
Η
28η Οκτωβρίου 1940

έχει καταγραφεί στην

εθνική συνείδηση και

την εθνική μνήμη ως το νε-

ότερο έπος του Ελληνι-

σμού. Εκείνο το ξημέρωμα,

ο Ιωάννης Μεταξάς εξέ-

φρασε το ελληνικό λαϊκό

συναίσθημα, την άρνηση

της υποταγής στις δυνάμεις

του Άξονα.

Τον Οκτώβριο, όταν ξέ-

σπασε ο πόλεμος, και ιδι-

αίτερα τον Νοέμβριο, μετά

τις πρώτες πολεμικές επι-

τυχίες, η Ελλάδα ολόκληρη

μέθυσε. O αγώνας έλαβε μια διάσταση επική, χάρη στον

ενθουσιασμό στρατού και λαού. Ωστόσο, μέσα στη γενική

ευφορία πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν ότι οι Έλληνες

έκαναν έναν πολεμικό περίπατο εναντίον ενός απόλεμου

αντιπάλου. Σήμερα, εβδομήντα πέντε χρόνια μετά, θα

ήταν χρήσιμο και σκόπιμο

να προβούμε σε κάποιες

επισημάνσεις σε ότι αφορά

τα πραγματικά στοιχεία της

μεγάλης εκείνης εθνικής νί-

κης.

Μέχρι τον Οκτώβριο του

1940, οι Σύμμαχοι στην Ευ-

ρώπη είχαν γνωρίσει μόνο

ήττες και καταστροφές. Η

ελληνική νίκη προκάλεσε

παγκόσμια κατάπληξη. Πολ-

λοί την αποκάλεσαν θαύμα.

Η πραγματικότητα όμως εί-

ναι ότι ο Ιταλικός Στρατός

δεν ήταν εύκολος αντίπα-

λος. Προ πάντων δεν ήταν ένα στράτευμα «δηλών» και

«φαιδρών» όπως τους παρουσίαζαν τα τραγούδια και οι

γελοιογραφίες της εποχής.

28η Οκτωβρίου 1940
Το νεότερο έπος του Ελληνισμού
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«Δε ζει χωρίς 
πατρίδα η 

ανθρώπινη ψυχή»

Κ. ΠαλαμάςΗΧΩ των

ΑΙΘΕΡΩΝ

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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

χρόνια
ΕΑΑΑ

�Απαιτείται άμεσα μια μακρόπνοη και ολο-
κληρωμένη μεταναστευτική πολιτική για την

αντιμετώπιση της νόμιμης και ειδικότερα της πα-
ράνομης μετανάστευσης πρίν είναι αργά για εμάς
τους Έλληνες και τη χώρα μας.
Η λύση κύριε Υπουργέ δεν είναι να τους αφήνουμε
ελεύθερους στην Ομόνοια, στο Πεδίο του Άρεως
και στην Πλατεία Βικτωρίας!! Δεν πάει άλλο.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

70 1945-2015

Η Θράκη μετατρέπεται σε... Τουρκική επαρχία

Επιμνημόσυνη Δέηση Πεσόντων Αεροπόρων

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 11

Την ώρα που βιώνουμε στην χώρα μας κρίση θεσμών,

αξιών και ασύδοτης ελευθερίας – Η Τουρκία έχει 

υπομονή γαϊδάρου – Το Ισλαμικό τόξο, επεκτείνεται 

σταθερά και αθόρυβα στα Βαλκάνια

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015, παρουσία του Αρχηγού

του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτεράρχου

(Ι) Χρήστου Βαΐτση, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τελετή

επιμνημόσυνης δέησης υπέρ Πεσόντων Αεροπόρων, που

διοργανώθηκε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών

Αεροπορίας, στην Πλατεία Καραϊσκάκη του Δήμου Αθη-

ναίων.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου

Αθηναίων κ. Αγγελόπουλος, ο Διοικητής της Διοίκησης

Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Συμεών

Αστρεινίδης, ο Υπαρχηγός του ΓΕΑ, Υποπτέραρχος (Ι) Αν-

τώνιος Αθανασίου, αντιπροσωπεία Αξιωματικών της Πο-

λεμικής Αεροπορίας, Επίτιμοι Α/ΓΕΑ, ο Πρόεδρος της

ΕΑΑΑΣ Υποστράτηγος Ευαγ. Δανιάς, ο Εκπρόσωπος της

ΕΑΑΝ, οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των διαφόρων Συν-

δέσμων, Συλλόγων και ΑΑΚΕ, καθώς και Απόστρατοι

Αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τιμητική ομιλία απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντι-

πτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ και ο

Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Υποστράτηγος εα. Ευάγγελος Δα-

νιάς.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Επετειακή ομιλία του Δρ. Ιωάννη Παρίση*, 

κατά την δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου

Ανακήρυξη υποψηφίων μετά τον έλεγχο νομι-

μότητάς τους από το Δ.Σ. και απόφαση του Δ.Σ.

8 Νοεμβρίου εορτή 

προστάτου της

Πολεμικής Αεροπορίας 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Χρόνια Πολλά

Σχόλια προέδρου ΕΑΑΑ

για αυτά που λένε κάποιοι

Της

Λαδοπούλου Αιμιλίας

Επίτιμης Προέδρου Ενώσεως Κομοτηναίων

Αντ/δρου Εθν. Ένωσ. Βορείων Ελλήνων

Θρακών Μακεδόνων

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 10

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2015

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 16
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Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημο-

σίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντο-

λογία που υπαγορεύεται από τις αρχές

και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κεί-

μενα που αποστέλλονται για δημοσίευ-

ση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει

να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα και

κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται

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

οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.

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

σε ευπρεπή γλώσσα.

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

συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν

την ενότητα των μελών.

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

έχουν κομματική χροιά.

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά

πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες

ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

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

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

να του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην

εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι τις 5

εκάστου μηνός.

Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η οποία

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

το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι

συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά

η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση

αποφασίζει το Δ.Σ.. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντά-

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

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

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

ευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ 

«Η . τ .Α . »

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

210-3802241, 3820271,

3820501

FAX: 210-3825393
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ........................ 3
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ .. 0

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ..... 0

Μέσω τηλεφωνικού κέντρου:

ΤΑΜΕΙΟ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος

Αθήνα Τ.Κ. 10677

e-mail: info@eaaa.gr, www.eaaa.gr

EKΔΟΤΗΣ

Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.

Πρόεδρος ΕΑΑΑ,

Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ

Διευθύνεται από

Συντακτική Επιτροπή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Κων. Ρώτας, Ασμχος (ΤΗ) ε.α.

rotasK39@gmail.com

6983506596 (VPN)

OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αθ. Κωνσταντινίδης,

Επγός ε.α. (ΥΟΚ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ

Ηρακλείου

Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201

Τηλ.: 2810-286333

Θεσσαλονίκης

Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621

Τηλ. & Fax: 2310-264459

Τηλ. Λέσχης: 2310-269033

Κομοτηνής

Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100

Τηλ.-Fax: 25310-28191

Λάρισας

Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221

Τηλ.: 2410-251548,

Fax: 2410-251913

Μαγνησίας

Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221

Τηλ./Fax: 24210-28522

Μεσσηνίας

Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,

Τ.Κ. 24100

Τηλ.: 27210-95044,

Fax: 27210-80182

Πάτρας

Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225

Τηλ.: 2610-224179,

Fax: 2610-224225

Πρέβεζας

Π. Τσαλδάρη 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

2/11/2015 και παραδόθηκε στο ταχυ-

δρομείο στις 4/11/2015.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλα-

βής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα κατά

τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

Γενική συνέλευση και εκλογές 

Συνδέσμου Αποστράτων Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 

νομού Φωκίδος

Το Σάββατο  5 Δεκεμβρίου 2015 και από ώρας 10:00 –  15:00 θα πραγματοποι-

ηθεί η γενική Συνέλευση και οι εκλογές του  Συνδέσμου Αποστράτων Ενόπλων

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Φωκίδος στην αίθουσα του πνευμα-

τικού κέντρου της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5 Αθήνα 7ος όροφος).

Εορτή Προστάτου Π.Α.

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο του εορτασμού του

Προστάτη της Π.Α. Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εκτελεσθούν

τα εξής δρομολόγια:

1. 8/11/15 (07:05) από ΥΠΕΘΑ για ΜΑΣ και όσους θα συμ-

μετάσχουν στην κατάθεση στεφάνου από τον κ.Α/ΓΕΑ.

2. 8/11/15 (09:20) από Μαυροματέων (Π. Άρεως) μόνο

για μνημόσυνο, λήψη καφέ και επιστροφή.

3. 8/11/15 (09:50) από Μαυροματέων (Π. Άρεως) για την

τελετή στη Σ.Ι. Επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της εκ-

δήλωσης.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

1. Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα προσέρχονται στο νο-

σοκομείο συγγενείς αποστράτων (νύφες-εγγόνια κλπ) οι οποίοι αιτούνται

εξέτασης ή νοσηλείας στο 251 ΓΝΑ χωρίς να είναι δικαιούχοι. Το

γεγονός ότι έχουν κάρτα της Ενώσεως δε σημαίνει ότι νομιμοποιούνται

να χρησιμοποιούν το 251 ΓΝΑ.

2. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

(εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία) ενδονοσοκομειακής περίθαλψης

(νοσηλείας) στο 251 ΓΝΑ είναι οι κάτωθι:

α. Ο/η σύζυγος, περιλαμβανομένου(ης) και αυτού(ης) που βρίσκεται

σε διάσταση και μέχρις ότου λυθεί ο γάμος οριστικά.

β. Τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση,

ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών.

γ. Οι γονείς και των δύο συζύγων.

δ. Οι αδελφοί και αδελφές του/της Στρατιωτικού άνω των δεκατεσ-

σάρων (14) ετών. 

Εκ της ΕΑΑΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ” προσκαλεί όλα τα τα-

κτικά μέλη του Συνεταιρισμού, στην διεξαγωγή της Πρώτης Τακτι-

κής του Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατι-

κού του. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 22η Νοεμβρίου 2015,

ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα της Ένωσης Απο-

στράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), οδός Χαλκοκονδύλη 5,

πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα (7ος όροφος).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα

εξής:

1. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρ-

χαιρεσιών.

2. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών επταμελούς

Διοικητικού Συμβουλίου και πενταμελούς Εποπτικού Συμβουλίου με

ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού η Γε-

νική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κα-

τά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη

του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γε-

νική Συνέλευση θα επανανληφθεί ύστερα από επτά (7) ημέρες

(29/11/2015) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Για να έχει απαρτία η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση θα πρέπει

να παρίσταται το 1/5 των μελών του Συν/σμού. Αν και πάλι δεν διαπι-

στωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7)

ημέρες (6/12/2015) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο

και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα

μέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθμός των μελών αυτών δεν εί-

ναι κατώτεροςτων επτά (7).

Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι:

1. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Διοικητικού και Εποπτικού

Συμβουλίου θα πρέπει να υποβληθούν, το αργότερο μέχρι και την

17/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με κατάθεση στη Γραμματεία

του Συνεταιρισμού Δήλωσης Υποψηφιότητας.

2. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους Διοικητικού και Εποπτικού

Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψή-

φου και ταμειακώς τακτοποιημένα.

3. Βάσει των υποβληθείσων υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Συνεταιρισμού θα καταρτίσει ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψη-

φίων κατά αλφαβητική σειρά με σαφή διάκριση των υποψηφιοτήτων

ανάμεσα στο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο.

4. Όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την

προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι απαραιτήτως με την

αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Τα μέλη μετέχουν στη

Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

5. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος έχει οποιαδήποτε ένσταση για

τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, οφείλει να το γνωστοποιήσει

εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στη Γραμματεία του Συνεταιρι-

σμού, το αργότερο έως και την 13/11/2015, ημέρα Παρασκευή και

ώρα 14.00.

Η παρούσα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στα μέλη του Συναιτερι-

σμού, επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν την κατά τα ανωτέρω ορισθεί-

σα ημερομηνία συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστα-

τικού του.

Αθήνα, 16/10/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτική Γενική Συνέλευση 

μελών Ο.Σ.Μ.Α.Α «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Δκαιούχοι περίθαλψης στο 251 ΓΝΑ
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AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

21-10-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 10/15

1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Απο-

στράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε

σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ.Π.Καμμένο. Στην

συνάντηση έλαβαν μέρος επιτελείς του ΥΠΕΘΑ και το

Προεδρείο της Π.Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου

Υπουργού.

2.-Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική σε κλίμα κατανόησης

και ετέθησαν λεπτομερώς όλα τα φλέγοντα θέματα που

απασχολούν τους αποστράτους , με κυρίαρχο το Οικονομι-

κό-Ασφαλιστικό και τις πιθανές μειώσεις στις συντάξεις. Ο

κύριος Υπουργός εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στα

στελέχη των Ε.Δ. και τους αποστράτους και διαβεβαίωσε ότι

δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις στους μισθούς και τις συν-

τάξεις..

3.-Τα θέματα που εξετάσθηκαν , τέθηκαν με τα έγγραφα

του Συντονιστικού Συμβουλίου με αριθ.πρωτ 359/24-09-15,

376/14-10-15 ,  392/21-10-15 και κατά την σημερινή συζήτηση.   

4.-Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι θέσεις του κ.ΥΕΘΑ

περιγράφονται κατωτέρω:

α.-Συντάξεις , νέο ασφαλιστικό    

Ο κ.ΥΕΘΑ διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμοσθεί η απόφαση της

Ολομελείας του ΣτΕ υπ.αριθ.2192/2014 και ο ίδιος έχει ήδη

προωθήσει νομοθετική ρύθμιση στο Υπουργείο Οικονομικών

για ανάλογη διόρθωση του Ν.4307/14. Επίσης προωθεί ενέρ-

γειες ώστε οι απόστρατοι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες

μειώσεις και έχουν τις μικρότερες συντάξεις στο Δημόσιο ,

να μην υποστούν περαιτέρω μειώσεις με τις επερχόμενες

ρυθμίσεις. Ο κ.ΥΕΘΑ  γνωρίζει και αναγνωρίζει την συμβολή

των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην ασφάλεια και την

σταθερότητα της Χώρας , όπως και τις ειδικές συνθήκες ερ-

γασίας τους , που είναι και ο λόγος που έχουν ενταχθεί στα

ειδικά μισθολόγια , τα οποία δεν πρέπει να καταργηθούν. Το

ίδιο ισχύει και για τους αποστράτους 

Προωθείται πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων ,

ΕΚΟΕΜ και των επιδομάτων κινδύνου από την προσμέτρηση

των συντάξεων. 

Στα πλαίσια αυτά θα υπάρξουν έσοδα από την εκμετάλλευση

της ακίνητης περιουσίας των Ε.Δ. και από την Ελληνική

Πολεμική Βιομηχανία , μέρος των οποίων θα χρηματοδοτήσει

τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Ο κ.ΥΕΘΑ επέτυχε να μην νομοθετηθεί το όριο ηλικίας των

58 ετών για συνταξιοδότηση των στελεχών των Ε.Δ.

β.-Μετοχικά Ταμεία

Το ΥΠΕΘΑ έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών επεξερ-

γασμένη πρόταση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας , με την οποία

προτείνεται η άμεση απεμπλοκή των τριών Μετοχικών

Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τις διατάξεις

θέματος αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το ΥΠΕΘΑ θα προωθήσει επίσης πρόταση για εξαίρεση των

Μερισμάτων και των ΕΚΟΕΜ από το άθροισμα των συντάξεων,

όπως αυτές υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ , γιατί τα Μετοχικά

αφενός δεν είναι επικουρικά και αφετέρου αυτός ο τρόπος

υπολογισμού συντάξεων και κρατήσεων είναι κατάφορα

άδικος αφού γίνεται επί πλασματικών και όχι πραγματικών

αποδοχών. 

Υπάρχει μελέτη για αποκατάσταση της απώλειας λόγω

P.S.I. 

Το ΥΠΕΘΑ παρακολουθεί και θα αντιδράσει , εφόσον

υπάρξει, Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για

ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Μετοχικά

Ταμεία και Ενώσεις Αποστράτων) στον Ενιαίο Λογαριασμό

που θα ελέγχεται από τον Υπουργό Οικονομικών , που επί

του παρόντος δεν έχουν ενταχθεί (Ν..4337/15-ΦΕΚ Α.΄129

από 17-10-2015 Άρθρο 69Α παράγραφοι 1 και 6 σελίδα

1185)

γ.-Συνταξιοδοτική προστασία σε αποστράτους μέχρι την

συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας

Το ΥΠΕΘΑ στα πλαίσια κατάργησης των συνταξιοδοτικών

περικοπών με ηλικιακά κριτήρια έχει στείλει στο Υπουργείο

Οικονομικών τροπολογία κατάργησης της διάταξης του

Ν.4024/11 , για συνταξιοδοτική τακτοποίηση της συγκεκριμένης

κατηγορίας αποστράτων.

δ.-Υγειονομική-Φαρμακευτική περίθαλψη και Στρατιωτικά

Νοσοκομεία

Το Συντονιστικό Συμβούλιο να αποστείλει συγκεκριμένες

προτάσεις

ε.-Καθιέρωση Ημέρας Αποστράτου-Βετεράνου

Έχει αποφασισθεί η καθιέρωση της Ημέρας αυτής με πι-

θανότερες ημερομηνίες την 21η Νοεμβρίου και την 14η Σε-

πτεμβρίου

στ.-Παραθερισμός αποστράτων στα θέρετρα των Ε.Δ.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα προτείνει συγκεκριμένες

αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς το ταχύτερον.

ζ.-Συμμετοχή των τριών Ενώσεων σε Διοικητικά Συμβούλια

, Επιτροπές και εν γένει διαδικασίες που αφορούν τους απο-

στράτους

Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα αποστείλει συγκεκριμένες

προτάσεις το ταχύτερον

η.-Αναγνώριση Ν.Διπλωμάτων και Ν.Φυλλαδίων στελεχών

του Π.Ν.

Το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ εξετάζει

το θέμα με το οποίο οι προερχόμενοι από το Π.Ν. Αξιωματικοί

και Υπαξιωματικοί όταν αποστρατεύονται για οποιονδήποτε

λόγο , πλην επαγγελματικής ανεπάρκειας , να αποκτούν αυ-

τοδικαίως Δίπλωμα , Πτυχίο ή άδεια Ναυτικής ικανότητας για

υπηρεσία σε εμπορικά πλοία

Παράλληλα ο ίδιος ο κ.ΥΕΘΑ έχει κάνει επαφές με τους

αρμοδίους του Υ.Ε.Ν.-Ν.ΠΟΛ και άτυπα  της Π.Ν.Ο. και του

Ν.Α.Τ.

θ.-Επανάληψη της εκπομπής «ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ» 

Ο κ.ΥΕΘΑ σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ στις 15-

06-2015 , συμφώνησε να προχωρήσει σε μία συμφωνία του

ΥΠΕΘΑ με την ΕΡΤ , προκειμένου να ξεκινήσει μία εκπομπή

των Ε.Δ. διαφορετική από ότι στο παρελθόν. Μία εκπομπή η

οποία θα προβάλει το έργο των Ε.Δ. , τα προβλήματα των

στρατιωτικών εν ενεργεία και αποστρατεία , αλλά και την

κοινωνική προσφορά των Ε.Δ.

ι.-Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στε-

λεχών των Ε.Δ. ως ενστόλων

Είναι πάγια θέση του κ.ΥΕΘΑ και συμφωνεί ότι είναι απαρά-

δεκτος αυτός ο χαρακτηρισμός.

5.-Ο κ.ΥΕΘΑ ενημέρωσε το Συντονιστικό Συμβούλιο και για

τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει για τα εν ενεργεία Στελέχη. 

6.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ.ΥΕΘΑ για

το ενδιαφέρον του και αναμένει την υλοποίηση των ανωτέρω

. Ταυτόχρονα  γνωστοποίησε στον κ.ΥΕΘΑ ότι οι απόστρατοι

θα αντιδράσουν μαζικά και δυναμικά , σε περίπτωση που για

μία ακόμη φορά καταστούν τα θύματα τόσο από την μη

εφαρμογή στο ακέραιο της απόφασης του ΣτΕ , όσο και από

τα επερχόμενα μέτρα των Υπουργείων Οικονομικών και Ερ-

γασίας. 

Καλεί δε όλους τους αποστράτους να είναι σε εγρήγορση

για κινητοποιήσεις και όποιες άλλες ενέργειες κριθούν

αναγκαίες μέχρι την τελική δικαίωση.
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ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών κ.Ε.Τσακαλώτο

Υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. Π.Καμμένο

Υπουργό Εργασίας κ.Γ.Κατρούγκαλο

Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Θ. Δρίτσα

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Δ.Βίτσα 

Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

κ. Ν.Τόσκα

ΚΟΙΝ: Πρωθυπουργό κ.Αλέξη Τσίπρα

ΘΕΜΑ: Θέματα Αποστράτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

1.-Οι Απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν υποστεί μέχρι

τώρα τις ακόλουθες μειώσεις :

α.-Μείωση του επιδόματος ευθύνης ανωτάτων Αξιωματικών

κατά 20% (Ν.3833/10)

β.-Κατάργηση δώρων (Ν.3845/10 , 3847/10 και 4093/12)

γ.-Κράτηση λόγω εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων

(Ε.Α.Σ.) 3-14% για το τμήμα των συντάξεων άνω των 1400Ε

(Ν.3865/10 , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13

του άρθρου 2 του Ν.4002/11)

δ.-Κράτηση για έκτακτη εισφορά 1-4% επί των συντάξεων

άνω των 1400Ε (Ν.3986/11)

ε.-Μείωση σύνταξης κατά 20% για το τμήμα αυτής άνω

των 1700Ε(Ν.4024/11)

στ.-Μείωση σύνταξης κατά 12% για το τμήμα αυτής άνω

των 1300Ε (Ν.4051/12)

ζ.-Μείωση των μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών κλι-

μακωτά και αντίστοιχη μείωση των συντάξεων (Ν.4093/12)

η.-Μείωση των συντάξεων κατά 5%, 10%, 15%, 20% για το

σύνολο των αποδοχών (Ν.4093/12)

θ.-Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη από το 2,5% στο

6% , η οποία επειδή εφαρμόζεται στις συντάξεις του 2009,

στην ουσία είναι διπλάσια, γιατί οι πραγματικές συντάξεις

είναι μειωμένες κατά τουλάχιστον 50%, άρα κράτηση 7% στις

τωρινές συντάξεις.

ι.-Στοχευμένες περικοπές με ηλικιακά κριτήρια;

(1).-Μείωση 40% στο ποσό της σύνταξης άνω των 1000Ε

για τους κάτω των 55 ετών (Ν.4024/11)

(2).-Μείωση 6-10% στη σύνταξη, αφού αφαιρεθεί η Εισφορά

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, για τους κάτω των 60 ετών

(Ν.4002/11 .αρθρο 2 παρα 14α)

2.-Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ.αριθ. 2192/2014

Απόφαση της Ολομελείας του έκρινε τις μειώσεις της ανωτέρω

παραγράφου 1ζ αντισυνταγματικές και ζήτησε την αναπρο-

σαρμογή των μισθών των εν ενεργεία και ως επακόλουθο

και των συνταξιοδοτικών πράξεων, στο ύψος της 31-07-

2012. Παράλληλα με την ίδια Απόφασή του έκρινε ότι και

οποιαδήποτε άλλη μελλοντική μείωση των συντάξεων των

Αποστράτων θα είναι αντισυνταγματική. Σε εκτέλεση της

ανωτέρω Απόφασης η τότε Κυβέρνηση προσάρμοσε  τους

μισθούς των εν ενεργεία κατά το ήμισυ του δικαιουμένου

ποσού και όχι κατά το σύνολο του ποσού (Ν.4307/14).

3.-Πέραν των ανωτέρω μειώσεων και κρατήσεων στις συν-

τάξεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την απομείωση αυτών

κατά 60%, υπήρξε και αντίστοιχη απομείωση στις παροχές

των Μετοχικών Ταμείων, που εφαρμόζουν εδώ και πολλά

χρόνια την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, η δε φορολογία

έχει αυξηθεί σε αβάσταχτα επίπεδα.

4.-Όλα τα ανωτέρω έχουν τις ακόλουθες επιπτώσεις:

α.-Σημαντική μείωση στις αποδοχές των Αποστράτων όλων

των βαθμών, που στους ανώτατους βαθμούς υπερβαίνει το

60%.

β.-Εξομείωση των συντάξεων προς τα κάτω με αποτέλεσμα

η ανωτάτη σύνταξη Αποστράτου να διαφέρει ελάχιστα από

την κατωτάτη.

γ.-Εξάλειψη των επιδομάτων κινδύνου (πτητικά, καταδυτικά,

ειδικών Δυνάμεων) γιατί με τον συνυπολογισμό τους στο συ-

νολικό ποσό των αποδοχών έχουν ανεβάσει τις κλίμακες πα-

ρακράτησης φόρων, μειώσεων και κρατήσεων.

δ.-Μείωση των συντάξεων με ηλικιακά κριτήρια, με ανα-

δρομική ισχύ μάλιστα,  σε Αποστράτους που στην πλειοψηφία

τους συνταξιοδοτήθηκαν με εντελώς διαφορετικό σύστημα

ε.-Κατάταξη των Αποστράτων στις τελευταίες βαθμίδες

των συνταξιοδοτικών παροχών.

στ.-Αδυναμία των Αποστράτων να βιώσουν μία αξιοπρεπή

ζωή και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αδυναμία πληρωμής

των φόρων.

5.-Ο κ.Πρωθυπουργός πρόσφατα κατά την τελική φάση

της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» αναγνώρισε το έργο των Ε.Δ. και

την συμβολή τους στην σταθερότητα της χώρας και δεσμεύ-

τηκε ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες που έχουν γίνει. Ο

κ.Πρωθυπουργός ανεφέρθη “επί του πεδίου της μάχης”

στους εν ενεργεία, αλλά προφανώς ανεφέρθη και σε όλους

τους προηγούμενους που ήταν κάποτε στην ίδια θέση, τους

Αποστράτους, που έχουν ακόμη στις τάξεις τους βετεράνους

των πολέμων της Πατρίδας μας και ορφανικές οικογένειες

πεσόντων στον βωμό του καθήκοντος εν πολέμω και εν

ειρήνη. 

6.-Παράλληλα ο ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένος έχει προωθήσει νο-

μοθετική ρύθμιση για πλήρη αποκατάσταση των μισθών και

συντάξεων σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του

ΣτΕ.

7.- Στον Ν. 4336/15 της 14-08-2015 και συγκεκριμένα

στην σελίδα 1021 αυτού, αναφέρεται σαφώς ότι “η Ελληνική

Κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως

τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αν-

τιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής

απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012”.

8.-Το συνταξιοδοτικό κόστος στην Ελλάδα έχει μειωθεί  τα

5 τελευταία χρόνια κατά τουλάχιστον 30% με την λήψη των

ακολούθων μέτρων:

α.-15% από την κατάργηση των δώρων

β.-7% από την αύξηση των κρατήσεων για την υγειονομική

περίθαλψη.

γ.-Τουλάχιστον 8% από το σύνολο των υπολοίπων μει-

ώσεων/κρατήσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω παρά-

γραφο 1.

9.-Από τον Ιανουάριο του 2013 με τον Ν.4093/12 δεν

έγιναν άλλες περικοπές στους συνταξιούχους , που σημαίνει

ότι δεν υπήρξε τέτοια απαίτηση τα 2,5 τελευταία χρόνια.

Διερωτώμεθα πως δημιουργήθηκε η νέα ανάγκη περικοπής

των συντάξεων. Μήπως γιατί πληρώνουν μόνο οι αδυνατούντες

να το αποφύγουν ή γιατί οι λογιστικές αλχημίες του Γ.Λ.Κ.

δεν αφαιρούν από το συνταξιοδοτικό κόστος τις διάφορες

μειώσεις/κρατήσεις, όπως π.χ. την κράτηση για την υγειονομική

περίθαλψη που αφαιρείται όμως από την σύνταξη , με απο-

τέλεσμα να παρουσιάζεται πλασματικά οτι δεν έχει επιτευχθεί

σημαντική μείωσή του; 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γραφείο Υπουργού (κ. Τσακαλώτου)

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Δ/νση Συντάξεων/ΓΛΚ

Δ/νση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας 

& Διεθνών Σχέσεων

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

-ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΓ ΥΕΘΑ - ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ, ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΜΕΡ. (2)

ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, ΓΕΣ/ΔΟΙ, ΓΕΝ/ΔΚΕ-ΟΕΠΝ, ΓΕΑ/ΔΔΚ-Δ6

ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Δ/νση Συντάξεων /ΓΛΚ

Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών & Δειγματοληπτικών

Ελέγχων Επί των Πολιτικών - Σταρτιωτικών & Πολεμικών

Συντάξεων

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ένταξη της χώρας μας στον Ευ-

ρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) από το 2010 μέχρι και σή-

μερα ψηφίστηκαν μια σειρά από νομοθετικές διατάξεις, οι οποί-

ες είχαν αντίκτυπο τόσο στις αποδοχές των εν ενεργεία (ε.ε.)

στελεχών όσο και στους στρατιωτικούς συνταξιούχους τόσο

άμεσα με μεγάλη μείωση αυτών ή έμμεσα λόγω υπαγωγής

τους σε φορολογικές διατάξεις.

2. Επ’ αυτών αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα

οι σημαντικότερες παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν εδικά μόνο

στους στρατιωτικούς και πέραν των ήδη επιβληθέντων γενικά

στους υπόλοιπους πολιτικούς συνταξιούχους (όπως π.χ.: δώρα

εορτών, επίδομα αδείας, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού-

χων, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, ειδική εισφορά αλληλεγ-

γύης, μείωση αφορολόγητου, μείωση συντάξεων από ένα πο-

σό και πλέον κ.λ.π.).

3. Επί των ανωτέρω ειδικών μειώσεων των συνταξιούχων και

ειδικότερα αυτών που προήλθαν από την εφαρμογή του επίμα-

χου ν.4093/12, επισημαίνεται ότι η σύνταξη των στρατιωτικών

συνταξιούχων επανυπολογίσθηκε οίκοθεν σύμφωνα με τον τό-

τε ΒΜ και τους νέους συντελεστές (Νοε. 2012), και την κλιμα-

κωτή μείωση ποσοστού 5%, 10%, 15%, 20%, αναλόγως του κα-

ταλογιστέου ποσού της σύνταξης. Είναι προφανές ότι ο

ν.4093/12 επέβαλλε ταυτόχρονα διπλές κρατήσεις στους

στρατιωτικούς συνταξιούχους πέραν των άλλων που είχαν επι-

βληθεί έως τότε.

4. Επίσης υπήρξαν παρεμβάσεις πέραν των μισθολογικών-

συνταξιοδοτικών και στα Ταμεία των Ε.Δ. (Μετοχικά) που χορη-

γούν μέρισμα, αλλά και στους Ειδικούς Λογαριασμούς που χο-

ρηγούν εφάπαξ (ΕΛΟΑ). Συμφώνως με τα (ια) και (ιβ) σχετικά, τα

μεν Μ.Τ. υπήχθησαν σε διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργεί-

ου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ το εφάπαξ υπο-

λογίζεται πλέον με τον τύπο του συντελεστή βιωσιμότητας

που ισχύει για όλο το Δημόσιο. Ειδικά για τους ΕΛΟΑ ενσωματώ-

νεται επιπρόσθετα και η ρήτρα αξιομάχου. Οι μειώσεις των με-

ρισμάτων των Μ.Τ. από το 2011 έως σήμερα μεσοσταθμικά εί-

ναι της τάξεως 35%-40%.

5. Από την εφαρμογή των σχετικών νόμων από (α) έως και

(ιε), σε όλες τις μειώσεις που έγιναν στους λοιπούς συνταξιού-

χους του Δημοσίου συμμετείχαν και οι στρατιωτικοί συνταξιού-

χοι καθόσον οι περικοπές και οι μειώσεις ήταν γενικού περιεχο-

μένου και ίσχυσαν για όλους. Επίσης οι στρατιωτικοί συνταξιού-

χοι υπέστησαν μειώσεις που αφορούσαν στη μείωση αποδο-

χών και επιδομάτων των εν ενεργεία (ε.ε.) συναδέλφων τους

καθώς σύμφωνα με το π.δ. 169/07 «Κώδικας Στρατιωτικών και

Πολιτικών Συντάξεων», οι συντάξιμες αποδοχές είναι άρρηκτα

συνδεδεμένες με αυτές των ενεργεία. Κατά συνέπεια υφίστα-

ται αυτόματη μείωση των στρατιωτικών συντάξεων

όταν μειώνεται και ο μισθός των ε.ε. στρατιωτικών.

6. Ο ν.4093/12 επίσης επέβαλλε αναδρομικές μει-

ώσεις συντάξεων ενώ ο αντίστοιχος ν.4024/11 για το

δημόσιο τομέα δεν είχε αναδρομική ισχύ και δεν επέ-

βαλλε περικοπές για όσους ήδη ήταν συνταξιούχοι μέ-

χρι 31/12/2013. Στο πλαίσιο της αναλογικότητας και της

ίσης μεταχείρισης συνεπώς δεν θα έπρεπε να επιβληθεί

και στους αντίστοιχους στρατιωτικούς συνταξιούχους

ενώ δεν είναι συμβατές σύμφωνα με το υφιστάμενο δί-

καιο καθώς δεν επιτρέπεται να περιορισθούν με ανα-

δρομική ουσιαστική ρύθμιση οι συντάξεις (πρακτικά 2ης

Ειδικής Συνεδρίασης Ολομέλειας Ε.Σ. 27/02/2013) ως

(ιθ) σχετικό.

7. Οι προσφυγές των στρατιωτικών συνταξιούχων

έχουν δικαιωθεί όσον αφορά στο θέμα των διαδοχικών

μειώσεων λόγω και του μισθολογίου των ε.ε., (αποφά-

σεις ΣτΕ 2192-2194/2012). Αιτείται ληφθούν υπόψη και

τα πρακτικά των Ειδικών Συνεδριάσεων Ολομέλειας Ε.Σ.

(3η/30-10-12 & 4η/31-10-12) ως τα (ιζ) και (ιη) σχετικά,

όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται οι αρχές: τήρησης

ισότητας & αναλογικότητας στην κατανομή δημοσίων

βαρών, προστατευόμενης εμπιστοσύνης, αξιοπρεπούς

διαβίωσης σύμφωνα με το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο

της ΕΣΔΑ, συμβατότητας με άρθρα του Συντάγματος,

κ.λ.π.

8. Αν και δεν είναι δεσμευτικές για τη Δημόσια Διοίκηση οι

γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του Ε.Σ., εν τούτοις εκτιμάται

ότι επ’ ουδενί λόγο δεν θα πρέπει να επέλθει περαιτέρω μελ-

λοντική περικοπή των στρατιωτικών συντάξεων. Επ’ αυτού

αναφέρεται ότι το ΥΠΕΘΑ προτίθεται να αναλάβει διαρθρωτικά

μέτρα μείωσης δαπανών, προκειμένου εναρμονισθεί με τους

στόχους του νέου ΜΠΔΣ και του Π/Υ Έτους 2016 σύμφωνα με

το (κ) σχετικό.

9. Για θέματα στρατιωτικών συντάξεων αρμόδιο είναι το Υπ.

Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος της Ελ-

λάδος ωστόσο στο πλαίιο της συμμόρφωσης της Πολιτείας με

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις το ΥΠΕΘΑ υπέβαλε πρόταση

νομοθετικής ρύθμισης προς το Υπ. Οικονομικών προκειμένου να

αποκατασταθούν οι στρατιωτικοί στο ύψος των αποδοχών τους

που ελάμβαναν την 31-07-2012 (προ του ν.4093/12) και θα

απαλύνει τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους στρατιω-

τικούς συνταξιούχους όπως ενδελεχώς αναπτύχθηκαν.

10. Συμπερασματικά, το ΥΠΕΘΑ εισηγείται πέραν της αποφυ-

γής της οποιασδήποτε νέας επιβάρυνσης στους στρατιωτικούς

συνταξιούχους, να υιοθετηθεί και η δυνατότητα απαλλαγής

των στρατιωτικών συνταξιούχων από τις κρατήσεις 5%-10%-

15%-20% του ν.4093/12 προκειμένου αποκατασταθεί το περί

δικαίου αίσθημα.

11. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Πάνος Καμμένος

Υπουργός Εθνικής Άμυνας
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10.-Με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω και με την

διαρροή φημών ότι θα μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις,

μας δημιουργείται η απορία πως ενώ σχεδόν όλα τα

κόμματα μας διαβεβαίωναν ότι θα αποκατασταθεί πλήρως

η αδικία του Ν.4093/12, σύμφωνα με τις δικαστικές

αποφάσεις, τώρα θα κληθούμε να πληρώσουμε και

άλλα.

11.Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων

Αποστράτων που εκπροσωπεί 120.000 Αποστράτους

των Ε.Δ. και των Σ.Α., σας καλεί να αποκαταστήσετε την

αδικία του Ν.4093/12 που υλοποιήθηκε κατά το ήμισυ

με τον Ν.4307/14 και να μην προβείτε σε άλλες μειώσεις

των συντάξεων των Αποστράτων, οι οποίες όπως προ-

ελέχθη έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.. 

12.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι τρεις Ενώσεις

Αποστράτων, που πρωταρχικό σκοπό έχουν την προστασία

των συμφερόντων όλων των Αποστράτων, πέραν της

παρούσας επιστολής, θα συνεχίσουν την προάσπιση

αυτών, νομικά και αγωνιστικά, μέχρι την πλήρη δικαίωσή

τους.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και  Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

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

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

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού 

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

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Συνέχεια από τη σελίδα 3

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η ορ-

κωμοσία των πρωτοετών Δοκίμων της 67ης Σειράς της Σχολής

Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική

Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχηγός του

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Ναύαρχος Ευάγγελος

Αποστολάκης ΠΝ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών

και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου

Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης, Εκπρόσωποι των

Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού, Ανώτατοι

Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσωπείες των

Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

ξένες αντιπροσωπείες, συγγενείς και φίλοι των Δοκίμων.

Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν τριάντα έξι (136) Δόκιμοι, από τους

οποίους εκατόν είκοσι οχτώ (128) από την Ελλάδα, επτά (7) από

την Κύπρο και ένας (1) από τη Ζιμπάμπουε.

Ορκωμοσία Πρωτοετών 

Δοκίμων 67ης Σειράς ΣTYΑ

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, παρουσία του Αρχηγού του

Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Βαΐτση,

πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των πρωτοετών της Σχολής Ικάρων.

Συνολικά ορκίστηκαν πενήντα τρεις (53) Ίκαροι, από τους οποίους

σαράντα πέντε (45) από την Ελλάδα, πέντε (5) από την Κύπρο, δύο

(2) από το Μαυροβούνιο και ένας (1) από την Ιορδανία.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλι-

ουπόλεως Αιγύπτου, κ. Θεόδωρος, ο Β’ Υπαρχηγός του Γενικού Επι-

τελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλέξανδρος Οικονόμου, ως εκπρό-

σωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Διοικητής της

Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχος Γεώργιος Λεβέντης ΠΝ, ως

εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο

Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης Επίτιμος

Δκτης ΔΑΥ και διατελέσας Δκτης ΣΙ, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής

Αεροπορίας, αντιπροσωπείες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

και των Σωμάτων Ασφαλείας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, αντιπροσωπείες

ξένων χωρών, εκπρόσωποι των τοπικών πολιτειακών και θρησκευτικών

Αρχών καθώς και συγγενείς και φίλοι των πρωτοετών.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Ορκωμοσία Πρωτοετών 

Σχολής Ικάρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Συντάξεις Στρατιωτικών

ΝΟΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ

ν.3833/10& ν.3845/10 Επιδόματα απασχόλησης & εξομάλυνσης -20% (από 1/1/10)

ν.4002/11 Επίδομα απασχόλησης -10% (από 01/07/11)

ν.4024/11 Μικτή σύνταξη κατά 40% για ποσό, 1.000 € για ηλικία, 55 ετών που δεν έχουν

συμπληρωθεί τα 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας για τους παραιτηθέντες. 

Μικτή σύνταξη κατά 20% για ποσό, 1.200 € για ηλικία, 55 ετών.

ν.4093/12 Μείωση σύνταξης λόγω μείωσης Βασικού Μισθού (ΒΜ) και των βαθμολογικών 

συντελεστών των ε.ε. στρατιωτικών στελεχών και επιπρόσθετη μείωση 5%-10%-15%-

20% λόγω εφαρμογής σε όλους τους  συνταξιούχους για ποσά 1.000 €, 1.500 €, 2.000

€, 2.500 €.



5HτΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 • Αρ. φύλλου 533

ΑΡΘΡΑ

Ό
λοι στη χώρα μας βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση

οικονομική και κοινωνική. Εμείς όμως οι απόστρατοι

τη βιώνουμε κάθε μέρα και χειρότερα. Είναι οι μει-

ώσεις, αλλά και οι υποχρεώσεις μας σε παιδιά και εγγό-

νια… Όλοι σχεδόν ασχολούνται με μία λέξη, «ΔΙΑΦΘΟΡΑ»,

που απαντάται παντού, που μας έχει κατακλύσει. Συζητήσεις

και άρθρα πολλά με στόχο και ευθύνες κυρίως στους πο-

λιτικούς, και όχι άδικα… Από τον 4ο π.Χ. αιώνα ο Δημοσθένης

είχε επισημάνει ότι «δωροδοκούνται και εξαγοράζονται…

εξ αιτίας τους οι ελληνικές πόλεις νοσούν»!

Πριν από 29 χρόνια ο κ. Γ. Μαρίνος έγραψε: «Προτιμούμε

να πνιγούμε χορεύοντας, όπως οι επιβάτες του Τιτανικού;»  

Αντιγράφουμε ελάχιστα: «Αντί να δουλεύουμε για να

παράγουμε εισόδημα, να τρώμε από τα έτοιμα και από τα

δανεικά…, επιβραβεύουμε με κάθε τρόπο την τεμπελιά

και τη λούφα...». Επισημαίνει ότι «πολλοί υπονομεύουν με

απεργίες, στάσεις εργασίας, καταλήψεις, κοπάνες, νωθρό-

τητα…», για την έλλειψη επενδύσεων, τη γραφειοκρατία

κ.ά. «το ‘χουμε ρίξει στον δανεισμό από το εσωτερικό και

κυρίως από το εξωτερικό και έχομε φθάσει στο τραγικό

σημείο να δανειζόμαστε κάθε χρόνο 2-3 δισεκ. δολάρια

από τους ξένους για να εξοφλούμε προηγούμενα δανει-

κά…» και προβλέπει ότι, «σίγουρα θα καταποντιστούμε

όλοι, χορεύοντας και τραγουδώντας, όπως οι επιβάτες

του Τιτανικού... αφού τα σωστικά μέσα ολοένα και περιο-

ρίζονται…». (Οικον. Ταχυδρόμος 22.5.1986)

Η οικονομική κρίση είναι φανερή σε όλους,

αλλά εμείς, με την αδύναμη φωνή μας, θα

ξαναπούμε: «Η κρίση είναι Πνευματική»!!! Η

ρίζα που προκάλεσε την κρίση είναι η έλλειψη

ηθικών αρχών και η πλεονεξία μας. Ότι και

να μας συμβαίνει, ο Πάνσοφος ΘΕΟΣ και το

γνωρίζει  και το επιτρέπει. Εμείς τώρα «θερί-

ζουμε ότι σπείραμε…». Οι τράπεζες μας δε-

λέαζαν και έδιναν εύκολα δάνεια για σπίτι,

για αυτοκίνητο, εορτοδάνεια, διακοποδάνεια

κλπ, χορηγούσαν πιστωτικές κάρτες δωρεάν,

αγόραζες με 24 έως 74 δόσεις και πολλοί

παγιδεύτηκαν.

Το Κράτος δανειζόταν για να δώσει παροχές

κι’ εμείς με δανεικά, περνούσαμε καλά… Ο

Θεός όμως μας έχει προειδοποιήσει ότι «ο

δανειζόμενος είναι δούλος του δανειστή»

(Παροιμίες 22:7). Αν είχαμε ακούσει αυτή την προειδοποίηση,

θα περιοριζόμασταν στα απαραίτητα, και δεν θα είχαμε

τόσα προβλήματα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος

τόνισε ότι «Τη δουλεία τη γέννησε η πλεο-

νεξία, η απληστία…» Ε.Π.Ε.21,278.

Ο δανεισμός μάς έφερε στη δουλεία, πι-

στεύουμε όμως ότι υπάρχει λύση στην κρίση.

Σ’ ένα κτίριο της οδού Πειραιώς, κοντά στην

Ομόνοια, είναι  μια ζωγραφιά όπου δύο χέρια

δείχνουν προς τα κάτω… Πήγα το φωτο-

γράφησα (είναι μέρος του κτηρίου του ξε-

νοδοχείου «Vienna»). Έψαξα και βρήκα στο

διαδίκτυο ότι: «Το έργο έχει τίτλο «Praying for us» (προ-

σεύχεται για μας), φιλοτεχνήθηκε στα πλαίσια του προ-

γράμματος «Τέχνη και Δημόσιος χώρος. Ζωγραφική επί τυ-

φλών όψεων κτιρίων της Αθήνας», ένα πρόγραμμα της

ΑΣΚΤ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, από τους ζωγράφους

αδελφούς Κρέστη και Μανώλη Αναστασάκο, που μας

εξηγεί για το έργο: «Η τοιχογραφία της οδού Πειραιώς πα-

ρουσιάζει δύο χέρια σε στάση προσευχής, αντεστραμμένα,

σαν να γύρισε ο κόσμος ανάποδα. Μια άλλη οπτική του

θέματος (και η ποιο έγκυρη, πιστεύω) είναι σαν να προ-

σεύχεται ο Θεός για μας». Προσθέτοντας το σχόλιο ότι «αν

έφτασε μέχρι και ο Θεός να προσεύχεται για μας, τότε

όντως όλα έχουν πια αναστραφεί». Το έργο τις πρωινές

ώρες έχει την ίδια τονική διαβάθμιση με τον ουρανό, με

αποτέλεσμα να βλέπει ο θεατής τα χέρια σαν να βγαίνουν

όντως από τον ουρανό. Ένα έργο που κάνοντας ένα

ιστορικό ταξίδι μέσα από τα μάτια του αρχικού εμπνευστή

του Albrecht Dürer τo 1508, φθάνει σ’ εμάς αναμορφωμένο

και με μνημειακές διαστάσεις (athensvoice.gr)».

Φαίνεται ότι το έργο αυτό φιλοτεχνήθηκε όχι «τυχαία»,

αλλά με την Πρόνοια του Πάνσοφου Θεού, έχει «πνευματικές»

διαστάσεις, είναι επίκαιρο, αφού ο κόσμος όλος έχει ήδη

γυρίσει ανάποδα, είναι παράδοξο, αλλά είναι μια μεγάλη

αλήθεια, γιατί πράγματι ο Θεός προσεύχεται για μας!!! Η

Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο Ιησούς Χριστός προσευ-

χήθηκε για «όσους πιστέψουν σ’ Εκείνον από το κήρυγμα

του Ευαγγελίου Του» (Ιωάννης 17:20), για «τους (τότε)

σταυρωτές Του»(Λουκάς 23:33) και τώρα Αναστημένος

«είναι στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει για μας…»(Ρωμαίους

8:34). Και σταυρωτές Του είμαστε όλοι μας, γιατί τιμωρήθηκε

επάνω στον Σταυρό για χάρη των δικών μας αμαρτιών!

Τώρα είναι η ευκαιρία όχι μόνο να πάρουμε το μήνυμα,

αλλά και να ανταποκριθούμε. Είναι η δική μας σειρά να

προσευχηθούμε και να ζητήσουμε με μετάνοια το Έλεός

Του, για να μην έλθουν ακόμη χειρότερες μέρες. Άλλωστε

στο Ευαγγέλιο υπάρχει η παραβολή του τελώνη και του

Φαρισαίου. Ας αφήσουμε το Φαρισαϊκό πνεύμα-ύφος με

το «ΕΓΩ έκανα… κάνω… δεν είμαι σαν τους άλλους,  οι

άλλοι φταίνε…κ.ά.» και ας υψώσουμε μια κραυγή αγωνίας

για πραγματική μετάνοια, σαν τον τελώνη «που δεν ήθελε

τα μάτια του καν να σηκώσει προς τον ουρανό, αλλά κτυ-

πούσε το στήθος του λέγοντας, Θεέ μου, ελέησέ με τον

αμαρτωλό» (Λουκάς 18:13).

Στο χέρι μας είναι να ανταποκριθούμε με ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Και

πραγματική ΜΕΤΑΝΟΙΑ σημαίνει αλλαγή νου, αλλαγή από

τη λανθασμένη πορεία μας, για μια εν Χριστώ πορεία.

Άρα, η ευθύνη είναι και δική μας!

Κρίση αλλά (υπάρχει…) και λύση!
« Αισχρόν και άδικον το πλεονεκτείν» Πλάτων

Του

Τάκη Καραθανάση

Σμχος (Ο) ε.α.

Προοίμιο. 

Σκιαί του Άδη ο Παράδεισος, 

του Κώστα Κρυστάλλη

Πέρα μακρυά σε ύψωμα στην άκρη μιας κοιλάδας

σε ύψωμα κατάσκιο σε δροσερά χαρτάρια

σε κύκλο εκαθόντουσαν όλα τα παλληκάρια που τόσο

τόσο δόξασαν το όνομα της Ελλάδος.

Εκεί τους είδα ν’ αχουνε στη μέση τους σε θρόνο

θρόνο διαμαντοκόλητο τον Άγιο εκείνον τον

Πατριάρχη στην σεπτή πόλι των κωνσταντίνων

στεφανωμένον με δαφνιάς ένα μεγάλο κλώνο.

Έτσι γράφει ο Κώστας Κρυστάλλης ότι είδε τους νεκρούς

όταν (ποιητική αδεία) εισήλθε στον παράδεισο ακολου-

θώντας την σκιά της αποθανούσης μητρός του.

Και δεν μπορεί να είναι διαφορετική η τύχη των δικών μας

νεκρών Αεροπόρων. Εκεί στο πάνθεον των ηρώων θα έχουν

καταλάβει κάποια ξεχωριστή θέση.

Πετώντας -αεροπορική αδεία- με τα φτερά της φαντα-

σίας μπορεί να ιδούμε στον διαμαντοκόλλητο θρόνο στολι-

σμένο σήμερα με μετάλλια, παράσημα και διεθνείς διακρί-

σεις καθισμένο τον δικό μας Κωνσταντίνο και γύρω του το

Δημήτρη, τον Μανώλη και τον Σταύρο να τους δίνει τις τε-

λευταίες οδηγίες για τελική τους απογείωση.

Θρηνεί η αεροπορική μας οικογένεια τον χαμό ή τον θάνα-

το κάθε μέλους της αυτών που ακολούθησαν μια ξεχωρι-

στή πορεία στην σταδιοδρομία τους έξω από τον κυκεώνα

της ασημαντικότητας και της ανωνυμίας στη ζωή.

Δεν πέρασαν από τη ζωή σαν απλές βιολογικές μονάδες.

Διεκρίθησαν. Ήσαν όλοι τους υπέροχοι.

Η δημιουργία του πρώτου Ακροβατικού Σμήνους FLYING

GOST από τα σπλάχνα της ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

337ΜΔΒ με τα αεριωθούμενα Α/Φ REPUBLIC F84G με τα Ελ-

ληνικά χρώματα συγκαταλέγεται με τα πρώτα ακροβατικά

σμήνη Α/Ω Α/Φ και διεκρίθει εντός και εκτός Ελλάδος.

Εκεί που τα άλλα ακροβατικά σμήνη δεν τολμούσαν να

απογειωθούν λόγω καιρού για την εκτέλεση των προγραμ-

ματισμένων επιδείξεων στο Βέλγιο ενώπιο της βασιλικής οι-

κογενείας, τα δικά μας ιπτάμενα φαντάσματα ξεκόλλησαν

τετράδα, μπήκαν τετράδα στα σύννεφα, βγήκαν τετράδα

και σε χαμηλό ύψος εκτέλεσαν όλους τους επικίνδυνους

ελιγμούς και τετράδα προσεγειώθηκαν.

Στην διάρκεια της εξαετούς δράσεώς του το ακροβατικό

σμήνος δεν είχε κανένα ατύχημα ή το παραμικρό συμβάν

χάρις στην δεξιοτεχνία και την άρτια εκπαίδευση των χειρι-

στών και την άριστη συντήρηση των Α/Φ από το τεχνικό

προσωπικό της Μοίρας.

Για την ιστορία αναφέρω ότι η επάνδρωση της Μοίρας σε

τεχνικό προσωπικό αποτελείτο από 12 Αξιωματικούς και αρ-

χισμηνίες (σημερινοί ανθυπασπισταί) προελεύσεως ΣΤΑ και

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ και 34 υπ/κούς της πρώτης και δευτέρας σει-

ράς ΣΤΥΑ μεταξύ των οποίων και ο γράφων και δυο υπ/κοί εξ

ανακατατάξεως.

Ο Διοικητής τότε της Μοίρας Επ/γός και στη συνέχεια

Ασμχος είχε προτείνει στην Ηγεσία την αλλαγή της ονομα-

σίας της ΣΤΥΑ σε σχολή ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΠΟ-

ΡΙΑΣ. 

Δεν θα παραλείψω τα επιζώντα ταξίαρχο ε.α. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥ-

ΛΙΑΝΑΚΗ μέλος του ακροβατικού Σμήνους από την ίδρυσή

του, Διοικητή της Μοίρας και αρχηγό του ακροβατικού Σμή-

νους μετά την προαγωγή και μετάθεση του αεροπόρου των

αεροπόρων καλώντας τον να τους αφιερώσει με το βιολί

του μια από τις αξέχαστες μαντινάδες όπως τους συντρό-

φευε στην ζωή.

Πεθαίνουν μόνο οι νεκροί όταν τους λησμονάμε.

Πάνος Μερτίκας

Σμχος ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣ

Αφιέρωμα στο Acroteam των Θριάμβων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ

Του

Πάμου Μερτίκα

Σμχος ε.α. - Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣ
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Ε ΚΛΟΓΕΣ

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα εκλογικά τμήματα

που αναφέρονται κατωτέρω:

• 1ο Τμήμα Αθηνών (Α – Ι)

ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος, Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος

• 2ο Τμήμα Αθηνών (Κ – Ο)

ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος, Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος

• 3ο Τμήμα Αθηνών (Π– Ω)

ΕΑΑΑ Πλ. Κάνιγγος, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος

• 4ο Τμήμα Αθηνών ΛΑΕΔ

ΛΑΕΔ / Ρηγίλλης & Βασιλίσσης Σοφίας

• 5ο Τμήμα & 6ο Τμήμα Αθηνών

Πολιτιστικό κέντρο Παπάγου(πρώην ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ)

Ελ. Βενιζέλου 1, πλησίον ΜΕΤΡΟ, στάση ‘Εθνική Άμυνα’

• 7ο Τμήμα Κομοτηνής:

EAAA – Παράρτημα Κομοτηνής, Φιλικής Εταιρείας 59

• 8ο Τμήμα Θεσσαλονίκης:

ΕΑΑΑ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Γ. Θεοχάρη 2

• 9ο Τμήμα Λάρισας:

ΕΑΑΑ – Παράρτημα Λαρίσης, Λαπηθών 6

• 10ο Τμήμα Βόλου:

ΕΑΑΑ – Παράρτημα Βόλου, Τοπάλη 35

• 11ο Τμήμα Πάτρας:

ΕΑΑΑ Παράρτημα Πάτρας, Γούναρη 77

• 12ο Τμήμα Καλαμάτας:

ΕΑΑΑ – Παράρτημα Καλαμάτας, Χρυσάνθου Παγώνη 10

• 13ο Τμήμα Ηρακλείου:

ΕΑΑΑ – Παράρτημα Ηρακλείου, Ιωνίας 16

• 14ο Τμήμα Χανίων:

ΕΑΑΑ – Παράρτημα Χανίων, Π. Κελαϊδή 8

• 15ο Τμήμα Χαλκίδος:

ΕΑΑΑ – Παράρτημα Χαλκίδος, Τσιριγώτη 7

• 16ο Τμήμα Πρέβεζας:

ΕΑΑΑ – Παράρτημα Πρέβεζας, Π. Τσαλδάρη 2

Διευκρινίζεται, ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα

Τακτικά Μέλη της ΕΑΑΑ, ένα μέλος από κάθε ορφανική

οικογένεια και τα προαιρετικά μέλη που έχουν υπη-

ρεσιακή ταυτότητα και είναι εγγεγραμμένα στους

εκλογικούς καταλόγους.

Οι εκλογικοί κατάλογοι υπάρχουν στα Γραφεία

της Ενώσεως και στα Παραρτήματα έγκαιρα. Οι

διορθωμένοι Εκλογικοί κατάλογοι θα βρίσκονται στα

εκλογικά τμήματα πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών,

ήτοι στις 10-11-2015.

Ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των υποψη-

φίων, στον οποίο προέβη το Δ.Σ. ΕΑΑΑ σύμφωνα με

το σχολιασμό - παρατηρήσεις - προτάσεις του γρα-

φείου νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ ακο-

λουθεί η ανακήρυξη τους. Τα βιογραφικά καταχω-

ρήθηκαν στην ΗτΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (Φ. 532).

Το ψηφοδέλτιο του Δ.Σ./ ΕΑΑΑ χωρίζεται σε τρία

μέρη: το πρώτο για τη θέση του Προέδρου, όπου

τίθεται ένας (1) σταυρός προτιμήσεως, το δεύτερο

για τη θέση του Αντιπροέδρου, όπου επίσης τίθεται

ένας (1) σταυρός προτιμήσεως και το τρίτο για τις

θέσεις των Μελών του Δ.Σ., όπου τίθενται από ένας

(1) έως τέσσερις (4) σταυροί προτιμήσεως. Οι

σταυροί προτιμήσεως σε κανονικό μέγεθος τίθενται

είτε στην αρχή (αριστερά), είτε στο τέλος (δεξιά)

των ονομάτων των υποψηφίων με μπλέ ή μαύρο

χρώμα.

Οι Πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών υπο-

γράφουν το φάκελο και το ψηφοδέλτιο με κόκκινο

στυλό. Το ψηφοδέλτιο θα είναι λευκό, μεγέθους

όμοιου με εκείνο των βουλευτικών εκλογών (όχι

Α4).

Τα ψηφοδέλτια θα είναι γραμμογραφημένα και ο

σταυρός ( + ) θα τίθεται στην αντίστοιχη στήλη και

όνομα. 

Είναι ευνόητο ότι στο χώρο ψηφοφορίας θα ευρί-

σκεται μόνο η εφορευτική επιτροπή και η σταυρο-

δοσία θα γίνεται εντός του ειδικά διαμορφωμένου

χώρου (παραβάν). Οι σφυγμομετρήσεις εφόσον θα

γίνουν την ίδια ημέρα, θα διεξαχθούν σε διαφορετικό

χώρο. Διευκρινίζεται ότι μετά τις εκλογές θα γίνει

επεξεργασία αριθμών ταυτοτήτων ψηφισάντων (plot-

ting) από την εφορευτική επιτροπή για να διαπι-

στωθούν τυχόν διπλοψηφίσαντες.

ΕΚ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2015

Οι εκλογές της ΕΑΑΑ για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.,

θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ένας (1) σταυρός).

Καββούρης Σπύρος Απτχος (Ι) ε.α.

Μπούφης Θεόδωρος Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

Παπαδόπουλος Μιχαήλ Απτχος (Ι) ε.α.

Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

Σκλήρης Ευστράτιος Απτχος (Ι) ε.α.

ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ (ένας (1) σταυρός).

Κολοβός Ιωάννης Υπτχος (Ι) ε.α.

Κρεμμύδας Παναγιώτης Απτχος (Ι) ε.α.

Μπούφης Θεόδωρος Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (Ι) ε.α.

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ (Από ένα (1) έως τέσσερις (4) σταυρούς).

Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος Ασμχος (ΤΥΕ) ε.α.

Ανδρικόπουλος Ανδρέας Σμχος (ΤΥΜ) ε.α.

Αμουτζόπουλος Ιωάννης Σμχος (ΤΥΑ) ε.α.

Αυδής Αχιλλέας Σμχος (ΤΥΤ) ε.α.

Βούλγαρης Νικόλαος Σγός (ΤΥΗ) ε.α.

Γεωργόπουλος Παναγιώτης Ταξχος (Δ) ε.α.

Γκόγκου Γεώργιος Σχης (ΣΔΓ) ε.α.

Γονατάς Γεώργιος Επγος (ΤΥΜ) ε.α.

Δήμου Δημήτριος Σμχος (ΤΥΕ) ε.α.

Δορυφόρος ΜΙχαήλ Ταξχος (ΕΦ) ε.α.

Καλτσάς Παντελεήμων Σγός (ΤΥΑ) ε.α.

Καρβουνιάρης Ευστάθιος Σγός (ΤΥΤ) ε.α.

Κασσαβέτης Γεώργιος Επγος (Ι) ε.α.

Κοντοβάς Δημήτριος Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.

Κορκολής Αθανάσιος Επγος (ΤΕΑ) ε.α.

Κρανιάς Ιωάννης Ασμχος (Ρ) ε.α.

Κρεμμύδας Παναγιώτης Απτχος (Ι) ε.α.

ΜαμαλούκαςΕυθύμιος Σγός (ΤΕΑ) ε.α.

Μανιάς Βασίλειος Σμχος (ΤΥΤ) ε.α.

Μανιώτης Δημήτριος Επγος (ΤΥΣ) ε.α.

Ντόκορος Βησσαρίων Ταξχος (ΔΓΥ) ε.α.

Πάνος Αθανάσιος Σμχος (ΥΥΟ) ε.α.

Πλατάνας Πιέρρος Σμχος (ΤΥΜ) ε.α.

Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (Ι) ε.α.

Σαρδέλης Μιχαήλ Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.

Σβάρνας Ηλίας Σμχος (ΤΥΕ) ε.α.

Σπαντιδάκης Γεώργιος Σμχος (ΤΟΠ) ε.α.

Τρέσσος Δημήτριος Σμχος (ΤΥΤ) ε.α.

Φαλτάιτς Δημήτριος Σμχος (ΤΥΤ) ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

(ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

Προβληματισμός 

ενός ψηφοφόρου
Έχω προβληματισθεί με τις εκλογές στις 15 Νοεμβρίου.

Γιατί να έρθω να ψηφίσω; Διότι διαπιστώνω με λύπη μου, ότι

τα βιογραφικά των περισσοτέρων υποψηφίων, είναι πολύ

φτωχά σε επιστημονική κατάρτιση για να ανταποκριθούν

στις απαιτήσεις της Ε.Α.Α.Α., ενδεικτικά θα αναφέρω μερικά:

α. Ζητάει υποψήφιος την ψήφο μας για να κάνει εκκαθάρι-

ση των εκλογικών καταλόγων. Σιγά το έργο! Θέμα το οποίο

έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια αλλά ποιος να

ασχολιθεί.

β. Ζητάει υποψήφιος την ψήφο μας διότι με τις διαμαρτυ-

ρίες του απέτρεψε την έκδοση της Κ.Υ.Α για τη νέα σύνθεση

του Δ.Σ. Δεν λέει ότι είχε πρόσβαση στο Κομματικό Μηχανι-

σμό του Υ.ΕΘ.Α και πέτυχε τον σκοπό του.

γ. Ζητούν την ψήφο μας ορισμένοι υποψήφιοι, οι οποίοι

έχουν τελειώσει τη ΣΤΥΑ και την ΣΥΔ οι οποίες είναι σχολές

τεχνικής φύσεως χωρίς να έχουν τελειώσει καμία άλλη Σχο-

λή.

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά. Κατά την άποψή μου η

Ε.Α.Α.Α. θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να στελεχωθεί από

ανθρώπους με ευρύ φάσμα γνώσεων όπως: Σχολεία κατά

τη διάρκεια της θητείας τους, τοποθετήσεις Εξωτερικού-

Εσωτερικού, πτυχία Πανεπιστημιακής Μόρφωσης, Ξένες

Γλώσσες κ.α.

Υποπτέραρχος ε.α.

Δαμάσκος Χρήστος

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε

σύσκεψη των φορέων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (ΣΟΔ) εκπρο-

σώπησης των εν αποστρατεία και εν ενεργεία Στελεχών

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στην

αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΑΑ, με σκοπό την αλληλοε-

νημέρωση, ανάλυση της σημερινής κατάστασης και το

συντονισμό μελλοντικών Δράσεων και Αντιδράσεων.

Κατατέθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά,

με τα νέα οικονομικά δεδομένα , τις φημολογούμενες

επιπλέον περικοπές και εκφράστηκε η εντονότατη οργή

και αγανάκτηση όλων, για την κοροϊδία και τον συνεχι-

ζόμενο εμπαιγμό από πλευράς Υπουργών και Κυβερ-

νόντων σχετικά με τις διαβεβαιώσεις,  για την υλοποίηση

της απόφασης του ΣτΕ και τις μη περαιτέρω περικοπές

σε μισθούς και συντάξεις, που δυστυχώς μένουν διαβε-

βαιώσεις και λόγια. 

Εξετάστηκαν, οι εξελίξεις που αφορούν τα Μετοχικά

ταμεία, για τα οποία είμαστε κάθετα αντίθετοι, με την

υπαγωγή αυτών στο ΕΤΕΑ αλλά και ο φημολογούμενος

επανυπολογισμός των συντάξεων με ποσοστό αναπλή-

ρωσης 55% με τον οποίον επίσης διαφωνούμε. Επίσης

αναλύθηκαν οι δραματικές επιπτώσεις της καταστροφικής

πολιτικής της συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων,

στο βιοτικό επίπεδο εκατοντάδων χιλιάδων συναδέλφων

και των μελών των οικογενειών τους.

Συμφωνήθηκε η επαναδραστηριοποίηση του Συντο-

νιστικού Οργάνου Δράσης (ΣΟΔ), , για άμεσες κινητοποι-

ήσεις και εναλλακτικούς τρόπους δράσης, εναντίον των

νέων μέτρων που σκοπεύουν να λάβουν οι κυβερνώντες,

για το σύνολο των Στελεχών των ΕΔ & ΣΑ.

Τέλος εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση όλων  ότι

έχουμε χορτάσει διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις, δεν

αποδεχόμαστε καμία απολύτως επιπλέον περικοπή

στους μισθούς και τις συντάξεις  των εν ενεργεία και εν

αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σω-

μάτων Ασφαλείας, καθόσον έχουμε πληρώσει όλες τις

συνταξιοδοτικές  μας εισφορές και μάλιστα με το παρα-

πάνω. Να επωμισθούν τις ευθύνες τους αυτοί που δεν

έχουν καταβάλει τις ανάλογες συνταξιοδοτικές εισφορές

για τη σύνταξη που παίρνουν και αυτοί που δεκαετίες

ολόκληρες εξαπατούσαν τον Ελληνικό λαό.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να είναι σε

ετοιμότητα. Είναι ώρα ευθύνης και αγώνα απέναντι στη

μονομερή εις βάρος μας αδικία και εξαθλίωσή μας.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!

ΤΟ ΣΟΔ 

ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ- ΠΟΑΣΑ- ΠΟΑΞΙΑ- ΠΟΣ-ΠΟΕΣ -ΠΕΑΠΣ-

ΣΑ/ΣΝΔ-ΣΑΑΣΙ -ΣΑ/ΣΣΑΣ-ΕΣΜΑ-ΑΚΙΣ-ΣΑΣ-ΣΑ/ΣΜΥΝ-ΣΑΣΥ-

ΔΑ-ΣΑΙΡ-ΑΝΕΑΕΔ-ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ (ΞΙΦΙΑΣ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΔ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης

Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ,  Πρόεδρος ΕΑΑΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΣΟΔ)
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ΑΡΘΡΑ

Σε μια εποχή που τα σύμ-

βολα γενικώς βάλλονται

ποικιλοτρόπως και έχουν

ξεθωριάσει, αξίζει η ανα-

δημοσίευση μερικών γραμμών,

από το βιβλίο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΤΕΡΑ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», του υποπτεράρχου

Γεωργίου Μήτσαινα (οι υπογραμ-

μίσεις είναι δικές μου): 

«Στο Πεντεμίλι είχε οριστεί ένας

Τούρκος αξιωματικός για τη φρού-

ρηση των συλληφθέντων Ελλη-

νοκυπρίων από τα γύρω χωριά

Κάρμι, Άγιος Γεώργιος, Τριμάθι και

από άλλες περιοχές, οι οποίοι με-

ταφέροντο στο Πεντεμίλι με λε-

ωφορείο. Ο αξιωματικός αυτός

επε-νέβη αρκετές φορές και απέ-

τρεψε Τούρκους στρατιώτες να

κακοποι-ήσουν συλληφθέντες Ελ-

ληνοκυπρίους. Ο ίδιος γνώριζε

πολύ καλά ελληνικά, καλλίτερα

από τους Τουρκοκυπρίους και συ-

νομιλούσε μαζί τους. Όσοι Ελλη-

νοκύπριοι συνελήφθησαν και οδη-

γήθηκαν σ’ αυτόν ένιωσαν πραγ-

ματικά ότι ευρίσκοντο υπό την

προστασία του. Οι συλληφθέντες

οδηγούντο σε διώροφη κατοικία.

Ο επάνω όροφος χρησιμοποιείτο

αποκλειστικά για τις γυναίκες. Οι

άνδρες παρέμειναν στο ισόγειο.

Το βράδυ της 23ης Ιουλίου ο αξιω-

ματικός αυτός πήγε στους συλ-

ληφθέντες φαγητό και κουβέρτες.

Την άλλη μέρα τους έστειλε για

μεγαλύτερη ασφάλεια στο ξενο-

δοχείο Ντόουμ της Κυρήνειας. Ο

αξιωματικός αυτός ήταν Τούρκος

υπήκοος ελληνικής καταγωγής.

Όταν έφευγαν οι συλληφθέντες

τον ρώτησε κάποιος από αυτούς

αν είναι Έλληνας. Τότε αυτός ξε-

κούμπωσε το πουκάμισό του, έπια-

σε ένα χρυσό σταυρό που φο-

ρούσε και τον φίλησε. Δάκρυα

συγκινήσεως εφάνησαν εις τους

οφθαλμούς όλων, μάλιστα δε αι

γυναίκες ήρχισαν τα κλάματα ευ-

θύς ως είδον τον αξιωματικόν να

ασπάζεται τον σταυρόν… Μία εκ

τούτων, μη συγκρατούσα το κλάμα

της, έλεγεν εις την κυπριακήν διά-

λεκτον – Θεέ μου, ίντα θάμμαν

ήτουν τούτον το σημερινόν που

μας εφανέρωσες. Δοξάζω σε Θεέ

μου…». (σελ. 455).

Αφήγηση αντιστρατήγου

Δημητρίου Μπίκου (σελ. 259)

«Ύστερα από την αναχώρησή

μου (εννοεί από το πεδίο

της μάχης λόγω σοβαρού

τραυματισμού του) τα δύο

τάγματα έκαναν αντεπί-

θεση αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Έμαθα ότι τραυματίστηκε θανάσιμα

ο Υπολοχαγός Τσουκνίδας του 281

ΤΠ, ο οποίος βγάζει το σταυρό

του, τον δίνει στο φαντάρο και

του λέει: Πάρτο και πες στη μάνα

μου ότι την αγαπώ……».

ΣΧΟΛΙΟ: Εκτός από το σταυρό

σύμβολα υπάρχουν πολλά, θρη-

σκευτικά, εθνικά, κοινωνικά ακόμα

και κομματικά. Για κάθε κοινωνία

σημαντικότερα είναι τα θρησκευ-

τικά και τα εθνικά, που ιστορικά

θεωρούνται εξίσου ιερά από το

λαό μας, όπως φανερώνει η συ-

νύπαρξή τους στη σημαία, για την

προστασία της οποίας είναι αμέ-

τρητες οι θυσίες στα πεδία των

μαχών, για την απελευθέρωση ή

για την άμυνα της χώρας μας. Τα

σύμβολα είναι φάροι αξιακοί για

κάθε κοινωνία. Μια κοινωνία χωρίς

σύμβολα αποπροσανατολίζεται

από τις αξίες της, διασπάται, κα-

ταρρέει και αποσυντίθεται. Άραγε

το έχουν αυτό υπόψη τους όσοι

τα υποτιμούν και κυρίως όσοι τα

πολεμούν;

Ίντα θάμμαν ήτουν τούτον
(Τα σύμβολα στη ζωή μας)

Χαράλαμπος Δ. Σκεπαρνάκος

Υποπτέραρχος ιπτάμενος ε.α. - Συγγραφέας

Ηπολιτική των χαμηλών μισθών δεν τείνει να

ισχύσει μόνο στην Ελλάδα, αλλά στοχεύει να

δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό

ρεύμα στη σκιά της βαθιάς οικονομικής κρίσης που

ταλαιπωρεί τον μισό πλανήτη.

Όπως γράφει ο «Economist», οι μισθοί στις χώρες

του δυτικού κόσμου «λιμνάζουν» ακόμα και στην

περίπτωση που υπάρχει μία μικρή οικονομική ανά-

καμψη. Αυτό συμβαίνει - σύμφωνα με το βρετανικό

περιοδικό - επειδή «ο φιλάργυρος και ανήθικος τρα-

πεζίτης, ο οποίος περιφρονούσε τους τραπεζικούς

κανόνες, αντικαταστάθηκε από τον έναν άλλο τσιγ-

κούνη που συνθλίβει τις ελπίδες των τίμιων εργα-

ζομένων με τον πενιχρό μισθό.».

Στην Αμερική οι υπάλληλοι των μεγάλων πολυε-

θνικών αλυσίδων γρήγορου φαγητού που έχουν

μεγάλα κέρδη διαδηλώνουν πολύ συχνά πλέον ζη-

τώντας αξιοπρεπείς αυξήσεις μισθών.

Στη Βρετανία ο αρχηγός των Εργατικών Εντ Μί-

λιμπαντ στις προεκλογικές του ομιλίες δεν παρέλειπε

ποτέ να δεσμευτεί πως θα τιμωρήσει τους καπιτα-

λιστές που εκμεταλλεύονται τους χαμηλόμισθους.

Ο λόγος που οι μισθοί παραμένουν «κολλημένοι»

είναι η παρατεταμένη ύφεση που ακολούθησε την

οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Αλλά και στις

ΗΠΑ, παρά τα πέντε τελευταία χρόνια της ισχνής -

έστω ανάπτυξης -, οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν

κατά 1,2% χαμηλότεροι από το 2009. Στη Βρετανία

αντίστοιχα οι μισθοί πέφτουν κάθε χρόνο από το

2009 έως το 2014, στη μεγαλύτερη πτώση που

έχει καταγραφεί από τα μέσα του 1800! Όσο και αν

ακούγεται παράξενο, ακόμα και στη Γερμανία - χώρα

η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ωφελημένη από την

οικονομική κρίση - οι μισθοί είναι 2,4% χαμηλότεροι

από τα επίπεδα του 2008Αυτό οφείλεται στο γεγονός

ότι «τα αφεντικά» έχουν πλέον το προνόμιο να επι-

λέγουν την τεχνολογία από τον ίδιο τον άνθρωπο. Τα

ηλεκτρονικά μηχανήματα γίνονται όλο και φθηνότερα,

κάνουν περισσότερα και περιορίζουν την ανάγκη

για ανθρώπινο δυναμικό.

Στο Βερολίνο έχουν καθιερωθεί τα mini jobs, που

δεν είναι άλλο από part  time θέσεις εργασίας που

πληρώνονται κάτω από 400 ευρώ τον μήνα, και

στο Λονδίνο υπάλληλοι υπογράφουν συμβάσεις με

μηδενικές ώρες εργασίας. 

Η διαμόρφωση της νέας κατάστασης στην αγορά

εργασίας έχει αφήσει τους πολιτικούς ανήμπορους

να αντιδράσουν και, όταν το κάνουν, συνήθως τα

πράγματα γίνονται χειρότερα. Το παιχνίδι έχει μετα-

φερθεί στο πεδίο των τραπεζών, οι οποίες εξακο-

λουθούν να κρατούν χαμηλά τα επιτόκια και αν δεν

βρεθεί κάποια βιώσιμη λύση η πολιτική των χαμηλών

μισθών ήρθε για να μείνει.

Ο  Economist λέει την αλήθεια κι έχει τους λόγους

του

Ο Economist λέει απολύτως την αλήθεια και δίνει

την ακριβή εικόνα της παγκόσμιας μισθολογικής κα-

τάστασης. Γιατί; Γιατί ανήκει στους Rothschilds: «ο

φιλάργυρος και ανήθικος τραπεζίτης, ο οποίος πε-

ριφρονούσε τους τραπεζικούς κανόνες, αντικατα-

στάθηκε από τον έναν άλλο τσιγκούνη που συνθλίβει

τις ελπίδες των τίμιων εργαζομένων με τον πενιχρό

μισθό.».

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Tι λέει ο Economist 

για τους μισθούς παγκοσμίως!

Γεννήθηκα και πέρασα τα μαθητικά μου χρόνια στην Αθήνα.

Εισήλθα στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας τον Δεκέμβριο

του 1975 με ανακατάταξη, μετά την επιτυχή αποφοίτησή

μου από Μέση Σχολή Τεχνικών Αεροσκαφών. Τοποθετήθηκα

στην 117 ΠΜ και πέρασα διαδοχικά από: ΜΣΒ (συνεργείο αε-

ριοκινητήρων J79- 17Α), 338 ΜΔΒ (στο αντίστοιχο συνεργείο

του Β’ Σμήνους) με καθήκοντα εκτελεστή και εν συνεχεία

επιθεωρητή Α’βαθμού συντήρησης. Το 1989 μετατίθεμαι

στην Σκύρο, τοποθετούμαι στο Σμήνος Συντήρησης Βάσης

(ΣΣΒ), με τα καθήκοντα του Επιθεωρητή APG F- 4Ε Α’ βαθμού

συντήρησης. Το 1991 επιστρέφω στην 117 ΠΜ στην 339 ΑΠΚ

(κατά σειράν Αξκός Γραμμής Πτήσεων, Γραφείο Εκπαίδευσης,

Αξκός ΓΕΠ) και στην συνέχεια στο ΣΟΣΜΕ της μονάδας.

Δεύτερη μετάθεση για Σκύρο το 2006, τοποθέτηση στην Δ

ΥΠ, με τα καθήκοντα του Τμηματάρχη Ποιοτικού ελέγχου.

Μετατίθεμαι το 2008 στην 116 ΠΜ/ΜΣΒ από όπου και απο-

στρατεύτηκα το 2009. 

Είμαι παντρεμένος από το 1979, είμαι πατέρας δύο αγοριών

και ευτύχησα να έχω μέχρι στιγμής δύο εγγονάκια.

Συνάδελφοι, σήμερα βιώνουμε μία από τις χειρότερες πε-

ριόδους στην ιστορία της πατρίδας μας. Τόσο οικονομικά (με

μειώσεις μισθών - συντάξεων, υπερφορολόγηση, διαφόρων

ειδών χαράτσια, φορολογική ποινικοποίηση της ατομικής ακί-

νητης περιουσίας, ανεργία, κλπ, κλπ) όσο και κοινωνικά

(απόρροια της φτωχοποίησης μεγάλου μέρους του λαού

μας, που για διάφορους λόγους έχασε το εισόδημά του, ζει

με με δανεικά και δεν έχει πρόσβαση ούτε καν σε πρωτοβάθμια

υγειονομική περίθαλψη). Οι συνήθεις ύποπτοι (μισθωτοί -

συνταξιούχοι) πάντα στην πρώτη γραμμή για την εξεύρεση

ισοδύναμων (!) μείωσης του περιβόητου χρέους. Μέσα σε

αυτούς και ο κλάδος ο δικός μας, ΕΕ και ΕΑ. Εκπρόσωπος

των ΕΑ η ΕΑΑΑ, που σε τέτοιους δύσκολους καιρούς θα περί-

μενε κανείς να είναι δίπλα στον κόσμο της και να προσπαθεί

να λύσει πολλά από τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Το να αναλύσουμε τα λάθη και τις παραλείψεις του απερ-

χόμενου ΔΣ σε όλα τα θέματα δεν επαρκεί ο χώρος. Άλλωστε

πρέπει να απολογηθούν οι ίδιοι που αποτελούν το νυν ΔΣ και

προπάντων όσοι ζητήσουν την επανεκλογή τους. Θα επικεν-

τρωθούμε μόνον στον τομέα της ενότητας των μελών του

Συλλόγου μας που, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να έχει

διαφυλαχθεί παντί τρόπω. Αντ’ αυτού, με πρωτοβουλία ελά-

χιστων μελών του ΔΣ, διχάσθηκαν οι συνάδελφοι και απα-

ξιώθηκαν τα περισσότερα παραρτήματα. Συνέπεια των προ-

ηγούμενων είναι ότι κανένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τα

μέλη δεν έχει λυθεί. Ο περισσότερος χρόνος καταναλώθηκε

σε προστριβές (και μεταξύ μελών του ΔΣ) και μάλιστα

φθάσαμε στο σημείο οι προστριβές αυτές να απασχολήσουν

και τη δικαιοσύνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κύρος της

ΕΑΑΑ.

Οδεύοντας προς τις αρχαιρεσίες του Νοεμβρίου, προσωπικά

έχω να προτείνω τα παρακάτω, που πρέπει να είναι μέρος

των προτεραιοτήτων του νέου ΔΣ: 

1. Διαρκής και σωστή ενημέρωση των μελών για το φλέγον

ζήτημα της συρρίκνωσης των συντάξεων και μερισμάτων,

ως και των ενεργειών της ΕΑΑΑ πάνω σε αυτό. Οι διάφορες

ανακοινώσεις για το θέμα, περισσότερο αποπροσανατολίζουν

παρά ενημερώνουν. Εδώ να σημειώσουμε ότι η ΕΑΑΑ έχει

την υποχρέωση να προστατεύει τα μέλη της συλλογικά και

όχι να δίνει κατευθυντήριες γραμμές για ατομικές προσφυγές.

Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για όλα τα θέματα και όχι μόνο τα

οικονομικά.

2. Τα παραρτήματα πρέπει να ψηφίζουν για τα ΔΣ τους και

το αποτέλεσμα να είναι δεσμευτικό για την κεντρική ένωση.

Αυτοί μένουν στον τόπο τους, αυτοί αποφασίζουν.

3. Τα παραρτήματα, με όλα τα μέλη των ΔΣ τους, να μετέ-

χουν αυτεπάγγελτα στον απολογισμό της εκάστοτε απερχό-

μενης κεντρικής ένωσης.

4. Η ΗτΑ πρέπει να ανανεωθεί και, προπάντων, να μην

αποτελεί μέσον προσωπικής προβολής και διχασμού των

συναδέλφων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να

προχωρήσουμε σε αλλαγή σελίδας όσον αφορά την ΕΑΑΑ. Η

ΕΑΑΑ είμαστε όλοι εμείς κεντρική και παραρτήματα. Σύνθημά

μας πρέπει να είναι αυτό που δεν υπάρχει σήμερα: ΕΝΟΤΗΤΑ

- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με αυτές τις σκέψεις σας ζητώ να με τιμήσετε με την

ψήφο σας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Δημοσίεύουμε το βιογραφικό του

Σαρδέλη Μιχαήλ 

Ασμχο (ΤΜΑ) ε.α.

υποψήφιο για μέλος Δ.Σ. της ΕΑΑΑ
διότι μέχρι την ώρα έκδοσης του 

προηγούμενου φύλλου 

δεν μας το είχε αποστείλει
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Εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ το Σχέδιο

Δράσης για την αντιμετώπιση των προσφυγικών

ροών, το οποίο διαπραγματεύτηκε η Κομισιόν με τις

τουρκικές αρχές. Μετά το τέλος της Συνόδου ο πρόεδρος

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε

«συγκρατημένα αισιόδοξος», συγχαίροντας την Επιτροπή

για τη συμφωνία με την Τουρκία.

Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 

με την Τουρκία για το προσφυγικό

Με κίνητρο την είσοδο τούρκων υπηκόοων χωρίς βίζα

στην ΕΕ, οικονομική στήριξη και «ξεπάγωμα» της προεν-

ταξιακής διαδικασίας, οι «28» επιδιώκουν συνεργασία με

την Τουρκία για περιορισμό των προσφυγικών ροών με

ενισχυμένη φύλαξη συνόρων και αποτελεσματικές δια-

δικασίες επαναπροώθησης. Τι προβλέπει η απόφαση

της Συνόδου για τη συνοριακή φύλαξη στις θαλάσσιες

περιοχές.

To σχέδιο προϋποθέτει κινήσεις της Άγκυρας: Η Τουρκία

πρώτα θα πρέπει να προχωρήσει σε δράση, πριν η ΕΕ

παραχωρήσει «ανταλλάγματα». Το σημείο αυτό σημεί-

ωνεται στις αποφάσεις της Συνόδου που ενέκρινε το

Σχέδιο Δράσης την Πέμπτη και υπογράμμισαν ακόμη σα-

φέστερα οι ηγέτες στις δηλώσεις τους μετά τη Σύνοδο. 

Το ύψος της οικονομικής στήριξης που θα δοθεί στην

Τουρκία για τους πρόσφυγες (κυρίως από τη Συρία) που

έχει δεχθεί δεν έχει καθοριστεί, όμως στόχος είναι να

κυμαίνεται στην περιοχή των 3 δισ. ευρώ. Το ύψος και η

αποστολή της θα εξαρτηθεί, και αυτό, από τις κινήσεις

της τουρκικής πλευράς.

Τα άλλα δύο ανταλλάγματα που υπόσχεται η ΕΕ στην

Άγκυρα είναι «η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του

οδικού χάρτη για απελευθέρωση της βίζα» και να δοθεί

«νέα ενέργεια στη διαδικασία ένταξης με στόχο την επί-

τευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις». 

Το πρώτο, η βίζα, συνδέεται ρητά στο κείμενο συμπε-

ρασμάτων με το άμεσο μέτρο της εφαρμογής των συμ-

φωνιών για επαναπροωθήσεις μεταναστών που περνούν

στην ευρωπαϊκή επικράτεια από την Τουρκία. «Η πρόοδος

θα αξιολογηθεί την άνοιξη του 2016» σημειώνει η

Σύνοδος. 

Το δεύτερο, η αναζωογόνηση της ενταξιακής διαδικα-

σίας, υπογραμμίζεται ότι θα γίνει «σε συμφωνία με το

πλαίσιο διαπραγματεύσεων και τα σχετικά συμπεράσματα

του Συμβουλίου». 

Το τελευταίο σημείο είναι έμμεση αλλά σαφής αναφορά

στο Κυπριακό. Πριν τη Σύνοδο, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

(όπως, μεταξύ άλλων, το Βερολίνο) επανέλαβαν πως οι

ενταξιακές συνομιλίες πρέπει να θεωρούνται «ανοικτού

αποτελέσματος», δηλαδή δεν είναι μονόδρομος για έν-

ταξη.

Η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων

Όσον αφορά την ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών

συνόρων της ΕΕ, η Σύνοδος αναφέρει -γενικά για τα

εξωτερικά σύνορα, δηλαδή και για το ζήτημα της

κεντρικής Μεσογείου- πως οι «28» θα εργαστούν με

στόχο την «βαθμιαία εγκαθίδρυση ενοποιημένου συ-

στήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων». Έμφαση

δίνεται στην «καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων»

διακινητών.

Κεντρικός πυλώνας θα είναι η Frontex. Τα μέλη της ΕΕ

«θα αξιοποίησουν πλήρως την υπάρχουσα εντολή που

έχει η Frontex, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης Ομάδας

Ταχείας Συνοριακής Επέμβασης», όπως ανφέρεται. 

Στην αναφορά του κειμένου συμπερασμάτων που

σχετίζεται με τα θαλάσσια σύνορα, τονίζεται ότι «σε

συμφωνία με την κατανομή αρμοδιοτήτων των Συνθηκών

και με πλήρη σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας των κρα-

τών-μελών, θα βελτιωθεί η εντολή της Frontex στο

πλαίσιο των συζητήσεων για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκού

Συστήματος Ακτοφυλακής». 

Σε αυτό θα περιλαμβάνονται τα ζητήματα ανάπτυξη

των Ομάδων Ταχείας Συνοριακής Επέμβασης σε περι-

πτώσεις που κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη «σε συνεργασία

με το εμπλεκόμενο κράτος-μέλος». 

Οι «28» συμφωνούν επίσης σε «κατάρτιση τεχνικών

λύσεων για την ενίσχυση των εξωτερικών ελέγχων της

ΕΕ ώστε να επιτυγχάνονται τόσο οι στόχοι για τη μετα-

νάστευση όσο και για την ασφάλεια, χωρίς να εμποδίζονται

οι μετακινήσεις» και σημειώνουν ότι περιμένουν από

την Κομισιόν την παρουσίαση πακέτου μέτρων για τη

διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Οι επαναπροωθήσεις

Στο ζήτημα των επαναπροωθήσεων, επαναλαμβάνεται

ότι κεντρικός άξονας είναι η εγκαθίδρυση και λειτουργία

«hot spot» σε περιοχές πρώτης γραμμής. Έργο τους θα

είναι «η ταυτοποίησηση, καταγραφή, λήψη δακτυλικών

αποτυπωμάτων και υποδοχή όσων αιτούνται διεθνή

προστασία και άλλων μεταναστών και ταυτόχρονα η

διασφάλιση επανεγκαταστάσεων και επιστροφών». 

Τα κράτη μέλη θα τα ενισχύσουν μέσω της αξιοποίησης

μέσων και τεχνογνωσίας Frontex και EASO. Παράλληλα

με το σχέδιο επανεγκατάστασης προσφύγων μεταξύ

των μελών της ΕΕ, οι «28» θα επιταχύνουν τη διαδικασία

για τις επαναπροωθήσεις και, πριν το τέλος του χρόνου,

θα έχει συσταθεί ειδικό σχετικό τμήμα στη Frontex για

υποστήριξη των κρατών-μελών. 

Οι αρμοδιότητες της Frontex επίσης θα ενισχυθούν

ώστε να μπορεί επιπλέον να διοργανώνει κοινές επιχει-

ρήσεις επαναπροώθησεις με δική της πρωτοβουλία.

Οικονομική «χαλάρωση» από το Βερολίνο, 

εάν η Ελλάδα δεχθεί κι άλλους πρόσφυγες

Η γερμανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να μειώσει τις οι-

κονομικές της απαιτήσεις από την Ελλάδα, στην περί-

πτωση που η Αθήνα δεχθεί να παραμείνουν στη χώρα

περισσότεροι πρόσφυγες, αναφέρει το γερμανικό οικο-

νομικό περιοδικό WirtschaftsWoche.

Σύμφωνα με πηγές από τη γερμανική κυβέρνηση, τις

οποίες επικαλείται το περιοδικό, το Βερολίνο είναι δια-

τεθειμένο να βοηθήσει οικονομικά την Ελλάδα, αν

αυξήσει τις δεσμεύσεις της στην αντιμετώπιση της προ-

σφυγικής κρίσης. 

«Η πρώτιστη προτεραιότητά μας είναι πλέον να παρα-

μείνουν στην Ελλάδα περισσότεροι πρόσφυγες», επε-

σήμαναν οι πηγές αυτές. Προκειμένου να επιτευχθεί

αυτό θα μπορούσαν άλλες απαιτήσεις, όπως η επιμονή

στους όρους του προγράμματος, να μπουν σε δεύτερη

μοίρα. 

Από την αρχή του έτους έχουν φτάσει στην Ελλάδα

περίπου 400.000 πρόσφυγες και μετανάστες, πολλοί εκ

των οποίων μέσω θαλάσσης από την Τουρκία, η πλει-

ονότητα των οποίων επιθυμεί να κατευθυνθεί σε άλλες

χώρες της ΕΕ και κυρίως στη Γερμανία. 

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο σε τι θα συνίσταται

αυτή η χαλάρωση της στάσης του Βερολίνου.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

Ενέκριναν οι «28» το Σχέδιο Δράσης 

με την Τουρκία για το προσφυγικό

ΑΡΘΡΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΔΟΞΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩΗΣΜΩΝ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΑΡΤΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Τ
εσσάρων αιώνων πόθοι και ελπίδες άπλωσαν σαν

μαγικές οπτασίες την εκθαμβωτική τους λάμψη

στά βουνά και τους κάμπους της ΗΠΕΙΡΟΥ και της

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας, καθώς Ελληνες μαχητές ύψωναν

πριν 103 χρόνια την Ελληνική σημαία στην πόλη του

Πολυούχου της ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ανήμερα της ημέρας

της γιορτής του.

Η απελευθέρωση της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ αποτέλεσε

το σημαντικότερο -μέχρι τότε- γεγονός των νικηφόρων

μας Βαλ-κανικών πολέμων αλλα και την αφετηρία για

την περαιτέρω Εθνική μας ολοκλήρωση.

Θριαμβευτευτική είσοδος του Βασιλέως ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’

και του διαδόχου ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στη ΘΕΣ/ΚΗ

(26/10/1912)

Ασύλληπτης ηθικής δύναμης υπήρξαν οι πολεμικές

αρετές των Ελλήνων μαχητών απογόνων των αρχαίων

μας προγόνων και των ηρώων του 21 οι οποίες έδωσαν

στους αγωνιστές του 1912-1913 την θεία εκείνη πνοή

της απαράμιλλης ανδρείας ώστε να θεμελιώσουν μια

νέα ΕΛΛΑΔΑ ισχυρώτερη και προπαντώς αξια των ιστο-

ρικών παραδόσεών της.

Κάυχημα ολων των απανταχού της ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

αλλα και ασάλευτο φρούριο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ θα παραμείνει

εσαεί η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΣ και όλη η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ γιατί

από εκει ξεκίνησαν τότε τα Εθνικά μας όνειρα και προς

τα εκεί θα στρέφεται πάντα η στοργή, η αγάπη και η

λατρεία ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΟΛΛΑ

Γ.ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΕΠΓΟΣ ΕΑ

“ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ – ΑΘΗΝΑΣ
Χθες παρεδώθη Θεσσαλονίκη και τουρκικός στρατός εις εμέ δια πρωτοκόλλου υπογραφειος παρ’ Αρχηγού τουρκικού στρατού και αντιπροσώπου μου ΣΤΟΠ

Σημερον κατέλαβον πολιν δια στρατού ΣΤΟΠ Τουρκικός στρατός κατέθεσεν όπλα κατά συμφωνηθέντα ΣΤΟΠ

Κωνσταντινος ΣΤΟΠ”

Θριαμβευτευτική είσοδος του Βασιλέως ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' και του

διαδόχου ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στη ΘΕΣ/ΚΗ (26/10/1912)
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Ζούμε στην εποχή του παραλόγου. Προ των εκλογών

του Ιανουαρίου 2015 οι λαοπλάνοι της προπαγάνδας

υπόσχονται τον “ουρανό με τ” άστρα”. Με τ” αποτελέ-

σματα το πλειοψηφόν κόμμα δεν τα βρίσκει εσωκομ-

ματικά. Ο Ελληνικός λαός με παρέλευση πέντε μηνών

και εντός μιας εβδομάδος οδηγείται σε Δημοψήφισμα.

Το “Όχι” μετατρέπεται σε “Ναι”. Η Ελλάς μένει

στην Ευρωζώνη. “Η ισχύς εν τη ενώσει” οφείλεται

στην υποχώρηση της Αντιπολιτεύσεως για το

καλό της Ελλάδος.

Το Κυβερνών κόμμα εσωτερικά τριχοτομείται,

το ενδιαφέρον του είναι για το κόμμα και όχι για

την Ελλάδα. Άλλωστε την λέξη “Ελλάς” δεν την

ακούγαμε στις συζητήσεις (όπως φοβούνται ν”

αναφέρουν άλλοι διακεκριμένοι, στην ρύμη του

λόγου, την λέξη Θράκη την αποφεύγουν, τόσο

υποκύπτουν στο “μορμολύκειο|” του Τουρκικού

Προξενείου Κομοτηνής!

Άπειρες φορές ακούσαμε προ μηνών τις λέξεις:

χάσαμε την αξιοπρέπεια, την εμπιστοσύνη, χάσαμε

την υπερηφάνεια μας. Τί κάνουν για να την ανα-

κτήσουμε; Από το Δημοψήφισμα κι εντεύθεν δεν

συζητούν τίποτε άλλο από τα εσωκομματικά

τους πως θα επιβιώσει ο “Σύριζα”. Ποιά είναι τα

μελλοντικά εθνικά σχέδια, ποιες οι προβλέψεις

και οι προγραμματισμοί για το μέλλον της Ελλά-

δος; Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, η

Ελλάς πρέπει να ζήσει με τους Έλληνας στην

Ελλάδα μας.

Την ευθύνη, έχουν όλοι οι μετέχοντες στην

πολιτική τέως και νυν και ο καθείς από εμάς φέρει

μέρος ευθύνης της συνειδησιακής του υπευθυνότητος

και αυτογνωσίας του για το μέλλον.

Θύματα της επικρατού-

σης καταστάσεως χωρίς

ελπίδα στο βάθος, είναι οι

λαμπροί μας νέοι που δεν

βρίσκουν δουλειά και παίρ-

νουν τον δρόμο της ξενι-

τειάς, οι περισσότεροι χω-

ρίς γυρισμό. Αποχαιρετούν

την Ελλάδα που χάνουν.

Πού είναι η Εθνική Στρατηγική της χώρας μας με την

γεωγραφική θέση και το πλούσιο περιβάλλον που επο-

φθαλμιούν οι γείτονές μας; Προβλέψιμος ο κίνδυνος.

Χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση διά στρατηγικών κα-

ταλλήλων σχεδίων. Όχι μόνον η Ελλάς να είναι “γεφυ-

ροποιός” χωρών αλλά και αξιόπιστη δι” έργων. Όχι

όπως λέγεται, ό,τι υπογράψαμε πρέπει και όλα να

πραγματοποιηθούν;

Οι Κυβερνώντες, οι Πολιτικοί, οι Ακαδημαϊκοί η Εκκλησία

και ο κάθε πολίτης, που είναι Έλληνας στην συνείδηση,

να τεθούν σ” εγρήγορση και σκέψη πως θα προσπερά-

σουμε αυτόν τον καταστροφικό όλεθρο της Πατρίδος

μας! Έχουν εθνική αποστολή και ιερά υποχρέωση να

συσκεφτούν για την Σωτηρία της Ελλάδος. Η μητέρα

Ελλάς γέννησε μόνον έναν Καποδίστρια; άλλος Καπο-

δίστριας δεν υπάρχει! Άγιος Πατέρας γράφει “ο ποιμήν

ο καλός την ψυχήν αυτού τίθεσιν υπέρ των προβά-

των”.

Βρισκόμαστε σε εποχή προβληματική. Η Οικονομική

κρίση “μεγαλείνθηται ατέρμονα” Η Ελλάς πολλές φορές

δοκιμάστηκε με δανειοδοτήσεις. Είχε όμως το θάρρος,

το σθένος και την ελπίδα και πάλι επανήρχετο διαπρέ-

πουσα παγκοσμίως. Τώρα γιατί φθάνουν σε αυτοκτονίες!

Πού είναι η έρευνα, η μελέτη και η πρόληψη!

Η Δημογραφική κρίση συνάρτηση και της ανεργίας είναι

η δολοφονική αιτία του Ελληνισμού και δίδει θέση

στην επέκταση του Ισλαμισμού (επί σειρά ετών αθρόα

είσοδος (λαθρο)μεταναστών από Ιράκ, Αφγανιστάν,

Σομαλία, Νιγηρία και γίνεται ρυθμικά κατάκτηση της

Ελλάδος) εξελίσσεται σε ωρολογιακή βόμβα. Ο Ομάλ

είχε πει “δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με την Ελ-

λάδα, τους στέλνουμε 2-3 εκατομμύρια δικούς μας και

την αποκτούμε”.

Ποιά η μέριμνα για το Δημογραφικό; ούτε συζήτηση

δεν γίνεται, τώρα ενδιαφέρονται όλοι για τους μετανά-

στας της τραγωδίας πρόσφυγες, να εγκατασταθούν σε

κοντέινερς και Έλληνες ας μένουν άστεγοι. Με τον

τρόπο προβολής

του ενδιαφέρον-

τος, προς τους

λαθρέα εισερχό-

μενους πρόσφυ-

γες και προωθού-

μενους σκοπίμως,

μας κάνουν ρατσι-

στάς.

Η αγραμματοσύνη των αγραμμάτων δυστυχώς επι-

στημόνων, ισοπεδώνουν την υπηκοότητα με την ιθα-

γένεια (λυπάμαι που λέγονται Έλληνες. Ας πάνε σε

οποιοδήποτε άλλο κράτος να μάθουν ετοιμολογία των

Ελληνικών λέξεων. Η ιθαγένεια δεν δίδεται, την έχουν

οι κατέχοντες “το όμαιμον, ομόγλωσσο ομόθρησκο

ομότροπο” Ηρόδοτος.

Η ιστορία μας στρεβλώνεται αλλά και παραγράφονται

γεγονότα “δεν ξύνουν

παλιές πληγές” (όπως

τα τουρκικά σχολικά βι-

βλία φανατίζουν τους

μαθητάς) υπενθυμίζουν

τα λάθη για να μην επα-

ναληφθούν. Ο Ευριπί-

δης γράφει “όλβιος

όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν”. Διά νόμων δεν καθο-

ρίζεται η ιστορική πορεία. Το παρελθόν σκιαγραφεί το

μέλλον της Ελλάδος. Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία

παύουν να υπάρχουν και βρίσκονται στο κοιμητήριο

της ιστορίας.

Η παιδεία είναι το στήριγμα του έθνους. Η σωστή οι-

κοδόμηση της παιδείας οδηγεί στην εθνική αυτοσυνει-

δησία και διαφυλάσσει την Ελληνική μας ταυτότητα

(Σύνταγμα αρθρ. 16 α, β παράγραφοι). Ένα Έθνος δεν

έχει μέλλον όταν δεν ανοίγει τον δρόμο στους άξιους

και ικανούς που αγαπούν την Πατρίδα, τότε πνίγεται

μέσα στην σήψη και ηθική αδιαφορία. Η άμιλλα μεταξύ

των μαθητών είναι αγώνας βελτίωσης γνώσεων, αγώνων

και καλλίτερης επίδοσης, ένα κίνητρον ζήλου. Τα

αριστεία στα σχολεία είναι διάκριση άμιλλας.

Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι του πνεύματος της

“Νέας Τάξης” που προσπαθούν παντοιοτρόπως να ξε-

χάσουμε την Εθνική μας ταυτότητα, την ιστορία μας,

την Ορθόδοξη Πίστη μας, την γλώσσα μας την οποία

και λατινοποιούν.

Ας είμεθα προσεκτικοί γιατί επικρατούν οι νόμοι της

Ζούγκλας αντί των νόμων της λογικής. Βιώνουμε κρίση

θεσμών, αξιών, ηθικής ασύδοτης ελευθερίας.

Λείπει η αγωγή, λείπει το ήθος, ο σεβασμός,

λείπουν οι αξίες (εκτός ορισμένων σχολείων και

δασκάλων που μας κάνουν υπερήφανους). Όχι

μόνον διπλώματα και πτυχία αλλά και εθνική

ηθική αρωγή. Το μέλλον της Ελλάδος στηρίζεται

στην σωστή παιδεία.

Τί κάνει η πλειονότης των Ελλήνων; Επανα-

παύεται μακαρίως; Θα υποκύψουμε στις σκοτεινές

δυνάμεις, που επιδιώκουν την αμάθεια και την

δουλοπρέπεια, τον ραγιαδισμό των Ελλήνων;

Τί γίνεται στην Θράκη!!!

Ποικίλες εθνικές οικονομικές, πνευματικές, κοι-

νωνικές και άλλες κρίσεις δαμάζουν την Ελλάδα

μας. Μια άλλη κρίση, εθνική, υποχθόνια, μένει

στην αφάνεια. Ποιός θα σκεφθεί τί γίνεται στην

Θράκη! “Η Θράκη είναι μακριά” όπως κάποτε

λέχθηκε για την Κύπρο!

Την Θράκη την σκέπτονται, την αγαπούν, την

επισκέπτονται σε κάθε δοθείσα ευκαιρία οι Κυ-

βερνώντες της Τουρκίας και εμψυχώνουν, προ-

παγανδίζουν και εκτουρκίζουν πιεστικά τους μου-

σουλμάνους Πομάκους και Ρομά. Η τουρκική

“ΜΙΤ” αλωνίζει την Ακριτική Θράκη.

Στην εορτή του “Ιφτάρ” παρών ο υπεύθυνος Ισλαμικού

Κέντρου της Διεύθυνσης Μορφωτικών Υποθέσεων Τουρ-

κίας και ο υπουργός Υγείας. Εόρτασαν συντρώγοντες

στα Αρριανά Ροδόπης με 5.000 συνδαιτυμόνες. Την

ημέρα του Δημοψηφίσματος ο υπουργός Περιβάλλοντος

αλώνιζε δυό ημέρες τα μουσουλμανικά χωριά Ξάνθης,

Ροδόπης. Στο 20ετές μνημόσυνο του Σαδίκ, τον θεωρούν

Ντενκτάς της Θράκης, ήρωα, ήρθαν στην Κομοτηνή

500 άτομα Κυβερνητικοί, Βουλευταί, Δήμαρχοι από

Τουρκιά.

Η Θράκη είναι επαρχία της Τουρκίας; Δεν υπάρχουν

Έλληνες πολιτικοί να προβληματισθούν με τις ανεξέ-

λεγκτες επισκέψεις; Απάντηση δυστυχώς κυβερνητικού

“είναι απόδειξη ότι οι μουσουλμάνοι στην Θράκη έχουν

πλήρη ελευθερία”. Η απάντηση αυτή αν δεν είναι επι-

πόλαιας αδιαφορίας, τότε είναι δικαιολογία εσχάτης

προδοσίας.

Διακεκριμένος Τούρκος καθηγητής γράφει, “η Τουρκιά

έχει ιστορία γαϊδάρου, δηλαδή τόση υπομονή. Το ισ-

λαμικό τόξο επεκτείνεται σιγά και σταθερά, εντελώς

αθόρυβα στα Βαλκάνια.

Η Άγκυρα τον διο-

ρισθέντα προ οκτα-

μήνου Τούρκο Πρό-

ξενο στην Κομοτηνή

Αλή Ριζά Ακιντζί τον

μεταθέτει ακόλουθο

στην Πρεσβεία της

Σόφιας και από την

Σόφια έρχεται στην Κομοτηνή ο πρώτος ακόλουθος

της Πρεσβείας ο σκληροπυρηνικός στην Νότιο Βουλγαρία.

Ο υποπρόξενος Αλπέρ Αιτάκ διορίζεται β” γραμματέας

στην Πρεσβεία Κοσσόβου.

Η Τουρκιά κάνει την δουλειά της στα Βαλκάνια. Ετοι-

μάζεται να εορτάσει τα 100 χρόνια Δημοκρατίας της το

2022 με επέκταση της Βαλκανικής.

Συνέλληνες, “τι μέλλει γενέσθαι” χωρίς σωστή δια-

κυβέρνηση! Πού πάμε; πού οδηγείται η Πατρίδα μας

από ανθρώπους που δεν την αγαπούν, αμνήμονες και

επιλήσμονες των γεγονότων! Θα εισέλθουμε σε μια

ατελείωτη χειμερία νύκτα;;;

Οι προβληματισμοί απαιτούν ενέργειες. Να διαφυλά-

ξουμε ότι μας παρέδωσαν με θυσίες οι πρόγονοί μας,

την ΕΛΛΑΔΑ ακέραια και με τους Έλληνας.

Γρηγορείτε με αυτοσυνειδησία.

Η Θράκη μετατρέπεται σε... Τουρκική επαρχία

Της

Λαδοπούλου Αιμιλίας

Επίτιμης Προέδρου Ενώσεως Κομοτηναίων

Αντ/δρου Εθν. Ένωσ. Βορείων Ελλήνων

Θρακών Μακεδόνων

ΑΡΘΡΑ

Την ώρα που βιώνουμε στην χώρα μας κρίση θεσμών, αξιών και ασύδοτης 

ελευθερίας – Η Τουρκία έχει υπομονή γαϊδάρου – Το Ισλαμικό τόξο, 

επεκτείνεται σταθερά και αθόρυβα στα Βαλκάνια

Η Τουρκιά έχει ιστορία γαϊδάρου, δηλαδή τόση

υπομονή. Το ισλαμικό τόξο επεκτείνεται σιγά και

σταθερά, εντελώς αθόρυβα στα Βαλκάνια.

“

”

Η παιδεία είναι το στήριγμα του έθνους. Η σωστή

οικοδόμηση της παιδείας οδηγεί στην εθνική αυτο-

συνειδησία και διαφυλάσσει την Ελληνική μας ταυτό-

τητα 

“

”
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ΑΡΘΡΑ

Η ελληνική Ηγεσία – πολιτική

και στρατιωτική – γνώριζε πολύ

καλά τα πραγματικά στοιχεία

ισχύος του αντιπάλου και με

βάση αυτά σχεδίαζε. Διότι, πέ-

ραν του ηθικού και του πα-

τριωτικού ενθουσιασμού, η νίκη

είναι αποτέλεσμα ορθής, λεπτομερούς, επίπονης και δα-

πανηρής σχεδιάσεως και προετοιμασίας και μιας επιδέξιας

διεξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων. Πράγματι, πίσω

από την νίκη κατά των Ιταλών υπήρχε μια άριστη προ-

ετοιμασία από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως

και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς και ο Αρχηγός του

ΓΕΣ Στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος, παρακολουθώντας

τη γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη, εκτίμησαν έγκαιρα

ότι τα σύννεφα του πολέμου πύκνωναν. Ο Μεταξάς,

έχοντας επί 4,5 χρόνια την ευθύνη του υπουργείου Στρα-

τιωτικών, μερίμνησε προσωπικώς για την πολεμική προ-

ετοιμασία. Κι όταν ήρθε η στιγμή είπε το μεγάλο ΟΧΙ.

Γράφει οΠαναγιώτης Κανελλόπουλος: «Πρέπει να είμεθα

χωρίς άλλο ευγνώμονες εις τον Ιωάννην Μεταξά διότι

είπε ολομόναχος στο σκοτάδι της νυκτός το μέγα ΟΧΙ. (...)

Ας είμεθα λοιπόν τίμιοι απέναντι της Ιστορίας. Το

μεγάλο ΟΧΙ είναι πράξις του Ιωάννου Μεταξά».

Η εξοπλιστική και οχυρωματική προσπάθεια που

ανέπτυξε η χώρα στα χρόνια που προηγήθηκαν έδωσε

τη δυνατότητα προετοιμασίας και ισχυροποίησης, στο

μέτρο του δυνατού, για την αναμενόμενη παγκόσμια

σύρραξη. Τα σχέδια επιστρατεύσεως αναθεωρήθηκαν

ώστε να προσαρμοσθούν προς την κατάσταση που

είχε διαμορφωθεί. Με προσεκτικές και μεθοδικές κι-

νήσεις, εν πολλοίς μυστικές, καλύφθηκαν τα κενά

των εμπρός σχηματισμών σε προσωπικό, προωθήθηκαν

εφόδια, ενεργοποιήθηκαν επιστρατευόμενες μονάδες. Η

28η Οκτωβρίου βρήκε όλες τις έναντι της Αλβανίας

μονάδες πλήρως  επανδρωμένες, χωρίς να έχει

κηρυχθεί επιστράτευση. Από την 28η Οκτωβρίου και

εντός 16 ημερών, ο Ελληνικός Στρατός επιστράτευσε,

εξόπλισε και κίνησε στις προβλεπόμενες θέσεις

300.000 άνδρες. Την μεγαλύτερη δύναμη που είχε

παρατάξει στην ιστορία του.

Από τις 13 Νοεμβρίου, ο Ελληνικός Στρατός, έχοντας

αποκαταστήσει πλήρως το εθνικό έδαφος και έχοντας

ολοκληρώσει την κινητοποίησή του, πέρασε στην αντεπί-

θεση, έχοντας πλέον την πρωτοβουλία. Η στρατιωτική

ηγεσία είχε αντιμετωπίσει την κατάσταση που δημιούργησε

η ιταλική εισβολή, κατά τρόπο ορθό και αποτελεσματικό.

Οπωσδήποτε, το ηθικό, το φρόνημα και ο ηρωισμός

του μαχητή αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες της

νίκης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ελληνικός Στρατός πο-

λέμησε με υψηλό φρόνημα, άφθαστη ορμή και ηρωισμό.

Πράγματι, ο Έλληνας στρατιώτης τραβούσε μπροστά.

Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Ακόμη και το καλύτερο

στράτευμα δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα βήμα χωρίς

κατάλληλες διαταγές και αν δεν έχει προηγηθεί επίπονη

και προσεκτική σχεδίαση και προπαρασκευή. Όλα αυτά τα

εξασφαλίζει μια ικανή ηγεσία. Είναι εκείνη που ανυψώνει

το ηθικό, που συντηρεί το φρόνημα, που μελετά, σχεδιάζει

και καθοδηγεί. Και φυσικά είναι εκείνη που έχει την ευθύνη

σε περίπτωση αποτυχίας.

Οι λαοί και οι στρατοί ακολουθούν τους ικανούς ηγέτες,

εκείνους που τους εξασφαλίζουν ότι θα τους βγάλουν με

ασφάλεια από δύσκολες καταστάσεις, αναδεικνύοντας

παράλληλα τις δημιουργικές δυνάμεις που κρύβουν μέσα

τους. Από την άποψη αυτή, είναι τυχερά τα έθνη που σε

κρίσιμες στιγμές της ιστορικής τους πορείας είχαν ηγέτες

άξιους και ικανούς να διαχειριστούν τις κρίσεις και τις δυ-

σκολίες και να οδηγήσουν τους λαούς τους σε ανάκαμψη

και σε επιτυχίες. Το 1940, αυτός ο υπέροχος λαός ευτύχησε

να έχει μια αντάξια Ηγεσία – πολιτική και στρατιωτική, σε

όλη την κλίμακα της ιεραρχίας.

Είναι προφανές ότι οι Ιταλοί είχαν προετοιμασθεί για μία

εύκολη αποστολή, έναν περίπατο προς την Αθήνα όπως

τους έλεγε ο Μουσολίνι. Αντί τούτου όμως βρέθηκαν

έναντι αντιπάλων με πολύ υψηλό ηθικό, μεγάλη σωματική

αντοχή, συστηματικά εκπαιδευμένων, με εθνικό φρόνημα

και θέληση προς αντίσταση. Ο Ιταλικός Στρατός, παρά την

συντριπτική υπεροχή του, στα αντικειμενικά στοιχεία

ισχύος, δεν πέτυχε να υλοποιήσει τους στόχους του, κα-

ταβληθείς από τον αντικειμενικά υποδεέστερο – από

πλευράς μετρήσιμων στοιχείων ισχύος – Ελληνικό Στρα-

τό.

Υπάρχουν κάποιες μεγάλες στιγμές, όπου αυτό που

φαντάζει προφανές, λογικό και αυτονόητο, ανατρέπεται.

Όπου η λογική της ισχύος και των συσχετισμών, αποδει-

κνύεται στείρα και λανθασμένη. Για να μπορέσουμε να

εκτιμήσουμε τη σημασία και την αξία εκείνου του ΟΧΙ, θα

πρέπει να δούμε κάτω από ποιες διεθνείς συνθήκες ειπώ-

θηκε.

Οι δυνάμεις του Άξονα είχαν σαρώσει την Ευρώπη, νι-

κούσαν παντού, έλεγχαν τα πάντα κι ετοιμάζονταν για

νέες επιθέσεις. Στη Δύση, υπήρχαν η Γαλλία και η Βρετανία.

Ηττημένη και ταπεινωμένη η πρώτη, ηττημένη και η δεύ-

τερη, που αντιστεκόταν με πείσμα, αλλά δεν είχε τίποτε

να προσφέρει στους όποιους δυνητικούς συμμάχους

της.Στην Ανατολή, η Σοβιετική Ένωση, μπορεί να φοβόταν

ότι σύντομα θα ερχόταν κι η σειρά της, μπορεί να ετοιμα-

ζόταν μυστικά να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη γερμανική

επίθεση, αλλά τότε, τυπικά ακόμα, ήταν «διπλωματικός

φίλος» της Γερμανίας, κι έστελνε «συγχαρητήρια τηλε-

γραφήματα» στο Βερολίνο, μετά από κάθε νίκη της Βέρ-

μαχτ. Από την άλλη ακτή του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες

Πολιτείες, μπορεί να συμπαραστέκονταν υλικά και ηθικά

στη σκληρά δοκιμαζόμενη Βρετανία, αλλά τυπικά παρέμεναν

ουδέτερες, και δεν διαφαινόταν πως θα ξεπερνούσαν

αυτή την ουδετερότητα. Ο Πόλεμος έμοιαζε να έχει τε-

λειώσει…

Μέσα σ’ αυτό το σκοτεινό διεθνές περιβάλλον, στην

Ελλάδα – ηγεσία και λαός, καθεστώς και αντιπολίτευση –

επέλεξαν να αντισταθούν. Να αντισταθούν πλήρως, απο-

φασιστικά, αδιαπραγμάτευτα κι ανυποχώρητα.

Πόσο «λογική» ήταν τότε εκείνη η επιλογή; Σύμφωνα με

τα ψυχρά συμβατικά μέτρα, καθόλου. Ήταν απολύτως

«παράλογη». Αν το 1940 υπήρχαν κάποιοι από τους σημε-

ρινούς τεχνοκράτες αναλυτές και ειδικούς της διαχείρισης

κρίσεων, είναι σίγουρο ότι θα εισηγούνταν την συνθηκο-

λόγηση της Ελλάδας! Θα πίεζαν να διαπραγματευθεί η

Ελλάδα, ακόμα και μείζονες εθνικές παραχωρήσεις, προ-

κειμένου να ΜΗΝ εμπλακεί σε πόλεμο, ή να ταχθεί με το

μέρος των τότε «νικητών»: δηλαδή του Άξονα.

Ποιο ήταν το στοιχείο που οδήγησε στο αποτέλεσμα

της σύγκρουσης εκείνης, ουσιαστικά στην ανατροπή των

προβλέψεων, στις οποίες οδηγούσε η ψυχρή λογική των

αριθμών; Τι μαγικό είχε αυτός ο Λαός που ξεχύθηκε σύσ-

σωμος να πολεμήσει τους υπερόπτες εισβολείς, που πή-

γαινε στην πρώτη γραμμή με το χαμόγελο στα χείλη;

Ποια δύναμη κινούσε αυτόν τον Στρατό που, μέσα σε δύο

εβδομάδες, ανέτρεψε τα δεδομένα και απέκτησε την

πρωτοβουλία των κινήσεων; Ποιοι ήταν τέλος πάντων

αυτοί που πολέμησαν και δημιούργησαν ένα πραγματικό

έπος;

Ήταν βέβαια η νεολαία του ‘40. Ήταν οι παππούδες

μας και οι πατεράδες μας.

Είναι μάλλον βέβαιο ότι, οι εικοσάρηδες της γενιάς του

‘30 και του ‘40, θα είχαν ακούσει πολλές αφηγήσεις από

τους πολεμιστές του 12-13 του 18, του 20 – από γονείς,

συγγενείς, δασκάλους – για τα κατορθώματα και τους

ηρωισμούς της γενιάς τους. Ίσως από κάποιους να είχαν

ακούσει και αμφιβολίες – όπως συμβαίνει και σήμερα –

για το κατά πόσο οι νέοι εκείνης της εποχής, ήταν ικανοί

για ηρωικές πράξεις. Και όμως, η νεολαία του ‘40 έδειξε

επάνω στα βορειοηπειρωτικά βουνά ότι, μπορούσε, επίσης,

να γράψει σελίδες δόξας και ηρωισμών. Όπως συνέβη

πάντοτε, σε κάθε περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Όπως

θα συνεχίσει να συμβαίνει και στο μέλλον, διότι, παρά τις

απαισιόδοξες εκτιμήσεις

και αφορισμούς κάποιων,

για τη σημερινή νεολαία,

δεν υπάρχει καμία αμφι-

βολία ότι, αν απαιτηθεί,

θα αποδειχθεί το ίδιο ικανή

για επικές πράξεις.

Το ΟΧΙ της Ελλάδας δεν

ειπώθηκε με βάση

ψυχρούς υπολογισμούς ισχύος.Ήταν πρόταγμα Ελευθερίας

που καθόρισε τη στάση Ηγεσίας και Λαού. Σήμερα είμαστε

όλοι υπερήφανοι για την «παράλογη» εκείνη αντίσταση

των πατεράδων και των παππούδων μας. Είναι άξιοι τιμής

και μνήμης, όπως λέει ο Περικλής στον Επιτάφιο, διότι

«την χώραν ελευθέραν δι’ αρετήν παρέδοσαν». Τιμούμε

ιδιαίτερα εκείνους που, για την Πατρίδα «μαχόμενοι

ἐτελεύτησαν, δικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτὴν».

Το ΟΧΙ του 1940, και το Έπος που ακολούθησε, δεν

ήταν δέντρο χωρίς ρίζες που ξεφύτρωσε από το τίποτε.

Είχε ρίζες βαθιές, ρίζες αιώνων. Στο αποφασιστικό «ΟΧΙ»

των Ελλήνων απέναντι στον στρατιωτικά πανίσχυρο Άξονα,

αποτυπώθηκε η ακλόνητη θέληση ενός λαού με ιδιαίτερα

βαριά ιστορική κληρονομιά, να τιμήσει την ιστορία και τις

θυσίες των προγόνων του. Μια κληρονομιά βαρύτατη και

αξιοζήλευτη, που όμως θέτει και αξιώσεις σ’ εμάς

τους συνεχιστές της. Αξιώσεις που είναι αντίστοιχης

βαρύτητας και ευθύνης, ώστε «τῶν πατέρων μὴ χείρους

φανῆναι».

Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, η σημερινή επέτειος

μας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις που μπορεί και πρέπει

να μας ευαισθητοποιήσουν και να μας προβληματί-

σουν:

Καταρχήν εις ότι αφορά στην ιστορική μνήμη, η συ-

νεχής επεξεργασία της οποίας, με προσοχή αλλά και

σεβασμό, αποτελεί προϋπόθεση, όχι μόνο εθνικής αυ-

τογνωσίας, αλλά και σοβαρής παρουσίας της χώρας

στο διεθνές σύστημα.

Ένα άλλο πεδίο αφορά το περιεχόμενο της

ελευθερίας που γιορτάζουμε και τιμούμε. Μπορούμε

να κάνουμε διάκριση μεταξύ της ωφελιμιστικής ελευ-

θερίας των στιγμών και μιας ελευθερίας που αναφέρεται

στην υπευθυνότητα των επιλογών, τη σταθερότητα

των στόχων και τη δυνατότητα αυτοπεριορισμού και

αυτοδέσμευσης όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παρα-

δόξως, αυτή η διάσταση είναι που μας λείπει σήμερα

στην Ελλάδα: μεθυσμένοι από τις ελευθερίες των στιγμών,

αγνοούμε την στρατηγική διασφάλισης της Ελευθερίας

στο διηνεκές.

Τέλος, είναι σημαντικό να δούμε την ύπαρξη – ή την

έλλειψη – κάποιων γενικών πλαισίων που είναι απαραίτητα

για την διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής.

Αναφερόμαστε κατά βάση στην ανάγκη μιας νέας Μεγάλης

Ιδέας του Ελληνισμού, η οποία βεβαίως προϋποθέτει την

ύπαρξη ουσιαστικής εθνικής ενότητας. Η εθνική ενότητα

ήταν ένα κύριο στοιχείο εκείνες τις κρίσιμες στιγμές του

’40, και ολόκληρο το έθνος, ανεξαρτήτως ιδεολογίας,

έδειξε ξεχωριστή εμπιστοσύνη στη ηγεσία του. Τα έθνη

έχουν ανάγκη από μεγάλες ιδέες. Και αυτό είναι κάτι που

αποτελεί υποχρέωση των ηγεσιών τους.

Είναι βέβαια δικαιολογημένη η υπερηφάνεια που νοι-

ώθουμε, η οποία δεν αναφέρεται μόνον στην ελληνική

ιστορία και τις αξιοζήλευτες σελίδες της στο χώρο της

σκέψης, της επιστήμης, των τεχνών, της πολιτικής, αλλά

και στη σημερινή Ελλάδα, τους θεσμούς και τις αξίες της.

Αυτή η έννοια του πατριωτισμού, που αγκαλιάζει παρελθόν

και παρόν και υπερασπίζεται τις αξίες ενός δημοκρατικού

πολιτικού πολιτισμού που εξελίσσεται, αυτή είναι η έννοια

που μας αξίζει ως Έλληνες. Μας επιβάλλει ωστόσο να

καταστήσουμε το παρόν εφάμιλλο, αντάξιο και – γιατί όχι

– καλύτερο – του παρελθόντος.

Μιλώντας για το ΟΧΙ, ως πρόταγμα ελευθερίας, θα

ήθελα, κλείνοντας, να θυμίσω ένα απόσπασμα από τον

μέγιστο των ιστορικών, τον Θουκυδίδη:

«Όσοι έχουν την ιδέα της ελευθερίας στην ψυχή τους,

όταν αυτή κινδυνεύει από την επιβουλή του εχθρού,

αναλαμβάνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η

υπεράσπισή της. Τούτο είναι γνώρισμα των ελεύθερων

ψυχών και εκδηλώνεται όταν τίθεται από την ιστορική

ανάγκη σε κίνδυνο η ελευθερία του ατόμου και του

συνόλου. Αυτό αποτελεί τη βάση των επικών πράξεων

των λαών, που πιστεύουν στην ελευθερία ως ύψιστη

ανάγκη του ατόμου και χρέος ιερό προς την πατρίδα.»

(*) Ο Ιωάννης Παρίσης είναι Υποστράτηγος ε.α., Διδάκτωρ

Πολιτικής Επιστήμης – Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου

Κρήτης, Πρόεδρος της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων

(ΑΣΑ) 

28η Οκτωβρίου 1940
Το νεότερο έπος του Ελληνισμού

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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�Μικρές Αγγελίες

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

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

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

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

ΕΑΑΑ

� ΔΙ Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι

• ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ

(Υιός συναδέλφου ε.α.)

Δικηγόρος ΜΔΕ Νομικής Αθηνών

Υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού Δικαίου,

Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Ν. 3869/2010

Καρνεάδου 34-36 Αθήνα

Τηλ.: 210-8169645, Κιν.: 6936-538253

� Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

• ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

(έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας, 

πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών,

βοηθήματα θανάτου,μερίσματα κ.λπ.)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235

Τηλ.: 210 6132022,

κιν.: 6932065296

� Π ΩΛ Ε Ι Τ Α Ι

• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

και αγουρέλαιο (ΠΟΠ) Δήμου

Πύλου Νέστορος, χωρίου Σουληνάρι

(Μεσσηνία), από τον συνάδελφο

ελαιοπαραγωγό Ασμχο Γ. Σαμέλη.

Τηλ. επικοινωνίας: 27230-51604

Κιν.: 6983-513315

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

Προδότης δεν είναι μόνον

αυτός που φανερώνει τα
μυστικά της Πατρίδας στους

εχθρούς, αλλά είναι και

εκείνος που ενώ κατέχει δη-
μόσιο αξίωμα, εν γνώση του

δεν προβαίνει στις απαραί-
τητες ενέργειες για να βελ-

τιώσει το βιοτικό επίπεδο

των ανθρώπων πάνω στους
οποίους άρχει"

Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.

Ο Δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Αριστο-

τέλης, όταν ρωτήθηκε από το νεαρό βασιλοπαίδι να

του πει ποιες είναι οι αρχές της ευδαιμονίας, του απάν-

τησε:

Πρώτον: καλόν φυείν γένεσθε (να γεννηθείς γερός)

Δεύτερον: Υγιαίνειν μεν άριστον (να έχεις καλή

υγεία)

Τρίτον: Ευεί εβάν μετά των φίλων (να διασκεδάζεις

ευχάριστα με τους φίλους σου)

Το «ευεί εβάν» με την πάροδο των ετών μεταφέρθηκε

παραφρασμένα σ’ αυτό που λέμε σήμερα όταν διασκε-

δάζουμε και τσουγκρίζουμε τα ποτήρια: εβίβα.

Εκ της ΕΑΑΑ

Τ’ αετού τη δύναμη
Κωνσταντίνα Κότση

Αετός περήφανα σηκώθηκε ψηλά για να πετάξει,

ανοίγει τις φτερούγες του, στα σύννεφα εχάθει,

τον ουρανό με δύναμη νομίζεις πως τρυπάει,

μέσα του ορμητικά να χάνεται να πάει.

Ύστερα αλλού θε να βρεθεί, να σκίζει τον αέρα,

εκεί πετά ελεύθερα δεν τον τρομάζει κεραυνού φοβέρα,

ούτε μπουρίνια, ούτε βροντές στα ουράνια εκεί πέρα,

μήτε του ήλιου πύρωμα πέταγμα στον αιθέρα.

Σηκώνω το βλέμμα μου ψηλά, αετέ μου σε ζηλεύω,

όταν σε θωρώ στον ουρανό, θέλω κι εγώ ν’ ανέβω

να’ χω φτερούγες δίπλα σου να ανοίξω να πετάξω,

τόσο ψηλά πολύ ψηλά, κάτω να μην κοιτάξω.

Κι όταν κει’ θε να βρεθώ, για τον Θεό να ψάξω,

σαν Τον ιδώ στο θρόνο του, έκθαμπη θα ψελλίσω,

μια προσευχή με δέος την πνοή μου θα βαστάξω,

δύναμη δως μου δύναμη σαν του αετού, 

Θεέ μου θα του ζητήσω.

Επειδή τελευταία ακούγονται και λέγονται  πολλές

ανακρίβειες και αναλήθειες,(Δεν ξέρουν δεν ρω-

τούν τουλάχιστον για να μην εκτίθενται;) σχετικά

με τη μη έγκριση του Ισολογισμού- Απολογισμού

της ΕΑΑΑ έτους 2013 από τον ΥΕΘΑ, και κάποιοι

αφήνουν υπόνοιες κατά την προσφιλή τακτική τους

«ρίξε λάσπη στον ανεμιστήρα» όφείλω να επισημάνω

τα παρακάτω:

α.Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 1171/1972, ο

Πρόεδρος ασκεί την εποπτεία επι των οικονομικών

οργάνων, δίδοντας γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις

επι των πάσης φύσεως γενικών ζητημάτων για τα

οποία αποφασίζει το ΔΣ, ΕΝΩ την όλη οικονομική

υπηρεσία της ΕΑΑΑ, διευθύνει ο Διευθύνων Σύμ-

βουλος ο οποίος ασκεί οικονομική αρμοδιότητα και

υπέχει ευθύνη Επόπτου Οικονομικών Υπηρεσιών.

β.Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ο Διευθύνων Σύμ-

βουλος της ΕΑΑΑ και Επόπτης, κατά την εκτέλεση

των καθηκόντων του, όπως ο ελεγκτής και οι δια-

χειριστές, υπέχει τις υπό των κειμένων νόμων προ-

βλεπόμενες ευθύνες. Επίσης  σύμφωνα με το άρθρο

5 του ιδίου νόμου μόνον ο Διευθύνων Σύμβουλος

λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση, η οποία βέβαια το

2008,2009 2010, 2011 ήταν διπλάσια της σημερινής.

(για το λόγο αυτό κάποιοι φαίνεται επεδίωκαν  δια-

καώς τη θέση αυτή). 

γ.Σύμφωνα με το ΠΔ 163/1980, ο Διευθύνων

Σύμβουλος εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων

του ΔΣ και υποβοηθά το έργο του Προέδρου. Επίσης

εκτελεί κάθε εργασία ανατιθεμένη σε αυτόν από

τον Πρόεδρο και βοηθάει αυτόν στην εν γένει

άσκηση των καθηκόντων του.

δ. Ο Ισολογισμός - Απολογισμός του 2013 καθυ-

στέρησε να υποβληθεί στο ΓΕΑ και κατ’ επέκταση

στον ΥΕΘΑ, λόγω μη έγκαιρης εισαγωγής του ως

θέμα στο ΔΣ και συνεπώς καθυστερημένης  έγκρισης

από το ΔΣ/ΕΑΑΑ και ως εκ τούτου καθυστερημένης

υποβολής στο ΓΕΑ και στον ΥΕΘΑ.

ε. Δεν έγινε από την ΕΑΑΑ (εκ παραδρομής) η  τα-

κτοποίηση, κάποιων επουσιωδών παρατηρήσεων

που διαπιστώθηκαν κατά την οικονομική επιθεώρηση

από το ΓΕΑ. Ευνόητο λοιπόν ήταν,  ο Ισολογισμός –

Απολογισμός να μην  εγκριθεί από τον  ΥΕΘΑ με μη

τακτοποιημένες  παρατηρήσεις. Αυτές  βέβαια θα

έπρεπε να είχαν τακτοποιηθεί με μέριμνα του

ασκούντος  οικονομική αρμοδιότητα και υπέχοντος

την ευθύνη Επόπτου Οικονομικών Υπηρεσιών και να

ενημερωθεί  ο Πρόεδρος και το ΔΣ.

Οι ανωτέρω  παρατηρήσεις έστω και  καθυστερη-

μένα με επέμβαση του Προέδρου της ΕΑΑΑ διορ-

θώθηκαν και ο Ισολογισμός-Απολογισμός έχει ήδη

αναρτηθεί στο διαύγεια. Έχει δοθεί εντολή στον Δι-

ευθύνοντα Σύμβουλο να δημοσιεύει στο Διαύγεια

ότι προβλέπεται. Επίσης στα πλαίσια της πλήρους

διαφάνειας έχει  ζητηθεί με έγγραφο οικονομικός

έλεγχος από τον ΥΕΘΑ από το 2000 μέχρι και σήμερα

και θα ζητηθεί εκ νέου, για να μην υπάρχουν σχόλια

και αιχμές. 

Τονίζεται ότι οι οικονομικές επιθεωρήσεις του

2013, 2014 και η έκτακτη το Μάιο του 2015 από το

ΓΕΑ βεβαιώνουν την εύρυθμη και κανονική  λειτουργία

της ΕΑΑΑ. Οι δε πληρωμές των δικηγόρων για την

υπεράσπιση του Προέδρου στις  μηνύσεις που  υπο-

βλήθηκαν εναντίον του από τους κυρίους Κασσαβέτη

και Κρανιά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

ήταν νόμιμες και σύμφωνα με τους νόμους και τις

αποφάσεις του ΔΣ/ΕΑΑΑ. Δυστυχώς όμως, τα χρήματα

αυτά θα μπορούσαν να δοθούν σε αναξιοπαθούντες

συναδέλφους που τα είχαν πραγματική ανάγκη!. 

Τέλος όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι στη διάθεση

του κάθε μέλους της ΕΑΑΑ  ανά  πάσα ώρα και στιγ-

μή.

Αντιπτέραρχος (Ι) Κων/νος Ιατρίδης

Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ

Πρόεδρος ΕΑΑΑ.  

Αποκατάσταση της αλήθειας

στα όσα ανακριβή και αναληθή λέγοναι

σχετικά με τη μη έγκριση του

ισολογισμού - απολογισμού έτους 2013 

της ΕΑΑΑ από τον ΥΕΘΑ
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παραρτηματα
Λάρισα

Η ασθένεια του άσχετου είναι οτι δε γνωρίζει την ασχετοσύνη του.

«To be ignorant of one’s ignorance is the malady of the ignorant»

Α.Β. Αlcott

Ο άσχετος δεν μπορεί να διδάξει τους άλλους.

«L’ignorante non e in grado di insegnare agli altri»

Ιταλική παροιμία

Οικοδομικός Συνεταιρισμός 

Μονίμων Αξκών Αεροπορίας ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
Ισολογισμός της χρήσης 2014

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το ΔΣ του Παραρτήματος Λαρίσης, δυστυχώς,

αρνήθηκε να συμμετάσχει στην παραπάνω τελετή μνήμης για άλλη μία φορά,

παρόλο που το ΔΣ/ΕΑΑΑ ενέκρινε την χρηματοδότηση του λεωφορείου με 1000

ευρώ ύστερα μάλιστα και από αίτηση του ΔΣ/ Παραρτήματος.

Ο λόγος όπως ισχυρίζονται: διότι η ΕΑΑΑ ως κεντρική υπηρεσία ανέλαβε την όλη

διοργάνωση  της τελετής προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη λαμπρότητα, και όχι

το Παράρτημα. Δικαιολογία βέβαια, αστήριχτη και ακατανόητη.

Πιστεύουμε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίζει συναδέλφους να συμ-

μετέχουν σε τελετές μνήμης για τους πεσόντες ήρωες της ΠΑ. Άλλωστε πρέπει

να γνωρίζουν οι κύριοι του ΔΣ Παραρτήματος Λάρισας, ότι είναι καθήκον μας και

υποχρέωσή μας, να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις για να τιμούμε τους

ήρωές μας.

Το ΔΣ του Παραρτήματος είναι εκτεθειμένο και κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχει

υποβάλει την παραίτησή του.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΑΡΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
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κοινωνικά

•Ταξχος (ΤΑΜ) Σωτήριος 

Αβδελίδης

Γεννήθηκε το 1941 στα Τρίκαλα.

Εισήλθε στην Αεροπορία το

1959 (11η σειρά ΣΜΑ) και απο-

στρατεύθηκε το 1989.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας

ενός γιου και μιας θυγατέρας. Η

κηδεία του έγινε στις 27-9-2015

στον Ιερό Ναό Αγίου Αχίλειου

Λάρισας και η ταφή στο νέο νε-

κροταφείο της πόλεως.

•Επγός (ΤΥΜ) Μιχαήλ 

Αναγνώστου

Γεννήθηκε το 1935 στα Κριεζά

Ευβοίας. Εισήλθε στην Αεροπο-

ρία το 1954 (6η σειρά ΣΤΥΑ) και

αποστρατεύθηκε το 1981.

Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία

του έγινε στις 7-10-2015 στη γε-

νέτειρά του.

•Ταξχος (Ι) Παναγιώτης 

Ανδρεσάκης

Γεννήθηκε το 1934 στα Δαιμόνια

Λακωνίας. Εισήλθε στην Αερο-

πορία το 1954 (28η σειρά Ικά-

ρων) και αποστρατεύθηκε το

1980. Ήταν παντρεμένος και πα-

τέρας μιας θυγατέρας. Η κηδεία

του έγινε στις 23-10-2015 στο

νεκροταφείο Κηφησιάς.

•Σμχος (ΙΕΥ) Ζαχαρίας 

Αρβανίτης

Γεννήθηκε το 1918 στη Βάβδο

Χαλκιδικής. Εισήλθε στην Αερο-

πορία το 1939 (μετάταξη απο ΣΞ)

και αποστρατεύθηκε το 1971.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας

μιας θυγατέρας. Η κηδεία του

έγινε στις 15-10-2015 στο νε-

κροταφείο Παπάγου.

•Ασμχος (ΤΜΜ) Θεόδωρος

Βούρβαχης

Γεννήθηκε το 1942 στις Καλύβες

Χανίων. Εισήλθε στην Αεροπο-

ρία το 1960 (12η σειρά ΣΤΥΑ) και

αποστρατεύθηκε το 1990. Διε-

τέλεσε Πρόεδρος του Παραρτή-

ματος της ΕΑΑΑ στα Χανιά (2007-

2009). Ήταν παντρεμένος και

πατέρας ενός γιου και μιας θυγα-

τέρας. Η κηδεία του έγινε στις 6-

10-2015 στα Χανιά και η ταφή

στη γενετειρά του.

•Ταξχος (ΤΑΤ) Αγησίλαος 

Βύνιας

Γεννήθηκε το 1932 στη Θεσσα-

λονίκη. Εισήλθε στην Αεροπορία

το 1951 (3η σειρά ΣΜΑ) και απο-

στρατεύτηκε το 1977.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας

ενός γιου και μιας θυγατέρας. Η

κηδεία του έγινε στις 22-4-2015

στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

•Επγός (ΤΥΗ) Ιωάννης 

Γεωργουσόπουλος

Γεννήθηκε το 1932 στην Ατα-

λάντη. Εισήλθε στην Αεροπορία

το 1952 (4η σειρά ΣΤΥΑ) και απο-

στρατεύθηκε το 1980.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας

δύο θυγατέρων. Απεβίωσε στις

19 Σεπτεμβρίου 2015 στην ΑΘή-

να.

•Σμχος (ΤΥΟ) Ιωάννης 

Γονιδάκης

Γεννήθηκε το 1924 στην Τριοπί-

δα Κύθνου. Εισήλθε στην Αερο-

πορία το 1940 (Μονιμοποίηση)

και αποστρατεύθηκε το 1976.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας

μιας θυγατέρας. Η κηδεία του

έγινε στις 16-10-2015 στο νε-

κροταφείο Νέας Σμύρνης.

•Επγος (ΤΥΑ) Λάμπρος 

Ζιώγας

Γεννήθηκε το 1952 στα Τρικκόκια

Γρεβενών. Εισήλθε στην Αερο-

πορία το 1970 (22α σειρά ΣΤΥΑ)

και αποστρατεύθηκε το 1997.

Ηταν παντρεμένος και πατέρας

δύο αγοριών. Η κηδεία του έγινε

στις 24/10/2015 στον Ιερό Ναό

Αγίου Αθανασίου και η ταφή στο

νέο νεκροταφείο Λάρισας

•Σμχος (Δ) Γεώργιος 

Κατοπώδης

Γεννήθηκε το 1976 στη Λευκά-

δα. Εισήλθε στην Αεροπορία το

1986 (62η σειρά ΣΙ) και αποστρα-

τεύθηκε το 2013. Ήταν παντρε-

μένος. Η κηδεία του έγινε στις 3-

10-2015 στο νεκροταφείο Ν.

Ηρακλείου Αττικής.

•Επγος (ΤΥΗ) Νικόλαος 

Μαρκάκης

Γεννήθηκε το 1938 στο Τυμπάκι

Ηρακλείου Κρήτης. Εισήλθε σην

Αεροπορία το 1957 (9η σειρά

ΣΤΥΑ) και αποστρατεύθηκε το

1986. Ήταν παντρεμένος και πα-

τέρας δύο θυγατέρων. Η κηδεία

του έγινε στις 24-10-2015 στο

νεκροταφείο Χολαργού.

•Επγός (ΥΥΔ) Δημήτρης

Σιδηρόπουλος

Γεννήθηκε το 1930 στη Δαφνώ-

να Ξάνθης. Εισήλθε στην Αερο-

πορία το 1953 (νομιμοποίηση)

και αποστρατεύθηκε το 1990.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας

δύο γιων και μιας θυγατέρας. Η

κηδεία του έγινε στις 21-9-2015

στο τρίτο νεκροταφείο Αθήνας.

•Σγός (Ι) Αντώνιος

Χωριανόπουλος

Γεννήθηκε το 1980 στην Ερμού-

πολη Σύρου. Εισήλθε στην Αερο-

πορία το 1999 (75η σειρά ΣΙ) και

αποστρατεύθηκε το 2011. Η κη-

δεία του έγινε στις 15-10-2015

στη γενέτειρά του.

Αγαπητέ μου θείε Χρήστο

Με απέραντη θλίψη και με με-

γάλο πόνο συγκεντρωθήκαμε

συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές

σου από τη Σχολή και άλλοι συνά-

δελφοι να σου αποτίσουμε τις τε-

λευταίες τιμές, να σου εκφρά-

σουμε τον τελευταίο χαιρετισμό.

Έφυγες από κοντά μας ανα-

πάντεχα, αντιμετωπίζοντας τη

δύσκολη κατάσταση σου με αξιο-

πρέπεια και θάρρος. Δεν πτοήθη-

κες και δεν φοβήθηκες καθόλου

από το ενδεχόμενο να ηττηθείς

σε αυτή τη μάχη.

Ξεκίνησες μικρό παιδί από ένα

μικρό χωριό, το Γηρομέρι Φιλια-

τών Ηπείρου, αγωνίστηκες να

κρατήσεις τα μιρότερα αδέλφια

σου υπό την επίβλεψη και την

προστασία σου μετά τον θάνατο

των γονέων σου: Δεν ξέχασες

ποτέ τους αγαπημένους σου γο-

νείς και συχνά μιλούσες με αγά-

πη, συγκίνηση και υπερηφάνεια

γι’ αυτούς.

Ήσουν ο συνδετικός κρίκος της

οικογένειας των Μεγγουλαίων,

πάντα ήσουν παρών σε όλες τις

εκδηλώσεις και δεν ελειψες ποτέ

από το πλευρό κανενός, σε χαρές

και σε λύπες. Έφθανες πρώτος

παντού, όλοι σε αγαπούσμε και

σε καμαρώναμε. Ήμασταν υπε-

ρήφανοι γιατί ήσουν ο λεβέντης

της οικογένειας.

Συμβούλευες και καθοδηγού-

σες τους προβληματισμούς μας

και τα λόγια σου είχαν απήχηση

σε όλους μας. Παράλληλα υπήρ-

ξες φιλικός και ενωτικός με

όλους τους συγχωριανούς μας.

Αγαπούσες όλους τους Ηπειρώ-

τες και δεν παρέλειπες να δεί-

χνεις την αγάπη σου κάθε τους

εκδήλωση.

Πολλές φορές έτυχε να ακού-

σω από συναδέλφους ότι ήσουν

δίκαιος, αγαπητός, άξιος, εργατι-

κός, ανιδιοτελής, μεθοδικός και

ότι είχες βαθειά χαραγμένες στην

ψυχή σου τις αξίες της φιλοπα-

τρίας και του καθήκοντος. Ήσουν

ένας άριστος αεροπόρος που

γοητευόσουν από το αεροπλάνο

και σε συνέπαιρνε ο κίνδυνος.

Έχαιρες μεγάλου σεβασμού και

εκτιμήσεως από όλους όσοι είχαν

την τύχη να σε γνωρίσουν.

Τίμησες και κόσμησες την Πο-

λεμική Αεροπορία από όλες τις

θέσεις που η Υπηρεσία σου εμπι-

στεύτηκε και έγραψες ιστορία ως

Αξιωματικός και ως άνθρωπος. Η

Πολεμική Αεροπορία και η Πατρί-

δα σε ευγνωμονούν. Σου αξίζει Τι-

μή και Δόξα.

Από μικρός, ήσουν το ίνδαλμά

μου. Σε θαύμαζα και απορούσα

πως μπορούσες να είσαι τόσο

κοντά μας, ακόμα και τη στιγμή

που ήσουν τόσο μακριά, όταν πε-

τούσες με το αεροπλάνο σου και

μου έλεγες ότι μας έβλεπες από

ψηλά.

Όταν σου εμπιστεύτηκα ότι

ήθελα να πραγματοποιήσω το

όνειρο μου να σου μοιάσω και να

γίνω και εγώ ότι έβλεπα και θαύ-

μαζα σε εσένα με συμβούλεψες

με θέρμη. Μου μίλησες για όλες

τις δυσκολίες αλλά και τις όμορ-

φες στιγμές και πιάνοντας με από

το χέρι, με έβαλες στην οικογέ-

νεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σαν άλλος Δαίδαλος έφτιαξες τα

φτερά μου και μου έμαθες πως

να κάνω κτήμα μου όλα όσα εκτι-

μούσα σε εσένα.

Πριν τον αποχαιρετισμό μας

θείε, θέλω να σου εκφράσω ένα

μεγάλο Ευχαριστώ για όσα μου

πρόσφερες κατά τη διάρκεια της

στιαδιοδρομίας μου. Ήσουν κον-

τά μου από τα μαθητικά μου χρό-

νια όταν μου εμφύσησεςτην ιδέα

και την αγάπη προς την Πολεμική

Αεροπορία και με την καθοδήγη-

ση, τις συμβουλές που μου έδι-

νες μέχρι και την αποστρατεία

μου.

Έδινες μια ωραία ευχή σε

όλους μας, μας έλεγες “Να ζήσε-

τε σαν τα ψηλά βουνά”. Πιστεύω

πως δεν θα την ξεχάσει κανένας.

Θα ηχεί στ’ αυτιά μας η φωνή του

Χρήστου πάντα.

Ήσουν ευλογημένος άνθρω-

πος και αυτό το λέω γιατί είχες

πάντα δίπλα σου μία άριστη, τα-

πεινή και αφοσιωμένη σύζυγο, το

Μαρικάκι σου που ήταν υπερήφα-

νη για σένα, το Χρήστο της.

Αποκτήσατε δύο υπέροχα και

ζηλευτά παιδιά, την Αλεξάνδρα

μας Αρχιτέκτονα και τον Αντώνη

μας Δικηγόρο. Τα μεγαλώσατε με

αγάπη, στοργή, αφοσίωση. Ήσα-

σταν δίπλα τους, τους μάθατε τις

αρχές και τις αξίες της ζωής.

Αξιώθηκες να γίνεις παππούς

και να γευθείς αυτή τη χαρά της

ζωής. Η Αλεξάνδρα σου, σου χά-

ρισε αυτό το θείο δώρο που σε

γέμισε χαρά, δύο υπέροχα εγγο-

νάκια.

Θείε, αναπαύσου στο Πάνθεον

των Ηρώων, εκεί που σε έχουν

τοποθετήσει στη συνείδησή τους

όλοι όσοι σε γνώρισαν και συνερ-

γάστηκαν μαζί σου.

Δεν θα ξεχαστείς από κανέναν,

πάντα θα ζεις αναμεσά μας, άλ-

λωστε ομολογείται πως οι νεκροί

πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε.

Καλό σου ταξίδι θείε Χρήστο, ας

είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε

σκεπάσει.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

Υπτχος (Ι) ε.α. 

Γεώργιος Β. Μέγγουλης

Δεν είναι πια μαζί μας Επικήδειοι λόγοι

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας

και στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγοριά.

Ύστατο Χαίρε στον θειο μου 

Πτέραρχο (Ι) ε.α. Χρήστο Μέγγουλη

Ξημέρωμα στο Αιγαίο, τα φωτοφόρα βέλη

εκτοξεύονται από το δίσκο του ήλιου, προμη-

νυτές της μέρας, τα ατσάλινα γεράκια καρτε-

ρούν τους πιλότους του ονείρου και της πραγμά-

τωσης να πετάξουν με δύναμη, ν’ ανταμώσουν

του δόλου την εχθρική παραπλάνηση, καταπέλ-

τες να γίνουν στην πανούργα απειλή.

Σ’ ετοιμότητα δύο πιλότοι για SCRAMBLE, κά-

σκες, φόρμα αντιτζί και καρδιές λιονταριού, γρύ-

πες υπερασπιστές του φωτός και της γνώσης. 

Κι η σειρήνα ηχεί.

Στα COCK PIT No 1 και 2 στο λεπτό, πειθαρχεία,

σεβασμός και τα F16 στον αέρα πυρωμένοι αετοί

σ’ επιθετικό σχηματισμό αναχαίτισης, με το επί-

γειο Ραντάρ σ’ επαφή συνεχείας:

-δύο στόχοι

-Ο.Κ. στα ραντάρ,

-σ’ έχω δίπλα μου αδελφέ, αναλύω απειλή,

παίρνω εγώ τον δεξί και εσύ τον αριστερό.

Κι η απάντηση: Ο.Κ. ο αριστερός ειν’ δικός μου,

κι η αδρεναλίνη κυλά μες στις φλέβες μ’ ορμή.

Οπτική επαφή και ο 2 αναφέρει:

-ΤΑΛΛΥ 2 στην ώρα 11η χαμηλότερα, λαμβάνει

ο 1, αναφέρει: 

-ΤΑΛΛΥ-ΤΑΛΛΥ πάμε 30 αριστερά,

ο CONTROLLE τους μιλάει δυνατά, διατάσσει:

-συνεχίστε απλή αναγνώριση και να μην εμ-

πλακείτε.

Μα είναι εύκολο αυτό να γενεί, σαν η ανδρεία

κυλάει στο αίμα του Έλληνα πάντα;

Είναι οι “στόχοι” εδώ, προκαλούν ανοιχτά, δύο

F16 σε τακτικό, διασταύρωση, αγώνας, κλειστή

εμπλοκή κι οι φωνές τους κοφτές σαν ριπές και

τα G σε στροβίλισμα σ’ όλους τους άξονες, οι

ελιγμοί συνεχείς, LOOP ή BREAK αριστερά και δε-

ξιά.

Τα κατάφεραν, είναι KILL ο εχθρός, ναι, πως θέ-

λουν να προβούν σε FOX 3, αλλά όχι, γραμμή για

προσγείωση, της ειρήνης τα σκήπτρα τα κρα-

τούν γενναίοι κι η ζωή τους, ρομφαία υπεράσπι-

σης, είναι εδώ σ’ ετοιμότητα.

Τα παιδιά μας, τ’ αδέλφια μας, οι πιλότοι μας

γνήσιοι Έλληνες με αρετή, με θυσία, με θάρρος

στεφανώνουν του Αιγαίου την αιωνιότητα!

Μαριάννα Μώρου Μπανιά

ποιήτρια-δοκιμιογράφος-ερευνήτρια

τακτικό μέλος της Αεροπορικής 

Ακαδημίας Ελλάδος

Αναχαίτιση - κλειστή εμπλοκή

Έκφραση ευχαριστίας στο 251 ΓΝΑ

Θέλω να ευχαριστήσω το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του

251 ΓΝΑ και ιδιαίτερα της Β’ παθολογικής, της Β’ χειρουργικής κλινι-

κής καθώς και του Τμήματος επειγόντων περιστατικών, για τις υπη-

ρεσίες που μου προσέφεραν κατά την εισαγωγή και νοσηλεία μου,

από 1-8-2015 έως 18-9-2015. Όλοι, υπερβάλλοντες ευατούς και τι-

μώντες το ιερό λειτούργημά τους, με την αμεσότητα και την καταλ-

ληλότητα της θεραπευτικής αγωγής, μου προσέφεραν τη χαρά της

επιστροφής στο σπίτι μου.

Τους ευχαριστώ

Μπίνιου Διονυσία

Χ. Ασμχου
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ΑΡΘΡΑ

Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν στοιχεία που δρουν και

στοι χεία που απλώς υπάρχουν. Άτομα που εργάζονται

και άτομα που απλώς «(η)λιάζονται». Ζουν, απολαμβά-

νοντας την λιακάδα, από το μόχθο και τον ίδρωτα των

άλλων. Εμείς οι Νεοέλληνες ειδι κά και προνομιακά

ζούμε από τους τόκους των προγόνων μας. Όταν θέ-

λουμε να καυχηθούμε, να προβληθούμε και να επιδειχ -

θούμε πάντα στα προγονικά κλέη ανατρέχουμε. Ίσως

γι’ αυτό ο Κων. Καβάφης στο δυσεξιχνίαστο ποίημα

«Ὑπέρ τῆς Ἀχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» γρά-

φει:

«Ὅταν θα θέλουν οἱ Ἕλληνες νά καυχηθοῦν,“Τέτοιους

βγάζει τό ἔθνος” θα λένε  γιά σᾶς...».

Ό,τι όμως συνιστά έπαινο για τους προγόνους, συνιστά

όνει δος για τους απογόνους, όταν σταματούν την

πορεία της ιστο ρικής λαμπαδηδρομίας και την αράζουν

σαν τον λαγό που νική θηκε σε αγώνα ταχύτητας από

τη βραδυκίνητη αλλά  ακούραστη χελώνα. Οι δάφνες

του παρελθόντος μαραίνονται, αν στις πα λαιές δεν

προστίθενται νέες.

Εξ άλλου στον παγκόσμιο στίβο του σήμερα δεν

προσερ χόμαστε με τους προγόνους μας, προσερχόμαστε

με τον εαυτό μας, με τα έργα τα δικά μας. Τα έργα των

προγόνων μας δεν είναι δική μας περιουσιακή κληρονομιά

είναι παγκόσμια. Οι πρόγο νοί μας δεν δημιούργησαν

όσα δημιούργησαν στον τομέα του πνεύματος και των

«στοχαστικών εφαρμογών» για να το αφή σουν τσιφλίκι

σε μάς· το άφησαν για τον κόσμο. Εμείς, ματαιόσχολοι

και ματαιόσπουδοι πάντα, νομίζουμε ότι οι πρόγονοι

και τα έργα τους μας ανήκουν. Πλάνη! Ανήκουν σ’ εκεί-

νους που τους/τα μελετάνε και όχι σ’ εκείνους που

τους/τα παρατάνε. Η προγονική εύκλεια θα είχε κάποια

σημασία, αν σ’ αυτή δεν αντιτάσσαμε τη δική μας μιζέ-

ρια.

Μου έχουν παραπονεθεί συχνά αναγνώστες και ακρο-

ατές ότι γράφω και ομιλώ απαισιόδοξα. Αυτή, όμως, η

απαισιόδοξη διάθε ση που μου  προσάπτουν δεν απορρέει

από  κάποια φιλοσοφική θε ώρηση της ζωής (ουδέποτε

υπήρξα θαυμαστής του Σοπενάουερ), ούτε από  κάποιον

πεισιθάνατο ρομαντισμό αλλά  από  ένα θανατηφόρο

ρεαλισμό. Προ μηνών, λόγω και της βροχής, για να

φθάσω από  την Αμαλιάδα στην Αθήνα, συνάντησα με-

γαλύτερες δυσκο λίες από  όσες συνάντησε ο Μάρκο

Πόλο για να φθάσει στις Ινδίες. Πότε, επί τέλους, θα

τελειώσει αυτός ο δρόμος του θανά του; Μήπως μελ-

λοντικά στα ασφαλή μέσα μεταφοράς πρέπει να προ-

σθέσουμε -και για λόγους τουριστικούς- τις καμήλες;

Αυτό που κάποιοι μου καταλογίζουν σαν απαισιοδοξία

απορ ρέει περισσότερο από  τη συμπεριφορά της κρα-

τούσας γενεάς έναντι της νέας. Συνεχώς οι νέοι ακούνε

συμβουλές «για το καλό τους». Το καλό, όμως, το σκέ-

φτονται και το λένε οι μεγάλοι, αφού προηγουμένως

έχουν κάνει το κακό. ‘Έκαναν τη χώρα μας «ρημά δι». Η

πολιτική που κανονικά πρέπει να εμπνέει, απογοητεύει.

Γιατί μοιάζει με μία θεατρική παράσταση, στην οποία

παίζουν οι πολιτικοί σατιρίζοντας τους πολίτες. Είναι

ενδεικτικό ότι οι πολιτικοί έχουν εκτοπίσει και τους κω-

μικούς ηθοποιούς. Αλλ’, όπως έχω ξαναγράψει στην

«Εστία», όταν οι πολιτικοί της Ελλάδος είναι για γέλια,

τότε το μέλλον της Ελλάδος είναι για κλάματα!

Στα χρόνια του διδακτικού μου ενθουσιασμού έλεγα

συχνά ότι η νεολαία είναι το άστρο της Βηθλεέμ που

μπορεί να οδη γήσει την κοινωνία μας, όπως τους

Μάγους στον γεννηθέντα Χριστό, στη γέννηση ενός

καινούργιου καλύτερου κόσμου. Αλλά τα μόνα αστέρια

που βλέπουν σήμερα οι νέοι είναι τ’ αστέρια του κινη-

ματογράφου και τα φώτα των «ντισκοτέκ». Τ’ αστέρια

της τηλοψίας και τις πυγολαμπίδες του διαδικτύου.

Η παιδεία μας είναι παιδεία κατ’ ευφημισμόν. Το σχο-

λείο υπόσχε ται στα παιδιά μέλλον, χωρίς να τους

γνωρίζει το παρόν. Οι νέοι «πεθαίνουν» για το αυτοκίνητο

ή πεθαίνουν από  αυτοκίνητο, χωρίς να ξέρουν το αυ-

τοκίνητο. Δεν έχουν μάθει να το «διαβά ζουν» και γι’

αυτό αγνοούν τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του.

Το ίδιο, δυστυχώς, γίνεται με τα νέα ηλεκτρονικά συστή -

ματα. Τα παιδιά από  πολύ μικρά -κακώς- μαθαίνουν να

τα χρη σιμοποιούν αλλά  δεν μαθαίνουν τι να απορρο-

φούν. Αυτό που περισσότερο ροφούν είναι μολυσμέ-

νο.

Πολλοί -κάτω από  το βάρος της οικονομικής κρίσης-

μιλούν για παρακμή. Θα προτιμούσα τους όρους απακμή

και απνευστία. Λείπει η πνοή δημιουργίας που χαρίζει

ψυχική ευρωστία. Το παιδάκι πηγαίνει στο σχολείο αλλά

δεν ξέρει για ποιο σκοπό πηγαίνει και για ποιο σκοπό

μαθαίνει αυτά τα αβληχρά, δηλαδή ασθενή και πενιχρά

πράγματα που μαθαίνει. Δεν του προσφέρεται ένα

όραμα, ένα ιδανικό. Πολεμήθηκε μανιωδώς το «φεγγαράκι

μου λαμπρό» που οδηγούσε τα παιδιά στο σχο λειό για

να μαθαίνουν γράμματα, «γράμματα, σπουδάσματα,

του Θεού τα πράγματα». Τώρα μπορεί να μαθαίνει του

διαβόλου πράγματα, όπως η κατασκευή βομβών-Μο-

λότωφ!

Σε γενικές γραμμές -γιατί υπάρχουν και οι τιμητικές

εξαιρέ σεις- δεν καλλιεργεί την έφεση να φτιάξουμε

κάτι, τέλος πάν των, στον τόπο αυτό. Έτσι τα παιδιά νο-

μίζουν πως ήλθε το τέλος των πάντων. Τα πιο ευαίσθητα

απογοητεύονται. Τα πρώτα όνειρά τους από  την καρδιά

τους χύνονται στον ποταμό της λήθης. Σε κά ποιους

δυναμικούς νέους τα όνειρα «ζητούν να πάρουνε εκδίκη -

ση». Και τότε οι νέοι δίνουν τον όρκο της «ώριμης -ίσως

και ανώ ριμης- οργής». Και σηκώνουν, χωρίς συχνά να

το συνειδητο ποιούν, τη «σταυρωμένη κραυγή» της Ελ-

λάδος. Όταν βλέπουμε στους τοίχους σχολείων και

σχολών τη φράση-σύνθημα «Νιώσε την ηδονή να κα-

ταστρέφεις· η βία είναι μαγική», μας κυριεύει απελπισία.

Και η απελπισία γίνεται πνιγμός, όταν σκεπτόμαστε ότι

οι σπουδές στην Ελλάδα έχουν καταντήσει... διακοπές

διαρ κείας! Γι’ αυτό τα πιο προικισμένα παιδιά μας, αν

έχουν κάποια οικονομική άνεση, δραπετεύουν στο εξω-

τερικό.

Αν συχνά μελαγχολώ, δεν είναι γιατί κάποιοι οικονο-

μομετρικοί πίνακες κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Οι

λαοί δεν επι βιώνουν με την ευημερία· επιβιώνουν με

την ευψυχία. Αυτή στον τόπο μας έχει υποκατασταθεί

από  την αψυχία. Κι αυτό δια περνά σαν διαβρωτικό

υγρό τα παιδιά. Ένα μεγάλο σύνολο από αυτά έχει

πάψει να λειτουργεί φυσιολογικά. Τα παιδιά παύουν να

είναι ...παιδιά. Δεν παίζουν, δεν κινούνται, δεν αθλούνται.

Πολλά γίνονται ένας δυσκίνητος όγκος που εκπέμπει

«βαρεμά ρα». Το χάραγμα-έμβλημα που κυριαρχεί εδώ

και δεκαετίες στα μαθητικά θρανία είναι το παθητικό

ρήμα «βαριέμαι».

Όντως, το παιδί βαριέται από  παντού. Και παραδέρνει

σαν «ξυλάρμενο» που το κύμα το ξεβράζει σε κάποια

έρημη ακτή. Έτσι βρίσκουν την ευκαιρία οι έμποροι του

θανάτου ν’ απλώ σουν το δίκτυ των ναρκωτικών πάνω

στη νεολαία και οι ψευδαπόστολοι της ανατροπής να

εμβολιάσουν τα παιδιά με ιδέες εντροπής. Λίγο πιο

κάτω από  τα γραφεία της «Εστίας» στον τοίχο ενός σε-

βάσμιου κτηρίου είδα στις αρχές του Μαρτίου να

κυριαρχεί μια ερυθρά επιγραφή; «Μια πόλη που καίγεται

είναι σαν λουλούδι που ανθίζει»! Αν το ήξεραν, το ίδιο

θα έλεγαν και οι Τούρκοι, όταν έκαψαν την Σμύρνη...

Δεν θα πω ότι η Ελλάς «ἀπόλωλε», δηλαδή χάθηκε,

όπως λέει ο Δημοσθένης. Ότι «λωλάθηκε», το πιστεύω.

Και σ’ αυτό εντοπίζεται το «νενόσηκε». Και η νόσος

μελλοντικά θα γίνει πιο βαρειά, όταν αυτά τα παιδιά με

την επαναστατική πιτυρίδα στο μυαλό, θα σταδιοδρο-

μήσουν πολιτικά.

«Ἀπόλωλε καί νενόσηκεν ἡ Ἑλλάς» (Δημοσθένης)
Του

Σαράντου Καργάκου 

Ιστορικού - Συγγραφέα

Ειδεχθές έγκλημα πρέπει να χαρακτηριστεί η αυτό-

βουλη είσοδος της Χώρας μας στα Μνημόνια του

ΔΝΤ, Ε.Ε. και Ευρωπαϊκής Τράπεζας το έτος 2010. Μέσα

σε μικρό χρονικό διάστημα διαλύθηκε το Κράτος. Του

έβαλαν λαιμητόμο και πέρασαν μια θηλιά δυσβάστα-

κτων χρεών σε κάθε Έλληνα πολίτη, στα παιδιά του και

στα εγγόνια του.

Τον έφεραν στην απόγνωση, τον έστειλαν στην ξενιτιά,

τον καταδίκασαν στην απελπισία, στην κατάθλιψη ακό-

μη και στην αυτοκτονία.

Η μέθοδος της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ-

ΣΤΑΤ) με επικεφαλής κάποιον ονόματι ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπολό-

γισε ότι το ελληνικό έλλειμα του 2009 μας οδήγησε στα

Μνημόνια. Όπως φαίνεται υπολογίστηκαν 77 υπερτο-

μολογημένα ελικόπτερα, άρματα, μαχητικά αεροπλά-

να, δαπάνες εξοπλισμών, προμήθεια 1500 ξιφών των

Ευελπίδων, τα λύματα υπηρεσιών πλοίων Αμφιάλης, το

έργο για τα τοξικά απόβλητα, προμήθεια φαρμάκων,

ένα γηροκομείο, 520 αλεξίπτωτα, μαρκίζες κτιρίων,

αναπνευστικές συσκευές πίεσης, αρτοποιεία, ψηφιακοί

εκτυπωτές, άχρηστα πυρομαχικά, κατασκευή ασανσέρ,

δύο Μοτέλ στο ΚΕΔΑ, τοποθετήσεις δαπέδων  σε εκθέ-

σεις κ.α.

Όλα αυτά παραπάνω επιλέχθηκαν για να ριχτούν στον

κουβά του ελλείματος του 2009 και να φθάσει το εθνικό

έλλειμα 15,6% του ΑΕΠ. Σήμερα εν έτει 2015 μετά από

πολύμηνες σκληρές διαπραγματεύσεις μπήκαμε στο Γ’

Μνημόνιο συνέχεια από τα δύο προηγούμενα κατα-

στρεπτικά Μνημόνια. 

Ήταν αναπόφευκτο γιατί οι κανόνες των δανειστών

έφεραν σε δύσκολη θέση την Πατρίδα μας με το δίλλη-

μα ή χρεοκοπία ή έξοδος από την Ευρώπη (GREXIT).

Ας θυμηθούμε τη μεγάλη χαρμόσυνη είδηση της

Πρωτοχρονιάς του έτους 2002, ότι φεύγει το εθνικό μας

νόμισμα η ΔΡΑΧΜΗ και έρχεται το νέο νόμισμα το ΕΥΡΩ!!!

Ποιος μπορεί να απαντήσει τι σήμαινε αυτό το γεγονός,

ότι η ΔΡΑΧΜΗ έφτασε στο τέλος της και η χώρα εισήλθε

στο ευρώ, στην αγκαλιά των τοκογλύφων; Μήπως οι

φαύλοι πολιτικοί, τα ΜΜΕ και κυρίως οι τηλεοράσεις εκ-

μαύλισαν το πνεύμα και την ψυχή του Νεοέλληνα; Αυτοί

ήταν η αιτία να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα και τη νοο-

τροπία των συνανθρώπων μας όπου η φοροκλοπή, η

φοροδιαφυγή, η απάτη, η κομπίνα, η μίζα, η ρεμούλα, η

αρπαχτή, η μοιχεία ήταν και είναι στοιχεία συνώνυμα

της μαγκιάς!

Για όλη αυτή την κατάσταση έχουμε και εμείς μερίδιο

ευθύνης! Πρέπει να κάνουμε αυστηρή αυτοκριτική για

να δούμε πως ζούσαμε στα χρόνια πριν τα Μνημόνια και

τι κάνουμε μέχρι τώρα! Να συνηδειτοποιήσουμε ότι το

οικοδόμημα της ζωής μας που χτίσαμε και το βλέπουμε

τώρα ετοιμόρροπο ή και ερείπιο, είναι αποτέλεσμα των

δικών μας επιλογών!!!

Πρέπει κάποτε να πονέσουμε αυτήν την αγαπημένη

γλυκιά πατρίδα! Δεν χάθηκε τίποτε ακόμη. Αυτό που μας

έτυχε θα περάσει όπως πέρασαν τόσα άλλα δεινά. Το

οφείλουμε στα παιδιά μας! Είμαστε υποχρεωμένοι να

παλέψουμε, να αγωνιστούμε πρώτοι εμείς, γιατί τα παι-

διά και τα εγγόνια μας δεν φταίνε για τη σημερινή κατάν-

τια μας. Να τους δείξουμε και να καταλάβουν  ότι, ακόμη

και σήμερα, η χειμαζόμενη Πατρίδα μας παρά τις όποιες

δυσκολίες της στέκεται όρθια.

Παρά την απογοήτευση και τις στεναχώριες μας δεν

πρέπει να αφήσουμε να μας κυριεύσει η απόγνωση και

η απελπισία. Οι καιροί ου Μενετοί. Ψηλά λοιπόν το κε-

φάλι. Υπάρχει προοπτική! Υπάρχει μέλλον! Υπάρχει ΕΛ-

ΠΙΔΑ!

Βλαχογιάννης Σεβαστός

Επσγος ε.α.

9η σειρά ΣΤΥΑ

Υπάρχει ελπίδα



Διαβάζοντας κανείς τα βιογραφικά των υποψηφίων για

τις  εκλογές στην ΕΑΑΑ, και αυτά που δημοσιεύουν κά-

ποιοι  στα διάφορα site ,αλλά και ακούγοντας αυτά  που

λένε και υπόσχονται (τάζουν) κάποιοι υποψήφιοι κατά τις

επισκέψεις των σε παραρτήματα, εν αγνοία δυστυχώς,

του ΔΣ/ΕΑΑΑ, (νέα ήθη και άλλες εποχές φαίνεται εγκαινιά-

ζουν), θα νομίζει ότι, τα προβλήματα των Αποστράτων

είναι  η κατάργηση- αντικατάσταση του Ν1171/1972, η κα-

τάργηση της ΚΥΑ που αφορά τη νέα σύνθεση του ΔΣ/ΕΑΑΑ,

η νομική κατοχύρωση των εκλογών στα Παραρτήματα, και

η επαναφορά του περισκόπιου στην εφημερίδα  Ηχώ των

Αιθέρων.

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ, ΑΥΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ; ΑΥΤΑ

ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ; ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ;

Αν υποτεθεί ότι τα παραπάνω γίνονται πραγματικότητα,

θα λυθεί  το οικονομικό πρόβλημά των Αποστράτων; θα

επιλυθούν τα προβλήματα περίθαλψης στο ΓΝΑ και ΝΙΜΙΤΣ,

στην Αθήνα και την περιφέρεια και θα τακτοποιηθούν τα

θέματα του ΜΤΑ και του παραθερισμού;

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙ-

ΡΟΤΕΡΑ  ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ; ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΝΔΟΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ;ΕΚΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ, Η ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ,

ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, Η ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ.

Θέλω να πιστεύω πως δεν υπάρχουν πλέον αφελείς συ-

νάδελφοι που να λαμβάνουν στα σοβαρά τα παραπάνω και

δεν θα παραπλανηθούν να στηρίξουν με την ψήφο τους

όσους υπόσχονται  πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν,

Και να πιστέψουν σε λόγια που θα μείνουνε λόγια. Με

άλλα λόγια δεν λένε αλήθεια. Διότι αυτή είναι η πραγματική

αλήθεια,  και θα εξηγήσω τους λόγους:

α. Για να αλλάξει ο Ν 1171/1972 θα πρέπει οπωσδήποτε

να συμφωνήσουν  και οι άλλες δύο ΕΝΩΣΕΙΣ. Γεγονός αδύ-

νατον καθότι είναι σίγουρο ΔΕΝ συμφωνούν. Πρέπει δε να

τονιστεί ότι σε σχετική προσφυγή Αξιωματικού του Ναυτικού

στο τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το 2012(

Αριθμός Απόφασης 2/2013) με τον ισχυρισμό ότι, ο Πρόεδρος

και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΝ πρέπει να έχουν βαθμό

Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου με βάσει τη νομοθεσία, αν-

τίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος,

το Δικαστήριο Αποφάσισε ότι: πέραν του ότι απαραδέκτως

προσβάλλεται για πρώτη φορά με το υπόμνημα, είναι και

απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι ο νομοθέτης είναι ελεύθερος

να οργανώνει τον τρόπο ανάδειξης των οργάνων της Διοί-

κησης των ΝΠΔΔ αποβλέποντας όπως στην προκείμενη

περίπτωση, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του

οικείου κλάδου εκπροσωπουμένων μελών του. Αυτό το

γνωρίζουν οι συνάδελφοι;

β. Η τυχόν  αλλαγή του Ν 1171/1972 με άλλες μεθόδους

(ο οποίος είναι αντισυνταγματικός επειδή μας καθιστά υπο-

χρεωτικά μέλη) είναι σχεδόν σίγουρο ότι, θα μετατρέψει

τις ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ σε ΝΠΙΔ, θα καταργηθούν τα προ-

νόμια που έχουν οι ΕΝΩΣΕΙΣ ως ΝΠΔΔ με συνεπακόλουθα

την άμεση απομάκρυνση του εν ενεργεία Στρατιωτικού

προσωπικού, τη μή διάθεση οικημάτων για παραθερισμό,

μηδενικά ή ελάχιστα  έσοδα από τις προαιρετικές εισφορές,

καθόσον η εγγραφή θα είναι προαιρετική (οι υποχρεωτικές

εισφορές  οι οποίες παρακρατούνται μέσω ΜΤΑ, θα σταμα-

τήσουν), τη μή υπαγωγή στον ΥΕΘΑ δια μέσω των ΓΕ και

την πιθανή απεμπλοκή μας από τους εν ενεργεία, με απο-

τέλεσμα τη μη οικονομική επιβίωσή μας, η οποία  θα έχει

ως συνέπεια τη διάλυση των Ενώσεων και των Παραρτη-

μάτων και επομένως και της ΕΑΑΑ, αλλά και άλλων δυσμε-

νέστερων επιπτώσεων για τους Απόστρατους(Απεμπλοκή

των συντάξεών μας από τους εν ενεργεία).

Το θέλετε αυτό αγαπητοί συνάδελφοι; Θέλετε να διαλυ-

θούν οι Ενώσεις με ότι αυτό συνεπάγεται;

γ. Εκλογές στα Παραρτήματα δεν προβλέπονται από το

νόμο και δεν υπάρχει εθιμικό δίκαιο όταν υπάρχει νόμος και

μάλιστα Δημοσίου Δικαίου. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται

από όλους, όπως τον εφαρμόζουν οι  άλλες Ενώσεις ΕΑΑΣ

και ΕΑΑΝ. Η αλλαγή του νόμου και η καθιέρωση εκλογών

στα Παραρτήματα με νόμο, θα συμβάλει τα μέγιστα στο δι-

αίρει και βασίλευε με την δημιουργία ανεξάρτητων τοπικών

ενώσεων, με συνέπεια την απαξίωση και τη διάλυση της

ΕΑΑΑ. Άλλωστε στην όποια αλλαγή του νόμου που διέπει

τις τρείς Ενώσεις πρέπει να συμφωνήσουν και οι άλλες

Ενώσεις, οι οποίες ως γνωστόν δεν συμφωνούν.

δ. Η ΚΥΑ  που αφορά τη νέα σύνθεση του ΔΣ/ΕΑΑΑ  δεν

υπεγράφει από τον ΥΕΘΑ και επομένως δεν ισχύει. Εδώ

αξίζει να αναφερθεί για  την πλήρη ενημέρωση των μελών

μας, ότι το τελικό σχέδιο ΚΥΑ που προωθήθηκε στον ΥΕΘΑ

για υπογραφή, που κάποιοι την αποκαλούν αντιδημοκρατική,

προέβλεπε:

-4 μέλη προερχόμενα εξ Αξιωματικών, εκ των οποίων 1

γιατρός και 1 οικονομολόγος.

-5 μέλη προερχόμενα εξ υπαξιωματικών.

-Πρόταση για επιστολική ψήφο και όριο τρείς τριετίες για

όλα τα μέλη. 

Πρέπει εδώ, να επισημανθεί το γεγονός ότι το 2009 με

απόφαση του τότε ΔΣ και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία

αλλά και τη σύμφωνη γνώμη του τότε Διευθύνοντος Συμ-

βούλου, έγινε εισήγηση στο ΓΕΑ για τροποποίηση της ΚΥΑ

σχετικά με τη σύνθεση του ΔΣ, η οποία προέβλεπε 5 μέλη

προερχόμενα εξ Αξιωματικών και 4 μέλη προερχόμενα εξ

Υπαξιωματικών, και τότε δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς (ήταν

φαίνεται πιο δημοκρατική!).Αλήθεια πού ήταν τότε όλοι

αυτοί που υπογράφουν σήμερα από κοινού επιστολές δια-

μαρτυρίας για τη νέα ΚΥΑ; Τότε δεν τους ένοιαζε; Ή δεν

είχαν τότε πρόβλημα; Προς τι λοιπόν αυτός ο ντόρος

σήμερα; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Είναι πλέον κατανοητό

ότι, Δεν πείθουν, δεν τους πιστεύει κανείς .

Πού ήταν πράγματι όλοι αυτοί τα τελευταία τρία χρόνια;

οι οποίοι αντί να κάνουν προτάσεις και εισηγήσεις για τον

εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της ΕΑΑΑ, αλλά και να βοη-

θήσουν στην ενωμένη προσπάθεια που καταβάλαμε όλοι

μαζί, το μόνο που τους ενδιέφερε και ενδιαφέρει, είναι να

βάλουν κατά της Ένωσης και του Προέδρου της. Εφαρμό-

ζουν, όπως αναφέρει και ο Ηρόδοτος, τις πρακτικές του

Θρασύβουλου και του Περίανδρου, «ΚΟΛΟΥΕΙΝ ΤΟΥΣ ΥΠΕ-

ΡΕΧΟΝΤΑΣ», δηλ. προσπαθούν κάποιοι, προκειμένου να

καλύψουν την ανεπάρκειά τους, τους ικανούς και άξιους να

τους μειώσουν και να τους απαξιώσουν, διασύροντας τους,

σπιλώνοντας τους ,ακόμη και συκοφαντώντας τους. Με

άλλα λόγια: Πετροβολούν τα δένδρα που έχουν καρπό.

Άλλωστε όπως είπε και ο Πλάτων: «Οι σοφοί μιλούν

επειδή έχουν να  πουν  κάτι. Οι ανόητοι επειδή πρέπει να

πουν κάτι»! 

Ανάλογη σύνθεση με την προτεινόμενη, υπάρχει και στις

άλλες δύο Ενώσεις ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ. Και αυτές λειτουργούν

αντιδημοκρατικά; Γιατί εκεί, οι προερχόμενοι από τη ΣΜΥΝ

δεν διαμαρτύρονται; Γιατί δεν βάλουν κατά της ΕΑΑΝ και

του Προέδρου της; Η απάντηση είναι απλή: Υπάρχει

σεβασμός και άλλη κουλτούρα. Αναγνωρίζουν τις προσπά-

θειες που καταβάλει ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ και το Συντονιστικό

γενικότερα. Υπάρχει άλλη παιδεία.

Επιτέλους κάποτε θα πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία

και αλλάξουμε νοοτροπία. Θα πρέπει να μάθουμε να λέμε

αλήθειες, να ενσκήψουμε στα πραγματικά προβλήματα

των Αποστράτων και της Ένωσης και να ασχοληθούμε με

αυτά και όχι προς άγραν μερικών  ψηφαλακίων να τάζουμε

πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν ή δεν γνωρίζουμε

τις συνέπειες αυτών που λέμε.  Χρειάζεται υπευθυνότητα

και σωφροσύνη.

Ο λαός λέει «μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μη λές»

Άδικο έχει;

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ!!

ΔΙΟΤΙ:

«Η ειλικρίνεια και η αλήθεια 

είναι το θεμέλιο κάθε αρετής.»
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Το Πανθεον των Ηρωων
της Πολεμικησ Αεροποριασ
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Υποσμηναγός

ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

του Κωνσταντίνου
Γεννήθηκε το 1916 στην Αθήνα.

Το Σεπτέμβριο του 1936 κατατάχθηκε στο τμή-

μα αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας. Απο-

φοίτησε τον Αύγουστο του 1939 με το βαθμό του

ανθυποσμηναγού και πτυχίο χειριστή.

Κατά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου

υπηρετούσε στο 3/2 Σμήνος Στρατιωτικής Συ-

νεργασίας.

Σκοτώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1940 κατά την

εκτέλεση αποστολής αναγνωρίσεως και βομ-

βαρδισμού στον τομέα ΤΣΔΜ Πίνδου με αερο-

πλάνο Henschel, στο οποίο επέβαινε ως παρατη-

ρητής. Κατά τη διάρκεια της αποστολής το ελληνικό αεροπλάνο δέχτη-

κε επίθεση από ιταλικά καταδιωκτικά και ο χειριστής Αρχισμηνίας Τσάν-

τας λόγω βλάβης του κινητήρα, αναγκάστηκε να το προσγειώσει στη θέ-

ση Προφήτης Ηλίας Βασιλειάδας βορειοανατολικά της Καστοριάς, ενώ

ο παρατηρητής Γιάνναρης ήταν ήδη νεκρός.

Υποσμηναγός

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ

του Ιωάννου
Γεννήθηκε το 1917 στη Θεσ-

σαλονίκη. Τον Οκτώβριο του

1935 κατατάχθηκε στο τμήμα

αξιωματικών της Σχολής Αερο-

πορίας. Αποφοίτησε τον Αύ-

γουστο του 1938 με βαθμό αν-

θυποσμηναγού και πτυχίο χει-

ριστή.

Εξαφανίστηκε στις 30 Οκτω-

βρίου 1940 επιβαίνοντας σε

αεροπλάνο Henschel του 3/1

σμήνους Στρατιωτικής Συνεργασίας κατά την εκτέ-

λεση αποστολής αναγνωρίσεως στην περιοχή Σμό-

λικα (τομέας ΤΣΔΜ Πίνδου).

Επισμηνίας

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Δημητρίου

Γεννήθηκε το 1919

στη Θεσσαλονίκη.

Το Σεπτέμβριο του

1936 κατατάχθηκε στη

Σχολή Αεροπορίας (τμή-

μα υπαξιωματικών χειρι-

στών). Αποφοίτησε το

Σεπτέμβριο του 1938 με

το βαθμό του σμηνία.

Εξαφανίστηκε στις 30

Οκτωβρίου 1940 επιβαί-

νοντας σε αεροπλάνο Henschel του 3/1 Σμή-

νους Στρατιωτικής Συνεργασίας κατά την

εκτέλεση αποστολής αναγνωρίσεως στην

περιοχή Σμόλικα (τομέας ΡΣΔΜ Πίνδου).
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Του

Κωνσταντίνου Ιατρίδη

Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.

Επιτίμου Δκτού ΔΑΥ/Προέδρου ΕΑΑΑ

Σχόλια προέδρου ΕΑΑΑ για αυτά που λένε κάποιοι

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΜΗΝ ΤΟ 

ΚΑΝΕΙΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΗΝ

ΤΟ ΠΕΙΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΤΩΣΗ ΟΜΩΣ,

ΜΗΝ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙΣ.

(Μάρκος Αυρήλιος)


