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Στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμαρουσίου, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, ο ΑΞΙΑ τίμησε την ΕΑΑΑ 
στο πρόσωπο του Προέδρου της Απτχου (Ι)ε.α. Σπυρίδωνα Καββού-
ρη, για τη σημαντική συνεισφορά της στον τριετή αγώνα του Συλλόγου 
για άρση των δυσμενών διατάξεων  προς τις ορφανικές οικογένειες, 
του άρθρου 12 του ν.4387/16 (γνωστού ως νόμου Κατρούγκαλου).

Όπως εξηγεί ο ΑΞΙΑ, «δεν τίμησε πολιτικούς, όχι γιατί δεν τους άξι-
ζε αλλά γιατί δεν ήξερε ποιους να ξεχωρίσει. Δεν ήταν δυνατόν να τι-

μήσει τους 45 και πλέον φορείς και τα δεκάδες αρωγά μέλη που ήταν 
στο πλευρό τους γι αυτό το ΔΣ έβαλε ένα επιπλέον κριτήριο για τους 
φορείς. Την οικονομική ενίσχυση που παρείχαν τότε που ούτε καν η 
σύνταξη που είχε καταντήσει επίδομα δεν είχε εκδοθεί.»

Συνολικά τιμήθηκαν δεκαέξι (16) Φορείς ή πρόσωπα.
Στο χαιρετιστήριο λόγο του, ο κ. Πρόεδρος της ΕΑΑΑ τόνισε πως «η 

Ένωση θα βρίσκεται πάντα δίπλα στον Σύλλογο ΑΞΙΑ, αρωγός στον 
δίκαιο και αυτονόητο αγώνα του».
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Κώστας Κικίμης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ATHENS PRINT

Η ύλη του φύλλου αυτού, έκλεισε στις 20/12/2019 και
παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 24/12/2019.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της “ΗτΑ” να
ενοχλούνται τα κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.
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(Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, εκπρόσωποι κομμάτων, ανώτατα και ανώτερα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρό-
σωποι της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, πρώην Αρχη-
γοί και Υπαρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, απόστρατοι Αξιωματικοί των 
Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Ακόλουθοι ξένων Πρεσβειών.

Η ΕΑΑΑ επίσημα προσκεκλημένη, εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόε-
δρό της, Υπτχο (ΕΑ)ε.α. Παύλο Χρήστου και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέ-
σεων, Σγό (ΥΔΚ)ε.α. Ηλία Ντούβλη.

Ακολουθεί η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά τη δοξολογία:
«Σήμερα, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, αυτής των Εισο-

δίων της Θεοτόκου, γιορτάζουμε και τιμούμε και τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, 
αυτές που η Υπέρμαχος Στρατηγός οδήγησε από τα βάθη των αιώνων σε 
νίκες που τελικά είχαν ως αποτέλεσμα να κατισχύσουν τα εθνικά μας δίκαια, 
να διαφυλαχθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να εξασφαλιστεί η ελευθε-
ρία μας και η εθνική μας ανεξαρτησία.

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, στους 
άνδρες και στις γυναίκες, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η Θεία Χάρη 
της Παναγίας να τους σκεπάζει και να τους προστατεύει. Οι σύγχρονες γε-
ωπολιτικές συνθήκες και αστάθειες και οι προκλήσεις ασφαλείας που απα-
ντώνται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή μας, επιβάλλουν η χώρα να διαθέτει 
ισχυρές και αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις με αποτρεπτική ισχύ. Αυτή είναι και 
η δική μας αποστολή ως Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ισχύει, είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει 
αυτές τις Ένοπλες Δυνάμεις τόσο σε οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως σε ποι-
ότητα προσωπικού ώστε να έχει το δικό της πολλαπλασιαστή ισχύος και να 
αποθαρρύνει κάθε επιβουλή οποιουδήποτε εναντίον κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων.

Χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις, η Θεία Χάρη της Παναγίας να τις 
καθοδηγεί και να τις προστατεύει».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων», την 
21η Νοε 2019, τελέστηκε δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών,  
παρουσία της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλό-
πουλου. 

Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής 
Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης 
κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος (Ι) Χρήστος Χρι-
στοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, ο Αρχηγός 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος 

  Eορτασμός της 
“ Ημέρας των 
  Ενόπλων Δυνάμεων ”

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 ευχα-

ριστίες 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 περίπτω-
ση 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.

 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, 
Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προ-
σωπικό,

Τη σημερινή ημέρα, που η Ορθοδοξία εορτάζει με 
λαμπρότητα τα Εισόδια της Θεοτόκου, το Έθνος μας 
τιμά την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πα-
τρίδα.

Μνημονεύουμε τους αμέτρητους ήρωες, που με 
πατριωτισμό και αυτοθυσία έδωσαν το πολυτιμότερο 
αγαθό, τη ζωή τους, για τα ιδανικά και τις αξίες του Ελ-
ληνικού Έθνους.

Τιμούμε την Προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων, 
την Υπέρμαχο Στρατηγό, υπό τη σκέπη της οποίας οι 
πρόγονοί μας υπερασπίστηκαν με περίσσεια γενναι-
ότητα και θάρρος, τα ιερά και όσια της πατρίδας μας.

Σ’ αυτή τη διαδρομή της σύγχρονης ιστορίας του 
Έθνους μας, τη γεμάτη αγώνες, η ελευθερία της Πα-
τρίδας και η πίστη της Ορθοδοξίας, αποτέλεσαν έννοι-
ες άρρηκτα συνδεδεμένες και βαθιά ριζωμένες στη 
συνείδηση του ελληνικού λαού.

Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στη σημερινή επέτειο εορτασμού, αποτίουμε φόρο 

τιμής στη διαχρονική προσφορά των Ενόπλων Δυνά-
μεων στην Πατρίδα, για την εξασφάλιση της ειρήνης 
και της ελευθερίας. Μία αποστολή που απαιτεί αδιά-
κοπη επαγρύπνηση και ισχυρή αποτρεπτική ικανότη-
τα, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε κάθε 
περίσταση.

Η γεωπολιτική θέση της χώρας μας, σε ένα δυναμι-
κά εξελισσόμενο και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, 
της επιβάλλει να διαθέτει σύγχρονες και αποτελεσμα-
τικές Ένοπλες Δυνάμεις, προκειμένου να εφαρμόζει 
μια εξωτερική και αμυντική πολιτική με σύνεση και 
σταθερότητα, παραμένοντας πυλώνας ευημερίας και 
ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, ανταποκρινόμενες πλήρως 
και αποτελεσματικά στη δύσκολη και πολυσύνθετη 
αυτή αποστολή τους, εγγυώνται στους πολίτες της Πα-
τρίδας μας την ασφαλή διαβίωσή τους, απαλλαγμένη 
από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή.

Ενστερνιζόμενοι το ρόλο και την ευθύνη μας ως 
πολιτική ηγεσία, προωθούμε μια σειρά σημαντικών 
πρωτοβουλιών, με τις οποίες στοχεύουμε τόσο στην 
ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενό-
πλων Δυνάμεων, όσο και στην προαγωγή της εκπαί-
δευσης του προσωπικού, προκειμένου να δύναται να 
φέρει εις πέρας την αποστολή του, υπό τις καλύτερες 
δυνατές προϋποθέσεις.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων από 
την Κυβέρνηση, για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης 
πολιτικής, που θα είναι αρωγός στην καθημερινότητα 
του πολίτη, έχουμε επιτύχει κατά το τρέχον έτος, το 
οποίο είναι αφιερωμένο στην Κοινωνική Προσφορά, 
να ενδυναμώσουμε σημαντικά το ρόλο των Ενόπλων 
Δυνάμεων ως έναν από τους ακρογωνιαίους πυλώνες 
της κοινωνικής ζωής με την προσφορά πολυποίκιλου 
έργου, για το οποίο και σας συγχαίρω.

Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,
Να θυμάστε πάντα, από κάθε θέση που υπηρετείτε, 

ότι υπερασπίζεστε τις θεμελιώδεις αξίες τους Έθνους, 
την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, ενάντια όποιον 
επιβουλεύεται τα εθνικά μας συμφέροντα και επιθυ-
μεί να ανατρέψει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην 
περιοχή. Αυτό, το αποδεικνύετε καθημερινά, με την 
υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώ-
ρας απέναντι στις προκλήσεις, από όπου και αν αυτές 
προέρχονται.

Να θυμάστε πάντα ότι εσείς είστε ο κεντρικός πυλώ-
νας του στόχου που έχω θέσει από την πρώτη ημέρα 
της ανάληψης των καθηκόντων μου, και ο οποίος εί-

ναι Ένοπλες Δυνάμεις σύγχρονες και αξιόμαχες, που 
στηρίζονται σε προσωπικό, με ποιοτική υπεροχή και 
υψηλό φρόνημα.

Να θυμάστε πάντα ότι εσείς είστε η δύναμη αποτρο-
πής, για όποιον επιβουλεύεται τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας 
και, είμαι βέβαιος ότι, θα γίνετε δύναμη νίκης, οποτε-
δήποτε απαιτηθεί.

Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και η διαρκής 
ετοιμότητά σας, είναι στοιχεία τα οποία διαπιστώνω 
προσωπικά τόσο στις εθνικές, όσο και στις πολυεθνι-
κές ασκήσεις στις οποίες συμμετέχετε, αποκομίζοντας 
τα ιδιαίτερα ευμενή σχόλια συμμάχων και τρίτων χω-
ρών και αποδεικνύοντας το αξιόμαχο των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

Ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχω την ευθύνη, 
το χρέος και τη βούληση να μεριμνώ για τις ανάγκες 
τόσο τις δικές σας, όσο και των οικογενειών σας. Είμαι 
προσηλωμένος στη συνέχιση και ανάληψη των απαι-
τούμενων δράσεων, προκειμένου να διευκολύνω την 
καθημερινότητά σας και να σας παρέχω τη δυνατότητα 
να εκτελέσετε απερίσπαστα το δύσκολο έργο σας.

Η σκέψη μου κάθε τέτοια μέρα, αλλά και κάθε μέρα, 
είναι κοντά σε κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά, που μα-
κριά από τις οικογένειές σας επιτελείτε το τόσο απαιτη-
τικό, δύσκολο και σημαντικό έργο σας.

Σας καλώ να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και προ-
σήλωση την εκτέλεση του έργου σας, την προσφορά 
σας στο κοινωνικό σύνολο, όπου αυτό απαιτείται και 
να θυμάστε ότι ο Ελληνικός 

Χρόνια Πολλά σε όλους.
Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις.
Ζήτω το Έθνος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 
του ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με μεγάλη λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή 
επισήμων, επισκεπτών εξ Ελλάδος, Ομογενών και 
Αλβανών εορτάσθηκε τη Δευτέρα, η εθνική εορτή 
της 28ης Οκτωβρίου 1940, σε Κλεισούρα και Βου-
λιαράτες.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις 
Μνήμης προς Τιμήν των Ελλήνων Πεσόντων Στρα-
τιωτικών κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο (1940-
1941), στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Κλεισούρας και 
στο Ιστορικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο Βουλιαρατών, 
όπου η τελετή συνδιοργανώθηκε με την Αλβανική 
πλευρά, βάσει της σχετικής διακρατικής συμφω-
νίας. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο 
ΥΦΥΠΕΞ, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. 
Αντώνης Διαματάρης.

Στις τελετές συμμετείχαν η Πρέσβυς της Ελλάδος 
στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, ο Γενικός Πρό-
ξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, κ. Λάμπρος 
Κακίσης, η Σύμβουλος της Πρεσβείας Τιράνων, κα 
Σταυρούλα Πενταρβάνη, η βουλευτής Νομού Ιωαν-
νίνων, κα Μαρία –Αλεξάνδρα Κεφάλα, εκ μέρους 
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο εκπρό-
σωπος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, Υπο-
πτέραρχος Κωνσταντίνος Άγγος, ο ΑΚΑΜ της Ελλά-
δος στα Τίρανα Συνταγματάρχης Ευθύμιος Ντάλλας, 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Τέκνων, Συγγενών και 
Φίλων Άταφων Νεκρών Πεσόντων του έπους 1940-
41, κ. Γεώργιος Σούρλας, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η 
παρουσία πλήθους κόσμου από την Ελλάδα. Την Αλ-
βανική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Περιφερειάρ-
χης Αργυροκάστρου, κ. Astrit Aliaj και η Υπαρχηγός 
του Γενικού Επιτελείου των Αλβανικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, Ταξίαρχος Μanushaqe Shehu. Παρευ-
ρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ, κ. Βαγγέλης 
Ντούλες, ο Γενικός Πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ-ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ, κ. Βασίλης Κάγιος, τοπικοί φορείς και πλή-
θος κόσμου.

Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Πανα-
γιώτη Δημητριάδη-Απτχο (Ι)ε.α. και Πιέρρο Πλα-
τάνα-Σμχο (ΤΥΜ)ε.α. που κατέθεσαν στέφανο σε 
Βουλιαράτες και Κλεισούρα αντίστοιχα, για τους 30 
Αεροπόρους και 7.948 Αξιωματικούς, Υπαξιωματι-
κούς και Στρατιώτες του Ελληνικού Στρατού, που 
έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στη Βόρειο Ήπειρο.

Τιμή και Δόξα σε όλους τους Ήρωες που έπεσαν 
υπέρ Πατρίδος

Εορταστικές 
εκδηλώσεις 
28ης Οκτωβρίου 
σε Κλεισούρα και 
Βουλιαράτες Βορείου Ηπείρου

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5/11/2019 από 
το Δήμο Καστοριάς, οι ετήσιες εκδηλώσεις τιμής και 
μνήμης του πρώτου Έλληνα Αξιωματικού, Υποσμη-
ναγού Ευάγγελου Γιάνναρη, που έπεσε μαχόμενος 
στις 30/10/1940 στα υψώματα «Προφήτη Ηλία», Βα-
σιλειάδας Καστοριάς.

Ο Υπσγός Ευάγγελος Γιάνναρης, γεννήθηκε το 1916 
στην Αθήνα.

Την 23η Σεπτεμβρίου 1936 κατατάχθηκε στο Τμήμα 
Αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας. Αποφοίτησε 
τον Αύγουστο του 1939 με τον βαθμό του Ανθυπο-
σμηναγού και το πτυχίο του χειριστή.

Κατά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
υπηρετούσε στο 3/2 Σμήνος Στρατιωτικής Συνεργα-
σίας.

Το πρωί της 30ης Οκτωβρίου 1940, παίρνει εντο-
λή να απογειωθεί ως τρίτο πλήρωμα ισάριθμων 
HENSHEL 126 με χειριστή τον Αρχισμηνία Λεωνίδα 
Τσάντα, με σκοπό να παράσχουν κάλυψη αναγνώρι-
σης και βομβαρδισμού στο μέτωπο που κάλυπτε το 
Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας.

Πραγματοποιούν αρκετές επιτυχείς «εξόδους».
Στην τελευταία, δύο ελληνικά HS 126 εμπλέκονται 

με πέντε ιταλικά καταδιωκτικά Fiat CR 42 της 392ης 
Μοίρας Δίωξης. Κατά την αερομαχία το αεροσκάφος 
των Γιάνναρη – Τσάντα δέχεται καταιγισμό πυρών, τα 
οποία αναγκάζουν τον χειριστή του, μετά από ελιγ-
μούς αποφυγής, να πραγματοποιήσει αναγκαστική 

προσγείωση με διάτρητο κινητήρα, κοντά στο ύψωμα 
«Προφήτης Ηλίας» έξω από το χωριό Βασιλειάδα του 
ν.Καστοριάς.

Εκεί, ο Τσάντας βαριά τραυματισμένος, αντιλαμβά-
νεται ότι ο Γιάνναρης είναι νεκρός από τα πυρά που 
δέχθηκαν.

Έτσι, από νωρίς ο Ευάγγελος Γιάνναρης, μπαίνει 
στο Πάνθεον των Ηρώων και καταλαμβάνει τη θέση 
του πρώτου πεσόντα Έλληνα Αξιωματικού του ιστο-
ρικού Έπους του ’40. Η Πατρίδα τίμησε τον Ευάγγελο 
Γιάνναρη προάγοντας τον μετά θάνατον σε Υποσμη-
ναγό και απονέμοντάς του τον «Σταυρό του Ιπταμέ-
νου».

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν παρουσία του Δημάρ-
χου Καστοριάς, πολιτικών και στρατιωτικών αρ-
χών, με τη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Εισοδίων της 
Θεοτόκου Βασιλειάδας και ακολούθως, επιμνημό-
συνη δέηση, ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο 
χώρο προτομής του πεσόντος.

Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τα Μέλη Δ.Σ. αυ-
τής κ.κ. Πάνο Αθανάσιο-Σμχο (ΥΥΟ)ε.α. και Σβάρνα 
Ηλία-Σμχο (ΤΥΕ)ε.α., τον Πρόεδρο και Μέλη του Τ.Σ. 
Παραρτήματος Λάρισας, καθώς και Μέλη με τις οι-
κογένειές των, του ιδίου Παραρτήματος.

Το στέφανο κατέθεσε ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Πα-
ραρτήματος Λάρισας κ. Αθανάσιος Μαργαρίτης- 
Ασμχος (ΤΣΕ)ε.α.

Εκδηλώσεις 
στη μνήμη 
του πεσόντα Υπσγού 
Ευάγγελου Γιάνναρη 
στη Βασιλειάδα Καστοριάς

Σε μια λαμπρή τελετή, στο κατάμεστο Αμφιθέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης», ο Δήμαρχος ανακήρυξε τον 
Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρι-
κής, κ.κ. Θεόδωρο Β’ σε Επίτιμο Δημότη Παπάγου – 
Χολαργού.

Κατά την ομιλία του ο Πάπας και Πατριάρχης Αλε-
ξανδρείας και Πάσης Αφρικής, δήλωσε ότι ζει και κι-
νείται τριάντα χρόνια «στην πόλη της κυρά-Φανερω-
μένης και του Εσταυρωμένου» από όπου και ξεκίνησε 
για να βρεθεί «στα στήθη της αφρικανικής πραγματι-
κότητας».

«Τριάντα χρόνια ζω και κινούμαι ανάμεσά σας, στην 
πόλη της κυρά-Φανερωμένης και του Εσταυρωμέ-
νου, από όπου και ξεκίνησα για να βρεθώ στα στήθη 
της αφρικανικής πραγματικότητας», ανέφερε μεταξύ 
άλλων κατά την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Δημό-
τη Παπάγου – Χολαργού το βράδυ της Παρασκευής 

15/11/2019 ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρος Β’.

«Ευγνώμονας σας ευχαριστώ μαζί με όλους τους 
συνεργούς μου εν Κυρίω, διακόνους, πρεσβυτέρους 
και επισκόπους. Εύχομαι ο Δήμος Παπάγου-Χολαρ-
γού να προάγει και να προάγεται προοδεύοντας σε 
έργα αγάπης, ανθρωπισμού και αλληλεγγύης», είπε ο 
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρι-
κής, κ.κ. Θεόδωρος Β’ λίγο πριν παραλάβει από τον 
Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο, 
τη μεγαλύτερη σε τοπικό επίπεδο τιμή και αναγνώρι-
ση για το πλούσιο και πολυσχιδές του έργο κατά τα 15 
έτη της θεοφώτιστης πατριαρχικής διακονίας του στην 
Αφρική.

Η ΕΑΑΑ, επίσημα προσκεκλημένη, εκπροσωπήθη-
κε από τον Πρόεδρό της Απτχο (Ι)ε.α Σπυρίδωνα Καβ-
βούρη.

Aναγόρευση του Πάπα 
και Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής 
κ.κ. Θεόδωρου Β’ 
σε Επίτιμο Δημότη 
Παπάγου - Χολαργού



 

   
 

     
     

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 30 Οκτ 2019 
Το Σώμα Υπαξιωματικών αποτέλεσε το θέμα σύσκεψης που πραγματοποιήσαμε οι 
υπογράφοντες φορείς, εκπρόσωποι των εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
στρατιωτικών, την Πέμπτη 24.10.2019, στα γραφεία της Πανελλαδικής 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.). 
Μετά από διεξοδική συζήτηση και προκειμένου όλοι μαζί οι φορείς, ενωμένοι και 
δυναμικά, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προς τα χείρω αλλαγή 
λάβει χώρα για το σύνολο των Υπαξιωματικών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, 
αποφασίσαμε ομόφωνα να πραγματοποιήσουμε ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης σε 
τόπο (στην πόλη των Αθηνών) και σε χρόνο που θα γνωσθεί με ανακοίνωση - 
πρόσκλησή μας. 

Οι φορείς 
- Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) 
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.) 
- Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) 
- Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.) 
- Σύλλογος Αποφοίτων ΣΜΥ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ.) 
- Σύλλογος Αποφοίτων ΣΜΥΝ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.) 
- Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ.) 
- Σύλλογος Αποφοίτων ΣΥΔ (Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.) 
- Σύλλογος Αποστράτων ΙΡ (Σ.Α.Ι.Ρ.) 
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Προσφορά στα πακέτα 
δεδομένων (data) 

των συνδέσεων VPN 
της Πολεμικής 
Αεροπορίας 

από την COSMOTE
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΓΕΑ/Γ4/1, ο πάρο-

χος των VPN συνδέσεων της Πολεμικής Αερο-
πορίας COSMOTE, προέβη σε διπλασιασμό των 
δεδομένων (data) στα πακέτα «Mobile Internet 
GIGA MAX».

Έτσι π.χ. το πακέτο των 5Gb τελικής αξίας Έξι 
ευρώ και πενήντα λεπτών (6,50€), μετατρέπεται σε 
πακέτο των 10Gb με την ίδια τελική αξία (6,50€).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επωφεληθούν 
από την εν λόγω προσφορά, αποκλειστικά με δι-
κές τους ενέργειες, είτε επισκεπτόμενοι ένα από 
τα καταστήματα COSMOTE, είτε μέσω της εξυπηρέ-
τησης πελατών καλώντας στο «13818», είτε μέσω 
της εφαρμογής «MY COSMOTE APP».

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 
στη ΛΑΕΔ, ο Πρόεδρος της «Διαρκούς Επιτροπής 
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων» της 
Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, 
κ. Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, ενημέρωσε τους 
αποστράτους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, για τα ζητήματα που αφορούν την Εθνική Άμυνα 
και Εξωτερική Πολιτικής της χώρας.

Χριστούγεννα
Καμπάνες ακούγονται έρχονται
από μακριά, γιατί τι σημαίνουν,

Χτυπούν γλυκά,
αλλιώς ηχούν σήμερα, γιορτινά,

χαρά σκορπίζουν, 
φως στην καρδιά.

Μα δεν το ‘νιωσες 
Χριστουγέννων

γιορτή, αγάλλονται όλα, 
τ’ άγιο φως

θα απλωθεί καρδιές να φωτίσει
να δώσει σ’ αυτή, των ανθρώπων

την πλάση, αγάπη πολλή.

Χριστός μας γεννάται, 
οι ουρανοί θα ‘νοιχτούν, άγγελοι 

θα κατέβουν στη γη μας 
να ‘ρθουν ψαλμωδίες

ουράνιες για το θείο βρέφος
θα ‘κουστούν, 

και μάγοι με δώρα,
απ’ ένα λαμπρό αστέρι
σ’ εκείνο να οδηγηθούν.

Κωνσταντίνα Κότση

Ενημέρωση Αποστράτων 
από τον Πρόεδρο 
της «Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής 
Άμυνας και Εξωτερικών 

Υποθέσεων» της ΒτΕ

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Παραθερισμού Προσωπικού Ε.Δ.-CLIMS, θα υλοποιηθούν παραθεριστι-
κά και κατασκηνωτικά προγράμματα για το έτος 2020.

Ακριβή στοιχεία αναφορικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, όπως, ημερομηνίες, κόστος κλπ, κοινοποι-
ούνται/αναρτώνται στον ιστότοπο του ΓΕΕΘΑ www.geetha.mil.gr όπου επιλέγουμε το λογότυπο CLIMS στο κάτω 
μέρος της αρχικής ιστοσελίδας. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, απευθείας, αίτηση στο ΓΕΕΘΑ/Β1/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Δ.-
CLIMS, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hndgs.clims@gmail.com

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίσθηκε η 19 Δεκ 2019 από ώρα 09:00π.μ.
Ημερομηνία λήξεως υποβολής αιτήσεων, όταν συμπληρωθούν οι θέσεις.
Μοναδικό κριτήριο επιλογής προσωπικού, η ημερομηνία και ώρα λήψης της αίτησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρο-

μείο της Υπηρεσίας.

Πρόγραμμα Παραθερισμού Προσωπικού ΕΔ μέσω CLIMS στο εξωτερικό

Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, αποφάσισε να συγκεντρώ-
σει τρόφιμα για να βοηθήσει τον Εθελοντικό Μη 
Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και 
Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «ΚΙΒΩΤΟ του 
ΚΟΣΜΟΥ». 

Η Ένωση, θα συγκεντρώσει μέχρι 10/1/2020 
στον 3ο όροφο, τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυ-
γείο όπως:

•  Ζυμαρικά, όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβύθια 
κλπ), ρύζι κίτρινο, δημητριακά, μουστάρδα, 
κέτσαπ, μέλι, τσάι, ξύδι, χυμοί, νεράκια, ελαιό-
λαδο, γάλα εβαπορέ, βρεφικό γάλα και κρέμες.

•  Απορρυπαντικά, χαρτί κουζίνας και υγείας, 
μεγάλες και μικρές σακούλες σκουπιδιών, 
καθαριστικά (χλωρίνες, μπάνιου, κουζίνας, 
για τζάμια, οτιδήποτε), είδη υγιεινής (σερβιε-
τάκια, ξυραφάκια).

•  Σνακς (όπως bake rolls, κριτσίνια, αλμυρά 
κλπ), σοκολάτες (και ότι περιέχει σοκολάτα), 
μπισκότα, κρουασάν, μπαταρίες ΑΑ και ΑΑΑ.

•  δωροεπιταγές από διάφορα καταστήματα 
(ρούχων, αθλητικών ειδών, super market 
κλπ) και φάρμακα ευρείας χρήσης.

Η ΕΑΑΑ 
συγκεντρώνει τρόφιμα 
για την 
“Κιβωτό του Κόσμου”

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 567
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Παρέμβαση ΕΑΑΑ στον ΕΦΚΑ 
για επαναϋπολογισμό των συντάξεων

Ενημέρωση Μελών ΕΑΑΑ από τον εργατολόγο 
κ. Αλέξη Μητρόπουλο

Γνωρίζεται ότι τη Δευτέρα, 18 Νοε 2019 και ώρα 10:30, στην «αίθουσα εκ-
δηλώσεων» του Πνευματικού Κέντρου ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όρο-
φος), ο γνωστός εργατολόγος κ. Αλέξης Μητρόπουλος, προσκεκλημένος 
της Ένωσης, ενημερώσε τα Μέλη μας, για όλα τα τρέχοντα συνταξιοδοτικά 
και ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τους αποστράτους.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ        ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 567

Χρονοδιάγραμμα προπληρωμών Μερίσματος ΜΤΑ

Απάντηση ΜΤΑ στην ΕΑΑΑ 
για κρατήσεις Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

                                                                       

 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ταχ. Δ/νση:  Χαλκοκονδύλη 5 
Ταχ. Κώδικας: 106 77 - Αθήνα 
Τηλέφωνα:  210 3802241 &  
 210 3820271 
Fax:  210 3825393 
Email:  info@eaaa.gr 
Site:  www.eaaa.gr 

 
 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
Αθήνα, 27 Νοε 2019 
Αρ.Πρωτ : 612 

 
ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ/Δνση Απονομής Συντάξεων 

Δημόσιου Τομέα 
Κάνιγγος 29, 10682 - Αθήνα 

ΚΟΙΝ. : - ΕΦΚΑ/Δνση Νομοθεσίας & 
Συντονισμού Συντάξεων 

  Ακαδημίας 22, 10671-Αθήνα 
- ΕΑΑΑ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
- ΕΑΑΑ/ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
- ΕΑΑΑ/ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (2) 
- ΕΑΑΑ/ΓΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 
ΘΕΜΑ: 
 
ΣΧΕΤ.: 

Επανυπολογισμός Σύνταξης  Ν. 4387/2016 
 
α) ΕΑΑΑ/Αρ.πρωτ. 563/30-10-2019 
β) ΕΦΚΑ/Δνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου 

 
   1.   Σε συνέχεια ανωτέρω (α) σχετικού, το οποίο σας έχει διαβιβαστεί με το ανωτέρω (β) 
σχετικό, σας πληροφορούμε ότι κατόπιν της προσκόμισης από μέλη μας μηνιαίων 
ενημερωτικών σημειωμάτων πληρωμής της σύνταξής τους μηνός Ιανουαρίου 2019, 
φωτοαντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε, διαπιστώσαμε ότι κατά τον επανυπολογισμό 
των συντάξεών τους ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές τους, οι οποίες 
αναφέρονται αναλυτικά και ισχύουν στις πράξεις του Γ.Λ.Κ., μετά την αναπροσαρμογή των 
συντάξεών τους (Ν.4307/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007), με 
αποτέλεσμα το ύψος του ποσού της ανταποδοτικής Σύνταξής τους να είναι μικρότερο. 
    2.   Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πιθανόν να έχουν γίνει και άλλα λάθη πέραν των 
αναφερομένων και στο (α) σχετικό, σας παρακαλούμε: 

α) Όπως προβείτε, στον επανέλεγχο και στον ακριβή επανυπολογισμό των 
συντάξεων όλων των συνταξιούχων μας και 
  β) Στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης να αναγράφονται 
αναλυτικά και τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας και τα πτητικά εξάμηνα και τα χρόνια 
εκστρατείας και ο βαθμός τελευταίας προαγωγής και ο βαθμός συνταξιοδότησης και οι 
συντάξιμες αποδοχές (βασικοί μισθοί κλπ) και το ποσοστό αναπλήρωσης (εκατοστά 
σύνταξης).  
   3.  Επίσης, φρονούμε ότι στα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα θα πρέπει να 
αναγράφονται και οι Συντάξιμες Αποδοχές και τα ποσοστά Αναπλήρωσης των. 
 4. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στους 
Σμχους ε.α. Αθανάσιο Πάνο τηλ. 6983506600 και Δημήτριο Κοντοβά τηλ. 6983500618. 

Ο  
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
Ιωάννης Κρανιάς 
Ασμχος (Ρ)ε.α. 

 Ο  
Πρόεδρος 

 
Σπυρίδων Καββούρης 

Απτχος (Ι)ε.α. 
 

                                                                       

 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ταχ. Δ/νση:  Χαλκοκονδύλη 5 
Ταχ. Κώδικας: 106 77 - Αθήνα 
Τηλέφωνα:  210 3802241 &  
 210 3820271 
Fax:  210 3825393 
Email:  info@eaaa.gr 
Site:  www.eaaa.gr 

 
 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
Αθήνα, 30 Οκτ 2019 
Αρ.Πρωτ :  

 
ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ/Γενική Δνση Συντάξεων 

Ακαδημίας 22, 10671 - Αθήνα 
 

ΚΟΙΝ. : ΕΑΑΑ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΕΑΑΑ/ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
ΕΑΑΑ/ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (2) 
ΕΑΑΑ/ΓΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 
ΘΕΜΑ: Επανυπολογισμός Σύνταξης  Ν. 4387/2016 

 
   1.   Σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν ελέγχου των Μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων 
Πληρωμής Σύνταξης μηνός ΙΑΝ 2019, μελών της ΕΑΑΑ, μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, 
διαπιστώσαμε, ότι σε όσους υπάρχει αρνητική προσωπική διαφορά (Αύξηση Σύνταξης), για 
τον προσδιορισμό του ποσού των μηνιαίων κρατήσεων Ε.Α.Σ., Υγειονομικής Περίθαλψης 
και Φόρου Εισοδήματος, δεν ελήφθη υπόψη το Σύνολο των Μεικτών Αποδοχών, αλλά το 
Σύνολο των Μεικτών Ποσών (ΛΑΘΟΣ). 
     2.   Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε, όπως επανυπολογιστούν οι εν λόγω 
κρατήσεις και να επιστραφούν τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά.  
   3.  Επίσης, φρονούμε ότι στα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα θα πρέπει να 
αναγράφονται και οι Συντάξιμες Αποδοχές και τα ποσοστά Αναπλήρωσης των. 
 4. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. 
Αθανάσιο Πάνο τηλ. 6983506600 και Δημήτριο Κοντοβά τηλ. 6983500618. 

Ο  
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
Ιωάννης Κρανιάς 
Ασμχος (Ρ)ε.α. 

 Ο  
Πρόεδρος 

 
Σπυρίδων Καββούρης 

Απτχος (Ι)ε.α. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ προς τον κ. ΥΕΘΑ ΣΥΣΚΕΨΗ υπό τον κ. ΥΦΕΘΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στον κ. ΥΕΘΑ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1945-2019
74 ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ



7ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 567

AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Αποφάσισα να γράψω μια ιστοριούλα υπηρεσιακή που 
έγινε τον Δεκέμβριο του 1969 και αφορά σε εμένα προ-
σωπικά και σε πολλούς άλλους συναδέλφους. Νέος υπα-
ξιωματικός, τότε Ασμίας με την ειδικότητα Μηχανικού 
Τηλεπικοινωνιών Ενσύρματου Υλικού της 17ης σειράς 
ΣΤΥΑ βρέθηκα να υπηρετώ στα πρώτα μου βήματα στην 
Πολεμική Αεροπορία στην 2η ΜΚΣΕ σημερινό 2ο ΚΕΠ 
στην Πάρνηθα. Προϊστάμενος (ΤΗ) τότε του RADAR ήταν 
ο εξαίρετος εκπαιδευτής που είχαμε στη Σχολή μας στην 
128 ΣΕΤΗ, Ανθστής Χαρίλαος Αναγνωστόπουλος, της 2ας 
Σειράς ΣΤΥΑ, τότε Ανθσγός στον βαθμό. 

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα που υπηρετούσα στην 
Πάρνηθα όπως προανέφερα, μας βγήκε μετάθεση για τον 
1ο Σταθμό Εναερίου Κυκλοφορίας (ΣΕΚ) σημερινό 6ο ΣΑ 
- κινητός σταθμός RADAR στην Ρόδο. Ο Σταθμός αυτός 
είχε εξολοκλήρου κατασκευαστεί στο ΚΕΑ-ΤΗ πάνω σε 
αυτοκινούμενα οχήματα που κάλυπταν όλες τις δραστηρι-
ότητες ενός RADAR. Δηλαδή ΤΗ - RADAR - Ηλεκτρολογι-
κά - Επιχειρησιακά - Διοικητικά, και ο οποίος απετέλεσε 
το μεγάλο πείραμα της ενεργοποίησης κινητών σταθμών 
σε όλη την Ελλάδα αργότερα. Ως εκ τούτου βρέθηκα να 
υπηρετώ στο ωραιότατο νησί της Ρόδου, όμως σε κάποια 
βουνοκορφή. Προϊστάμενος υποστηρίξεως του RADAR 
είχε τοποθετηθεί ο τότε Υπσγός (ΤΗ) Χαρίλαος Αναγνω-
στόπουλος. Θεωρώ μεγάλη τύχη αυτό το γεγονός για εμέ-
να. Αφού έφθασα στη Ρόδο εγκαταστάθηκα σε ένα τρίκλι-
νο δωμάτιο στο θέρετρο της Ρόδου και διέμενα μαζί με τον 
Ηλεκτρολόγο της Μονάδας Ασμία Παντελάκη Γιώργο και 
τον προϊστάμενο (ΤΗ) - Υποστηρίξεως Χαρίλαο Αναγνω-
στόπουλο, ο οποίος παρά του ότι επειδή ήταν Αξιωματικός 
θα μπορούσε να μένει σε ένα δωμάτιο μόνος του, προτί-
μησε να μένει μαζί μας (με δύο Ασμίες). Δκτής του Σταθ-
μού εναερίου κυκλοφορίας ήταν ο επγός (Ρ) Χαϊδάρογλου 
Στυλιανός και ΑΕ ο Εσγός ΕΑ Μπίντος Ανδρέας, οι οποίοι 
έχουν φύγει από τη ζωή.

Η διαμονή μου στη Ρόδο ήταν άριστη, αλλά και η δου-
λειά που έπρεπε να βγάλω ως ΤΗ της μονάδος ήταν πάρα 
πολλή και παράλληλα ήταν εξειδικευμένη και δύσκολη. 
Από πλευράς τηλεπικοινωνιών είχα να κάνω με πάρα 
πολλούς τύπους μηχανημάτων UHG-VHF-FM Τ/Φ κέντρα, 
δηλαδή ασύρματο και ενσύρματο υλικό όλων των κατηγο-
ριών. Όταν μπήκα στην Αεροπορία είχα τελειώσει την Α~ 
Λυκείου. 17 ετών τότε και στη συνέχεια μετά την έξοδό 
μου από τη Σχολή είχα γραφτεί σε νυκτερινό Λύκειο για 
να τελειώσω το Λύκειο. Έτσι όταν έφθασα στη Ρόδο έκα-
να μεταγραφή στην προτελευταία τάξη του Βενετόκλειου 
Νυκτερινού Γυμνασίου Ρόδου προκειμένου να τελειώσω 
το Λύκειο. Όμως θα έπρεπε να δηλώσω υποχρεωτικά 
κηδεμόνα. Ρώτησα τον Χαρίλαο εάν μου επέτρεπε να τον 
βάλω κηδεμόνα μου και αυτός μου είπε ΝΑΙ υπό την προ-
ϋπόθεση οι βαθμολογίες μου να ήταν τουλάχιστον δεκα-
τέσσερα (14) και πάνω. Επειδή για όσο διάστημα ήταν στη 
Ρόδο τα μαντάτα του Σχολείου ήταν πάντα θετικά ως εκ 
τούτου αναγκάστηκε να με ρωτάει αστειευόμενος: «Μή-
τσο μήπως αντιγράφεις;». 

Ο Χάρις, ο οποίος είχε ένα φοβερό επίπεδο γνώσεων 
εκτός από τα RADAR και στις επικοινωνίες, με συμβού-
λευε συνεχώς αλλά εκ παραλλήλου μου έκανε και μάθη-
μα, πράγμα το οποίο με βοηθούσε στο να γίνω καλύτερος. 
Βέβαια και εγώ εάν δεν ήξερα κάτι τον ρωτούσα και πάντα 
είχα τη συνδρομή του. Συνήθως με παρέπεμπε για έρευνα 
των θεμάτων λέγοντάς μου «σου είπα να διαβάζεις το σχέ-
διο της συσκευής». Το όνομά του από πλευράς RADAR 
στην Π.Α. ήταν παντού γνωστό καθώς επίσης και η γνώ-
μη του σε θέματα ειδικότητας. Θυμάμαι όταν κάλεσε την 
ΚΟΕΥ (Κινητή Ομάδα ΚΕΑ) για επίλυση προβλήματος και 
κάποιος του «βγήκε παραλία» όπως λέμε, του έλεγε «εάν 
θέλεις ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα». 

Ο τρόπος που ενεργούσε και που σκεπτόταν φαίνεται 
από το παρακάτω περιστατικό. Κάποια στιγμή και μάλιστα 
σε περίοδο εξετάσεών μου στο Λύκειο, ήρθε ένα σήμα - 
εντολή για λειτουργία του πομποδέκτη SSB-GSV900 για 
τρεις συνεχώς ημέρες όλο το 24ωρο στο RADAR. Τότε ο 
προϊστάμενος για να μην διακόψει τις εξετάσεις που είχα 
εκείνη την περίοδο ανέλαβε τη λειτουργία του σταθμού 
μόνος του, χωρίς να μου ανακοινώσει τίποτα. Το κατάλα-
βα βέβαια επειδή απουσίαζε από το δωμάτιο τα βράδια. 
Πώς να μην αγαπάς και να στηρίζεις τέτοιο προϊστάμενο; 

Επειδή όπως σας είπα ο Χαρίλαος ήθελε στις άδειές του 
να μεταβαίνει στην Αθήνα για να βλέπει τα παιδιά του και 
τη γυναίκα του, έφτιαξε ένα φάκελλο Επιτελούς ΔΥΠ του 
RADAR, ο οποίος περιελάμβανε όλα τα θέματα υποστηρί-
ξεως, στον οποίο φάκελλο με εκπαίδευσε εντατικά σχετικά 
με τη χρήση του. Μέσα στον φάκελλο υπήρχαν αναλύσεις 
και οδηγίες για όλα τα θέματα ΔΥΠ RADAR. Μια ημέρα 
λοιπόν απουσίας του Χαρίλαου, κατά την οποία τον αντικα-
θιστούσα ως ΔΥΠ, προέκυψε βλάβη στο RADAR υψών και 
χρειάστηκε να σταλεί σήμα με κωδικούς για αίτηση της 
ΚΟΕΥ (Κινητή ομάδα). Μετά από συνεννόηση με τον Χαρί-
λαο στην Αθήνα συνέταξα το σήμα κατά τα προβλεπόμενα 
και το απέστειλα στην 142 ΠΑΕ για έγκριση. 

Προϊστάμενος της (ΤΗ) ήταν ο τότε Σμήναρχος (ΤΗ) 
Βησαιτος, ο οποίος μας τηλεφώνησε και με ζήτησε ως 
εκτελεστή του Σήματος. Με ρώτησε τα ακόλουθα: «Πώς 
ξέρεις κ. Αρχισμηνία να γράφεις τέτοια σήματα;» Αμέσως 
τον ρώτησα εάν υπάρχει κανένα πρόβλημα και μου απά-
ντησε όχι. Τότε εγώ του απάντησα τελείως φυσιολογικά 
ότι οποιοσδήποτε και να ήταν μαθητής του κ. Αναγνωστό-
πουλου και ειδικότερα ορισμένος αναπληρωτής του θα 
μπορούσε να στείλει τέτοιου είδους σήμα. Χωρίς κανένα 
λάθος!!! Όλα καλά και ωραία. Πέρασε το διάστημα με τον 
Χαρίλαο, με συνεχή δουλειά επί καθημερινής βάσεως, 
όμως δουλειά που έβγαινε με κέφι και χαρά. Υπάρχουν 
πολλά περιστατικά που ίσως να είναι αστεία αλλά μπο-
ρούν να περιγράψουν και το ανθρώπινο κλίμα της περι-
όδου αυτής!!! Μου άρεσε να φυτεύω έξω από το VANS 
των τηλεπικοινωνιών διάφορα κηπευτικά, ντομάτες, μα-
ρούλια, κλπ. Εκείνη την περίοδο είχα φυτέψει σκόρδα!!! 
Όμως, όλως περιέργως, τα σκόρδα μόλις μεγάλωναν λίγο 
εξαφανιζόντουσαν. Ρώτησα ποιος τα βγάζει και τα τρώ-

ει. Άντε βρες τον. Το είπα αστειευόμενος στον Χαρίλαο, ο 
οποίος μου είπε «Μήτσο θα σου βρω εγώ ποιος τα τρώει 
τα σκόρδα». Οπότε μετά από καμια-δυο ημέρες στο πρω-
ινό μπρίφινγκ του ΔΥΠ με ρωτάει ο Χαρίλαος «Μήτσο τα 
σκόρδα σου πρήζονται - φουσκώνουν;». «Μάλιστα Προϊ-
στάμενε». «Να ειδοποιήσεις να μην τα τρώει κανένας γιατί 
είναι πρησμένα από τη ραδιενέργεια που κρατάνε μέσα 
τους από την ακτινοβολία του RADAR. Λειτουργούν σαν 
ηλεκτρονικοί πυκνωτές!!!». Το άκουσαν όλοι, αλλά ο εν-
διαφερόμενος κλέφτης με πλησιάζει και με ρωτάει σιγά 
- σιγά: «Τι έλεγε ρε Μήτσο ο Χάρις για τα σκόρδα;». «Ε, 
τι να έλεγε; Πρέπει να τα βγάλω και να τα πετάξω μήπως 
τα φάει κανείς και πάθει καμία ζημιά». «Τι λες ρε Μήτσο 
σοβαρά; Και εγώ έχω φάει μερικά με το φαγητό λες να 
πάθω τίποτα;». 

Για την ιστορία γράφω τα ονόματα αυτών που συμμετεί-
χαν στο Πείραμα του 1ου Σταθμού Εναερίου Κυκλοφορίας 
ΜΧ RADAR 

MR Ασμίας Κορέλλης Αλέξανδρος 
MR Ασμίας Καμπανάκης Ιωάννης 
ΕΑ Ασμίας Πατσούρας Διονύσης 
Ε/Α Ασμίας Μπακιρτζόπουλος Τάσος 
ΥΛΙΚ Ασμίας Λάιος Χρήστος 
Ε/Α Υπσγός Μπίντος Ανδρέας 
Ρ Σγος Χαϊδάρογλου Στυλιανός 
ΤΗ Χαρίλαος Αναγνωστόπουλος 
ΤΗ Τρέσσος Δημήτριος 
ΜΜΜΜ Ανδρεάκος Γιώργος 
Συνέβη και αυτό, φεύγω στο 251 ΓΝΑ για 2 ετήσια εξέ-

ταση, πάω με πολιτικά, έτσι ίσχυε για εμάς που υπηρε-
τούσαμε στη Ρόδο. Παίρνω το παραπεμπτικό για 2 ετήσια 
και πηγαίνω στους γιατρούς του 251 ΓΝΑ για εξετάσεις. 
Μεταξύ των άλλων πηγαίνω και στον ψυχίατρο, τότε Επγό 
Σταυρόπουλο, ο οποίος με ρώτησε πού υπηρετούσα και 
του απάντησα στο ΣΕΚ, του οποίου τα αρχικά ήταν ίδια με 
αυτά των Σιδηροδρόμων Ελλάδας!!! Κάνει μια βόλτα και 
γυρίζει μετά από λίγο και με άλλο γιατρό και επειδή κατά-
λαβα την παρεξήγηση του εξηγώ τη σημασία των αρχικών 
ΣΕΚ. Τότε ο ιατρός μου απαντάει: «Πες το μωρές παιδί μου 
και εμείς νομίζαμε ότι έχει πρόβλημα». 

Ας δούμε όμως τι ίσχυε για τις παραγγελίες υλικών εκ 
του εμπορίου, οι οποίες γινόντουσαν μέσω Α.Α. Ρόδου. 
Κανένα πρόβλημα, διότι κάθε μεσημέρι, μετά το φαγητό, 
ο Χάρις και ο Γιώργος Παντελάκης, παίζανε πρέφα με τον 
Δκτή του Α.Α. Ρόδου Επγό Δημήτριο Γιαμπουράνη, όπου 
μετά από συνεννόηση των δύο δικών μας έχαναν και συ-
νεχώς κέρδιζε ο Δκτής του Α.Α., ο οποίος στη συνέχεια με 
μεγάλη ευχαρίστηση υπέγραφε όλες τις παραγγελίες μας 
στα Υπηρ. Σημειώματα. Έτσι όλοι καλά και εμείς καλύτερα. 

Ωραία χρόνια και ανεπανάληπτα. 
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνυπηρετή-

σαντες μαζί μου και ειδικότερα στον Μεγάλο Τεχνικό και 
Άνθρωπο Χαρίλαο Αναγνωστόπουλο ιδανικό προϊστάμενο 
ΔΥΠΑ. 

Δημήτριος Τρέσσος Σμήναρχος ε.α.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΥΠ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ στο Ρέθυμνο της 29ης σειρά Ικάρων - 7ης ΣΜΑ
(64η Επέτειος Εισόδου στη Σχολή)

Κάθε χρόνο από τα μέσα της δεκαετίας 
του 80, οι επιζώντες συνάδελφοι – συμμα-
θητές εορτάζομε την επέτειο της εισόδου 
μας στη Σχολή στις 4/10/1955.

Εξήντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια μας 
χωρίζουν από την ανωτέρω ημερομηνία 
που 65 Ίκαροι και 12 μηχανικοί, γεμάτοι 
ζωή, ιδανικά και ευγενή όνειρα, ενταχθή-
καμε στις τάξεις της ηρωικής μας Αερο-
πορίας.

Η επέτειος αυτή με την έντονα ανθρώ-
πινη και συναισθηματική φόρτηση, εκτός 
απο την εορταστική συγκέντρωση απο-
τελεί και ένα οδοιπορικό μνήμης πρός 
τούς απουσιάζοντας συναδέλφους που 
είτε νέοι έπεσαν στις επάλξεις του καθή-
κοντός, είτε μεγαλύτερης ηλικίας αδόκητα 
έφυγαν από τη ζωή. Αβίαστα όμως στέλ-

νομε προς αυτούς ένα μήνυμα  «Σας θυ-
μόμαστε - Σας τιμούμε».

Εφέτος η επετειακή αυτή  πορεία είχε 
μια ιδιαίτερα ευχάριστη αφετηρία.     Πρό-
κειται για την ευγενική πρόσκληση του 
συμμαθητού και συνάδελφου Χρόνη Μα-
ραβελάκη, για να γιορτάσομε αυτή την 
επέτειο στην  Μεγαλόνησο στο δικό του 
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περι-
οχή του Αδελιανού Κάμπου, Ρεθύμνου 
«Maravel Star - Art Hotel».

Πράγματι με τις φιλότιμες συντονιστι-
κές ενέργειες του συναδέλφου Λευτέρη 
Αυλιανού, βρεθήκαμε σε μια πανέμορ-
φη φιλόξενη κρητική γωνιά, μπροστά σε 
μαγευτική παραλία, ένα περιβάλλον που 
τέρπει μάτια και ψυχή.

Την ευχάριστη πενθήμερη διαμονή  

μας, πλούτισε συγκινησιακά και με υπερι-
φάνεια, η επίσκεψη μας σε δύο φημισμέ-
νους της περιοχής χώρους : την αρχαία 
Ελεύθερνα όπου η αρχαιολογική σκα-
πάνη έφερε στο φώς ευρύματα υψηλής 
τεχνολογίας και πολιτισμού που χρονολο-
γούνται απο το 3200 π.χ. εως τον 14ο αι-
ώνα μ.χ.    και το ηρωϊκό Αρκάδι το λίκνο 
αυτό της αυταπαρνήσεως και της αυτοθυ-
σίας όπου νοιώθεις οτι κάθε πέτρα, κάθε 
γωνιά, κάθε κολώνα, έχει να διηγηθεί  μια 
ηρωϊκή πράξη, ένα στιγμιότυπο απαρά-
μιλλης θυσίας.  Η ψυχή σου ξεδιπλώνεται 
αγγίζοντας ευλαβικά το στιβαρό χέρι του 
ήρωα οπλαρχηγού Κωστή Γιαμπουδάκη 
( παρεπιπτόντως απο το Άδελε, το χωριό 
του Χρόνη Μαραβελάκη ) που   κρατώντας 
τον δαυλό της ελευθερίας αρνούμενος 

μαζί με άλλους συμπολεμιστάς και άμαχο 
πληθυσμό, την ταπείνωση και την σκλα-
βιά, πυροδότησε το Αρκάδι στέλνοντας τις 
ψυχές τους στα ουράνια πεδία της αιώ-
νιας Ελευθερίας. Η ανάκληση στη μνήμη 
του Θουρίου του Ρήγα Φεραίου είναι αυ-
θόρμητη: «Καλύτερα μιας ώρα ελεύθερη 
ζωή.......» Με ποικιλόμορφα συναισθή-
ματα, να πρυτανεύει η υπερηφάνεια αλλά 
και ικανοποίηση για την πολύ ευχάριστη 
και ωραία πράγματι διαμονή μας πήραμε 
το δρόμο της επιστροφής.

Φίλε Χρόνη ένα μεγάλο ευχαριστώ απο 
την καρδιά μας σε σένα και την φιλόξενη 
ευγενική οικογένεια σου.

Και του χρόνου όλοι παρόντες.
Αθανάσιος Δ. Ιλαρίδης - 29η Σειρά Ικάρων
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AΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΣΑΣΙ  
1ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 

Μέσα στην κατάμεστη ωραία αίθουσα τελετών ‘ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ΄ της 
Λ.Α.Ε.Δ., από της 09:00 μέχρι της 18:00 την Πέμπτη 28 Νοε 2019,  δε-
ξήχθη με εξαιρετική επιτυχία, το πρώτο Αεροπορικό Συνέδριο των 
Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων με θέμα:

‘’Μαθαίνοντας από το Παρελθόν και Ενδυναμώνοντας το Μέλλον’’
Το Συνέδριο παρακολούθησαν τέως υπουργοί και Υφυπουργοί, 

Βουλευτές, Εκπρόσωπος της ΠτΔ, Εκπρόσωπος των Αρχηγών ΓΕ-
ΕΘΑ/ΓΕΑ, Εκπρόσωποι του ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, Εκπρόσωπος της 
ΓΔΑΕΕ, Εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος, των Δήμων Αθηναίων, Ασπροπύργου, Επίτιμοι Αρχηγοί όλων 
των Κλάδων των ΕΔ και ΣΑ, Πανεπιστημιακοί καθηγητές και Κοσμή-
τορες των Στρατιωτικών Σχολών, Πρόεδροι Συνδέσμων και Ινστιτού-
των, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Συνδέσμων και Ινστιτούτων, Επίτιμοι 
Ανώτατοι Αξιωματικοί όλων των Κλάδων των ΕΔ, Ανώτατοι, Ανώτε-
ροι, Κατώτεροι Αξιωματικοί της ΠΑ και των άλλων κλαδων των ΕΔ. 
Μεγάλος αριθμός νέων, φοιτητών και μεταπτυχιακών ερευνητών. 

 
Ονομαστικά παραβρέθηκαν, κατά κατηγορία:
Υπουργοί - Βουλευτές - Θεσμικοί: Βαρβιτσιώτης Ι., Δαβάκης Αθ. 

τΥΕΘΑ, Δημοσχάκης Αν. Ε/ΑΕΛ.ΑΣ, Δρίτσας Θεόδ. τΥΝαυτιλίας, ΚΑ-
ΤΣΙΑΡΗΣ εκπρόσωπος εκκλησίας, Ταξχος ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ Πετ. Δ/ΓΔΑ-
ΕΕ, Απτχος (Ι) Πρεζεράκος Γ. Δ/ΣΓ Προεδρίας Δημοκρατίας, Τξχος (Ι) 
Τσιλίκας Στέρ. Εκπρόσωπος Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΑ.

Ε. Αρχηγοί - Πρέσβεις ε.τ. - Κοσμήτορες – Αντιπεριφερειάρ-
χες - Δήμαρχοι: Ναύαρχος ε.α. Αγγελόπουλος, ΕΑ/ΛΣ., Αρεοπαγί-
της Αναστασάκος Γ., Πτχος εα Αντωνετσής Γ. Επ.Α/ΓΕΑ, Πτχος ε.α. 
Αυλωνίτης Γ. Επ.Α/ΓΕΑ, Πτχος ε.α. Μαυράκης Γ. Επ.Α/ΓΕΑ, Πτχος 
εα Λυντζεράκος Δ. Επ.Α/ΓΕΑ, Στγος εα Γκίνης Κων. Επ.Α/ΓΕΣ, Ναύ-
αρχος εα Χρηστίδης Κοσμάς Επ./ΑΓΕΝ, Πρέσβυς ε.τ. Δοκιανός Σπ., 
Κοσμήτωρ ΣΙ Κωτσιόπουλος Πέτ., Πρέσβυς ε.τ. Μαλλιάς Αλ., Αντιδή-
μαρχος Ασπροπύργου Μαυρίδη Σοφία, Κοσμήτορας ΣΝΔ Μελανίτης 
Ν., Αντιδήμαρχος Σκιαδάς Ελ..

Πρόεδροι - Εκπρόσωποι Συνδέσμων, Ινστιτούτων: Τξχος ε.α. 
Αργουζής Σάββας ΓΓ ΕΛΙΣΜΕ, Υπτχος ε.α. Κούτρας Ιωάν. Πρόεδρος 
ΕΣΜΑ, Αντγος ε.α. Μπάκας Δημ., Πρόεδρος «Κιβωτού, Αντγος ε.α. 
Μπαλτζώης Ιωάν., Αντγος ε.α. Μπελεγράτης Σπυρ. Π/ΣΕΕΘΑ, Υπτχος 
ε.α. Χρήστου Παύλος Α/Π ΕΑΑΑ,Ταξχος ε.α Νικολόπουλος Βασ. Π/
ΠΟΣ, Απτχος ε.α. Σκλήρης Στρ. Α/ΑακΕ, Απτχος ε.α. Χατζηαθανασίου 
Θ. ΓΓ/ΑακΕ. 

Επίτιμοι Ανώτατοι Αξκοι-Χορηγοί: Απτχος εα Μανούσος Π. Επ.Α/
ΑΤΑ, Απτχος ε.α. Πατσαντάρας Ιωάν. Επ.Α/ΑΤΑ, Απτχος ε.α. Σκαρ-
λάτος Γ. Επ.Υ/ΓΕΕΘΑ, Απτχος ε.α. Αθανασάκος Δ, Ε/Δντης ΣΓ ΠτΔ, 
Απτχος εα Γαλανόπουλος Οδ. Επ.ΓΕ/ΓΕΑ, Απτχος ε.α.Καλαμάτας Κ. 
Επ.Δ/ΔΑΕ, Απτχος ΚελαΊδής Εμ. Επ. Δ/Γκλάδου, Μέλλος Κ. Διευθυ-
ντής INTRACOM DEFENSE, Απτχος ε.α.  Νικολακάκος Γ., Απτχος ε.α. 
Νούσιας Γρηγ. Επ.Δ/ΔΑΥ, Απτχος ε.α. Ξαρχουλάκος Στυλ., Απτχος 
εα Παπαγεωργίου Δημ., Παπαδημητρίου Σωτ. Δντης INTRACOM 
DEFENSE, Παπαδόπουλος Δημ. Πρόεδρος Αττικα Τσανελ, Παπάτσας 
Νικ. Αντιπρόεδρος EFA Ventures, Απτχος εα Παπούλης Σωτ., Αντγος 
εα Πόκας Χαρ., Σεβδαλής Γιάν. Δντης INTRACOM DEFENSE,  Απτχος 
ε.α. Σκλήκας Γ., Απτχος ε.α. Σμυρλής  Χριστ. Επ.ΓΕ/ΓΕΑ, Απτχος ε.α. 
Σχορτσανίτης Θ., Τουρναβίτης Αλ. Δντής ΕΑΒ, Δρ. Φιλιππάκης Μιχ., 
Αντιναύαρχος εα. Ψηφίας Αθαν. Επ.Δ/ΓΕΝ ΓΚΛ.

 
Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ Ευάγγελος Γεωργού-

σης, τονίζοντας ....
‘’Κατ’αρχήν να μου επιτρέψετε να κάνω δύο ανακοινώσεις, ενημε-

ρώσεις. Το πρώτο Αεροπορικό Συνέδριο του Συνδέσμου Αποφοίτων 
Σ.Ι. , το σημερινό, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτικού μέλους 
μας, Απτχου (Ι) ε.α. Ιωάννη Βυζάντιου. Ένα μέλος το οποίο στο ΔΣ και 
στον Σύνδεσμο, προσέφερε πάρα πολλά αυτά τα πέντε χρόνια λει-
τουργίας του. Και πρέπει να διευκρινίσω, για τυπικούς λόγους, ότι οι 

απόψεις και οι θέσεις που ίσως ακουστούν από τους ομιλητάς κατά 
την διάρκεια του Συνεδρίου, δεν δεσμεύουν τον Σύνδεσμο.

Να μου επιτρέψετε να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εται-
ρείες χορηγούς μας, όπως και στην ΕΑΑΑ, διότι χωρίς την δική τους 
οικονομική βοήθεια δεν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε το σημερι-
νό Συνέδριο. Ιδιαίτερα δε θέλω να επισημάνω την πρακτική, αλλά κυ-
ρίως την ηθική, στήριξη που έχουμε δεχθεί όλα τα χρόνια λειτουργίας 
μας, από όλες τις Διοικήσεις της ΓΔΑΕΕ στις εκδηλώσεις που διορ-
γανώνουμε για να υποστηρίξουμε την υπόθεση Ασφάλεια και Άμυνα 
της χώρας μας. Τους ευχαριστούμε και τους διαβεβαιώνουμε ότι ο 
Σύνδεσμος μας θα τιμά συνεχώς την εμπιστοσύνη τους.

Και τώρα γιατί Συνέδριο σχετικό με την Αεροπορική Ισχύ και γιατί με 
αυτόν τον τίτλο: ‘’Μαθαίνοντας από το παρελθόν και ενδυναμώνοντας 
το μέλλον’’. Κατ’αρχήν δεν σας κρύβουμε ότι ανησυχούμε πολύ για την 
συνολική Στρατιωτική Ισχύ της χώρας και ιδιαίτερα, λόγω προέλευσης, 
για την Αεροπορική Ισχύ αυτής. Σχετικά με το παρελθόν και την ιστορία, 
σε όλους τους τομείς και δράσεις, πιστεύουμε ότι αυτά διδάσκουν και 
πρέπει να μας κατευθύνουν στον προγραμματισμό του μέλλοντος.

Θέλουμε λοιπόν να εξετασθούν, να αναλυθούν και να κατατεθούν 
προτάσεις ή απόψεις για τους εξής βασικούς τομείς θεμάτων:

1.  Για την σημασία της Αεροπορικής Ισχύος στην συνολική Άμυνα 
της χώρας μας. Τι έχουμε διδαχθεί και που πρέπει να πάμε.

2.  Για την αξία και την επίδραση πολύ σοβαρών τομέων που σχε-
τίζονται άμεσα με την Αεροπορική Ισχύ. Έχουμε μάθει από τα 
παθήματα; Έχουμε ενσωματώσει σύγχρονες εξελίξεις;

3.  Τι διδάσκουν οι δυνατότητες και τα μέσα που έχει στη διάθεση 
της η χώρα ,ως μέλος της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ; Και πως αυτά μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην Ασφάλεια και Άμυνα;

4.  Τέλος, τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής μας και τα δεδο-
μένα της τουρκικής στρατιωτικής απειλής, σε συνδυασμό με την 
τουρκική εξωτερική πολιτική, τι μας διδάσκουν; Έχουμε κάνει 
τις σωστές επιλογές για την αύξηση της δικής μας στρατιωτικής 
ισχύος ή έχουμε επανέλθει στις παλαιές κλαδικές ισορροπίες; 
Μήπως έχουμε βασιστεί υπέρμετρα στις όποιες συμμαχίες μας 
ή καλές σχέσεις;

Όλα αυτά θα εξετάσει το Συνέδριο μας και ελπίζω τα Συμπεράσμα-
τά του να είναι χρήσιμα για όποιον θέλει να τα μελετήσει, για όποιον 
δεν έχει την άποψη ότι τα ξέρει όλα και για όποιον πιστεύει πως η 
συλλογική προσπάθεια με τις γνώμες των πολλών, είναι πιό κοντά στο 
σωστό, από την γνώμη του ενός.’’

  

 
 Οι Επόπτες του Συνεδρίου Απτχος (Ι) Δρ Γεώργιος Γερούλης, 

και Σχος (Μ) ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς, σχεδίασαν, προετοίμασαν, 
οργάνωσαν, συντόνισαν και υλοποίησαν άψογα όλες τις απαραίτη-
τες δράσεις του Συνεδρίου. Οι Συντονιστές Απτχος ε.α. Παναγιώτης 
Κατσαρός Αντιπρόεδρος του ΣΑΣΙ και Λένα Τσιτσάρα Στέλεχος της 
Αμυντικής Βιομηχανίας, συντόνισαν τους εισηγητές της πρώτης και 
δεύτερης ενότητας, αντίστοιχα, κατά ένα εξαιρετικό και δίκαιο τρόπο.

Εισηγητές στην Πρώτη Ενότητα «Επιχειρήσεις & Υποστήριξη» 
ήταν: Βρεττός Βασίλειος, Γερούλης Γεώργιος, Αποσπόρης Παναγιώ-
της, Χουλιάρας Αθανάσιος, Μπίμπιζας-Πίνης Κωνσταντίνος, Πετρίδης 
Δημήτριος, Ζηκίδης Κ./Παπακανέλλος Π., Μπασαράς Αναστάσιος και 
στη Δεύτερη Ενότητα « Αμυντική Οικονομία & Τεχνολογία» ήταν: Χα-
τζηαναστασίου Κωνσταντίνος, Κολοβός Αλέξανδρος, Βλαχάβας Ιωάν-
νης, Κωστής Θεοδ. & ΝικολαΪδου Παν., Ταραλάς Γιώργος, Αναστασά-
κης Ιωάννης, Δημητριάδης Παναγιώτης, Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος, 
Ντουάνογλου Κυριάκο,και  Κύργος Ζήσης. Συνολικά 12 Αξιωματικοί (5 
Ιπτάμενοι, 4 Μηχανικοί Μηχανικοί, 1 Ε/Α, 1 Μετεωρολόγος, 1 Διοικητι-
κός ) και 4 Καθηγητές διδάκτορες παρουσίασαν, ανέπτυξαν, συζήτησαν 
τα θέματά τους με  εξαιρετικό τρόπο, απλότητα και σαφήνεια.

  Μετά το πέρας των εισηγήσεων επιδόθηκαν αναμνηστικά στους 
επόπτες , συντονιστές, εισηγητές και χορηγούς του Συνεδρίου.

 Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Ι. έκλεισε το Συνέδριο τονίζοντας: 
Μετά από τις, πραγματικά εξαιρετικές εισηγήσεις όλων των ομιλη-

τών, θέλω να πιστεύω ότι οι εργασίες του σημερινού 1ου Συνεδρί-
ου του Σ.Α.Σ.Ι., θα προσθέσουν έναν ακόμα κρίκο, ελπίζω χρήσιμο, 
στους προβληματισμούς για την αναγκαία Αεροπορική και όχι μόνο, 
Ισχύ της χώρας μας. Μετά από όσα σήμερα άκουσα σχετικά με το που 
βρισκόμαστε και που πρέπει να πάμε και αν μας έχει διδάξει το πα-
ρελθόν και η ιστορία, εκτιμώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα.

Πριν ευχαριστήσω και κλείσουμε τις εργασίες του Συνεδρίου, 
θέλω να υπενθυμίσω, για να μείνουν στα αυτιά σας τα λόγια ενός 
πολιτικού άνδρα που οι καταστάσεις και οι ευθύνες που ανέλαβε, το 
έφεραν, να γνωρίζει τα στρατιωτικά πράγματα καλά όπως και τα πολι-
τικά. Ο Wiston Churchill έχει γράψει:

- Η Κυριαρχία στο πεδίο της μάχης προύποθέτει κυριαρχία αέρος.
- Πραγματική ασφάλεια σημαίνει Κυριαρχία Εναερίου χώρου.
- Η Αεροπορική Ισχύς συνιστά σήμερα την υπέρτατη έκφραση της 

Στρατιωτικής Ισχύος.
- Το πλέον σπουδαίο μάθημα που διδαχθήκαμε, σχετικά με την 

χρησιμοποίηση της Αεροπορικής Ισχύος είναι η απόλυτη ανάγκη για 
Αεροπορική Υπεροχή. 

ΠΑΣΥΒΕΤΑ  
75η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ  

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων 
της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑΣΥΒΕΤΑ) γιόρτασε στη Λέσχη Αξιω-
ματικών Ενόπλων Δυνάμεων την 75η επέτειο της επιστροφής στην 
Ελλάδα των 3ων Μοιρών της ΠΑ (335ΜΔ, 336ΜΔ & 13ηΜΕΒ) που 
έγινε το Νοέμβριο του 1944.

Την γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Ταξχος (Ι) Γεώργιος 
Γιαπιτζής (εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ), ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) Απτχος (Ι) εα Σπ. Καβ-
βούρης, ο πρόεδρος του ΟΣΜΑ-Ίκαρος Απτχος (Ι) εα Γ. Γερούλης, ο 
αντιπρόεδρος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδας (ΑΑΚΕ) Υπτχος 
(Μ) εα Ε. Τσαούσογλου, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ελλήνων Αι-
γυπτιωτών Κηφισιάς (ΟΣΑΕ) Υπνχος ΠΝ εα Μ. Μάστρακας και πολλοί 
Φίλοι και Φίλες του Συνδέσμου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπτχος (Ι) εα Δ. Λαζάρου μετά τον χαι-
ρετισμό του και το ιστορικό της ημέρας κάλεσε στο βήμα τον Υπνχο 
ΠΝ εα Μ. Μάστρακα στον οποίον ο αντιπρόεδρος Ταξχος (Ι) εα Ν. Πα-
γώνης επέδωσε αναμνηστική πλακέτα για την πολυετή προσφορά ως 
μέλος του Ομίλου Φίλων του ΠΑΣΥΒΕΤΑ προς τον Σύνδεσμο.

Μετά το πολύ καλό δείπνο ακολούθησε ευχάριστο καλλιτεχνικό 
μουσικό πρόγραμμα της ορχήστρας της ΠΑ που ήταν και εφέτος μαζί 
μας και κεφάτος χορός στο οποίο έσυρε ο Βετεράνος της Κορέας Σμ-
χος (ΡΝ) εα Β. Παναγιάρης  μαζί με αρκετά από τα κορίτσια των αερο-
πόρων και αρκετά άλλα μέλη του Συλλόγου.

Να σημειωθεί ότι η Πίτα του ΠΑΣΥΒΕΤΑ έχει προγραμματιστεί να 
γίνει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Αεροδικείου 
στην οδό Δημ. Σούτσου 4  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 135 ΣΜ 

Τον Οκτώβριο του 2019, ομάδα από 53 Μέλη και Φίλους του ΠΑ-
ΣΥΒΕΤΑ με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Υπτχο (Ι) εα 
Δημήτριο Λαζάρου έκανε μία θαυμάσια τριήμερη εκδρομή στο νησί 
της Σκύρου όπου επισκέφτηκε το αεροδρόμιο της 135ΣΜ όπου αγρυ-
πνούν τα παλικάρια της ΠΑ που υπερασπίζονται τους ουρανούς του 
Αιγαίου.

Την 135 ΣΜ επισκέφτηκαν τα Μέλη του Συνδέσμου την Δευτέρα 
21 Οκτωβρίου όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Δκτή του αε-
ροδρομίου Σμχο (Ι) Π. Μπακοδήμα και το επιτελείο του, ο οποίος μας 
ενημέρωσε για την ιστορία και την αποστολή της 135ΣΜ. Μετά την 
ενημέρωση ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του 
ΠΑΣΥΒΕΤΑ στο μνημείο των πεσόντων αεροπόρων της Μονάδας.

Στη συνέχεια τα Μέλη του Συνδέσμου επισκέφτηκαν τη Μονάδα 
Readiness όπου αφού τους έγινε η σχετική ενημέρωση είχαν την ευ-
τυχία να γνωρίσουν και να μιλήσουν με του ηρωικούς πιλότους μας.

Οι Βετεράνοι ΠΑΣΥΒΕΤΑ επέστρεψαν στη Αθήνα το βράδυ της Τρί-
της αφού προηγουμένως είχαν τη ευκαιρία να γνωρίσουν και να θαυ-
μάσουν την πανέμορφη πόλη της Σκύρου.

Θεωρούμε υποχρέωση του Συνδέσμου να ευχαριστήσει τον Δκτή 
της 135ΣΜ Σμχο (Ι) Π. Μπακοδήμα και όλο το προσωπικό της Σμηναρ-
χίας για την ολόθερμη φιλοξενία και την φιλική τους διάθεση καθ’ όλη 
την εκεί παραμονή μας. Τέλος θα πρέπει να συγχαρούμε τον Ασμχο 
εα Κ. Ρώτα για την πολύ καλή οργάνωση της όλης εκδήλωσης.
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AΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΣΑΣ  
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 

1. Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) είναι ο μεγαλύτερος και αρ-
χαιότερος σύλλογος στο χώρο των ΕΔ έχοντας 37 χρόνια αδιάλειπτης 
λειτουργίας και προσφοράς προς τα μέλη του.
α.  Έδρα του συλλόγου είναι η Αθήνα ενώ στην περιφέρεια ο σύλλογος 

διαθέτει εκπροσώπους. Η προσφορά των εκπροσώπων είναι ανεκτί-
μητη καθώς με το έργο τους συμβάλλουν καθοριστικά και πολύπλευ-
ρα στην αποτελεσματική λειτουργία του Σ.Α.Σ.

β.  Στις δεκαετίες που διανύθηκαν από την ίδρυση του συλλόγου τα μέλη 
αυξήθηκαν κατακόρυφα ενώ περισσότεροι από τους μισούς, περί-
που 8.000, διαβιούν στην επαρχία.

γ.  Ο αριθμός των μελών σε νομούς όπως της Λάρισας, Θεσσαλονίκης, 
Αχαΐας, Καλαμάτας, Μαγνησίας κ.λ.π. είναι χιλιάδες ή εκατοντάδες 
και αποτελούν, κατά τόπους, τη μεγαλύτερη ομάδα (ε.ε. και ε.α.) όλων 
των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών των ΕΔ.
2. Το νέο περιβάλλον έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε αλλά και οι ρα-

γδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής 
επιβάλλουν την προσαρμογή του συλλόγου στα νέα δεδομένα.

3. Τα σοβαρά θέματα, όπως η διάλυση της Σχολής μας και η δημι-
ουργία σώματος υπαξιωματικών, έχουν ευρύτερη κοινωνική διάστα-
ση, επηρεάζουν καθοριστικά το αξιόμαχο της ΠΑ και φέρουν τη σφρα-
γίδα πολιτικών αποφάσεων όπου εμπλέκεται το σύνολο των πολιτικών 
δυνάμεων και των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

4. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κρίνεται απολύτως ανα-
γκαίο ο σύλλογος να ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία του στην 
επαρχία και να ενισχύσει τη θεσμική φωνή του σε όλα τα επίπεδα.

5. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε απαραίτητη την ίδρυση παραρ-
τημάτων του Συλλόγου στην περιφέρεια σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 
25 παρ. 2 του Καταστατικού, σε αντικατάσταση του θεσμού των μέχρι 
σήμερα Περιφερειακών Εκπροσώπων του Συλλόγου.
α.  Τα παραρτήματα μπορούν να είναι σε επίπεδο περιφέρειας ή περι-

φερειακής ενότητας (νομού) ή πόλης. Δύναται σε ένα παράρτημα να 
ανήκουν και μέλη άλλων περιφερειακών ενοτήτων, λαμβάνοντας 
υπόψη τον αριθμό των μελών και τη γεωγραφική θέση (γειτνίαση) 
για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών.

β.  Όλες οι λεπτομέρειες για την ίδρυση των παραρτημάτων καθορίζο-
νται, από το ΔΣ του Σ.Α.Σ, πριν την προκήρυξη των εκλογών για την 
ανάδειξη του νέου ΔΣ.
6. Με δεδομένο ότι οι μεγάλες και σοβαρές προκλήσεις που αντιμε-

τωπίζουν οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ δεν μας επιτρέπουν την πολυτέλεια του 
χρόνου και προκειμένου να δρομολογήσουμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την ίδρυση των παραρτημάτων το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα:
α.  Την πιλοτική ίδρυση παραρτήματος στην περιφέρεια και συγκεκρι-

μένα στη Λάρισα, όπου βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός μελών μας 
εκτός Αττικής, με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ)/
Παράρτημα Λάρισας.

β.  Το παράρτημα θα διοικείται, προσωρινά, από πενταμελές Δ.Σ. του 
οποίου η θητεία θα συμπίπτει με την τρέχουσα θητεία του τρέχοντος 
Δ.Σ. του Σ.Α.Σ.

γ.  Το Παράρτημα υποστηρίζεται σε όλες της δράσεις του από το Σ.Α.Σ 
και λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό, τους σκοπούς του συλλό-
γου και τις κατευθύνσεις του Δ.Σ.

δ.  Τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. απαρτίζονται από τους: 
Σμηναγός ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας, ως πρόεδρος 
Σμήναρχος ε.α. Κωνσταντίνος Τσιτσώνης, ως γραμματέας 
Σμηναγός ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος, ως ταμίας

ε.  Τα εναπομείναντα δύο μέλη θα οριστούν, από το Δ.Σ του Σ.Α.Σ, μετά 
από πρόταση του προέδρου και των μελών του Δ.Σ του Παραρτήμα-
τος, όπως ορίζονται παραπάνω.

στ.  Μέλη του Παραρτήματος είναι όλα τα μέλη του συλλόγου που κατοικούν 
στους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Πιερίας και Κοζάνης.

ζ.  Μετά την πιλοτική σύσταση του Παραρτήματος Λάρισας το Δ.Σ του Σ.Α.Σ θα 
εξετάσει ανάλογα τη σύσταση επιπλέον Παραρτημάτων στην περιφέρεια.
7. Ο πρόεδρος, Σμήναρχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς και τα μέλη 

του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τους συ-
ναδέλφους κυρίους, Κων/νο Λιούτα, Κων/νο Τσιτσώνη και Βασίλειο 
Παπαδόπουλο που αποδέχτηκαν την πρότασή μας να αποτελέσουν το 
προσωρινό Δ.Σ. του Παραρτήματος και να προσφέρουν τις εθελοντικές 
τους υπηρεσίες στο σύλλογό μας.

ΟΣΜΑΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Γ.Σ. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και συνοικοπεδούχοι,
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας των Οικοπεδούχων του 

ΟΣΜΟΣΑ ο ΙΚΑΡΟΣ περιοχής Αετού Καρύστου, θα πραγματοποιήσει 
την Ετήσια Γενική του Συνέλευση για το οικονομικό έτος 2019, αρχικά 
το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτί-
ας, όπως αναμένεται, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί οριστικά την Κυριακή 26η 
Ιανουαρίου 2020.

Σας περιμένουμε λοιπόν την Κυριακή 26η Ιανουαρίου 2020 στο 
Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (στην Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος) 
για να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα θέματα που 
απασχολούν τους Οικοπεδούχους Μέλη μας, για τις πρόσφατες εξαγ-
γελίες του Συνεταιρισμού μας, του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. και 
εν τέλει για το μέλλον του ίδιου του Οικισμού μας, 

Τα νέα Δ.Σ. και Ε.Ε. του Συλλόγου μας καταβάλουν προσπάθειες 
για να πετύχουν την ομαλή συνέχεια στην λειτουργία του Συλλόγου 
μας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει δυσκολίες, με κυριότε-
ρο πρόβλημα την διαφαινόμενη έλλειψη ενδιαφέροντος και συμμετο-
χής από την πλειοψηφία των Μελών του.

Ο Σύλλογός μας κατά την εικοσαετή λειτουργία του έχει προσφέρει 
σημαντικές υπηρεσίες σε όλους τους Οικοπεδούχους του Αετού Καρύ-
στου, τους ενημερώνει έγκυρα και υπεύθυνα, έχει συνεργασθεί κατά 
το δυνατόν με τον Συνεταιρισμό μας και έχει εξασφαλίσει τα συμφέρο-
ντα των Οικοπεδούχων - Μελών του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι δενδροφυτεύσεις των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού μας, 
η επισκευή και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του οικισμού μας 
και η επωφελής για όλους τους Οικοπεδούχους αξιοποίηση του κοι-
νοχρήστου παραλιακού κτήματος (σύμφωνα και με σχετική ανάρτηση 
στις ιστοσελίδες των ΣΑΣΤΥΑ και ΣΑΣΙ) και  είναι τα σοβαρά θέματα 
στα οποία έχει σκοπό να δραστηριοποιηθεί ο Σύλλογος μας και για 
την επόμενη διετία στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων, που 
καθορίζει η δική σας συμμετοχή και υποστήριξη.

Περιμένουμε λοιπόν την ενεργό συμμετοχή σας στην Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου μας την 26-1-2020, ώστε να μπορέσει να συ-
νεχίσει την λειτουργία του, επ’ ωφελεία ΟΛΩΝ των Οικοπεδούχων.

Συμπληρωματικά, συνιστάται η ενεργός συμμετοχή σας και στην 
Γενική Συνέλευση και Εκλογές του Συνεταιρισμού μας, του ΟΣΜΟΣΑ 
Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. που έχουμε ενημερωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020.

Σας παρακαλούμε να μην ξεχνάτε την καταβολή της ετήσιας συν-
δρομής στον Σύλλογό μας, το ποσό της οποίας διατηρείται σταθερό επί 
σειρά ετών στο ποσό των 10 ευρώ, και είναι ζωτική για τη λειτουργία 
του Συλλόγου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ε.Ε. του Συλλόγου μας εύχεται από 
καρδιάς σε Εσάς και τις Οικογένειές σας 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2020
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΌΔΩΣΉ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΣΑΣ

ΣΑΣΥΔΑ  
65 έτη λειτουργίας της ΣΥΔ 

Στο τρέχον έτος, το 2019, κλείνει και τυπικά η ιστορική διαδρομή της 
Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών, της ΣΥΔ, μία διαδρομή 65 ετών 
από το 1954, το έτος έναρξης της λειτουργίας της. Στη χρονική αυτή πε-
ρίοδο η ΣΥΔ στελέχωσε το δυναμικό ιστό των μονίμων Υπαξιωματικών 
της Πολεμικής μας Αεροπορίας με τους αποφοίτους της, οι οποίοι στη 
συνέχεια είχαν την προοπτική της εξέλιξης σε Αξιωματικούς.   

 Από της συστάσεως της ΠΑ ως αυτοτελούς κλάδου των Ε.Δ της 
χώρας μας, στα πλαίσια του ιδρυθέντος το 1929 Υπουργείου Αεροπο-
ρίας, το πρόβλημα της αναγκαιότητας για ύπαρξη και στελεχών υψη-
λού στρατιωτικού πνεύματος και υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης 
στους τομείς της διοικητικής και επιχειρησιακής υποστήριξης ήταν 
και διαχρονικό και επιτακτικό. Οι δύο αυτοί τομείς, ενταγμένοι στη 
συλλογική δράση της ΠΑ για την εκπλήρωση της αποστολής της, δρά-
ση που έχει ως αιχμή του δόρατος τους αεροπόρους μας, απαιτούσαν 

και τη στελέχωση των επιμέρους ειδικοτήτων των δύο αυτών τομέων 
με ποιοτικά αναβαθμισμένο προσωπικό.      

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και ιδιαίτερα από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1950, οι διαγραφόμενες προοπτικές της ΠΑ 
και η νέα σχεδίαση της διάταξης των δυνάμεών της, όπως τότε δι-
αμορφώνονταν με την είσοδο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, επέβαλαν 
και τη νέα τροποποίηση των δομών της σε προσωπικό. Τότε κατέστη 
πλέον αναγκαία η ίδρυση και συγκροτημένης Σχολής μονίμων Υπα-
ξιωματικών, οι απόφοιτοι της οποίας θα κάλυπταν τις ανάγκες των 
δύο βασικών λειτουργικών τομέων της ΠΑ, της διοικητικής και της 
επιχειρησιακής υποστήριξης. Μετά την αρχική νομική θεμελίωση της 
Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών, της ΣΥΔ, το έτος 1946, η Σχολή 
αυτή στις 11 Οκτωβρίου 1954 άνοιξε τις πύλες της και δέχθηκε τους 
δοκίμους της 1ης σειράς, στους οποίους είχε την τιμή να περιλαμβά-
νεται και ο συντάσσων το σύντομο αυτό κείμενο.

Η ΣΥΔ από τα πρώτα της βήματα διαποτίστηκε από ένα πνεύμα 
ενταγμένο μεν στους σκοπούς της ΠΑ, που όμως εκτιμάται ότι πα-
ρέμεινε και διαχρονικό και διακριτό στο χώρο της, αλλά και σε κάθε 
απόφοιτο της Σχολής. Το πνεύμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην εμ-
βληματική ρήση της Σχολής «Γένοιο οίος έσσι μαθών»  και έχει τρεις 
κεντρικούς άξονες στις επιδιώξεις της εκάστοτε διοίκησης της ΣΥΔ.

Πρώτο. Τη θεμελίωση στον Δόκιμο της πίστης για την αναγκαιότητα 
της ενσυνείδητης στρατιωτικής πειθαρχίας στα υπηρεσιακά δρώμε-
να, αλλά και για μια απόλυτα έντιμη και διακριτή στάση στο υπηρεσι-
ακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Δεύτερο. Τη θεμελίωση στον Δόκιμο της αναγκαιότητας για μια 
διαρκή επιδίωξη της επαγγελματικής του πληρότητας και της πνευ-
ματικής του ανάτασης, αλλά και με μια θεώρηση ότι η ευρύτητα και 
η πληρότητα των γνώσεών του πρέπει με πίστη και ανιδιοτέλεια να 
προσφέρονται στην Υπηρεσία.

Προσέτι, τη θεμελίωση στον Δόκιμο της πίστης ότι η ηθική και η 
επαγγελματική καταξίωση ενός ατόμου στο επαγγελματικό και κοινω-
νικό του περιβάλλον είναι από τα πιο ύψιστα και μη φθαρτά ανθρώ-
πινα επιτεύγματα, και   

Τρίτο. Την αποδοχή από τον Δόκιμο της αναγκαιότητας για ακά-
ματη προσφορά υπηρεσιών σε οποιοδήποτε υπηρεσιακά περιβάλλον 
και σε οποιαδήποτε συνθήκη εργασίας. Αυτό το απαιτεί η φύση του 
λειτουργήματος ενός στρατιωτικού καις σε αυτό το χρέος δεν χωρεί 
προβληματισμός για επιλογή άλλων εναλλακτικών κατευθύνσεων.

Οι απόφοιτοι της ΣΥΔ, στη διαδρομή των 65 ετών λειτουργίας της 
και που στο τρέχον έτος κλείνει η αυλαία της ιστορικής της διαδρομής, 
στελέχωσαν και στελεχώνουν νευραλγικούς τομείς της ΠΑ. Εκτιμάται 
ότι και αυτοί, στα πλαίσια της συλλογικής δράσης της ΠΑ, συγκροτού-
σαν και συγκροτούν ένα από τους πολλαπλασιαστές της ισχύος της, σε 
ένα εκ των πραγμάτων γινόμενο των συντελεστών της ισχύος αυτής. 

Στην εποχή μας οι ανάγκες της ΠΑ, αλλά και της πατρίδας μας γε-
νικότερα, επέβαλαν την αναδιάταξη των δομών της και στον τομέα 
της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΠΑ. Η σημερινή εποχή, από 
την οπτική της διαρκούς εξέλιξης της τεχνολογίας, της ανάγκης για 
ελαχιστοποίηση των κρατικών δαπανών, αλλά και της ανάγκης για 
προσαρμογή των εκπαιδευτικών φορέων σε σύγχρονες οργανωτικές 
και λειτουργικές δομές, επέβαλαν την ίδρυση μιας και ενιαίας Σχολής 
Μονίμων Υπαξιωματικών και στο χώρο της ΠΑ, η οποία αντικαθιστά 
τις τρεις Σχολές, τη ΣΤΥΑ, τη ΣΥΔ και τη ΣΙΡ.

Τελειώνοντας τη σύντομη αυτή αναδρομή, θα ήθελα να απευθύνω 
από την οπτική ενός αποστράτου Αξιωματικού ηλικίας 85 ετών, με μια 
υπηρεσιακή διαδρομή στην ΠΑ σαράντα πραγματικών ετών, αλλά και 
με μία διετή άσκηση καθηκόντων Διοικητή ΣΥΔ και μια ευχή στη νέα 
μας Σχολή. Να διατηρήσει και να διευρύνει συνεχώς όλα τα θετικά 
στοιχεία των προηγούμενων Σχολών, αλλά και να τα ομογενοποιήσει 
με ένα ενιαίο στρατιωτικό πνεύμα. Φρονώ ότι έτσι, με ποιοτικά κρι-
τήρια μπορεί να προσδιοριστεί πρωτίστως και ουσιαστικά το στίγμα 
της νέας μας Σχολής στην ιεραρχία των στρατιωτικών μας Σχολών. 
Εκτιμάται ότι τον προσανατολισμό αυτό τον απαιτούν ιδιαίτερα οι ση-
μερινοί καιροί, όπου είναι πλέον αναγκαία η συνεχής αναβάθμιση της 
ποιοτικής υπεροχής της ΠΑ στον ευρύτερο σημερινό γεωπολιτικό μας 
χώρο. 

Η ιστορική διαδρομή των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ τελείωσε. 
Τώρα οι ευχές όλων μας για μακροημέρευση της νέας Σχολής μας, 
με μία συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της κατάρτισης των αποφοίτων 
της προς όφελος της πατρίδας μας. 

Ευάγγελος Δ. Μαντής
Ταξχος (ΜΕΤ)ε.α. – τ.Διοικητής ΣΥΔ

ΣΑΙΡ νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
Μετά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών 

του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΑΙΡ) στις 16/11/2019 και την ειδική συνεδρίαση 
των εκλεγέντων μελών, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιό του, ως εξής:

 Πρόεδρος: Σμχος (Ρ)ε.α.  Ιωάννης Δαλέζιος
 Αντιπρόεδρος: Σμχος (Ρ)ε.α.  Κων/νος Γρηγοριάδης
 Ταμίας: Επγός (Ρ)ε.α.  Γεώργιος Τσακαλωμάτης
 Γραμματέας: Ανθσγός (Ρ)ε.α. Ξενοφών Γκουγκουλής
 Μέλη: Σμχος  (Ρ)ε.α. Λεωνίδας Ελαιοτριβιάρης
  Σμχος  (Ρ)ε.α. Ευστάθιος Μωυσιάδης
  Σμχος  (Ρ)ε.α. Απόστολος Εμμανουήλ

ΕΣΜΑ νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
Κατόπιν σύσκεψης του εκλεγέντος κατά τις αρχαιρεσίες της 1ης Δε-

κεμβρίου 2019 Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συλλόγου 
Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κατα-
στατικού, αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότησή του σε σώμα με την 
κάτωθι σύνθεση και καθήκοντα:

Πρόεδρος:  Ιωάννης Κούτρας της 29ης ΣΜΑ
Αντιπρόεδρος:  Πολυξένη (Τζένη) Τσάκαλου της 54ης ΣΜΑ
Γεν. Γραμματέας:  Βασίλειος Μηλιώτης της 52ης ΣΜΑ
Ταμίας:  Ιωάννης Μητράκης της 32ης ΣΜΑ
Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Ζηκίδης της 41ης ΣΜΑ
Σύμβουλος:  Νεκτάριος - Δημήτριος Καρράς της 61ης ΣΜΑ
Σύμβουλος:  Δημήτριος Μπακάλης της 36ης ΣΜΑ
Σημείωση: Οι θέσεις Συμβούλων τίθενται με ονομαστική σειρά και 

είναι καταστατικά πλήρως ισοδύναμες.
Εκ Μέρους του ΔΣ ΕΣΜΑ Ιωάννης Κούτρας - Πρόεδρος ΔΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και το από 1ης Δεκεμ-
βρίου 2019 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου η σύν-
θεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (EOE) έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος ΕΟΕ:  Βορρόπουλος Γεώργιος της 30ης ΣΜΑ
Μέλος:  Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης της 29ης ΣΜΑ
Μέλος:  Μιχαήλ Κυριακίδης της 34ης ΣΜΑ
  

Εκ Μέρους της ΕΟΕ
  Γεώργιος Βορρόπουλος - Πρόεδρος ΕΟΕ
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Με αφορμή τη Νοσηλεία μου από 10/11/2019 
έως 18/11/2019 ένεκα μιας χειρουργικής επέμ-
βασης!

Ποιος είπε πως δεν είμαστε εξόχως τυχεροί 
που τούτο το συγκρότημα εμάς υπηρετεί!

Ποιος είπε ότι άνθρωποι δεν είναι οι Γιατροί 
πως δεν ασκούν λειτούργημα κι’ιέραποστολή!

Επίγειοι θαρρώ Θεοί ετούτοι οι Γιατροί Αρ-
χάγγελοι οι βοηθοί κι’ αγγέλοι οι λοιποί!

Επί του Θέματος.
Επί του θέματος, γιατί καλοί οι Θρίαμβοι και οι 

διθύραμβοι, χωρίς όμως αιτιολόγηση, ίσως να 
μοιάζουν δογματικά πομπώδεις και γιατί όχι εμ-
φαντικά γλοιώδεις! Αν και όσοι με ξέρουν, κάτι 
τέτοια τυγχάνουν, εκ προοιμίου, απορριπτέα για 
μένα!

Η όλη διαδικασία ήταν προγραμματισμένη να 
τερματισθεί σε τέσσερες με πέντε ημέρες, φυ-
σικά με την έξοδό μου! Ατυχώς για μένα η δι-
αδικασία διήρκεσε διπλάσιο χρόνο, ένεκα μιας 
επιπλοκής, που είχα την παραμονή εξόδου μου! 

Επιπλοκή, εντός των προβλεπόμενων πιθα-
νοτήτων, που είναι της τάξεως του 20% έως 25%! 
Αργά το βράδυ της υπόψη ημέρας ειδοποίησα 
σχετικά το Νοσηλευτικό προσωπικό, που άμεσα 
έτρεξε για παροχή βοήθειας! Όμως δυστυχώς 
οι απαιτήσεις ήταν πέραν των δυνατοτήτων του! 
Θα ειδοποιήσουμε τον Γιατρό σας, μου είπαν!

 Έκπληκτος είδα σ’ελάχιστο χρόνο τον ιατρό 
ουρολόγο να καταφθάνει από την οικία του - 
βρίσκεται στα Νότια Προάστια της Αττικής -  και 
χωρίς καθυστέρηση, ν’αρχίζει την επέμβαση 
πάνω μου ταχυδακτυλουργικά, η ώρα ήταν 
02:00 νυχτερινή!

Παρά τους Πόνους!
Παρά τους πόνους, συγκινημένος από τη 

συνέπεια τόσο του Ανθρώπου αυτού, όσο και 
των εν υπηρεσία Νοσηλευτών, που συνέχισαν 
την φροντίδα μου και μετά την αποχώρηση του, 
άρχισαν να’ρχονται ραγδαία στο νου μου σκηνές 
και στιγμές από την πολυετή μου υπηρέτηση, σε 
δύσκολες θέσεις και ρόλους στην Πολεμική Αε-
ροπορία (ΠΑ)!

Οι ίδιες σκηνές και στιγμές άρχισαν εντονό-
τερα να ξανάρχονται στο νου μου την επομένη, 
όταν επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία. Ιδιαίτερα 
συγκινήθηκα από τη στενή ολονύκτια στενή επί-
βλεψη και φροντίδα μέχρι πρωίας από τη Νοση-
λεύτρια Υπηρεσίας!

Παράλληλοι Ρόλοι!
Παράλληλοι Ρόλοι αναλογίστηκα! Παράλλη-

λοι Ρόλοι και Δρόμοι, Ιπτάμενοι, Τεχνικοί, λοι-
ποί! Γιατροί, Νοσηλευτές, Βοηθοί! Ποιος να το 
φανταστεί;

Βαριές αποστολές, μ’αγωνίες, κρίσεις, ετοι-
μότητες (QRA – READINESS – STAND BY), 
επεμβάσεις, συγκινήσεις, είκοσι τέσσερες ώρες 
το 24ωρο σ’αποστολές, που μόνο μία λέξη, 
αδιαμφισβήτητα ταιριάζει, αυτή των Ιεραπο-
στολών και δισυπόστατο χαρακτηρισμό, των 
μεν ως «Φρουρών της Πατρίδας» των δε ως 
«Φρουρών της Υγείας!»

Και για να μην αδικήσω κανέναν, ολόκληρο 
το team – αλυσίδα - μιας Μοίρας ή μιας Πτέ-
ρυγας Μάχης, μ’ολες τις ειδικότητες και κάποια 
αναπόφευκτη ιεράρχηση υποχρεώσεων – κα-
θηκόντων, ίδια κι’απαράλλακτη σε μεταφορά, 
με την αντίστοιχη του ξέχωρου συγκροτήματος, 
που 251 ΓΝΑ ονομάζεται!

 
 Η Συνταγή Ευρυθμίας του 251 ΓΝΑ!
Η συνταγή ευρυθμίας του 251 ΓΝΑ είναι μία 

κι’αυτή λέγεται απλά «Υγιής Νοοτροπία», που 
πιθανότητα οφείλεται στους πρώτους υπεύθυ-
νους, οργάνωσης και λειτουργίας του, που σαν 
παρακαταθήκη μεταβιβάστηκε συνεχώς βελ-
τιούμενη ξεπερνώντας την τελειότητα επί των 
ημερών μας! 

Θυμάμαι με συγκίνηση κάποιους από τους 
Διοικητές του, από την εποχή που ήμουν Ίκαρος 
και έρχονταν να μας διδάξουν Φυσιολογία Πτή-
σεως και Ψυχολογία! 

Με δέος και απόλυτο Σεβασμό θυμάμαι τους 
κκ Ηλιόπουλο, Δαγκλή, Σιομόπουλο, καθώς 
τους Κους Νταλάκο, Δασκαλόπουλο, όταν πλέον 
ήμουν Διοικητής της Σμηναρχίας Ακαδημαϊκής 
Εκπαίδευσης της Σχολής!

 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!
Η ηλικία μου, μ’αυτή της πρώτης λειτουργί-

ας του Νοσοκομείου στην Ελλάδα είναι ίδια με 
αρχή το 1945 στην περιοχή της Κυψέλης. (πα-
ραπάνω φώτο) Η πρώτη γνωριμία μαζί του ήταν 
το 1970, με εγχείρηση αμυγδαλών μετά από μία 
σκληρή εκπαίδευση επιβίωσης στα χιόνια, στο 
σχολείο ΚΕΟΑ (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού 
Αγώνα) των ΛΟΚ, στον Όλυμπο.

Τώρα οι μνήμες μου από τις προσφορές αυ-
τού του απαράμιλλου συγκροτήματος, σε βαρέ-
ως τραυματισμένους συναδέλφους, συνεπεία 

τραγικών Αεροπορικών Ατυχημάτων πολλές, 
πάρα πολλές! 

Τί να πρωτοθυμηθώ, τις επίμονες και επίπο-
νες προσπάθειες του προσωπικού, ν’αναστήσει 
κυριολεκτικά από τον θάνατο, το συμμαθητή  και 
φίλο μου Λεωνίδα Καζολέα, μετά από πεντάμη-
νο και πλέον σε κωματώδη κατάσταση, συνεπεία 
μείζονος ατυχήματος με Α/Φ Noratlas με αρκε-
τούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς; 

Τις άοκνες προσπάθειες, που καταβλήθηκαν 
από τους Άγιους Λειτουργούς, προς αποκατά-
σταση των πολλαπλών εγκαυμάτων δευτέρου 
και τρίτου βαθμού στους συμμαθητές μου και 
αδελφικούς μου φίλους Ανδρέα Πολυράκη και 
Αναστάσιο Σεγδίτσα, συνεπεία αεροπορικών 
ατυχημάτων με Α/Φ F-84F;

Παραλείπω, για ευνόητους λόγους, ν’αναφέ-
ρω τους συναδέλφους, που ατύχησαν πρόωρα 
στην υγεία τους κι’αναλήφθηκαν στα κάθιδρα 
χέρια αυτών των Ιεραποστόλων!

Όμως θεωρώ χρέος μου ν’αναφέρω το σχε-
τικά πρόσφατο περιστατικό, με την τραγική 
κατάληξη του Ιπταμένου Σμηνάρχου και πολυ-
αγαπημένου μου τέως μαθητή μου Νεκτάριου 
Σαμάρα, που από κοντά βίωσα, συμπαραστεκό-
μενος στον Ιερέα Πατέρα του και την αξιολογό-
τατη Μητέρα του! 

Ο Νεκτάριος ήταν ο μόνος Ιπτάμενος, που 
υπηρετούσε στο 251 ΓΝΑ - πάντα υφίσταται 
μία θέση Ιπταμένου στο Νοσοκομείο μας, για 
ευνόητους λόγους - χτύπησε στο κεφάλι του με 
φοβερό αιμάτωμα στον εγκέφαλο, σε ένα τρο-
χαίο ατύχημα την ημέρα των Ευρωεκλογών 
(26/5/2019)! 

 Ήταν συγκινητικές οι υπερπροσπάθειες τόσο 
του Διευθυντού της ΜΕΘ, όσο και του θεράπο-
ντος Ιατρού, να τον κρατήσουν στη ζωή και να 
τον επαναφέρουν καθώς πρέπει σ’αυτή! 

Ήξερα από διαίσθηση ότι οι υπερπροσπάθει-
ες των Ιεραποστόλων ήταν μάταιες, όμως με 
εξέπληξε η αισιοδοξία τους, που ήταν απόλυτα 
εναρμονισμένη με την επιθυμία τους! Ο Νεκτά-
ριος ποτέ δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του και 
αναλήφθηκε παραμονές της Μεγάλης Εορτής 
της Θεοτόκου!

Πριν το επιμύθιο, αισθάνομαι αδήριτη την 
ανάγκη διατύπωσης της εξής αναφοράς: Σ’αυτό 
το Θεραπευτήριο Τερμάτισαν τη ζωή τους, τόσο 
ο Πατέρας μου, όσο και ο Πεθερός μου, με μία 
απίστευτη προετοιμασία νεκρών, που μου ήταν 
αδύνατον να φανταστώ!

Σ’αυτόν τον Ιερό Χώρο, διασώθηκε η ζωή 
μου την ύστατη ώρα, από έντονη, πολύωρη γα-
στρορραγία στις 19/9/2004, χάριν των προσπα-
θειών των γαστρεντερολόγων, παρά του ότι με-
ταφέρθηκα με το 166, σε κωματώδη κατάσταση 
περί της 06:00 ημέρα Κυριακή!

Σ’αυτό το Σωτήριο κτίριο είναι πολύ πιθανόν 
να τερματισθεί, η ζωή μου, καθώς και οι ζωές 
των περισσότερων συναδέλφων!

 Το Επιμύθιο!
   Σαν επιμύθιο θα ήθελα ν’αφήσω ένα από 

τα πιο ειλικρινή μου Ευχαριστώ κι’ένα μεγάλο 
Εύγε, σε όλο το Προσωπικό του 251 ΓΝΑ!

Παράλληλα εκτιμώ πως είναι αναγκαία μία 
έκκληση προς τη Νομοθετική και προπαντός 
στην Εκτελεστική Εξουσία: «Προσέξτε σαν 
κόρη οφθαλμού το υπόψη Νοσοκομείο, που 
εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, 
πλείονες των 300.000 - δεδομένου ότι πέραν 
ολόκληρου του εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
προσωπικού της ΠΑ και των μελών του, όλη τη 
δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος της Χώ-
ρας μας – ! 

Προσέξτε το, ναι, σαν κόρη οφθαλμού γιατί 
αυτό συνιστά πρότυπο λειτουργίας και εξαίρετο 
παράδειγμα προς μίμηση, των άλλων Δημόσιων 
συγκροτημάτων Υγείας! Ξέχωρα απ’το ότι συνι-
στά θετικό κίνητρο για την προσέλκυση Νέων 
Κρίσιμων Ειδικοτήτων! 

Και μια παράκληση Ηθικής Διάστασης: Αξι-
ότιμοι κκ Αρχηγέ ΓΕΑ, Διευθυντά ΓΕΑ/ΔΥΓ 
και Διοικητά του 251 ΓΝΑ, παρακαλώ όπως 
εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, για την άμεση 
μεταφορά και τοποθέτηση ενός Α/Φ, από τα 
υπάρχοντα παροπλισμένα που υφίστανται στην 
ΠΑ, στον χώρο έμπροσθεν του Διοικητηρίου του 
Νοσοκομείου!

Την υπόψη παράκληση διατυπώνω, ομού με 
την εκτίμηση ότι μια τέτοια ενέργεια θα προσφέ-
ρει πολλά τόσο στην καλαισθησία του Χώρου, 
όσο ακόμα περισσότερα στον χώρο των αυτο-
νόητων, ηθικής διάστασης! 

Προσωπικά σαν τύπο Α/Φ εισηγούμαι το 
F-104, λόγω της μοναδικότητας του σχήματός 
του και της διαχρονικότητας των επιδόσεών του!

Με τιμή Σπύρος Κίκερης

Οι άγγελοι με τ’ άσπρα στου πόνου τα κρεβάτια

του ΣΠΥΡΟΥ ΚΙΚΕΡΗ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ F-104ΡΗΔΩΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι Αξιωματικοί F-104ρηδες όλων των ειδι-κοτήτων. Το 2021 θα κάνου-

με την επόμενη συνάντησή μας, όπως συνηθίζουμε να την κάνουμε κάθε δύο χρόνια. Στην 
εκδήλωση θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όποιος έχει κάτι να μας διηγηθεί, που του συνέβει κατά την 
διάρκεια της υπηρεσίας του, π.χ. επικίνδυνη κατάσταση στον αέρα ή στο έδαφος με F-104, ή 
σημαντική κατάστα-ση στο συνεργείο ή την πίστα, ή ευτράπελη κατάσταση σε ομαδική διασκέ-
δαση ή όπου αλλού κτλ, που θεωρεί ότι αξίζει να την μάθουν και άλλοι, να μας την στείλει ή 
σε ηλεκτρονική μορφή στα παρακάτω e-mail ή σε δακτυλογραφημένη σελίδα στις παρακάτω 
διευθύνσεις.  

Τα μέλη της  ομάδος μας, Στέλιος Ξαρχουλάκος, Γιάννης Βολάνης, Νώντας Δημόπουλος 
και Νίκος Μανουσάκης θα τα συγκεν-τρώσουμε, θα τα αξιολογήσουμε και θα φτιάξουμε ένα 
καλαίσθητο μπλοκ-άλμπουμ που θα το δώσουμε  σε όσους δηλώσουν συμμετοχή για να πα-
ρευρεθούν στην τότε εκδήλωση και επιθυμούν να το πάρουν. Θα έχει βέβαια κάποιο κόστος, 
που θα σας γνωστοποιηθεί, όταν προσδιοριστεί η οργάνωση της εκδήλωσης.

Φρονούμε ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Επειδή αυτό προϋποθέτει για εμάς αρκετή απα-
σχόληση, αυτά που θα μας στείλετε, να μη υπερ-βαίνουν τις δύο δακτυλογραφημένες σελίδες 
ανά ιστορία και η σελίδα να έχει περιθώρια αριστερά, δεξιά και επάνω κάτω 2,5 εκατοστά. Τα 
γράμματα να έχουν μέγεθος 16, η γραφή να είναι Times New Roman, και να αναγράφεται 
οπωσδήποτε κάτω δεξιά το όνοματεπώνυμον και η ειδικότητα του Αξιωματικού. Στην ηλε-
κτρονική μορφή να γράφεται στο πρόγραμμα word. Να μας τα στείλετε δε οπωσδήποτε έως το 
τέλος του 2020 και όχι αργότερα.

Η ηλεκτρονική αποστολή να γίνεται στα παρακάτω e-mail:
 stelxar@yahoo.com  ή  nik_manousakis@yahoo.gr

Οι δακτυλογραφημένες σελίδες στiς ταχυδρομικές διευθύνσεις       
 Ξαρχουλάκον Στυλιανόν  ή  Μανουσάκην Νικόλαον
 Γράμου 22, 15669-Παπάγου   Κυψέλης 66, 11362-Αθήνα

Για την οργανωτική ομάδα Ξαρχουλάκος Στυλιανός - Τηλ. 6932742092

Τι μεγάλη η σημερινή ημέρα! 
Πόσο συγκλονιστικό το νόημά της!
Ο Θεός κατέρχεται τη μυστική κλίμακα του 

ουρανού και περνά λυτρωτικά στη γη για να 
συναντήσει τη δημιουργία.

Χριστούγεννα σήμερα, ημέρα χαράς και πα-
νήγυρης. Λαμπροφορεί ο κόσμος και χαίρεται 
η ανθρωπότητα! Χριστός γεννάται! Χριστός ετέ-
χθη! Η γη δεν είναι μόνη, δεν είναι ορφανή. Δεν 
είναι αιχμάλωτη στη φρικτή μέγκενη της αμαρ-
τίας. Είναι μία πραγματικότητα.

Το ανήγγειλε ο Ουρανός! Το έψαλλαν οι Άγ-
γελοι! Το πανηγύρισε ολόκληρη η κτίση και 
πρόσθεσε τη μαρτυρία της με τον λαμπρό αστέ-
ρα. Το διαισθάνθηκαν οι Μάγοι της Ανατολής. Ο 
Θεός ήλθε στη γη για όλες τις ανθρώπινες καρ-
διές. Γεννιέται κάθε χρόνο, κάθε στιγμή! Ο Θεός 
έγινε άνθρωπος! Ο ενανθρωπήσας ένωσε στο 
πρόσωπό Του όλη την ανθρωπότητα κι εμείς 
αισθανθήκαμε ότι ήλθε για μας.

Ο νοητός Ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, 
ανατέλλει την ευλογία του και προσφέρει τη 
θεία αγάπη Του σε όλους τους ανθρώπους ως 
φιλάνθρωπος, εύσπλαχνος και πανοικτήρ-μων 
Κύριος και Θεός. Οι Άγγελοι ψάλλουν το «Δόξα 
εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνης εν αν-
θρώποις ευδοκία» και ο τόπος της γέννησης 

ορίζεται η Βηθλεέμ στο σκοτεινό Σπήλαιο που 
έχει τη φάτνη .  Είναι η αγάπη, η ταπείνωση, η 
προσφορά, η θυσία! Είναι η ώρα που πρέπει να 
αφιερώσουμε το συναίσθημα και τη σκέψη μας 
στον Λυτρωτή Κύριο.

Είναι τόσα τα δεινά που μας μαστίζουν. Τό-
σες οι απειλές που μας κυκλώνουν. Τόσες οι 
αγωνίες που μας κτυπούν. Τόσες οι ελπίδες 
που χάθηκαν, τόσος ο πόνος που μας τυραννεί.

Μέσα στην ψυχή των περισσοτέρων αν-
θρώπων έχει εγκατασταθεί η αβεβαιότητα, η 
ανη-συχία, η κατάθλιψη, η έλλειψη νοήματος, 
το ανεξήγητο των δρώμενων και πολλές φορές 
η αδιαφορία και αυτό το μίσος.

Έρχεται ο Χριστός στη γη για να μας κλείσει 
όλους στην αγκαλιά Του! Για να μας θρέψει με 
το σώμα Του και να μας ποτίσει με το αίμα Του! 
Για να μας κάνει αδέλφια!

Σήμερα ο άνθρωπος νιώθει πως δεν είναι 
μόνος, μαζί του έχει τον Θεό! Η χαρά και η  ελ-
πίδα εγκαθίσταται πλέον στη γη.

Εύχομαι να μας δώσει ο Θεός θάρρος και 
αγάπη και πλάτυνση καρδιάς, ώστε να γίνου-
με αγγελιοφόροι και μάρτυρές Του! «Χριστός 
επί γης, υψώθητε στην αγάπη Του».      

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΕΒΑΣΤΟΣ 
Επσγός ε.α. 9η σειρά Σ.Τ.Υ.Α

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

8η Νοεμβρίου 2019 
Εορτάζει η Π.Α.
 
«Πραγματικοί Ήρωες είναι όλοι και όλες 

που αγωνίζονται ακόμη και θυσιάζονται για την 
Ελευθερία της Πατρίδος»

Η  Π.Α. αποτελεί το βέλος που άμεσα θα 
πλήξει κάθε εισβολέα που ονειρεύεται τα 
σύνορα της καρδιάς του και <Γαλάζιες Πα-
τρίδες>. Εκτελώντας την υψηλή της Αποστο-
λή επί 24ώρου βάσεως απαγορεύει σε κάθε 
ονειροπαρμένο να τολμήσει οποιαδήποτε 
αμφισβήτηση της κυριαρχίας και της Ελευ-
θερίας της Πατρίδος μας. Υπό την σκέπη του 
Προστάτη της Αγίου  Αρχαγγέλου  Μιχαήλ 
βαδίζει τον ιστορικό της δρόμο των επιτυχιών 
στην προστασία της Πατρίδος και του Ελλη-
νικού Λαού. Έτσι με την ευκαιρία της εορτής 
των Αρχαγγέλων την 8η Νοεμβρίου προβαί-
νει σε πλήθος εκδηλώσεων προς ενημέρωση 
του Λαού μας ,αλλά και προς απόδοση τιμής 
σε όλους που έχουν προσφέρει πολλά στην 
Πατρίδα και βραβεύσεις σε νέους που συνε-
χίζουν να προσφέρουν. Με την σκέψη ψηλά 
στην Αεροπορική Ιδέα η Αεροπορική Ακα-
δημία Ελλάδος  οργάνωσε μια καταπληκτική 
εκδήλωση το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου 2019 
στην ΛΑΕΔ με πολλούς προσκεκλημένους και 
από την Πολιτειακή, πολιτική και Στρατιωτική 
Ηγεσία και η μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων ήταν 
πλήρης. Η όλη εκδήλωση άρχισε με την γενική 
μας ενημέρωση από τον Γραμματέα του Δ.Σ. 
της ΑΑΚΕ Αντιπτέραρχο ε.α. Κο Θ. Χατζηα-
θανασίου και στην συνέχεια τον λόγο πήρε  ο 
Πρόεδρος Αντιπτέραρχος ε.α. Κος Στ. Αλεξό-
πουλος που ανέλυσε την όλη δράση της ΑΑΚΕ 
και στην συνέχεια ακολούθησε η βράβευση 
των Αρίστων, όπως: Η ανακήρυξη του πρώην 
Προέδρου Αντιπτεράρχου ε.α. Κου Ν. Νόκα 
σε Επίτιμο Πρόεδρο καθόσον επί σειράν ετών 
και επί πολλά χρόνια Πρόεδρος με γνώση, ευ-

γένεια και απόλυτη Ανθρώπινη επικοινωνία 
ανέπτυξε και προήγαγε την Αεροπορική Ιδέα. 
Η βράβευση των τριών Μονάδων πυρόσβεσης 
και παροχής κοινωνικών υπηρεσίων υπέρ του 
Λαού μας σε δύσκολες περιπτώσεις, η βρά-
βευση του Αεροπορικού Λιμένος Ελευθέριος 
Βενιζέλος για την προσφορά του και στην Αε-
ροπορική Ιδέα και στην οικονομία της Χώρας 
και τέλος στην βράβευση 10 Σπουδαστών (9 
Φοιτητριών και 1 Φοιτητού) της Νομικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τις υψηλές 
διακρίσεις τους σε Ευρωπαΐκό και παγκόσμιο 
επίπεδο τα τελευταία χρόνια σε νομικά θέμα-
τα που αφορούσαν και το αεροπορικό δίκαιο 
του διαστήματος, καθώς και την Πρύτανη της 
Σχολής και τον Καθηγητή τους. Ήταν η πλέον 
δυναμική ενέργεια της ΑΑΚΕ στα νέα αυτά Ελ-
ληνόπουλα που προβάλλουν την Πατρίδα μας 
παγκοσμίως και συνεχίζουν με επιτυχία την 
μεγίστη ιστορική μας διαδρομή. Η όλη εκδή-
λωση ετελείωσε με τον Ύμνο της Αεροπορίας 
και μικρή δεξίωση. Εκφραζουμε τα συγχα-
ρητήρια και τις ευχαριστίες μας ως Μέλη της 
ΑΑΚΕ στο Δ.Σ που οργάνωσε μια τέτοια υψη-
λού επιπέδου εκδήλωση στα πλαίσια της εορ-
τής της Π.Α. 

Το βράδυ της επομένης 7/11/19 το Γενικό 
Επιτελείο Αεροπορίας  στα πλαίσια και πάλι 
του εορτασμού του Προστάτου της Π.Α.Αρ-
χαγγέλου Μιχαήλ,οργάνωσε μία εκδήλωση- 
συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Η βραδιά ήταν εκπληκτική. Ξεκίνησε η όλη 
εκδήλωση με μία γενική ενημέρωση  για όλα 
τα ποικίλα θέματα που επρόκειτο να παρακο-
λουθήσουμε. Ακολούθησε ένας σύντομος και 
πολύ περιεκτικός χαιρετισμός του Αρχηγού 
ΓΕΑ με έμφαση στην όλη εξέλιξη της Π.Α. 
και την αφοσίωση του προσωπικού της στο 
καθήκον για την υπεράσπιση της Ελευθερίας 
της Πατρίδος και όχι μόνο. Χαιρετισμό απηύ-
θυνε και ο ΥΠΕΘΑ, ο οποίος εξήρε τον ρόλο 
της Π.Α. στην υπεράσπιση της ακεραιότητος 
και Ελευθερίας της Πατρίδος, αναφέρντας με-
ταξύ άλλων ότι η Π.Α. αποτελεί το βέλος στην 
ασπίδα του Έθνους.  Η φιλαρμονία της Π.Α. 

μάς χάρισε σε όλη την διάρκεια της εκδήλω-
σης που κράτησε άνω των 2 ωρών, υψηλής 
ποιότητος και πιστότητος μουσική ενώ κατά 
διαστήματα μία υψίφωνος και ένας τενόρος 
είτε μαζί είτε κατά μόνας μας οδήγησαν με την 
καταπληκτική μουσική φωνή τους με τη συνο-
δεία της Φιλαρμονίας σε ύψιστα επίπεδα μου-
σικής όπερας και όχι μόνο. Επίσης ένα ζευγάρι 
Αδέλφια η Κυρία βιολονίστα και τραγουδίστρια 
και ο Κύριος με την λύρα του μας χάρισαν την 
δική τους μουσική αρμονία πάντοτε με την 
μουσική συνοδεία της Φιλαρμονίας, ενώ δύο 
ζευγάρια αέρινων χορευτών έδωσαν και την 
οπτική απεικόνιση της χορευτικής μουσικής. 
Παράλληλα όμως με το όλον μουσικοκαλλιτε-
χνικό μέρος της βραδιάς, παρακολουθήσαμε 
σε απεικόνιση την όλη εξέλιξη της Π.Α  και 
ιδιαίτερα των Μοιρών 335 και 336 που συ-
μπλήρωσαν εφέτος 75 χρόνια δράσεως και 
προσφοράς στην υπεράσπιση της Ελευθερίας 
και ακεραιότητος της Πατρίδος αλλά και την 
κοινωνική στήριξη σε δύσκολες περιπτώσεις. 
Παρακολουθήσαμε την εμπλοκή τους κατά τον 
Β΄Παγκόσμιο πόλεμο με τα τότε αερ/φη, την 
φυγή και την δράση τους στην Μέση Ανατολή, 
στην Β.Αφρική και στην Ιταλία μετά την εισβο-
λή στην Πατρίδα μας  των ναζιστών Γερμανών, 
την επιστροφή τους στην Πατρίδα τον Νοέμ-
βριο του 1944 μετά την απελευθέρωση, την 
μετάβασή τους στα αεριωθούμενα αερ/φη την 
10ετία του 1950 (Τ-33,F-84G,F) στην συνέχεια 
τα F-104G και αργότερα τα Α-7 και σήμερα τα 
4ης γενιάς F-16 πολλαπλού ρόλου και κυρίως 
αναχαιτίσεως, καθώς και την μεγάλη θυσία 
όλα αυτά το χρόνια των Αεροπόρων μας στο 
βωμό του υπέρτατου προς την Πατρίδα καθή-
κοντος.  Ακρως συγκινητικές ήταν οι στιγμές 
όπου ο ΥΠΕΘΑ με τον ΑΓΕΑ βράβευσαν Ήρω-
ες εν ζωή Αεροπόρους υπερήλικες που είχαν 
λάβει μέρος στις τότε αεροπορικές αποστολές 
όπως οι ε.α.Αεροπόροι  Κοι Πλειώνης, Χατζη-
λάκος κ.α., που καταχειροκροτήθηκαν από 
όλους μας.  

Ήταν μια εκπληκτική βραδιά που οργάνωσε 
το ΓΕΑ, στα πλαίσια της εορτής της Π.Α. προν 

τιμήν του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
την οποία ετίμησαν με την παρουσία τους εκ-
πρόσωπος του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι 
Κοι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής 
των Ελλήνων, ο ΥΠΕΘΑ, όλη η Ηγεσία των 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σ.Α.,Βουλευτές,  αντι-
προσωπίες όλων των Στρατιωτικών Σχολών, 
ξένοι Επιτετραμένοι και πλήθος κόσμου που 
γέμισε η μεγάλη αίθουσα  <Χρήστος Λαμπρά-
κης> του Μεγάρου Μουσικής και υπολογίζεται 
άνω των 800 ατόμων 

Με μία μικρή δεξίωση στο φουαγιέ του Με-
γάρου ετελείωσε η πραγματικά  εκπληκτική 
αυτή αεροπορική βραδιά στο επιβλητικό Μέ-
γαρο Μουσικής που μάς άφησε όλους κατεν-
θουσιασμένους, αναδεικνύοντας συνάμα προς 
όλους και το αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος 
ολόκληρου του Προσωπικού της Π.Α. Η Π.Α. 
βέβαια διαθέτει και πολλά ακόμη πολεμικά 
αερ/φη ώστε η ισχύς της να αποτελεί βασικό 
παράγοντα σταθερότητος και ειρήνης σε όλη 
την ευρύτερη περιοχή μας.Ο Έλληνας Πιλότος 
μέσα στο αεροσκάφος είναι μόνος στον απέ-
ραντο ορίζοντα με μόνη συντροφιά την γνώση, 
την ψυχή και το καθήκον κατευθυνόμενος 
αποτελεσματικά για την επίτευξη της αποστο-
λής  και την ασφαλή επιστροφή του έτοιμος 
πάντα για την επόμενη αποστολή του.   

Την 8η Νοεμβρίου 2019 ανήμερα της εορ-
τής άρχισε σε όλα τα αεροδρόμια ο 3ήμερος 
εορτασμός της Π.Α. με επισκέψεις πολιτών και 
διάφορες επιμέρους εκδηλώσεις. Εμείς όλοι 
που επί σειράν ετών υπηρετήσαμε την Π.Α. και 
μέσω αυτής την Πατρίδα ως παλαίμαχοι πλέ-
ον ευχόμαστε σε όλους τους Αεροπόρους μας 
να επιστρέφουν ασφαλείς από κάθε αποστολή, 
πιστοί στο δόγμα Πατρίς, Οικογένεια, Ελευθε-
ρία, Θρησκεία, Δημοκρατία. Χρόνια πολλά και 
καλά σε όλο το προσωπικό της Πολεμικής μας 
Αεροπορίας (Π.Α.).      

Δημ. Σχίζας 
Σμήναρχος ε.α.              

ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ 
21ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Τατόι Οκτώβριος 1969
ΚΕΔΑ / Σκοτίνας  Οκτώβριος 2019

 Ήταν 9 Οκτωβρίου του 1969 τότε, που 250 
δεκαεπτάχρονα έως δεκαενιάχρονα  παιδιά 
από όλα τα διαμερίσματα της πατρίδος μας, 
από τον Έβρο έως την Κρήτη & από τα Επτά-
νησα έως τα ακριτικά Νησιά του Αρχιπελάγους 
μας, άγνωστα μεταξύ μας, στοιβαγμένα στις 
καρότσες των στρατιωτικών REO περνούσαμε 
την πύλη του Αεροδρομίου Δεκελείας (Τατοϊ-
ου) με προορισμό την κατάταξή μας στη Σχολή 
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ).

   

Και ήταν Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 
τώρα, που οι τότε συμμαθητές, οι Δόκιμοι Ιης 

ΣΤΥΑ, 50 χρόνια μετά, ανταμώσαμε σε ένα 
πραγματικά επετειακού χαρακτήρα Προσκλη-
τήριο στο ΚΕΔΑ/Σκοτίνας .

Μπορεί βέβαια η συμμετοχή από πλευράς 
αριθμού συμμαθητών να ήταν περιορισμένη 
αλλά το θετικό ήταν ότι προσήλθαν σε αυτό 
το προσκλητήριο συμμαθητές μας, έστω & σε 
αντιπροσωπευτικό αριθμό, από όλες σχεδόν 
τις περιοχές της πατρίδος μας, ακόμη και από 
τον Έβρο και την Σητεία, συνοδευόμενοι μά-
λιστα οι περισσότεροι από τις συζύγους  των . 

Η επετειακή μας αυτή συνάντηση άρχισε 
λίγο πριν το μεσημέρι μέσα σε συγκινησιακή 
ατμόσφαιρα με την τέλεση  Μνημοσύνου στη 
μνήμη των 33 θανόντων συμμαθητών μας. 

Το εορταστικό μέρος της εκδήλωσης, πραγ-
ματοποιήθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας αρ-
χής γενομένης με τον χαιρετισμό - καλωσόρι-
σμα στους συμμετέχοντες από τον Αρχηγό της 
Σειράς μας (κατά την Είσοδο μας στη Σχολή) 

Ευάγγελο Μεσσήνη ο οποίος μετέφερε και χαι-
ρετισμό πολλών εκ των απόντων συμμαθητών 

για να ακολουθήσει στη συνέχεια η απαγγελία 
του παρακάτω ποιήματος του συμμαθητή μας 
Ηλία Σβάρνα με τον επίκαιρο τίτλο «Η Κατά-
ταξη» αφιερωμένο στη Σειρά μας αλλά και με 
αντιστοίχου περιεχομένου έμμετρο λόγο του 
συμμαθητή Γιώργου Κλεφτάκη.

Στο δείπνο που ακολούθησε, με τα εξαιρετι-
κά και πλούσια σε ποικιλία εδέσματα αλλά και 
με το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα που μας 
παρουσίασε το εξαιρετικό 7μελές Λαρισαϊκό 
μουσικό συγκρότημα «Ήχος Γηγενής» περά-
σαμε, κατά γενική ομολογία των συμμετεχό-
ντων, μία υπέροχη βράδιά, εκφράζοντας όλοι, 
με το πέρας της εκδήλωσης, την ευχή και επι-
θυμία μας για επανάληψη της συνάντησης στη 
συμπλήρωση των 55 χρόνων από κατατάξεώς 
μας στη Σχολή.

Η Οργανωτική Επιτροπή θέλουμε πρώτα να 
ευχαριστήσουμε όλους τους συμμαθητές που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και συμμε-
τείχαν στο «Αντάμωμα της 21ης Σειράς ΣΤΥΑ 
50 Χρόνια μετά» και ιδιαίτερα αυτούς που τα-
ξίδεψαν από τον Έβρο και την Θράκη, την Ανα-
τολική Κρήτη (ΣΗΤΕΙΑ) και την Πελοπόννησο .                                                                      

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκ μέρους όλων των 
συμμαθητών που συμμετείχαν στο αντάμωμά 
μας αλλά και των συζύγων τους εκφράζουμε 
στην Διοίκηση του ΚΕΔΑ/Σκοτίνας, τους Υπεύ-
θυνους για την διαμονή & την εστίαση  μας, 
καθώς και όλο το προσωπικό για την άψογη 
εξυπηρέτηση & συμπεριφορά του καθ’ όλη τη 
διάρκεια της φιλοξενίας μας στο Θέρετρο . 

      Αγαπητοί συμμαθητές, συνάδελφοι & φί-
λοι ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά ώστε 
να πραγματοποιήσουμε με μεγαλύτερη συμ-
μετοχή την επόμενη συνάντησή μας τον Οκτώ-
βριο του 2024 στα 55 χρόνια από την Κατάταξή 
μας στη Σχολή.                                                

Σας χαιρετούμε όλους και σας ευχόμαστε 
προσωπική & οικογενειακή Υγεία & ευτυχία 
κλείνοντας με το αφιερωμένο σε όλους μας 
Ποίημα του συμμαθητή μας Ηλία Σβάρνα με 
τον τίτλο “Η Κατάταξη” .

Η Κατάταξη
Σαν «χτές» καταταχτήκαμε ως Δόκιμοι στη ΣΤΥΑ  

/ τα … «είδαμε» όλα φίλε μου Να! Μα την Παναγία.                                                                                                                                       
Δεκαοχτάχρονα παιδιά άντε και δεκαεννέα /
ούτε που το γνωρίζαμε τι πάει να πει …σκελέα.                                                                                                                                          
Μας κούρεψαν, μας δώσανε μια φόρμα να φο-
ρέσουμε/μακριά ήταν, την …πατήσαμε κοντέ-
ψαμε να …πέσουμε .                                                                                                                      

Το τζόκεϊ μέχρι τ’ αυτιά μας έπεφτε σαν …
φέσι / η ζώνη τρείς …γυροβολιές μας έφερνε 
τη μέση .

Τα πόδια μας αμάθητα ήτανε στις αρβύλες / 
πληγώσαν τις …πατούσες μας και βγάλανε …
καντήλες .  Σαν μπήκαμε όμως στη γραμμή κι 
άρχισε το …τροχάδι /δεν είχε φίλε τελειωμό μέ-
χρι αργά το …βράδυ .

Κραυγές, φωνές και προσταγές σφυρίχτρες 
…καμπανάκια / νόμιζες πως μας βάζανε φω-
τιές μες’ τα …μπατζάκια .                                                                                                                                   

Και τρέχαμε και τρέχαμε και συνεχώς πηδούσα-
με / «Δόοοοκιμος 1ης !!» φωνάζαμε με όση δύναμη 
μπορούσαμε.                                                                                                                                      

Και από τότε πέρασαν τόσα και τόσα χρόνια 
/ ας ήταν να γυρίζανε κι ας …τρέχαμε ακόμα.                                                                                                                                           
Γιατί μια Μάνα ήτανε για όλους μας η ΣΤΥΑ / 
που θύμισες μας άφησε γεμάτες νοσταλγία .

 Για την Οργανωτική Επιτροπή 
« Για το Αντάμωμα της 21ης Σειράς ΣΤΥΑ 

50 Χρόνια μετά»
Αλέξανδρος Ι. Βαλάσκας 



Επιμνημόσυνη δέηση 
υπέρ πεσόντων-εκλιπόντων Στελεχών Σ.Ξ.

Την Κυριακή, 24 Νοε 2019, η ΕΑΑΣ τέλεσε Επιμνη-
μόσυνη Δέηση για τα Πεσόντα – Εκλιπόντα Στελέχη 
του Στρατού Ξηράς  στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
(Πτωχοκομείου) και κατάθεση στεφάνων στο Μνη-
μείο «Απτέρου Νίκης» (παραπλεύρως ΛΑΕΔ).

Η ΕΑΑΑ επίσημα προσκεκλημένη, εκπροσωπή-
θηκε από τον Αναπλ. Δντα Σύμβουλο Σμχο ε.α. Δη-
μήτριο Κοντοβά και το Μέλος Δ.Σ. Σμχο ε.α. Ηλία 
Σβάρνα.
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Σε μια σεμνή τελετή, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 
2019, με πρωτοβουλία του Δήμου Ασπροπύργου, 
έγινε πανηγυρική εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων 
της προτομής του Ταξχου (ΠΖ)ε.α. Παπαμελετίου Γε-
ωργίου, στην ομώνυμη πλατεία, έξω από το στρδο 
της 2αςΜΑΛ «Κ. ΣΕΕΜΑΝ» στην παραλία Ασπροπύρ-
γου.

Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τον Δντα Σύμβουλό 
της, Ασμχο (Ρ)ε.α. Ιωάννη Κρανιά.

Η Εθνική Επέτειος της «28ης Οκτωβρίου 1940» έχει ιδιαίτερη αξία για τη χώρα μας, υπενθυμίζοντας την 
αντίσταση της πατρίδας μας ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό και τους αγώνες των λαών για τη δημοκρατία 
και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι επίσης μεγάλη σημασία τη, για την ιστορική πορεία του Έθνους.

Η Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019, ορίσθηκε ως «Ημέρα εορτασμού της Εθνικής Σημαίας, των Αναπήρων και 
Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας».

Η Ε.Α.Α.Α. επίσημα προσκεκλημένη, παρέστη στον εορτασμό, εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρό της 
Υπτχο (ΕΑ)ε.α. Παύλο Χρήστου που κατέθεσε στέφανο και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων αυτής Σγό (ΥΔΚ)
ε.α. Ηλία Ντούβλη.

Εκδηλώσεις εορτασμού της

 «Ημέρας εορτασμού της Εθνικής Σημαίας,
 των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδας» 
στην Πόλη της Αθήνας

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα «19α 
Τσιαβαλιάρεια» που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλης σε 
συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Πιαλείας και 
τους Τοπικούς Συλλόγους, στο χώρο του Ανδριάντα 
του πρώτου Έλληνα πεσόντα του Ελληνο-ιταλικού 
πολέμου 1940.

Την ΕΑΑΑ εκπροσώπησε το Μέλος μας και δημό-
της Πύλης, Ασμχος (ΤΥΕ)ε.α. Δημήτριος Ζιώγας που 
κατέθεσε και το στέφανο.

“19α Τσιαβαλιάρεια” 
σε ένδειξη τιμής και μνήμης 
στον πρώτο πεσόντα στρατιώτη του 
Ελληνο-ιταλικού πολέμου 

Επιμνημόσυνη 
Δέηση και 
κατάθεση στεφάνων 
στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για τον Εορτασμό του Προστάτη της 
Πολεμικής, Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δε-
κέλειας, παρουσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας, Απτχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, εκπρόσωποι των Αρ-
χηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνά-
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Ανώτατοι Αξιω-
ματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσωπείες 
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ε.Δ. και των 
Σ.Α.,  ο Πρόεδρος τη Ένωσης Αποστράτων Αξιωμα-
τικών Αεροπορίας, Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων Καββού-
ρης, καθώς και Σύλλογοι Πεσόντων Αεροπόρων και 
Αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

Αποκαλυπτήρια προτομής 
του Τξχου (ΠΖ)ε.α. 
Γεωργίου Παπαμελετίου 
Διοικητή Α΄ (35) Μοίρας Καταδρομών Κύπρου 1974

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για τον Εορτασμό του Προστάτη της 
Πολεμικής, Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δε-
κέλειας, παρουσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας, Απτχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, εκπρόσωποι των Αρ-
χηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Ανώτατοι 
Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπρο-
σωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ε.Δ. 
και των Σ.Α.,  ο Πρόεδρος τη Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Αεροπορίας, Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων 
Καββούρης, καθώς και Σύλλογοι Πεσόντων Αερο-
πόρων και Αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

Εκδήλωση της ΠΑ 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2019

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 567



Επίσημος Εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας
Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέ-

λειας, στο Τατόι, ο επίσημος εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχάγγελου Μιχαήλ, 
παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου και του Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της 
Βουλής, εκπρόσωποι των Κομμάτων της Βουλής, ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. 
Αθηναγόρας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδού-
λου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, εκπρόσωποι των Αρχηγών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιπρο-
σωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επίτιμοι 
Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, αντιπροσωπείες Ενώσεων Αποστράτων, πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, αντιπροσω-
πείες ξένων χωρών και τοπικές πολιτειακές Αρχές.

Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρός της, Απτχο (Ι)ε.α. κ. Σπυρίδωνα Καββούρη.
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7η  Αιμοδοσία ΕΑΑΑ
1 Σας  πληροφορούμε ότι την Πέμπτη 23η  Ια-

νουαρίου  2020  και από ώρας 09:00 έως 12:30  θα 
πραγματοποιηθεί η 7η αιμοδοσία της ΕΑΑΑ στο 
Πνευματικό κέντρο της ΕΑΑΑ (Χαλκοκονδύλη 5 
Αθήνα 7ος όροφος ) 

 2  Η ΕΑΑΑ διαθέτει από τις έξι  πρώτες αιμο-
δοσίες  69 φιάλες αίματος για την εξυπηρέτηση 
15,000 μελών και των οικογενειών των (πάνω από 
60,000).  Επειδή ο μεγαλύτερος αριθμός των με-
λών της είναι μεγάλης ηλικίας και δεν δύνανται να 
δώσουν αίμα σας παρακαλούμε να συμβάλετε στη 
προσπάθεια αυτή της Ένωσης προτρέποντας τα 
νεαρά μέλη των οικογενειών σας να ενισχύσουν 
τη προσπάθεια αυτή. Τονίζεται ότι μία  αιμοδοσία 
δεν θεωρείται  επιτυχής αν  δεν συγκεντρωθούν 
τουλάχιστον 20 φιάλες αίματος. Στη περίπτωση 
που σε δύο συνεχόμενες φορές  δεν επιτευχθεί 
ο στόχος αυτός το νοσοκομείο δεν θα ξαναέλθει 
για συγκεντρωτική αιμοδοσία στην ΕΑΑΑ με όλα 
τα δυσμενή επακόλουθα για τη τράπεζα αίματος. 
Επισημαίνεται ότι η 6η αιμοδοσία δεν ήταν επιτυ-
χής οπότε η  7η θα πρέπει να είναι επιτυχής 

Εκ της ΕΑΑΑ

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιή-
θηκε στο πνευματικό κέντρο της Ένωσης Απόστρα-
των Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), η τελετή Βρά-
βευσης Αριστούχων Μαθητών της Β’ και Γ’ Τάξης 
Λυκείου του σχολικού έτους 2018-19, οι οποίοι είναι 
τέκνα εν αποστρατεία προσωπικού της Πολεμικής 
Αεροπορίας. Επίσης, βραβεύτηκαν οι πρωτεύσαντες 
απόφοιτοι των Παραγωγικών Σχολών της ΠΑ.

  Τα τιμητικά διπλώματα επέδωσαν ο Διοικητής της 
Σχολής Ικάρων, Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης, ο 
Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, Αντιπτέραρχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων 
Καββούρης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ, Υπτχος 
(ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστου.

Ετήσια επιμνημόσυνη δέηση Πεσόντων Πολεμικού Ναυτικού

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, τελέσθηκε στη Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ η ετήσια επιμνημόσυνη 
δέηση για τους πεσόντες του Πολεμικού Ναυτικού σε καιρό πολέμου και ειρήνης, κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη ΠΝ.

        Στην τελετή παρέστησαν, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας ή εκπρόσωποί τους, πρώην Υπουργοί, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, Επίτιμοι Αρχηγοί, 
μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, εν αποστρατεία στελέχη 
του Πολεμικού Ναυτικού, βετεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αντιπροσωπείες Ναυτικών Δοκίμων και Δο-
κίμων Υπαξιωματικών, καθώς και συγγενείς των πεσόντων.

Η ΕΑΑΑ, επίσημα προσκεκλημένη, εκπροσωπήθηκε από το Δντα Σύμβουλό της Ασμχο (Ρ)ε.α. Ιωάννη Κρανιά.
.

Εκδηλώσεις εορτασμού 
της επετείου 
«Εθνικης Αντίστασης 1941-1944»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου «Εθνικής 
Αντίστασης 1941-1944», την Κυριακή 24η Νοε 2019, 
τελέστηκε δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθη-
νών,  παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και του 
Περιφερειάρχη Αττικής.

Η ΕΑΑΑ επίσημα προσκεκλημένη, εκπροσωπήθη-
κε από τον Αντιπρόεδρό της, Υπτχο (ΕΑ)ε.α. Παύλο 
Χρήστου και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Σγό 
(ΥΔΚ)ε.α. Ηλία Ντούβλη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 567
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Κατά την διάρκεια των εργασιών, τα ΝΠΔΔ παρουσίασαν 
το επιτελούμενο έργο τους, ανέπτυξαν τα θέματα και προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν και υπέβαλαν προτάσεις με 
σκοπό την επίλυσή τους.

Την πρώτη ημέρα παρουσιάστηκαν τα θέματα των κατω-
τέρω ΝΠΔΔ, τα οποία δεν συμμετείχαν στις εργασίες της 
δεύτερης ημέρας:

-    Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 
(ΤΑΑΘΠ)

-   Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)
-  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού ( ΕΑΑΝ)
-  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
-   Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωμα-

τικών (ΑΠΟΕΑ)
Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, Αντιπρόε-

δρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της. 
Η παρουσίασή της ήταν διάρκειας 10 λεπτών και διακρί-

θηκε σε δύο σκέλη.
Στο πρώτο σκέλος, αναφέρθηκε το νομικό πλαίσιο που 

διέπει την Ένωση και τον τρόπο λειτουργίας της.
Στο δεύτερο και μεγαλύτερο σκέλος, αναφέρθηκαν τα 

προβλήματα της ΕΑΑΑ και των Μελών της, καθώς και οι 
εισηγήσεις/προτάσεις της επίλυσης αυτών.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν από την ΕΑΑΑ και για 
τα οποία εισηγήθηκε συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσής 
τους, είναι:

- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
- ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΑΑΑ
- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
- ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ 
- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
- ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΣΥ
-  ΑΠΟΝΟΜΗ ΞΙΦΟΥΣ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕ-

ΩΣ ΕΞ’ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
-  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ  ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
-  ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕ 

ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
- ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
- ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ / ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 
- ΛΕΣΧΕΣ ΦΡΟΥΡΑΣ-ΛΑΕΔ

Αναλυτικά: 
1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
•  Τα περισσότερα από τα οικονομικά θέματα, αφορούν 

συναρμόδια Υπουργεία.

•  Ως εκ τούτου, ζητούμε από το Υπουργείο μας να παρέμ-
βει ώστε να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις εργασί-
ας με τους συναρμοδίους Υπουργούς Οικονομικών και 
Εργασίας. 

•  Σημειώνεται ότι τα θέματα τέθηκαν υπόψιν σας, στην 
ημερίδα της 2-12-2019  και για το λόγο αυτό αναφέρο-
νται περιληπτικά.  

•  Απένταξη από τον ΕΦΚΑ και ένταξη στο Δημόσιο. 
Σύνδεση συνταξίμων αποδοχών με το μισθολόγιο των 
Εν/Εν (σύμφωνα και με τις υπ’ αριθμ.1891-1897/2019 
αποφάσεις ολομέλειας ΣΤΕ).  

• Επάνοδο των συντάξεων στο επίπεδο του Ιουλίου 2012.  
•  Διακοπή κρατήσεων των Ν.4093/2012 και  Ν.4051/2012 

και εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ Ν.2287/2015. 
Ειδικά για το ΜΤΑ η παρακράτηση του 4093/2012  
έπρεπε να διακοπεί από 12/5/2016 σύμφωνα με το  
Ν.4387/2016.  

•  Κατάργηση της ΕΑΣ και απόδοση αναδρομικών σε 
εφαρμογή της απόφασης του ΕΣ  244/2017.  

2. ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
•  Ένταξη και των αποστράτων Αξιωματικών στον υπό 

ίδρυση Ειδικό λογαριασμό Πρόνοιας  (σύμφωνα με την 
από 18/6/2018 πρόταση του ΜΤΑ).  

•  Να μην περικόπτεται το αποδιδόμενο από το ΜΤΑ μέρι-
σμα σε όσους δικαιούχους εργάζονται, κατ’ αντιστοιχία 
των ΜΤΣ και ΜΤΝ.  

•  Να χορηγείται συμπληρωματικό μέρισμα και εφάπαξ 
βοήθημα, στα καθ’ οιονδήποτε τρόπο διοικητικά απο-
κατασταθέντα μέλη μας.  

3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΑΑΑ
•  Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΑΝ.1611/51, Ν.2296/94 και 

Ν.2469/97), τα διαθέσιμα των Μετοχικών Ταμείων και 
των Ενώσεων κατατίθενται στη Τράπεζα Ελλάδος.  

•  Τα χρήματα αυτά, οι Ενώσεις δεν μπορούν να τα εκ-
μεταλλευτούν για αγορά και συντήρηση των κτηρίων 
τους, για τον παραθερισμό ή και για βοήθεια των ανα-
ξιοπαθούντων συναδέλφων, καθόσον, για την διάθεση 
μέρους αυτών από τη Τράπεζα, απαιτείται ΚΥΑ των 
Υπουργών Οικονομικών και ΥΕΘΑ.  

•  Εισηγούμαστε τη διάθεση ενός ποσοστού επί των δια-
θεσίμων της ΕΑΑΑ, για τη συντήρηση των κτηρίων της 
όπως προβλέπεται και για την αγορά ακινήτων.  Σημει-
ώνεται ότι τα ιδιόκτητα κτήρια είναι παλαιά και χρήζουν 
άμεσης συντήρησης. Επιπλέον, να εξεταστεί  η δυνα-
τότητα διάθεσης ενός μικρού ποσοστού κατ΄ έτος, για 
αλληλοβοήθεια  των αναξιοπαθούντων συναδέλφων.  

4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
•  Ενέργειες για να αποδοθούν από τον ΕΟΠΥ, οι οφειλές 

του στα στρατιωτικά νοσοκομεία.  
•  Καθορισμός από το Υπουργείο μας, της σειράς προ-

τεραιότητας νοσηλείας  στα στρατιωτικά νοσοκομεία, 
ώστε οι απόστρατοι να νοσηλεύονται μετά τους εν 
ενεργεία συναδέλφους τους.  

5. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ  
•  Ακύρωση της Φ.400/32/82424/Σ.343/16-5-2011 (ΦΕΚ 

Β’1139/3-6-2011) απόφασης ΥΕΘΑ, όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με την Φ.400/78/254899/Σ3017/8-2-2013 
(ΦΕΚ Β’2158/30-8-2013) απόφαση ΑΝΥΕΘΑ, καθόσον, 
αντί να βοηθήσει δημιουργεί σωρεία προβλημάτων.  

•  Δεν είναι λογικό,  οι ΑΜΕΑ και οι ειδικές κατηγορίες 
να παραθερίζουν κάθε χρόνο και οι υπόλοιποι κάθε 15 
χρόνια και άνω.  

•  Δεν είναι δυνατόν να δίδονται 30 μόρια για λουτρο-
θεραπεία τη στιγμή που κανένα θέρετρο δεν διαθέτει 
θερμά νερά.  

•  Να δοθεί  η δυνατότητα στις Ενώσεις Αποστράτων Αξι-
ωματικών, να εκδίδουν δικούς τους Κανονισμούς με 
δικό τους σύστημα μοριοδότησης παραθερισμού, κα-
θόσον γνωρίζουν τα προβλήματα του παραθερισμού 
των μελών τους.  

•  Θα πρέπει να δοθεί λύση με τα διατεθέντα στους πυ-
ρόπληκτους οικήματα στο θέρετρο της ΠΑ, καθόσον 
αυτά μείωσαν αποκλειστικά τις θέσεις παραθερισμού 
των αποστράτων δικαιούχων.  

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
από το ΥΠΕΘΑ 
Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 
υπό τον 
Υφυπουργό 
Εθνικής Άμυνας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 567

Το διήμερο 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019, 

πραγματοποιήθηκε διημερίδα υπό τον 

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας 

Αλκιβιάδη Στεφανή, με τις Διοικήσεις 

των εποπτευόμενων από το ΥΠΕΘΑ Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην 

αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του ΥΠΕΘΑ.

Συμμετείχαν επίσης οι Υπαρχηγοί 

των Γενικών Επιτελείων, οι Διευθυντές των 

αρμόδιων Διευθύνσεων, Κλάδων και Φορέων 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 

των ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, ενώ παρέστησαν 

και οι Πρόεδροι/Γενικοί Διευθυντές 

των ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ.
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•  Αύξηση των διατιθέμενων οικημάτων για τους από-
στρατους.  

•  Ξεκάθαρες οδηγίες για το τι θα ισχύει με την είσοδο 
στα θέρετρα, των τέκνων θανόντων συναδέλφων.

α.  Θα επιτρέπεται η είσοδος ΜΟΝΟ για τα τέκνα ή  και για 
τα μέλη των οικογενειών αυτών ;

β.  Θα επιτρέπεται η είσοδος ΜΟΝΟ κατά τη θερινή περί-
οδο ή όλο το έτος ;  

6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Η ΕΑΑΑ δεν συμφωνεί με τη συγκρότηση του Σώματος 

Υπαξιωματικών. Θέτει δε σοβαρά ερωτήματα που χρήζουν 
απάντησης :

•  Πως επιλέχτηκε η συγκριμένη χρονική στιγμή που στο 
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο υφίσταται κορύφω-
ση των Τουρκικών προκλήσεων ;  

•  Πως σε καιρό οικονομικής κρίσης που δημιούργησε 
μεγάλα προβλήματα στη συντήρηση των αεροσκαφών 
και λοιπών οπλικών συστημάτων, αντί να αναβαθμι-
στούν οι ΑΣΣΥ και οι απόφοιτοί τους που σήμερα  ει-
σάγονται με 19000 μόρια (δηλαδή με 19), ώστε να 
εκτελούν/παρέχουν πιστοποίηση καλής λειτουργίας 
των σύγχρονων μηχανημάτων διακρίβωσης που κατά 
κόρον χρησιμοποιεί η ΠΑ,  οι πιστοποιήσεις αυτές πα-
ρέχονται/εκτελούνται από αποφοίτους των ΤΕΙ, που 
εισάγονται με 4000 μόρια (δηλαδή με 4), κοστίζοντας 
εκατομμύρια Ευρώ;  

•  Πως είναι δυνατόν, στο Υπουργείο να σχεδιάζεται η 
υποβάθμιση της σπονδυλικής στήλης του στρατεύματος 
που δεν είναι άλλη από το στελεχιακό δυναμικό προε-
λεύσεως ΑΣΣΥ ;  

•  Αμφιβάλει κανείς ότι οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ, παρέλα-
βαν μία αεροπορία στα σπάργανα και την οδήγησαν με 
απόλυτη επιτυχία στη σημερινή ζηλευτή κατάσταση ;  

7. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΣΥ
Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ να εξελίσσονται έως το βαθ-

μό του Σμηνάρχου, όσοι δε εξ’ αυτών είναι κάτοχοι Πτυχίου 
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ να εξελίσσονται έως το βαθμό του Ταξιάρχου.  

8.   ΑΠΟΝΟΜΗ ΞΙΦΟΥΣ ΣΕ ΑΞΚΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΞ’ 
ΑΝΘΣΤΩΝ

•  Ξίφη στους Αξιωματικούς προελεύσεως εξ’ Ανθυπα-
σπιστών, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά το 1995, σε 
μια προσπάθεια των Γενικών Επιτελείων να δοθούν σε 
μερικές χιλιάδες δικαιούχους. Η διαδικασία όμως στα-
μάτησε σε ανύποπτο χρόνο διογκώνοντας  το πλήθος 
των δικαιούχων. 

•  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2018 απονεμήθη-
καν 18 ξίφη στους εν ζωή αποστράτους συναδέλφους 
που αποφοίτησαν το 1951 με τη 1η σειρά ΣΤΥΑ και ΣΙΑ.

•  Εισηγούμεθα τη σταδιακή απονομή ξιφών με απόλυτη 
προτεραιότητα στους εν ζωή υπερήλικες αποφοίτους 
των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ.  

9.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

•  Με εντολή κ.ΥΕΘΑ, τίτλοι επιτίμων μελών Ενώσεων 
Αποστράτων Αξιωματικών, απονέμονται ΜΟΝΟ στους 
Προέδρους των, καταστρατηγούμενης της ισχύουσας 
νομοθεσίας.  

•  Η παρ. 3α του άρθρου 15 του ισχύοντος ΠΔ163/1980,  
προβλέπει ότι «τιμητικοί τίτλοι δύναται να απονέμονται 
υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, προτάσσει του 
Γενικού  Επιτελείου Αεροπορίας, στους διατελέσαντες 
Προέδρους, Αντιπροέδρους και μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου».  

•  Οι ασχολούμενοι με τα κοινά των Ενώσεων, προσφέ-
ρουν αμισθί και εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και ως 
εκ τούτου, εισηγούμεθα την απονομή τίτλων επιτίμων 
σε όλους.  

•  Προβλέπεται απονομή τίτλου επιτίμου Προέδρου, Αντι-
προέδρου και Μέλους ενώ δεν προβλέπεται η απονομή 
τίτλου Επιτίμου Διευθύνοντος Συμβούλου, παρότι είναι 
υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία της Ένωσης και έχει 
υποστεί δύο εκλογικές διαδικασίες, αρχικά εκλεγό-
μενος ως μέλος του Δ.Σ. από τα μέλη της Ένωσης και 
εν συνεχεία εκλεγόμενος ως Δνων Σύμβουλος από τα 

υπόλοιπα νεοκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. Σχετική τροποποί-
ηση δύναται να επέλθει με Υπουργική Απόφαση.  

10.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ 
ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ  ΦΟΡΕΙΣ

•  Οι Ενώσεις, να εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ με 
ένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου τους.

•  Να εκπροσωπείται η ΕΑΑΑ στο Δ.Σ. του ΑΟΟΑ, με ένα 
μέλος της.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
•  Μέχρι πριν δύο χρόνια, τα μέλη των Τ.Σ. των Παραρτη-

μάτων, λάμβαναν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους 
σε δύο συνεδριάσεις το μήνα (περίπου 24€).

•  Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα επαναφοράς 
καταβολής της ανωτέρω αποζημίωσης και η χορήγηση 
μηνιαίων εξόδων μετακίνησης εντός έδρας.  

12. ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ / ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 
•  Η καθιερωμένη ως Ημέρα Αποστράτων/Βετεράνων 

21η Νοεμβρίου εκάστου έτους, επισκιάζεται από τον 
συνεορτασμό της με την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμε-
ων.  

•  Εισηγούμαστε να ορισθεί διαφορετική ημερομηνία ως 
Ημέρα  Αποστράτων/Βετεράνων κατόπιν προτάσεως 
του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων και την 
καθοριστική συμβολή του Υπουργείου για να εορτάζε-
ται με τη δέουσα επισημότητα.  

13. ΛΕΣΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ - ΛΑΕΔ
•  Δεν αναγνωρίζονται από τις ΛΑΦ και ΛΑΕΔ, τα Δελτία 

Ταυτότητας Αποστράτων ως έγγραφα ταυτοπροσωπίας/
πιστοποίησης της ιδιότητας του αποστράτου και ζητού-
νται από αυτούς Βεβαιώσεις Μέλους των Ενώσεων. 
Υπενθυμίζουμε ότι, το Δελτίο Ταυτότητας Αποστράτου, 
αποτελεί επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ταυτοπροσω-
πίας των μελών τους.  

•  Κάθε Λέσχη, καθορίζει  δικές τις διαδικασίες και δικές 
τις τιμές συνδρομής.  

•  Να καθορισθούν ενιαίες διαδικασίες αντιμετώπισης του 
θέματος αυτού, καθώς και ενιαίες τιμές όπου υπάρχει 
δυνατότητα.  

Ο κ.ΥΦΕΘΑ, στο τέλος των εργασιών της πρώτης ημέρας, 
ενημέρωσε τους παριστάμενους εκπροσώπους των ΝΠΔΔ 
ως ακολούθως:

-  Η καταβολή εκτάκτου μερίσματος στους αποστράτους, 
ήταν πρόταση του κ.Α/ΓΕΕΘΑ προς τον κ.ΥΕΘΑ. Ο κ.Υ-
ΕΘΑ, πριν αποφασίσει ζήτησε από τα Μετοχικά Ταμεία 
να εξετάσουν εάν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από 
την πλευρά τους. Ήδη οι προτάσεις του ΜΤΑ και ΜΤΝ 
έχουν υποβληθεί στον κ.ΥΕΘΑ και αναμένεται η πρό-
ταση του ΜΤΣ ( κατά πληροφορίες της ΕΑΑΑ, τα δύο 
Ταμεία έχουν υποβάλει θετική πρόταση καταβολής του 
έκτακτου μερίσματος, ενώ το ΜΤΣ διαφωνεί). 

-  Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το ΥΠΕΘΑ, 
ώστε να αποδοθούν, από τον ΕΟΠΥ τα οφειλόμενα στα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία – περίπου τριακόσια εκατομ-
μύρια ευρώ (300.000.000€) και από το ΕΚΑΒ τα οφειλό-
μενα στην Π.Α. – περίπου εβδομήντα πέντε εκατομμύ-
ρια ευρώ (75.000.000€).

-  Τα Γενικά Επιτελεία, βρίσκονται στη διαδικασία παρα-
λαβής ξιφών τα οποία θα απονεμηθούν στους δικαιού-
χους Αξιωματικούς προελεύσεως εξ’ Ανθυπασπιστών, 
αποδέχθηκε δε την πρόταση της ΕΑΑΑ για απονομή αυ-
τών από τις πρώτες σειρές προς τις νεότερες. 

-  Οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν θα τύχουν περαιτέρω 
επεξεργασίας από τους αρμόδιους Φορείς του ΥΠΕ-
ΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, στο πλαίσιο εξέτασης 
δυνατοτήτων για ανάληψη μελλοντικών ενεργειών και 
στοχευμένων παρεμβάσεων για επίλυση ή άμβλυνση 
των ζητημάτων και οι Ενώσεις θα ενημερωθούν σχετι-
κά, προς το τέλος του Ιανουαρίου 2020.

Εκ της ΕΑΑΑ

Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ
Από της πέτρας τη χαραμάδα 

στον ήλιο πρόβαλες,
σεμνό κυκλάμινο, σε χρόνια δίσεχτα 

και σ’ αγριοκαίρια,
μα στης Ελλάδας τα κορφοβούνια 

σμίλεψες τ’ όνειρο
κι αϊτός περήφανος πέταξες Ίκαρος 

ψηλά στ’ αστέρια.

Οργώνεις σύννεφα, θερίζεις θύελλες 
μες στους αιθέρες

φρουρός ακοίμητος για την Πατρίδα, 
μέλημα θείο,

στεριές βιγλίζεις, γαλάζιες θάλασσες  
και Παρθενώνες

και του Επικούρειου θεού Απόλλωνα 
το μεγαλείο.

Κι αν του Αιγαίου γόνοι της ‘Αρπυιας 
κρούουν τις πύλες

πλούτο ν’ αρπάξουν κι ακτές ηλιόχαρες 
μ’ άφατο κάλλος,

στο νου σου σμίγονται, γενναίε Ίκαρε, 
ήθος Αχίλλειο,

δροσιά κυκλάμινου, πνεύμα φιλόκαλο 
κι άμετρο θάρρος

Πόπη Μπαλαμώτη-Σπιτά
Φιλόλογος, ποιήτρια, 

μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Εταιρείας 
των Ελλήνων Λογοτεχνών

Κάλαντα ευχοκάλαντα
μου δίνεται η ευκαιρία

να πω για τους Απόστρατους
και στους Εν Ενεργεία.

Φεύγει και το «δέκα - εννιά» 
το «είκοσι» ανατέλλει 

να ’ναι για τους Απόστρατους 
όλη η χρονιά σαν μέλι.

Το «είκοσι» που έρχεται 
να είναι η χρονιά τους 

τα πάντα να τους παν καλά 
γεμάτα τα πουγκιά τους.

Χρόνια Πολλά Απόστρατοι 
«μικροί» και «ανωτάτοι» 

να είσαστε το «είκοσι» 
λεβέντες κοτσονάτοι.

Καλή χρονιά Χρόνια Πολλά 
στην Αεροπορία 

πάντοτε να υψηκρατεί 
να γράφει ιστορία.

Ιπτάμενοι, Μηχανικοί 
Μοίρες, Επιτελεία 

και όλες οι ειδικότητες 
σε ένδοξη πορεία.

Και κει στο τέλος του «είκοσι» 
αρχές «εικοσιένα» 

με τα αεροπλάνα άπαντα 
να μη λείπει κανένα.

Ναστε παρόντες άπαντες 
στον «Απολογισμό» 

με «Δείκτη Ατυχημάτων» 
ένα μηδενικό.

ΚΑΛΑΝΤΑ 
στους Εν Ενεργεία και Εν Αποστρατεία 

Συναδέλφους της Π.Α.

Ηλίας Γ. Σβάρνας
Σμχος ε.α.     



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΑ, ευχαριστεί τον 
Ασμχο (ΜΣ)ε.α. Χρήστο Μπαμιώτη-τ.Αρχιμουσικό ΠΑ, 
για την ευγενική χειρονομία του να προσφέρει στην 
Ένωση, τις παρτιτούρες σε σύνθεση για οργανική 
μουσική από τον ίδιο, των εμβατηρίων (marches) 
με τίτλο, «ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΑΕΤΩΝ» και «ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ 
ΑΕΤΟΙ», τα οποία είναι αφιερωμένα στην Πολεμική 
Αεροπορία και έχουν γίνει αποδεκτά από το ΓΕΑ.

Εκ της ΕΑΑΑ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό  Συμβούλιο 
της ΕΑΑΑ ευχαριστεί ολόθερμα τον κ. Δημήτριο 

Οικονόμου-Σγό ε.α., για την ευγενική χειρονομία 
του να προσφέρει τριάντα (3) ιστορικά βιβλία 
στη Βιβλιοθήκη της ΕΑΑΑ, συμβάλλοντας στον 
εμπλουτισμό της.

Η ενέργειά του αυτή, φανερώνει τη μεγάλη 
ευαισθησία και αγάπη προς τους Συναδέλφους 
του, ευελπιστούμε δε, το παράδειγμα του να 
ακολουθήσουν και άλλοι Συνάδελφοι.

Εκ της ΕΑΑΑ

Θα ήθελα να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου ευγνωμοσύνη σε όλους τους εμπλεκόμενους, 
κατά τη μακροχρόνια ασθένεια του συζύγου μου, ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του 251ΓΝΑ.

Με τις ατέρμονες προσπάθειές τους, του χάρισαν χρόνια ζωής και όπλισαν με κουράγιο εμένα 
και τις δύο κόρες μας.

Η συμπαράσταση της Διοίκησης ήταν επίσης συγκινητική.

Τους Ευχαριστώ όλους Θερμά
Χαρά Παπασταματίου

σύζυγος Ευάγγελου Παπασταματίου Επιτίμου Αρχηγού ΑΤΑ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό  Συμβούλιο της 
ΕΑΑΑ ευχαριστεί ολόθερμα τον κ. Γεώργιο  
Φιλιππή-Σμχο (Ι)ε.α., για την ευγενική χειρονομία του 
να προσφέρει το νέο το βιβλίο “Μυστικές Υπηρεσίες”  
στη Βιβλιοθήκη της ΕΑΑΑ συμβάλλοντας 

στον εμπλουτισμό της.
  Η  ενέργειά του αυτή, φανερώνει τη μεγάλη 

ευαισθησία και αγάπη προς τους Συναδέλφους 
του, ευελπιστούμε δε, το παράδειγμα του να 
ακολουθήσουν και άλλοι Συνάδελφοι.

Εκ της ΕΑΑΑ

Γεννήθηκε πριν από 81 χρόνια΄ Στη Γη περπάτησε 
στόν Ουρανο πετουσε και τώρα ήλθε στην γη των προ-
γόνων του να αναπαυθεί, Τα παιδικά του χρόνια πολύ 
δυσκολα, Η δολοφονία του πατέρα του  στην ταραγμέ-
νη εκείνη εποχή τον σημάδεψε ανεξείτηλα  Μεγάλωσε 
με τις Αρχές που διέπουυν Πατρίδα -Θρησκεία -Οικο-
γένεια Τον Απρίλιο του 1958 μπαίνει στη Σχολή Ικάρων 
με την 32α Σειρά, Από τότε έγινε επίλεκτο στέλεχος της 
Π,Α, ως εν ενεργεία και αποστρατεία Α/κος,Πρωτοπέ-
ταξε στις αρχές Σεπτ, του1958, Εξελήχθηκε σε άριστον 
αξιωματικό και κυρίως σε ακαταμάχητο Αεροπόρο, 
Ηταν παράδειγμα Ηθους και Αξιοπρέπειας, Κατά την δι-
άρκεια της σταδιοδρομίας του πέταξε χιλιάδες Ωρες με 
Ελικοφόρα ALBATROS και με αεριωθούμενα F -84F ,Δ/
σε την 353 ΜΝΑΣ και συνεργάστηκε άψογα με το Π,Ν, 
Έχαιρε Αγαπης Εκτίμησης και Σεβασμού από όλους 
τους συναδέλφους, Το ενδιαφέρον του για την Πατρί-
δα και για κάθε τι που αφορούσε την Αεροπόρία ήταν 
έντονα Δυναμικό,,Η απρόσωπη Υπηρεσία του απένει-
με τα προβλεπόμενα παράσημα και τον προήγαγε στον 
βαθμό του Ταξ/χου  (Ι) , Φειδωλή Ανταμοιβή για έναν 
άοκνο εργάτη της που συνέβαλε δυναμικά και αθόρυβα 
στο έργο της,Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, Ποτέ δεν ζήτη-
σε κάτι, Ποτέ δεν επεδείωξε Ευνοια, Απλα ήταν ΄γνωστό 
οτι αξιζε  κάτι παραπάνω που δεν του προσφέρθηκε,                                                                                                                                     
Ταξίαρχε Ανυφαντη  Πριν απο λιγο η Αεροπορία που 
υπηρέτησες και αγάπησες σε αποχαιρέτησε με λίγα λιτά 
λόγια όπως καθορίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Οι 
παριστάμενοι Συνάδελφοι και φίλοι σου λένε το τελευ-
ταίο Αντίο και αναπολουν όσα ζήσατε μαζί, Στιγμες ανε-
πανάληπτες γεμάτες χαρά αγάπη και συγκίνησης,Ολοι 
σε θυμόμαστε σαν ανθρωπο με το πηγαίο και αγνό χιου-
μορ σου,Η οικογένειά σου και όσοι είμαστε κοντά σου 
θρηνόυμε που έφυγες, Τώρα μετά από βουληση του 
Παντοδύναμου διατάχθηκες να απογειωθεις και να μην 
επιστρέψεις αλλά να προσγειωθείς στην Ουράνια Πίστα 
εκεί που Αξιοι Αεροπόροι αναπαυονται, Απλά εκεί υπέ-
γραψε στο Βιβλίο της Ζώης στην ένδειξη << Αποστολή 
Εξετελέσθη>>, Ολα τα άλλα ειναι απλά ανθρώπινα και 
φθαρτά,   Συμμαθητή Νώντα  Πέρασαν 62 χρόνια από 
τότε που στη Θεσαλονίκη χίλιοι περίπου νέοι από όλη 
την Ελλάδα αγνωστοι μεταξύ μας τρέξαμε στο κάλεσμα 
της Αεροπορίας, Σε 52 από εμάς άνοιξε η πόρτα της Σχο-
λής Ικάρων διάπλατα και συγκροτήσαμε την 32α Σειρά 
της,Τον Απρίλιον του 1961 μετά από σκληρή εκπαίδευση 
οι 29 δώσαμε Όρκο προς την Πατρίδα ενώπιον Αρχό-
ντων και Εκκλησίας και φορέσαμε την τιμημένη Στολή 
Ελληνα Αξ/κου και μάλιστα Αεροπόρου,Κάναμε μόνιμο 

ρούχο μας την Φόρμα Πτήσεως, Τότε σε αυτό το περιβά-
λον έδοσες βροντερό ΠΑΡΩΝ, Τίμησες τον όρκο σου και 
έφερες εις ,πέρας έπαξίως την αποστολή σου, Ήσουν ο 
πλέον αγαπητος ΟΛΩΝ μας, Στο λέω με πλήρη επιγνωση 
και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, Τώρα οι συμμαθητές 
μας που ΟΛΟΙ σε σκέπτονται ανέθεσαν σε εμένα να σου 
πω εκ μέρους τους το στερνό Αντίο, Δύσκολη αποστολή 
σε δύσκολες στιγμες,, Τα μεγάλα λόγια που ποτέ δεν σου 
άρεσαν δεν ταιριαζουν σε σένα, Η λιτότητα στις πράξεις 
και τα λόγια αποτελεί Αρετή και εσυ ήσουν ενάρετος,                                                                                                                                        
 Εκεί που θα βρεθεις θα σε υποδεχθουν όσοι συμμαθη-
τες μας στην Σχολή Ικάρων προηγήθηκαν στο κάλεσμα 
του Θεού, Πες τους ότι δεν τους ξεχνάμε, Ψάξε να βρεις 
και τους δύο (2) Πεσόντες τον Γεράσιμο και τον Βασίλη, 
Ο Βασίλης μάλιστα θα είναι σε περίοπτη θέση μιας και 
είναι μπροστάρης ΟΣΩΝ έπεσαν στο Αιγαίο, Μετέφερέ 
τους οτι η Π,Α δεν τους ξεχνά, Νώντα ο τελευταίος χαι-
ρετισμος των συμμαθητών σου στη Σχολή Ικάρων είναι 
βγαλμένος μεσα από την καρδιά τους, Τελειώνωντας και 
λέγοντας το στερνό Αντιο μου είναι δύσκολο πως να σε 
προσφωνήσω, Το Ταξίαρχε το συνάδελφε το συμμαθητή 
το φίλε και το απλά Νώντα είναι λίγα και δεν φθάνουν, 
Είναι σωστά δεν εκφράζουν όμως την πραγματηκότητα 
γιατί εμεις ζήσαμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα,-
Νοιώσαμε και ζήσαμε στην αεροπορική μας ζωή και όχι 
μόνο σαν Αδέλφια, Κάποιοι μας μπέρδευαν,Βρεθήκαμε 
σχεδόν πάντοτε κοντά, Ζήσαμε στο ίδιο σπίτι δύο φορές, 
Καναμε ταυτόχρονα οικογένειες΄, Οι γυναίκες μας δέθη-
καν σωστά, Προβλήματα και χαρες του ενός επηρέαζαν 
τον άλλον Με την γυναίκα σου την Χαρά γίνατε πνευ-
ματικοί γονείς της κόρης μου,Δηλαδή γίναμε συγγε-
νείς ΄Οτι και αν πω όπως και αν εκφραστώ πάλι πτωχά 
λόγια θα είναι, Νώντα ανθρώπινο είναι κάποτε όλα να 
τελειώνουν, Παγκόσμιος νόμος είναι αυτός, Η ανθρώ-
πινη φύση το απαιτεί και το καθορίζει, Το ξήλωμα της 
δικής μας συνύπαρξης άρχισε προ 4ετίας οταν ο Θεός 
κάλεσε κοντά του την κουμπάρα σου την Μαίρη, Τώρα 
ακολουθεις εσύ, Οσοι μένουμε θα συνεχίσουμε όσο ο 
θεός επιτρέπει  στο ίδιο ρυθμό ΄Οπως ξέρεις υπάρχει 
στέρεη βάση, Εκεί που θα φθάσεις όταν δεις την Μαίρη 
να της το πεις , Περιμένει να το ακουσει,  Εδώ στη γη 
‘οσοι ζούμε θα δίνουμε κουράγιο στη μοναδική χαρά της 
ζωής σου που ήταν η γυναίκα σου η Χαρά η κόρη σου η 
Χριστίνα και η οικογένειά της,                                                                                                 

Αντίο αδελφέ, 
Ανδρέας Στραβοπόδης

Ύστατο χαίρε στον Ανυφαντή  Επαμεινώντα
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Ύστατος χαιρετισμός 
στον Ασμχο ε.α. Θωμά Βλάση

κοινωνικά

Αγαπητέ Θωμά,
συγχωριανέ, γείτονα και συνάδελφε,
Το μόνο βέβαιο γεγονός στη ζωή είναι ο Θάνατος. Ο θά-

νατος βρίσκει τους δικαίους και τους αδίκους. Τους κα-
λούς και τους κακούς.

Το ερώτημα όλων μας είναι πως μας βρίσκει ο θάνατος. 
Είναι τι εντύπωση έχουν οι αγαθοί άνθρωποι για εμάς.

Είναι πως μας έχει αποτιμήσει ο Κύριος και ο Θεός μας 
Ιησούς Χριστός.

Εσύ Θωμά ήσουν ακέραιος χαρακτήρας σε όλη σου τη 
ζωή. Στρατιωτική και πολιτική.

Ήσουν θεοσεβούμενος με την έννοια του σεβασμού 
που έτρεφες προς τις Θείες Δυνάμεις του Αγίου Τριαδι-
κού Θεού και μ’ αυτό το κριτήριο αντιμετώπιζες την κάθε 
δύσκολη στιγμή της ζωής σου.

Ήσουν μειλίχιος και επιεικής προς τους άλλους. Δεν 
εγνώριζες οργή προς  τους άλλους, όσο και αν σε πίκραι-
ναν. 

Βοήθησες τους γονείς σου, τα αδέλφια σου, τους συγ-
χωριανούς σου.

Στην Πολεμική μας Αεροπορία προσέφερες με αγάπη 
σύμφωνα και πέραν από τις δυνατότητές σου, προσπα-
θώντας να συνεργασθείς με ομοιόβαθμους και υφισταμέ-
νους με πειθώ και αλληλοκατανόηση.

Ας αναφωνήσουμε μπρος τη σωρό σου όπως ο Προφή-
της Ιώβ, όταν αντίκρισε στο ίδιο φέρετρο τα 8 φονευθέντα 
παιδιά του «Ειή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν 
και έως του αιώνος».

Στην αγαπημένη σου σύζυγο Σοφία, τον αγαπημένο γιό 
σου Στάθη, τα εγγόνια σου και τις ανιψιές σου που τόσο σε 
αγαπούσαν εύχομαι υπομονή, κουράγιο και υγιή μακρο-
ζωίαν για να σε θυμούνται.

Καλό Παράδεισο, που κατά την ταπεινή μου ανθρώπινη 
κρίση θα έχεις.

Αιωνία σου η μνήμη καλέ μου φίλε και γείτονα Θωμά. 
Αυτή είναι μια ευχή προς τον Πανάγαθο Τριαδικό Θεό μας, 
που τόσο αγάπησες.

Κων/νος Δελλής
Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ασμχος ε.α  (ΤΥΤ) Δημήτριος Κουγιουμτζής
Γεννήθηκε το 1938 στη Θεσσαλονίκη. Κατατάχτηκε 

στην Αεροπορία το 1956 (8η ΣΤΥΑ)  και αποστρατεύτηκε 
το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε στις 20-03-2019  στη Θεσσα-
λονίκη.

Ανθσγός ε.α  Φώτιος Βαρσαμής
Γεννήθηκε το 1936, ήταν παντρεμένος και πατέρας 

Δύο (2) τέκνων, Κατατάχτηκε στην Αεροπορία και απο-
στρατεύτηκε το 1978, απεβίωσε την   18-10-2019.

Επγός ε.α  (Ι) Ιωάννης Παγώνης
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην Αε-

ροπορία το 1981  (57η ΣΙ)  και αποστρατεύτηκε το 1999. 
Απεβίωσε την 28-10-2019.

Επγός ε.α  (Ι) Πιέρρος Παπαδάκος
Γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην Αε-

ροπορία  και αποστρατεύτηκε το 1966. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Ενός (1) τέκνου. Απεβί-

ωσε την 28-10-2019.

Σμχος ε.α Γεώργιος Κωστομητσόπουλος
Γεννήθηκε το 1918 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην Αε-

ροπορία και αποστρατεύτηκε το 1972. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξό-

διος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 05-11-2019 
στο Β΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σμχος ε.α (ΥΔΚ) Ζαχαρίας Καστανιάς
Γεννήθηκε το 1932 στην Ηλιούπολη Αττικής. Κατατά-

χτηκε στην Αεροπορία το 1951 (2η ΣΥΔ)και αποστρατεύ-
τηκε το 1986. 

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξό-
διος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 05-11-2019 
στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Σμχος ε.α (ΤΥΑ) Σωτήριος Πετρόπουλος
Γεννήθηκε το 1932 στο Δροσάτο Δωρίδος. Κατατάχτη-

κε στην Αεροπορία το 1964 (16η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
τηκε το 1994. 

Ήταν παντρεμένος. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 
08-11-2019 στον Ι.Ν Φανερωμένης Μαναγούλης Φω-
κίδας και η ταφή του στο εκεί Νεκροταφείο.

Σγός ε.α  (ΤΥΑ) Δημήτριος Δασκαλάκης
Γεννήθηκε το 1956 στη Μύρινα Λήμνου. Κατατάχτηκε 

στην Αεροπορία το 1974 (26η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε 
το 2001.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Απεβί-
ωσε την 08-11-2019.

Ασμχος ε.α (ΤΜΑ) Σπήλιος Μπίθας
Γεννήθηκε το 1936 στα Λιβαδάκια Ολύμπου. Κατατά-

χτηκε στην Αεροπορία το 1956 ( ΣΤΥΑ) και αποστρατεύ-
τηκε το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξό-
διος ακολουθία έγινε στις 09-11-2019 στον Ι.Ν Ταξιαρ-
χών Μιχαήλ και Γαβριήλ και η ταφή του στο Νέο Νεκρο-
ταφείο Άνω Γλυφάδας.

Απτχος ε.α (Ι) Ηρακλής Ναούμ
Γεννήθηκε το 1930 στη Φλώρινα. Κατατάχτηκε στην 

Αεροπορία το 1948 ( ΣΙ) και αποστρατεύτηκε το 1976.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τριών (3) τέκνων. Η 

εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 14-11-
2019  στο Νεκροταφείο Νέας Φιλαδέλφειας στον Κόκ-
κινο Μύλο.

Σμχος ε.α (Ο) Δημήτριος Λιάκουλης
Γεννήθηκε το 1965 στη Λάρισα. Κατατάχτηκε στην Αε-

ροπορία το 1986 ( ΣΣΑΣ) και αποστρατεύτηκε το 2013.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Ενός (1) τέκνου. Η εξό-

διος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 17-11-2019 
στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Ταξχος ε.α (ΜΗ) Μιχαήλ  Κονιωτάκης
Γεννήθηκε το 1939 στα Ανώγεια Ηρακλείου Κρήτης. 

Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1958 ( ΣΜΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 1987.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Τεσσάρων (4) τέκνων. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 19-11-2019 στον Ι.Ν 
Αγίου Γεωργίου στη Νέα Πέραμο Αττικής και η ταφή του 
στο εκεί Νεκροταφείο.

Ασμχος ε.α (ΤΜΜ) Σταμάτης Θεοδώρου
Γεννήθηκε το 1954 στους Σπαθάδες Τρικάλων. Κατα-

τάχτηκε στην Αεροπορία το 1974  ( 26η ΣΤΥΑ) και απο-
στρατεύτηκε το 2008.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξό-
διος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 20-11-2019 
στους Σπαθάδες Καλαμπάκας.

Ασμχος ε.α (ΤΥΤ) Χαρίλαος Αναγνωστόπουλος
Γεννήθηκε το 1931 στην Εφύρα Ηλείας. Κατατάχτηκε 

στην Αεροπορία το 1950  ( ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 
1979.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξό-
διος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 26-11-2019 
στο Νεκροταφείο Βύρωνα.

Ασμχος ε.α (ΤΥΕ) Ηλίας Καραματσούκης
Γεννήθηκε το 1929, Κατατάχτηκε στην Αεροπορία και 

αποστρατεύτηκε το 1979.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας Ενός (1) τέκνου. Η εξό-

διος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 27-11-2019 
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Απτχος ε.α (Ι) Νικόλαος Βιδάλης
Γεννήθηκε το 1952 στην Κάτω Παναγιά Ηλείας. Κατα-

τάχτηκε στην Αεροπορία με την (48η  Σ Ι) και αποστρα-
τεύτηκε το 2009.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξό-
διος ακολουθία έγινε στις 10-12-2019 στον Ι.Ν Αγ. Δη-
μητρίου στο Κοντόπευκο Αγ. Παρασκευής και η ταφή του 
στο Νέο Νεκροταφείο Βαρθολομιού Ηλείας.

Επγός ε.α (ΤΜΑ) Σοφοκλής Στάθης
Γεννήθηκε το 1937 στις Θεσπιές – Νεοχωρίου Βοιω-

τίας. Κατατάχτηκε στην Αεροπορία το 1956  ( ΣΤΥΑ) και 
αποστρατεύτηκε το 1983.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξό-
διος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 14-12-2019 
στον Ι.Ν του Κοιμητηρίου Καλαμάτας.

Υπσγός ε.α (ΤΥΜ) Πολυχρόνης Χαλκίδης
Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα. Κατατάχτηκε στην 

Αεροπορία και αποστρατεύτηκε το 1969 (21η ΣΤΥΑ) και 
αποστρατεύτηκε το 1994, απεβίωσε την 15-12-2019

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Ενός (1) τέκνου.

Απτχος ε.α (ΤΑΜ) Ιωάννης Αργυρόπουλος
Γεννήθηκε το 1945 στο Νέο Ερινέο Πατρών. Κατατά-

χτηκε στην Αεροπορία το 1967 (19η ΣΜΑ) και αποστρα-
τεύτηκε το 1994.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας Δύο (2) τέκνων. Η εξό-
διος ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 17-12-2019 
στον Ι.Ν Αγ. Κων/νου στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Σμχος ε.α (ΤΥΤ) Ιωάννης Παπαϊωάννου
Γεννήθηκε το 1942 στον Ορχομενό Βοιωτίας. Κατατά-

χτηκε στην Αεροπορία το 1962 (14η ΣΤΥΑ) και αποστρα-
τεύτηκε το 1997.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 20-12-2019 στον Ι.Ν 
Παναγίας Σκρίπου Ορχομενού Βοιωτίας και η ταφή του 
στο Νεκροταφείο Ορχομενού.

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα 
που σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους 
μας και στους οικείους τους, την εξ ύψους 
παρηγορία.

κοινωνικά

Αντί μνημοσύνου
Στην μνήμη του Ευάγγελου Παπασταματίου – 
Αντιπτεράρχου Επιτίμου Αρχηγού Τακτικής 

Αεροπορίας, η οικογένεια του, αντί 40 ήμερου 
μνημοσύνου προσφέρει στο Κέντρο Υγείας 

Ψαχνών 2 Holter πιέσεως και 1 Doppler αγγείων

Εκ της οικογένειας Παπασταματίου

Έφυγε ο πραγματικά ανεκτίμητος φίλος, 
ο της πραότητας και καρτερίας … Λευκός Πύργος
με το απαράμιλλον ανθρωπιστικόν του ήθος,
το αγέρωχον της καθημερινότητας ύφος
και της φιλαλληλίας ο συνδετικός κρίκος.  

Ήλθε από της «Εκατονταπυλιανής» τη Χώρα, 
κρατώντας πολύ ψηλά της αξιοσύνης τη φλόγα.
Εκεί μέσα στον επαγγελματικόν του αμπελώνα 
πρόσφερε πρόθυμα τα πνευματικά του προϊόντα,
εισπράττοντας ηθικής ικανοποίησης δώρα.  

Πάντοτε σε κατάσταση ψυχικής ηρεμίας
μπροστά σε δύσκολες απαιτήσεις της Υπηρεσίας,
προωθούσε πάντα τις καλύτερες δυνατές λύσεις,
μ’ ευρεία συναίσθηση της προσωπικής ευθύνης,
χωρίς διάθεση προβολής ή κομπορρημοσύνης.  

Με ιδιαίτερη επιτελική περίσκεψη
περιέβαλε κάθε σοβαρή του εισήγηση.
Είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανωτέρων,
την εκτίμηση και την αγάπη των κατωτέρων,
ενώ το κύρος του ήταν αναμφισβήτητον πλέον.  

Ευθύς, τίμιος, ειλικρινής και πάντα προσηνής,
ένας αξιωματικός συγκριτικά πραγματιστής,
κοινωνικά και οικογενειακά αξιοπρεπής,
παντού και πάντα στις υποχρεώσεις του συνεπής,
αλλά και αλληλέγγυος προς πάντας συνδρομητής.  

Όσοι συνυπηρετήσαμε και συνεργαστήκαμε
και με τις αρετές του εντυπωσιαστήκαμε,
θετικά οπωσδήποτε παραδειγματιστήκαμε.
Υπόχρεοι κι ευγνώμονες εσαεί θα είμαστε,
γιατί τέτοια πρότυπα δύσκολα βρίσκονται.  

Ζαχαρία, λείπεις από τη γήινη κοινωνία,
σε κέρδισε πλέον των Αγγέλων η Κουστωδία. 
Λείπεις πάρα πολύ από την οικογένειά σου,
τ’ αστέρια είναι τώρα η συντροφιά σου
και η «Εκατονταπυλιανή» βοήθειά σου.   

Όλοι εμείς οι Συνάδελφοι, Συγγενείς και Φίλοι
θα κρατούμεν αναμμένον της Μνήμης το Καντήλι
και θα στέλνουμε επικοινωνίας θυμίαμα,
μέσα και από τα μαύρα της λύπης μας σύννεφα,
που θα παραμερίζουν τ’ Αγγελικά φτερουγίσματα.  

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Ο Θεός να σε αναπαύσει «Εν Σκηναίς Δικαίων»
Μεταξύ Αγγέλων και Αρχαγγέλων. 

Γεώργιος Αθ. Καμποσιώρας, Σμήναρχος ε.α.
Μπουζιάνη 25 – Δάφνη Τηλ.: 210 90 20 876 

Επιμνημόσυνα Λόγια
Στον Αείμνηστο Συνάδελφο 
Ζαχαρία Καστανιά
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Η στρατηγική κινείται προς την αλήθεια, δεν είναι ταυ-
τόσημη με αυτή, είναι γνώση λόγω της σχέσης αυτής, όμως 
δεν είναι συλλογιστική. Όταν υπερβαίνει τη φαινομενικότητά 
της, όταν πηγαίνει πέρα από αυτή, αυτό το “πέρα” είναι το 
στρατηγικό περιεχόμενο αλήθειας, το στοιχείο της φαινομε-
νικότητας που δεν είναι φαινομενικότητα. Το περιεχόμενο 
αλήθειας δεν είναι εμπειρικό στοιχείο, ένα δεδομένο μεταξύ 
άλλων μέσα στη στρατηγική, αλλά δεν είναι και ανεξάρτη-
το από τα “φαινόμενα”. Το υπερβαίνον της στρατηγικής δεν 
υπάρχει χωρίς αυτό που υπερβαίνει*  η στρατηγική δεν εί-
ναι ούτε “απεικόνιση” ούτε γνώση “στρατηγικών αντικει-
μένων”. 

Η στρατηγική ως ολότητα περιέχει στοιχεία, εξαιτίας 
των οποίων κινδυνεύει να μην εκπληρώσει την επίπονη 
και επισφαλή έννοιά της. Όσο οι μορφές της στρατηγικής 
ήταν αρκετά άμεσα δεδομένες, η στρατηγική μπορούσε να 
συγκεκριμενοποιηθεί μέσα σε αυτές, στην πορεία όμως 
αυτή η ουσιαστικότητα των μορφών επικρίθηκε και άρχισε 
να χάνει τη βαρύτητά της.

Η αντικατάσταση των σκοπών από τα μέσα, εκφράζει μια 
συνολική τάση, καθώς και την κρίση της στρατηγικής. Όσο 
η στρατηγική ήταν αρκετά ελεύθερη από τη δυνατότητα της 
να λάβει  υλική υπόσταση, το Νέο ευδοκιμούσε μέσα της. 
Ασφαλώς η στρατηγική αποκρυσταλλώνεται κάθε φορά στο 
ποιοτικά Νέο, πρέπει όμως να σκεφτούμε και την αντίθεση, 
ότι αυτό το Νέο, η ξαφνικά αναδυόμενη ποιότητα, η αιφνίδια 
μεταβολή, είναι σχεδόν ένα τίποτε. Η στρατηγική πραγμα-
τοποιεί την ελάχιστη μετάβαση, μια οριακή τιμή, όχι τη 
μέγιστη δημιουργία από το μηδέν. Το διαφορικό του Νέου 
είναι ο τόπος της παραγωγής της “νέας στρατηγικής”.

Η νεωτερικότητα εμφανίστηκε στην ιστορία ως ποιοτικό 
χαρακτηριστικό, ως κάτι διαφορετικό από πρότυπα που 
έχασαν τη δύναμή τους, γι ‘αυτό δεν είναι μια καθαρά χρονι-
κή κατηγορία. Το Νέο στη στρατηγική, υπό την εμφαντική 
του έννοια, είναι αδιανόητο χωρίς τις βιομηχανικές μεθό-
δους που διέπουν όλο και πιο πολύ την υλική παραγωγή , 
την υλική δύναμη.

Η φιλοσοφία έχει υποβιβασθεί ολικά από τον ακαδημαϊκό 
καταμερισμό της εργασίας, σε απλό κλάδο και η στρατηγική 
ακολουθεί αυτόν τον υποβιβασμό. Η στρατηγική απαιτεί από 
τη φιλοσοφία αυτό που έχει παραλείψει: να βγάζει τα φαινό-
μενα από την απλή τους ύπαρξη και να τα αναγκάζει να αυ-
τοστοχασθούν. Κάθε στρατηγική χρειάζεται για την πλήρη 
κατανόησή της τη θεωρητική σκέψη και κατά συνέπεια τη 
φιλοσοφία, που δεν είναι τίποτε άλλο από την ελεύθερη 
σκέψη. 

Κατανόηση και κριτική είναι ένα και το αυτό* η ικανότητα 
κατανόησης, είναι εκείνη που επιτρέπει τη διάκριση μετα-
ξύ αληθούς και ψευδούς, όσο και αν αυτή η διάκριση είναι 
αναγκασμένη να αποκλίνει από τις μεθόδους της κοινής λο-
γικής. Η στρατηγική ως εμφαντική έννοια, είναι γνώση, όχι 
όμως γνώση αντικειμένων στρατηγικής. Η στρατηγική είναι 
ο στοχασμός πάνω στη στρατηγική εμπειρία που αμβλύνει 
τον εμφαντικά θεωρητικό της χαρακτήρα. Η ποιοτική δι-
αφορά μεταξύ τέχνης (στρατηγικής) και επιστήμης (στρα-
τηγικής) δεν επιτρέπει στην επιστήμη να εμφανίζεται ως 
αυτόνομο όργανο για τη γνώση της τέχνης. Η αυξανόμενη 
σημασία της τεχνολογίας στη στρατηγική δεν πρέπει να μας 
παρασύρει, ώστε να την υπαγάγουμε σε εκείνον τον τύπο 
του Λόγου, που παρήγαγε την τεχνολογία και εξακολουθεί  
να τη διέπει. 

Ο στρατηγικός θετικισμός που αντικαθιστά τη θεωρητι-
κή αποκρυπτογράφηση των στρατηγικών με την απογρα-
φή των επιδράσεών τους, περιέχει  ένα στοιχείο αλήθειας, 
καθ΄όσον καταγγέλλει τη φετιχοποίηση των στρατηγικών, η 
οποία είναι επίσης ένα στοιχείο της στρατηγικής παρακμής. 
Ο θετικισμός υπογραμμίζει τη διαλεκτική ιδέα ότι, καμιά 
στρατηγική δεν είναι ποτέ “καθαρή”. Για μερικές στρατη-

γικές μορφές, η απήχηση στην κοινωνία είχε συστατικό 
χαρακτήρα* αν η εσωτερική δύναμη του είδους επιβάλλει 
την εγκατάλειψη του στοιχείου της απήχησης, αυτό το εί-
δος δεν μπορεί να σταθεί. 

Οι στρατηγικές δεν εξαντλούνται σε αυτό που υποδη-
λώνει η γένεσή τους, γι΄ αυτό η ιστορική μέθοδος δεν εί-
ναι κατάλληλη για την κατανόησή τους. Η μη απλοϊκότητα, 
απέναντι στη στρατηγική, με τη μορφή του στοχασμού, χρει-
άζεται ασφαλώς και την απλοϊκότητα, υπό μία άλλη έννοια: 
η στρατηγική συνείδηση δεν πρέπει να αφήνει τις εμπειρίες 
της να ρυθμίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα στρατηγικής, 
αλλά οφείλει να διατηρεί τη δύναμη της αυθόρμητης αντί-
δρασης. Η απλοϊκότητα απέναντι στη στρατηγική είναι ένα 
είδος» τύφλωσης», αλλά όποιος δεν διαθέτει ούτε ίχνος 
απλοϊκότητας, είναι ακόμη πιο τυφλός. 

Όμως δεν υπάρχει τίποτα απλώς μη στρατηγικό και 
όπως το μη στρατηγικό μπορεί μέσω της λειτουργίας του 
να γίνει στρατηγικό, έτσι δεν υπάρχει επίσης τίποτα απλώς 
στρατηγικό. Εδώ όμως δεν πρέπει να αποκρύπτεται το στοι-
χείο της αμεσότητας, που υπάρχει και στο στρατηγικό και 
στο μη στρατηγικό. Η ταύτιση της στρατηγικής με το στρα-
τηγικό είναι ανεπαρκής. Στη μορφή που έχει προσλάβει η 
στρατηγική, η κατηγορία του στρατηγικού αποτελεί ένα μόνο 
στοιχείο της, το οποίο μάλιστα έχει μεταβληθεί ως το εσώ-
τατο πυρήνα του: με την απορρόφηση του μη στρατηγικού, 
η ίδια η έννοια του στρατηγικού έχει αλλάξει, ενώ εξακο-
λουθεί να είναι απαραίτητη για τη στρατηγική. Καθώς έχει 
απορροφήσει το μη στρατηγικό, το στρατηγικό είναι αρκετά 
δυνατό για να επεκταθεί μέσω της αντίφασης του.

Ο παρατηρητής της στρατηγικής πρέπει να υποταχθεί στην 
πειθαρχία της και όχι να ζητεί από αυτήν να του δώσει κάτι. 
Η στρατηγική συμπεριφορά που ξεφεύγει από αυτόν τον 
κανόνα, όταν δεν μπορεί δηλαδή να αντιληφθεί εκείνο που 
κάνει η στρατηγική να είναι κάτι περισσότερο από τα εμπει-
ρικά δεδομένα του, είναι ένα και το αυτό με την προβολική 
στάση και αποστρατηγικοποιεί τη στρατηγική. Τα στρατηγικά 
έργα είναι “υλικά πράγματα” που τείνουν να αποβάλλουν 
την υλικότητά τους. Αλλά η στρατηγική και υλική υπόστα-
σή τους δεν είναι δύο επιστρώσεις τοποθετημένες η μία 
πάνω στην άλλη, σαν να είχαν μία γερή υλική βάση και 
πάνω της να αναφυόταν το πνεύμα τους.

Η αντικειμενική αλήθεια στην οποία κατατείνει η στρα-
τηγική, προσεγγίζεται μέσω της εκπλήρωσης της ίδιας της 
νομοτέλειας. Η προϊστορία της στρατηγικής είναι η είσοδος 
των κατηγοριών της πραγματικότητας στη φαινομενικότητά 
της. Το ερώτημα που απασχολεί τη στρατηγική είναι πώς η 
αλήθεια της πραγματικότητας θα γίνει δική της. Η καθαρή 
ύπαρξή της, ασκεί κριτική στο πνεύμα, που απλώς χειρα-
γωγεί το  Άλλο του.

Η συνθετική λειτουργία της στρατηγικής είναι εσωτερι-
κή, αφορά την ενότητά της και όχι μια άμεση σχέση με 
κάτι οπωσδήποτε καθορισμένο και δεδομένο ‘έξω από 
αυτή. Μορφολογικός νόμος της στρατηγικής είναι η ανάγκη 
οργάνωσης όλων των στοιχείων της και της ενότητάς της, 
σύμφωνα με το ιδιαίτερο ποιόν της. Επειδή, η στρατηγική 
δεν είναι ενότητα των πολλών και διαφόρων, αλλά του ενός 
και των πολλών, δεν συμπίπτει με τη φαινομενική της όψη. 
Η ενότητα είναι φαινομενική, ενώ και η φαινομενικότητά 
της συγκροτείται μέσω της ενότητάς της.

Η ιστορική πίεση που αναγκάζει τη στρατηγική να ωρι-
μάσει και να ενηλικιωθεί, εναντιώνεται στον παιχνιδίστικο 
χαρακτήρα της, τον οποίο όμως δεν μπορεί να εξαλείψει. 
΄Οταν όμως, η στρατηγική ανατρέχει απλώς σε μορφές 
παιχνιδιού, κατά κανόνα υπηρετεί παλινορθωτικές ή αρ-
χαΐζουσες  τάσεις. Τέτοιες μορφές παιχνιδιού είναι τύποι 
επανάληψης. Ο παιχνιδιστικός χαρακτήρας, καθρεπτίζει μια 
συμμαχία της στρατηγικής με την ανελευθερία.

Καθώς αυτό που υπογράφει ως ρεαλιστική στρατηγική 

εμφανίζεται ως “στρατηγική”, εισάγει νόημα στην πραγ-
ματικότητα, την οποία αυτή η στρατηγική, φιλοδοξεί να 
απεικονίσει νηφάλια, χωρίς ψευδαισθήσεις. Ενόψει της 
πραγματικότητας, αυτή η αξίωση έχει εξαρχής ιδεολογικό 
χαρακτήρα. Ότι ο ρεαλισμός είναι κάτι αδύνατο, μπορεί κα-
νείς να το συμπεράνει όχι μόνο “ενδοστρατηγικά”, αλλά και 
από τον ιστορικό συσχετικό , μεταξύ της στρατηγικής και 
της πραγματικότητας. Η πρωτοκαθεδρία του αντικειμένου 
της στρατηγικής και ο ρεαλισμός, βρίσκονται μεταξύ τους  
σχεδόν σε μια αντιφατική σχέση, αμοιβαίου αποκλεισμού 
και μάλιστα σύμφωνα με ρεαλιστικά κριτήρια. Η πρωτο-
καθεδρία του αντικειμένου της στρατηγικής δεν πρέπει να 
συγχέεται με προσπάθειες, ώστε να αποκοπεί η στρατηγική 
από τις υποκειμενικές της διαμεσολαβήσεις και να εμποτι-
σθεί από έξω με αντικειμενικότητα. Η στρατηγική είναι ένα 
πεδίο δοκιμής για την απαγόρευση της θετικής άρνησης: 
ότι η άρνηση του αρνητικού, δεν είναι κάτι θετικό, δεν εί-
ναι  συμφιλίωση με ένα αντικείμενο που είναι και αυτό 
ασυμφιλίωτο μέσα του.

Το εσωτερικό αδιέξοδο της στρατηγικής είναι ότι δεν 
μπορεί να συγκροτηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω: 
ούτε από μία εννοιολογική αφετηρία, ούτε από τη μη εν-
νοιολογική εμπειρία. Αυτό που μπορεί να βοηθήσει να 
βγει από το δίλημμα είναι η διαλεκτική φιλοσοφική αντί-
ληψη, ότι τα εμπειρικά δεδομένα και οι έννοιες δεν είναι 
δύο αντίθετοι πόλοι, αλλά διαμεσολαβούνται αμοιβαία.  

Τίποτε από όσα αφορούν στη στρατηγική δεν είναι πλέον 
αυτονόητα, ούτε μέσα στο πεδίο της, ούτε στη σχέση της 
προς το όλον, ούτε καν ο λόγος ύπαρξής της.

Ύποπτη για αυτόν τον κλονισμό είναι η ίδια η αρχή 
της αυτονομίας. Μπροστά στις διαστάσεις που έχει λάβει 
η πραγματικότητα, ο καταφατικός χαρακτήρας της στρα-
τηγικής, που είναι για αυτήν αναπόφευκτος, της έχει γίνει 
βάρος. Η στρατηγική έχει την έννοια της στο ιστορικά με-
ταβαλλόμενο περιοδικό σύστημα στρατηγικών στοιχείων* 
αυτή η έννοια αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια ορισμού. Η 
ουσία της δεν μπορεί να αναχθεί στις απαρχές της, σαν να 
υπήρχε ένα πρώτο βασικό στρώμα, πάνω στο οποίο θα ήταν 
θεμελιωμένα όλα τα επακόλουθα στρώματα και με τον κλο-
νισμό του αρχικού στρώματος θα ανατρέπονταν όλα. 

Απαραίτητο για τη στρατηγική διάθλαση είναι αυτό που 
διαθλάται, όπως και για τη φαντασία, εκείνο που φαντά-
ζεται. Στη σχέση της με την εμπειρική πραγματικότητα, η 
στρατηγική μετουσιώνει την αρχή της αυτοσυντήρησης, που 
ισχύει στην πραγματικότητα και στο ιδανικό διατήρησης της 
ταυτότητας των αποτελεσμάτων της. 

 Αν σκεφτούμε τον τρόπο της επιστημονικής διερεύνη-
σης της στρατηγικής, θα συναντήσουμε δύο αντιτιθέμε-
νους τρόπους διαπραγμάτευσης και φαίνεται ο ένας να 
αποκλείει τον άλλον και να μην μας επιτρέπει να κατα-
λήξουμε σε κανένα αληθινό αποτέλεσμα. Η επιστήμη της 
στρατηγικής, από τη μια μεριά, προσεγγίζει τα πραγματικά 
“έργα” στρατηγικής μόνο εξωτερικά, τα βάζει στη σειρά, 
ώστε να απαρτισθεί η ιστορία της στρατηγικής, να κατα-
στρώνει μελέτες ή να σχεδιάζει θεωρίες, που θα προσκομί-
ζουν τις γενικές απόψεις για την κριτική και τη “στρατηγική   
παραγωγή”. Από την άλλη, η επιστήμη παραδίδεται αυτό-
βουλα η ίδια στη σκέψη για τη στρατηγική και παράγει μόνο 
το γενικό, δηλαδή μια αφηρημένη φιλοσοφία της στρατηγι-
κής, που δεν αφορά το “στρατηγικό έργο” στην ιδιαιτερότητά 
του. 

Αν πράγματι, λοιπόν πρέπει να γνωρίσουμε τη στρατη-
γική, σύμφωνα με την ουσία και την έννοιά της, τότε αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την νοούσα έννοια, μέσω 
της οποίας η λογική-μεταφυσική φύση της Ιδέας εν γένει, 
καθώς και η μερικότερη ιδέα της στρατηγικής, εισδύει στη 
νοούσα συνείδηση. 

Μόνο αφού διαπιστώσουμε την έννοια της στρατηγικής, 

Η  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
Υπτχος (ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστου
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ
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θα μπορέσουμε να εκθέσουμε την ταξινόμηση και επομέ-
νως το γενικό της διάγραμμα* γιατί μια ταξινόμηση, αν δεν 
επιχειρείται όπως συμβαίνει σε μια αφιλοσόφητη εξέταση, 
μόνο με έναν εξωτερικό τρόπο, πρέπει να έχει την αρχή της 
στην έννοια του ίδιου του αντικειμένου της. 

Η ασυμφωνία ανάμεσα στις απαιτήσεις της Ειρήνης 
και της Ασφάλειας (πολιτική πραγματικότητα) δημιουρ-
γεί κρίσεις και συγκρούσεις, επειδή δεν αρκεί η σκέψη 
της Ειρήνης να τείνει στην πραγματοποίηση, πρέπει και η 
πραγματικότητα η ίδια να τείνει στη σκέψη. Αυτό που είναι 
ουτοπικός στόχος-ονείρωξη για την Ειρήνη, δεν είναι η ρι-
ζική επανάσταση αλλά η μερική επανάσταση που διατηρεί 
τους πυλώνες του Πολέμου. Η Ειρήνη για να αναγνωριστεί 
ως μία και μόνη κατάσταση – τάξη πραγμάτων, ως δεδο-
μένο του Κόσμου, πρέπει ο Πόλεμος να αντιπροσωπεύει 
το φανερό έγκλημα της ανθρωπότητας, σε τρόπο που η 
απελευθέρωση απ’ αυτή την τάξη πραγμάτων-πόλεμο, να 
είναι η οικουμενική απελευθέρωση όλων. Η Ειρήνη είναι 
ολικά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να επανακτήσει τον εαυτό 
της χωρίς την ολική επανάσταση του ανθρώπου, χωρίς τη 
διάλυση της παρούσας τάξης του Κόσμου, γιατί η Ειρήνη 
είναι η ίδια και ως ίδια η πραγματική διάλυση της τάξης του 
Κόσμου. Η Ειρήνη απαιτεί την κατάργηση της Εξουσίας και 
υψώνει ως αρχή της κοινωνίας την εγκατάλειψη των αρνη-
τικών αποτελεσμάτων, την εγκατάλειψη της βίας. Η Ειρήνη 
δεν μπορεί να συντρίψει καμία μορφή βίας, αν δεν συντρί-
ψει όλες τις μορφές βίας.

Η Εθνική Στρατηγική, όπου και όταν υπάρχει, στηρίζεται 
κύρια στη διαφυλαγμένη κοινωνική εμπειρία και ιστορική 
Μνήμη. Η σχέση μας με το παρελθόν και η μετάδοση της 

μνήμης αποκτούν κεντρική σημασία τη στιγμή του Κινδύ-
νου. Η μετάδοση της μνήμης γίνεται ένα πεδίο μάχης, όπου 
αναπτύσσεται μία “επαναστατική κατάσταση στην πάλη για 
την απελευθέρωση του καταπιεσμένου παρελθόντος”. Η 
απελευθέρωση αυτή γίνεται πάντα προς την κατεύθυνση 
του μελλοντικού κόσμου. “Δεν υπάρχει μνήμη παρά στην 
κατεύθυνση του κόσμου που έρχεται”. Η Εθνική Στρατηγική 
παράγεται μέσα από την αντιπαράθεση αυτού που υπάρχει, 
με εκείνο που το ίδιο βεβαιώνει ότι είναι και την αντίφαση 
μεταξύ υπαρκτού και της δυνατότητάς του. Η Ελευθερία 
αποτελεί ουσιώδη ιδιότητα της εθνικής στρατηγικής-υπο-
κείμενο, η οποία επιβεβαιώνεται ως απολύτως ανεξάρτητη 
μέσω της ελευθερίας της και επομένως η εθνική στρατη-
γική αποτελεί θεμέλιο της ύπαρξής της χάρη της ελευθε-
ρίας της. Αυτή η πρόσβαση στην αυτονομία παρακινεί την 
Κοινωνία-‘Εθνος, να αναπτύξει την εποπτεία της ίδιας του 
της δραστηριότητας και η άσκηση αυτής της ελευθερίας της 
επιτρέπει να υπάρχει. Αυτό που απαιτείται ως συνθήκη 
ύπαρξης της αυτοσυνείδησης της εθνικής στρατηγικής, 
είναι η έκκληση για ελεύθερη δράση. Εξάλλου, “ελεύθε-
ρος είναι αυτός που θέλει να καταστήσει ελεύθερο οτιδή-
ποτε τον περιβάλλει”.

Η προτεραιότητα της πολιτικής στη σύγκρουση είναι 
δεδομένη ως θεωρητική πρόταση και όχι ως συμβουλή 
προς δράση και αποτρέπει την αναδρομή στα άκρα. Βέ-
βαια ιστορικά η υποταγή της σύγκρουσης στην πολιτική δεν 
επέτρεψε ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Εάν όμως 
η σύγκρουση αποκλείει τη εμπλοκή της πολιτικής τότε η 
Ειρήνη θα κινδύνευε συνεχώς και δεν θα υπήρχε περιορι-
σμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, χάριν της πολιτικής 

αναγκαιότητας. 
Υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα για την πολιτική επι-

λογή μεταξύ στρατηγικής Άμυνας και απλής αποτροπής. 
Μπορεί ο αμυνόμενος να αμυνθεί; Αν πραγματικά μπορεί 
να αμυνθεί επιλέγει την στρατηγική Άμυνας, εάν δεν μπο-
ρεί να αμυνθεί, επιλέγει την απλή αποτροπή. Δεν υπάρχει 
στρατηγική της αποτροπής. Πρόκειται για μια εκφυλιστική 
ορολογία-θέση, την οποία οι αδύναμοι και άτολμοι εφαρ-
μόζουν ως «στρατηγική». Υπάρχει μόνο η Στρατηγική της 
Σύγκρουσης-Πολέμου που διακρίνεται σε Επιθετική και 
Αμυντική. Ακόμα και η πραγματική ετοιμότητα αποτροπής 
(ως αποτέλεσμα της πραγματικής Ισχύος του αμυνόμενου) 
δεν είναι ικανή να προσφέρει τίποτα όταν ξεκινήσει ο πό-
λεμος και οι προσδοκίες της αποτροπής διαλυθούν. Υπάρ-
χει μόνο η ετοιμότητα πολέμου. Η προοπτική επιτυχίας της 
πρόληψης του πολέμου συνίσταται στην Ισχύ του αμυνόμε-
νου που κατακερματίζει, αναιρεί και διαλύει κάθε επιθετι-
κή διάθεση του αντιπάλου. Η Στρατηγική Άμυνας εναντίον 
ενός αντιπάλου που διαθέτει υπερβάλλουσα επιθετικότη-
τα, δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την «βαθμιαία 
αποτροπή» του.

Η απόσταση ανάμεσα στη γενική πολιτική διατύπωση 
της Εθνικής Στρατηγικής και στη κατά περίπτωση συγκε-
κριμένη εφαρμογή μεθοδολογικών κανόνων και πλαισίου 
δράσης μπορεί να είναι τόσο μεγάλη, ώστε από τη χρήση 
του ίδιου μεθοδολογικού κανόνα, όταν αυτός ερμηνεύε-
ται διαφορετικά σε ξεχωριστές περιπτώσεις, να προκύ-
πτουν-παράγονται συνολικά αποτελέσματα πολύ διαφορε-
τικά ως προς το περιεχόμενό τους.

Συνήθως βρίσκουμε ή μελετάμε ενδιαφέρουσες και εμπε-
ριστατωμένες παρουσιάσεις & προτάσεις για την Αμυντική Βι-
ομηχανία (Α.Β), αυτό που ίσως λείπει είναι μια ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση του θέματος με διαφορετικό τρόπο και μέθοδο 
προσέγγισης.

Στην συγκεκριμένη παρουσίαση επιχειρείται μια παρου-
σίαση του πως βλέπουμε το παρόν, το μέλλον και τις προο-
πτικές της αμυντικής βιομηχανίας εστιάζοντας, με συγκε-
κριμένη πρόταση, σε αλλαγή υπαρχουσών δομών και του 
πλαισίου-τρόπου καθορισμού, προσέγγισης και υλοποίησης 
των απαιτήσεων αμυντικών δυνατοτήτων.

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία αποτελείται από 80 πε-
ρίπου μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και μικρό αριθμό 
επιχειρήσεων Ενδιαμέσου Μεγέθους (Intermediate Size 
Industries ), που απασχολούν περί τους 8000 εργαζόμενους 
και έχουν παραγωγικές δυνατότητες, που σχετίζονται με την 
κατασκευή/ανάπτυξη.

Στην ουσία και χωρίς διάθεση υπεραπλούστευσης δυο 
είναι οι κύριες δραστηριότητες-κατηγοριοποίηση των Αμυ-
ντικών Βιομηχανιών, Original Equipment Manufacturer  
(OEM) και Maintenance, Repair & Overhaul (MRO).

Στον τομέα ΟΕΜ ειδικά στο χώρο του Αerospace είναι σχε-
τικά μικρός ο αριθμός των εταιριών που κατασκευάζουν ΔΙΚΑ 
τους προϊόντα και εδώ δεν αναφέρομαι σε προϊόντα Α.Ω ή σε 
συναρμολόγηση-integration συστημάτων.

Είναι κοινή διαπίστωση την τελευταία 30ετια,οτι ενώ δαπα-
νήθηκαν κυρίως μέσω Α.Ω τεράστια ποσά, τελικά στις εμπλε-
κόμενες εταιρίες στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν 
έμεινε ουσιαστικά τίποτα από πλευράς τεχνογνωσίας.

Αναμφίβολα, πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας πληροφορι-
ών και ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην Ελλάδα της 
κρίσης η εγχώρια αμυντική βιομηχανία βιώνει μια τέτοια εξαι-
ρετική περίπτωση, καθώς το ζητούμενο είναι να συνεχίσει να 
υπάρχει η αλυσίδα, για να μπορεί στη συνέχεια να διασφαλιστεί.

Το ερώτημα λοιπόν είναι, πως είναι δυνατό να συνεχίσουν 
να υφίστανται οι Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες μέσα σε 
αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον..

Πως είναι δομημένο το σύστημα σήμερα, ποια η κουλτού-
ρα των Α.Β & των απαιτήσεων του ΥΠΕΘΑ, διεθνής εμπειρία 
& παραδείγματα.

Στην παρούσα φάση η Α.Β έχει μια πάρα πολύ καλή συ-
νεργασία και επικοινωνία με το ΥΠΕΘΑ και ενημερώνεται 
σε μηνιαία βάση μέσω των συναντήσεων με ΓΔΑΕΕ αλλά 
και εκτάκτως  για θέματα εξοπλισμών και γενικότερα θέματα 
ενδιαφέροντος της Α.Β. Παράλληλα οι θεσμικοί φορείς, τόσο 
ο ΣΕΚΠΥ όσο και η ΕΕΛΕΑΑ ενημερώνουν τα μέλη τους για 
θέματα εξοπλισμών και πρωτοβουλιών του ΝΑΤΟ, σχετικών 
φορέων της Ε.Ε άλλα και για προγράμματα άλλων χωρών 
παγκοσμίως, με την συμμετοχή και την υποστήριξη του εντε-
ταλμένου προσωπικού των πρεσβειών μας συμπεριλαμβανο-
μένων και των ΑΚΑΜ. Αυτό υποδηλώνει πως έχει οργανωθεί 
και δομηθεί ένα δίκτυο το οποίο θα πρέπει όχι μόνο να διατη-
ρηθεί, αλλά και να οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και να 
αναβαθμισθεί για Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται στο ότι η Α.Β 
δεν έχει εικόνα και ενημέρωση για τα σχέδια και τις μελλοντι-
κές απαιτήσεις του ΥΠΕΘΑ και των άλλων υπουργείων (civil 
defence), για απαιτήσεις απόκτησης αμυντικών δυνατοτήτων 
και τις προθέσεις σε προγράμματα προμήθειας κύριου εξο-
πλισμού. Προφανώς στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να το-
νίσουμε ότι αναφερόμαστε σε ενημέρωση προθέσεων που να 
καλύπτει τουλάχιστον βάθος πενταετίας ώστε η Α.Β να μπορεί 
να οργανωθεί και να προετοιμασθεί αναλόγως και να εξετάσει 
την δυνατότητα επένδυσης .

 Αυτό που ενδεχομένως χρειάζεται είναι ένα Σχέδιο Αμυ-
ντικών Δυνατοτήτων (Defence Capability Plan), στη βάση μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής για τις Αμυντικές δραστηριότητες. 
Οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν βασισθεί στην εμπειρία, 
την επιστημονική προσέγγιση του θέματος και το μοντέλο που 

υιοθέτησε πρόσφατα μετά από αρκετά χρόνια επεξεργασίας το 
ΥΠΑΜ της Αυστραλίας.

O σκοπός ενός Σχεδίου Αμυντικών Δυνατοτήτων (Defence 
Capability Plan) είναι να παρέχει στη βιομηχανία, καθοδήγηση 
σχετικά με τις προτεραιότητες ανάπτυξης δυνατοτήτων  Άμυνας.

Τα κύρια συστατικά και πρωτοβουλίες της Αμυντικής Βι-
ομηχανικής Πολιτικής

Ο σκοπός-έμφαση  για την Αμυντική Βιομηχανική Πολιτική 
είναι να παρέχει την απαιτούμενη αμυντική δυνατότητα για να 
επιτύχει τους στόχους της, υποστηριζόμενη από μια ανταγω-
νιστική & καινοτόμα Εγχώρια Αμυντική Τεχνολογική & Βιομη-
χανική Βάση (ΕΑΤΒΒ).

Αυτή η προσέγγιση για την Αμυντική Βιομηχανική Πολιτι-
κή δομείται σε 4 πυλώνες :

1.  Παροχή Αμυντικής Δυνατότητας. Μια πιο εστιασμένη 
και συντονισμένη σχέση μεταξύ των φορέων του Υπουρ-
γείου Άμυνας και Βιομηχανίας απαιτείται για την μεγιστο-
ποίηση των Αμυντικών Δυνατοτήτων.

2.  Νέα προσέγγιση στην Αμυντική Καινοτομία. Το σχέδιο 
Αμυντικών Δυνατοτήτων θα μεταλλάξει τον τρόπο προ-
σέγγισης της καινοτομίας, με εξορθολογισμό της εμπλο-
κής της με την βιομηχανία και τα πανεπιστήμια, απλοποι-
ώντας την πρόσβαση στην χρηματοδότηση της Αμυντικής 
Ε&Τ.

3.  Αύξηση ανταγωνιστικότητας και εξαγωγικής δυναμι-
κής. Μεγιστοποίηση των ευκαιριών ανταγωνιστικότητας, 
χτίζοντας δυναμική και προοπτικές εξαγωγών, το βάθος 
των δεξιοτήτων και της διαφοροποίησης της Α.Β .

4.  Περιορίζοντας την γραφειοκρατία. Με εκσυγχρονισμό 
των διαγωνιστικών διαδικασιών και των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων, με την μείωση της γραφειοκρατί-
ας καθιστώντας τα προγράμματα απλούστερα και λιγότε-
ρο δαπανηρά  

συνέχεια στην σελίδα 23 
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Παρόν, μέλλον 
& προοπτικές 
της Αμυντικής Βιομηχανίας
Χαράλαμπος Παπασπύρος                                                                    
Αντιπρόεδρος   Ε.Α.Β



20

   ΑΧΑΪΑΣ

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940
Μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-

δας για συμμετοχή στις εκδηλώσεις  για τον εορτασμό της 
28ης Οκτωβρίου, ημέρα Εθνικής Εορτής, το Παράρτημά μας 
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης, 
ο οποίος κατέθεσε δάφνινο στεφάνι μνήμης στο Μνημείο 
Ελευθερίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Εορτασμός Προστάτη ΠΑ
Στην τελετή εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αε-

ροπορίας στην 116ΠΜ στον Άραξο, ο Πρόεδρος Βασίλειος 
Χρόνης και το μέλος του Τ.Σ. Αριστοτέλης Μπαρζούκας εκ-
προσώπησαν το Παράρτημά μας. Την τελετή παρακολούθη-
σαν πολλοί απόστρατοι, πλήθος  επισήμων και απλών πολι-
τών.

Ο Γραμματέας Σαρδελής Μιχάλης και ο Ταμίας Χαρ. Θεο-
δοσόπουλος εκπροσώπησαν  το Παράρτημα στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας που πραγματοποιήθηκαν στην 117ΠΜ στην Ανδραβίδα. 
Πλήθος αποστράτων συμμετείχε στην δοξολογία, στην οποία 
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ.  κ. 
Γερμανός. Μετά το πέρας της εκδήλωσης παρατέθηκε δε-
ξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών στην Διασπορά της 117ΠΜ.

Εορτασμός Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων
Μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-

δας για συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την ημέρα των ΕΝΟ-
ΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, την Πέμπτη 21-11-2019, το Παράρτημά 
μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρό-
νης, ο οποίος παρέστη στην δοξολογία στον Ι.Ν. Ευαγγελι-
στρίας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πατρών κ. κ. Χρυσοστόμου και κατέθεσε δάφνινο στεφάνι 
μνήμης στο Μνημείο ελευθερίας στην Πλατεία Εθνικής Αντί-
στασης.

Τελετή Ενθρόνισης Μητροπολίτη Καλαβρύτων
Την Παρασκευή 29-11-2019 ο Γραμματέας  Σαρδελής 

Μιχάλης και ο Ταμίας Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος παρέ-
στησαν στην ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. κ. Ιερωνύμου,μετά από πρό-
σκληση του Δημάρχου Καλαβρύτων.  Μετά το πέρας της εν-
θρόνισης παρατέθηκε γεύμα στην αίθουσα δεξιώσεων του 
GRAND  SHALET. 

Ημερίδα «Cooperation Relieves Stresses»
 Ο Πρόεδρος Βασίλειος Χρόνης και το μέλος του Τ.Σ. Αρι-
στοτέλης Μπαρζούκας  παρέστησαν, μετά από πρόσκληση 
του Διοικητή της 117ΠΜ Σμηνάρχου (Ι) Γεώργιου Χριστο-
δούλου, στην 1η Ημερίδα με θέμα : «Cooperation Relieves 
Stresses», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της 
117 ΠΜ με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αερο-
ναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιή-
θηκε στο Αμφιθέατρο της Μονάδας. 

.

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ετήσια  Επιμνημόσυνη Δέηση Μνήμης και Τι-
μής υπέρ  πεσόντων και θανόντων Αεροπόρων

Την  Κυριακή 03/11/2019  στον Ι.Ν. Aγίων Κύριλλου και 
Μεθόδιου, το Παράρτημα, διοργάνωσε την Ετήσια  Επιμνη-
μόσυνη Δέηση Μνήμης και Τιμής, υπέρ  των πεσόντων και 
θανόντων Αεροπόρων στον πόλεμο και στην ειρήνη.

Ακολούθησε τρισάγιο, ομιλία του Προέδρου του Παραρτή-
ματος κ. Δανιηλίδη και κατάθεση στεφάνων στο παρακείμε-
νο Μνημείο Αεροπόρων.

Ο κ.Δανιηλίδης ανέφερε  ότι η  εκδήλωση,   δεν αποτελεί 
μια τυπική υποχρέωση, αλλά  είναι μια οφειλόμενη διαχρο-
νική επιταγή μνήμης για αυτούς που δεν είναι  πια μαζί μας. 
Καθώς και ότι  η συσπείρωση των  στελεχών ε.ε. και ε.α.  
αποτελούν  βασική προϋπόθεση στην αδιάσπαστη συνέχεια 

της γεμάτης από θυσίες αεροπορικής ιστορίας μας.
Στεφάνια κατέθεσαν:
Εκ μέρους του Περιφερειάρχη Κεντ. Μακεδονίας,  ο κ.Κα-

ρακωστάνογλου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου, εκ μέρους του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ.Μωϋσίδης, εκ μέρους  του Αρχηγού ΓΕΑ, ο 
Σμχος (Ι) κ.Τσαλαμπούνης, εκ μέρους της ΕΑΑΑ, ο Πρόε-
δρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης  Ασμχος ε.α. κ.Δα-
νιηλίδης, εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου Οικογε-
νειών Πεσόντων Αεροπόρων, η κ.Στοϊλίδου, εκ μέρους του 
Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Ι  ο Υπτχος ε.α. κ.Καλαϊτζόπουλος, εκ 
μέρους του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΙΡ, ο Επγός ε.α. κ.Χατζη-
σιδέρης, εκ μέρους του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ ο Επγός 
ε.α. κ.Χριστίδης, εκ μέρους του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΥΔ, ο 
Επγος ε.α. κ.Γιαννακίδης, εκ  μέρους της Θρακικής Εστίας ο 
Πρόεδρος κ.Τσερκέζης.

Μετά το πέρας της τελετής  παρατέθηκε  μικροδεξίωση 
στα Γραφεία του Παραρτήματος

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πέρα από συνάδελφους  
Μέλη  του Παραρτήματος  με τις οικογένειές τους, εκπρόσω-
ποι της πολιτικής και στρατιωτικής Ηγεσίας ο Υπτγος κ.Μα-
τζουράνης, Δκτής ΣΣΑΣ, ο Αντγος κ.Φαφούτης Πρόεδρος 
Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, ο  Αντγος   κ.Μηλιω-
ρίτσας τ.Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Θεσσαλονίκης, ο Επχίας κ.Κυ-
ριακόπουλος, Πρόεδρος  ΕΣΠΕΕΘ,, o Πρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων Λ.Σ Βορείου Ελλάδος κ.Καλαφάτης και ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΜΥ.

         

   ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκδηλώσεις στη Βασιλειάδα προς τιμήν του 
πρώτου πεσόντα Έλληνα Αξιωματικού Υπγού 
Ευάγγελου Γιάνναρη

 
Η ΕΑΑΑ/Παραρτημα Λαρισας οπως καθε χρονο, παρουσία του 

Δημάρχου Καστοριάς, Γιάννη Κορεντσίδη πολιτικων και στρατιωτι-
κων αρχων, μελων του παραρτηματος Λαρισας και πληθος κοσμου, 
στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βασιλειάδα, προς 
τιμήν του Πρώτου Έλληνα Αξιωματικού της Αεροπορίας, Υποσμη-
ναγού Ευάγγελου Γιάνναρη που έπεσε στις 30 Οκτωβρίου 1940 στα 
υψώματα του «Προφήτη Ηλία» Βασιλειάδας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Εισοδίων 
της Θεοτόκου Βασιλειάδας και ακολούθως, επιμνημόσυνη δέηση, 
ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο προτομής του «Ευάγγε-
λου Γιάνναρη».

Ακολούθησε δεξίωση

Εορτασμός επετείου Εθνικής Αντίστασης
Ο εορτασμός ξεκίνησε με επίσημη Δοξολογία στο Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Μετά το τέλος της δο-
ξολογίας και μέσα στον Ιερό Ναό ακολούθησε ομιλία από την 
κ. Χρυσούλα Κακανούλη, Διευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο 
Δένδρων – Πλατανουλίων.

Στη συνέχισα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο 
της πόλης και έγινε κατάθεση στεφάνων από Πολιτικές και 
Στρατιωτικές Αρχές, εκπροσώπους των αντιστασιακών ορ-
γανώσεων και φορείς.

 

Εορτασμός Προστάτη Πολεμικής Αεροπορίας
Στο πλαίσιο των εορτασμών της Πολεμικής Αεροπορίας 

στη Λάρισα , τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας, το πρωί της Κυριακής, με 
πλήθος πιστών να την παρακολουθούν. Αμέσως μετά έγινε 
επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
Πεσόντων Αεροπόρων στην πλατεία Μητέρας (Περιοχή 
Φρούριο).Ακολούθησε μικροδεξιωση στην Λεσχη Αξκων 
της 110 ΠΜ. Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη της Ομάδας 
Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους 
F-16 «Ζευς» νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής .Στη συνεχεια 
και νωρίς το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε 
στην Λάρισα υποστολή σημαίας πόλεως από τη Στρατιωτική 
Μουσική της 1ης Στρατιάς και τη Διμοιρία Επιδείξεων ΣΜΥΑ 
της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
  Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό συ-
ναντήθηκαν τα μέλη του ΤΣ Παραρτήματος που τον επισκέ-
φθηκαν στο γραφείο του. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο 
Πρόεδρος του Παραρτήματος Θανάσης Μαργαρίτης, ο Αντι-
πρόεδρος Βαγγέλης Καπετάνος, ο Ταμιας Βασιλης Παπαδό-
πουλος και το μέλος Σπύρος Νικολάου
Πέραν του εθιμοτυπικού χαρακτήρα της επίσκεψης, συζήτη-
σαν με τον κ. Αγοραστό για θέματα που άπτονται κοινών αρ-
μοδιοτήτων της Περιφέρειας και της Ένωσης Απόστρατων 
Αξιωματικών Αεροπορίας, επαναβεβαιώνοντας το άριστο 
κλίμα συνεργασίας που επικρατεί.
Στο τέλος της συνάντησης ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά 
δώρα.

Τελετή απονομής μεταλλίων

  
   Το Παράρτημα διοργανωσε τελετή απονομής μεταλλίων 
μελών του παραρτήματος
Στην συνέχεια και με την ευκαιρια των επερχόμενων εορ-
τών των Χριστουγεννων ακολούθησε φιλανθρωπική συγκέ-
ντρωση με τσιπουράκι και ζωντανή μουσικη.
Στην όμορφη αυτή εκδήλωση παρευρέθηκε σύσσωμο το Δι-
οικητικό Συμβούλιο.
Ο Αντιδήμαρχος Λάρισας και συνάδελφος Γεώργιος Ζα-
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ουτσος, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Λάρισας Αντιστράτηγος ε.α. 
Βλάχος Κων/νος, ο Δημοτικός σύμβουλος Γεωργακης Δη-
μήτριος και πολλά αγαπητά μέλη του Παραρτήματος μας.
Την μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο αγαπητός συνάδελφος και 
φίλος Νικος Παρασκευοπουλος που με το ταλεντο του στην 
μουσικη και την ομορφη φωνη του μας διασκεδασε και ξε-
σηκωσε τους καλεσμένους μας σε χορευτικους ρυθμους.

 

 

Φιλανθρωπική βραδιά γυναικών
   Σε ένα πολύ όμορφο βράδυ, το Παράρτημα Λάρισας, 

ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων διοργάνωσε εκδή-
λωση γυναικών φιλανθρωπικού σκοπού με μεγάλη επιτυ-
χία. Ευχαριστούμε όλες τις κυρίες που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα μας και έδειξαν ότι είναι πάντα παρούσες στο να 
προσφέρουν για τον συνάνθρωπο όταν τους ζητηθεί.

Ευχαριστούμε τον φίλο και συνάδελφο Νίκο Παρασκευό-
πουλο που με το ταλέντο του στην μουσική και την όμορφη 
φωνή του μας διασκέδασε και ξεσήκωσε τις καλεσμένες 
μας σε χορευτικούς ρυθμούς.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη του Τ.Σ καθώς 
και τις συζύγους τους που βοήθησαν τα μέγιστα ώστε να ορ-
γανωθεί αυτή η όμορφη και πετυχημένη εκδήλωση.

 

   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εκδηλώσεις της Επετείου Ναυμαχίας του 
Ναυαρίνου

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Δήμου 
Πύλου – Νέστορος για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις για 
την Επέτειο Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, που πραγματοποιή-
θηκαν στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2019 στην Πύλο, την Ένωση 
εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώ-
της και  ο Γραμματέας Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος.

Μνήμες και Μαρτυρίες για το Έπος του 40-41
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από το Πολεμικό 

Μουσείο Τρίπολης, για τη συμμετοχή στην εκδήλωση “Μνή-
μες και Μαρτυρίες για το Έπος του 40-41”, που πραγματοποι-
ήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου 2019 στην Τρίπολη, στην αίθουσα 
του Πολεμικού Μουσείου, την Ένωση εκπροσώπησε το Μέ-
λος Σμχος ε.α. Αριστοτέλης Γκρίτζαλης.

Εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτω-
βρίου 1940

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, για συμ-
μετοχή στις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτω-
βρίου 1940, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτωβρίου 
2019 στην Τρίπολη, την Ένωση εκπροσώπησε το Μέλος Σμ-
χος ε.α. Αριστοτέλης Γκρίτζαλης.

Εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτω-
βρίου 1940

Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, για συμ-
μετοχή στις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτω-
βρίου 1940, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτωβρίου 
2019 στην Καλαμάτα, την Ένωση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος 
Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης.

Ετήσια επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Πεσόντων 
και Θανόντων Αεροπόρων

          
Την Κυριακή, 3/11/2019 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κα-

λαμάτας, η Ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση για τους θανόντες 
Συναδέλφους μας.

Είναι πάντα δύσκολο να δώσει κανείς με λόγια εκείνο που 
νιώθει στην καρδιά του ακούγοντας τα ονόματα τους. Θα 
τους θυμόμαστε πάντα.

Ευχαριστούμε θερμά τον Εφημέριο του Ιερού Ναού πατέ-
ρα Φίλιππο και όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους 
αυτή την σεμνή τελετή.

   ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Εορτασμός Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, Ταξχος (Μ)ε.α. Ιωάννης 

Μητράκης, είχε την τιμή να εκφωνήσει τον Πανηγυρικό της 
Ημέρας:

«Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες,
Αξιότιμοι Παρευρισκόμενοι
Είναι μεγάλη η τιμή για την Ένωση Αποστράτων Αξιωμα-

τικών Αεροπορίας να εκφωνήσουμε τον Πανηγυρικό της 
σημερινή Εορτής.

Μεγάλη η θρησκευτική εορτή σήμερα, καθώς τιμούμε την 
είσοδο και την παραμονή της Υπεραγίας Θεοτόκου στα Άγια 
των Αγίων, προκειμένου να “πληρωθεί” η ενανθρώπιση του 
Σωτήρα για την τελική σωτηρία του ανθρώπου από τον θά-
νατο.

Σήμερα, γιορτάζουμε την Παναγία μας, την Υπέρμαχο 
Στρατηγό, που επέλεξαν οι Έλληνες ως προστάτιδα των Ενό-
πλων Δυνάμεών τους, την Σκέπη προστασίας σε όλους τους 
Εθνικούς Αγώνες, που με την ευχή της αποχαιρετούσαν πά-
ντοτε οι μανάδες, οι σύζυγοι και οι κόρες τους δικούς τους, 
που αναχωρούσαν για το μέτωπο.

Μεγάλη όμως και η Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Αποστράτων και των Βετεράνων, με την οποία τιμούμε την 
ανεκτίμητη διαχρονική προσφορά τους στην ένδοξη πορεία 
της Πατρίδας μας, του Έθνους μας και του λαού μας.

Τιμούμε όλους εκείνους που έπεσαν υπέρ βωμών και 
εστιών για την Σωτηρία μας, αυτούς που «έδωσαν το μέλλον 
τους για το δικό μας παρόν και μέλλον».

Τιμούμε όμως και τους άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων 
Δυνάμεων που καθημερινά δίνουν το “είναι τους” για την 
ασφάλεια, την ελευθερία, την δημοκρατία αλλά και για την 
πρόοδο και ανάπτυξη της πατρίδας μας.

Σήμερα, ο Ελληνικός Λαός γιορτάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις 
του «τη σάρξ εκ της σαρκός του», το ένοπλο τμήμα του Λαού, 
στο οποίο έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα η διασφάλιση της 
άμυνας και της ανεξαρτησίας της χώρας».

Κοιτάζοντας πίσω στους αιώνες οι μάχες, οι ναυμαχίες 
και οι αερομαχίες που έδωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της πα-
τρίδας μας είναι πολλές και αν προσπαθήσουμε να τις απα-
ριθμήσουμε κινδυνεύουμε να παραλείψουμε κάποια. Ήταν 
όμως μάχες για την διατήρηση της ελευθερίας μας και για 
την απελευθέρωση της πατρίδας μας και όχι για την κυρι-
αρχία και υποδούλωση κάποιου άλλου λαού, κάποιας άλλης 
χώρας, πιστοί πάντα στο “ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ” την 
παραινετική φράση του Έκτορα στην Ιλιάδα και πιστοί στον 
παιάνα των Ελλήνων κατά την Ναυμαχία της Σαλαμίνας

“Ω παίδες Ελλήνων ίτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε 
δέ παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγό-
νων νυν υπέρ πάντων ο αγών.

Μεταφράζοντας το «Εμπρός, παιδιά των Ελλήνων, λευτε-
ρώστε πατρίδα, τέκνα και γυναίκες, των θεών τα ιερά, τους 
τάφους των προγόνων, τώρα θα πολεμήσετε για όλα»

Αλλά ας θυμηθούμε και κάποιες σημαντικές στιγμές των 
Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας

- τη ρήση των Σπαρτιατισσών «Η ταν ή επί τας»,
-  τη ρήση του Γέρου του Μοριά “Μια φορά εβαπτίστημεν 

με το λάδι, βαπτιζόμεθα και μία με το αίμα δια την ελευ-
θερίαν της πατρίδος μας”,

- τον Μακεδονικό Αγώνα,
-  τους απελευθερωτικούς Βαλκανικούς πολέμους του 12-

13,
- το τιμημένο ΟΧΙ και το έπος του 1940,
-  την εθνική αντίσταση και τους ελεύθερους Έλληνες που 

πολ’εμησαν τον Άξονα,
- τον Ιερό Λόχο,
-  τα λόγια του Ρίτσου ειπωμένα πρόσφατα και από τον 

πιλότο του ελληνικού Αεροσκάφους επιδείξεων F-16 
ZEUS “Ετούτος δω ο λαός δε γονατίζει παρά μονάχα 
μπροστά στους νεκρούς του”

Σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις με το μόνιμο, στρατεύσιμο 
και πολιτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, 
όσο αντίξοες και αν είναι οι συνθήκες, στα απομακρυσμένα 
χερσαία σύνορα της πατρίδας μας, στις ήρεμες ή φουρτου-
νιασμένες θάλασσες, στις αεροπορικές μονάδες και στον 
αέρα φυλάτουν ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ πιστοί στον όρκο που έδω-
σαν «να φυλάτουν πίστη εις την πατρίδα, υπακοή εις το Σύ-
νταγμα και τους Νόμους του Κράτους».

Ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο συγκροτημένους 
οργανισμούς του Κράτους με μέτοχο όλο τον Ελληνικό Λαό, 
καθώς κάθε ελληνική οικογένεια προσφέρει οικονομικά για 
τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά το σημαντικότερο κάποιο δικό 
της παιδί έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί, οι Ένοπλες Δυνάμεις, 
αποτελούν πυλώνα εγγύησης για την ασφάλεια και την ευη-
μερία και το σημαντικότερο αποτελεί πυλώνα σταθερότητας 
και υποστήριξης της εθνικής εξωτερικής πολιτικής για την 
ασφάλεια και την ειρήνη.

Όμως, οι ΕΔ δεν μπορούν να φέρουν την επιτυχία μόνες 
και αποκομμένες από την κοινωνία. Έχουν ανάγκη από τη 
συμπαράσταση και τη στήριξη του λαού, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την εποποιία του ’40, όπου η συμβολή ολόκλη-
ρου του λαού υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη νίκη.

Στην εποχή μας που οι διεθνείς συγκυρίες και καταστάσεις 
είναι ακόμη πιο δύσκολες και η οικονομική κατάσταση είναι 
ακόμη δυσκολότερη για την πατρίδα μας οι Ένοπλες Δυνά-
μεις προσπαθούν να διατηρήσουν τα μέσα που διαθέτουν 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είναι τα μέσα που ολό-
κληρος ο ελληνικός λαός, μεταξύ των οποίων και τα στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων, με κόπο και θυσίες προσπαθεί να 
εξασφαλίσει για την Άμυνα της Χώρας.

Στις μέρες μας όμως οι μάχες δεν έχουν τελειώσει, συ-
νεχίζονται καθημερινά και είναι μάχες για την ασφάλεια και 
την ευημερία του έλληνα πολίτη αλλά και την συμμετοχή και 
παρουσία της χώρας μας στους διεθνείς οργανισμούς για 
την ασφάλεια και την διατήρηση της ειρήνης σε κρίσιμες πε-
ριοχές του πλανήτη μας.

Στις μέρες μας, ο εχθρός πολλές φορές δεν είναι μόνο ο 
αιώνιος αντίπαλος που επωφθαλμιά την ελευθερία της πα-
τρίδας μας αλλά είναι οι αντίξοες καταστάσεις και τα στοι-
χεία της φύσης στα οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να 
συμπαρασταθούν μεταφέροντας ασθενείς από δυσπρόσιτες 
περιοχές, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις έρευνας και διά-
σωσης, υποστηρίζοντας με ιατρικές ομάδες απομακρυσμέ-
νες περιοχές, καταπολεμώντας φονικές και καταστρεπτικές 
φωτιές, προστρέχοντας σε πλημμύρες, πραγματοποιώντας 
αιμοδοσίες, διαθέτοντας μέσα και προσωπικό σε περιόδους 
που η κοινωνία μας έχει ανάγκη. Μάχες που δίνονται για την 
ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας αλλά και την πρόοδο 
της ελληνικής κοινωνίας.

Μάχες που για να πραγματοποιηθούν χρειάζεται συνεχής 
εκπαίδευση, προετοιμασία και αδιάκοπη εγρήγορση καθ’ 
όλο το 24ωρο. Ένας ακήρυχτος πόλεμος που γίνεται χωρίς 
σταματημό.

Η γεμάτη αγώνες Ιστορία μας, μας διδάσκει ότι «ελεύθε-
ρον το εύψυχον» και μάλιστα σε μια χώρα όπου «μέγα το 
της θαλάσσης κράτος» πρέπει με την βοήθεια των Παμμε-
γίστων Ταξιαρχών να τηρούμε το «αίεν Υψικρατείν» γιατί 
όπως έγραψε και ο μεγάλος ποιητής μας Ανδρέας Κάλβος 
στην ωδή «ες Σάμον» «Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου 
αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι θέλει αρετήν και τόλμην 
η ελευθερία», Η ελευθερία που εκτός από «θαρσείν χρει» 
πρέπει «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ 
γένος πατέρων αισχυνέμεν».

Ρητά με τα οποία το μυαλό μας ανατρέχει στην αρχαία Ελ-
λάδα των δοξασμένων προγόνων μας, ρητά γραμμένα με 
αίμα ηρώων στα εμβλήματα των κλάδων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, ρητά που τίμησαν και τιμούν τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων.
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Βέβαια, εκτός από τα ρητά το κάθε όπλο των Ενόπλων Δυ-
νάμεων έχει και τον προστάτη Άγιο του και υπεράνω όλων 
έχει και την Αρχιστράτηγο Υπεραγία Θεοτόκο που επικαλού-
νται και τους έχουν αρωγούς στις δύσκολες και επικίνδυνες 
καταστάσεις.

Αυτές είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις, ήταν οι πρόγονοί μας, 
είμαστε εμείς, θα είναι τα παιδιά μας που ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ 
ΔΟΞΑΝ και ΑΡΕΤΗ (ρητό του εμβλήματος του ΈΝΔΟΞΟΥ 
ΠΕΖΙΚΟΥ μας) και τιμώντας το ρητό των νεαρών Σπαρτιατών 
προς τους μεγαλύτερους, ρητό που έχει και η Σχολή Ικάρων,

«Άμμες δε γ΄ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες»
«Εμείς όμως θα γίνουμε καλύτεροι»
προσπαθούν με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 

με το νεανικό πείσμα, το φιλελεύθερο πνεύμα και την ζω-
ντάνια να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τους πόρους και τα 
μέσα που τους διαθέτει η Πατρίδα για την ασφάλεια και την 
πρόοδο της.

Σήμερα, που οι απειλές συνεχίζουν να υπάρχουν με δι-
άφορες σύγχρονες μορφές από γνωστούς και άγνωστους 
εχθρούς, οι Ένοπλες Δυνάμεις με ακμαίο δημοκρατικό φρό-
νημα υπερασπίζονται με αυτοθυσία και εξαιρετική αποτε-
λεσματικότητα τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδα μας 
τηρώντας τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες του πολιτισμού.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι ανάγκη η 
αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των Αποστράτων 
προς όφελος της Πατρίδας μας, που υπηρέτησαν τις Ένοπλες 
Δυνάμεις στα πιο ενεργά και κρίσιμα χρόνια της ζωής των.

Με την καθοδήγηση της Υπεραγίας Θεοτόκου ΠΡΕΠΕΙ 

ΟΛΟΙ μας να διδαχτούμε
-  από το λαμπρό και ηρωικό παρελθόν μας και τα ΛΑΘΗ 

μας,
-  από το αίμα των ηρώων της πατρίδας μας
και να ανατρέχουμε στις ρίζες μας και στην ένδοξη Ιστορία 

μας για να αναπτύξουμε ένα ΙΣΧΥΡΟ ΚΡΑΤΟΣ, με ΥΨΗΛΟ 
ΦΡΟΝΗΜΑ και ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ώστε να 
μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όποια επιβουλή πα-
ρουσιάζεται για ΝΑ ΜΗΝ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ 
ΠΑΤΡΙΔΕΣ.

Είναι σημαντικό να μην λησμονούμε τα λόγια του Ρωμαίου 
Ποιητή Βιργίλιου “ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ-
ΣΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ”

Αλλά και το απόσπασμα του διαλόγου των Αθηναίων με 
τους Μηλίσιους που μας μεταφέρει ο Θουκιδίδης στο βιβλίο 
του ΙΣΤΟΡΙΑΙ “.. ότι, στις ανθρώπινες σχέσεις, τα νομικά επι-
χειρήματα έχουν αξία όταν εκείνοι που τα επικαλούνται είναι 
περίπου ισόπαλοι σε δύναμη και ότι, αντίθετα, ο ισχυρός επι-
βάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύνατος υπο-
χωρεί όσο του το επιβάλλει η αδυναμία του.”

Ολοκληρώνοντας, ας αναλογιστούμε τις θυσίες των Ενό-
πλων Δυνάμεων και ας παρακαλέσουμε την Υπεραγία Θεο-
τόκο να έχει υπό την σκέπη της την Πατρίδα μας και τις Ένο-
πλες Δυνάμεις της, όπως ακούμε και στις ιερές ακολουθίες 
της Εκκλησίας μας

Υπέρ του ευσεβοούς ημών έθνους, πάσης αρχής καί εξου-
σίας εν αυτώ, του κατά ξηράν, θάλασσαν καί αέρα φιλοχρίστου 
ημών στρατού,

ας προσευχηθούμε λοιπόν προς
ΑΙΩΝΙΑ η ΜΝΗΜΗ των ΤΙΜΗΜΕΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ας ευχηθούμε
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ της ΠΑΤΡΙ-

ΔΑΣ μας
και ας αναφωνήσουμε
ΖΗΤΩ η ΠΑΤΡΙΔΑ μας,
ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΔΑ μας,
ΖΗΤΩ οι ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.»

   ΧΑΝΙΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Τ.Σ. του Παραρτήματος, αισθάνεται την υποχρέωση να 

ευχαριστήσει το συνάεδλφο Σγό ε.α. Θεόδωρο Χαρίτο, γιατί 
εργάσθηκε αφιλοκερδώς και κατασκεύασε βιβλιοθήκη για 
τις ανάγκες του Παραρτήματος.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2020
Ενημερώνουμε ότι, η κοπή πίτας του Παραρτήματός μας 

για το έτος 2020 έχει προγραμματιστεί να γίνει στη Λέσχη 
Αξιωματικών της 115 ΠΜ, στις 26 Ιανουαρίου 2020 ώρα 
13:00.
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Η Εξέγερση της Ποτίδαιας
Οι Ποτιδαιάτες, ήταν μέλη της Αθηναϊκής Ηγεμονίας και 

ταυτοχρόνως άποικοι της Κορίνθου. Οι σχέσεις μεταξύ Ποτί-
δαιας και Κορίνθου ήταν στενές. Γνωρίζοντας ότι οι Κορίνθιοι 
αναζητούσαν τρόπο να εκδικηθούν, οι Αθηναίοι φοβήθηκαν, 
μη συνενωθούν με τον εχθρικώς διακείμενο βασιλιά της 
γειτονικής Μακεδονίας και προκαλέσουν εξέγερση στη Ποτί-
δαια. Από εκεί υπήρχε κίνδυνος, η ανταρσία να λάβει διαστά-
σεις και να προξενήσει προβλήματα στην Ηγεμονία.

Χωρίς συγκεκριμένη αφορμή, οι Αθηναίοι διέταξαν τους 
Ποτιδαιάτες, να γκρεμίσουν τα θαλάσσια τείχη, να εκδιώ-
ξουν τους άρχοντες που έστελναν κάθε χρόνο οι Κορίνθιοι 
και να τους παραδώσουν έναν αριθμό ομήρων.

Τα μέτρα αυτά είχαν σκοπό να αποσπάσουν τη Ποτίδαια 
από την επιρροή της Κορίνθου και να την θέσουν υπό τον 
πλήρη έλεγχο της Αθήνας. Αποτελούσαν επίσης αυστηρή 
προειδοποίηση στους πιθανούς στασιαστές.

Οι υποψίες των Αθηναίων σύντομα επαληθεύτηκαν. Με 
την υποστήριξη των Κορινθίων οι Ποτιδαιάτες εξεγέρθηκαν 
έχοντας λάβει προηγουμένως υπόσχεση από την Σπάρτη ότι 
συγχρόνως θα εισβάλει στην Αττική. Όταν όμως  την άνοιξη 
του 432 οι Ποτιδαιάτες εξεγέρθηκαν η Σπάρτη δεν τήρησε 
το λόγο της αυτό.  

Εν τω μεταξύ οι Αθηναίοι, σύναψαν ειρήνη με τους Μα-
κεδόνες και περικύκλωσαν την Ποτίδαια το καλοκαίρι του 
432, αρχίζοντας μια πολιορκία που κράτησε πάνω από δυο 
χρόνια και έληξε με την καταστολή της εξεγέρσεως. 

Θα ήθελα εδώ να αναφέρω, ότι στην μάχη της Ποτίδαιας, 
έλαβε μέρος και ο Σωκράτης με τον νεαρό Αλκιβιάδη. Στον 
διάλογο του Πλάτωνος ΄΄Χαρμίδης΄΄ , ο Σωκράτης αρχίζει 
την αφήγηση αναφέροντας ΄΄Ηκομεν τη προτεραία εσπέρας 
εκ Ποτιδαίας από του στρατοπέδου΄΄.

Το Μεγαρικόν Ψήφισμα
Το τρίτο γεγονός, το οποίο επιδείνωσε περαιτέρω τις σχέ-

σεις μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης και των συμμάχων τους, 
ήταν η θέσπιση, εκ μέρους της Αθήνας, τον χειμώνα του 433-
432, ενός ψηφίσματος, το οποίο απέκλειε τους Μεγαρείς από 
τα λιμάνια της Αθηναϊκής Ηγεμονίας και από την αγορά της 
Αθήνας. Αυτό είναι το λεγόμενον Μεγαρικόν Ψήφισμα.

Πρόκειται για μέτρο ασκήσεως οικονομικής πιέσεως, 
εισάγεται για πρώτη φορά στις διακρατικές σχέσεις και συ-

νιστά καινοτομία του Περικλή, όπως η διαιτησία στη Τρια-
κονταετή Ειρήνη και η επιμαχία με την Κέρκυρα. Ο ίδιος ο 
Περικλής υποστήριξε πεισματικά το ψήφισμα μέχρι τέλους.

Ο σκοπός του Μεγαρικού Ψηφίσματος ήταν να τιμωρήσει 
τους Μεγαρείς για την συμπαράταξη τους με τους Κορινθίους 
και να στείλει ένα αντίστοιχο μήνυμα στους συμμάχους τους.

Κήρυξη του Πολέμου
Μετά τα γεγονότα της Ποτίδαιας και υπό την πίεση των 

Κορινθίων και των Μεγαρέων, οι οποίοι είχαν μεγάλη 
εχθρότητα εναντίων  των Αθηναίων, η Σπάρτη συγκάλεσε, 
τον Ιούλιο του 432 την σπαρτιατική συνέλευση, προσκαλώ-
ντας όποια συμμαχική πόλη, είχε παράπονα από την Αθήνα 
να προσέλθει στην Σπάρτη και να τα εκθέσει.

Στο σημείο αυτό ο Θουκυδίδης παραθέτει 4 δημηγορίες, 
ανά μία των Κορινθίων, των Αθηναίων, του Βασιλιέως Αρ-
χιδάμου και του εφόρου Σθενελαϊδα. Οι δημηγορίες είναι 
λόγοι, ομιλίες πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών και πρέ-
σβεων. Εκφωνήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του Πο-
λέμου. Είναι καινοτομία του Θουκυδίδη και σκοπόν έχουν 
να αναλύσουν τη πολιτική και τα γεγονότα του πολέμου. 
Εκφράζουν επίσης τα αποφασιστικά στοιχεία στις διάφορες 
περιστάσεις του πολέμου.

Οι Κορίνθιοι κατηγόρησαν δριμύτατα του Αθηναίους, για 
επιθετική πολιτική εις βάρος των μελών της Πελ. Συμμαχίας 
και ζήτησαν την άμεση κήρυξη του πολέμου. Έκλεισαν την 
ομιλία τους λέγοντας ότι οι Αθηναίοι για τίποτε άλλο δεν ήρ-
θαν στον κόσμο παρά μόνον ούτε οι ίδιοι να ησυχάζουν, ούτε 
να αφήνουν τους άλλους ανθρώπους στην ησυχία τους.

Ο σκοπός των Κορινθίων ήταν πρωτίστως, να ανακτή-
σουν ελευθερία δράσεως, ώστε να συντρίψουν οριστικώς 
την Κέρκυρα. Επιπροσθέτως αποζητούσαν όχι μόνο να πά-
ρουν εκδίκηση από τους Αθηναίους αλλά και να διαλύσουν 
την Αθηναϊκή Ηγεμονία οριστικώς και αμετακλήτως. Με την 
τελευταία αυτή θέση συμφωνούσε απολύτως και η φιλοπό-
λεμη παράταξη της Σπάρτης.

Οι Αθηναίοι Πρέσβεις απάντησαν ότι η πόλη τους πρω-
τοστάτησε στην αντιμετώπιση και κατανίκηση των Περσών 
και δικαίως κατέχει ηγετική θέση στον Ελληνικό χώρο. Δή-
λωσαν επίσης, ότι η άσκηση της αρχηγίας αυτής, τους οδή-
γησε από την ανάγκη των πραγμάτων, στην ανάπτυξη της 
Ηγεμονίας, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, στην αρχή 

από φόβο, έπειτα για την τιμή και αργότερα για λόγους συμ-
φέροντος.

Τέλος, οι Αθηναίοι πρότειναν επίλυση των διαφορών με 
διαιτησία, όπως προβλέπει η Τριακονταετής Συνθήκη Ει-
ρήνης. Άλλως, είπαν θα πολεμήσουν και οι ίδιοι εναντίον 
εκείνων που έχουν κηρύξει τον πόλεμο. 

Η επόμενη δημηγορία είναι του Βασιλέως Αρχιδάμου, ο 
οποίος δεν επιθυμούσε τον πόλεμο. Επισήμανε ότι η Αθή-
να ήταν μεγάλη δύναμη, διαφορετική από την Σπάρτη, με 
σημαντικούς πόρους, εκτεταμένη ηγεμονία και κυριαρχία 
στη θάλασσα.Τέλος, πρότεινε την αποστολή επίσημου δια-
βήματος στην Αθήνα και προετοιμασία για την μορφή του 
πολέμου που θα είχαν να αντιμετωπίσουν αν αποτύγχαναν 
οι συνομιλίες.

Τελευταίος μίλησε ο έφορος Σθενελαϊδας. Αυτός ζήτη-
σε οι Λακεδαιμόνιοι να ψηφίσουν κατά τρόπο αντάξιο της 
Σπάρτης. Ψηφίστε Πόλεμο είπε. Μην αφήσετε τους Αθη-
ναίους γίνουν ισχυρότεροι και μην προδώσετε τους συμ-
μάχους μας.

Όταν ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων, η μεγά-
λη πλειοψηφία είχε αποφανθεί ότι οι Αθηναίοι παραβίασαν 
την ειρήνη. Στην ουσία είχαν ψηφίσει υπέρ του πολέμου. 

Ο πόλεμος τελικώς άρχισε το 431 , όταν η σύμμαχος της 
Σπάρτης  Θήβα, εισέβαλε στις Πλαταιές σύμμαχο της Αθή-
νας. Τελείωσε το 404 με ήττα της Αθήνας. Κράτησε 27 ολό-
κληρα χρόνια με μικρή διακοπή, παρότι η φιλοπόλεμη μερίς 
της Σπάρτης, οι οποία εν πολλοίς τον επέβαλε εκτιμούσε ότι 
θα είχε μικρή διάρκεια. 

Αλλά ο πόλεμος είναι όπως λέει ο Κλαούζεβιτς το κατ’ 
εξοχήν πεδίον της αβεβαιότητος και των απρόβλεπτων κα-
ταστάσεων.

Επρόκειτο βεβαίως για εμφύλιο πόλεμο ο οποίος έφθειρε 
τις υλικές και ηθικές δυνάμεις του Ελληνισμού όπως γρά-
φει ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος.

Eδώ όμως πρέπει να σταματήσω. Για όσα άλλα αφο-
ρούν τον Πελοποννησιακό πόλεμο παραπέμπω στον ίδιο 
τον Θουκυδίδη. Η ιστορία του άλλωστε είναι «κτήμα ες αει» 
αιώνια παρακαταθήκη ξυμπάσης της ανθρωπότητος, όπως 
γράφει ο ίδιος στο διάσημο χωρίο Α22.

 Σας Ευχαριστώ.   
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Δημήτριος Σκουργιάς 
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ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΟΥ ΕΜ. ΡΟ∆ΑΝΘΗ

 ΙΑΤΡΕ ΙΟ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΟΥ ΕΜ. ΡΟ∆ΑΝΘΗ
MD, MSc
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ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΟΥ ΕΜ. ΡΟ∆ΑΝΘΗ
MD, MSc

ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΟΥ ΕΜ. ΡΟ∆ΑΝΘΗ
MD, MSc

 Η Αμυντική Βιομηχανική Πολιτική καθορίζει συγκεκρι-
μένα μέτρα και δράσεις που θα πάρει η κυβέρνηση για την 
υλοποίηση της Βιομηχανικής Πολιτικής, με τον εξορθολογι-
σμό των πολυάριθμων προγραμμάτων της βιομηχανίας και 
της καινοτομίας  του Υπ. Άμυνας με δύο γενικές πρωτοβου-
λίες:

•  Δημιουργία ενός νέου Κέντρου για την Αμυντική Βι-
ομηχανική Δυνατότητα (Centre for Defence Industry 
Capability) και

•  Προωθώντας μια νέα προσέγγιση στην καινοτομία μέσω 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ Άμυνας, της βιομηχα-
νίας και των ερευνητικών οργανισμών, ώστε να ανα-
πτύξουν από κοινού την καινοτομία και των εμπορικών 
ευκαιριών

Μια πολιτική αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να καθορίζει 
μια σειρά ενεργειών όπως:

•  Ύπαρξη αναλυτικού Σχέδιο Αμυντικών Δυνατοτήτων 
(Defence Capability Plan), Defence Industry Policy  και 
μηχανισμού υλοποίησης, επίβλεψης και συντονισμού του 
όλου έργου όπως αναλύθηκε πιο πάνω. Προϋπόθεση για 
τα ανωτέρω είναι ότι θα υπάρχει κατάλληλος στρατηγι-
κός προγραμματισμός των εξοπλιστικών αναγκών των 
ΕΔ και χάραξη χρονοδιαγραμμάτων

 
 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αμυντική βι-

ομηχανία εν γένει είναι οι μελλοντικές τάσεις στους αμυντι-
κούς κρατικούς προϋπολογισμούς, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο 
και σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Αν και η Αμυντική Βιομηχανία είναι πιο καθετοποιημένη 
σε σχέση μα άλλες αγορές, υπάρχουν χιλιάδες διαφοροποι-
ημένες ΜΜΕ που εξυπηρετούν τις μεγάλες Βιομηχανίες του 
Χώρου. Τέλος, οι σχετικά χαμηλές επενδύσεις σε R&D στην 
Ε.Ε συγκρινόμενες με αυτές των ΗΠΑ ή άλλων τεχνολογικά 
προηγμένων Χωρών όπως η Ιαπωνία, εκλαμβάνεται ως τρο-
χοπέδη στο μέλλον της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 
Αμυντικής Βιομηχανίας.

Το μήνυμα είναι καθαρό επένδυση στην καινοτομία & Συ-
νέργιες-Συνεργασίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι στρατιωτικές δαπάνες σε παγκό-
σμιο επίπεδο ήταν κάτω από τεράστια πίεση, οι κυβερνήσεις 
σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ξεκινήσει πολλά προγράμματα 
νέων οπλικών συστημάτων και λιγότερα βρίσκονται στον 
ορίζοντα. Αυτό δίνει την ευκαιρία στις Α.Β να αναπτύσσουν 

συνεργασίες με εταιρείες, σε νέους στρατιωτικούς τομείς που 
σχετίζονται με την τεχνολογία των πληροφοριών, όπως η κυ-
βερνοάμυνα. 

Συνέργιες& συνεργασίες με ΑΕΙ/ΤΕΙ & ερευνητικά κέντρα 
– φορείς για απόκτηση στελεχών & ανάληψη προγραμμάτων 
Ε&Τ προσαρμοσμένων σε εφαρμοσμένα προγράμματα και 
όχι σε έρευνα για την έρευνα. 

Σκοπός είναι η σταδιακή απόκτηση αυτονομίας σε Ε&Τ 
και παραγωγή ιδίων προϊόντων.

Προτάσεις
‘Άμεση ανάγκη εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου Αμυντικών 

Δυνατοτήτων και Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής, που θα 
καθορίζει τους στόχους, τις δράσεις για το μέλλον της  Α.Β 
και τις τεχνολογίες στις οποίες θα πρέπει να επενδύσουμε την 
επόμενη 10ετία

Άμεση σύσταση του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας Τε-
χνολογίας & Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ

Απορρόφηση τεχνολογίας μέσω της διάθεσης κονδυλίων 
για Ε&Α, Ε&Τ

Μεταφορά τεχνογνωσίας από τους ξένους προμηθευτές 
κύριων οπλικών συστημάτων.

Υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας με ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών  από ελληνικές εταιρείες

Αλλαγή της νοοτροπίας του integration και επιδίωξη για 
την συμμετοχή της Α.Β σε όλα τα προγράμματα σε ποσοστό 
τουλάχιστον 30% σε κυβερνητικά προγράμματα. 

Στρατηγικές Συνεργασίες με Εξωστρεφή προσανατολισμό 
στην παγκόσμια αγορά.

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες διττής χρήσης και καινο-
τομία σε προγράμματα και προϊόντα υψηλής προστιθεμένης 
αξίας

Εισαγωγή στην ατζέντα των εταιριών της Α.Β και διαστημι-
κών προϊόντων και εφαρμογών.

Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση εργαζομένων σε 
Α.Β, ώστε να είναι ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με τις 
σύγχρονες τάσεις και τις νέες τεχνολογίες.

Επισύνδεση της Α.Β με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα και 
φορείς για ανάπτυξη εφαρμοσμένων προγραμμάτων έρευ-
νας και εξεύρεση μελλοντικού επιστημονικού προσωπικού 
σύμφωνα με προτεραιότητες και στόχους που θα έχουν κα-
θοριστεί κεντρικά από το ΣΑΕΤΒ. 

Χαράλαμπος Παπασπύρος
Αντιπρόεδρος   Ε.Α.Β

 

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔIKOΣ
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Καλημέρα σας,
Αξιότιμε κύριε πρόεδρε
Αξιότιμοι κύριοι προσκεκλημένοι 
Αγαπητοί Συνάδελφοι

Κατ’ αρχήν , θα ήθελα να απευθύνω εγκάρδιο χαιρε-
τισμό σε όλους όσοι συμμετέχουν στο Συνέδριο αυτό της 
ΕΑΑΑ με θέμα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και να ευ-
χηθώ επιτυχία στις εργασίες του. 

Θα μιλήσουμε για τον πελοποννησιακό πόλεμο. Ειδικό-
τερα για τα αίτια και τις αφορμές του πολέμου αυτού. Δη-
λώνω εξαρχής ότι θα είμαι συνοπτικός κατά τον λόγον του 
Αισχύλου ΄΄εν βραχεί λέξον τα καίρια΄΄.

Ευρισκόμενοι στην ιστορική πόλη των Αθηνών, την γε-
νέτειρα του Περικλή, του Θουκυδίδη, του Σωκράτη, του 
Πλάτωνος και πλείστων όσων άλλων ΄΄γονέων της αν-
θρωπότης ΄΄  όπως λέει ο Ι. Μακρυγιάννης, αισθάνεται 
κανείς ότι ακούει τα βήματα της ιστορίας.

Από εδώ πιο κάτω πρέπει να περνούσε ο Περικλής κα-
τεβαίνοντας από τον Χολαργό στην Πνύκα ή στο Δημόσιον 
Σήμα, για να εκφωνήσει τον Επιτάφιον Λόγον, την διαση-
μότερη δημηγορία στην ιστορία της ανθρωπότητος. 

Την εποχή εκείνη διεμορφώθη η ιστορία, το «κάλλιστον 
εύρημα των Ελλήνων»  κατά τον Νικίτα Χωνιάτη με την 
έννοια της καταγραφής των γεγονότων του παρελθόντος , 
της αναλύσεως αλλά και της αιτιολογίας αυτών.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τα προ του πολέμου αυτού γε-
γονότα, για την πορεία της Αθήνας και της Σπάρτης και των 
εκατέρωθεν συμμάχων προς την σύγκρουση για τα λεγό-
μενα αίτια και τις αφορμές που προκάλεσαν στον πόλεμο.

Ο Θουκυδίδης διαχωρίζει τις αφορμές από τα αίτια του 
πολέμου. Αφορμές θεωρεί την Επίδαμνο και τα γεγονότα 
που πυροδότησε , την εξέγερση της Ποτίδαιας και το Με-
γαρικόν ψήφισμα. Για την αιτία του πολέμου γράφει, ότι 
η πραγματική αν και ανομολόγητη αιτία --- η αληθεστάτη 
πρόφασις , αφανεστάτη δε λόγω --- ήταν η ανάπτυξη της 
αθηναϊκής ισχύος, που προκάλεσε φόβο στους Λακεδαι-
μονίους και τους ανάγκασε να αποφασίσουν τον πόλεμο.

Πριν έρθουμε στην περίοδο 436-431, στην οποία συμ-
βαίνουν τα προαναφερθέντα γεγονότα, είναι χρήσιμη μια 
συνοπτική αναδρομή στο παρελθόν, για να λάβουμε μια 
εικόνα του ιστορικού πλαισίου της εποχής εκείνης.

Γράφει ο Θουκυδίδης ΄΄των δε πρότερων έργων μέγι-
στον επράχθη το Μηδικόν και τούτο όμως διοίν ναυμαχίαιν 
και πεζομαχίαιν ταχείαν την κρίσιν έσχεν΄΄. Από τα προη-
γούμενα πολεμικά γεγονότα λέει, το πιο σημαντικό ήταν οι 
περσικοί  πόλεμοι, που όμως κρίθηκαν γρήγορα με δύο 
ναυμαχίες και δύο πεζομαχίες.

Αναφέρω συνοπτικά, το 490 η μάχη του Μαραθώνος. 
Αρχηγός ο Μιλτιάδης. ΄΄Στρατός πας όλωλεν βαρβάρων΄΄ 
λέει ο Αισχύλος ο οποίος έλαβε μέρος στην μάχη. Ο Αι-
σχύλος λέι και κάτι άλλο ΄΄Παν πλήθος και πας πλούτος 
αρετή υποίκη΄΄

Το 480 η ηρωική μάχη των Θερμοπυλών με τον Λεωνίδα, 
τους 300 Σπαρτιάτες και τους 700 Θεσπιείς. Μνημείωδης η 
απάντηση του Λεωνίδα όπως την καταγράφει ο Πλούταρ-
χος ΄΄Του Ξέρξου γράψαντος πέμψον τα όπλα αντέγραψε 
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ΄΄. Προκαλεί πάντοτε ρίγη συγκινήσεως το 
επίγραμμα του Σιμωνίδη «Ω Ξείν αγγέλειν Λακεδαιμονείς 
ότι τηδε κείμεθα τοις Κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Το 480 επίσης η ναυμαχία της Σαλαμίνος. Αρχηγός ο εκ-
πληκτικός Θεμιστοκλής. Ευφυής, διορατικός, υπέρμαχος 
της ναυτικής ισχύος των Αθηνών έχει την ιδέα να δοθεί η 
κύρια και αποφασιστική μάχη στη θάλασσα, όπερ και έγινε 

με πλήρη επικράτηση των Ελλήνων. ΄΄ Και ξυνέβη ως εί-
κασεν Θεμιστοκλής΄΄ , θα έλεγε ο Αρριανός αν έγραφε και 
για τον Θεμιστοκλή εκτός από τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Τέλος η μάχη των Πλαταιών το 479 με αρχηγό τον Παυ-
σανία και η ναυμαχία της Μυκάλης με αρχηγό τον Ξάνθιπ-
πο. Αυτού του Ξανθίππου παις είναι ο Περικλής ο Αθηναί-
ος πολιτικός ηγέτης και στρατηγός, ο πρωταγωνιστής της 
ιστορικής αυτής περιόδου.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ελληνική νίκη εναντίον 
των περσών, ΄΄η νίκη του πολιτισμού εναντίον της βαρβα-
ρότητος΄΄ όπως γράφει ο Ηρόδοτος, έχει κοσμοϊστορική 
σημασία, διότι αν τότε είχε πέσει η Ελλάς, η πορεία της 
Ευρώπης και του δυτικού πολιτισμού θα ήταν εντελώς δι-
αφορετική.

Ήδη πριν τους περσικούς πολέμους η Σπάρτη είχε συ-
γκροτήσει την πελοποννησιακή συμμαχία με μέλη μια σει-
ρά πόλεων της Πελοποννήσου και επίσης την Κόρινθο, τα 
Μέγαρα, την Θήβα και την Αίγινα, πριν από την κατάκτησης 
της από την Αθήνα το 457. Η Σπάρτη διεύθυνε την πελο-
ποννησιακή συμμαχία ως ηγεμονική δύναμη. Συγκαλούσε 
και προήδρευε στις συνελεύσεις και διοικούσε τον στρατό 
της σε οποιαδήποτε κοινή επιχείρηση.

Όταν η Σπάρτη απεσύρθη από τη συνεχιζόμενη σύ-
γκρουση με τη Περσία, την ηγεσία του αγώνως ανέλαβε 
η Αθήνα. Συγκρότησε το 477 την Αθηναϊκή Συμμαχία με 
μέλη τις ελληνικές πόλεις των νήσων του Αιγαίου, της δυ-
τικής ακτής της Μικράς Ασίας και της περιοχής του Ελλη-
σπόντου.

Βαθμηδόν η συμμαχία περιήλθε υπό την πλήρη κυριαρ-
χία της Αθήνας η οποία αύξησε περαιτέρω την ισχύ και τον 
πλούτο της, έγινε ναυτική αυτοκρατορία και οι σύμμαχοι 
της υποτελείς, υπόχρεοι φόρου, χωρίς δικαίωμα αποχω-
ρήσεως από τη συμμαχία.

Στον ελληνικό χώρο πλέον, έχουν δημιουργηθεί δύο 
στρατιωτικές συμμαχίες η σπαρτιατική και η αθηναϊκή, οι 
οποίες προβάλουν ισχύ στον ίδιο χώρο και διεκδικούν την 
ηγεσία της Ελλάδος. Μεταξύ τους δημιουργούνται αντα-
γωνισμοί, τριβές και εν τέλει αυξανόμενη εχθρότητα. Επί 
πλέον η Σπάρτη και οι σύμμαχοι της αισθάνονται φθόνο 
αλλά και φόβο, για την αυξανόμενη ισχύ, τον πλούτο και το 
επεκτατικό φρόνιμα της Αθήνας.

Ο Θουκυδίδης καταγράφει την πρώτη φανερή διάστα-
ση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, όταν η Αθήνα έστειλε 
στη Σπάρτη στρατιωτική δύναμη, για να την βοηθήσει να 
καταστείλει την επανάσταση των Μεσσήνιων ειλώτων. Οι 
Σπαρτιάτες  όμως φοβούμενοι μήπως οι Αθηναίοι συμμα-
χήσουν με τους είλωτες εναντίον τους, τους απέπεμψαν.

Δημιουργείται επίσης  καχυποψία και αντίθεση της 
Σπάρτης όταν η Αθήνα καθ υπόδειξιν του Θεμιστοκλή, 
ανοικοδόμησε τα τείχη της, αμέσως μετά την Περσική ει-
σβολή και ολοκλήρωσε την κατασκευή και οχύρωση του 
Πειραιά με τα τρία φυσικά του λιμάνια.

Μετά από μια δεκαετία σποραδικών συγκρούσεων, κατά 
τις οποίες καμία πλευρά δεν κατάφερε να επικρατήσει, το 
445 υπεγράφη  η τριακονταετής ειρήνη η οποία διατηρού-
σε το status quo. Η Σπάρτη παρέμεινε κυρίαρχη δύναμη 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η Αθήνα διατήρησε τον 
έλεγχο της θάλασσας και της αυτοκρατορίας της.

Αυτά μέχρι το 436.

Επίδαμνος
Τότε στην Επίδαμνο, το σημερινό Δυρράχιον, όταν κατά 

τη διάρκεια μιας εμφύλιας διαμάχης, οι ολιγαρχικοί εκδι-
ώχθηκαν από την πόλη, συμμάχησαν με τους γειτονικού 

Ιλλυριούς και επιτέθηκαν στη γενέτειρα τους. Οι δημοκρα-
τικοί πολιορκημένοι στην Επίδαμνο, ζήτησαν βοήθεια από 
την Κέρκυρα, την πόλη που είχε αποικίσει την δική τους 
και που με τη σειρά της υπήρξε κάποτε αποικία της Κορίν-
θου. Οι Κερκυραίοι ωστόσο αρνήθηκαν.

Οι δημοκρατικοί της Επιδάμνου στράφηκαν ακολούθως 
προς την Κόρινθο, η οποία ανταποκρίθηκε, ασμένως πα-
ρότι γνώριζε ότι η παρέμβασή της θα συνιστούσε μείζονα 
πρόκληση για την Κέρκυρα, με την οποία είχε κακές σχέ-
σεις για διάφορους λόγους.

Η ανάμειξη των Κορινθίων και η αποστολή φρουράς 
δύο χιλιάδων ανδρών και εποίκων στη Επίδαμνο περιέ-
πλεξε την κατάσταση. Ακολούθησε αξίωση των Κερκυραί-
ων να εκδιωχθούν από την Επίδαμνο οι Κορίνθιοι και οι 
έποικοι. Όταν οι Όροι αυτοί απερρίφθησαν, οι Κερκυραίοι 
πολιόρκησαν την Επίδαμνο, οπότε οι Κορίνθιοι προκήρυ-
ξαν την ίδρυση νέας αποικίας εκεί.

Άλλες πόλεις μεταξύ των οποίων τα Μέγαρα και η Θήβα, 
μέλη της Πελοποννησιακής συμμαχίας συνέδραμαν την 
Κόρινθο δια χρημάτων και μεταγωγικών πλοίων. Η Σπάρ-
τη απείχε.

Τελικώς οι Κερκυραίοι ζήτησαν ειρηνική επίλυση της 
διαφοράς, αποχώρηση των Κορινθίων και διαιτησία. Άλ-
λως η Κέρκυρα ήταν υποχρεωμένη, να αναζητήσει στη-
ρίγματα αλλού. Η απειλή ήταν ευδιάκριτη. Στην ανάγκη η 
Κέρκυρα θα στρεφόταν προς την Αθήνα για βοήθεια.

Η κατάσταση αρχίζει πλέον να καθίσταται περίπλοκη και 
να λαμβάνει επικίνδυνη δυναμική. Ένα έλασσον περιστα-
τικό σε μια απομεμακρυσμένη γωνιά του ελληνικού κό-
σμου, είχε προκαλέσει μια κρίση που έθετε πλέον σε κίν-
δυνο τη σταθερότητα ολόκληρου του Ελληνισμού. 

Οι συνειρμοί που παραπέμπουν στο Σεράγεβο όπου δο-
λοφονήθηκε το 1914 ο αρχιδούκας της Αυστρίας Φερδι-
νάρδος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο πρώτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος, είναι αναπόφευκτοι.

Η ανάμειξη της Κορίνθου άρχισε να εμπλέκει μέλη της 
πελοποννησιακής συμμαχίας, παρακινώντας τη Κέρκυρα 
να στραφεί για βοήθεια προς την Αθήνα, με ορατό τον κίν-
δυνο μείζονος συρράξεως.

Οι Κορίνθιοι εν τέλει προχώρησαν στη κήρυξη πολέμου 
εναντίων της Κέρκυρας και στην αποστολή στην Επίδαμνο 
ενός στόλου 75 πλοίων και 2000 οπλιτών. Η δύναμη αυτή 
αιφνιδιάστηκε καθοδόν και συνετρίβη στην ναυμαχία της 
Λευκίμης από 80 Κερκυραϊκά πλοία.

Νέα επιθετική ενέργεια των Κορινθίων εναντίον των 
Κερκυραίων στα Σύβοτα το 433 με 150 πλοία, απέβη 
άκαρπη, όταν οι Κορίνθιοι, παρά την αρχική τους επικρά-
τησή και λίγο πρίν επιχειρήσουν απόβαση στην Κέρκυρα, 
υπεχώρησαν όταν στη περιοχή εμφανίστηκαν 20 Αθηναϊ-
κά πλοία τα οποία απέστειλε η Αθήνα προς ενίσχυση των 
δέκα αρχικώς σταλθέντων, μετά την επίτευξη αμυντικής 
συμφωνίας μεταξύ Αθήνας και Κέρκυρας.

Η συμφωνία αυτή ,κατόπιν αιτήματος των Κερκυραίων 
προς την Αθήνα επετεύχθη , κυρίως λόγω του ναυτικού 
της Κέρκυρας, αποτελούμενο από 120 τριήρεις, το οποίο 
θα ήταν πολύτιμο στην Αθήνα ενόψει του επερχόμένου 
πολέμου. Ενδεχόμενη ήττα της Κέρκυρας και ενσωμά-
τωση του στόλου της στην Πελοποννησιακή συμμαχία, θα 
ανέτρεπε αυτομάτως εις βάρος της Αθήνας την ισορροπία 
δυνάμεων.

Οι Αθηναίοι μετά τα Σύβοτα αποφεύγοντας περαιτέρω 
εμπλοκή άφησαν τα πλοία των Κορινθίων να επιστρέψουν 

συνέχεια στην σελίδα 22 
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