε.Ο.Β. αφού αφαιρέσουμε, τις Μειώσεις:
των Ν 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, των Παρακρατήσεων Ε.Α.Σ. Ν 3865/2010 και
4002/2011 (επί πλέον Ε.Α.Σ.) και την πάγια κράτηση : υγειονομικής περίθαλψης. Το ποσό που
εναπομένει το πολλαπλασιάζουμε επί 12 (μήνες).
β) του μηναίου ποσού του Μερίσματος, αφού αφαιρέσουμε τις κρατήσεις που διενεργούνται
υπερ ΝΙΜΤΣ 3% , υπέρ ΕΚΟΕΜΑ 6% (2% πάγια κράτηση συν 4% για αναγνώριση ετών), υπέρ
ΕΑΑΑ 1% και τη μείωση του Ν 4093/12 (5% ή 10% ή 15% ή 20%). Το ποσό που εναπομένει το
πολλαπλασιάζουμε επί 12(μήνες).
γ) του μηνιαίου ποσού του ΕΚΟΕΜΑ το οποίο πολλαπλασιάζουμε επί 12 (μήνες), λαμβάνοντας
υπόψη ότι δεν υπόκειται σε κρατήσεις (η μείωση του Ν 4093/2012 διενεργείται στο Μέρισμα).
δ) Το ποσό που θα προκύψει από το άθροισμα των ανωτέρω ποσών και δεν υπερβαίνει τα
25.0000€, φορολογείται με 22% και το επιπλέον των 25.000€ και μέχρι 42. 000€ φορολογείται
με 32%.
ε) Το ποσό του ΦΕ που προκύπτει μειώνεται ως εξής:
Ι. Για εισόδημα μέχρι και 21,499,00€ κατά 2100€ και εάν ο φόρος που προκύπτει είναι
μικρότερος των 2100€, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
ΙΙ. Για εισόδημα πάνω από 21500,00€ το ποσό της μείωσης των 2100€ περιορίζεται κατά 100€
ανά 1000€ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2100€.
ΙΙΙ. Διευκρινίζεται ότι για εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 21.000 ή 22.000 ή 23.000 …………..€
και η διαφορά από το προηγούμενο εισόδημα 21.000 ή 22.000 ή 23.000 …………€ είναι από
500€ και άνω, τότε το ποσό της μείωσης ανήκει στο επόμενο ποσό, ενώ όταν η διαφορά είναι
κάτω από 500€ το ποσό της μείωσης ανήκει στο προηγούμενο ποσό.
στ) Το ποσό του ΦΕ που προκύπτει μετά την ως ανωτέρω μείωση του, καταμερίζεται
αναλογικά, στη Σύνταξη, στο Μέρισμα και το ΕΚΟΕΜΑ.

8. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ν. 3986/2011
Επιβάλεται στο ετήσιο καθαρό συνολικό εισόδημα άνω των 12.000€ και υπολογίζεται ως εξής:
α. Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001€ εως 20.000€ υπολογίζεται με συντελεστή
0,70% επί ολόκληρου του ποσού
β. Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001€ εως 50.000€ υπολογίζεται με συντελεστή
1,40% επί ολόκληρου του ποσού.
Διευκρινίζεται ότι το ετήσιο ποσό της παρακράτησης από τη σύνταξη, καταχωρείται στη φορολογική δήλωση και αφαιρείται από τη συνολική υποχρέωση για ειδική εισφορά αλληλεγγύης
κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, εκ μέρους της εφορίας.
9. Σε συνέχεια των ανωτέρω Πληροφοριών – Διευκρινίσεων, θεωρήσαμε αναγκαίο να αναφέρουμε και ένα παράδειγμα υπολογισμού όλων των μειώσεων παρακρατήσεων και πάγιων
κρατήσεων της σύνταξης:
Πχ συνάδελφος που λαμβάνει , Βασική σύνταξη 2175,59€+ ΕΟΒ 35,00€ και ΜΤΑ (Μέρισμα
+ ΕΚΟΕΜΑ) 313, 60€.
Βασική Σύνταξη
2175,59
ΕΟΒ
+ 35,00
Παρακράτηση ΕΑΣ (Ν3865/2010) - 152,29 (Β.Σ. 2175,59 x 7%)
Μείωση (Ν 4024/2011)
- 164,66 (Β.Σ. 2175,59 – 152,29-1200=823,30x20%)
Μείωση (Ν 4051/2012)
- 67,04 (Β.Σ. 2175,59 – 152,29- 164,66-1300=558,64x12%)
Μείωση (Ν 4093/2012)
- 259,73 (Β.Σ. 2175,59 – 152,29-164,66- 67,04 + 313,60
(ΜΕΡΙΣΜΑ + ΕΚΟΕΜΑ)= 2105,2x15%= 315,78 , επειδή το ποσό των 1789,42€
που εναπομένει (2105,20-315,78) υπολείπεται των 1.800,01€,
το συνολικό ποσό που τελικά παρακρατείται ανέρχεται στα 305,19€
ποσό που καταμερίζεται στη Σύνταξη και ΜΤΑ (Μέρισμα), οπότε
259,73€ από τη σύνταξη και 45,36€ από το ΜΤΑ (Μέρισμα).
Πάγια Κράτηση: Υγ.περίθαλψη
- 88,42 (Β.Σ. 2175,59 + Ε.Ο.Β. 35,00= 2210,59χ 4%)
Πάγια Κράτηση: Φ.Ε.
- 170,81 (για τον τρόπο προσδιορισμού του ποσού Φ.Ε. ορα
παράγραφ 7 και ενδεικτικό πίνακα Φ.Ε.)
Παρακράτηση Ειδ Εισφ.
-10,35 (Παρακρατείται ένα μικρό ποσό ανάλογα με το ύψος
Αλληλεγύης Ν.3986/2011
της σύνταξης)
Πληρωτέο ποσό 1.297,29
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες:
Σμχος ε.α. Αθ. Πάνος, τηλ. 6983506600 ή 2103802241 εσωτ. 28
Εκ της ΕΑΑΑ
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Παράδοση - Παραλαβή Καθηκόντων Αρχηγού ΓΕΑ
ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ
Ημερήσια Διαταγή Παραδίδοντος Αρχηγού

Ά

νδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ παραδίδω σήμερα τα
καθήκοντα του Αρχηγού της Πολεμικής
Αεροπορίας και αποχωρώ από την ενεργό
υπηρεσία.
Ετούτη την ώρα διακατέχομαι από συγκίνηση, καθόσον μετά από 39 χρόνια θα
πρέπει να αποχωριστώ αυτά που αγάπησα
με πάθος και με οδήγησαν να ενταχθώ
στις τάξεις της Πολεμικής μας Αεροπορίας,
που δεν ήταν τίποτε άλλο από την πτήση
και την Αεροπορική Ιδέα. Όλα αυτά τα
χρόνια υπηρέτησα με πίστη και αφοσίωση
στο καθήκον, προσηλωμένος πάντα στην
αποστολή, στις θεμελιώδεις αξίες και στα
ιδανικά του Όπλου μας.
Πριν από δύο χρόνια, όταν ανέλαβα την
ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, γνώριζα
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Κλάδος
μας και τη μεγάλη ευθύνη που αναλάμβανα. Επίσης, γνώριζα τις δυσκολίες και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε
στέλεχος, τόσο σε επαγγελματικό όσο
και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς και τα
στενά περιθώρια ευελιξίας που είχα στη
διάθεσή μου για την αντιμετώπισή τους.
Για τον λόγο αυτό, έθεσα ως Βασικό
μου στόχο μια Πολεμική Αεροπορία της
αφοσίωσης στο καθήκον, της ακεραιότητας,
της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της
επιδίωξης του άριστου σε ό,τι κάνουμε,
έτσι ώστε να μπορούμε να εκπληρώσουμε
στο ακέραιο την εθνική μας αποστολή.
Στην κατεύθυνση αυτή εργάστηκα με
επιμονή, με υπομονή, με μεθοδικότητα,
με πείσμα και αποφασιστικότητα, αντιδρώντας στο ανορθόδοξο και στο βλαπτικό
προς την υπηρεσία, την αποστολή ή το
γενικό καλό.
Τήρησα την υπόσχεσή μου ότι θα διοικήσω με επίκεντρο τον άνθρωπο και ότι
θα σταθώ δίπλα σας αρωγός και συμπαραστάτης, σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό στόχο ή προβληματισμό, πάντοτε
στο πλαίσιο της κείμενης Νομοθεσίας και
των Θεσμικών Κειμένων. Διαχειρίστηκα
την εξουσία που μου διατέθηκε με σύνεση,
άσκησα τη διοίκηση προς όφελος του συνόλου και υπεραμύνθηκα μέχρι τέλους
της τιμιότητας, της δικαιοσύνης και της
αξιοκρατίας.
Είναι γεγονός, ότι η Χώρα μας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη
οικονομική ύφεση μεταπολεμικά, με αποτέλεσμα τις διαρκείς διαρθρωτικές αλλαγές
και περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες,
οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία
των Ενόπλων Δυνάμεων και βεβαίως της
Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Εντούτοις, πίστευα και εξακολουθώ να
πιστεύω ότι σήμερα περισσότερο από
ποτέ, είναι αδήριτη ανάγκη να διατηρούμε
μια ισχυρή Πολεμική Αεροπορία, που θα
προβάλλεται με επάρκεια και αξιοπιστία
για να υπηρετεί αποτελεσματικά την εθνική
μας αποστολή και ιδιαίτερα αυτήν της
αποτροπής.
Στην κατεύθυνση αυτή, επικαλέστηκα
συχνά την προφητική ρήση του Ελευθερίου
Βενιζέλου ότι «το αεροπλάνο ενδείκνυται
ως το όπλο των αδυνάτων» και εργάστηκα
με όλες μου τις δυνάμεις, για να διατηρήσουμε την Πολεμική μας Αεροπορία ψηλά,
εκεί που οι καιροί και οι προκλήσεις απαιτούν. Παράλληλα, ζήτησα τη συνδρομή
όλων σας, γιατί έπρεπε να δουλέψουμε
όλοι μαζί, ως μια ομάδα, μια οικογένεια,
που αγωνιζόμασταν για τον ίδιο σκοπό.
Σας μίλησα από την καρδιά μου τη γλώσσα
της αλήθειας και δε δίστασα να εκτεθώ
στις προκλήσεις, που αντιμετώπιζα καθημερινά. Αντιμετώπισα με σθένος τα πλάγια
μέσα, τις πιέσεις και τα συμφέροντα, προασπίζοντας το συμφέρον της Υπηρεσίας.
Επιπλέον, προσπάθησα σε κάθε μου

δραστηριότητα να αποτελώ θετικό παράδειγμα λιτότητας, εγκράτειας, οικονομίας,
δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, αφοσίωσης στο
καθήκον, εργατικότητας και στρατιωτικής
συμπεριφοράς.
Σήμερα, αποχαιρετώντας σας, μπορώ
να σας κοιτάζω στα μάτια, έχοντας την
πεποίθηση ότι η ηγετική θέση που μου
δόθηκε, έγινε ενσυνείδητη αποδοχή εκ
μέρους σας.
Άνδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας,
ήταν τιμή μου να υπηρετώ μαζί σας ως
υπηρέτης της Πατρίδας και ως Αρχηγός
σας.
Σας ευχαριστώ και σας ζητώ να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αγάπη και
αφοσίωση στην αποστολή, για το καλό
της Πολεμικής μας Αεροπορίας και της
Πατρίδας.
Στο νέο Αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Βαΐτση, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για την επιλογή του.
Αρχηγέ, οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής θα επιφέρουν σημαντικές προκλήσεις και εμπόδια στο έργο
σου. Εντούτοις, γνωρίζοντας τις ικανότητες
και την πίστη στο καθήκον του έμψυχου
δυναμικού μας, πιστεύω ότι θα καταφέρεις
να επιτύχεις στη βαριά αποστολή που σου
ανατίθεται, διατηρώντας τη σύμπνοια, την
αλληλεγγύη και τη συνοχή του προσωπικού
της Πολεμικής Αεροπορίας. Εύχομαι καλή
επιτυχία στο έργο σου, καλή δύναμη και
καλή τύχη.
Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας,
παραδίδω σήμερα μια Πολεμική Αεροπορία ικανή, αξιόμαχη, αποτρεπτική, στελεχωμένη με προσωπικό του καθήκοντος
και της τιμής που αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο για την άσκηση της αμυντικής πολιτικής εκ μέρους σας.
Από την πλευρά μου αισθάνομαι ότι,
ανταποκρίθηκα στο ακέραιο στην ευθύνη
που μου ανατέθηκε από την Πατρίδα, έτσι
ώστε να είμαι σε θέση να σας αναφέρω:
αποστολή εξετελέσθη!
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας και τους Αρχηγούς των
άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
για τη συνεργασία και την υποστήριξη που
παρείχαν στο έργο μου, καθώς και για τις
κοινές μας προσπάθειες για την υλοποίηση
της διακλαδικότητας.
Ευχαριστώ επίσης, τους Αρχηγούς της
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του
Λιμενικού Σώματος για την άψογη συνεργασία με τους ίδιους και τους επιτελείς
τους.
Επίσης, ευχαριστώ από καρδιάς, όλο το
προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας για
την προσφορά του προς την Πατρίδα και
τους άοκνους συνεργάτες μου που αγόγγυστα συνεισφέρουν στο έργο της, υπό
αντίξοες συχνά συνθήκες.
Τέλος, ετούτη την ύστατη ώρα του αποχαιρετισμού, η σκέψη μου πάει κοντά σ’
εκείνους, τους αθάνατους ήρωές μας,
που έδωσαν τη ζωή τους για την εκπλήρωση της αποστολής και μεταξύ αυτών
στους επτά συμμαθητές μου, τους οποίους
επικαλούμαι ως μάρτυρες, πως δεν απέκλινα ούτε στιγμή από τις αρχές και τα
ιδανικά, με τα οποία γαλουχηθήκαμε στην
εποχή της αγνότητάς μας και υποκλινόμενος με σεβασμό στην υπέρτατη θυσία
τους, σας καλώ όλους, να τους αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή, αναφωνώντας
Ζήτω το έθνος
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία
Πτέραρχος (Ι)
Ευάγγελος Τουρνάς
Αρχηγός

Ημερήσια Διαταγή Παραλαμβάντος Αρχηγού

Ο

ι Θερμοπύλες δεν ήταν πάντοτε στενές
και δύσβατες. Στα βάθη των αιώνων και
της ιστορίας ίσως. Στις μέρες μας ίσως και
όχι. Θερμοπύλες μπορεί να είναι τα χιλιάδες
νησιά με τα ατέλειωτα μίλια από δαντελωτές
ακτές και ένας απέραντος γαλάζιος ουρανός,
ο δικός μας ουρανός.
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σμηνίτες και
Πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας
Με τις σκέψεις αυτές στο μυαλό μου, με
ιδιαίτερη συγκίνηση, περηφάνια και με πίστη
στον Θεό που με αξίωσε, προσέρχομαι σήμερα,
σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ,
στο λίκνο της Αεροπορικής Ιδέας, στον ιερό
χώρο της Σχολής Ικάρων, για να παραλάβω
την ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, από
τον φίλο και συμμαθητή, Πτέραρχο κ. Ευάγγελο
Τουρνά.
Παράλληλα, έχω πλήρη επίγνωση της ύψιστης τιμής που μου γίνεται, αλλά και των ευθυνών που αναλαμβάνω, σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη στιγμή για την Πατρίδα. Οι καιροί
απαιτούν ομόνοια, ομοψυχία και προσήλωση
στην αποστολή από όλους μας, ώστε να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές της ένδοξης ιστορίας μας, την οποία πρέπει να τιμούμε και να
διδασκόμαστε από αυτήν.
Η Πολεμική Αεροπορία οφείλει να ευρίσκεται
σε συνεχή εγρήγορση για την υλοποίηση των
καθημερινών επιχειρησιακών απαιτήσεων, την
αντιμετώπιση των παραδοσιακών και ασύμμετρων απειλών, καθώς και για την υλοποίηση
του κοινωνικού έργου που της έχει ανατεθεί.
Όλες αυτές είναι αποστολές και έργο που
απαιτούν υψηλή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα,
προσωπικού και μέσων.
Η αξία μας, ως δύναμη αποτροπής έχει
εκτιμηθεί και πιστοποιηθεί διεθνώς, δύναται
να προσαρμόζεται ταχέως στα σύγχρονα δεδομένα, γεγονός που προβληματίζει κάθε πιθανό αντίπαλο και αναχαιτίζει τις διαθέσεις
αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι, το ταραγμένο περιβάλλον ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, με τις αναδυόμενες νέες απειλές, σε συνδυασμό με τις συνθήκες της παρατεταμένης αρνητικής δημοσιονομικής κατάστασης, έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο,
εντός του οποίου καλούμαστε να εκτελέσουμε
περισσότερες και πλέον σύνθετες αποστολές,
με σημαντικά λιγότερους πόρους.
Είναι λοιπόν σαφές ότι, υπό τις παρούσες
συνθήκες, η απλή διαχείριση των δεδομένων
δεν αρκεί, καθώς απλά ανακυκλώνει τα προβλήματα τα οποία με την πάροδο του χρόνου,
διογκώνονται. Απαιτούνται γενναίες τομές,
με τόλμη που θα λαμβάνουν υπόψη τις νέες
παραμέτρους σε όλους τους τομείς, όπως
αυτές διαμορφώνονται, με ρεαλισμό και υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους, πρακτικές,
δομές και μέσα, προσαρμοσμένα αποκλειστικά
και μόνο στις δικές μας εξελισσόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Παράλληλα και παρά τους περιορισμένους
πόρους, είναι αδήριτη ανάγκη, η Πολεμική
Αεροπορία να συνεχίσει να σχεδιάζει το αναπτυξιακό της όραμα με ρεαλισμό και ευελιξία.
Όχι απαραίτητα υπό τη στενή έννοια του μεγέθους, αλλά υπό αυτήν της ποιοτικής μετεξέλιξης, απορρίπτοντας δομές και λειτουργίες
που ενδεχομένως ενεργούν ως βαρίδια και
αναλίσκουν πολύτιμους πόρους χωρίς το
ανάλογο επιχειρησιακό όφελος.
Πέραν όμως τούτων, η παρούσα περίοδος
έχει και ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό,
ίσως και συγκριτικό πλεονέκτημα, σε σχέση
με το παρελθόν που μας καλεί να κατευθύνουμε τις προσπάθειες μας με γνώμονα την
πίστη ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά
μόνο προκλήσεις, που επιζητούν ευρύτητα
πνεύματος, επινοητικότητα και απόλυτη εστίαση στους στόχους, χωρίς παρεκκλίσεις, ώστε
να μετατραπούν σε ευκαιρίες.
Η επαύξηση της επιχειρησιακής μας ικανό-

τητας με τους διαθέσιμους περιορισμένους
πόρους, αποτελεί το στοίχημα που πρέπει
πάση θυσία να κερδίσουμε, εκμεταλλευόμενοι
στο έπακρο τις μοναδικές ικανότητες που
διαθέτει ο κινητήριος μοχλός του οικοδομήματος που υπηρετούμε, το προσωπικό μας.
Στο εν λόγω πλαίσιο και υπό το πρίσμα
των ανωτέρω λεχθέντων, τομείς όπως:
Η συνεχής επικαιροποίηση της επιχειρησιακής σχεδίασης
Η επανεξέταση των πάσης φύσεως δομών
Η βελτίωση των δεικτών διαθεσιμότητας
Ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση
των μέσων με ορθολογική διαχείριση των
πόρων
Η απόλυτη διακλαδική συνεργασία και συνεκμετάλλευση δυνατοτήτων
Ο διαρκής εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης
Ο εκσυγχρονισμός της τεχνικο-εφοδιαστικής
υποστήριξης
Ο μηδενισμός των πάσης φύσεως ατυχημάτων και τέλος
Η μέριμνα για το προσωπικό μας
θα αποτελέσουν το επίκεντρο των ενεργειών
και των στόχων μας.
Άνδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας,
Απευθυνόμενος σε σας, επιτρέψτε μου να
δανεισθώ τη φράση, του Υποπτέραρχου Ηλία
Τσαμουσόπουλου, Διοικητή του ακροβατικού
σμήνους, όταν παρέδιδε την διοίκηση του
Σμήνους, «σας θεωρώ όλους αδέλφια μου»,
σήμερα που αναλαμβάνω την ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας και να σας καλέσω όλους
ως μία ομάδα, χωρίς διακρίσεις, με αισιοδοξία
και με γνώμονα το ήθος, την αξιοκρατία, την
αριστεία, την αλληλεγγύη, τη συναδελφικότητα και την ανιδιοτελή προσφορά, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και
να οδηγήσουμε την Πολεμική Αεροπορία στο
μέλλον. Αφήστε τις ικανότητες και τα ταλέντα
σας να αναδειχθούν. Μπορείτε και οφείλετε να
το κάνετε. Είναι ηθικό χρέος στον εαυτό σας,
στην Πολεμική Αεροπορία και στην Πατρίδα.
Κύριε Υπουργέ,
Έχοντας πλήρη συνείδηση της τιμής αλλά
και των ευθυνών που αναλαμβάνω απέναντι
στην Πατρίδα και την Πολιτική Ηγεσία, που
με επέλεξε για τη θέση του Αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας διαβεβαιώσω ότι, το όπλο
που υπηρετούμε θα εξακολουθήσει να κάνει
τον ελληνικό λαό υπερήφανο και θα συνεχίσει
να αποτελεί, το σημαντικότερο ίσως πυλώνα
της διατήρησης της εθνικής μας ανεξαρτησίας
και ένα πολύτιμο εργαλείο στην άσκηση της
εξωτερικής μας πολιτικής.
Κύριε Αρχηγέ,
αγαπητέ συμμαθητή, σε όλη την πορεία
σας στην Πολεμική Αεροπορία υπήρξατε ένας
πανάξιος αεροπόρος, ηγέτης, Αξιωματικός
και μαχητής. Επιτρέψτε μου, εκ μέρους όλου
του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας,
να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσφορά
σας επί 39 χρόνια στην Αεροπορική Ιδέα,
στην οποία όλοι μας έχουμε αφοσιωθεί, προσωπικά δε να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια
που υπηρέτησα ως Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας και να ευχηθώ σε σας και την οικογένειά σας υγεία, ευημερία και κάθε επιτυχία
στην καινούρια σας ζωή.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αποτίσω
φόρο τιμής στους συναδέλφους που έπεσαν
στο καθήκον για την Πατρίδα, υπηρετώντας
την Πολεμική Αεροπορία, να υποσχεθώ ότι,
θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να
κάνουμε πραγματικότητα αυτό που κι εκείνοι
ονειρεύονταν, για το χώρο που αγάπησαν και
να σας καλέσω να αναφωνήσετε
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης
Αρχηγός
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E KΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ της Π.Α.
Μ

ε μεγάλη συμμετοχή Μελών και Φίλων, έγινε στις
2 Μαρτίου στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας, η καθιερωμένη ετήσια Ιατρική Ημερίδα του
ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α με ομιλητές τον Καθηγητή της Γηριατρικής
Ασμχο (ΥΙ) ε.α. κ. Κίμωνα Βολίκα, τον Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ Χειρουργό ουρολόγοανδρολόγο Σμχο (ΥΙ) κ. Γρηγόριο Ραπτίδη και τον γιο του
Βετεράνου Νικόλαου Φίλη τον Σμχο (ΥΙ) ε.α. Παναγιώτη
Φίλη που υπηρέτησε στο Τμήμα Υπερήχων και Αξονικής
Τομογραφίας του 251 ΓΝΑ ως Ακτινοδιαγνώστης.

Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή από τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου Υπτχο (Ι) ε.α. κ. Δημ. Λαζάρου, αναμνηστικής
πλακέτας στον Διευθυντή του 251 ΓΝΑ Ταξχο (ΥΙ) κ. Γ. Τολούμη καθώς και αναμνηστικών στους ομιλητές Ιατρούς.
• Το Σάββατο 25 Απριλίου, στα γραφεία μας στην οδό
Δημ. Σούτσου 40 στους Αμπελοκήπους, ώρα 11.00, θα
γίνει η Γενική Συνέλευση και εκλογές νέου ΔΣ και ΕΕ. Δικαίωμα συμμετοχής στην ΓΣ έχουν μόνο τα ενεργά και
οικονομικά τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα πα-

ρακαλούνται να το δηλώσουν στα γραφεία μας γραπτά
ή τηλεφωνικά, μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή 17
Απριλίου 2015.
• Το Σάββατο 23 Μαΐου, στο αεροδρόμιο της Δεκελείας, ώρα 12.00, μετά το Τρισάγιο εις Μνήμη των πεσόντων στην Κορέα Αεροπόρων, ο Σύνδεσμος θα
γιορτάσει με ιδιαίτερη επισημότητα την 60η επέτειο της
επιστροφής στην Ελλάδα του 13ου Σμήνους Κορέας
που έγινε στις 23 Μαΐου του 1955.
Εκ του Συνδέσμου Βετεράνων ΠΑ

ΑΝΤΑΜΩΜΑ 343 ΜΟΙΡΑΣ με Α/Φ F-5 A/B

Κ

λείνοντας ευλαβικά το γόνυ στους
πεσόντες με το σήμα του ΑΣΤΕΡΙΟΥ στη φόρμα πτήσεων ΑΕΡΟΠΟΡΟΥΣ, τα ονόματα των οποίων παραμένουν ανεξίτηλα όχι μόνον στις
μαρμάρινες πλάκες των μνημείων, αλλά κυρίως στη
μνήμη μας, με απέραντο σεβασμό σε όσους έφυγαν
και με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη σε αυτούς που θα
έλθουν, με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ένταξη
των αφων F-5 A/B στην Πολεμική Αεροπορία,

ΚΑΛΟΥΜΕ σε ΑΝΤΑΜΩΜΑ (REUNION)
όλους όσους υπηρέτησαν (Αξκους – Υπξκους – Στρατεύσιμους – Πολιτικό Προσωπικό – Φίλους) στην 343
Μοίρα, την περίοδο που αυτή επιχειρούσε με αφη F-5
A/B, ήτοι από τον Μάρτιο του 1966 έως και τον Μάρτιο
του 2001.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην 113 Πτέρυγα Μάχης,
το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00. Το πρόγραμμα της τελετής θα γίνει έγκαιρα γνωστό.
Είμαστε βέβαιοι ότι το κάλεσμά μας είναι τόσο ηχηρό,
που θα ανταποκριθούν σ΄ αυτό όλοι οι ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ της
πλούσιας σε ιστορία και με ζηλευτή παράδοση 343
Μοίρας. Τόσο ηχηρό, όσο ο ήχος των FREEDOM FIGHTERS,
που επί 35 συναπτά έτη όργωναν τον Ελληνικό ουρανό.
Σας περιμένουμε!!! Παρακαλούμε, για την πληρέστερη
οργάνωση, οι δηλώσεις συμμετοχής να έχουν περιέλθει
στα μέλη της επιτροπής έως την Κυριακή 10/5/2015.
Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (6983520529
kalychris.3@gmail.com) - ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(6983501055 vastsak@hotmail.gr)
– ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2310852357)

Ο Οραματιστής ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ή ΦΕΡΑΙΟΣ
Μ

ε την ευκαιρία της επετείου της 25ης
Μαρτίου 1821, καθώς και της συμπλήρωσης 258 χρόνων από την γέννηση
του Ρήγα.
Ο Ρήγας γεννήθηκε στο Βελεστίνο της
Θεσσαλίας και ήταν εκείνος που έμελλε
να σαλπίσει πρώτος το μήνυμα του λυτρωμού του σκλαβωμένου έθνους μας.
Ο Ρήγας αποτελεί πρότυπο. Ο Ρήγας
αφομοίωσε στην ελληνορθόδοξη συνείδηση τον διαφωτισμό. Ήταν το πρότυπο,
του αγνού και ελεύθερου στη σκέψη αγωνιστή, που
ζούσε και ανέπνεε για μια υπερήφανη Ελλάδα, χωρίς
κανένα σύμπλεγμα έναντι των άλλων πλούσιων κρατών.
Ο μεγάλος αυτός οραματιστής της ανάστασης του
Γένους, ήρθε στη ζωή την εποχή που η σκλαβιά σ’ αυτόν
τον χιλιοβασανισμένο τόπο, είχε γίνει αβάσταχτη.
Ο Ρήγας σπέρνει τον σπόρο της ελευθερίας στους
Έλληνες και τους ενθαρρύνει δείχνοντας σ’ αυτούς,
τον τρόπο της απελευθέρωσής τους, με το ποίημά
του το ΘΟΥΡΙΟ.
Ο ΘΟΥΡΙΟΣ, γέννημα ενθουσιασμού, προορισμένος
να συγκινήσει και να συναρπάσει με διαφωτιστικά στοιχεία, τον έγραψε στο κελί του, στο Άγιο Όρος, όπου
φιλοξενείτε στη μονή Βατοπεδίου;
«Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά,
μονάχοι σταν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,
να φεύγουμ’ απ’ τον κόσμο, για την πικρή σκλαβιά;
Να χάνουμε πατρίδα, αδέλφια και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!»
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– ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (6983501543 vilikno@hotmail.gr) - ΜΑΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (6983498276 panosmal@yahoo.gr) – ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (6983501125
gxpaok@hotmail.com)
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Του
Σεβαστού Βλαχογιάννη
Επσγού ε.α.

Είναι ένα δυνατό σάλπισμα ξεσηκωμού
για την αποτίναξη της σκλαβιάς κι ένας
μεγαλειώδης ύμνος προς την ελευθερία.
Και όπως έλεγε: Η ελευθερία δεν χαρίζεται,
αποχτιέται!
Με τον ΘΟΥΡΙΟ, ο επαναστάτης ποιητής
Ρήγας, στρέφεται προς όλους τους λαούς, οι οποίοι
στενάζουν κάτω από τυραννία, και απευθύνει το μήνυμα
της ανάληψης του αγώνα για την απελευθέρωση και
την απόκατάστασή τους.
Στα χρόνια της κορύφωσης του διαφωτισμού, εκτός
από το θΟΥΡΙΟ, ο Ρήγας εκδίδει το 1790, «Το σχολείο
των ντελικάτων εραστών, το φυσικής απάνθισμα δια
τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνες». Το 1796-97
ξεκινά το χαρτογραφικό πρόγραμμα με την έκδοση
της Χάρτας της Ελλάδας. Ακόμη εκδίδει τα έργα «Νέος
Ανάχαρσις», «Ο Ηθικός Τρίπους», «Ο Πρώτος Ναύτης».
Τυπώνει τη Νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της
Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων
και της Βλαχομπογδανίας.
Στις 24 Ιουνίου 1798, ο Ρήγας και οι σύντροφοί του,
κατόπιν προδοσίας, εκτελούνται στο Βελιγράδι.
Ο ΘΟΥΡΙΟΣ και τα έργα του Ρήγα Φεραίου, έγιναν και
σήμερα, ο φωτεινός φάρος που θα φωτίζει τους
Έλληνες και θα τους οδηγεί στο δρόμο του καθήκοντος
και της θυσίας, ώστε να μη δεχτούν ποτέ στον τράχηλό
τους, το ζυγό μιας ξένης τυραννίας.

χρόνια
ΕΑΑΑ

➥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν έχουν άλλη επιλογή 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 βιομήχανος που λαμβάνει
δάνειο, το εξάγει 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 διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα με
νόμους η άλλες αποφάσεις που καλύπτουν τους
μιζαδόρους.
➥ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ δεν είναι οι προϊστάμενοι του Δημοσίου, που προάγουν μέτριους ή ανίκανους.
➥ Η ΠΑΤΡΙΔΑ θα σωθεί από εμάς τους ίδιους με
την εργατικότητα μας, την σωφροσύνη μας και
την πίστη στα ιδανικά μας.
➥ Η ΠΑΤΡΙΔΑ μας είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους και ιδέες. Σε μας εν απόκειται να τα αξιοποιήσουμε για να την κάνουμε πλούσια και ένδοξη.
Εκ της ΕΑΑΑ

1945-2015
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Οι ελάχιστοι
Η

ανθρωπότητα ανά τους αιώνας είναι γεμάτη από
πολλούς ελάχιστους. Εάν αυτοί οι ελάχιστοι είναι
αντικοινωνικά στοιχεία καταδικάζονται. Αν όμως είναι
αξιοκράτες, δίκαιοι, άνθρωποι με αρετή, τότε οι κοινωνίες
τους αμοίβουν και όχι μόνον τούς αμοίβουν, αλλά
αυτοί πολλαπλασιάζονται και συντελούν στη βελτίωση
των κοινωνιών. Ο Σωκράτης είπε «η δικαιοσύνη και
πάσα άλλη αρετή είναι σοφία».
Ο Κύριος μας θέλοντας να διδάξει τη δύναμη των
συνετών ελαχίστων είπε «Μικρά ζύμη όλο το φύραμα
ζυμεί».
Ο Βιλαμόβιτς έγραψε για το ελάχιστο, (μπροστά στην
ανθρωπότητα) Ελληνικό έθνος: «Την ηγεμονία της ανθρωπότητας έχει το Ελληνικό Έθνος».
Ο Παύλος Μελάς με τους ελάχιστους άνδρες του ξεκίνησαν τον Μακεδονικό αγώνα και ελευθέρωσαν την
Μακεδονία μας.
Η ελπίδα μας, επομένως, είναι αυτοί οι ελάχιστοι
που κατά την γνώμη μου δεν είναι ελάχιστοι ούτε σε
αριθμό, αλλά ούτε σε γνώσεις, εμπειρία και κάθε άλλη
αρετή. Είναι πολλοί, είναι τουλάχιστον η ισοψηφία των
ανθρώπων. Το πρόβλημα αυτών των ενάρετων ανθρώπων είναι η υπερβολική πραότητα, που τους διακατέχει, ώστε να μην υψώνουν τη φωνή τους στην
αδικία.
Κατά τον Ισοκράτη η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη
έχουν την πιο μεγάλη αξία από όλες τις αρετές.
Ποιος είναι σώφρων; «Αυτός που ενεργεί σύμφωνα
με την ουσίαν τον πραγμάτων, αφού προηγουμένως
την κατανοήσει» (Ηράκλειτος).
Για να είμαστε επομένως σώφρονες θα πρέπει να
έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε την ουσία
των πραγμάτων και να ενεργούμε αναλόγως. Ποια
είναι η ουσία των πραγμάτων σε ένα οργανισμό;
Ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις ανάλογα με τις ικανότητες

και δυνατότητες μας να αναλάβουμε ευθύνες, να παράγουμε ποιοτικές και ποσοτικές υπηρεσίες και άλλα
αγαθά και γενικώς να καθοδηγήσουμε μικρές και μεγάλες
ομάδες συνανθρώπων μας, συνεργατών μας, τους
οποίους δεν υποβιβάζουμε, διότι έχουμε όλων την
ανάγκη, στην όποια συνεισφορά, μικρή η μεγάλη, και
να τους ανταποδίδουμε αυτά που δίδουν.
«Η σωφροσύνη ως αρετή κερδίζεται με σοφία και
νόμο ισχυρό» (Ηρόδοτος). Η σοφία όμως, δηλαδή η
δεξιότητα στην τέχνη, η πολυμάθεια, η πολυγνωσία, η
φρόνηση απαιτούν αγώνα σκληρό «ιδρώτα θεοί προ
παροιθεν έθηκαν αθάνατοι» (Ησίοδος). Ο ισχυρός νόμος
εξ’ άλλου δεν μπορεί να αφήνει παράθυρα για να περνούν οι οκνηροί (εξυπνάκηδες). Τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα από την μια, αποκατάσταση από την άλλη.
Ποια από τα άρθρα των νόμων περί Ιεραρχίας και
προαγωγών είναι ισχυρότερα; Τα ουσιαστικά και τυπικά
προσόντα νομίζω. Όμως και η αποκατάσταση της
όποιας αδικίας είναι λογική διότι προασπίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όμως πόσες περιπτώσεις αδικιών
έχουμε; Κατά την άποψη της πλειοψηφίας ελάχιστες.
Σε αυτές λοιπόν τις ελάχιστες περιπτώσεις αδικίας για

Του
Κωνσταντίνου Δελλή
Υποπτεράρχου (Ε) ε.α.
Αντιπροέδρου ΕΑΑΑ
αποκατάσταση γιατί ο επανερχόμενος δεν επαναφέρεται
στο αριστερόν του βαθμού της αποστρατείας του αλλά
λαμβάνει το βαθμό της τάξεως του, ενώ δεν έχει
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα στους ενδιάμεσους
βαθμούς, τα χρόνια που οι συνάδελφοι του υφίσταντο
τα δεινά των ευθυνών και των μεταθέσεων.
Αυτές τις σκέψεις πράγματι δεν τις είχα συλλάβει και
αξιολογήσει, πριν ακούσω ως αντιπρόεδρος της Ενώσεως
μας και τα δίκαια παράπονα των αξίων συναδέλφων
όλων των προελεύσεων π.χ. Σμήναρχοι και αντισμήναρχοι
των εξ ανθυπασπιστών αξιωματικών να μη αισθάνονται
άνετα (για να μη χρησιμοποιήσω τη δική τους λέξη)
διότι είναι ομοιόβαθμοι με ανεπαρκείς η μετρίους συναδέλφους τους. Τα ίδια παράπονα ακούω και από συναδέλφους άλλων προελεύσεων. Αυτοί λοιπόν οι άξιοι
ενάρετοι συνάδελφοι παραπονιούνται γιατί τα δικαιώματα
τους (ηθικά και υλικά) διαμοιράσθηκαν σε πολλούς μέτριους με αποτέλεσμα να χάσουν την αίγλη του αξιώματος και της ευθύνης για τα οποία αγωνίσθηκαν μια
ολόκληρη ζωή.
«Γνώρισμα της αρετής είναι να μισεί την αδικίαν»
(Κλεόβουλος ο Λίνδιος), γιατί αδικία δεν είναι μόνο να
μη αποδίδεις τα εύσημα στους ικανούς, αλλά και να τα
αποδίδεις στους μη ικανούς.
Αναμένουμε τις ενέργειες των αρμοδίων, ώστε αυτή
η Πατρίδα, επί τέλους, βαδίσει τους δρόμους της
δόξας, που αυτή εδίδαξε τους άλλους λαούς.
The need to have and the need to know (ανάγκη
υπάρξεως της συγκεκριμένης θέσεως/βαθμού και η
ικανότητα αυτού που θα την καταλάβει) είναι η γενικώς
αποδεκτή αρχή κάθε υγιούς οργανισμού. Τα υπερπαραγόμενα προϊόντα είτε δίδονται στους οικονομικά
αδύνατους ή (δυστυχώς) ρίπτονται στη χωματερή.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: “Η ώρα της κρίσης”
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Αν μπορούσε να δημοσκοπηθεί η προκατάληψη, να
μετρηθεί ο φανατισμός, τότε θα μπορούσε και να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός ότι τα ποσοστά προκατάληψης
και φανατισμού στην ελλαδική κοινωνία βεβαιώνουν
βαρύτατη νόσο, ανήκεστη παρακμή. Πώς το έλεγε ο
Ελύτης: «Και τα μεν και τα δε, είναι όλα καλά εάν βρίσκονται από το μέρος μας, και όλα κακά εάν βρίσκονται
από το άλλο. Δεν υπάρχει τρόπος να χωριστούν αλλιώς».
Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί η προκατάληψη και ο φανατισμός είναι η ασυνείδητη θωράκιση του εγώ, ενστικτώδης, ενορμητική αντίδραση στη συμπλεγματική
ανασφάλεια. Το να έχω δίκιο στις απόψεις μου, να έχω
κάνει τις σωστές επιλογές, να αληθεύουν οι κρίσεις
μου, στεριώνει την ισχνή ή ανύπαρκτη αυτοπεποίθησή
μου, υπεραναπληρώνει τη μειονεξία μου, ξορκίζει τις
φοβίες και τις ενοχές μου. Οταν διαπληκτίζονται οι άνθρωποι υπερασπίζοντας το κόμμα «τους» ή την ιδεολογία
«τους» ή την ποδοσφαιρική ομάδα «τους», το διακύβευμα
είναι το εγώ τους, η αυτοεκτίμησή τους. Και είναι
νόσημα ψυχικό βαρύ, επειδή για να κατασφαλίσεις το
εγώ σου απεμπολείς την ελευθερία σου, δουλώνεσαι
στη μονοτροπία της προκατάληψης, στη μυωπία του
φανατισμού.
***
Στον μήνα που πέρασε είδαμε, για πρώτη φορά στην
ιστορία του κρατιδίου μας, μια ελλαδική κυβέρνηση να
τολμάει να διαπραγματευτεί τα συμφέροντά μας στον
διεθνή στίβο, και οι διαπραγματεύσεις της να παραμένουν
επί εβδομάδες στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Ασφαλώς και θα μπορούσαν να είναι καλύτερα
προετοιμασμένες από την ελληνική κυβέρνηση οι διαπραγματεύσεις, με λιγότερες ρητορικές γενικότητες
και περισσότερα αριθμητικά – λογιστικά δεδομένα,
αφού οι συνομιλητές της είχαν απόλυτη άρνηση για
την πολιτική λογική και γλώσσα – συνεπέστατοι πει-

σματικά οι «προηγμένοι» Ευρωπαίοι στην αυτονόμηση
της οικονομίας από την κοινωνία και τις ανάγκες της.
Ασφαλώς και θα μπορούσαν οι ελλαδίτες πολιτικοί
να κοντρολάρουν λίγο την επαρχιώτικη μειονεξία των
εξεζητημένων ενδυματολογικών τους επιλογών, τη
στιγμή που εκπροσωπούσαν μια κοινωνία σε κατάσταση
χρεοκοπίας και «ανθρωπιστικής κρίσης». Ομως, έστω
και με τις εξεζητημένες εφηβικές αμφιέσεις, έστω και
δίχως έρμα κοινωνικών στοχεύσεων πέρα από τη διαχειριστική, ιστορικο-υλιστική «εξασφάλιση», το σίγουρο
είναι ότι για πρώτη φορά το μεταπρατικό κρατίδιο, με
δυο αιώνες νοο-τροπία προτεκτοράτου, κράτησε ορθή
ραχοκοκαλιά. Και αυτό το ολοφάνερο δεδομένο η προκατάληψη και ο φανατισμός είναι αδύνατο να το δουν.
Η εθελοτυφλία γίνεται σωστή παράνοια: Καταλογίζεται
σε όσους τόλμησαν τη διαπραγμάτευση ότι αθέτησαν
διαπραγματευόμενοι το κομματικό τους πρόγραμμα,
«είπαν ψέματα στον λαό»! – ωσάν οι προγραμματικές
στοχεύσεις να ακυρώνουν την πολιτική αναγκαιότητα
των αμοιβαίων παραχωρήσεων στη διαπραγμάτευση.
Πάντως στην οικονομία οι οιωνοί δείχνουν ότι, κουτσά-στραβά, τα πράγματα θα προχωρήσουν, η «στάση
πληρωμών» θα αποφευχθεί (τουλάχιστον για κάποιο
ακόμα διάστημα). Ολοι όμως ξέρουμε και ομολογούμε
ότι, χωρίς τίμια και ριζοσπαστική «επανίδρυση» των
κρατικών λειτουργιών, χωρίς ρεαλιστική εξάλειψη του
ΜΕ«πελατειακού κράτους», χωρίς ανυποχώρητη αξιοκρατία σε κάθε πτυχή του δημόσιου τομέα, ακόμα και
μια «θαυματουργική» ανάκαμψη της οικονομίας θα είναι
υπονομευμένη, πλασματική, βραχύβια. Αν δεν αποκτήσει
η χώρα εκπαιδευτικό σύστημα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και σύστημα ταχύτατης και αξιόπιστης απονομής
του δικαίου, αν δεν πειθαρχήσει ο συνδικαλισμός στις
συνταγματικές (κοινωνικές) προδιαγραφές του, δεν σώζεται το ελλαδικό κράτος. Δεν σώζεται, έστω και με
τεράστια κοιτάσματα χρυσού ή πετρελαίου στο υπέδαφός του.
Οι ριζικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να

στηθεί και να λειτουργήσει κράτος στην Ελλάδα, δεν
θα αποφασιστούν από την κυβέρνηση ούτε θα επιβληθούν με νόμους. Ας διδαχθούμε, επιτέλους, από την
περίπτωση της χρόνιας αναπηρίας που μαστίζει την
παιδεία: Πόσες (αναρίθμητες) μεταρρυθμιστικές απόπειρες έχουν επιχειρηθεί. Πόσοι (αναρίθμητοι) νόμοι
έχουν ψηφιστεί. Κι όμως η αγλωσσία γίνεται όλο και
πιο εφιαλτική, η κριτική σκέψη παιδευτικά ακατόρθωτη,
το εξεταστικό σύστημα αμείβει την επιδέξια απατεωνία,
όχι την ικανότητα και τη συνέπεια.
Ούτε με «διαλόγους» και ανάλογες πομφόλυγες εντυπωσιασμού των κρετίνων θα κατορθωθούν οι κατεπείγουσες, προϋποθετικές της συλλογικής μας επιβίωσης
μεταρρυθμίσεις. Το πώς οργανώνεται και γίνεται κοινωνικά
αποδεκτή μια μεταρρύθμιση (στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στον κρατικό μηχανισμό, στον συνδικαλισμό)
θέλει επίπονη σπουδή, έκτακτο ταλέντο και, κυρίως,
ανιδιοτέλεια, νοο-τροπία ιεραποστολική. Εχουμε ανάγκη
από πολιτικούς σε ρόλο κοινωνικού αναμορφωτή –
αποδείχτηκε ανεπαρκέστατο το πολυδιαφημιζόμενο
προσόν του «αποτελεσματικού» διαχειριστή (ακόμα και
στην οικονομία).
Με άλλα λόγια: Με νοο-τροπία και αρχές Ιστορικού
Υλισμού, μαρξιστικού ή καπιταλιστικού (ή απλώς χυδαίου
πρασινογάλαζου πασοκισμού) οι μεταρρυθμίσεις που
χρειαζόμαστε στην Ελλάδα σήμερα δεν μπορούν να
γίνουν. Για να παραγάγεις ποιότητα, πρέπει να πιστεύεις
στην ποιότητα, να έχεις γευθεί τη χαρά της ποιότητας,
να έχεις ελευθερωθεί από τη δουλεία στη χρησιμοθηρία.
Δεν μπορείς ποτέ να πετύχεις εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αν δεν σε μεθάει η δυναμική της γλωσσικής
εκφραστικής. Δεν θα πατάξεις ποτέ τη συνδικαλιστική
αγυρτεία, αν για σένα δεν είναι χαρά ζωής και «νόημα»
ζωής η στράτευση στον στόχο για κοινωνική δικαιοσύνη.
Δεν θα στηθεί ποτέ λειτουργικό κράτος, αν δεν μεταπλαστεί ο «δημόσιος υπάλληλος», με θεσμούς, σε κοινωνικό λειτουργό.
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“Τουλάχιστον έδειξαν ραχοκοκκαλιά”
Κ

ατ’ αρχάς οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν τυγχάνω
ομοϊδεάτης του κ. Τσίπρα, ούτε ασφαλώς έχω σχέση
με καμιά από τις λεγόμενες συνιστώσες του κόμματός
του. Ανήκω στην «Εθνική Ελλάδος», όπως οφείλει να
υποστηρίζει κάθε Έλληνας και Ελληνίδα, αυτή την περίοδο που η προσφάτως εκλεγείσα ελληνική κυβέρνηση
μάχεται σκληρά με τους εταίρους δασνειστές στους
κόλπους της Ε.Ε. για ένα καλύτερο αύριο του λαού και
του τόπου.
Καθώς γράφονται οι σκέψεις μου, έρχεται στη θύμησή
μου η πάντα επίκαιρη και σοφή ρήση του πολέμαρχου
επαναστάτη της παλιγγενεσίας στρατηγού Μακρυγιάννη:
“Όποιος τιράει αυτήνη την βασανισμένη Πατρίδα και
δεν δακρύζει δεν λογέται Έλληνας”. Έτσι μπορώ κατ’
αναλογία, να παραλληλίσω ότι όποιος αυτές τις δύσκολες
ώρες δεν βρίσκεται στο πλευρό της κυβέρνησης, δεν
αγαπάει την πατρίδα του και ούτε σέβεται τον λαό που
την επέλεξε.
Δεν είμαι ειδήμων στα οικονομικά ώστε να υπολογίσω
κέρδη και ζημιές από την συμφωνία της διαπραγμάτευσης. Αυτό θα το δείξει η καθημερινότητα, κατά
πόσον βελτιώθηκε η ζωή του Έλληνα πολίτη. Όπως
και να έχουν τα πράγματα, είναι αναμφισβήτητο γεγονός
ότι η κυβέρνηση “τάραξε” τα νερά, “ταρακούνησε”
τους εταίρους και με τη θαρραλέα και ανυποχώρητη
στάση της, ανάγκασε τους μέχρι πρότινους σκληρούς
και αλαζόνες δανειστές και τοκογλύφους, να καθίσουν
στο τραπέζι του διαλόγου, παραχωρώντας έστω αυτά
τα ολίγα που τους επιτρέπουν οι αυστηρά θεσπισθέντες
κανόνες της Ε.Ε.
Σημασία έχει, ότι μετά την τόση ταπείνωση, νοιώσαμε
οι Έλληνες μια στάλα μπόι, ανακτώντας μερικούς
πόνους από τη χαμένη Εθνική αξιοπρέπειά μας. Συνεπώς,
μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι και σε καμιά
περίπτωση ηττημένοι, αρκεί να θυμηθούμε πως ακόμη
και την κατάληψη της λεβεντογέννας Κρήτης από τους
ναζί της κατοχής, η ιστορία, ως ΝΙΚΗ την κατέγραψε.
Άλλωστε, ο Έλληνας ανέκαθεν λιτοδίατος, όρα τους
Σπαρτιάτες, χωρίς πλούσια υλικά επέζησε, χωρίς όμως
ελευθερία, ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια ουδέποτε ανέχτηκε.
Τούτη η φυλή, ριζωμένη σ’ αυτόν τον ευλογημένο
από τους θεούς βράχο, καταμεσής της Μεσογείου που
τον φωτίζει ολοχρονής ένας λαμπερός ήλιος, τον δροσίζει η αύρα και τον λούζει η αιγαιοπελαγίτικη αλμύρα,

Του
Ηλία Κατρή
Υπτχου (Ι) ε.α.

επέζησε εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια, υπηρετώντας
πρωτίστως, αρχές, αξίες και ιδανικά όπως ελευθερία
και αξιοπρέπεια. Αυτός ο τόπος δεν νικιέται, δεν γονατίζει
παρά μονάχα από το βάρος της ένδοξης ιστορίας του.
Και όπως αποτύπωσε με κάθε λέξη ο πάντα διαχρονικός
Νίκος Καζαντζάκης, αυτός ο αιώνιος «Αλέξης Ζορμπάς»
σε συνάντευξη που παραχώρησε στη Γαλλική Ραδιοφωνία
το 1955, την ιδιοσυγκρασία και τη φιλοσοφία του λαού
αυτού, εκφράζοντας την ελληνική ψυχή που δεν κατάλαβαν ακόμα και άνθρωποι που την κυβέρνησαν: «Το
πραγματικό ελληνικό θαύμα δεν ονομάζεται ομορφιά,
ονομάζεται ελευθερία, όχι μόνο η δική του ελευθερία,
αλλά όλο το φάσμα της», αναφερόμενος στο ό,τι έχει
μεγαλύτερη αξία στα μάτια των Ελλήνων.
Όσον αφορά τις σχέσεις με τους εταίρους, ο Ν.Κ.
είχε πει ότι η Ελλάδα «κάνει πάντα το παιχνίδι των Μεγάλων και υποφέρει κάτω από τον υποκριτικό ζυγό
τους», καταλήγοντας πως «στους Έλληνες δόθηκε η
αποστολή να μεταμορφώσουν τη δουλεία σε ελευθερία».
Ως εδώ, λοιπόν κύρια Μέρκελ, κ. Σόιμπλε και συντροφιά
σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Έλληνες είναι αφεντικά
στη χώρα τους και ότι η αξιοπρέπειά τους - όσα ευρώ
και αν χρωστούν - είναι ανεκτίμητη και δεν επιτρέπουν
να την τσαλακώνετε, ιδιαίτερα όταν υπομένουν τα
πάνδεινα της βιβλικής μνημονιακής καταστροφής επί
μία πενταετία, εξ αιτίας των δικών σας λαθών και
άστοχων πειραμάτων σας.
Από την άλλη, ας μην τα φορτώνουμε όλα στους ξένους. Αυτοί ανέκαθεν τη δουλειά τους κάνουν, υπο-

στηρίζοντας πάντοτε τα δικά τους συμφέροντα. Άλλωστε,
την μισητή τρόικα και τα εξοντωτικά μνημόνια, δεν την
έφερε ο λαός, οι πολιτικοί με την αφροσύνη τους την
έφεραν. Καιρός λοιπόν, να υποστηρίξουμε και εμείς τα
συμφέροντά μας. Έχοντας εμπιστοσύνη στις δικές μας
δυνάμεις και στο δαιμόνιο του Έλληνα μπορούμε να
τα καταφέρουμε. Αρκεί ενωμένοι και μονιασμένοι, χωρίς
γκρίνιες, μεμψιμοιρίες και φαγωμάρες, χωρίς κομματική
τύφλωση και μικρόνοες, αλλά με γενναιοφροσύνη ο
ένα για τον άλλον και όλοι μαζί για την ανάταση του
τόπου, με το κεφάλι ψηλά για την ευημερία του λαού.
Οι κυβερνώντες πρόβαλλαν θαρραλέα ένα νέο «ΟΧΙ»
και απέδειξαν με ευφυΐα, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα,
ότι μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο μας, διασώζοντας
την εθνική μας αξιοπρέπεια. Η κυβερνητική αντιπροσωπεία επέδειξε “ραχοκοκκαλιά”, σοβαρότητα και σθεναρότητα, στάθηκε στο ύψος της ισότιμα ως ίσος προς
ίσον, δείχνοντας στους αδίστακτους αλαζόνες ότι επιτέλους ο Έλληνας δεν δέχεται ούτε το άδικο, ούτε την
ηγεμονία, ούτε τον αποικοκράτη.
Στοιχιζόμενοι στην υπεύθυνη Ελληνική κυβέρνηση
άπαντες ν’ ανασκουμπωθούμε. Λίγα λόγια και πολλή
δουλειά. Και πρώτοι απ’ όλους οι τριακόσιου καταληψίες
των κοινοβουλευτικών εδράνων, με μπροστάρη ως
άλλο γκεσέμι, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, να οδηγήσουν
τον βασανισμένο λαό στο δρόμο της δημιουργίας.
Καλούνται λοιπόν, οι παχυλά αμοιβόμενοι καιωμε
πλήθος προνόμια εθνοπατέρες, να αφιππεύσουν από
τον κάλαμο της αλαζονείας, να κατέβουν από τις λιμουζίνες, να ξεχάσουν την προκλητική χλιδή, τις δεξιώσεις με καπνιστούς σολωμούς και φουά-γκρα, ν’
αφήσουν τις από πρωΐας φραπεδιές στα “Ντα Κάπο”
και βιβλιοθήκες της γνωστής πλατείας και να αφουγκρασθούν τον λαό που πασχίζει να τα φέρει βόλτα με
15 ευρώ μεροκάματο - κι αν το έχει κι αυτό - και φορτωμένος με τόσα χαράτσια. Και τότε ασφαλώς, με
υπομονή και επιμονή, η δημιουργία και η αυτάρκεια θα
έρθει και ο πολύπαθος λαός μας θα ξαναβρεί το χαμόγελό του, η δε αξιοπρέπεια θα επιστρέψει εκεί που
γεννήθηκε και το φιλότιμο: Στην πανέμορφη και ζηλευτή
Ελλάδα μας.

31η Σειρά Ιπταμένων Αεροπορίας
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ή ΧΑΘΗΚΑΜΕ;
Αισθάνομαι ότι δεν φαινόμαστε, ότι έχουμε εγκαταλείψει
τα πάντα και αυθόρμητα μου ήλθε στα χείλη η ερώτηση:
Υπάρχουμε ή χαθήκαμε;
Είμαστε μια μεγάλη σειρά και θα έπρεπε η παρουσία μας
να ήταν εμφανής σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Κατά πληροφορίες, είμαστε υποψήφιοι 1200 και επιτύχαμε
στην Σχολή Ικάρων 104. Δίναμε εξετάσεις μόνον σε μια
σχολή και ακόμα έπρεπε να περάσουμε σε κάθε μάθημα ξεχωριστά. Τα λέω όλα αυτά και να καταλάβουν τα σημερινά
παιδιά πόσο πιο δύσκολα ήταν τα πράγματα στα δικά μας
χρόνια. Το κυριότερο είναι ότι αποφοιτήσαμε μόνον οι 51, δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς. Όμως αρκετοί για να αποτελούμε μια μεγάλη σειρά. Παρ’ ότι είμαστε αρκετοί, δεν
σημαδέψαμε το πέρασμά μας με σημαντικά γεγονότα. Μείναμε αφανείς τόσο κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μας
ζωής, αλλά και μετά σαν απόστρατοι. Δεν ασχολήθηκε κανείς
με κάτι σημαντικό, δεν έγραψε κανείς κάποιο σημαντικό
άρθρο, κάποιο βιβλίο. Και αναρωτιέμαι δεν είχαμε κανέναν
δυνατό στην πένα; Δεν διέπρεψε κάποιος σε κάποιον τομέα
τομέα της κοινωνικής ζωής. Δεν βγάλαμε κάποιον υπουργό,
δήμαρχο ή βουλευτή. Φωτεινή εξαίρεση βέβαια, το ότι η
σειρά μας έβγαλε αρχηγό Αεροπορίας, τον αξέχαστο Θανάση
Σταθιά, ο οποίος είχε την ατυχία να φύγει γρήγορα από κοντά
μας. Ο χάρος ζήλευε την λεβεντιά του και αφού δεν μπόρεσε
να τον πάρει στον αέρα με το αεροπλάνο, τον βρήκε και τον
πήρε στο έδαφος με το αυτοκίνητο. Έτσι δυστυχώς, πέρασε
κι αυτός στη λήθη. Σε αυτό έχομε κάποια ευθύνη και εμείς οι
συμμαθητές του.
Προσωπικά, προσπάθησα να κάνω κάτι: Σε δύο αεροπορικές εκδηλώσεις παρακάλεσα την οικογένειά του, σύζυγο και
παιδιά του, να παραβρεθούν για να μου δώσουν την ευκαιρία

Του
Σάκη Μαρκόπουλου
31ης Σειράς Ικάρων

να τιμήσω τον άνθρωπό τους και συμμαθητή μας. Δυστυχώς
ολιγώρησαν και δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία και δεν
αξιώθηκε να έλθει κανείς και στις δύο περιπτώσεις.
Υπάρχουμε λοιπόν ή χαθήκαμε; Οι περισσότεροι κάνουμε
ό,τι μπορούμε να είμαστε αφανείς, βοηθούμε ηθελημένα ή
άθελά μας σε αυτό.
Επειδή ασχολήθηκα αρκετά με αυτά τα θέματα, των σχέσεων και την κοινωνικότητας διαμόρφωσα για την σειρά μας
γνώμη και έβγαλα ορισμένα συμπεράσματα. Είμαστε μια
σειρά χαμηλών τόνων, χωρίς ιδιαίτερες δραστηριότητες. Στο
ίδιο μοτίβο και οι αντίστοιχοι της σειράς μας της 9ης Μηχανικών. Σε διάφορες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που θα
έπρεπε να βρεις αρκετούς, δεν βρίσκεις κανέναν ή έναν, δύο.
Ασχολήθηκα πολύ με την συνάντηση και την σύσφιξη των
σχέσεων της σειράς μας και βρήκα όλα τα... ελαττώματά μας
και κυρίως αδιαφορία. Έτσι είναι όμως, στην κοινωνία υπάρχουν οι εκλεκτοί, οι αδιάφοροι και οι άλλοι. Και στην σειρά
μας, που είναι μια μικρή κοινωνία, υπάρχουν οι εκλεκτοί, οι
αδιάφοροι και οι άλλοι. Στέλνεις στον άλλον, ποιόν άλλον,
στον συμμαθητή σου, ένα γράμμα, πληρώνεις κάποιο ευρώ,

αλλά το κυριότερο, στήνεσαι στην ουρά του ταχυδρομείου
και δυστυχώς, δεν παίρνει ούτε ένα τηλέφωνο και αναρωτιέσαι, χάθηκε και αυτή η ελάχιστη ευγένεια; Χάθηκε η ευγένεια, χαθήκαμε και εμείς. Απογοήτευση! Απογοήτευση, όταν
σου λέει ο συνάδελφος συμμαθητής σου ότι δεν... θέλει να
βλέπεις τους συμμαθητές του. Απογοήτευση, όταν σου λέει,
πάλι συνάντηση θέλεις; Όχι μόνον δεν έρχεται αλλά ενοχλείται ακόμα και να το ακούει. Γιατί; Γιατί αισθάνεται ένοχος που
δεν θέλει να έλθει.
Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν και οι εκλεκτοί. Αυτοί που αναγνωρίζουν τις προσπάθειες σου και εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια.
Οι ΕΚΛΕΚΤΟΙ, που μπορεί να είναι λίγοι, δεν παύουν όμως
να αποτελούν το αλάτι της κοινωνίας, της σειράς μας και να
πάνε την κοινωνία, την σειρά μας, ΜΠΡΟΣΤΑ.
Υπάρχουμε λοιπόν ή χαθήκαμε; Όσο υπάρχουν εκλεκτοί
και δεν χάθηκε τελείως η ευγένεια, υπάρχουμε και όσο υπάρχουμε και όσοι υπάροχυμε, καλά είναι να συναντιόμαστε να
βλεπόμαστε. Καλά είναι να συναντιόμαστε, να βλεπόμαστε,
να κουβεντιάζουμε, να χαιρόμαστε! Τώρα απόστρατοι και
απόμαχοι που είμαστε, είναι η μόνη χαρά που μας απομένει!
Ελάτε λοιπόν στο ετήσιο προσκλητήριο στις 14 Ιουνίου
στις 11 το πρωί στο κυλικείο του Ζούμπερι.
Ελάτε να μετρηθούμε, να ειδωθούμε και αν έχουμε κουράγιο, να χαρούμε!
Ο συμμαθητής σας

HτΑ
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Α ΡΘΡΑ

60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΟΚΑ 1955-2015
ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ

Σ

τις 2 Απριλίου τα Κυπριακά Ταχυδρομεία
θα κυκλοφορήσουν ένα αναμνηστικό
φύλλο (μπλοκ – φεγιέ) με γραμματόσημο
αξίας 2 ευρώ, για να τιμήσουν την 60ρίδα
από την έναρξη του απελευθερωτικού
αγώνα της Κύπρου.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των
ταχυδρομείων «Την 1η Απριλίου 2015, συμπληρώνονται εξήντα χρόνια από την έναρξη
του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, για
την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, που
οδήγησε τελικά στην ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Για τέσσερα χρόνια ο κυπριακός λαός, με
πρωτοπόρο τη νεολαία του, η οποία προβάλλεται στην τιμητική αυτή έκδοση του σχετικού γραμματοσήμου, αντιτάχθηκε και
πολέμησε με γενναιότητα, αυτοθυσία και
ηρωισμό. Ούτε οι υπέρτερες δυνάμεις της
αποικιοκρατικής Μεγάλης Βρετανίας, ούτε οι
απαγχονισμοί, ούτε τα απάνθρωπα βασανιστήρια μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα
και το μεγαλείο του λαού την εποχή εκείνη.

Ο

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

Η έκδοση του γραμματοσήμου αυτού
στόχο έχει να τιμήσει τον αγώνα και τους
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, οι οποίοι άνοιξαν τον
δρόμο προς την ελευθερία και την δικαιοσύνη».
Αυτά γράφει η ανακοίνωση για τον ηρωικό
αγώνα της Κύπρου, ο οποίος είχε βέβαια και

έναν αρχηγό, τον Γεώργιο Γρίβα – Διγενή. Είχε
και πολλούς επώνυμους ήρωες που πέσανε
στο πεδίο της μάχης όπως ο μεγάλος Γρηγόρης Αυξεντίου ή απαγχονίστηκαν όπως οι Καραολής, Δημητρίου, Παλληκαρίδης και άλλοι.
Αυτοί οι ήρωες δεν πολέμησαν για τίποτα
άλλο από την ένωση της Κύπρου με την μητέρα πατρίδα και τώρα εξήντα χρόνια μετά
βλέπουμε πως ο αγώνας τους δεν δικαιώθηκε ακόμα αλλά τουναντίον το ένα τρίτο
του εδάφους της Κύπρου βρίσκεται υπό
τουρκική κατοχή από το 1974. Το χειρότερο
όμως είναι πως η δικαίωση της Κύπρου εμφανίζεται πλέον πως είναι κάποια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που πιθανότατα θα
νομιμοποιήσει την παρουσία της Τουρκίας
στον βορρά.

Η παράνομη κατοχή του 37%
της Κύπρου από την Τουρκία

EUROMIL [European Organization of Military Associations]
μοναδικός στρατιωτικός οργανισμός ιδρύθηκε το 1972
από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία,
Ολλανδία και Δανία με έδρα τις Βρυξέλλες.
Σήμερα οργανισμός αριθμεί 43 οργανώσεις από 29 χώρες
της Ευρώπης.
Κύριος σκοπός υπάρξεως του οργανισμού είναι η προαγωγή
και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών
ελευθεριών και των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και η
συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις άλλων χωρών.
Στο εν λόγω συνέδριο είχαν υποβάλλει αίτηση για ένταξη
στον οργανισμό, οργανώσεις από Ισπανία, Σερβία, Μαυροβούνιο
και Τουρκία.
Βάσει ατζέντας η παρουσίαση των αιτούντων οργανώσεων
είχε οριστεί για την πρώτη ημέρα του συνεδρίου αλλά λόγω
των αντιδράσεων των Ελληνικών και Κυπριακών οργανώσεων
για την ένταξη της Τουρκικής οργανώσεως η όλη διεργασία
ορίσθη για την επομένη του συνεδρίου.
Ο πρόεδρος της Τουρκικής οργανώσεως TAS-SEN, AXMET
ZENGIN αποστράτων υπαξιωματικών παρουσίασε στο συνέδριο
τις απάνθρωπες συνθήκες διαβιώσεως των υπ/κων και στρατιωτών στον Τουρκικό στρατό. Και ανέφερε ότι η Τουρκική
Δημοκρατία υπογράφει σε διεθνές επίπεδο συμφωνίες για
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών αλλά ουδέποτε τήρησαν την υπογραφή τους.
Κατά τα τελευταία 20 χρόνια αυτοκτόνησαν 2221 στρατιώτες
και οι υπ/κοί αντιμετωπίζουν καθημερινά βία, ποινές, προσβολές,
και πνευματική καταπίεση.
Στον Τουρκικό στρατό υπηρετούν 93920 υπ/κοί και 38253
Αξ/κοί. Υπηρετούν 342 στρατηγοί 4 αστέρων και οι απόστρατοι
υπ/κοί ανέρχονται σε 96000.
Οι εκπρόσωποι των Ελληνικών και Κυπριακών οργανώσεων
στρατιωτικών ε.ε. και ε.α. μελών του EUROMIL από το 2004
ενημερώσαμε τον πρόεδρο του EUROMIL και την τριμελή
Τουρκική αντιπροσωπεία της (ΤΑS) ότι δεν θα ψηφίσουμε
θετικά για την ένταξή της λόγω της κατοχής από την χώρα
τους τμήματος της Κύπρου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τόνισα στο πρόεδρο της Τουρκικής οργανώσεως “Αναγνωρίζω
το δικαίωμα σας να αγωνίζεσθε υπό την ομπρέλα του EUROMIL
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες τις
οποίες η χώρα σας στέρησε από τμήμα της Κύπρου”.
Ακολουθούν δηλώσεις μας:
“The representatives o f Hellenic associations members of EUROMIL support the position of the Cypriot associations as a
matter of principle that Turkey occupies part of Cyprus. So
we can not give our vote to Turkish association”.
Panos Mertikas, ETAL
Filippos Tsirtsonis, ANEAED
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού
Στρατού (ΣΥΚΣ) Αλχίας (ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου σε παρέμβαση της κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για ένταξη
του τουρκικού συνδέσμου ως μέλος στο EUROMIL ανέγνωσε
την παρακάτω δήλωση:
“Ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού σέβεται

το γεγονός ότι, ο τουρκικός σύνδεσμος απόστρατων υπαξιωματικών θέλει να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον
τουρκικό στρατό, πλην όμως ως θέμα αρχής μιας χώρας που
μέρος των εδαφών της βρίσκεται υπό την κατοχή της Τουρκίας,
δεν μπορεί να δώσει την ψήφο του στον τουρκικό σύνδεσμο”.
Από το μέλος του συνδέσμου του Κυπριακού Στρατού και
μέλος του Δ.Σ. του Εuromil κ. Σταύρου Κύρου ανεγνώσθη η
παρακάτω επιστολή.
Πληροφορηθήκαμε από το μέλος του Δ.Σ. του EUROMIL και
μέλος μας, Λοχαγό κ. Σταύρο Κύρου, ότι στην αυριανή,
δεύτερη, μέρα του Συνεδρίου θα εξεταστεί η αίτηση του
Συνδέσμου Απόστρατων Υπαξιωματικών του Τούρκικου Στρατού
υπό το καθεστώς, σε πρώτο χρόνο, του Παρατηρητή.

Θέση του Συνδέσμου, όπως εκφράστηκε και από το μέλος
μας, ήταν η άμεση απόρριψη της εν λόγω αίτησης από το
Δ.Σ. του EUROMIL. Έχοντας όμως ως δεδομένο, την απόφαση
που έχει παρθεί από το Δ.Σ. του EUROMIL για εξέταση της,
την δεύτερη ημέρα του εν λόγω Συνεδρίου, είμαστε υποχρεωμένοι να σας αναφέρουμε τους λόγους που πρέπει να ψηφίσετε αρνητικά στην ενδεχόμενη ένταξη του πιο πάνω Συνδέσμου υπό το καθεστώς του Παρατηρητή:
1. Ο εν λόγω Σύνδεσμος προέρχεται από μία χώρα η οποία
επί 40 χρόνια έχει εισβάλει και κατέχει παράνομα το 37% της
Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας βασικές αρχές του
Διεθνούς Δικαίου και παραγνωρίζοντας τα δεκάδες ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών προς αποκατάσταση της εν λόγω παράνομης ενέργειας.
2. Η Τουρκία με την εισβολή της στην Κύπρο έχει μοιράσει
την Κυπριακή Δημοκρατία εμποδίζοντας σε 200.000 νόμιμους
κατοίκους τις τρεις βασικές ελευθερίες που προβλέπονται
από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επιπλέον, η εισβολή έχει
αφήσει εκατοντάδες αγνοούμενους χωρίς τη διακρίβωση της
τύχης τους και πέντε χιλιάδες πεσόντες είτε εν ώρα καθήκοντος
είτε κατόπιν άνανδρων μαζικών εκτελέσεων. Προσπαθεί
επίσης με κάθε τρόπο στην καταστροφή της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα
της πατρίδας μας με την εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων
εποίκων από την Τουρκία.
3. Η εν λόγω χώρα συντηρεί στο νησί απειλή δυνάμεως
40.000 οπλιτών, έχοντας προοπτική στην ολοκληρωτική κατάληψη της νήσου.
4. Στις μέρες μας έχει υποβάλει παράλογες αξιώσεις και
απειλές εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της πατρίδας μας.
5. Αντιλαμβανόμαστε την άποψη μερικών Συνέδρων ότι
στο EUROMIL το βασικό αντικείμενο των συζητήσεων μας
είναι οι επαγγελματικές μας επιδιώξεις και ότι δεν πρέπει να
συνδέουμε τις διάφορες πολιτικές διαφορές των χωρών μας.
Πως θα νιώθατε όμως εάν ένας επαγγελματικός σύνδεσμος
μιας άλλης χώρας κατείχε παράνομα την μισή σας πατρίδα
και θα ήθελε να ενταχθεί στο EUROMIL; Θα μπορούσατε να
συζητήσετε από κοινού τα κοινά επαγγελματικά σας ενδια-

Ο φίλος μου Δημήτρης Περδίκης που είχε
επισκεφθεί την Κύπρο, μου έλεγε:
“Πριν από καιρό είχα περάσει στα κατεχόμενα και ο δρόμος μου με έβγαλε σε ένα
χωριό κοντά στην Αμμόχωστο. Το χωριό αυτό
τώρα έχει ένα τουρκικό όνομα και πληθυσμό
εποίκων. Κάποτε όμως το λέγανε Πραστό και
οι κάτοικοι ήσαν όλοι Έλληνες, γηγενείς από
τα αρχαία χρόνια. Μια μικρή πλατεία και στη
μέση μία μικρή εκκλησία που τώρα είναι πια
τζαμί. Όμως να εκεί σε τοίχο στην μικρή πλατεία ξεθωριασμένη φαινόταν καθαρά γραμμένη μια λέξη που όλο τον τοίχο έπιανε.
Σίγουρα κανένας Τούρκος δεν καταλάβαινε τι
έγραφε εκεί πέρα, γι αυτό και έστεκε ανενόχλητη παρά τα τόσα χρόνια. ΕΝΩΣΙΣ έγραφε
στον τοίχο της πλατείας”.
Τα παλληκάρια της ΕΟΚΑ δεν πέθαναν μάταια, απλά ο αγώνας τους δεν τέλειωσε
ακόμα.

Σε Συνέδριο του ΕUROMIL
στην Ρώμη
16-18 Οκτωβρίου 2014
Του
Πάνου Μερτίκα
Σμηνάρχου ε.α. - Επιτίμου Προέδρου ΣΑΣ
Presidium Member EUROMIL
φέροντα όταν οι επιδιώξεις του συνομιλητή σας είναι η
διάλυση και η καταστροφή του στρατού και κατ’ επέκταση
της κρατικής σας οντότητας;
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η θέση μας για το εν
λόγω θέμα είναι θέση αρχής και ύπαρξης της κρατικής υπόστασης της χώρας μας. Εμείς την πατρίδα μας και το χρέος
μας προς αυτή τα έχουμε τοποθετήσει πάνω από οποιοδήποτε
επαγγελματικό και προσωπικό συμφέρον.
Για αυτό σας καλούμε να καταψηφίσετε την εν λόγω αίτηση
ως θέμα και δικής σας αρχής ως προς ένα αδελφό Σύνδεσμό
μέλος του EUROMIL που βρίσκεται υπό το κράτος της απειλής/
εκφοβισμού της ύπαρξης του Συνδέσμου και της χώρας του.
Αναλογιστείτε ότι στο μέλλον, λόγω και της συμμετοχής μας
σε κοινές αποστολές βρεθούμε αντιμέτωποι με τα εν λόγω
μέλη του εν λόγω Συνδέσμου. Εξάλλου για εμάς δεν μας
αφήνει αδιάφορο η πιθανή συμμετοχή των εν λόγω Υπαξιωματικών στην παράνομη εισβολή και κατοχή της μισής μας
πατρίδας από την Τουρκία.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση υπερψήφισης της εν λόγω υποψηφιότητας το μέλος
μας θα αποχωρήσει από το Συνέδριο και το Δ.Σ. θα εξετάσει
άμεσα τις περαιτέρω ενέργειες του για παραμονή ή αποχώρηση
από τον EUROMIL.
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Επειδή ο Εuromil σκοπό έχει την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων του στρατιωτικού προσωπικού ο Τουρκικός σύνδεσμος έγινε δεκτός ως προσωρινό μέλος για δύο χρόνια με
τέσσερις ψήφους εναντίον [δυο των Κυπριακών οργανώσεων
ΣΥΚΣ και ΣΑΚΣ και των Ελληνικών οργανώσεων ΕΤΑΛ και
ΑΝΕΑΕΔ και με αποχή των συνδέσμων Φινλανδίας και Ιρλανδίας.
Με τα παραπάνω διαδραματισθέντα επανήλθε στο προσκήνιο
και ιδιαίτερα στους συμμετέχοντες εκπροσώπους των στρατιωτικών οργανώσεων υψηλόβαθμων στελεχών από 21 Ευρωπαϊκές χώρες που οι κάτοικοί τους απολαμβάνουν την ειρηνική διαβίωση και την ασφάλεια των συνόρων τους η συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή χώρας της Ε.Ε. και μέλους του
ΝΑΤΟ που πολλοί λόγω του νεαρού της ηλικίας τους δεν
γνώριζαν η σκοπίμως είχαν ξεχάσει.
Το 111ο συνέδριο του EUROMIL θα γίνει στην Αθήνα 1618/4/2015 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Τουρκική ιστοσελίδα HABER ARTI TURK 2310-2014 γράφτηκε Ελληνοκύπριος λοχαγός παρουσίασε
εχθρική στάση και Ελλαδίτης έκανε λόμπυ. Ο εκπρόσωπος
της Ελλάδος Πάνος Μερτίκας και η Νότια Κύπρος έκαναν
έντονη δραστηριότητα στο συνέδριο κ.α..
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Α ΡΘΡΑ

Δυστυχώς, εμείς οι Έλληνες δεν καταπολεμούμε τα ελαττώματά μας
Δεν κάνει κακό να κοιταζόμαστε ενίοτε και στον καθρέπτη της Ιστορίας μας!

Τυπική περιγραφή των Ελλήνων (Διαχρονικό !!!)
Ωραίο!.
Αλλά μεσ’ τους αιώνες, οι Έλληνες, πάντα
Έλληνες.
Και η ερμηνεία, ΔΙΚΗ ΣΑΣ.
Ο Ρωμαίος συγκλητικός Μενένιος Άπιος που
έζησε στην Ελλάδα επί ρωμαιοκρατίας, έστειλε επιστολή στον ανθύπατο Ατίλιο Νάβιο,
που τοποθετήθηκε στην Αχαΐα ως διοικητής,
στην οποία επιστολή αναλύει τους χαρακτήρες των Ελλήνων για να τον διευκολύνει
να τους διοικήσει καλύτερα.
Η επιστολή αυτή μεταφράστηκε από τα
Λατινικά από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και
επειδή δεν έχει χρονολογία γραφής, εικάζεται, ότι
πρέπει να γράφτηκε στα προχριστιανικά χρόνια.
Η πρώτη δημοσίευση έγινε στο περιοδικό Νέα Εστία,
που επί σειρά ετών συγκέντρωνε την αφρόκρεμα της
συντηρητικής διανόησης. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος αναδημοσίευσε το κείμενο στο βιβλίο του «Αφορισμοί και διαλογισμοί (β’ σειρά)» (Εστία, 2η έκδ. 1970, σελ. 243 κ.ε.)
Γράφει λοιπόν Μενένιος Άπιος στον Ατίλιο Νάβιο
συνοπτικά:
«Είναι περίεργο, ότι μια πόλη, η Ρώμη, πως έφθασε να
κυβερνά από τον Περσικό κόλπο έως τη Μαυριτανία,
από τους Αιθίοπες ως την Καληδονία, δηλαδή από τη
Βρετανία ως το Ιράκ, ως την Περσία, από την Αφρική
έως και την Ευρώπη.
Όμως σ’ αυτούς τους λαούς έχουμε υποχρέωση να
τους παρέχουμε ασφάλεια και ευημερία. Ο πρώτος,
που το εφάρμοσε αυτό, ήταν ο Αλέξανδρος. Ευτυχώς
που πέθανε νέος, γιατί δε θα μπορούσαμε να κυριαρχήσουμε εμείς.
Πρέπει να κατασκευάζουμε υδραγωγεία, δρόμους,
γέφυρες και τεχνικά έργα που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο άνετη. Πρέπει ακόμα να προάγουμε τη
μόρφωση, τη σοφία, την ποίηση και την τέχνη στις
δυτικές επαρχίες, γιατί αλλού το έπραξαν και το
πράττουν και τώρα ακόμα οι Έλληνες.
Μάθε φίλτατέ μου Ατίλιε, για να είμαστε κοσμοκράτορες πρέπει να είμαστε και ιππότες στη συμπεριφορά
μας.
Οι Έλληνες είναι πιο εγωιστές από μας και από όλα
τα έθνη. Κατά το ρητό του Πρωταγόρα για τους Έλληνες
«Πάντων χρημάτων μέτρον» και εννοούσε το Έλληνα.
Ο Έλληνας είναι άτομο αδέσμευτο, αυθαίρετο, ατίθασο
και ελεύθερο. Υψώνει το εγώ του. Αυτοί πρώτοι οι Έλληνες σκέφθηκαν πηγαία.
Χάρη σ’ αυτούς τους Έλληνες σκεφτόμαστε κι εμείς.
Βλέπουμε με τα μάτια τα δικά τους. Η σκέψη των Ελλήνων δεν μπαγιατεύει, είναι πάντα επίκαιρη και δροσερή.
Το μυαλό των Ελλήνων είναι η πηγή του καλού και
του κακού. Το μυαλό τους δημιούργησε ιδανικά πολιτικά
συστήματα, αλλά το εγώ τους καταστρέφει ακόμα και
έργα και πολιτείες. Ο Έλληνας με τον εγωισμό του καταπατεί και έργα τέχνης και ιδανικά έργα. Τότε που
ήταν οι Έλληνες στην καταστροφική τους τάση, τους
κυριαρχήσαμε. Εμείς τους κατηγορούμε αλλά άδικα,
αυτοί ήταν οι πρωτοπόροι του πολιτισμού.
Ο Έλληνας περιφρονεί το νόμο. Δεν παραδέχεται
άλλη κρίση μόνο τη δικιά του. Δεν πιστεύει στο νόμο,
παρά μόνο αν τον συμφέρει ατομικά. Αλλάζουν νόμους
κάθε τόσο κι αν δεν μπορούν, τους αντιμετωπίζουν εχθρικά, μεταχειριζόμενοι τη βία ή το δόλο. Επινοούν σοφιστικούς λόγους και οι νόμοι τους γίνονται ράκη.
Ο Έλληνας έχει αδύναμη μνήμη στα δεινά των πολιτικών. Είναι ευκολόπιστος. Δεν είναι σταθερός. Είναι
ανυπόμονος. Μόλις δυσκολέψουν λίγο τα πράγματα,
κάνει μεταρρυθμίσεις στους νόμους.
Για να σαγηνεύσεις την εκκλησία του Δήμου μιας ελληνικής πόλης, δώσε υποσχέσεις και θα τους έχεις με
το μέρος σου. Μ’ αυτές χορταίνουν οι Έλληνες. Ανάμεσα
σε λίγους Έλληνες θα βρεις εύκολα ένα Αλκιβιάδη (εννοείται επιπόλαιο και αλλοπρόσαλλο) που επάνω από

Μετάφραση του Κων/νου Τσάτσου

την πατρίδα του ο Έλληνας βάζει το εγώ του, το
ατομικό του συμφέρον.
Οι Έλληνες λίγα πράγματα σέβονται. Δίκαιος είναι
ένας νόμος, αν τους εξυπηρετεί. Την ολότητα, το συμφέρον της ολότητας δεν το λογαριάζουν. Αλλά κι εμείς
οι Ρωμαίοι φοβάμαι, ότι θα καταντήσουμε ατομιστές.
Όμως οι Έλληνες στο κατήφορο είναι πρωταγωνιστές
δηλαδή προς το κακό σπεύδουν γρηγορότερα, ενώ
προς το καλό οδοιπορούν αργά.
Καλέ μου Νάβιε, ο Έλληνας για το συμπολίτη του
αδιαφορεί, αλλά αν το πράξει, το κάνει για να δείξει
την υπεροχή του. Όμως για τους ξένους ενδιαφέρεται
για να δείξει τον ανώτερο πολιτισμό του.
Ποτέ ο Έλληνας δεν παραδέχεται την αξία του ομότεχνου του, αν δε του δοθεί η ευκαιρία, τον απαξιώνει.
Δεν χαίρεται για τον έπαινο των άλλων, όμως επιχαίρει
για τον ψόγο του άλλου ή των άλλων.
Ο Έλληνας είναι εγωκεντρικός. Όταν ένας συμπολίτης
του δεν αναγνωρίζεται, αδιαφορεί με το σκεπτικό, ότι
αφού δεν αναγνωρίζομαι εγώ, ας μείνει κι αυτός στην
αφάνεια. Ακόμα και τους νεκρούς τους αφήνουν ατίμητους οι Έλληνες.
Το μίσος για τους Έλληνες είναι ηδονισμός. Η συναδέλφωση στους Έλληνες γίνεται, όταν συμπίπτουν τα
συμφέροντά τους.
Τώρα κι εμείς οι Ρωμαίοι βαδίζουμε προς το δρόμο
των Ελλήνων. Και οι δικοί μας εγωισμοί γίνονται ωμότεροι
και βιαιότεροι και θα σκεπάσουν στο μέλλον τη Ρώμη.
Ο Έλληνας εφεύρε τρόπους να εκδηλώνει το φθόνο
του, να γκρεμίζει τον καλύτερό του. Από τη δολοφονία
προτιμά τη συκοφαντία, είναι κι αυτός ένας φόνος διακριτικός. Του αρέσει η ατίμωση. Οι Έλληνες είναι φιλότεχνοι, αλλά και δημιουργοί του καλού και του κακού
λόγου. Μιλάνε υποθετικά για κείνον που θέλουν να
διώξουν και τον σκοτώνουν χωρίς να το δολοφονούν.
Η συκοφαντία είναι το αγχέμαχο όπλο τους.
Ο Έλληνας πιστεύει μόνο στη δική του γνώμη, ο δε
ηγέτης δε θέλει να ακούσει και τη γνώμη των άλλων
που το έργο θα γίνει τελειότερο, διότι το έργο για να
τελειωθεί, πρέπει να το δουλέψουν κι άλλοι, ενώ ο
Έλληνας θέλει μόνο το δικό του όνομα να ταυτιστεί με
το έργο. Σε πρώτη θέση μπαίνει το εγώ και σε δεύτερο
το έργο.
Οι Έλληνες πάσχουν από εγωπάθεια γι’ αυτό κι εμείς
οι Ρωμαίοι που ήμασταν κατώτεροί τους, καταφέραμε
και πήραμε την εξουσία από τα χέριά τους, ενώ αυτοί
ήταν κοσμοκράτορες.
Κάθε έργο πρέπει να είναι συλλογικό και σε διαδοχικές
γενιές να τελειώνει για να έχει μακρόχρονη πνοή. Τα
έργα πρέπει να είναι υπερπροσωπικά. Η πολιτική σκέψη
στην Ελλάδα λείπει. Ο ένας πολιτικός φθείρει τον άλλο
μέχρι εξοντώσεως με συνεχή σύγκρουση. Οι Έλληνες
έχουν σκέψη δυνατή και αγωνιστική διάθεση. Όμως
έχουν άρρωστο χαρακτήρα. Δεν ενώνονται για να γίνει
ένα έργο, αυτοκαταστρέφονται.
Γι’ αυτό οι Έλληνες υπέφεραν δεινά και θα υποφέρουν
στο μέλλον τα οποία οφείλονται στη φιλοπρωτία που
είναι η νόμιμη θυγατέρα του εγωισμού τους.
Μήπως υπερβάλλω γι’ αυτά που λέω για το θαυμαστό
γένος των Ελλήνων; Αλλά και αυτούς που διάβασα τον
Αριστοφάνη, το Δημοσθένη, τον Ευριπίδη, το Θεόφραστο,
τον Επίκουρο, το Ζήνωνα και το Χρύσιππο βεβαιώνουν
περίπου τα ίδια, άρα δεν είμαι άδικος. Την ύβριν οι Έλ-

ληνες την ξέχασαν. Όταν οι Έλληνες επιδιώκουν ισότητα
δεν είναι, διότι θέλουν δικαιοσύνη, αλλά ο
άλλος να μην υπερέχει απ’ αυτούς. Μια και
εγώ δεν αξίζω να ανεβώ υψηλοτέρα, τότε
να μην ανέβεις κι εσύ. Ο Έλληνας γεννιέται
με την τάση της υπεροχής.
Οι Έλληνες είναι αφεντάδες της γνώσης
και καυχώνται πολύ. Επαινούν τη δικιά τους
αρετή, το δικό τους προτέρημα και υποτιμούν
τα κατορθώματα των άλλων ή τις αρετές
των συμπολιτών τους. Οι Έλληνες έχουν
πάθη. Οι περισσότεροι δε διδάσκονται από
τα λάθη των κυβερνητών και των πολιτικών
ηγεμόνων της ιστορίας τους και κάνουν τα
ίδια λάθη και θα συνεχίσουν να κάνουν.
Ο τόπος των Ελλήνων είναι μακάριος, όμως οι Έλληνες
δεν αφήνουν τον ηγέτη να κυβερνήσει, αλλά θέλουν
οι γύρω του εκ του αφανούς να κυβερνούν αυτοί. Οι
Έλληνες μπορεί να είναι εγωπαθείς, αλλά έχουν και
καλές πλευρές. Έχουν προοδέψει στο λόγο, στη σοφία,
στην ποίηση, στις τέχνες, στις επιστήμες, στο εμπόριο
και στον πόλεμο ακόμα κι από όλα αυτά αναβλύζει η
δόξα τους.
Εμένα (λέει ο Μενένιος Άπιος) οι Έλληνες με γοητεύουν, είναι οι δάσκαλοί μου. Όμως όσο ο χρόνος
περνά η δόξα των Ελλήνων μικραίνει κι ακόμα εξ αιτίας
των ελαττωμάτων τους θα μικραίνει. Ο εγωισμός κάνει
τους Έλληνες καλούς στρατιώτες, γενναίους, ριψοκίνδυνους και τολμηρούς, αλλά δεν εκμεταλλεύονται τη
δόξα τους.
Μη νομίσεις Ατίλιε, ότι όλες αυτές οι κρίσεις που
γράφω είναι δικές μου, τις διδάχτηκα από τον Επίκτητο.
Νέος άκουσα τον Επίκτητο να λέει, ότι οι Έλληνες
κάποτε είχαν ένα κόσμο, την Ατλαντίδα που την κάλυψαν
τα νερά του ωκεανού, ήταν κόσμος προοδευμένος.
Τους Έλληνες μην τους κατηγορείς μπροστά τους ή
συνεχώς, γιατί, αν ξυπνήσει η περηφάνια τους, γίνονται
αμείλικτοι διώκτες. Οι Έλληνες έχουν υπεροψία, αλλά
και φιλοτιμία πρωτοφανή. Τώρα είναι γκρεμισμένοι ευγενείς. Έχουν σωρεία αντιφάσεων. Άλλες ώρες είναι
Έλληνες κι άλλες γραικύλοι, τιποτένιοι, παράδοξοι.
Μη δώσεις ποτέ στον Έλληνα την εντύπωση, ότι του
αφαίρεσες την ελευθερία. Άφησέ τον να φωνάζει, να
θορυβεί, να εκφράζει την πολιτική του μανία, έως εκεί
που δεν θίγονται τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας
μας. Να χρησιμοποιείς αυτούς που διαφωνούν εναντίον
εκείνων που αντιδρούν. Οι διαταγές προς τους Έλληνες
δεν ωφελούν, χρησιμοποίησε το διάλογο. Δίνε την εντύπωση, ότι υποχωρείς. Μην απειλείς τους Έλληνες
με τις λεγεώνες.
Μην κάνεις τον παλληκαρά στους ηγήτορες των πόλεων. Άφησέ τους να κάνουν μόνοι τους ελιγμούς.
Ακόμα τρέφονται με την οπτασία των περασμένων μεγαλείων τους. Μην πολύ επεμβαίνεις στα εσωτερικά
των πόλεών τους».
Αυτά έγραψε στην επιστολή του ο Μενένιος Άπιος
που ήταν προχωρημένης ηλικίας και ύπατος, προς τον
νεότερο φίλο του, τον ανθύπατο Ατίλιο Νάβιο πιθανότατα
δύο δεκαετίες πριν τη γέννησή του Χριστού, όταν
πλέον όλος ο Ελληνισμός ήταν υπό την εξουσία της
Ρώμης.
Το ότι έχουμε και σήμερα το 2014 μ.Χ. τα ίδια προτερήματα και τα ίδια ελαττώματα που μας κατέβασαν
στο τελευταίο σκαλοπάτι της συρρίκνωσής μας σημαίνει,
ότι είμαστε ακραιφνείς απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.
Όμως ας καταπολεμήσουμε τα ελαττώματά μας, διότι
κινδυνεύουμε να φθάσουμε στον αφανισμό.
Αυτοκαταστραφήκαμε με τους Ρωμαίους από επιπολαιότητα, από αφέλεια μηδενιστήκαμε από τους Τούρκους.
Δυστυχώς δεν καταπολεμούμε τα ελαττώματά μας.
Το εγώ και ο ατομισμός μας είναι καρκίνωμα που συνεχίζουμε να το εκτρέφουμε συνεχώς .
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
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Α ΡΘΡΑ

Το σύνδρομο της ύβρεως
Η

ταν το έτος 328 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος με τον
στρατό του βρισκόταν στη Σαμαρκάνδη, την πρωτεύουσα της Σογδιανής.
Εκεί ο μεγάλος στρατηλάτης σκότωσε με τη λόγχη
του τον Μακεδόνα στρατηγό Κλείτο, ο οποίος του είχε
σώσει τη ζωή στον Γρανικό ποταμό και ήταν από τους
πλέον έμπιστους συντρόφους του. Ποιος ήταν ο λόγος;
Ο Κλείτος είχε το θάρρος, σε αντίθεση με τους κόλακες
που είχαν πείσει τον βασιλιά ότι είχε θεϊκή καταγωγή,
να του αντιπαρατεθεί θυμίζοντάς του ότι ήταν γιος του
Φιλίππου και όχι του Αμμωνα Δία...
Ισως ο Μέγας Αλέξανδρος είχε αναπτύξει το σύνδρομο της ύβρεως, το οποίο περιέγραψε ο λόρδος
Οουεν 2.500 χρόνια μετά.
Ο Ντέιβιντ Οουεν, επιφανής Αγγλος πολιτικός, είχε
διατελέσει υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και παράλληλα ιατρός νευρολόγος. Στο βιβλίο του
«Ασθενείς ηγέτες στην εξουσία. Πόσο οι αρρώστιες
επηρέασαν τους πολιτικούς τα τελευταία 100 χρόνια»,
περιγράφει την επίδραση ψυχικών και σωματικών ασθενειών στους ηγέτες του προηγούμενου αιώνα.
Μια επίκτητη ψυχιατρική διαταραχή της συμπεριφοράς ορισμένων πολιτικών είναι το σύνδρομο της
ύβρεως. Το σύνδρομο αυτό έχει βασικά τα εξής χαρακτηριστικά: αυτός που πάσχει θεωρεί τους πολίτες
απλώς ένα πεδίο όπου ασκεί την εξουσία του. Φροντίζει
υπέρμετρα για τη δημόσια εικόνα του. Επιλέγει ενέργειες και δράσεις που ευνοούν αυτή την εικόνα του
στον λαό. Ταυτίζει τον εαυτό του με το κράτος ή ακόμα
και με το έθνος! Στις δημόσιες ομιλίες του μιλάει σαν
μεσσίας, εκθειάζοντας τις ενέργειές του. Αγνοεί τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του περιβάλλοντός του,

Του
Χριστόδουλου Ι. Στεφανάδη
Καθηγητού Καρδιολογίας
Μουσολίνι, ο Χίτλερ, ο Τσόρτσιλ, ο Μάο Τσε Τουνγκ, ο
Αϊζενχάουερ, ο Ντε Γκολ, ο Τζον Κένεντι, ο Νίξον, η Θάτσερ, ο Ρέιγκαν, ο Μιτεράν, ο Γέλτσιν, ο Σιράκ, ο Μπλερ,
ο Τζορτζ Μπους, ο Αριέλ Σαρόν κ.ά.
Ο λόρδος Οουεν βέβαια στο βιβλίο του αναφέρεται
σε πολιτικούς ηγέτες του προηγούμενου αιώνα. Εάν
όμως κάποιος αναλύσει με τα ίδια κριτήρια συμπεριφορές σύγχρονων ηγετών, εύκολα θα διαπιστώσει ότι αρκετοί μπορεί να θεωρηθεί ότι πάσχουν από το
σύνδρομο της ύβρεως εντός και εκτός της χώρας μας.
αφού πιστεύει ότι έχει το αλάθητο και το προνόμιο να
Ειδικά Ευρωπαίοι ηγέτες της πολύ σύγχρονης επικαιγνωρίζει μόνο αυτός την αλήθεια. Εχει υπερβολική αυρότητας η αλαζονική συμπεριφορά και η λειτουργία των
τοπεποίθηση. Και τελικά χάνει την επαφή με την πραγοποίων επηρεάζουν αρνητικά την πατρίδα μας!
ματικότητα.
Ενα ερώτημα που τίθεται είναι πώς δημιουργείται
Ειδικότερα, η υπέρμετρη αίσθηση αυτοπεποίθησης
αυτό το σύνδρομο.
τον οδηγεί στον αποκλεισμό
Βασική προϋπόθεση είναι να
κάθε λογικής συμβουλής,
το ανάλογο υπόυπάρχει
Το σύνδρομο της ύβρεως αποκτά
ενώ αρέσκεται μόνο στις κοστρωμα,
τόσο
το γενετικό όσο
μεγάλη σημασία, αφού οι ηγέτες που
λακείες. Το σύνδρομο αυτό
και το επίκτητο. Υπόστρωμα
πάσχουν από αυτό, επηρεάζουν
αποκτά μεγάλη σημασία,
που αφορά τη δομή και την
τις τύχες των λαών τους, πολλές φορές
αφού οι ηγέτες που πάανάπτυξη του εγκεφάλου του
καθοριστικά.
σχουν από αυτό επηρεάπάσχοντος. Οσον αφορά το
ζουν τις τύχες των λαών
γενετικό υπόστρωμα, οι νευτους, αλλά και άλλων
ροεπιστήμες δεν μπορούν
λαών, πολλές φορές καθοριστικά.
ακόμα να το τροποποιήσουν. Αυτό όμως που μπορεί να
Πραγματικά, στον αιώνα που πέρασε φαίνεται ότι οριεπιτύχει η σύγχρονη επιστήμη είναι η διάγνωση. Και
σμένοι πολύ γνωστοί αρχηγοί κρατών σε όλο τον κόσμο
αυτό που μπορεί να κάνει ο λαός με την ψήφο του είναι
έπασχαν από αυτό το σύνδρομο. Οπως ο Ρούσβελτ, ο
η αποπομπή τους.

Η Πατρίς ΕΛΛΑΣ Σήμερα το 2015
Π

αρακολουθώντας σήμερα την παγκόσμια Κοινότητα μέσα στα διεθνή πλαίσια που όλοι κινούμαστε
και βιώνουμε, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η Ανθρώπινη κοινωνία δεν ευρίσκεται σε κάποιο έστω ανεκτό
πολιτισμικό επίπεδο, που εκφράζεται κυρίως με την
Δημοκρατία και την Ελευθερία. Πολλοί παράγοντες
επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των ποικίλων δοξασιών και επιδιώξεων των Ανθρώπων, ένας τούτων βασικός, είναι και ο οικονομικός.
Ως ρεαλιστική απεικόνηση, η όλη παγκόσμια κοινότητα, είναι δυνατόν να χωριστεί σε ζώνες, που η κάθε μία
εκφράζει και κάτι πολύ διαφορετικό, κάποιες των οποίων είναι λίαν επικίνδυνες και αποκρουστικές για την Ανθρωπινη πολιτισμική υπόσταση. Οι ζώνες αυτές χωρίζονται σε εκείνες που έχουν ως βάση λειτουργίας τους
την Δημοκρατία και την Ελευθερία (Ευρώπη, Αμερική,
Αυστραλία, Άπω Ανατολή κ.λπ.), εκείνες που έχουν
απολυταρχικά καθεστώτα ίδια της δικής τους κουλτούρας (Αραβικές χώρες, Β. Κορέα κ.λπ.) και εκείνες με φανατικούς δογματισμούς που το πιστεύω τους είναι να
δολοφονούν αδιακρίτως, όλους όσους δεν συμφωνούν μαζί τους, προβάλλοντας και διδάσκοντας την
αποτρόπαιη αυτή ιδεολογία τους (χώρες της Ασίας,
Αφρικής κ.λπ.).
Η δική μας χώρα, η Πατρίς ΕΛΛΑΣ, χώρα Ευρωπαϊκή,
Δημοκρατική και Ελεύθερη, με Αρχές και Αξίες ζωής
από αρχαιοτάτων χρόνων, που αυτές τις Αξίες, όπως
Δημοκρατία και Ελευθερία, τις έχει μεταδώσει σε όλον
τον πολιτισμένο κόσμο, αντιμετωπίζει οξύ οικονομικό
πρόβλημα, λόγω του αλόγιστου διαχρονικά γενικού
δανεισμού μας, αλλά και πρόβλημα Εθνικής συνείδησης, αγάπης και προσήλωσης στα ιδανικά της όμορφης
Πατρίδος μας. Αυτή η Πατρίδα, σε όλη την ιστορία της
στο απέραντο βάθος του χρόνου, όλοι οι πέριξ αντίπαλοί μας και όχι μόνο, την εποφθαλμιούσαν και προσπαθούσαν να την καταλάβουν κυρίως δια της βίας των
όπλων. Για την υπεράσπισή της, ποταμοί αίματος Ελ-

Του
Δημητρίου Σχίζα
Σμηνάρχου ε.α.

λήνων και Ελληνίδων έχουν χυθεί και κάθε σπιθαμή γης
της είναι ποτισμένη με αίμα.
Στο παρόν άρθρο, θα αναφερθεί μία μόνο περίπτωση
αγάπης, ανδρείας, ηρωισμού και θυσίας για την Πατρίδα ενός διάσημου Έλληνα, του ποιητού, Βουλευτού
Κερκύρας Λορέντζου Μαβίλη (1860-1912), προς τιμή
του οποίου φέρει το όνομά του και πλατεία της Αθήνας. Γεννήθηκε στην Ιθάκη, αλλά τα περισσότρα χρόνια
του έζησε στην Κέρκυρα και σπούδασε στην Γερμανία.
Έγραψε πολλά ποιητικά έργα. Εκείνο όμως που προέχει, είναι η μεγίστη αγάπη του προς την Πατρίδα. Ως
Βουλευτής είχε εκφωνήσει βαρυσήμαντους λόγους
στην Βουλή των Ελλήνων και είχε πει το διαχρονικά
επίκαιρο: «Δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις αλλόα χυδαίοι
Άνθρωποι». Κατετάγη ως εθελοντής στον στρατό για
να πολεμήσει το 1912, καθότι δεν στρατολογήθηκε
λόγω ηλικίας (52 ετών) και ετέθη επικεφαλής των εθελοντών Κοκκινοχιτώνων - Λοχαγός.
Πολέμησε με ανδρεία εναντίον των Τούρκων και σε
μια επίθεση, τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και
πέθανε την 28η Νοεμβρίου 1912. Πριν τελειώσει είχε
πει: «Περίμενα πολλές τιμές από την Πατρίδα μου, αλλά και την υψίστη τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα μου».
Καθόλη την διάρκεια της ζωής του διεκήρυττε ότι:
«Ύψιστον αγαθόν είναι η υπόσταση του Έθνους».
Άραγε και σήμερα η διαχρονική αυτή έννοια αγάπης

προς την Πατρίδα του Λ. Μαβίλη, υπάρχει μέσα στην
σκέψη και την καρδιά των Νεοελλήνων; Μήπως κάποιος Έλληνας ή Ελληνίδασ που θα μιλήσει για την Πατρίδα μας και θα εκφράσει Αγάπη και αφοσίωση στα ιδανικά μας, σε μια εποχή που μας έχουν κατακλύσει λαθρομετανάστες πάσης φυλής, κουλτούρας και αντίληψης
ζωής, κάποιοι ελάχιστοι φωνασκούν υπέρ των τρομοκρατών και ληστών και θέλουν να επιβάλλονται, κάποιοι απαξιούν τους Δημοκρατικούς μας Θεσμούς, τα Εθνικά μας Σύμβολα, την γλώσσα μας - Ελληνική και την Πίστη μας - Ορθοδοξία και όλοι αυτοί προσπαθούν να μας
αποκόψουν από τις ρίζες μας, την ιστορία μας, την υπόστασή μας, θα χαρακτηριστεί Εθνικιστής, ξενόφοβος,
ρατσιστής και πολλά ακόμη ανθελληνικά, προσβλητικά, απαράδεκτα; Επειδή δε πολλοί ομιλούν για Εθνικιστές χωρίς να γνωρίζουν ή να παραγνωρίζουν εσκεμμένως εννοιολογικά τον όρον, δίδεται η πραγματική
του διάσταση: «Εθνικιστής είναι εκείνος που αγαπά την
Πατρίδα του, την ιστορία και τον πολιτισμό της και σέβεται την ελευθερία και τον πολιτισμό των άλλων, χωρίς να υποτάσσεται στους άλλους, θυσιάζοντας ή παρακάμπτοντας τα δικά του ήθη, έθιμα, παραδόσεις, πολιτισμό, ιστορία, θρησκεία, Δημοκρατία, Ελευθερία,
νομιμότητα. Είναι Αξίες απαραβίαστες.
«Σταθείτε όρθιοι στις επάλξεις σας! ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και
ΑΝΑΚΑΜΨΗ! Για να ξαναβρούμε ό,τι έχουμε χάσει, για
να προστατεύχουμε ό,τι κινδυνεύει!»
Αυτό ήταν μεταξύ άλλων, το τελευταίο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα προς το Ελληνικό Λαό του Μεγάλου
Έλληνα Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου.
Είναι ανάγκη να σταθούμε και πάλι Όρθιοι ως Έλληνες για την Πατρίδα ΕΛΛΑΔΑ!

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
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: info@k-klaw.gr
web: www.k-klaw.gr
✑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
του Αστέριου
(κόρη συναδέλφου ε.α.)
Συμβολαιογράφος Αθηνών
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
• Μεταβιβάσεις ακινήτων - Εταιρείες - Πληρεξούσια - Σύμφωνα Συμβίωσης - Αναγνωρίσεις τέκνων - Αποδοχές κληρονομίας Διαθήκες - Λοιπές Πράξεις
Επικοινωνία:
Σόλωνος 100, Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 3615906, κιν. 6944666261
e-mail: eva_kotsopoulou@yahoo.com
✑ ΣΥ ΣΤ ΗΜΑΤΑ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ
• ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ
Συστήματα Ασφαλείας Αυτοματισμοί - Δίκτυα
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(ΚΑΜΕΡΕΣ)-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣΔΙΚΤΥΑ
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό
Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537
Τηλ.: 210-4185780, Κιν.: 6973-038304
e-mail: laoulakos@ymail.com
✑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤ ΙΣΜΟΙ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(Υιός συναδέλφου ε.α.)
Ιδομενέως 17 Περιστέρι
Τηλ.: 210-5726027,
Κιν.: 6978-653321

✑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ το υπ’ αριθμ. 7 οικόπεδο
του Ο.Τ. 129 στον οικισμό του ΙΚΑΡΟΥ
στην Κάρυστο.
Πληροφορίες: Εμμανουήλ Κύρκας
Τηλ.: 2109930191, κιν. 6979216855

✑ ΔΙΑΦ ΟΡΑ
• 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

ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΙΠΠΟΙ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΩΣ 6
95€

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

7-8
104€

9-10
115€

11-12
113€

13-14
120€

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

• Με τη συνεργασία μαζί μας, εξασφαλίζετε προνόμια-εκπτώσεις όπως:
Έκπτωση στα ΚΤΕΟ, συμβεβλημένα συνεργεία ζημιάς και εγκατάσταση υγραεριοκίνησης, μπαταρίες κ.ά.
• Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων χωρίς την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου,
οι τιμές του βασικού πακέτου είναι προσαυξημένες κατά 8€ το εξάμηνο.
Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι τηλέφωνα:
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.
3ης Σεπτεμβρίου 96, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα,
Τηλ.: 210 8251823 Φαξ: 210 8251824
www.papachristos.gr, e-mail: info@papachristos.gr

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

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

ΠΟΙΗΣΗ
Φωνή εξ Ουρανού
Εχθές, ανοίξαν οι Ουρανοί
και τα σκυφτά κεφάλια,
ξάφνου, ανασηκώθηκαν.
Φωνή βροντή, εξ Ουρανού,
μια δύναμη επουράνια,
απλώθηκε σαν δροσερή βροχή
στην διψασμένη Ελλάδα!

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

Ω! Σιδηρόφτεροι Ίκαροι,
Ω! λιγοστοί Γενναίοι,
Πιστοί Ουρανοφύλακες,
Ελλήνων Ηρώων απόγονοι,
Ημίθεοι Αρχαίοι!
Σαργένη Ελένη
3/11/2014

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

Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα - Δώστε εργασία στα Ελληνικά χέρια
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παραρτηματα
Πρέβεζα

Θεσσαλονίκη

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Τ

ο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 και
ώρα 18.00 στην κατάμεστη αίθουσα
της Λέσχης της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Πρέβεζας και σε εγκάρδιο
κλίμα, 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 Αντισμήναρχος κ. Βησσαρίων Βέργος, ο Δκτής της ΜΑΦ Αντισμήναρχος κ. Αντωνίου Παναγιώτης, ο Σμηναγός κ. Πασχάλης Ουτσκούνης, ο Νεοεκλεγείς Βουλευτής Ν.Δ. κ. Στέργιος Γιαννάκης, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου κ. Κο-

σμάς Κορωναίος, ο εκπρόσωπος της
ΑΝΕΛ κ. Παντελής Ζέρης.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Πρέβεζας Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσούτσης, ο
Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών
Πρέβεζας κ. Παναγιώτης Κιούλιας και εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σμήναρχος ε.α.
κ. Αθανάσιος Κεραμιδόγλου αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στο σκοπό και στην προσφορά του
παραρτήματος.
Στο τέλος εκρατήθη ενός λεπτού σιγή
ως ελάχιστος φόρος τιμής για τους αδικοχαμένους πιλότους της Π.Α. από το πρόσφατο αεροπορικό ατύχημα στην Ισπανία.

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
30-01-15: Στην τελετή ορκωμοσίας
των Νέων Αξ/κών Υγειονομικού, Οικονομικού και Στρατολογικού Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων.
01-02-15: Στην επιμνημόσυνη δέηση
για την ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων
του Ολοκαυτώματος - Κατάθεση στεφάνου.
14-02-15: Στην επιμνημόσυνη δέηση
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων Στρατιωτικών κατά τους Αγώνες
του Έθνους.
14-02-15: Έγινε η κοπή της βασιλόπιτας στην Ένωσή μας. Η τελετή ξεκίνησε
με ομιλία του Προέδρου του Παραρτήματος, ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή
της βασιλόπιτας. Μικροδεξίωση.

Πάτρα

27-02-15: Στην τελετή επίδοσης της
ανωτάτης διάκρισης στο Πυροσβεστικό
Σώμα και στον 3ο Πυροσβεστικό Σταθμό
Θεσ/νίκης, από την Παμμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδας - Αυστραλίας.
1-03-15: Στην ημερίδα «Η αλληλεπίδραση του Αθλητισμού και των Ενόπλων
Δυνάμεων δια μέσου των αιώνων», από
το Πολεμικό Μουσείο, παράρτημα
Θεσ/νίκης.
4-03-15: Στην εκδήλωση Λόγου και Τέχνης με θέμα: «ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσ/νίκης.
Σμχος (ΥΥΜ) ε.α.
Ιωάννης Γιαπουντζίδης
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α./Παρ. Θεσσαλονίκης

Μαγνησία

Εκδηλώσεις - εορτές
Ο Πρόεδρος του παραρτήματος και τα μέλη του Δ.Σ.
διοργάνωσαν τις ακόλουθες εκδηλώσεις ή παρέστησαν
στις παρακάτω τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ. εορτές, της Δημοτικής-Περιφερειακής αρχής της πόλης των
Πατρών.
α. Στις 19 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα
21.00 πραγματοποιήθηκε στο κέντρο «ΚΟΡΑΛΛΙ», η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας με τον αποκριάτικο χορό του Παραρτήματός μας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν: ο εκπρόσωπος της Ένωσης και Διευθύνων Σύμβουλος Ασμχος ε.α. κ. Ιωάννης
Κρανιάς, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ Πτχος κ. Αντώνης Τσαντηράκης, ο Δκτής 116 Π.Μ. Σμχος (Ι) κ. Πέτρος Χατζήρης,
ο Δκτής 117 ΠΜ Σμχος (Ι) κ. Δημήτριος Τζουμερκιώτης, ο
Δκτής του ΚΕΑΤ και Α.Δ. Φρουράς νομού Ηλείας Σμχος (Ι)
κ. Θεόδωρος Λίγκρης, ο πρόεδρος της Ε.Α. Στρατού Νομού Αχαΐας Υπστγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Νάκας, ο πρό-

εδρος της Ε.Α. Πολεμικού Ναυτικού Απχος ε.α. κ. Πέτρος
Γεωργουλάκης, ο εκπρόσωπος Δ.Σ. της ΕΑΑΑ Σμχος ε.α.
κ. Πιέρρος Πλατάνας, ο πρόεδρος του Παραρτήματος
Λαρίσης Σγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Λιούτας, ο πρόεδρος
του παραρτήματος Καλαμάτας Σμχος ε.α. κ. Ιωάννης
Σαμπαζιώτης, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Πρεβέζης
Σμχος ε.α. κ. Αθανάσιος Κεραμιδόγλου, ο εκπρόσωπος
του ΣΑΣ νομού Αχαΐας Σμχος ε.α. κ. Χρήστος Παπαγεωργακόπουλος.
β. Στις 18 Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
στην λέσχη του Παραρτήματος πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον συνάδελφο κ. Νικόλαο Πατσαούρα με θέμα
«Ισλάμ - Τουρκία - Τζιχαντιστές».
Ο Γραμματέας
Βασίλειος Χρόνης
Αμσχος ε.α.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Πανταζής
Σμχος ε.α.

Με επιτυχία η Αιμοδοσία
για την Τράπεζα Αίματος
α) Στις 18/02/2014 διεξήχθη με επιτυχία η Αιμοδοσία
για την Τράπεζα Αίματος της Λέσχης μας.
β) Στις 06/03/2015 εκτελέστηκε απογευματινή εκδρομή για τον εορτασμό των Β’ Χαιρετισμών στην Ιερά Μονή
της Παναγίας Ξενίας στον Δήμο Αλμυρού και εκπροσώπησαν το Παράρτημά μας, όλο το Δ.Σ..
γ) Στις 10/03/2015 διεξήχθη με επιτυχία ο χορός της
Εορτής της Γυναίκας, στην Λέσχη Φρουράς Βόλου.
Εκπροσώπησε το Παράρτημά μας, η Γραμματέας της
Ένωσης.
Η Γραμματεία
Εριφύλη Τσίκα
Χα Σγου

Ο Πρόεδρος
Γρηγόριος Ιγγλέσης
Υπχος ε.α.

Βιβλιοπαρουσίαση

Π

Ποιημάτα και Διηγήματα της καρδιάς

ερί τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου, παρέλαβα το
βιβλίο Ποιήματα - Διηγήματα της καρδιάς και της
αγάπης, της κυρίας Κωνσταντίνας Κότση, συζύγου του
συμμαθητή και καλού φίλου Βασίλη Κότση.
Ήταν για μέαν μία ευχάριστη έκπληξη διότι το Πόνημα της
κ. Κότση, είναι γραμμένο σε γλώσσα απλή και κατανοητή από
όλους, με καθαρό ύφος το οποίο σε παρασύρει σε συναισθήματα και ένστικτα που ομορφαίνουν την ζωή μας, και όχι στην
συνήθη γλώσσα των καλλιτεχνών που πολλές φορές είναι
στην καθαρεύουσα, και άλλες φορές είναι σε μία κουλτουριάρικη δυσνόητη γλώσσα, λες και ο χώρος στον οποίο απευθύνεται, είναι χώρος μυστικισμού και για ανθρώπους μόνο με
ιδιαίτερα χαρίσματα και γνώση.
Στην εποχή μας, με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όλοι
οι πνευματικοί άνθρωποι είναι ίσως οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να χαρίσουν στον κόσμο, αισιοδοξία και κέφι, ή και
χαρά για την ζωή και το μέλλον.
Είναι ίσως, οι μόνοι που με τα πονήματά τους, μπορούνε
να φτιάξουν έναν ωραίο κόσμο με επίκεντρο τον άνθρωπο,
μεταφέροντάς του την καρτερικότητα αλλά και την αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον.
Για ένα μέλλον που θα αποκτήσουν με συντροφιά την
δύναμη που θα αντλούν από την φτώχεια τους (όπως

πολύ σωστά το γράφει η κ. Κότση στο έργο της Συνοικία
το όνειρο). Ένα μέλλον που δεν χαρίζεται σε κανέναν γιατί
δεν θα είναι στρωμένο με ροδοπέταλα, αλλά πάνω σε σωρούς κόπων και ιδρώτα.
Και όταν κάτσουν στο λιτό τραπέζι και πιουν το καλό
κρασί, θα ξεχάσουν για λίγο τα βάσανά τους. Στην ματιά
τους θα δεις την λάμψη της ικανοποίησης που φέρνει η
νίκη για την ζωή, με ένα χαμόγελο ή ένα τραγούδι.
Όπως γράφει για το μέλλον και Κωνσταντίνος Καβάφης
στα «Κεριά».
Του μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά μας
σαν μια σειρά κεράκια αναμμένα
χρυσά, ζεστά και ζωηρά.
Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων
τα πιο κοντά βγάζουν καπνό ακόμη
κρύα κεριά λιωμένα και κυρτά.
Λέει η κ. Κότση στον πρόλογό της ότι είναι αδύνατο να
ακολουθήσουμε πιστά ό,τι έχει σχέση με το συναίσθημα,
διότι δεν το αφήνει η λογική. Μπαίνει στην μέση και βαραίνει το ζύγι, στο μέρος της βάζει την λειτουργία του μυαλού
και αφήνει την καρδιά να κάνει ό,τι θέλει.
Έχουμε δηλαδή, μια σύγκρουση της ουτοπία (απραγμα-

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΟΤΣΗ
Του
Ανδρέα Ανδρικόπουλου
Σμηνάρχου ε.α.
τοποίητου), του καλλιτέχνη και της πραγματικότητας δηλαδή, από την μία πλευρά την θεωρία και από την άλλη
την πράξη.
Στην πάλη όμως, μεταξύ λογικής και πάθους, πάντα (ή
σχεδόν πάντα) θριαμβεύει το πάθος που ικανοποιεί τις επιθυμίες του ανθρώπου. Το πάθος ενεργοποιεί ή απελευθερώνει άλλα ένστικτα του ανθρώπου που γίνονται πολλές
φορές βία και πόλεμος ακόμα.
Υπάρχει σχέση μεταξύ τέχνης και πολέμου;
Βέβαια, διότι τα ποιήματα ή τα τραγούδια, πολλές φορές,
αναπτερώνουν και εμψυχώνουν το ηθικό ενός στρατεύματος
και δίνουν σκοπό στον αγώνα. Για να μην ξεχνάμε τα Ομηρικά
έπη, αλλά κυρίως να μην ξεχνάμε το έπος του ‘40.
Τέλος, το πόνημα της κ. Κων/νας Κότση Ποιήματα - Διηγήματα της καρδιάς και της αγάπης, μπορεί να μας προβληματίσει για το χτες, αλλά δίνει όμως ελπίδα για το
μέλλον.

Πότε επιτέλους οι Κυβερνώντες θα καθιερώσουν
ενιαία Εθνική Μεταναστευτική πολιτική ;;;
Εκ της ΕΑΑΑ
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κοινωνικά
Δεν είναι πια μαζί μας

Επικήδειοι λόγοι

• Σμχος (ΤΥΜ) Σταμάτης Βλαχαΐτης
Γεννήθηκε το 1942 στον Ορωπό Αττικής. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1961 (13η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1996.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου και μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 11-3-2015 στο Νεκροταφείο Σχηματαρίου.

• Σμχος (ΤΥΤ) Κων/νος Πετσίνης
Γεννήθηκε το 1933 στην Άνω Χώρα
Ναυπακτίας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1951 (3η σειρά ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
θυγατέρων.
Η κηδεία του έγινε στις 30-3-2015
στη γενέτειρά του.

• Υπτχος (Ι) Κωνσταντίνος Δαφνάς
Γεννήθηκε το 1937 στην Αιθαία Καλαμάτας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1957 (31η σειρά Ικάρων) και αποστρατεύτηκε το 1985.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιου και μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στις 31-3-2015 στη γενέτειρά του.

• Ασμχος (Ι) Ιωάννης Ροκόφυλλος
Γεννήθηκε το 1934 στο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1955 (17η σειρά ΕΚΕΧ)
και αποστρατεύτηκε το 1975.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο
αγοριών. Η κηδεία του έγινε στις
3-3-15 στον Ιερό Ναό Φανερωμένης
Χολαργού και η Ταφή στο Νεκροταφείο Χολαργού.

• Σμχος (ΤΥΜ) Θεόδωρος Καβάλλας
Γεννήθηκε το 1925 στη Λάρυμνα Λοκρίδος. Εισήλθε στην Αεροπορία το
1942 (5η σειρά Σιβιτανιδείου) και αποστρατεύτηκε το 1976.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός
γιού και μιας θυγατέρας. Η κηδεία
του έγινε στης 4-3-2015 στο Νεκροταφείο Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης.

• Ασχμος (ΥΥΜ) Μιχαήλ Σούκουλης
Γεννήθηκε το 1936 στον Άγιο Ιωάννη
Κορινθίας. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1956 (3η σειρά ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας
κόρης.
Η κηδεία του έγινε στις 12-3-2015
στη γενέτειρά του.

• Επγος (ΟΠΛ)
Κωνσταντίνος Καρούμπας
• Σμχος (ΤΜΑ) Αναστάσιος Χριστοφής
Γεννήθηκε το 1921 στην Αθήνα. ΕιΓεννήθηκε το 1924 στη Χίο. Εισήλθε
σήλθε στην Αεροπορία το 1940 (Σιστην Αεροπορία το 1942 (Σιβιτανίβιτανίδειος) και αποστρατεύτηκε το
δειος) και αποστρατεύτηκε το 1978.
1968.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών
κόρης.
κοριτσιών. Η κηδεία του έγινε στις
Η κηδεία του έγινε στις 12-3-2015
2-3-2015 στο πρώτο Νεκροταφείο
στο Νεκροταφείο Δάφνης.
Αθηνών.
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγοριά.

ΔΩΡΕΕΣ

Στη μνήμη του αείμνηστου
Τξχου (Ι) ε.α. Δημ. Αγγελέτου
Αξιαγάπητε και Αλησμόνητε Μοίραρχέ
μου στην 336 Μ και Διοικητά μου στη
Σχολή Ικάρων, νοιώθω την ανάγκη να
απολογηθώ, που δεν ενημερώθηκα να
παρευρεθώ στην εξόδιο ακολουθία.
Πάντοτε είχες υψηλά οράματα για
την Πολεμική Αεροπορία και προσέφερες
τις εξαιρετικές σου ικανότητες με σπάνιες
αρετές, εργαζόμενος πέρα του εννοουμένου υπηρεσιακού καθήκοντος, μη
φειδόμενος χρόνου και χρήματος.
Υπήρξες Αεροπόρος-Ηγέτης, έντιμος,
δίκαιος και ανθρωπιστής βοηθώντας
ανεξάρτητα και χωρίς διάκριση, όλους
τους υφισταμένους.
Ήσουν ο μόνος εν ενεργεία Αξιωματικός, που βρέθηκες σε δίκη στα πολιτικά

Δικαστήρια, λόγω της καταγωγής σου
από το χωριό του Αρχιστρατήγου Αγγελή. Αθωώθηκες πανηγυρικά, αλλά όπως
διαπίστωνα από τις συνομιλίες μας, παρέμεινε η πικρία.
Μετά την αποστρατεία σου, μετέφερες όλη την ενέργεια και δραστηριότητά
σου, στην Επιχείρηση που δημιούργησες
με τον Αγαπητό γιο σου.
Εμείς οι υφιστάμενοι συνάδελφοι και
φίλοι, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Αιωνία η μνήμη σου.
Με τιμή
Ευστράτιος Ε. Τσαούσογλου
Υποπτέραρχος (Μ) ε.α.
Β’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε.

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Παρά τον απέραντο πόνο μας για τον άδικο, οδυνηρό και πρόωρο χαμό της
πολυαγαπημένης μας Φωτεινής, θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του 251ΓΝΑ, το οποίο κατά
τη διάρκεια της 20μηνης περιπέτειας της Φωτεινούλας μας, έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει την τόσο δύσκολη και
σπάνια ασθένεια που την χτύπησε απρόσμενα και ξαφνικά σε τόσο τρυφερή
ηλικία.
Ειδικότερα μνεία θα πρέπει να γίνει στο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό
της Ογκολογικής και Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου, για τις πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες τους.
Τέλος θα θέλαμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε την Ηγεσία της ΠΑ και τη
Διοίκηση του 251 ΓΝΑ, για την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένειά μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Με τις πολύτιμες υπηρεσίες τους η
Φωτεινή μας έδωσε την γενναία μάχη της με δύναμη, αισιοδοξία, με χαμόγελο
και δημιουργικότητα όλους αυτούς τους δύσκολους μήνες. Πιστεύουμε ότι της
προσφέρθηκε εξαιρετική ποιότητα ζωής και αγάπη που τα είχε πολύ ανάγκη
στο δύσκολο και ανηφορικό δρόμο που της όρισε η άδικη μοίρα της να διαβεί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΑΑ

Οικογένεια
Υπχου (Ι) Π. Σαπαντζόγλου

Από την Κυρία Παπαγεωργίου Ευσταθία, 100 Ευρώ, ως δωρεά, στη μνήμη
του συζύγου της, Ιωάννη Παπαγεωργίου.
Από την Κυρία Διονυσοπούλου Στεφανία, 100 Ευρώ, ως δωρεά, στη μνήμη
του συζύγου της, Παναγιώτη Διονυσοπούλου και του αδελφού του, Αθανασίου
Διονυσοπούλου
Από την Κυρία Σταθακοπούλου Μακεδονία και τις κόρες της , 50 Ευρώ, εις
μνήμην του συζύγου της και πατέρα, Επισμηναγού ε.α. Σταθακοπούλου Αναστασίου.
Από την Κυρία Δερτιλή Βασιλική, 100 Ευρώ, ως δωρεά, στη μνήμη του
πατρός της, Αντισμηνάρχου ε.α. Δερτιλή Ελευθερίου.
Ο κ. και η κ. Γεωργίου Κουτήφαρη, κατέθεσαν στην ΕΑΑΑ, το ποσό των 200
Ευρώ, για τους σκοπούς της Ένωσης, εις μνήμην της αγαπημένης τους
αδελφής Λίτσας Βαβουλιώτου Κουτήφαρη.
Η κ. Αιμιλία Λεγάτου, κατέθεσε στην ΕΑΑΑ, το ποσό των 200 Ευρώ, για τους
σκοπούς της Ένωσης, εις μνήμην του αγαπημένου συζύγου της, Απτχου ε.α.
Σπύρου Λεγάτου, για τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από το θάνατό του.
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τις θερμές
μου ευχαριστίες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Β' Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου 251ΓΝΑ,
γιατί παρ' όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις μέρες μας η Υγεία,και οι
υπηρετούντες αυτήν, διαπίστωσα τις ανιδιοτελείς και ακούραστες υπηρεσίες
που πρόσφεραν στην σύζυγο μου.
Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Χειρουργική ομάδα (Χειρούργοι
Ορθοπεδικοί - Αναισθησιολόγοι), που με επιτυχία κατάφερε να πραγματοποιήσει στην σύζυγο μου χειρουργική επέμβαση Σπονδυλεκτομής-Σπονδυλοδεσίας και αφαίρεση οστεοφύτων.
Με εκτίμηση,
Οικογένεια Σμχου ε.α Μιχαήλ Γαβριήλ

Ο Εθνικός μας Ύμνος
και η Σημαία

Σ

ε όλα τα κράτη του κόσμου, η έπαρση και η υποστολή της σημαίας στα
στρατόπεδα γίνεται με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου (πλην πολεμικών
πλοίων, που γίνεται με τον παραδοσιακό συριγμό).
Γιατί στη χώρα
μας δεν γίνεται;
Γιατί όλα τα κράτη
του Κόσμου καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια εξύψωσης του Εθνικού Φρονήματος
των πολιτών, ενώ
εδώ δεν το κάνουμε. Μήπως επιτέλους θα πρέπει να
εφαρμόσουμε και
εμείς ότι γίνεται
στα άλλα κράτη;
Αυτό λαμβάνει μεγαλύτερη σπουδαιότητα, όταν αναλογισθούμε ότι τα γειτονικά μας κράτη
(Σκόπια) πλάθουν «πλασματικές» ιστορίες, ενώ εμείς ξεπουλάμε τη δική μας
ένδοξη ιστορία.
Ο λαός μας περιμένει απάντηση.
Εκ της ΕΑΑΑ
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Α ΡΘΡΑ

Φοροδιαφυγή - Φοροκλοπή και άλλα τινά

Μ

πήκαμε ήδη στον τέταρτο μήνα του 2015 και
ακόμα η νέα Κυβέρνηση, δεν έχει καταλήξει σχετικά
με τη συλλογή των πάσης φύσεως αποδείξεων, για τη
χρήση αυτών, από τους φορολογουμένους, κατά την
υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων του
επομένου έτους. Και όμως η συλλογή των αποδείξεων,
αυτών χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση και με την κατάλληλη και αποτελεσματική διαχείριση, εκ μέρους
του Υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να συμβάλλει τα
μέγιστα, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κα
της φοροκλοπής (μη απόδοση ΦΠΑ) αρκεί η νέα Κυβέρνηση που, το έχει κάνει αυτό Σημαία της, να το
πάρει στα σοβαρά, να το θέσει αμέσως, ως πρωταρχικό
της στόχο και να θεσπίσει, κανόνες και μηχανισμούς
που, θα βοηθούν στην εξάλειψη αυτού του φαινομένου
που, κατακαίει τα σπλάχνα και τις σάρκες του Έθνους
μας, με έργα και πρακτικούς τρόπους, όπως κάνουν
άλλες πιο προηγμένες από εμάς Χώρες.
Για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πάταξη
της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής, ορίσθηκε ως
γνωστό, από την παρούσα Κυβέρνηση, Υπουργός Επικρατείας με επικεφαλής, τον διακεκριμένο και ικανό δικαστικό, τον κο Παναγιώτη Νικολούδη, ο οποίος με τις
πρώτες του δηλώσεις και την συνέντευξή του, στο
Βήμα της Κυριακής της 15-02-2015, παρουσιάσθηκε
πάνω σε αυτά πολύ αισιόδοξος. Δεν έχουμε παρά να
περιμένουμε την λήψη δραστικών μέτρων, ευελπιστώντας ότι, σύντομα θα δούμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, διεθνών
οργανισμών ΟΟΣΑ - ΕΕ, η φοροδιαφυγή στην Χώρα μας
ανέρχεται περίπου στα 15 δισ. ευρώ και η φοροκλοπή
πάνω από 5 δισ. ευρώ το χρόνο. Επίσης η σπατάλη και
η γραφειοκρατία κοστίζουν στην Πατρίδα μας, 14 δισ.
ευρώ το χρόνο. Βλέπουμε συνεπώς ότι, ο αρμόδιος
Υπουργός έχει πολύ δουλειά μπροστά του και Ελληνικός
Λαός, περιμένει δικαιολογημένα επ’ αυτών γρήγορα
χειροπιαστά αποτελέσματα.
Το μεγάλο όπλο το ατού θα έλεγα που, έχει στα
χέρια του, το Υπουργείο Οικονομικών, εκτός της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, των οικονομικών δραστηριοτήτων των φορολογουμένων, είναι και η προτροπή
και η υποχρέωση αυτών, συλλογής των πάσης φύσεως

Του
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμηνάρχου ε.α.

αποδείξεων, απ’ όλους μας, με παράλληλη όμως
θέσπιση για τον σκοπό αυτό γενναίων κινήτρων.
Όλες οι αποδείξεις αναλόγως της φοροδοτικής τους
ικανότητας και αξίας (π.χ. Αυτοαπασχολούμενοι) θα ταξινομούνται, χωριστά από τους φορολογουμένους κατά
κατηγορίας και είδος και αναλόγως, μέρος αυτών ή
όλες, αφού αφαιρεθεί το πλαφόν που, ορίζει ο νόμος
π.χ. 10% για την αναλογούσα κατά περίπτωση κλίμακα,
για κάθε φορολογούμενο, και το υπόλοιπο ή μέρος αυτού, είναι θέμα μελέτης τούτου, (αποδείξεων) θα
εκπίπτει, από τη φορολογητέα ύλη. Με αυτόν τον
τρόπο, δημιουργούνται γενναία κίνητρα, για τους φορολογουμένους, οι οποίοι θα απαιτούν πλέον την
έκδοση αποδείξεων, γιατί θα έχουν άμεσο συμφέρον
και κίνητρα.
Για την απόδοση του ΦΠΑ που, συνήθως ενώ εισπράττεται, από τους πάσης φύσεως επιχειρηματίες,
δεν αποδίδεται στην ώρα του, ή παρακρατείται ή ακόμα
αποκρύπτεται απ’ αυτούς, να καθιερωθεί ηλεκτρονική
παρακολούθηση αυτού (ΦΠΑ) όπως καθιέρωσε με επιτυχία η Πορτογαλία. Τούτο σημαίνει ότι με την έκδοση
της απόδειξης, θα πιστώνεται ταυτόχρονα στο Κράτος
ο αναλογούν σε αυτό ΦΠΑ και θα αποκλείει στη συνέχεια
την απόκρυψη της φορολογητέας ύλης, από τον εκδίδοντα τις αποδείξεις. Δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια.
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Χώρας μας, μέχρι
αρχάς Ιουλίου, τρέχοντος έτους, ανέρχονται, στα 16
δισ. ευρώ, με υποχρεώσεις προς τους δανειστές μας
4,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, 2,9 δισ. ευρώ τον Απρίλιο
και 3,5 δισ. ευρώ τον Μάϊο. Συνολικά 10.500 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα τον μήνα Ιανουάριο υστέρησαν κατά 1.054
δισεκατ. ευρώ και απ’ ότι φαίνεται θα έχουμε ανάλογη
υστέρηση και τον Φεβρουάριο. Το δημοσιονομικό κενό
έχει ήδη εκτοξευθεί στα 5 δισ. ευρώ, έναντι προβλεπόμενου 2,5 δισ. ευρώ για ολόκληρο το 2015 και μπορεί
να φθάσει ακόμα και στα 10 δισ. ευρώ, εάν δεν ληφθούν
από τώρα δραστικά μέτρα. Και η Χώρα μας, μετά την
αξιολόγηση της νέας συμφωνίας τον Απρίλιο από τους
«θεσμούς των Βρυξελλών» (Τρόϊκα) εφ’ όσον είναι
θετική, θα εισρεύσουν στην Πατρίδα μας, η εκκρεμούσα
δόση του 2014 τα 7,2 δισ. ευρώ και 1,9 δισ. ευρώ από
τα κέρδη των Ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και δεν χρειάζεται
πιστεύω καμιάς περαιτέρω επεξήγησης, για να διαπιστώσει ο καθένας μας, τη δεινή οικονομική κατάσταση
που, βρίσκεται η Πατρίδα μας και είναι καιρός πλέον η
νέα Κυβέρνηση, να σημάνει συναγερμό, να αναδιατάξει
τον φορεισπρακτικό μηχανισμό της Χώρας και να θέσει,
ως πρωταρχικό της στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης, της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, της γραφειοκρατίας της λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνού
για να πάρει μια ανάσα η οικονομία μας. Τα 2,5 δισ.
ευρώ που, έχει ως στόχο να εισπράξει η Χώρα μας,
από την φοροδιαφυγή και την φοροκλοπή ο 2015, είναι
πολύ λίγα. Εάν η Κυβέρνηση, δεν εισπράξει από την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής
τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ για το 2015 θα έχει αποτύχει
πλήρως σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μπορεί σε τελευταία ανάλυση σε αυτήν την Χώρα ο ένας στους
δύο Έλληνες να πληρώνει φόρους, δηλαδή τα αιώνια
κορόϊδα και οι λεγόμενοι και βλάκες. Μια έξυπνη πιστεύω
καμπάνια απ’ όλα τα ΜΜΕ θα φέρει θετικά αποτελέσματα
πάνω στο φλέγον αυτό θέμα.
Εάν η προσπάθεια και αυτή τη φορά αποτύχει και συνεχισθεί η δραστική υστέρηση των εσόδων του Κράτους,
τότε λυπάμαι και μακάρι να διαψευσθώ η Κυβέρνηση
θα αναγκασθεί παρά τις μεγαλοστομίες της να πάρει
πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα.

Για τα απαιτητικά μέλη μας....
Συμπληρώστε τα κενά έτσι ώστε σε κάθε οριζόντια (Σειρά), κάθετη (Στήλη) και κάθε εσωτερικό Μεγάλο τετράγωνο (Περιοχή)
να περιέχονται όλοι οι αριθμοί από το 1 έως το 9 μόνο μία φορά.

ΕΥΚΟΛΟ

Οι λύσεις θα δημοσιευτούν στο επόμενο Τεύχος .

ΔΥΣΚΟΛΟ

Εκ της ΕΑΑΑ
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Επιτέλους! Θα σταματήσει κάποιος τις παράνομες
δραστηριότητες του Τουρκικού Προξενείου;

Μ

ε την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης του 1923
Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν σε αμοιβαία υποχρεωτική
ανταλλαγή πληθυσμών. Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν
ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός της Κων/πολης και ο μουσουλμανικός της Δυτικής Θράκης. Η συνθήκη αυτή κατοχυρώνει
αστικά και πολιτικά δικαιώματα, τη θρησκευτική ελευθερία,
την εκπαίδευση της μειονότητας, την προστασία ηθών και
εθίμων των μειονοτήτων καθώς και τη διαχείριση των θρησκευτικών και ευαγών ιδρυμάτων τους.
Επίσης, η δράση του Τουρκικού Προξενείου στην Κομοτηνή
έχει τις ρίζες της στη Συνθήκη της Λωζάνης, αρχικά ως
προξενικό γραφείο, αργότερα ως προξενείο, έπειτα ως Γενικό
Προξενείο και εδώ και κάποια χρόνια λειτουργεί ως “κράτος
εν κράτει” με την πολιτική του παρότρυνση στην μουσουλμανική
μειονότητα. Αν διατρέξει κανείς την ιστορία του θα παρατηρήσει
πως πάγιος στόχος του ήταν να αναλάβει καθήκοντα που δεν
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες ενός προξενείου. Συγκεκριμένα, γίνεται μία οργανωμένη προσπάθεια “εκτουρκισμού” της μουσουλμανικής μειονότητας υποβοηθούμενη
βέβαια και από την απραξία και τις πολιτικές διάκρισης και
κοινωνικού αποκλεισμού των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων σε βάρος της μειονότητας. Δεν θα μπορούσε
άλλωστε ένα προξενείο να υποκαταστήσει ως ένα βαθμό
τις ελληνικές διοικητικές αρχές αν δεν έβρισκε κάποιο
κενό εξουσίας ή έστω παρουσίας στην περιοχή.
Έτσι, έχουμε γίνει μάρτυρες επανειλημμένα σε χρηματοδοτήσεις για εκλογικούς λόγους, σε παρεμβάσεις στο έργο
των τοπικών αρχών, σε εκφοβισμούς έναντι των δύο άλλων
ομάδων που συναποτελούν με τους Τουρκογενείς την μουσουλμανική μειονότητα αλλά και έναντι ομοεθνών που τυγχάνει
να έχουν αντίθετη άποψη με τις προξενικές αρχές. Μάλιστα,
έχει καταφέρει το Τουρκικό Προξενείο να καταστεί -για να
μην πούμε αυτοχαρακτηριστεί- προστάτης όλων των μειονοτήτων τις περιοχής (δηλαδή και των Ρομά και των Πομάκων)
και μοναδικός “διαιτητής” σε τυχόν μειονοτικές διαφορές που
μπορεί να προκύψουν. Επιπλέον, χάρη στην κοινή θρησκεία
αυτών μπορεί και διεισδύει σε λεπτά θρησκευτικά ζητήματα
επιτυγχάνοντας να τα εγκλωβίσει υπό τον δικό του αποκλειστικό
έλεγχο.
Το τουρκικό προξενείο έχει υιοθετήσει στόχους και μεθόδους
που δεν συνάδουν με τις αρμοδιότητες του, χωρίς ίχνος νομιμότητας, καμία ανεκτικότητα απέναντι στις ετερόκλητες εθνοτικές ομάδες καθώς επίσης και κανένα σεβασμό απέναντι
στην εθνική κυριαρχία του φιλοξενούντος κράτους. Το πιο
σημαντικό κατά τη γνώμη μας είναι η αδιανόητη ανάμειξη του
σε πολιτικές-πολιτιστικές οργανώσεις καθώς και η τυχόν οικονομική εμπλοκή που έχει, το τελευταίο όχι μόνο στην
πολιτική διάσταση αλλά και σε τομείς της καθημερινότητας.
Παράλληλα, οι τακτικές που χρησιμοποιεί για την συγχώνευση

-αν όχι αφομοίωση- Πομάκων και Αθίγγανων με τους Τουρκογενείςς είναι μεθοδευμένη και αδιάκοπη εδώ και πολλά χρόνια.
Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό; Μα φυσικά με λεφτά! Σύμμαχος
τους η φτώχεια και η οικονομική ανέχεια των ομάδων αυτών
ενώ δεν έχουν λείψει και οι περιπτώσεις ψυχολογικής ή ακόμη
και σωματικής βίας όπως και διαφόρου λογής εκβιασμοί. Η
εκμετάλλευση των Ρομά προκύπτει και από τις διάφορες εκθέσεις που γίνονται παροδικά από ευρωπαϊκά και μη, θεσμικά
όργανα. Ενδεικτικά παραθέτω τις παρατηρήσεις που προκύπτουν
από την Έκθεση του 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας που αναφέρεται στην
παράγραφο 127 στην ανάγκη να υπενθυμίσει την αρχή για
τον εθελοντικό αυτοπροσδιορισμό για όλους και την ανάγκη
για μέτρα σεβασμού της ταυτότητας όλων των ομάδων που
ζουν στη δυτική Θράκη αναφέροντας πως κάποιες φορές πέφτουν θύματα διακρίσεων από την πλειοψηφούσα εθνοτική

“

Θα πρέπει να παρθούν μέτρα
για να δοθεί τέλος στην καταπίεση των μειονοτικών
από την πλειοψηφούσα ομάδα της μειονότητας

”

τουρκική ομάδα ενώ στο άρθρο 128 αναφέρει πως πρέπει να
υπάρξουν μέτρα για να μην υποφέρει κανείς από καμιά πίεση
ή διάκριση σε αυτούς.
Εντούτοις, η δράση του τουρκικού προξενείου συνεχίζει
αμείωτη με εκτεταμένη προπαγάνδα και ανεξάντλητες παρατυπίες, κάποιες φορές συγκεκαλλυμμένα και κάποιες φορές
κατάφωρα χωρίς κανένα σεβασμό στη δημοκρατικές διαδικασίες
και στις διεθνώς κατοχυρωμένες αρχές που διέπουν τις μειονότητες. Μάλιστα, είναι πρωτοφανές διεθνώς ότι μειονότητες
καταπιέζονται προς αφομοίωση από άλλη μειονότητα και όχι
από τις εθνικές αρχές της χώρας που βρίσκονται. Ο εκτουρκισμός
που συντελείται ιδίως εναντίον των Πομάκων είναι αδιανόητος
και θα έπρεπε να κινητοποιήσει τις ελληνικές αρχές και τους
πολιτικούς της περιοχής οι οποίοι ανέχονται αυτήν την κατάσταση, ώστε να εγγυηθούν την ισονομία και τον σεβασμό
των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων αντί
να παραμένουν αμέτοχοι.
Όλα αυτά λοιπόν έχουν καταστήσει το προξενείο ως ισότιμο
και πολλές φορές ανώτερο των κρατικών οργάνων και δίνεται
η εντύπωση πως αποτελεί θεσμό συνδιοίκησης και ίσως τον
μόνο θεσμό στην περιοχή που μπορεί να αφουγκραστεί τα
προβλήματα τους και να τους παρέχει μία αίσθηση ασφάλειας
στην περίπτωση των Τουρκογενών, ενώ αντίθετα οι άλλες
δύο ομάδες νιώθουν εγκαταλελειμμένες στο έλεος του

Του
Κωνσταντίνου Ιατρίδη
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.
Επιτίμου Δκτού ΔΑΥ/Προέδρου ΕΑΑΑ
εκτουρκισμού. Οι δε ευθύνες των έως τώρα ελληνικών κυβερνήσεων είναι προφανείς και οι παραλήψεις τους εγκληματικές.
Συνέπεια αυτού είναι να υπάρχουν φωνές που απαιτούν
την απομάκρυνση του Τουρκικού Προξενείου από τη χώρα
μας με διάφορα νομικά και μη επιχειρήματα. Νομικά έχει μια
βάση αλλά πρακτικά θεωρείται πως το μόνο που θα προσφέρει
είναι η περαιτέρω αποξένωση των μειονοτικών καθώς και ο
κίνδυνος αντιποίνων στην πολύπαθη ελληνική μειονότητα
στη γείτονα χώρα. Πιστεύουμε πως θα ήταν πιο αποτελεσματικό
η ελληνική πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες έστω και
αργά για να περιορίσει τον ρόλο του υπερδραστήριου
αυτού προξενείου στις αυστηρά λειτουργικές και διπλωματικές του αρμοδιότητες, να σταθεί στο πλευρό των καταπιεσμένων μειονοτικών και να προσπαθήσει να δώσει
λύσεις στα προβλήματα που τους ταλανίζουν. Θα πρέπει
να εγγυηθεί την ασφαλή διαβίωση τους, την ισότιμη συμμετοχή τους και να τους παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον
που θα μπορούν να αναπτύξουν την ιδιαίτερη πολιτιστική
τους ταυτότητα καθιστώντας τους ταυτόχρονα ισότιμους Έλληνες πολίτες. Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να καταστεί
επιτέλους εγγυητής της αρμονικής διαβίωσης όλων και διασφαλιστής ισότιμων ευκαιριών και συνταγματικών δικαιωμάτων
έτσι ώστε να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ της κυβέρνησης
και των μειονοτικών με σεβασμό πάντα των ιδιαιτεροτήτων
τους.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρθούν μέτρα για να δοθεί
τέλος στην καταπίεση των μειονοτικών από την πλειοψηφούσα
ομάδα της μειονότητας καθώς και να δοθούν οι ευκαιρίες να
διασώσουν αυτές οι ετερόκλητες ομάδες της μουσουλμανικής
μειονότητας τον δικό τους πολιτισμό και τα δικά τους ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά είτε μέσω της εκπαίδευσης, είτε με άλλους
τρόπους που θα σέβονται τους θεσμούς της χώρας μας.
Τέλος, η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας γενικά είναι μια
υπερβολική ελαστικότητα στις απαιτήσεις και στη δράση του
Προξενείου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες εκμετάλλευσης της μειονότητας. Αυτό από μόνο του αναιρεί
την αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών και θα πρέπει να
γίνει σαφές ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν τα ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως θρησκεύματος,
καταγωγής ή φυλής.
Είναι καιρός επιτέλους να εφαρμοστεί μια σοβαρή εθνική
πολιτική για τη Θράκη , πριν είναι αργά για τη χώρα μας.

Το Πανθεον των Ηρωων
της Πολεμικησ Αεροποριασ
Αντισμήναρχος
ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επισμηναγός
ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

του Ευσταθίου

του Στυλιανού

Γεννήθηκε το 1908
στο Δρύαλο Λακωνίας.
Τον Οκτώβριο του 1926 εισήλθε
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε
τον Αύγουστο του 1930 με τον
βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού.
Τον επόμενο χρόνο προσκολλήθηκε στη Σχολή Αεροπορίας για
να εκπαιδευτεί ως παρατηρητής αεροπόρος. Παίρνοντας το πτυχίο του τον Ιούλιο του 1932, μετατάχθηκε
στην Αεροπορία με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού.
Σκοτώθηκε στις 11 Μαρτίου 1941 σε διατεταγμένη
αποστολή βομβαρδισμού στόχων στην περιοχή Νιβίτσα-Σλατινία της Αλβανίας, όταν κατά τη διάρκεια αερομαχίας με ιταλικά αεροπλάνα διώξεως, το
αεροπλάνο του τύπου Fairey Battle της 33ης Μοίρας
Βομβαρδισμού, καταρρίφθηκε από τον εχθρό.

Γεννήθηκε το 1904
στη Σπερχειάδα
Φθιώτιδας.
Τον Μάιο του 1928
από το Πυροβολικό
όπου υπηρετούσε, μετατέθηκε στη Σχολή Αεροπλοΐας
για
να
εκπαιδευτεί ως χειριστής
αεροπόρος. Πήρε το
πτυχίο του τον Ιούνιο του 1929 και προήχθη
στον βαθμό του Λοχία.
Σκοτώθηκε εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή βομβαρδισμού στόχων στην περιοχή
Νιβίτσα-Σλατινία της Αλβανίας, όταν το αεροσκάφος τύπου Fairey Battle της 33ης Μοίρας
Βομβαρδισμού, καταρρίφθηκε σε αερομαχία
με τα ιταλικά αεροσκάφη διώξεως, στις 11
Μαρτίου 1941.
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Ανθυποσμηναγός
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Ιωάννου
Γεννήθηκε το 1921
στα Σέλλια Ρεθύμνης.
Τον Ιανουάριο του 1941 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας.
Λίγο αργότερα, με την εισβολή των ναζιστικών στρατευμάτων στην Ελλάδα,
διέφυγε στη Μέση Ανατολή,
όπου αποπεράτωσε την εκπαίδευσή του το 1942 και ονομάστηκε αρχισμηνίας χειριστής. Ακολούθως πήρε
μέρος στις επιχειρήσεις.
Σκοτώθηκε στις 25 Μαρτίου 1943 κοντά στο αεροδρόμιο Καρθάγκο του Σουδάν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης εκπαιδευτικής αποστολής με
αεροσκάφος Hurricane της 71ης Operational Training Unit, το οποίο κατέπεσε και συνετρίβη στο έδαφος.
Εκ της ΕΑΑΑ

