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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)

Έπειτα από δυο  ανεπιτυχείς προσπάθειες για να συγκε-
ντρώσουμε το επιδιωκόμενο στόχο των είκοσι φιαλών 
αίματος για να θεωρηθεί μία αιμοδοσία  επιτυχής σήμερα 
συγκεντρώθηκαν 31 φιάλες. Προσήλθαν για να δώσουν 
αίμα  16 μαθητές από τη ΣΙ, 14 από τη Σ.Μ.Υ.Α, ένας νέος 
απόστρατος συνάδελφος,  ο αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. και 
τα δύο παιδιά του μέλους του Τ.Σ παραρτήματος  Καλαμά-
τας του Σγου ε.α. Σταμάτη  Μπένου σύνολο 34.  Η κόρη του 
Μπένου και δύο μαθητές για λόγους που έκρινε ο γιατρός  
δεν έδωσαν τελικά αίμα. 
Η ΕΑΑΑ  ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Διοικητή της ΔΑΕ Υποπτέ-
ραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Κελλάρη,  τον Διοικητή της Σχολής 

Ικάρων Υποπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Βασιλείου  και το Διοικη-
τή Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α) 
Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο Τσενεκίδη διότι για μία φορά ακόμη 
μας βοήθησαν στην αιμοδοσία της ΕΑΑΑ. Επιπρόσθετα 
ευχαριστούμε  όλους όσους πρόσφεραν το αίμα τους στην 
τράπεζα μας  καθώς και το προσωπικό λήψεως αιμοδοσίας 
του Ιπποκράτειου νοσοκομείου που με επικεφαλής τη Για-
τρό Φωτεινή Χαίρα και την υπεύθυνη λήψεως αίματος  Μα-
ρία Κατζουράκη  που υπερβάλαν εαυτόν και εργάσθηκαν 
πέραν του ωραρίου εργασίας προκειμένου να πάρουν αίμα 
από όλους καθόσον προβλέπεται από την υπηρεσία τους 
λήψη μέχρι 25 φιάλες αίματος για  κάθε ομάδα αιμοδοσίας.

ΠραγματοΠοιήθήκε ΣτιΣ 20/9/2021 
η 8η αιμοδοσία της ε.α.α.α. με μεγάλη επιτυχία. 

Προκύρηξη 
εκλογών 
εααα 2021
Γενικές Οδηγίες ΣΕΛ. 9

Υποψηφιότητες 
εκλογών 
εααα 2021     ΣΕΛ. 10

ανακύρηξη 
Υποψηφίων     ΣΕΛ. 24

οικονομικά
Ισολογισμοί, Απολογισμοί
Χορήγηση αναδρομικών
Επίλυση οικονομικών
 αδικιών, ΣΕΛ. 4

 για τήΝ εΠετειο τήΣ 28ήΣ οκτΩΒριοΥ
     Η 81η  επέτειος του «ΟΧΙ» τιμάται φέτος από όλο τον Ελληνισμό. Στη συνείδηση του σύγχρονου Ελληνισμού η φετινή επέτειος 

της εισόδου της χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και της έναρξης της αντίστασης στο φασισμό και το ναζισμό θα παραμένει πάντοτε  
συνυφασμένη με τους διαρκείς αγώνες μας για Ελευθερία και Ανεξαρτησία.

ΒραΒεΥΣή τΩΝ αριΣτοΥχΩΝ μαθήτΩΝ ΣχολικοΥ ετοΥΣ 2020- 2021 
Γνωρίζετε στα Μέλη της ΕΑΑΑ ότι, στις 12 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα  Κυριακή και ώρα 11.00 
π.μ., θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσης (Χαλκοκον-
δύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2020- 2021, 
τέκνων οικογενειών αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

συνέχεια στη σελίδα 5 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΕΑΑΑ         2021

 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΕΛ. 8

σελίδα 9 

Αρ. 575 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021



2ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 575

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας στην «Ηχώ των Αιθέρων» να τηρούν 

τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα κείμενα που 
αποστέλλονται για δημοσίευση, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να είναι δακτυλογραφημένα, σε ηλεκτρονική μορφή (τύπος αρχείου .docx). Χειρόγραφα 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε ευπρεπή γλώσσα 
και να μην υπερβαίνουν τις 1300 λέξεις, οι δε επικήδειοι τις 250 λέξεις.

γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις και συκοφαντίες και να 
μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.

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

ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή δημόσιες 
ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημι-
ουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

στ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και 
την ένδειξη «προς δημοσίευση». 

Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από Συντακτική Επιτροπή,  η οποία εισηγείται σχετικά 
στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε 
περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή 
προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τη δημο-
σίευση αποφασίζει το Δ.Σ..Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις απόψεις του συντάκτη και όχι 
κατ΄ ανάγκην του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α..

Η ΕΑΑΑ 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.

Η Συντακτική Επιτροπή ΕΑΑΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡθΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ email: press@eaaa.gr 

ετήΣιο μΝήμοΣΥΝο 
τΩΝ ΠεΣοΝτΩΝ αεροΠορΩΝ μαΣ ετοΥΣ 2021

Την 7η Νοεμβρίου 2021 Κυριακή και ώρα 10.00΄ θα πραγματοποιηθεί 
Μνημόσυνο Πεσόντων Αεροπόρων στο αεροδρόμιο Τατοϊου, με μέριμνα 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αλλά σύμφωνα με την επιδημιολογική κα-
τάσταση  θα αποφασιστεί λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία του Μνημο-
σύνου, εάν θα επιτραπεί η παρουσία μόνο των οικογενειών των Πεσόντων, 
ή σε περίπτωση έξαρσης της επιδημίας, εάν θα γίνει με πολύ λίγα άτομα. 
Επειδή λοιπόν δεν είναι από τώρα γνωστές οι συνθήκες της επιδημιολογι-
κής κατάστασης, δεν μπορεί να γίνει σωστός προγραμματισμός ούτε για το 
πόσα λεωφορεία θα διατεθούν και από πού θα ξεκινήσουν. 

Γι’ αυτό, προτείνουμε στους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν, πέντε 
ημέρες πριν το Μνημόσυνο, να τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα: Κας Γκόλια 
Αναστασίας: 210-97-55-633, ή της Κας Σκαμαγκούλη Ποθητής- Αντωνίας: 
210-96-17-575, ή της Κας Παπασταύρου Μιράντας: 211- 015-3997 (σε κα-
τάλληλες ώρες), για να σας πούμε τι προγραμμάτισε τελικώς  το ΓΕΑ και εάν 
θα διατεθούν λεωφορεία και από πού θα ξεκινήσουν. 

Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.

Νίκος Χαρδαλίας: ΥΦ.ΕΘ.α.
ΠτΕραρΧος(ί)Ε.α. ΕΥαγγΕλος τοΥρΝας, 
επίτιμος Α/ΓΕΑ: Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

Κύριε Υφυπουργέ: 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΑ 
σας συγχαίρουν για τα καινούργια σας καθήκοντα 
και σας εύχονται καλή επιτυχία! 

Κύριε Υφυπουργέ: 
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΑ 
σας συγχαίρουν για τα καινούργια σας καθήκοντα 
και σας εύχονται καλή επιτυχία! 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟ» υν.Π.Ε. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΓΚΛΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ (ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ) 

 
χετ. α. Ν.1667/1986 
          β.   Καταςτατικό υνεταιριςμοφ ΟΜΟΑ Ο ΙΚΑΡΟ υν. ΠΕ.  
          γ.   Αποφάςεισ  Δ Νο 609/29/1/21  
          δ.   Απόφαςθ Δ Νο 612/30-4-21 
          ε.   ΚΕΛ αγροτεμαχίου οικιςμοφ Αετοφ Καρφςτου/Άρκρο 7.2 
          ςτ. Απόφαςθ Δ Νο 613/31-5-21 
          η.   Απόφαςθ Δ Νο 617/31-8-2020 
 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του ΟΜΟΑ Ο ΙΚΑΡΟ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςχετικά, 
ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτισ 31-08-21 και αποφάςιςε ομόφωνα τθ διεξαγωγι Ετιςιασ 
Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ 2021, ωσ ακολοφκωσ:  
 Σόποσ υνεδρίαςησ: Αίκουςα υνεδρίων Πολεμικοφ Μουςείου Ριηάρθ 2 Ακινα 
 Ώρα ζναρξησ Σακτικήσ υνζλευςησ: 10.00 
 Ημερομηνίεσ υνζλευςησ: 3 Οκτωβρίου 2021. ε περίπτωςθ μθ απαρτίασ ( 50% των  
μελϊν + ζνα μζλοσ ), κα επαναλθφκεί ςτισ 10-10-2021 τθν ίδια ϊρα και τόπο χωρίσ πρόςκλθςθ. 
ε περίπτωςθ μθ απαρτίασ ςτισ 10.10.2021 (1/5 του αρικμοφ των μελϊν) κα επαναλθφκεί ςτισ 
17-10-2021 εφόςον παρίςτανται τουλάχιςτον 7 μζλθ,  τθν ίδια ϊρα και τόπο χωρίσ πρόςκλθςθ.   

Θζματα Ημερήςιασ Διάταξησ Σακτικήσ υνζλευςησ: 
- Ζγκριςθ ιςολογιςμϊν και λογιςτικϊν αποτελεςμάτων χριςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
- Ανάγνωςθ Ζκκεςθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και Ορκωτοφ Λογιςτι 
- Ζγκριςθ προχπολογιςμϊν Εςόδων και Εξόδων Οικονομικοφ  Ζτουσ 2021 
- Ζγκριςθ πεπραγμζνων και απαλλαγι μελϊν Δ.. 
- Ζγκριςθ Εγγραφισ & Διαγραφισ Μελϊν. 
- Σροποποίθςθ του Κανονιςμϊν για εκτζλεςθ Γενικϊν υνελεφςεων Διαδικτυακά. 
- Ενθμζρωςθ των μελϊν για τα προγράμματα Καρφςτου, Μθλιϊν, Εξαμιλίων και τισ νζεσ δράςεισ.  
4. θμειϊνεται ότι δικαίωμα ψθφοφορίασ ζχουν τα μζλθ που είναι οικονομικά ενιμερα και θ 
είςοδοσ ςτθν αίκουςα εκτζλεςθσ τθσ Γ κα επιτρζπεται ςτα μζλθ που είναι πλιρωσ 
εμβολιαςμζνα και με τθν επίδειξθ του ανάλογου πιςτοποιθτικοφ.  
5. Θεωροφμε ςκόπιμο να ενθμερϊςουμε ότι μζλθ που οφείλουν ετιςιεσ ςυνδρομζσ ετϊν 2019, 
2020 & 2021 αξίασ 90€, ΣΑΠ 2020 13,50 και ζκτακτθ ειςφορά 100 € ζτουσ 2020, κα μποροφν να 
τισ καταβάλουν μετρθτοίσ ςτο Σαμία του υνεταιριςμοφ τθν θμζρα τθσ υνεδρίαςθσ ϊςτε να 
κεωρθκοφν οικονομικά ενιμερα και να δυνθκοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ ψθφοφορία τθσ 
Σακτικισ υνεδρίαςθσ. υνιςτοφμε όμωσ, προσ αποφυγι ςυνωςτιςμοφ, οι προαναφερόμενεσ 
οφειλζσ να κατατεκοφν εμπρόκεςμα ςτο λογαριαςμό του υνεταιριςμοφ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ 
GR6001100400000004048291746 και όχι με μετρθτά τθν θμζρα τθσ υνεδρίαςθσ. 
 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο 
 

Ο Αρχιμανδρίτης ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (κατά κόσμον Σπυρίδων)   
Γ. Κομζιάς, γιος του αείμνηστου συναδέλφου και φίλου 
Γ. Κομζιά, χειροτονήθηκε Επίσκοπος και ενθρονίστηκε 
Μητροπολίτης στη Μητρόπολη Ισπανίας και Πορτογαλίας. 
Η οικογένεια του Ασμχου ε.α. Δημητρίου Γιώτη και ο ίδιος, 
του απευθύνουν θερμότατα συγχαρητήρια και του εύχονται 
Καλή και Μακροημέρευτη Ιεροσύνη με υγεία και χαρά.

… Την Ευλογία σου Δεσπότη μας
Ασμχος (ε.α.) Δημήτριος Γιώτης

Χαλκοκονδύλη 5 (3ος όροφος)
106 77 - Αθήνα

E-mail: info@eaaa.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

210-3802241, 3820271, 3820501
FAX: 210-3825393

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ε.Α.Α.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( εσωτ.: 1 ή 18 )
E-mail: proedros@eaaa.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ( εσωτ.: 2 ή 16 )
E-mail: antiproedros@eaaa.gr

ΔΙΕΥθΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (εσωτ: 3 ή 20)
E-mail: CEO@eaaa.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. (εσωτ.: 13 )
E-mail: grammateas@eaaa.gr

ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( εσωτ.: 12 )
E-mail: pubrel@eaaa.gr

ΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( εσωτ.: 9 ή 12 )
E-mail: press@eaaa.gr

ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ( εσωτ.: 7 ή 14 )
E-mail: logistirio@eaaa.gr

TAMEIO ( εσωτ.: 28 )
ΓΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ ( εσωτ.: 26 )
E-mail: meletes@eaaa.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΜΗΤΡΩΟ (εσωτ.: 6 ή 15 )
E-mail: tautotites@eaaa.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
( εσωτ.: 4 ή 11 )

E-mail: info@eaaa.gr
ΠΑΡΑθΕΡΙΣΜΟΣ ( εσωτ.: 5 ή 22 ή 27 )

E-mail: paratherismos@eaaa.gr
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ( εσωτ.: 8 ή 17 )

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( εσωτ.: 23 )

ΠαραρτΗΜατα Ε.α.α.α.
ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΕΩΦ. ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 77-79, 26225 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610-224225 FAX: 2610-224179
E-mail: patra@eaaa.gr
ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)
ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 5, 27131- ΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ.:       
E-mail: pyrgos@eaaa.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 16, 71305 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810-286333 FAX: 2810-286333
E-mai : heraclion@eaaa.gr
θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ 2, 54621 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310-269033 & 2310-261321
FAX: 2310-264459
E-mail: thessaloniki@eaaa.gr
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 59, 69100 - KOMOTHNH
ΤΗΛ. & FAX: 25310-28191
E-mail: komotini@eaaa.gr
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΠΗΘΩΝ 6, 41221 - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ.: 2410-251548 & 2410-512995
(2995 εσωτ. ΑΤΑ) FAX: 2410-251913
E-mail: larissa@eaaa.gr
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΤΟΠΑΛΗ 35, 38221 - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210-28522 FAX: 24210-28522
E-mail: volos@eaaa.gr
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΑΓΩΝΗ 10, 24100 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 27210-94511 FAX: 27210-95044
E-mail: kalamata@eaaa.gr
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 2, 48100 - ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛ. & FAX: 26821-00323
E-mail: preveza@eaaa.gr
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 7, 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
Τηλ. & FAX: 22210-24623
E-mail: chalkida@eaaa.gr
ΧΑΝΙΩΝ
Π. ΚΕΛΑΪΔΗ 8, 73100 - ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ.: 28210-76172 & 28210-05955 
(γραμμή 115 ΠΜ)
FAX: 28210-76170
E-mail: chania@eaaa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
Απτχος (Ι)ε.α. Σπυρίδων Καββούρης

Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής

Υπτχος (ΕΑ)ε.α. Παύλος Χρήστου
Σμχος (ΤΥΜ)ε.α. Πιέρρος Πλατάνας
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος 
E-mail: panosaunas@gmail.com

Σγός (ΥΔΚ)ε.α. Ηλίας Ντούβλης
E-mail: press@eaaa.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σμχος (ΥΥΟ)ε.α. Αθανάσιος Πάνος

( εσωτ.: 28 )
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ελένη Κακαβά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κώστας Κικίμης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ATHENS PRINT

Η ύλη του φύλλου αυτού, έκλεισε στις 26-10-21 και
παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 1-11-21.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της “ΗτΑ” να
ενοχλούνται τα κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την Δευτέρα  12 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 
ορκομωσία  των νέων Ανθυποσμηναγών της Πολεμικής 
Αεροποριας (Σ.Ι.),  στις εγκαταστάσεις της 123 ΣΤΕ, στην 
Α/Β Δεκέλειας. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου παρευρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας 
στη Σχολή Ικάρων και απένειμε τα ξίφη στους νέους Ανθυ-
ποσμηναγούς της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην τελετή πα-
ρευρέθησαν επίσης ο ΥΕΘΑ  κ.Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, 
υπόλοιπα μέλη της πολτικής ηγεσίας καθώς και ο  ΑΓΕΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης  οπως και μέλη της 
στρατιωτικής ηγεσίας . Την Ε.Α.Α.Α. εκπροσώπησε  ο Αντι-
πρόεδρος της  Υπτχος (ΕΑ) ε.α Παύλος Χρήστου.

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, πραγ-
ματοποιήθηκε η ορκομωσία της 
2ης σειράς Σ.Μ.Υ.Α. στις εγκα-
ταστάσεις της 123 ΣΤΕ, στην Α/Β 
Δεκέλειας, παρουσία του ΥΦΕ-
ΘΑ  Αλκιβιάδη Στεφανή και του 
ΑΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Γεώργιου 
Μπλιούμη. Την Ε.Α.Α.Α. εκπρο-
σώπησαν ο Αντιπρόεδρος της  
Υπτχος (ΕΑ) ε.α Παύλος Χρήστου  
και ο  γραμματέας  Σγος  (ΤΤΗ) ε.α 
Ευστάθιος Καρβουνιάρης.

Στις 19 Μαίου 2021 εγώ ο Σεβαστός Βλαχογιάννης 
Επγος (ε.α.) ίδιος παρέδωσα στον αξιότιμο Αρχηγό της  
Πολεμικής Αεροπορίας τον κ. Μπλιούμη το έργο μου... 
«Γαλλοελληνικό Τεχνικό Λεξικό και  Ελληνογαλλικό Τε-
χνικό Λεξικό» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το 
προσωπικό που ασχολείται με τα γαλλικά αεροπλάνα.

Ο κ. Αρχηγός με καλοδέχτηκε με πολύ σεβασμό, με 
τίμησε με αναμνηστική πλακέττα και δημοσίευσε στην 
πρώτη σελίδα της εφημερίδας «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ» τις 
ευχαριστίες της Πολεμικής Αεροπορίας γι’ αυτή τη συμ-
βολή μου. Παράλληλα παρέλαβα και μία ατομική επιστο-
λή με τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του κ.Αρχηγού. 

Αισθάνομαι υπερήφανος που υπηρέτησα είκοσι έξι (26) 
χρόνια την Πολεμική μας Αεροπορία προερχόμενος από 
την ένδοξη παραγωγική σχολή  ΣΤΥΑ με την ειδικότητα του 
Μηχανοσυνθέτη. Η ΕΑΑΑ τον συγχαίρει για το έργο του.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΛΕΞΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, 

παρέστη Κυριακή 18 Ιουλίου, στο αρχιερατικό μνημόσυνο 
για τους Πεσόντες κατά το πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο, το 1974. Η επιμνημόσυνη δέηση τε-
λέστηκε με μέριμνα του Δήμου Αθηναίων, στον Καθεδρικό 
Ναό των Αθηνών.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κατέθεσε 
στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Προέδρου της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, ο βουλευτής Γεώργιος Κουμουτσά-
κος, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο επίσκο-
πος Ρωγών Φιλόθεος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο πρέσβης της Κύπρου στην 
Ελλάδα, Κυριάκος Κενεβέζος, καθώς και εκπρόσωποι των 
κοινοβουλευτικών ομάδων, των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Σωμάτων Ασφαλείας και των τοπικών αρχών

ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ (ΕΑ) 
εα ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

εΝΩΣή αΠοΣτρατΩΝ αΞιΩματικΩΝ 
αεροΠοριαΣ

1945-2021
76 

ΧΡΟΝΙΑ 
ΣτήΝ ΥΠήρεΣια 

τΩΝ ΣΥΝαΔελΦΩΝ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη 
Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κ.λπ.) 
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.835,00 0,00 8.835,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. 1. Καταβεβλημένο 3.005.230,32 3.005.230,32

8.835,00 0,00 8.835,00 0,00 0,00 0,00 3.005.230,32 3.005.230,32

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ III.Αποθεματικά Κεφάλαια
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6. Διαφορά Αποτίμησης ττίτλων στην τρέχουσα αξία τους 717.366,77 584.495,84
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 5.892,48 0,00 5.892,48 5.892,48 0,00 5.892,48 717.366,77 584.495,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 2.097.835,65 1.830.380,52 267.455,13 2.097.835,65 1.782.111,26 315.724,39
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 84.003,15 54.448,48 29.554,67 57.657,47 30.351,14 27.306,33 V. Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.187.731,28 1.884.829,00 302.902,28 2.161.385,60 1.812.462,40 348.923,20 Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο 54.801,14 18.943,66

54.801,14 18.943,66
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.112,92 2.112,92
Σύνολο συμμετοχών και άλλων μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 2.112,92 2.112,92 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV) 3.777.398,23 3.608.669,82

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 305.015,20 351.036,12

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 0,00 0,00 1. Προμηθευτές 4,84 0,00

 2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.298,49 8.037,84

ΙΙ. Απαιτήσεις 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00
6. Λογαριασμοί Διαχείρησης Προκαταβολών & Πιστώσεων 45.764,22 24.461,34 11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00
11. Χρεώστες διάφοροι 4.120,34 4.227,73 Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΙ) 3.303,33 8.037,84

49.884,56 28.689,07

ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1. Μετοχές 7,02 7,02 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιπά χρεόγραφα 2.472.231,76 2.426.253,96 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις 14.220,53 2.486.459,31 -72.672,60 2.353.588,38 0,00 0,00

0,00 0,00
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο 6.911,83 12.660,59
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 918.394,49 862.967,99

925.306,32 875.628,58

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  (ΔΙ+ΔΙΙ ΔΙΙΙ+ΔΙV) 3.461.650,19 3.257.906,03

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 5.201,17 7.765,51

5.201,17 7.765,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 3.780.701,56 3.616.707,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.780.701,56 3.616.707,66

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 38.931,07 7.480,45

2. Έσοδα από κοινωνικούς πόρους-τέλη-δικαιώματα 352.534,97 354.348,98
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) 
προηγουμένων χρήσεων 18.943,66 15.503,04

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 Σύνολο 57.874,73 22.983,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 352.534,97 354.348,98 Μείον: Φόρος Εισοδήματος 3.073,59 4.039,83

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα 0,00 0,00 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο 54.801,14 18.943,66
Σύνολο 352.534,97 354.348,98
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 325.356,01 358.267,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη\ζημίες) εκμεταλλεύσεως 27.178,96 -3.918,76                  Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:
ΠΛΕΟΝ              1.   Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00
             2. Έσοδα χρεογράφων 0,00 0,00              2.   Κεφάλαιο 0,00 0,00
             4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 12.596,61 16.879,49 0,00 0,00
             Μείον:
             2.Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων 0,00 0,00
             3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 339,69 12.256,92 12.256,92 327,54 16.551,95 16.551,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 39.435,88 12.633,19
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
            1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,55 0,95
            3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00
            4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,55 0,00 0,95
             Μείον:
             1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 505,36 5.153,69
             3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00
             4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 505,36 -504,81 0,00 5.153,69 -5.152,74
             Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 38.931,07 7.480,45
ΜΕΙΟΝ:
              Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 72.366,60 59.234,40
              Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 72.366,60 0,00 59.234,40 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 38.931,07 7.480,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΑΑΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ          
ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α.   ΑΣΜΧΟΣ (Ρ) ε.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 
2020

Ποσά προηγούμενης χρήσεως  
2019

Αθήνα 30/06/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΑΡ. ΑΔ. 0005203 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020

ΑΔΤ ΑΕ 031875

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 1/1/2020 - 31/12/2020

    ΣΓΟΣ (ΥΟΚ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ποσά προηγούμενης χρήσεως  2019
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 

2019
Ποσά κλειόμενης χρήσεως  

2020

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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Αθήνα,  12 Αππιλίος   2021 
 
Απ.Ππωη : 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΜΤΝΑ ΕΝΩΗ 

ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

  Σασ. Δ/νζη:  Υαιθνθνλδύιε 5 
  Σασ. Κώδικαρ: 106 77 - Αζήλα 
  Σηλέθωνα:       210 3802241 & 

                       210 3820271 
   Fax:               210 3825393 
  Email:               info@eaaa.gr 

ΠΡΟ :  Σνπο Τπνπξγνύο  
               -  Δζληθήο Άκπλαο  
               -  Οηθνλνκηθώλ 
               -  Δξγαζίαο θαη θνηλωληθώλ 
                  Τπνζέζεωλ 
 
ΚΟΙΝ. : ΓΔΔΘΑ/ΓΓΟΤ  
             ΓΔΑ/Γ6 
             ΔΑΑΑ/ΓΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ (2) 
             ΔΑΑΑ/ΛΟΓ - ΟΙΚ 
 
 

 

 
 

ΘΕΜΑ:   Επίλςζη Αδικιών ζηιρ ςνηάξιμερ Αποδοσέρ Αποζηπάηων  
               Αξιωμαηικών  
      
                 Αμηόηηκνη θύξηνη ππνπξγνί 
 
        1.   ύκθωλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ.4670/2020 ‘’ηξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ.4387/2016’’ ( λόκνο Βξνύηζε ) ηα πνζνζηά αλαπιήξωζεο 
ηωλ ζπληάμεωλ πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηό 0,56% επηπιένλ γηα θάζε έηνο 
από ην 30,01 – 33,00  έηε αζθάιηζεο , θαηά πνζνζηό 0,91 επηπιένλ γηα θάζε 
έηνο από 33,01 – 36,00 , θαηά 0,75% επηπιένλ γηα θάζε έηνο από 36,01 – 
39,00 θαη θαηά πνζνζηό 0,55% από 39,01 – 40,00. Οπόηε γηα ηνπο έρνληαο   
40 έηε αζθάιηζεο ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο  πξνζαπμάλεηαη ζπλνιηθά θαηά 
7,21%. 
        2.  Από 1/10/2019 βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 παξάγξαθνο 5 ηνπ αλωηέξνπ 
λόκνπ ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο ηωλ ζπληάμεωλ ΜΕΙΩΝΕΣΑΙ 
αδικαιολόγηηα θαηά πνζνζηό 1,50% γηα θάζε έηνο   γηα  όζνπο έρνπλ έηε 
αζθάιηζεο από 40,01-45,00 θαίηνη ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο γηα θάζε ρξόλν  
από 39,01 θαη πάλω ήηαλ 2% ζύκθωλα ην άξζξν 8 ηνπ λ.4387/2016 ( λόκνο 
Καηξνύγθαινπ) κε απνηέιεζκα ηνπ αλωηέξω πνζνζηό λα ΜΕΙΩΝΕΣΑΙ 
ζπλνιηθά θαηά 7,50 %.   
       3.   Πεξαηηέξω ζύκθωλα κε ην άξζξν 36Α ηνπ λ.4670/2020 ( λόκνο 
Βξνύηζε ) ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο ηωλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ ζηξαηηωηηθώλ 
γηα θάζε έηνο κεηά ην ηεζζαξαθνζηό πέκπην έηνο αζθάιηζεο πξνζαπμάλεηαη 
θαηά πνζνζηό 1,50% θαη αλέξρεηαη  ζην πνζνζηό 2% επηπιένλ.  
       4.  Με ηηο αλωηέξω κεηώζεηο ηνπ πνζνζηνύ βιάπηνληαη όζνη έρνπλ έηε 
αζθάιηζήο από 40,01-45,00 ηα νπνία έηε αζθάιηζεο ηωλ πξνέξρνληαη από 
ιίγα πηεηηθά εμάκελα, ιίγα πηεηηθά 18κελα, έηε παξακνλήο ηωλ, ελ ελεξγεία 

                                ΥΕΔΙΟ 

                           

 
 
 
 

Αθήνα,  12 Αππιλίος   2021 
 
Απ.Ππωη : 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΜΤΝΑ ΕΝΩΗ 

ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

  Σασ. Δ/νζη:  Υαιθνθνλδύιε 5 
  Σασ. Κώδικαρ: 106 77 - Αζήλα 
  Σηλέθωνα:       210 3802241 & 

                       210 3820271 
   Fax:               210 3825393 
  Email:               info@eaaa.gr 

ΠΡΟ :  Σνπο Τπνπξγνύο  
               -  Δζληθήο Άκπλαο  
               -  Οηθνλνκηθώλ 
               -  Δξγαζίαο θαη θνηλωληθώλ 
                  Τπνζέζεωλ 
 
ΚΟΙΝ. : ΓΔΔΘΑ/ΓΓΟΤ  
             ΓΔΑ/Γ6 
             ΔΑΑΑ/ΓΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ (2) 
             ΔΑΑΑ/ΛΟΓ - ΟΙΚ 
 
 

 

 
 

ΘΕΜΑ:   Επίλςζη Αδικιών ζηιρ ςνηάξιμερ Αποδοσέρ Αποζηπάηων  
               Αξιωμαηικών  
      
                 Αμηόηηκνη θύξηνη ππνπξγνί 
 
        1.   ύκθωλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ.4670/2020 ‘’ηξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ.4387/2016’’ ( λόκνο Βξνύηζε ) ηα πνζνζηά αλαπιήξωζεο 
ηωλ ζπληάμεωλ πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηό 0,56% επηπιένλ γηα θάζε έηνο 
από ην 30,01 – 33,00  έηε αζθάιηζεο , θαηά πνζνζηό 0,91 επηπιένλ γηα θάζε 
έηνο από 33,01 – 36,00 , θαηά 0,75% επηπιένλ γηα θάζε έηνο από 36,01 – 
39,00 θαη θαηά πνζνζηό 0,55% από 39,01 – 40,00. Οπόηε γηα ηνπο έρνληαο   
40 έηε αζθάιηζεο ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο  πξνζαπμάλεηαη ζπλνιηθά θαηά 
7,21%. 
        2.  Από 1/10/2019 βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 παξάγξαθνο 5 ηνπ αλωηέξνπ 
λόκνπ ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο ηωλ ζπληάμεωλ ΜΕΙΩΝΕΣΑΙ 
αδικαιολόγηηα θαηά πνζνζηό 1,50% γηα θάζε έηνο   γηα  όζνπο έρνπλ έηε 
αζθάιηζεο από 40,01-45,00 θαίηνη ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο γηα θάζε ρξόλν  
από 39,01 θαη πάλω ήηαλ 2% ζύκθωλα ην άξζξν 8 ηνπ λ.4387/2016 ( λόκνο 
Καηξνύγθαινπ) κε απνηέιεζκα ηνπ αλωηέξω πνζνζηό λα ΜΕΙΩΝΕΣΑΙ 
ζπλνιηθά θαηά 7,50 %.   
       3.   Πεξαηηέξω ζύκθωλα κε ην άξζξν 36Α ηνπ λ.4670/2020 ( λόκνο 
Βξνύηζε ) ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο ηωλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ ζηξαηηωηηθώλ 
γηα θάζε έηνο κεηά ην ηεζζαξαθνζηό πέκπην έηνο αζθάιηζεο πξνζαπμάλεηαη 
θαηά πνζνζηό 1,50% θαη αλέξρεηαη  ζην πνζνζηό 2% επηπιένλ.  
       4.  Με ηηο αλωηέξω κεηώζεηο ηνπ πνζνζηνύ βιάπηνληαη όζνη έρνπλ έηε 
αζθάιηζήο από 40,01-45,00 ηα νπνία έηε αζθάιηζεο ηωλ πξνέξρνληαη από 
ιίγα πηεηηθά εμάκελα, ιίγα πηεηηθά 18κελα, έηε παξακνλήο ηωλ, ελ ελεξγεία 

 

                           

 
 
 
 

Αθήνα,    12 Οκτωβρίοσ    2021 
 
Αρ.Πρωτ : 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΑΜΤΝΑ   
ΕΝΩΗ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 

  Σατ. Δ/νση:  Υαιθνθνλδύιε 5 
  Σατ. Κώδικας: 106 77 - Αζήλα 
  Σηλέυωνα:       210 3802241 & 

                       210 3820271 
     Email:            info@eaaa.gr 

ΠΡΟ : θ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΗ 
 
ΚΟΙΝ. :  ΔΑΑΑ/ΓΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ (2) 
              ΔΑΑΑ/ΛΟΓ-ΟΙΚ (2) 
             
                
              
 
 

 
 

ΘΕΜΑ:    Επίλσση Οικονομικών Αδικιών 
ΥΕΣ:     Σο σπ’ αριθμ.πρωτ.208/12-4-2021 Έγγραυο ΕΑΑΑ 
   
                     
                 Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ, 
                                                  

1 Λακβάλνληαο ππόςε ηηο θαηάθσξεο νηθνλνκηθέο αδηθίεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε καο θαη νη νπνίεο ηνπο δεκηνπξγνύλ αλ κε ηη άιιν 
πηθξίεο, ζαο παξαθαινύκε γηα  ηελ πξνώζεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ 
αλσηέξσ ζρεηηθό πξνηάζεσλ καο ζηνπο  αξκόδηνπο θνξείο γηα επίιπζε 
ησλ. Οη αδηθίεο απηέο αλαθέξνληαη  αλαιπηηθά ζην αλσηέξσ ζρεηηθό  
θσηναληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζαο επηζπλάπηνπκε . 
               

2. Δπηπιένλ εηζεγνύκεζα λα ζπκπεξηιεθζεί ζε ζρέδην λόκνπ ε 
θαηάξγεζε ηεο θξάηεζεο από ην κέξηζκά καο, κείσζεο ηνπ Ν.4093/12 θαη 
λα καο επηζηξαθνύλ ηα αρξεσζηήησο παξαθξαηεζέληα πνζά κέρξη 
ζήκεξα,  ιακβάλνληαο ππόςε όηη: 
 

α. Γελ επηβαξύλεηαη ν θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο παξά κόλν ν 
πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Μ.Σ.Α, ην νπνίν έρεη εγθξίλεη νκόθσλα γηα ηελ 
επηζηξνθή. 
 

 β. Με ηελ παξαθξάηεζε από ην κέξηζκα θαη ην ΔΚΟΔΜΑ κεηώλνληαη 
θαηά 20% πεξίπνπ θαη επεξεάδεηαη θαη ην πιεξσηέν πνζό ηεο ζύληαμήο καο. 
 

γ.  Η παξαθξάηεζε γίλεηαη κόλν ζηνπο παιαηόηεξνπο ζπληαμηνύρνπο 
(2016 θαη πξηλ). 
 
 3 Δπηπξόζζεηα  ζαο παξαθαινύκε γηα ηνλ  θαζνξηζκό εκεξνκελίαο 
ζπλάληεζεο καο πξνθεηκέλνπ λα ζαο εθζέζνπκε ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά   
 
 Ο  Γηεπζύλσλ ύκβνπινο                                  Ο     Πξόεδξνο                                                                                                                                   
         Ισάλλεο Κξαληάο                                 ππξίδσλ Καββνύξεο               
            Αζκρνο (Ρ) ε.α.                                     Απηρνο (Ι) ε.α 
 
Ακριβές Αντίγραυο 
 
Αζκρνο (Ρ) ε.α. Ισάλλεο Κξαληάο 
ΓΝΩΝ ύκβνπινο  ΔΑΑΑ 
 

πέξαλ ηεο 35εηίαο, έηε ππεξέηεζήο ηωλ ζε κάρηκεο κνλάδεο ηεο Π.Α., ζε 
κνλάδεο εθζηξαηείαο ηεο Π.Α. θαη ζε παξακεζόξηεο κνλάδεο ηεο Π.Α.. 
        5.  Από 1/1/2019 βάζεη ηνπ λ.4387/2016 έρεη θαηαξγεζεί ην επεξγέηεκα 
ηωλ 3/35 ηνπ ‘’λ. ΚΟΝΓΤΛΗ ‘’ πνπ ίζρπε γηα ηνπο βαζκνύο Αλζππαζπηζηώλ -
Αλζππνζκελαγώλ – Τπνζκελαγώλ – κελαγώλ θαη Δπηζκελαγώλ πνπ 
πξνέξρνληαη εμ. Τπαμηωκαηηθώλ θαη θαηά ηελ απνζηξάηεπζε ηνπο δελ έρνπλ 
ζπκπιεξώζεη 35 έηε ζπληάμηκε ππεξεζία θαη εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 20 
έηε πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία. 
         6.  πλεπεία  ηωλ αλωηέξω αλαθεξνκέλωλ αδηθηώλ δεκηνπξγείηαη 
αίζζεκα θαηάθωξεο αδηθίαο  ζε πνιινύο ζπλαδέιθνπο θαη ηωλ ηξηώλ θιάδωλ 
ηωλ Δ.Γ νη νπνίνη  δεηνύλ ηελ  άκεζε ζεξαπεία ηεο αδηθίαο απηήο θαη ωο εθ 
ηνύηνπ  παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε πξνώζεζε ηωλ θαηωηέξω 
ηξνπνπνηήζεωλ : 
            α)   Σνπ άξζξνπ 24 παξάγξαθν 5 ηνπ λ.4670/2020 (λ. Βξνύηζε) 
νύηωο ώζηε ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο γηα ηελ πεξίνδν ηωλ εηώλ αζθάιηζεο 
από 40,01 – 45,00 πξνζαπμεζεί θαηά 1,50% από 1/10/2019 γηα θάζε έηνο 
ώζηε ην πνζνζηό αλαπιήξωζεο λα επαλέιζεη ζην πνζνζηό 2%γηα θάζε έηνο  
όπωο ίζρπε κέρξη 30/9/2019 θαη  
             β)   Δπαλαθνξά ηνπ επεξγεηήκαηνο ηωλ 3/35 ηνπ λόκνπ  
"ΚΟΝΓΤΛΗ".       
 
 
                            
                 Ο                                                               Ο 
    Γηεπζύλωλ ύκβνπινο                                       Πξόεδξνο     
                                                                                                                                   
         Ιωάλλεο Κξαληάο                                 ππξίδωλ Καββνύξεο               
            Αζκρνο (Ρ)ε.α.                                     Απηρνο (Ι)ε.α. 
 
 
 
        Αθξηβέο Αληίγξαθν  

      
Αζκρνο (Ρ)  ε.α. Ιωάλλεο Κξαληάο                                                                           
Γλωλ ύκβνπινο ΔΑΑΑ 
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AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ        ΕΑΑΑ

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ:
Τα τέκνα να έχουν προαχθεί από τη Β’ στη Γ’ τάξη ή να έχουν 

αποφοιτήσει από τη Γ’ Τάξη Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελλη-
νικής Επικράτειας (και Τεχνικό Λύκειο), με Μ.O. βαθµολογίας 18,1 
και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουρ-
γείου Παιδείας.

Ο αριθµός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθο-
ρίζεται µε απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και στον υπό βράβευση µαθητή 
χορηγείται Χρηµατικό ποσό Τριακοσίων Είκοσι ευρώ (€320,00) 
το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του βραβευμένου 
μαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β) ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:
1.  Αίτηση από τον νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνα – πατέρα – μητέ-

ρα), όπως το υπόδειγμα στο τέλος της ανακοίνωσης.
2.  Θεωρηµένη βεβαίωση Δημόσιου ή Ιδιωτικού λυκείου στην 

οποία θα αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 
μαθημάτων του μαθητή/τριας (από 18,1 και άνω) και ο χαρα-
κτηρισμός <<ΑΡΙΣΤΑ>>.

3.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδο-
σης εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υπο-
βολής των δικαιολογητικών στην ΕΑΑΑ).

4.  Εφόσον ο νόμιμος/μη επίτροπος είναι εν αποστρατεία στέλε-
χος της ΠΑ και ο σύζυγος ή η σύζυγος:

α.  Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. (Το ίδιο ισχύει και σε περί-
πτωση διαζυγίου):
�� �•� Υπεύθυνη� Δήλωση� του� Ν.1599/86,� του/της� συζύγου� (ή�

πρώην) του στελέχους, όπου θα δηλώνονται ή εργασία του/
της (και το ΑΦΜ του εργοδότη

β.   Εργάζεται στο Δημόσιο ή στις Ε.Δ./Σώματα Ασφαλείας. (Το 
ίδιο ισχύει  και σε περίπτωση διαζυγίου): 

� �•� Υπεύθυνη� Δήλωση� του� Ν.1599/86,� του/της� συζύγου� (ή�
πρώην) του στελέχους, όπου θα δηλώνονται ή εργασία του/
της (και το ΑΦΜ του εργοδότη).

� �•� Βεβαίωση� της� Υπηρεσίας� ότι� δεν� θα� του/της� χορηγηθεί�
αντίστοιχο χρηματικό βραβείο για το ίδιο τέκνο και για το 
ίδιο σχολικό έτος (για τους υπηρετούντες στην ΠΑ χρειάζεται 
Ταμειακή Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικού).

γ.  Δεν εργάζεται. (Το ίδιο ισχύει  και σε περίπτωση διαζυγίου):
�•�Υπεύθυνη�Δήλωση�του�Ν.1599/86,�του/της�συζύγου�(ή�πρώην)�
του στελέχους, όπου θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται.

δ. Είναι εν αποστρατεία στέλεχος των Ε.Δ. (Το ίδιο ισχύει και σε 
περίπτωση  διαζυγίου): 
�•�Υπεύθυνη�Δήλωση�του�Ν.1599/86�στην�οποία�να�αναγράφεται�
η ιδιότητα του/της( Βαθμός αποστρατείας-Κλάδος) και ότι δεν 
θα λάβει το αντίστοιχο επίδομα για το ίδιο τέκνο και για το ίδιο 
σχολικό έτος, μέσω της οικείας Ένωσης Αποστράτων
5.  Δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό των γονέων για 

την επιμέλεια του μαθητή/τριας (κατά άρθρο 1441 του ΑΚ) σε 
περίπτωση διαζυγίου.

6.  Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασµού του τέκνου και σε 
περίπτωση μη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οι-
κογενειακού Τραπεζικού Λογαριασμού με το όνομα ενός εκ 
των γονέων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη 
Δήλωση του Ν.1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογρα-
φής) στην οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του 
ποσού στον Οικογενειακό Τραπεζικό Λογαριασμό.

Σας γνωρίζουμε ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχουν καθορι-
στεί με τις υπ’ αρίθμου:
Φ.849/3976/Σ756/6 Απρ 21/ΓΕΑ/Δ6/2(ΟΣΟ), Φ.849/1792/Σ.39522/
ΦΕΒ21/ΟΛΚΑ, Φ.849/6683/Σ.1377/1Ιουν21/ΟΛΚΑ

Υποβολή δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα υπο-

βληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ταχυδροµικώς µε συστη-
µένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορές, ως εξής:

-  Στα κατά τόπους Παραρτήματα, όσα Μέλη εξυπηρετούνται από 
αυτά.

- Απευθείας στην κεντρική ΕΑΑΑ, όλα τα υπόλοιπα Μέλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας, θα τηρη-
θεί απαρέγκλιτα η καθορισθείσα από την ΕΑΑΑ διαδικασία (κα-
τόπιν ραντεβού, χρήση μάσκας κλπ).

Προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην κεντρική ΕΑΑΑ 

ή τα Παραρτήματά της (για ταχυδρομική αποστολή λαμβάνεται 
υπόψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου), έως την Παρασκευή 12 Νο-
εµβρίου 2021.

Αυτονόητη η υποχρέωση τήρησης  της ανωτέρω προθεσμίας, 
προκειμένου υποβληθούν  στο ΓΕΑ το σύνολο των Αιτήσεων για 
έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.

Βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2020- 2021

Α Ι Σ Η  Η 
 

 
Σνπ .......................................... (ε.α.) 

βαζκόο 

ΔΠΩΝΤΜΟ: .............................................. 
 
ΟΝΟΜΑ: …………………………….……... 

ΠΡΟ 
Ε.Α.Α.Α 

Χαλκοκονδύλη 5, 
10677 - Αθήνα 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ:............................................ 
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AΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΠαΣΥΒετα  

Σήμερα 14/9/2021 στα γραφεία του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Βετεράνων Αεροπορίας ο Βετεράνος του 13ου Σμήνους Κορέας 
Ασμχος (Ι) εα Ακριβός Τσολάκης παραχώρησε συνέντευξη σε 
Κορεάτες εκπροσώπους σχετικά με την δράση της Πολεμικής 
μας Αεροπορίας στην διάρκεια της Κορεατικής Σύρραξης τα έτη 
1950-53. Τους Κορεάτες χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ 
Υπτχος (Ι) εα Δημήτριος Λαζάρου και τους χάρισε αναμνηστικό 
δίπλωμα του 13ου Σμήνους του Συνδέσμου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2021, ο Βετεράνος του 13ου Σμήνους της Πο-
λεμικής Αεροπορίας και Επίτιμο Μέλος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ Ασμχος (Ι) 
εα Ακριβός Τσολάκης συνοδεύοντας ομάδα Κορεατών απεσταλμέ-
νων επισκέφτηκε την 113ΠΜ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ο Διοικητής 
της μονάδας Σμχος (Ι) Αρβανιτάκης παρουσίασε το θρυλικό Dakota 
92622 του Σμήνους της ΠΑ που συμμετείχε στον πόλεμο της Κο-
ρέας, το οποίο φυλάσσει με φροντίδα η Αεροπορία μας στο αερο-
δρόμιο της Μίκρας και είναι το μοναδικό Dakota του Κορεατικού 
Πολέμου που είναι σε πτητική κατάσταση σε όλο τον κόσμο.

Το αεροσκάφος θαύμασαν και φωτογράφισαν οι Κο-
ρεάτες απεσταλμένοι και στην συνέχεια μετέβησαν στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου κατέθεσαν Στεφάνι στη 
μνήμη των Ελλήνων του Εκστρατευτικού Σώματος της 
Κορέας, στρατιωτών και αεροπόρων, οι οποίοι έπεσαν 
στην μακρινή Κορέα το 1950-1953.

Ευχαριστώντας την ΠΑ για την άδεια που παρείχε στον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βετεράνων Αεροπορίας και ιδιαί-
τερα τον Διοικητή της 113ΠΜ για την θερμή υποδοχή του, 
παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από την εκδήλωση 
καθώς και βιογραφικό του Βετεράνου του 13ου Σμήνους 
Ασμχου (Ι) εα Ακριβού Τσολάκη, ο οποίος συμμετείχε 
ενεργά στον πόλεμο της Κορέας, λαμβάνοντας μέρος σε 
160 πολεμικές αποστολές και συνόδευσε εκ μέρους του 
ΠΑΣΥΒΕΤΑ τους αγαπητούς επισκέπτες από την Δημο-
κρατία της Κορέας στην περιοδεία τους στην πατρίδα μας.

Από την Γραμματεία του Συνδέσμου  

 Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, κατόπιν τηλεφωνικών επαφών 
μαζί σας, σχετικά με την χορήγηση αναδρομικών από 1/10/2019 
σύμφωνα με το Ν.46701/20( Ν.Βρούτση) και επαφών μας με αρ-
μόδιους φορείς σας πληροφορούμε ότι:

1)  Οι συντάξεις μας μηνός Οκτωβρίου δεν έχουν επανυπολογι-
στεί και θα επανυπολογιστούν τον μήνα Νοέμβριο.

2)  Αναδρομικά δεν έχουν χορηγηθεί σε όλους μας, θα χορηγη-
θούν τον μήνα Νοέμβριο σε όσους βέβαια δικαιούνται.

3)  Δεν δικαιούνται αναδρομικά όσοι έχουν συντάξιμα έτη από 
45,01 και πάνω καθόσον το ποσοστό αναπλήρωσης των συ-
ντάξεών προσαυξάνεται μεν συνολικά κατά 7,21% σε όσους 
έχουν 40,00 συντάξιμα έτη. Μειώνεται όμως συνολικά κατά 
7,50% σε όσους έχουν 45,01 και άνω συντάξιμα έτη, που το 
ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε χρόνο ήταν 2% σύμφωνα με 
το Ν.4387/2016( Ν. Κατρούγκαλου) πλην όμως έγινε 0,50% 
κατά έτος μόνο σε όσους έχουν 40,01-45,00 συντάξιμα έτη 
σύμφωνα με το Ν.4670/20( Ν. Βρούτση) που εξακολουθεί να 
ισχύει παρότι το έχουμε υποβάλλει- προβάλλει στους αρμό-
διους υπουργούς.

4)  Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού που δικαιούμα-
στε, έχει ληφθεί υπόψη και το ποσό της προσωπικής διαφο-
ράς που λαμβάνουμε, το οποίο αναφέρεται στο Μηνιαίο Ενη-
μερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης του e- ΕΦΚΑ που 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, συμψηφίζεται με την αύξηση.

   Υπόψη από 1/10/2019- 31/12/2020 μας χορηγούνται κατά μήνα 
αναδρομικά το 1/5 του μηνιαίου ποσού που δικαιούμαστε και από 
1/1/2021 τα 2/5 αυτού.

χορήγήΣή αΝαΔρομικΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

’Εμείς εις το 1821 εκαθαρίσαμεν τον τόπον..εσείς με την 
προκοπή σας και τα γράμματα να ντίσετε τα γυμνά τείχη...’’

Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

’...όσοι πολιτικοί δεν μελετούν την ιστορία και δεν εποφε-
λούνται από την πείρα των σφαλμάτων του παρελθόντος, 
είναι καταδικασμένοι να τα επαναλάβουν’’.

ΑΠΟΣΤ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
( Ο Χαρακτήρας των Ελλήνων)

 
Η επέτειος συμπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη της επα-

νάστασης του Ελληνικού Έθνους κατά της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, είναι μία καλή αφορμή και ευκαιρία για όλους μας, 
να ‘’βουτήξουμε’’το μυαλό μας και τη σκέψη μας στο μεγαλύτε-
ρο και σπουδαιότερο γεγονός της σύγχρονης ιστορίας μας. Στο 
γεγονός που σήμανε την αφετηρία της πρώτης στην ουσία, κρα-
τικής υπόστασης του Έθνους μας. Τα γεγονότα και οι δράσεις 
που έλαβαν χώρα ,από τις σκέψεις και αποφάσεις των ‘’Φιλι-
κών’’ για σύσταση της ‘’Εταιρίας’’ των , μέχρι την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου του Λονδίνου την 3 Φεβρουαρίου 1830,από τις 
Αγγλία,Γαλλία και Ρωσία που καθόρισε την συνοριακή γραμμή 
του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, σε αυτή που ορίζουν οι 
ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός, είναι τεραστίας ιστορικής αξί-
ας και σημασίας σε Στρατιωτικό , Πολιτικό, Διπλωματικό, Θρη-
σκευτικό και Διεθνές Γεωπολιτικό επίπεδο.

Η πορεία του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, μέχρι 
τη σημερινή 200στή επέτειο που βρίσκει εμάς να την γιορτάζου-
με , ήταν μία πορεία αντοχής ενός ‘’Δαβίδ’’ σε μία γεωπολιτική 
‘’αρένα’’ , όχι με έναν ‘’Γολιάθ’’, αλλά με πολλούς. Στην πορεία 
αυτή ο ‘’Δαβίδ’’ κέρδισε νίκες, κυριολεκτικά και μεταφορικά , 
όπως υπέστει και ήττες επίσης. Έγινε παράδειγμα ανδρείας και 
αυτοθυσίας σε αγώνες για ελευθερία, σε επίπεδα παγκόσμιας 
εμβέλειας. Έκανε όμως και τραγικά λάθη, χάνοντας ευκαιρίες 
που μάλλον δεν θα επανέλθουν, από τα δικά του πάθη και εγ-
γενή ελαττώματα. Το τελικό ,όμως αποτέλεσμα αυτής της πο-
ρείας αγώνων είναι θετικό, κατά τη γνώμη μου, αν και σίγουρα 
θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Προσωπικά ,αν πρέπει 
να σταθώ στα πλέον βασικά και συγκεκριμένα θετικά και αρ-
νητικά επιτεύγματα, αυτής της διαδρομής, θα τόνιζα τα εξής: Το 
επίτευγμα της σύνδεσης και της ιστορικής συνέχειας του νέου 
Ελληνικού Κράτους με την αρχαία κλασσική  ιστορία των Ελ-
ληνικών Κρατών-Πόλεων, όπως και του Βυζαντίου, στη θεμε-
λιακή βάση των διασωθέντων μνημείων του πνεύματος των 
προγόνων μας, το θεωρώ μέγιστο. Όσοι διαβάζουν ιστορία με 
‘’ανοιχτά μάτια και αυτιά’’, μπορούν να αναλογισθούν την επί-
δραση από τα ξένα έθνη  που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, για 
λίγο ή περισσότερο χρόνο και να εκτιμήσουν αυτό το επίτευμα. 
Δηλαδή την δύναμη του Ελληνικού Έθνους ,του πολιτισμού του 
και της γλώσσας του. Επίσης η επέκταση των ορίων του Ελληνι-
κού Κράτους στα σημερινά , που του δίνει πλήρεις δυνατότητες 
επιβίωσης και συνέχειας, θα ήταν το δεύτερο. Στα αρνητικά θα 
τόνιζα τις εμφύλιες συγκρούσεις κάθε μορφής, αιτίας και έκτα-
σης που σημάδεψαν εποχές, αλλά το κυριώτερο διαμόρφωσαν 
Πολιτικούς και Πολίτες, με σκέψη, για τα εθνικά θέματα,αρκετές 
φορές, σε προοπτική ‘’δένδρου’’ και όχι ΄΄δάσους’’. Η σημερινή 
μορφή αυτών σχετίζεται με τις κομματικές ακραίες αντιπαρα-
θέσεις και επιδιώξεις, για όλα τα θέματα, αλλά μας παρηγορεί 
το γεγονός ότι αυτές δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ο 
Συγγραφέας και Φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος γράφει: ΄΄Είμαστε 
συναισθηματικοί και συγχρόνως αδιάφοροι, ίσως επειδή η αγά-
πη για τις ιδέες είναι ανώδυνη , ενώ η αγάπη για τον άλλο είναι 
οδυνηρή.’’

Ετσι λοιπόν η επέτειος των 200 ετών από την έναρξη της  επα-
νάστασης κατά των Οθωμανών , μας οδηγεί σε σκέψεις και ιστο-
ρικές αναζητήσεις για διδαχή ,ελπίζω. Την έναρξη της επανάστα-
σης , νομίζω ότι χαρακτηρίζουν, μεταξύ άλλων , και δύο βασικά 
και ιδιαίτερα στοιχεία. Πρώτον ξεκίνησε κόντρα σε κάθε λογική 
επιχειρησιακής σκέψης και σχεδίασης του αγώνα κατά του συ-
γκεκριμένου αντιπάλου, όσον αφορά τις δυνάμεις που  επρόκειτο 
να αντιπαρατεθούν. Δεύτερον , η διεθνής συγκυρία ήταν ότι πιό 
αρνητικό μπορούσαν να αναμένουν οι Ηγέτες της ‘’Φιλικής Εται-
ρείας’’ και γενικά του αγώνα. Η Ιερά Συμμαχία του Μέτερνιχ είχε 
‘’βγάλει τα δόντια της’’ κατά των εξεγερμένων Ελλήνων, αλλά,-
πρέπει να λεχθεί ότι, ο Καποδίστριας και κάποιες από τις μεγάλες 
δυνάμεις της εποχής , για τους δικούς τους λόγους , κράτησαν τις 
αντιδράσεις σε επίπεδο δηλώσεων.

  Η επανάσταση του 1821 πέτυχε τον βασικό της στόχο και σκο-

πό, έστω και στην περιορισμένη έκταση των ορίων του πρώτου 
ανεξάρτητου κράτους μας. Από τους βασικούς συντελεστάς αυ-
τού του επιτεύγματος ήταν η πίστη των Στρατιωτικών Ηγετών και 
κυρίως του Κολοκοτρώνη, στις δυνατότητες των επαναστατημέ-
νων Ελλήνων, αλλά και ορισμένων Πολιτικών, όπως ο Μαυρο-
κορδάτος, το όραμα του οποίου για κάτι μεγάλο και σπουδαίο, 
είναι εντυπωσιακό. Ο πρώτος με Στρατηγική σκέψη στην έναρ-
ξη, στερέωσε την επανάσταση και την κράτησε ζωντανή όταν ο 
Ιμπραήμ ήταν έτοιμος να την εξαφανίσει, με του ‘’Νενέκους’’ να 
πολλαπλασιάζονται και παρά τις πίκρες που κάποιοι τον είχαν 
ποτίσει. Ο δεύτερος δούλεψε έγκαιρα, μεθοδικά , με πολιτική 
οξύνεια και διπλωματική δυνότητα, προκειμένου να παρουσιάσει 
το ενδεχόμενο μιας ελληνικής επανάστασης, στους Αγγλους και 
Γάλλους, ως το γεγονός-ευκαιρία για την διάδοχο κατάσταση της 
ήδη παραπαίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με 
τον Καθηγητή του ΕΚΠΑ, Κο Αριστείδη Χατζή: ‘’Ο Μαυροκορδά-
τος είχε γράψει στα γαλλικά , ένα δοκίμιο, έναν χρόνο πριν την 
επανάσταση,με τίτλο, ‘’Περί της κατάστασεως της Τουρκίας’’. Με 
αυτό προσπαθούσε να πείσει τους Ευρωπαίους ότι η πτώση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν αναπόφευκτη. Τους πρότεινε 
δε να φανούν ‘’προνοητικοί αρχιτέκτονες’’και να επωφεληθούν 
από το γεγονός. Η λύση που τους πρότεινε ήταν μία ‘’Ελληνική 
Αυτοκρατορία΄΄νότια από τη Σερβία και τη Μολδοβλαχία από το 
ανερχόμενο και δυναμικό ελληνικό έθνος, που θα εξυπηρετούσε 
τα συμφέροντα τους. Και για να τους πείσει, δεν δύστασε να πα-
ρουσιάσει την Ρωσία ως απειλή για τον ελληνισμό, αφού θα ήταν 
αντίθετη σε μία τέτοια προοπτική ενός ισχυρού δυτικόστροφου 
ελληνικού κράτους. Ομως για τη ευόδωση αυτών των εξελίξεων 
θεωρούσε χρήσιμη την παρουσία της.’’

   Από το 1822, με τον Τζόρτζ Κάνινγκ, αλλά και με τον διάδοχο 
του Ουέλιγκτον , οι Αγγλοι φαίνεται πως έχουν πεισθεί ότι εί-
ναι προς το συμφέρον τους η ύπαρξη ενός Ελληνικού Κράτους 
στη Βαλκανική. Ο Ουέλιγκτον στις 11/9/1829,γράφει στον Λόρδο 
του Αμπερντίν:’’...πρέπει να οικοδομήσουμε μία Ελληνική Αυτο-
κρατορία που να ελέγχει τον Βόσπορο,τα Δαρδανέλλια και την 
Κωνσταντινούπολη...’’( Αριστ. Χατζής,Καθημερινή,20/5/20). Επί-
σης : ‘’...δεν έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα ότι αυτή η στροφή προαναγ-
γέλεται έναν ολόκληρο χρόνο πριν από την άνοδο του Κάνιγκ, 
με δημοσιεύματα στους Times και σε άλλες εφημερίδες που 
υιοθετούν σχεδόν πλήρως τις θέσεις Μαυροκορδάτου.’’(Αριστ.
Χατζής ,Καθημερινή 20/5/20). 

  Έτσι ο αγώνας για ανεξαρτησία δικαιώθηκε αφού το αίμα 
των αγωνιζομένων και τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμε-
ων, έδωσαν μορφή στο όνειρο των Ελλήνων για Κράτος , έστω 
και μικρό και μακριά από του πολιτικούς-εθνικούς στόχους 
του Μαυροκορδάτου. Όπως σε όλη τη διάρκεια της επανάστα-
σης δεν έλειψαν οι μεταξύ μας συγκρούσεις, έτσι και τα πρώτα 
χρόνια της κρατικής μας οντότητας, δεν ήταν καθόλου ‘’ρόδι-
να’’, αδελφικά και παραγωγικά, στη βάση του κοινού εθνικού 
συμφέροντος. Οι επαναστατημένοι, κατά των Τούρκων,Ελληνες 
,είχαν ως κοινό στόχο την απαλλαγή από αυτούς, αλλά δεν εί-
χαν και κοινή θέση για τη μορφή που πρέπει να έχει αυτό που 
θα δημιουργήσουν ως ελεύθεροι πλέον. Σοβαρό ποσοστό από 
τους ‘’προύχοντες’’ του τόπου, που διέθεταν τοπική επιρροή και 
πλούτη και τα οποία, οι περισσότεροι τουλάχιστον, διέθεσαν για 
τον αγώνα μαζί με το οικογενειακό τους αίμα, στόχευαν στον 
έλεγχο του νέου Κράτους για να πάρουν πίσω ή και να  αυξή-
σουν πλούτη και επιρροή. Για να πετύχουν αυτούς τους στόχους 
τους ,αρκετές φορές ‘’ακούμπησαν’’ στις πλάτες ξένων συμφε-
ρόντων. Ένα άλλο ποσοστό αγωνιζομένων, ήταν αυτοί που ‘’δεν 
είχαν στον Ηλιο μοίρα’’ και που από τον αγώνα και τις θυσίες 
τους πίστευαν και ζητούσαν μία αναγνώριση και μία αποκατά-
σταση από την νέα ελεύθερη  Πατρίδα. Όπως επίσης η Εκκλησία 
και ο κλήρος , που είχε θετική προσφορά στον αγώνα στο με-
γαλύτερο ποσοστό του, είχαν τις θέσεις και τις επιδιώξεις τους 
στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η επανάσταση. Δύσκολο το 
έργο των πρώτων Κυβερνητών της ελεύθερης Ελλάδος στον 
συγκερασμό όλων αυτών των επιδιώξεων.  Αυτό δε,γινόταν 
ακόμα δυσκολότερο, αν βάλλουμε στην ‘’εξίσωση’’ και τις χωρίς 
προσχήματα επεμβάσεις των δυνάμεων που έβαλαν την υπο-
γραφή τους για την ελευθερία μας. Ο πρώτος , αν και ένας από 
εμάς, ένας πατριώτης μας, μία διεθνής προσωπικότητα, ο Καπο-
δίστριας, το πλήρωσε με την ζωή του. Ο δεύτερος επιβίωσε και 
βασίλεψε για κάποια χρόνια επειδή κατάλαβε ότι έπρεπε να ‘’ 
βάλει νερό’’ στις αριστοκρατικές του συνήθειες και κυρίως στην 
πολιτική νοοτροπία αρκετών της Ευρώπης, περί διακυβέρνη-
σης του νέου αυτού μικρού Κράτους, με απόλυτη μοναρχία.

Τα πρώτα 100 ελεύθερα χρόνια , από την επανάσταση μέχρι 
το 1921, είναι ένα συνεχής αγώνας σε δύο βασικούς άξονες. Ο 
ένας έχει σχέση με  τη μορφή του Κράτους και τον τρόπο άσκη-
σης της εξουσίας και ο άλλος με την επέκταση των ορίων αυτού 
του πρώτου μικρού Κράτους ,που για πολύ χρόνο  τον εξέφραζε 
ή ‘’Μεγάλη Ιδέα’’. Αυτό το όνειρο κρατούσε ζωντανό,κατά κά-
ποιο τρόπο, το όραμα του Μαυροκορδάτου ,αλλά κυρίως έδινε 
κατεύθυνση και νόημα στην κοινωνία για θυσίες στην πραγ-
μάτωση ενός τεράστιου εθνικού στόχου. Φυσικά αυτοί οι δύο 
βασικοί άξονες λειτουργίας του Κράτους μας και της ζωής των 
ελευθέρων Ελλήνων, επηρέαζαν ο ένας τον άλλον και αρκετές 
φορές εταυτίζοντο. Ο δε ξένος παράγοντας δεν σταμάτησε να 
παίζει πολύ σοβαρό ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού αποτε-
λέσματος αυτών των δράσεων. Η ανάθεση στον Βενιζέλο της δι-
ακυβέρνησης, βάζει μία τάξη στα πολιτικά πράγματα της εποχής 
των αρχών του 20ου αιώνα, μετά από τα τραγικά γεγονότα του 
1897, ενώ ξεκινάει καί ένας εθνικός σχεδιασμός. Τα επιτεύγμα-
τα της διετίας 1912-1913 είναι ισάξια ίσως σε γεωπολιτικό και 
φυσικά, εθνικό επίπεδο, με αυτά της επανάστασης του 1821. Το 
μέλλον της χώρας διαγράφεται ευοίωνο υπό την διαχείρηση 
του Βενιζέλου .  Από το 1919 μέχρι και το 1921 πολλοί Έλληνες 
πίστεψαν ότι η ‘’Μεγάλη Ιδέα’’ πέρνει σάρκα και οστά, πραγμα-
τοποιείται. Όμως τα σημάδια ότι δεν θα πάμε καλά είχαν φανεί 
από το 1915 τουλάχιστον, στον άξονα της άσκησης της κρατικής 
εξουσίας. Ο Βενιζέλος ,πολιτικός με όραμα , σχέδιο και ακλόνη-
τη πίστη στις απόψεις του, έβλεπε την πραγμάτωση των εθνικών 
επιδιώξεων μέσω της συμπόρευσης της χώρας με την αγγλική 
εξωτερική πολιτική, με την έναρξη του Α’ Π.Π. Αντίθετα, ο Βα-
σιλιάς δεν ήθελε να διακινδυνεύσει τις κατακτήσεις των Βαλκα-
νικών πολέμων, έλεγε, αλλά κυρίως για να μη στεναχωρήσει 
τους Γερμανούς συγγενείς της συζύγου του, ήθελε την ουδετε-
ρότητα της χώρας. Η πολιτική αντιπαράθεση ‘εφτασε στα άκρα, 
με αποτέλεσμα την απόλυτη ρίξη των δύο πόλων εξουσίας του 
Κράτους και διάσπαση του λαού σε δύο στρατόπεδα. Κανείς δεν 
έκανε πίσω και οι δύο πίστευαν ότι υπηρετούν τα εθνικά συμ-
φέροντα. Ο Εθνικός Διχασμός σε όλη του την έκταση. Είναι καλό 
παράδειγμα πολιτικής τύφλωσης το γεγονός ότι, στις 15/10/1915 
,ο τότε Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών , Sir Edward Grey τη-
λεγραφεί στον Πρωθυπουργό της χώρας μας , Αλ. Ζαίμη και 
του ανακοινώνει την απόφαση της κυβέρνησης του να παρα-
χωρήσει την Κύπρο στην Ελλάδα, με αντάλλαγμα την έξοδο της 
στον πόλεμο μαζί τους. Το ίδιο τηλεγράφημα εστάλει και στον 
κυβερνήτη της Κύπρου. Η πρόταση απερρίφθει γιατί ο Βασιλιάς 
, είπαμε ,δεν θέλει να πολεμήσει κατά των Γερμανών. Το 1917 
όταν η χώρα μπήκε στον πόλεμο, στο πλευρό των Αγγλων, όπως 
μπήκε, η ευκαιρία δεν επανήλθε, δυστυχώς. Από το 1919 έως 
και το 1920 η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει τα 
μέγιστα στην Μικρά Ασία . Ο Βενιζέλος πιστεύει ότι θα αυξήσει 
την πολιτική του ισχύ μέσω πρόωρων εκλογών για να ολοκλη-
ρώσει το έργο του. Ο λαός όμως με την αντίθετη επιλογή του δεν 
το επιτρέπει. Ο Βενιζέλος δεν αξιολόγησε σωστά το γεγονός ότι 
μεγάλος αριθμός ανδρών,δηλαδή οικογενειών, πολεμούσε από 
το 1912 . Το σύνθημα ‘’οίκαδε’’ είχε δυστυχώς αποτέλεσμα. Τα 
τραγικά πολιτικά λάθη αρχίζουν σχεδόν αμέσως με την αλλαγή 
της κυβέρνησης.  Πρώτο η επαναφορά του Βασιλιά ,παρά τις 
σοβαρές συμβουλές και επισημάνσεις περί του αντιθέτου, από 
φίλους της χώρας. Στη συνέχεια καμία πρόταση, από τις αρκετές 
που έκαναν  οι Άγγλοι, για τακτοποίηση του θέματος της Μικράς 
Ασίας,κατά την διάρκεια  του 1920- 1921, με σοβαρούς όμως 
συμβιβασμούς, δεν έγιναν αποδεκτές από την νέα Κυβέρνη-
ση, βασιζόμενη σε εντελώς λανθασμένες εκτιμήσεις περί των 
στρατιωτικών μας δυνατοτήτων. Η κατάληξη είναι γνωστή και η 
πρώτη ελεύθερη 100ετία μας ολοκληρώνεται με μία τραγωδία, 
ενώ θα  μπορούσε να ήταν διαφορετικό το στάτους στο Αιγαίο, 
ακόμα και σήμερα, αν τότε ο πολιτικός ρεαλισμός από τους κυ-
βερνώντες, είχε επικρατήσει του κομματικού συμφέροντος. 

   Η δεύτερη 100ετία του ελεύθερου κρατικού μας βίου έχει 
ξεκινήσει με τεράστια εσωτερικά θέματα να απαιτούν άμεσες 
λύσεις. Το πολιτικό προσωπικό έχει μπροστά του την τακτοποί-
ηση του μεγάλου προσφυγικού όγκου των Ελλήνων της Ιωνίας, 
αλλά και την οργανωτική  ενσωμάτωση στο Κράτος, των ‘’Νέων 
Χωρών’’ της Βορείου Ελλάδος και των Νήσων.  Πρέπει λοιπόν 
να τεθεί ένας νέος Εθνικός Στρατηγικός Στόχος , αφού η ‘’Με-
γάλη Ιδέα’’ ,κατά σοβαρό ποσοστό πραγματώθηκε. Ο Βενιζέλος 
στην Θεσσαλονίκη το 1930 σε ομιλία του αναφέρει: ‘’...η Ελλά-
δα έχει πλέον ολοκληρώσει την εθνική της αποκατάσταση και 
επιδιώκει να πετύχει νέες προόδους στο πεδίο της ειρηνικής 
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Εξαιρετικά θετικές οι διπλωματικές και αμυντικές εξελί-
ξεις από την υπογραφείσα στις 28 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι 
«Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντική Συνδρομής» έχοντας και 
τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ. Προηγήθηκε σίγουρα μεθο-
δική-συστηματική προετοιμασία από τα υπουργεία Εξωτερι-
κών, Άμυνας αιφνιδιάζοντας τους πάντες.

Με τη Συμφωνία αυτή σχεδόν ολοκληρώνεται ένας μεγά-
λος κύκλος αμυντικών εξοπλισμών. Αποκαθίσταται σταδια-
κά και σταθερά η αερο-ναυτική ισορροπία δυνάμεων με την 
Τουρκία και πολύ σύντομα θα μιλάμε για Ναυτική και Αερο-
πορική υπεροχή της Ελλάδας με την ολοκλήρωση αντίστοι-
χων εξοπλιστικών προγραμμάτων: 

Αεροπορία
Πρόκειται για την προμήθεια 24 υπερσύγχρονων Γαλ-

λικών αεροσκαφών RAFALE, που διαθέτουν σημαντικές 
επιχειρησιακές δυνατότητες, είναι διπλού ρόλου, φέρουν 
πλήθος οπλικών συστημάτων που  δεν διαθέτει η Τουρκία, 
γι΄αυτό και ανησυχεί, όπως πάντα ανησυχούσε για τα δικά 
μας Γαλλικά MIRAGE-2000, πόσο μάλλον όταν αποκτηθούν 
μελλοντικά 2η Μοίρα αεροσκαφών RAFALE και F-35.

Είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα αναβάθμισης των 84 αερο-
σκαφών F-16 της ΠΑ σε VIPER με τεράστιες επιχειρησιακές 
δυνατότητες, που επίσης δεν διαθέτει η Τουρκία και τα οποία 
θα εκσυγχρονιστούν στην ΕΑΒ, με προοπτική αναβάθμισης 
και των υπολοίπων F-16 της Αεροπορίας.

RAFALE, F-16/VIPER, M-2000/5, σε συνδυασμό με την ποιοτι-
κή υπεροχή και την ανέκαθεν επιχειρησιακή ανωτερότητα των 
Ελλήνων πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που διακρί-
νονται μονίμως στις διασυμμαχικές ασκήσεις σε Ευρώπη-ΗΠΑ 
και το γεγονός ότι η Αμερική απέκλεισε την Τουρκία από το πρό-
γραμμα των F-35, διαγράφουν στο εγγύς και απώτερο μέλλον 
την Αεροπορική Υπεροχή της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, με 
ότι αυτό συνεπάγεται στην αποτρεπτική μας ισχύ. 

Ναυτικό
Η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία προβλέπει ως εν-

διάμεση λύση την απόκτηση Κορβετών Gowind και την 
απόκτηση 3+1 Φρεγατών BelHaRRa μέχρι το 2025, πλοία 
ιδιαίτερα μεγάλης επιχειρησιακής δυνατότητας που δια-
θέτουν στρατηγικά όπλα μεγάλης ισχύος και βεληνεκούς, 
φόβος και τρόμος εχθρικών αεροσκαφών και υποβρυχίων 
από απόσταση. 

Η απαράμιλλη ναυτοσύνη και η διαχρονική από την επο-
χή του θωρηκτού «ΑΒΕΡΩΦ», εμφανής ποιοτική υπεροχή 
των στελεχών του Πολεμικού μας Ναυτικού που αποδει-
κνύεται καθημερινά στο Αιγαίο, μαζί με τις BelHaRRa και 
τα Γερμανικά υποβρύχια 214, εγγυώνται βάσιμα και την 
Ελληνική Ναυτική υπεροπλία και υπεροχή στη θάλασσα 
έναντι της Τουρκίας.  

Συμπεράσματα   
Ανεξάρτητα από τη Γαλλική αμυντική συνδρομή στο πλαί-

σιο της Συμφωνίας (πχ αν η Τουρκία προβεί σε ένοπλη επί-
θεση εναντίον της Ελληνικής Επικράτειας), οι ΒelHaRRa, 
τα υποβρύχιά και οι Κορβέτες του ΠΝ, σε επιχειρησιακή 
συνεργασία με Rafale και F-16/ViPeR της ΠΑ, εξασφαλί-
ζουν ισχυρό γεωστρατηγικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα και 
δίνουν τη δυνατότητα στις ΕΔ να επιχειρούν  όχι μόνο στο 
Αιγαίο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολι-
κής Μεσογείου και να εξουδετερώνουν πολύπλευρες απει-
λές, όπως βαλλιστικούς ή υπερηχητικούς πυραύλους, UAVs, 
Cyber,απειλές stealth στη θάλασσα και στον αέρα. 

Εξασφαλίζεται για αρκετά χρόνια η Ελληνική αεροπορική 
και ναυτική υπεροχή απέναντι στην Τουρκία και διασφαλί-
ζονται, η εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά μας δικαιώ-
ματα, εναέριος χώρος, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. 

Επιπρόσθετη εγγύηση παρέχεται από την πολυσήμαντη 
Ελληνογαλλική Συμφωνία σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης 

τρίτης χώρας στην Ελληνική επικράτεια, από την εφαρμογή 
της οποίας το όφελος θα είναι σημαντικό σε τομείς όπως, η 
επιχειρησιακή εκπαίδευση σε κοινές αποστολές, η τεχνολο-
γία, η αμυντική βιομηχανία. 

Πρέπει η Τουρκία και ο Ερντογάν να πάρουν το μήνυμα 
των ημερών και να δείξουν σεβασμό στη χώρα μας. Από την 
πλευρά μας, μια που «Δεν Είμαστε (πλέον) Μόνοι μας», με 
αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε μελλο-
ντική Τουρκική πρόκληση ή απειλή, όχι με κατευναστική 
στάση αλλά με πνεύμα ισχυρής αποτροπής με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο στο πλαίσιο των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και 
των Συμφωνιών.

Με τέτοιο Εξοπλισμό αρκεί μόνον ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
και εξουδετερώνεται στην πράξη η Τουρκική θεωρία της 
«γαλάζιας πατρίδας», το παράνομο Τουρκο-Λυβικό Μνη-
μόνιο,το «Casus Belli», τις δε τουρκικές παραβάσεις-πα-
ραβιάσεις του εθνικού εναέριου περιττές, όταν πχ έχεις τη 
δυνατότητα ελέγχου, επιτήρησης και προσβολής εχθρικών 
αεροσκαφών από την ..Αθήνα. 

Αθανάσιος Πάσχου
Υποπτέραρχος ε.α.-Οικονομολόγος 

Msc Νομικής στο Διεθνές Δίκαιο

ΥΓ. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των υπο-
γραφών της συμφωνίας με τη Γαλλία και το τουρκι-
κό ΥΠΕΞ εξέδωσε την 1η Οκτωβρίου προκλητική και 
απειλητική ανακοίνωση εναντίον της Ελλάδας και για 
1η φορά ..νοιάζεται για την Ευρωπαϊκή Σταθερότητα 
(!!). Καθίσταται λοιπόν αναγκαία, περισσότερο από κάθε 
φορά, η εκ μέρους μας επίδειξη ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ για «να μην πάνε στράφι» οι συμμα-
χικές εγγυήσεις και οι θυσίες του Ελληνικού λαού για 
την απόκτηση των πανάκριβων οπλικών συστημάτων.    

αλλαγή  STATUS QUO
Ναυτική και Αεροπορική Υπεροχή έναντι της Τουρκίας μετά την  Ελληνο-Γαλλική 
Συμφωνία, τα RAFALE και τις BELHARRA.

άμιλλας με τους άλλους λαούς’’(Στάθης Καλύβας). Νέος λοιπόν 
Εθνικός Στρατηγικός Στόχος η ‘’Πρόοδος’’ σε όλους τους τομείς. 
Σε 25 χρόνια η Ελλάδα ,πραγματικά ,άλλαξε όψη σε όλα τα επί-
πεδα. Η πολιτική ζωή όμως δεν ξέχασε τον παλαιό κακό εαυτό 
της. Παρά τις μεγάλες ανάγκες για οικονομική ανάπτυξη, πολλές 
φορές οδήγησαν τα πράγματα στα άκρα. Πραξικοπήματα και δι-
κτατορίες εναλλάσσονται με περιόδους δημοκρατίας μέχρι και την 
έναρξη του Β’ Π.Π.  Με το τέλος του πολέμου αυτού και της τετρα-
ετούς ,περίπου, ναζιστικής κατοχής ,αντί να καθίσουμε στο τραπέ-
ζι των νικητών με τις ‘’δάφνες’’ των πρώτων που ανάγκασαν τις 
δυνάμεις του άξονα σε ήττα, όπως και με τις επιτυχίες της Εθνικής 
Αντίστασης 1941-1944, εμείς αρχίσαμε τον πλέον αιματηρό εμ-
φύλιο με στόχο την εξουσία και το πολίτευμα της χώρας. Όπως ο 
εθνικός διχασμός του 1915, έτσι και ο εμφύλιος 1946-1949 άφησε 
βαθιές πληγές στο κοινωνικό σώμα της χώρας σε όλα τα επίπεδα. 
Στη βάση αυτού του διχασμού και με αφορμή την πολιτική αστά-
θεια,17 χρόνια μετά , στα μυαλά κάποιων εθνοσωτήρων με στολή, 
σχηματιζόταν η εικόνα του κομουνιστικού κινδύνου, όταν η χώρα 
για ακριβώς αυτόν τον λόγο και για αυτή την απειλή, από το 1952, 
είχε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Έτσι ζήσαμε και διαπιστώσαμε τις ικα-
νότητες και τον πατριωτισμό αυτών, που για το καλό μας και την 
προστασία της χώρας, μας έβαλαν στον ‘’γύψο’’ επί επτά χρόνια, 
με κορύφωση του πατριωτισμού τους την παράδοση του 37% της 
Κύπρου στους Τούρκους.

Παρά όλα αυτά και άλλα σκαμπανευάσματα της πολιτικής και 
κοινωνικής μας ζωής, ο Στρατηγικός Στόχος ‘’Πρόοδος’’ και 
΄΄Ανάπτυξη’’ είχε σοβαρά επιτεύγματα αυτή την 100ετία. Μετά 
το 1974, έστω και με αρκετές υπερβολές, παγιώθηκε η πολιτική 
ελευθερία και σταθερότητα, κορυφαίο παράδειγμα των οποίων εί-
ναι η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, ως 10ο μέλος και στη συνέχεια 
στον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε. Το 2010 όμως, διαπιστώσαμε, είναι 
αλήθεια με μεγάλη έκπληξη, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στην 
οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο, αν δεν έχεις αναγνωρίσει 
την πραγματικότητα και ζεις με δανεικά , ενώ οι αρμόδιοι κυβερ-
νώντες δεν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, λέγοντας την αλήθεια 
στον λαό. Μέχρι και η παραμονή της χώρας στην Ε.Ε ετέθει σε αμ-
φισβήτηση. Τα πολιτικά πειράματα και οι κομματικές υπερβολές, 
λίγο έλειψε να μας οδηγήσουν σε νέες τραγωδίες, επιπέδου 1922.

Η Τρίτη 100ετία ελεύθερου κρατικού βίου της χώρας μας ξεκι-
νάει στις μέρες μας. Οι πρόγονοι μας με θυσίες , με αίμα, με λάθη, 
αλλά και σωστές αποφάσεις και επιτεύγματα, μας έχουν παραδώ-

σει μία αρκετά ισχυρή  Πατρίδα. Μία Πατρίδα με ιστορική συνέ-
χεια 3500 ετών και μία γλώσσα που την συνοδεύει σε όλη αυτή την 
μακραίωνη ιστορική διαδρομή. ‘’Μία γλώσσα όπως η Ελληνική, 
όπου άλλο πράγμα είναι η αγάπη και άλλο πράγμα ο έρωτας, άλλο 
η επιθυμία και άλλο η λαχτάρα. Άλλο η πίκρα και άλλο το μαράζι. 
Άλλο τα σπλάχνα και άλλο τα σωθικά’’.( Οδυσσέας Ελύτης,από τον 
Μικρό Ναυτίλο.) Τονίζω και πάλι την ιστορική μας συνέχεια, τον 
πολιτισμό μας και τη γλώσσα μας, διότι αυτά είναι τα βασικά και 
ισχυρά συστατικά Εθνών και Κρατών. Αυτά είναι ο Ελληνισμός.

   Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε δεδομένα ιδιαίτερα κρίσι-
μα για την την πορεία της στο μέλλον. Το δημογραφικό πρόβλημα 
δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι οι επιπτώσεις του σε όλους τους 
τομείς θα είναι τεράστιες και μη αναστρέψιμες σε λίγα χρόνια. 
Η οικονομική ανάταξη με τους κατάλληλους προσανατολισμούς 
ανάπτυξης, θα είναι ο ‘’πνεύμονας’’ που θα τροφοδοτεί ‘’οξυγό-
νο’’ όλο το ‘’σώμα’’ της χώρας. Η τουρκική απειλή δεν είναι αυτή 
που ήταν ούτε πριν από πέντε χρόνια. Οι ηγέτες της χώρας αυτής 
,όλων των πολιτικών αποχρώσεων, έχουν πιστέψει, στο σύνολό 
τους, ότι τα μεγέθη της Τουρκίας και της Ελλάδος, τους επιτρέ-
πουν να αναπτύξουν τώρα τον σχεδιασμό τους  για ‘’Φινλανδοποί-
ηση’’ της χώρας μας. ‘’Δηλαδή ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν 
είναι συγκυριακός ,αλλά σχετίζεται με δομικούς παράγοντες του 
παγκόσμιου καταμερισμού ισχύος και πλούτου...Η τουρκική πολι-
τική τάξη έχει επίγνωση της ιστορικότητας των στιγμών και προ-
ωθεί μεθοδικά τους σχεδιασμούς της εναντίων του Ελληνισμού.’’( 
Μάνος Καραγιάννης, Αναπλ. Καθηγ. King’s College London και 
Πανεπ. Μακεδονίας). Το σύνολο των πολιτικών της Τουρκίας θε-
ωρούν δεδομένο ότι είναι ήδη περιοχική δύναμη, η οποία μπορεί 
να αυτενεργεί ζητώντας υποταγή από όσους θεωρεί ‘’του χεριού’’ 
της και ανοχή με σεβασμό από την Υπερδύναμη και τις άλλες με-
γάλες δυνάμεις ,παγκόσμιας εμβέλειας. Τα γεγονότα του 2020 , 
όπως και ο ορυμαγδός δηλώσεων Τούρκων Υπουργών και Προέ-
δρου, είναι ένας μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων εφαρμογής του 
εν λόγω σχεδίου.  Στη μόνη σχετική προσπάθεια που απέτυχαν 
ήταν η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ρεύματος ,μέσω του 
Έβρου, τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2020. Άμεσος στόχος η 
Ελλάδα και έμμεσος η Ε.Ε. Το νέο, υπό διαμόρφωση γεωπολιτικό 
περιβάλλον, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας , είναι επίσης 
ακόμα ένα πολύ σοβαρό δεδομένο, που και αυτό απαιτεί, κατ’αρ-
χήν, να το αναγνωρίσουμε και να το αναλύσουμε, χωρίς εθνικές 
κορώνες, βιαστικές ενέργειες και συναισθηματισμούς. Έχει λε-

χθεί από πολλούς και πολλές φορές ότι, τις σχέσεις των Κρατών 
τις καθορίζουν μόνο τα ανάλογα συμφέροντα.

 Όλα αυτά, όπως και άλλα επί μέρους, στοιχειοθετούν την εθνι-
κή μας ανάγκη για σχεδιασμό του Νέου Εθνικού Στρατηγικού μας 
Στόχου. Του Στόχου της νέας 100ετίας που ξεκινάει. Αυτό ,φυσι-
κά, δεν είναι δουλειά και υποχρέωση μιάς Κυβέρνησης και ενός 
Κόμματος. Οι βάσεις για να υπάρξει θετική απάντηση στο ερώτημα 
του τίτλου του παρόντος, πρέπει να τεθούν από τώρα. Η διαπίστω-
ση ,όμως για το πως θα είναι ο Ελληνισμός το 2121 και αν σωστά 
εμείς πράξαμε τώρα στην αρχή της 3ης 100ετίας, δεν θα γίνει από 
εμάς ,αλλά από τους απογόνους μας. Η ευθύνη πάντως του αρχι-
κού σχεδιασμού είναι δική μας. Κατά τη γνώμη μου, η χώρα έχει 
άμεση ανάγκη από σωστό σχεδιασμό σε τέσσερεις, κατ’ελάχιστο, 
βασικούς τομείς και αυτό θα έθετα ως τον Νέο Εθνικό Στρατηγικό 
μας Στόχο.:

-  Νέους Θεσμούς για την λειτουργία του Κράτους και στην λήψη 
αποφάσεων εθνικής εμβέλειας.

-  Σύγχρονη Παιδεία σε όλα τα επίδεδα.
-  Ισχυρή Οικονομική Ανάπτυξη βασισμένη στις εφαρμογές της 

σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.
-  Απόλυτη Εθνική Ασφάλεια που θα καλύπτει όλα τα συμφέρο-

ντα του Ελληνισμού.
Πριν από αρκετά χρόνια ο Παν.Κονδύλης έγραφε: ‘’ ...ο πολιτι-

κός κόσμος στο σύνολο του δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα 
πάγιο και αθόρυβο θεσμικό πλαίσιο ικανό να εξουδετερώσει, 
κατά το δυνατόν τους πειρασμούς κομματικής εκμετάλλευσης 
των εθνικών θεμάτων΄΄. Θεωρώ ότι είμαστε στον χρόνο και όλα 
τα δεδομένα απαιτούν να τον ακούσουμε. Επαναλαμβάνω ότι , η 
Εθνική Στρατηγική δεν μπορεί να είναι έργο και ευθύνη ενός προ-
σώπου ή ενός κόμματος και κυβέρνησης. Απαιτείται η συμμετοχή 
όλων των πολιτικών δυνάμεων και όλων των παραγόντων Εθνι-
κής Ισχύος, εντός και εκτός της χώρας. Μία ελπίδα και μία ευχή 
θα ήταν , όταν οι απόγονοι μας γιορτάζουν την 300η επέτειο από 
την επανάσταση του 1821  να μη μας οικτίρουν για τις παραλείψεις, 
τις ολιγωρίες και τον κοντόφθαλμο κομματισμό μας,  , αλλά να μας 
επαινούν για τις σωστές εκτιμήσεις μας ,για τις πράξεις και τα έργα 
μας που ασφάλισαν τη χώρα.

Ευάγγελος Γεωργούσης
Αντιπτέραρχος(Ι) ε.α

Επίτιμος Δκτης Δ.Α.Ε.
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Καθώς περνούν τα χρόνια και η ζωή μας φεύ-
γει και πλησιάζουμε προς το τέλος, το τέλος της 
ζωής, η πλήξη και η απογοήτευση μας κυριεύουν.                                                                                            
Έτσι είναι, η αρχή έχει ελπίδες και όνει-
ρα, το τέλος συντριβή και απογοήτευση.                                                                                                        
Το μόνο φάρμακο σε αυτή την πλήξη, την μοναξιά και 
την απογοήτευση, είναι η θύμηση, οι αναμνήσεις.  Και 
όσο αυτές οι αναμνήσεις είναι καλές και ευχάριστες, 
τόσο ευκολότερα ξεπερνιούνται αυτά τα δυσάρεστα 
συναισθήματα. Εμείς οι συμμαθητές και όλοι οι συ-
νάδελφοι, σαν Αξιωματικοί και ακόμα σαν Αεροπό-
ροι, έχομε μια ιδιαίτερη σχέση, μια συναισθηματική 
εξάρτηση. Ιδίως οι συνάδελφοι της ιδίας τάξης, της 
ιδίας σειράς, που γνωριζόμαστε πολύ, γινόμαστε και 
καλοί φίλοι. Έτσι κάθε συνάντησή μας, η ετήσια συνά-
ντηση, που επραγματοποήτο, μας έδινε μεγάλη χαρά.                                   
Δυστυχώς όμως εφέτος με αυτή την επιδημία, του 
κορωνοιού, δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί. 
Έτσι αυτός ο ιός μας  στέρησε εφέτος την χαρά αυτή, 
που όσο περνούν τα χρόνια  γίνεται πιο αναγκαία.                                                                                    
Σκέφτηκα λοιπόν να γίνει αυτή η συνάντηση  …… 
τηλεφωνικά! Θα είναι κάτι σκέφτηκα. Δεν θα 
ιδωθούμε, θα ακουστούμε. Δεν πειράζει και  να 
ακούς κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο χαίρεσαι.                                                                                                                        
Και πράγματι είχα δίκιο. Χάρηκα περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά. Γιατί για πρώτη φορά τους βρή-
κα όλους στο σπίτι. Δεν έλειπε άλλος στο χω-
ριό, άλλος ταξίδι και άλλος εδώ και άλλος εκεί.                                                                                             
Αρχίζοντας τα τηλεφωνήματα σκέφτηκα να πάρω 
πρώτα-πρώτα στο τηλέφωνο ένα συμπαθή και αγα-
πητό συμμαθητή μας,  που τον  διακατέχει  πάντα ένα 
χαρακτηριστικό χιούμορ, για να με προδιαθέσει και 
μένα ευνοικά. Και πράγματι  δεν έπεσα  έξω. Βέβαια 
τον Τάκη τον Στρατηγόπουλο εννοώ και μόλις ρώ-
τησα τι θα ήθελε να πει, ποία είναι η επιθυμία του, 
μου απάντησε:  Να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου: 
Να  φέρω σε ΟΛΟΥΣ σας το στεφάνι σας. Και όπως 
από υγεία στέκεται καλά, μάλλον θα μας βάλει όλους 
μπροστά. Τελευταίο  πήρα στο τηλέφωνο τον άλλο 
καλαμπουρτζή  συμμαθητή μας τον Κώστα τον Καρα-
θανάση γιατί θα μου έλεγε:  Που είσαι εσύ, ζας (ζεις) 
ακόμα και όχι ότι θα με επηρέαζε ψυχολογικά, γιατί 
εγώ έχω συνειδητοποιήσει  ότι όχι με το ένα, αλλά 
με το ενάμιση πόδι βρίσκομαι στον άλλο κόσμο, αλλά 
μήπως με μάτιαζε και δεν πρόφταινα  να πάρω  τηλέ-
φωνο τους υπόλοιπους.

Ας σοβαρευτούμε όμως.                                                                                                                  
Όλα τα τηλεφωνήματα ήταν ευχάριστα. Πολύ ευ-

χάριστα όμως ήταν τα τηλεφωνήματα  ορισμένων  
τρίτων συμπαθών και αγαπητών συναδέλφων, οι 
οποίοι εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια. Τη-
λεφωνήματα όμως ορισμένων πρώην Σμηνιτών  
ήταν ό, τι καλύτερο και τους ευχαριστούμε πολύ. 
Το τηλέφωνό μου 6938567211 είναι και πάλι στη 
διάθεσή σας για οποιοδήποτε τηλεφώνημα ή μή-
νυμα σας και γενικώς για οποιοδήποτε σχόλιο 
ή κριτική, e-mail sakisvounaraios@gmail.com.                                                                                                                
31η Σειρά Ικάρων! Μια Σειρά. Μια Ιστορία.                                                          
Το καλοκαίρι του 1957 κάπου 1200 παιδιά πλημυ-
ρίσαμε τους δρόμους της Αθήνας προσπαθώντας 
να βρούμε μια θέση στον…….ήλιο, στην Αεροπορία. 
Παιδιά των δύσκολων εκείνων χρόνων της κατοχής 
της χώρας  μας από τη  ναζιστική Γερμανία, οι πε-
ρισσότεροι ερχόμαστε για πρώτη φορά στην Αθήνα                                                                                                                            
Μετά από ένα μήνα περίπου σκληρών εξετά-
σεων, στις 7 Οκτωβρίου 1957,  104 τυχεροί 
περνούσαμε την πόρτα του Τατοίου για να κα-
ταταγούμε στην ένδοξη Σχολή των Ικάρων.                                                                                                                   
Ήταν η αρχή της καριέρας μας, η αρχή της ιστορίας 
μας! Μιας ωραίας καριέρας, μιας λαμπρής ιστορίας! 
Φορέσαμε την ένδοξη στολή του Ικάρου με το σπα-

θάκι στο πλάι που σε έκανε υπερήφανο και υπεύ-
θυνο άτομο. Αρχίσαμε το διάβασμα. Διάβασμα πολύ 
για τις απαιτήσεις των επαγγελματικών μαθημά-
των και ιδίως του αεροπλάνου, που σε λίγο καιρό 
θα πετούσαμε και με μεγάλη λαχτάρα περιμέναμε.                                                                                                                                      
Τα συναισθήματα της πρώτης μου πτήσης είναι απε-
ρίγραπτα. Ο Αεροπόρος αποκτά δύο αισθήσεις, την 
ανθρώπινη και την θεία.  Το ίπτασθαι είναι ΘΕΙΟΝ !                                                                                                                                                
Μετά από τρία χρόνια, από πολύ διάβασμα για 
την πτητική μας ικανότητα, τελειώσαμε την Σχο-
λή Ικάρων και το καλοκαίρι του 1960 ορκιστήκαμε 
Αξιωματικοί με τον πρώτο βαθμό, αυτόν του Αν-
θυποσμηναγού. Δυστυχώς όμως από  τους 104 
μόνον οι 51 ορκιστήκαμε. Λιγότεροι από τους μι-
σούς. Οι άλλοι κρίθηκαν ακατάλληλοι για πτήσεις.                                                                                                                           
31η  Σειρά Ικάρων. Μια Σειρά. Μια Ιστορία.  Μια 
σειρά που είχε την τιμή να βγάλει Αρχηγό της Αερο-
πορίας, τον αείμνηστο Αθανάσιο Σταθιά, του οποίου 
ο χάρος ζήλευε την λεβεντιά του και αφού δεν μπό-
ρεσε να τον πάρει στον αέρα με το αεροπλάνο, τον 
βρήκε και τον πήρε στο έδαφος με το αυτοκίνητο.                                                                                                       
31η  Σειρά Ικάρων. Από τους 51 κρίθηκαν ακατάλ-
ληλοι σαν Ιπτάμενοι 4 και ένας  που έφυγε 5, μείναμε 
46.  Από τους 46, οι 11, επαναλαμβάνω οι 11, έπεσαν 
εν ώρα καθήκοντος σε διατεταγμένες πτήσεις. Αυτή 
είναι η διαφορά της  Αεροπορίας, της  Πολεμικής 
Αεροπορίας από τα άλλα δύο αδελφά όπλα των Ενό-
πλων Δυνάμεων, τον Στρατό και το Πολεμικό Ναυτι-
κό, ότι η Πολεμική Αεροπορία προσφέρει αίμα και εν 
καιρώ ειρήνης.

31η Σειρά Ικάρων. 11 Συνάδελφοι Συμμαθητές 
μας, πρόσφεραν τη ζωή τους για την Πατρίδα μας.   
Μας λείπουν. Μας λείπει ένα κομμάτι από την καρδιά 
μας !  Στη θύμησή τους, και τους θυμόμαστε συχνά, η 
καρδιά μας σφίγγεται και τα μάτια μας βουρκώνουν! 
Τους είχαμε δίπλα μας, τους είχαμε πλάι μας  και τους 
χάσαμε από την στιγμή στην άλλη.  Πετούσαμε μαζί 
και σε μια πτήση δεν γύρισαν πίσω. Έμειναν στους 
αιθέρες να φυλάνε αιώνια τους ουρανούς της Πατρί-
δας μας! Πρόσφεραν τη ζωή τους στα πιο υψηλά ιδα-
νικά της Πατρίδας  μας, γράφτηκαν στο πάνθεον των 
ΗΡΩΩΝ της Πατρίδας μας,  πέρασαν στην αιωνιότητα, 
έγιναν ΑΘΑΝΑΤΟΙ !  ΑΘΑΝΑΤΟΙ της Αεροπορίας πει-
θόμενοι.  «Θνητοί τοις Αθανάτοις γόνυ κλίνατε»  

 1.  Παπαιωάννου Νικόλαος 
 2.  Κοντομυτάκης Γεώργιος
 3.   Αναγνωστόπουλος Νικόλαος 
 4.  Κασιμίδης Χαρίλαος                                                                                    
 5.   Κορμάζος Γεώργιος                                              
 6.   Χασάπης Κωνσταντίνος                                                           
 7.    Κούβελας Κωνσταντίνος                                                            . 
 8.  Τριανταφυλλίδης Χρήστος                                                              
 9.   Νησιωτάκης Θεόδωρος                                                                
 10.   Πιτσινής Σπύρος                                                                                             
 11.  Κοκκίνης Δημήτριος
ΑΘΑΝΑΤΟΙ της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ

31η Σειρά Ικάρων. Μια Σειρά. Μια Ιστορία. Μια θυ-
σία. Μια θυσία. Μια μεγάλη θυσία ! Μια μεγάλη θυσία 
ένδεκα  Ηρώων. ΈΝΔΕΚΑ ήρωες συμμαθητές μας 
πέρασαν στην αιωνιότητα, έγιναν ΑΘΑΝΑΤΟΙ !  Εμείς 
περνούμε στη λήθη, μείναμε θνητοί.

ΑΥΤΟΥΣ τους ήρωες, εμείς οι συνάδελφοι θνητοί 
συμμαθητές τους, υπερήφανοι όντες,  με σεβασμό 
και αγάπη, τους ΘΕΩΡΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ και τους ΑΝΑ-
ΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ  « ΗΡΩΕΣ υπεράσπισης  των ιδανικών 
της Ελληνικής επανάστασης του 1821 ». ΑΘΑΝΑΤΟΙ !

Σάκης Μαρκόπουλος
Αεροπόρος Απόστρατος 31ης Σειράς Ικάρων

Θνητός Συμμαθητής Ηρώων

για τήΝ εΠετειο 
τήΣ 28ης οκτΩΒριοΥ

31η Σειρά ικάρων 
Μία  Σειρά. Μία Ιστορία

Το 1940 η Ελλάδα τασσόμενη στο πλευρό των 
Συμμάχων απορρίπτει εξαρχής το τελεσίγραφο 
της Ιταλίας για διέλευση των στρατευμάτων 
της εντός της ελληνικής επικράτειας. Η σθε-
ναρή αντίσταση του ελληνικού λαού για  εφτά 
μήνες πολεμώντας όχι μόνο την Ιταλία αλλά 
και την Γερμανία, με άλλα λόγια τα δύο βασικά 
μέλη του «Άξονα» που μέχρι τότε προήλαυναν 
ταχύτατα, προκάλεσαν έκπληξη και θαυμασμό 
στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ο αγώνας, όμως, 
του ελληνικού λαού ενάντια στους φασίστες 
εισβολείς συνεχίστηκε και στα σκληρά χρόνια 
της Κατοχής αναπτύσσοντας αποδεδειγμένα 
ένα από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά κινήματα 
στην Ευρώπη. 

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι η 28η Οκτωβρί-
ου ορίστηκε αυθόρμητα, εκ των πραγμάτων δη-
λαδή, στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων ως η 
αρχή ενός πολέμου που δεν τελείωσε τον Μαϊο 
του 1941, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Κρήτη, 
αλλά συνεχίστηκε μέχρι την τελική απελευθέρω-
ση. Ακριβώς αυτή η αίσθηση της συνέχειας ώθη-
σε το λαό να γιορτάζει την συγκεκριμένη μέρα την 
δύσκολη περίοδο 1941-1944. Χαρακτηριστικά, 
στις 28 Οκτωβρίου 1941 εκατοντάδες πολίτες 
κινήθηκαν προς το Σύνταγμα με σκοπό να κα-
ταθέσουν στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη και συγκρούστηκαν με την ιταλική 
χωροφυλακή. Στην δεύτερη επέτειο, το 1942, ορ-
γανώθηκαν μαζικές εκδηλώσεις τόσο στην πρω-
τεύουσα όσο και σε άλλες πόλεις, ενώ στην τρίτη 
επέτειο του 1943 οργανώνεται ξανά ο εορτασμό 
της στη πλατεία Κοτζιά στην οποία συμμετείχε και 
ο γνωστός λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης. Τέλος, η 
τέταρτη επέτειος του 1944 συμπίπτει με την απε-
λευθέρωση της Αθήνας και γιορτάζεται πλέον 
με επίσημη τελετή από την ελληνική πολιτεία, η 
οποία την καθιερώνει ως εθνική εορτή.

Συμμετέχουμε σ’ αυτή τη σπουδαία επέτειο, με 
το νου και την καρδιά  στους αγώνες, με τους 
οποίους η πατρίδα μας  έχει συνδεθεί. Τιμάμε 
τη μνήμη όσων την ζωή τους έδωσαν για την 
Ελευθερία της Πατρίδας μας.  Καθοδηγούμαστε  
από την προσήλωση των Ελλήνων μαχητών, του 
Ελληνικού Λαού στις ηθικές και πολιτικές αξίες 
της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η ιδέα της εθνικής ενότητας ήταν πάντοτε κρί-
σιμη για την πορεία του τόπου μας. Γίνεται ανα-
γκαία, καθώς η χώρα ευρίσκεται αντιμέτωπη με 
νέες προκλήσεις σε βάρος της, εξαιτίας της επε-
κτατικής πολιτικής της Τουρκίας και της αδυνα-
μίας των διεθνών θεσμών να την αναχαιτίσουν. 
Σ’ αυτές τις περίπλοκες περιστάσεις, η έμπνευ-
ση από το ιστορικό παρελθόν, η κατανόηση των 
επιτευγμάτων μας  και η συνειδητοποίηση των 
τραγωδιών μπορούν και πρέπει να εκφράζονται 
από τους σύγχρονους αγώνες για την Πατρίδα 
μας για  ειρήνη και  κοινωνική δικαιοσύνη. 
«Ποτέ πια πόλεμος - Ποτέ πια φασισμός»!

Υπτχος (Ε.Α.) Παύλος Χρήστου
Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ
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ΕΚΛΟΓΕΣ

1 Έχοντας υπόψη:
   α. Το ΝΔ 1171 /1972 (ΦΕΚ 82 τ.Α /1972)
   β.  Την Φ.454/ΑΔ 452352/20 Αυγ 2002 ΚΥΑ ΥΦΕ-

ΘΑ –ΥΦΟΙΚ (ΦΕΚ 1142 τ.Β /2002) «Ρύθμιση θε-
μάτων που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωμα-
τικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)».

γ.   Την Φ.454/ΑΔ 451618 /9 Ιουν 2006 ΚΥΑ ΥΦΕ-
ΘΑ –ΥΦΟΙΚ (ΦΕΚ 1142 τ.Β /2002) « Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Φ.454/ΑΔ 452352/20.08.2002 
(ΦΕΚ Β 11742) Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

   δ.   Την υπ’ αριθμ  21/ 31-8-2021   Απόφαση του ΔΣ 
της ΕΑΑΑ.

 Προκηρύσσονται 
εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλί-
ου την Κυριακή 14  Νοεμβρίου 2021. Η διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

2   ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 α.   Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα αρχίσει από τη 

Τέταρτη 1/9/2021 και ώρα 09:00  και θα περατω-
θεί την Πέμπτη  30/9/2021 και ώρα 14:00.

 β.   Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μπορεί να 
γίνει:

	 	•	 Με	 έγγραφη	 αίτηση	 του	 ενδιαφερομένου,	 η	
οποία κατατίθεται από τον υποψήφιο στην γραμ-
ματεία της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρας 10:00 έως 
13:30 με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότη-
τος (ΕΑΑΑ) του μέλους.   

	 	•	 Ταχυδρομικά	 με	 συστημένη	 επιστολή	 (προς	
ΕΑΑΑ Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ. 10677 Αθήνα). Η 
συστημένη επιστολή θα περιέχει τα κατωτέρω 
έντυπά:

1. Συμπληρωμένη  αίτηση υποψηφιότητας και
2.  φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακή ταυτότητας 

του μέλους της ΕΑΑΑ 
	 	•	Με	mail	στο	 info@eaaa.gr.	Το	 	mail	θα συνο-

δεύεται με τα κατωτέρω σκαναρισμένα έντυπα:
1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας και
2.  Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακήs ταυτότητας 

του μέλους της ΕΑΑΑ. 
Η ΕΑΑΑ θα ενημερώνει άμεσα τον υποψήφιο ότι λή-
φθηκε η αίτηση του.. 
γ.   Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία 

της ΕΑΑΑ και των  Παρατημάτων και δημοσιεύ-
εται στη σελίδα 5 της παρούσης.

δ.   Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του πρόεδρου και του 
αντιπροέδρου δεν κωλύονται να θέσουν υποψη-
φιότητα και για μέλος του Δ.Σ. 

ε.   Οι εκλογές διεξάγονται  υπό τη προϋπόθεση , 
ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) 
υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις του Δ.Σ..

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α.   Ο έλεγχος της νομιμότητας  πραγματοποιείται 

από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εντός δεκαημέρου από της 
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφι-
οτήτων και όχι αργότερα από τις 10 Οκτωβρίου 
2021.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου νομιμότητας 
των υποψηφίων αναρτώνται άμεσα στην Ιστοσε-
λίδα της ΕΑΑΑ.

β.  Ενστάσεις επί της νομιμότητας υποβάλλονται 
εντός 2ημέρου από της   ημέρας ανακοίνωσης 
του αποτελέσματος του ελέγχου της νομιμότητας  
των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 
5ημέρου από της υποβολής τους από την Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή.

γ.  Δικαίωμα του εκλέγειν κα εκλέγεσθαι έχουν όλα 
τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη της 
ΕΑΑΑ με τους εξής  περιορισμούς:
	 	•	Για	τις	θέσεις	του	προέδρου	και	αντιπροέδρου	

οι υποψήφιοι πρέπει να είναι βαθμού Απτχου ή 

Υπτχου.
	 	•	Τα	ορφανικά	μέλη	δεν	μπορούν	να	θέσουν	υπο-

ψηφιότητα για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέ-
δρου.

4   ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
α.  Για πρώτη φορά από τις εκλογές του 2021 οι εφο-

ρευτικές επιτροπές θα είναι συνδεδεμένες On line 
με το εκλογικό κατάλογο της ΕΑΑΑ. 

β.   Με την ψήφιση του κάθε μέλους θα ενημερώνεται 
άμεσα  η βάση του εκλογικού καταλόγου και δεν 
θα υπάρχει δυνατότητα διπλοψηφίας.  

γ.  Εκλογικοί κατάλογοι θα αποσταλούν για τη περί-
πτωση που  κάποιο απρόβλεπτο εμπόδιο δεν θα 
επιτρέψει την On line σύνδεση ενός εκλογικού κέ-
ντρου με τον εκλογικό κατάλογο της ΕΑΑΑ.

δ.  Ο εκλογικός κατάλογος στους οποίο αναγράφο-
νται τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη  θα 
πρέπει να έχει ελεγχθεί και να έχουν διορθωθεί τα 
λάθη ή παραλήψεις με μέριμνα του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ 
μέχρι  29-10-2021.  

5   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
α.   Μέχρι 10-10-2021 πρέπει να έχουν ορισθεί οι 

εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική και Εκλογικών 
τμημάτων.

β.   Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή  και οι Εφορευ-
τικές Επιτροπές των Εκλογικών Τμημάτων της 
ΕΑΑΑ στην Αθήνα  αποτελούνται από τρία (3) τα-
κτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορί-
ζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως με-
ταξύ των προτεινομένων από τους υποψηφίους, 
μελών της ΕΑΑΑ, που διαμένουν στο λεκανοπέδιο 
αττικής.

γ.   Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημά-
των Παραρτημάτων αποτελούνται επίσης από τρία 
(3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που 
ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ  από τους  προτει-
νομένους από τα Τ.Σ. των Παραρτημάτων εκ των 
κατοικούντων στο Νομό της έδρας  εκάστου Πα-
ραρτήματος μελών.

  Για τον ορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών 
κάθε υποψήφιος μπορεί να προτείνει μέχρι τρία 
(3) άτομα.

δ.   Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ 
όσο και των Παραρτημάτων δεν μπορεί να είναι 
μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών.

ε.   Πρόεδρος της κάθε Εφορευτικής επιτροπής ορί-
ζεται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος προ 
της αποστρατείας. Σε περίπτωση αναπληρώσεως 
μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής ο 
αναπληρωτής ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ. Σε 
περίπτωση αναπληρώσεως μέλους  Εφορευτικής 
επιτροπής Τμήματος  ο αναπληρωτής ορίζεται από 
την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Στ.  Στα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επι-
τροπής και των Εφορευτικών Επιτροπών θα χο-
ρηγηθεί χρηματικό ποσό εκατό (100 ) ευρώ, για 
αντιμετώπιση των εξόδων κινήσεως.

6    ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
α.   Παράλληλα με τις εκλογές για το ΔΣ της ΕΑΑΑ 

θα διεξαχθούν και οι σφυγμομετρήσεις για την 
ανάδειξη  των Τοπικών Συμβουλίων των παραρ-
τημάτων. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων ισχύει 
η ίδια προθεσμία που ισχύει και για τις υποψηφι-
ότητες για το ΔΣ της ΕΑΑΑ. Δικαίωμα υποβολής 
υποψηφιότητας έχουν τα τακτικά και τα ορφανικά 
μέλη που είναι  μέλη του παραρτήματος και δια-
μένουν στο νομό του παραρτήματος. Τα ορφανικά 
μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για 
τη θέση προέδρου  του παραρτήματος. 

β.   Η υποβολή της υποψηφιότητας θα γίνεται ΜΟΝΟ 
με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου,  η οποία 

κατατίθεται στην γραμματεία του παραρτήματος  
του  με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότη-
τας (ΕΑΑΑ) του μέλους. Αντίγραφο αιτήσεως θα 
διατίθεται στα γραφεία των Παρατημάτων και  
δημοσιεύεται συνημμένα στη σελίδα 6 της πα-
ρούσης. 

γ.   Οι σφυγμομετρήσεις δεν θα διεξαχθούν στη 
περίπτωση που σε κάποιο παράρτημα οι υπο-
ψήφιοι είναι  πέντε και συγκεκριμένα ένας για 
Πρόεδρος και υπόλοιποι τέσσερες για μέλη. 

δ.   Οι σφυγμομετρήσεις σε όλα τα παραρτήματα θα 
γίνουν από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές των 
εκλογών της ΕΑΑΑ. Το ΔΣ/ΕΑΑ θα αποφασίσει 
σε ποια παραρτήματα θα υπάρχουν δύο εκλογικά 
τμήματα (ένα για το ΔΣ/ΕΑΑΑ και το άλλο για τις 
σφυγμομετρήσεις).

ε.  Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφι-
οτήτων το κάθε παράρτημα υποχρεούνται να υπο-
βάλουν άμεσα στην ΕΑΑΑ τις υποψηφιότητες που 
υποβλήθηκαν για το Τοπικό Συμβούλιο.

στ.  Τα αποτελέσματα των Σφυγμομετρήσεων (άτυ-
πων εκλογών) των Παραρτημάτων δεν είναι δε-
σμευτικά για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ που θα προκύψει 
από τις εκλογές (άρθρο 5 παρ.6 ΝΔ 1171/1972).

7  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Απαγορεύεται αυστηρά από τους υποψήφιους η 
χρήση των προσωπικών δεδομένων των μελών 
από τη βάση δεδομένων της ΕΑΑΑ όπως διευθύν-
σεις , τηλέφωνα και e-mails. Η χρήση προσωπι-
κών δεδομένων διώκεται ποινικά σύμφωνα με το 
ν 4624/2019 άρθρο 38.  

8 ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
α.  Οι υποψήφιοι για το ΔΣ της ΕΑΑΑ μπορούν, εφό-

σον το  επιθυμούν, να προσκομίσουν σύντομο βι-
ογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδας και 
μέχρι διακόσιες (200) λέξεις, στο οποίο  καταχω-
ρήσουν και τις απόψεις τους, όσον αφορά την επί-
λυση των κλαδικών θεμάτων και για τη λειτουργία 
της ΕΑΑΑ. Τα βιογραφικά πρέπει να έχουν επιδο-
θεί  στον υπεύθυνο εκδόσεως της εφημερίδος μέ-
χρι  30/9/ 2021.

β.  Οι υποψήφιοι για τα Τοπικά Συμβούλια παραρ-
τημάτων μπορούν να προσκομίσουν στο Τοπικό 
παράρτημα ένα σύντομο βιογραφικό και μία πρό-
σφατη φωτογραφία για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του παραρτήματος, εφόσον το παράρτημα διαθέτει 
ιστοσελίδα, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσε-
ων του παραρτήματος. Η ανάρτηση θα γίνει μετά 
τον έλεγχο νομιμότητας των υποψηφίων.

γ.  Το ψηφοδέλτιο για το ΔΣ/ΕΑΑΑ χωρίζεται σε τρία 
μέρη:
	 	•	 Για	 τη	 θέση	 του	 Προέδρου	 όπου	 τίθεται	 ένας	

σταυρός
	 	•	Για	τη	θέση	του	Αντιπροέδρου	όπου	τίθεται	ένας	

σταυρός.
	 	•	Για	των	μελών	του	ΔΣ	όπου	τίθενται	από	ένας	

(1) έως τέσσερες  (4) σταυροί προτίμησης. 
δ.  Τα ψηφοδέλτια των Παραρτημάτων χωρίζονται σε 

δυο μέρη:
	 	•	Το	πρώτο	για	τη	θέση	του	προέδρου,	όπου	τίθε-

ται ένας σταυρός προτίμησης, και 
	 	•	 Το	 δεύτερο	 για	 τις	 θέσεις	 των	 μελών	 του	 ΤΣ	

όπου τίθενται από ένας (1) έως δυο (2) σταυροί 
προτίμησης.

ε.  Επιμέρους λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην 
«ΗτΑ», στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ  και δι’ εγ-
γράφων προς τα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ και 
στην εφορευτική επιτροπή.

 ΠροκήρΥΞή εκλογΩΝ εααα 2021
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ΕΚΛΟΓΕΣ

Κωνσταντίνος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
Σμήναρχος ε.α.  
30η ΣΤΥΑ

Γεννήθηκα στο χωριό Σμίλα  της 
Αρχαίας  Ολυμπίας,  το 1959.   Ει-
σήλθα στη ΣΤΥΑ το 1978 με την 
30η σειρά και αποφοίτησα το 1980 
με την ειδικότητα του Μηχανο-
συνθέτη. Υπηρέτησα την ΠΑ για 35 
χρόνια, εκ των οποίων τα 22 στην 
117  ΠΜ / 339  ΜΑ &  ΜΣΒ και τα 
υπόλοιπα στην 359  ΜΑΕΔΥ, από 
όπου και αποστρατεύτηκα, με το 
βαθμό του Σμηνάρχου. Είμαι πα-
ντρεμένος και πατέρας τεσσάρων 
τέκνων.
Ο σκοπός για τον οποίο πήρα την 
απόφαση να συμμετάσχω στις 
εκλογές του Νοεμβρίου 2021 είναι 
να βοηθήσω στο έργο της ΕΑΑΑ 
και να προσθέσω ένα ακόμα λιθα-
ράκι στον εκσυγχρονισμό της και 
την καλύτερη οργάνωσή της, επ΄ 
ωφελεία του συνόλου στη βάση 
πάντα της δημιουργικής ενότητας 
των μελών, καθώς και για την 
επίλυση προβλημάτων, που μας 
απασχολούν. 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
και εκτίμηση, ζητώ την υποστήριξη 
σας με την ψήφο σας.
 

Ιωάννης
ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
του Γεωργίου  
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ  ε.α.

Γεννήθηκα στην Βαμβακού Φαρ-
σάλων του νομού Λάρισας, στις 
17-2-1952. Από το 1957 ως το 1970 
έζησα στην Νέα Ιωνία Βόλου, από 
το Λύκειο της οποίας αποφοίτησα. 
Το 1970 κατατάχθηκα στην ΣΤΥΑ 
και αποφοίτησα το 1972 με την ει-
δικότητα του Ελεγκτού  Αεροσκα-
φών. Η πρώτη τοποθέτηση ήταν 
στην 2η ΜΚΕΠ στο Πήλιο. Από το 
1975 ως το 2005 που αποστρατεύ-
θηκα, υπηρέτησα στις Μονάδες 
της 350 ΠΚΒ. Από το 1994 έως 
την ημέρα της αποστρατείας μου, 
υπηρέτησα σε θέσεις ευθύνης, 
εκ των οποίων από το 1999 ως το 
2002 ως Διοικητής στην 2α Μ.ΝΙ-
ΚΗ. Είμαι παντρεμένος και έχω 
ένα γιό Οικονομολόγο που υπη-

ρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία 
ως έφεδρος Αξ/κός Οικονομικού 
και μια μικρή εγγονή. Στα χρόνια 
που υπηρέτησα στην Πολεμική 
Αεροπορία παράλληλα με το υπη-
ρεσιακό καθήκον,  λειτούργησα με  
αγάπη και  σεβασμό προς την οι-
κογένεια της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, την κοινωνία, το περιβάλλον. 
Είμαι εκλεγμένο μέλος της ελε-
γκτικής επιτροπής του Συλλόγου 
Αποφοίτων ΣΤΥΑ.  Έλαβα μέρος 
σε κινητοποιήσεις των ενστόλων 
και αποστράτων προκειμένου να 
υπερασπιστώ τα κεκτημένα δικαι-
ώματα των αποστράτων, την δια-
τήρηση των συντάξεών τους   και 
της αξιοπρέπειάς τους.
Ζητώ την ψήφο σας, προκειμένου 
να προσφέρω την εργασία μου, το 
ενδιαφέρον μου, την αγάπη μου, 
την αγωνιστικότητά μου στην υπη-
ρεσία των συναδέλφων. Εκφρά-
ζω την πρόθεσή μου να καταθέσω 
την προσπάθειά μου με πίστη, 
επιμονή, ευθύνη και καλή θέληση 
για την επίλυση των θεμάτων που 
απασχολούν τους  αποστράτους 
και τις ορφανικές οικογένειες.
Ειδικά,  στα πολύ δύσκολα οι-
κονομικά χρόνια που διάγουμε 
που η οικονομική κρίση πλήττει 
όλους τους Έλληνες απαιτείται 
από όλους μας αγωνιστικότητα, 
εγρήγορση, συντροφικότητα και 
συλλογική δουλειά. Γιατί μόνο, αν 
αγωνιστούμε δυναμικά θα κατα-
φέρουμε να προστατεύσουμε με 
ειρηνικό, νόμιμο, συλλογικό αλλά 
και  μαχητικό τρόπο τα κεκτημέ-
να που με τόσο μόχθο και θυσίες 
επί τόσα χρόνια κερδίσαμε και  να 
εξασφαλίσουμε μια περήφανη Ελ-
λάδα αντάξια των προγόνων μας 
και των μελλοντικών γενεών. 
Με συναδελφική αγάπη 
στον καθένα σας.

Κωνσταντίνος Π. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ  
Αντισμήναρχος (ΤΜΑ) ε.α.
28η Σειρά ΣΤΥΑ

Γεννήθηκα στη Νέα Ιωνία Αττι-
κής στις 9 Μαΐου 1958 από πατέ-
ρα Αιτωλοακαρνάνα (Θέρμο) και 
μητέρα Μικρασιάτισσα (Σμύρνη). 
Αποφοιτώντας από το εξατάξιο 
γυμνάσιο το 1976, εισήλθα στην 
ΣΤΥΑ με την ειδικότητα του Γενι-
κού Επισκευαστή Οργάνων. Απο-
φοίτησα 1978 και αποστρατεύτηκα 
το 2008, με το βαθμό του Αντισμη-
νάρχου.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελμα-
τικής μου εξέλιξης, μου ανατέθη-
καν τα παρακάτω καθήκοντα:
Υπολόγου, Επιθεωρητή, Επιθεω-
ρητή Ποιοτικού Ελέγχου, Εκπαι-
δευτή Συστημάτων Οργάνων και 
Σωστικών Μέσων, Προϊσταμένου 
Συνεργείων Οργάνων και Σωστι-

κών Μέσων, καθώς και Αξιωμα-
τικού Τεχνικής  Εκπαίδευσης.
Στρατιωτικού Εκπαιδευτή και 
Εκπονητή Εκπαιδευτικών Σημει-
ώσεων στην ειδικότητα των Μη-
χανικών Α/Φ της ΣΤΥΑ, στα μα-
θήματα «Όργανα Αεροσκαφών», 
«Συστήματα Οξυγόνου Α/φών» 
και «Σωστικά Μέσα».
Επιτελούς Αξιωματικού στη ΔΑΥ 
και στο ΓΕΑ.
Τμηματάρχη Διδακτικού Προσω-
πικού και Ακαδημαϊκής Εκπαί-
δευσης στη ΣΤΥΑ και Προϊσταμέ-
νου του Κέντρου Ιατρικών Αερίων 
στο 251 ΓΝΑ.
Απέκτησα από την Υπηρεσία Πολι-
τικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το Πτυχίο 
Συντήρησης Οργάνων (ΙΟ).
Αποφοίτησα από το Σεμινάριο Υγι-
εινής και Ασφάλειας της Εργασί-
ας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγι-
εινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛΙΝΥΑΕ).
Διετέλεσα: 
α.  Πρόεδρος της Επιτροπής Κοι-

νωνικής Συμπαράστασης (ΕΚΣ) 
του 2ου Συστήματος Προσκό-
πων Καισαριανής από 2002-
2009.

β  Ταμίας της ΕΚΣ της Τοπικής 
Εφορείας Προσκόπων Βύρω-
να-Καισαριανής από το 2005-
2009.

γ.   Γενικός Γραμματέας του Μι-
κρασιατικού Συλλόγου Καισα-
ριανής από 2009-2011.

δ.  Δημοτικός Σύμβουλος Καισα-
ριανής, από 2010-2014 και 2019 
έως σήμερα.

ε.  Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Κέντρο 
Μικρασιατικού Πολιτισμού Δή-
μου Καισαριανής», από 2010-
2014 και μέλος του από το 2014 
έως σήμερα.

στ.  Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Σχολι-
κή Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», από 2010-2014 
και μέλος της από το 2019 έως 
σήμερα.

ζ.  Αντιπρόεδρος του ΝΠΙΔ «Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Καισαριανής», από 2010-2014.

η.  Μέλος της «Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής Δήμου Καισαριανής», 
από 2010-2014 και από το 2019 
έως σήμερα.

θ.  Ταμίας της Ομοσπονδίας Προ-
σφυγικών Σωματείων Ελλάδος 
από το 2017 έως σήμερα.

ι.  Γραμματέας της Ένωσης Απο-
στράτων Αξιωματικών Αεροπο-
ρίας από το 2016 έως το 2019.

ια.  Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Αποφοίτων ΣΤΥΑ από το 2016 
έως το 2019.

ιβ.  Μέλος των Ενώσεων Παλαιών 
Προσκόπων Καισαριανής και 
Νέας Ιωνίας από το 2015 έως 
σήμερα.

Τον Οκτώβριο του 2019 ανακη-
ρύχτηκα Τακτικό Μέλος της Αε-
ροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος 
(Α.ΑΚ.Ε).

Αγαπητές/οί συνάδελφοι και αγα-
πητά ορφανικά μέλη της Ένωσης,
οι στόχοι του νέου ΔΣ που θα 
προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 
14ης Νοεμβρίου 2021, επιβάλλε-
ται να είναι: 
α.  Η αναβάθμιση του ρόλου του 

Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ. 
β.  Η επένδυση του αποθεματικού 

της ΕΑΑΑ, που είναι κατατεθει-
μένο στην ΤτΕ: 

(1).  Με την αγορά ιδιόκτητων γρα-
φείων σε όλα τα Παραρτήματα. 

(2).  Με την ανακαίνιση των υπαρ-
χόντων οικημάτων και την κα-
τασκευή νέων οικημάτων στα 
ΚΕΔΑ. 

(3).  Με τον εκσυγχρονισμό των ια-
τρικών εργαστηρίων και των 
κλινικών του 251 ΓΝΑ. 

(4).  Με τη δημιουργία Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων σε 
χώρο που θα υποδείξει το 
ΓΕΑ. 

γ.  Η μη αποδοχή καμίας τρο-
ποποίησης του άρθρου 1 της 
Φ.454/ ΑΔ. 452352, παρ.3, (ΦΕΚ 
1142/2002), που αναφέρει ότι οι 
θέσεις των υπολοίπων εννέα (9) 
τακτικών μελών, (πλην προέ-
δρου και αντιπροέδρου), κα-
λύπτονται από τους πλειοψηφί-
σαντες κατά τις εκλογές για την 
ανάδειξη του ΔΣ υποψηφίους, 
ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότη-
τας ή προέλευσης αυτών. 

δ.  Η δέσμευση για την αλλαγή του 
ονόματος της ΣΜΥΑ με ένα νέο 
όνομα (π.χ. Σχολή Τεχνολόγων 
Αεροπορίας) που θα αναβαθ-
μίζει και θα εναρμονίζει αυτή 
με αντίστοιχες ειδικότητες των 
ΑΤΕΙ. 

ε.  Η δημιουργία Νομικού Γραφεί-
ου για τη διεκδίκηση και επίλυ-
ση χρονιζόντων προβλημάτων 
της ΕΑΑΑ και των μελών της 
και τέλος

στ.  Ο εκσυγχρονισμός του θεσμι-
κού πλαισίου λειτουργίας της 
ΕΑΑΑ και των Παραρτημάτων 
της.

Στις επικείμενες εκλογές το Νο-
έμβρη του 2021 ας βγάλουμε την 
ΕΑΑΑ δυνατή. 
Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς 
όλους/ες μας, και ειδικά στους νέ-
ους απόστρατους συναδέλφους, 
να δείξουμε ενδιαφέρον και να 
ψηφίσουμε στις αρχαιρεσίες της 
Ένωσης. Εάν δεν υπάρχει άλλη 
υποχρέωση, θα επιθυμούσα την 
υποστήριξή σας και εάν είναι δυ-
νατόν και των φίλων σας! 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
και σας περιμένω στις 14 του Νο-
έμβρη. 

Γεώργιος 
ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ    
Απτχος (Μ) εα 
Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής 
ΓΕΑ

Ο Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρό-
πουλος γεννήθηκε τον Νοέμβριο 
του 1960 στη Λάρισα. Το 1978 ει-
σήχθη στο Τμήμα Μηχανικών της 
Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) και αποφοί-
τησε το 1982 ως Ανθσγος Μηχα-
νικός Ηλεκτρονικός. Αποστρατεύ-
θηκε ευδοκίμως τον Μάρτιο του 
2016, στον κατεχόμενο καταλη-

κτικό βαθμό του Αντιπτεράρχου 
και του απονεμήθηκε ο τίτλος του 
Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή 
ΓΕΑ
Κατά την σταδιοδρομία του, υπη-
ρέτησε σε διάφορες Μονάδες 
και Σχηματισμούς της ΠΑ και το 
ΝΑΤΟ, με καθήκοντα αντίστοιχα 
του βαθμού και της ειδικότητας 
του, ενώ ανέλαβε καθήκοντα στις 
ακόλουθες θέσεις υψηλής ευθύ-
νης : 
• Διοικητής 128 ΣΕΤΗ
•  Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρο-

φορικής ΓΕΑ
• Διευθυντής Γ Κλάδου ΑΤΑ και 
ΔΑΕ
• Επιτελάρχης ΔΑΥ
•  Διευθυντής Γ Κλάδου και Γενι-

κός Επιθεωρητής ΓΕΑ
Είναι απόφοιτος της Σχολής Προ-
γραμματιστών ΓΕΕΘΑ , της ΣΠΑ/
ΣΚΕΑ , και των Σχολείων  Εκπαι-
δευτών Εδάφους και Επιτελών 
Εκπαίδευσης. Κατέχει τίτλο Ρα-
διοηλεκτρολόγου Α’. Από ξένες 
γλώσσες ομιλεί την Αγγλική. 
Του έχουν απονεμηθεί τα παρά-
σημα που αντιστοιχούν στον βαθ-
μό του.
Είναι παντρεμένος και πατέρας 
δυο παιδιών.
Τηλ επικ. (VPN): 6983502800    
Διαδίκτυο: https://www.facebook.
com/GeorgeVorropoulos/

Αγαπητά Μέλη της ΕΑΑΑ,
πριν τρία χρόνια έλαβα την από-
φαση για ενεργή συμμετοχή στα 
δρώμενα της ΕΑΑΑ καταθέτοντας 
υποψηφιότητα για Πρόεδρος του 
ΔΣ. Υποψηφιότητα στηριγμένη στο 
όραμα μου για μια ΕΑΑΑ σύγχρο-
νη, δυναμική και ανταποκρινό-
μενη στις σύγχρονες απαιτήσεις. 
Στο όραμα αυτό συμπορεύτηκε 
ένα μεγάλο ποσοστό του εκλο-
γικού σώματος που με ανέδειξε 
πρώτο αναπληρωματικό. Μετά 
τις εκλογές του 2018, όπως είχα 
δεσμευθεί, εκδήλωσα δημόσια 
την πρόθεσή μου για εθελοντική 
προσφορά στην ΕΑΑΑ και ήμουν 
συνεχώς παρών προσπαθώντας 
για τη βελτίωσή της. 
Με διαρκή πίστη στο όραμα 
μου για μία Ένωση αντάξια των 
προσδοκιών μας και με πλήρη 
συναίσθηση των ευθυνών και 
υποχρεώσεων που αναλαμβά-
νω απέναντί σας, θα συνεχίσω τη 
προσπάθεια μου για τον εκσυγ-
χρονισμό της ΕΑΑΑ δηλώνοντας 
και πάλι παρών στις επικείμενες 
εκλογές, πιστεύοντας οτι μπορεί 
να γίνει η υπέρβαση και η Ένωσή 
μας να αναδειχθεί σε ένα οργανι-
σμό αρχών και αξιών προς όφε-
λος των μελών της και της ευρύ-
τερης Ελληνικής Κοινωνίας. 
Στόχος μου, η προσαρμογή της 
ΕΑΑΑ στις σημερινές απαιτήσεις  
και προκλήσεις, επικεντρώνοντας 
στον εκσυγχρονισμό του θεσμι-
κού πλαισίου λειτουργίας, στην 
συνεργασία με όλους τους φορείς 
και συλλόγους, στην ισότητα και 
αλληλεγγύη, στην ανταποδοτικό-
τητα,  στην συμμετοχικότητα και 
συλλογικότητα, στη μέριμνα των 
μελών, στην διεκδίκηση και επί-
λυση χρονιζόντων προβλημάτων, 
στην ανάδειξη της Ένωσής και 
των μελών της στην ευρύτερη 
Ελληνική κοινωνία, καθώς και 
στη διαφάνεια σε διοικητικό και 

ΥΠοΨήΦιοτήτεΣ
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οικονομικό επίπεδο. Λεπτομερής 
ανάλυση των μετρήσιμων και πα-
ρατηρήσιμων δράσεων και ενερ-
γειών που θα αναληφθούν εφό-
σον εκλεγώ, θα παρουσιασθούν 
μέσω του διαδικτύου. 
Με όραμα για μια ¨Ένωση που μας 
αξίζει. 
Με εκτίμηση

Παναγιώτης   
Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ (Δ) ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ε.α.

Γεννήθηκα στην Πλατανόβρυση 
Αριστομένους Μεσσηνίας το 1960. 
Το 1978 εισήλθα στην Σχολή Ικά-
ρων απ’ όπου απεφοίτησα το 1982 
με το βαθμό του  Ανθυποσμηνα-
γού Διοικητικού 
Υπηρέτησα στην Πολεμική Αερο-
πορία επί τριάντα έξι (36) έτη συ-
νολικά, αναλαμβάνοντας διάφορα 
καθήκοντα, θέσεις ευθύνης και 
Διοίκησης, σε τοποθετήσεις μου 
σε όλη την Ελλάδα 
Αθήνα, Σ.Γ. Αεροπορίας, ΓΕΑ, 
ΓΕΕΘΑ, 251 ΓΝΑ, Σχολή Ικάρων, 
ΓΕΑ/Διεύθυνση Υγειονομικού, 
ΜΓΕΑ/Δκτης, ΔΑΥ. Σκύρο, 7η 
ΜΣΕΠ 
Ανδραβίδα 117 ΠΜ (1982-85  338 
ΜΔ/Β, 2000-2002 Τμ. Προσωπι-
κού)       
Θεσ/νικη Σ.Γ Αεροπορίας
στο Βέλγιο (Βρυξέλλες) ως Γραμ-
ματέας/Υπασπιστής του Στρατιω-
τικού Αντιπροσώπου στην Ελλη-
νική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία 
στο ΝΑΤΟ.
Αποστρατεύτηκα το 2010 (με αίτη-
ση μου) με το Βαθμό του Ταξιάρ-
χου.
Επανήλθα στην ενεργό υπηρεσία 
το 2015 ως Μ.Ε.Ε. Ταξίαρχος και 
τοποθετήθηκα ως Α΄ Αντιπρόε-
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πολεμικού Μουσείου μέχρι 
τον Ιούλιο 2020 οπότε και απολύ-
θηκα από την ενεργό υπηρεσία.
Έχω περατώσει Στρατιωτικά 
Σχολεία όπως το Αυτοδυτών και 
Αεροπορικής Ιατρικής (ΣΑΙ) της 
Πολεμικής Αεροπορίας και Σχο-
λείο Ορεινού Αγώνα του Στρατού 
Ξηράς (ΚΕΟΑΧ). 
Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσ/νικης.
Από το 2007 έως το 2010 εργά-
σθηκα ως Καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής στη Σχολή Ικάρων
Είμαι παντρεμένος με την Ιωάννα 
Γκανίδου από Σκύδρα Πέλλας και 
έχουμε  μια κόρη τη Χριστίνα.
Διακατεχόμενος από την επι-
θυμία να προσφέρω υποβάλλω 
υποψηφιότητα στις επερχόμενες 
εκλογές για την εκλογή μου ως 
Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α και 

ζητώ την ψήφο σας. Υπόσχομαι 
ότι θα αγωνιστώ και όπου χρεια-
στεί θα συγκρουστώ για το καλό 
της Ένωσης και των συναδέλφων 
μου. «Το μέλλον ανήκει σ’αυτούς 
που πιστεύουν στην ομορφιά των 
ονείρων τους».
Με εκτίμηση.

ΤΗΛ. 6983503528 
e-mail georgopan@yahoo.gr

Παναγιώτης 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
Απτχος (Ι) ε.α 

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Στις εκλογές του 2018 με εμπι-
στευτήκατε και με τιμήσατε με την 
ψήφο σας για το  ΔΣ της ΕΑΑΑ. Η 
θητεία αυτή, ήταν μια πρωτόγνω-
ρη προσωπική εμπειρία κατά την 
οποία μαζί με τους άλλους συνα-
δέλφους  του ΔΣ σταθήκαμε δίπλα 
στα μέλη μας  και προσπαθήσαμε 
να επιλύσουμε προβλήματα, οι-
κονομικά, κοινωνικά, οργάνωσης 
και λειτουργίας της ΕΑΑΑ.  Στην  
προσπάθεια αυτή, αξιέπαινη ήταν 
η βοήθεια από τα Τοπικά Συμβού-
λια  των  παραρτημάτων, το ΜΤΑ,  
τους εθελοντές αλλά και τις άλλες 
Ενώσεις και Αεροπορικούς Συλ-
λόγους σε όση έκταση ήταν αυτό 
δυνατόν. 
Στις εκλογές την  14 Νοε 2021 
ζητώ να με εμπιστευτείτε και να 
με τιμήσετε και πάλι με την ψήφο 
σας για τη θέση του προέδρου της 
ΕΑΑΑ με στόχο τη στήριξη των ορ-
φανικών οικογενειών, των οικο-
γενειών των πεσόντων αεροπό-
ρων, των  ΑμεΑ αλλά και επίλυση  
κάθε προβλήματος   μεμονωμένο 
ή συλλογικό των μελών, oπως: 
Την παύση της ετήσιας εισφο-
ράς υπέρ ΝΙΜΤΣ ποσού 1,5 εκατ.  
ευρώ από το μέρισμα, και η από-
δοσή  της  στο ΜΤΑ,  επ΄ ωφελεία 
των μερισματούχων όπως έγινε 
και με το εν ενεργεία προσωπικό. 
Τη  θέσπιση ετήσιας ημέρας αι-
μοδοσίας αποστράτου πανελλα-
δικά, υπό την αιγίδα της Π.Α με 
συμμετοχή του εν ενεργεία και 
εν αποστρατεία  προσωπικού κα-
θώς και των οικογενειών μας.  Τη  
βελτίωση της υγειονομικής περί-
θαλψης  Την απονομή υποτροφίας 
για μεταπτυχιακά σε παιδιά μελών 
που έχουν ανάγκη. Την  εφαρμο-
γή της ηλεκτρονικής ψήφου  Την  
ολοκλήρωση της απονομής του 
ξίφους . Τη βελτίωση  της συχνό-
τητας παραθερισμού Την αξιοποί-
ηση του διαμερίσματος  επί της 
οδού Χαλκοκονδύλη . Τη   βρά-
βευση   όλων όσων προσέφεραν 
υπηρεσίες εθελοντικά. Την  ανα-
βάθμιση και ανάδειξη της ΕΑΑΑ  
και των παραρτημάτων μέσα από 
δράσεις και δραστηριότητες. Την  

ένταξη στον σχεδιασμό και την 
αξιοποίηση ιδιόκτητων εκτάσε-
ων της Π.Α  επ ωφελεία  του  εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία προ-
σωπικού.
Την αναμόρφωση της ΗτΑ με 
παράλληλη μείωση των δαπα-
νών….. 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
Πρωτεργάτες της ίδρυσης της 
ΕΑΑΑ  το 1945  ήταν ο πρώην Α/
ΓΕΑ  1940-1941 Β. Τσαρπαλής 
και ο Σμήναρχος Μ. Βάρφης,  οι 
οποίοι συμμετείχαν στην πρώ-
τη διακλαδική Ένωση Ελλήνων 
Αποστράτων Αξιωματικών το 
1938.  
Η  ενίσχυση των δεσμών  που εί-
χαμε στην Π.Α, η  διατήρηση της 
συναδελφικότητα , η αλληλεγγύη,  
το ξεκάθαρο όραμα, οι  προτάσεις 
που να ικανοποιούν τις ανάγκες 
όλων των μελών,  η  σιγουριά, η 
σταθερότητα και ο ρεαλισμός στην 
λήψη αποφάσεων, αποτελούν  τα  
θεμέλια για να διασφαλίσουμε το 
μέλλον της Ένωσής μας.  Ευθύ-
νη και χρέος όλων μας είναι στις 
επερχόμενες εκλογές να δείξουμε 
ότι μπορούμε να  προχωρήσουμε 
σε ένα  καλύτερο μέλλον  συνερ-
γασίας και αποτελεσματικότητας. 
Οι όποιοι προβληματισμοί των με-
λών θα αποτελούν την αφετηρία 
μιας παραγωγικής δυναμικής  και  
συλλογικής απάντησης από το ΔΣ 
και όχι μεμονωμένα. 
Μαζί θα θέσουμε τη Διοικητική 
και οικονομική διαφάνεια.  Μαζί  
θα σπρώξουμε τον μοχλό ισχύος  
μπροστά να απογειώσουμε την 
Ένωση στο  διάδρομο που έχτισαν 
οι συνάδελφοί μας από  το 1945 
μέχρι σήμερα.  
Ο Απτχος (Ι) ε.α Παναγιώτης Δη-
μητριάδης είναι της 51ης Σειράς 
και αποφοίτησε από τη ΣΙ το 1979. 
Μετά την αποφοίτηση τοποθε-
τήθηκε στην 110 ΠΜ /348Μ, α/φ 
F-84. Στην 116 Π.Μ,/335Μ   α/φ 
F-104 . Στην 111 ΠΜ /330Μ και 
346Μ  α/φ F-16. Διετέλεσε  Διοι-
κητής  της 346 Μ  Υποδιοικητής  
στην 110 ΠΜ, Υποδιοικητής και 
Διοικητής στην 111 ΠΜ  Διευθυ-
ντής Αμυντικών Επιχειρήσεων, 
Διευθυντής  Κλάδου Επιχειρήσε-
ων ,  Α/Α  Άγκυρας και σε άλλες 
επιτελικές θέσεις. 
 Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο για θέματα των απο-
στράτων και άμυνας Συμμετέχει σε 
εκπομπές  περί Αμυντικών θεμάτων, 
είναι εκτελεστικό μέλος της AOPA 
Hellas, εγγεγραμμένος εθελοντής 
της ΓΓΠΠ  για το περιβάλλον, μέλος 
της Αεροπορικής Ακαδημίας, μέλος 
του Συνδέσμου  Aποφοίτων Σχολής 
Ικάρων ...  Έχει εκπαιδευτεί  σε σχο-
λεία εσωτερικού  και εξωτερικού. 
Διαθέτει πάνω από 4.000 ώρες πτή-
σεων. 
Κατέθεσε προσωπικές μελέτες 
για τη μείωση των αεροπορικών 
ατυχημάτων. και Διερεύνησης αυ-
τών. Πληθώρα εισηγήσεων. Έχει 
παρουσιάσει το θέμα ‘’Διαχείριση 
Αμυντικών Δαπανών  ‘’ Defense 
Expenditure Management στα 
πλαίσια ημερίδας της Αμυντικής 
ισχύος…. 
Τερμάτισε ευδοκίμως την καριέρα 
του το 2010 Γνωρίζει την Αγγλική 
γλώσσα, είναι παντρεμένος με την 
Παναγιώτα Μπαλτζή και έχει έναν 
γιό, τον Θεόδωρο Υποψήφιο Διδά-

κτορα Ερευνητή του πανεπιστημί-
ου  Grands της Αυστρίας και την 
Αθανασία, Φοιτήτρια Διδακτορι-
κού  του πανεπιστημίου Derby της 
Αγγλίας.
 

Ιωάννης
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Επγός ε.α.

Γεννήθηκα στο Μενίδι Αιτωλ/νίας το 
1955 και διαμένω στην Αθήνα.
Είμαι παντρεμένος, έχω δύο κόρες και 
τρία εγγόνια.
Το 1971 εισήλθα στη Σχολή Μαθητεί-
ας του 202 ΚΕΑ απ` όπου αποφοίτησα 
το 1975 με την ειδικότητα του Τεχνίτη 
Αφών και Επιγείων Μέσων. 
 Το 1975 εισήλθα στη Σ.Τ.Υ.Α (27η Σει-
ρά) & αποφοίτησα το 1977 με την ειδι-
κότητα του Μηχανοσυνθέτου Αφών. 
Υπηρέτησα : 
1.  1977 – 1986   στην  117 ΠΜ/338ΜΔΒ 

– ΜΣΒ.   
2.  1986 – 1994 στην 112  ΠΜ/353ΜΝΑΣ.  
3.  1994 – 2001 στο 202 ΚΕΑ. 
4.  2001 – 2007 στην 117 ΠΜ/ΜΣΒ – 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ. 
5.  2007 – 2010 στο Εργοστάσιο Αράξου 

απ` όπου αποστρατεύτηκα.  
Έχω περατώσει τα Υπηρεσιακά Σχο-
λεία, Επιθεωρητών Εργασίας, Θαλάσ-
σιας  Επιβίωσης, ΣΕΑΑ και τιμήθηκα 
με όλα τα παράσημα και μετάλλια που 
δικαιούμαι από την Πολεμική Αεροπο-
ρία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά ορφα-
νικά μέλη,  μέλη της ΕΑΑΑ. 
Στις εκλογές τον Νοέμβριο του 2012 
συμμετείχα για πρώτη φορά για το Δ.Σ 
του Παραρτήματος Πατρών, και εκλέ-
χτηκα μέλος, αναλαμβάνοντας  Ταμίας  
του Παραρτήματος.
Στις εκλογές τον Νοέμβριο του 2015 
συμμετείχα και πάλι για το Δ.Σ του Πα-
ραρτήματος Πατρών, προκειμένου να 
συνεχίσω να συμμετέχω σε αυτό τον 
αγώνα έχοντας τη θέληση και τη δυνα-
τότητα να προσφέρω ακόμη περισσό-
τερα με την μεγάλη πείρα που απέκτη-
σα σαν Ταμίας του Παραρτήματος και 
επανεκλέχτηκα πρώτο μέλος σε σταυ-
ρούς, αναλαμβάνοντας  Αντιπρόεδρος  
του Παραρτήματος Πατρών.
Ζητώ την ψήφο σας κατερχόμενος στις 
εκλογές 14 Νοεμβρίου 2021 της ΕΑΑΑ, 
ως υποψήφιος για τη θέση Μέλους του 
Δ.Σ., προκειμένου να προσφέρω την 
εργασία μου, το ενδιαφέρον μου, την 
αγάπη μου, την αγωνιστικότητά μου 
και την ενημέρωση σε θέματα που 
απασχολούν τους συναδέλφους και τις 
ορφανικές οικογένειες. 
Ας αφήσουμε το «ΕΓΩ» και ας υπο-
ταχθούμε στο «ΕΜΕΙΣ», ώστε να γίνει 
πράξη το ρητό     «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩ-
ΣΕΙ».  Δηλώνω έτοιμος.  Ευελπιστώ 
στη δική σας ηθική και ουσιαστική 
συμπαράσταση και το μόνο που μένει 
είναι, να προσέλθετε στις εκλογές Νο-
εμβρίου, να μη μείνετε αδρανείς, να 
ψηφίσετε εσείς τους καταλληλότερους 

για το ΔΣ της ΕΑΑΑ. 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχο-
μαι καλή επιτυχία σε όλους τους υπο-
ψηφίους.
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Email: giannis_zaxarakis@yahoo.gr
Τηλ. : 6983 513953
Με σεβασμό προς όλους και 
συναδελφική αγάπη.

Αλέξανδρος
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  
Ταξίαρχος  ε.α.  ΠΑ 

Γεννήθηκα  στη  Δράμα  στις  17-6-
1964, μεγάλωσα  όμως  στην  Καβάλα. 
Τελείωσα  πρακτικό  λύκειο  και  πέ-
τυχα  στη  Σχ.  Ευελπίδων  και  τη  Σχ.  
Ικάρων. Επέλεξα  να  φοιτήσω  στην  
Σχ.  Ικάρων  από  όπου  αποφοίτησα  
το  1986 και υπηρέτησα στην  Πολε-
μική  Αεροπορία έως  το  2014. Απο-
στρατεύθηκα  το  2014  με  το  βαθμό  
του  Ταξιάρχου. Είμαι  παντρεμένος  
και  έχω  δύο  παιδιά  (αγόρια)  25  και  
18  ετών  εκ  των  οποίων  ο  πρώτος  
φοιτεί  στη  σχολή  Μηχανικών  Περι-
βάλλοντος  του  Πανεπιστημίου. Πα-
τρών  ενώ  ο  δεύτερος  στην Διοίκηση 
Τουρισμού στο ΠΑΔΑ..
Κατά  τη  διάρκεια  της  Στρατιωτικής  
μου  καριέρας  υπηρέτησα:
1)  Σε  Μονάδες  Radar (Λήμνος, Πή-

λιο, Πάρνηθα)
2)  Σε  Πτέρυγες  και  Σμηναρχίες  Μά-

χης (Αγχίαλο, Ηράκλειο, Ελευσίνα)
3)  Σε  Επιτελείο  α) ΓΕΑ/Α1 (Σχέδια) 
β)  ΓΕΑ/Α3 (Διεθνείς  Συνθήκες CFE/

CSBM/DAYTON/OPEN SKIES)
 γ) ΓΕΑ/Α4 (Αεράμυνα)
δ) ΑΤΑ/Α4 (Αεράμυνα)
ε)  ΓΕΕΘΑ/Α4 (Εναέρια  Κυκλοφορία  

SES)
4)  Σε  Νατοικές  Μονάδες α) Στρ.  Α/

μιο  RIMINI  Ιταλίας
β)  RAOCC  ΚΑΟΥΝΑΣ  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
γ)  DARS  N. MILLIGEN  Ολλανδίας.
Κατά  τη  διάρκεια  της   καριέρας μου  
συμμετείχα  σε  διάφορες  εκπαιδεύ-
σεις  Εθνικές, Νατοικές, ΟΑΣΕ  και  ΕΕ  
που  σε γενικές  γραμμές αφορούσαν  
Οπλικά  συστήματα, Τακτικές  και  
Στρατηγικές, εφαρμογή  των  Συνθη-
κών  ΟΑΣΕ και  Προγραμμάτων  ΕΕ. 
Ομοίως  συμμετείχα  σε  αποστολές  
που  αφορούσαν:
1.  Στρατιωτικές  Ασκήσεις (Εθνικές – 

ΝΑΤΟ)
2. Ειρηνευτικές  αποστολές
3.  Συνέδρια – Συσκέψεις (Εθνικά – 

ΝΑΤΟ – ΟΑΣΕ – ΕΕ)
4.  Επιθεωρήσεις  Μονάδων – Συνθη-

κών  ΟΑΣΕ
5.  Αξιολογήσεις  Συστημάτων – Μο-

νάδων
6.  Ως  εκπαιδευτής σε  Εκπαιδευτικά  

Κέντρα (Εθνικά – ΝΑΤΟ)
Τέλος, πάντα  με  ενδιέφεραν  οι  Διε-
θνείς  Σχέσεις  και  ως  εκ  τούτου  συμ-
μετείχα  σε  πολλές  εκδηλώσεις, Συ-
νέδρια  και  Ημερίδες  Πανεπιστημίων, 
του  ΙΔΙΣ,  του NYC. και του ΕΛΙΣΜΕ.

ΥΠοΨήΦιοτήτεΣ
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ΕΚΛΟΓΕΣ

Ενδιαφέροντα:
1.  Μελέτη  Ιστορίας, βιογραφίας  ηγε-

τών, οικονομικών  και  θρησκευτι-
κών  παραγόντων  και  χαρακτηρι-
στικά  λαών  που  διαμορφώνουν  
την  παγκόσμια  Γεωστρατηγική.

2.  Μηχανοκίνητος  αθλητισμός.
3.  Ταξίδια  στο  εξωτερικό (Επιμορ-

φωτικός  τουρισμός).
4. Φωτογραφία.

Γεώργιος
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Αντιπτεράρχος (ΕΑ) ε.α 

Γεννήθηκα στο χωριό Αφίδναι Ατ-
τικής, Εισήλθα στη Σχολή Ικάρων 
το 1978 και  αποφοίτησα το 1982, 
από το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυ-
νας. Τερμάτισα ευδοκίμως την 
υπηρεσιακή μουκαριέρα μου το 
2018. Κατά τη διάρκεια της σταδι-
οδρομίας μου υπηρέτησα σε πολ-
λές επιχειρησιακές, διοικητικές 
και επιτελικές θέσεις( Μονάδες  
RADAR , Μοίρα αφων, Μονάδες 
Patriot , θέσεις ευθύνης, επιτε-
λείο ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ καθώς και στο 
εξωτερικό. (Η.Π.Α, ΙΣΠΑΝΙΑ , ΟΛ-
ΛΑΝΔΙΑ).
Μιλώ Αγγλικά και τα Ισπανικά στο 
βασικό επίπεδο.
Συμμετείχα σε επιτροπές του 
εξωτερικού στα θέματα Αμυντι-
κής Πολιτικής και Διπλωματίας 
όπως  διαμόρφωση του Κείμενου 
Βιέννης  και της Συνθήκης Ανοι-
κτών Ουρανών 
Είμαι παντρεμένος με την Αργυρώ 
Δεμάγκου και έχουμε δύο κόρες 
μια Δημοσιογράφο στα οικονομι-
κά και μία Αρχιτέκτονα.
Αγαπητοί μου συνάδελφοι
Η υποψηφιότητα μου στη θέση 
του Αντιπροέδρου βασίζεται στην 
αγάπη, στην ηθική υποχρέωση, 
και στο αίσθημα καθήκοντος και 
προσφοράς.
Τα προβλήματα είναι ποικίλα και 
γνωστά ενώ η μέχρι τώρα συμ-
μετοχή της Ένωσής μας για την 
επίλυσή τους είναι διστακτική έως 
αρνητική
Η θεματολογία που συνθέτει την 
όλη τη σειρά των προβλημάτων 
που απασχολούν τους αποστρά-
τους, έχει μεγάλες διαστάσεις  και 
είναι δύσκολο  να την παρακολου-
θήσουμε και να την αναλύσουμε  
όσο θα έπρεπε, τουλάχιστον από 
αυτήν εδώ τη στήλη.
Οι κύριοι στόχοι για μένα είναι :
Η προοπτική ίδρυσης Γηροκο-
μείου όπως συμβαίνει στις άλλες 
χώρες.
Η αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών υγείας από το 251 
ΓΝΑ και ΝΙΜΤΣ καθώς η υποβάθ-
μιση Ιατροφαρμακευτικής Περί-
θαλψης φαίνεται στο χρονικό διά-
στημα κλεισίματος των ραντεβού. 
(2 μήνες) .

Η διαμόρφωση ενός νέου πλαισί-
ου αρχών και λειτουργίας με την 
αξιοποίηση των  μελών μας, που 
διαθέτουν ικανή εξειδίκευση και 
εμπειρία πάνω στους επιμέρους 
τομείς της Ένωσης . 
Η θεσμοθέτηση σύγχρονου γρα-
φείου εκπροσώπου Τύπου.
Η συνεργασία με τις ενώσεις χω-
ρών του εξωτερικού.
Πρέπει όλοι μαζί εμείς  να πά-
ρουμε τις τύχες μας στα χέ-
ρια μας. παρακάμπτοντας κάθε 
εμπόδιο και σκοπιμότητα, να 
χαράξουμε μαζί σταθερή και ατα-
λάντευτη πορεία προς τα εμπρός 
με μία Ε.Α.Α.Α. συμμετοχική, 
δυνατή χωρίς περιορισμούς και 
αποκλεισμούς. Δυνατή και Αξι-
οσέβαστη, Αποτελεσματική και 
Ανταποδοτική προς τα μέλη της
Επικοινωνία:
Τηλ.(οικια):210 4003422
email: georgekaradimas@
hotmail.com
κιν: 6983498462   

Ευστάθιος
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ
Γραμματέας Δ.Σ./ΕΑΑΑ

Κες και Κοι Συνάδελφοι,
κατεβαίνω και πάλι ως υποψή-
φιος για μέλος Δ.Σ και ζητώ  να 
με τιμήσετε με τη ψήφο σας, οι 
φετινές εκλογές της ΕΑΑΑ βρί-
σκονται σε ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι και με την στήριξή σας θα 
βοηθήσετε να περάσουμε μαζί                                                                
κατευθείαν απέναντι καθορίζο-
ντας το μέλλον της Ένωσης.

Δημήτριος 
ΚΟΝΤΟΒΑΣ 
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΜΧΟΣ (ΥΟΚ) ε.α 

Ιωάννης ΚΡΑΝΙΑΣ
Ασμχος (Ρ) ε.α. 
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Γεννήθηκα στο χωριό Κοκκίνος 
Φωκίδος και τελείωσα το εξατά-
ξιο Γυμνάσιο Λιδορικίου.  Το 1967 
μετά από εισαγωγικές εξετάσεις 
εισήλθα στη Σχολή Ιπταμένων Αε-
ροπορίας (ΣΙΑ και τώρα ΣΙΡ) και 
παράλληλα στο Οικονομικό τμήμα 
της Σχολής Νομικών και Οικο-
νομικών Επιστημών (ΝΟΕ) Θεσ-
σαλονίκης (Πρώην ΟΠΕ), από το 
οποίο αποφοίτησα με υποτροφία.
Μετα την αποφοίτησή μου από την 
ΣΙA τοποθετήθηκα και υπηρέτησα  
στις Μεταφορικές Μοίρες στην 
112 ΠΜ ως Ραδιοναυτίλος.  Κατά 
την διάρκεια της υπηρεσία μου 
στις τάξεις της ΠΑ υπηρέτησα στην 
112ΠΜ, 111ΠΜ,  ΓΕΑ, 130ΣΜ, ΔΑΥ 
και στο  ΓΕΑ.  Το  έτος  1993  απο-
στρατεύτηκα  με  το  βαθμό  του 
Αντισμηνάρχου. Από το έτος 1994 
και μέχρι το 2012, ασχολήθηκα 
επαγγελματικά με την λογιστική, 
ως επαγγελματίας λογιστής Α’ Τά-
ξης. 
Εμπνεύστηκα  και  πρωτοστάτησα    
στην  δημιουργία  του Συλλόγου 
Αποστράτων Ιπταμένων Ραδιο-
ναυτίλων (ΣΑΙΡ), του οποίου είμαι 
ιδρυτικό μέλος και ήμουν πρόε-
δρος για δώδεκα  χρόνια. Επίσης 
συμμετέχω ενεργά παράλληλα με 
τα καθήκοντα του Γραμματέα  στο 
Σύνδεσμο Αποστράτων Ενόπλων 
Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλεί-
ας Νομού Φωκίδος καθώς και με 
τα καθήκοντα του Γραμματέα του 
εξωραϊστικού συλλόγου Άγιος 
Φανούριος Ωρωπού. 
Το έτος 2012 εξελέγην μέλος του 
ΔΣ της ΕΑΑΑ και από το 2013 
ασκώ τα καθήκοντα του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου. Στο πλαίσιο 
των ανωτέρω καθηκόντων και 
δραστηριοτήτων μου τέθηκα και 
είμαι πάντα στη διάθεση των συ-
ναδέλφων επί 24ωρου βάσεως. 
Δεν υπήρξε συνάδελφος  που 
να ήλθε στο γραφείο μου και δεν  
εξυπηρετήθηκε  εφόσον το αίτημα 
του ήταν νόμιμο, και λογικό και 
πραγματοποιήσιμο. Όλους  τους 
άκουγα πάντα με υπομονή και 
κατανόηση. Εργάστηκα και εργά-
ζομαι για την ενότητα της Ένωσης, 
για τη διαφάνεια στις δραστηρι-
ότητες της και για την ισονομία 
μεταξύ των μελών της οι  οποίες 
υπήρξαν και εξακολουθούν να εί-
ναι το πρώτο μέλημα μου.
Στη διάρκεια της θητείας μου  ει-
σηγήθηκα και καθιερώθηκαν τα 
ακόλουθα:
•  Η δημιουργία τράπεζας αίματος. 

Πάνω από 140 συνάδελφοι εξυ-
πηρετήθηκαν από την τράπεζα 
μας. 

•  Η δημιουργία γραφείου Απο-

στράτων στο 251ΓΝΑ.
•  Η παραλαβή – παράδοση των 

ΔΣ της ΕΑΑΑ  και των παραρτη-
μάτων να γίνεται πάντα με πρω-
τόκολλο.

•  Η καθιέρωση Δικαιότερου τρό-
που μοριοδότησης στον παρα-
θερισμό και η διαφάνεια στον 
προγραμματισμό.

•  Η μηχανογραφική καταγραφή 
των βιβλίων του Πνευματικού 
κέντρου της ΕΑΑΑ

•  Εκπόνησα εγχειρίδιο για τις 
απαιτούμενες ενέργειες  στη 
περίπτωση θανάτου συναδέλ-
φου το  οποίο έχει αποσταλεί σε 
όλα τα παραρτήματα και στους 
συλλόγους. Περιέχει αναλυτικά 
όλες  τις ενέργειες που πρέπει 
να γίνουν από τη στιγμή του 
θανάτου του (γνωστοποίηση 
στο ΓΕΑ και ΕΦΚΑ, ενέργειες 
και έντυπα για τα έξοδα κηδεί-
ας, ενέργειες και έντυπα για  τη 
μεταβίβαση της σύνταξης και 
του μερίσματος στο δικαιούχο 
καθώς και ενέργειες και έντυπα 
για την έγγραφη του  της εγγρα-
φής του δικαιούχου ως ορφανι-
κό μέλος).

•  Έπειτα από προσωπική διαμε-
σολάβηση tο χρονικό όριο ισχύ-
ος των Βεβαιώσεων δικαιώμα-
τος νοσηλείας των αδελφών μας 
και των άγαμων και ανασφάλι-
στων τέκνων έγινε από ένα έτος 
σε τρία χρόνια για τα αδέλφια 
και από έξι μήνες σε ένα χρόνο 
για τα άγαμα και ανασφάλιστα 
τέκνα. 

Για το έργο μου αναλυτικά μπο-
ρείτε να ενημερωθείτε από   τα ΔΣ 
των Παραρτημάτων και των Αε-
ροπορικών Συλλόγων. Η δράση 
μου στη πρώτη τριετία ως μέλος 
του ΔΣ είναι σε όλους πολύ γνω-
στή και η οποία πληρώθηκε με 
μεγάλο προσωπικό κόστος. 
Οι επιδιώξεις μου για την επόμενη 
τριετία, εφόσον με τιμήσετε με την 
ψήφος σας, θα  είναι οι ακόλου-
θες:  
•  Ενίσχυση της Τράπεζας αίματος 

ώστε να μπορεί να ανταποκρι-
θεί τις ανάγκες των μελών της 
ΕΑΑΑ και των οικογενειών τω.

•  Η εκπόνηση και έγκριση κανο-
νισμού παραθερισμού για την 
ΕΑΑΑ. 

•  Ολοκλήρωση της δραστηριό-
τητας έκδοσης ταυτοτήτων με 
ταυτόχρονο  έλεγχο του αρχείου 
μελών. 

•  Η εκπόνηση και έγκριση Κανο-
νισμού οργάνωσης λειτουργίας     
Παρατημάτων ΕΑΑΑ.   

Αγαπητοί Συνάδελφοι, συναδέλ-
φισες & ορφανικά μέλη η πατρίδα 
μας βιώνει πολύ δύσκολες ημέρες 
οικονομικά λόγω της παρατεταμέ-
νης οικονομικής κρίσης αλλά και 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας 
του  Κορωνοϊού. Εκτιμώ  ότι πολύ 
σύντομα θα βρεθούμε μπροστά σε 
πολύ ποιο  δύσκολες καταστάσεις, 
προ των οποίων, η Ένωση απαι-
τείται να έχει ένα ισχυρό και ικανό 
ΔΣ.  Ένα ΔΣ που θα ενδιαφέρεται 
και  θα συσπειρώνει  το σύνο-
λο των μελών της.   Ένα ΔΣ που 
θα συμφιλιώνει όλους (Ένωση, 
παραρτήματα και  αεροπορικούς 
συλλόγους) σε κοινούς στόχους 
και σε κοινή δράση. Ένα ΔΣ που 
θα προέλθει από δημοκρατικές 
διαδικασίες και μέσα από μαζική 

προσέλευση στις κάλπες του συ-
νόλου των συναδέλφων και όχι 
από μια μικρή μειοψηφία τους.
Η καθολική συμμετοχή στις εκλο-
γές δίνει δύναμη στο ΔΣ.
Για το σκοπό αυτό σας καλώ όλους 
να προσέλθετε όλοι στις εκλογές 
της 14ης Νοεμβρίου 2021 και να 
ψηφίστε για τα ΔΣ της ΕΑΑΑ και 
των παραρτημάτων συναδέλφους 
με αποκλειστικό γνώμονα τη γνώ-
ση, την εμπειρία, τη θέληση και τη 
διάθεση για προσφορά .

Κων/νος ΛΙΟΥΤΑΣ 
Σγος ε.α. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλ-
φισσες, Μέλη των Ορφανικών Οι-
κογενειών,
Με αίσθημα ευθύνης και διάθεση 
προσφοράς προς την ΕΑΑΑ και 
τα μέλη της αποφάσισα να θέσω 
στην κρίση σας την υποψηφιότητά 
μου για την ανάδειξη του νέου ΔΣ.
Αποφοίτησα από τη ΣΤΥΑ το 1982 
με την ειδικότητα του Ελεγκτή 
Αναχαίτισης και είμαι 57 ετών. 
Γνωρίζω Αγγλικά και είμαι πτυ-
χιούχος της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας του Ανώτατου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Λάρισας καθώς και 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών σπουδών του Πανεπιστήμιου 
Μακεδονίας. 
Υπηρέτησα, ως πρόεδρος, της 
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας από 
το 2012 έως το 2018. Με παρα-
καταθήκη τη θητεία των 6 ετών 
πιστεύω ότι διαθέτω τις απαραί-
τητες γνώσεις και εμπειρίες να 
υπηρετήσω σε κεντρικό επίπε-
δο τους σκοπούς και τις ανάγκες 
των μελών της Ένωσης. Σταθερή 
επιδίωξή μου είναι ο θεσμικός 
εκσυγχρονισμός της Ένωσης έτσι 
ώστε η ισότητα των μελών να μην 
περιορίζεται μόνο στις υποχρεώ-
σεις αλλά να περιλαμβάνει και όλα 
τα δικαιώματα που απορρέουν 
από τους θεμελιώδεις νόμους της 
Ελληνικής πολιτείας.   
Θεωρώ πως είναι ανάγκη πλέον η 
ΕΑΑΑ να απελευθερώσει περαι-
τέρω τις δημιουργικές της δυνά-
μεις αναβαθμίζοντας το ρόλο της 
με στοχευμένες πρωτοβουλίες 
και δράσεις σε όλο το φάσμα του 
κοινωνικού γίγνεσθαι.  
Πιστεύω ακράδαντα ότι η «Ένω-
σή» θα πρέπει να διεκδικεί και 
να υπερασπίζεται σταθερά, δια-
χρονικά και ανυποχώρητα όλα 
τα δικαιώματα των μελών της, 
με προτεραιότητα τα οικονομικά 
και της υγείας, και να απαιτεί τον 
έμπρακτο σεβασμό και την ανα-
γνώριση της πολιτείας στο έργο 
και την προσφορά όλων μας προς 
την πατρίδα.    

ΥΠοΨήΦιοτήτεΣ
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ΕΚΛΟΓΕΣ

Στην κατεύθυνση αυτή η εμπιστο-
σύνη σας προς το πρόσωπό μου 
θα είναι τιμή και δέσμευση για 
μένα να αγωνιστώ με τις δυνάμεις 
μου, με σύνεση και αποφασιστι-
κότητα, για μια ΕΑΑΑ που μας 
αξίζει.

Ευθύμιος
ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ
Σγος (ΤΕΑ) ε.α.

Απόστρατος Αξιωματικός με ορ-
γανωτικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες, νομοταγής και αμερό-
ληπτος υπηρετήσας για είκοσι-ο-
κτώ (28) συναπτά έτη την ΠΑ ως 
ακολούθως:
Σεπ 1987 έως Ιουν 1991:  ως TKM/
TKX, TPO, IO, MIO, Βοηθός Αξκού 
Σχεδίων -Υπαρχείο ΕΤΝΑ/ΝΑΤΟ 
στην 3 ΜΚΣΕ/ΜΑΜΒΟ/ΠΑΡΝΗΘΑ  
κατεχόμενος βαθμός, Σμηνίας- 
Επισμηνίας(1991).
Ιουλ 1991 έως Νοε 1993:  ως MRP 
Operator, Βοηθός Αξκού Σχεδίων 
-Υπαρχείο ΕΤΝΑ/ΝΑΤΟ στην 5ᵑ 
ΜΣΕΠ/ΜΟΥΣΤΑΚΟΣ κατεχόμενος 
βαθμός Επισμηνίας.
Νοε 1993 έως Ιουν 1995: ως Ελε-
γκτής Αεροδρομίου-Προσέγγισης 
στην 111ΠΜ/Βόλος κατεχόμενος 
βαθμός Αρχισμηνίας.
Ιουλ 1995 έως Ιουλ 1999: ως Ελε-
γκτής  ΚΕΠ/ΑΘ στην 129ΠΥ/Ελλη-
νικό κατεχόμενος βαθμός Αρχι-
σμηνίας.  
Ιουλ 1999 έως Ιουν 2004: ως Ελε-
γκτής Αεροδρομίου-Προσέγγισης 
στην 115ΠΜ/Σούδα,κατεχόμενος 
βαθμός Ανθυπασπιστής.  
 Ιουν 2004 έως Σεπ 2012: ως Ελε-
γκτής Αεροδρομίου, Προϊστάμε-
νός Πυργου,Δκτης Σμήνους Ενα-
έριας Κυκλοφορίας στην 112ΠΜ/
Ελευσίνα κατεχόμενοι βαθμοί  
Ανθυπασπιστής - Σμηναγός.  
Σεπ 2012 έως Σεπ 2013: ως Ελε-
γκτής στην ΓΕΑ/ΥΠΕΚ/Τμήμα 
Ενόργανων Διαδικασιών κατεχό-
μενος βαθμός Σμηναγός.  
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Σεπ 1988 - Οκτ 1988: ΚΕΠΑ/ΔΕ-
ΚΕΛΕΙΑ/Σχολείο Διευκρινιστών 
(ΙΟ)
Ιαν 1992 - Απρ 1992: ΚΕΠΑ/ΔΕ-
ΚΕΛΕΙΑ/Σχολείο Μηχανικών Ει-
σαγωγών (ΜΙΟ)
 Ιαν 1993 - Απρ 1993: ΔΕΚΕΛΕΙΑ/
Σχολείο Ξένων Γλωσσών
Απρ 1993 - Ιουλ 1993: ΥΠΑ/ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ/Σχολή Πολιτικής Αεροπορί-
ας (ΣΠΟΑ)
Μαρ. 2000 - Απρ.2000     ΤΑΝΑ-
ΓΡΑ/Σχολείο Ελεγκτών GCA
Ιαν 2002 - Σεπ 2002: USA/FAA/
Air Traffic Control Operator/ATC 
Fundamentals
Ιαν 2004 - Απρ 2004: ΚΕΠΑ/ΔΕ-
ΚΕΛΕΙΑ/Σχολείο Εκπαιδευτών 
Εδάφους (ΣΕΕ)
Ιουν. 2008 - Νοε 2008: USA/FAA/
Terminal Procedures Designer 

(TERPS)
Φεβ. 2010 - Μαρ 2010: ΔΑΕ/ΔΕ-
ΚΕΛΕΙΑ/Σχολή Πολέμου Αεροπο-
ρίας/Κατωτέρων Αξκών εξ Ανθυ-
πασπιστών
Γλωσσικό επίπεδο
Γνώστης  της Αγγλικής γλώσσας, 
κάτοχος  διπλώματος, Proficiency 
in English του Πανεπιστημίου  
Cambridge (1981)
Άλλες δεξιότητες
καλός χειρισμός του Office (επε-
ξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις)
Δραστηριότητες/Ενδιαφέροντα
Οργάνωση, μεθοδικότητα, σεβα-
σμός και τακτική σκέψη, τηρώ-
ντας τούς εκάστοτε ισχύοντες  κα-
νονισμούς

Ιωάννης – Ελευθέριος 
ΜΠΟΥΜΠΑΡΑΣ 
Σμήναρχος ε.α.(ΤΥΑ)

Γεννήθηκα στην Καρδίτσα το 
1958. Εισήλθα στη Σ.Τ.Υ.Α το 1976 
με την 28η σειρά. Αποφοίτησα το 
1978 με την ειδικότητα Ελεγκτού 
Αεράμυνας. Υπηρέτησα 35 χρόνια 
σε Μονάδες και Επιτελεία. Απο-
στρατεύτηκα το 2011 με το βαθμό 
του Σμηνάρχου. Είμαι παντρεμέ-
νος, πατέρας ενός τέκνου.
Στις εκλογές για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ 
τον Ιανουάριο του 2019 συμμε-
τείχα για πρώτη φορά όπου και 
εξελέγην μέλος του Δ.Σ του Συλ-
λόγου.
Σκοπός της συμμετοχής μου στις 
εκλογές του Νοεμβρίου 2021 , 
είναι να συμβάλλω δημιουργικά 
στον εκσυγχρονισμό της οργάνω-
σης και λειτουργίας της Ε.Α.Α.Α, 
και σε συνεργασία με όλα τα Μέλη 
του Δ.Σ να προσπαθήσω για την 
προβολή και επίλυση των προ-
βλημάτων που μας απασχολούν 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
και εκτίμηση ζητώ την ψήφο σας

θεόδωρος ΜΠΟΥΦΗΣ 
του Ιωάννου  
Υποπτεράρχος (ΕΑ) ε.α. 
Πρώην Γενικός Γραμματέας Πο-
λιτικής Προστασίας

Γεννήθηκα στη Λαμία Φθιώτι-
δας το 1957. Το 1975 εισήλθα στη 
Σχολή Ικάρων, από όπου αποφοί-
τησα το 1979. Κατά τη διάρκεια 
της σταδιοδρομίας μου φοίτησα 
επιτυχώς σε διάφορα σχολεία 
της Ελλάδας και του εξωτερικού 
(Σχολή Πολέμου, Συνθήκη CFE, 
Σχολή ΣΚΕΑ, Ηλεκτρονικού Πο-

λέμου κ.ά.). Υπηρέτησα σε διά-
φορες επιτελικές και διοικητικές 
θέσεις (ΓΕΑ, ΑΤΑ, 350 Π.Μ. κ.ά.). 
Υπήρξα Στρατιωτικός Εκπαιδευ-
τής της Σχολής Ικάρων. Επίσης 
συμμετείχα  σε πολλά Συνέδρια, 
Επιθεωρήσεις και αποστολές στο 
εξωτερικό σαν μέλος της Εθνικής 
Αρχής. Υπηρέτησα ως Σύμβουλος 
του Υπουργού Άμυνας της Κύ-
πρου σε θέματα Αεράμυνας (2003 
- 2004). Αποστρατεύτηκα από την 
Πολεμική Αεροπορία τον Απρίλιο 
του 2004. Στις 10 Δεκεμβρίου του 
2009 ανέλαβα Γενικός Γραμμα-
τέας Πολιτικής Προστασίας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και παρέ-
μεινα μέχρι τον Ιούλιο του 2012. 
Από τον Ιούλιο του 2016 έως τον 
Ιούνιο του 2017 διετέλεσα Αντι-
πρόεδρος του ΔΣ στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ». Διετέλεσα 
Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ένω-
σης Αποστράτων Αξιωματικών 
Αεροπορίας (2018-2019). Το 2019 
εκλέχτηκα Δημοτικός Σύμβουλος 
στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρού-
πολης. Είμαι παντρεμένος με την 
Μαρία Ανδριτσοπούλου, Συντο-
νίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Αγγλικής γλώσσας (4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
Αττικής) και έχουμε ένα γιό, Αρχι-
τέκτονα Μηχανικό. Εφόσον εκλε-
γώ θα προσπαθήσω, σε συνεργα-
σία με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., 
να επιλύσω χρονίζοντα σημαντικά 
θέματα που απασχολούν τους συ-
ναδέλφους.

Τηλ. Επικοινωνίας: Κιν. 
6976632800, Οικίας 210-9928458
Email: thodorisboufis@hotmail.
com

Δημήτριος 
ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ 
Σμήναρχος ε.α  

Γεννήθηκα τον Αύγουστο του 
1955 και αποφοίτησα από το 1ο 
Γυμνάσιο Ναυπλίου το 1973. 
Φοίτησα στη Σχολή Τεχνικών Υπ-
ξκών της Πολεμικής Αεροπορίας 
(25η ΣΤΥΑ) και αποφοίτησα ως 
μηχανικός RADAR το 1975. 
Υπηρέτησα:
•  στην 114 Π.Μ ως επιθεωρητής 

όλων των βαθμών συντήρη-
σης στα συστήματα RADAR των 
αφων Mirage F1CG & Μ-2000, 
λαμβάνοντας την αρχική μου 
εκπαίδευση στη Γαλλία.

•  στην 110 Π.Μ στα αφη RF-4E ως 
μηχανικός RADAR.

•  στην 128 Σ.Ε.Τ.Η και στην 123 
Π.Τ.Ε ως προσωπικό της ΣΤΥΑ 
(Τμηματάρχης Εργαστηρίων-δι-
δακτικό προσωπικό -Μοίραρ-
χος).

•  στη Δνση ΓΕΑ/Γ3 ως επιτελής 
ΤΗ σε θέματα αφων (AVIONICS) 

της Π.Α .
•  στη ΣΠΑ/ ΣΕΣ ως επιτελής εκ-

παίδευσης (επόπτης του Σχολεί-
ου Εκπαιδευτών Εδάφους)  απ΄ 
όπου το 2008 αποστρατεύτηκα.

Κατέχω πιστοποίηση της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) for B2 Avionics Technician 
Training Program development.
Είμαι έγγαμος και έχω δύο κόρες, 
την Κωνσταντίνα που είναι Ιστορι-
κός της Τέχνης & μεταδιδακτορι-
κή ερευνήτρια στην Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών της Αθήνας και 
τη Χάρις, διδάκτορα Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών & Φυσικών 
Επιστημών του ΕΜΠ. Εργάζεται 
ως Αναπληρώτρια Ερευνήτρια 
στο ΕΜΠ/ Σχολή Ναυτικής Αρχιτε-
κτονικής και Ναυτικής Μηχανικής 
και διδάσκει στη Σχολή Ικάρων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
θεωρώντας ότι η συνεισφορά 
στον κοινό σκοπό της Ένωσης εί-
ναι υπόθεση όλων μας, καταθέτω 
την υποψηφιότητά μου για μέλος 
του ΔΣ της Ε.Α.Α.Α, επιβεβαιώνο-
ντας τη βούλησή μου ν΄ ασχολη-
θώ ενεργά σε δραστηριότητες που 
την αφορούν. 
Η ανωτέρω επιθυμία μου μπορεί 
να υλοποιηθεί ΜΟΝΟ κατόπιν της 
δικής σας εμπιστοσύνης στο πρό-
σωπό μου και των επιλογών  σας 
στις προσεχείς αρχαιρεσίες της 
Ένωσης.
Ευελπιστώντας ότι η προσέλευσή 
σας στην εκλογική διαδικασία θα 
είναι η μεγίστη δυνατή, εύχομαι το 
αποτέλεσμα που θα προκύψει  να 
υποστηρίζει/διεκδικεί δυναμικά 
τα κοινά μας συμφέροντα και να 
δικαιώνει τις προσδοκίες σας. 

θανάσης ΠΑΝΟΣ  
Σμχος (ΥYΚ) ε.α.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συ-
νάδελφοι, (παλιά και καινούργια 
μέλη της ΕΑΑΑ) αφού σας ευ-
χηθώ υγεία και μακροζωία, σας 
πληροφορώ ότι αποφάσισα να 
θέσω υποψηφιότητα για ΜΕΛΟΣ 
του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και να αγωνι-
στώ για τη σύσφιξη των δεσμών 
συναδελφικότητας,την διατήρηση 
των σχέσεων μετά των εν ενερ-
γεία συναδέλφων μας,καθώς και 
την επιμέλεια,την παρακολούθη-
ση και διεκπεραίωση των συμφε-
ρόντων, αλλά και των γενικών ζη-
τημάτων όλων μας (οικονομικών 
κλπ).
Στην Ένωση έχω αναλάβει από το 
2014, προσωρινά και ταμίας αλλά 
ουδέν μονιμότερο του προσωρι-
νού καθ΄οσων τελούμε εν αναμο-
νή τοποθέτησης Μονίμου Αξκού ή 
Υπξκού.
Μου δόθηκε η ευκαιρία να συν-
δράμω με ευχαρίστηση στην 
άμεση ενημέρωση των Μελών 

σχετικά με Συνταξιοδοτικά μας 
δικαιώματα, Διεκδίκηση αναδρο-
μικών κ.τ.λ.
Εξαιτείας της ενασχόλησής μου, 
μέσα από την Ένωση,με τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο 
Κλάδος μας, αλλά και της προ-
σωπικής επαφής μου με Μέλη 
– Συναδέλφους, δέχτηκα τις πα-
ροτρύνσεις και τις επιθυμίες του 
συνόλου των Συναδέλφων, οι 
οποίοι και με τιμούν για να θέσω 
και πάλι υποψηφιότητα.
Όπως γνωρίζετε τα παλαιά Μέλη 
και θέλω να το εντερνησθούν και 
τα νέα Μέλη μας, ότι δεν υπάρχει 
καμία ανάγκη προσωπικής επι-
βεβαίωσης ή προβολής μου,αλ-
λά ο μόνος λόγος ο οποίος με 
προτρέπει να αγωνιστώ και να 
βοηθήσω,όπου και όποτε χρεια-
στώ,όλους σας είναι η στάση και 
η δεκτικότητα όλων αυτών που 
διαπίστωσαν στο πρόσωπό μου 
την αμέριστη συμπαράσταση και 
το ενδιαφέρον
μου για την εξυπηρέτησή τους,ε-
νημέρωσή τους για συνταξιοδοτι-
κά κ.λ.π. οικονομικά.
Θέλω να είμαι σίγουρος, ότι και 
η νέα σύνθεση του Δ.Σ./ΕΑΑΑ θα 
συνεχίσει να αγωνίζετε με δύναμη 
και όρεξη, εκπροσωπώντας ολό-
κληρο τον κλάδο των Αποστράτων 
(Τακτικών, Ορφανικών και Προαι-
ρετικών) οι οποίοι εργάσθηκαν ή 
και έδωσαν ακόμα και τη
ζωή τους στην Π.Α. , τιμώντας την 
εμπιστοσύνη τους.
Σας Ευχαριστώ.

Πιέρρος ΠΛΑΤΑΝΑΣ   
Σμχος ( ΤΥΜ )
Επίτημος Πρόεδρος Παραρτήμα-
τος Καλαμάτας και τέως πρόε-
δρος ΣΑΣ.

Αγαπητά Μέλη της Ε.Α.Α.Α.
Μετά από 27 χρόνια συνεχούς 
παρουσίας στα δρώμενα της 
Ε.Α.Α.Α., 6 χρόνια σαν μέλος και  
9 χρόνια σαν Πρόεδρος στο  πα-
ράρτημα Καλαμάτας και 12 χρόνια 
σαν μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.  
είχα αποφασίσει να μην βάλω 
υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. 
στις προσεχές εκλογές. Οι πολλές 
πιέσεις που δέχτηκα από μέλη της 
Ε.Α.Α.Α. να μην  τα εγκαταλείψω  
πήρα την απόφαση να ανακαλέ-
σω  την αρχική θέση και να τεθώ 
στην κρίση σας για να συνεχίσω 
να προσφέρω και να αγωνίζομαι 
για  τα κοινά. Εάν έκανα καλά, θα 
δοθεί η απάντηση από την δική 
σας κρίση. Για την τιμή που μου 
κάνετε  να με έχετε μέλος του Δ.Σ. 
της  Ε.Α.Α.Α. για τόσα χρόνια από 
τον Ιούνιο του 1994 μέχρι σήμερα 
σε όλες και όλους και στον καθένα 
ξεχωριστά  θέλω  να σας απευθύ-
νω  ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ βά-

ΥΠοΨήΦιοτήτεΣ
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ΕΚΛΟΓΕΣ

θους καρδιάς. 
Τέλος εύχομαι σε όλους τους 
υποψηφίους καλή επιτυχία.

Γεώργιος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
Σμχος (ΤΜΜ) ε.α

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1954 
Εισήλθα στην ΣΤΥΑ το 1971 με την 
23η σειρά
Αποφοίτησα το 1973 με ειδικότητα 
Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων 
και Μηχανημάτων
Υπηρέτησα 35 χρόνια σε Μονάδες 
Διοικήσεις και Αρχηγείο 
Αποστρατεύτηκα το 2006 με το 
βαθμό του Σμηνάρχου
Είμαι παντρεμένος και πατέρας 2 
τέκνων και παππούς
Από το έτος 2009 έως και σήμερα 
εκλέγομαι στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σ.Α.Σ και έχω χρηματί-
σει σε όλες τις Διοικητικές θέσεις 
του Συλλόγου
Συμμετέχω στις εκλογές της 
Ε.Α.Α.Α ώστε αν εκλεγώ στο Δ.Σ 
της Ένωσης θα συμβάλλω στην 
επίλυση προβλημάτων που μας 
ταλανίζουν
Με εκτίμηση ζητώ την ψήφο σας

Μιχάλης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
Αντιπτεράρχου (Ι) ε. α. 
Επίτιμος Υπαρχηγός ΓΕΕθΑ

Είναι απόφοιτος της Σχολή Ικάρων 
και υπηρέτησε στην Πολεμική Αε-
ροπορία ως Ιπτάμενος μαχητικών 
αεροσκαφών F - 4E PHANTOM, 
απέκτησε εμπειρία διοίκησης 
ως Διοικητής Σμήνους Μάχης, 
Αξιωματικού Επιχειρήσεων και 
Διοικητού Πολεμικής Μοίρας αε-
ροσκαφών F – 4Ε.
Απέκτησε δε εμπειρία ως επιτε-
λής σε όλα τα επίπεδα της Ιεραρ-
χίας και διετέλεσε Διευθυντής 
Παθητικής Άμυνας του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕ-
ΕΘΑ), Διευθυντής της Διεύθυν-
σης Αεροπορικών Επιχειρήσεων 
ΓΕΕΘΑ, Διευθυντής του Τμήμα-
τος Αεροπορικών Επιχειρήσεων 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας 
(ΓΕΑ), Υποδιοικητής Πτέρυγας 
Μάχης Αεροσκαφών F - 4E 117 
ΠΜ και Διοικητής του Κέντρου 

Αεροπορικής Τακτικής (Κ.Ε.Α.Τ).
Αποφοίτησε από το Canadian 
Forces Command and Staff 
College (CFCSC), υπηρέτησε ως 
εκπαιδευτής και Διευθυντής Εκ-
παίδευσης της Σχολής Πολέμου 
Αεροπορίας.
Επίσης υπηρέτησε επί διε-
τία ως Διευθυντής του Tactical 
Operations Branch Chief, NATO 
HQ, Naples, Italy.
Ως ανώτατος Αξιωματικός διε-
τέλεσε Διευθυντής του Κλάδου 
Αεροπορικών επιχειρήσεων ΓΕΑ, 
Διοικητής στη Διοίκηση Αερο-
πορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και 
Υπαρχηγός του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) 
από όπου και αποστρατεύτηκε 
το Μάρτιο του 2008 ως επίτιμος 
υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.
Φοίτησε σε σχολεία των Ενόπλων 
Δυνάμεων και τιμήθηκε με μετάλ-
λια και παράσημα της ειδικότητάς 
του και του βαθμού του.
Επίσης, είναι Δημοτικός σύμβου-
λος στο Δήμο Αμαρουσίου και 
συμμετέχει σε πολιτιστικούς συλ-
λόγους.
Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη.

ΡΟΖΗΣ  
Αντιπτέραρχος  εα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ :  
•  Απόφοιτος  Σχολής Ικάρων του 

τμήματος Ελεγκτών Αεράμυνας
•  Τελειόφοιτος Μαθηματικού τμή-

ματος ΑΠΘ
•  Απόφοιτος Σχολής Κατωτέρων 

Επιτελών (ΣΚΕΑ)
•  Απόφοιτος Σχολής Ηλεκτρονι-

κού Πολέμου
•  Απόφοιτος Σχολής Όπλων και 

Τακτικής
•  Απόφοιτος Σχολείου Πληροφο-

ρικής Αεράμυνας
•  Απόφοιτος Σχολείου Πληροφο-

ρικής ΓΕΕΘΑ
•  Απόφοιτος Σχολής Πολέμου Αε-

ροπορίας
Επαγγελματική Δραστηριότητα 
: Κατά την διάρκεια  της  τρια-
νταεπτάχρονης  υπηρεσίας μου 
εργάσθηκα τόσο σε θέσεις της ει-
δικότητάς μου, ως ελεγκτής αερά-
μυνας, όσο και σε θέσεις επιτελι-
κές - διοικητικές ως ακολούθως: 
•  1984-1985 Τμηματάρχης με αρ-

μοδιότητα τους Πίνακες Οργά-
νωσης και προσωπικού της ΠΑ

•  1985-1987 Επιτελής της διεύ-
θυνσης πληροφορικής του ΓΕΑ

•  1987-1990 Αξιωματικός Επιχει-
ρήσεων και Διοικητής στη 5η 
ΜΣΕΠ

•  1990-1991 Διοικητής Σχολής 
πληροφορικής στο Α/δ Δεκε-
λείας

•  1991-1993 Διοικητής Αεροπορι-
κού Κέντρου Επιχειρήσεων στη 
Κύπρο

•  1993-1995 Τμηματάρχης Αερά-
μυνας στο ΑΤΑ

•  1995-1998 Υποδιοικητής του 
2ου ΑΚΕΠ 

•  1998-2005 Τμηματάρχης και δι-
ευθυντής στη διεύθυνση εκπαί-
δευσης στρατεύσιμου και στρα-
τιωτικού προσωπικού της ΠΑ

•  2005-2007 Διοικητής στο 3ο 
ΚΕΠ (Σητεία- Ζήρος) 

•  2008-2010 Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού συμβουλίου στο 
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Λοιπές Δραστηριότητες:  Μέλος 
της Αεροπορικής Ακαδημίας της 
Ελλάδος

Νικόλαος 
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Υπτχος (Ε.Α) ε.α. 

Ηλίας Γ. ΣΒΑΡΝΑΣ   
Σμχος ε.α. - Ποιητής   

Αγαπητοί Συνάδελφοι άντρες και 
γυναίκες, αγαπητά ορφανικά μέλη
Με πολλούς από εσάς είχα την 
καλή τύχη να γνωριστούμε ως Εν 
Ενεργεία. Με όλους σας είχα την 
ευχάριστη και απρόσμενη τύχη να 
γνωριστούμε από τη θητεία μου 
ως Μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΑΑΑ.
Ας συνεχίσουμε αυτή την εποι-
κοδομητική γνωριμία και με το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα 
προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 
14ης  Νοεμβρίου 2021. Γι αυτό: 
         Όταν θα πας στην κάλπη
         για την εκλογή
         ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΑΣ να βάλεις 
         ένα «σταυρό» στον Ποιητή
         και σίγουροι να είστε
         διπλο-τριπλά θα επιστραφεί.
Με Τιμή και Εκτίμηση

Ηλίας ΣΚΑΛΤΣΑΣ   
Απτχος (Ι) Ηλίας Σκαλτσάς ε. α. 

Γεννήθηκα τον Μάρτιο του 1961 
στην Αθήνα. Το 1978 εισήλθα στη 
ΣΙ και αποφοίτησα το 1982. Απο-
στρατεύτηκα τον Οκτώβριο του 
2012 ως ευδοκίμως τερματίσας 

την σταδιοδρομία μου με τον βαθ-
μό του Υποπτεράρχου (Ι). Μετά 
από δικαστική αγωγή προήχθη 
στον βαθμό του Αντιπτεράρχου (Ι) 
ε.α το 2014. Κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας μου στην ΠΑ υπη-
ρέτησα σε πολεμική Μοίρα σε εκ-
παιδευτικές Μοίρες στην Ελλάδα 
και στις ΗΠΑ (ENJJPT) καθώς και 
ως επιτελής και Δντης σε θέσεις 
του ΓΕΑ και ΓΕΕΘΑ.
Είμαι παντρεμένος και έχω τρία 
παιδιά. 
Αγαπητοί συνάδελφοι καταθέτω 
την υποψηφιότητα για τη θέση 
του Προέδρου του ΔΣ της ένωσης 
μας, προς ίδιο όφελος για δική 
μου αυτοπροβολή και όχι να σας 
λύσω οποιοδήποτε πρόβλημα 
έχετε, εκτός αν είναι οικονομι-
κής φύσεως και με αφορά. Δεν 
θα εμπλέκομαι σε ατέρμονες και 
ανούσιες συζητήσεις στρατηγικού 
ή και διαγαλαξιακού χαρακτήρα 
που κανένα δεν ενδιαφέρουν ούτε 
κανείς δίνει σημασία.    Σε περί-
πτωση που θα εκλεγώ θα πράξω 
ότι είναι δυνατόν για την δική μου 
εξέλιξη σε θέσεις του κρατικού 
μηχανισμού για μία καλύτερη ιδι-
ωτική ζωή. Εν κατακλείδι θα πρά-
ξω ακριβώς ότι γίνεται διαχρονικά 
με την διαφορά ότι αυτή τη φορά 
ξέρετε για τι ψηφίζετε και ποιόν.
Τηλ. 6983498610
Email : scaltsilias@gmail.com

Κωνσταντίνος Σ.  
ΣΟΦΙΑΝΟΣ  
Tαξίαρχος Μηχανικός. ε.α

Μηχανικός απόφοιτος της Σχολής 
Μηχανικών Αεροπορίας και Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων με πολυετή 
εμπειρία στον Δημόσιο και τον ιδιω-
τικό τομέα στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό.
Έμπειρος, με επαγγελματική νοο-
τροπία και συμπεριφορά, ευέλικτος, 
με οργανωτικές ικανότητες, πολύ 
αποτελεσματικός στη διοίκηση ομά-
δας.
Προσωπικά Στοιχεία
Tαξίαρχος Μηχανικός εν αποστρα-
τεία.
Ημερομηνία Γέννησης : 19-12-1962
Τόπος Γέννησης :  Αθήνα
Οικογενειακή Κατάσταση: Διαζευγ-
μένος με ένα (1) Τέκνο 20 ετών.
Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση
Πτυχούχος Αεροναυπηγός Μηχανι-
κός. 
Σχολή Ικάρων/Τμήμα Μηχανικών 
(Σ.Μ.Α.), 1980-1984
Διοικητική/Τεχνολογική Εκπαίδευ-
ση 
Διαδικασίες Εργοστασιακής Συντή-
ρησης Αεροσκαφών 
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία 
(ΕΑΒ), 1984-85
Οργάνωση, Προγραμματισμός & 
Διασφάλιση Ποιότητας Συντήρησης 

Αεροσκαφών Α-7
115 Πτέρυγα Μάχης / Πολεμική Αε-
ροπορία / Αεροδρόμιο Σούδας 1985.  
Εκπαίδευση Κατωτέρων Επιτελών 
Πολεμικής Αεροπορίας 
(Επικοινωνία, Οργανωμένη Παρου-
σίαση, Λήψη Αποφάσεων, Διοίκηση 
προσωπικού) 
Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, 1992
Εκπαίδευση στον προγραμματισμό 
και χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών.
Σεμινάριο έξι (6) μηνών στο ΕΛ.ΚΕ.
ΠΑ.- 1993.  
Εκπαίδευση στο Αντικείμενο MIS 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκη-
σης.
Σεμινάριο έξι (6) μηνών στο ΕΛ.ΚΕ.
ΠΑ.- 1994.  
Διαδικασίες Βασικής και Εργοστασι-
ακής Συντήρησης Κινητήρων &Αε-
ροσκαφών CL-215.  
Καναδική  Αεροπορική Βιομηχανία 
(BOMBARDIER), 1998.
Εκπαίδευση σε Διαδικασίες – Ασκή-
σεις – Διαχείρηση Κρίσεων στο 
Oberamergau (Γερμανία,),2000.
Διαδικασίες Logistics και Υποστή-
ριξης Επιχειρήσεων  (Γερμανία, 
Aachen) (3 μήνες)  2001.
Ξένες Γλώσσες/Άλλες Δεξιότητες
Αγγλικά. Επίπεδο Γνώσης: Πολύ 
Καλό 
Γερμανικά. Επίπεδο Γνώσης: Βασι-
κό  
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Πολύ καλή γνώση και χρήση της 
σειράς εφαρμογών MS Office και 
του Διαδικτύου
Επαγγελματική Εμπειρία
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με αντι-
κείμενο Εμπορικές Δραστηριότητες 
– Ειδικές Εφαρμογές στην Βιομηχα-
νία (1995-2000).      
Απασχόληση σε Ελληνικές και Ευ-
ρωπαϊκές εταιρείες με κύριο αντι-
κείμενο:
α)  Την ανάλυση της ανταγωνιστικό-

τητας και του βαθμού ανάπτυξης 
της τοπικής αγοράς.

β)  Την κατάστρωση αναλόγου επι-
χειρηματικού σχεδίου με σκο-
πό την διείσδυση της εταιρείας 
ή την αύξηση του μεριδίου της 
στην αγορά της Βιομηχανίας 
και των πρατηρίων Καυσίμων 
(KAERCHER HELLAS CIVILIAN & 
MILITARY MARKET) και

Διοικητής Εργοστασίου Μεταφο-
ρικών Μέσων και Ειδικού Εξοπλι-
σμού της Πολεμικής Αεροπορίας 
στον Άραξο Αχαίας (2011-2013).      
Επιτελής Διεύθυνσης Οικονομικού 
της Διοίκησης Αεροπορικού Υλικού 
(2010-2011) με αντικείμενο την Εκ-
πόνηση και Παρακολούθηση Συμ-
βάσεων εν Συνεχεία Υποστήριξης 
Follow One Support (FOS). 
Επιτελής Διεύθυνσης Συντήρη-
σης Αεροσκαφών (Γ1) (1995-1998), 
(2002-2005) και (2009-2010).
Διευθυντής Τεχνικο-Εφοδιαστικής 
Υποστρηριξης Αεροπορικής Βάσης 
Σαντορίνης (2007-2009).      
Επιτελής  Διεύθυνσης Εξοπλιστικών 
Προγραμμάτων του Γενικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας ΓΕΑ/Διεύθυνση 
Δ2 (2005-2007)
Προϊστάμενος Τμήματος Logistics 
Plans and Policy στην Διεύθυνση Α4 
στο Στρατηγείο AIRSOUTH  (Νάπολι 
Ιταλίας) (2000-2002)
Προϊστάμενος Τμήματος Logistics 
στο Στρατηγείο KFOR/REAR (Σκόπια 
FYROM) (2001-2001)
Επιτελής Διεύθυνσης Ποιοτικής 

ΥΠοΨήΦιοτήτεΣ
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ΕΚΛΟΓΕΣ

Εξασφάλισης Οπλικών Συστημά-
των και Επιγείων Μέσων, (ΔΑΥ/Γ6) 
(1998-2000)
Επιτελής Τμήματος  Εργοστασιακής 
Συντήρησης της Υπηρεσίας της Πο-
λεμικής Αεροπορίας στην Ελληνικής 
Αεροπορικής Βιομηχανίας  (1994-
1995)
Αρχιμηχανικός 355 Μοίρας Τακτι-
κών Μεταφορών, Αεροπορική Βάση 
Ελευσίνας (1992-1994)
Επιτελής του Τμήματος Έρευνας και 
Τεχνολογίας του ΓΕΕΘΑ/ΤΕΤ (1991-
1992)
Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρη-
σης Αεροσκαφών και Εξοπλισμού  
στην Αεροπορική Βάση Αεροπορι-
κής Βάσης Σούδας (1988-1991)
Προϊστάμενος Γραφείου Ποιοτικού 
Ελέγχου στην Αεροπορική Μοίρα 
Αεροσκαφών Αεροπορικής Βάσης     
Σούδας (1986-1988)
Επιτελής Διαμόρφωσης και Αξιο-
πιστίας Αεροσκαφών,  Αεροπορική 
Βάση Σούδας (1986-1988)
Προιστάμενοςς Γραμμής Πτήσεων 
Αεροσκαφών, Μοίρας Αεροσκα-
φών, Αεροπορική Βάση Σούδας   
(1984 – 1986)
   
Επιπρόσθετες Δραστηριότητες
Διετέλεσε καθηγητής του Τμήματος 
Μηχανικών της Σχολής Ικάρων στο 
αντικείμενο «Συστήματα Διασφάλι-
σης Ποιότητας» (1995).
Μέλος Επιτροπών Διαπραγματεύ-
σεων με σημαντικότερη αυτή για την 
Αγορά και Ενοικίαση Πυροσβεστι-
κών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων. 
Άλλα ενδιαφέροντα
Ιστορία
Οικονομική Επιστήμη 
Τεχνικός Σύμβουλος και Εξωτε-
ρικός Συνεργάτης της Γερμανικής 
Εταιρείας KAΕRCHER HELLAS με 
αντικείμενα που αφορούσαν Εμπο-
ρική Διείσδυση και Πωλήσεις τόσο 
στο Εμπορικό όσο και στο Στρατιωτι-
κό Πρόγραμμα της Εταιρείας.  
Συμμετοχή σε Διδακτορικό Πρό-
γραμμα του Εθνικού Μετσοβίου Πο-
λυτεχνείου στον τομέα της Μετάδο-
σης Θερμότητας.
Συμμετοχή σε οικογενειακή Εμπο-
ρική Επιχείρηση με αντικείμενο το 
Εμπόριο και την Υποστήριξη Επιχει-
ρήσεων: 
Εστίασης και
2. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις .  
Χρόνος Ίδρυσης 1998.
Ιδιαίτερες δυνατότητες στον τομέα 
Αγοράς και Κοστολόγησης Προϊό-
ντων τόσο Εμπορικού αλλά ιδιαίτερα 
Αεροπορικών Εφαρμογών.

Συμμετοχή σε Οργανισμούς
Μέλος του Επιστημονικού Συλλόγου 
Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ).

Κωνσταντίνος 
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 
ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ (Ι) ε.α. 

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας Αντι-
πτέραρχος (I) ε.α., εισήλθε στην 
Σχολή Ικάρων το 1976 και απο-
φοίτησε το 1980. Ιπτάμενος, εκ-
παιδευτής με 3850 ώρες πτήσης 
(2800 σε μονοθέσια μαχητικά αε-
ροσκάφη F-5, Mirage F-1, Mirage 
M-2000, Mirage M-2000-5). Επί 
διοικήσεώς του στην 114 ΠΜ, 
παρελήφθησαν και αξιοποιήθη-
καν επιχειρησιακά τα αεροσκάφη 
Mirage 2000-5 στην 331 ΜΠΚ και 
πραγματοποιήθηκε η Αεροπορι-
κή επίδειξη της ΠΑ το 2008. Δεν 
ενεπλάκη σε κανένα αεροπορικό 
ατύχημα υπό οποιαδήποτε μορφή.  
Γεννήθηκε στα Στεφανινά της 
Θεσσαλονίκης το 1958 και πέ-
ρασε τα σχολικά του χρόνια στην 
Θεσσαλονίκη, στον Χορτιάτη, στα 
Γιαννιτσά, την Γουμένισσα και την 
Αξιούπολη.                                               

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- 
ΤΟΠΟθΕΤΗΣΕΙΣ 
111 ΠΜ / 342 ΜΑΗ, 113 ΠΜ / 
343 ΜΑΗ, 114 ΠΜ / 342 ΜΠΚ / 
331 ΜΠΚ, ΥΠΕΘΑ / ΣΓ, ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙ-
ΚΗΣ (ΣΕΝΤ), ΑΤΑ /Α4, ΓΕΕΘΑ / 
ΔΕΠΟΣΕ – ΔΙΣΠΛΗ, ΔΑΕ / Α1, 
135 ΣΜ /ΔΕΕ, ΑΚΑΜ ΠΕΚΙΝΟΥ / 
ΑΚΑΜ ΣΕΟΥΛ, 114 ΠΜ / Υποδιοι-
κητής, 114 ΠΜ / Διοικητής / ΓΕΑ 
Α1 / Διευθυντής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Σχολή Ικάρων 1976-1980, Σχο-
λείο Πληροφοριών (ΣΠΛ), Σχο-
λείο Ασφαλείας Πτήσεων (ΣΑΦΠ), 
Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ), 
Σχολείο Εκπαιδευτών Αέρος – 
Εδάφους (ΣΕΑ-Ε), Σχολή Πολέ-
μου Αεροπορίας (ΣΠΑ), ΝATO 
Defence College.                 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
Τιμήθηκε με όλα τα μετάλλια των 
βαθμών και των θέσεων που 
υπηρέτησε.
Έχει τιμητική διάκριση από την 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, 
People’s Republic of China, για 
την προσφορά του στην ανάπτυξη 
των διμερών στρατιωτικών σχέ-
σεων και την ίδρυση του Σχολείου 
«Θουκυδίδης» εκμάθησης της Ελ-
ληνικής γλώσσας, στο Πανεπιστή-
μιο Ξένων Γλωσσών στην πόλη 
Luoyang, της κεντρικής Κίνας,  το 
οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Έχει τιμητική διάκριση από τη Δη-
μοκρατία της Κορέας, Republic 
of South Korea, για προσφορά 
του στην ανάπτυξη των διμερών 
στρατιωτικών σχέσεων και τις 
ενέργειές του για την ανέγερση 
του μνημείου των Ελλήνων πε-
σόντων του Κορεατικού Πολέμου 
στην πόλη Ichon.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλ-
φισσες και Ορφανικά Μέλη,   
Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες 
(κηδείας και σύνταξης)  που αντι-
μετώπισε γνωστή μου οικογένεια 
μετά τον θάνατο συναδέλφου 
μας, υπήρξε η αιτία της απόφασή 
μου να είμαι υποψήφιος για την 
θέση του προέδρου στην ΕΑΑΑ 
στις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 
2021. 
Είμαι πεπεισμένος ότι με υπευ-
θυνότητα, συναδελφικότητα, ενό-
τητα και αλληλεγγύη μπορούμε 
να κινητοποιήσουμε όλες μας τις 
δυνάμεις και να αξιοποιήσουμε 
περαιτέρω όλες τις δυνατότητες 

της ΕΑΑΑ, υπηρετώντας το κοινό 
συμφέρον όλων των μελών της.   
Τα ιδιαίτερα σοβαρά θέματα των 
αποστράτων και των οικογενειών 
τους, όπως της υγείας και τα οικο-
νομικά, θα αποτελούν πρώτη προ-
τεραιότητα της Ένωσης. Στην κα-
τεύθυνση αυτή κρίνεται αναγκαία 
η ανυποχώρητη υπεράσπιση των 
συμφερόντων μας και η σθεναρή 
διεκδίκηση, κάθε δίκαιου αιτήμα-
τός μας. Παράλληλα, επιβάλλεται 
η αναβάθμιση της ενημέρωσης 
των μελών με την χρήση της τε-
χνολογίας και της αξιοποίησης της 
εφημερίδας μας.    
Τα παραρτήματα συνθέτουν το 
βασικό κορμό της ΕΑΑΑ και ο 
θεσμικός τους ρόλος συμβάλει 
καθοριστικά στην εξυπηρέτηση 
των μελών μας πανελλαδικά. Ο 
εκσυγχρονισμός του θεσμικού 
πλαισίου της ΕΑΑΑ, όπως η θε-
σμική κατοχύρωση των εκλογών 
στα Παραρτήματα, είναι απαραί-
τητος έτσι ώστε η λειτουργία της 
να προσαρμοστεί στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και στα νέα δεδομένα 
που έχουν διαμορφωθεί με την 
πάροδο του χρόνου.  
Η συνεργασία με τις Ενώσεις, 
ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ, καθώς και με 
τους συλλογικούς φορείς, κυρί-
ως, όλων των Σχολών της Πολε-
μικής Αεροπορίας (ΣΑΣΙ, ΣΑΣ, ΣΑ-
ΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ, ΕΣΜΑ) αποτελεί την 
ικανή και αναγκαία συνθήκη για 
την προώθηση των κοινών μας 
σκοπών και συμβάλει καθοριστι-
κά στην αρραγή ενότητα όλων των 
αποστράτων.   
Με γνώμονα τα παραπάνω θέτω 
στην κρίση σας την υποψηφιότη-
τά μου και δεσμεύομαι ως πρό-
εδρος, εφ’ όσον τιμηθώ με την 
ψήφο σας, να εργαστώ δυναμικά 
με όλους τους συναδέλφους του 
νέου ΔΣ και αυτούς των Παραρ-
τημάτων, ως δυνατή Ομάδα, προ-
κειμένου να προάγουμε τους σκο-
πούς της ΕΑΑΑ. 
Με εκτίμηση
 

Δημήτριος ΦΑΛΤΑΪΤΣ  
Σμήναρχος ε.α.(ΤΥΤ)

Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1957. 
Εισήλθα στη Σ.Τ.Υ.Α το 1974 με 
την 26η σειρά. Αποφοίτησα το 
1976 με ειδικότητα Τεχνικού Μη-
χανικού Τηλεπικοινωνιών(Τ.Μ.Τ). 
Υπηρέτησα 37 χρόνια σε Μονάδες 
και Αρχηγεία. Αποστρατεύτηκα το 
2011 με το βαθμό του Σμηνάρχου. 
Είμαι παντρεμένος, πατέρας δύο 
τέκνων.
Στις εκλογές για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ 
τον Ιανουάριο του 2013 συμμε-
τείχα για πρώτη φορά ,εκλέχτηκα 
Πρόεδρος του Συλλόγου όπου και 
επανεξελέγην πρόεδρος στις αρ-
χαιρεσίες του ΣΑΣ τα έτη 2016 και 
2019. Ως Πρόεδρος του Σ.Α.Σ και 

με τη συνεργασία άλλων Συλλογι-
κών φορέων προβήκαμε σε πα-
ραστάσεις και διαμαρτυρίες προς 
τους αρμοδίους για την μη υπο-
γραφή της προτεινόμενης Κ.Υ.Α,  
σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ 
της Ε.Α.Α.Α, γεγονός που απετρά-
πη από τον κ. Υ.ΕΘ.Α.
Στην ΕΑΑΑ συμμετείχα στις αρ-
χαιρεσίες το 2015 και το 2018 
όπου και εξελέγην μέλος στο Δ.Σ. 
Σκοπός της συμμετοχής μου στις 
εκλογές του Νοεμβρίου 2021 , 
είναι να συμβάλλω δημιουργικά 
στον εκσυγχρονισμό οργάνωσης 
και λειτουργίας της Ε.Α.Α.Α, με 
πνεύμα συναδελφικότητας, αλλη-
λοσεβασμού, ενότητας, ειλικρι-
νών σχέσεων και συνεργασίας με 
όλα τα Μέλη του Δ.Σ για προβολή 
και επίλυση των προβλημάτων 
που μας απασχολούν και ιδιαίτερα 
για την αποκατάσταση του δοκιμα-
ζόμενου κύρους της Ε.Α.Α.Α.  
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
και εκτίμηση ζητώ την ψήφο σας.

Παύλος ΧΡΗΣΤΟΥ   
Υπτχος (Ε.Α) ε.α. 

Η εμπειρία μου και η γνώση από 
την θητεία μου στη θέση του Αντι-
προέδρου και η αναγνώριση του 
έργου και των προσπαθειών μου 
από τα μέλη μας με οδηγούν να 
θέσω υποψηφιότητα για τη θέση 
του Προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ μας 
πιστεύοντας ότι μπορώ να υπηρε-
τήσω αυτό το σκοπό με συνέπεια 
και αίσθημα ευθύνης.
Η ΕΝΩΣΗ του μέλλοντος χρειά-
ζεται μια σύγχρονη διοίκηση και 
τη λήψη πρωτοπόρων αποφάσε-
ων. Αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι το 
όραμα της ΕΝΩΣΗΣ για πρόοδο 
και ανάπτυξη θα περνά μέσα από 
τα μέλη της , τα Παραρτήματα και 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλοι μας 
είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με 
αποφασιστικότητα και εντιμότητα 
με δυναμική και αυτοπεποίθηση  
για να μπορέσουμε να δημιουρ-
γήσουμε μια ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΩΣΗ.
Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυ-
νάμεις για την πρόοδο, την ενότη-
τα και την προάσπιση όλων των 
δικαιωμάτων των μελών μας . Η 
ισότητα, η δικαιοσύνη, η συνερ-
γασία, η εντιμότητα και η δυναμι-
κότητα θα μας οδηγήσουν σε μια 
προοδευτική κατεύθυνση προκει-
μένου να επιτύχουμε τα καλύτερα 
αποτελέσματα.
Η ετερότητα της σύνθεσης  των 
μελών της Ένωσης μας δεν απο-
τελεί εμπόδιο αλλά μία πρόκλη-
ση για την ανάπτυξη της Ένωσης 
μας και τον συγκερασμό πολλών 
και διαφορετικών απόψεων. Δεν 
ωφελούν σήμερα υποκριτικές 
διαχειριστικές διακηρύξεις: απαι-
τείται μια καθαρή πρόταση για 
ενότητα και δημιουργία. Αυτός 
είναι ο σκοπός μας, αυτό είναι το 
όραμα μου.

Τα μέλη μας αξιώνουν και ορθώς 
να είναι κυρίαρχοι και εντολείς 
και αγωνίζονται για αυτό. Σκοπός 
μας πρέπει να είναι η εγγύτερη 
σχέση Διοίκησης και μελών.
Απαιτούνται  Αρχές, που να μας 
οδηγούν σε έναν καινούργιο και 
χωρίς προηγούμενο ορισμό της 
ΕΝΩΣΗΣ μας. Ζητούμενο είναι η 
πράξη της δημιουργίας από την 
ΕΝΩΣΗ μας , που απαιτεί ενθου-
σιασμό στον καθορισμό μιας δι-
άθεσης για δράση στο πεδίο της 
λειτουργίας της.
Από τη μεριά της ΕΝΩΣΗΣ μας 
χρειάζεται στοχευμένη στρατηγι-
κή για την υπεράσπιση των δικαι-
ωμάτων μας που είναι αδιαπραγ-
μάτευτος στόχος.
Τα Παραρτήματά μας αποτελούν 
τον πυρήνα της ΕΝΩΣΗΣ μας και 
πρέπει να τους ανατεθεί να επι-
τελέσουν μεγαλύτερο έργο προς  
όφελος των μελών μας. Καλούμε 
ΟΛΟΥΣ μας σε μια προσπάθεια για 
μια μεγάλη ενωτική αλλαγή για 
την διεύρυνση και αποκέντρωση 
της  ΕΝΩΣΗΣ μας και  των θεσμών 
συμμετοχής ώστε να επιτύχουμε 
μια ποιοτικά ανώτερη κινητοποί-
ηση και  πρωτοβουλία των μελών 
μας. Τίποτα δεν μπορεί να προχω-
ρήσει μόνο με την λογική της ανά-
θεσης, απαιτείται η ενεργός συμ-
μετοχή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ.

Συγκεκριμένα οι βασικές μου δε-
σμεύσεις είναι:
 •  ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟ-

ΤΙΜΙΑ – ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟ-
ΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

•  ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟ-
ΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ . ΤΑ ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕΙ 
ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡ-
ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

•  ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

•  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

•  ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

•  ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-
ΘΕΡΙΣΜΟΥ.

 •  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

•  Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

•  Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙ-
ΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟ-
ΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Α ΚΑΙ ΕΧΕΙ 
ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥ-
ΤΟΤΕΛΕΙΑ.

ΥΠοΨήΦιοτήτεΣ
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Οι Ταλιμπάν ξανά στην επικαιρότητα. Σε λίγους μήνες κα-
τέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν. Οι εθνικές δυνάμεις 
παραδόθηκαν αμαχητί με τον εξοπλισμό τους. Ο πρόεδρος 
Ασράφ Γάνι «φυγάς» στα Η.Α.Ε. παίρνοντας μαζί του τα «λά-
φυρα της ντροπής». 

Αναδύονται ερωτήματα για τις αιτίες επανόδου των Ταλι-
μπάν και τις επικείμενες εξελίξεις. Πολλά θα αποκαλυφθούν 
στο προσεχές διάστημα. Τα σημαντικότερα ως πρώτη εκτί-
μηση, ο ρόλος της Τουρκίας-Προσφυγικό αναλύονται παρα-
κάτω.

Επιδιώξεις Τουρκίας: 
Σουνιτική χώρα η Τουρκία, όπως οι Ταλιμπάν, θα παίξει 

σημαντικό γεωπολιτικό και οικονομικό-εμπορικό ρόλο και 
ίσως είναι από τις πρώτες που θα αναγνωρίσουν επίσημα το 
νέο καθεστώς. 

Ο ρόλος της στην ανοικοδόμηση της χώρας και η τεχνική 
βοήθεια της στο αεροδρομίου της Καμπούλ φαίνεται έχουν 
συμφωνηθεί. Μπορεί ακόμη να συμμετάσχει σε νέο εξοπλι-
στικό πρόγραμμα των Ταλιμπάν βοηθώντας να αξιοποιηθεί, 
μαζί με Πακιστάν-Σαουδική Αραβία-Κατάρ, ο τεράστιος σύγ-
χρονος αμερικανικό-δυτικός στρατιωτικός εξοπλισμός που 
τους παραδόθηκε αυτούσιος.

Θα εμπλακεί μαζί με Ρωσία-Κίνα-Πακιστάν στην αξιοποί-
ηση ενεργειακών πηγών-σπάνιων γαιών του Αφγανιστάν, 
ενισχύοντας σημαντικά την οικονομία της με ανάλογες εμπο-
ρικές συναλλαγές.

 Θα αποτελέσει «το όχημα» μέσω του οποίου οι αμερι-
κανοί-δυτικοί θα συνεχίσουν να διατηρούν «υπόγειο έλεγ-
χο-παρουσία» στο Αφγανιστάν χωρίς φυσική τους παρουσία.

Ανίχνευση προθέσεων Ταλιμπάν:
Μέρος του αφγανικού πληθυσμού φαίνεται έχει θετική 

άποψη για αυτούς,  ίσως να τους θεωρεί απελευθερωτές της 
χώρας, δεδομένου ότι οι  σημερινοί 25ρηδες αφγανοί  δεν 
θυμούνται τι έγινε προ 20ετίας, ενώ ισχυρή είναι η απογοή-

τευσή του λαού από την εκτεταμένη διαφθορά της έκπτωτης 
κυβέρνησης.

Θα επιδιώξουν διεθνή αναγνώριση του καθεστώτος. Στην 
επανεμφάνισή τους είναι επικοινωνιακοί με χρήση αγγλι-
κών. Δείχνουν σχετική εμπειρία «κυβερνητισμού» παρέχο-
ντας υποσχέσεις διατήρησης κάποιων ελάχιστων δικαιωμά-
των γυναικών-εκπαίδευσης-οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Θεωρούν εκτός ισλαμικού νόμου «τα ποτά και τις ουσίες». 
Το 50% περίπου του Αφγανικού ΑΕΠ οφείλεται στην παρα-
γωγή-εμπορία οπίου-ηρωίνης ( 80-90% της παγκόσμιας πα-
ραγωγής) και διακινείται προς Ευρώπη-ΗΠΑ μέσω Ιρακ-Συ-
ρίας-Τουρκίας-Πακιστάν.  Θα απαγορεύσουν λοιπόν την 
παραγωγή οπίου; Πως θα χρηματοδοτήσουν ανοικοδόμηση, 
εξοπλισμούς, κράτος και δομές του; Πως θα κρατηθούν στην 
εξουσία αποτρέποντας εμφύλιες συρράξεις; Ίδωμεν.. 

Ευθύνες ΗΠΑ-Δύσης:
Είναι άγνωστη η μυστική συμφωνία ΗΠΑ-Ταλιμπάν στο 

πλαίσιο αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων που αρχι-
κά έγινε στο Κατάρ επί Τράμπ τον Φεβρουάριο. Είναι βέβαιο 
ότι οι Αμερική δεν εξασφάλισε τις συνθήκες του αύριο προς 
όφελός της; 

Μέμφονται τον πρόεδρο Μπάιντεν  που σωστά είπε, σε δι-
άγγελμά του, ότι «δεν θα πολεμήσουν αμερικανοί στη χώρα 
που οι ΕΔ της το αρνήθηκαν». Δεν είναι τυχαίο που η εθνική 
κυβέρνηση του Αφγανιστάν «εξαφανίστηκε» χωρίς να κάνει 
το καθήκον της.

Διπλωματικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ΗΠΑ-ΝΑΤΟ ητ-
τήθηκαν στο Αφγανιστάν ξοδεύοντας 3 τρισεκατομμύρια δο-
λάρια. Πιστεύουμε τούτο πρέπει να αξιολογηθεί μελλοντικά 
στη βάση των προ 20ετίας γεωπολιτικών δεδομένων, αλλά 
και με κριτήρια μακροοικονομικής σκέψης. Φαινομενικά με 
σημερινά δεδομένα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ δείχνει να «ηττήθηκαν» στο 
Αφγανιστάν. Το μόνο βέβαιο είναι η απώλεια ζωής χιλιάδων 
στρατιωτών και αμάχων: ΝΑΙ, αυτό από μόνο του αποτελεί 
ΗΤΤΑ. 

Κίνα-Ρωσία:
Δεν έκλεισαν τις πρεσβείες στην Καμπούλ και σίγουρα 

συμφώνησαν με Ταλιμπάν συμμετοχή στην ανοικοδόμηση 
και αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών. Μαζί με Πακι-
στάν επιδιώκουν κάθοδό τους στον περσικό κόλπο με άνοιγ-
μα «δρόμου του μεταξιού». 

Επενδύσεις υποσχέθηκαν ήδη στους Ταλιμπάν το Κατάρ, 
πιστός σύμμαχος της Τουρκίας, Σαουδική Αραβία-ΗΑΕ.

Προσφυγικό Ζήτημα:
Κυβερνήσεις-αναλυτές-ΜΜΕ παγκοσμίως, προδικάζουν 

για τεράστιο κύμα μετανάστευσης Αφγανών προς Ευρώπη 
και όλοι «δείχνουν» τη διέλευση του μέσω Τουρκίας ενώ 
αρκετοί ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών σπεύδουν να την προ-
σεγγίσουν. 

Η Τουρκία είναι βέβαιο θα εκμεταλλευθεί την «ευκαιρία» 
για να εκβιάσει γεωπολιτικά και οικονομικά Ελλάδα-Ευρώ-
πη. Θεωρούμε βέβαιο ότι θα καταφέρει να βγει κερδισμένη. 

Διεθνή-εγχώρια ΜΜΕ, με ανάλογες εικόνες-αναλύσεις,  
προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, για να δεχθούν-«υποδε-
χθούν» πρόθυμα οι ευρωπαϊκές χώρες αφγανούς πρόσφυ-
γες χωρίς αντιρρήσεις, δημιουργώντας συναισθηματικό κλί-
μα υπέρ των γυναικών-παιδιών που  διώκονται  βάναυσα 
από τους «αιμοσταγείς και διαβολικούς Ταλιμπάν». 

Αν αυτό συμβεί πρέπει όλες οι χώρες να μοιραστούν ισομε-
ρώς το βάρος, δεδομένου ότι ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα τουλ. 
40.000 αφγανοί και δεν πρέπει να γίνουν τα λάθη του 2015. 

Οφείλουμε να δείξουμε ανθρώπινο πρόσωπο στους πο-
λυπαθείς αφγανούς πρόσφυγες όταν έλθει η ώρα, να προ-
ετοιμαστούμε όμως κατάλληλα και να αποκλείσουμε κάθε 
πιθανή διέλευση και διαμονή στη χώρα μας τρομοκρατών, 
εγκληματιών και επιτηδείων.

Αθανάσιος Πάσχου
Υποπτέραρχος ε.α.-Οικονομολόγος

Msc Νομικής στο Διεθνές Δίκαιο

Επίσημο Λογότυπο-Θυρεός Κεντρικής 
Τράπεζας Αφγανιστάν & Χαρτονομισμάτων. 
Απεικονίζεται αυτούσιο αρχαίο 
τετράδραχμο βασιλιά ΕυκρατίδηΑ΄/Βακτρίας 
(167-159μ.χ.) με ελληνική γραφή 
το  “ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ”

αΦγαΝικο - ΠροΣΦΥγικο 
ΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
για την πατρίδα μας 

Περπατάμε  στη 2η χιλιετηρίδα, αλλά και στην αρχή της 3ης 
10ετίας της, και σκεπτόμαστε ότι ο χρόνος που πέρασε είχε 
μια ριζική «αλλαγή» στη ζωή μας. Σκεπτόμαστε το «κάθε πέ-
ρυσι και καλύτερα» ή και το τραγούδι «πότε θα κάμει ξαστε-
ριά...» του Νίκου Ξυλούρη, μια και πληροφορηθήκαμε:

 «ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος να μολυνθεί 
του 60% του παγκόσμιου πληθυσμού από τον κορωνοϊό!» 
(The Guardian-11.2.2020).

Η συμμετοχή-ευθύνη του ανθρώπινου  παράγοντα είναι 
οφθαλμοφανής και καταλυτική. Ειδικά στην εμφάνιση του ιού 
αυτού φαίνεται ξεκάθαρα  το πώς ο «μαμωνάς» είναι η αιτία 
πολλών κακών, επιβεβαιώνοντας το «δούλεψε να φας και 
κλέψε να ’χεις»....  Και ο ιός «ταξίδεψε» πολύ γρήγορα σε 
πολλές χώρες, από την πόλη Γιουχάν της Κίνας, ξεκινώντας 
από μια αποκρουστική αγορά, με ζωντανά και νεκρά ζώα, εάν 
δεν «γεννήθηκε» στο εκεί ερευνητικό εργαστήριο…

Ήδη συμπληρώθηκε ένας χρόνος, από το πρώτο κρούσμα 
στη χώρα μας ( 27.2.2020), και από τον πρώτο θάνατο στην 
Κίνα (11.1.2020), και στη χώρα μας (10.3.2020), που έφερε 
πρωτόγνωρη και ριζική ανατροπή στη ζωή μας. Ο απολογι-
σμός παγκόσμια και στη χώρα μας είναι: Σύνολο κρουσμά-
των, 217.932.216 (Ελλάδα, 583.658) και θάνατοι, 4.524.211 
(Ελλάδα, 13.656- έως 30.8.2021).  Έτσι τα «δήθεν» ακλόνητα 
θεμέλια της ανθρώπινης αυτάρκειας σείστηκαν, και φάνηκε σε 
όλη την ανθρωπότητα η αδυναμία να καταπολεμήσει αυτόν τον 
ιό! Το έδαφος κάτω από τα πόδια μας δεν είναι σταθερό, και 
από στιγμή σε στιγμή μπορεί να ανοίξει και να μας καταπιεί…                                    

Παρακολουθώντας συνολικά την εξέλιξη σε όλη την αν-
θρωπότητα με την καραντίνα περιορισμού της ελευθερίας 
μας, και τις διάφορες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, μέσα στην 
πολυφωνία, αλλά και παραφωνία, αισθάνομαι:

Πρώτον: Μια βροντερή φωνή σαν σάλπιγγα να λέει: «Ησυ-
χάσατε (ηρεμήστε) και γνωρίσατε ότι ΕΓΏ ΕΊΜΑΙ ο Θεός• 
θέλω υψωθή μεταξύ των εθνών• θέλω υψωθή εν τη γη...» 
(Ψαλμός 46[45].10).

Δεύτερον: Ότι σαν να ακούγονται με αργό ρυθμό κάποια 
πολύ βαριά βήματα, και ένας παράξενος ήχος, σαν κάποιος 
να τράβηξε το «χειρόφρενο» στην κούρσα την ξέφρενη και 
αλαζονική του «τρέχω να προλάβω» με «fast food», όλης της 
ανθρωπότητας των 7.8 δις ταλαίπωρων ανθρώπων... 

Και σαστισμένοι, λες και εμφανίστηκε κάποιος εξωγήινος, 
καθώς πολλοί έψαχναν για κάποιο UFO (sic), η Φωνή συνε-
χίζει με τον προφήτη Ησαΐα : «Έλα, λαέ μου, μπες μέσα στα 
δώματά σου (ταμεία σου), και κλείσε τις πόρτες σου από πίσω 
σου•  κρύψου για λίγο καιρό, μέχρις ότου περάσει η οργή. 
Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από την ουράνια κατοικία του 
για να παιδεύσει (τιμωρήσει) τούς κατοίκους τής γης εξαιτίας 
τής ανομίας τους• η δε γη θα ξεσκεπάσει το αίμα που χύθηκε 
σ’ αυτήν, και δεν θα σκεπάσει πλέον τους σκοτωμένους(φο-
νευμένους) της» (Κεφ. 26.20-21)!!! 

Όμως, υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ! Υπάρχει ένα καλύτερο έδαφος, 
ένας ακλόνητος Βράχος για να σταθούμε, αντί να περπατάμε 
στην άμμο των πιθανοτήτων. Και Αυτός είναι ο Ιησούς Χρι-
στός, αφού το Όνομα Ιησούς σημαίνει, Σωτήρας, γιατί «ο Θεός 

δεν μας προσδιόρισε για οργή, αλλά για απόλαυση σωτηρίας, 
διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πέθανε για 
χάρη μας, ώστε, είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμαστε, να ζήσου-
με μαζί του». (Α΄ Θεσσαλονικείς 5.9-10)

Ναι, είμαι αμαρτωλός. Δεν υπήρξε ούτε μία μέρα στη ζωή 
μου – ούτε μία – που να έζησα σύμφωνα με το μέτρο της αγά-
πης και της αγιότητας του Θεού. Άρα πώς μπορεί να ισχύει 
αυτό; 

Αυτό οφείλεται στον Ιησού Χριστό. Στον Ιησού Χριστό και 
μόνο. Εξαιτίας του θανάτου Του και της ανάστασής Του δεν 
θα γνωρίσω την κρίση και την οργή του Θεού. Όχι εξαιτίας 
των έργων μου, αλλά με τη Χάρη Του (Εφεσίους 2.8-9). Οι 
αμαρτίες μου, η ενοχή μου και η τιμωρία μου έπεσαν επάνω 
στον Σωτήρα μου, τον Ιησού Χριστό. Αυτός «πέθανε για μας» 
όπως διακηρύττει ο λόγος Του. Η θυσία Του είναι η αιτία που 
είμαι ελεύθερος από την ενοχή. 

Αυτό έχει μεγάλη διαφορά από το να ζυγίζεις τα ποσοστά 
πιθανοτήτων, είτε πρόκειται για τον κορωνοϊό είτε για κάποια 
άλλη ασθένεια, και να «χτίζεις» πάνω σ’ αυτές τις πιθανότητες. 
Αυτή η ασφάλεια και βεβαιότητα είναι ο στέρεος Βράχος κάτω 
από τα πόδια μου. Δεν κλονίζεται, δεν είναι άμμος. Μπορεί να 
γίνει ο Βράχος σε όποιον Τον εμπιστευθεί.  Γιατί, «Όποιος επι-
καλεστεί το Όνομα του Κυρίου θα σωθεί» (Ρωμαίους 10.13).                                                                                                

Τάκης Καραθανάσης
Σμχος (Ο) ε.α.      

ο κορΩΝοϊοΣ… και ο χριΣτοΣ!  
«Μόνο το παρόν ανήκει στον καθένα μας...»  Άγιος Γρηγόριος Νύσσης
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΄Εχετε δει ποτέ τον Ισθμό της Κορίνθου;;; 
… κι αν τον έχετε δει ή δεν τον έχετε δει, ελάτε να 

τον δούμε όπως τον είδα εγώ … που άκουγα συνέ-
χεια ότι ο αεροπόρος τάδε, που ΄ταν ξάδελφος του 
τάδε, ή  ο αεροπόρος τάδε …που ΄ταν συμπατριώτης 
του τάδε …κι΄αλλοι …κι΄αλλοι και σχεδόν χίλιοι τό-
σοι είχαν σαν χόμπυ να περνούν με τα αεροπλάνα 
τους κάτω από την γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου.

Κι αυτοί οι χίλιοι τόσοι και τόσοι γιατί να μην γίνουν 
χίλιοι τόσοι και ένας ή και ένας ακόμη … ΑΣΣΟΣ, 
όπως … ήμουν εγώ???

…ή και γιατί αυτή η ιστορία του χίλιοι ή χίλιοι και 
τόσοι να μην τελειώσει με το χίλιοι και εμένα το …
ΜΗΔΕΝΙΚΟ ???

…κι΄ ας πάμε μαζί να κάνουμε μια …αυτοψία. 
…και πρώτα από όλα το αεροπλάνο μας το F-104 

ήταν το καταλληλότερο απ΄ όλα τα μέχρι τότε, διό-
τι είχε πολύ μικρό εκπέτασμα πτερύγων και το πιο 
σπουδαίο ήταν ότι είχε μεγάλη μάζα (μεγάλο βάρος 
σε σχέση με το μέγεθός του) που το ΄κανε να μην εί-
ναι τόσο ευάλωτο στα ανοδικά – καθοδικά ρεύματα 
ή και μετοπικά ρεύματα που θα εδημιουργούντο από 
τη συμπίεση του αέρος μέσα σ΄αυτό το κανάλι από 
την πτήση του αεροσκάφους.

…και βέβαια ξεπερνούσαμε αυτές τις δυσκολίες 
επειδή είχαν πετάξει, πιο πριν άλλοι με πολύ πιο ευ-
άλωτα αεροπλάνα κι εγώ δεν θα κινδύνευα να γίνω 
…με τα …κρεμμυδάκια, αφού από κάτω έβλεπες να 
΄ναι θάλασσα κι όχι αγροκήπιο με …κρεμμυδάκια. 

…έτσι δεν είναι???
…και κάνοντας και μια υπεροψία (υπέρπτηση) 

έβλεπες πως τα πράγματα ήσαν εύκολα, επειδή 
δεν υπήρχαν εμπόδια στην ευθεία του καναλιού, κι 
απ΄την μια κι απ΄την άλλη πλευρά, κι όσο από το πια 
πλευρά θα ΄κανα το …ξέσκισμα του Ισθμού, αυτό 
ήταν ξεκάθαρο πως θα ΄πρεπε  να γίνει από τον Κο-
ρινθιακό κόλπο προς τον Σαρωνικό, γιατί ήταν πιο 
στρωτό και ομαλό το πέταγμα, παρά το από Σαρωνικό 
προς Κορινθιακό όπου ήσαν κι ένα σωρό καλώδια 
και σύρματα αλλά κι ένα κάτεργο, δηλαδή μια σχε-
δία σαν μαούνα, που όταν δεν υπήρχε σε λειτουργία 
η γέφυρα του Ισθμού, ανέβαιναν τα αυτοκίνητα και 
οι επιβάτες και περνούσαν από τη μια πλευρά στην 
άλλη τραβώντας κάτι σκοινιά και γυρίζοντας μια τρο-
χαλία.

…πέρα όμως απ΄ όλα αυτά θα επηρεαζόταν και 
η εναέρια κυκλοφορία του Αεροδρομίου του Ελλη-
νικού και της Ελευσίνας και των Μεγάρων και το 
πράγμα ήταν πολύ …μπερδεμένο …

…κι΄ άντε να δούμε μετά ποιος θα με ξεμπέρ-
δευε…   …κι’ αφού τελειώσαμε μ΄αυτήν την 
…υπεροψία άντε να κάνουμε και μια αυτοψία και …
κατοψία πριν πάμε για …νεκροψία…

…και πήγα με το αυτοκίνητο μου και τ΄ άφησα στο 
parking που ΄ταν ανάμεσα στην γέφυρα και σε κάτι 
καφέ – μπαρ και πήγα προς την γέφυρα που ΄σαν 
και άλλοι πέντε – έξη  θαυμαστές του περιβάλλοντος 
και προχώρησα μέχρι τη μέση της γέφυρας, όπου 
σταμάτησα, και δίπλα μου περνούσαν πούλμαν και 
τα ρεύματα του αέρος ήσαν ισχυρά και μάλιστα τόσο 
ισχυρά ώστε πέταξα το κουτί από τα τσιγάρα μου 
μέσα στο κανάλι για να δω τι γίνεται κι αυτό που ΄δα 
ήταν πρωτόγνωρο, γιατί από τσιγαροκούτι έγινε με-
θυσμένο παλιοκούτι και χοροπήδαγε πάνω – κάτω 
μέχρι που ΄πεσε στα πλάγια τοιχώματα και κατρακύ-
λησε μέχρι που διαλύθηκε οριστικά κι έπρεπε εγώ 
τώρα, σαν …Πυθία, να δώσω ορισμό μ΄όσα έβλεπα, 

για το τι θα γινόταν …αλλά δεν χρειαζόταν, γιατί όλα 
ήσαν …φως/φανάρι !!! 

…ασε που ΄χαμε κι άλλες παγίδες …φως/φανάρι 
!!! όπως ότι είχαμε μια γεφυράρα που περνούσε ο 
σιδηρόδρομος και τηλεγραφόξυλα και σύρματα και 
σωλήνες. 

…και το πιο σπουδαίο, που θα τα μπέρδευε όλα, αν 
έβγαινα ζωντανός 

…ήταν το πηλίκιο της εξουσίας …
…δηλαδή ένας χοντροχωροφύλακας, που ΄ταν 

πάνω στη γέφυρα και κοίταζε προς τα κάτω και θα 
τον ρωτάγανε, στην …ανάκριση για μένα, αντί για 
Συμβούλιο για …διάκριση για μένα (γιατί δεν ξέρουν 
να αξιολογούν τις …ΑΞΙΕΣ, αλλά προσπαθούν να τις 
…χειραγωγούν και …να τις χειροτονούν.

…και θα τον ρωτούσαν από πού πέρασε τον Ισθμό ??? 
…από πάνω ή κάτω από τη γέφυρα??? 
 …και θα  ΄λεγε από κάτω …
…και άντε εγώ μετά να καταφέρω να φέρω τα 

πάνω κάτω και τα κάτω επάνω!!!  Κι όμως σκέφτηκα 
να πέταγα σύριζα πάνω από το κεφάλι του και με τα 
καυσαέρια να του πέταγα αυτό το πηλίκιο της εξου-
σίας ή και τον ίδιο ακόμα κάτω στο κανάλι και την 
θάλασσα για να δω αν θα ξανακοίταζε προς τα 

…κάτω από τη γέφυρα!!!
…και η αλήθεια είναι ότι από όλα τα παραπάνω, τα 

μισά τα σκέφτηκα κι άλλα είδα κι άλλα φαντάστηκα 
και γέλαγα και συνήθιζα να τα λέω, όπως και σ΄ εσάς 
τα λέω τώρα, για να ευχαριστηθεί η ψυχή σας, όπως 
λένε και οι Λατίνοι με το 

«ANCHE SE NON E VERO  
E BENE TROVATO »
(αν και δεν είναι αληθινό 
είναι ωραίο για να παίζεις)
…και ξέρω πως μερικοί θα στεναχωρήθηκαν που 

όλ΄ αυτά δεν ήσαν αλήθεια και γι΄ αυτό σταματώ αυτό 
το παραμύθι, που ΄ταν για γέλια και για κλάματα !!! 

…αλλά τους γελάσανε, αυτούς τους μερικούς, δι-
ότι αυτή η ιστοριούλα έχει αρχή και συνέχεια κι εί-
ναι πολύ πολύ πιο ωραία, αφού μας λέει πως από τα 
πολύ αρχαία χρόνια οι ΄Ελληνες έκαναν ότι μπορού-
σαν μ΄αυτό το στενό κομμάτι γης που ένωνε την Πε-
λοπόννησο με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν είχαν 
καταφέρει σχεδόν τίποτα, εκτός από τη λύση του να 
σέρνουν τα καράβια τους πάνω σε κάτι δοκούς, που 
τους άλειφαν με λίπος και που τα τραβούσαν με ερ-
γάτες, βόδια, βαρούλκα, αλυσίδες κι ότι άλλο, ώσπου 
έφτασε εκεί ο Νέρων.

…κι ο Νέρων έφτασε εκεί, διότι οι Ρωμαίοι κα-
τέκτησαν την Ελλάδα κι ο Νέρων πήγε στην ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ κι έλαβε μέρος στους εκεί αγώνες κι έμαθε 
ότι υπήρχαν κι άλλοι παρόμοιοι αγώνες αλλού, όπως 
στους Δελφούς τα «ΠΥΘΙΑ»,  στον Ισθμό τα  «ΙΣΘΜΙΑ»  
κλπ  και  αυτοί  εγίνοντο κάθε χρόνο ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 
χρόνια…

…κι ήθελε να λάβει μέρος σ΄ όλους αυτούς τους 
αγώνες, διότι θεωρούσε τον εαυτό του υπεραθλητή, 
κι όπως ήταν Αυτοκράτωρ, κι έκανε ότι ήθελε, διέ-
ταξε, ώστε εκείνο το χρόνο να γίνουν όλοι οι αγώνες, 
ο ένας πίσω από τον άλλο (βλέπε ιστορία Παπαρη-
γόπουλου)

…και μετά από όλους αυτούς έφτασε και στον 
Ισθμό και του ΄δειξαν πως περνούσαν τα πλοία και 
την διώρυγα που ́ θελαν να κάνουν αλλά η οικονομία 
τους δεν έφτανε για ένα τέτοιο έργο.

…κι έγιναν κι οι αγώνες…
…κι είχαν έρθει και τους παρακολουθούσαν χι-

λιάδες ΄Ελληνες και που τα κανόνιζαν έτσι ώστε να 

βγαίνει πάντα πρώτος ο Νέρων και να χαλάει ο κό-
σμος στα χειροκροτήματα και τα «ζήτω» μέχρι και 
που στις αρματοδρομίες έσπασε η ρόδα από το άρμα 
του Νέρωνα και τότε σταμάτησαν όλοι και έφτιαχναν 
τη ρόδα και όταν τα κατάφεραν τον έβαλαν να φύγει 
μπροστά και όλοι έτρεχαν από πίσω (…αν τολμούσαν 
ας έκαναν κι αλλιώς) και βγήκε και εκεί πρώτος …

…και πρώτος σε όλα …
…και μέσα στην ευτυχία του (που ΄ταν όμως και 

πραγματικός θαυμαστής του Ελληνικού πολιτισμού) 
ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΟΥΣΑΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ !!! και διέταξε να κάνει αυτός τα 
εγκαίνια του έργου.

…κι ήρθε εκείνη η ώρα 
…και πήρε ο Νέρων ένα χρυσό καλάθι, που του 

΄χαν φτιάξει μαζί με ένα χρυσό γκασμά κι ένα χρυσό 
φτυάρι κι άρχισε να σκάβει απ΄ εκεί που θα άρχιζε η 
διώρυγα και γέμισε με χώμα το χρυσό καλάθι και το 
΄βαλε στον ώμο του και περπάταγε, προς τα εκεί που 
΄χαν κανονίσει ότι θα πετούσαν τα χώματα…

…κι ήσαν δεξιά και αριστερά, σ΄ αυτή τη διαδρομή, 
χιλιάδες έλληνες, που ζητωκραύγαζαν και ούρλια-
ζαν από χαρά και στο τέλος τον πήραν στους ώμους 
τους …

…και φώναζε ο Νέρων για τον χρυσό γκασμά και 
το χρυσό φτυάρι και του ΄λεγαν πως αυτά τα βάλανε 
στο Μουσείο της Διώρυγας και αυτός φώναζε πως 
δεν υπήρχε κανένα μουσείο και του ΄λεγαν πως θα 
΄σαι τρελός αν νομίζεις πως θα ΄χαμε Μουσείο και 
θα τα βάζαμε εκεί!!!

…και έφυγε ο Νέρων και θα προσελαμβάνοντο, 
με υποσχέσεις από τα πολιτικά κόμματα, εργάτες και 
εργάτες στις νέες θέσεις …αργόσχολης …εργασίας 
που δημιουργήθηκαν.

…και τότε δεν έγινε τίποτα απολύτως διότι τα ́ φαγε 
ΟΛΑ ΟΛΑ ΟΛΑ η Επιτροπή «ΑΔΙΚΟ» (΄Α νοιγμα ΔΙ 
ώριγας ΚΟ ρίνθου) 

…και τι άλλο να γράψουμε …
…και τι άλλο να πούμε …
…έως ότου περί το 1900, ένας σπουδαίος Πολιτι-

κός, ο Χαρίλαος Τρικούπης κατάφερε ν΄ ανοίξει την 
Διώρυγα, όπως και να εξοπλίσει με τηλέγραφο και 
τηλέφωνο (πρώτη την Ελλάδα στην Ευρώπη) και με 
σιδηροδρόμους την Ελλάδα, με την αρχή της εξο-
φλήσεως του δανείου από την ανταπόδοση του ίδιου 
του έργου κι όπου όλα πήγαιναν θαυμάσια μέχρις  
ότου οι Δανειστές μας θέλησαν να χρησιμοποιήσουν 
τον Τρικούπη, που ΄ταν εντιμότατος και γι αυτό αρ-
νητικός και μπήκε στη Βουλή κι είπε εκείνο το περί-
φημο αλλ΄ εντιμότατο  «ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ».

…κι αυτή η Διώρυγα ξανάκλεισε με την πτώση της 
ανατιναγμένης γέφυρας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο από τους Γερμανούς.

…και την ξανανοίξαμε …
…και την θαυμάζουνε όλοι, όπως περνούν από 

πάνω …
…και για να μην ξεχνιόμαστε ακόμα και οι ΑΕΡΟ-

ΠΟΡΟΙ …που περνούν … ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ!!!!!   

Απόσπασμα
Από το υπό έκδοση βιβλίο

«Ενας Αεροπόρος θυμάται»

Π. Τσιριγωτής
Ταξίαρχος (Ι)

ο ιΣθμοΣ τήΣ κοριΝθοΥ
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

«Εντάξει, ό,τι και να πεις, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν δυνατοί 
άνθρωποι, και έχτιζαν γερά οικοδομήματα. Αλλά και οι Οσμα-
νίδες είναι δυνατοί και μπορούν να καταστρέφουν ό,τι οι Έλ-
ληνες έχτισαν». Έτσι καυχιέται ένας Τουρκομάνος, διακόσια 
χρόνια πριν, στα ερείπια των Σάρδεων, θρυμματίζοντας ένα 
κιονόκρανο. Αλλά, διερωτώμεθα, πόση δύναμη χρειάζεται  
ένας νεοέλληνας να θρυμματίσει μια εθνική συλλογική προ-
σπάθεια, από ιδιοτελείς και μόνο σκοπούς;

Ξένοι παρατηρητές έχουν εκφράσει την πεποίθηση, ότι “Ο 
Τούρκος, προσηλωμένος στις ιδέες του για την πίστη, ποτέ 
και από καμιά άποψη δεν μπορεί να βελτιωθεί. Η ύπαρξή του 
πάντοτε είναι κλεισμένη στον μαγικό κύκλο του καπνού του 
ναργιλέ, με τον οποίο έχουν καπνιστεί όλα τα νοήματά του.  Η 
σκέψη του απέχει πολύ από του να θεωρείται εκλεπτυσμένη. 
Τα αισθήματά του κάθε άλλο παρά ευγενικά μπορούν να θε-
ωρηθούν. Και, ακόμα, καμιά σκέψη για τη δόξα δεν τον ανα-
στατώνει”. Ναι, αυτόν τον Τούρκο τον έχομε νικήσει πολλές 
φορές και απαλλαγήκαμε από την “αφεντιά” του. Αλλά, κάθε 
φορά, τις συλλογικές μας δάφνες, απερίσκεπτα, τις καψαλί-
ζουμε στο βωμό της ιδιοτέλειας, και αναφωνούμε, όταν είναι 
πλέον πολύ αργά, “Αδέρφια . . . Ομόνοια”! 

Στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνος, 3 Απριλίου 1827, οι 
πληρεξούσιοι ομόθυμα εκλέγουν ως πρώτον κυβερνήτη της 
Ελλάδος, με σχεδόν μοναρχική εξουσία, τον Ιωάννη Καπο-
δίστρια. Ως τότε ιδιώτευε στην Ελβετία, μετά την παραίτησή 
του από υπουργός των Εξωτερικών στην αυλή του τσάρου 
Αλέξανδρου Α’. Στην εκλογή είχε πρωτοστατήσει ο Κολοκο-
τρώνης, καθ’ ότι ρωσόφιλος, αλλά και ο Πετρόμπεης, παρα-
κάμπτοντας τις αρχικές του επιφυλάξεις. Βέβαια, η αρχική 
ιδέα ήταν του Μαυροκορδάτου. Έξι μήνες μετά την εκλογή, 
οι τρείς Συμμαχικοί Ναύαρχοι, στο Ναβαρίνο, θα χάραζαν τη 
ρότα για τη στερέωση του νέου Ελληνικού κράτους. 

Το αγγλικό πλοίο που μετέφερε τον Καποδίστρια αγκυ-
ροβόλησε τη νύχτα της 5ης Ιανουαρίου 1828 στο λιμάνι του 
Ναυπλίου, το οποίο βρισκόταν στον απόηχο της σύγκρουσης 
μεταξύ δύο εξαδέλφων οπλαρχηγών, του Θεόδωρου Γρίβα 
(από την Πρέβεζα) που κατείχε το Παλαμήδι και του Γιάννη 
Στράτου (από το Λουτρό Αμφιλοχίας) που κατείχε το Μπούρ-
τζι. Στο Ναύπλιο είχαν συρρεύσει πάνω από τριάντα χιλιάδες 
λαού για να γλυτώσουν από τις σφαγές του Ιμπραήμ. Είχαν 
φθάσει και όλοι οι στρατηγοί, υποταγμένοι πλέον, καθ’ ότι το 
όνομα του Κυβερνήτη είχε σβήσει κάθε επιρροή τους στο 
στρατό. Πρωτεύουσα ήταν ακόμα η Αίγινα.

 “Το βλέμμα του ήταν γρήγορο και διαπεραστικό, το πρό-
σωπό του δεν τον έδειχνε πάνω από πενήντα χρόνων, όμως 
το κεφάλι του ήταν ολόλευκο και μόνο τα φρύδια, που διατη-
ρούσαν το σκούρο χρώμα, προσέδιδαν μιαν έκφραση ασυ-
νήθιστης ζωντάνιας στη φυσιογνωμία του. Η φωνή του δεν 
είχε ούτε την αυστηρότητα του κυβερνήτη ενός λαού, αλλά 
ούτε την προσποιητή διπλωματική λεπτότητα. Τα ελληνικά 
που μιλούσε δεν ήταν τόσο άνετα, αλλά ήταν ευχάριστα”, μας 
λέει ο ρώσος περιηγητής. 

Και θα προσθέσει, “Σωτήρια για την Ελλάδα ήταν η ηθική 
επιρροή του Κυβερνήτη. Αυτή η μεγαλοφυΐα ήταν πολύτιμη 
κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδος για την καινούργια γενιά 
και την αναγέννησή της. Ο νους και η καρδιά του είχαν ιδιαί-
τερη ευαισθησία στην εκπαίδευση της νεολαίας. Αυτός ο με-
γάλος άντρας κατάφερε να εδραιωθεί χωρίς τη δύναμη των 
όπλων ή τον φόβο. Αλλά, και χωρίς τη βοήθεια των ευρω-
παϊκών στόλων, τους οποίους ποτέ δεν θέλησε να χρησιμο-
ποιήσει για να επιβάλλει την εξουσία του. Μόνο με τη δύναμη 
του νου κυβερνούσε με επιτυχία τις σκέψεις του έθνους και 
θριάμβευε πάνω στις μηχανορραφίες και στις ατομικές φιλο-
δοξίες, που από την πρώτη ημέρα του ερχομού του, αν και 
είχαν εξουδετερωθεί, συνέχισαν να τον απασχολούν”.

Ο απελευθερωτικός αγώνας συνεχίζεται. Ο Ιμπραήμ εκδι-
ώκεται από την Πελοπόννησο. Και στις 12 Σεπτεμβρίου 1829, 

η Πρώτη Ελληνική Δημοκρατία θα συγκρουστεί με την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, στην τελευταία πολεμική συμπλοκή, 
στη μάχη της Πέτρας, δυτικά από τον Αλίαρτο Βοιωτίας.  Οι 
ελληνικές δυνάμεις υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη εναντίον των 
Τουρκαλβανών υπό τον Ασλάν Μπέη. Ο δεύτερος θα υποστεί 
δεινή ήττα και θα υπογράψει ταπεινωτική συνθηκολόγηση.  
Έτσι ο Δημήτριος Υψηλάντης θα ολοκλήρωνε επιτυχώς την 
ελληνική επανάσταση που είχε ξεκινήσει πριν οκτώ χρόνια 
ο αδερφός του, Αλέξανδρος, στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

Χμ! Μηχανορραφίες, λοιπόν, και ατομικές φιλοδοξίες! 
Ναι, δυσαρεστημένοι από την αποζημίωση που είχε ορίσει  
ο Κυβερνήτης για την ανακούφιση των φτωχών τάξεων των 
ναυτικών, αλλά και των ιδιοκτητών των πλοίων που είχαν 
χρησιμοποιηθεί στον Αγώνα, άρχισαν να προβάλλουν αξι-
ώσεις. Πρωτοστατούσαν οι Υδραίοι. Τυφλωμένοι από κακία 
και εκδίκηση ξεθώριαζαν τις δάφνες των κατορθωμάτων 
τους με ακραίους υπολογισμούς. Αυτές οι μεμψιμοιρίες και 
οι δυσαρέσκειες, που μέρα με τη μέρα γιγαντώνονταν, έμελε 
να αναστατώσουν την Ελλάδα. Ο τρίχρονος εθνικός άθλος του 
σοφού Κυβερνήτη απειλείται με βαράθρωση.

Μετά τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, μετά από αυτό το 
ανεπανάληπτο πολιτικό και ναυτικό γεγονός, που θυμίζει 
τις Σταυροφορίες και τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, οι Ρώ-
σοι δημιούργησαν ναύσταθμο για το στόλο τους στον Πόρο. 
Ολόκληρη ρωσική κωμόπολη, εκεί. Ο ρώσος αντιναύαρχος 
Ρίκορντ, διοικούσε την αυτοκρατορική μοίρα που βρισκόταν 
στα ελληνικά νησιά. Στον Πόρο ήταν και το Ελληνικό Ναυαρ-
χείο, χτισμένο από τον ναύαρχο Τομπάζη. Αυτό το ασήμαντο 
νησί, λοιπόν, είχε γίνει ένα από τα κύρια στρατιωτικά σημεία 
της αναγεννημένης Ελλάδος. Πριν από λίγο χρόνο, στον ελ-
ληνικό στόλο, που είχε οργανωθεί από τον Κυβερνήτη και 
ήταν υπό την εποπτεία του έμπειρου ναυάρχου Σαχτούρη, 
είχε προστεθεί και η φρεγάτα “Ελλάς”. Είχε ναυπηγηθεί στην 
Αμερική για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Αυτό 
το μοιραίο πλοίο, μαζί με άλλα ατμόπλοια που στάλιζαν ακόμα 
στον Τάμεση, είχαν καταπιεί το μεγαλύτερο μέρος του δανεί-
ου, για να ικανοποιηθούν οι ιδιοτροπίες ενός Άγγλου, του τυ-
χοδιώκτη λόρδου Κόχραν, που είχε διοριστεί στόλαρχος του 
ελληνικού στόλου.

Οι προύχοντες της Ύδρας συχνάζουν στο σπίτι του πρώτου 
συντοπίτη τους, του μονόφθαλμου γέρο-Λάμπρου Κουντου-
ριώτη, με τρανταχτή περιουσία ο ίδιος, που έχει εξαιρετικά 
μεγάλη επίδραση πάνω τους. Έκανε αξιόλογες προσφορές 
στη διάρκεια της Επαναστάσεως, αλλά ουδέποτε θέλησε να 
αναλάβει κάποιο αξίωμα. Η δυσαρέσκεια με τον Καποδίστρια 
άρχισε από τότε που ο κόμης δεν συμφώνησε να κάνει τον 
αδελφό του Γεώργιο, πρώην πρόεδρο του Νομοτελεστικού, 
υπουργό των Οικονομικών. Εκεί και ο Σπετσιώτης πλοιοκτή-
της, συγγενής των Κουντουριώτηδων, ο μορφωμένος και 
πολυταξιδεμένος Ιωάννης Ορλάνδος, πράκτορας της Ελλά-
δος στο Λονδίνο για την υπόθεση των πρώτων δανείων. Οι 
τίμιοι Υδραίοι έβλεπαν την πολιτική θύελλα που πλησίαζε, 
πλην όμως ήσαν υποχρεωμένοι να την αντιμετωπίζουν με 
παγερή αδιαφορία. Το μπρίκι του Υδραίου Ανδρέα Βώκου, 
του θρυλικού Ανδρέα Μιαούλη, είχε έρθει πρόσφατα από τον 
Πόρο στην Ύδρα, και τώρα εφοπλιζόταν για κάποιον άγνωστο 
σκοπό. Το μεγάλο κτήμα, δώρο του Κυβερνήτη στον Μιαούλη 
για την μεγάλη προσφορά του στην πατρίδα και τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση, βρισκόταν πιο 
κει από τη νέα πρωτεύουσα, το Ναύπλιο.

  14 Ιουλίου 1831, μεσάνυχτα, και ο ύπνος στον Πόρο δι-
ακόπτεται από μια αναταραχή. Η αντήχησή θα ακουστεί το 
πρωί σε όλη την Ελλάδα, και θα αναστατώσει για πάρα πολύ 
καιρό τη χώρα. Θα χυθεί δε πάρα πολύ αίμα. Ήταν οι άκατοι 
με διακόσιους Υδραίους, που φώναζαν “Θάνατος στον Κανά-
ρη”. Τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον θρυλικό πυρπολητή, είχε 
διορίσει ο Καποδίστριας διοικητή μιας μοίρας του στόλου. Οι 

άκατοι περικύκλωσαν τη φρεγάτα “Ελλάς”, άοπλη από πολύ 
χρόνο. Η κορβέτα “Ύδρα”, αγκυροβολημένη και αυτή στο λι-
μάνι, φώτισε το πυροβολείο της και το πλήρωμα πήρε θέση 
δίπλα στα κανόνια. Το πλοίο έδινε την εντύπωση πως είναι 
έτοιμο να αποκρούσει την επίθεση των στασιαστών. Το πλή-
ρωμα αποτελείτο από Υδραίους υπό τις διαταγές του Σαχίνη, 
που είχε λάβει εντολή από την Κυβέρνηση να περιπολεί στο 
Αρχιπέλαγος για τη διατήρηση της ησυχίας στα νησιά. Προ-
δοσία! Ουσιαστικά, το “Ύδρα” ενεργούσε ως εργαλείο των δυ-
σαρεστημένων προυχόντων και, όπου πήγαινε, η προπαγάν-
δα του πληρώματος ξεσήκωνε τα μυαλά εναντίον του κόμητα 
Καποδίστρια. 

Στη φρεγάτα “Ελλάς” βρισκόταν μόνον καμιά δεκαριά ανα-
ξιοπαθούντες με τον γέροντα αδερφό τού Μιαούλη. Οι στασι-
αστές, με αρχηγό τον καπετάν-Κριεζή τους έδιωξαν, έβαλαν 
το πλοίο σε θέση μάχης, γέμισαν τα πυροβόλα και σήκωσαν 
πανιά. Αναταραχή στην πόλη, αλλά αναταραχή και στη φύση. 
Ασυνήθιστος αέρας θα σταματήσει τις προετοιμασίες για τον 
απόπλου. Την επομένη, ο Μιαούλης με το μπρίκι του φθά-
νει και αυτός στον Πόρο, και στην “Ελλάς”, όπου τώρα βρί-
σκονται πεντακόσιοι επαναστάτες, σηκώνουν τη σημαία του 
“Αντιναυάρχου”.

«Για πρώτη φορά έβλεπα τον Μιαούλη. Τεραστίου αναστή-
ματος, με έκφραση άγριου θάρρους στο πρόσωπό του. Δεν 
έδειχνε ούτε εξυπνάδα ούτε μόρφωση. Θα προτιμούσα να 
έβλεπα αυτόν τον ναύτη στην καλύτερη εποχή της δράσης 
του, όταν με το τουφέκι που έβαλε στον κρόταφο του πηδα-
λιούχου ανάγκασε το ανυπότακτο μπρίκι να επιτεθεί εναντίον 
των εχθρικών πλοίων, ή . . . όταν, μαλώνοντας τον εαυτόν του 
για την πτώση του Μεσολογγίου, φόρεσε το πένθος για όλη 
του τη ζωή, επειδή δεν πρόλαβε να βοηθήσει τους πολιορκη-
μένους ήρωες», σκέπτεται ο περιηγητής μας. 

Η κορβέτα “Ύδρα” προσχώρησε αμέσως στον Μιαούλη 
και πήρε θέση μάχης. Ενώ η κορβέτα  του φιλοκυβερνητι-
κού Κανάρη, “Σπέτσες”, στην οποία γίνονταν επισκευές, δεν 
πρόφθασε να αρματωθεί και ο ίδιος ο Κανάρης βρέθηκε αιχ-
μάλωτος.

Στις 19 Ιουλίου φάνηκε στη θάλασσα η σημαία του ρώσου 
αντιναυάρχου Ρίκορντ, με τη φρεγάτα “Πριγκίπισσα Λόβιτς”, 
που την ακολουθούσαν δύο μπρίκια της Ελληνικής Κυβερ-
νήσεως. Ο τοποτηρητής, οι δημογέροντες και ο άμαχος πλη-
θυσμός του Πόρου άρχισαν να φεύγουν για ασφαλέστερα 
μέρη. Στην απέναντι ακτή του Μοριά εμφανίστηκε ο στρατός 
της Κυβερνήσεως, με επικεφαλής τον Νικηταρά. Την ίδια 
εκείνη μέρα, ο Ρίκορντ ζήτησε εξηγήσεις από τον Μιαούλη, 
ποιός ήταν ο σκοπός του. Ο Μιαούλης και οι Υδραίοι πρού-
χοντες υποσχέθηκαν ότι θα δεχθούν τις προτάσεις που θα 
τους έκαναν οι τρείς επί κεφαλής των Συμμαχικών στόλων. 
Γεννήθηκε ελπίδα! 

Ο επικεφαλής του γαλλικού στόλου, Λαλάντ, με την φρε-
γάτα “Καλυψώ” και ο επικεφαλής του αγγλικού στόλου, Λάι-
ονς, με τη φρεγάτα “Μαδαγασκάρη”, έφθασαν στον Πόρο στις 
24 Ιουλίου και ζήτησαν από τον Μιαούλη να παραδώσει τα 
πλοία που είχαν καταληφθεί, “Ελλάς” και “Ύδρα”. Στη σχετική 
σύσκεψη ήταν παρών και ο Μαυροκορδάτος, ο υποκινητής, 
ίσως, των μηχανορραφιών των Υδραίων. Ο Μιαούλης ανα-
κάλεσε όλες τις υποσχέσεις του. Δήλωσε κατηγορηματικά 
ότι δεν θα παραδώσει τα πλοία και ότι είναι διατεθειμένος να 
αντιδράσει βίαια. Το “Καλυψώ” και το “Μαγαδασκάρη” επέ-
στρεψαν στο Ναύπλιο για διαπραγματεύσεις με τον Κυβερ-
νήτη. Ο ρώσος Ρίκορντ έμεινε μόνος στο πεδίο. Τι μπορούσε 
να κάνει;

Με τα πλοία που διέθετε έκλεισε τον μεγάλο πορθμό του 
λιμανιού του Πόρου. Ο δε Νικηταράς κινήθηκε να καταλά-
βει την είσοδο του νησιού. Στις 27 του μηνός έγινε ανταλλαγή 
πυροβολισμών μεταξύ των Υδραίικων πλοίων και των πυρο-
βολείων από το απέναντι φρούριο. Η κατάσταση του Μιαούλη 

Πτυχές της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας . . .

ή “ελλάς” πυρπολείται . . . και η ελλάδα 
πληγώνεται!
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

γινόταν όλο και πιο δύσκολη. 
Την Κυριακή, 1η Αυγούστου 1831, δυνατή έκρηξη ανασή-

κωσε τη φρεγάτα “Ελλάς”. Οι φλόγες έλαμψαν, πυκνός κα-
πνός σκέπασε τα πάντα και κομμάτια ξύλων και σιδηρικών 
άρχισαν να εκσφενδονίζονται προς κάθε κατεύθυνση. Η 
φρεγάτα είχε ανατιναχθεί με εντολή του Μιαούλη. Συγχρό-
νως θα ανατιναχθεί και η κορβέτα “Ύδρα”. Θα ακολουθήσουν 
και άλλες εκρήξεις και πολλοί πυροβολισμοί και πολλές κα-
ταστροφές και πολλά θύματα. Οι στασιαστές εξακολουθούσαν 
να απορρίπτουν τις προτάσεις της Κυβερνήσεως. Ο Μιαού-
λης με το μπρίκι του θα καταφύγει στη Σύρο. Ο Κανάρης θα 
προτείνει να παραδοθεί το όνομα του αυτουργού “τοιαύτης 
πράξεως βαρβαρότητας εις αιώνιον ανάθεμα”. Και ο Κων-
σταντίνος Κούμας  θα σημειώσει: «Αγαθέ ποτέ Μιαούλη κο-
σμοπεριβόητε δια τας κατά των εχθρών ανδραγαθίας σου, 
πως έστερξες να γίνεις όργανον αδικίας ανήκουστης και να 
περικαλύψεις με όνειδος την μέχρι τούδε με κλέος στεφανω-
μένη κεφαλή σου;».

Στις 13 Αυγούστου οι στασιαστές παραπέμφθηκαν σε δίκη, 
αν και δεν είχαν συλληφθεί, ενώ την επομένη ο Καποδίστριας  
διεμήνυσε ότι σε περίπτωση που σταματήσουν οι εχθρικές 
ενέργειες, “η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να λησμονήσει τα πα-
ρελθόντα, προς χάριν αυτών”.  Αλλοίμονο! Ο τρόπος με τον 
οποίον  θα τερματιζόταν η ανταρσία δεν έμελε  να λησμονη-
θεί! 

Μεγάλη εντύπωση στην τότε μικρή ελληνική κοινωνία, 
όσον αφορά στους πολιτικούς ελιγμούς του νέου Κυβερνή-
τη, είχε κάνει η συμμαχία του με τον κυρίαρχο ηγεμόνα της 
Μάνης, Πέτρο Μαυρομιχάλη. Χωρίς ποτέ να έχουν αναγνω-
ρίσει την κυριαρχία της Βενετίας, οι Μανιάτες έγιναν ακόμα 
πιο ανυπότακτοι όταν, μετά από πολύχρονους αγώνες, ο 
Τούρκος πάτησε πόδι στη χερσόνησο. Διοικούνταν πάντο-
τε πατριαρχικά, κατά κάποιον τρόπο, και η οικογένεια των 
Μαυρομιχαλαίων εισέπραττε εξαιρετικό σεβασμό για πολλές 
δεκαετίες, με ενεργό συμμετοχή στην Επανάσταση του 1770, 
στα Ορλωφικά, με πολλές ηρωικές πράξεις, καθοδηγώντας 
τα αποσπάσματα των Μανιατών. Τελικά, η Μάνη αναγνώρισε 
την κυριαρχία του Σουλτάνου, διατηρώντας την πλήρη ανε-
ξαρτησία της, ο δε τελευταίος ηγεμόνας, Πέτρος Μαυρομιχά-
λης, έλαβε το φιρμάνι της αναγνώρισης ως μπέη απ’ ευθείας 
από την Πύλη.

Ο Πετρόμπεης έγινε γερουσιαστής και για πολύ καιρό ήταν 
υποστηρικτής της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Όμως, ήταν 
πολλοί εκείνοι που του ψιθύριζαν  ότι είναι αδικημένος και 
καταφρονεμένος από τον Κυβερνήτη, ότι ο ίδιος είναι κάτι 
πολύ ανώτερο από τον κυρίαρχο ηγεμόνα, ο οποίος έχει 
σκοπό δήθεν να αποδυναμώσει την επιρροή του. Τα μυαλά 
του γέρο-μπέη σάλεψαν, πείστηκε ότι όντως ήταν ταπεινω-
μένος. Έπαψε να πηγαίνει στη Γερουσία και να συνομιλεί με 
τον Κυβερνήτη. 

Στις αρχές του 1831, στη Μάνη είχαν ξεσπάσει ταραχές. 
Κάποιος Κατσάκος, ανεψιός του Πετρόμπεη, όπλισε κάποιες 
ομάδες και κατέλαβε όλα τα τελωνεία της περιοχής. Τον ίδιο 
καιρό ο Πετρόμπεης έφυγε κρυφά από το Ναύπλιο, για να 
συλληφθεί στις 10 Φεβρουαρίου στο ατμόπλοιο “Ερμής”, στο 
Κατάκολο. Θα φυλακιστεί στο φρούριο του Ναυπλίου. Ο γιός 
του, Γεώργιος, που ήταν μέλος της Κυβερνητικής Επιτροπής 
πριν έρθει ο Καποδίστριας, είχε ήδη συλληφθεί από καιρό 
στο Άργος για απόπειρα δολοφονίας του Πιερράκου Μαυρο-
μιχάλη. Οικογενειακές βεντέτες. Ο Κανάρης με την κορβέτα 
του συνέλαβε επίσης στο Λιμένι δύο αδέρφια του Πετρόμπεη, 
τον Γιάννη και τον Κωνσταντίνο. Ο Κατσάκος κατάφερε να ξε-
φύγει. Λέγεται ότι είχε σχέσεις με τη Δούκισσα της Πλακεντί-
ας, την οποία είχε φέρει στο Ναύπλιο ο ίδιος ο Καποδίστριας. 
Στον Κολοκοτρώνη ανατέθηκε να καθησυχάσει τη Μάνη και 
να τιμωρήσει τους στασιαστές. Ο Κατσάκος με κάμποσους 
Μανιάτες, που είχαν πάρει τα όπλα, είχε λεηλατήσει και την 

Καλαμάτα. Πολλές φορές ο Κολοκοτρώνης μιλούσε για την 
υπομονή του Κυβερνήτη προς τους Μαυρομιχαλαίους!

Ο ρώσος ναύαρχος Ρίκορντ ανέλαβε πρωτοβουλία να 
συμφιλιώσει τις δύο πλευρές. Ναυλόχησε στο Λιμένι με την 
φρεγάτα του, ακολουθούμενος από ελληνικά πλοία. Μια αντι-
προσωπεία του επισκέφθηκε το σπίτι του Πετρόμπεη. 

“Μας υποδέχτηκε η μητέρα του, ανάμεσα στον πολυάριθμο 
κύκλο της οικογενείας της. Ήταν περίπου εκατόν ετών, όμως 
σε πλήρη διαύγεια και στητό παράστημα όπως θα ταίριαζε 
σε μια Σπαρτιάτισσα. Θεωρούσε ότι ο φθόνος του Κυβερνήτη 
προς τον ευγενή ηγεμονικό οίκο της τον έσπρωξε να προ-
σβάλει τόσο φοβερά τους Μανιάτες. Απαρίθμησε τους γιούς, 
εγγονούς και ανεψιούς που της είχε πάρει ο εθνικός πόλε-
μος – ήταν τριάντα τρείς. Όταν ο περίγυρός της την προέτρεψε 
να σταματήσει για να ακούσει το μήνυμα που της έστελνε ο 
ναύαρχος, τους απάντησε ότι πρέπει να πει τα πάντα στους 
Ρώσους, ότι θυμόταν τον Ορλώφ και τα δάκρυα που έχυσε 
όταν είδε για πρώτη φορά την ορθόδοξη σημαία στις ακτές 
της Μάνης, ότι φυλάει το ευμενέστατο έγγραφο της Αυτοκρά-
τειρας Αικατερίνης Β’, και ότι μόνο από τον νέο ρώσο ναύαρ-
χο περιμένει την απελευθέρωση των δικών της”, αφηγείται 
ο Μπαζίλι.

Ο Καποδίστριας, μόλις έμαθε για τα παρακάλια της μητέ-
ρας του Πετρόμπεη, άρχισε να σκέφτεται τον τερματισμό αυ-
τής της υπόθεσης με τον γέροντα, που ήδη οκτώ μήνες βρι-
σκόταν στη φυλακή. Του επέτρεψε να επισκεφθεί τον ρώσο 
ναύαρχο πάνω στη φρεγάτα, στον οποίον εξομολογήθηκε ότι 
κακόβουλοι άνθρωποι τον διέβαλαν στον Κυβερνήτη. Ανε-
γνώρισε δε στον κόμητα, υψηλό νου και ευγενικά αισθήματα. 
Ο ρώσος ναύαρχος μαζί με τον Πετρόμπεη θα επισκεφθούν 
τον Κυβερνήτη για να τον κάνουν να χαρεί, και να ζητήσει 
άδεια να περάσει ο Πετρόμπεης τη νύκτα στην πόλη. Ναι, ο 
Καποδίστριας  υποσχέθηκε να απελευθερώσει τον μπέη της 
Μάνης, ο οποίος υπέφερε από ποδάγρα, όμως δεν δέχτηκε 
την παράκλησή του να διανυκτερεύσει στην πόλη, έστω και 
με φρουρά. Αυτή η άρνηση του Κυβερνήτη θα αποδειχθεί 
μοιραία.

Ο δρόμος προς το φρούριο περνούσε κάτω από το σπί-
τι που βρισκόταν ο αδερφός του, Κωνσταντίνος, και ο γιός 
του, Γεώργιος. “Πάλι, λοιπόν, στο φρούριο, και ελπίδα δεν 
υπάρχει;”, θα του πει ο γιός του. “Η ελπίδα πάντα υπάρχει!” θα  
απαντήσει ο πατέρας. Πολλοί, τότε και κατόπιν, προσπάθησαν 
να ερμηνεύσουν το μήνυμα που έστελνε ο Πετρόμπεης με 
αυτή του την αποστροφή. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου!

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 1831. Ο κόμης Καποδίστριας 
προσέρχεται στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, στο Ναύ-
πλιο, συνοδευόμενος από τον μονόχειρα και μονόφθαλμο 
Κρητικό (Γεώργιος Κοζώνης) και τον στρατιώτη Λέοντα. Στη 
γωνία πρόσεξε τους δύο Μαυρομιχαλαίους, τον Κωνσταντί-
νο και τον Γεώργιο, τυλιγμένοι στις κάπες τους, σκυθρωποί, 
δίπλα στην εκκλησία, μαζί με δύο στρατιώτες της αστυνομι-
κής φρουράς. Στην είσοδο της εκκλησίας, ο κόμης έβγαλε το 
καπέλο του και χαιρέτισε τους Μανιάτες. Κάτω από την κάπα 
του Κωνσταντίνου ακούστηκε η πιστολιά. Αστόχησε. Ακο-
λούθησε αμέσως η πιστολιά του Γεωργίου και η δεύτερη του 
Κωνσταντίνου. Έξι σκάγια βρέθηκαν στο κεφάλι του Καπο-
δίστρια. Πριν σωριαστεί, ο Γεώργιος πρόλαβε να μπήξει το 
μαχαίρι στα πλευρά του Κυβερνήτη. Οι συνοδοί-αστυνομικοί 
των Μαυρομιχαλαίων ήταν και αυτοί μυημένοι στο αποτρό-
παιο έγκλημα κατά της Ελλάδος.

Ο θεόρατος Κωνσταντίνος θα περικυκλωθεί από το πλή-
θος, και το σπαθί ενός απόστρατου αξιωματικού θα αστράψει 
στο κεφάλι του δολοφόνου. Ίσως πυροβολήθηκε και από τον 
Κρητικό. “Ήθελα να σας σώσω από τον τύραννο”, ικέτευε. Θα 
δοκιμάσει και τη λύσσα του πλήθους. Ξεψύχησε. Το πτώμα 
του το πέταξαν στη θάλασσα. Ο στρατός πήρε τα όπλα. Σε δύο 
ώρες η Γερουσία διόρισε “Προσωρινή Κυβέρνηση” από τρία 

μέλη: τον κόμη Αυγουστίνο Καποδίστρια, τον στρατηγό Θεό-
δωρο Κολοκοτρώνη και τον ηπειρώτη γερουσιαστή Ιωάννη 
Κωλέττη.

 Ο Γεώργιος, με τους δύο συνεργούς του, ζήτησε άσυλο 
στην οικία του Ζεράρ, γάλλου αξιωματικού στην υπηρεσία της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως.  “Τον σκοτώσαμε, ο τύραννος δεν 
ζει πια, παραδίνομαι στην προστασία σας, σώστε με!”, ήταν 
τα λόγια του. Κατ’ άλλους φέρεται να είπε, “Δεν φταίμε εμείς, 
άλλοι μας έβαλαν”. Κάποια χρόνια αργότερα, ο Πετρόμπεης, 
σε δύσκολες στιγμές, θα εξωτερικεύσει την αγανάκτησή του, 
“Ανάθεμα στους Άγγλους που ήσαν η αιτία, κι εγώ έχασα τους 
δικούς μου, και το έθνος έχασε άνθρωπο που δεν θα τονε μα-
ταβρεί”. Η Δούκισσα της Πλακεντίας, με μεγάλη οικονομική 
συνεισφορά στον Αγώνα, θα κατηγορήσει τον Καποδίστρια 
για τον “αήθη” τρόπο που κυβερνούσε και θα υπερασπιστεί 
τους δολοφόνους του. (Η κόρη της, Ελίζα, την οποία θα ήθελε 
να παντρέψει με το γιό του Κολοκοτρώνη, πέθανε το 1837 στη 
Βυρηττό από πανώλη). 

 Και βέβαια είναι βαθειά τα αίτια, και απροσδιόριστα, ίσως, 
τα κίνητρα της δολοφονίας του “αυταρχικού” και “κρατιστή” 
Κυβερνήτη τού τότε νεοσύστατου ελληνικού κράτους, με τα 
βόρεια σύνορα: εκβολές Αχελώου – εκβολές Σπερχειού. 
Ναι, μετά από ογδόντα χρόνια θα γινόταν και το χωριό μου 
“Ελλάδα” !

Ο Γεώργιος θα παραδοθεί στις ελληνικές αρχές. Θα παρα-
πεμφθεί στο στρατοδικείο. Οι έλληνες δικηγόροι αρνήθηκαν 
να τον υπερασπισθούν. Τον υπερασπίσθηκε κάποιος ξένος, 
Εδουάρδος Μαίισον, σκωτσέζος φιλέλληνας. Θα προσπα-
θήσει να χαρακτηρίσει το στρατοδικείο αναρμόδιο. Θα κα-
ταδικαστεί σε θάνατο. Δεν δέχτηκε να του δέσουν τα μάτια. 
Ζήτησε να δώσει ο ίδιος το παράγγελμα, “πυρ”. Πριν τις ομο-
βροντίες πρόλαβε να φωνάξει, «Αδέρφια . . . Ομόνοια!». Ήταν 
πολύ αργά!

Κάπως έτσι θα στρωνόταν ο δρόμος για την έλευση του 
ανήλικου Όθωνα, ως “Βασιλεύς της Ελλάδος”, γιός φιλέλλη-
να βασιλιά, μετά της Βαυαρικής κουστωδίας.

Αντί επιλόγου να επισημάνουμε ότι ένα χρόνο πριν από τη 
δολοφονία, η Αγγλία, λόγω καχυποψίας προς τον ρωσόφιλο 
Καποδίστρια, με την υπογραφή του “Πρωτοκόλλου του Ανε-
ξάρτητου Ελληνικού Κράτους”, το 1830, είχε πετύχει  συμφω-
νία με τις Μεγάλες Δυνάμεις για τη μετατροπή του ελληνικού 
κράτους σε βασίλειο. 

Θα μου πείτε, συνδέονται τα δύο γεγονότα; Και, κυρίως, 
μπαίνουν οι παρεμβάσεις των Προστάτιδων Δυνάμεων στην 
ίδια παλάτζα με τις επιχώριες αθλιότητες; Αχαλίνωτη η κρίση 
και ακατάσχετη η κριτική! Πρέπει να συμφωνήσουμε, όμως, 
ότι οι αποσπασματικές αναφορές στην Ιστορία δεν οδηγούν 
σε ασφαλή συμπεράσματα. 

«Εί ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών», είχε πει ο Κα-
ποδίστριας κατά την ορκωμοσία του στον Καθεδρικό ναό της 
τότε πρωτεύουσας Αίγινας, στις 20 Ιανουαρίου 1828. Δυστυ-
χώς δεν επαληθεύτηκε, επειδή “αδέσμευτο,  αυθαίρετο,  ατί-
θασο , αλλά και αληθινά ελεύθερο,  ορθώνεται το «εγώ» των 
Ελλήνων”, όπως παρατηρεί ο ρωμαίος συγκλητικός, Μενέ-
νιος Άπιος.

2 Φεβρουαρίου 2021. “Καλοκαιρία της Υπαπαντής, μαρτιά-
τικος χειμώνας”!

Γρηγόριος Δημ. Νούσιας
Αεροπόρος.

Υ.Γ. Κάποια ερεθίσματα από το, “Ένας Ρώσος στην Ελλάδα 
του Καποδίστρια”, του Κ. Μπαζίλι, ελληνικής καταγωγής από το 
Αργυρόκαστρο, ρώσος υπήκοος, που την εποχή εκείνη ήταν 
στην υπηρεσία του αρχηγού της ρωσικής ναυτικής μοίρας στο 
Αιγαίο.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ασμχος (ΤΟΠ) ε.α  Χρήστος Μακρής
Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1985  (37η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2016. Απεβίωσε 
την 24-06-2021.

Σμχος (ΙΓΥ) Σπυρίδων Μαστρογιάννης
Σε Πολεμική Διαθεσιμότητα. Απεβίωσε την 24-06-2021
Ασμχος (ΤΥΤ) ε.α Αθανάσιος Κογιάννης Γεννήθηκε το 1934 στην 
Θεόπετρα Τρικάλων. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1955 
με την (7η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1985. Ήταν παντρεμένος 
και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 25-06-2021.

Σμχος (Ρ)ε.α  Ιωάννης Κατζαγιαννάκης
Γεννήθηκε το 1931 στο Καστέλι Ηρακλείου. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1951(1η Σ.Ι.Α)  και αποστρατεύτηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε την 01-
07-2021.

Ανθστής ε.α Παναγιώτης Καρλατήρας
Γεννήθηκε το 1939 στο Γυμνό Ευβοίας. Κατατάχθηκε στις τάξεις 
της Π.Α. το 1958 ( ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1976. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 01-07-2021.

Σμχος (ΤΥΤ)ε.α  Γεώργιος Βούλγαρης
Γεννήθηκε το 1939 στον Βόλο Μαγνησίας. Κατατάχθηκε στις τά-
ξεις της Π.Α. το 1962 (14η ΣΤΥΑ)  και αποστρατεύτηκε το 1997.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 01-
07-2021.

Επγός (ΤΥΜ) ε.α  Περικλής Βερούτης
Γεννήθηκε το 1940 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1959  (11η ΣΤΥΑ)  και αποστρατεύτηκε το 1984. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε την 04-07-2021.

Ταξχος (ΙΓΥ) ε.α  Ιωάννης Τράντος
Γεννήθηκε το 1934 στην Λάρισα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1958  (Σ.Ι)  και αποστρατεύτηκε το 1984. Ήταν παντρεμέ-
νος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 06-07-2021.

Σγος (ΤΥΑ)ε.α  Γεώργιος Κουτές-Παππάς
Γεννήθηκε το 1953 στις Μηλιές Μαγνησίας. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1971 (23η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1999.ν 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Απεβίωσε την 
10-07-2021.

Σμχος (ΤΥΤ) ε.α  Κωνσταντίνος Γαντζόγιας
Γεννήθηκε το 1936 στο Πολύδροσο Φθιώτιδας. Κατατάχθηκε 
στις τάξεις της Π.Α. το 1955  (7η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 
1985. Ήταν παντρεμένος και απεβίωσε την 11-07-2021.

Ταξχος (Ι) ε.α  Σταύρος Δράνιας
Γεννήθηκε το 1938 στο Άστρο Κυνουρίας. Κατατάχθηκε στις τά-
ξεις της Π.Α. το 1956  (Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 1983 Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 11-07-2021.

Σγος (ΤΥΑ)ε.α  Γεώργιος Μόσιος 
Γεννήθηκε το 1951 στα Τρίκαλα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1970 (22η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1998. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 12-07-2021.

Επγός (ΥΥΑ) ε.α Ευάγγελος Καλαμαράς
Γεννήθηκε το 1944 στη Ραχούλα Καρδίτσας. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1962 (ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν 
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 16-07-
2021.

Επγος (ΙΓΥ)ε.α.  Δήμος Κραββαρίτης
Γεννήθηκε το 1930 και Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1949 
(1η ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1966. Ήταν παντρεμένος και 
πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 20-07-2021.

Ανθσγος (ΤΥΜ) ε.α.  Πέτρος Τσαπάκης
Γεννήθηκε το 1942 στο  Ηράκλειο Αττικής. Κατατάχθηκε στις τά-
ξεις της Π.Α. το 1962 (14η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1983. 
νΉταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 29-
07-2021.

Επγος (ΤΜΑ) ε.α.  Αναστάσιος Μπάτσαρης
Γεννήθηκε το 1962 στην Λιβαδειά Βοιωτίας. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1982 από ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 
2008.                                     Απεβίωσε την 29-07-2021.

Σμχος (ΤΥΕ) ε.α.  Δημήτριος  Παπαδόπουλος
Γεννήθηκε το 1932 στην Κόρινθο. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1951 (3η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1984. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας τριών  παιδιών. Απεβίωσε στις 29-07-
2021.

Επγος (ΙΓΥ) ε.α.  Στέφανος Κρικιγιάννης
Γεννήθηκε το 1929 στην Καλαμάτα. Κατατάχθηκε στις τάξεις 
της Π.Α. το 1949 (1η ΕΚΕΧ) και αποστρατεύτηκε το 1967. Ήταν 
παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Απεβίωσε την 01-08-
2021.

Σμχος (ΤΥΑ) ε.α.  Ευθύμιος Γιαννόπουλος
Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1971 (23η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2006. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε την 01-08-2021.

Σγος (ΤΤΗ) ε.α.  Βασίλειος-Γεώργιος  θεοδώρου
Γεννήθηκε το 1967 στην Λάρισα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1986  (38η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2012. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε στις 01-08-2021.

Επγος (ΥΥΑ) ε.α.  Ισίδωρος Βασιλάκης
Γεννήθηκε το 1958 στο Σπήλι Ρεθύμνου. Κατατάχθηκε στις τά-
ξεις της Π.Α. το 1977 (22η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1993. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε στις 02-
08-2021.

Επγος (ΥΦΓ) ε.α.  Δρακούλης  Κοντάκος
Γεννήθηκε το 1936 στην Κίττα Λακωνίας. Κατατάχθηκε στις τά-
ξεις της Π.Α. το 1956 (3η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1982. Ήταν 
παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε στις 03-08-
2021.

Σμχος (ΥΥΑ) ε.α.  Γεώργιος  Παπαγεωργάκης
Γεννήθηκε το 1935 στον Φενεό Κορινθίας. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1954 με την (1η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 
1987. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Απεβίωσε 
την 05-08-2021.

Σμχος (ΤΥΤ) ε.α.  Γεώργιος  Καρύδας
Γεννήθηκε το 1944 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. 
το 1962 (14η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1997. Ήταν παντρεμέ-
νος και πατέρας τριών παιδιών. Απεβίωσε την 06-08-2021.

Σμχος (ΤΥΑ) ε.α.  Νικόλαος  Πλατής
Γεννήθηκε το 1934 στην Ανδρίτσαινα  Ηλείας. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1954 (6η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε την 09-
08-2021.

Σγος (ΤΗΓ) ε.α. Δημήτριος Καστριώτης
Γεννήθηκε το 1950 στις Σπέτσες. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1969  (21η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1994. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας  τριών παιδιών. Απεβίωσε την 10-08-
2021.

Σμχος (ΜΑ) Δημήτριος Δρέσσος
Απεβίωσε την 10-08-2021.

Σμχος (ΤΥΗ) ε.α. Παναγιώτης Ζέκος
Γεννήθηκε το 1941 στον Πειραιά. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1958 (10η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1993. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε την 11-08-2021.

Σμχος (ΥΥΑ) ε.α.  Μιχαήλ  Γκρίλλας
Γεννήθηκε το 1936 στο Χάβαρι Ηλείας. Κατατάχθηκε στις τάξεις 
της Π.Α. το 1954 με την 1η σειρά Σ.Υ.Δ. και αποστρατεύτηκε το 
1997. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε 
την 12-08-2021.

Σμχος (ΤΥΕ) ε.α.  Παναγιώτης  Πιπέλιας
Γεννήθηκε το 1936 στην Λαμία Φθιώτιδας. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1955 (7η  ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε την 18-
08-2021.

Ασμχος (ΜΤ) ε.α. Νικόλαος  Δανέλης
Γεννήθηκε το 1940 στην Προσοτσάνη  Δράμας. Κατατάχθηκε 
στις τάξεις της Π.Α. το 1958 (5η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1988. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε την 20-
08-2021.

Σμχος (ΥΥΔ) ε.α.  Νικόλαος  Χαλαντζούκας
Γεννήθηκε το 1934 στην Μακύνεια  Αιτωλοακαρνανία. Κατατά-
χθηκε στις τάξεις της Π.Α. το 1954 (1η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε 
το 1989. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε 
την 26-08-2021.

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α.  Σπυρίδων  Δημητριάδης
Γεννήθηκε το 1936 στην Κέρκυρα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1953 (5η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1984. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας ενός  παιδιού. Απεβίωσε την 28-08-2021.

Σγός (ΤΟΠ) ε.α Βασίλειος Κωστούλας
Γεννήθηκε το 1966 στη Νέα Ιωνία Βόλου. Κατατάχθηκε στις τά-
ξεις της Π.Α. το 1985 (37η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2013. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός  παιδιού. Απεβίωσε την 28-
08-2021. 

Σγος (ΤΗΓ) ε.α. Κωνσταντίνος Σινόπουλος
Γεννήθηκε το 1960 στον Πύργο Ηλείας. Κατατάχθηκε στις τάξεις 
της Π.Α. το 1979 (31η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2008. Ήταν 
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 29-08-
2021.

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α.  Χρήστος Παπαβασιλείου
Γεννήθηκε το 1939 στην Άφυτο Χαλκιδικής. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1958 (10η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας  δύο παιδιών. Απεβίωσε την 29-
08-2021.

Ασμχος (ΤΥΗ) ε.α. θωμάς Φάκουρας
Γεννήθηκε το 1938 στην Καστανέα Ιωαννίνων. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1958 (10η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας  δύο παιδιών. Απεβίωσε την 01-
09-2021.

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α. Δημήτριος Βενέκας
Γεννήθηκε το 1935 στον Μαραθώνα. Κατατάχθηκε στις τάξεις 
της Π.Α. το 1955 (7η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1985. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας  ενός παιδιού. Απεβίωσε την 06-09-2021.

Ασμχος (ΤΥΑ) ε.α.  Ιωάννης Τσώνης
Γεννήθηκε το 1957 στον Πειραιά. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1974  (26η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2008. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας  τεσσάρων παιδιών. Απεβίωσε την 06-
09-2021.

Σμχος (ΤΥΗ) ε.α. Ιωάννης Πετρόπουλος
Γεννήθηκε το 1932 στο Τρίκορφο Φθιώτιδος. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1950 (2η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1984. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 06-
09-2021.

Επγος (ΤΥΤ) ε.α. Σωτήριος Μπατατέγας
Γεννήθηκε το 1934 στα Τρίκαλα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1955   (7η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1982. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 06-09-2021.

Υπσγος (ΤΜΤ) ε.α. Αργύριος Αμαξόπουλος
Γεννήθηκε το 1946 στο Δοξάτο  Δράμας. Κατατάχθηκε στις τάξεις 
της Π.Α. το 1964 από ανακατάταξη και αποστρατεύτηκε το 1993. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 08-
09-2021.

Σμχος(ΥΥΔ) ε.α. Γεώργιος Μπαλτζής
Γεννήθηκε το 1931 στο  Σουφλί Έβρου. Κατατάχθηκε στις τάξεις 
της Π.Α. το 1954 (1η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1985. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας  ενός παιδιού. Απεβίωσε την 08-09-2021.

Υπτχος (Ι) ε.α. Ηλίας Γάτσιος
Γεννήθηκε το 1947 στο Κίβερι Αργολίδας. Κατατάχθηκε στις τά-
ξεις της Π.Α. το 1966 (42η Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 1990. Ήταν 
παντρεμένος και απεβίωσε την 08-09-2021.

Ταξχος(ΤΥΕ) ε.α. Νικόλαος Μαλανδράκης
Γεννήθηκε το 1931 στην Πανέθυμο Χανίων. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1950  (2η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1984. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας  ενός παιδιού. Απεβίωσε την 09-
09-2021.

Ανθσγός (ΤΥΜ) ε.α. Παναγιώτης Καλύβας
Γεννήθηκε το 1954 στην Αράχωβα  Βοιωτίας. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1973  (25η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1994. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε την 12-
09-2021.

Ανθστής (ΤΜΜ) ε.α. Δημήτριος Λαδάς
Γεννήθηκε το 1946 στην Σκάλα Ωρωπού Αττικής. Κατατάχθηκε 
στις τάξεις της Π.Α. το 1964 (16η  ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 
1984. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε 
την 15-09-2021.

Επγός (ΤΥΜ) ε.α. Γεώργιος Νταούλης
Γεννήθηκε το 1939 στην Κίττα Λακωνίας. Κατατάχθηκε στις τά-
ξεις της Π.Α. το 1958 (10η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1985. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας  τριών παιδιών. Απεβίωσε την 
19-09-2021.

Υπτχος (ΙΓΥ) ε.α. Αχιλλέας Σταθακόπουλος
Γεννήθηκε το 1937 στα Αλώνια Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1956  (30η Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 1985. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 19-
09-2021.

Ταξχος (Ο) ε.α. Αλέξανδρος Τσιριγώτης
Γεννήθηκε το 1938 στην Χαλκίδα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1962 με διαγωνισμό και αποστρατεύτηκε το 1988. Ήταν 
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών . Απεβίωσε την 23-09-
2021.

Επγός (ΤΥΜ) ε.α. Γεώργιος Παπαστεργίου
Γεννήθηκε το 1942 στον Βόλο. Κατατάχθηκε στις τάξεις της Π.Α. 
το 1960   (12η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988. Ήταν παντρε-
μένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 22-09-2021.

Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Ζίγρας
Γεννήθηκε το 1947 στο Νέο Περιβόλι Λαρίσης. Κατατάχθηκε στις 
τάξεις της Π.Α. το 1969  (45η Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 2003. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο  παιδιών. Απεβίωσε την 24-
09-2021.

Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α. Αδάμος Κωστούλης
Γεννήθηκε το 1944 στα Τρίκαλα. Κατατάχθηκε στις τάξεις της 
Π.Α. το 1963  (15η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1994. Ήταν πα-
ντρεμένος και πατέρας  ενός παιδιού. Απεβίωσε την 26-09-2021.

Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Ευάγγελος Κασούμης
Γεννήθηκε το 1933 στους Κομποτάδες  Φθιώτιδας. Κατατάχθηκε 
στις τάξεις της Π.Α. το 1952 (26η Σ.Ι) και αποστρατεύτηκε το 1984. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Απεβίωσε την 01-
10-2021.

Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπασε  
τους αείμνηστους συναδέλφους μας και στους οικείους τους 
την εξ ύψους παρηγοριά.
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Στα αγαπημένα μας εγγόνια Άγγελο και Γεώργιο 
Αργυρόπουλο και τη Μαρία Κατσούλη, που 
αποφοίτησαν από το Λύκειο με Άριστα και πέρασαν 
με τις Πανελλήνιες εξετάσεις: ο πρώτος στην Ιατρική 
Αθηνών, ο δεύτερος στην Αρχιτεκτονική Ιωαννίνων 
και η τρίτη στο Βιολογικό Πατρών, επιθυμούμε 
εγώ και η σύζυγος να τους εκφράσουμε μέσω της 
εφημερίδας μας ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και να τους 
ευχηθούμε συνέχεια των επιτυχιών σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους. Υγεία και καλή σταδιοδρομία!

Στυλιανός Αργυρόπουλος, Σμήναρχος (ΤΥΕ) Ε.Α.

Στον εγγονό μας Αργύρη Σωκράτη Δαμκαλή που 
εισήχθη στη σχολή Ναυτικών Δοκίμων ευχόμαστε 
καλή φοίτηση – αποφοίτηση και καλή σταδιοδρομία.

Ο παππούς Ασμχος (ε.α.) Δαμκαλής Αργύρης
Η γιαγιά Δαμκαλή Νανά.

τελεΥταιο  αΝτιο
Στον καλύτερο μου φίλο Ταξίαρχο (Ι) Βασίλειο Γ. Σπανάκη

επικήδειος αποχαιρετισμός
εις τον Αείμνηστο “Αδελφό μου” Σμήναρχο Γεώργιο Παπαστεργίου 12η ΣΤΥΑ

κοινωνικά

Αγαπητέ και αείμνηστε Βασίλη:
Έφυγες !!! Είναι απίστευτο !!! Όπως είναι γνωστό, τόσο στο κόσμο 

του χωριού μας, όσο και σ’ αυτόν της Πολεμικής Αεροπορίας, μας 
συνέδεαν τα αμοιβαία αισθήματα, αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού. 
Θλίβομαι που δεν ήμουν σε θέση, να έλθω για το στερνό αντίο, που 
αναγκάζομαι να σε αποχαιρετήσω τώρα εγγράφως. Είναι όμως ανα-
ντίρρητο ότι, τέτοιου είδους αισθήματα, απαντώνται μόνο μεταξύ αε-
ροπόρων. Εδώ όμως, αυτή η σπάνια σχέση, δημιουργήθηκε πριν γί-
νουμε αεροπόροι. Όταν μάλιστα τυχαίνει να είμαστε και συγχωριανοί, 
τότε αυτό κάνει αυτή τη σχέση, να τη ζηλεύουν ακόμα και αδέλφια, 
αλλά!!! Τώρα όμως, ήλθε η σκληρή και αμείλικτη πραγματικότητα, να 
ανατρέψει τα πάντα, και ότι ευχάριστο μας χάριζε η παρουσία σου, 
όλοι μας να το στερηθούμε.

Αγαπητέ Βασίλη ήταν ευχάριστη η σύμπτωση, που στο ίδιο χωριό, 
και στην ίδια γειτονιά, αυτή του «Γλυκύ ντρί» που γεννηθήκαμε και 
βιώσαμε τις γερμανικές θηριωδίες, εμάς τότε, στις αθώες παιδικές 
ψυχές μας, ήταν θαμμένες σαν «σπίθες λαμπερές στη χόβολη χω-
σμένες» κοινές φιλοδοξίες και οραματισμοί, που συμφωνήσαμε και 
υλοποιήσαμε, αφιερώνοντας τη ζωή μας στην πατρίδα υπό τη σκέπη 
των δοξασμένων φτερών της αγαπημένης μας Πολεμικής Αεροπο-
ρίας. Και πρέπει να υπενθυμίσω κάτι σχετικό, που έλεγαν οι σοφοί 
πρόγονοι μας στο χωριό: «Κάθε άνθρωπος που γεννιέται σ’ αυτό τον 
κόσμο, κάνει την αμπελική του, μετά φεύγει, δεν παίρνει τίποτα μαζί 
του, αφήνει μόνο μια φήμη» Παράλληλα ο Μοναδικός Καζαντζάκης, 
για τη θητεία μας στη ράτσα γράφει «Χρέος μας είναι να παραδώσουμε 
στους απογόνους μας τη μεγάλη εντολή να μας ξεπεράσουν». Και είναι 
βέβαιο ότι ενώ το γενεαλογικό δένδρο του Γεωργίου και της Αριστέ-
ας Σπανάκη αγνοούσε αυτές τις γραφές, αυτοί έμπρακτα τις εφάρμο-
ζαν. Από το γενεαλογικό και στέρεο αυτό δένδρο, γεννήθηκαν πολλοί 
αξιόλογοι κλώνοι, γεγονός που επιβεβαιώνει η δική σου φήμη. Αυτή 
τη φήμη, αγαπητέ Βασίλη καλούμαι τώρα να διατυπώσω. Δύσκολη 
η προσπάθεια αφού συνοδεύεται με έντονη συγκίνηση και πόνο από 
την απουσία σου. 

Σ’ αυτή τη προσπάθεια, ότι φθάνει στην άκρη της πέννας μου, αυτό 
και διατυπώνεται, διότι αυτό είναι και το απόσταγμα κάθε πραγματικό-
τητας που σκιαγραφεί την σπάνια ποιότητα του Ανθρώπου.

Τα εύσημα
Ο Βασίλης Σπανάκης στα δύσκολα χρόνια της καριέρας του, στην 

Πολεμική Αεροπορία, απέδειξε με την παρουσία του και τις συμπε-
ριφορές του ότι διέθετε τα χαρίσματα και τις ικανότητες που χαρακτη-
ρίζουν έναν Άξιο Άνθρωπο, Συνάδελφο, Αεροπόρο, Εκπαιδευτή και 
Ηγέτη. 

Φωτεινό παράδειγμα στο χωριό μας άνοιξε τον δρόμο που οδή-
γησε στην Πολεμική Αεροπορία ακόμη 7 νέους από το Μοχό, όλοι 
ετοιμοπόλεμοι στα μαχητικά αεροπλάνα και όλοι εν ζωή, μέχρι την 
12/04/2021, όπου χάσαμε το δημιουργό αυτής της τόσο δύσκολης 
αλλά εποικοδομητικής προσπάθειας.  Έφυγε ο ισχυρός και ευγενικός 
ηγέτης, ο μπροστάρης, αλλά άφησε πίσω του την παρακαταθήκη που 
θα φωτίζει και θα παραδειγματίζει τις επερχόμενες γενιές.

Είμαι υπερήφανος γιατί είμαι ο πρώτος που ακολούθησα τα βήματά 
του, προκειμένου να εκπληρώσω το κοινό όνειρο που είχαμε συμφω-
νήσει παιδιά ακόμα, να γίνουμε αεροπόροι. Το 1958, είναι απίστευτο 
πως τα έφερε η τύχη στην πρώτη μου μετάθεση ως αξιωματικός, στην 
337Μ.Δ/Β της Ελευσίνας, συναντώ το παιδικό μου φίλο Βασίλη, τότε 
προσωπάρχης της Μοίρας. Άμεσα με πήρε βοηθό του και παράλληλα 

πετάξαμε μαζί τις πρώτες πτήσεις με F-84G, του πρώτου μαχητικού 
τζετ, που  πήραμε στην Ελλάδα. Φαίνεται σαν παραμύθι, όμως είναι 
αλήθεια,  που οι παιδικοί φίλοι  με την εξαιρετική εύνοια της τύχης, 
βρέθηκαν πάλι μαζί. 

Το πόσο όμορφα περάσαμε ως αξιωματικοί και αεροπόροι δεν 
περιγράφεται. Οπότε δίκαια είχα την αίσθηση ότι, ζούσα ένα όνειρο. 
Και δεν είναι υπερβολή, γιατί είναι απίστευτο που βρήκα το παιδικό 
μου φίλο να έχω και εκπαιδευτή στις δύσκολες ειδικά πρώτες πτή-
σεις. Επίσης είναι βέβαιο  ότι, η συνυπηρέτηση μας στην Αεροπορία, 
ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο την αδελφική και ευχάριστη οικο-
γενειακή μας σχέση. 

Όταν αργότερα είχαν αποστρατεύσει τον Βασίλη, εγώ είχα προαχθεί 
σε Ταξίαρχο και ήμουν  διοικητής στην 129 Π.Υ. Άμεσα ο Βασίλης ήλθε 
για να με συγχαρεί. Δεν θα ξεχάσω πόσο ευχαριστήθηκε για την προ-
αγωγή μου, που ήταν έκδηλο  από τα συγχαρητήρια και τις ευχές του 
που συνοδευόταν με τη πηγαία καλοσύνη και ευγένεια του. Οι δικές 
μου εκφράσεις, ήταν εκφράσεις ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο του 
Βασίλη.

Σε όλη του τη ζωή οι συμπεριφορές του συνοδευόταν πάντα με πη-
γαία ευγένεια, παρρησία και καλοσύνη προς όλους, γι’ αυτό και αγα-
πήθηκε από όλους.

Πρέπει όμως να αναφερθώ και στην οικογένεια του, διότι σαν φυ-
τώριο Αεροπόρων, ο Βασίλης και ο αδελφός του Κώστας, ένας ακόμη 
άξιος αεροπόρος, προσέφεραν και αυτοί από ένα αεροπόρο αντάξιο 
της οικογενειακής παράδοσης, αριθμώντας 4 (τέσσερεις) αεροπό-
ρους, που  υπηρέτησαν και υπηρετούν με αξιοπρέπεια και δύναμη, 
όπως δίδαξε ο πρωτότοκος και μπροστάρης στη παράδοση  Βασίλης. 

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τα εγκάρδια συλλυπητήρια 
μου στην αγαπητή μου οικογένεια σου για ένα ακόμη λόγο. Το αγα-
πητό Καιτάκι σου, όπως συνήθως αποκαλούσες την αξιολάτρευτη 
σύζυγο σου, που πάντα ήταν δίπλα σου στήριγμα και αρωγός σε κάθε 
οικογενειακή ανάγκη, δεν άντεξε την απουσία σου και σε ακολούθησε 
στο τελευταίο σου ταξίδι, τρείς μόλις μήνες μετά τον χαμό σου. Για για 
την κορούλα σου την Έλενα, πρέπει να πω ότι ήταν εμφανέστατη η 
αμοιβαία λατρεία που σας ένωνε, που φανερώνει και το μέγεθος της 
πίκρας από την απουσία των γονιών. Και έρχομαι στον Γιώργο, τον 
αντάξιο συνεχιστή της παράδοσης Σπανάκη, που τον καμαρώνουμε 
όλοι, γιατί αψεγάδιαστος, ανέβηκε τόσο εύκολα ψηλά, στην ιεραρχία 
της Πολεμικής Αεροπορίας, διαπρέποντας ως Αξιωματικός και Πιλό-
τος. Και για τον Μάριο, που είναι ένας πετυχημένος δικηγόρος, μιας 
και έχει ξεχωρίσει στο κλάδο της επιλογής του την νομική. 

Ξεχωριστά συλλυπητήρια απευθύνω προς τα αδέλφια του Βασίλη, 
το Νίκο, τη Μαρία και τον Βενιαμίν της οικογένειας τον αγαπητό Κω-
στή, που ανατραφήκαμε μαζί και παραμένουμε παντοτινοί φίλοι και 
αγαπημένοι γείτονες.

Για τον αγαπητό σε όλους μας Βασίλη και το αγαπητό Καιτάκι του, 
εύχομαι, το τελευταίο και χωρίς επιστροφή ταξίδι τους, να τους φέρει 
σε τόπους όπου θα υπάρχει η μόνιμη γαλήνη. Για όλους τους προα-
ναφερθέντες συγγενείς του Βασίλη, η οικογένεια Κρητσωτάκη τους 
απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια γιατί σαν αδέλφια συμπάσχουμε 
μαζί σας. 

Αξέχαστε Βασίλη και Αξιολάτρευτη Καίτη
Εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει.
          Ορέστης  Γ.  Κρητσωτάκης  Υπτχος (Ι) ε. α.        

Αγαπημένε μου φίλε, συνάδελφε-συμμαθητή “ΑΔΕΛΦΕ ΓΙΩΡΓΟ”
΄Έφυγες από κοντά μας για το μακρινό και χωρίς επιστροφή ταξίδι, 

γεμίζοντας με βαθιά θλίψη όλους όσους σε αγάπησαν και σ αγαπούν 
ακόμη, την οικογένεια σου, τους φίλους σου, τους γνωστούς, τους 
συναδέλφους σου αλλά κι εμένα ΑΔΕΛΦΕ ιδιαίτερα. 

Θλιβερό καθήκον λοιπόν σήμερα να βρίσκομαι εδώ από την ΝΕΑ 
ΜΑΚΡΗ Αττικής, για το τελευταίο και άχαρο αποχαιρετισμό σε σένα 
τον ΑΔΕΛΦΟ μου.

Πριν περίπου ένα μήνα ήλθα εις το Βόλο για να σε δω και δεν 
σε βρήκα πουθενά. Τηλεφώνησα πολλάκις και δεν μου απαντούσε 
κανείς ούτε εις το κινητό σου, ούτε εις την οικία σου. Τηλεφώνησα κι 
εχθές από την οικία μου τα ίδια πάλι, αδύνατον να επικοινωνήσω με 
κάποιον να μάθω κατιτί. ¨Ήμουν συνέχεια ανήσυχος- βλέπεις, γνώ-
ριζα τα μεγάλα προβλήματα σου και φοβόμουν συνεχώς.  Θυμόμουν 
την αμοιβαία αγάπη μας, την φιλικότατη , την αδελφική πριν πάμε 
εις την Αεροπορία πριν 62 χρόνια όταν δίναμε μαζί στην Σχολή, τι 
αγωνίες περάσαμε, ακόμη και όταν συνυπηρετούσαμε μαζί εις τον 
3ο θάλαμο της Σχολής, αλλά και αργότερα εις την 111 ΠΜ. ¨Ήσουν  
ΑΔΕΛΦΟΣ εις την κυριολεξία. Ήσουν για μένα ο καλύτερος άνθρω-
πος από όλους όσους έχω γνωρίσει εις τη ζωή μου, μ άφησες όμως 
μόνο μου όπως άφησες και τους δικούς σου.

΄Έφυγες. Υπήρξες βέβαια γενναίος σ΄ όλη τη ζωή σου, ιδιαίτερα τα 

(2) τελευταία χρόνια. Κουράστηκες πραγματικά. Το γνωρίζω. ΄Όπως 
γνωρίζω ότι κουράστηκε και η οικογένεια σου …αλλά έτσι είναι η 
ζωή  ο άνθρωπος να χάνει στο τέλος…Φεύγοντας όμως άφησες 
πίσω σου μία λαμπρά λαμπρά παρακαταθήκη εις τη σύζυγό σου 
και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, οι οποίοι είναι υπερήφανοι 
για σένα και θα πρέπει να συνεχίσουν τον ίδιο δρόμο μ΄ εσένα όπως 
υπερήφανοι είναι και σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί σου της Πολεμικής 
Αεροπορίας που σε γνώριζαν ή και άκουγαν για σένα.

Φεύγεις λοιπόν. Στο ταξίδι αυτό που πηγαίνεις για να συναντή-
σεις τον Αρχάγγελο και τον Δημιουργό μας, σου εύχομαι από βάθους 
καρδίας ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, διότι εκεί είναι η θέση σου, ήσουν ο τέ-
λειος άνθρωπος για μένα. Εύχομαι ακόμη όπως το χώμα της ΑΓΡΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ που θα σε σκεπάσει , την πατρίδα σου, να είναι ελαφρύ.

Αγαπημένε μου Αδελφέ, θα σε ενθυμούμαι και θα σ αγαπώ ακόμη 
και εκεί που θα βρίσκεσαι για πάντα. ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ, μέχρι 
να φύγω κι εγώ, για να έλθω κοντά σου……   

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ. Τα συλλυπητήρια μου σε όλη την οικο-
γένεια σου 

Καλό κουράγιο σ΄όλους σας. Να τον ενθυμείσθε, το αξίζει….
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΥ. ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ…

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠ/ΓΟΣ ΕΑ 12Η ΣΤΥΑ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Στερνό αντίο 
στον κουμπάρο μου Σμήναρχο Γεώργιο Βούλγαρη.

Αγαπημένε μου κουμπάρε, 
59 ολόκληρα χρόνια γνωριμίας. Από τις πρώτες μέρες στην εί-

σοδό μας στη ΣΤΥΑ δέσαμε, φιλιώσαμε και πορευθήκαμε μαζί, 
αρχικά ως ελεύθεροι κι αργότερα με τις οικογένειές μας (κου-
μπάρος και νονός). Ήμασταν σύμβουλοι και συμπαραστάτες ο 
ένας για τον άλλο σε προσωπικά, οικογενειακά και υπηρεσιακά 
προβλήματα. 

Δημιούργησες μια ωραία οικογένεια με την αγαπημένη σου 
σύζυγο, Δήμητρα, και τους δύο λεβέντες σου, Βαγγέλη και Αλέ-
ξανδρο. Άψογος και σαν οικογενειάρχης και σαν επαγγελματίας.

Εύχομαι στη Δήμητρα και στα παιδιά σου κουράγιο και δύναμη 
και να βρουν τον τρόπο να απαλύνουν τον πόνο τους.

Καλό σου ταξίδι!
Ανδρέας Σφακιανάκης
Σμήναρχος ε.α.
 

τελευταίο αντίο 
στον Σμήναρχο ε.α Σπύρο Βαρδάκο.

Έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουνίου 2021 ο ε.α Σμήναρχος εφοδι-
ασμού Σπύρος Βαρδάκος. Γεννήθηκε στον Παρασυρό της Ανατο-
λικής Μάνης το 1931. Ο εκλιπών ήταν γόνος παλαιάς Μανιάτικης 
οικογενείας με παλαιές Βυζαντινές ρίζες. Οι πρόγονοι του πολέ-
μησαν στην Επανάσταση του 1821 και τιμήθηκαν από τον Βασιλέα 
Όθωνα με αριστεία ανδρείας. Ο εκλιπών ολοκλήρωσε τις εγκύ-
κλιες σπουδές στο Γύθειο και το 1950 μετά εξετάσεις εισήλθε στη 
Σ.Τ.Υ.Α , από όπου απεφοίτησε το 1952, ως Υπαξιωματικός Εφο-
διασμού.  Υπηρέτησε σε διάφορες πολεμικές μονάδες της Π.Α και 
στη Διοίκηση Καυσίμων στα Αντίκυρα  και στις Μικροθήβες , όπου  
διακρίθηκε για την στρατιωτική αγωγή του  και την αγάπη του στο 
προσωπικό του. Το 1958 υπηρέτησε στην 111 Π.Μ . 336 ΜΔ/Β , 
υπεύθυνος εφοδιασμού   50 πολεμικών α/φών F-84G  και F-84F. 
Το 1964 ήλθε σε γάμο με τη Ζωή Κουτσουβέλη και δημιούργησαν 
μια ξεχωριστή  χριστιανική οικογένεια, βοηθούντες τους  συναν-
θρώπους μας.  Στις 13 Δεκεμβρίου  1967 έλαβε ενεργό μέρος στο 
κίνημα του τέως  Βασιλέως Κωνσταντίνου, για την  αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας.  Τον Ιανουάριο 1968 ήλθε σε  επικοινωνία με 
τον αποστρατευθέντα τότε διοικητή του και ανταλλάξανε απόψεις 
για την απειλή των Τούρκων. Εκεί δήλωσε ο Σμήναρχος «ότι έχω 
μόνο μια ζωή και είμαι αποφασισμένος να την θυσιάσω σε εθνικό 
αγώνα για την τιμή και την δόξα της Ελλάδος.»

Ο Σπύρος Βαρδάκος  υπήρξε μια ανωτέρα στρατιωτική προ-
σωπικότητα και για υπέρ τα 30 χρόνια εργάσθηκε για το καλό της 
Αεροπορίας.

 Αξέχαστε συνάδελφε και φίλε Σπύρο,  τώρα που έφυγες και 
πετάς προς τον Παντοδύναμο Δημιουργό μας, όλοι οι συνάδελφοι, 
οι φίλοι και οι γνωστοί,  κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ, προσευχόμε-
νοι στον Κύριο να λάβης τη θέση που σου πρέπει στο πάνθεον, ως 
αφοσιωμένος στην Ελλάδα Χριστιανός Στρατιώτης. 

Παν. Διακουμάκος
 Αντιπτέραρχος (ι) ε.α επίτιμος
Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
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   καλαΜατα

 

Το Πολεμικό Μουσείο/Παράρτημα Τρίπολης στις παρα-
γωγές του arcadian Screenings

Την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στον 
προαύλιο χώρο του Αποστολοπουλείου Πνευματικού Κέ-
ντρου Τρίπολης η προβολή ντοκιμαντέρ «Ένας Όμηρος». 
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από το Πολεμικό 
Μουσείο/Παράρτημα Τρίπολης, για την συμμετοχή στην εκ-
δήλωση, την Ένωση εκπροσώπησε το μέλος μας Σμχος ε.α. 
Αριστοτέλης Γκρίτζαλης.

Εορτασμός της Επετείου της Ιστορικής Μάχης 
στη Βέργα Αλμυρού του Δήμου Καλαμάτας

Στις 21 και 22 Ιουνίου 2021 ημέρες Δευτέρα και Τρίτη αντί-
στοιχα, πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική Κοινότητα Βέρ-
γας Αλμυρού Καλαμάτας, οι εκδηλώσεις για τον «Εορτασμό 
της Επετείου της Ιστορικής Μάχης στη Βέργα Αλμυρού του 
Δήμου Καλαμάτας». Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης 
από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, για την συμμετοχή στις εκδηλώσεις, που 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομι-
κές διατάξεις, την Ένωση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Σμχος 
ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης στις 21/6 και ο Γραμματέας Σμχος 
ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος στις 22/6.

Την 17-09-2021 ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε 
στην Τρίπολη η παρουσίαση «Ο Έφιππος θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης στην Τέχνη της Ανδριαντοποιίας του Μετάλλου» 
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον γνωστού Αρκά 
Γλύπτη κ.Χρήστο Αναγνωστόπουλο, εστιάζοντας με κάθε λε-
πτομέρεια στο όλο έργο κατασκευής του Έφιππου Γέρου του 
Μοριά από τον αρχικό σχεδιασμό κατασκευής του αγάλμα-
τος μέχρι την τελική του μορφή, όπως αυτή είναι σήμερα και 
που δεσπόζει σε περίοπτη θέση μιας από τις μεγαλύτερες 
πλατείες της πόλης της Τρίπολης, την πλατεία Άρεως. Μετά 
από την παραλαβή πρόσκλησης από το Πολεμικό Μουσείο 
Τρίπολης για τη συμμετοχή στην εκδήλωση, Μέλος του Πα-
ραρτήματος Σμχο ε.α. Αριστοτέλης Γκρίτζαλης.

Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της 
Μικράς Ασίας

Στις 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα 
οι εκδηλώσεις της «Ημέρας Εθνικής Μνήμης της γενο-
κτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό 
Κράτος». Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου/ΠΕ Μεσσηνίας για την συμμετοχή 
στις εκδηλώσεις, την Ένωση εκπροσώπησε ο Γραμματέας 
του Παραρτήματος Σμχος ε.α. Ευστάθιος Σπυρόπουλος.

Επέτειος της Μεσσηνιακής Επανάστασης του 1834 

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθη-
καν στο Άνω Ψάρι Μεσσηνίας οι εκδηλώσεις της «187ης 
επετείου της Μεσσηνιακής Επανάστασης του 1834» και την 
απόδοση τιμής στους πρωταγωνιστές της, Γιαννάκη Γκρί-
τζαλη και Μητροπέτροβα. Μετά από την παραλαβή πρόσκλη-
σης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου/ΠΕ Μεσσηνίας για 
την συμμετοχή στις εκδηλώσεις, την Ένωση εκπροσώπησε 
ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπα-
ζιώτης. 

Διαγραφή Χρέους, ανάκτηση περιουσίας
55.  Η διεθνής νομοθεσία που στηρίζεται στο «Διεθνές  Δίκαιο, 

Δόγμα CALVO περί εθνικής κυριαρχίας, Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Διεθνή Νομολογία και λοιπές 
Διεθνείς Συνθήκες.»

  καθορίζει ότι το κράτος που συνάπτει συμφωνίες με άλλα κρά-
τη, ή οργανισμούς ή ιδιώτες κλπ και αφορούν συμβάσεις, συν-
θήκες, δάνεια, χρέη, πώληση περιουσιακών στοιχείων, ίδρυση 
βιομηχανιών, επένδυση κλπ, δύναται αυτό  κράτος να κρίνει 
μονομερώς εάν αυτές οι συμφωνίες είναι παράνομες και κατα-
χρηστικές και επομένως άκυρες, εφόσον προκαλούν κάποια ή 
κάποιες από τις αναφερόμενες κατωτέρω δυσμενείς συνέπει-
ες.

 α) Καταπάτηση εθνικής κυριαρχίας, ή εθνικών συμφερόντων 
 β) Ύπαρξη σφάλματος, ή δόλου ή καταναγκασμού ή εκβιασμού
 γ) Αήθης οικονομική εκμετάλλευση 
 δ) Παραβίαση συντάγματος της χώρας
 ε)  Δημιουργία χρέους που κρίνεται μη βιώσιμο ή επαχθές ή 

απεχθές, ή ειδεχθές ή ληστρικόν ή επονείδιστον ή οδηγεί τον 
οφειλέτη σε χρεοκοπία. 

 στ)  Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξαθλίωση μεγά-
λου τμήματος του λαού, δημογραφική κατάρρευση και κάθε 
άλλη δυσμενή συνέπεια που αναφέρεται στην ως άνω νομο-
θεσία.

56.  Ειδικά το δόγμα CALVO, που έχει ενσωματωθεί στο Διεθνές Δί-
καιο και έχει περιληφθεί στη νομοθεσία όλων σχεδόν των Χω-
ρών, καθορίζει μεταξύ άλλων ότι η κρίση και η απόφαση για το 
κατά πόσον κάποια συμφωνία είναι παράνομη και καταχρηστι-
κή ανήκει στην αρμοδιότητα του θιγομένου κράτους, το οποίο 
αποφασίζει μονομερώς. Τα δε εθνικά δικαστήρια, αποφασίζουν 
εάν θα δοθεί στους αντισυμβαλλομένους αποζημίωση και πόση 
ή καθόλου και οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων είναι 
αμετάκλητες, τα δε αλλοδαπά δικαστήρια είναι αναρμόδια να 
λάβουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Σημειωτέον ότι στο δόγ-
μα CALVO και στο Διεθνές Δίκαιον στηρίχτηκαν οι γενόμενες 

εθνικοποιήσεις κατά διαφόρων ευρωπαϊκών κυρίως αποικιο-
κρατικών εταιριών και επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στις 
αποικιοκρατούμενες χώρες του τρίτου κόσμου και ελυμαίνοντο 
τον τοπικό πλούτο. 

57.  Με βάση την ως άνω νομοθεσία η χώρα μας δύναται νόμιμα 
να προβεί μονομερώς στην κατάργηση της δανειακής σύμβα-
σης που έχει υπογράψει με τους δανειστές της και στη συνέχεια 
μονομερώς να προβεί σε μεγάλη μείωση του δημοσίου χρέους 
και να ανακτήσει όποια περιουσιακά στοιχεία βρίσκονταν σή-
μερα σε ιδιοκτησία ξένων και για λόγους εθνικού συμφέροντος 
απαιτείται να περιέλθουν σε ελληνική ιδιοκτησία. 

58.  Όσον αφορά τους δανειστές γρήγορα θα προσέλθουν για συμ-
βιβασμό με την χώρα μας, με διάθεση μεγάλων υποχωρήσεων 
για να αποφύγουν τα Διεθνή Δικαστήρια, στα οποία θα χάσουν, 
διότι ξέρουν ότι η χώρα μας διαθέτει αρκετές αποδείξεις και 
δηλώσεις των επισήμων εκπροσώπων των δανειστών, που 
στοιχειοθετούν πλήρως τη νομιμότητα των σχετικών αποφά-
σεων, που δύναται να πάρει η χώρα μας σύμφωνα με την ως 
ανωτέρω διεθνή νομοθεσία.

59   Στο διαδίκτυο υπάρχει μια δημοσίευση του κ. Όθωνα Κουμα-
ρέλλα   [Το μέγα σκάνδαλο του χρέους που επιζητεί την αποκά-
θαρση ] στο οποίο ο συγγραφέας αναλύει το νομοθετικό πλαίσιο 
του Διεθνούς Δικαίου, που ενδιαφέρει την Ελλάδα για το υφι-
στάμενο χρέος και αναφέρει συγκεκριμένες προσφυγές και πα-
ραδείγματα, που δικαίωσαν κράτη τα οποία ακολούθησαν την 
ως άνω Διεθνή Νομοθεσία.   

                                              
Οικονομική Πολιτική
60.  Έχουσα η χώρα την εθνική της κυριαρχία θα μπορούσε στη 

συνέχεια με ένα ορθολογικό πρόγραμμα και με τον ελληνικό 
λαό, που διακρίνεται για την μόρφωση και τις ικανότητές του, 
να εκμεταλλευτεί με επιτυχία τις πλούσιες πλουτοπαραγωγικές 
πηγές που διαθέτει η χώρα. 

61.  Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές μελέτες Ελλήνων και ξένων 
εγκρίτων οικονομολόγων που έχουν μελετήσει σε βάθος την ελ-
ληνική οικονομία και εισηγούνται μέτρα, τα οποία πιστεύεται οτι 

πολύ γρήγορα θα απογειώσουν την Ελληνική οικονομία. Μερικά 
μέτρα αναφέρονται ανωτέρω παράγραφοι 26 έως και 36.  

Επίλογος
62.  Συνέχιση παραμονής στο ευρώ σύμφωνα και με τις ως άνω 

εκθέσεις του ΔΝΤ, σημαίνει καταστροφή της χώρας.
63.  Όσο η χώρα μας βρίσκεται στο ευρώ δεν δύναται να πάρει καμία 

απόφαση για υλοποίηση ενεργειών και μέτρων παραγράφων 26 
έως 36 ανωτέρω εκ του λόγου ότι η χώρα δεν έχει εθνική κυ-
ριαρχία και επόμενο είναι οι δανειστές να μην το επιτρέψουν.

64.  Τη λύση θα μας τη δώσει η προσφυγή της χώρας στο εθνικό 
νόμισμα, που μας εισηγούνται χωρίς ατομικά συμφέρονται, οι 
ξένοι της παραγράφου 43 ανωτέρω και οι Έλληνες της παρα-
γράφου 44 ως άνω, που έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα 
του εθνικού νομίσματος και έχουν προς τούτο συγγράψει σχετι-
κά βιβλία και αναλυτικές μελέτες. 

  Με την προσφυγή στο εθνικό νόμισμα η χώρα εξασφαλίζει τη 
ρευστότητα που χρειάζεται για τις εσωτερικές της συναλλαγές 
και αγνοούσα τους δανειστές μπορεί να υλοποιήσει τις ενέργει-
ες και τα μέτρα που περιγράφονται στις παραγράφους 26 έως 
και 36 ανωτέρω. 

65.  Το μόνο που χρειάζεται η χώρα σήμερα είναι πολιτική βούληση 
και στη συνέχεια να ενημερωθεί σωστά ο Ελληνικός λαός και 
με δημοψήφισμα να αποφασίσει. 

Υστερόγραφο. Να σημειωθεί ότι εκτός από τις χώρες της Ευρω-
ζώνης που   δεν έχουν εθνικό νόμισμα, όλες οι άλλες χώρες του 
κόσμου έχουν το εθνικό τους νόμισμα και με αυτό λειτουργούν και 
προκόβουν και σύμφωνα με τους πίνακες της παγκόσμιας τράπεζας, 
το ΑΕΠ όλων σχεδόν των χωρών του κόσμου το 2019 συγκριτικά με 
το έτος 2001 έχει αυξηθεί, δυο, τρεις και άνω φορές και σε αρκετές 
χώρες 4 φορές και άνω. 

Μαρούσι 18-5-2021
Μιχ. Ανδρικόπουλος

Υποπτέραρχος (Ε.) ε.α.

ή χΩρα μαΣ Στο εΥρΩ
Μιχ. Ανδρικόπουλος, Υποπτέραρχος (Ε.) ε.α.

Η συνέχεια του άρθρου του προηγούμενου τεύχος της εφημερίδας 

AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ
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Αγιασμένα Διάσπαρτα
του ΄40

(Στους 7976 άταφους νεκρούς του ΄40)

Ποια μάνα ξενύχταγε ως τ΄ άγρια χαράματα
ζωή δίνοντάς σας μέσα σε κλάματα;

Ποια χείλη ψιθύριζαν λογάκια ελπίδας .
Νεραΐδα σας άγγιξε σε αφέγγαρη νύχτα;

-Καρδούλα μου μάτωσες στου ερέβους τις μπόρες,
ψυχή μου που βρίσκεσαι τούτες τις ώρες;

Αντάρα και κρύο στης μάνας τη χάρη
με δάκρυα αναμένει το νιό-παλικάρι.

-Χάροντα φύγε του ποτέ μη ξανάρθεις
το γιό μου πρώτα που κείται να μάθεις 

Παιδιά της Ελλάδας του γένους λεβέντες
 στα κρούσταλλα μείνατε των βουνών μενεξέδες.

Κανείς δεν σας έκαψε κερί και λιβάνι
το χρέος ξεχάστηκε σε μεγάρων λιμάνι!

Καντήλι δεν άναψαν, σβηστό τ΄ αστεράκι .
κρυφή  συντροφιά σας χλωμό γεροντάκι.

Μια μέρα σαν θα ΄ρθει η Κόρη μονάχη
τρυφερά αγκαλιάστε την
 -παιδιά του Σαράντα-

Οστά Αγιασμένα!!! μέσα στη λάσπη.
Cώτ. γάρ   

Πύργος 28-10-2008
 

ΠΩλΕίταί οίκοΠΕδο ΤΟΥ Ο.ΣΜ.Ο.Σ.Α
Ο ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
500 Τ.Μ.ΟΙΚ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 95/5

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
τΗλ.ΕΠίκ.6971552633

ΠΩλΕίταί οίκοΠΕδο ΤΟΥ Ο.ΣΜ.Ο.Σ.Α. 
Ο ‘’ΙΚΑΡΟΣ’’ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 
ΟΙΚ.ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 198/3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΚΑΤΣΑΡΑ χήρα Σμχου ε.α. 
ΤΗΛ ΕΠΙΚ: 6946108440.

Διαχείριση | Απεντόμωση
Καθαριότητα

2410 730070https://puerta.gr
Μανδηλαρά 21 - Λάρισα

Η ελεγεία  
της Περσεφόνης
Εκδόθηκε στις 13 Μαΐου , από τις εκδόσεις 
‘’Οδός Πανός’’ με τη συμπαράσταση του ποι-
ητή και συγγραφέα Γιώργου Χρονά, η πρώ-
τη διπλή ποιητική συλλογή με 79 ποιήματα 
και 19 Χαϊκού, του συναδέλφου Αντιπτεράρ-
χου (εα) Παναγιώτη Γεωργακόπουλου.
Τη συλλογή προλογίζει η κα Αναστασία 
Φαλτάιτς διευθύντρια του ομώνυμου   Ιστο-
ρικού και Λαογραφικού Μουσείου της Σκύ-
ρου, πρώην Διδάκτωρ στην Έδρα της Πολιτι-
κής ιστορίας Νεώτερης Ελλάδας στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, ποιήτρια και λογοτέχνης. Στον 
εκλεκτό συνάδελφο και ζωγράφο Γεράσιμο 
Χαλατζούκα, ανήκει η επιμέλεια του εξω-
φύλλου.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Κου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
‘‘Η ελεγεία της Περσεφόνης’’ η πρωτόλεια 
όπως την αποκαλεί ο κύριος Γεωργακό-
πουλος ποιητική συλλογή ξεκίνησε το τα-
ξίδι της και το ταξίδι των αναγνωστών, με 
την πεποίθηση της βέβαιης επιτυχίας, που 
πηγάζει αυτή η πεποίθηση κυρίως από την 
πρωτοτυπία των ποιημάτων.  

Nίκος Αθανασίου

Αφιέρωµα στον Υποπτέραρχο ε.α. Ευάγγελο Κασούμη

 Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος και συμμαθητής μας στη Σχολή Ικάρων, 
Υποπτέραρχος ε.α. Ευάγγελος Κασούμης, με καταγωγή από τις Κομποτάδες Φθιώτιδας όπου γεννήθη-
κε το 1933. Το νεανικό του σφρίγος αποζητούσε συναισθηματικές εντάσεις που τον οδήγησαν να στα-
διοδρομήσει στο θαυμαστό  Όπλο των αιθέρων. Για πολλά χρόνια, από το 1952 που ενταχθήκαμε στην 
Πολεμική Αεροπορία, οι δρόμοι μας είχαν κοινό σκοπό την υπεράσπιση της πατρίδας μας προάγοντας 
την επιχειρησιακή ικανότητα των μονάδων που υπηρετήσαμε. 

Υπήρξε πράος, καλοσυνάτος, ευγενικός και με την συναδελφική αλληλεγγύη που διέθετε ήταν αξια-
γάπητος σε όλους. Εξελίχθηκε ιεραρχικά υπηρετώντας με σύνεση και αίσθημα ευθύνης στις προβλε-
πόμενες θέσεις του εκάστοτε βαθμού που είχε. Με την ειδικότητα του Ελεγκτού Αεράμυνας συνέλαβε 
στην ανάπτυξη του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου στην περίοδο της αναδημιουργίας της Πολεμι-
κής Αεροπορίας. Άφησε το στίγμα της άριστης απόδοσης στις διάφορες επιχειρησιακές και επιτελικές 
θέσεις που υπηρέτησε συμπεριλαμβανομένης αυτής του νατοϊκού κέντρου επιχειρήσεων στο SIXATAF 
στη Σμύρνη.

Αφήνοντας τον επίγειο κόσμο θα μένει πάντοτε στις μνήμες και στις καρδιές μας ως μια αξέχαστη 
ανάμνηση που αποτελεί το καλύτερο βάλσαμο για την οικογένειά του, τους συγγενείς και φίλους του.    

Οι συμμαθητές του της 26ης σειράς Ικάρων και της 4ης ΣΜΑ
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       Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΚΕΦΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
α.    Ενστάσεις κατά του κύρους της νομιμότητας των υποψηφίων έπρεπε να  

υποβληθούν μέχρι της  7-10-2021. 
β.    Λόγω μη υποβολής  ενστάσεων η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους κατωτέρω ως 

υποψηφίους για τις εκλογές της ΕΑΑΑ της 14-11-2021:

α/α ΥΠοΨΗΦίοί γία τΗ ΘΕςΗ τοΥ ΠροΕδροΥ    

 1 Βορρόπουλος Γεώργιος Απτχος (Μ) ε.α.
 2 Δημητριάδης Παναγιώτης Απτχος (Ι) ε.α.
 3 Παπαδόπουλος Μιχάλης  Απτχος (Ι) ε.α.
 4 Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (Ι) ε.α.
 5 Σκαλτσάς  Ηλίας Απτχος (Ι) ε.α.
 6 Τζαβέλας  Κωνσταντίνος Απτχος (Ι) ε.α.
 7 Χρήστου  Παύλος Υπτχος (ΕΑ) ε.α.

  ΥΠοΨΗΦίοί γία τΗ ΘΕςΗ τοΥ αΝτίΠροΕδροΥ  

 1 Βορρόπουλος Γεώργιος Απτχος (Μ) ε.α.
 2 Καραδήμας Γεώργιος aπτχος (ΕΑ) ε.α.
 3 Μπούφης θεοδώρος Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
 4 Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (Ι) ε.α.
 
  ΥΠοΨΗΦίοί γία τΗ ΘΕςΗ ΜΕλοΥς  δ.ς / Εααα  

 1 Αγγελόπουλος Κωσνατντινος Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.
 2 Αμουτζόπουλος Ιωάννης Σμχος  (ΤΕΑ) ε.α.
 3 Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.
 4 Γεωργόπουλος Παναγιώτης Ταξχος  (Δ) ε.α
 5 Δαμάσκος Κωνσταντίνος Σγος (ΤΕΑ) ε.α.
 6 Ζάγκλας  Χρήστος  Ασμχος (ΥΥΑ) ε.α.
 7 Ζαχαράκης Ιωάννης  Επγος  (ΤΜΑ) ε.α.
 8 Ιωακειμίδης  Αλέξανδρος  Ταξχος  (ΕΑ) ε.α.
 9 Καρβουνιάρης Ευστάθιος Σγός  (ΤΤΗ) ε.α.
 10 Κοντοβάς Δημήτριος Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.
 11 Κρανιάς Ιωάννης Ασμχος (Ρ) ε.α.
 12 Λιούτας Κωνσταντίνος  Σγος (ΤΥΑ) ε.α.
 13  Μπαλώκας  Παναγιώτης  Σγος (ΤΕΑ) ε.α.
 14 Μπουμπάρας Ιωάννης – Ελευθέριος Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.
 16 Ντακόλιας  Δημήτριος Σγος (ΤΤΗ) ε.α.
 17 Πάνος Αθανάσιος Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.
 18  Παπαδόπουλος Γεώργιος Σμχος (ΤΜΜ) ε.α.
 19 Παπαδόπουλος Μιχάλης  Απτχος (Ι) ε.α.
 20 Πλατάνας Πιέρρος Σμχος  (ΤΜΑ) ε.α.
 21 Ροζής  Ευθύμιος  Απτχος (ΕΑ) ε.α.
 22 Ρούσσος  Γεώργιος Ταξχος (Ο) ε.α 
 23 Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (Ι) ε.α.
 24 Σβάρνας Ηλίας Σμχος (ΤΕΦ) ε.α.
 25 Σοφιανός Κωνσταντίνος Ταξχος  (Μ) ε.α.
 26 Τσιτσιμπίκος  Σωτήριος Ταξχος (ΕΠ) ε.α 
 27 Φαλτάιτς Δημήτριος Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.

                           Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

αΝακΥρήΞή ΥΠοΨήΦιΩΝ 
εκλογΩΝ εααα τήΣ 14-11-2021.

εκΔήλΩΣή μΝήμήΣ και τιμήΣ 
στους πεσόντες στον πόλεμο και στην Ειρήνη 
Αξ/κους και οπλίτες της Π.Α.

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021και ώρα 11:30 τελέστηκε, όπως και κάθε χρόνο, στην 
πλατεία Καραϊσκάκη Αθηνών η επιμνημόσυνος δέηση μνήμης και τιμής των πεσόντων 
Αεροπόρων στον πόλεμο και την ειρήνη. Τη σεμνή τελετή τίμησαν με την παρουσία του 
και κατέθεσαν δάφνινο στεφάνι ο Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας  ως εκπρό-
σωπος του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α, ο Υπαρχηγός  ΓΕΑ  Υπο-
πτέραρχος (Ι)  Πέτρος Χατζήρης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ. Επίσης την τελέτή 
τίμησαν με την παρουσία τους  αντιπροσωπεία Αξιωματικών της πολεμικής Αεροπορίας,  
εκπρόσωποι της ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ και εκπρόσωποι των διαφόρων Συνδέσμων, Συλλό-
γων, ΑΑΚΕ και Βετεράνων της Π.Α, μαθητές της Σ.Ι και της ΣΤΥΑ καθώς και Απόστρατοι 
Αξιωματικοί των τριών κλάδων των ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ  της Ε.Α.Α.Α Υποπτέραρχος  (ΕΑ ) ε.α Παύλος 
Χρήστου  κατέθεσε στεφάνι και απεύθυνε τον κατωτέρω χαιρετισμό: 

Τιμούμε σήμερα τους Έλληνες αεροπόρους μας που την ζωή τους έδωσαν για την Ελευ-
θερία.
Αυτούς που με τον καθημερινό τους αγώνα και την αφοσίωση στο καθήκον, παραμένουν 
εγγυητές της Εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας 
μας.
Είναι ηθικό μας καθήκον να διατηρήσουμε τη μνήμη τους άσβεστη και να τους τιμούμε 
παντοτινά ως Ήρωες. 
Αυτό είναι το χρέος μας.
Δηλώνουμε σήμερα στους πεσόντες αεροπόρους μας ότι και εμείς και τα παιδιά μας θα 
υπερασπιστούμε την πατρίδα μας.
Δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε θα υποστείλουμε την γαλανόλευκη σημαία μας.
Η σημερινή εκδήλωση έχει ακόμα σαν κύριο στόχο, πέρα από την απόδοση τιμής και 
ευγνωμοσύνης στους ήρωες αεροπόρους μας, να χρησιμεύσει ως φάρος πατριωτισμού 
για τις νεότερες γενιές.
Ήρωες μας, αεροπόροι μας, ακούμε το κάλεσμα σας, ακούμε το παράγγελμα σας ΄΄Εις 
οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί Πάτρης΄΄. Τιμή και μνήμη στους αεροπόρους που θυσι-
άστηκαν για την πατρίδα μας.
Τιμή και σεβασμός στους αεροπόρους μας και στην ακλόνητη πίστη τους και θυσία για 
την πατρίδα.

  γΝΩΣτοΠοιήΣή:
Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ/ΕΑΑΑ στην υπ’ αριθμ  25 /7-10-2021 τακτική του συ-

νεδρίαση παρουσία των παρόντων υποψηφίων και με κλήρωση μεταξύ των προ-
τεινομένων μελών , κατέληξε στον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
(ΚΕΦΕ) και των λοιπών εφορευτικών  Επιτροπών:

Η Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) αποτελείται από τους κατωτέρω
  τακτικοί     
 1. Απτχος (Ι) ε.α. Σχορτσιανίτης θεόδωρος    ως Πρόεδρος. 
 2. Απτχος (Ι) ε.α. Ανδριανόπουλος Ιωάννης   ως μέλος         
 3. Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννου Λουκάς                  ως μέλος        
  αναπληρωματικοί    
 1. Υπτχος (Ι) ε.α. Βαξεβανάκης  Δημήτριος
 2. Ταξχος ()  ε.α.  Χρήστου Βασίλειος                                


