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Ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση

της ΕΑΑΑ υπέρ Πεσόντων για την Πατρίδα Αεροπόρων
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13-10-2019 στο «Μνημείο
Ικάρου» στη πλατεία Καραϊσκάκη, η καθιερωμένη ετησία επιμνημόσυνη δέηση της ΕΑΑΑ υπέρ Πεσόντων για την Πατρίδα
Αεροπόρων, παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΑ, Υποπτεράρχου (Ι)
Ιωάννη Γκοντικούλη.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, η εκπρόσωπος του
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ελένη Δουνδουλάκη-Περιφερειακή
Σύμβουλος Αττικής, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων
κ. Βασίλειος Κορομάντζος-Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης
Δεβούρος-Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ , ο εκπρόσωπος της
ΕΑΑΝ Υποναύαρχος ε.α. Συμεών Κωνσταντινίδης, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, αντιπροσωπεία Ανωτάτων, Ανωτέρων και
Κατωτέρων Αξιωματικών της Π.Α., εκπρόσωπος της ΠΟΕΣ,
εκπρόσωποι των αεροπορικών Συλλόγων ΠΑΣΟΙΠΑ, ΠΑΣΥΒΕΤΑ, ΑΑΚΕ, ΣΑΣΙ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ και ΣΑΙΡ και πλήθος
Αποστράτων Αξιωματικών με μέλη των οικογενειών τους.

ΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΛ. 2

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦ

Περατώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες
του 1ου συνεδρίου «Στρατηγικής & Τεχνολογίας»
που διοργάνωσε η ΕΑΑΑ την Παρασκευή, 18/10/2019,
στο αμφιθέατρο του 251ΓΝΑ

ΣΕΛ. 8

ΠΡΟΘΕΣΗ
ΥΦ.ΕΘ.Α.
ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΕΛ. 5

6η Αιμοδοσία ΕΑΑΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Ηλεκτρονικά
Αριστούχου
Ραντεβού
Μαθητή
251ΓΝΑ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 6
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Ετήσια
Επιμνημόσυνη
Δέηση

.

Χαλκοκονδύλη 5 (3ος όροφος)
106 77 - Αθήνα
E-mail: info@eaaa.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
210-3802241, 3820271, 3820501
FAX: 210-3825393
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ε.Α.Α.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( εσωτ.: 1 ή 18 )
E-mail: proedros@eaaa.gr
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ( εσωτ.: 2 ή 16 )
E-mail: antiproedros@eaaa.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (εσωτ: 3 ή 20)
E-mail: CEO@eaaa.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. (εσωτ.: 13 )
E-mail: grammateas@eaaa.gr
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( εσωτ.: 12 )
E-mail: pubrel@eaaa.gr
ΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( εσωτ.: 9 ή 12 )
E-mail: press@eaaa.gr
ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ( εσωτ.: 7 ή 14 )
E-mail: logistirio@eaaa.gr
TAMEIO ( εσωτ.: 28 )
ΓΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ ( εσωτ.: 26 )
E-mail: meletes@eaaa.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΜΗΤΡΩΟ (εσωτ.: 6 ή 15 )
E-mail: tautotites@eaaa.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
( εσωτ.: 4 ή 11 )
E-mail: info@eaaa.gr
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ( εσωτ.: 5 ή 22 ή 27 )
E-mail: paratherismos@eaaa.gr
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ( εσωτ.: 8 ή 17 )
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( εσωτ.: 23 )

της ΕΑΑΑ υπέρ Πεσόντων
για την Πατρίδα Αεροπόρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α.Α.Α.
ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΕΩΦ. ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 77-79, 26225 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610-224225 FAX: 2610-224179
E-mail: patra@eaaa.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 16, 71305 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810-286333 FAX: 2810-286333
E-mai : heraclion@eaaa.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ 2, 54621 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310-269033 & 2310-261321
FAX: 2310-264459
E-mail: thessaloniki@eaaa.gr
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 59, 69100 - KOMOTHNH
ΤΗΛ. & FAX: 25310-28191
E-mail: komotini@eaaa.gr
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΠΗΘΩΝ 6, 41221 - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410-251548 & 2410-512995
(2995 εσωτ. ΑΤΑ) FAX: 2410-251913
E-mail: larissa@eaaa.gr
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΟΠΑΛΗ 35, 38221 - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210-28522 FAX: 24210-28522
E-mail: volos@eaaa.gr
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΑΓΩΝΗ 10, 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 27210-94511 FAX: 27210-95044
E-mail: kalamata@eaaa.gr
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 2, 48100 - ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛ. & FAX: 26821-00323
E-mail: preveza@eaaa.gr
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 7, 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ. & FAX: 22210-24623
E-mail: chalkida@eaaa.gr
ΧΑΝΙΩΝ
Π. ΚΕΛΑΪΔΗ 8, 73100 - ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ.: 28210-76172 & 28210-05955
(γραμμή 115 ΠΜ)
FAX: 28210-76170
E-mail: chania@eaaa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων Καββούρης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής
Υπτχος (ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστου
Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος
Σγός (ΥΔΚ)ε.α. Ηλίας Ντούβλης
E-mail: press@eaaa.gr
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Υπεύθυνη η Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος
( εσωτ.: 28 )
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κώστας Κικίμης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ATHENS PRINT
Η ύλη του φύλλου αυτού, έκλεισε στις 31/10/2019 και
παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 6/11/2019.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της “ΗτΑ” να
ενοχλούνται τα κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται
από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην
«Ηχώ των Αιθέρων » θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα
λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά και να μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε
επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις 250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες και να μην
προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην έχουν κομματική χροιά.
ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν
αθέμιτο ανταγωνισμό.

στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την
ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση στην εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα
γραφεία της ΕΑΑΑ μέχρι τις 5 εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά στον
Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται
φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημοσίευση αποφασίζει
το Δ.Σ..Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ΄ ανάγκην του Δ.Σ.
της Ε.Α.Α.Α..
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους
και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
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Συνάντηση γνωριμίας

του αναπληρωτή Στρατιωτικού Ακόλουθου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την ΕΑΑΑ

Συνάντηση γνωριμίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/9/2019 στα Γραφεία της Ένωσης, μεταξύ του αναπληρωτή Στρατιωτικού Ακόλουθου της πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, Συνταγματάρχη Waleed Alharmi και αντιπροσωπείας της ΕΑΑΑ υπό τον Πρόεδρό της Απτχο (Ι)ε.α.
Σπυρίδωνα Καββούρη, μετά από σχετικό αίτημα της Πρεσβείας.
Η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και μετά το πέρας της, ακολούθησε εθιμοτυπική ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

6η Αιμοδοσία ΕΑΑΑ
Την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα
09:00 έως 12:30, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (7ος όροφος) η «6η Αιμοδοσία ΕΑΑΑ» από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιήθηκαν αιμοδοσίες και στα Παραρτήματά της.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ορφανικά και Προαιρετικά Μέλη της ΕΑΑΑ,
Η «Τράπεζα Αίματος ΕΑΑΑ», από τις πέντε πρώτες αιμοδοσίες, διαθέτει ένα υπόλοιπο πενήντα εννέα (59) μονάδων αίματος για την εξυπηρέτηση των
Μελών της και των μελών των οικογενειών τους,
που φθάνουν τις 70.000 άτομα, έτσι, για την κάλυψη
των αναγκών όλων μας, απαιτείται σημαντική αύξηση των μονάδων αίματος αυτής.
Στον ενάμισι χρόνο λειτουργίας, διατέθηκαν
εξήντα (60) μονάδες αίματος για τις ανάγκες των
Μελών, με φειδώ και ύστερα από αυστηρό έλεγχο.
Η Ε.Α.Α.Α., απευθύνει έκκληση σε όλες και
όλους να συνδράμουν στην προσπάθειά της για
μια δυνατή Τράπεζα Αίματος, ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των Μελών, λαμβάνοντας δε
υπόψη ότι, σε σημαντικό πλήθος των Μελών δεν
επιτρέπεται η αιμοδοσία λόγω ηλικίας, προτρέπει

τα μέλη των οικογενειών αυτών, να προσφέρουν
λίγο από το αίμα τους, στον κωδικό 14111.
Επιτυχής, θεωρείται μία αιμοδοσία όταν συγκεντρωθούν τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες αίματος. Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο ελάχιστος αριθμός
μονάδων αίματος σε δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες,
η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» δύναται να αναστείλει τις οργανωμένες αιμοδοσίες στο
χώρο της ΕΑΑΑ, με σοβαρό κίνδυνο διακοπής λειτουργίας και της «Τράπεζας Αίματος ΕΑΑΑ».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην επαρχία, το αίμα δίνεται στα
κατά τόπους Κρατικά Νοσοκομεία, δηλώνοντας
«υπέρ Τράπεζας Αίματος ΕΑΑΑ – κωδικός 14111».
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., οι μονάδες αίματος της Τράπεζας διατίθενται στις κατωτέρω σοβαρές περιπτώσεις και με την προϋπόθεση αυτές
να αντικατασταθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών, με
μέριμνα του περιβάλλοντος των ληπτών:
•
– Εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς
•
– Εγχειρήσεις σοβαρών περιστατικών
•
– Σοβαρά τροχαία ατυχήματα
•
– Στους καρκινοπαθείς και
•
– Σοβαρές περιπτώσεις ασθενειών
Εκ της ΕΑΑΑ
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Εκδηλώσεις
μνήμης

Συνάντηση
αντιπροσωπείας
της ΕΑΑΑ
με τον Δντή
της ΔΥΓ/ΓΕΑ
Την Παρασκευή 11/10/2019, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΑΑΑ με τον Διευθυντή της Δνσης Υγειονομικού του ΓΕΑ Υπτχο
(ΥΙ) κ. Δημήτριο Χατζηγεωργίου. Η αντιπροσωπεία
ΕΑΑΑ, αποτελούνταν από τον Πρόεδρο Απτχο (Ι)ε.α.
κ. Σπυρίδωνα Καββούρη, τον Αντιπρόεδρο (ΕΑ)ε.α.
κ. Παύλο Χρήστου, τον Δντα Σύμβουλο Ασμχο (Ρ)
ε.α. κ. Ιωάννη Κρανιά και τον Υπεύθυνο Δημοσίων
Σχέσεων Σγό (ΥΔΚ)ε.α. κ. Ηλία Ντούβλη.
Στη συνάντηση που εξελίχθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, συμμετείχαν επίσης ο Διοικητής του 251 ΓΝΑ
Ταξχος (ΥΙ) κ. Γεώργιος Ζλατάνος, ο Διευθυντής
Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας-Νευροακτινολογίας 251 ΓΝΑ Σμχος (ΥΙ) κ. Κωνσταντίνος
Λάγιος και ο Ταξχος (ΥΙ)ε.α. κ. Ιωάννης Γκόλιας.
Σκοπός της συνάντησης, η αλληλοενημέρωση σε
θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των αποστράτων, καθώς και η εξεύρεση λύσεων σε ανακύπτοντα προβλήματα στο σύστημα ραντεβού, εξετάσεων
στα εξωτερικά ιατρεία αλλά και κατά τη νοσηλεία.
Ιδιαίτερη ενημέρωση παρείχε ο κ. Δντής ΔΥΓ/ΓΕΑ
για το εν εξελίξει πρόγραμμα απόκτησης υπερσύγχρονου νοσοκομειακού εξοπλισμού.
Δοθείσης ευκαιρίας, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, τόνισε στον Δντη ΔΥΓ/ΓΕΑ, ότι η Ένωση παραμένει
διαχρονικά αρωγός σε κάθε προσπάθεια του ιδίου,
της Διοίκησης του νοσοκομείου, και του ιατρικού –
νοσηλευτικού προσωπικού, με μοναδικό στόχο την
περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών.
Εκ της ΕΑΑΑ

Αϊτός
Ο αϊτός φωλιά
πάνω σε δέντρου φυλλωσιά
ποτέ δεν πάει να κάνει
ούτε στα χαμηλά πετά
γιατί στο πέταγμά του
δεν θέλει ν’ αποκάμει.
Ο αϊτός ψηλά σκιρτά
και ανασαίνει
πάνω σε άγρια βουνά
με τους ανέμους αγκαλιάζεται
χορεύει κυκλικά
και κρένει.
Κι όταν το τέλος της ζωής
καταλαβαίνει
πάνω εκεί, στα άγρια βουνά
πεθαίνει.
Ηλίας Γ. Σβάρνας
(Από την ανέκδοτη ποιητική µου
συλλογή «Ποιητικές επωµίδες»)

για τη Γενοκτονία των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Αθήνα
Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου
2019, οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης για τη 14η
Σεπτεμβρίου «Ημέρα Εθνικής Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας», παρουσία
του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεωρ. Πατούλη, εκπροσώπων της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας
της χώρας, εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας
και ενώσεων αποστράτων και φορέων των Μικρασιατικών σωματείων της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ).
Το πρωί τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον
Καθεδρικό Ναό της Αθήνας, με κύριο ομιλητή τον
εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης και ΓΓ
Απόδημου Ελληνισμού κ. Γ. Χρυσουλάκη, ο οποίος
αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα και τόνισε πως
πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η διεθνοποίηση του
ζητήματος της Γενοκτονίας.
Ακολούθησε πομπή και δέηση στο μνημείο του
Εθνοϊερομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία, παρουσία τιμητικού αγήματος και φιλαρμονικής προς το
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην πλατεία
Συντάγματος όπου και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων.
Η ΕΑΑΑ επίσημα προσκεκλημένη, εκπροσωπήθηκε από τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κ.
Ηλία Ντούβλη-Σγό (ΥΔΚ)ε.α. ο οποίος κατέθεσε και
το στέφανο
Εκ της ΕΑΑΑ

Ορκωμοσία
νέων Ικάρων
Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Απτχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη,
η ορκωμοσία των νέων Ικάρων, στην Αεροπορική
Βάση Δεκέλειας.
Συνολικά ορκίστηκαν πενήντα οκτώ (58) Ίκαροι,
από τους οποίους σαράντα πέντε (45) από την Ελλάδα, εννέα (9) από την Κύπρο, δύο (2) από το Μαυροβούνιο και δύο (2) από την Ιορδανία.
Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι Αξιωματικοί
της Πολεμικής Αεροπορίας, οι Διοικητές των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
Π.Α., καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων Ικάρων.
Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρό
της Υπτχο (ΕΑ)ε.α. Παύλο Χρήστου και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων αυτής Σγό (ΥΔΚ)ε.α. Ηλία
Ντούβλη.
Το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ

Διεθνές Βραβείο
Τσολάκη
Διεθνής αναγνώριση του Βετεράνου της Κορέας (μέλους του ΠΑΣΥΒΕΤΑ) Ασμχου (Ι) εα Ακριβού
Τσολάκη
Στις 5/9/2019 στη Χάγη η International Society of
Air Safety Investigations (ISASI) ανακήρυξε ισόβιο
μέλος της τον Κυβερνήτη Α. Τσολάκη και ο Πρόεδρός της του απένειμε το διεθνούς κύρους Βραβείο Jerome Leader της ISASI για το όλο έργο και
την προσφορά του στην Διερεύνηση Αεροπορικών
Ατυχημάτων. Η αναγνώριση αυτή πέραν από τον
ίδιο τον Ασμχο εα Τσολάκη τιμά στο πρόσωπο του
και την Ελληνική Αεροπορία γενικά.
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Σύσταση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Αζήλα, 6 επ 2019
Αξ.Πξωη : 440

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΔΝΩΗ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΡΟ : ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ

κ. Νικόλαο Παναγιωηόπουλο

ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ
κ. Αλκιβιάδη ηεθανή

(Ν.Π.Δ.Δ.)

Σαχ. Γ/νζη:
Χαιθνθνλδύιε 5
Σαχ. Κώδικας: 106 77 - Αζήλα
Σηλέθωνα:
210 3802241 &
Fax:
Email:
Site:

210 3820271
210 3825393
info@eaaa.gr
www.eaaa.gr

ΓΔΔΘΑ/ΔΓΑ
ΓΔ/ΔΓΑ-ΓΔΝ/ΔΓΑ-ΓΔΑ/ΔΓΑ
ΚΟΙΝ. : ΔΑΑΑ/ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΔΑΑΑ/ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Γ.
ΔΑΑΑ/ΓΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ (2)
Α
ΑΤΓΑ
ΑΙΡ

ΘΕΜΑ: ύζηαζη ώμαηος Τπαξιωμαηικών ζηις Δλληνικές Ένοπλες Γυνάμεις
1. ε ζπλέρεηα ηεο πξνηάζεωο ηνπ θ.ΥΦΕΘΑ γηα ηε ζύζηαζε ώκαηνο
Υπαμηωκαηηθώλ ζηηο Ειιεληθέο Ε.Δ. κε θαηαιεθηηθό βαζκό απηόλ ηνπ Αλζππαζπηζηή, ην
Δ.. ηεο ΕΑΑΑ εθθξάδεη νκόθωλα ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο
ελέξγεηαο απηήο.
2. Η ΕΑΑΑ, ζα πξνβεί ζε θάζε είδνπο επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο
αξκνδίνπο Φνξείο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί θάζε ππνβάζκηζε ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο
Π.Α. πξνεξρνκέλνπ από ηηο Αλώηεξεο ηξαηηωηηθέο ρνιέο Υπαμηωκαηηθώλ (ΑΥ).
3. Επηπξνζζέηωο, ε ΕΑΑΑ ζα ζηαζεί αιιειέγγπα ζηνπο πιιόγνπο Α, ΑΥΔΑ,
ΑΙΡ παξέρνληάο ηνπο ηελ πιήξε ζηήξημή ηεο.

Ο
Δηεπζύλωλ ύκβνπινο

Ο
Πξόεδξνο

Ιωάλλεο Κξαληάο
Αζκρνο (Ρ)ε.α.

ππξίδωλ Καββνύξεο
Απηρνο (Ι)ε.α.

(μετά την ΕΑΑΑ και η ΕΑΑΝ παρεμβαίνει
με επιστολή της στο ΥΠΕΘΑ)
1

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σύσταση Σώματος Υπαξιωματικών
στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
1. Με αφορμή:
α. Έγγραφο του ΥΦΕΘΑ, σύμφωνα με το οποίο, ζητείται από τα Γενικά
Επιτελεία εντός εξαιρετικά σύντομου χρονικού διαστήματος να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη σύσταση Σώματος Υπαξιωματικών στις Ελληνικές Ε.Δ. με καταληκτικό βαθμό αυτόν του Ανθυπασπιστή,
β. Την αγνόηση εκ μέρους του ΥΦΕΘΑ, του πέραν της εκατονταετίας καθοριστικού ρόλου και συνεισφοράς των εκ των Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών προερχομένων Αξιωματικών, τόσο στην Εθνική Άμυνα όσο και στην Ελληνική κοινωνία,
γ. Την προσπάθεια ουσιαστικής υποβάθμισης των στελεχών αυτών υπό
το μανδύα της λεκτικής και μόνο «αναβάθμισης», ειδικά δε για τους
αξιωματικούς αυτούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ ,
δ. Την δημιουργία εντάσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των στελεχών,
επιφέροντας, μεγάλη αναστάτωση στην ραχοκοκαλιά του στρατεύματος,
ε. Ανάλογες προσπάθειες του παρελθόντος, σύστασης Σώματος Υπαξιωματικών - διαφορετικού μοντέλου κάθε φορά, ανάλογου της χώρας
προέλευσης - που ευτυχώς έτυχαν της απόρριψης των τότε Αρχηγών
Γενικών Επιτελείων,

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ
την εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών που θα έχει ως συνέπεια την υποβάθμισή τους,
ως άκρως απαράδεκτη και επικίνδυνη για τη συνοχή και το αξιόμαχο
του στελεχιακού δυναμικού των Ελληνικών Ε.Δ..
ΕΑΑΝ / ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ,

ΖΗΤΟΥΜΕ
Την άμεση απόσυρση της παραπάνω πρότασης του κ ΥΦΕΘΑ το συντομότερο δυνατό.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τ ις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών να πάρουν άμεσα θέση επί του
θέματος.

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων

Ο
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο
Πρόεδρος

Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρ. Γεωργακόπουλος ΠΝ

Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ

Ευάγγελος Στέφος - Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΜΥ
Στέφανος Κουκουράβας - Λγός (ΕΜ) Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥ
Άγγελος Γαλανός - Αντχος (Ε) ΠΝ ε.α. ΣΑΣΜΥΝ (Μέλος προσωρ. διοικούσας Επιτροπής- Πρόεδρος ΣΑΣΜΥΝ)
Ευστράτιος Ζουπαντής - Αντχος (Ε) ΠΝ ε.α. ΣΑΣΜΥΝ ( Μέλος προσωρ.
διοικούσας Επιτροπής- Πρόεδρος ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)
Δημήτριος Φαλτάιτς - Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Πρόεδρος Σ.Α.Σ
Κων/νος Τσιγγάρης - Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ
Ιωάννης Κρανιάς - Ασμχος (Ρ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΙΡ
Ξενοφών Γκουγκουλής - Ανθσγός (Ρ) ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΙΡ
Γεώργιος Ρούσσος - Ταξχος (Ο) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Ηλίας Γ. Ντούβλης - Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ
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ΕΑΑΑ

Είσοδος τέκνων αποστράτων στα ΚΕΔΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με σχετική Διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β1, την
31/8/2018 – λίγο πριν το τέλος της περυσινής παραθεριστικής περιόδου – εγκρίθηκε σχετικό αίτημα της ΕΑΑΑ
άρσης ισχύος προηγούμενης απαγορευτικής διαταγής του
και επιτράπηκε η είσοδος στα Παραθεριστικά Κέντρα των
Ε.Δ. προς λήψη λουτρού και φαγητού (όχι προγραμματισμού/παραθερισμού), των τέκνων των ε.α. στρατιωτικών
που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και δεν βρίσκονται εν
ζωή οι δύο γονείς τους (ο/η δικαιούχος Στρατιωτικός ή
η/ο σύζυγος αυτού/αυτής).
Μετά τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή
της ανωτέρω διαταγής τη φετινή παραθεριστική περίοδο,
η ΕΑΑΑ επανήλθε την 1/7/2019 αιτούμενη στο ΓΕΑ/Β3 :
– τον ορισμό της, ως αρμόδιου Φορέα έκδοσης εντύπων ταυτοπροσωπίας των ανωτέρω τέκνων.
– τον καθορισμό των μελών των οικογενειών των εν
λόγω τέκνων, που θα μπορούν να εισέρχονται μαζί

τους στα ΚΕΔΑ.
Το ΓΕΑ/Β3, την 25/7/2019 εξέδωσε σχετική Δγή που
μεταξύ των άλλων αναφέρει : «… εν αναμονή έκδοσης
οριστικής Δγής από ΓΕΕΘΑ/Β1, εγκρίνεται η έκδοση
προσωρινής βεβαίωσης εισόδου, πεντάμηνης διάρκειας, στα ΚΕΔΑ (λήψη λουτρού και φαγητού), στα τέκνα
των ε.ε. και ε.α. στρατιωτικών που έχουν ηλικία άνω των
25 ετών, ανεξαρτήτως εάν ο/η δικαιούχος Στρατιωτικός
ή η/ο σύζυγος αυτού/αυτής είναι ή όχι εν ζωή …», απαντώντας ουσιαστικά μόνο στο πρώτο αίτημα.
Διευκρινίζεται ότι στο σχετικό αίτημα της, η ΕΑΑΑ ουδέποτε αναφέρθηκε σε εξαιρέσιμες ημέρες ισχύος της
εισόδου στα ΚΕΔΑ των εν λόγω τέκνων αποστράτων, έχει
δε υποβάλει εκ νέου, αίτημα απαλοιφής από την αναμενόμενη οριστική Δγή ΓΕΕΘΑ/Β1 της εν λόγω απαγόρευσης.
Εκ της ΕΑΑΑ

Αριστούχου Μαθητή
(ΒΑΜ) Σχολικού
Έτους 2018-2019

Ηλεκτρονικά
Ραντεβού 251ΓΝΑ
Σύμφωνα με την Φ.960/ΑΔ.9527/Σ.3275/21-8-2019, στις 2/9/2019 ξεκινά η πιλοτική λειτουργία της Α’ φάσης του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας Ε.Δ. (ΟΠΣΥΕΔ) που αφορά στα ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω διαδικτύου, για τα εξής Εξωτερικά Ιατρεία
του 251ΓΝΑ :
- Ιατρείο Κεφαλαλγίας
- Ιατρείο Μαστού-Τμήμα Συνταγογράφησης
- Ιατρείο Γλαυκώματος
- Νεφρολογικό Ιατρείο
- Στοματολογικό Ιατρείο
- Διαβητολογικό Ιατρείο
- Διαιτολογικό Ιατρείο
Για την πρόσβαση στο σύστημα, απαιτούνται η «εγγραφή χρήστη»
και η «πιστοποίηση χρήστη»

“Παρέμβαση ΕΑΑΑ στο για Μέρισμα & Εφάπαξ”

Παράταση σύμβασης
ΥΠΕΘΑ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύμφωνα με έγγραφο του
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, η από 23/6/2015
σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και
της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, παρατάθηκε έως την 31/12/2019.
Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες προκειμένου να
υπογραφεί νέα σύμβαση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
που αφορούν τις μνημονιακές
κρατήσεις των νόμων 3865/10
(ΕΑΣ), 4051/12 και 4093/12.
Ενημερώνουμε πως, όσον
αφορά τις προσφάτως εκδοθείσες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (1889/2019 και
1891/2019), που αφορούν την
αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου ν. 4387/16 για
τον επανυπολογισμό κύριων και
επικουρικών συντάξεων, από
τις περιλήψεις των αποφάσεων
αυτών, που μέχρι στιγμής έχουν
δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα
του ΣτΕ, δεν προκύπτει ότι επηρεάζονται οι δικαστικές μας διεκδικήσεις για τις περικοπές των
ανωτέρω μνημονιακών κρατήσεων. Σημειωτέον ότι το πλήρες
κείμενο των αποφάσεων αυτών
θα δημοσιευθεί με την καθαρογραφή τους, που, όπως ενημερωθήκαμε και από το ΣτΕ, θα γίνει περί τα μέσα Νοεμβρίου

Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου Μαθητή (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2018-2019
Γνωρίζετε στα Μέλη της ΕΑΑΑ ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της
Ένωσης (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των
αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, τέκνων
οικογενειών αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.
Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ:
Τα τέκνα να έχουν προαχθεί από τη Β’ στη Γ’ τάξη ή
να έχουν αποφοιτήσει από τη Γ’ Τάξη Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας (και Τεχνικό Λύκειο),
με Μ.O. βαθμολογίας 18,1 και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ.
246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουργείου Παιδείας.
Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων
καθορίζεται με απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και στον υπό βράβευση μαθητή χορηγείται χρηματικό ποσό Τριακοσίων
Είκοσι ευρώ (€320,00) το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό
λογαριασμό του βραβευμένου μαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.
Β) ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:
– Αίτηση από τον νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνα – πατέρα
– μητέρα), όπως το υπόδειγμα στο τέλος της ανακοίνωσης.
– Βεβαίωση του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εμφαίνεται ο Μ.Ο. της
βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ» (δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκείου), ή
υποβολή φωτοαντιγράφου του Αποδεικτικού Προαγωγής
ή του Απολυτηρίου.
– Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού του τέκνου και σε περίπτωση μη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Τραπεζικού Λογαριασμού με το
όνομα ενός εκ των γονέων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής) στην οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Τραπεζικό Λογαριασμό.
Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών όλων των
παραπάνω κατηγοριών μέχρι 15 Νοεμβρίου 2019, ημέρα
Παρασκευή, στα Γραφεία της Ένωσης/Πρωτόκολλο (3ος
όροφος).
Αυτονόητη η υποχρέωση τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας, προκειμένου υποβληθούν στο ΓΕΑ το σύνολο των
Αιτήσεων για έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.
Εκ της ΕΑΑΑ
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ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

για αρχαιρεσίες του ΕΣΜΑ
Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2019
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου όπως έχει προαναγγελθεί θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1/12/19 μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την ίδια
ημέρα στην αίθουσα του 7ου ορόφους της ΕΑΑΑ (Χαλκολονδύλη 5, Πλ. Κάνιγγος).
Σύμφωνα με το νέο καταστατικό (άρθρο 11) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συλλόγου
είναι επταμελές και σε αυτό δύνανται να συμμετέχουν έως τρείς (3) εν ενεργεία συνάδελφοι. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ) είναι τριμελής (άρθρο 20 καταστατικού)
και σε αυτή μπορεί να συμμετέχει ένας (1) εν ενεργεία συνάδελφος. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει ο ικανός αριθμός εν ενεργεία συναδέλφων οι θέσεις καταλαμβάνονται από
αποστράτους.
Σύμφωνα επίσης με το νέο καταστατικό (άρθρο 30) προβλέπεται η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα δύο αιρετά όργανα του συλλόγου (ΔΣ – ΕΟΕ) να έχει ολοκληρωθεί 10 ημέρες
πριν τη διενέργεια των αρχαιρεσιών ήτοι μέχρι 21/11/19.
Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών πρέπει να έχει υποβληθεί ικανός αριθμός υποψηφιοτήτων που είναι:
α. Για την εκλογή ΔΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) υποψηφιότητες εκ των οποίων οι έξι (6)
υποχρεωτικά αποστράτων.
β. Για την εκλογή ΕΟΕ τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) αποστράτων .
Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ικανός αριθμός υποψηφιοτήτων τότε η Γενική
Συνέλευση δύναται να προτείνει ικανό αριθμό υποψηφιοτήτων για τη συμπλήρωση του
ανωτέρω ικανού αριθμού υποψηφιοτήτων με την αποδοχή των προτεινομένων
Κατόπιν τούτων όσοι συνάδελφοι (εν ενεργεία και απόστρατοι) επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου ΔΣ και της νέας ΕΟΕ οφείλουν να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eggrafes@esma.gr αίτηση υποψηφιότητας έως 21
Νοέμβριου 2019 και ώρα 15:00, όπως το συνημμένο έντυπο. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει
δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας και για τα δύο όργανα του συλλόγου (ΔΣ -ΕΟΕ).
Τονίζεται ότι μέλη του συλλόγου που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι και την
ημερομηνία τέλεσης των αρχαιρεσιών (άρθρα 26, 27, 29 καταστατικού) δεν μπορούν να
συμμετέχουν στη διαδικασία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επι της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου esma.gr στο καταστατικό του συλλόγου.
Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για διευκρίνιση θεμάτων
που αφορούν την εκλογική διαδικασία.
Με εκτίμηση
Εκ μέρους του
Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας

Aρθρογραφια μελων

Οι Έλληνες αεροπόροι κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο χρόνος όσο αδυσώπητος και αν είναι, δεν θα μπορέσει
ποτέ να σβήσει από της ιστορία τις ένδοξες σελίδες, που
έγραψαν οι Έλληνες αεροπόροι κατά τον τετραετή Μεγάλο
Πόλεμο του 1940-1945.
Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να διδάσκονται οι
νεότεροι, αφιερώνεται το παρόν ιστορικό σημείωμα σαν
ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε εκείνους που έπεσαν ηρωικά αλλά και σε όλους εκείνους τους αφανείς ήρωες που
εκτέλεσαν στο ακέραιο την αποστολή τους και κατόρθωσαν, κάτω από τραγικές συνθήκες, να επιβιώσουν και να
επιστρέψουν στην πατρίδα και τις οικογένειές τους.
Πρώτος ο Υποσμηναγός Ευάγγελος Γιάνναρης άνοιξε το
Πάνθεο των ηρώων όταν, στις 30 Οκτωβρίου 1940, έπεφτε ηρωικά, στον τομέα της Πίνδου, από τα εχθρικά πυρά.
Ο Ευάγγελος Γιάναρης υπήρξε ο πρώτος νεκρός Έλληνας
Αξιωματικός του Ελληνοϊταλικού Πολέμου …
Λίγους μήνες αργότερα, στις 15 Απριλίου του 1941, ένας
άλλος αεροπόρος, ο Επισμηνίας Γεώργιος Μόκκας, έκλεισε
το Πάνθεο ων ηρώων του Ελληνοϊταλικού - Ελληνογερμανικού Πολέμου, όταν βρήκε ηρωικό θάνατο αερομαχώντας
με πολυάριθμα γερμανικά καταδιωκτικά Messerschmitt
Στη μεγαλειώδη αερομαχία των Τρικάλων, μόνος εναντίον όλων ο Επισμηνίας Μόκκας συνέχισε τη μάχη με το
μικρό Bloch μέχρι τέλους και επί βωμών και εστιών …

Και όταν το μέτωπο της Ελλάδας κατέρρευσε, σύσσωμο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ιπτάμενο
και εδάφους, διέφυγε στη Μέση Ανατολή και συνέχισε τον
αγώνα στο πλευρό των Συμμάχων.
Ήρωες αυτοί που κόσμησαν το Πάνθεο των ηρώων,
ήρωες και εκείνοι που εγκατέλειψαν παιδιά, συζύγους και
γονείς και έσπευσαν εκεί που τους καλούσε η Πατρίδα.
Πολλά τα παραδείγματα ηρωισμού και αυτοθυσίας που
έλαβαν χώρα κατά το μακροχρόνιο αγώνα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Μέση Ανατολή. Θα αναφερθώ σε μερικά
μόνο χαρακτηριστικά περιστατικά, που φανερώνουν την
ανδρεία και αυτοθυσία των πρωταγωνιστών τους …
« Επέστρεφα στη βάση μου, ύστερα από αερομαχία στο
μέτωπο της Μέσης Ανατολής» - μας αφηγήθηκε Έλληνας πιλότος, του οποίου ατυχώς μου διαφεύγει το όνομα.
«Στο μέσο της διαδρομής το Spitfire πήρε φωτιά και έκανα
αναγκαστική προσγείωση κάπου στην έρημο. Όταν επιχείρησα να βγω από το αεροσκάφος διαπίστωσα πως το αριστερό
μου πόδι ήταν σφηνωμένο στο χειριστήριο.
Παρά τις προσπάθειες δεν κατάφερα να απεμπλακώ μέχρι που η φωτιά έφτασε στην καμπίνα και άρχισα να καίγομαι. Αφού κάηκε εντελώς το παπούτσι μαζί με το πέλμα του
αριστερού ποδιού, τότε κατάφερα να γλιστρήσει το πόδι μου
και με όσες δυνάμεις μου απέμεναν πήδησα έξω από το αε-

ροσκάφος, απομακρύνθηκα μερικά μέτρα για το φόβο της
έκρηξης και εκεί λιποθύμησα.»
Από εδώ και πέρα αρχίζει η κωμική πλευρά του περιστατικού, όπως αφηγήθηκε ο ίδιος ο χειριστής …
«Όταν ξύπνησα έκπληκτος διαπίστωσα πως μεταφερόμουν στους ώμους δύο Ιταλών στρατιωτών. Όπως ήταν επόμενο μου κόπηκε η ανάσα! Γλύτωσα από την αερομαχία και
τη φωτιά και βρέθηκα αιχμάλωτος , σκέφτηκα … Ωστόσο οι
Ιταλοί στρατιώτες μου φέρονταν ευγενικά και μου προσέφεραν μάλιστα νερό και λίγα τρόφιμα … Κάποια στιγμή πήρα
θάρρος, έλυσα τη σιωπή μου και ρώτησα με αγωνία :
- Και τώρα συνάδελφοι που θα με παραδώσετε;
- Θα σε παραδώσουμε στο κοντινό Συμμαχικό Νοσοκομείο είναι σοβαρό, μου απάντησαν.
- Μα είμαι αιχμάλωτός σας, τους απάντησα …
συνέχεια στην σελίδα 15
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Περατώθηκαν με επιτυχία
οι εργασίες του 1ου συνεδρίου
«Στρατηγικής & Τεχνολογίας»
που διοργάνωσε η ΕΑΑΑ την Παρασκευή,
18/10/2019, στο αμφιθέατρο του 251ΓΝΑ.

Τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γ.Γ. ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνιος Οικονόμου ως Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης & ΥΕΘΑ, ο τ.ΑΝΥΕΘΑ κ. Παναγιώτης Ρήγας
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Μείζωνος Αντιπολίτευσης,
ο τ.ΥΦΕΘΑ κ. Θεόδωρος Στάθης, ο Υπτχος (ΥΙ) Δημήτριος
Χατζηγεωργίου-Δντής ΔΥΓ/ΓΕΑ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Αρχηγού ΓΕΑ, η Περ.Σύμβουλος κ. Ευγενία
Μπαρμπαγιάννη ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, ο Επίτιμος Α/ΓΕΑ Απτχος (Ι)ε.α. Δημήτριος Λυτζεράκος, ο Επίτιμος Α/ΤΑ Απτχος (Ι)ε.α. Παναγιώτης Μανούσος,
ο Επίτιμος Α/ΤΑ Απτχος (Ι)ε.α. Ιωάννης Πατσαντάρας, ο Επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Απτχος (Ι)ε.α. Γεώργιος Σκαρλάτος,
ο Επίτιμος Δ/ΔΑΥ Απτχος (Ι)ε.α. Στυλιανός Πετρουλάκης, ο
Επίτιμος Δ/ΔΑΥ Απτχος (Ι)ε.α. Ελευθέριος Αδάμ, ο Επίτιμος
Δ/ΔΑΥ & Γεν.Γραμματέας ΣΑΣΙ Απτχος (Ι)ε.α. Κοσμάς Βούρης
ως εκπρόσωπος ΣΑΣΙ, ο Επίτιμος Δ/ΔΑΥ & Επίτιμος Πρόεδρος ΕΑΑΑ Απτχος (Ι)ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο Επίτι-

μος Δ/ΔΑΥ Απτχος (Ι)ε.α. Βασίλειος Βρεττός, ο εκπρόσωπος
του Δ/ΔΑΕ Σμχος (Ι) Ιωάννης Παπαϊωάννου, ο Επίτιμος Δ/
ΔΑΕ Απτχος (Ι)ε.α. Αναστάσιος Μπουραντάς, ο Επίτιμος Δ/
ΔΑΕ Απτχος (Ι)ε.α. Ανδρέας Τζαναβάρας, ο Διοικητής του
251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Ζλατάνος, η Διευθύνουσα του
251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΝ) Παναγιώτα Γούλα, η Ταξχος (ΥΝ) Σταρούλα Παπαδάκη της ΔΥΓ/ΓΕΑ, ο Πρόεδρος του ΜΤΑ Απτχος
(Ι)ε.α. Ηλίας Βενέτης, ο Επίκουρος Καθηγητής ΣΙ Ταξχος (ΜΤ)
ε.α. Αλέξανδρος Κολοβός ως εκπρόσωπος του Κοσμήτορα
ΣΙ, ο εκπρόσωπος της ΠΟΜΕΝΣ Ανθστής Σουρέλης Χρήστος,
ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΣ Ανθστής Αναστάσιος Τσάκαλος,
ο Πρόεδρος της ΑΑΚΕ Απτχος (Ι)ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΣΜΑ Απτχος (Μ) Ιωάννης Κούτρας, ο
εκπρόσωπος του ΣΑΣΥΔΑ Υπτχος (Ε)ε.α. Ευστάθιος Χαρτάλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος ΣΑΣ Ασμχος (ΤΜΑ)ε.α. Κωνσταντίνος
Αναγνωστάκης, ο Πρόεδρος ΣΑΙΡ Ασμχος (Ρ)ε.α. Ιωάννης
Κρανιάς, ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ Σμχος (ΤΑΤ)ε.α. Ανα-

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 566

9

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

στάσιος Μπασαράς , Πρόεδροι και Μέλη Τ.Σ. Παραρτημάτων
της ΕΑΑΑ, εν ενεργεία Συνάδελφοι, πλήθος Αποστράτων
Αξιωματικών Μελών της ΕΑΑΑ και δημοσιογράφοι.
Χαιρετισμό απηύθυναν από βήματος, ο Γ.Γ. ΥΠΕΘΑ κ.
Αντώνιος Οικονόμου, ο τ.ΑΝΥΕΘΑ κ, Παναγιώτης Ρήγας, ο
Πρόεδρος της ΑΑΚΕ και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος (Ι)ε.α.
Σπυρίδων Καββούρης που κήρυξε και την έναρξη των εργασιών.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και οι προσκεκλημένοι ομιλητές/εισηγητές τους ήταν:
– «Πελοποννησιακός Πόλεμος – αίτια και αφορμές» κ.
Δημήτριος Σκουργιάς – Απτχος (Ι)ε.α.
– «Η Στρατηγική» κ. Παύλος Χρήστου – Υπτχος (ΕΑ)ε.α.
– «Γεωπολιτική προσέγγιση των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας» κ. Ιωάννης Μάζης – Καθηγητής ΕΚΠΑ
– «Η επιβίωση της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας» κ.
Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος – Απτχος (ΜΗ)ε.α.

– «Η τεχνολογία ως καταλύτης προόδου και νίκης» κ. Περικλής Νεάρχου – Πρέσβης ε.τ.
– «Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση & η Ελληνική Αμυντική Στρατηγική» κ. Κώστας Γρίβας – Καθηγητής ΣΣΕ
– «Αεροπορική Τεχνολογία» κ. Αχιλλέας Λέλλας – Απτχος
(ΜΗ)ε.α.
– «Αμυντική Βιομηχανία» κ. Χαράλαμπος Παπασπύρος –
Ταξχος (Μ)ε.α. & Αντιπρόεδρος της ΕΑΒ
Συντονιστής ήταν ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ, Υπτχος (ΕΑ)
ε.α. Παύλος Χρήστου και παρουσιαστής ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΕΑΑΑ, Σγός (ΥΔΚ)ε.α. Ηλίας Ντούβλης.
Με το πέρας υποβολής ερωτήσεων του κοινού προς τους
ομιλητές/εισηγητές, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ κήρυξε τη λήξη
των εργασιών του συνεδρίου, ακολούθησε απονομή αναμνηστικών πλακετών και παρατέθηκε μικροδεξίωση.
Εκ της ΕΑΑΑ
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κοινωνικά
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΑΠΤΧΟ (Ι) ΙΩΑΝΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Αγαπημένε Συμμαθητή και επιστήθιε Φίλε Γιάννη, σήμερα, παρότι βάρος ψυχής καταλαμβάνει το είναι μας από
την απώλειά σου, έχω την ευθύνη, αλλά και την ξεχωριστή τιμή να σε αποχαιρετίσω εκ μέρους των συμμαθητών
μας, εδώ, στην πνευματική αποβάθρα του θείου οίκου,
έτοιμος για το τελευταίο και αιώνιο ταξίδι σου.
Σπάνιος άνθρωπος με ψυχικές δυνάμεις και ακτινοβολία χαρακτήρα, είσαι το ευτύχημα της ζωής μου και της
ζωής των συμμαθητών μας. Συναντηθήκαμε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1973 στη Σχολή Ικάρων και συμπορευτήκαμε όλοι μαζί, αρχικά με νεανικά όνειρα, ως άπειροι μα
συνετοί και φιλόδοξοι Ίκαροι, στη συνέχεια με στόχους και
σχέδια για να υπηρετήσουμε την Πολεμική Αεροπορία και
την πατρίδα, κατοπινά αγωνιστήκαμε για την επαγγελματική καταξίωση, προστρέξαμε με δίψα για εξερεύνηση της
ζωής, για την οικογένεια και τώρα, σήμερα, στο τέλος του
δικού σου βηματισμού, με ένα βαρύ αφυλλομέτρητο βιβλίο στα χέρια μας, διαβάζουμε το δικό σου απολογισμό,
που είναι το ακτινοβόλο και εμβληματικότερο παράσημο
της συνολικής προσφοράς σου από όπου και αν πέρασες
στην Πολεμική Αεροπορία.
Στα πρώτα βήματα στη Σχολή Ικάρων, κοινωνικός και
εύχαρις αλλά με σοβαρότητα και ενθουσιασμό. Στις σχέσεις με τους συμμαθητές σου, δοτικός, συμπαραστάτης
και καθοδηγητικός. Στις προκλήσεις των καιρών τολμηρός και αποφασιστικός, με σύνεση, ορθολογισμό και ευθυκρισία. Στους στόχους σου πρωτοποριακός και αφειδής σε κόπους και προσπάθειες για την επίτευξή τους
«Το βλέμμα ψηλά στον αετό». Αυτό σου μάθανε - αυτό
μας μάθανε - από την πρώτη ημέρα στη Σχολή και έκανες βίωμα τη στάση αυτή, ταξιδεύοντάς την μέσα σου και
μετουσιώνοντάς την σε οραματικό οδηγό με τα μάτια της
ψυχής σου. Ποτέ μετά, στο διάβα σου, δεν κοίταξες κάτω
από τον ορίζοντα, παρά μόνο για να προσγειωθείς και να
ξανασηκώσεις το κεφάλι ψηλά.
Ξεκίνημα καριέρας στα φαντάσματα του Αίαντα το 1977,
εκεί που γεύτηκες από νωρίς και σε αρκετά πρώιμο χρόνο από την ένταξη των αεροσκαφών, τη γνώση της τακτικής και τα μυστικά της εναέριας μάχης. Τη γνώση που
άρχισε να σε διαμορφώνει παράλληλα με το ταλέντο σου
σε πρότυπο επιχειρησιακού αξιωματικού και αεροπόρου.
Τη γνώση που αποτέλεσε εφαλτήριο για να διεκδικήσεις
και να πετύχεις τις νέες σου επιχειρησιακές αναζητήσεις,
μα και να φτάσεις τους δυσπρόσιτους στόχους αναρριχόμενος μέσα από κλίμακες κοπιώδους ανάβασης και εντατικής άμιλλας.
Στη συνέχεια στα F-4 των φαντασμάτων της 110 ΠΜ,
ταγμένος να φυλάς κάθε μέρα και νύχτα Θερμοπύλες
στα ανατολικά της θαλασσινής πατρίδας μας, με γνώση
και εμπειρία μοναδική και απαράμιλλη, με πανοπλία και
αρματωσιά ξεχωριστή και φλογοβόλα, μέσα σε άγριες
συνθήκες καιρού που τις φοβάται η μέρα, τις βλέπει τρεμοσβύνει και κρύβεται ο ήλιος, τις αποστρέφεται και
κεραυνοβολείται η νύχτα, αλλά που η αόρατη παρουσία
του φτερωτού προστάτη, γεμίζει δύναμη το σώμα, θάρρος
την ψυχή και πλημμυρίζει τα κανάλια των αισθήσεων με
πεποίθηση, ότι αύριο και την άλλη και την παρ’ άλλη και
κάθε μέρα και αενάως, όπως όλοι πριν από σένα, όπως οι
τωρινοί, όπως και εκείνοι που ακολουθούν, θα είναι εδώ,
όπως εσύ ήσουν εδώ, πάντα ζευγάρι με έναν άλλο μαχητή, αποφασισμένοι για τα πάντα και για την αξιοπρέπεια
της Πατρίδας
Η επιχειρησιακή σου εμπειρία, δεμένη με τη γνώση, τη
θέληση και τον επαγγελματισμό, σε καταξιώνει ως πρότυπο μαχητή με ακτινοβολία, όπως και ως προβεβλημένο
αξιωματικό με πειθαρχία, αποφασιστικότητα, ρώμη στην
αποστολή και δίψα για νέες προκλήσεις. Η αναγνώριση
αυτή οδήγησε στην υπηρεσιακή τοποθέτησή σου στο σου
ΚΕΑΤ το 1983, για να μεταλαμπαδεύσεις στους νεώτερους
μαχητές αεροπόρους, όχι μόνο ό,τι άντλησες ως γνώση
και μεθοδικότητα από τους παλαιότερους, αλλά και ό,τι
επιχειρησιακά ευρηματικό και πρωτοπόρο, γέννησε η

οξύνοια της σκέψης σου πάνω στην τακτική, στη σχεδίαση
και στη αποτελεσματικότητα της αποστολής, με μοναδικές
δεξιότητες, τρόπους και επινοήσεις που μόνο ιδυιοφυείς
άνθρωποι μπορούν να συλλάβουν στο μυαλό τους.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η μεγάλη επαγγελματική
πρόκληση της ένταξης των F-16 σε οδηγεί σε νέο άλμα
και από την επανάσταση της αεροπορικής τακτικής, περνάς το 1988 στην επανάσταση των μέχρι και σήμερα εντυπωσιακών επιδόσεων του αεροπλάνου και στην πρόδρομη τεχνολογία των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων.
Και πάλι καταπλήσσεις τους πάντες στην αφομοίωση
της νέας τεχνολογίας, στην βελτίωση των εκπαιδευτικών
προτύπων και στη μετουσίωση της θεωρητικής γνώσης
σε πράξη, εμπειρία και επιχειρησιακό αποτέλεσμα.
Η λογική και η ηθική συνέπεια της επαγγελματικής προσφοράς σου και της χωρίς όρια και φραγμούς αφοσίωσής
σου σε αυτό που τάχθηκες εκουσίως να υπηρετείς μέχρι
τέλους, σε καταξιώνει αυτοδικαίως και αδιαμφισβήτητα
το 1990 ως Αξιωματικό Επιχειρήσεων της 330 Μοίρας,
της Μοίρας του «ΚΕΡΑΥΝΟΥ» της μήνιδος του Δία και της
απότοκης εκ της θείας οργής, μαχητικής αποφασιστικότητας των ανθρώπων που υπηρέτησαν μαζί σου και συνεχίζουν να υπηρετούν στις ίδιες επάλξεις, στις Μοίρες
Αεροσκαφών, στην Πολεμική Αεροπορία.
Το 1992 σου ανατίθενται τα καθήκοντα και η τιμητική
θέση του Διοικητή της ίδιας Μοίρας, σαν ένα ιδιαίτερο κάλεσμα και μια ισχυρή πρόκληση, όχι μόνο για να αντιμετωπίσεις με σύνεση, αποφασιστικότητα και ρεαλισμό την
οργάνωση, την εκπαίδευση, την επιχειρησιακή προετοιμασία και την υψηλή ετοιμότητα ανθρώπων και μέσων,
αλλά ακόμα σημαντικότερο, να εμπνεύσεις και να παραδειγματίσεις το έμψυχο δυναμικό σου, που πίστεψε στις
ικανότητες, στις αρχές και στην ανιδιοτέλειά σου και βημάτισε αποφασιστικά και χωρίς δισταγμούς, τα δικά σου
επιχειρησιακά χνάρια.
Το 1994, επιλέγεσαι υπηρεσιακά να φοιτήσεις στη Σχολή
Πολέμου του Καναδά. Η απόφαση αυτή, πέρα της ορθότητας, της υπηρεσιακής αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, έχει διττή προσέγγιση και ερμηνεία. Δηλαδή, αφενός
την αναγνώριση και την ηθική ανταμοιβή της όλης στάσης
και προσφοράς σου ως καταξιωμένου και ικανού αξιωματικού από τη μία, όπως και την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής σου ταυτότητας και της επαγγελματικής σου
ανέλιξης από την άλλη, σε υψηλότερους τομείς σκέψης,
ανάλυσης, σχεδίασης και προβληματισμού που έχουν
να κάνουν με Πολιτικο-Στρατηγικά θέματα Διεθνούς και
Εθνικής Εμβέλειας.
Αξιωματικός πλέον εγνωσμένου κύρους, εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας, υπηρετείς αρχικά ως Υπασπιστής και σύμβουλος επί αεροπορικών θεμάτων στον
τότε ΑΓΕΕΘΑ και κατόπιν, από το 1996 για δύο χρόνια,
σε Νατοϊκές θέσεις στο Στρατηγείο της Νάπολης, για να
συνεχίσεις να προσφέρεις και να στηρίζεις την Πολεμική
Αεροπορία και τα Εθνικά Συμφέροντα, μέσα από ένα ιδιότυπο και ευαίσθητο, μα παράλληλα σκληρό και ιδιαίτερα
λεπτών ισορροπιών, συμμαχικό ανταγωνισμό.
Μετά από μια ουσιαστική παρένθεση στον τομέα της
υπηρεσιακής αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού στο
ΓΕΑ, επιλέγεσαι αρχικά για Υποδιοικητής και στη συνέχεια Διοικητής στην 111 Πτέρυγα Μάχης, από το 2002 ως
το 2004. Μια θέση υψηλών απαιτήσεων και μεγάλης ευθύνης για κάθε αξιωματικό, που παράλληλα όμως αποτελεί ουσιαστικό και πρωταρχικό στόχο καριέρας, επαγγελματικής φιλοδοξίας, υπηρεσιακής πληρότητας και
επιχειρησιακής ολοκλήρωσης.
Και πάλι Γιάννη, στις θέσεις αυτές, όπως και σε όλες
τις προηγούμενες, άφησες ανεξίτηλο το πολυσύνθετο και
πολυτάλαντο ίχνος σου. Δηλαδή, την εμβληματική προσωπικότητά σου, την Διοίκηση της Μονάδας με ξεχωριστό τρόπο και κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές εθνικές και
συμμαχικές προκλήσεις, την αξιοπρέπεια και την ευθυκρισία που σε διέκρινε, την ακεραιότητα του χαρακτήρα

σου, την ιδιαίτερη ευαισθησία σου στις επιχειρησιακές
απαιτήσεις, τις ανάγκες του προσωπικού και πολλά άλλα
αναρίθμητα.
Πρωτοπόρος και ευρεσιτέχνης για την αντιμετώπιση
κάθε έλλειψης ή ανάγκης. Διορατικός, ενορατικός και
οραματιστής στα επερχόμενα, στις εξελίξεις των πραγμάτων, στην καθοδήγηση και τον παραδειγματισμό του κόσμου που διοικούσες, στην παρακίνηση και την προτροπή
επιτελών και συνεργατών για αξιόλογους και υψηλούς
στόχους, στον μετασχηματισμό της καθημερινότητας σε
ποιοτικές επιλογές και ανελίξεις, στη μετουσίωση απλών
πραγμάτων και διαδικασιών σε μέσα υποστήριξης του έργου και χρήσιμα επιχειρησιακά εργαλεία.
Μια ολόκληρη ζωή, γεμάτη αφοσίωση, δοτικότητα,
προσφορά και προσήλωση, μα το κυριότερο, !!! όλα αυτά
τα έδωσες και τα υπηρέτησες με καθαρότητα και ανιδιοτέλεια.
Τα τελευταία βήματα στην Πολεμική Αεροπορία από το
2004 ως το 2006, ως Διευθυντής παραλαβής και ένταξης
των οπλικών συστημάτων στο οπλοστάσιο της Π.Α.
Ατέλειωτες μάχες λόγων, συζητήσεων και επιστολών,
αγωνίες, στενές συνεργασίες, μα και αντιπαραθέσεις με
τους αντισυμβαλλόμενους, για την εξασφάλιση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της Π.Α., όπως και του δημοσίου συμφέροντος.
Το Μάρτιο του 2006, πέρασες το έσχατο υπηρεσιακό κατώφλι σε ηλικία μόλις 52 ετών. Τι να πούμε για αυτό?? Ας
μη πούμε τίποτα. Οι πιο πολλοί ξέρουν.!!!!!
Η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα είναι ότι ήσουν πάντοτε ένα πολύτιμο κεφάλαιο γνώσεων και εμπειριών ουσιώδους σημασίας. Πολλές φορές οι Ηγεσίες επιζητούσαν τις δικές σου εισηγήσεις και τον τελευταίο σου λόγο,
πριν πάρουν τελικές αποφάσεις σε σοβαρά θέματα που
χειριζόσουν, για αυτό άλλωστε μετά την αποστρατεία σου
αξιοποιήθηκες ως σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη και μετέπειτα
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Νικόλαου Τόσκα.
Αγαπημένε Γιάννη, όπως λεβέντικα, καθάρια και άφοβα πορεύτηκες στη ζωή, έτσι ακόμα πιο ατρόμητα και
παλικαρίσια αντιμετώπισες το θάνατο, με πλήρη επίγνωση του χρόνου που βιαζόταν να στερέψει και με αλάθητη
συνείδηση για το που βάδιζες. Άφοβος και κυνικός στην
έλευση του θανάτου, με διαύγεια πνεύματος και καθαρότητα ψυχής και με την αγωνία της υποχρέωσης απέναντι
στην οικογένειά σου να διευθετήσεις μέχρι τέλους την
κάθε εκκρεμότητα.
Γιάννη, ήσουν το πιο λαμπρό αυτόφωτο αστέρι στον
κύκλο των συμμαθητών μας και από τα λαμπρότερα ανάμεσα σε εκείνους που έφυγαν χρόνια τώρα και άφησαν
ανεξίτηλο το ίχνος τους στην Πολεμική Αεροπορία.
Ασυμβίβαστος με μικρότητες, προκαταλήψεις, καθωσπρεπισμούς, όπως και με ανθρώπους της «ελάχιστης
προσπάθειας». Η όλη πορεία σου πλαισιωμένη με στόχους, αξίες και στάση ηθική.
Τα πάντα έχουν το δικό τους τέλος, εκτός από τη φήμη
και την ιστορία του καθενός μας. Τα δικά σου είναι βαθειά
χαραγμένα στις μνήμες, στις καρδιές μας και στα αρχεία
της Πολεμικής Αεροπορίας.
Να είσαι καλά εκεί που πας Γιάννη.
Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια εκ βαθέων στους δικούς σου κοντινούς ανθρώπους, την Άννα, τον Δημήτρη
και την Μύρινα, όπως και σε όλους τους συγγενείς και
φίλους που σε αγαπούσαν βαθειά όπως και εμείς.

Οι Συμμαθητές σου της Σχολής Ικάρων:
49ης Σειράς Ιπταμένων,
25ης Σειράς Μηχανικών
και 5ης Σειράς ΕΑ
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κοινωνικά
Επικήδειος Λόγος
προς τιμήν του θανόντος
Δημητρίου Λυτρίβη του Ιωάννου
Είχα σκεφτεί πολλές φορές τον εαυτό μου σε μια τέτοια στιγμή,
σε αυτή τη στιγμή του αποχωρισμού.
Νόμιζα πως άμα το σκεπτόμουν, θα το ξόρκιζα και δεν θα συνέβαινε ποτέ.
Νόμιζα πως άμα σχεδίαζα όλες τις αισθητικές λεπτομέρειες της
τελετής, από τα λουλούδια και τα κεριά, τα ρούχα ή τα λιβάνια, θα
ήταν πιο ήπιος ο πόνος.
Νόμιζα πως αν έβλεπα νοητά μπροστά μου όλους τους φίλους
και τους συγγενείς, θα ήταν πιο εύκολο εκείνη την ώρα.
Όμως ήρθε η ώρα. Σήμερα με όλους τους φίλους και τους συγγενείς μας, με όλες τις αισθητικές λεπτομέρειες μπροστά μας, εσύ
είσαι εδώ, μα είσαι ασάλευτος. Τώρα δεν μπορείς να μου μιλήσεις,
δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτικό κουτσομπολιό, που τόσο ευχαριστιόμαστε οι δυο μας, δεν μπορείς να με ρωτήσεις αν τέλειωσα
με το διδακτορικό, αν έχω δουλειά, αν θα παντρευτώ, αν θα κάνω
παιδιά, αν τρώω, αν κοιμάμαι. Σήμερα που εσύ είσαι ασάλευτος
και αμίλητος, σήμερα συνειδητοποιώ πόσο απροετοίμαστη είμαι
γι αυτή την απώλεια.
Πόσο άχρηστες και άσκοπες ήταν όλες αυτές οι ασκήσεις προετοιμασίας που έκανα τόσο καιρό. Δυστυχώς, δεν πέτυχα τίποτα.
Όμως θέλω να σου υποσχεθώ ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Και πώς άλλωστε; Ήσουν (και με ενοχλεί τόσο πολύ ο παρελθοντικός ρηματικός χρόνος) ευφυής, διορατικός, βαθιά φιλελεύθερος
και δικαιωματικός, εργατικός, έντιμος, γενναιόδωρος, δίκαιος,
υπεύθυνος, ψύχραιμος, ευαίσθητος και παραπονιάρης, γνησίως
δοτικός για όλους τους γύρω σου όμως βαθιά αυτοκαταστροφικός.
Δυστυχώς, ενώ αγωνιούσες και φρόντιζες τα πάντα για τους γύρω
σου, εσένα δεν σε φρόντισες, μπαμπά, σε παραμέλησες.
Εγώ δεν θα ξεχάσω ούτε εσένα ούτε τις συμβουλές σου. Αυτές
τις ωραίες, τις προχωρημένες! Που κανείς δεν πίστευε ότι βγαίνουν από στόμα στρατιωτικού προς τη μικρή του κόρη. Αλλά έτσι
ήσουν εσύ. Η σκέψη σου ήταν εκτός πλαισίου, τόσο νεανική, τόσο
προχωρημένη.
Και να ξέρεις μπαμπά ότι εγώ θα σου μιλάω κ θα σου σχολιάζω
όλα όσα θέλω. Και είμαι σίγουρη ότι εσύ θα με ακούς. Και θα μου
δείχνεις τον δρόμο όταν βρίσκομαι σε αδιέξοδο.
Και να σου πω και το άλλο, γιατί ξέρω ότι το χαίρεσαι πολύ,
όπως χαιρόσουν πάντα στη γιορτή σου όταν το βράδυ μου έδειχνες
περήφανος τη μακρά λίστα εκείνων που σε θυμήθηκαν και σου
τηλεφώνησαν για ευχές. Σήμερα μπαμπά είναι όλοι εδώ. Έχουν
έρθει για σένα. Για να σε τιμήσουν. Για να σε ευχαριστήσουν που
στεκόσουν δίπλα τους πατρική φιγούρα και συμπαραστάτης σε
χαρές κ λύπες, που τους έβρισκες δουλειά, που πέρασαν τη στρατιωτική τους θητεία σαν διακοπές εξαιτίας σου, που έκανες τα πιο
απίθανα για να έχουν καλύτερη ζωή.
Είναι εδώ οι φίλοι σου και οι συγγενείς από το χωριό σου, τον
τόπο σου που εξαιτίας σου εμείς αγαπήσαμε τόσο, οι φίλοι σου
από την Πολεμική Αεροπορία που τίμησες κ ξεχώρισες και σήμερα σε τιμά με το άγημα και την ελληνική σημαία, φίλοι της κοινωνικής μας μαμάς που την πήρες από το χέρι κοριτσάκι και την
είδες να ανθίζει κ μαζί βαδίσατε έναν δύσβατο, αλλά δημιουργικό δρόμο. Φίλοι της Ρένας μας, της πρωτότοκης κόρης σου, το
μεγάλο σου καμάρι, «η κόρη μου σώζει ζωές» έλεγες πάντα. Και
δικαίως καμάρωνες. Μακάρι να ήξερες πόσο τιμητικά ακουγόταν
το όνομά της στους διαδρόμους του 251 ΓΝΑ αυτές τις τελευταίες
σου ημέρες. Και άνθρωποι από τη δημόσια ζωή του τόπου που
ήρθαν για να σε τιμήσουν, και ξέρω ότι το χαίρεσαι ιδιαίτερα αυτό.
Το χαίρεσαι γιατί ήσουν ενεργός πολίτης, με αληθινό ενδιαφέρον
για τα κοινά. Εξάλλου υπηρέτησες με ιδιαίτερο σεβασμό και υπευθυνότητα την τοπική αυτοδιοίκηση ως Πρόεδρος του Συνδέσμου
Δήμων και Κοινοτήτων με ευρεία κομματική συναίνεση, αλλά και
ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Μπαμπά, όλοι εμείς, δεν θα σε ξεχάσουμε. Και σήμερα σε αποχαιρετούμε. Πρώτη ανάμεσα σε όλους η μαμά, η Όλγα σου, η σύντροφος και ο έρωτας της ζωής σου, η Ρένα μας, οι δυο υπέροχοι
εγγονοί σου, ο Μάρκος και ο Φίλιππος, στους οποίους πρόλαβες
να διδάξεις τι θα πει δοτικότητα και τους έδωσες απεριόριστη αγάπη, εγώ, η μικρή σου, και πολλοί φίλοι κ συγγενείς μας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
στο συνάδελφο και φίλο αντισμήναρχο ε.α. Χρήστο Νικολόπουλο
Από τον Επισμηναγό (Ι) ε.α. Γεώργιο Κασσαβέτη
Αλησμόνητε Συνάδελφε και Φίλε Χρήστο,
Κανένας πόνος της ζωής δεν είναι τόσο βαθύς, που
να μπορεί να συγκριθεί με το θάνατο, αυτόν τον αιώνιο και ακατανίκητο ανταγωνιστή της. Αυτόν τον ακαταμάχητο πόνο και τη βαθύτατη θλίψη βιώνουμε όλοι
εμείς, οι οικείοι, οι συγγενείς, οι συνάδελφοι, οι φίλοι
και οι συγχωριανοί σου, που είμαστε εδώ σήμερα για
να σε κατευοδώσουμε στο μακρινό σου ταξίδι, στην
τελευταία σου πτήση στην αιωνιότητα. Η ανωτέρα δύναμη επιφυλάσσει στους ενάρετους ένα θείο δώρο, το
αδιατάρακτο ταξίδι στους λειμώνες της μόνιμης και
αληθινής ευτυχίας. Εκεί όπου κι εσύ, ένας βαθύτατα
φιλοσοφημένος άνθρωπος, ένας ανυπόκριτα αληθινός
χριστιανός, κι ένας αληθινός Έλληνας πατριώτης πορεύεσαι σήμερα.
Μαζί με τον συνάδελφο και φίλο Κώστα Γαντζόγια
υπήρξατε οι πρωτοπόροι, εγκαινιάζοντας το δρόμο της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο υπερήφανο Όπλο
της Πολεμικής μας Αεροπορίας, ως τεχνικοί το 1955.
Το δρόμο αυτό έμελε να ακολουθήσουμε, είτε ως τεχνικοί, είτε ως ιπτάμενοι, αρκετοί από εμάς τους νέους
της εποχής μας.
Η σχέση μας έγινε πιο στενή, όταν κι οι δύο πετύχαμε
την ίδια χρονιά στη Σχολή Ικάρων, κι όταν στη συνέχεια στα τρία χρόνια της φοιτήσεώς μας , μείναμε όρθιοι από τη σκληρή δοκιμασία, στην οποία δεν άντεξε
το 50% των συμμαθητών μας, οι οποίοι ακολούθησαν
άλλους δρόμους. Κοινά ήταν επίσης και τα πρώτα μας
βήματα ως πιλότοι Πολεμικής Μοίρας στην 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά της Κρήτης. Έκτοτε οι δρόμοι μας
χώρισαν, αλλά η Αεροπορία μας ήταν μικρή, ώστε να
μη χάνεται η επαφή μεταξύ μας. Έτσι χαιρόμουν όταν
άκουγα ότι είχες εξελιχθεί σε ένα καταξιωμένο πιλότο,
που έχαιρε της εκτιμήσεως των συναδέλφων με τους
οποίους συνεργαζόταν και απολάμβανε της εμπιστοσύνης των προϊσταμένων του.
Η μακροχρόνια φιλία μας μου είχε δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι πέραν του ότι ήσουν ένας καταξιωμένος αεροπόρος, υπήρξες κι ένας ξεχωριστός
άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος αρετές. Γενναίος,
τρυφερός, ελεύθερος, με όλη τη σημασία της λέξεως.
Ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, καλοσύνη, ανθρωπιά,
κι ευαισθησία, που τη διοχέτευες απλόχερα σε όλους
τους ανθρώπους που ήταν δίπλα σου , ανεξάρτητα αν
αυτοί ήταν δικοί σου, φίλοι, ή ξένοι. Υπήρξες ακόμη
η διαπίστευση του ήθους, της συνέπειας, της εντιμότητος, της μετριοφροσύνης και της αεροπορικής λεβε-

ντιάς. Στο πρόσωπό σου συναντιόταν η γενναιότητα με
τη σωφροσύνη, η τόλμη με τη λογική, η υψηλοφροσύνη με την απλότητα, η ανωτερότητα με τη μετριοφροσύνη, ο άνθρωπος με τον άνδρα.
Με την αμέριστη συμπαράσταση της ακαταπόνητης
κι αξιολάτρευτης συζύγου σου της Δέσποινας, που
τόσο αγαπούσες και που απλόχερα απολάμβανες την
αγάπη της, επί πέντε ολόκληρες δεκαετίες, αξιωθήκατε να δημιουργήσετε μια ωραία ελληνοχριστιανική
οικογένεια και να δώσετε στην ελληνική κοινωνία δύο
υπέροχα παιδιά και δύο λαμπρούς επιστήμονες, τον
Χαράλαμπο και τον Γιώργο.
Κατάφωρη αδικία ο πρόωρος χαμός σου και δυσαναπλήρωτο το κενό που μας αφήνεις αλησμόνητε
συνάδελφε και φίλε. Εσένα όμως δε σου πρέπουν δάκρυα, διότι δεν πρέπουν δάκρυα στους σταυραετούς
που πετούν στους ουρανούς. Δάκρυα πρέπουν σε
όλους εμάς, που από σήμερα γινόμαστε φτωχότεροι σε
συγγενείς, σε συναδέλφους, σε φίλους. Όμως τα πάντα
δεν τελειώνουν με το θάνατο. Διότι πέρα απ’ το θάνατο
υπάρχει η μνήμη, που γίνεται ιστορία και συνδέει το
σήμερα με το χθες. “Η αξία των αληθινών ηρώων –
γράφει ο Γκαίτε – δε γράφεται στις πολυτελείς και απαστράπτουσες μαρμάρινες πλάκες, αλλά στις καρδιές
των γενεών”. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν ξεχνιούνται
αλησμόνητε φίλε. Κι εσύ δεν πρόκειται να ξεχαστείς
ποτέ, διότι το αποτύπωμα που άφησε το πέρασμά σου
από την Πολεμική Αεροπορία και την κοινωνία ήταν
έντονο και ανεξίτηλο.
Εύχομαι, όσο βαρύ ήταν το έργο που προσέφερες
στην ελληνική κοινωνία την Πολεμική Αεροπορία και
την πατρίδα, τόσο ελαφρύ να είναι το χώμα της πατρώας γης που θα σε σκεπάσει. Εύχομαι ακόμη στην αγαπημένη σου σύζυγο τη Δέσποινα, στα παιδιά σου, τον
Χαράλαμπο και το Γιώργο και στους οικείους σου, να
βρουν το κουράγιο και τη δύναμη να καταλαγιάσουν
τον πόνο, που ο αδόκητος χαμός σου τους κατέλειπε.
Τέλος εύχομαι η τελευταία διαστημική σου πτήση να
είναι ανέφελος και απαλλαγμένη από αναταράξεις και
καταιγίδες.
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου συνάδελφε και φίλε
Χρήστο. Η ευγενική μορφή σου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων σε γνώρισαν, πέταξαν,
ή συνεργάστηκαν μαζί σου. Και μην ξεχάσεις να μεταφέρεις τους συναδελφικούς χαιρετισμούς όλων ημών
των απολειπομένων συναδέλφων, στους αγαπημένους
συναδέλφους μας Χρήστο Πάντο, Τάσο Πλατή και Παναγιώτη Κατσαρό, που τόσο πρόωρα έφυγαν από τη
ζωή. Αιωνία σου η μνήμη.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Σμχος ε.α Ιωάννης Γουγούσης και η οικογένειά του
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια
στην οικογενεια του Δημητριου Μπουμπούσ για το χαμό του, αγαπητού φίλου και συναδέλφου.
Μήτσο καλό παράδεισο και στην οικογένεια σου εύχομαι ο θεός να τους έχει πάντα Καλά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σε αποχαιρετούμε με δάκρυα στα μάτια και ανείπωτο πόνο στην
καρδιά, γιατί θα μας λείπει η έντονη παρουσία σου και η καθαρή
ματιά σου, μπαμπά, και αυτό είναι αμάχητο, αλλά θα είμαστε πιο
σοφοί κ πιο πλήρεις που ευτυχήσαμε να σε γνωρίσουμε. Και θα
έχουμε ακόμα έναν λόγο να χαιρόμαστε: ο Γιάννης μας θα έχει
πλέον δίπλα του τον μπαμπά του.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου στον Δντή
Θωρακοχειρουργικής του 424 ΓΣΝΕ, την εξαίρετο Ομάδα του, το Νοσηλευτικό Προσωπικό και την
αναισθησιολόγο του ΕΣΥ Βερόνικα Ζαφειρίδου οι οποίοι μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση
αποκατέστησαν την υγεία του αδελφού μας Επγού εα Δημητρίου Στογιάννη .

Καλό σου ταξίδι, μπαμπά.
Ιωάννα Λυτρίβη του Δημητρίου (η κόρη του)

Με σεβασμό, εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες
Οικ. Σμχου εα Φώτη Στογιάννη
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ταξχος ε.α (Ι) Γεράσιμος Παππάς

Γεννήθηκε το 1938 στην Κερατέα Αττικής. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1957 (31η Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 1985.
Ήταν παντρεμένος και η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 0907-2019 στον Ι.Ν Αγ. Δημητρίου Κερατέας και η ταφή του στο
εκεί Κοιμητήριο.

Ασμχος ε.α (ΤΥΑ) Δημήτριος Λιάκουρης

Γεννήθηκε το 1935 στον Αυλώνα Αττικής. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1955 και αποστρατεύτηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 10-07-2019 στον Ι.Ν Αγ. Αντωνίου Αυλώνα και η ταφή του στο εκεί Νεκροταφείο .

Ταξχος ε.α (Ι) Κωνσταντίνος Δουκίδης

Γεννήθηκε το 1961 στην Ορεστιάδα Έβρου. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1979 (55η Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 2010.
Ήταν παντρεμένος και η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 1707-2019 στον Ι.Ν Αγ. Παντελεήμονα Πεύκης και η ταφή του
στο Νεκροταφείο Ηρακλείου.

Σγός ε.α (ΤΥΜ) Βασίλειος Αναστασίου

Γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1968 και αποστρατεύτηκε το 1990.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 11-07-2019 στον Ι.Ν Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στα Καλύβια Θορικού και η ταφή του στο εκεί Νεκροταφείο .
Επγός ε.α (ΤΥΤ) Παρασκευάς Μπάμπας
Γεννήθηκε το 1935 στον Αρκίτσα Φθιώτιδας. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1955 και αποστρατεύτηκε το 1982.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 20-07-2019 Νεκροταφείο Π. Φαλήρου .

Ασμχος ε.α (ΤΥΤ) Γεώργιος Γαλανόπουλος

Γεννήθηκε το 1938 στον Αμπελώνα Ηλείας. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1958 και αποστρατεύτηκε το 1989.
Ήταν παντρεμένος και είχε δύο (2) τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 01-08-2019 στον Ι.Ν Αγ. Γεωργίου Αμπελώνα
Ηλείας και η ταφή του στο Νεκροταφείο Αμπελώνα.

Υπτχος ε.α (ο) Αναστάσιος Μοναστηριώτης

Γεννήθηκε το 1945 στην Κέρκυρα. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1967 και αποστρατεύτηκε το 2001.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 06-08-2019 στον Ι.Ν Παναγίας Θεοτόκου Οδηγήτριας Λευκίμης και η ταφή του στο Λευκίμης.

Ασμχος ε.α (ΤΜΑ) Μιχαήλ Μιχελιδάκης

Γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1965 και αποστρατεύτηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 09-08-2019 στο Νεκροταφείο Μαρκόπουλου.
Ασμχος ε.α (ΟΙΚ) Σωτήριος Κυριακαράκος
Γεννήθηκε το 1929 στο Γύθειο Λακωνίας. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1949 και αποστρατεύτηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 13-08-2019 στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Ανθστής ε.α Αθανάσιος Βόβορας

Γεννήθηκε το 1938 στη Λάρισα. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1957 και αποστρατεύτηκε το 1957.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Απεβίωσε
την13-08-2019.

Επγός (ΤΥΗ) Ζήσης Δρούβης

Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1952 (4η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1980.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 14-08-2019 στο Νεκροταφείο Αμαρουσίου Αττικής.

Σμχος ε.α (Ρ) Παναγιώτης Σταθόπουλος

Γεννήθηκε το 1928 στην Πάτρα. Κατατάχθηκε το 1951 με την
(1η ΣΙΑ) και αποστρατεύτηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και ταφή του, έγινε στις16-08-2019 στο κοιμητήριο
Περιστερίου.

Ασμχος ε.α (ΤΥΑ) Βασίλειος Καρλαύτης

Γεννήθηκε το 1944 στο Γύθειο Λακωνίας. Κατατάχθηκε το
1962 (14η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις17-08-2019 στον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος
Μαυροβουνίου Λακωνίας και η ταφή στο εκεί κοιμητήριο.

Απτχος ε.α (Ι) Ιωάννης Βυζάντιος

Γεννήθηκε το 1954 στην Έδεσσα. Κατατάχθηκε το 1973 με
την (49η ΣΙ) και αποστρατεύτηκε το 2006.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και ταφή του έγινε στις19-08-2019 στον Ι.Ν. Αγίου
Τρύφωνα του κοιμητηρίου Κηφισιάς.

Επγός ε.α (ΤΕΑ) Ρίζος Ναούμης

Γεννήθηκε το 1932 στη Μεσοποταμία Φθιώτιδας. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1954 και το 1961 στη ΣΥΔ, αποστρατεύτηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις19-08-2019 στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στην
Πετρούπολη Αττικής και η ταφή στο εκεί κοιμητήριο.

Σμχος ε.α (ΤΥΗ) Ιωάννης Κεφαλάς

Γεννήθηκε το 1931 στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1950 (2η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
1990.
Ήταν παντρεμένος και η εξόδιος ακολουθία και ταφή του,
έγινε στις 21-08-2019 στο κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου.

Ταξχος ε.α (Ι) Νικόλαος Καρυστινός

Γεννήθηκε το 1962 στο Περιστέρι Αττικής. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1980 (56η ΣΙ) και αποστρατεύτηκε το 2017.
Ήταν παντρεμένος και η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 2208-2019 στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Μάνδρας και η ταφή
του στο κοιμητήριο Μάνδρας.

Σγός ε.α (ΤΥΜ) Γεώργιος Οργέτας

Γεννήθηκε το 1955 στο Μπουρούντι (Αφρική). Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1975 και αποστρατεύτηκε το 2001.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος
ακολουθία, έγινε στις 23-08-2019 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Οινόης και η ταφή του στο κοιμητήριο Οινόης.

Σμχος ε.α (ΤΥΤ) Δημήτριος Μπουμπούσης

Γεννήθηκε το 1944 στο Κιάτο Κορινθίας. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1953 (15η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τεσσάρων (4) τέκνων. Η εξόδιος ακολουθία, έγινε στις 25-08-2019 στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Παρηγοριάς Χανίων και η ταφή του στο Νεκροταφείο Αγ.
Λουκά.

Υπτχος ε.α (ΔΓΥ) Χρήστος Κατέχης

Γεννήθηκε το 1933 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1955 και αποστρατεύτηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 26-08-2019 στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων κοιμητηρίου Παιανίας.

Σμχος ε.α (ΥΥΑ) Δημήτριος Γλάχτσιος

Γεννήθηκε το 1942 στο Χαροπό Σερρών. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1963 (10η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1998.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία, έγινε στις 28-08-2019 στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Λυγαριάς Σερρών και η ταφή του στο κοιμητήριο
Λυγαριάς.

Ασμχος ε.α (ΙΓΥ) Βασίλειος Λυμπερόπουλος

Γεννήθηκε το 1930 στην Κρέστενα Ηλείας. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1952 (7η ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1974.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία, έγινε στις 05-09-2019 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Κρέστενας Ηλείας και η ταφή του στο κοιμητήριο Κρέστενας.

Ταξχος ε.α (Ι) Επαμεινώνδας Ανυφαντής

Γεννήθηκε το 1933 στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1958 (32ηΣΑ) και αποστρατεύτηκε το 1986.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία, έγινε στις 09-09-2019 στον Ι.Ν. Γενέσεως της Θεοτόκου Αγίου Θωμά Βοιωτίας και η ταφή του στο εκεί κοιμητήριο.

Ταξχος ε.α (Ι) Εμμανουήλ Ανδριανάκης

Γεννήθηκε το 1933 στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1953 (11η ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος. και εξόδιος ακολουθία, έγινε στις 1009-2019 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής και η ταφή του στο κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου.

Σμχος ε.α (Ι) Ιωάννης Καραγιώργος

Γεννήθηκε το 1966 στα Μέγαρα Αττικής. Κατατάχτηκε στην
Αεροπορία το 1987 (63η ΣΙ) και αποστρατεύτηκε το 2013.
Ήταν παντρεμένος και η εξόδιος ακολουθία, έγινε στις 1209-2019 στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μεγάρων Αττικής και η
ταφή του στο κοιμητήριο Μεγάρων.

Ασμχος ε.α (ΙΓΥ) Χρήστος Νικολόπουλος

Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1958 (33η ΣΙ) και αποστρατεύτηκε το 1977.
Ήταν παντρεμένος και είχε δυο (2) τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία, έγινε στις 17/9/2019 στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας και η ταφή στο κοιμητήριο Πολύδροσου Φωκίδας.

Ασμχος ε.α (TYT) Χαράλαμπος Καλαθάς

Γεννήθηκε το 1931 στο Κολίρι Ηλείας. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1951 (ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και είχε δύο (2) τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του, έγινε στις 25/9/2019 στο Νεκροταφείο
Νέας Σμύρνης.

Σμχος ε.α (ΥΥΑ) Ηρακλής Κοτσαλίδης

Γεννήθηκε το 1938 στην Αγγίστα Σερρών. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1959 (6η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1994.

Ήταν παντρεμένος και είχε ένα (1) τέκνο. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του, έγινε στις 25/9/2019 στο Νεκροταφείο
Καλλιθέας.

Σμχος ε.α (ΕΑ) Γεώργιος Σαλεμής

Γεννήθηκε το 1950 στον Αγ. Νικόλαο Χαλκίδας. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1970 (3η ΕΑ/ ΣΙ) και αποστρατεύτηκε το
2004.
Ήταν παντρεμένος και είχε δυο (2) τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία, έγινε στις 25/9/2019 στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Βόλου και
η ταφή στο Νεκροταφείο Βόλου στη θέση «ΚΟΥΚΟΣ».

Σμχος ε.α (ΤΥΜ) Ιωάννης Βουράκης

Γεννήθηκε το 1950 στα Μεσκλά Χανίων. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1970 (22α ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2005.
Ήταν παντρεμένος και είχε δυο (2) τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 26/9/2019 στον Ι.Ν Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στα Τσικαλαριά Χανίων.

Απτχος ε.α (Ι) Ευάγγελος Παπασταματίου

Γεννήθηκε το 1940 στα Ψαχνά Ευβοίας. Κατατάχθηκε στην
Αεροπορία το 1959 ( ΣΙ) και αποστρατεύτηκε το 1996.
Ήταν παντρεμένος και είχε δυο (2) τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 01/10/2019 στον Ι.Ν Αγ. Παρασκευής στην Αθήνα και η ταφή του στο Νεκροταφείο Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Τσαγκαράδας Πηλίου.

Σμχος ε.α (ΤΥΜ) Γεώργιος Ροδιτάκης

Γεννήθηκε το 1943 στην Επισκοπή Ρεθύμνης. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1963 (15η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
1998.
Ήταν παντρεμένος και είχε δυο (2) τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 05/10/2019 στον Ι.Ν Πέτρου και Παύλου Χανίων
και η ταφή του στο Νεκροταφείο Επισκοπής Ρεθύμνου.

Επγός ε.α Δημήτριος Βαρβεράκης

Γεννήθηκε το 1935 στην Κορώνη Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε
στην Αεροπορία το 1955 και αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν παντρεμένος και είχε δυο (2) τέκνα. Απεβίωσε την 0210-2019.

Ταξχος ε.α (Ι) Μιχαήλ Μυλωνάκης

Γεννήθηκε το 1933 στην Σπηλιά Κισσάμου, Χανίων. Κατατάχθηκε στην Αεροπορία το 1954 (ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε
το 1983.
Ήταν παντρεμένος και είχε δυο (2) τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 08/10/2019 στον Ι.Ν Αγ. Τρύφωνα στην Άνω
Γλυφάδα και η ταφή του θα γίνει στα Χανιά.

Επγός ε.α (ΙΓΥ) Παναγιώτης Νιανιός

Γεννήθηκε το 1935. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1955
και αποστρατεύτηκε το 1971.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 09-10-2019 στον Ι.Ν Αγ.
Ανδρέα στο Νεκροταφείο Βούλας Αττικής .

Επγός ε.α (ΤΥΗ) Ευάγγελος Μαραζάς

Γεννήθηκε το 1937 στο Πολύδροσο Φωκίδας. Κατατάχτηκε
στην Αεροπορία το 1957 (ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1984.
Ήταν παντρεμένος, η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 11-10-2019 στο Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου Αττικής
.

Σμχός ε.α (ΥΔΚ) Βασίλειος Γκιρμπάτσης

Γεννήθηκε το 1948 στη Θες/νίκη. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1967 (13η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 2002.
Ήταν παντρεμένος, η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 10-102019 στον Ι.Ν Αγ. Νικήτα Σερρών και η ταφή του στο Νεκροταφείο Σερρών .

Επγός ε.α (ΤΥΤ) Εμμανουήλ Σοκορέλης

Γεννήθηκε το 1946 στη Χαλκίδα. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1964 (16η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1990.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 12-10-2019 στον Ι.Ν Τιμίου Σταυρού
στον Άνω Σταλό Χανίων και η ταφή του στο Νεκροταφείο Χανίων .

Ασμχός ε.α (ΤΥΜ) Δημήτριος Λυτριβής

Γεννήθηκε το 1940 στο Κορακοβούνι Αρκαδίας. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1959 ( ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το
1989.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξόδιος
ακολουθία έγινε στις 16-10-2019 στον Ι.Ν Κοιμήσεως Της
Θεοτόκου Αμαρουσίου Αττικής και η ταφή του στο Νεκροταφείο Αμαρουσίου .

Σγός ε.α (ΑΥΛ) Ροζέττα Μπίρδα

Γεννήθηκε το 1962 στην Καρδίτσα. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1980 και αποστρατεύτηκε το 2010.
Ήταν παντρεμένη και μητέρα Ενός (1) τέκνου. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της έγινε στις 17-10-2019 στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών .
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε
τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους
τους, την εξ ύψους, παρηγοριά.
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Aρθρογραφια μελων
ΡΑ Δ ΙΟ ΦΩ Ν Ι Κ Η Ε Κ Π Ο Μ Π Η Σ Τ Ι Σ 16- 11- 1944 ΤΟΥ ΡΑΔΙ ΟΦ ΩΝΙ ΚΟΥ Σ ΤΑΘ ΜΟ Υ ΑΘ ΗΝΩ Ν ( Ρ .Σ.Α)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΕΝΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ»
« Έκλεισαν ήδη τέσσερα χρόνια από τότε που άρχισε το Αλβανικό δράμα. Στα βουνά της Αλβανίας αναμετρήθηκαν δύο λαοί
για ν’ αποδείξει ο μικρότερος σε αριθμό και πολεμικά μέσα στο μεγαλύτερο και ισχυρότερο ότι η τύχη των όπλων δεν εξαρτάται
απ’ τον αριθμό των, αλλ’ απ’ τον τρόπο με τον οποίον οι μαχηταί γνωρίζουν να τα κρατούν , προκειμένου να διεκδικήσου την νίκη.
Το θαύμα της Αλβανίας συντελέσθηκε από την τόλμη
του λαού μας. Καθώς λέγει και ο Β. Ουγκώ «όλες οι ψηλές κατακτήσεις της δόξας των λαών οφείλονται, ποιές
λίγο, ποιές πολύ, στην Τόλμη. Η κραυγή «τόλμα» - συνεχίζει – είναι σαν την κραυγή « γεννηθήτω φως» για να
προχωρήσει ένα έθνος χρειάζεται απ’ τις κορυφές των
βουνών του ν’ ακούωνται υπερήφανα μαθήματα θάρρους επιχείρησε, τόλμα , αντιστάσου, μείνε πιστός στον
εαυτό σου, πάλαιψε με την Μοίρα σου σώμα με σώμα
,με την αφοβία σου τρόμαξε την καταστροφή που σε φοβερίζει, καταφρόνα την άδικη δύναμη για ν’ αντικρύσεις ύστερα το μεθύσι της Νίκης.»
Απ΄ τις ψηλές κορυφές των βουνών πρέπει ν’ ακούωνται περήφανα μαθήματα θάρρους. Πράγματι απ’ τις απάτητες κορυφές της Πίνδου η αδάμαστη ψυχή του Ελληνικού λαού έδωσε , την εποχή εκείνη το ωραιότατο μάθημα
θάρρους προς την υφήλιο ολόκληρη. Με το όπλο στο χέρι
και με το θάρρος μες στην καρδιά του ο φαντάρος μας,
αδιαφορώντας για τον αριθμό και τα μέσα του εχθρού,
συνέτριψε με την αρβύλα και το τσαρούχι τα οχυρά του,
τις μηχανοκίνητες μεραρχίες του, τα βαριά του πυροβόλα,
στην Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο, τη Χειμάρρα , την Πρεμετή, τη Ντρεμπεσίνα, την Κλεισούρα και το Πόγραδετς
και συνέχισε το θρίαμβο.
Με τη ίδια εκείνη τόλμη στην καρδιά και οι Ίκαροι της
μικρής μας Αεροπορίας αντιμετώπισαν τις αεροπορικές
στρατιές του εχθρού. Η διαφορά σ’ αριθμούς ήταν μεγάλη,
καταθλιπτική ,τεραστία. Όμως κανείς δεν την έλαβε υπ ’
όψιν. Η περίπτωση ν’ αερομαχήσει ένα δικό μας προς δύο
ή τρία εχθρικά ήταν σπάνια. Το συνηθέστερο ήταν ν’ αερομαχήσει με Σμήνος ολόκληρο. Φωτογραφικές αναγνωρίσεις επ’ ωφελεία της Στρατιάς ως το Φιέρι, το Ελβασάν
και ακόμη βαθύτερα έγιναν πολλές φορές με αεροπλάνα
μεμονωμένα και χωρίς προστασία. Στον ουρανό της Αλβανίας γράφηκαν οι ίδιες σελίδες ηρωισμού όσες και στο
έδαφος .
Ο αγώνας όμως υπήρξε σκληρός και η δόξα πληρώθηκε με μεγάλο αντίτιμο αίματος. Πενήντα τάφοι, άλλοι
γνωστοί κι’ άλλοι άγνωστοι στην αγκαλιά της μάνας γη
όλοι ιδεατά σκεπασμένοι με την κυανόλευκο. Πενήντα
τάφοι που έκλεισαν τα λυγερά σώματα των νέων εκείνων που, όπως ο ωραίος προγονός των του θρύλου,
ανέβασαν την τόλμη τους ως τα ύψη της θεληματικής
θυσίας για να πέσουν όπως εκείνος τσακισμένος απ’ το
νόμο της άνισης πάλης με τα φτερά των ελπίδων των
διπλωμένα για πάντα.
Στις ημέρες αυτές της γενικής χαράς που μας έδωσε
η ελευθερία ας μη λησμονούμε τους νεκρούς μας τους
πρωτεργάτες της. Ελάτε να σκύψουμε ευλαβικά πλάι
στους αγαπημένους των που τους κλαίνε και να γονατίσουμε μαζί τους και να διαβάσουμε επάνω στις λευκές
ταφόπετρες ένα από ένα όνομα και μία ιστορία.
- Ανθυποσμηναγός Παπαμιχαήλ Λάζαρος ετών 23και
Σμηνίας Γεμενετζής Κων/νος ετών 21 . Φονεύθηκαν την 30
Οκτωβρίου 1940 επιβαίνοντας αεροπλάνου αναγνωρίσεως
εις τομέα Πίνδου κατά την εκτέλεση της αποστολής των.
- Ανθυποσμηναγός Γιάναρης Ευάγγελος Ετών 24. Φονεύθηκε την 30 Οκτωβρίου 1940 επιβαίνων επί αεροπλάνου αναγνωρίσεως ως παρατηρητής κατά την εκτέλεση
της αποστολής του, κατόπιν αερομαχίας εναντίον Σμήνους
εχθρικών καταδιωκτικών. Το αεροπλάνο κατερρίφθη Β.Α.
της Καστοριάς κατόπιν τραυματισμού του οδηγού.
- Υποσμηναγός Σακελλαρίου Ιωάννης ετών 25. Φονεύθηκε την 2 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων επί αεροπλάνου
διώξεως , κατόπιν αερομαχίας άνωθεν περιοχής Ιωαννίνων εναντίον επιδραμόντων εχθρικών βομβαρδιστικών.
- Σμηνίας Παπαδόπουλος Χρήστος ετών 22. φονεύθηκε την 2 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων επί αεροπλάνου διώξεως , κατόπιν αερομαχίας άνωθεν περιοχής Ιωαννίνων
εναντίον επιδραμόντων εχθρικών βομβαρδιστικών.
- Ανθυποσμηναγός Κατάσσος Φρειδερίκος ετών 32
και Αρχισμηνίας Σαρβάνης Αλέξανδρος ετών 22. Φονεύθηκαν την 4 Νοεμβρίου 1940 επί αεροπλάνου παρατηρήσεως κατά την εκτέλεση της αποστολής των. Το αεροπλάνο
κατερίφθη κατόπιν αερομαχίας εναντίον Σμήνος εχθρικών
καταδιωκτικών ανατολικώς της Σαμαρίνας και ανεφλέγη.
- Υποσμηναγός Μαραβέλλιας Φώτιος ετών 32, Υποσμηναγός Καψαμπέλης Ιωάννης ετών 29, και Αρχισμηνίας Σιβρόπουλος Αθανάσιος ετών 22. Φονεύθηκαν την 11
Νοεμβρίου 1940 επί βομβαρδιστικού αεροπλάνου κατά
την εκτέλεση επιθετικής αναγνωρίσεως επί του Πίνδου. Αι

συνθήκαι θανάτου παραμένουν άγνωστοι. Κατά τη προέλαυσιν του στρατού μας ανευρέθηκαν οι τάφοι των εις το
χωριόν Μαλάσοβα ,Ν.Δ. της Κλεισούρας.
- Υποσμηναγός Παπαγεωργίου Δ ετών 31, υποσμηναγός Χαραλάμπους Σταμάτιος ετών 22 και Αρχισμηνίας Κούλης Κων/νος. Φονεύθηκαν την 14 Νοεμβρίου 1940 επί
βομβαρδιστικού αεροπλάνου κατ την εκτέλεσιν βομβαρδισμού του εχθρικού αεροδρομίου Κορυτσάς. Το αεροπλάνο
βληθέν υπό του αντιαεροπορικού ανεφλέγη και εξερράγη
εις τον αέρα.
- Ανθυποσμηναγός Γιάκας Δημήτριος ετών 25. Φονεύθηκε την 14 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων επί αεροπλάνου
αναγνωρίσεως ως παρατηρητής κατά την εκτέλεση αναγνωρίσεως εις τομέα του τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας.
- Αρχισμηνίας Καντίδης Μιλτιάδης ετών 24. Φονεύθηκε την 15 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων βομβαρδιστικού
αεροπλάνου κατά την εκτέλεση βομβαρδισμού στόχων τομέως Κορυτσάς.
- Αρχισμηνίας Παπάς Αριστοφάνης ετών 22. Φονεύθηκε την 15 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων βομβαρδιστικού αεροπλάνου ως παρατηρητής . Το αεροπλάνο του εξ αποστολής επέστρεψε βομβαρδισμού στόχων τομέως Κορυτσάς
τον εκόμισε νεκρόν εντός της θέσεως του τραυματισθέντα
στο μηρό και απεβίωσεν διαρκούσης της πτήσης εξ’ αιμορραγίας.
- Αρχισμηνίας Κοβατζής Σπυρίδων ετών 22.Φονεύθηκε την 15 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων βομβαρδιστικού
αεροπλάνου ως παρατηρητής . Βληθείς από βλήματος αντιεροπορικού πυροβολικού.
- Σμηνίας Βαλκανας Γρηγόριος ετών 24.Εφονεύθη την
18 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων επί αεροπλάνου διώξεως
κατά της διεξαχθείσας αερομαχίας της ημετέρας αεροπορίας διώξεως προς εχθρικήν άνωθεν τομέως του τμήματος
Στρατιάς Δυτ. Μακεδονίας.
- Υποσμηναγός Γιαννικώστας Κων/νος ετών 23. Φονεύθηκε την 18 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων επί αεροπλάνου διώξεως κατά τις διεξαχθείσας αερομαχίας της ημετέρας αεροπορίας διώξεως προς εχθρικήν άνωθεν τομέως
του τμήματος Στρατιάς Δυτ. Μακεδονίας.
- Ανθυποσμηναγός Σιδέρης Δημήτριος ετών 23. Φονεύθηκε την 28 Νοεμβρίου 1940 επιβαίνων επί αεροπλάνου αναγνωρίσεως. Το αεροπλάνο το οποίο είχε βληθεί
υπό αντιαεροπορικού πυροβολικού ανεφλέγει κατά την
επάνοδο του στη βάση του άνωθεν Καπέτιστας.
- Ανθυποσμηναγός Μαρουλάκος Παναγιώτης ετών
23. Φονεύθηκε την 27 Νοεμβρίου 1940 κατά την επιδρομή
εχθρικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών εις αεροδρόμιο
Κοζάνης.
- Ανθυποσμηναγός Μαλάκης Αλέξανδρος ετών 24, Αρχισμηνίας Λιάπης Αστέριος ετών 23 και Αρχισμηνίας Φιλιππίδης Χριστόδουλοςετών 26. Αγνοείται η τύχη των από της
27 Νοεμβρίου 1940 αφ’ ης επιβαίνοντες αεροπλάνου βομβαρδιστικού αναχώρησαν προς εκτέλεση βομβαρδισμού
στόχων επί δρομολογίου Πόγραδετς –Λυν - Ελβασάν.
- Ανθυποσμηναγός Τσίτσας Κων/νος ετών 22. Φονεύθηκε την 2 Δεκεμβρίου 1940 επιβαίνων επί αεροπλάνου
διώξεως μετέχων συνοδείας βομβαρδιστικών. εις συναφθείσα αερομαχίαν μετ’ εχθρικών καταδιωκτικών άνωθεν
περιοχής Μοσχοπόλεως.
- Επισμηναγός Παπαδάκης Ιωάννης ετών 35και σμηναγός Καρναβιάς Γεώργιος ετών 33. Αγνοείται η τύχη των
από της 21 Δεκεμβρίου 1940 αφ’ ης αναχώρησαν, επιβαίνοντες αεροπλάνου αναγνωρίσεως, εξ Ιωαννίνων. Κατά μη
επιβεβαιωθείσαν πληροφορίαν το αεροπλάνο των κατέπεσε εις την θάλασσα Β.Δ. της Αυλώνος.
- Υποσμηναγός Χατζηιωάννου Κλεάνθης ετών 22, Αρχισμηνίας Αραπατζής Νικόλαος ετών 26 και Αρχισμηνίας
Σωτηριάδης Κων/νος ετών 25 . Αγνοείται η τύχη των από
της 30 Δεκεμβρίου 1940 αφ’ ης επιβαίνοντες αεροπλάνου
βομβαρδιστικού αναχώρησαν προς εκτέλεσιν αποστολής
επί τομέως Γ Σώματος Στρατού.
- Επισμηναγός Ορφανίδης Παναγιώτης ετών 32, Σμηναγός Αναστασάκης Μιχαήλ ετών 35 και Αρχισμηνίας
Γκίκας Δημήτριος ετών29.Φονεύθηκαν την 30 Δεκεμβρίου 1940 επιβαίνοντες επί αεροπλάνου βομβαρδιστικού εξ’
εκρήξεως των βομβών του εις αεροδρόμιον Καζακλάρ
Θεσσαλίας.
- Σμηναγός Παληατσέας Δημήτριος ετών 38 και Σμη-

ναγός Νανόπουλος Σπυρίδων ετών 31. Φονεύθηκαν την
6 Ιανουαρίου 1941 επιβαίνοντες επί αναγνωριστικού αεροπλάνου κατ την εκτέλεσιν επιθετικής αναγνωρίσεως εις
τον τομέα του Πόγραδετς. Το αεροπλάνο ιπτάμενον εις χαμηλόν ύψος εβλήθη υπό ελαφρού αντιαεροπορικού πυρός
των πρώτων γραμμών του εχθρού.
- Υποσμηναγός Τουμπακάρης Νικόλαος ετών 38 και
Υποσμηναγός Λίνος Παντελής ετών 33. Φονεύθηκαν την
9 Φεβρουαρίου 1941 επιβαίνοντες αεροπλάνου ναυτικής
συνεργασίας κατά την εκτέλεσιν ανθυποβρυχιακός αναγνωρίσεως εις το Αιγαίον. Το αεροπλάνο παρασυρθέν υπό
θυέλης κατέπεσε και συνετρίβει εις τα Βόρεια παράλια της
Κρήτης.
- Υποσμηναγός Σταυραετός Γεώργιος ετών 21.Φονεύθηκε την 10 Φεβρουαρίου 1941 επί αεροπλάνου βομβαρδισμού κατά την εκτέλεσιν επιθετικής αναγνωρίσεως επί
περιοχής Βοσκοπόλια – Θερέμπελι, του αεροπλάνου καταρριφθέντος κατόπιν προσβολής σμήνους Εχθρικών καταδιωκτικών.
- Υποσμηναγός Μπαρδαβιλιας Αναστάσιος ετών 25.
Φονεύθηκε επί καταδιωκτικού αεροπλάνου την 11 Φεβρουαρίου 1941 κατά την διάρκειαν αερομαχίας με εχθρικά
καταδιωκτικά άνωθεν Ιωαννίνων.
- Επισμηνίας Χριζόπουλος Κων/νος ετών 22. Φονεύθηκε επί καταδιωκτικού αεροπλάνου την 23 Φεβρουαρίου
1941 κατόπιν αερομαχίας προς εχθρικά καταδιωκτικά και
μετά την λήξη της αερομαχίας στην επιστροφήν εις την βάσιν του προφανώς λόγω τραυματισμού. Το αεροπλάνο κατέπεσε και απετρεφρώθη β.Α. της Παραμυθιάς.
- Σμηναγός Σκρουμπέλος Νικόλαος ετών 33. Φονεύθηκε επί καταδιωκτικού αεροπλάνου την 23 Φεβρουαρίου
1941 κατά την διάρκειαν αερομαχίας με εχθρικά καταδιωκτικά άνωθεν περιοχής Μπούμπασι.
- Σμηνίας Σαραντόπουλος Χρήστος ετών 21 και Σμηνίας Κορίτσας Σωτήριος ετών 21. Φονεύθηκαν την 11 Μαρτίου 1941 εξ αεροπορικού δυστυχήματος επισυμβάντος κατά
την εκτέλεσιν της αποστολής των.
- Επισμηναγός Σταθάκος Δ ετών 32 και Σμηναγός Πιτσικας Δημήτριος ετών 35. Φονεύθηκαν την 11 Μαρτίου 1941
επί βομβαρδιστικού αεροπλάνου προσβληθέντος κατά την
διάρκειαν της αποστολής των υπό εχθρικής διώξεως και
καταριριφθέντος εις περιοχήν Νιβίτσα – Σλατίνια.
- Αρχισμηνίας Τσοχακίδης Ματθαιος ετών 25 και Αρχισμηνίας Μαυροματίδης Στέφανος ετών 23. Φονεύθηκαν
την 11 Μαρτίου 1941 επί βομβαρδιστικού αεροπλάνου κατά
την εκτέλεσιν επιθετικής αναγνώρισεως .
- Ανθυποσμηναγός Κυταριόλας Γεώργιος ετών 23.Απεβιώσεν εις Νοσοκομείον Αγρινίου την 2 Μαΐου 1941κατόπιν
εκτεταμένων εγκαυμάτων τα οποία υπέστη την 21 Απριλίου
εξ αναφλέξεως του αεροπλάνου του κατ την εκτέλεσιν πολεμικής αποστολής.
- Επισμηνίας Κουτρούμπας Περικλής ετών 23.Φονέυθηκε την 15Απριλίου 1941εν αερομαχία, του αεροπλάνου
του καταπεσόντος εις περιοχήν Λιτοχωρίου.
- Σμηνίας Μόκας Γεώργιος ετών 23.Φονέυθηκε την 15
Απριλίου 1941επι αεροπλάνου διώξεως άνωθεν περιοχής
Τρικάλων εις αερομαχίαν με εχθρικά αεροπλάνα διώξεως,
συνοδεύοντα ομάδα βομβαρδιστικών, εναντίον της οποίας
επετέθη.
Σηκώνοντας τα μάτια απ’ την τελευταία πλάκα του
μεγάλου δυστυχώς για την Αεροπορία μας νεκροταφείου
τούτου, ας τα στρέψουμε προς το στοιχείο της, τον ωραίο
γαλανό ουρανό μας. Ας μην ξεχνάμε ότι , όπως συμβαίνει
σε κάθε ροδοχάραμα, έτσι και στην αυγή του σημερινού
ήλιου της ελευθερίας ο ουρανός αυτός βάφτηκε ρόδινος
από το αίμα των νεκρών μας αεροπόρων. Ο Ελληνικός
ουρανός, αγαπητοί μας ακροαταί, συχνά θολώνει και
μαυρίζει. Οι θύελλες του όμως δεν κρατούν πολύ και γρήγορα ξαναπαίρνει το ωραίο γαλάζιο φυσικό του χρώμα.
Κοιτάζοντας τον, ας δώσουμε την υπόσχεση ότι το αίμα
όλων των τιμίων νεκρών μας θα μας αδελφώνει πάντα.
Ο όρκος τούτος δοσμένος με πίστη και ειλικρίνεια θα
είναι το καλλίτερο μνημόσυνο για κείνους».
Για την ακρίβεια της αντιγραφής
Ασμχος Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ & Πρόεδρος ΣΑΙΡ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 566

ΑΧΑΪΑ
1. Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και κατόπιν πρόσκλησης των κ.κ. Διοικητών 117ΠΜ και ΚΕΑΤ Σμηνάρχων (Ι)
Γεώργιου Χριστοδούλου και Κωνσταντίνου Ζολώτα, το Δ.Σ.
παρευρέθη στην πανηγυρική λειτουργία του εορτασμού του
Αγίου Παϊσιου, που βρίσκεται στην μονάδα της 117ΠΜ.
2. Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. Παραρτήματος Πατρών παρευρέθησαν στην
τελετή Παράδοσης - Παραλαβής των καθηκόντων του Διοικητή του Εργοστασίου ΜΜ & ΕΕ Αράξου, από τον Σμχο (ΜΑ)
Δημήτριο Ντρε στον Ασμχο (ΜΑ) Ιωάννη Φλώρο. Ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης απένειμε τιμητική πλακέτα της
Ε.Α.Α.Α. στον απερχόμενο Διοικητή και τον ευχαρίστησε για
την άψογη συνεργασία του με το Παράρτημα Πατρών.

ΒΟΛΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ
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του Βραβείου Δοκιμίου Ελευθέρου Στοχασμού εις μνήμην
Παναγιώτη Φωτέα, καθώς και υποτροφιών σε αριστούχους
φοιτητές, τις οποίες είχε θεσπίσει ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, που πραγματοποιήθηκαν στις 24
Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας την Ένωση εκπροσώπησε ο Γραμματέας
του Παραρτήματος Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος.

Ορκομωσία Οπλιτών

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την 124ΠΒΕ για
την συμμετοχή στην τελετή Ορκωμοσίας των Νεοσύλλεκτων
Οπλιτών της Δ΄ ΕΣΣΟ 2019 που πραγματοποιήθηκαν στην
124ΠΒΕ στις 02 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα
08:30, την Ένωση εκπροσώπησε ο Γραμματέας του Παραρτήματος Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος.

Αποκαλυπτήρια προτομής του ΣτρατηγούΠρωθυπουργού Νικολάου Πλαστήρα

Η Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, στη θέση
«ΤΣΑΤΑΛΙ» του όρους Όθρυς, τελέστη ετήσια επιμνημόσυνη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης
για τους φονευθέντες και αγνοουμένους
Ελλαδίτες και Κυπρίους

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Δήμο
Καλαμάτας για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις τιμής και
μνήμης για τους φονευθέντες και αγνοουμένους Ελλαδίτες
και Κυπρίους, κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, που πραγματοποιήθηκαν στις 21
Ιουλίου 2019 ημέρα Κυριακή, και ώρα 10:00 στην Καλαμάτα,
την Ένωση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος,
Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης.

Εκδηλώσεις επιδόσεως του Βραβείου
Δοκιμίου Ελευθέρου Στοχασμού εις μνήμην Παναγιώτη Φωτέα

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Δήμο
Καλαμάτας για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις επιδόσεως

Εκδηλώσεις εορτασμού της Μεσσηνιακής
Επανάστασης

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Δήμο
Οιχαλίας για την συμμετοχή στο πρόγραμμα εορτασμού της
Μεσσηνιακής Επανάστασης το έτος 1834, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2019 στο Πάνω Ψάρι, την Ένωση
εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Σμχος ε.α.
Ιωάννης Σαμπαζιώτης και ο Αντιπρόεδρος Σμχος ε.α. Σπύρος Τριανταφυλλίδης.

ΛΑΡΙΣΑ
Ετήσιο μνημόσυνο Λάρισας

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Δήμο Καλαμάτας για την συμμετοχή στην τελετή Αποκαλυπτηρίων της προτομής του Στρατηγού-Πρωθυπουργού
Νικολάου Πλαστήρα που πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα στις 18 Αυγούστου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30,
την Ένωση εκπροσώπησε ο Γραμματέας του Παραρτήματος
Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος.

Εκδήλωση για τον αποχαιρετισμό
του καλοκαιριού

δέηση, σε μνήμη των εξήντα τριών (63) συναδέλφων, που
έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος συνεπεία του δυστυχήματος του C-130 στις 5-2-1991.
Η εκδήλωση διοργανώνεται με μέριμνα του Παραρτήματος Βόλου, υπό την αιγίδα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) και σε συνεργασία με το
Σύλλογο Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.Α.Ε.Δ. & Σ.Α.) επαρχίας Αλμυρού.
Την εκδήλωση πέραν των συγγενών των θυμάτων και μελών τόσο του Παραρτήματος όσο και του Σ.Α.Α.Ε.Δ. & Σ.Α.,
τίμησαν με την παρουσία τους:
- Δήμαρχος Αλμυρού κος Ευάγγελος Χατζηκυριάκος
- Διευθυντής Α’ Κλάδου Αρχηγείου τακτικής Αεροπορίας
Ταξίαρχος κος Γεώργιος-Αριστείδης Αγορογιάννης
- Αντιπτέραρχος ε.α. κος Παναγιώτης Δημητριάδης, μέλος
του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α., καταθέτοντας στέφανο εκ μέρους της
Ένωσης.
- Σμχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
- Αντιπρόεδρος Παραρτήματος Βόλου Ένωσης Αποστράτων
Αξιω-ματικών Στρατού Αντισυνταγματάρχης ε.α. κα Γεωργία Μπίτση
- Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
Νομού Μαγνησίας κος Βασίλειος Κακκές
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος, ευχαριστεί
θερμά τη Διοίκηση της 111 Πτέρυγας Μάχης για τη διάθεση
προσωπικού για τον καθαρισμό-καλλωπισμό της περιοχής
πέριξ των μνημείων.

ο Ταμίας του Παραρτήματος Επγός ε.α. Σταμάτης Μπένος και
ο Γραμματέας Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος.

Στις 27-9-2019 πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ της ΕΑΑΑ/
Παραρτήματος Καλαμάτας μουσικοχορευτική βραδιά σε κοσμικό κέντρο της πόλης μας, ο καθιερωμένος αποχαιρετισμός του καλοκαιριού. Η συμμετοχή των μελών ξεπέρασε
κάθε προσδοκία καθώς στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν
πάρα πολλοί συνάδελφοι και φίλοι του παραρτήματος μας.
Ο πρόεδρος και ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Καλαμάτας αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τον Διοικητή της 120 ΠΕΑ Σμήναρχο (Ι)
Πέτρο Ντουλαπτσή, και τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Καλαμάτας Κον Ιωάννη Μπάκα που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Επίσης ευχαριστούμε τον συνάδελφο Κον Στράτο
Πανταζίδη για την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης.
Ραντεβού πάλι του χρόνου ευχόμενοι να μην λείπει κανείς
!! Καλό χειμώνα !!

Εκδηλώσεις της ημέρας Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου/ΠΕ Αρκαδίας για τη συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό
Κράτος, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2019
στην Τρίπολη την Ένωση εκπροσώπησε ο Ταμίας του Παραρτήματος, Επγός ε.α. Σταμάτης Μπένος.

Η ΕΑΑΑ/ Παράρτημα Λάρισας τέλεσε μνημόσυνο στην μνήμη
όλων των ε.α. συναδέλφων που έφυγαν από την ζωή την Κυριακή
13 Οκτωβρίου στην εκκλησια της 110 ΠΜ.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγος ΑΤΑ
Αντιπτεραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπορολιας, Ο Δκτης της 110
ΠΜ.Σμχος (Ι) Χρήστος Κακατατσης, Ο Δκτης της 140 ΣΕΠΗΠ
Σμχος (Ι) Σωτήριος Παπαχρηστος.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας
Χρήστος Καλομπατσιος
Η Αντιδήμαρχος Λάρισας Αγοριτσα Απρίλη.
Αντιπροσωπία στρατιωτικών και αστυνομικών αρχων
Μέλη της ΕΑΑΑ. Συγγενείς και φίλοι των εκλιποντων.
Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΑ/Παράρτημα
Λάρισας
Την Επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Στρατιωτικός ιερέας
Αθανάσιος Τσιμενιδης

Ετήσιο μνημόσυνο σε Μουσείο Μάχης-Λάρισα

Η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ Στην Επιμνημόσυνη δέηση στο Μουσείο Μάχης τιμώντας τους ήρωες πεσόντες του Σαρανταπόρου στο Χάνι
Χατζηγώγου
.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επετειακή Εκδήλωση - Βίτσι 2019

Εκδήλωση για την επέτειο άλωσης
της Τριπολιτσάς

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από το Πολεμικό
Μουσείο Τρίπολης, για τη συμμετοχή στην εκδήλωση για
την 198η επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα του
Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης, την Ένωση εκπροσώπησαν

Την Κυριακή, 01 Σεπ 2019, εορτάσθηκε και φέτος στο Β’ιτσι, με τέλεση Αρχιερατικού μνημοσύνου, η 70η επέτειος
των μαχών Βιτσίου και Γράμμου, ως ελάχιστος φόρος τιμής
προς τους ηρωικούς πεσόντες. της περιόδου 1946 – 1949.
Την εκδήλωση οργάνωσε η ΕΑΑΣ..
Την ΕΑΑΑ εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
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συνέχεια από σελίδα 7

Οι Έλληνες αεροπόροι κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο
- Όχι βέβαια! Εμείς είμαστε αιχμάλωτοί σου, μου είπαν και κοιτάχτηκαν με νόημα.
Βλέποντάς με αμήχανο μου εξήγησαν χαμογελώντας: «Εμείς
είμαστε αιχμάλωτοι και δραπετεύσαμε από το Συμμαχικό στρατόπεδο, όμως επειδή περιπλανιόμαστε πολλές ώρες χωρίς καμία ελπίδα
να συναντήσουμε φίλια τμήματα, αποφασίσαμε να σε πάρουμε μαζί
μας και να επιστρέψουμε στο στρατόπεδο από όπου δραπετεύσαμε,
μια που είναι και Νοσοκομείο …
Πράγματι κοντά στο σούρουπο φτάσαμε σε ένα Βρετανικό νοσοκομείο, όπου υπηρετούσαν και Έλληνες γιατροί, οι οποίοι μου παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Αλλά και εγώ δεν φάνηκα αχάριστος.
Παρακάλεσα τους γιατρούς και κράτησαν τους δύο αιχμαλώτους
μέχρι που τελείωσε ο πόλεμος και επέστρεψαν ασφαλείς στην Πατρίδα τους.»
Όμως και το προσωπικό εδάφους δεν υστέρησε σε ηρωισμό
και αυτοθυσία. «Όταν άρχισε η κατάρρευση του μετώπου της Ελλάδας – μας αφηγείται ο τότε Υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας Αναστασόπουλος Παναγιώτης – η Ελληνική Κυβέρνηση
με έστειλε με πέντε – έξι Σμηνίτες και έναν Άγγλο Υπαξιωματικό
στο Ηράκλειο της Κρήτης με αποστολή τον εφοδιασμό με καύσιμα
των αεροσκαφών που θα κατευθύνονταν μέσω της Μεγαλονήσου
στην Μέση Ανατολή. Όταν άρχισε η επίθεση για την κατάληψη του
Μάλεμε, το Κλιμάκιό μας εντάχθηκε στις διάφορες μάχιμες ένοπλες
ομάδες και με τα πενιχρά μέσα που διέθετε, πήρε μέρος στη με-

γάλη μάχη για την άμυνα του αεροδρομίου … Όταν καταλήφθηκε
ολοκληρωτικά το νησί διασκορπιστήκαμε σε διάφορα σημεία αναζητώντας – μάταια – οποιοδήποτε μέσο για τη Μέση Ανατολή. Τελικά, εγώ προσωπικά, κατέφυγα στα Χανιά, όπου παρουσιάστηκα σε
κάποιον εργολάβο οικοδομών και τον παρακάλεσα να με εγγράψει
στη δύναμή των οικοδόμων που είχε στη δούλεψή του, για να μη
με συλλάβουν οι Γερμανοί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συμπεριφορά
του εργολάβου. Με πήρε αμέσως μαζί του, και με εγκατέστησε στο
χωριό του, μερικά χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά και μου είπε συγκινημένος: «Παλικάρι μου εδώ είσαι πιο ασφαλής. Θα μείνεις όσο
χρειαστεί. Θα πληρώνεσαι κάθε Σάββατο το βδομαδιάτικό σου μαζί
με τους άλλους χωρίς να δουλεύεις».
Η ιδιότυπη αυτή φιλοξενία, να με περιποιούνται και να με πληρώνουν χωρίς να δουλεύω, κράτησε περίπου ένα χρόνο, ώσπου
βρήκα το πρώτο μεταφορικό μέσον και επέστρεψα στην Ηπειρωτική Ελλάδα στους δικούς μου που με είχαν για χαμένο …»
Τιμή και δόξα σε όλους αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι με τις θυσίες τους και την φιλοπατρία που τους διέκρινε μας παρέδωσαν
στην Ελλάδα ελεύθερη και υπερήφανη.
Πέτρος Κασσάρας
ε.α. Ταξίαρχος
Τέως Δντης Ιστορικής Υπηρεσίας ΓΕΑ
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Aρθρογραφια μελων

Η Επανάσταση στα Στρατιωτικά Θέματα
του Υπτχου (ΕΑ) ε.α. Παύλου Χρήστου

Η επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις προσδιορίζεται ως “η μεγάλη αλλαγή στη φύση του πολέμου από την
χρήση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, οι οποίες
σε συνδυασμό με τις ραγδαίες αλλαγές στα στρατιωτικά
δόγματα και τις επιχειρησιακές ιδέες, μεταβάλλουν δραστικά τον χαρακτήρα και την διεύθυνση των επιχειρήσεων”. Είναι ο τρόπος σύμπλεξης των νέων τεχνολογιών οι
οποίες ολοκληρώνονται σχηματίζοντας το “σύστημα των
συστημάτων” το οποίο δικτυώνει τόσο τους προηγμένους
αισθητήρες επιτήρησης με ολοκληρωμένα ψηφιακά και
επικοινωνιακά δίκτυα όσο και τους φορείς και τα πυρομαχικά των οπλικών συστημάτων υψηλής ακριβείας.
Ο Κυρίαρχος Ελιγμός είναι οι πολυδιάστατες δυνατότητες της ανάπτυξης και εμπλοκής μικτών δυνάμεων στρατού, ναυτικού και αεροπορίας, διεσπαρμένων σε ευρύ
θέατρο επιχειρήσεων για να επιτύχουν ανατιθέμενους
επιχειρησιακούς αντικειμενικούς σκοπούς εκμεταλλευόμενοι τις εφαρμογές της πληροφορικής, την ευκινησία
και την ακριβή εμπλοκή.
Η Ακριβής Εμπλοκή περιλαμβάνει το “Σύστημα των
Συστημάτων” το οποίο, επιτρέπει στις στρατιωτικές δυνάμεις να αναγνωρίσουν και προσδιορίσουν τους “στόχους”, παρέχει αμφίδρομη πληροφόρηση στην Διοίκηση
και τον Έλεγχο, παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, εκτιμά το επίπεδο επιτυχίας και διατηρεί την ευελιξία επανεμπλοκής με ακρίβεια όταν απαιτηθεί.
Η Πολυδιάστατη Προστασία είναι ο έλεγχος του πεδίου μάχης για την εξασφάλιση στις φίλιες δυνάμεις να
διατηρήσουν, την ελευθερία δράσης τους, την ικανότητα
ελιγμών και εμπλοκής κατά τις επιχειρήσεις ενώ τους
παρέχεται πολυεπίπεδη άμυνα.
Η Εστιασμένη Διοικητική Μέριμνα είναι η συγχώνευση τεχνολογιών πληροφορικής, διοικητικής μέριμνας και
μεταφορών για παροχή άμεσης κρίσιμης αντίδρασης, και
αποστολή εφοδίων και υλικών που θα εξασφαλίσουν την
διεξαγωγή παρατεταμένων επιχειρήσεων τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.
Η Κυριαρχία Ευρέως Φάσματος είναι η συνεργεία του
Κυρίαρχου Ελιγμού, της Ακριβούς Εμπλοκής, της Πολυδιάστατης Προστασίας και της Εστιασμένης Διοικητικής
Μέριμνας τα οποία επιτρέπουν την κυριαρχία σε ένα
ευρύ φάσμα επιχειρήσεων από ανθρωπιστικής βοήθειας, ειρηνευτικών επιχειρήσεων έως και υψηλής έντασης
πολεμικές επιχειρήσεις.

Προσαρμογή της Εθνικής Στρατιωτικής
Στρατηγικής

Τρία είναι τα κυρίαρχα δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα στα σύγχρονα στρατιωτικά θέματα, με βάση τα οποία
οι σύγχρονοι στρατοί καλούνται να σχεδιάσουν και να
υλοποιήσουν τις αποστολές τους στον 21ο αιώνα :
α. Η ύπαρξη άμεσης απειλής και ο έλεγχος των έμμεσων
απειλών ώστε να μην μετεξελιχθούν σε άμεσες.
β. Η περιστολή των κονδυλίων για την Άμυνα και
γ. Η επίδραση της Επανάστασης στα Στρατιωτικά Θέματα
μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις .
Η Επανάσταση στα Στρατιωτικά Θέματα (RMA) στη σύγχρονη εποχή δεν έχει να κάνει μόνο με συγκεκριμένες
νέες τεχνολογίες, αλλά κύρια με τον τρόπο σύμπλεξης
με τον οποίο αυτές ολοκληρώνονται, σχηματίζοντας “το
σύστημα των συστημάτων” το οποίο συνδέει μεταξύ τους
τόσο τα προηγμένα συστήματα επιτήρησης με την ψηφιακή επεξεργασία, τα δίκτυα επικοινωνιών και τα κέντρα
επιχειρήσεων, όσο και τους φορείς οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών υψηλής ακριβείας. Δηλ. τόσο με το
σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου των επιχειρήσεων, όσο
και με την εκτέλεση των επιχειρήσεων.
Στις σύγχρονες στρατιωτικές δυνάμεις οι δυνατότητές
τους ολοκληρώνονται μέχρι χαμηλού επιπέδου διοικήσεις, η εξουσιοδοτημένη διοίκηση απαιτείται να είναι
σαφώς πιο αποκεντρωμένη και ως εκ τούτου απαιτείται
από τον καιρό της ειρήνης οι στρατιωτικοί διοικητές να
γνωρίζουν πλήρως τους πολιτικούς σκοπούς, οι δε υποτεταγμένοι διοικητές και οι δυνάμεις τους να έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα.
Ο σύγχρονος πόλεμος είναι βιαιότερος και πιο κατα-

στρεπτικός απ’ ότι στο παρελθόν αλλά και περισσότερο
απαιτητικός. Με την αύξηση της εμβέλειας δράσης των
μέσων, του βεληνεκούς των οπλικών συστημάτων, της
καταστρεπτικότητας των πυρομαχικών, της ταχύτητας
κίνησης και της ευκαμψίας των στρατιωτικών δυνάμεων έχουν διευρυνθεί τα πεδία των μαχών και απέκτησαν
μεγάλη κινητικότητα. Όλα αυτά παρά την μεγέθυνση των
δυνατοτήτων των επικοινωνιακών συστημάτων, επιβάλλουν και προωθούν τη διασπορά και την ανεξάρτητη –
μεμονωμένη δράση των στρατιωτικών μονάδων, πλην
όμως υπό την καθοδήγηση μιας ενοποιημένης ανώτατης
Κοινής Διοίκησης.
Η μεγαλύτερη αλλαγή στην διεξαγωγή των πολεμικών
επιχειρήσεων στο μέλλον είναι αυτή που θα προέλθει
όχι από την χρήση των σύγχρονων οπλικών συστημάτων
μεμονωμένα, αλλά από την χρήση τους σε συνδυασμό με
την εφαρμογή των επιτευγμάτων της τεχνολογίας στην
πληροφόρηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στον
έλεγχο και την διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων. Η
φύση του σύγχρονου πολέμου, οι ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις και ο συσχετισμός δυνάμεων στην περιοχή ενδιαφέροντος, επιτάσσουν την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των λύσεων και πλεονεκτημάτων που προσφέρονται
από την Επανάσταση στα Στρατιωτικά Θέματα προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και μελλοντικές απαιτήσεις.
Οι βασικές αλλαγές που θα επέλθουν με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, αφορούν κυρίως τα θέματα
του εξοπλισμού, της Οργάνωσης, της Διοίκησης και των
σύγχρονων επιχειρησιακών δογμάτων που στοχεύουν
στη δημιουργία των Ενόπλων Δυνάμεων του μέλλοντος
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Ύπαρξη ευέλικτων και ταχυκίνητων δυνάμεων, μικρότερης επάνδρωσης με μεγάλη ισχύ πυρός και μικρότερο κόστος στη χρήση τους , που θα μπορούν να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα αποστολών,
2. Υιοθέτηση οπλικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας
στη βάση της επιχειρησιακής αντίληψης για συγκέντρωση ισχύος πυρός σε αντικατάσταση της συγκέντρωσης μάζας πυρός,
3. Απόκτηση ικανότητας συλλογής, επεξεργασίας και
διανομής μιας συνεχούς ροής πληροφοριών, με ταυτόχρονη αποστέρηση ανάλογης δυνατότητας στον αντίπαλο με στόχο την απόκτηση πληροφορικής υπεροχής
και την κυρίαρχη γνώση του χώρου διεξαγωγής των
επιχειρήσεων,
4. Ενιαία σχεδίαση, διοίκηση, οργάνωση, εξοπλισμό και
λειτουργία των κλάδων των Ε.Δ. και όχι απλά βελτίωση της διακλαδικής συνεργασίας, επιτυγχάνοντας
συμβατότητα σε όλους σχεδόν τους τύπους των επιχειρήσεων,
5. Ικανότητα έγκαιρης αναχαίτισης και προσβολής του
εχθρού από μεγαλύτερη απόσταση επιτυγχάνοντας
προστασία των δυνάμεων μας στο πεδίο της μάχης με
στόχο αφ’ ενός το δραστικό περιορισμό των απωλειών
σε ανθρώπινο δυναμικό και αφ’ ετέρου τη μείωση των
δυνατοτήτων του αντιπάλου για διεξαγωγή επιχειρήσεων,
6. Βελτιωμένες μεθόδους διοικητικής μέριμνας που θα
βασίζονται στην «ενοποίηση» της υποστήριξης των
κλάδων των Ε.Δ. κατά τις συνδυασμένες - μικτές επιχειρήσεις,
7. Στελέχωση των Ε.Δ. με προσωπικό υψηλής κατάρτισης
και επαγγελματικής γνώσης πάνω στις νέες τεχνολογίες, στη διεξαγωγή επιχειρήσεων και τη στρατηγική.
8. Δυνατότητα διεξαγωγής μικτών επιχειρήσεων με πιο
γρήγορους ρυθμούς που θα πραγματοποιούνται μέσα
στον κύκλο απόφασης και αντίδρασης των δυνητικών
αντιπάλων.
9. Ανάπτυξη αποκεντρωμένου και ευέλικτου μηχανισμού
λήψης απόφασης σαν αποτέλεσμα των μεγαλύτερων
δυνατοτήτων στη μάχη από μικρότερες δυνάμεις.
Σημαντικό κριτήριο για την υιοθέτηση της R.M.A από τις
Ένοπλες Δυνάμεις. είναι η μελέτη των ιδιαίτερων γεωπολιτικών στρατηγικών και επιχειρησιακών συνθηκών,
ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν τα πλεονεκτήματα της στις δικές τους ιδιαίτερες συνθήκες ασφάλειας και
ισορροπίας που διαμορφώνονται στο περιβάλλον μιας

περιφέρειας. Η στενή σχέση της Επανάστασης στα Στρατιωτικά Θέματα με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, της πληροφόρησης, και της πληροφορικής εκτός από
το καθαρά στρατιωτικό επίπεδο εφαρμογής της επενεργεί και στην ‘Εθνική Στρατηγική. Από θετικής πλευράς οι
τεχνολογικές καινοτομίες σε συνδυασμό με την εξέλιξη
της πληροφόρησης επιτρέπουν στα κράτη να είναι παρόντα στη περιοχή των επιχειρήσεων ή της σύγκρουσης
πολύ έγκαιρα. Αυτό το παρεχόμενο πλεονέκτημα μειώνει την ανάγκη για την διατήρηση μεγάλων στρατιωτικών
δυνάμεων και υλικού σε προωθημένες - προκεχωρημένες θέσεις.
Η υιοθέτηση και ενσωμάτωση των εφαρμογών της
RMA από τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε εξάρτηση με τον
ρυθμό ενσωμάτωσής της τόσο από τις συμμαχικές χώρες
όσο και από τους δυνητικούς αντιπάλους. Σε συμμαχικό επίπεδο μια διαφορά δυναμικού λόγω τεχνολογικής
υστέρησης στον κρίσιμο τομέα της στρατιωτικής ισχύος
θα έχει αρνητικές συνέπειες για την διατήρηση μιας ισότιμης σχέσης. Από την άλλη πλευρά της εθνικής ασφάλειας η έλλειψη αντίδρασης και καθυστέρηση προσαρμογής
στις εξελίξεις που φέρνει η RMA θα δώσει σημαντικό
προβάδισμα στον αντίπαλο εφόσον επιλέξει να κινηθεί
ταχύτερα προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της.
Ιδιαίτερα σημασία θα πρέπει να δοθεί ώστε η μετάλλαξη
των Ενόπλων Δυνάμεων. με βάση τις αρχές της RMA να
γίνει με προσοχή και χωρίς να προκύψουν «κενά» και
«αδυναμίες» στις ικανότητές τους κατά την διαδικασία
μετάβασης από το παλαιό στο νέο

Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων

Λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών των πιθανών θεάτρων και της πολυπλοκότητας των στρατιωτικών
επιχειρήσεων, είναι απολύτως απαραίτητος ο πλήρης
συντονισμός των διακλαδικών επιχειρήσεων. Ο πλήρης συντονισμός στις διακλαδικές επιχειρήσεις αυξάνει
τη μαχητική ισχύ σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και
δημιουργεί προϋποθέσεις στρατιωτικής υπεροχής έναντι του αντιπάλου σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ως
συνέπεια των νέων τεχνολογιών και επιχειρησιακών
δογμάτων, η οριζόντια στρατιωτική οργάνωση είναι πιο
αποτελεσματική από την κλασσική κάθετη ιεραρχική οργάνωση. Οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μια πιο επίπεδη
δομή διοίκησης και ένα διακλαδικό πνεύμα. Η αλληλοσύμπλεξη των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων
των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ουσιαστικά
τείνει να υπερκεράσει τις μεμονωμένες εκ της φύσης
κάθε όπλου αδυναμίες και ουσιαστικά να εξουδετερώσει τους περιορισμούς που επιβάλλει η γεωγραφία και οι
απαιτήσεις ενός θεάτρου επιχειρήσεων.
Η σύγχρονη κατηγοριοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περιόδους ειρήνης, κρίσεων, παρατεταμένων κρίσεων ή πολεμικές, υποδιαιρείται σε δύο κύριες
κατηγορίες: στις στρατιωτικές επιχειρήσεις διαφορετικές από τον πόλεμο και στις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι
στρατιωτικές επιχειρήσεις διαφορετικές από τον πόλεμο
περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις αποτροπής του πολέμου
και τις επιχειρήσεις επίδειξης δύναμης αλλά πάντοτε
εκτελούνται «εν αναμονή του πολέμου». Λαμβάνοντας
ως βάση τρεις από τις αρχές του πολέμου, την Οικονομία
Δυνάμεων, την Συγκέντρωση Δυνάμεων και την ύπαρξη
Εφεδρικής Δύναμης απαιτείται η αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων μεγιστοποιώντας μέσα από την συνεργασία τις δυνατότητές τους,
για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού.
Η εκτέλεση των επιχειρήσεων αρχικά σε επίπεδο Αρχιστρατήγου και αποκέντρωσης της επιχειρησιακής διοίκησης όπου απαιτείται, δημιουργεί τις προϋποθέσεις και
αποτελεί το πρώτο βήμα για την διεξαγωγή επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση της τεχνολογικής επανάστασης είναι ο
δρόμος προς την εκτέλεση Μικτών Επιχειρήσεων και σε
μικρότερες επιχειρησιακές οργανώσεις, με αποστολές
που θα καθορισθούν, μετά από εξέταση όλων των παραγόντων και μετά από πλήρη κοινή επιχειρησιακή σχεδίαση.

