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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. ΕΤΟΥΣ 2023
ΣΕΛ. 8

KΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.  
Την Πέμπτη 12/1/2023, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η κοπή 
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας 
(ΕΑΑΑ), στην “Αίθουσα Τελετών” της ΛΕΑΔ, παρουσία του Α/ΓΕΑ, 
Απτχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά.

ΣΕΛ. 3

Οικονομικά
Μέριμνα υπέρ του προσωπικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων ΣΕΛ. 5

Μείωση Συντάξεων Κατόπιν της  
Παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ)

Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 
για Μετοχικά Ταμεία Στρατού, 
Ναυτικού και Αεροπορίας  και τους οικείους 
ειδικούς κλάδους. 

Συνολική Προσωπική Διαφορά 
(Παλαιό Ποσό-Νέο Ποσό)  ΣΕΛ. 6

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕΛ. 7

 Η Ε.Α.Α.Α. 
θρΗνΕί
Η αεροπορική οικογένεια 
θρηνεί τον χαμό των 
ηρώων Σμηναγού (Ι) 
Ευστάθιου Τσιτλακίδη και 
Υποσμηναγού (Ι) Μάριου-
Μιχαήλ Τουρούτσικα, που 
έπεσαν μαχόμενοι για την 
υπεράσπιση της Εθνικής 
κυριαρχίας και 
της εδαφικής ακεραιότητας 
της πατρίδος μας. 

ΣΕΛ. 3

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Ευπρόσδεκτη είναι η προσφορά 

εθελοντικής εργασίας από 

διαθέσιμα μέλη της Ε.Α.Α.Α. για τα θέματα

αρμοδιότητας του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»

  Σύγκληση Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης ΕΣΜΑ

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 26 (§1) σχετικού, συγκαλείται Τακτική Γενική 
Συνέλευση του ΕΣΜΑ για εξέταση των κατωτέρω θεμάτων της Ημε-
ρήσιας Διάταξης και λήψη σχετι-κών αποφάσεων την Κυριακή, 05 
Μαρτίου 2023, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 10:00.

2. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  α. Έγκριση λογοδοσίας επί των πεπραγμένων του ΔΣ και απαλλαγή 

του ΔΣ για το εξεταζόμενο έτος.
  β. Έγκριση λογοδοσίας επί της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

και απαλ-λαγή του ΔΣ για το εξεταζόμενο έτος.
  γ. Έγκριση προϋπολογισμού / εσόδων – εξόδων για την νέα ετήσια 

χρήση.
 δ. Έγκριση αναθεωρημένου ΕΚΟΛ.
 ε. Κατάσταση κινητής περιουσίας ΕΣΜΑ
 στ. Lessons Learned
 ζ. Στόχοι επομένου έτους.
  η. Άλλα θέματα τα οποία θα σας γνωστοποιηθούν έγκαιρα με μέρι-

μνα του ΔΣ.

3.  Η συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 8 (§2) σχετικού θα γίνει διαδι-
κτυακά. Σχετικό link θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα με μέριμνα του ΔΣ.

4.  Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 (§6) του καταστατικού, 
δικαίωμα συμμε-τοχής στις ΓΣ, έχουν όλα τα τακτικά μέλη.

5.  Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το 1/3 τουλάχιστον των 
τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η ΓΣ θα αναβληθεί και 
θα συγκληθεί εκ νέου την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 (16:30) όπου 
θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ «Η.τ.Α.»
Αγαπητοί συνάδελφοι, το προς δημοσίευση άρθρο σας στην «Ηχώ των Αιθέρων» να τηρεί τη 
δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αξίες που υπηρετήσαμε. Το κείμενο που αποστέλλε-
ται για δημοσίευση θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
 1.  Να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, καλώς συνταγμένο, σαφές, περιεκτικό να μην υπερ-

βαίνει τις 900 λέξεις (επικήδειοι τις 250 λέξεις). Χειρόγραφο δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 2.   Να είναι γενικού ενδιαφέροντος να μην περιέχει προσωπικές αιχμές κατά συναδέλφων, 

ύβρεις και συκοφαντίες, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την 
ενότητα των μελών.

 3.    Να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή δημόσιες 
ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά 
και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

 4.  Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.
 5.  Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.
 6.  Να μην έχει προηγηθεί δημοσίευση ή ανάρτηση σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
 7.  Να αναγράφονται υποχρεωτικά οι πηγές του άρθρου.

 8.   Να φέρει το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και το τηλέφωνο του συντάκτη 
και την ένδειξη «προς δημοσίευση στην εφημερίδα» ή «προς δημοσίευση στο site».

 9.   Η Συντακτική επιτροπή μετά την δημοσίευση στην εφημερίδα δύναται να αναρτήσει το 
άρθρο και στο site της Ένωσης.

 10.   Το προς δημοσίευση άρθρο εξετάζεται 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 εξαι-
ρετικές περιπτώσεις για την δημοσίευση αποφασίζει το ΔΣ. 

 11.   Το δημοσιευμένο κείμενο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη και όχι κατ΄ ανάγκη του 
Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α..

 12.   Η ΕΑΑΑ δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για την μη δημοσίευση των κει-
μένων τους και ούτε επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα κατα-
στρέφονται μετά 4μηνο.

ΑΠΟΣΤΟλΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡθΡΩΝ ΑΠΟΚλΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ email: press@eaaa.gr 

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 )
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ( εσωτ.: 12 )

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ( εσωτ.: 7 ή 14 )

TAMEIO ( εσωτ.: 28 )

ΓΡ. ΜΕλΕΤΩΝ ( εσωτ.: 26 )
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. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας 

Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής

Απτχος (ΕΑ) ε.α. Γεώργιος Καραδήμας
Σμχος (ΥΥΟ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

panosaunas@gmail.com  
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάϊτς 

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 1-3-23 και
παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 6-3-23.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της “ΗτΑ” να
ενοχλούνται τα κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 582

1  Σας πληροφορούμε, ότι ύστερα από τις εκλογές του συλλόγου μας στις 
19-11-2022, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΙΡ έχει ως εξής:

 Πρόεδρος: Σμχος (Ρ)  Ιωάννης Δαλέζιος  εα
 Αντιπρόεδρος: Σμχος (Ρ)  Κων/νος Γρηγοριάδης εα
 Ταμίας: Σμχος  (Ρ) Ευστάθιος Μωυσιάδης εα
 Γραμματέας: Ανθσγός (Ρ) Ξενοφών Γκουγκουλής εα
 Μέλη: Σμχος  (Ρ) Λεωνίδας Ελαιοτριβιάρης εα
  Επγός  (Ρ) Κων/νος Κωνσταντάκος
  Σμχος  (Ρ) Κων/νος Πατσιώρας εα
2.   Το email του συλλόγου  είναι sairnavigators@gmail.com και τα στοι-

χεία επικοινωνίας του Προέδρου είναι: email yannisdal@gmail.com, 
τηλ 6972779298.

3.    Η ενημέρωση σας καθυστέρησε, λόγω αργοπορημένης έκδοσης του 
Πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο.

4.   Παρακαλούμε για την προώθηση των στοιχείων στην ΕΑΑΑ & και την 
δημοσίευση τους

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΙΡ

Σ. Α. Ι. Ρ.

Πρόσκληση Μελών του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού 
Καρυστίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό του Συλλόγου μας, των Οικοπεδούχων 
του ΟΣΜΟΣΑ ο «ΙΚΑΡΟΣ» περιοχής Αετού Καρυστίας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρία-
σε σε απαρτία την 18ην Ιανουαρίου 2023 και προσκαλεί τα Μέλη του στην ετήσια Τακτι-
κή Γενική του Συνέλευση την 4η Μαρτίου 2023 ημέρα Σάββατο και από ώρας 10.00’ στο 
Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, (7ος όροφος) πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα. Σε 
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας του προβλεπόμενου από το άρθρο 14 του Καταστατικού 
ενός τρίτου των ταμειακώς ενήμερων Μελών, τότε συνέρχεται άνευ ετέρας οριστικά νέα 
Γενική Συνέλευση το  Σάββατο 11η Μαρτίου 2023 στον ίδιο ως ανωτέρω τόπο και χρόνο, 
με τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διάταξης:
ã Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης,
ã Πεπραγμένα έτους 2022, έγκριση.
ã  Οικονομικός Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2022, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής του 

Συλλόγου, έγκριση.
ã Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2023 και έγκριση.
ã  Στόχοι 2023, Προταθείσα βάση Συνεργασίας με τον ΟΣΜΟΣΑ, Όροι και Υποχρεώσεις για 

Υπαγωγή στον Δήμο Καρύστου, προσδιορισμός και καταβολή ΤΑΠ, κλπ. 

Προϋπόθεση συμμετοχής Οικοπεδούχου στην Γ.Σ. του Συλλόγου είναι η καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής των 10 ευρώ.

Στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Οικοπεδούχων ο «ΙΚΑΡΟΣ» Αετού Καρύστου θα 
προσκληθούν να λάβουν μέρος εκπρόσωποι της ΕΑΑΑ, του ΟΣΜΟΣΑ, του Δήμου Καρύ-
στου και της Περιφερειακής ενότητας Ευβοίας.

 Το ΔΣ του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου,
 Δημήτριος Πετρίδης, Πρόεδρος
 Κωνσταντίνος Δελλής, Αντιπρόεδρος
 Γεώργιος Κάργας, Γραμματέας
 Αθανάσιος Πάνος, Ταμίας,
 Ιωάννης Αναστασάκης, Μέλος,
 Ηλίας Σβάρνας, Μέλος,
 Σαλαμάνη Ευγενία, Μέλος.

           

   . Α. Ι. Ρ. 
ΠΡΟ: ΕΑΑΑ/ΣΤΠΟ-ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ   Αζήλα 24-1-2023 

  1. αο πιεξνθνξνύκε, όηη ύζηεξα από ηηο εθινγέο ηνπ ζπιιόγνπ 
καο ζηηο 19-11-2022, ην λέν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΑΙΡ έρεη ωο εμήο: 

 Πξόεδξνο:  κρνο (Ρ)  Ιωάλλεο Δαιέδηνο  εα 

  Αληηπξόεδξνο: κρνο (Ρ)  Κωλ/λνο Γξεγνξηάδεο εα 

Σακίαο:  κρνο  (Ρ) Επζηάζηνο Μωπζηάδεο εα 

Γξακκαηέαο:  Αλζζγόο (Ρ) Ξελνθώλ Γθνπγθνπιήο εα 

Μέιε:   κρνο  (Ρ) Λεωλίδαο Ειαηνηξηβηάξεο εα 

   Επγόο  (Ρ) Κωλ/λνο Κωλζηαληάθνο 

   κρνο  (Ρ) Κωλ/λνο Παηζηώξαο εα 

 2. Σν email ηνπ ζπιιόγνπ  είλαη sairnavigators@gmail.com θαη ηα ζηνηρεία 
επηθνηλωλίαο ηνπ Πξνέδξνπ είλαη: email yannisdal@gmail.com, ηει 6972779298. 

 3. Η ελεκέξωζε ζαο θαζπζηέξεζε, ιόγω αξγνπνξεκέλεο έθδνζεο ηνπ 
Πηζηνπνηεηηθνύ από ην Πξωηνδηθείν. 

 4. Παξαθαινύκε γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ ζηνηρείωλ ζηελ ΕΑΑΑ & θαη ηελ 
δεκνζίεπζε ηνπο 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ΑΙΡ 
 

 
      Ο   Πξόεδξνο   
        

  
  Ιωάλλεο Δαιεδηνο 
    κρνο  (Ρ)  ε.α.                                                                                     

        Ο Γξακκαηέαο    

                                  
 Ξελνθώλ Γθνπγθνπιήο      
     Αλζζγνο  (Ρ) ε.α.        

               

ΔΩρΕΑ

Εις μνήμην του Πτχου (Ι) ε.α. Περικλή Οικονόμου 
του Δημητρίου (Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΑ) 

που έφυγε από κοντά μας, 
ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας 
δώρισε στην Ε.Α.Α.Α. 500,00€
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το καλωσόρισμα έκανε ο Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς και στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ, 
Απτχος (Ι) ε.α Κων/νος Τζαβέλλας ο οποίος μαζί με τις ευχές έκανε ένα σύντομο απολογισμό του έργου της Ένωσης 
για τη χρονιά που έφυγε. Στη συνέχεια ακολούθησε χαιρετισμός από τον Αρχηγό του ΓΕΑ ο οποίος αναφέρθηκε 
στους δεσμούς των εν αποστρατεία και εν ενεργεία συνάδελφων ως μέλη της ίδιας αδιαίρετης αεροπορικής οικο-
γένειας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ Απτχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Λυτζεράκος, ο 
επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ και επίτιμος πρόεδρος της ΕΑΑΑ, Απτχος (Ι) ε.α Βασίλειος Κατσαντώνης. Οι πρόεδροι της 
ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. των συνδέσμων και συλλόγων ΑΑΚΕ, ΠΑΣΟΙΠΑ, ΠΑΣΥΒΕΤΑ, ΣΑΣΙ, ΕΣΜΑ, 
ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ, πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. των Παραρτημάτων της ΕΑΑΑ καθώς και μέλη της ΕΑΑΑ με τις 
συζύγους τους.

KΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΑΑ
δΥΟ ΑΙΜΟδΟΣΙΕΣ
Η 9η αιμοδοσία στις 13/12/2022 στο 
Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ και η 
10η αιμοδοσία στις 13/1/2023 στη Λέ-
σχη της ΣΜΥΑ. Και στις δύο αιμοδοσίες 
προσήλθαν για να δώσουν αίμα μαθη-
τές από τη ΣΙ και τη Σ.Μ.Υ.Α. Επίσης, 
ένας απόστρατος ο Χρήστος Κογιάννης 
στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και 
ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ με την κόρη του 
και τον γαμπρό του. Η ΕΑΑΑ ευχαρι-
στεί ιδιαίτερα τον Διοικητή της ΔΑΕ (Ι) 
Κωνσταντίνο Κελλάρη, τον Διοικητή 
της Σχολής Ικάρων Υποπτέραρχο (Ι) 
Κωνσταντίνο Καραμεσίνη που ακόμη 
μία φορά, βοήθησαν στην αιμοδοσία 
της ΕΑΑΑ και ιδιαίτερα τον Διοικητή 
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αε-
ροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α) Ταξίαρχο (Ι) Εμμα-
νουήλ Ζαμπουλάκη που διέθεσε την 
Λέσχη και διευκόλυνε τους αιμολή-
πτες του Ιπποκρατείου. Επιπρόσθετα 
ευχαριστούμε όλους όσοι πρόσφεραν 
το αίμα τους στην τράπεζα μας, καθώς 
και το προσωπικό αιμοληψίας του Ιπ-
ποκράτειου νοσοκομείου, με επικεφα-
λής την Μαρία Κατζουράκη, που υπε-
ρέβαλε εαυτόν και εργάσθηκε πέραν 
του ωραρίου εργασίας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 582

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 σε μια κατάμεστη αίθουσα από νέους και τους γονείς τους πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό 
κέντρο της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) η τελετή βράβευσης αριστούχων μαθητών της Β’ και Γ’ Τάξης 
Λυκείου του σχολικού έτους 2021 – 22, οι οποίοι είναι τέκνα των μελών της Ένωσης. Παράλληλα βραβεύτηκαν και οι πρωτεύ-
σαντες απόφοιτοι της Σ.Ι και της ΣΜΥΑ.

Το καλωσόρισμα έκανε ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Κων/νος Τζαβέλλας, ο οποίος συνεχάρη τους νέους για την 
επιτυχία τους και τους προέτρεψε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο να θέτουν υψηλούς στόχους στη ζωή τους.    

Τα τιμητικά διπλώματα επέδωσαν ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ, ο Διοικητής της ΣΜΥΑ, Τξχος (Ι) Εμμανουήλ Ζαμπουλάκης ως εκπρό-
σωπος του Α/ΓΕΑ,  ο Σμχος  (Ι) Παναγιώτης Κρίκης, ως εκπρόσωπος του Δκτη της Σχολής Ικάρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΕΑΑΑ Αντισμήναρχος ε.α Κων/νος Αναγνωστάκης και τα μέλη του ΔΣ, Σμχος ε.α. Αθανάσιος Πάνος, Σμχος ε.α. Δημήτριος Κοντο-
βάς και Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο υπεύθυνος του πνευματικού κέντρου, Σμχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Χ Ω Ν  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν

Η Ε.Α.Α.Α.θρηνεί

Αν και βρισκόμαστε σε περίοδο ειρήνης όλο το προσωπικό της 
αεροπορίας μας (ιπτάμενο, τεχνικό και υποστήριξης) δίνει καθη-
μερινά μάχη για να αναχαιτίζονται τα τουρκικά αεροσκάφη που 
παραβιάζουν τον Εθνικό εναέριο χώρο. Οι πιλότοι μας που απο-
τελούν την αιχμή του δόρατος προσφέρουν καθημερινά και τη 
ζωή τους για την υπεράσπιση της πατρίδος. Ο Πρόεδρος και το ΔΣ 
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας εκφράζουν 
τα βαθιά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο ηρώων. 

Τιμή και δόξα ήρωες των Ελληνικών ουρανών. Είμαστε 
υπερήφανοι για σας. Θα θυμόμαστε τη θυσία σας για την 
Πατρίδα. Στην αιώνια πτήση σας θα σας συνοδεύει πάντα η 
θύμηση όλων μας.
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AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ        ΕΑΑΑ

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και 
του Νέου Έτους, ο αντιπρόεδρος Απτχος ε.α Γεώργιος Καραδήμας, ο Δ/νων 
Σύμβουλος Κων/νος Αναγνωστάκης και μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ επισκέφθηκαν 
το 251 Γ.Ν.Α προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές με το προσωπικό και τους συ-
ναδέλφους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Τους υποδέχθηκαν εγκάρδια ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ταξίαρχος (ΥΙ) Κων-
σταντίνος Γεωργανάς και η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ταξίαρ-
χος (ΥΝ) Αγορίτσα Αγρογιάννη.
Μετά το πέρας της ενημέρωσης από το Διοικητή και τη Διευθύντρια έγινε επί-
σκεψη στους ασθενείς και δόθηκαν συμβολικά δώρα αγάπης και ευχές για γρή-
γορη ανάρρωση.

Τελετή Παράδοσης - 
Παραλαβής Καθηκόντων διοικητή δΑΥ
Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κων-
σταντίνου Φλώρου και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρο-
λιά, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοι-
κητή Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), από τον Αντιπτέραρχο (Ι) Πέτρο 
Χατζήρη στον Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Η τελετή έλαβε χώρα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας
χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιε-
ρώνυμου, και παραβρέθηκαν επίσης:
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος, ο Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος 
(Ι) Γεώργιος Κυριάκου, ο Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Μ) Γεώργιος 
Καραδήμας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) κ. Ιω-
άννης Κούτρας, οι Ακόλουθοι Άμυνας της Γαλλίας και των ΗΠΑ, εν ενεργεία και 
εν αποστρατεία Αξιωματικοί, καθώς και εν αποστρατεία ανώτατοι Αξιωματικοί και 
επίτιμοι Διοικητές ΔΑΥ.
Η ΕΑΑΑ, επίσημα προσκεκλημένη, εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο Αντισμήναρχο (ΤΜΑ) ε.α. Κωνσταντίνο Αναγνωστάκη και τον Πρόεδρο του 
Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Αντισμήναρχο (ΤΜΑ) ε.α. Αθανάσιο Δανιηλίδη.

Επίσκεψη στο 251 ΓΝΑ Έναρξη λειτουργίας Ιατρείου Παθολογικής 
Ογκολογίας στο 404 ΓΣΝ

Το ιατρείο θα λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη 09:00-13:00, κατόπιν 
ραντεβού στη γραμματεία του νοσοκομείου, με έναρξη λειτουργίας την 
1η Φεβ 2022.
Στο ιατρείο θα γίνεται ιατρική συμβουλευτική καθοδήγηση ασθενών 
με νέα διάγνωση καρκίνου, συνταγογράφηση εξετάσεων και από του 
στόματος αντικαρκινικών θεραπειών καθώς και παρακολούθηση 
(follow up) ασθενών με ιστορικό καρκίνου.

Υπεύθυνος Ιατρείου: 
Αρχίατρος-Ογκολόγος Δρ. Ευάγγελος Βούλγαρης,

Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΔΩΡΕΑ
Γνωρίζετε ότι η Κυρία Μελπομένη Παπαδημητρίου του Νικολάου σύζυγος 
του Υποπτεράρχου (Ι) εα Νικολάου Παπαδημητρίου , απέστειλε ως δωρεά 
τριάντα (30) Ελληνικές Σημαίες ,εις μνήμη του συζύγου της , στο ακριτικό 
νησί της Ψερίμου προκειμένου να διανεμηθούν από το Δήμαρχο Καλυμνίου 
στους κατοίκους του νησιού με σκοπό να παραμένει σε υψηλό επίπεδο το 
ηθικό τους.
Ο Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Α.Α.Α. και του παραρτήματος 
θεσσαλονίκης εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια  στην Κυρία Παπα-
δημητρίου Μελπομένη, γιατί με την πράξη της αυτή προβάλλει το σύνολο των 
αποστράτων συναδέλφων και εύχεται και άλλα μέλη του παραρτήματος να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά της με ίδιες ή παρόμοιες πράξεις.
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Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 έγινε στην αίθουσα του Αεροδικείου στους Αμπελό-
κηπους η κοπή της Βασιλόπιτας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βετεράνων της Αεροπορί-
ας (ΠΑΣΥΒΕΤΑ).

Στην αρχή της τελετής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτχος (Ι) εα Δημήτριος Λαζάρου, 
μετά τον καθιερωμένο χαιρετισμό προς τους παρευρισκομένους, ανακοίνωσε ότι στις 5 
Μαρτίου έχει προγραμματιστεί να γίνουν Γενική Συνέλευση και Εκλογές νέου ΔΣ του 
Συνδέσμου. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς των Ινίων και η ευλογία της 
πίτας από τον ιερέα.

Την γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Ταξίαρχος Συρεγγέλος ως εκπρόσωπος 
του ΓΕΑ, ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος εα Κων. Τζαβέλλας, ο επίτιμος ΔΑΥ Απτχος (Ι) εα 
Κων. Ιατρίδης, ο πρόεδρος της ΑΑΚΕ Απτχος (Ι) εα Στυλιανός Αλεξόπουλος, ο πρόεδρος 
του (ΟΣΜΑ-Ικαρος) Απτχος (Ι) εα Γ. Γερούλης, ο Ασμχος εα Κ. Λιοζίδης (ΣΑΣΥΔΑ), η κα. 
Γ. Γεωργιάδου (ΠΑΣΟΙΠΑ), ο Μύρων Γιαννακάκης (ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ), ο Νίκος Παρούσης 
(Αερολέσχη Αθηνών).

Στην εκδήλωση, εκτός των άλλων Μελών και Φίλων του Συνδέσμου, παραβρέθηκαν 
και οι Βετεράνοι του 13ου Σμήνους Κορέας Σμχος εα Β. Παναγιάρης και Σγος εα Γ. Λού-
τας, καθώς επίσης και οι Βετεράνοι της Κύπρου Υπτχος Ανδ. Στραβοπόδης και Επγος εα 
Σερ. Παπάσης. Η γιορτή έληξε με πλούσιο μπουφέ με μεζέδες και αναψυκτικά.

Κοπή πίτας ΠΑΣΥΒΕΤΑ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1945-2023

78 ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΩΝ ΣΥΝΑδΕΛΦΩΝ
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  ΣΧΟλΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡθΡΩΝ 16, 35  
και 41 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕθΕΝΤΟΣ  
ΑΠΟ 13-01-2023 ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΕθΑ

 Άρθρο 16
Πόροι του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου α.ν. 
1137/1946
1.  Στο άρθρο 16 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προβλέ-

πεται νέα κράτηση ύψους «μέχρι 1% από τις συντά-
ξεις των εν αποστρατεία» για τη δυνατότητα νοσηλείας 
αποστράτων Αεροπορίας στο ΝΙΜΤΣ. 

2.  Ταυτόχρονα ήδη από το 1958 επιβάλλεται για τον 
ίδιο λόγο στους αποστράτους-μερισματούχους του 
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) μια κράτηση 
3% επί του Μερίσματός των υπέρ ΝΙΜΤΣ με βάση το 
Ν.3818/1958. Το ποσό αυτής της κράτησης για την πι-
θανή νοσηλεία των αποστράτων αεροπορίας και την 
όποια προτεραιότητα έχουν, στο ΝΙΜΤΣ, ανέρχεται  
περίπου σε 160-170 ΕΥΡΩ ετησίως ανά άτομο.

3.  Με το υπό ψήφιση λοιπόν σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ 
θεσπίζεται ΔΙΠΛΗ κράτηση για τους αποστράτους-συ-
νταξιούχους της ΠΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ (μέχρι 1% από τη σύ-
νταξη συν(+) 3% από το μέρισμα). 

4.  Τόσο η ρύθμιση-περικοπή σύνταξης αυτή του άρ-
θρου 16 (1% στη σύνταξη) όσο και η κράτηση 3% στο 
Μέρισμα του Ν.3818/1958  ΥΠΕΡ ΝΙΜΤΣ στην ουσία 
είναι αντισυνταγματικές  καθόσον αποτελούν νέες 
κρατήσεις-περικοπές Συντάξεων και Μερισμάτων 
για τη νοσηλεία των αποστράτων αεροπορίας ενώ για 
την υγειονομική περίθαλψη όλων των πολιτών ενι-
αία επιβάλλεται ΜΟΝΟΝ η «Εισφορά υγειονομικής 
περίθαλψης συνταξιούχων» ύψους 6% σύμφωνα με 
το άρθρο 39 του Ν.4670/2020 ως το σχετικό εδάφιο 
παρακάτω σε [ ] :

[ 30. α) Από την 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περί-
θαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των 
συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζε-
ται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού 
αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 
(Α’ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του 
ν. 3986/2011 (Α’ 152).]

5.` Ο ως άνω νόμος 4670/2020 θέτει ισότιμα για όλους 
τους συνταξιούχους ενιαία κράτηση 6% στην κύρια 
σύνταξη, υπέρ ΕΟΠΥΥ για την υγειονομική περίθαλ-
ψη όλων των συνταξιούχων. Η διατήρηση του ΝΙΜΤΣ 
ως αμιγές νοσοκομείο των ΕΔ δεν ισχύει πλέον διότι 
δικαιούχοι νοσηλείας σε αυτό είναι όλοι οι πολίτες της 
χώρας. Ήδη με το ΦΕΚ 75 της 14-1-2023 το ΝΙΜΙΤΣ 
παραχωρεί 50 κλίνες νοσηλείας και κλίνες αυξημέ-
νης φροντίδας και εντατικής θεραπείας για κάλυψη 
αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονι-
κό διάστημα από 16-1-2023 έως και 31-3-2023 . 

6.  Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό αποστράτων συνταξιούχων της αεροπορίας 
διαβιεί στην επαρχία και δεν χρήζει αναγκών νοση-
λείας του στο ΝΙΜΤΣ, αφού εξυπηρετείται στα στρα-

τιωτικά νοσοκομεία όπου υπάρχουν, στα επαρχιακά 
νοσοκομεία του ΕΣΥ και κυρίως στο 251 ΓΝΑ, όταν 
απαιτηθεί νοσηλεία στην Αθήνα.

7.  Επομένως η επιβολή νέας (1%) κράτησης είναι άδικη 
και ζητούμε να αποσυρθεί. Η συνέχιση της υφιστά-
μενης κράτησης  ( 3% επί του μερίσματος) σημαίνει 
προτεραιότητα στην νοσηλεία των αποστράτων που 
εισφέρουν και η συμμετοχή του ΝΙΜΤΣ στο ΕΣΥ, 
όπως ΦΕΚ 75 της 14-1-2023, και πάντα με απόφαση 
του ΔΣ του ΝΙΜΤΣ. 

 Άρθρο 35
Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά 
Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους 
οικείους Ειδικούς Κλάδους
1.  Όπως σας είναι γνωστό, ο Ν.4093/12, έχει κριθεί 

οριστικά και αμετάκλητα, ως παράνομος και αντισυ-
νταγματικός, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμό 2192/14 έως 
2196/14 αποφάσεις της ολ. ΣτΕ, και επομένως η κρά-
τηση, που επιβλήθηκε υπέρ των Μετοχικών Ταμείων 
(Μ.Τ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), δυνάμει του ως 
άνω νόμου, θα έπρεπε να είχε καταργηθεί από 1-1-
2013 και να  είχαν επιστραφεί αναδρομικά.

2.  Με την ψήφιση του Ν.4387/2016, η εν λόγω κράτηση, 
υπέρ των Μ.Τ., καταργήθηκε, μόνο για την κατηγο-
ρία των Αξιωματικών, που αποστρατεύονται μετά τις 
13–5–16 (ψήφιση Ν.4387/16), ενώ για την κατηγορία 
εκείνων των Αξιωματικών, που αποστρατεύτηκαν πριν 
της ημερομηνίας της ψήφισης του ως άνω νόμου (13–
5–16) παραμένει. Με την παράλειψη αυτή, πέραν της 
επιβάρυνσης που υφίσταται η κατηγορία αυτή των Αξι-
ωματικών, συνεχίζεται η κατάφορη αδικία και άνιση 
μεταχείριση και φυσικά, να παραβιάζεται η κατ’ αρθ. 4 
παρ. 1 Αρχή της Ομοιόμορφης Μισθολογικής Μεταχεί-
ρισης και η Αρχή της Ισότητας, καθώς και η κατ’ αρθ. 5 
παρ. 1 Αρχή της Αξιοκρατίας του Συντάγματος. 

3.  Η διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος των μερι-
σματούχων των Μετοχικών Ταμείων με το Ν.4387/16, 
δημιούργησε, δυστυχώς, τρεις (3) κατηγορίες με-
ρισματούχων, η πρώτη είναι οι πριν τις 13–5–16 και 
σύνταξη κάτω των 1000€, που δεν έχουν την κράτηση 
αυτή, η δεύτερη είναι οι πριν τις  13–5–16 και σύνταξη 
άνω των 1000€, που την έχουν μέχρι και σήμερα και 
η τρίτη είναι οι μετά τις 13–5–16  που δεν την έχουν. 

4.   Ο κος ΥΦΕΘΑ, στις 16–2–22, στη Βουλή των Ελλή-
νων, σε ερώτηση Βουλευτών, άλλων κομμάτων, για 
το θέμα αυτό αναφέρει ότι:

  α) Θεσπίζεται νομοθετική ρύθμιση για παύση, από 
1-1-21, της εν λόγω κράτησης στα μερίσματα, που 
καταβάλλουν τα Μ.Τ στους μερισματούχους.

  β) Το ενδιαφέρον, των άλλων κομμάτων για αυτά τα 
προβλήματα των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, δεν υπερ-
βαίνει το δικό μας ζήλο, αλλά και τη δική μας προσή-
λωση, για την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν 
κάθε φορά. Άλλωστε η Κυβέρνηση έχει αποδείξει 
εμπράκτως το ενδιαφέρον της στον σωστό τόπο και 
στον κατάλληλο χρόνο, για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, 
αλλά και για τα εν αποστρατεία στελέχη αυτών. Θα 
υπάρξει πολύ σύντομα νομοθετική ρύθμιση, για το 
πρόβλημα αυτό.

   γ) Θα ήθελα να  διαβεβαιώσω ότι η πολυεπίπεδη και 

πολυδιάστατη προσπάθεια, που έχει αναληφθεί από 
το ΥΠΕΘΑ, θα συνεχιστεί με επιτακτικούς ρυθμούς 
αξιοποιώντας, στο μέγιστο, όλα τα διατιθέμενα μέσα, 
προς διευθέτηση του αναφύοντος ζητήματος, για το 
οποίο θα έχουμε εξέλιξη μέσα στους επόμενους μή-
νες.

5.   Δυστυχώς όμως, αυτή την εξέλιξη δεν τη βλέπου-
με εδώ και 10 μήνες. Η κατ’ εξακολούθηση αναβο-
λή (2020-2022), της επίλυσης του προβλήματος και 
μετατόπιση του χρόνου των αναδρομικών από 1-1-
2021 σε 1-1-2022, αναμφίβολα θεωρείται μεγάλη 
αδικία για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, που αποστρα-
τεύθηκαν πριν τις 13-5-16. 

6.   Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριλά-
βει τα αναδρομικά από το 2021. 

7.   Τέλος είναι πολύ σημαντικό τα όποια αναδρομικά να 
είναι αφορολόγητα  ή φορολογητέα στη βάση (20%),  
όπως η χορήγηση αναδρομικών με τον ν. 4575/18.

Άρθρο 41
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού - Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953
1.  Και τα δύο ταμεία ΜΤΣ και ΜΤΑ αποτελούν Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και υπάγονται υπό την 
ανώτατη εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, μέσω των Γενικών Επιτελείων ΣΞ και ΠΑ.

2.   Στο υπό τροποποίηση Άρθρο 1  ν.δ. 2554/1953 που 
αφορά την σύνθεση του εννεαμελούς Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

3.   Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ιδρύθηκε 
το 1939 με τον Αναγκ. Νόμο 1988/1939 (ΦΕΚ Α΄414) 
«Περί ΜΤΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 2 του παραπά-
νω νόμου τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΜΤΑ διορίζονται με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ μετά από 
πρόταση του ΑΑΣ για μια τριετία η οποία δύναται να 
παραταθεί ή να ανανεωθεί. 

4.   Σύμφωνα επίσης με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, 
δύο (2) θέσεις του Δ.Σ. καταλαμβάνουν μερισματού-
χοι, μέλη του Ταμείου, βαθμού ανώτατου ή ανωτέρω 
Αξκού, με τον έναν κατά προτίμηση ειδικότητας Οι-
κονομικού της ΠΑ.

5.   Η ΕΑΑΑ πιστεύει ότι το άρθρο 41 πρέπει να συμπε-
ριλάβει και την τροποποίηση του άρθρου που αφορά 
την σύνθεση του ΔΣ του ΜΤΑ. Δηλαδή το ένα μέλος 
από τα δύο (2) των μερισματούχων πρέπει να είναι 
μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και να προτείνεται από 
την ΕΑΑΑ.  Επομένως η  υποπαράγραφος  του άρ-
θρου (2) που αφορά την σύνθεση του ΔΣ του ΜΤΑ να 
τροποποιηθεί σε, Δύο (2) μερισματούχων του Τα-
μείου, εχόντων βαθμό ανωτάτου ή ανωτέρου  εκ 
των οποίων ο ένας να είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών 
Αεροπορίας ειδικότητας Οικονομικού της ΠΑ εφό-
σον υπάρχει.

Εκ μέρους του ΔΣ/ΕΑΑΑ
Ο Πρόεδρος

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.
Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

«  Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός  
της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων,  
οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα 

με το άρθρο 34 του Ν.5018/2023 η κράτηση 

από το μέρισμα μας (Ν.4093/2012), 

για τους παλαιούς συνταξιούχους 

προ του 2016, 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 

1/1/2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας τα 

αναδρομικά θα καταβληθούν εφάπαξ 

από το ΜΤΑ στις αρχές Απριλίου 2023. 

Γίνονται προσπάθειες η φορολόγηση να γίνει 

αυτοτελώς κατά 20%.

1.  Όπως είναι γνωστό στους συνταξιούχους, που το ονομα-
στικό ποσό των συντάξεών τους (Εθνική Σύνταξη + Αντα-
ποδοτική Σύνταξη) βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, από 
1400€ - 1700€ και το ποσοστό της Ε.Α.Σ ανέρχεται στο 
3% μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ., σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400€, γεγονός που 
ισχύει μόνο γι’ αυτή την κατηγορία. Πλην όμως θα έπρεπε 
να ισχύει και για τους υπόλοιπους συνταξιούχους που το 
ποσοστό της παρακράτησης της Ε.Α.Σ υπολογίζεται σε 6% 
ή 7% ή 9% ή 10% ή 12% ή 13% ή και 14% ανάλογα.

2.  Όπως έχει διαπιστωθεί, σε πολλούς συνταξιούχους, που 
το ονομαστικό ποσό των συντάξεων τους (Εθνική + Αντα-
ποδοτική) πλησιάζει τα 1700€ ή τα 2000€ ή τα 2300€ ή 
τα 2600€ ή τα 2900€ ή τα 3200€ ή τα 3500€ και άνω, με 
την αύξηση, που τους χορηγείται, από 1/1/2023 το πο-
σοστό της παρακράτησης Ε.Α.Σ θα αυξηθεί ανάλογα, με 
αποτέλεσμα το ποσό της αύξησης να περικοπεί εμμέσως 
κατά 20% τουλάχιστον και να φθάνει στο 50% σε πολλούς, 
όπως τούτο συνέβη και τον Οκτώβριο του 2019 με την 

αναπροσαρμογή (επανυπολογισμό) της σύνταξης βάσει 
του ν.4670/2020. 

3.  Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως αυτό, που 
ισχύει για την πρώτη κατηγορία (1400€ - 1700€) να ισχύει 
και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ως κατωτέρω, 

 β. 1700€ - 2000€   να μην υπολείπεται των 1700€
 γ. 2000€ - 2300€   να μην υπολείπεται των 2000€
 δ. 2300€ - 2600€   να μην υπολείπεται των 2300€
 ε. 2600€ - 2900€   να μην υπολείπεται των 2600€
 στ. 2900€ - 3200€   να μην υπολείπεται των 2900€
 η. 3200€ - 3500€   να μην υπολείπεται των 3200€ 
    και 
 θ. 3500€ και άνω   να μην υπολείπεται των 3500€

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος  Ο Πρόεδρος     
 Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος Τζαβέλλας  
 Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Απτχος (Ι) ε.α

ΚΑΤΑργΗΣΗ μΕΙώΣΕώΝ 
Ν. 4093/2012 
για Μετοχικά Ταμεία Στρατού, 
Ναυτικού και Αεροπορίας 
και τους οικείους ειδικούς 
κλάδους. 

1.   Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 αναρτήθηκε για δημόσια 
διαβούλευση σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο 
«Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων, εξορθολογισμός της Νομοθεσίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση Εθνοφυλακής και 
άλλες διατάξεις».

2.  Η ΕΑΑΑ στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδί-
ου, διατύπωσε τις απόψεις της:

  α. Τα αναδρομικά να επιστραφούν από 1/1/2021, 
όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση και προβλέπο-
νταν στο προηγούμενο σχέδιο νόμου, άρθρο 27.

  β. Με το άρθρο 35, του νέου σχεδίου νόμου, από 
1/1/2022 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλο-
νται σύμφωνα με την υποπαραγ. Β.3 της παρ. Β του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα με-
ρίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που κατα-
βάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά 
Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι 
Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισμα-
τούχων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας.

  γ. Στο νέο νομοσχέδιο η κατάργηση προβλέπεται 
για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και 
Αεροπορίας από 1/1/2022. Τα ποσά των αναδρο-
μικών που χάνονται για το έτος 2021 είναι από 400 
έως 1000 ευρώ για τον κάθε απόστρατο, ανάλογα 
με τον βαθμό αποστρατείας. 

2.  Προτείνουμε όπως η επιστροφή των κρατήσεων 
του Ν. 4093/ 2012 να απαλλαγεί του φόρου εισο-
δήματος.  

3.  Επισημαίνεται ότι η πολιτεία με το Ν.4575/18, χορή-
γησε τον Δεκέμβριο του 2018 αναδρομικά συντάξε-
ων χωρίς να φορολογηθεί το αντίστοιχο ποσό.

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος  Ο Πρόεδρος     
 Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος Τζαβέλλας  
 Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Απτχος (Ι) ε.α

 α. Ν.4387/2016
 β. Ν. 4670/2020
1.  Όπως είναι γνωστό: 
  α.  Από 1/1/2019 το ποσό των συντάξεων μας αναπροσαρ-

μόστηκε (επανυπολογίστηκε) βάσει των διατάξεων των 
άρθρων 14 και 33 του Ν.4387/2016.

  β.  Για τον καθορισμό του ποσού της συνολικής προ-
σωπικής διαφοράς βάσει των άρθρων 6 και 94 του 
Ν.4387/2016, ελήφθησαν υπόψη το παλαιό ποσό σύντα-
ξης προ φόρου και το νέο ποσό σύνταξης προ φόρου. 

   γ. Σε περίπτωση που το ποσό της καταβαλλόμενης σύ-
νταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού της νέας επανυπο-
λογισμένης σύνταξης (δηλαδή η διαφορά είναι θετική), 
το επιπλέον ποσό καταβάλλεται ως προσωπική διαφο-
ρά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξά-
λειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή αύξησης 
των συντάξεων της παραγράφου 3α του άρθρου 14 του 
Ν.4387/2016.

  δ. Σε περίπτωση που το παλαιό ποσό σύνταξης προ φό-
ρου είναι μικρότερο του νέου ποσού σύνταξης προ φό-
ρου, δηλαδή η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ποσό της 
παλαιάς σύνταξης προσαυξάνεται ΜΟΝΟ κατά το 1/5 της 
διαφοράς , σταδιακά και ισόποσα εντός ΠΕΝΤΕ (5) ετών. 

2. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα:
  α. Σε πάρα πολλά μέλη μας, εξακολουθεί να υπάρχει το 

θετικό ποσό της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς, 
που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.4387/2016, 
καθ’ όσον ΑΚΟΜΗ το παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου 
εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο του νέου ποσού σύντα-
ξης προ φόρου, παρ’ όλο που από 1/10/2019 έτυχαν κά-
ποιας αύξησης, πλην όμως  σύμφωνα με τον Ν.4670/2020 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ποσό της αύξησης συμψηφίστηκε με το 
ποσό της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς, με 
αποτέλεσμα το ποσό της αύξησης να μηδενιστεί και το 
πληρωτέο ποσό να μειωθεί. 

  β. Από 1/5/2021 και από 1/1/2022 έγινε μεν κάποια αύ-
ξηση του μερίσματος τους και του ΕΚΟΕΜΑ τους, όμως 
σε μερικούς  αυξήθηκε το θετικό ποσό της προσωπικής 
τους διαφοράς με επακόλουθο από 1/1/2023 να μην τύ-
χουν καθόλου αύξησης ή να τύχουν μικρής αύξησης.

  γ. Για όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής τους 
διαφοράς είναι αρνητικό, το ποσό που προέκυψε από 
1/10/2019, από 1/5/2021 και από 1/1/2022, εξακο0λουθεί 
να τους καταβάλλεται ΣΤΑΔΙΑΚΑ  και ΙΣΟΠΟΣΑ εντός 5 

ΕΤΩΝ, προφανώς λόγω της ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ του κράτους να 
μας καταβληθούν εφ’ άπαξ. 

  δ. Τον Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με τον Ν.4575/2018 
χορηγήθηκαν ΜΟΝΟ (λάθος) αναδρομικά που όφειλε το 
κράτος, για το υπόλοιπο 50% των συντάξιμων αποδοχών 
Ιουλίου 2012, σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 1125/2016 – 
1128/2016 αποφάσεων του ΣΤΕ, όμως χωρίς να γίνει 
αναπροσαρμογή (επανυπολογισμός) των συντάξεων, 
που εάν είχε εκτελεστεί, σε πάρα πολλά μέλη μας θα είχε 
γίνει πλήρης εξάλειψη του θετικού ποσού της συνολικής 
προσωπικής τους διαφοράς ή θα είχε παραμείνει πολύ 
μικρό. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα: 
  α. Το ποσό της θετικής συνολικής προσωπικής τους δια-

φοράς που τους καταβάλλεται, να τους περικοπεί τελείως 
χωρίς να συμψηφιστεί με την αύξηση που θα τύχουν από 
1/1/2023 και σε περίπτωση αδυναμίας του κράτους το 
ποσό των αυξήσεων που θα τους καταβάλλεται κατ’ έτος, 
σύμφωνα με την παρ.4α του άρθρου 25 του ν.4670/2020 
«τροποποίηση αρθ.14 τουΝ.4387/16», λόγω της άδικης 
οικονομικής επιβάρυνσής τους, να περικόπτεται σταδι-
ακά κατ’ έτος ΜΟΝΟ το 1/5 της εκάστοτε αύξησης που 
θα τύχουν, συμψηφιζόμενο με το εκάστοτε θετικό ποσό 
της συνολικής προσωπικής τους διαφοράς και μέχρι την 
πλήρη εξάλειψη του ποσού της συνολικής προσωπικής 
τους  διαφοράς.

4.  Λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αριθμ. 126331/28-12-
2022 Κ.Υ.Α., επισημαίνουμε, πότε επιτέλους οι συνάδελ-
φοί μας που το ποσό της συνολικής προσωπικής τους δι-
αφοράς εξακολουθεί να είναι θετικό, θα τύχουν κάποιας 
αύξησης της σύνταξής τους και θα πάψουν να λαμβά-
νουν, εμμέσως, το παλαιό ποσό της σύνταξης προ φόρου, 
που ελάμβαναν 31/12/2018 σύμφωνα με τον ν.4387/2016 
(ν. Κατρούγκαλου). Σημειώνουμε ότι εξακολουθούν να 
το λαμβάνουν παρά τις αυξήσεις που τους χορηγήθηκαν 
από 1/1/2019 σύμφωνα με το ν.4670/2020 (ν. Βρούτση) 
και τις αυξήσεις του μερίσματος και του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. 
από 1/5/2021 και 1/1/2022 γεγονός άδικο, αναιτιολόγητο, 
αντικοινωνικό και αντισυνταγματικό.

       Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Πρόεδρος     
  Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος Τζαβέλλας  
 Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α Απτχος (Ι) ε.α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠρΟΣώΠΙΚΗ ΔΙΑφΟρΑ (Παλαιό Ποσό-Νέο Ποσό) 

μΕΙώΣΗ ΣΥΝΤΑξΕώΝ Κατόπιν της Παρακράτησης 
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ)
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OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αγαπητά μας μέλη της Ε.Α.Α.Α., λαμβάνοντας υπόψη την από 28/12/2022 Κ.Υ.Α, σύμφωνα με την οποία οι συ-
ντάξεις μας  αυξήθηκαν από 1/1/2023 κατά 7,75%, και τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής μηνός 
Ιανουαρίου 2023 προβήκαμε στον επανυπολογισμό, ενδεικτικά,  των συντάξεων τεσσάρων (4) μελών μας ως 
κατωτέρω. 

ΔίΕυκρίνίσΕίσ

1   Για τον υπολογισμό του ποσού της κράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), λαμβάνεται υπό-
ψη το σύνολο του ποσού της Σύνταξης (Εθνική + Ανταποδοτική) και το ποσοστό της κράτησης που αντιστοι-
χεί κατά περίπτωση ήτοι: για συντάξεις από 1400,01-1700 ποσοστό 3%, από 1700,01-2000,00 ποσοστό 6%, 
από 2000,01-2300,00 ποσοστό 7%, από 2300,01-2600,00 ποσοστό 9%, από 2600,01-2900,00 ποσοστό 10%, από 
2900,01-3200,00 ποσοστό 12%, από 3200,01-3500,00 ποσοστό 13% και από 3500,01 και άνω ποσοστό 14%. 

2  Για τον υπολογισμό του ποσού της κράτησης υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του 
ποσού της σύνταξης (Εθνική + Ανταποδοτική) μείον του ποσού της κράτησης Ε.Α.Σ., επί του ποσοστού 6%. 

3   Για όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς Ιανουαρίου 2023 είναι αρνητικό, το 1/5 του ποσού 
εξακολουθεί να τους καταβάλλεται μέχρι 31/12/2023 (παρ. 1).

4  Για όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς μηνός Ιανουαρίου 2023 βάσει του Ν.4670/20  είναι 
θετικό και μεγαλύτερο του ποσού της αύξησης βάσει της από 28/12/2022 Κ.Υ.Α., συμψηφίζεται ολόκληρο, με 
αποτέλεσμα να μη τύχει αύξησης και να εξακολουθεί να έχει μικρότερο ποσό συνολικής προσωπικής διαφο-
ράς θετικό (παρ. 3). 

5  Για όσους το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς μηνός Ιανουαρίου 2023 βάσει του Ν.4670/20 είναι 
μικρότερο του ποσού της αύξησης, βάσει της από 28/12/2022 Κ.Υ.Α., συμψηφίζεται ολόκληρο, με αποτέλεσμα 
το ποσό της μηνιαίας αύξησης βάσει της από 28/12/2022 ΚΥΑ να μειώνεται αντίστοιχα και από 1/1/2023 δικαι-
ούται ανάλογης αύξησης.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες–διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο 
Σμχο ε.α. Αθαν. Πάνο (τηλ. 6983506600) και Σμχο ε.α. Δημ. Κοντοβά (τηλ. 6983500618).

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 

Αγαπεηά καο κέιε ηεο Ε.Α.Α.Α., ιακβάλνληαο ππόςε ηελ από 
28/12/2022 Κ.Υ.Α, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ζπληάμεηο καο  απμήζεθαλ από 
1/1/2023 θαηά 7,75%, θαη ηα κεληαία ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα πιεξσκήο 
κελόο Ιαλνπαξίνπ 2023 πξνβήθακε ζηνλ επαλππνινγηζκό, ελδεηθηηθά,  ησλ 
ζπληάμεσλ ηεζζάξσλ (4) κειώλ καο σο θαησηέξσ.  

 1’ 2’ 
ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΟ ΤΝΣΑΞΗ 
ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ: 

1.436,93 1.930,95 

 ΤΝΣΑΞΗ ΒΑΔΙ 
ΣΟΤ  Ν 4670/20 

ΤΝΣΑΞΗ 
ΒΑΔΙ ΣΗ 

ΑΠΟ 28/12/22 
ΚΤΑ 

ΤΝΣΑΞΗ 
ΒΑΔΙ ΣΟΤ  Ν 

4670/20 

ΤΝΣΑΞΗ 
ΒΑΔΙ ΣΗ 

ΑΠΟ 28/12/22 
ΚΤΑ 

Εζληθή Σύληαμε:    384,00    413,76   384,00   413,76 
Αληαπνδνηηθή Σύληαμε: 1.286,38 1.386,07 2.881,49 3.104,81 

ΤΝΟΛΟ 1.670,38 1.799,83 3.265,49 3.518,57 
ΚΡΑΣΗΔΙ 

Εηζθνξά Αιιειεγγύεο 
Σπληαμηνύρσλ (Ε.Α.Σ.): 

(3%)       50,11 (6%)      107,99 (13%)    424,51 (14%)   492,60 

Υγεηνλ. Πεξίζαιςε: 97,22 101,51 170,46 181,56 
ΤΝΟΛΟ: 147,33 209,50 594,97 674,16 
ΝΔΟ ΠΟΟ ΤΝΣΑΞΗ 
ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ : 

    
    1.523,05 

   
   1.590,33 

    
   2.670,52 

   
    2.844,41 

 ΤΝΟΛΚΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΓΙΑΦΟΡΑ 
-86,12 

(1.436,9301.523,05) 
 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΑΤΞΗΗ ΠΡΟ 

ΦΟΡΟΤ 
67,28 

(1.590,33-
1.523,05) 

- ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΑΤΞΗΗ ΠΡΟ 

ΦΟΡΟΤ 
173,89 

(2.844,41-
2.670,52) 

 

 3’ 4’ 
ΠΑΛΑΙΟ  ΠΟΟ ΤΝΣΑΞΗ 
ΠΡΟ ΦΟΡΟΤ: 

1.374,07 1.402,12 

 ΤΝΣΑΞΗ 
ΒΑΔΙ ΣΟΤ  Ν 

4670/20 

ΤΝΣΑΞΗ 
ΒΑΔΙ ΣΗ ΑΠΟ 

28/12/22 ΚΤΑ 

ΤΝΣΑΞΗ 
ΒΑΔΙ ΣΟΤ  Ν 

4670/20 

ΤΝΣΑΞΗ 
ΒΑΔΙ ΣΗ ΑΠΟ 

28/12/22 ΚΤΑ 
Εζληθή Σύληαμε:   384,00   413,76    384,00    413,76 
Αληαπνδνηηθή Σύληαμε:   913,59   984,39 1.122,60 1.209,60 

ΤΝΟΛΟ     1.297,59       1.398,15 1.506,60 1.623,36 
ΚΡΑΣΗΔΙ 

Εηζθνξά Αιιειεγγύεο 
Σπληαμηνύρσλ (Ε.Α.Σ.): 

(0)        
 

(0)  (3%)     
  45,20 

   (3%)   
   48,70 

Υγεηνλ. Πεξίζαιςε: 77,86 83,89   87,68    94,48 
ΤΝΟΛΟ: 77,86 83,89       132,88  143,18 
 ΠΟΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟ 
ΦΟΡΟΤ : 

1.219,73 1.314,26 1.373,72 1.480,18 

 ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΓΙΑΦΟΡΑ 
154,34 

   (1.374,07-
1.219,73) 

ΝΔΑ 
ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΓΙΑΦΟΡΑ 
59,81 

[154,34-94,53 
(1.314,26-
1.219,73)] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΗ 

ΓΙΑΦΟΡΑ 
28,40 

(1.402,12-
1.373,72) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΑΤΞΗΗ ΠΡΟ 

ΦΟΡΟΤ 
78,06 

[1.480,18-
1.373,72=106,46-

28,40=78,40] 

ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ από την κατάταξη
στην ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ της 17ης σειράς  ΣΥΔ
(23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1972 – 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
Του Επισμηναγού ε.α. Αποστόλου Δουλγέρη
Πτυχιούχου Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου

Μας αξίωσε με τη βοήθειά του ο Θεός, αγαπητοί μου συμμαθητές της 17ης 
σειράς Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και μετέπειτα συνάδελ-
φοι στην Πολεμική Αεροπορία, φέτος να συμπληρώσουμε πενήντα χρόνια 
από την 23η Νοεμβρίου 1972 που παρουσιασθήκαμε στη ΣΥΔ.
Γι’ αυτό νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας, για να γιορτάσου-
με με τις παρακάτω λιτές σκέψεις τον Μισό αιώνα που πέρασε. 
Ήμασταν μικρή ομάδα νέων γύρω στους τριάντα (30) από διάφορα μέρη 
της πατρίδας μας, οι οποίοι,  μετά τις Γυμνασιακές μας σπουδές, λάβαμε 
μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής μας και αφού συμπεριλη-
φθήκαμε στον κατάλογο των επιτυχόντων, ανηφορίσαμε στις 23 Νοεμβρί-
ου 1972 στη Συμπρωτεύουσα της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη, για να κατα-
ταγούμε και να ακολουθήσουμε αξιοπρεπή σταδιο- δρομία στην ένδοξη 
Πολεμική Αεροπορία. Νέο κεφάλαιο άνοιξε στη ζωή του καθενός μας με 
όρεξη, δύναμη, θέληση και ενδιαφέρον. Η παρουσίασή μας στο Αεροδρό-
μιο Σέδες, οι πρώτες εντυπώσεις, οι γνωριμίες μεταξύ μας υπάρχουν και 
σήμερα τυπωμένες στο μυαλό του καθενός μας και οι οποίες πάντοτε θα 
μας συνοδεύουν σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή μας.
Ο αείμνηστος συμμαθητής μας Γ. Μπουρμπουδάκης (πρώην Αερονόμος) 
που γνώριζε περισσότερο από τον καθένα  μας τα Αεροπορικά δρώμενα, 
αφού είχε παρουσιασθεί πριν από μας, για να εκπληρώσει την υποχρέω-
σή του  στην Πατρίδα, ανέλαβε να μας συντάξει και να μας οδηγήσει στο 
κτίριο της Σχολής, γεμάτους αυτές τις πρώτες στιγμές από αγωνία για το 
πού πάμε και τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Συναντήσαμε αμέσως τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αείμνηστο Ανθυπο-
σμηναγό Γ. Μαϊτό, αξιωματικό ανήσυχο, τελειομανή κα υπηρεσιακό. Σύ-
ντομα μας παρουσίασε τον Διοικητή μας, τον Επισμηναγό Ιπτάμενο Κων. 
Μπίο, ο οποίος ήταν στοργικός και καλοσυνάτος, αλλά και τους άλλους 
στρατιωτικούς εκπαιδευτές μας, Χαρ. Τάτση, Εμ. Καρα- βασίλη, Χρ. Πο-
διώτη, Θ. Νταφέκα,  Στ. Κοτσανίδη, Δ. Γλάτσιο, Ζ. Ταμπαζίδη, Ι. Ράπτη, Ε. 
Εμμανουήλ, αλλά και τον Επισμηνία της Σχολής Αρχισμηνία Ι. Καλβάκη. 
Στη συνέχεια παράλληλα με τη στρατιωτική εκπαίδευση γνωρίσαμε και 
τους εξωτερικούς καθηγητές μας. Όλοι  μάς πρόσφεραν με όλες τις δυνά-
μεις  τους τις γνώσεις τους  και  γι’ αυτό τους ευχαριστούμε από καρδιάς 
για τους κόπους τους.  Επίσης οι ευχαριστίες μας στρέφονται και στους 
ανώνυμους, τους μάγειρες, που  φρόντιζαν να έχουμε το καλό μας φαγη-
τό, τους ράφτες για το ράψιμο των στολών μας και το υπόλοιπο προσω-
πικό. Όσοι από τους παραπάνω βρίσκονται στη ζωή να έχουν υγεία και 
μακροημέρευση, όσοι έφυγαν καλό Παράδεισο.
Η εκπαίδευση άρχισε αμέσως για να προλάβουμε να αποβάλουμε την 
πολιτική νοοτροπία και σταδιακά να απο- κτήσουμε τη νοοτροπία του 
Μονίμου Ενστόλου.
Ο χρόνος ήταν  μικρός και έπρεπε να προφτάσουμε να γίνουν όλα σύντο-
μα, ώστε  μέχρι τα Χριστούγεννα του 1972 να ορκισθούμε και να φύγουμε 
με την πρώτη μας άδεια, επιστρέφοντας στους δικούς μας ανθρώπους, 
εντελώς δια- φορετικοί από τότε που μας αποχαιρέτησαν, για να πάμε   για 
την παρουσίασή μας.
Με αυτόν τον τρόπο πορευθήκαμε για έναν χρόνο, που ήταν η διάρκεια 
φοίτησης στη Σχολή, επειδή ήμαστε από- φοιτοι εξατάξιου Γυμνασίου. 
Όλη η χρονιά ήταν γεμάτη εμπειρίες και αναμνήσεις που μισό αιώνα μετά 
αξι- ολογούνται άψογες χωρίς δυσαρέσκεια και μεμψιμοιρίες.
Στο δεύτερο εξάμηνο φοίτησης επιλέξαμε την ειδικό τητα που επιθυμού-
σαμε ή μας απονεμήθηκε σύμφωνα με  τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι ειδι-
κότητές μας ήταν του Στρα- τολόγου και των Πληροφοριών.
Δεν άργησε όμως και η ημέρα της αποφοίτησής μας τον Σεπτέμβριο του 
1973 με την Ορκωμοσία μας ως Μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αερο-
πορίας, έχοντας τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουμε με εξασφαλισμένη 
εργασία και οικονομική αυτοτέλεια.
Η Πολεμική Αεροπορία  μας τοποθέτησε σε διάφορες Μονάδες ανάλογα 
με τις ανάγκες της, για να ασκήσουμε καθήκοντα Μονίμου Υπαξιωματικού 
και με τα χρόνια υπηρεσίας στη συνέχεια Μονίμου Αξιωματικού με πίστη 
στον όρκο που δώσαμε.
Η θύμησή μας σ’ αυτήν την πεντηκονταετή πορεία δεν ξεχνά και τους 
συμμαθητές μας που κλήθηκαν από τον Θεό στην άλλη ζωή, τον  Παν. 
Χατζηπαντελή, τον Γ. Μπουρμπουδάκη , τον Ι. Τσιούνη, τον Ι. Αργύρη  με 
την ευχή να είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.
Εν κατακλείδι, αγαπητοί συνάδελφοι της 17ης σειράς ΣΥΔ, πέρασαν πενή-
ντα χρόνια από τη δική μας εγγραφή στον κατάλογο των ενστόλων της έν-
δοξης Πολεμικής Αεροπορίας και λόγω αυτής της επετείου επιτρέψτε μου  
να σας ευχηθώ ταπεινά από τα βάθη της καρδιάς μου να έχετε υγεία με τις 
οικογένειές σας, διατηρώντας πάντοτε στο μυαλό σας τις αναμνήσεις από 
τη Σχολή αλλά και από τη σταδιοδρομία σας στην Πολεμική Αεροπορία 
μαζί με τα δύο πολυτιμότερα αγαθά που έχουμε ως Έλληνες, τον Χριστό 
και την Πατρίδα μας.

                                                                  Σας ευχαριστώ
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ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Α.Α.Α. ΕΤΟΥΣ 2023
Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση των παραθεριστών από και προς τα ΚΕΔΑ, θα πραγματοποιηθεί με  δική τους ευθύνη. Δεν θα διατεθεί υπηρε-

σιακό αεροσκάφος (Φ.400/265/Σ.30/17-1-23/ΓΕΑ/Β3/2).

1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παραθερισμού, γίνεται  
στη διαδικτυακή πύλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών 
Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.) για τον παραθερισμό, ακολουθώντας τις 
οδηγίες που θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα www.
eaaa.gr και εισάγοντας τα παρακάτω αναγνωριστικά στοιχεία:
 •  Κατηγορία (Τακτικό Μέλος, Ορφανικό Μέλος, 

Προαιρετικό Μέλος).
 • Επώνυμο
 • Βαθμός
 • Αριθμός Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.
 •  α. Αριθμός Μητρώου  (Για Τακτικά Μέλη : Ο Αριθμός 

Μητρώου που είχατε ως ε.ε. Αξκός).
     β. Αριθμός Μητρώου ΜΤΑ  (Για Ορφανικά Μέλη: Ο 

Αριθμός Μητρώου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπο-
ρίας).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Σε περίπτωση όπου δεν είναι καταχωρημένος 
ο Αριθμός Μητρώου σας, στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α., η 
εφαρμογή δε θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει. Επικοινωνήστε 
άμεσα με το Τμήμα Ταυτοτήτων (εσωτ.6) για έλεγχο και ορθή 
καταχώρηση.

2.  Για οτιδήποτε αφορά τον Παραθερισμό της Ε.Α.Α.Α., μπο-
ρείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210-3802241 ή 210-3820271  
εσωτ. 5 ή στο e-mail:  paratherismos@eaaa.gr

                                                  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑθΕΡΙΣΜΟΥ
Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικι-

αζόμενα δωμάτια, έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α. και 
Κοινών Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογέ-
νειες, εφόσον είναι μέλη της Ε.Α.Α.Α. και μερισματούχοι του 
Μ.Τ.Α.

Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό 
σε όλα τα θέρετρα (μετά από τον τελευταίο αναπληρωματικό), 
με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενά δωμάτια. 

ΥΠΟΒΟλΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑθΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

(ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
1. Η υποβολή των αιτήσεων Παραθερισμού θα γίνεται τόσο 

στην Ε.Α.Α.Α. στην Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 3ο όρο-
φο (09:00-13:00), όσο και στα Παραρτήματά της ( Ηράκλειο, 
θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, λάρισα, Βόλος, Καλαμάτα, Πάτρα,  
Πρέβεζα, Πύργος, Χαλκίδα, Χανιά),  από τους δικαιούχους με 
προγραμματισμένο ραντεβού και με την υποχρεωτική επίδει-
ξη της ταυτότητας Ε.Α.Α.Α. ή από τους εκπροσώπους τους με 
εξουσιοδότηση από το δικαιούχο. 

2.  Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων παραθερισμού 
είναι η Παρασκευή 7 Απριλίου 2023. Τα Παραρτήματα της 
Ε.Α.Α.Α., οφείλουν με δική τους μέριμνα να έχουν καταχω-
ρήσει όλες τις αιτήσεις παραθερισμού των μελών τους στη δι-
αδικτυακή εφαρμογή, καθώς και όσες  αφορούν δικαιούχους 
ειδικών κατηγοριών (Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκές) με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, για την έγκαιρη καταχώρηση και 
επεξεργασία τους και ακολούθως τη δημοσίευση των αποτε-
λεσμάτων  παραθερισμού, στην ιστοσελίδα www.eaaa.gr και 
στην εφημερίδα Η.τ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠλΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑθΕΡΙΣΜΟΥ
1. Στοιχεία δικαιούχου
 • Αρ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.
 • Βαθμός ε.α.
 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνα (οικίας-κινητά)
Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού μητρώ-
ου (ΑΜΑ) που κατείχατε ως εν ενεργεία Αξιωματικός καθώς 
και της σχολής αποφοίτησης ή άλλου τρόπου εισόδου στην 
Π.Α.    2.  Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να δηλώσει ή μία (1) 
επιθυμία παραθερισμού (Υποχρεωτικά) ή δύο (2) επιθυμίες 
παραθερισμού, σε ένα (1) και μόνο ΚΕΔΑ. Στην εφαρμογή του 
παραθερισμού καταχωρούνται οι επιθυμίες και εξάγεται ένα 
(1) τελικό αποτέλεσμα, ανάλογα με τον αριθμό μορίων που 
συγκεντρώνει το κάθε μέλος.
α.  Η επιλογή του ΚΕΔΑ θα γίνεται στην αίτηση παραθερισμού, 

αφού επιλέξετε ένα (1) από τα ΚΕΔΑ, σημειώνοντας Χ μέσα 
στο πλαίσιο της παρ. 1 της αίτησης παραθερισμού.

 (1) Ειδικές Κατηγορίες
 • Πολύτεκνες Οικογένειες
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες
 • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.)

Σημείωση: Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡ12, τις αποφάσεις 
ΜΕΓΕ και τις αποφάσεις ΔΣ ΕΑΑΑ, οι δικαιούχοι των ανωτέ-
ρω ειδικών κατηγοριών παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση το ένα 
έτος, αλλά δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα δύο (2) 
έτη (0 μόρια).
 (2) Οικογενειακή Κατάσταση
 • Έγγαμος/η
 • Άγαμος/η
 • Διαζευγμένος/η
 • Χήρος/α
 (3) Αναγραφή προστατευόμενων τέκνων, με ημε-
ρομηνία γέννησης μετά την 1-1-1998 (εάν έχει) ή Ατόμων Με 
Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον αποτε-
λούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου (σύμφωνα με το 
τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας). 

ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ψΕΥΔΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ, ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΟΚΤΩ  (8) 
ΧΡΟΝΙΑ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΥΧΑΙΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α., ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του δωματίου παραθερι-
σμού από δικαιούχο σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α., έστω και αν 
αυτό είναι αναπληρωματικό στην ίδια περίοδο. (Τα ΚΕΔΑ θα 
ελέγχουν την ταυτοπροσωπία των παραθεριστών). Στην περί-
πτωση που αναφερθεί παραχώρηση της θέσεως παραθερι-
σμού από δικαιούχο σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α., τότε τα δύο 
μέλη, δε θα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση παραθερισμού 
στα επόμενα οκτώ (8) έτη. 

Επίσης, απαγορεύονται οι αμοιβαίες αλλαγές δικαιούχων που 
παραθερίζουν σε διαφορετικές περιόδους καθώς και ο παρα-
θερισμός ατόμων, τα οποία δεν ανήκουν στην οικογένεια του 
δικαιούχου. 
2. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι απόστρατοι 
Αξκοι και δικαιούχοι παραθερισμού, δικαίωμα υποβολής αί-
τησης έχουν και οι δύο, ωστόσο μετά την ανάρτηση των απο-
τελεσμάτων, επιλέγουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση 
του δικαιώματος παραθερισμού, με παράλληλη παραίτηση 
του άλλου, μέσω υπεύθυνης δήλωσης ή email. 
3. Για τα  ορφανικά μέλη, το δικαίωμα υποβολής αίτησης παρα-
θερισμού, κατέχει το μέλος με το δικαίωμα ψήφου.

4. Επισημαίνεται ότι για το παραθεριστικό έτος 2023,  η με-
τακίνηση των παραθεριστών από και προς τα ΚΕΔΑ ΤΥ-
ΜΠΑΚΙΟΥ-ΡΟΔΟΥ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, θα πραγματοποιηθεί με 
δική τους ευθύνη. Δεν θα διατεθεί υπηρεσιακό αεροσκάφος 
(Φ.400/265/Σ.30/17-1-23/ΓΕΑ/Β3/2).

ΔΙΚΑΙΟλΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (Χωρίς την επιμέλεια τέκνων): 
Δεν απατείται δικαιολογητικό.
2. Έγγαμος/η, Έγγαμοι με τέκνα κάτω των 18 ετών & Χήρος/α: 
 α)   Δεν απατείται δικαιολογητικό για όσους είναι κα-

ταχωρημένοι στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α. 
(εκτός αν ζητηθεί από το αρμόδιο γραφείο).

 β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος 
έτους 2022) ή Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 
προηγούμενου έτους, για όσους έχει μεταβληθεί η 
οικογενειακή τους κατάσταση ή δεν είναι καταχω-
ρημένοι στη βάση δεδομένων της Ε.Α.Α.Α..

3. Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα από την 1-1-1998 έως 
31-3-2023 (18 έως 25 ετών):
 Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους.
4. Πολύτεκνος/η με τουλάχιστον τέσσερα (4)  προστατευόμενα 
τέκνα μετά την 1-1-1998:
Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους.
5. Μονογονεϊκή οικογένεια ή Διαζευγμένος/η με επιμέλεια 
προστατευόμενων τέκνων μετά την  1-1-1998:
 α)  Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου 

έτους.
 β) Δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κατηγορίες των δικαιολογητικών 3, 4 και 5, 
απαιτείται αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου 
έτους, προκειμένου να ελεγχθεί, ότι τα τέκνα που είναι γεν-
νημένα μετά την 1-1-1998, είναι όντως προστατευόμενα και 
αναγράφονται στους κωδικούς του εκκαθαριστικού της εφορί-
ας (κωδικός 003 ή 004 καθώς και στους 846,847 κτλ. κωδικούς 
που αναφέρονται τα ΑΜΚΑ των τέκνων). Τα υπόλοιπα οικονο-
μικά στοιχεία μπορούν να διαγραφούν. Σε κάθε άλλη περίπτω-
ση δε θα λαμβάνουν τη μοριοδότηση τέκνων.

6. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)
 α)  Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου 

έτους.
 β)  Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά 

Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυ-
νάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων Υγειονομικών 
Επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής 

Η ΥΠΟΒΟλΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑθΕΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ :

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ( https://eaaa.isoftcloud.gr/#/public_pages ), ΓΙΑ ΟλΑ ΤΑ ΜΕλΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α..
• ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α./ΑΘΗΝΩΝ, (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ), {Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα, 3ος όροφος (09:00-13:00)}.

• ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  Ε.Α.Α.Α. (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ), Βόλος, Ηράκλειο, θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κομοτηνή, λάρισα, Πάτρα, 
Πρέβεζα, Πύργος, Χαλκίδα, Χανιά. 

• ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ: ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟλΗ, με τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά στη 
διεύθυνση: ΧΑλΚΟΚΟΝΔΥλΗ 5, ΤΚ 10677, ΑθΗΝΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑθΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΑ. 

(Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν εκτός προθεσμίας, δε θα λαμβάνονται υπόψιν). 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙλΙΟΥ 2023
(Διευκρινίζεται ότι, καμία αίτηση δε θα γίνεται αποδεκτή, πριν ή μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 582
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νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ 
Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που απο-
τελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
Φ.400/15/214623/Σ.3587/2019 (ΦΕΚ 2335Β’/18-6-2019 
άρθρο 1), η οποία αντικαθιστά την Υπουργική Απόφαση 
Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ 1139Β’/27-5-2011 άρθρο 1) :  
Τροποποίηση του άρθρου 1 της 
Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας.
Το άρθρο 1 της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας:
α. α. Ως άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως αυτά προσδιορί-
ζονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4488/2017(ΦΕΚ 137 
Α΄), νοούνται τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 
67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με πο-
σοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Για την ασθένεια ή ανα-
πηρία γνωματεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΕΔ) Υγειονομική Επιτροπή.

Τα μέλη που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες και 
παραθερίζουν κατά προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδό-
τησης, αν  παραθερίσουν σε ένα έτος θα εξαιρούνται και δε 
θα παραθερίζουν στα επόμενα δύο (2) έτη (0 μόρια), χωρίς να 
έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κατηγορία για τα επόμενα δύο 
(2) έτη.

Εάν μεταπέσουν από ειδική κατηγορία σε τακτικό ή ορφανικό 
μέλος, εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των δύο (2) ετών.

Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτηση από περισσότερα του 
ενός μέλη, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες για την ίδια 
περίοδο, ίδιου θερέτρου θα καταλαμβάνει τη θέση το μέλος 
με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ενώ τα υπόλοιπα θα καταχω-
ρούνται σε ξεχωριστή λίστα αναπληρωματικών και μόνο για 
τη συγκεκριμένη θέση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. λόγω Βαθμού:
    Απτχος:  μόρια 130
    Υπτχος:  μόρια 120
    Ταξχος:  μόρια 110
    Σμχος:  μόρια 100
    Ασμχος: μόρια 90
    Επγός:   μόρια 85
    Σγός:      μόρια 80
    Υπσγός: μόρια 75
    Ανθσγός: μόρια 70
    Ανθστής: μόρια 65
   •  Τα ορφανικά μέλη λαμβάνουν τη βαθμολογία του θα-

νόντος Αξκού  (π.χ. χήρα Σμχου λαμβάνει 100 μόρια).
2. λόγω Οικογενειακής Κατάστασης:
  •  Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (χωρίς επιμέλεια τέ-

κνων): 0 μόρια
  •  Τα Τακτικά μέλη (Απόστρατοι Αξκοι) έγγαμοι και χή-

ροι/ες λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια. Τα Ορφανικά 
μέλη (χήροι/ες)  λαμβάνουν επιπλέον 70 μόρια.

     Τα Ορφανικά μέλη (τέκνα και άγαμες θυγατέρες):  
0 μόρια.

 •  Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-
1998:

     30 μόρια για το πρώτο παιδί, 
     40 για το δεύτερο, 
     50 για το τρίτο,
      από το τέταρτο παιδί ανήκει στην ειδική κατηγορία: 

ΠΟλΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και για κάθε επιπλέον 
παιδί προστίθενται 60 μόρια.

3.  λόγω Προηγούμενων Παραθερισμών: 
Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), τις αποφάσεις ΜΕΓΕ και τις αποφάσεις 
ΔΣ Ε.Α.Α.Α., εγκρίθηκαν έως 70 μόρια που θα προστίθενται ή 
θα αφαιρούνται, αναλόγως με το πότε παραθέρισε τελευταία 
φορά ο δικαιούχος στην υφιστάμενη μοριοδότηση του, ως 
εξής: 
α)  Ο δικαιούχος παραθερισμού αν  έχει παραθερίσει : 
 •  το προηγούμενο έτος (πέρσι) ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-70) 

μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 •  πριν δύο (2) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-65) μόρια από 
την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 •  πριν τρία (3) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-60) μόρια από 
την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 •  πριν τέσσερα (4) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-55) μόρια 
από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 •  πριν πέντε (5) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-50) μόρια 
από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 •  πριν έξι (6) χρόνια  ΠΡΟΣΤΙθΕΝΤΑΙ (+60) μόρια 
στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 •  πριν επτά (7) χρόνια και άνω ΠΡΟΣΤΙθΕΝΤΑΙ (+70) 
μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

β) Τόσο στα Τακτικά μέλη που αποστρατεύτηκαν πρόσφατα όσο 
και στα Ορφανικά μέλη που εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Α., θα ΠΡΟ-
ΣΤΙθΕΝΤΑΙ  μόρια (τα οποία δεν είναι αθροιστικά) ως εξής:
 •  Για τα Ορφανικά μέλη, 5  μόρια για το ίδιο έτος, 

αποστρατείας ή εγγραφής τους, με την προϋπόθεση 
ότι κατέχουν ταυτότητα της Ε.Α.Α.Α.. 

 •  Για τα Τακτικά μέλη που αποστρατεύονται στο ίδιο 
έτος και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση παραθερι-
σμού στο ΓΕΑ/Β3, ισχύει ο κωδικός (-1000) και η 
δυνατότητα πλήρωσης κενών δωματίων μετά την 
έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, με την προ-
ϋπόθεση ότι κατέχουν ταυτότητα της Ε.Α.Α.Α..

 •  10  μόρια για το πρώτο έτος, από το έτος αποστρα-
τείας ή εγγραφής τους.

 •  15  μόρια για το δεύτερο  έτος, από το έτος αποστρα-
τείας ή εγγραφής τους.

 •  20  μόρια για το τρίτο έτος, από το έτος αποστρατείας 
ή εγγραφής τους.

 •  25  μόρια για το τέταρτο έτος, από το έτος αποστρα-
τείας ή εγγραφής τους.

 •   30  μόρια για το πέμπτο έτος, από το έτος αποστρα-
τείας ή εγγραφής τους.

 •  Μετά το πέμπτο έτος, θα λαμβάνουν τα μόρια της 
ανωτέρω υποπαραγράφου α. 

  (Για το έκτο έτος θα ΠΡΟΣΤΙθΕΝΤΑΙ (+60)  μόρια και για 
το έβδομο έτος και πάνω, θα ΠΡΟΣΤΙθΕΝΤΑΙ (+70) μό-
ρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση τους).               

γ)   Υφιστάμενη Μοριοδότηση: Τα μόρια ΜΟΝΟ από : [ Βαθμός 
+ Οικογενειακή Κατάσταση ]
 δ)   Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην 
υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μο-
ριοδότηση αυτόνομα και όχι αθροιστικά, ανάλογα με το πότε 
παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος.
4. λόγω λουτροθεραπείας:
 •  Για λόγους υγείας των ιδίων και μόνο δικαιούχων, με 

γνωμάτευση: 30 μόρια.
 Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας, θα προ-
σκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά, ότι συ-
νίσταται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας τους και 
θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη από το Διευθυντή ή Υπο-
διευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που την εξέδωσε. 
Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράποντος Ιατρού 
δε θα γίνονται δεκτές.

 

ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΑΘΔΡΙΜΟΤ ΠΡΟ Δ.Α.Α.Α. 
 

ΠΡΩΣΟΚ. ΑΙΣΗΔΩ:  ............                                                    ΗΜΔΡ. ΚΑΣΑΘΔΗ: ....... /  3  / 2023 

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΑΑΑ:  T-................   ή   Ο-.................... 

ΒΑΘΜΟ ε.α....................................................................... 

       ΣΗΛΔΦ. ΟΙΚΙΑ:.................................................... 

       ΚΙΝΗΣΟ 1:.........................................…………….. 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:.................................................................           ΚΙΝΗΣΟ 2:………………………..…..…………… 

ΑΡΙΘ. ΜΗΣΡΩΟΤ (ΑΜ):..................................... (Αναγπάθεηαι ο Απιθμόρ Μηηπώος πος είσαηε ωρ  ε.ε. Αξκόρ) 

 ΥΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ ή ΣΡΟΠΟ ΔΙΟΓΟΤ ΣΗΝ Π.Α.  …….…………………..………….………………………. 
 

1. Επιλέξηε ένα (1) από ηα παπακάηυ ΚΕΔΑ (ημειώνονηαρ Υ μέζα ζηο πλαίζιο). 
 
           

 
 
 
 
 
 

2. Επιλέξηε Επιθςμία/ερ: 
 
ΕΠΙΘΤΜΙΑ 1η:  Πεπίοδορ …………….. (1-20)   ΕΠΙΘΤΜΙΑ 2η:  Πεπίοδορ ……………. (1-20)             
                                            (ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ)                                                                                 (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ) 
 

3. Επιλέξηε εάν ανήκεηε ζε μία (1) από ηιρ παπακάηυ καηηγοπίερ (ζημειώνονηας  Υ  μέζα ζηο 
πλαίζιο), και πποζκομίζηε ζςνημμένα ανηίγπαθο εκκαθαπιζηικού εθοπίαρ πποηγούμενος έηοςρ  
και επιπλέον πιζηοποιηηικό ΑμΕΑ για ηην καηηγοπία 3γ : 

 
 
 

4. Επιλέξηε ηην καηηγοπία ζηην οποία ανήκεηε (ζημειώνονηας Υ μέζα ζηο πλαίζιο): 
 

  
 
 

5. Επιλέξηε εάν έσεηε ανάγκη λοςηποθεπαπείαρ, ζημειώνονηαρ Υ μέζα ζηο παπακάηυ πλαίζιο, και 
πποζκομίζηε ζςνημμένα γνυμάηεςζη ηπαηιυηικού Νοζοκομείος:   
 
 
6. Αν έσεηε πποζηαηεςόμενα ηέκνα γεννημένα από 1-1-1998 έυρ 31-3-2023 αναγπάτηε ηα παπακάηυ 
και πποζκομίζηε ζςνημμένα ανηίγπαθο εκκαθαπιζηικού εθοπίαρ πποηγούμενος έηοςρ : 
 

Α/Α ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΣΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 1-1-1998 ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΕΩ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

7. ΔΗΛΩΝΩ ΤΠΕΤΘΤΝΑ ΟΣΙ: 
 α.   Σα ζηοισεία πος δήλυζα είναι αληθή. 
 β. Αποδέσομαι ανεπιθύλακηα ηη Δήλυζη Αποππήηος ηηρ ΕΑΑΑ για ηα πποζυπικά μος ζηοισεία καθώρ και ηη Δήλυζη ςμμόπθυζηρ 
Πποζηαζία Πποζυπικών Δεδομένυν (GDPR) ηηρ ΕΑΑΑ όπυρ θαίνεηαι ζηην πίζυ ζελίδα. 

γ.   Τποσπεούμαι να ενημεπώζυ για ηην ππόθεζη Παπαθεπιζμού μος ή όσι, ηο Γπ. Παπαθεπιζμού ηηρ Ε.Α.Α.Α. επηά (7) επγάζιμερ ημέπερ ηο 
ΑΡΓΟΣΕΡΟ, ΠΡΙΝ ηην έναπξη ηηρ παπαθεπιζηικήρ πεπιόδος πος έσυ ππογπαμμαηιζηεί υρ Σακηικόρ. ε διαθοπεηική πεπίπηυζη, θα σπευθώ ηην 
παπαθεπιζηική πεπίοδο (-70 μόπια). 
 δ.   Εθ’ όζον ππογπαμμαηιζηώ υρ Αναπληπυμαηικόρ, ςποσπεούμαι να ενημεπώζυ  μόνο όηαν θέλυ να ακςπώζυ ηην πεπίοδο πος έσυ επιλεγεί. 
ε κάθε πεπίπηυζη, ηο Γπ. Παπαθεπιζμού ειδοποιεί έναν έναν με ηη ζειπά καηάηαξηρ όλοςρ ηοςρ Αναπληπυμαηικούρ.         

                                                                                                                                                 Ο/Η  ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 
 

 

ΖΟΤΜΠΕΡΘ ΟΘΚΗΜΑ
    
 
 
ΖΟΤΜΠΕΡΘ MOTEL 

ΡΟΔΟ  ΑΝΣΟΡΘΝΗ 

ΣΤΜΠΑΚΘ 

ΚΕΔΑ ΚΟΣΘΝΑ 

ΕΝΟΘΚΘΑΖΟΜΕΝΑ ΚΟΣΘΝΑ 

ΑΚΣΘΟ 

α. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ/Η     β. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ γ. Α.Μ.Ε.Α. 

α. ΑΓΑΜΟ/Η β. ΕΓΓΑΜΟ/Η γ. ΔΘΑΖΕΤΓΜΕΝΟ/Η δ. ΥΗΡΟ/Α 

 ΛΟΤΣΡΟΘΕΡΑΠΕΘΑ 

ΥΑΛΚΟΤΣΘ 

ΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ 

ΣΑΚΣΘΚΑ  
ΜΕΛΗ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑθΕΡΙΣΜΟΥ
Τακτικοί Παραθεριστές

1. Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων, όσοι έχουν 
αποφασίσει εάν θα παραθερίσουν (ναι ή όχι), πρέπει να ενημε-
ρώνουν το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., για την έγκαι-
ρη ανεύρεση των αναπληρωματικών συναδέλφων. Σε κάθε 
περίπτωση η ενημέρωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το 
αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες, πρίν από την έναρξη της 
κάθε περιόδου. Σε περίπτωση που το γραφείο Παραθερισμού 
της Ε.Α.Α.Α. δεν ενημερωθεί εγκαίρως, θα θεωρείται ότι ο δι-
καιούχος παραθέρισε και θα του αφαιρούνται (–70) μόρια.
2.  Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να έχουν υπόψη τους, 
ότι από τη δική τους απόφαση για παραθερισμό ή όχι και την 
έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού, εξαρτάται  
και ο παραθερισμός των οικογενειών των αναπληρωματικών 
συναδέλφων τους.
3.   Η ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. 
μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
 •  τηλεφωνικώς 2103802241 ή 2103820271 εσωτ.5, 

στο Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.
 •  με e-mail στο paratherismos@eaaa.gr

Αναπληρωματικοί Παραθεριστές
Το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., θα ειδοποιεί έναν 

έναν τους αναπληρωματικούς (ξεκινώντας από τον πρώτο της 
λίστας), αναλόγως του συνόλου των κενών δωματίων των Τα-
κτικών.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
•   Στο ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για 

παραθερισμό είναι από τέσσερα (4) μέχρι πέντε (5) άτομα στα 
οικήματα και μέχρι τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια (motel). 

   Η κατανομή των οικημάτων-motels στο ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ, 
θα γίνεται σύμφωνα με την προτεραιότητα μοριοδότησης των 
τελικών αποτελεσμάτων παραθερισμού ΕΑΑΑ.

•  Τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια ΣΚΟΤΙΝΑΣ έχουν  μεγίστη 

χωρητικότητα  τριών (3)  ή τεσσάρων (4) ατόμων ανά δω-
μάτιο. 

    Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης (εντός 5 ημερών) πα-
ρακαλείστε να ενημερώνετε άμεσα τη ρεσεψιόν του ΚΕΔΑ 
ΣΚΟΤΙΝΑΣ.

• Τα ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ-ΑΚΤΙΟΥ-ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ-ΣΚΟΤΙΝΑΣ-ΧΑλ-
ΚΟΥΤΣΙΟΥ έχουν μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων (4) ατόμων 
ανά δωμάτιο. 
• Το ΚΕΔΑ/Σαντορίνης έχει  μεγίστη χωρητικότητα  τριών (3) 
ατόμων ανά δωμάτιο.

•   Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑ έχουν δικαίωμα άρνησης 
στον παραθερισμό οικογενειών που δε λαμβάνουν υπόψη 
τους τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζο-
νται με περισσότερα άτομα (ΚΠΑ Δ-85/12).

•  Οι eπίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕθΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται 
για παραθερισμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με το ΓΕΑ/
Β3, σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9, παρ. 4).

•  Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. και ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Α. προ-
γραμματίζονται για παραθερισμό στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτη-
σή τους, σε οίκημα «Α» στην περίοδο της προτίμησής τους, 
η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια για αμφοτέρους. Το οίκημα 
«Α» διατίθεται για παραθερισμό, στον εκάστοτε αρχαιότερο 
ανώτατο ε.α. Αξκο, σύμφωνα με τη μοριοδότηση των τελικών 
αποτελεσμάτων.

ΔΙΑθΕΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΚΕΔΑ
Πληροφορούμε ότι οι δυνατότητες παραθερισμού για τα 

μέλη μας, αναλόγως με τα διαθέσιμα δωμάτια σε κάθε θέρετρο 
έχουν ως ακολούθως: 
• Ενοικιαζόμενα Σκοτίνας ( Τηλεφ: 23520 90182/3 ή VPN 3 686 1182)
 17 δωμάτια και στις 6 περιόδους.
• ΚΕΔΑ Σκοτίνα ( Τηλεφ: 23520 90182/3 ή VPN 3 686 1182)
 20 δωμάτια και στις 13 περιόδους.

•  ΚΕΔΑ Ζούμπερι Οικήματα: ( Τηλεφ: 22940 51158 ή VPN 3 
685 1158)

 24 οικήματα και στις 13 περιόδους. 
  (απόδοση 4 επιπλέον οικημάτων από ΓΕΑ/Β3 σε σχέση με το 

2022, μετά την αποστέγαση των πυρόπληκτων οικογενειών).
•  ΚΕΔΑ Ζούμπερι motel: ( Τηλεφ: 22940 51158/68 ή VPN 3 

685 1158/68)
 31 δωμάτια και στις 13 περιόδους.
  (απόδοση 5 επιπλέον δωματίων από ΓΕΑ/Β3 σε σχέση με το 

2022, μετά την αποστέγαση  των πυρόπληκτων οικογενειών).
• ΚΕΔΑ Ρόδος: ( Τηλεφ: 22410 27660 ή VPN 3 600 1819)
 2 δωμάτια από 1η έως και 4η περίοδο
   4 δωμάτια από 5η έως και 15η περίοδο
   2 δωμάτια από 16η έως και 20η περίοδο.
• ΚΕΔΑ Σαντορίνη: ( Τηλεφ: 2286030470 ή VPN 3 634 5902)
 2 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.
•  ΚΕΔΑ Τυμπάκι: ( Τηλεφ: 28920 55900/02/09 ή VPN 3 6385 

900/02/09)
  Από 15-25 δωμάτια και στις 8 περιόδους (ανάλογα με την 

πρόοδο των ανακαινίσεων
   • ΚΕΔΑ Άκτιο: ( Τηλεφ: 26820 45904/24 ή VPN 3 631 
5904/24)
 3 δωμάτια από 1η έως και 6η περίοδο
 2 δωμάτια από 7η έως και 9η περίοδο
 3 δωμάτια από 10η έως και 13η περίοδο.
• ΚΕΔΑ Χαλκούτσι: ( Τηλεφ: 22620 45835/36 ή VPN 3 614 5021)
 3 δωμάτια σε όλες τις περιόδους.
  (Το ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ συνήθως λειτουργεί από την 5η 

περίοδο 24/6/2023 έως και την 10η περίοδο 13-22/8/2023, 
λόγω μη ύπαρξης επιθυμιών παραθερισμού).      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με :
•  Κ.Π.Α. Δ-85/ΜΑΡ12 
• Αποφάσεις ΜΕΓΕ 2021
• Αποφάσεις Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO    -    ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO    -    ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO    -    ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO    -    ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO    -    ΕΩΣ

  1η 9/5 εως 16/5   1η 15/5 εως 24/5   1η 15/5 εως 24/5   1η 15/5 εως 24/5 1η 18/5 εως 1/6
  2η 16/5 εως 23/5   2η 25/5 εως 3/6   2η 25/5 εως 3/6   2η 25/5 εως 3/6 2η 1/6 εως 15/6
  3η 23/5 εως 30/5   3η 4/6 εως 13/6   3η 4/6 εως 13/6   3η 4/6 εως 13/6 3η 15/6 εως 29/6
  4η 30/5 εως 6/6   4η 14/6 εως 23/6   4η 14/6 εως 23/6   4η 14/6 εως 23/6 4η 29/6 εως 13/7
  5η 6/6 εως 13/6  *5η 24/6 εως 3/7   5η 24/6 εως 3/7   5η 24/6 εως 3/7 5η 13/7 εως 27/7
  6η 13/6 εως 20/6  *6η 4/7 εως 13/7   6η 4/7 εως 13/7   6η 4/7 εως 13/7 6η 27/7 εως 10/8
  7η 20/6 εως 27/6  *7η 14/7 εως 23/7   7η 14/7 εως 23/7   7η 14/7 εως 23/7 7η 10/8 εως 24/8
  8η 27/6 εως 4/7  *8η 24/7 εως 2/8   8η 24/7 εως 2/8   8η 24/7 εως 2/8 8η 24/8 εως 7/9
  9η 4/7 εως 11/7  *9η 3/8 εως 12/8   9η 3/8 εως 12/8   9η 3/8 εως 12/8
10η 11/7 εως 18/7 *10η 13/8 εως 22/8   10η 13/8 εως 22/8 10η 13/8 εως 22/8
11η 18/7 εως 25/7  11η 23/8 εως 1/9   11η 23/8 εως 1/9 11η 23/8 εως 1/9
12η 25/7 εως 1/8  12η 2/9 εως 11/9   12η 2/9 εως 11/9 12η 2/9 εως 11/9
13η 1/8 εως 8/8  13η 12/9 εως 21/9   13η 12/9 εως 21/9 13η 12/9 εως 21/9
14η 8/8 εως 15/8 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠO    -    ΕΩΣ

15η 15/8 εως 22/8   1η 22/6 εως 2/7
16η 22/8 εως 29/8   2η 2/7 εως 12/7
17η 29/8 εως 5/9   3η 12/7 εως 22/7
18η 5/9 εως 12/9   4η 22/7 εως 1/8
19η 12/9 εως 19/9   5η 1/8 εως 11/8
20η 19/9 εως 26/9 Ε.Α.Α.Α / ΓΡ. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ   6η 11/8 εως 21/8

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Α. ΕΤΟΥΣ 2023
Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση των παραθεριστών από και προς τα ΚΕΔΑ, θα πραγματοποιηθεί με δική τους ευθύνη. 

Δεν θα διατεθεί υπηρεσιακό αεροσκάφος (Φ.400/265/Σ.30/17-1-23/ΓΕΑ/Β3/2).

ΣΚΟΤΙΝΑ: 20 δωμάτια. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ: 
3 δωμάτια και στις 13 περιόδους.

3 δωμάτια από 1η-6η & από 10η-13η.                                                  
2 δωμάτια από 7η-9η.

* Το ΚΕΔΑ/ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 
συνήθως λειτουργεί από την 5η 
έως και την 10η περίοδο, λόγω 

μη ύπαρξης επιθυμιών 
παραθερισμού                       

(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ).

17 δωμάτια και στις 6 περιόδους.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ                         

10 ημέρες

Από 15 έως 25 δωμάτια και στις 8 
περιόδους (Ανάλογα με την πρόοδο 
των ανακαινίσεων)

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: 2 δωμάτια και στις 20 
περιόδους. 
ΡΟΔΟΣ: 2 δωμάτια από 1η-4η & 16η-
20η και 4 δωμάτια από 5η-15η.

24 Οικήματα  &  31 MOTEL και στις 
13 περιόδους.

ΚΕΔΑ  ΡΟΔΟΥ  ή  
ΚΕΔΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ                        

7 ημέρες

ΚΕΔΑ  
ΖΟΥΜΠΕΡΙ                       

10 ημέρες

ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ή  
ΚΕΔΑ 

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ          
10 ημέρες

ΚΕΔΑ ΑΚΤΙΟΥ      
10 ημέρες

ΚΕΔΑ  
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

15 ημέρες                                        
(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ)

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ  ΕΑΑΑ
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Η έννοια του προσώπου στο απόλυτο και οντολογικό περιεχόμε-
νο της γεννάται ιστορικά μέσα από την προσπάθεια της Εκκλησίας 
να εκφράσει οντολογικά την πίστη της στον τριαδικό Θεό. Η πίστη 
αυτή ήταν παλαιά και παρεδίδετο από γενεά σε γενεά με την πράξη 
του βαπτίσματος. Η διαρκώς όμως βαθύτερη επαφή επαφή του Χρι-
στιανισμού με τον Ελληνισμό έθετε οξύ πρόβλημα της ερμηνείας της 
πίστης αυτής κατά τρόπo που να ικανοποιεί τις σκέψεις των Ελλήνων. 
Στρεφόμενοι τώρα, στην δυτική μεταφυσική, διαπιστώνουμε κατ’ αρ-
χάς ότι ο Θεός παρουσιάζεται πάντα ως πρώτη αιτία και συγχρόνως 
ως το υπόβαθρο όλων των αξιών, ως υπέρτατη αξία. Ο Χριστιανικός 
ορθολογισμός αρχίζει με τον ορισμό του Θεού ως έλλογης αιτίας του 
υπάρχοντος. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι της Δυτικής Ευρώπης αναγκά-
ζουν το κράτος να ζητήσει ένα ιδιαίτερο θεμέλιο εκτός της πίστεως. 
Εδώ έγκειται η αρχή της εκκοσμίκευσης. Κατακερματισμένος ο Χρι-
στιανισμός χάνει πλέον, κάθε ικανότητα κοινωνικής αρτιώσεως. Η 
κοινωνική ειρήνη εξαρτάται από τον δημόσιο χαρακτήρα της θρη-
σκείας ως ΄΄ιδιωτικής υπόθεσης ΄΄. Η πίστη καθιστάται υπόθεση το-
πικού ενδιαφέροντος. Κατόπιν ο φιλελευθερισμός θα τελειώσει την 
΄΄αναγκαία΄΄ ουδετερότητα του κράτους σε όλα τα συναφή με την 
ιδεολογία ζητήματα. Ο Θεός γίνεται μια υπόθεση, ζήτημα άποψης ή 
σύμβασης. Η φυσική κατάσταση διαδέχεται την παραδείσια κατάστα-
ση. Ο Θεός πλέον γίνεται ένα συνώνυμο των ΄΄ φυσικών νόμων΄΄ Το 
΄΄αόρατο χέρι΄΄ του Adam Smith είναι μια νέα εκδοχή της πρόνοιας. 

Δεν χρειάζεται μεγάλη συζήτηση για να συμφωνήσουμε ότι η 
αποικιοκρατία, ο καθολικισμός και ο ευρωκεντρισμός αποτελούν μια 
ανίερη ΄΄τριαδική συμμαχία΄΄. Ο ΄΄εκσυγχρονισμός΄΄ που θέλει να 
μας πείσει για την εξάπλωση του πολιτισμού, των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και της δημοκρατίας έχει ήδη αποκαλυφθεί ότι συμπίπτει 
με τον ευρωπαϊκό νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Ο εξισωτικός οικου-
μενισμός, τον οποίο οι νεοφιλελεύθεροι υπέρμαχοι ενός καθεστώτος 
παγκοσμίου εμπορίου – που δεν υπακούει στην πολιτική – έχουν ως 
σημαία, όπως έκαναν οι αποικιοκράτες με τον καθολικισμό, εξηγεί 
τις άθλιες συνθήκες της ΄΄παγκόσμιας κοινωνίας΄΄. Η παγκόσμια κα-
τάσταση για την οποία, δεν οφείλουμε να αναλάβουμε αναδρομικά 
την ευθύνη, οδηγεί στην παγκόσμια καπιταλιστική κοινωνία. Χρεια-
ζόμαστε μιαν αυτο αναφορική πολιτική ανάσχεσης και περιορισμού 
της οικονομικής δυναμικής που είναι άναρχη, μια πολιτική η οποία 
να στοχεύει στην ενδυνάμωση της ίδιας της πολιτικής ικανότητας 
για δράση τόσο μέσα όσο και, κυρίως έξω από το πεδίο εντός του 
οποίου δρουν οι παράγοντες του κράτους – έθνους. Το ότι ζούμε σε 
συνθήκες κοινωνικής νεωτερικότητας, την οποία δεν επιλέξαμε, δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να ενεργούμε ως ΄΄ ιεραπόστολοι΄΄ της δυτικής 
και καθολικής κουλτούρας, από την οποία παρήχθησαν όλα αυτά. 

Οι ορθόδοξες χριστιανικές εκκλησίες θα πρέπει σαφώς να αντι-
μετωπίσουν την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης αξιοποιώντας το 

δικό τους κανονιστικό δυναμικό. Για πρώτη φορά (πλην των παγκο-
σμίων πολέμων) η οικουμένη καθίσταται οικουμενική με μια πατερ-
ναλιστική έννοια. 

Για πρώτη φορά σήμερα η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία  κα-
θίσταται πολυκεντρική οικουμενική εκκλησία. Έτσι ο οικουμενισμός 
της ορθοδοξίας καθίσταται οικουμενιστικός με μια αυστηρά διαπολι-
τισμική έννοια. Η χριστιανική ηθική του βίου μπορεί να διευρυνθεί 
σε ένα παγκόσμιο είδος, το οποίο είναι αυθεντικά συμπεριληπτικό. 
Αναφερόμαστε πλέον σε μια διαδικασία μεταβολής της θρησκευτικής 
πίστης, την αναδόμηση των μορφών της θρησκευτικής πίστης και της 
εκκλησιαστικής πρακτικής από γνωστική πλευρά. Ο Χριστιανισμός 
– εξ αποκαλύψεως θρησκεία – μεταδόθηκε με τη δογματική μορ-
φή μιας ΄΄ διδασκαλίας΄΄. Αλλά στην ορθοδοξία με τα εννοιολογικά 
μέσα και τη φιλοσοφία η χριστιανική διδασκαλία έλαβε τη μορφή της 
επιστημονικής θεολογίας. Αυτός ο εσωτερικός ΄΄εξορθολογισμός΄΄ 
διευκόλυνε μια γνωστική αλλαγή ως προς τη μορφή που οδήγησε 
στον αναστοχαστικό τρόπο της πίστης. Σε νεωτεριστικές κοινωνίες η 
ορθόδοξη διδασκαλία είναι υποχρεωμένη να τα βγάλει πέρα με τον 
αναπόφευκτο ανταγωνισμό άλλων δυνάμεων από το χώρο της πί-
στης και άλλων αξιώσεων αλήθειας. Η ορθοδοξία δεν μπορεί πλέον 
να κινείται σε ένα κλειστό σύμπαν, ‘’εντός των τειχών’’ οφείλει να 
βρεθεί αντιμέτωπη με τον πλουραλισμό διαφορετικών αληθειών πί-
στης, με την κοσμική επιστημονική γνώση. Η ορθόδοξη θρησκευτική 
δογματική και η συνείδηση του πιστού οφείλουν να εναρμονίσουν το 
ελλεκτικό νόημα του θρησκευτικού λόγου. Δηλαδή η αναστοχαστική 
συνείδηση, που έχει συνηθίσει να βλέπει τον εαυτό της με τα μάτια 
των άλλων, είναι συστατικό του έλλογου χαρακτήρα της ορθοδοξί-
ας. Αυτό έχει ως σημαντική πολιτική συνέπεια ότι οι πιστοί είναι σε 
θέση να γνωρίζουν γιατί θα πρέπει να απαρνώνται την βία. Το νέο 
στάδιο εξέλιξης του καπιταλισμού διεκπεραιώνεται στο εσωτερικό 
ενός ορίζοντα που παραμένει κατ ουσίαν ο ίδιος, στον ορίζοντα της 
κοινωνικής νεοτερικότητας και της κανονιστικής αυτής κατανόησης 
της, που έχει διαμορφωθεί από τα τέλη του 18ου αιώνα. Ο καθολικι-
σμός πρόσφερε υπηρεσίες σημαντικές, ανοίγοντας τον δρόμο για την 
διαμόρφωση αυτού του ορίζοντα. Ο καθολικισμός όχι μόνο ικανο-
ποίησε τις γνωστικές αφετηριακές προϋποθέσεις των νεωτεριστικών 
συνειδησιακών δομών αλλά ενδυνάμωσε και τα κίνητρα εκείνα που 
αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα των οικονομικών και ηθικών αξιών.

Η ελευθερία της μεταξύ αδελφών του πρωτοτόκου παρρησίας, 
πρέπει να επεκταθεί για να αγκαλιάσει και όλους του άλλους αδελ-
φούς του Χριστού.

Όλοι εν πνεύματι και παρρησία Χριστού συνηγμένοι, θα πρέπει να 
έχουν ένα προνομιούχο χώρο ειρηνικής διαλεκτικής αντιμετώπισης 
αλλήλων, ένα χώρο από τον οποίο κάποτε ελήφθει  ένα γνήσιο μή-
νυμα ενότητας οικουμενικής. 

Οι επίσημες εκκλησίες να οδηγηθούν, όταν το Πνεύμα ομιλήσει 
σε αυτές.

Αυτό είναι όντως μια μεγάλη ιδέα: Ελληνική και Ορθόδοξη μαζί, 
και επιπλέον μια ιδέα όχι ουτοπική, αλλά συνδιάζουσα την πραγμα-
τικότητα με το ιδεώδες στον εσχατολογικό εκείνο χώρο που είναι το 
Όρος. 

Στην πραγματικότητα, τούτο μόνο είναι βέβαιο και μπορεί κανείς 
να το υποστηρίζει χωρίς υπερβολές. 

Ο Χριστιανισμός έχει μια ευκαιρία επιβίωσης μόνο αν ανεύρει εκ 
νέου την πίστη και την δύναμη της στον αληθινό ανυπόστατο πολιτι-
σμό της και μάλιστα υπό την μορφή που είχε εξ αρχής: Την μορφή 
ενός παγκόσμιου πολιτισμού, συνεκτικού του ανθρώπινου γένους 
στο σύνολό του.

Η σημερινή ορθόδοξη θεολογία θέλει, κατά κανόνα, να βαδίσει 
σε δρόμους αποφασιστικά διαφορετικούς και να πάει πιο μακριά. 
Οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αδυναμίας εύρεσης μια 
δυνατής μεσολάβησης ανάμεσα στη σκέψη και την πίστη, ανάμεσα 
στην συνειδητοποίηση και σε μια πίστη που μοιάζει αναγκασμένη να 
αποδιώχνει την σκέψη. Δεν έχουμε να ερμηνεύσουμε τίποτα. Έχουμε 
να ζήσουμε εν πνεύματι και αληθεία στον παρόντα και τον μέλλοντα 
αιώνα. Το εκκλησιαστικό βίωμα συνιστά υπέρβαση του εαυτού μας, 
μαζί ή χωριστά από το εγώ. Γιατί ο Χριστός ΄΄σημαδεύει΄΄ το θέλημα. 
Ανιστά το θέλημά μας. Εάν δεχόμαστε παντοτινή και βεβαίως τωρινή 
παρουσία της χάριτος στο σώμα της Εκκλησίας, δεχόμαστε ότι από 
εκεί εκπορεύεται δια των μυστηρίων και της προσωπικής μας ανα-
καίνισης ή μεταμόρφωσης της ζωής μας εν πνεύματι και αληθεία. 
Άλλος δρόμος δεν υπάρχει για όποιον γνώρισε ΄΄ Χριστόν σταυρω-
θέντα και αναστάτα΄΄.

Αυτό που αληθεύει είναι ότι ο Χριστιανισμός σήμερα πρέπει να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτού που αποκαλούν νεωτερικότητα. 
Θα έλεγα όμως, ότι δεν είναι προκλήσεις για τον Χριστιανισμό μόνον. 
Είναι προκλήσεις για τον άνθρωπο γενικώς, και εξάλλου όχι μόνον 
στη θρησκευτική του διάσταση, αλλά και στην πιο φυσική και στοιχει-
ώδη διάστασή του. Οι συνθήκες της νεότερης εποχής είναι καθ’ οδόν 
προς καταστροφή των ατομικών και συλλογικών εδραιωμάτων του 
ανθρώπινου. Από την άποψη αυτή φαίνεται μάλιστα ότι η θρησκεία, 
ο Χριστιανισμός κατ’ εξοχήν, έχει περισσότερες ελπίδες επιβίωσης 
από τις λοιπές διαστάσεις του ανθρώπου. Δεν πρέπει να φανταζό-
μαστε ότι υπάρχει από την μια η νεωτερικότητα και από την άλλη ο 
Χριστιανισμός που δέχεται τα χτυπήματα. Τα χτυπήματα τα δέχεται ο 
άνθρωπος συνολικά. Το θεολογικό αίτημα είναι συστατικό στοιχείο 
της Αποκάλυψης εννούμενης ως μιας μοναδικότητας (άπαξ) στον 
πολιτιστικό χώρο – χρόνο, ενός γεγονότος δηλαδή το οποίο παρου-
σιάζεται ως η μόνη αυθεντική και πλήρης αποκάλυψη μιας γνώσης 
και μιας Λύτρωσης προορισμένων για σύμπαν το ανθρώπινο γένος.

 Ως Ηθικό Χρέος!
Στον απόηχο του τραγικού ατυχήματος, και υπό την σκέπη 

της γαλανόλευκης, που κυμάτιζε μεσίστια, σήμερα, εκεί στο 
αεροδρόμιο της Ελευσίνας, στα πλαίσια μιας απέριττης τελετής 
παράδοσης/παραλαβής Διοικητού ΔΑΥ, βρεθήκαμε, από ηθικό 
χρέος και συμπαράσταση στην ενεργό Πολεμική Αεροπορία, έξι 
παλαίμαχοι συνάδελφοι, αεροπόροι παλαιάς κοπής, με αεροπο-
ρικές εμπειρίες ικανής έκτασης και βάθους έχοντας εξαντλήσει 
ιεραρχίες βαθμών και θέσεων,

Οι απόψεις όλων μας επιβεβαίωσαν τον άγραφο νόμο της
Πολεμικής Αεροπορίας, “όσο πιο μακριά είναι το προηγούμε-

νο ατύχημα, τόσο πιο κοντά είναι το επόμενο”. Στον οποίο νόμο, 
βέβαια, κανείς δεν καταφεύγει όσο είναι στην ενεργό δράση. 
Κοινή η παραδοχή, ότι, και στην προκειμένη περίπτωση, τα αίτια 
του ατυχήματος βρίσκονται στον κλασσικό πυρήνα των χειριστι-
κών σφαλμάτων, στα οποία όλοι οι αεροπόροι θεωρούν ότι δεν 
θα συμβεί να υποπέσουν και οι ίδιοι. Και προφανώς, καμία αρ-
νητική επίδραση στο ηθικό τους, έστω και αν την επομένη ημέρα 
στην αίθουσα ενημερώσεως, εκεί όπου προσωποποιούνται τα 
προγράμματα αέρος, θα υπάρχει μια “κενή” θέση, δίπλα τους, 
έστω με μια φωτογραφία πάνω σ’ αυτήν.

Ναι, εκεί, που μετά την “τήρηση ενός λεπτού σιγή”, για την 
αδόκητη απώλεια του συναδέλφου, που ίσως να τον σκεπάζουν 
αιωνίως τα κύματα, ή να έχει γίνει άφαντος σε κάποια αφιλόξενη 

χαράδρα, η γενναιότητα και η αυτοκυριαρχία, η σύνεση και η 
αυτοπειθαρχία, βασισμένα σε έναν επαγγελματισμό χωρίς εκ-
πτώσεις, επανέρχονται στα κανονικά ανύσματα.

Είναι προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Για την εκτέλεση της 
επόμενης αποστολής. Αυτής της αποστολής που μας καλεί και 
έχει ανάγκη η Πατρίδα. Και βέβαια, ένα δάκρυ θα χαρακώσει 
την αμήχανη, τη βουβή, την ανθρώπινη έκφραση της στιγμής. 
Και βέβαια μια νότα παρηγοριάς στη μάνα και στον πατέρα, τη 
σύζυγο και τα αδέρφια θα ψελλίσουν τα χείλη. Και στα παιδιά, 
τα κούτσικα, ποιός, πότε και τι θα τους πει; Ίσως κάποια δεν θα 
μάθουν ποτέ τη λέξη “πατέρα” να προφέρουν!

Όχι, κανείς αεροπόρος δεν αισθάνεται ήρωας, και οπωσδή-
ποτε κανείς δεν επιδιώκει έναν ουτοπικό ηρωισμό. Είναι άγνω-
στος αυτός ο όρος στην αεροπορική οικογένεια. Ούτε κανείς, 
ποτέ, μέμφεται τη μοίρα. Η μοίρα και το πεπρωμένο συνιστούν 
το παραπλήρωμα των επιλογών μας. Γίνονται εκ προοιμίου 
αποδεκτά, μέσα σε μια λανθάνουσα απροσδιόριστη εσωτερική 
διεργασία. Αλλά πάντα αθεράπευτα εραστές της αεροπορικής 
ιδέας. Δεν γνωρίζω συνάδελφο, που δεν θα ξαναγύριζε στο αε-
ροπορικό λίκνο.

Και βέβαια υπάρχουν απεριόριστα περιθώρια περιορισμού 
των αεροπορικών ατυχημάτων. Όχι όμως και μηδενισμού αυ-
τών. Όταν ένα αποτέλεσμα, τόσο απαιτητικό όσο η εκτέλεση μιας 
αεροπορικής αποστολής, είναι προϊόν σχεδίασης, επίβλεψης και 
δεξιοτήτων, επόμενο είναι πως κάποτε, κάτω από ανθρωπίνως 
απρόβλεπτες αντίξοες συνθήκες, θα βρεθεί κάποιος αδύναμος 

κρίκος που θα αστοχήσει. Αυτή την “τιμημένη” αστοχία, άυλη εν 
πολλοίς, πασχίζουν να προλάβουν οι επιβλέποντες και οι εκτε-
λεστές, εκεί στις πίστες των αεροσκαφών, στα πολεμικά αερο-
δρόμια όπου ακουμπάει η άμυνα της χώρας. Και πέρα στα πεδία, 
όπου τα όρια ανθρώπου και μηχανής δοκιμάζονται, και ενίοτε ο 
πτερυγικός φόρτος να τα υπερβαίνει.

Εκεί όπου ο ιδρώτας τεχνικών και ιπταμένων, εμπλουτισμέ-
νος με κηροζίνη και καυσαέριο, συνιστούν το ωραιότερο εθνικό 
κοκτέιλ, και στο βάθος ο ήχος της ελευθερίας. Μερικές φορές, 
αλλοίμονο, σταγόνες αεροπορικού αίματος το καθιστούν, “απελ-
θέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο”.

Όσοι, τύχη αγαθή, με το πλήρωμα του χρόνου, θα κρεμάσου-
με οριστικά, φόρμες, κάσκες, μάσκες και άρβυλα, και όταν θα 
έχει τακτοποιηθεί η σκέψη, θα σιγοψιθυρίσομε άπαξ, “αποστολή 
εξετελέσθη”. Αλλά, οι συνειρμοί, συχνά πυκνά, θα μας καθρε-
πτίζουν τα “παρ’ ολίγον ατυχήματα” με τα οποία ήρθαμε κάποτε 
αντικρυστά. Και, βέβαια, ο καθένας με τον τρόπο του, θα κεντρί-
ζει το θυμικό του με τα λόγια του Γκόγκολ, στο ημερολόγιο ενός 
τρελλού.

 «Χρόνοι ολόκληροι, πώς πέρασαν.
Πώς είναι δυνατόν να ζω, αναρωτήθηκα»!
Αιέν Υψικρατείν! 31 Ιανουαρίου 2023. ΓΔΝ.

Απτχος (Ι.) ε.α. Γρηγόριος Νούσιας

Η ΟΡΘΟδΟΞΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Παύλος Χρήστου Υποπτέραρχος (ε.α.)



12

AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Εδώ και αρκετό καιρό η Τουρκική παραβατικότητα παρουσιάζεται 
όχι μόνον επικίνδυνα αυξημένη για όλες τις χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά με καθημερινά σημάδια κλι-
μάκωσης προς το νεο-οθωμανικό όνειρο του Ερντογάν αλλά και του 
βαθέος κράτους της γείτονος.

Είναι πλέον γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η σημερινή Τουρκία απο-
τελεί τον σύγχρονο ταραξία της περιοχής γιατί έχει πιστέψει ότι η γε-
ωπολιτική της θέση είναι πολύ σημαντική ώστε να της επιτρέπει να 
παίζει τον επιτήδειο ουδέτερο, να πατάει σε δύο βάρκες (Ανατολής & 
Δύσης) και να αποκομίζει οφέλη αμφίπλευρα.

Για πόσο όμως ακόμη η Δύση θα ανέχεται μιά συμπεριφορά όπου 
ένας εταίρος του ΝΑΤΟ δεν διστάζει να προβαίνει στις ακόλουθες κι-
νήσεις ταυτόχρονα?
1.  Να απειλεί με πόλεμο (CASUS BELLI) έναν σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, 

την Ελλάδα, αν αποφασίσει να ασκήσει το μονομερές της δικαίωμα 
επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλλια σύμφωνα με 
την συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS).

2.  Να αντιτίθεται στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την Σουηδία & Φινλαν-
δία που μετά την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αισθάνονται 
ότι πλησιάζει και η δική τους σειρά με αποτέλεσμα να αιτηθούν την 
ένταξή τους στην Βορειο-Ατλαντική Συμμαχία που με βάση το άρ-
θρο 5 θα τους προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζονται έναντι της 
Ρωσίας οψέποτε απειληθούν. Την αντίθεσή της αυτή, στην ομοφω-
νία που απαιτείται για την ένταξη της Σουηδίας και Φινλανδίας στο 
ΝΑΤΟ, δικαιολογεί με το πρόσχημα ότι δεν εκδίδουν στην Τουρκία 
στελέχη του ΡΚΚ και του FETO που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατι-
κές οργανώσεις, χωρίς να επιθυμεί να εννοήσει ότι στα δημοκρατι-
κά καθεστώτα της Δύσης η έκδοση αντιφρονούντων στο Τουρκικό 
καθεστώς αποτελεί δικαίωμα της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης και όχι 
Κυβερνητική απόφαση. Ακόμη και ο γνωστός για τα φιλοτουρκικά 
του αισθήματα Γ.Γ. του ΝΑΤΟ αναγκάσθηκε πρόσφατα να δηλώσει 
ότι η Σουηδία έκανε ότι ήταν δυνατό για να ικανοποιήσει την Τουρ-
κία 1 . Βέβαια και oι πλέον αφελείς έχουν καταλάβει ότι η αντίθεσή 
της αυτή είναι ένας μοχλός πίεσης προς τις ΗΠΑ, η Γερουσία των 
οποίων δεν μπορεί να συμφωνήσει στην αναβάθμιση των υπαρχό-
ντων και την απόκτηση νέων αεροσκαφών F-16, μετά την παρα-
βίαση της Αμερικανικής Νομοθεσίας (CAATSA) και την απόκτηση 
από την Ρωσία των S-400 που οδήγησαν στην αποπομπή της από 
την συμπαραγωγή των αεροσκαφών F-35 και την μή παράδοσή 
τους στην Τουρκία παρά την προκαταβολή του 1,4 δις δολλάρίων.

3.  Να αποτελεί την μοναδική Χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει συμφω-
νήσει στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Ρωσία μετά την 
απροκάλυπτη επέμβασή της στην Ουκρανία.

4.  Να επιδιώκει την επέμβασή της στην Συρία παρά τις προειδοποι-
ήσεις Ρώσων και Αμερικανών με το πρόσχημα της δημιουργίας 
ζώνης ασφάλειας της τουρκοσυριακής μεθορίου από την κατ’ επί-
φαση τρομοκρατική οργάνωση ΡΚΚ-YPG.
Για πόσο όμως ακόμη η Δύση θα ανέχεται μιά συμπεριφορά όπου 

ένας υποψήφιος εταίρος της Ευρωπαικής Ένωσης δεν διστάζει να κα-
ταστρατηγεί τις βασικές αξίες της ΕΕ και του Ευρωπαικού κεκτημένου 
προβαίνοντας στις ακόλουθες κινήσεις ταυτόχρονα?
1.  Να έχει εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό πρόβλημα απειλώντας 

την Ευρώπη ότι θα την κατακλείσει με μετανάστες αν δεν της δια-
τεθούν τα κονδύλια που απαιτεί παρά τις υφιστάμενες συμφωνίες 
της με την Ε.Ε, πρώτα μέσω του Έβρου ποταμού και ύστερα μέσω 
θαλασσίων οδών, καταφερόμενη επί συνεχούς βάσεως εναντίον 
της Ελλάδος και της FRONTEX.

2.  Να συνεχίζει την παράνομη κατοχή του 40% της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, να επιχειρεί τον παράνομο εποικισμό των Βαρωσσίων και 
να αποτελει την μοναδική Χώρα που παρά τις αποφάσεις του ΟΗΕ 
αντιτίθεται στην Διζωνική-Ομοσπονδία για το μέλλον της Κύπρου.

3.  Να έχει γεμίσει ασφυκτικά τις Τουρκικές φυλακές με κάθε είδος 
αντιφρονούντων από δημόσιους λειτουργούς, δασκάλους, κα-
θηγητές, δικαστικούς, αξιωματικούς των Ε.Δ, δημοσιογράφους 
και κάθε λογής πολιτικούς αντιπάλους του Καθεστώτος Ερντογάν 
(Οτσαλάν, Ντεμιρτάς, Καβαλά) και νά εχει φτάσει στο σημείο να 
καταδικάσει τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης (Ιμάμογλου) σε κά-
θειρξη και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ώστε να του 
απαγορεύσει την κάθοδο στις επικείμενες εκλογές του 2023, αλλά 
και να στερήσει από το τρίτο κόμμα της Τουρκικής Βουλής (HDP) 
την κρατική χρηματοδότηση ώστε να περιορίσει κάθε δυνατότητα 
αντιπολίτευσης από τους Κούρδους.

4.  Να προσπαθεί εναγωνίως να επασυνδέσει τις σχέσεις της με την 
Αίγυπτο το Ισραήλ και την Σαουδική Αραβία χωρίς όμως απτό απο-
τέλεσμα, που η ίδια φρόντισε να τορπιλίσει ενωρίτερα, πρώτα υπο-
στηρίζοντας στην Αίγυπτο τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, ύστερα 
την Χαμάς στην διένεξη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραήλ και τέλος 
να διαφεντεύσει την πρωτοκαθεδρία του Σουνιτικού Ισλάμ έναντι 
της Σαουδικής Αραβίας.

5.  Να έχει αναγκάσει ακόμη και τον μετριοπαθέστατο πρώην Πρω-
θυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι να δηλώσει ευθέως ότι ο 
Ερντογαν συμπεριφέρεται ως δικτάτορας2, τον Τζών Μπολτον 

πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ρεπουμπλικανού Προ-
έδρου Τράμπ, να δηλώσει επίσης ότι σκοπός του Ερντογάν είναι 
να χειραγωγήσει τις επικείμενες εκλογές αλλά και να διερωτηθεί 
κατά πόσον είναι συμβατή η Τουρκία με το ΝΑΤΟ3. Οι δηλώσεις 
του αυτές έρχονται να συμπληρώσουν αντίστοιχες δηλώσεις του 
πρώην Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα Νίκολας Μπερνς παρά 
το γεγονός ότι πρόερχεται από τον χώρο των Δημοκρατικών, αλλά 
και του έγκριτου δημοσιογράφου του POLITICO Πώλ Τέιλορ, που 
προσπαθεί να κάνει εκτιμήσεις για το πού οδεύει η Τουρκία4 μετά 
τον καθημερινό ορυμαγδό απειλητικών δηλώσεων προς πάσα κα-
τεύθυνση (Μπάιντεν, Μακρόν, Σολτς-Μπέρμποκ, Μητσοτάκης).

6.  Να προκαλεί απροκάλυπτα την Δύση ο Ερντογάν, εμφανιζόμενος 
μαζί με τους πλέον σκληροπυρηνικούς δικτάτορες του 21ου αιώνα, 
τον Πούτιν και τον Αγιατολάχ Χαμενεί στην πρόσφατη συνάντησή 
τους στην Τεχεράνη5 με κεντρικό θέμα της ατζέντας τους την αντι-
κατάσταση του δολλαρίου ΗΠΑ από τις διεθνείς συναλλαγές από τα 
εθνικά νομίσματα των συναλλασσομένων χωρών.
Η προφανής απομόνωση του καθεστώτος Ερντογάν από μια σει-

ρά κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες (Joe Biden, Bob Menentez, 
John Bolton, Nicholas Burns, Mario Draghi, Ursula von der Leien, 
Emmanuel Macron, Al Sisi, κλπ) όπως και η επιθυμία επιβολής κάθε 
μορφής κυρώσεων από την Διεθνή Κοινότητα για τις ολοένα αυξα-
νόμενες αλλοπρόσαλλες δηλώσεις και πράξεις του, έχουν αρχίσει 
να ωριμάζουν την ιδέα αποπομπής της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Πολύ 
δε περισσότερο από την στιγμή που συμπεριφέρεται ανοιχτά έναντια 
στα συμφέροντα της Συμμαχίας και υπέρ των συμφερόντων της Ρω-
σίας και του Ιράν, πιστεύοντας ότι έτσι μπορεί να αποκομίζει οφέλη 
κατά το δοκούν για το εσωτερικό του ακροατήριο. Και τούτο γιατί έχει 
πιστέψει ότι η γεωπολιτική του δύναμη είναι πανίσχυρη, χωρίς να 
λογαριάζει το εξαιρετικά εύθραυτο της Τουρκικής οικονομίας, όπου 
ο πληθωρισμός τρέχει επισήμως στο 80% και ανεπισήμως πολύ 
περισσότερο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, με τον 
οποίο ο Ερντογάν είχε εξαιρετικά καλή σχέση και μπορούσε να τον 
επηρρεάζει για μια σειρά από λόγους που δεν είναι του παρόντος, δεν 
δίστασε να του τρίξει τα δόντια ότι μπορεί να καταστρέψει την οικο-
νομία της Τουρκίας σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αν δεν αποφάσιζε 
να παραδώσει τον Αμερικανό Πάστορα που κρατούσε ως όμηρο για 
να εκβιάζει τις ΗΠΑ. Και τότε ο Ερντογάν αποφάσισε να ελευθερώσει 
τον Αμερικανό Πάστορα ‘Αντριου Μπράνσον, παρά το γεγονός ότι η 
οικονομία του ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την σημερινή6.

Παρά την απομόνωσή αυτή, είναι πολύ χαρακτηριστικές οι προ-
σπάθειες του καθεστώτος Ερντογάν να πείσει κατ΄αρχήν το εσωτε-
ρικό του ακροατήριο, λόγω των επικείμενων εκλογών που τελικά 
ανακοινώθηκαν για τις 14 Μαίου 2023, και στη συνέχεια τις ΗΠΑ, ότι 
η δύναμη της Τουρκίας είναι τόσο μεγάλη ώστε τα εκκρεμή ζητήματα 
Τουρκίας-ΗΠΑ (τα οποία ειρήσθω εν παρόδω είναι πολλά, S-400, F- 
16, παραβίαση CAATSA, φυλακίσεις αντιφρονούντων, περιορισμός 
ελευθερίας του τύπου, σκάνδαλο HALKBANK) πρέπει να συζητηθούν 
στις 18 Ιανουαρίου 2023 μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο 
Χωρών στις ΗΠΑ. Μετά δε το κρέμασμα του ομοιώματος Ερντογάν 
στην Στοκχόλμη, η Τουρκία δεν δίστασε δια στόματος Ερντογαν να 
απαιτήσει την έκδοση περίπου 130 αντιφρονούντων στην Τουρκία, 
προκειμένου να συγκατατεθεί στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. 
‘Ολοι όμως αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι μια ακόμη φάση του ανα-
τολίτικου παζαριού που επιχειρεί η ‘Αγκυρα προκειμένου η Κυβέρ-
νηση Μπάιντεν να της εγκρίνει την αναβάθμιση των υπαρχόντων 
F-16 αλλά και τη προμήθεια νέων αεροσκαφών σε διαμόρφωση 
Viper, ώστε να ανεβάσει το κύρος του Ερντογάν πριν τις επικείμενες 
εκλογές. Σαν επιπρόσθετο δε μοχλό πίεσης προς τις ΗΠΑ, η ‘Αγκυρα 
δεν διστάζει να δηλώνει ότι σε περίπτωση που το αίτημά της για την 
χρησιμοποίηση των αεροσκαφών F-16 δεν εγκριθεί χωρίς περιορι-
σμούς (επειδή γνωρίζει τις θέσεις που εξέφρασε δημόσια ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Εξοπλισμών της Γερουσίας των ΗΠΑ), δεν θα διστάσει 
να διαπραγματευθεί την προμήθεια Eurofighters από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, βάζοντας έτσι στο τραπέζι και την οικονομική διάσταση του 
αιτήματός της (20 δις δολλάρια ΗΠΑ).

Εδώ πράγματι σε λίγο θα έχουμε ένα ιδιότυπο ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ, 
μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας που θα μας δώσει την ευκαιρία να κατα-
λάβουμε πόσο καλά εδραιωμένη είναι η δημοκρατία στις ΗΠΑ και οι 
κοινές αξίες που η Ελλάδα μεταλαμπάδευσε στη Δύση, για τις οποί-
ες ο Ελληνας Πρωθυπουργός μίλησε στην Γερουσία και την Βουλή 
των Αντιπροσώπων καταχειροκροτούμενος, κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Οι πρώτες εντυπώσεις από τον αντίστοιχο 
χειρισμό της υπόθεσης επίθεσης στο Καπιτώλιο από τους οπαδούς 
του Προέδρου Τράμπ πριν από ένα περίπου χρόνο, δείχνουν πολύ 
σωστά αντανακλαστικά για θέματα αρχής. Εδώ όμως τώρα εκτός από 
θέματα αρχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παραβίαση CAATSA 
λόγω S-400, φυλακίσεις αντιφρονούντων, περιορισμός ελευθερίας 
του τύπου, σκάνδαλο HALKBANK), υπάρχει και σοβαρό οικονομικό 
κίνητρο (αναβάθμιση 80 F-16 και προμήθεια άλλων 40 σε διαμόρ-
φωση Viper) που κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει. ’Ομως είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να δούμε αν οι κοινές μας αξίες θα βαρύνουν 

στην λήψη απόφασης έναντι του τεράστιου οικονομικού κινήτρου, ή 
αν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις θα είναι Α ΛΑ ΚΑΡΤ.

Ευχής έργο θα ήταν η αποπομπή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, θέμα 
το οποίο έχει όντως αρχίσει να συζητείται 7. ‘Ομως ο καταστατικός 
χάρτης της Συμμαχίας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Επομένως το θέμα 
θα πρέπει να ιχνηλατηθεί εκ του μηδενός επειδή δεν υπάρχει προη-
γούμενο και ως εκ τούτου ακόμη και άν αρχίσει, θα απαιτήσει πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να τελεσφορήσει.

Δεν πρέπει να υπολογίζουμε καθόλου το ενδεχόμενο της οικειο-
θελούς αποχώρησης της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, όσα χαστούκια και 
αν δεχθεί από τους Διεθνείς Παράγοντες για παραβίαση του Διεθνούς 
Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρώτον γιατί δεν τα κα-
ταλαβαίνει και ύστερα γιατί μια

οικειοθελής της αποχώρησή από το ΝΑΤΟ επειδή θα πληγεί βά-
ναυσα το γόητρό της, θα σήμαινε ότι κάθε επίθεσή της κατά της Ελ-
λάδος κατά το άρθρο 5 του καταστατικού χάρτη της Συμμαχίας, θα 
ανάγκαζε όλο το ΝΑΤΟ να είναι εναντίον της 8.

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι το μόνο που λογαριάζει και 
φοβάται το καθεστώς Ερντογάν αλλά και η Άγκυρα γενικώς, είναι η 
σκληρά ισχύς και μάλιστα εκπεφρασμένη στην κατεύθυνση διάλυσης 
της εύθραυστης οικονομίας της, λόγος και για τον οποίο ελευθέρωσε 
τον Αμερικανό Πάστορα όταν η απαίτηση του Προέδρου Τραμπ συν-
δυάσθηκε με την εντός εβδομάδος διάλυση της οικονομίας της, που 
εκείνο το καιρό ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι σήμερα.

Επομένως η βέλτιστη λύση για μας, θα ήταν το καθεστώς Ερντογάν 
να υποχρεωθεί :
1.  Πρώτα να συναινέσει στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ με Σουηδία και 

Φινλανδία και μόνον αφού αυτό συμβεί
2.  ‘Υστερα να του εγκριθούν τα προγράμματα αναβάθμισης και προ-

μήθειας νέων F-16 με βάση τις προυποθέσεις Μενέντεζ, με την 
επισήμανση ότι αν αυτές δεν τηρηθούν θα τρωθεί ανεπανάληπτα 
η Τουρκική Οικονομία {ώστε να αναγκασθεί να ζητήσει την συν-
δρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)}, επειδή είναι 
γνωστό ότι αυτό είναι που ο Ερντογάν φοβάται όπως ο διάβολος 
το λιβάνι.

3.  Τέλος δε, ότι όλα τα ανωτέρω πρέπει να συμβούν άμεσα και πριν τις 
εκλογές της 14ης Μαίου που έχει προκηρύξει, ώστε να καταλάβει 
επί τέλους ότι οι συμπεριφορές που δεν συμφωνούν με τις αποφά-
σεις της Συμμαχίας έχουν και συνέπειες και ότι τελικά πρέπει να 
διαλέξει ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή, γιατί ρισκάρει να καταλή-
ξει από Χώρα του G-20 σε Χώρα του Τρίτου Κόσμου.
Προσπαθώντας λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέσαμε 

στον τίτλο του παρόντος άρθρου, καταλήγουμε ότι :
1.  Για πολύ καιρό ακόμη το μέλλον της Τουρκίας είναι στο ΝΑΤΟ. Αυτό 

που μένει να δούμε είναι, αν και κατά πόσον θα υπάρχουν συνέ-
πειες για την συμπεριφορά της Τουρκίας ενάντια στα συμφέροντα 
της Συμμαχίας, που εκ των πραγμάτων μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να 
εφαρμόσουν εις βάρος της (και βεβαίως αυτό μένει να αποδειχθεί 
στην πράξη). Και τούτο γιατί οι ΗΠΑ έχουν την μικρότερη οικονο-
μική εξάρτηση από την Τουρκία σε σχέση με τους Ευρωπαίους 
πολλές από τις οικονομίες των οποίων έχουν σοβαρά εκτεθεί με 
επενδύσεις στην Τουρκία.

2.  Για πολύ χρόνο ακόμη το μέλλον της Τουρκίας είναι εκτός Ευ-
ρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε) γιατί πρώτα δεν μπορεί να ικανοποιήσει 
πολλά απο τα προαπαιτούμενα κεφάλαια της ενταξιακής διαδικα-
σίας λόγω αυταρχικής συμπεριφοράς και επειδή απροκάλυπτα δεν 
συμμερίζεται τις Ευρωπαικές Αξίες και το Ευρωπαικό Κεκτημένο 
σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ελευθερίας του Τύπου, 
Δημοκρατικών Ελευθεριών, Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και 
συνεχών διώξεων αντιφρονούντων. Μολονότι οι Ευρωπαίοι έχουν 
συμφωνήσει θεωρητικά σε επιβολή κυρώσεων πρός την Τουρκία 
για την στάση της αυτή, δυστυχώς ή ένταση των κυρώσεων είναι 
τέτοια που μόνον αδυναμία της Ε.Ε προδίδει και όχι αποφασιστική 
διάθεση συνετισμού της, ώστε να σταματήσουν οι συνεχείς Τουρ-
κικοί εκβιασμοί.
Τούτων δοθέντων και αναμένοντας την στάση των ΗΠΑ, στο ανα-

τολίτικο παζάρι που έχει ξεκινήσει η ‘Αγκυρα εδώ και καιρό, κατα-
λήγουμε στο συμπέρασμα ότι προς το παρόν, κερδίζουμε χρόνο που 
δεν θα πρέπει να τον σπαταλήσουμε χωρίς σχέδιο για όλα τα πιθα-
νά ενδεχόμενα, ώστε αν και εφόσον απαιτηθεί, να είμαστε σε θέση 
να αντιμετωπίσουμε τις παράλογες επιδιώξεις της ‘Αγκυρας ΜΟΝΟΙ 
ΜΑΣ, τόσον στο πεδίο της σκληράς όσον και της ήπιας ισχύος. Και εί-
ναι γεγονός ότι και στους δύο αυτούς τομείς έχουν γίνει πολλά βήματα 
τον τελευταίο καιρό. Επειδή όμως σύντομα λήγει η θητεία του Γ.Γ. του 
ΝΑΤΟ, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο να επιδιωχθεί η κατάληψη της 
καίριας αυτής θέσεως από μια μετριοπαθή και αξιοσέβαστη προσω-
πικότητα όπως π.χ ο Μάριο Ντράγκι που έχει πολύ καλά καταλάβει τι 
ρόλο παίζει ο Ερντογάν.

Υποπτέραρχος (ΜΑ) ε.α. Δημήτριος Μ.Πετρίδης 
(22ας ΣΜΑ, τάξη 1974)

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ;
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Το Τριώδιο ανοίγει πάντα την Κυριακή του Τελώνου και 
Φαρισαίου και κλείνει πάντα το Μεγάλο Σάββατο πριν από 
την Κυριακή του Πάσχα. Για το 2023 το τριώδιο ανοίγει στις 
05 Φεβρουαρίου και κλείνει στις 15 Απριλίου.

Πρόκειται για μια κινητή χρονική περίοδο που εξαρτάται 
από το πότε πέφτει το Πάσχα. Στην περίοδο αυτή περιλαμ-
βάνεται όλη η μεγάλη Σαρακοστή καθώς και το Μεγάλο 
Σάββατο. Επίσης περιλαμβάνονται και άλλες γιορτές όπως οι 
αποκριές, η Καθαρά Δευτέρα, κτλ.

Μεγάλη Σαρακοστή, ονομάζεται η νηστεία που προηγείται 
του Πάσχα. Την λέμε Μεγάλη για να την ξεχωρίζουμε από την 
νηστεία που προηγείται των Χριστουγέννων, η οποία χαρακτη-
ρίζεται «Μικρή» επειδή είναι μικρότερη και ελαφρότερη. Δια-
λέχτηκε να είναι 40 ημέρες η Τεσσαρακοστή για τρεις λόγους:
1.  Ο Μωυσής νήστεψε 40 μέρες για να παραλάβει τις Πλάκες 

του Νόμου.
2.  Ο προφήτης Ηλίας νήστεψε 40 ημέρες για να μπορέσει να 

αποκλείσει τον ουρανό από τη βροχή και μετά για να φέρει 
βροχή στη γη.

3.  Ο Χριστός μετά τη βάφτισή του νήστεψε 40 μέρες.
Σκοπός της Σαρακοστής είναι να μας οδηγήσει σ’ ένα συ-

ναίσθημα εσωτερικής ταπείνωσης και συντριβής δηλαδή στη 
σταύρωση του εαυτού μας για να ακολουθήσει η ανάσταση. 
Οι άγιοι πατέρες, για ενίσχυση του πνευματικού αγώνος των 
πιστών, όρισαν τη κάθε Κυριακή της σαρακοστής να είναι 
αφιερωμένη στη μνήμη σημαντικών θρησκευτικών γεγονό-
των και προσώπων. Συγκεκριμένα:
1.  Η A’ Κυριακή των νηστειών, είναι η Κυριακή της Ορθοδο-

ξίας. Γιορτάζουμε την αναστύλωση των αγίων και σεπτών 
εικόνων από την αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Θεοδώρα το 
843μ.Χ.

2.  Η B’ Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένη στην μνή-
μη του κορυφαίου διδασκάλου των Ορθόδοξων δογμάτων 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονί-
κης (14ος αιώνας) που υπήρξε κήρυκας της θείας Χάριτος 
και κορυφαίος πολέμιος των κακοδοξιών.

3.  Η Γ ‘Κυριακή των νηστειών, είναι η Κυριακή της Σταυρο-
προσκυνήσεως. Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Τί-
μιο και Ζωοποιό Σταυρό, το σύμβολο της πίστης μας.

4.  Η Δ’ Κυριακή των νηστειών, είναι ημέρα που τιμάται η μνή-
μη του Αγίου Ιωάννη, συγγραφέα της Κλίμακας. Η κλίμακα 
είναι ένα βιβλίο με ομιλίες του Αγίου Ιωάννη. Αντικείμενο 
των ομιλιών αυτών είναι τα σκαλοπάτια της πνευματικής 
ανάβασης των Μοναχών, μέσα από την προσωπική τους 
άσκηση.

5.  Η Ε’ Κυριακή των νηστειών, είναι αφιερωμένη στην μνή-
μη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Οσία, από ηλικία 12 
ετών ακολουθούσε έναν ιδιαίτερα έκλυτο βίο. Σε ηλικία 
30 ετών, ήρθε σε επαφή με τον Χριστιανισμό, πίστεψε, 
μετανόησε, εγκατάλειψε τα εγκόσμια και ασκήτευσε στην 
έρημο.

6.  Τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι η Κυ-
ριακή των Βαΐων. Είναι ημέρα αφιερωμένη στην θριαμ-
βευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα από την Βη-
θανία. Τότε ο λαός υποδέχθηκε το Χριστό με επευφημίες 
και με «βάϊα φοινίκων», από τα οποία πήρε και το όνομα 
της αυτή η ημέρα.
Η Εκκλησία μας προβάλλει , στη Γ ‘ Κυριακή των νηστειών, 

τον Τίμιο Σταυρό για να μας δώσει δύναμη και κουράγιο. Η 
Κυριακή αυτή ονομάζεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσε-
ως και εορτάζεται κάθε χρόνο 28 ημέρες πριν το Άγιο Πά-
σχα. Πρόκειται για δεσποτική εορτή, η οποία έχει τις ρίζες 
της στην Παλαιστίνη, όταν την πρώτη Κυριακή μετά την 6η 
Μαρτίου εορταζόταν η ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού από την 
Αγία Ελένη. Η Κυριακή αυτή βρίσκεται δηλαδή στο μέσο της 
σαραντάημερης νηστείας και για το λόγο αυτό λέγεται μεσο-
σαράκοστο ή μεσονηστήσιμη. Οι χριστιανοί ατενίζοντας και 
προσκυνώντας το Σταυρό, θυμούνται το πάθος του Χριστού 
και παίρνουν δύναμη να συνεχίσουν τη νηστεία και τον 
πνευματικό τους αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας, ο Σταυρός με-
ταφέρεται από τον ιερέα με πομπή στο κέντρο του ναού, όπου 
τελείται, όπως ορίζει το εκκλησιαστικό τυπικό, η ακολουθία 
της Σταυροπροσκυνήσεως. Ιερείς , ψάλτες και πιστοί ψάλουν 
Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα, και την αγία σου 
Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Στη συνέχεια, οι πιστοί 
ασπάζονται τον Σταυρό και λαμβάνουν από το χέρι του ιερέα 
ως ευλογία άνθη και δεντρολίβανο (σταυρολούλουδα), τα 
οποία μετά τα φυλάσσουν στο εικονοστάσι των σπιτιών τους, 
όπως τα άνθη του Επιταφίου. Ο Σταυρός παραμένει στο κέ-

ντρο του ναού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε στο 
τέλος κάθε ακολουθίας γίνεται προσκύνησή του από τους εκ-
κλησιαζόμενους. Ο σταυρός από φονικό και ατιμωτικό μέσο 
εκτέλεσης κακούργων μεταβλήθηκε σε μέσο αγιασμού και 
νοητή ασπίδα προστασίας των ανθρώπων από τις επιβουλές 
του Εωσφόρου και των δαιμόνων.

Κατέστη το σταθερό στήριγμα στη ζωή μας. Ο ασπασμός 
του σταυρού δεν πρέπει να είναι μια κίνηση επιφανειακού 
σεβασμού που δεν θα αλλάξει σε τίποτε στη ζωή μας αλλά 
σημείο λατρείας, πίστης και θερμής αγάπης προς Κύριον μας 
που υπέστη μαρτυρικό θάνατο για την σωτηρία μας.

Ο Χριστός μας είπε «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρ-
νησάσθω εαυτόν και ακολουθήτω μοι». Ας αναλύσουμε τη 
φράση αυτή «όποιος θέλει».

Εδώ βλέπουμε πώς ο Θεός δεν αναγκάζει και δεν υπο-
χρεώνει κανέναν να τον ακολουθήσει. Η ελευθερία είναι το 
πολυτιμότερο δώρο τού Θεού προς τους ανθρώπους. Ο Θεός 
θέλει η αρετή μας να είναι αποτέλεσμα τής θέλησής μας κα-
θόσον η αρετή μας χωρίς τη θέλησή μας, δεν θα είχε καμιά 
άξια. Η φράση «απαρνησάσθω εαυτόν» δεν σημαίνει βέβαια 
την αυτοκαταστροφή μας. Εδώ ο Κύριος μας καλεί να απαρ-
νηθούμε τον αμαρτωλό μας εαυτό, το διεφθαρμένο μας εγώ. 
Να απαρνηθούμε τον παλιό άνθρωπο που συγκατοικεί με την 
αμαρτία. Να απαρνηθούμε τόσο τις μικρές όσο και τις μεγά-
λες μας εμπαθείς επιθυμίες μας. Όποιος θέλει να ακολουθή-
σει τον Χριστό μας πρέπει πρώτα να κάνει αυτοκάθαρση από 
τα πάθη του και τις αδυναμίες του δηλαδή να νεκρώσει την 
αμαρτωλή ζωή.

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς στην Ομιλία του στην Γ΄ Κυρια-
κή των Νηστειών επεξηγεί το σημαίνει «απαρνησάσθω εαυ-
τόν» «Σημαίνει να εξαλείψουμε όλες τις κακές μας επιθυμίες, 
καθετί ανθρώπινο και να τα αντικαταστήσουμε με τον Χριστό. 
Να αλλάξουν, να γίνουν όλα Χριστός! «Ος γάρ εάν θέλει την 
ψυχήν αυτού σώσαι απολέσει αυτήν Ος δ’ αν απολέσει την 
ψυχήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, σώσει αυτήν» 
(Μάρκ. η΄ 35 β΄ 20)».

Η φράση «και αράτω τον Σταυρόν αυτού». Ο Κύριος ποτέ 
δεν αρνήθηκε το Σταυρό Του. Αντίθετα βίωσε τον πόνο, την 
ταπείνωση και τον εξευτελισμό. Ο δρόμος για τη σωτηρία εί-
ναι πραγματικός Γολγοθάς και απαιτεί δύναμη, επιμονή και 
αυταπάρνηση σε όσους τον ανεβαίνουν. Οι άνθρωποι στη δι-
άρκεια της ζωής μολύνονται ψυχικά από αμαρτωλές κλίσεις 
και από πάθη. Η σωτηρία μας είναι η νηστεία, η αγρυπνία 
και οι άλλες ευσεβείς ασκήσεις με τις οποίες ταπεινώνεται 
η σάρκα και υποτάσσεται, στο πνεύμα (αυτός είναι ο σταυ-
ρός μας). Οι ασκήσεις αυτές πρέπει να είναι ανάλογες με τις 
δυνάμεις του καθενός. Για να σηκώσουμε το δικό μας σταυ-
ρό μας και να ακολουθήσουμε το Χριστό πρέπει πρώτα να 
ατενίζουμε το Σταυρό που Εκείνος σήκωσε για να μας σώσει 
και να παραδειγματισθούμε από αυτόν. Ο Δικός Του Σταυρός 
είναι εκείνος που δίνει νόημα, δύναμη και κουράγιο τους αν-
θρώπους για να σηκώσουν το δικό τους σταυρό.

Ο σταυρός Μας δείχνει τον δρόμο της υπομονής, της σταυ-
ρικής ζωής αλλά και της ελπίδας. Όλοι εμείς οι πιστοί δεν 
πρέπει να απογοητευόμαστε από τη κούραση της νηστεί-
ας και να συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο την νηστεία και την 
προετοιμασία μας για τη σωτηρία της ψυχής μας και για μία 
πραγματική Ανάσταση έχοντας ως οδηγό μας την κατωτέρω 
προτροπή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς:

«Με την νηστεία στην πραγματικότητα απωθούμε την 
αμαρτωλότητα πού είναι μέσα μας. Αντικαθιστούμε σταδια-
κά τον εαυτό μας με τον Χριστό, μέχρις ότου φθάσουμε στην 
τελειότητα πού έφθασε απόστολος Παύλος,  οποίος λέγει: 
«Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χριστός» (Γαλ. β΄ 20).»

Να μην ξεχνάμε ότι τον Σταυρό ακολουθεί πάντα η Ανάσταση.
Ασμχος ( Ρ) ε.α Ιωάννης Κρανιάς
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Οι Θεσμοί του 
κράτους 
και η εμπιστοσύνη 
των πολιτών

Μόνο ως άκρως ανησυχητικά μπορούν να χαρακτηρι-
σθούν τα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη και αφορούσε 
στην εμπιστοσύνη των πολιτών σε κύριους θεσμούς του 
Ελληνικού κράτους. Μία έρευνα που κατέδειξε θετικό πρό-
σημο να έχουν μόνο οι Ένοπλες Δυνάμεις και οριακά θετικό 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί να 
παρουσιάζουν έλλειμμα εμπιστοσύνης με μπροστάρηδες τις 
ΜΚΟ, τα ΜΜΕ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα πολιτικά 
κόμματα, τα social media και τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς 
να εξαιρούνται το κοινοβούλιο, η εκκλησία, η δικαιοσύνη ,το 
σύστημα εκπαίδευσης. Πολλές βεβαίως είναι οι έρευνες και 
για πολλά ασφαλώς ζητήματα που κατά καιρούς λαμβάνουν 
χώρα ,όμως η εν λόγω έρευνα είναι καίριας σημασίας καθότι 
αφορά στην εμπιστοσύνη των πολιτών στην οργάνωση, λει-
τουργία και απόδοση του κράτους στο σύνολό του.

Λαμβάνοντας υπόψη πως εμπιστοσύνη σημαίνει το να 
πιστεύεις ότι κάποιος έχει ορισμένες ικανότητες ,ιδιότητες 
ή αρετές και να μπορείς να στηριχτείς πάνω του, η απουσία 
της στους θεσμούς σηματοδοτεί μία πορεία επικίνδυνη για τη 
χώρα.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ σημαίνει παραδοχή του 
πολίτη πως οι πληροφορίες που του παρέχονται από αυτά 
δεν είναι έγκυρες και αντικειμενικές, αλλά κατευθυνόμενες 
και με σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιοτελών και ύποπτων συμ-
φερόντων. Ιδίως σε ότι αφορά στα ηλεκτρονικά μέσα ενη-
μέρωσης εύκολα διακρίνει κανείς τα συμφέροντα που αυτά 
εξυπηρετούν . Με δεδομένο όμως πως σωστός πολίτης είναι 
ο σωστά ενημερωμένος πολίτης ,η στρεβλή, υποκειμενική 
και κατευθυνόμενη ενημέρωση των ΜΜΕ συμβάλει στην 
δημιουργία απληροφόρητων ή ακόμη χειρότερα, στη δημι-
ουργία παραπληροφορημένων πολιτών.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στα πολιτικά κόμματα την κυβέρ-
νηση και το κοινοβούλιο, καταδεικνύει με τον πιο χαρακτηρι-
στικό τρόπο πως οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι και από 
την λειτουργία της δημοκρατίας στο σύνολό της. Με επαγ-
γελματίες κυρίως πολιτικούς να στελεχώνουν τα πολιτικά 
κόμματα και ένα κοινοβούλιο στο οποίο αντί της ελεύθερης 
βούλησης των βουλευτών στην ψήφιση των νομοθετημάτων 
να κυριαρχεί η κομματική πειθαρχία, φυσικό είναι πολλές 
φορές να ψηφίζονται νόμοι αντιλαϊκοί, φωτογραφικοί για την 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, ακόμη δε και 
αντισυνταγματικοί. Αποτέλεσμα αυτών είναι συχνά-πυκνά 
να ακούγεται η ρήση πως «δεν είναι δημοκρατία αυτό που 
έχουμε».

Η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών δεν απολαμβάνει 
την εμπιστοσύνη του πολίτη καθότι υπάρχουν δημόσιοι λει-
τουργοί που ενεργούν πολλάκις όχι ως υπηρέτες του λαού 
αλλά ως αφεντικά του. 

Σε ότι αφορά στο θεσμό της εκκλησίας και της δικαιοσύνης, 
δύο θεσμοί εν πολλοίς ιεροί και πυλώνες του κοινωνικού και 
πολιτειακού συστήματος της πατρίδας μας, πρέπει να προ-
βληματίσει τόσο την ιεραρχία όσο και τα όργανα απονομής 
της δικαιοσύνης η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα εκπαίδευσης όλων 
των βαθμίδων αναδεικνύεται από τις συνεχείς και απανωτές 
μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβησαν όλα τα κόμματα που 
κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Μεταρρυθμίσεις όμως που καμία 
τους δεν συμπεριέλαβε διδαχή των νεοελλήνων και σε αρ-
χές ,αξίες και αρετές τόσο απαραίτητες για να πάει ένας λαός 
μπροστά.

Έτσι η χώρα σαν καράβι χωρίς μπούσουλα πορεύεται μέσα 
στο χρόνο με κυβερνήσεις που αυτοσχεδιάζουν και πολίτες 
δυσαρεστημένους από την όλη λειτουργία του κράτους. Πο-
λίτες χωρίς ρόλο και λόγο σε αποφάσεις που τον αφορούν 
άμεσα. Πολίτες που προσμένουν δομικές αλλαγές στους μη-
χανισμούς της εξουσίας τηρώντας όμως στάση παθητική, πα-
ραβλέποντας πως πάντα το καλύτερο έρχεται μέσα από την 
διεκδίκηση.

Θανάσης Μπρισίμης
Σμήναρχος ε.α

Η Μεγάλη Σαρακοστή και Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ • Αρ. Φύλλου 582
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

 Εισαγωγή
1.  Η χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια υπέστη μεγάλες ανα-

ταράξεις, οι οποίες είχαν δυσμενείς συνέπειες στην εξέλιξη 
του ΑΕΠ της (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), στην περιουσι-
ακή ιδιοκτησία και στα χρέη τόσο του Κράτους, όσο και των 
Ελλήνων Πολιτών.

2.  Σήμερα με τη βοήθεια του διαδικτύου μπορείς να βρεις 
στοιχεία άλλων  χωρών και να βγάλεις ένα συμπέρασμα 
στο εάν η χώρα μας στην 20ετία 2001 έως 2020 επορεύθη 
ικανοποιητικά ή όχι.

3.  Έτσι από τα στοιχεία της παγκοσμίου Τραπέζης κατέγραψα 
το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) ορισμένων χωρών 
για την εικοσαετία 2001 έως 2020, και από την εγκυκλο-
παίδεια του διαδικτύου τον σημερινό πληθυσμό των χω-
ρών αυτών.

4.  Για οικονομία χώρου σε αυτό το άρθρο από τις 216 χώρες 
που αναγράφονται στους πίνακες των χωρών κατά σειράν 
ΑΕΠ (List of Countries by GDP nominal) καταγράφω τις 
118 και παρουσιάζονται  στον Πίνακα (1) , στο τέλος του 
κειμένου. 

5.  Για κάθε χώρα ξεχωριστά δίνεται ο σημερινός πληθυσμός, 
το ΑΕΠ του 2001, το ΑΕΠ του 2020 και η προκύψασα αύ-
ξηση σε ποσοστό επί τοις εκατό. Να σημειωθεί ότι οι 118 
αυτές χώρες έχουν συνολικό πληθυσμό άνω των 7,5 δισε-
κατομμυρίων κατοίκων και αποτελούν το 97% περίπου του 
συνολικού πληθυσμού της γης.

6.  Οι 118 αυτές χώρες που καταγράφω ανά Ήπειρο και κατά 
σειρά πληθυσμού είναι:

  α) Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης που έχουν κοινό νόμι-
σμα το ευρώ.

  β) Οι λοιπές χώρες της Ευρώπης που έχουν πληθυσμό 
εκάστη άνω των 2 εκατομμυρίων κατοίκων και η κάθε 
μία έχει το δικό της εθνικό νόμισμα.

  γ) Οι λοιπές χώρες της γης που έχουν πληθυσμό εκάστη 
άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

  δ) Οι υπόλοιπες χώρες της γης που έχουν πληθυσμό μικρό-
τερο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων και είναι κάπως πιο 
γνωστές για τη δραστηριότητά τους και για τη σημασία τους.

 Γενικές Πληροφορίες
7. Η αύξηση του ΑΕΠ της κάθε χώρας εξαρτάται:
   α) Από τι πλουτοπαραγωγικές πηγές που διαθέτει εκάστη 

στον πρωτογενή, στον δευτερογενή και στον τριτογενή το-
μέα.

 β) Από την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει.
  γ) Από το εάν έχει ή όχι δικό της εθνικό νόμισμα, ώστε 

να μπορεί να εφαρμόζει ανεξάρτητη οικονομική πολιτική 
σύμφωνα με τα συμφέροντά της και

  δ) Από το εργατικό δυναμικό της και εάν αυτό δεν επαρ-
κεί, έχει η κάθε χώρα τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί, με 
ορισμένους όρους, εργατικό δυναμικό από άλλη χώρα 
όπως κάνει η Γερμανία και πολλές άλλες χώρες.

 Εδώ αξίζει να καταγραφεί ότι το Κατάρ διαθέτει πληθυσμό 
με υπηκοότητα του Κατάρ 313.000 (12%) κατοίκους και έχει 
άλλα 2.344.333 μετανάστες. Το ίδιο συμβαίνει και στα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) τα οποία έχουν με υπηκοότητα των 
ΗΑΕ πληθυσμό 1.856.480 (20%) και έχουν και άλλα 7.425.930 
μετανάστες. Κάτι παρόμοιο ισχύει και σε άλλες χώρες.

 Μελέτη του πίνακα (1) 
8.  Από την μελέτη των στοιχείων του Πίνακα (1) που παρα-

τίθεται -όπως προαναφέρθηκε- ως παράρτημα στο τέλος 
του παρόντος, προκύπτουν συμπεράσματα ως κατωτέρω:

  α. Οι αυξήσεις 98% για τις ΗΠΑ, 96% για τη Γερμανία , 89% 
για τη Γαλλία, 65% για το  Ηνωμένο Βασίλειο και 62% για 
την Ιταλία θα πρέπει να θεωρούνται πολύ ικανοποιητικές, 
διότι αυτές οι χώρες είναι από τις πλουσιότερες της Γης, 
επειδή εκμεταλλεύονται σχετικά επαρκώς τις πλουτοπα-
ραγωγικές τους πηγές. Όσον αφορά την Ιαπωνία με αύξη-
ση 18%  δεν μπορώ να εκφράσω προσωπική γνώμη, διότι 
αυτή η χώρα είναι η 3η πλουσιότερη χώρα  του κόσμου 
και πιθανόν να είναι στα όριά της.

  β. Οι αυξήσεις στο Ιράν 51% και στη Συρία 92% θα πρέπει 
να θεωρούνται μάλλον ικανοποιητικές, εάν ληφθεί υπό-

ψη ότι το Ιράν είναι σε διεθνή απομόνωση και η Συρία σε 
συνεχή πόλεμο.

  γ. Η αύξηση 98% για το Σουδάν, 90% για την Πορτογαλία 
και 78% για την Τυνησία πρέπει να θεωρούνται ικανοποι-
ητικές λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης στην 
οποία ευρίσκονται αυτές. 

  δ. Οι αυξήσεις 43% για την Αργεντινή και 42% για το Με-
ξικό, θεωρούνται πολύ χαμηλές, για όποιον διαβάσει στο 
διαδίκτυο ή σε γεωγραφικά βιβλία, το πόσο πλούσιες 
πλουτοπαραγωγικές πηγές διαθέτουν αυτές οι χώρες.      

  ε. Όσον αφορά την αύξηση 39% για τη χώρα μας η προ-
σωπική μου γνώμη είναι ότι η αύξηση αυτή είναι απόλυτα 
απογοητευτική για τους λόγους που γράφω στο κεφάλαιο 
«Υφιστάμενη οικονομική κατάσταση Ελλάδος».           

  στ) Εκτός από τι ως άνω 14 χώρες που είχαν διψήφιο πο-
σοστό επί τοις εκατό στην αύξηση του ΑΕΠ τους, υπάρ-
χουν στον ίδιο πίνακα 1 και άλλες 5 χώρες (Αφγανιστάν, 
Σομαλία, Ταιβάν, Βόρεια Κορέα και Νότιο Σουδάν) που 
δεν υπάρχουν στοιχεία στο διαδίκτυο του ΑΕΠ τους για 
σχόλια.

  ζ) Όλες οι υπόλοιπες 99 χώρες του πίνακα έχουν πολλα-
πλασιάσει το ΑΕΠ τους και συγκεκριμένα το έχουν

(1) Υπερδιπλασιάσει 27 χώρες: Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, 
Αυστρία, Φιλανδία, Σλοβενία, Κύπρος, Σουηδία, Ουγγαρία, 
Ελβετία, Δανία, Νορβηγία, Κροατία, Νότιος Κορέα, Υεμένη, 
Χονγκ Κονγκ, Νότιος Αφρική, Αλγερία, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, 
Γκάνα, Μαδαγασκάρη, Ζιμπάμπουε, Καναδάς, Αϊτή, Βραζιλία 
και Κολομβία. 
(2) Υπερτριπλασιάσει 26 χώρες: Ιρλανδία, Σλοβακία, Λου-
ξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Τσεχία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, 
Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική 
Αραβία, Μαλαισία, Καμπότζη, Ισραήλ, Σιγκαπούρη, Αίγυπτος, 
Καμερούν, Σενεγάλη, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Πε-
ρού, Βενεζουέλα, Χιλή, Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία.  
(3) Υπερτετραπλασιάσει 19 χώρες: Λιθουανία, Λετονία, 
Εσθονία, Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Σερβία, Βουλγαρία,  
Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Ιράκ, Ιορδανία, Η.Α Εμιράτα, Τανζανία, 
Μπενίν, Μπουρούντι, Γουατεμάλα, Ισημερινός και Βολιβία. 
(4) Υπερπενταπλασιάσει 12 χώρες: Ινδία, Ουζμπεκιστάν, Νε-
πάλ, Σρι-Λάνκα, Νιγηρία, Ακτή Ελεφαντοστού, Μπουργκίνα 
- Φάσο, Νίγηρας, Μαλί, Τσαντ, Γουινέα και Ρουάντα. 
(5) Υπερεξαπλασιάσει 6 χώρες: Ρουμανία, Ινδονησία, Μπα-
γκλαντές, Κογκό, Ουγκάντα και Αγκόλα.
(6) Υπερεπταπλασιάσει 3 χώρες: Καζακστάν, Κένυα και 
Αζερμπαϊτζάν .
(7) Υπεροκταπλασιάσει 3 χώρες: Μολδαβία, Βιετνάμ και Κατάρ.
(8) Η Κίνα το έχει δεκαπλασιάσει, η Αιθιοπία το έχει υπερδω-
δεκαπλασιάσει και η Μιανμάρ το έχει υπερδεκαεπταπλασιάσει.

  Υφισταμένη οικονομική κατάσταση Ελλάδος
9.  Πριν κρίνουμε την υφισταμένη οικονομική κατάσταση 

της χώρας μας, κρίνω σκόπιμο να δούμε μια δημοσίευ-
ση της V Graphs  (The largest economies on the planet 
– Nominal GDP – Youtube) που έγινε στο διαδίκτυο την 
5η/11/2021 και αναφέρει με στοιχεία της Παγκόσμιας 
Τράπεζας τις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου (με 
βάση το ετήσιο ΑΕΠ τους), από το έτος 1961. Στον Πίνακα 
(2)  που ακολουθεί η Ελλάδα φαίνεται να ήταν το έτος 
1971 η 23η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Η ίδια η 
παγκόσμιος Τράπεζα στο διαδίκτυο (List of countries by 
nominal  GDP) εμφανίζει την Ελλάδα το έτος 2021 στην 
53η θέση, που σημαίνει ότι στην οικονομική ανάπτυξη 
του κόσμου από το 1971 μέχρι το 2021 μας ξεπέρασαν 
30 χώρες, που το 1971 ήταν πίσω από την Ελλάδα και οι 
χώρες αυτές κατά σειράν ΑΕΠ του 2021 είναι Νότιος Κο-
ρέα, Ινδονησία, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Ελβετία, Ταϊβάν, 
Πολωνία, Νορβηγία, Ταϊλάνδη, Ισραήλ, Ιρλανδία, Νιγη-
ρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαλαισία, Βενεζουέλα, 
Αίγυπτος, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Μπαγκλα-
ντές, Χονγκ Κονγκ, Κολομβία, Πακιστάν, Χιλή, Φιλανδία, 
Τσεχία, Ρουμανία, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία και Περού.

Να σημειωθεί ότι πολλές από τις ως άνω χώρες που μας ξε-
πέρασαν έχουν πολύ λιγότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές 
από την Ελλάδα μας.

Πίνακας (2) 
«The Largest Economies on the Planet - Nominal GDP -YouTube»

Ο ανωτέρω Πίνακας (2) είναι εικόνα από Video στο διαδίκτυο, 
που περιλαμβάνει τις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου (με 
βάση το ΑΕΠ τους) από το 1961 μέχρι σήμερα και προβλέπει 
μέχρι το έτος 2030 ποιες θα είναι οι πλουσιότερες χώρες και 
με το προβλεπόμενο ΑΕΠ  εκάστης.
Στο Video αυτό η χώρα μας περιλαμβάνεται στην ομάδα των 
30 πλουσιότερων χωρών του κόσμου στα έτη 1961 έως 1980, 
1991 έως 1995 και 1999 έως 2009. Το 2009 περιλαμβάνεται η 
χώρα μας στην 29η θέση και από το 2010 αρχίζει η υποχώρη-
ση, για να φθάσει σήμερα, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, 
στην 53η θέση. 
Πέραν  όμως της ως ανωτέρω απογοητευτικής εξέλιξης του 
ΑΕΠ, η χώρα μας υπέστη συμφορές στο χρέος της, στην πε-
ριουσία της και στην αδυναμία της να ασκήσει ανεξάρτητη 
οικονομική πολιτική σύμφωνα με τα εθνικά της συμφέροντα.

10.  Η απογοητευτική ως άνω πορεία του ΑΕΠ και η υποβάθ-
μιση της Χώρας μας από την 23η θέση των πλουσιοτέρων 
χωρών του κόσμου στην 53η θέση δείχνει ότι η εφαρ-
μοζόμενη οικονομική πολιτική στην Ελλάδα δεν είναι 
σωστή, γεγονός που έχει προκαλέσει στη Χώρα μας δυ-
σμενείς επιπτώσεις ,όπως αύξηση του δημοσίου χρέους, 
αύξηση της ανεργίας και της φτωχοποίηση του Ελληνι-
κού λαού, μεταφορά της ιδιοκτησίας σε ξένους μεγάλου 
μέρους ελληνικών περιουσιακών στοιχείων ζωτικής και 
μεγάλης στρατηγικής σημασίας κ.λ.π.   Συνέχιση της ιδίας 
αυτής οικονομικής πολιτικής θα υποβαθμίζει οικονομικά 
συνεχώς τη Χώρα μας και οι ανωτέρω δυσμενείς επιπτώ-
σεις θα καθίστανται με την πάροδο του χρόνου δυσμενέ-
στερες.

11.  Χάραξη νέας οικονομικής πολιτικής που θα εξυπηρετεί 
αποκλειστικά και μόνο τα εθνικά συμφέροντα δεν είναι 
δυνατή χωρίς την έγκριση των δανειστών μας, οι οποίοι 
φυσικόν είναι να μην εγκρίνουν οικονομική πολιτική που 
δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους, όπως την υφαρπαγή 
της Ελληνικής περιουσίας, την χρήση της Χώρας μας ως 
τόπο εγκαταστάσεως δικών τους επιχειρήσεων με φθηνό 
εργατικό δυναμικό κ.λ.π.   

12.  Στην προκειμένη περίπτωση οι δανειστές μας επιβάλλουν 
τις θέσεις τους με την δυνατότητα που έχουν να μας εκ-
βιάζουν με μία έλλειψη ρευστότητας σε ευρώ, την οποία 
μπορούν να προκαλέσουν στη Χώρα μας με μία τεχνητή 
έλλειψη σε ευρώ, όπως με την εξαγωγή ευρώ μέσω πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων, τραπεζών κ.λ.π. ή με διακοπή 
δανεισμού και υποχρεωτική εξόφληση τοκοχρεολυσίων 
που λήγουν  και να βρεθεί η Χώρα μας χωρίς τα χρηματι-
κά διαθέσιμα σε αξία ευρώ που χρειάζεται για την ευχερή 
διεξαγωγή των εντός της Χώρας οικονομικών συναλλα-
γών ως επίσης και για την εισαγωγή αγαθών και υπηρε-
σιών απολύτως απαραιτήτων για την επιβίωση της Χώρας 
και του Ελληνικού πληθυσμού.  

13. Σε άλλο μου άρθρο θα αναφέρω εκτενέστερα τις δυσμε-
νείς επιπτώσεις που υφίσταται η Χώρα μας και τις εισηγήσεις 
μου για την επιστροφή της Χώρας στην ομαλότητα και την οι-
κονομική ανάπτυξη.

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2022
Μιχάλης Ανδρικόπουλος

Υπτχος (Ε) ε.α.

Εξέλιξη του ΑΕΠ της Ελλάδος 
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Χώρες
(1)

Πληθυσμός
(2)

ΑΕΠ
Σε εκατομμύρια $

Ποσοστό 
Αύξησης %

(5)2001 (3) 2020 (4)

ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
Γερμανία 83.237.124 1.944.000 3.806.000 96%

Γαλλία 65.684.000 1.376.000 2.603000 89%

Ιταλία 58.906.742 1.167.000 1.886.000 62%

Ισπανία 47.432.805 627.300 1.281.000 104%

Ολλανδία 17.696.940 431.200 912.200 112%

Βέλγιο 11.671.737 236.500 515.300 118%

ΕλλΑΣ 10.432.481 136.200 189.400 39%

Πορτογαλία 10.344.802 121.500 231.300 90%

Αυστρία 9.027.989 197.300 429.000 117%

Φινλανδία 5.550.613 129.400 271.200 110%

Ιρλανδία 5.100.200 109.200 418.600 283%

Σλοβακία 5.434.712 30,750 104.600 240%

Λιθουανία 2.890.837 12.240 55.890 357%

Σλοβενία 2.107.180 20.880 52.880 153%

Λετονία 1.886.300 8.351 33.510 301%

Εσθονία 1.331.796 6.259 31.030 396%

Κύπρος 918.100 10.400 23.800 129%

Λουξεμβούργο 645.397 21.270 73.260 244%

Μάλτα 516.100 4.088 14.650 258%

ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ρωσία 146.171.000 306.600 1.483.000 384%

Ηνωμ. Βασίλειο 67.081.234 1.639.000 2.708.000 65%

Ουκρανία 41.130.433 37.970 155.600 310%

Πολωνία 38.014.000 190.900 594.200 211%

Ρουμανία 19.186.000 40.390 248.700 516%

Τσεχία 10.574.167 67.810 243.500 259%

Σουηδία 10.487.859 242.400 537.600 122%

Ουγγαρία 9.730.772 53.750 155.000 188%

Λευκορωσία 9.255.500 12.350 60.240 388%

Ελβετία 8.753.933 287.200 748.000 160%

Σερβία 6.871.547 12.960 52.960 309%

Βουλγαρία 6.747.323 14.180 69.110 387%

Δανία 5.883.562 164.800 355.200 116%

Νορβηγία 5.435.536 174.00 362.000 108%

Κροατία 4.036.353 23.050 55.970 143%

Βοσνία Ερζεγοβίνη 3.296.911 5.749 19.798 244%

Αλβανία 2.793.592 3.922 14.800 277%

Μολδαβία 2.604.000 1.481 11.910 704%

Β. Μακεδονία 2.068.802 3.709 12.270 231%

ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ
Κίνα 1.412.600.010 1.339.000 14.720.000 999%

Ινδία 1.372.989.959 485.000 2.623.000 441%

Ινδονησία 274.859.100 160.400 1.058.000 560%

Πακιστάν 229.489.000 79.480 263.700 232%

Μπαγκλαντές 168.223.000 53.990 324.200 500%

Ιαπωνία 124.930.000 4.304.000 5.065.000 18%

Φιλιππίνες 109.991.095 78.920 361.500 358%

Βιετνάμ 98.570.000 32.690 271.200 730%

Ιράν 88.551.000 126.900 191.700 51%

Τουρκία 84.680.273 201.806 720.100 257%

Ταϊλάνδη 66.171.439 120.300 501.800 317%

Μυανμάρ 59.770.232 4.275 76.190 1682%

Νότια Κορέα 51.628.117 547.700 1.631.000 198%

Ιράκ 42.248.900 36.180 167.200 362%

Ουζμπεκιστάν 35.400.000 11.400 57.710 406%

Σαουδική Αραβία 34.110.821 184.100 700.100 280%

Αφγανιστάν 32.896.171 19.810

Μαλαισία 32.670.000 92.780 336.700 263%

Υεμένη 31.155.000 9.862 23.490 138%

Νεπάλ 30.378.055 6.007 33.660 460%

Βόρειος Κορέα 25.991.000

Ταιβάν 23.196.178 586.104

Σρι Λάνκα 22.156.000 15.750 80.710 462%

Συρία 19.365.000 21.100 40.410 92%

Καζακστάν 19.082.500 22.150 169.800 667%

Καμπότζη 15.552.211 6.860 25.290 269%

Χώρες
(1)

Πληθυσμός
(2)

ΑΕΠ
Σε εκατομμύρια $

Ποσοστό 
Αύξησης %

(5)2001 (3) 2020 (4)

Ιορδανία 11.057.000 8.976 43.700 387%

Αζερμπαϊτζάν 10.164.464 5.708 42.610 646%

Ισραήλ 9.528.800 131.100 402.000 207%

Η.Α. Εμιράτα 9.282.410 103.300 421.100 308%

Χονγκ Κονγκ 7.403.100 169.400 346.600 105%

Σιγκαπούρη 5.453.600 89.790 340.000 279%

Κατάρ 2.657.333 17.540 146.400 735%

ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Νιγηρία 216.747.000 74.030 432.300 484%

Αιθιοπία 120.813.000 8.231 107.000 1200%

Αίγυπτος 102.872.253 96.680 363.100 276%

Κογκό 95.241.000 7.438 49.780 569%

Τανζανία 61.280.743 13.580 62.410 360%

Νότια Αφρική 60.142.798 121.500 301.900 148%

Κένυα 47.564.296 12.990 98.840 661%

Σουδάν 45.992.000 13.180 26.110 98%

Αλγερία 45.400.000 54.740 145.200 165%

Ουγκάντα 44.212.800 5.841 37.370 540%

Μαρόκο 36.670.000 39.460 112.900 186%

Αγκόλα 33.086.278 8.936 62.310 597%

Μοζαμβίκη 31.616.078 5.399 14.030 160%

Γκάνα 30.832.019 5.315 72.350 126%

Μαδαγασκάρη 28.177.762 5.438 13.720 152%

Ακτή Ελεφαντοστού 26.453.542 11.200 61.350 448%

Νίγηρας 24.463.374 2.449 13.680 459%

Καμερούν 24.348.251 10.390 39.800 283%

Μπουρκίνα Φάσο 21.510.181 3.190 17.370 445%

Μάλι 21.474.000 3.468 17.390 401%

Σενεγάλη 17.738.795 6.540 24.910 281%

Τσαντ 17.414.000 1.711 10.090 490%

Σομαλία 16.842.000 4.918

Ζιμπάμπουε 15.790.716 6.777 16.770 147%

Γουινέα 13.296.638 2.829 15.680 454%

Ρουάντα 12.955.736 1.965 10.330 426%

Μπενίν 12.915.002 3.666 15.650 327%

Μπουρούντι 12.309.600 877 3.528 302%

Τυνησία 11.803.588 22.078 39.240 78%

Νότιο Σουδάν 11.619.000

ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Η.Π.Α. 331.893.745 10.580.000 20.940.000 98%

Μεξικό 126.014.024 756.700 1.076.000 42%

Καναδάς 38.654.738 739.000 1.643.000 122%

Γουατεμάλα 17.357.886 18.410 77.600 322%

Αϊτή 11.680.000 6.365 13.420 111%

Κούβα 11.181.595 31.680 103.000 225%

Δομ. Δημοκρατία 10.621.938 25.600 78.840 208%

Χώρες Νοτίου Αμερικής

Βραζιλία 213.317.639 559.400 1.445.000 158%

Κολομβία 51.049.498 98.210 271.300 176%

Αργεντινή 46.234.830 268.700 383.100 43%

Περού 33.396.692 52.030 202.000 288%

Βενεζουέλα 29.267.000 122.900 482.400 293%

Χιλή 19.828.563 70.980 252.900 256%

Ισημερινός 17.989.912 24.470 98.810 304%

Βολιβία 12.006.031 8.142 36.690 351%

Χώρες Ωκεανίας

Αυστραλία 25.766.605 378.400 1.331.000 252%

Νέα Ζηλανδία 5.127.100 53.870 212.500 294%

Σημείωση:
• Τα στοιχεία της στήλης (4) του Πίνακα είναι για τις χώρες:
• α. Ιαπωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κούβα, για το έτος 2019 και 
• β. Βενεζουέλα για το έτος 2014 επειδή από τότε υπάρχει διεθνής απομόνωση της χώρας.
•  Για το Αφγανιστάν, τη Σομαλία και την Ταϊβάν δεν βρέθηκαν στοιχεία για τη στήλη (3) του πίνακα και για τη Βόρεια 

Κορέα και το Νότιο Σουδάν δεν βρέθηκαν στοιχεία για τις στήλες (3) και (4).

Πίνακας (1) Παράρτημα του άρθρου:  «Εξέλιξη του ΑΕΠ της Ελλάδος»
Κατωτέρω καταγράφονται οι 119 χώρες:
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Και όμως, μια νύχτα ξαφνικά, η παραπάνω απειλητική επω-
δός αντικαταστάθηκε από φωνές απογνώσεως, “ο θεός είναι 
μεγάλος”. Και Ταγίπ να αναπέμπει ικεσίες για εξωτερική βοή-
θεια. Πόσο θα αλλάξουν την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής 
της Τουρκίας τα πρόσφατα ταρακουνήματα του Εγκέλαδου; 
Ναι, πολλά τα θύματα, πολλά τα ερείπια, πολύς μυκηθμός 
και περισσότερη βουή. Είναι όμως αυτά αρκετά για να εισα-
κουστούν από την τουρκική ελίτ οι λόγοι του Ισοκράτους, που 
προτρέπει τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν την επεκτατική 
πολιτική (Ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα) και να περιορι-
στούν στα όρια του δικού τους κράτους, (οἵους αἱ κοιναὶ συν-
θῆκαι προστάττουσιν) για την προαγωγή της ευημερίας των 
πολιτών χωρίς φόβο (πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν αδεώς); 
Οψόμεθα! θα αναφωνήσει ο ρήτορας του 4ο υ π.Χ. αιώνα.

Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 
κγ’ διαβάζομε, “Και απέθανεν η Σάρα εν γη Χαναάν. Και ήλθεν 
ο Αβραάμ διά να κλαύσει και πενθήσει αυτήν και ελάλησε . 
. . ξένος και πάροικος είμαι εγώ μεταξύ σας, δότε μοι κτήμα 
τάφου δια να θάψω τον νεκρόν μου . . . Απεκρίθη ο Χετταίος, 
σοι δίδω τον αγρόν και το σπήλαιον και τα δένδρα τα εν αυτώ, 
γη τετρακοσίων σίκλων αργυρίου . . . και εζύγισεν ο Αβραάμ 
το αργύριο, και ο αγρός και πάντα εν αυτώ εν πάσι τοις ορίοις 
ησφαλίσθησαν εις τον Αβραάμ.”

Λοιπόν, όταν οι Εβραίοι κατέλαβαν τη Δυτική Όχθη, πριν 
κάποιες δεκαετίες, εποίκησαν την περιοχή ισχυριζόμενοι ότι 
το κτήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ είχε κληρονομηθεί 
από τους απογόνους του, τους Εβραίους, παρ’ ότι είχαν περά-
σει τρεις χιλιάδες χρόνια. Αρνούνται δε να εκκενώσουν τα εν 
λόγω εδάφη ισχυριζόμενοι ότι προασπίζονται τόσο την ιστο-
ρική αποστολή όσο και την κληρονομιά των προγόνων τους. 
Ναι, κατάκτηση – διεκδίκηση κατακτημένων, μοιάζει να είναι 
ο πυρήνας σε όλα τα γεωπολιτικά δρώμενα. Ένας δυισμός που 
έρχεται από τα βάθη της ιστορίας. Θάλλει, αλλοίμονο, στις πα-
ρυφές του ανθρώπινου παραλογισμού, συχνά πυκνά.

Ο Ελληνισμός κέρδισε και έχασε εδάφη και πατρογονικές 
εστίες που ήταν “ησφαλισμένες”, ποιος ξέρει, ίσως και για 
τρεις χιλιετίες. Όμως, κληρονομικά δικαιώματα δεν αναγνωρί-
ζονται, πλέον. Αντικαταστάθηκαν από Συνθήκες Ειρήνης που 
διαδέχθηκαν την κλαγγή των όπλων και πολλές αιματοχυσί-
ες.   Με την Ελληνική πολιτεία να δηλώνει εθνικό-δογματικά, 
“Δεν διεκδικούμε τίποτα αλλά και δεν παραχωρούμε τίποτα”, 
και οι νοσταλγίες των Ελλήνων να εκφράζονται με ποιητικές 
αποστροφές,

Σμύρνη, πατρίδα μου γλυκιά, // Σε νοιώθω τόσο μακριά. 
Μα είσαι τόσο δα κοντά. // Δυο κύματα απ’ το Σούνιο. 

Δυο βήματα απ’ το νου. // Κανένα απ’ την καρδιά.
Ηλίας Γ. Σβάρνας (με την άδειά του).

“Κάθε  κοινωνία  που έχει ιδανικά  και  φιλοδοξίες  να  πε-
ράσει στην ιστορία όχι παθητικά αλλά ως ασκούσα επιρροή 
στο ιστορικό γίγνεσθαι, και να γράφει την ιστορία αντί να την 
διαβάζει, είναι υποχρεωμένη να ερμηνεύει τον χώρο-χρόνο 
όπου διαβιεί επικυροποιημένα”. Η παραδοχή αυτή, όπως έχει 
διατυπωθεί από θεωρητικούς περί τα γεωπολιτικά, μοιάζει να 
βρίσκει απόλυτο αντίκρισμα στη συμπεριφορά του βαθέως 
κράτους της Τουρκίας. Ναι, δεν είναι ο Ερντογάν, ο Τσαβού-
σογλου και ο Ακάρ, που βγάζουν ίδιες συντονισμένες νότες 
αναθεωρητισμού. Η παρτιτούρα  έχει μακρά χρονολόγηση.

Σύγχρονος Τούρκος πολιτικός, σκιαγραφεί τις παραμέτρους 
του σύγχρονου χώρο-χρόνου της γείτονος και συμμάχου χώ-
ρας, οι οποίες εν πολλοίς παραπέμπουν σε παράλογες για την 
εποχή μας διεκδικήσεις, με πρόταγμα το “εθνικό συμφέρον” 
ως το υπέρτατο και έσχατο κριτήριο των διεθνών συναλλαγών 
και διαπραγματεύσεων. Και πάντοτε με τη σκέψη, ότι η Τουρ-
κία έχει υποστεί τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό της ιστορίας 
της ως κληρονόμος του Οθωμανικού κράτους. Και διατείνεται, 
ο αναλυτής, ότι το τρίπτυχο της επιτυχίας συνιστούν: η στρα-

τηγική νοοτροπία, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η πολιτική 
βούληση.

Μία χώρα, όπως η Τουρκία, με υψηλή πληθυσμιακή δυ-
ναμική, ευρισκόμενη στο γεωπολιτικό σταυροδρόμι της πιο 
ανασφαλούς περιοχής του κόσμου, δεν είναι δυνατόν να εξα-
σφαλίσει την ύπαρξή της με συγκυριακές προφυλάξεις. Η 
Τουρκία είναι μέρος του Μεσανατολικού ζητήματος, το οποίο 
προβάλλει ως παγόβουνο και πρέπει να υπολογιστεί ο συνο-
λικός του όγκος, αλλά όχι με βάση τα ορατά του μέρη. Πρέπει 
η στρατηγική ανάλυση να λαμβάνει  υπόψη την πετρελαιοκε-
ντρική οικονομική πολιτική, τη γεωπολιτική διάρθρωση, και τα 
πολιτισμικά στοιχεία.

Το Οθωμανικό κράτος ξεκίνησε από ένα μικρό εμιράτο κο-
ντά στο βυζαντινό Θηβάσιον της Βιθυνίας, από νομάδες Τουρ-
κομάνους, όπου ο Σελτζούκος Ερτουγρούλ, ο πρόγονος των 
Οθωμανών, εγκαθίδρυσε την έδρα του το 1231. Και επεκτά-
θηκε σε όλες τις τότε πολιτισμικές περιοχές με μια στρατηγική 
νοοτροπία που του εξασφάλιζε τη δυνατότητα συνεχών κατα-
κτητικών εξορμήσεων. Η επανασύσταση της ταυτότητας του 
χώρου και του χρόνου είναι ο αδιαπραγμάτευτος όρος για την 
ύπαρξή μας και τη συμβολή μας στην ιστορία της ανθρωπό-
τητας.

Το σημείο καμπής της κατάρρευσης του Οθωμανικού 
κράτους, χρονικά ορίζεται από τη στιγμή της συντριβής του 
οθωμανικού στόλου στο Ναβαρίνο, το 1827. Η διάλυσή του, 
γενικώς, στα Βαλκάνια, ξεκινά με την εξέγερση της Ελλάδος 
και βρίσκεται σε άμεση σχέση με την εξάλειψη της θαλάσσιας 
ισχύος του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το σύνθημα, “ο Τουρκικός κόσμος εκτείνεται από την Αδρι-
ατική μέχρι το Σινικό Τείχος”, που εξέφραζε μια ρητορική γε-
μάτη νοσταλγία και φιλοδοξία, προκάλεσε γεωστρατηγικό θό-
ρυβο και κατέληξε στην από μέρους μας υποβολή αιτήματος 
συγγνώμης. Η ρητορική της εξωτερικής πολιτικής, η οποία 
πολλές φορές βρίσκεται στρυμωγμένη ανάμεσα στον συνθη-
ματικό εκδυτικισμό και στον συναισθηματικό τριτοκοσμισμό, 
ακολουθεί μια εναλλασσόμενη πορεία, ανάλογα με την προ-
σωπικότητα του υπουργού Εξωτερικών. Οι ιστορικές και πο-
λιτισμικές παράμετροι εκλαμβάνονται άλλοτε ως σημαντικά 
στοιχεία της εξωτερικής μας πολιτικής, και άλλοτε ως βαρύ-
τατα δεσμά.

Μετά την εγκατάλειψη των Βαλκανίων το 1913, δεν καταβλή-
θηκε επαρκής προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτισμικής 
και πολιτικής ύπαρξης του εναπομείναντος εκεί οθωμανικού 
στοιχείου. Τηρήθηκε μια απαθής στάση απέναντι στην κατα-
στροφή της οθωμανικής κληρονομιάς, κυρίως στην Ελλάδα. 
Η Τουρκία οφείλει πλέον να επανεκτιμήσει τη Βαλκανική της 
πολιτική αποτινάζοντας την ψυχολογία, η οποία είχε καλλιερ-
γηθεί από τις οδυνηρές αναμνήσεις των καταστροφών κατά 
τους Βαλκανικούς πολέμους.

Η Τουρκία δεν διανοήθηκε να ενδυναμώσει τους φυσικούς 
συμμάχους της στην ενδοχώρα του Καυκάσου και να εκμε-
ταλλευτεί τις αντιφάσεις της Ρωσίας. Αυτό οφείλεται στην ψυ-
χολογική μας ανεπάρκεια. Οι πολιτικοί είναι αναγκασμένοι, 
ξεπερνώντας πρωτίστως αυτή την ψυχολογική ηττοπάθεια, να 
ακολουθήσουν και στον Καύκασο μια επιθετική πολιτική που 
θα βασίζεται σε δυναμικά ενδιάμεσα σχέδια.

Η Μεσανατολική πολιτική της Τουρκίας φέρει τα σημάδια 
του αδιεξόδου της απόλυτης κυριαρχίας, της απόλυτης εγκα-
τάλειψης και της αδυναμίας στρατηγικού σχεδιασμού. Οι απώ-
λειές της, εξ αιτίας τής πολιτικής τής απαξίωσης που εφαρμο-
ζόταν στη Μέση Ανατολή, την απέκλεισαν από τον επιμερισμό 
του φυσικού πλούτου και της ισχύος αυτής της περιοχής.

Οι σχέσεις συμμαχίας που ανέπτυξε η Τουρκία με τη Βοσνία 
και την Αλβανία μπορεί να εξελιχθούν ώστε να καταστεί εφικτή 
η παρεμπόδιση ενός αντίθετου συνασπισμού από τη Βουλγα-
ρία και την Ελλάδα. Οι δύο ενδημικές φυλές, Βόσνιοι και Αλ-
βανοί, επιλέγοντας την ισλαμική θρησκεία στήριξαν αμέριστα 
το Οθωμανικό κράτος. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να 

κατέχει τη θέση ενός πολιτικού, οικονομικού και πολιτισμικού 
προκεχωρημένου φυλακίου μας στα ενδότερα της Κεντρικής 
Ευρώπης. Και η Αλβανία συνιστά το βαρόμετρο για τη Βαλκα-
νική πολιτική της Τουρκίας.

Κατά τον ίδιο τρόπο, θα έχει αξία η σύναψη σχέσεων συμ-
μαχίας με το Αζερμπαϊτζάν, εφ’ όσον θα μπορέσουν να ενερ-
γοποιηθούν οι εναλλακτικές επιλογές εξωτερικής πολιτικής, 
οι οποίες θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στη δημιουργία ενός 
ανταγωνιστικού συνασπισμού μεταξύ Ρωσίας, Αρμενίας και 
Ιράν, για να αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης μιας πετρελαϊκής 
πολιτικής.

Καταβάλλονται προσπάθειες, προκειμένου η Τουρκία να 
συνηθίσει να ζει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, εντάσεις 
με την Ελλάδα και τη Συρία, κάτι που μοιάζει με τον παλαιστή 
βαρέων βαρών που προπονείται να αντιμετωπίσει κατηγορίες 
μεσαίων βαρών. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να αναβαθμι-
στεί, ώστε, ανερχόμενη σε υψηλότερη κλίμακα, να θεωρήσει 
τις σχέσεις της με αυτές τις χώρες ως υποδεέστερα στοιχεία, 
με την άσκηση έναντι αυτών πολιτικών αφ’ υψηλού. Από τον 
πόλεμο της Ανεξαρτησίας έως σήμερα, η τουρκική πολιτική 
ερμηνεύτηκε ως εξαρτημένη από τον Ελληνικό παράγοντα.

 Όταν το πρωί της 15ης Ιουλίου 1959, έγινε γνωστή η υποβο-
λή αίτησης για σύνδεση της Ελλάδος με την τότε ΕΟΚ, ο τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών, Ζορλού, κάλεσε τους διευθυντές 
και τους έδωσε εντολή να συντάξουν παρόμοια αίτηση, τονίζο-
ντάς τους, ότι “η Ελλάδα είναι μία χώρα, την οποία η Τουρκία 
οφείλει να ακολουθεί κατά πόδας”.

Όταν το 1944 οι Γερμανοί αναγκάσθηκαν να αποχωρήσουν 
από τα Δωδεκάνησα, πρότειναν στην Τουρκική κυβέρνηση την 
κατάληψή τους. Η Τουρκία τότε, εξ αιτίας της Αγγλικής άρνη-
σης, τήρησε μία αδιάφορη στάση που συνιστά τον σημαντικό-
τερο κρίκο στην αλυσίδα των παραλείψεων που στέρησαν από 
την Τουρκία την έξοδό της στο Αιγαίο. Στις συνομιλίες μεταξύ 
Ιταλίας και Συμμάχων, το 1946 στο Παρίσι, η Τουρκική κυβέρ-
νηση αποδέχτηκε ότι δεν είχε δικαίωμα να λάβει μερίδιο από 
τη λεία του πολέμου, λόγω μη συμμετοχής της στον Β’ΠΠ, και 
συνέδραμε ολοφάνερα στην παράδοση των νησιών αυτών 
στην Ελλάδα, με τον όρο της αποστρατικοποίησης.

Το σημείο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες εμπλοκής της 
Τουρκίας είναι τα Νησιά του Αιγαίου, που στενεύουν απα-
ράδεκτα τον ζωτικό της χώρο. Έγιναν ασυγχώρητα λάθη ως 
συνέπεια της ανυπαρξίας θαλάσσιας στρατηγικής. Η κρίση του 
Καρντάκ (Ίμια) έφερε στην επιφάνεια το θέμα της Ελληνικής 
κυριαρχίας ακόμη και επί των βραχονησίδων που βρίσκο-
νται μπροστά στα παράλιά μας. Είναι το πικρό τιμολόγιο των 
σωρευμένων σφαλμάτων που έχουν διαπραχθεί. Είναι η αγε-
φύρωτη αντίφαση μεταξύ της γεωλογικής και γεωπολιτικής 
πραγματικότητας, η αφετηρία ζητημάτων υφαλοκρηπίδας, χω-
ρικών υδάτων, εναέριου χώρου, FIR, Διοίκησης και Ελέγχου 
και εξοπλισμού των Νησιών.

Τα Στενά, Δαρδανέλια-Βόσπορος, αποτελούν τη σημαντικό-
τερη πηγή στρατηγικού πλεονεκτήματος της Τουρκίας, που, με 
βάση μια ορθολογική διπλωματία, αυτό προσδιορίζει το μα-
κροπρόθεσμο στρατηγικό της πεπρωμένο.

Οι σχέσεις με την Ελλάδα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου 
στο πλαίσιο μίας γενικής θαλάσσιας στρατηγικής στο Αιγαίο. Η 
Ελλάδα, θεωρώντας ως μη ικανοποιητικό το ισχύον καθεστώς, 
που περιορίζει τον ζωτικό χώρο της Τουρκίας, ακολουθεί επε-
κτατική πολιτική. Η καθυστερημένη επέμβαση της Τουρκίας 
στο επεισόδιο του Καρντάκ, έστειλε το μήνυμα, ότι η ίδια δεν 
είχε μία ξεκάθαρη θέση επί του θέματος της κυριαρχίας των 
βραχονησίδων. Η Ελληνική πλευρά, εκμεταλλευόμενη και την 
πολιτική αβεβαιότητα που κυριαρχούσε στην Τουρκία, κινή-
θηκε προκειμένου να δημιουργήσει τετελεσμένα, δεδομένου 
ότι το καθεστώς των βραχονησίδων παραμένει ακαθόριστο 
από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου.

Δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει τη στρατηγική θέση της 
Κύπρου, λόγω της οποίας οι Άγγλοι, παρ’ ότι η μεγαλοπρεπής 

  Στον απόηχο των σεισμών . . . 

“ Θα έρθουμε μια νύχτα 
 . . .   ξαφνικά”!
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AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΩΝ

Έντονο και ανεξίτηλο παραμένει στη μνήμη μου εκείνο 
το πρωινό του Σωτήριου έτους 1965 στην Ορεστιάδα του 
Έβρου, καίτοι, έκτοτε έχουν περάσει τόσα χρόνια, πάνω 
από μισόν αιώνα.

Γενάρης, ήταν και η ημέρα ηλιόλουστη, μία από τις λεγό-
μενες αλκυονίδες ημέρες. Από εξαμήνου υπηρετούσα στο 
εκεί Σύνταγμα Πεζικού και το πρωινό εκείνο με εκάλεσε 
στο Γραφείο Του ο Διοικητής. Εισερχόμενος, αντίκρισα 
πλέον του Διοικητού και έναν κληρικό καθήμενον έναντι 
του και συνομιλούντα με τον Διοικητή, ο οποίος αποτεινό-
μενος προς εμέ, μου συνέστησε τον Αρχιμανδρίτη πατ. Σω-
τήριο, ο οποίος απεσπάτο από την προϊσταμένην 99 Στρατ. 
Διοίκηση στο Σύνταγμα μας, ως Στρατιωτικός Ιερέας. Και 
η επακολουθήσασα εντολή του Διοικητού: «Κύριε Λοχαγέ, 
εντέλλομαι όπως, παρασχεθή εκ μέρους του Συντάγματος 
προς τον πατέρα Σωτήριον, πάσα δυνατή βοήθεια και συν-
δρομή για την απρόσκοπτον εκτέλεσιν της υψηλής αποστο-
λής του.»

Έτσι, λοιπόν, ο πατήρ Σωτήριος αυθημερόν εγκαταστά-
θη στο Γραφείο μου, ελλείψει ετέρου καταλλήλου χώρου 
και επιπλέον του διετέθη ένα όχημα τζιπ, για τις περιοδείες 
του στις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής μας. Και αυτές 
δεν ήσαν λίγες, εξαιτίας της από Ανατολών εξυφαινομένης 
κατά της χώρας μας, εχθρικής απειλής.

Στο Σύνταγμα, ο πατήρ Σωτήριος παρέμεινε περίπου ένα 
έτος. Κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα, πολλαπλώς είχα την 
ευκαιρία να διαπιστώσω το έργο αυτού του ακαταπόνητου 
κληρικού, ο οποίος δεν ηρκείτο στις επισκέψεις στρατιωτι-
κών μονάδων και φυλακίων ακόμη, αλλά κατόπιν άδειας 
του επιχωρίου επισκόπου, επεσκέπτετο και απομακρυσμέ-
να χωριά, όπου και εκεί ετέλει τις κατά περίπτωσιν Ιερές 
ακολουθίες και εκήρυττε τον Θείον Λόγον.

Το πρόγραμμά του, το οποίον κατά μήνα συνέτασσε ο 
ίδιος, ήτο αφορήτως βεβαρημένον και όταν τον ρώτησα 
«πώς θα τα βγάλει πέρα με αυτό το φορτίο των επισκέψε-
ων», η απάντησις του ήτο: «Με την βοήθεια Του Κυρίου, θα 
τα καταφέρουμε.»

Όμως, ο πατήρ Σωτήριος, δεν ηρκέσθη στις ως άνω επι-
σκέψεις και περιοδείες του. Έδιδεν ακόμη και διαλέξεις 
εθνικού κα θρησκευτικού περιεχομένου στις μεγαλύτερες 
πόλεις της περιοχής μας. Θυμάμαι ότι σε μια ομιλία του 
στην Ορεστιάδα με θέμα: «Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του Ελληνικού Έθνους», η αίθουσα ήτο υπερπλήρης, η δε 
ομιλία συναρπαστική.

Αυτός, ο λιπόσαρκος και μικρός το δέμας κληρικός, με 
το γλυκό του χαμόγελο, την πραότητα του λύγου του και το 
σπινθηροβόλο πνεύμα του, όντως καταγοήτευσε τους πά-
ντες εκεί. Και στο ακροατήριο συγκαταλέγετο και η πνευ-
ματική ελίτ της πόλεως.

Στον χρόνο επάνω, οι δρόμοι μας εχώρησαν. Εγώ μετε-
τέθην σε μονάδα της Θεσσαλονίκης, και ο πατήρ Σωτήριος 
επανέκαμψε στην 99 ΣΔΙ (Διδυμότειχο) και μετ’ ού πολύ, 
στην εν Αθήναις Ιερά Αρχιεπισκοπή, ως πρωτοσύγκελος 
αυτής.

Τα χρόνια επέρασαν, όπως συμβαίνει κατά ιστορικήν νο-
μοτέλεια. Η φιλία μας, όμως, παρέμεινεν ισχυρή και αναλ-
λοίωτη. Δεν ξεχνώ, και πάντα διαφυλάσσω στη μνήμη μου 
κάποια πολύ δύσκολη και επώδυνη περίοδο της ζωής μου, 
που στάθηκε δίπλα μου για να με στηρίξει, καλύτερα από 
αδερφός μου. Αυτήν την ανάμνηση την κρατώ αποκλειστι-
κά για τον εαυτό μου, σε στιγμές νοσταλγικής αναδρομής 
κατά το διανυόμενου και ανοικτίρμου γήρας μου.

Τον Οκτώβριο του 1985, απόστρατος πλέον, επισκέφθην 
την Κορέα μετά από πρόσκληση του πατρός Σωτηρίου, ο 
οποίος από δεκαετίας ηργάλετο εκεί ως Ιεραπόστολος, 
στον αμπελώνα του Κυρίου.

Κατά την εκεί ολιγοήμερον παραμονή μου, πολλαπλώς 
και πάλιν, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω το σπουδαίο 
και καρποφόρο ιεραποστολικό του έργο, το βοηθεία Κυρί-
ου συντελούμενο στην χώρα της εωθινής γαλήνης,

όπως ελέγετο η Κορέα.
Είχα μείνει έκθαμβος και ενθουσιασμένος. Και τούτο 

επετείνετο, λόγω των ακαταλύτων δεσμών, που συνδέουν 
εμάς τους βετεράνους του Κορεατικού πολέμου, με αυτήν 
την μαρτυρική ηρωική χώρα.

Έκτοτε, είχα την ευκαιρία συχνών επισκέψεων στην 
Κορέα, λόγω συμμετοχής μου στο Διοικ. Συμβούλιο του 
Συνδέσμου ημών των Βετεράνων και δεν παρέλειπα να 
επισκέπτομαι και την εκεί Ιεραποστολή μας, δι’ ευνόητους 
λόγους. Θυμάμαι, πως σε μια επίσκεψη μου και ενώ καθό-

μαστε με τον πατέρα Σωτήριο σε ένα παγκάκι του αύλειου 
χώρου του Ιερού Ναού του Αγ. Νικολάου, σε κάποια στιγ-
μή αυτός παρέμεινε σιωπηλός και απόμακρος. Τον ρώτησα 
τί τον απασχολεί και μου απήντησε: « Ναι αδελφέ μου, η 
αίσθηση της εντόνου παρουσίας Του Κυρίου». Και κατα-
φανώς συγκινημένος συνέχισε: «Θα σου αποκαλύψω δύο 
περιστατικά δηλωτικά της παρουσίας Του.

Το πρώτο έλαβε χώραν πριν μερικά χρόνια, τότε που η 
Κορέα είχε περιπέσει σε δεινή οικονομική ύφεση. Ανεργία, 
φτώχεια, δυστυχία και πείνα ακόμη, εμάστιζαν αυτόν τον 
λαό. Οι Κορεάτες, όπως κι εσύ γνωρίζεις, είναι άνθρωποι 
εσωσρεφείς. Μερικοί εξ’ αυτών, στη μεγάλη απελπισία 
που είχαν περιέλθει, έθεταν τέρμα στη ζωή τους. Αυτό είχε 
αποφασίσει και μία πενταμελής οικογένεια, ορθόδοξων 
μάλιστα, η οποία εστερείτο και αυτόν τον επιούσιον. Μό-
λις το επληροφορήθηκα, έσπευσα πάραυτα στο σπίτι τους, 
για παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, προς αποφυγήν του 
σκοπουμένου τραγικού διαβήματος. Κατά άτυχη σύμπτω-
ση, οι οικονομικοί πόροι της ιεραποστολής ήταν ανεπαρ-
κείς. Με αυτά τα λίγα που διέθεταν και κυρίως την εξ’ ου-
ρανού επίκληση του Κυρίου, το επικείμενο κακό ανεστάλη.

Το απόγευμα της επομένης, ένας άγνωστος εισήλθε στον 
Ιερό Ναό, προφανώς για να προσευχηθεί. Με την παρέλευ-
ση αρκετού χρόνου εξήλθε και με επλησίασε. Ήταν Έλληνας 
εμποροπλοίαρχος και με παρακάλεσε να δεχθώ μία μικρή 
βοήθεια και να την διευθύνω σε δυστυχούσα και χειμαζο-
μένη οικογένεια, ως μνημόσυνο των ψυχών των γονέων 
του. Η μικρή αυτή βοήθεια ήταν 2000 δολάρια. Παρέλαβα 
τα χρήματα και αφού τον ευχαρίστησα του είπα: «Ο Θεός 
σε έστειλε για να σωθεί μία οικογένεια και πράγματι αυτή 
εσώθη». Όταν του εζήτησα τα ονόματα των γονέων του για 
να τα μνημονεύσει, απέφυγε να μου τα ανακοινώσει. Αντε-
λήφθην ότι επιθυμούσε, όπως η ευεργεσία του παραμένει 
αφανής και τότε του είπα «Δεν πειράζει. Ο Παντογνώστης 
και Πανάγαθος Θεός γνωρίζει ήδη την προσφορά σου. Ας 
είναι αιώνια η μνήμη των γονένων σου και ο Πανοικτίρμων 
Κύριος θα αναπαύσει τις ψυχές των εις χώραν δικαίων».

Επακολούθησε σιωπή. Καθένας εξ’ ημών διελογίζε-
το κατά την δύναμην της πίστεώς του. Με την παρέλευση 
κάποιου χρόνου σιωπής, ο πατήρ Σωτήριος συνέχισεν εν 
συγκινήσει: «Το δεύτερο περιστατικό συνέβη όταν μία ενο-
ρίτισσα με παρεκάλεσε να επισκεφθώ μία γειτόνισσά της, 
βουδίστρια η τελευταία, η οποία επι τετραετίαν παρέμενεν 
συνεχώς άγρυπνη. Οι γιατροί, ακόμη και ο Βουδιστής ιε-
ρέας στον οποίον είχε προσφύγει, ουδέν επέτυχαν προς 
θεραπείαν της και εξ’ αυτού η Ορθόδοξη ενορίτισσα, με 
παρεκαλεί να επισκεφθώ την ασθενή φίλη της και προσευ-
χόμενος στον Θεό, να ζητήσω την θεραπεία της». Αντιλαμ-
βάνεσαι αδελφέ μου ότι δεν ήξερα τι να της απαντήσω και 
ήμουν αποφασισμένος να αρνηθώ. Όμως μία φωνή μέσα 
μου με προέτρεπε να πάω. Κατά την εσπέρα της ιδίας ημέ-
ρας, αφού προσευχήθηκα στον Ιερό Ναό, έλαβα το πετρα-
χήλι μου και το ευχολόγιο και επήγαμε στο σπίτι της ασθε-
νούς. Πριν προβώ εις οποιαδήποτε ενέργεια την ερώτησα 
«Πιστεύεις ότι ο Θεός των οποίον εγώ λατρεύω, ο Πατήρ, ο 
Υιός και το Άγιον Πνεύμα, μπορεί να σε θεραπεύσει;». Και 
αυτή, είς βάθους καρδίας μου απήντησε «Ναι, το πιστεύω». 
Ευθύς μετά άρχισα να διαβάζω σχετικές ευχές και με την 
παρέλευση ολίγου χρόνου η ασθενής γυναίκα απεκοιμήθη. 
Ο ύπνος της εκράτησε τρία ημερονύκτια και όταν εξύπνη-
σε, είχεν επανέλθει στη φυσιολογική της κατάσταση.

Αφού είχεν ήδη αποκοιμηθεί, επέστρεψα έντρομος στην 
Εκκλησίας, όπου παρέμεινα εν αγρυπνία προσευχόμενος 
και δοξολογών τον Κύριον για το Μέγα Αυτού έλεος και την 
παρουσίαν Του στην αναξιότητά μου. Και επιπλέον μου εί-
πεν: «Πόσο ζωντανή είναι η θρησκεία μας αδελφέ! Αρκεί 
να έχουμε πίστη».

Ήδη ο Μακαριστός Πατήρ Σωτήριος συλλειτουργεί μετά 
αγγέλων στην Επουράνιον Εκκλησίας του Κυρίου και προ-
σεύχεται υπέρ της επί γης ποιμνίου του και όλων ημών των 
αδελφών και συνοδοιπόρων αυτού.

Θα μπορούσα να γράψω πολλά περισσότερα για τον βίο 
αυτού του Αγίου ανθρώπου, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή 
του στην Εκκλησία. Όμως θα αρκεστώ σε αυτές τις λιτές 
γραμμές και αντί μνημόσυνου θα συμπροσευχηθώ με τους 
εν Κυρίω αδελφούς και φίλους αυτού, συμψάλλων κι εγώ: 
«Σωτηρίου του Σεβασμιότατου και Θεοπροβλήτου Μητρο-
πολίτου Κορέας, αιωνία η μνήμη».

Στυλιανός Ι. Δράκος
Υποστράτηγος ε.α.
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Αντί Μνημοσύνου
Διά τον Μακαριστόν Μητροπολίτην Κορέας π. Σωτήριον 
(20 Απριλίου 2004 - 27 Μαίου 2008)

αποικιακή τους περίοδος έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, διατηρούν 
σ’ αυτήν ακόμη και σήμερα στρατιωτική βάση. Μια χώρα που 
παραμελεί την Κύπρο, δεν είναι δυνατόν να έχει αποφασιστικό 
λόγο στις παγκόσμιες και περιφερειακές πολιτικές. Αυτό το μι-
κρό νησί κατέχει μία θέση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους 
στρατηγικούς συνδέσμους μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Ακόμη και αν δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος 
εκεί, η Τουρκία όφειλε να δημιουργήσει το Κυπριακό ζήτημα. 
Καμία χώρα δεν μπορεί να μένει αδιάφορη σε ένα τέτοιο Νησί, 
στην καρδιά τού ζωτικού της χώρου. Καμία παγκόσμια και πε-
ριφερειακή δύναμη που κάνει στρατηγικούς υπολογισμούς στη 
Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Διώ-
ρυγα του Σουέζ, στην Ερυθρά θάλασσα και στο Περσικό Κόλπο, 
δεν μπορεί να παραμελήσει την Κύπρο. Η Τουρκία δεν πρέπει να 
μείνει σε μία αμυντική Κυπριακή πολιτική της διαφύλαξης του 
ισχύοντος καθεστώτος. Το στρατηγικό πλεονέκτημα που απέκτη-
σε τη δεκαετία του ‘70 πρέπει να το βλέπει ως ένα διπλωματικού 
χαρακτήρα στήριγμα μίας θαλάσσιας επιθετικής στρατηγικής.

Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να αναπτύξει μία στρατηγική 
που θα παρεμποδίσει έναν νέο γεω-οικονομικό, γεω-πολιτικό 
και γεω-πολιτισμικό κατακερματισμό. Το πρωταρχικό ζήτημα 
είναι να προσδιοριστούν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, 
ο κατάλληλος χρόνος, η στρατηγική ταυτότητα και νοοτροπία που 
θα ενεργοποιηθούν προς επίτευξη προεπιλεγμένων στόχων.

Τα ανωτέρω, που αντλήθηκαν από “Το Στρατηγικό Βάθος” του 
Τούρκου πολιτικού και τα παρουσιάζομε διασκευασμένα, πιστο-
ποιούν, ότι οι διεκδικήσεις και οι αναθεωρητισμοί της σημερινής 
Τουρκίας δεν είναι άστοχοι βερμπαλισμοί της Τουρκικής συγκυ-
ριακής ηγεσίας. Πηγάζουν από τη σταθερή πολιτική του “βαθέως 
κράτους”, η οποία έχει πάρει τη μορφή “στρατηγικής νοοτροπίας” 
στη συνείδηση των εκάστοτε ιθυνόντων της “φίλης και συμμάχου 
Τουρκίας”, με όραμα την “Γαλάζια Πατρίδα”, τον νέο-Οθωμανικό 
αναθεωρητικό παραλογισμό.

Έναντι αυτών, εμείς, οι Έλληνες, έχομε μία μόνον επιλογή. 
Την διεκδίκηση της “Ελλάδος των δύο Ηπείρων και των πέντε 
Θαλασσών”, που μας έδινε η Συνθήκη των Σεβρών, 10 Αυγού-
στου 1920. Ας γίνει η επιλογή αυτή “στρατηγική νοοτροπία” στη 
συνείδηση όλων μας. Αλλά, επειδή αυτό θεωρείται γεω-στρα-
τηγικός παραλογισμός από πλευράς μας, και επειδή ο Ταγίπ το 
είχε παραξηλώσει, του μηνύσαμε, απλώς, “Νταηλίκια yok με τη 
σημερινή Ελλάδα”!

Ναι, έναντι των ξένων επίβουλων, υψώνομε, όπως οφείλομε, 
ηθικό ανάστημα, με πατριωτική αυτοπεποίθηση, που εδράζεται 
στην κοινωνική συνοχή, στην στοχευμένη, πλουραλιστική και τε-
λεσφόρα Εξωτερική πολιτική, και στην αναβαθμισμένη αποτρε-
πτική ισχύ. Επιτεύγματα θυσιών του Ελληνικού λαού και ισχυρής 
πολιτικής βούλησης τα τελευταία λίγα χρόνια.

Συλλυπούμεθα τον Τουρκικό λαό
7 Φεβρουαρίου 2023. 

Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – αεροπόρος.

Υ.Γ.  Φωτο, 1971, αεροδρόμιο Αράξου, με Τούρκο συνάδελφο, 
σε ΝΑΤΟ-ικό Squadron Exchange αεροσκαφών F-104G. 
Άλλες εποχές . . . με τo βλέμμα στον “κοινό” στόχο!
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 ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΜΜΑθΗΤΗ – ΦΙλΕ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΕ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΤΖΑΝΝΕ.
Τούτη τη δύσκολη ώρα, που τα μάτια υγραίνουν κ΄ οι καρδιές μας 

βαραίνουν.
Τούτη τη δύσκολη ώρα που η «νεκροσιγαλιά» βασιλεύει εδώ 

μέσα, σε τούτο τον Ιερό Χώρο.
Τούτη τη δύσκολη ώρα, του πόνου και της θλίψης, τούτη την ώρα 

που εσύ, αγαπητέ μου συμμαθητή, φίλε και αεροπόρε, Δημήτρη Τζάννε
« με του αγέρα το νέκταρ μεθάς

Κι ΄αγκαλιάζεις και γη κι΄ουρανό»……
ψάχνω να βρω τα λίγα λόγια και τ αληθινά και τα χρώματα για να 
προσπαθήσω να ζωγραφίσω και να αποδώσω την εικόνα σου και το 
μεγαλείο σου σαν άνθρωπος και προπαντός σαν αεροπόρος.

Τούτη τη δύσκολη ώρα που μετράμε το χρόνο, μαζί με τους αγα-
πητού σου συγγενής, φίλους και συναδέλφους, η θύμηση με πάει 
μακριά, 55 χρόνια πριν.

Τότε, που απ΄όλη την Ελλάδα, 105 Ίκαροι και 15 Μηχανικοί ξεκινή-
σαμε τα πρώτα μας βήματα στη Σχολή. Τότε, που ακόμη αμούστακα 
παιδιά, μας δίδαξαν τι σημαίνει ελευθερία, αποφασιστικότητα, θυ-
σία. Τότε που μας δίδαξαν έναν τρόπο ζωής και ηθικής πληρότητας.

Βρεθήκαμε μετά γι΄αρκετά χρόνια στον Άραξο και στα α/φη F – 
104 στους αστρομαχητές. Τότε που «δίναμε φιλιά στο Αιγαίο» ή βρι-
σκόμασταν πολύ ψηλά «στο γαλάζιο στη ζεστή αγκαλιά» του Θεού.

Τότε ζήσαμε χρόνια δύσκολα, με την τραγωδία του Κυπριακού 
Ελληνισμού και την ανάγκη της Πολεμικής μας Αεροπορίας να αξιο-
ποιήσει ένα μεγάλο αριθμό σύγχρονων α/φων.

Τι χρόνια μακρυσμένα, τι δύσκολοι καιροί. Χρόνια ιδρωμένα, χρό-
νια αιματοβαμμένα, ποτέ όμως κοιοτεμένα. Αντέξαμε και δεν καταρ-

ρεύσαμε.
Κι΄όταν ο ακούραστος κι αγέραστος χρόνος, μας οδήγησε στον πο-

λιτικό στίβο, συνέχισες την αεροπορική σου ζωή, αυτόν τον μεγάλο 
μας και ανεξήγητο έρωτα.

Και ήσουνα πάντοτε, αρχοντικός και φωτεινός. Και όπως της
«Αρχοντιάς ο λύχνος, ο κρυσταλλένιος φέρνει ατάραχη, περίσσια, 

λευκή φεγγοβολιά» έτσι και συ, μας άφησες, θύμησες καλές, νοήμα-
τα της ζωής και στράτα φωτεινή γι΄αυτούς που έρχονται.

Σήμερα όμως σαυτό το ύψιστο σημείο, διάλεξες για να φύγεις, 
τόσο γρήγορα και τόσο παράξενα απ΄τη ζωή μας.

Μόλις την περασμένη Κυριακή, οι εναπομείναντες συμμαθητές 
σου, υμνολογούσαμε το Θεό για τη ζωή και την ιστορία που μας χά-
ρισε.

Στο Τρισάγιο και στο προσκλητήριο απόντων, μνημονεύαμε 19 
ιπτάμενους συμμαθητές σου και 5 μηχανικούς που έφυγαν απ΄τη 
ζωή.

Συγχρόνως κάναμε και μια ευχή. Γρήγορα να ξεπερνούσες τη δο-
κιμασία που σε κρατούσε μακριά μας και την επόμενη φορά, όλοι 
μαζί να γιορτάζαμε τα 60 χρόνια από την είσοδό μας στην Σχολή Ικά-
ρων.

Όμως αγαπητέ μας συμμαθητή – αεροπόρε Δημήτρη.
Σήμερα τα δεσμά του χρόνου λύνονται, κ΄εσύ περνάς στην άλλη 

όχθη, ξεγράφοντας το εφήμερο κομμάτι της ζωή σου.
Σήμερα η «Μάνα Γη» άνοιξε την αγκαλιά της για να σε δεχτεί στο 

αιώνιο ταξίδι.
Σήμερα, οι συγγενή σου, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου, οι
συμμαθητές σου, οι συνοδοιπόροι σου, αυτή την «ισόβια στιγμή», 

κλείνουμε και σφραγίζουμε, όλα αυτά που μας ένωσαν: θύμησες, 
αρχές και νοήματα που μας «πριτσίνωσε» η αεροπορική ιδέα και 
εκπαίδευση.

Όμως ξέρουμε πολύ καλά,αγαπητέ μας αεροπόρε Δημήτρη, ότι 
δεν ανήκεις σ΄αυτή τη γη. Ξέρουμε πολύ καλά οτι:

«Οι σταυραετοί γυρεύουν ελεύθερο αέρα, κι απέραντο ουρανό».
Αυτόν ζούσες, αυτόν ανέπνεες και εκεί πηγαίνεις.
Κι όλοι εμείς τούτο το τελευταίο σου ζητάμε:

«Στο ταξίδι που σε πάει
Ο μαύρος καβαλάρης,
Κοίταξε απ΄το χέρι του
Τίποτα να μην πάρεις.

Κι΄αν διψάσεις, μην το πιείς……
Μην το πιείς, κι ΄ολότελα
κ΄αιώνια μας ξεχάσεις.
Βάλε τα σημάδια σου,

το δρόμο να μην χάσεις.
Και τώρα που

« λευτεριά στους ανέμους ζητάς.
Έχεις πάψει να είσαι θνητός.

Ανεβαίνεις ψηλά κι΄αγναντέβεις.
Δίχως σώμα, ένας χρυσός αετός.

ΚΑλΗ ΠΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΕ.

Από τους συμμαθητές της 43ης σειράς Ιπταμένων
και 19ης Μηχανικών Σχολής Ικάρων

(Αντπχος (Ι) ε.α. Γ. Πρεβεζάνος τηλ. 6978 942423.)

«ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ» ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ – ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΖΑΝΝΕ.
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 43ης ΣΕΙΡΑΣ ΙΚΑΡΩΝ ΚΑΙ 19ης ΣΕΙΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Μ.Α.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Πτχος (Ι) ε.α. Περικλής Οικονόμου 
του Δημητρίου 
(Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ)
Διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) από 
23 Ιανουαρίου 1975 έως 04 Ιανου-
αρίου 1978.
Γεννήθηκε στην Πάτρα του Νομού 
Αχαΐας, το 1929 με καταγωγή από το 
Λεχούρι Καλαβρύτων.
Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1948 (Σ.Α. 
21η) και αποστρατεύτηκε το 1978
Κατά τη διάρκεια της Τουρκικής 
εισβολής στην Κύπρο, από τον Ιούνιο 1974 έως τον Ια-
νουάριο του 1975, διετέλεσε Διοικητής της 28ης Τακτικής 
Αεροπορικής Δυνάμεως (Σημερινό Αρχηγείο Τακτικής Αε-
ροπορίας, ΑΤΑ)
Η ΕΑΑΑ, εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάζει 
τον αείμνηστο Αρχηγό και στους οικείους του, την εξ ύψους 
παρηγορία.

Υπτχος (Ε) ε.α. Βασίλειος λιούρδης του Κων/νου
Γεννήθηκε το 1930 στη Μαυρομανδήλα Πάτρας. Κατατά-
χθηκε στην Π.Α. το 1955 και αποστρατεύτηκε το 1985.
Απεβίωσε στις 21-06-2022.

Υπτχος (Ι) ε.α. Νικόλαος Σαραφίδης του Σταύρου
Γεννήθηκε το 1940 στη Θεσσαλονίκη. Κατατάχθηκε στην 
Π.Α. το 1960 (36η Σ.Α) και αποστρατεύτηκε το 1975.  
Απεβίωσε στις 07-12-2022.

Υπτχος (ΙΓΥ) ε.α. Νικόλαος Κουλαδούρος του Ευσταθίου
Γεννήθηκε το 1932. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1951 (25η Σ.Α) 
και αποστρατεύτηκε το 1970.  Απεβίωσε στις 08-12-2022.

Ασμχος (ΤΟΠ) ε.α. θεοφάνης Μπαρμπής του Ιορδάνη
Γεννήθηκε το 1931 στη Ραφήνα Αττικής. Κατατάχθηκε στην 
Π.Α. το 1950 (2η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1981.  
Απεβίωσε στις 12-12-2022.

Ανθστής (ΤΕΑ) ε.α. λουκάς Μητσάκης του Κων/νου
Γεννήθηκε το 1958 στη Νεράιδα Καρδίτσας. Κατατάχθηκε 
στην Π.Α. το 1977 (29η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2002.  
Απεβίωσε στις 13-12-2022.

Υπσγός (ΤΥΕ) ε.α. Σωτήριος Τριάντης του Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1950 στον Πειραιά. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1971 (23η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1998.  
Απεβίωσε στις 14-12-2022.

Ασμχος (ΤΟΠ) ε.α. Βασίλειος Παυλάκης του Αθανασίου
Γεννήθηκε το 1940 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1960 (12η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1993.  Απεβίωσε 
στις 14-12-2022.

Επγός (ΥΥΑ) ε.α. Αντώνιος Μανούσος του Ευάγγελου
Γεννήθηκε το 1937 στο Μακρυχώρι Ευβοίας. Κατατάχθη-
κε στην Π.Α. το 1958 (5η ΣΥΔ) και αποστρατεύτηκε το 1985.  
Απεβίωσε στις 17-12-2022.

Υπσγός (ΤΗΓ) ε.α. Γεώργιος Διαμαντόπουλος
του Ευαγγέλου
Γεννήθηκε το 1939 στη Θεσσαλονίκη. Κατατάχθηκε στην 
Π.Α. το 1958 (10η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1982.  
Απεβίωσε στις 21-12-2022.

Υπτχος (Ι) ε.α. Κων/νος Γεωργίου του Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1931. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 1949 (24η 
Σ.Α) και αποστρατεύτηκε το 1976.
Απεβίωσε στις 26-12-2022.

Ανθσγός (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Πετρόπουλος 
του Παναγιώτη
Γεννήθηκε το 1938 στην Ανδρίτσαινα Ηλείας. Κατατάχθηκε 
στην Π.Α. το 1961 και αποστρατεύτηκε το 1985.  
Απεβίωσε στις 28-12-2022.

Υπτχος (Ε) ε.α. Νεάνθης Χριστοδούλου του Οδυσσέα
Γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1963 και αποστρατεύτηκε το 1996.  
Απεβίωσε στις 29-12-2022.

Επγός (ΤΥΜ) ε.α. Γεώργιος Τρομπέτας 
του Βασιλείου
Γεννήθηκε το 1961 στο Κρυονέρη Καρδίτσας. Κατατάχθηκε 
στην Π.Α. το 1977 (29η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2007.  
Απεβίωσε στις 01-01-2023.

Σμχος (ΤΥΟ) ε.α. λάζαρος Πατμανίδης 
του Αλεξάνδρου
Γεννήθηκε το 1936 στο Αγρίνιο. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1954 (6η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1988.  
Απεβίωσε στις 04-01-2023.

Επγός (ΤΤΗ) ε.α. Γεώργιος Αναγνώστου 
του Ευαγγέλου
Γεννήθηκε το 1944 στα Τρίκαλα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1963 (15η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1989.  
Απεβίωσε στις 12-01-2023.

Επγός (ΤΕΑ) ε.α. Απόστολος Κουτσογιάννης 
του Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1947 στη Λαμία. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1965 (17η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1993.  
Απεβίωσε στις 17-01-2023.

Σγός (ΤΥΜ) ε.α. Μιχαήλ Ξύδης του Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1930 στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Κατατά-
χθηκε στην Π.Α. το 1951 και αποστρατεύτηκε το 1985.  
Απεβίωσε στις 17-01-2023.

Σγός (ΤΥΟ) ε.α. Νικόλαος Αντωνιάδης του Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1953 στη Λάρισα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1972 (24η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 2004.  
Απεβίωσε στις 17-01-2023.

Επγός (ΤΥΗ) ε.α. Νικόλαος Γκίνος του Ιωάννη
Γεννήθηκε το 1945 στο Μηλοχώρι Κοζάνης. Κατατάχθηκε 
στην Π.Α. το 1963 (15η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1990.  
Απεβίωσε στις 21-01-2023.

Ασμχος (ΤΥΗ) ε.α. Κων/νος Παπαθεμελής 
του Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1942 στην Όσσα Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κα-
τατάχθηκε στην Π.Α. το 1960 (12η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτη-
κε το 1991. Απεβίωσε στις  22-01-2023.

Επγός (ΤΤΗ) ε.α. Σπυρίδων Τριανταφύλλου 
του Γεωργίου
Γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1950 (2η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1980.  
Απεβίωσε στις 24-01-2023.

Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Κων/νος Πρέντζας του Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1937 στην Πλατανούσα Ιωάννινα. Κατατά-
χθηκε στην Π.Α. το 1958 (10η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 
1993. Απεβίωσε στις 24-01-2023.

Σμχος (ΤΕΦ) ε.α. Αναστάσιος Μάντης του θεοδώρου
Γεννήθηκε το 1946 στον Νερόμυλο Μεσσηνίας. Κατατά-
χθηκε στην Π.Α. το 1963 (15η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 
1998.  Απεβίωσε στις 24-01-2023.

Επγός (ΤΜΑ) ε.α. Παναγιώτης Ντέμος του Κων/νου
Γεννήθηκε το 1939 στον Παύλο Βοιωτίας. Κατατάχθηκε 
στην Π.Α. το 1959 (11η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1987.  
Απεβίωσε στις 26-01-2023.

Ασμχος (ΤΥΤ) ε.α. Γεώργιος Κυρίτσης 
του Δημητρίου
Γεννήθηκε το 1936 στην Αφροξυλιά Ναυπάκτου. Κατατά-
χθηκε στην Π.Α. το 1957 (9η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 
1987.  Απεβίωσε στις 27-01-23.

Ανθστής (ΕΑΦΜΣ) ε.α. Ευστάθιος Τσιάκαλος 
Γεννήθηκε το 1969 στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας. Κατατά-
χθηκε στην Π.Α. το 1990 και αποστρατεύτηκε το 2014.  
Απεβίωσε στις 01-02-2023.

Επγός (ΤΗΓ) ε.α. Ιωάννης Ντίλλης του Γρηγορίου
Γεννήθηκε το 1940 στο Αρχοντικό Ρεθύμνου. Κατατάχθηκε 
στην Π.Α. το 1959 (11η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1985.  
Απεβίωσε στις 02-02-2023.

Επγός (ΤΥΜ) ε.α. Βασίλειος Παπαλεξίου 
του Αλεξάνδρου
Γεννήθηκε το 1942 στη Δράμα. Κατατάχθηκε στην Π.Α. το 
1959 (11η ΣΤΥΑ) και αποστρατεύτηκε το 1984.  Απεβίωσε 
στις 02-02-2023.

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



θέλω ένα θαύμα να Γίνει

Θεέ μου,
Θέλω κάτι να συμβεί, ένα θαύμα να γίνει
και σε όλο τον κόσμο να υπάρχει Ειρήνη !

Χριστέ μου,
Δώσε φρόνηση, όπως σε..... Πούτιν-Ερντογάν, 

πόλεμοι να μην γίνονται, 
Άνθρωποι να μην χάνονται, να μην κλαίνε

παιδιά, παιδιά που ‘μείναν μόνα, 
που ‘μείναν ορφανά.

Παναγιά μου,
Βοήθα Παναγιά, πόλεμοι να μην γίνονται, 

Άνθρωποι να μην χάνονται, 
Παιδιά να μην πονάνε, μόνο να παίζουν, 

να γελούν κι ευτυχισμένα νάναι !

Σάκης Μαρκόπουλος
Αεροπόρος Απόστρατος

31ης Σειράς Ικάρων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αξιότιμε κύριε Υπτχε (Ι) ε.α. Ιωάννη Γαβριηλίδη
Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ σας ευχαριστεί θερμά για τη δωρεά των εκατόν πενήντα (150) βιβλίων σας προς τη Βιβλιοθήκη 

της Ενώσεως μας.
Η προσφορά σας αυτή μας τιμά ιδιαίτερα και συμβάλλει αφενός στην προσπάθεια εμπλουτισμού της 

Βιβλιοθήκης μας, με νέα και ενδιαφέροντα βιβλία και αφετέρου εκπέμπετε ένα μήνυμα ελπίδας δείχνοντας 
έμπρακτα το ενδιαφέρον σας  προς το κοινωνικό σύνολο.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των βιβλίων θα αποσταλεί από την ΕΑΑΑ προς τα Παραρτήματα και συναδέλφους μας.
Σας ευχόμαστε υγεία κάθε επιτυχία στους στόχους σας και ελπίζουμε η αγάπη σας για την ΕΑΑΑ να συνεχιστεί 

αμείωτη και στο μέλλον.
Με εκτίμηση Ε.Α.Α.Α. στο ΔΣ

 

Αξιότιμε κύριε Αρχιμουσικέ Ασμχε ε.α. Χρ. Μπαμιώτη
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά της μουσικής σας σύνθεσης με τίτλο 

«Ύμνος των Αεροπόρων» προς τη Βιβλιοθήκη της Ενώσεως μας.
Η προσφορά σας αυτή μας τιμά ιδιαίτερα και συμβάλλει αφενός στην προσπάθεια εμπλουτισμού του 

ρεπερτορίου της Βιβλιοθήκης μας και αφετέρου εκπέμπετε ένα μήνυμα ελπίδας δείχνοντας έμπρακτα το 
ενδιαφέρον σας  προς τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αντίγραφα της εν λόγω μουσικής σύνθεσης θα αποσταλούν από την ΕΑΑΑ προς τα Παραρτήματά μας.
Σας ευχόμαστε υγεία κάθε επιτυχία στους στόχους σας και ελπίζουμε η αγάπη σας για την ΕΑΑΑ να συνεχιστεί 

αμείωτη και στο μέλλον.
Με εκτίμηση Ε.Α.Α.Α. στο ΔΣ

κοινωνικά

Κυρίες και κύριοι επειδή  πολλοί από έσας δεν με γνωρίζετε 
επιτρέψτε μου να συστηθώ είμαι ο Σπύρος ο Βεσκούκης αξιω-
ματικός της Π.Α  εν αποστρατεία  φυσικά  και για πολλά χρόνια 
μεγάλος θαυμαστής και φίλος του Γιώργου που μνημονεύουμε 
σήμερα .Συγχωρέστε με που πρέπει να διαβάσω στη μνήμη του 
μεγάλου αυτού Έλληνα και αεροπόρου λίγες ταπεινές μου σκέ-
ψεις έτσι όπως κατεβαίνουν από το μυαλό και βγαίνουν μέσα 
από την ψυχή γνήσια και αληθινά φοβούμενος ότι αν δεν το 
κάνω θα χάσω τα λόγια μου.

Ήρθαμε εδώ σήμερα με τη σύζυγό μου από την Κέρκυρα 
που διαμένουμε μόνιμα και ανάψαμε ένα κεράκι στη μνήμη του 
πολύ μεγάλου αυτού ευπατρίδη γέννημα μιας  Ελλάδας που δεν 
υπάρχει πια .Με την πολυσχιδή ,την πληθωρική προσωπικότητα 
και τα πλούσια αισθήματα προσευχόμενοι η ωραία κι ευγενική 
ψυχή του να αναπαυθεί στη στοργική αγκαλιά του ουράνιου πα-
τέρα.

Εκεί προς τον παράδεισο πού οδεύει τώρα για μόνιμη εγκατά-
σταση στο παντοτινό του σπίτι να τον έχει ο Θεός μας πάντα καλά 
βεβαίως ων ότι αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και μας ακούει 
όλους εμάς είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που συγκεντρωθηκαμε 
εδώ προσευχόμενοι για αυτόν να αναπαύεται αδιατάρακτα εν 
σιωπή και Γαλήνη όπως ταιριάζει μόνο στους εκλεκτούς.

Ο Γιώργος όπως πιστεύω ότι όλοι μας ξέρουμε υπήρξε ένας 
εξαίρετος αξιωματικός και ένας εξαιρετικά σπάνιος αεροπό-
ρος με πολλές περγαμηνές, παντού πρώτος και πτυχιούχος με 
άριστα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εκείνη 
την εποχή (ψάχνοντας στην επετηρίδα των ιπτάμενων αξιωμα-
τικών δεν βρήκα άλλον) Στο άκουσμα Κασσαβέτης ο σεβασμός 
και η εκτίμηση περίσσευαν σε όλους εμάς που υπηρετήσαμε 
στην πολεμική αεροπορία υποκλίνομενοι στις πάντα ορθοτατες 
προτάσεις του και τις σοφές αποφάσεις του στην επί 13 χρόνια 
εκλεγμένη θέση του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Α.Α.Α εκ 
των οποίων τα εννιά διευθύνων σύμβουλος . Επιτρέψτε μου να 
σας κάνω γνωστό  ότι η Ε.Α.Α.Α είναι νομικό πρόσωπο δημο-
σίου δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 11 
εκλεγμένα μέλη. Σε όλες λοιπόν τις εκλογικές αναμετρήσεις 
όσες ψήφους έπαιρνε ο Γιώργος έπαιρναν όλοι μαζί οι υπόλοι-
ποι δέκα που εκλεγαμε .Τέτοια αναγνώριση. Την ίδια ακριβώς 
αναγνώριση που είχε από όλους εμάς της Π.Α είχε και από τους 
συναδέλφους του πιλότους της τότε Ο.Α ο μεγάλος καπετάνιος. 
Απόδειξη τούτου είναι άλλωστε ότι τον εξέλεγαν πρόεδρο του 
Δ.Σ της ένωσης χειριστών της πολιτικής αεροπορίας για πάρα 
πολλά χρόνια . 

Όλα αυτά τα χρόνια που προσέφερε στην Ελλάδα και αφιλο-

κερδώς στην Ε.Α.Α.Α  μόνο από αγάπη στην Π.Α και σε όλους 
εμάς που υπηρετήσαμε σε αυτήν: ΜΕ 

ΤΟ ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΕΙΔΙΚΌ ΤΟΥ ΒΆΡΟΣ, ΤΗΝ ΣΤΙΒΑΡΉ ΤΟΥ ΠΑ-
ΡΟΥΣΊΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΘΩΡΙΚΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΆ ΤΟΥ ,ΤΗΝ ΑΈ-
ΝΑΗ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ ΤΟΥ ,ΤΗΝ ΑΔΑΜΑΝΤΊΝΗ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ 
ΤΟΥ , ΤΟ ΑΠΑΡΑΜΗΛΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΌΦΗ ΤΟΥ ΓΡΆΦΗ 
ΜΑΣ ΔΊΔΑΞΕ :ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΆ ,ΤΟ ΚΑΘΉΚΟΝ ΤΗΝ ΗΘΙΚΉ ΤΗΝ 
ΕΝΤΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΉ ΤΗ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑ ΤΗ ΛΕΒΕΝΤΙΆ ΤΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΜΑΧΗΤΙΚΌΤΗΤΑ δίνοντας μας το παράδειγμα που θα θαυμά-
ζουμε για πάντα ευχόμενος να τον ακολουθούμε απαρεγκλητα.

Η δημιουργική παρουσία και προσφορά του θα λείψει σε 
όλους εμάς της ΠΑ και φοβάμαι (σχεδόν είμαι βέβαιος )ότι δεν 
θα αναπληρωθεί το τεράστιο κενό που αφήνει αφού γινόμαστε 
φτωχότεροι μετά από την μετεγκατάσταση του και πλουσιότε-
ρος ο παράδεισος που θα τον έχει εκεί στα πολύ εκλεκτά του 
μέλη. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η νομοτέλεια ολα τα ωραία και 
σπουδαία έχουν αρχή και τέλος.

Μεγάλο κρίμα για όλες τις Ελληνίδες και όλους μας τους Έλ-
ληνες που δεν κατέβηκε στον πολιτικό στίβο όπως πολλές φο-
ρές του είχα προτείνει γιατί μόνο τέτοιους σώφρονες και εκλε-
κτούς Έλληνες με διαπιστευμένο ήθος με υψηλοφροσύνη και με 
απλότητα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η χώρα μας. 

Είθε να αναπαυθεί εν Ειρήνη με την απόλυτη βεβαιότητα ότι 
οι ουρανοί έχουν μία ξεχωριστή θέση για αυτόν, και να έχει το 
καλύτερο ταξίδι προς τον παράδεισο πού είμαι σίγουρος ότι τον 
περιμένει με ορθάνοιχτες τις πόρτες του .Ο Θεός να ευλογεί την 
ψυχή του .Στην εξαίρετη συγκυβερνήτη της ζωής σύζυγό του 
Βάσω και στα παιδιά του εύχομαι ολόψυχα Καλή δύναμη και να 
είσαστε πάντα πολύ περήφανη για αυτόν.

Κλείνοντας είμαι υπερήφανος και αέναος ευγνώμων καμα-
ρώνοντας που συμπεριέλαβε ο μεγάλος αυτός ευπατρίδης τόσο 
εμένα όσο και την οικογένειά μου στον πολύ μεγάλο κύκλο των 
φιλικών και αγαπημένων του προσώπων.

Επειδή η σύζυγός μου και εγώ δεν προλάβαμε να έρθουμε 
στην κηδεία βέβαιοι οντες ότι μας ακούς τώρα μεγάλε καπε-
τάνιε που έφυγες γεμάτος ικανοποιημένος και ευγνώμων από 
τη ζωή για το μεγάλο ταξίδι χωρίς γυρισμό σε κατευοδώνουμε 
εδώ σήμερα στην διαστημική σου πτηση στην αιωνιότητα στους 
αδιατάρακτους λειμώνες   της μόνιμης και αληθινής Ευτυχίας.

Θα σε θυμόμαστε με σεβασμό και αγάπη ,και θα στρέφουμε 
ευγνώμονες  το βλέμμα μας  προς σε εσένα τον ξεχωριστό αε-
ροπορο και άνθρωπο . 

Από καρδιάς αιωνία σου η μνήμη.

ΥΣΤΑΤΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
Στον ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟ (Ι) ε.α ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ κατα την τελετη του 
40ημερου μνημοσύνου του στις 09. Οκτ. 22 
Απο τον ΣΜΗΜΑΡΧΟ (ΤΥΜ) ε.α ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  Δ ΒΕΣΚΟΥΚΗ Αγαπητέ συνάδελφε και αλησμόνητε φίλε Νεάνθη στέκομαι 

δίπλα στη σεπτή σωρό σου μαζί με τους δικούς σου ανθρώπους 
και πολυάριθμους φίλους να σε κατευοδώσουμε στο μακρινό σου 
ταξίδι με δάκρυα στα μάτια και ανείπωτη θλίψη.

Ο θάνατός σου μας αιφνιδίασε και μας εξέπληξε δυσάρεστα. Θε-
ωρούσαμε ότι η ασθένειά σου δεν ήταν τόσο σοβαρή και ελπίζαμε 
γρήγορη ανάρρωση.

Συναντηθήκαμε πριν από πενήντα χρόνια όταν δίναμε εξετάσεις 
για αξιωματικοί στην ΠΑ. Από τότε μας ένωσε άδολη φιλία και 
αμοιβαία εκτίμηση η οποία με την πάροδο του χρόνου έγινε και 
στενή οικογενειακή σχέση. Πενήντα χρόνια πορευτήκαμε ομαλά 
με αγάπη και απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ μας.

Φίλε Νεάνθη στη ζωή σου ήσουν ανήσυχο πνεύμα, εργατικός, 
φιλοπρόοδος, δυναμικός. Με συνεχείς προσπάθειες και παράλλη-
λα με την εργασία σου ως υπαξιωματικός στην ΠΑ απέκτησες τα 
πτυχία της Παντείου και της Νομικής. Έτσι κατάφερες να εξελι-
χθείς στον ανώτερο προβλεπόμενο βαθμό του Υποπτεράρχου.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σου υπήρξες σωστός επαγ-
γελματίας και ικανότατο στέλεχος της ΠΑ. Ήουν άνθρωπος της 
μείζονος προσπάθειας, ικανός να λαμβάνεις γρήγορες και σωστές 
αποφάσεις, εύστροφος, δυναμικός, αξιοπρεπής, μερικές φορές αυ-
στηρός αλλά πάντα δίκαιος, με ανοιχτό πνεύμα, αντιμετωπίζοντας με 
ανθρωπιά τους συνεργάτες και σεβόμενος τον παράγοντα άνθρωπο.

Για τους φίλους ήσουν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ηθικός, 
τίμιος, ενάρετος, πάντα γνήσιος και ειλικρινής. Ήσουν πάντα κε-
φάτος, χαμογελαστός, με την αίσθηση λεπτού χιούμορ και έδινες 
ζωή και χαρά στη μεγάλη μας παρέα. Ήσουν ένας ξεχωριστός και 
δυναμικός χαρακτήρας,

Κατάφερες να δημιουργήσεις μία εκλεκτή οικογένεια όντας αφο-
σιωμένος σύζυγος και στοργικός πατέρας έχοντας άριστο συμπαρα-
στάτη την εκλεκτή σύζυγό σου Ντιάνα, την ευγενική, πάντα πρόσχα-
ρη. αεικίνητη Και απλόχερα δοτική. Τα δύο σου τέκνα ο Οδυσσέας 
και η  Έλενα σταδιοδρομούν με επιτυχία στην κοινωνία, διαθέτοντας 
μαζί με τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα και εξαίρετο ήθος 
κατά τα πρότυπα του πατέρα τους. Απέκτησες δύο χαρτωμένα εγ-
γονάκια, τον Γιωργάκη και τον Νεανθούλη τα οποία χαιρόσουν και 
υπεραγαπούσες. Το τρίτο εγγονάκι ήρθε πρόσφατα στη ζωή αλλά 
λόγω του λυπηρού γεγονότος, δυστυχώς δεν το αντάμωσες.

Αγαπητέ φίλε ο χαμός σου είναι πολύ μεγάλος. Αφήνεις δυσα-
ναπλήρωτο κενό και θα λείψεις από όλους εμάς και ιδιαίτερα από 
την οικογένειά σου και την αγαπημένη σου σύζυγο. Εύχομαι να 
είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που σε λίγο θα σε σκεπάσει.

Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστε φίλε!
Καλό Παράδεισο αδελφέ!
Γρηγόριος Καραγεώργος

Υποπτέραρχος (Ε) ε.α.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
στον Υποπτέραρχο (Ε) Νεάνθη 
Χριστοδούλου
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   ΗρΑκΛΕίΟυ

         
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΑΑΑ/Πα-
ραρτήματος Ηρακλείου, στο κέντρο διασκέδασης Θαλασσι-
νή Αύρα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.
 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκ μέρους 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ο Αιδεσιμώ-
τατος Πρεσβύτερος Χαράλαμπος Μαυρίδης, ο οποίος ευ-
λόγησε την Βασιλόπιτα, εκ μέρους του Προέδρου της ΕΑΑΑ 
ο Σμηναγός (ΤΤΗ) ε.α. κ. Ευστάθιος Καρβουνιάρης. εκ 
μέρους του Περιφερειάρχη Ηρακλείου ο Θεματικός Αντι-
περιφερειάρχης Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ξυλούρης, 
ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλειος Λαμπρινός, η Αντι-
δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ κα Στέλλα Αρχο-
ντάκη-Καλογεράκη, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον 
τομέα Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων κ. 
Γεώργιος Πιτσούλης, ο Διοικητής της 133 Σμηναρχίας Μά-
χης Σμήναρχος (Ι) κ. Ιωάννης Μαλισιώτης και ο Διοικητής 
της 11ης Μοίρας Κατευθυνόμενων Βλημάτων Αντισμήναρ-
χος (ΕΑ) κ. Γεώργιος Τζωρμπατζάκης.
Το καλωσόρισμα έκανε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος 
Σμήναρχος (ΥΥΑ) ε.α. κ. Αντώνιος Τζιερτζής και ευχαρί-
στησε τους Συναδέλφους, Ορφανικά Μέλη και τους Εκπρο-
σώπους φορέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή 
μας και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκε με την Απονο-
μή Τίτλου Επιτίμου, για την προσφορά του στην Ένωση και 
τους εν αποστρατεία Συναδέλφους, ο Επισμηναγός (Ι) Γε-
ώργιος Νεονάκης, που διετέλεσε πρόεδρος του Παραρτή-
ματος μας, από 02/02/2007 έως 15/10/2010. Την απονομή 
πλακέτας με το έμβλημα του Παραρτήματος μας, έκανε εκ 
μέρους του Προέδρου της ΕΑΑΑ ο Σμηναγός (ΤΤΗ) ε.α. κ. 
Ευστάθιος Καρβουνιάρης.
Το φλουρί που αντιστοιχούσε σε διατακτικές αξίας 150 
ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη, κέρδισε ο Συνά-
δελφος Ταξίαρχος (Ο) ε.α. Αναστάσιος Καλφόγλου.
Ευχαριστούμε θερμά τους εκλεκτούς Συναδέλφους και τα 
Ορφανικά Μέλη που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας 
και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Η συμμετοχή σας σε κάθε εκδήλωση του Παραρτήματος, 
ενδυναμώνει τις προσπάθειες μας για δράσεις με πολιτι-
στικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Καλή Χρονιά με υγεία.

   θΕσσΑΛΟνίκΗσ

Ο Πρόεδρος και εκπρόσωποι της Οργάνωσης 
AHEPANS που επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη, επι-

κοινώνησαν την Πέμπτη 2 Φεβ 2023, με τον  Πρόεδρο 
του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ Ασμχο 
ε.α.  κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ και ζήτησαν να καταθέσουν στε-
φάνι στο Μνημείο Αεροπόρων. προς τιμή των δύο 
χειριστών που έδωσαν την ζωή τους κατά την εκτέ-
λεση του καθήκοντος  
Εκεί τελέσθηκε τρισάγιο υπέρ των ψυχών  του Σμη-
ναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη και Υποσμηναγού   Μά-
ριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα, καθώς και των πεσό-
ντων και θανόντων Αεροπόρων.
Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε και συνεχάρη τους  
ΑΗΕPANS για την πρωτοβουλία τους θεωρώντας  το 
γεγονός ύψιστη τιμητική διάκριση 

         
Την Κυριακή 22 Ιαν 2023 πραγματοποιήθηκαν  με επιτυχία 
οι εκδηλώσεις κοπής της Βασιλόπιτας  και της επίδοσης 
επαίνων  στα παιδιά συναδέλφων, που αρίστευσαν στην 
προαγωγή και αποφοίτηση από το Λύκειο, καθώς  και  
όσους  κρίθηκαν άξιοι  μεταπτυχιακού ή  πτυχίου ΑΕΙ.
Οι εκδηλώσεις  πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό θέα-
τρο του Δήμου Καλαμαριάς  «της Οδού Χηλής» που μας 
παραχωρήθηκε  δωρεάν.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος με-
λών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και 
Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστινος, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. 
Δαρδαμανέλης,, η Αντιδήμαρχος κ. ΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, εκπρό-
σωπος του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΎ Κ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ.  ο Δκτής ΑΔΙΣΠΟ 
Υπτχος (Ι) κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, ο Δκτης της 350ΠΒΚ  Σμχος  (Ι) 
κ.ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ, ως  εκπρόσωπος του Αρχηγού ΄ΓΕΑ,  
ο Δκτης της 113 ΠΜ. Σμχος (Ι) κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,   o 
Σμχος (Ι) κ. ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ως εκπρόσωπος του Δκτή 
τoυ Γ΄ΣΣ/NRDC, ο Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ κ. ΚΡΕΒΑΙΚΑΣ, ο 
Πρόεδρος  της EAAA Απτχος (Ι) ε.α. κ. Τζαβέλας, το μέλος 
του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ Σγός (ΤΤΗ) ε.α..Κος Ε. Καρβουνιάρης,,ο 
Πρόεδρος του ΣΑΣΙ κ. ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσωπος 
του Δκτη 424ΣΝΕ Σχης κ. ΧΟΥΡΙΔΑΚΗΣ,  εκπρόσωπος του 
Γενικού Επιθεωρητή της ΕΛ. ΑΣ, η κ ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΟΙ-
ΛΙΔΟΥ, ως εκπρόσωπός του ΠΑΣΟΙΠΑ,, ο Πρόεδρος της 
ΕΑΑΣ Θεσσαλονίκης Υπτγος κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρό-
εδρος των Αποστράτων  του Πυροσβεστικού Σώματος κ.
ΦΑΦΟΥΤΗΣ, η Γ.Γ της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών 
ΛΣ, ο Πρόεδρος της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*κ. ΣΑΡΡΗΣ
Ο Πρόεδρος κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ευχαρίστησε τους  συναδέλ-
φους  και τους εκπροσώπους φορέων  που ανταποκρί-
θηκαν στην πρόσκλησή μας και  τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση  και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβα-
λαν με τις ενέργειές τους στην  επιτυχή οργάνωση.
Το Τ.Σ. ευχαριστεί ιδιαίτερα τον  Δήμαρχο κ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΕ-
ΛΗ και την Αντιδήμαρχο  Πολιτισμού κ. ΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ   για 
την αμέριστη υποστήριξη που  μας παρείχαν.
Το φλουρί που αντιστοιχούσε σε μια εικόνα της Παναγίας 
κέρδισε η συνάδελφος Κα ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
 

   κΑΛΑΜΑΤΑ

         

Στις 30/12 2022 αντιπροσωπεία από το παράρτημα μας με 
επικεφαλής τον αντιπρόεδρο, Επγό ε.α Σταμ. Μπένο, τον 
γραμματέα, Σγό ε.α. Ανδρέα Σκιγκόπουλο, τον ταμία, Σμχο 
ε.α. Ευστ. Σπυρόπουλο και μέλη μας, επισκέφτηκε το μου-
σείο Στρατιωτικής ιστορίας της Καλαμάτας μετά από πρό-
σκληση για να θαυμάσουμε την έκθεση ιστορικών κειμηλί-
ων του 1821 και όχι μόνο.
Την ξενάγηση ανέλαβε ο δημιουργός και συλλέκτης της έκ-
θεσης Κος Χρήστος Κατσαμπάνης, ο οποίος εξήγησε λεπτο-
μερώς την ιστορία και ανεκτίμητη συλλεκτική και ιστορική 
αξία των εκθεμάτων, τα οποία ο ίδιος με κόπο και αγώνα έχει 
συλλέξει. Τον ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά του.

Αρχιερατικό μνημόσυνο του Υποσμηναγού 
Κατσιφή Γεώργιου και Ανθυποσμηναγού Σαλ-
βαρά Λάμπρου

 Στις 17 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν στην Γλυκό-
βρυση Λακωνίας οι εκδηλώσεις για το «Αρχιερατικό μνη-
μόσυνο του Υποσμηναγού Κατσιφή Γεώργιου και Ανθυ-
ποσμηναγού Σαλβαρά λάμπρου». Μετά από την παραλαβή 
πρόσκλησης από τις οικογένειες Γεώργιου Κατσιφή και Λά-
μπρου Σαλβαρά μέσω κεντρικής ΕΑΑΑ, το Παράρτημά μας 
εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώ-
της και αντιπροσωπεία μελών του Παραρτήματος.

Εκδήλωση Πολεμικού μουσείου Τρίπολης
Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 πραγματοποιή-
θηκε, στην Τρίπολη, η εκδήλωση «Τα Χριστούγεννα των 
Πολέμων». Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από το 
Πολεμικό Μουσείο Παραρτήματος Τρίπολης για συμμετοχή 
στην εκδήλωση, την Ένωση εκπροσώπησε το Μέλος Σμχος 
ε.α. Αριστοτέλης Γκρίτζαλης.

Καφές Κυριών των Μελών του ΤΣ Παραρτήματος
Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 στο χώρο της Ένωσής 
μας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση γνωριμίας 
των Κυριών των Μελών ΤΣ με τις συζύγους των μελών, με 
την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων-Πρωτοχρο-
νιάς. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο και οι κυ-
ρίες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

Κοπή πίτας Μελών Ε.Α.Α.Α Μεσσηνίας.

         



Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, στην αίθουσα εξοχι-
κού κέντρου «Αρχόντισσα» στην Καλαμάτα, πραγματοποι-
ήθηκε η εορταστική εκδήλωση “Κοπής Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας” του Παραρτήματός μας. Μια πολύ όμορφη βραδιά 
με ευδιάθετους ανθρώπους που δημιούργησαν μια πολύ 
ζεστή ατμόσφαιρα, με κέφι και πολύ χορό, μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Ευχαριστούμε όσους παραβρέθηκαν και τί-
μησαν την προσπάθεια του Τ.Σ. του Παραρτήματός μας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρ-
χος της πόλης μας Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Λεωνίδας Λιάππας, ο Ανώτερος Διοικητής 
Φρουράς Καλαμάτας και Δκτής 120 ΠΕΑ Σμχος (Ι) Νικό-
λαος Τσιβουράκης, ο Υπδκτής 120 ΠΕΑ Σμχος (Ι) Δημή-
τριος Κοκκώνης, ο Διευθυντής Υποστήριξης Σμχος (ΜΑ) 
Περικλής Στρατηγόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΕΑΑΑ Ασμχος ε.α. (ΤΜΑ) Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης, ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστρ. Σωμάτων Ασφαλείας 
Μεσσηνίας Υποστράτηγος ε.α. Γρηγόριος Δουμεντζιάνος, ο 
Πρόεδρος Ένωσης Συνταξιούχων Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ. Νο-
μού Μεσσηνίας Ανθυπαστυνόμος ε.α. Βασίλειος Γεωργα-
κόπουλος και οι εκπρόσωποι των Παραρτημάτων Πύργου 
Υποπτέραρχος ε.α. (Ι) Αθανάσιος Μακρής και της Πάτρας 
Σμχος ε.α. (ΤΗΓ) Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος. Τυχερός 
της βραδιάς ήταν ο Ασμχος ε.α. (ΤΜΑ) Φώτης Καλογερό-
πουλος που κέρδισε το φλουρί.

Την Πέμπτη 02-1-2023, οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι και 
εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, αποχαιρέτησαν τον 
29χρονο υποσμηναγό Μάριο – Μιχαήλ Τουρούτσικα, συ-
γκυβερνήτη του F-4 Phantom που κατέπεσε την περασμέ-
νη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.
Το παρών στην κηδεία του άτυχου συγκυβερνήτη έδωσε 
σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.
Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τα μέλη της ΕΑΑΑ/Παράρ-
τημα Καλαμάτας, τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Απόστολο Ια-
κώβου, τον Σμήναρχο (Ι) ε.α. Ευστράτιο Πανταζίδη και τον 
Σμήναρχο (ΤΣΕ) ε.α Αριστοτέλη Γκρίτζαλη. “ΑΘΑΝΑΤΟΣ”

Πρόγραμμα Εορτασμού για την 1η του έτους 2023
Την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην 
Καλαμάτα το «Πρόγραμμα Εορτασμού για την 1η του έτους 
2023». Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, 
για τη συμμετοχή στην εκδήλωση, την Ένωση εκπροσώ-
πησε ο επίτιμος Πρόεδρος, Σμχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΕΑΑΑ Πύργου
Την 21η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, 
πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας, η κοπή πίτας του 
Παραρτήματος Ν. ΗΛΕΙΑΣ. Μετά από την παραλαβή πρό-
σκλησης από την ΕΑΑΑ/ Παραρτήματος Ν. ΗΛΕΙΑΣ για την 
συμμετοχή στην εκδήλωση, την Ένωση εκπροσώπησε ο 
Πρόεδρος Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης και ο Αντιπρό-
εδρος, Επγός ε.α. Σταμ. Μπένος.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ένωσης Συ-
νταξιούχων Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ Ν. Μεσσηνίας
Την 28η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30, 
πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, η κοπή πίτας της 
Ένωσης Συνταξιούχων Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ Ν. Μεσσηνί-
ας. Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από την Ένωση 
Συνταξιούχων Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ Ν. Μεσσηνίας, για την 
συμμετοχή στην εκδήλωση, την Ένωση εκπροσώπησε ο 
Αντιπρόεδρος, Επγός ε.α. Σταμ. Μπένος.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Συνδέσμου 
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας
Την 29η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30, 
πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, η κοπή πίτας του Συν-
δέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας. 
Μετά από την παραλαβή πρόσκλησης από τον Σύνδεσμο 
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας, για την 
συμμετοχή στην εκδήλωση, την Ένωση εκπροσώπησαν ο 
Πρόεδρος, Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης και ο Αντι-
πρόεδρος, Επγός ε.α. Σταμ. Μπένος.

   κΟΜΟΤΗνΗ
Παρουσία πολλών συναδέλφων και του Αντιπεριφερειάρχη Ροδό-
πης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής 
κ.κ. Παντελεήμων ευλόγησε την Πρωτοχρονιάτικη πίττα του πα-
ραρτήματός μας.
Ευχόμαστε η νέα χρονιά να είναι ευλογημένη από τον Κύριο, ειρη-
νική και ευτυχισμένη για τον κάθε ένα από εμάς. 

   ΛΑρίσΑ
Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε στις 30-12-2022 
στο παράρτημα μας πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση με επίκεντρο τα 
παιδιά. Ο Άγιος Βασίλης που είναι η κρυφή προσμονή του κάθε 
παιδιού τους μοίρασε τα δώρα τους,

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/
Παράρτημα Λάρισας, η τελετή βράβευσης αριστούχων μαθητών, ε.α. 
Αξκων, της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2021 – 2022.
Στον σκοπό της εκδήλωσης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Παραρ-
τήματος Σγος ε.α Βασίλειος Παπαδόπουλος κάνοντας λόγο για 
ηθική επιβράβευση της προσπάθειας των παιδιών. Συνολικά βρα-
βεύθηκαν 22 μαθητές.
Χαιρετισμό απηύθυναν η Πρόεδρος του περιφερειακού συμβου-
λίου Θεσσαλίας Τάνια Δόκου,  ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Δελη-
γιάννης ο  εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ Σγος ε.α Κωνσταντίνος Λιούτας 
καθώς και ο Στρατιωτικός Ιερέας πατέρας Αθανάσιος Τσιμενίδης, 
ενώ στη συνέχεια επιδόθηκαν τα βραβεία στους αριστεύσαντες 
μαθητές. Η εκδήλωση έκλεισε με την παράθεση μικροδεξίωσης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός από τους προ-
αναφερθέντες, ο εκπρόσωπος του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορί-
ας, Σμχος (ΕΑ) Γρηγόριος Παπακωνσταντίνου, ο εκπρόσωπος του 
Δκτη της 110ΠΜ, Σμχος (Ι) Μιλτιάδης Παπαδάκης  Το ΔΣ αισθάνε-
ται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους προσκεκλημένους για 
την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας, 
σε ένα φιλόξενο περιβάλλον στο ΚΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της 
ΕΑΑΑ Απτχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο Επιτελάρχης ΑΤΑ 
Υπτχος (Ι) Νικόλαος Κουρουμάνης, ο Διοικητής 110ΠΜ Σμχος (Ι) 
Αργύριος Μουστρούφης, ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παρ. Βόλου, Τξχος 
ε.α. Γαβριήλ Μπάρδας, ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσσαλονίκης, 
Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Δανιηλίδης, μέλη των ΔΣ των δύο Παραρτη-
μάτων, εκπρόσωπος της 1ης Στρατιάς, εκπρόσωποι της Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας και ο Πρόεδρος Εφέδρων Αξκων Ν. Λάρισας.
Τυχερή της βραδιάς ήταν η κυρία Ζωή Κατσικαβέλα, η οποία κέρ-
δισε το φλουρί.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκλεκτούς συναδέλφους που ανταπο-
κρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μας τίμησαν με την παρουσία 
τους. Η συμμετοχή σας σε κάθε εκδήλωση του Παραρτήματος, 
ενδυναμώνει τις προσπάθειες μας για δράσεις με πολιτιστικό και 
κοινωνικό περιεχόμενο.

Καλή Χρονιά με υγεία

   ΒΟΛΟσ

Την 14η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 
17:00 έως 21:00  έγινε ο στολισμός του Χριστουγεννιάτικου 
δένδρου του παραρτήματος με την συμμετοχή  γυναικών. 
Παρατέθηκε μικροδεξίωση  καφές- αναψυκτικό και γλυκό.

Την 20η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 
έως 15:00 έγινε  η καθιερωμένη ανταλλαγή ευχών μεταξύ 
των μελών του παραρτήματος. Παρατέθηκε  καφές - ανα-
ψυκτικό -γλυκό και τσιπουρομεζές  για τους συμμετέχοντες

Την 30η Δεκεμβρίου 2002 ημέρα Παρασκευή και από 
ώρα 11:30 έως 1430  Ο Άγιος - Βασίλης έφερε  τα δώρα σε 
παιδιά -εγγόνια ανίψια των μελών μας σε μια εορταστική 
ατμόσφαιρα.Παρατέθηκε μικροδεξίωση  καφές- αναψυκτι-
κό και γλυκό.

Την 21 Δεκεμβρίου 2022 παραδόθηκαν στον ιερέα της 
εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής τα τρόφιμα που συγκε-
ντρώσαμε για το σπίτι Γαλήνης της συγκεκριμένης ενορίας 
και ο οποίος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του παραρτήματος 
για την προσφορά αγάπης ενόψει των εορτών

Επιπρόσθετα την 22 Δεκεμβρίου. 2022 και την 30 Δεκεμ-
βρίου 2022 το παράρτημά μας επισκέφθηκαν αντίστοιχα οι 
βουλευτές Μαγνησίας της ΝΔ κκ Κ. Μαραβέγιας  και  Α. 
Λιούπης  όπου ανταλλάξαμε ευχές ενώ συζητήσαμε  και 
τα προβλήματα που απασχολούν τους απόστρατους Αξιω-
ματικούς της Αεροπορίας και ειδικά επί του άρθρου 35 του 
νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ.
Πέρα από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι το παράρτη-
μα  προγραμμάτισε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας  
την 28 Ιανουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο Valis στην Αγριά 
Βόλου.

   ΠυρΓΟσ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΝΗΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟ-
ΚΟΤΡΩΝΗ

Στον Ι. Ναό της Αγίας Κυριακής στον Πύργο την 5η Φε-
βρουαρίου 2023, τελέστηκε Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο 
Μνήμης του Αρχιστρατήγου της Επανάστασης του 1821 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κατόπιν τελέστηκε Δέηση και 
κατάθεση Στεφάνων στον Ανδριάντα του τιμωμένου Ήρωα.
Μετά από πρόσκληση την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Ηλείας εκ-
προσώπησε ο πρόεδρος του Παραρτήματος Υπτχος (Ι) ε.α. 
Σωτήριος Γαραντιώτης, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 
Ιανουαρίου 2023 στην αίθουσα του Καφέ Επαρχείο στον 
Πύργο η κοπή της Βασιλόπιτας του Παραρτήματος της 
ΕΑΑΑ Ν. Ηλείας.
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Στην έναρξη της τελετής ο Πρόεδρος του Παραρτήματος 
Υπτχος (Ι) ε.α Σωτήριος Γαραντζιώτης, μετά τον καθιερω-
μένο χαιρετισμό προς τους προσκεκλημένους και τα μέλη, 
προέβει σε απολογισμό πεπραγμένων του έτους που πέρα-
σε και κάλεσε τους συναδέλφους σε ενεργό συμμετοχή στις 
δραστηριότητες του Παραρτήματος. Κατόπιν ακολούθησε η 
ευλογία της πίτας από τον ιερέα π. Ιωάννη Διαμαντόπουλο 
και η κοπή της. Την γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους 
οι προσκεκλημένοι: α). Ανώτερος Δκτής Φρουράς Ηλείας 
και Δκτης του ΚΕΑΤ Τξχος(Ι) κ. Ματθαίος Κανουπάκης. β). 
Ο εκπρόσωπος του Δκτη της 117ΠΜ Σγος(Μ) κ. Χαλασοχω-
ρίτης. γ) Ο Αστυνομικός Δντης της Αστ/μικής Δνσης Ηλεί-
ας Ταξχός κ. Μιχαήλ Οικονομόπουλος. δ). Ο πρόεδρος της 
ΕΑΑΣ Ηλείας Ταξχος ε.α κ. Γεώργιος Σταματόπουλος. ε). Ο 
πρόεδρος της ΕΑΑΝ Ηλείας Πλοίαρχος ε.α κ. Ζώης Υφα-
ντής. στ). Το μέλλος του ΔΣ της ΕΑΑΑ Ασμχος ε.α κ. Ιωάν-
νης Κρανιάς. ζ). Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Καλαμάτας 
Σμχος ε.α κ. Ιωάννης Σαμπατζιώτης με τον Αντιπρόεδρο 
Ασμχο ε. α κ. Μπένο η). Ο αντιπρόεδρος του Παραρτήματος 
Πάτρας Ασμχος ε.α κ. Πατσαούρας.
Το φλουρί που αντιστοιχούσε σε εικόνα του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, κέρδισε η σύζυγος του συναδέλφου Επγου(ΤΜΜ) 
ε.α. Παναγιώτη Αργύρη Κωνσταντίνα.
Ευχαριστούμε θερμά τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους 
Συναδέλφους και τα Ορφανικά Μέλη που ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκλησή μας και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Η συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση του Παραρτήματος, θα εν-
δυναμώνει τις προσπάθειες για δράσεις με πολιτιστικό και 
κοινωνικό περιεχόμενο και θα είναι για όλους μας πηγή 
μεγάλης χαράς και ιδιαίτερης τιμής.
Καλή Χρονιά με υγεία.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΗΣ ΜΙΛΤΩΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗ
Στον Πύργο την 12 η Φεβρουαρίου 2023, τελέστηκε Αρχι-
ερατική Δέηση Μνήμης στον Ανδριάντα του Ήρωα του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου
Πλοιάρχου Μίλτωνος Ιατρίδη Κυβερνήτου του υποβρυχίου 
Παπανικολής.
Μετά από πρόσκληση της ΕΑΑΝ Ηλείας την ΕΑΑΑ/Παράρ-
τημα Ν. Ηλείας εκπροσώπησε ο Ταμίας του Παραρτήματος 
Σμχος (ΤΥΑ) ε.α. Δημήτριος Λόλας, ο οποίος και κατέθεσε 
στεφάνι στο Ανδριάντα του Ήρωα.

   ΧΑνίΑ

Το Παράρτημα Χανίων - Ρεθύμνης, της ¨Ένωσης Αποστρά-
των Αξκων Αεροπορίας, πραγματοποίησε χθες (Παρα-
σκευή 10 -2-2023) μια επίσκεψη (προσκύνημα) στην Ιστο-
ρική Ιερά Μονή Αρκαδίου, στο Ρέθυμνο όπου μας έγινε μια 
ξενάγηση στους χώρους της μονής, στο μουσείο, καθώς 
και ένα παραδοσιακό κέρασμα στο Ηγουμενείο από τους 
Μοναχούς της μονής.
Στη συνέχεια κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα για 
τους συναδέλφους που διαμένουν στο νομό Ρεθύμνης, 
στην ταβέρνα << Πόπη>> στο Ρέθυμνο. 
Την Αγιοβασιλόπιτα ευλόγησε και έκοψε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, 
συνεπικουρούμενος του αρχιερατικού επιτρόπου της Μητρο-
πόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Νικολάου Νικηφόρου.
Στην τελετή παρέστησαν και τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης κ. Στέλιος Σπανουδάκης εκπρο-

σωπώντας τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γεώργιο Μαρινάκη 
και πλήθος φίλων και συναδέλφων μας.!!!! 
Κατά τη διάρκεια της τελετής απονείμαμε το θυρεό του Πα-
ραρτήματος μας, στους παρακάτω Αρχαιοτέρους Συναδέλ-
φους μας, που μπήκαν στην Αεροπορική οικογένεια τη δε-
καετία του 60 και συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες 
του Παραρτήματος μας. 
α) Ταξίαρχο ε.α Κωνσταντίνο Ακουμιανάκη 
β) Ασμχο ε.α. Πελοπίδα Μυλωνάκη
γ) Σμχο ε.α. Στυλιανό Παναγιωτάκη
Η όλη εκδήλωση στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία και εκ μέ-
ρους όλου το Δ.Σ. του Παραρτήματος αισθανόμαστε την 
υποχρέωση να ευχαριστήσουμε θερμά τους παρακάτω: 
α) Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοπο-
τάμου κ. Πρόδρομο που ευλόγησε και έκοψε τη πίτα μας. 
β) Τον Αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Ρεθύμνης κ. 
Στέλιο Σπανουδάκη για την παρουσία του. 
γ) Τον Ηγούμενο και τους Μοναχούς της Ιεράς Μονής Αρ-
καδίου για την ξενάγηση και φιλοξενία που μας πρόσφεραν.
δ) Τον συνάδελφο Σήφη Μαθιουδάκη, ακούραστο συνερ-
γάτη του Παραρτήματος μας στον Νόμο Ρεθύμνης
ε) Όλους εσάς τους φίλους και συναδέλφους μας που μας τι-
μήσατε με τη παρουσία σας και μας δίνεται κουράγιο και δύ-
ναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτά που μπορούμε. 
Τέλος ευχόμαστε και του χρόνου να έχουμε την υγειά μας 
και να μπορέσουμε να ξαναπιούμε ένα κρασί χωρίς την 
απουσία κανενός.!!!!! Καλή Χρονιά 

     Η Πολεμική μας Αεροπορία θρηνεί την απώλεια δύο μαχητών Αεροπόρων που έπεσαν κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος. Μαζί της όλοι οι Ελληνες έχουν στη σκέψη τους τον Σμηναγό Ευ-
στάθιο Τσιτλακίδη και τον Υποσμηναγό Μάριο-Μιχαήλ Τουρούτσικα και στην καρδιά τους τον πόνο 
των γονιών και των δικών τους ανθρώπων. Ιδιαίτερα, όλοι εμείς οι απόστρατοι συνάδελφοι τους, 
ιπτάμενοι και τεχνικοί , όλων των ειδικοτήτων, ενώνουμε τις ευχές μας να είναι το τελευταίο δυ-
στύχημα. Όμως ένας άγραφος νόμος που έχει προκύψει από σχετικές στατιστικές και από μελέτες 
περί την Ασφάλεια των Πτήσεων λέει: ‘’όσο πιό μακριά είμαστε από το τελευταίο ατύχημα, τόσο 
πλησιάζουμε το επόμενο.’’ 

  Αν θέλεις να έχεις μία αξιόμαχη Π.Α. η ρεαλιστική εκπαίδευση είναι εντελώς αναγκαία. Αυτό για 
τον μαχητή ιπτάμενο σημαίνει πτήσεις στα όρια . Δυστυχώς μερικές φορές αυτό έχει πολύ ακριβό 
τίμημα. Δεν μπορεί να είσαι ετοιμοπόλεμος αν δεν έχεις εκπαιδευτεί στα όρια του αεροπλάνου σου 
κάτω από όλες τις συνθήκες φωτός, καιρού και γεωγραφικών δεδομένων. Εκπαιδεύσου όπως θα 
πολεμήσεις αν θέλεις να νικήσεις, αν θέλεις να υπερασπιστείς την Πατρίδα σου, διδάσκει το Σχο-
λείο Οπλων και Τακτικής. Τα περιθώρια σφάλματος μηδενικά. Αν αυτά τα περιθώρια να ανάγουμε 
σε χρόνο αντίδρασης, θα δούμε ότι για πτήσεις π.χ. στα 300 με 500 πόδια , με ταχύτητα περί τα 450 
ναυτικά μίλια , αυτός είναι της τάξης από 1’’ έως 3’’ για να αποφύγης σύγκρουση με το έδαφος.

   Ολα αυτά οι αεροπόροι τα γνωρίζουν , τα αποδέχονται και εκπαιδεύονται για να μπορούν να 
ανταποκριθούν σωματικά , ψυχικά, πνευματικά και συναισθηματικά. Και όχι μόνο οι ιπτάμενοι , 
αλλά και όλες οι άλλες ειδικότητες που οικειοθελώς επέλεξαν να αναλάβουν ένα μεγάλο και ιδι-
αίτερο μερίδιο της Εθνικής μας Αμυνας. Η επιλογή αυτή δεν έχει ωράριο, δεν ξεχωρίζει αργίες, 

δεν μετράει νυκτερινά , δεν διεκδικεί εργασιακά δικαιώματα. Μετράει μόνο η ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο 
ΟΡΚΟΣ εκπλήρωσης της.  Ολοι μαζί στις πίστες, στα συνεργεία, στα υπόστεγα, στα υπόγεια των 
Radars, εργάζονται συλλογικά για να δούν τον ιπτάμενο να απογειώνεται για εκπαίδευση ή για να 
αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα σε όλη την έκταση του FIR Αθηνών. Και με αγωνία τον 
περιμένουν να επιστρέψει για προσγείωση. 

  Δυστυχώς στην αεροπορική αποστολή υπάρχουν και πολύ πικρές στιγμές. Είναι αυτές κατά τις 
οποίες αυτοί που προσγειώνονται είναι λιγότεροι από αυτούς που απογειώθηκαν. Είναι αυτές που 
στο προσκλητήριο μιας Πτέρυγας Μάχης, κάποιος ή κάποιοι δεν αναφέρουν, Παρών. Ομως η Απο-
στολή είναι εδώ, το καθήκον συνεχίζεται και δεν έχει όρια λόγω πόνου και απουσιών. Το αίμα των 
απόντων συναδέλφων που έπεσαν στο καθήκον, έχει και αυτό συνεισφέρει ουσιαστικά να κτιστεί η 
σημερινή ισχυρή Πολεμική μας Αεροπορία. Ο Ευστάθιος και ο Μάριος θα λήψουν από την 117Π.Μ., 
θα λήψουν από την Π.Α. Θα είναι παρόντες στην καρδιά όλων μας και από την απώλεια τους θα 
βγούν χρήσιμα συμπεράσματα. 

    Στη Σχολή Ικάρων , μέχρι να φτάσουνε στην πίστα με τα αεροπλάνα οι Ικαροι με βηματισμό 
τραγουδάνε το Εμβατήριο  ‘’Ο Αεροπόρος’’ :  ’’...και αν η μοίρα το καλεί μια μέρα να πεθάνω, θέλω 
του χάρου το φιλί μεσ’το αεροπλάνο’’ . Οτι  στην Αεροπορική Αποστολή το καθήκον δεν έχει όρια το 
γνωρίζουμε από πολύ ενωρίς.

Αντιπτέραρχος(Ι)ε.α Ευάγγελος Γεωργούσης
Μέλος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ. 

ΚΑΘΗΚΟΝ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

κοινωνικά
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ΠΩΛΕίΤΑί το υπ’αριθ. 4 Οικόπεδο του Ο.Τ. 
149, 500 τ.μ, εντός σχεδίου, αμφιθεατρικό, 
σ.δ. 0,4, σ.κ.0,4, 25x20, 1 όψης, πρόσοψη 
25 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, κτίζει 120 τ.μ., 
στον Οικισμό του ΙΚΑΡΟΥ στην Κάρυστο.
ΠΛΗρΟφΟρίΕσ: κΑΤΕρίνΑ ΑθΑνΑσίΟυ
ΤΗΛ: 6948879545

φΟυνΤΟυΛΑκΗσ ΑνΤΩνίΟσ Υπτχος ε.α.
Πουλά οικόπεδο στην Κάρυστο οικοδομι-
κό τετρ. 212/1 Τετραγωνικά μέτρα 500:1

ΤΗΛ 6907640324

ΠΩΛΕίΤΑί ΟίκΟΠΕΔΟ 500 τ.μ. στον 
Αετό Καρυστίας Ευβοίας στον Οικι-
σμό του ΟΣΜΟΣΑ Ικάρων. Τηλ. επικ.: 
6934948750.

ΠΩΛΕίΤΑί ΟίκΟΠΕΔΟ του Ο.ΣΜ.Ο.Σ.Α. 
ο «ΙΚΑΡΟΣ», περιοχή Αετού Καρύστου, 
500 τ.μ., οικοδ. τετράγωνο 4/3. Χαλκής 
Βασ. Σμχος ε.α., τηλ. επικ. 6983504804

ΕνΟίκίΑζΕΤΑί στο Ζούμπερι, πολύ κοντά 
στο ΚΕΔΑ διαμέρισμα 50 τ.μ. κοντά στη 
θάλασσα, 1ος όροφος, φρέσκοβαμμενο, 
2 κυρια δωμάτια, 2 χωλ, κουζίνα, μπάνιο 
με κρεμαστή σόμπα μπάνιου, 
2 κλιματιστικά, βεράντα, κάγκελα συρό-
μενα ασφαλείας, πόρτα ασφαλείας.
Τηλ επικοινωνίας 2294094078, 
6987087826 Στέλλα Βογιατζακη

ΠΩΛΕίΤΑί ΟίκΟΠΕΔΟ, πανοράμικο,  
στο οικοδομικό τετράγωνο 220 νούμερο 
6, συναιτερισμού ΙΚΑΡΟΣ, χωρίς καμία 
οικονομική εκκρεμότητα. Τιμή 15.000 
ευρώ. Τηλ. 6938880140, Δημ. Μαχαίρας.

ΠΩΛΕίΤΑί ΑΓρΟΤΕΜΑΧίΟ στην περιοχή 
Πηγάδι στο Πικέρμι. 
Πληροφορίες στο 6947821447

φΟυνΤΟυΛΑκΗσ ΑνΤΩνίΟσ 
υΠΤΧΟσ Ε.Α. Πουλά Οικόπεδο στην Κά-
ρυστο Οικοδομικό τετρ. 2/2/1 
ΤΗΛ. 6907640324

ΠΩΛΕίΤΑί μερίδιο 2.000€ ΟΣΜΜΑ 
Ο ΙΚΑΡΟΣ Περιοχή Αετού Καρυστίας 
ΟΤ.28-4. Όλα τα έξοδα, (πωλητή/αγο-
ραστή), καλύπτονται από τον αγορα-
στή. Ειδοποίηση ΜΟνΟ με SMS στο 
6930493693.

ΠΩΛΕίΤΑί οικόπεδο στην περιοχή Αετός 
Καρύστου, οικοδομικό τετράγωνο 198, Νο 3. 
Τηλ.: 210-4519462, κιν.: 6946108440

ΠΩΛΗΤΗρίΟ ΑκίνΗΤΩν 
1ον 139 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτα-
σης, αγροτικής μορφής (δεν αποτελεί 
δασική έκταση), στην Μύκονο στην πε-
ριοχή «Προφήτης Ηλίας-Λιβούνια-Κα-
λοχορτιά» με αριθμό κτηματολογίου 
290850207015/0/0
2ον Οικόπεδο 250 τ.μ. με οικίσκο, 
στον Άγιο Δημήτριο (Μπραχάμι) οδός 
Γρηγορίου Λαμπράκη 48

3ον Οικόπεδο 1021 τ.μ. στη Γλυφάδα, 
οδός Ελευθερίου Βενιζέλου & Κρήτης.
Για πληροφορίες  τηλ. 6944200550 
κ. κώστα Παπαγεωργίου (αδελφός 
Υπτχου (Ι) ε.α. Βασίλη Παπαγεωργίου.

TΣΟΡΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ (ΓΙΟΣ Ε.Α. ΑΞ/ΚΟΥ)

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ - ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ / 6944552922 (VPN)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
δΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Πολυτελές διαμέρισμα, κέντρο 
Χανίων για διακοπές ή εργασία, 

ΤΗΛ. +30 6906277309

ΞΕνΩνΑσ ΜΠΑκΑρΗσ-HOTEL BAKARI

σας ενημερώνουμε πως το κατάλυμα μας προσφέρει έκπτωση 10% 
επί της αρχικής τιμής στα μέλη της 

ΕνΩσΗσ  ΑΠΟσΤρΑΤΩν  ΑΞίΩΜΑΤίκΩν  ΑΕρΟΠΟρίΑσ 
Ορεστιάδος και Παπακωνσταντίνου καστοριά..

τηλ. 2467027272 - email: info@hotelmakaris.gr
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 Κλινικές  μελέτες έχουν αποδείξει πέραν πάσης 
αμφιβολίας πλέον, ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό της,  
η κακοσμία της αναπνοής προέρχεται κυρίως από 
την Στοματική  Κοιλότητα  κατά ποσοστό  87%, και 
κατά  13% από το στομάχι και τους παραρίνιους κόλ-
πους, (ιγμόρεια, μετωπιαία άντρα κ.λ.π.) και ιδιαίτε-
ρα, από  το πίσω χώρο της επιφανείας της γλώσσης.

Βακτηρίδια και υπολείμματα τροφών που εγκα-
θίστανται στις αύλακες και στις σχισμές  της γλώσ-
σης, αποδομούνται και εκλύουν δύσοσμα αέρια  που 
είναι πτητικές  ενώσεις του  Θείου, και πιο γνωστά  
σ΄εμάς περιγράφονται  και ονομάζονται,  γενικά … 
κακοσμία της ανθρώπινης αναπνοής.

Οι  καραμέλες, τα στοματοπλύματα, τα  σπρέι και οι 
σταγόνες δεν εξαλείφουν, ούτε καταργούν στην πρά-
ξη  την κακοσμία  της αναπνοής  ή τα βακτηρίδια  που 
αποτελούν τη βάση της και την αφορμή  γένεσής της. 

Σύμφωνα με μια μελέτη από το  Consumer  
Reports, όλα αυτά απλώς  (καμουφλάρουν) ή προ-
σωρινά συγκαλύπτουν  την στοματική κακοσμία,  για  
10 λεπτά έως  μία (1)  ώρα, το πολύ.

Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την οριστική 
και καταλυτική  αντιμετώπιση  της κακοσμίας της 
αναπνοής,  είναι να κτυπηθεί η δυσάρεστη από κάθε 
άποψη αυτή  κατάσταση –πρόβλημα,  στην πηγή της 
έδρασής του,  που δεν είναι άλλο  από την πίσω επι-
φάνεια της γλώσσης, τα ούλα, τις εσωτερικές επιφά-
νειες των παρειών  και την  πίσω  οροφή της στομα-
τικής κοιλότητας.  

 

Αν κάποιος βουρτσίζει τακτικά τα δόντια του, χρη-
σιμοποιεί τακτικά οδοντικό νήμα, μεσοδόντια βουρ-
τσάκια, καθαρίζει με απόξεση την  ραχιαία  επιφάνεια 
της  γλώσσης του - με την βοήθεια  ενός  γλωσσο-
καθαριστή - και διατηρεί στο στόμα του μια σταθερή 
ροή σάλιου, θα  έχει επιτύχει να έχει ένα καθαρό και 
υγιές στόμα, με δροσερή και καθάρια αναπνοή.

Και όλα  αυτά, έως αυτή την γραμμή, αποτελούν 
αδιάψευστα στοιχεία,  και είναι αποδειχθέντα  επι-
στημονικά  μας δεδομένα. 

Τώρα θα καταπιαστώ με τους Μύθους της στομα-
τικής κακοσμίας.
Α)  Η κακοσμία της αναπνοής προέρχεται από το 

στομάχι..
  Σύμφωνα με  πρόσφατες ιατρικές έρευνες, λιγό-

τερο από 8% της κακοσμίας της αναπνοής  έχει την  
προέλευσή της, στο στομάχι,  τους πνεύμονες  ή  τα 
ιγμόρεια  (Delanghe και Συνεργ. 1997).

Η κατανάλωση κρεμμυδιού, σκόρδου, οινοπνεύ-

ματος καθώς και  τα  ποικίλα  καρυκεύματα στις τρο-
φές, μπορούν προσωρινά να επηρεάσουν αρνητικά  
την αναπνοή  ενός ενήλικος ατόμου,  η οσμή όμως 
που παράγεται  είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι 
αναδύεται από το στομάχι, επειδή οποιαδήποτε τρο-
φή-χημική ουσία από τις καταναλισκόμενες τροφές   
εισέρχεται  αρκετά  γρήγορα στο κυκλοφοριακό μας 
σύστημα, αρχίζει άμεσα η αποδόμισή της  ή εξέρχε-
ται  γρήγορα  από τους πνεύμονες, με την γνωστή 
απόπνοια της αντίστοιχης τροφής.

Β)  Αν κανείς βουρτσίζει συχνότερα τα δόντια του, 
θα μπορέσει να ελέγξει αποτελεσματικά  την κα-
κοσμία της αναπνοής του.

 Κάτι τέτοιο δεν θα φέρει αποτέλεσμα αξιοσημεί-
ωτο,  διότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κακοσμίας 
προέρχεται από την  γλώσσα και τους  λοιπούς  μαλ-
θακούς  στοματικούς  ιστούς  και όχι  μόνο από τα 
άπλυτα δόντια.
Γ)  Ο καθένας μπορεί να έχει επίγνωση της στομα-
τικής του δυσοσμίας.

Μέγα λάθος… καθότι άσχημη γεύση  στο στόμα, ή  
οι σωματικές αντιδράσεις άλλων ανθρώπων γύρω,  
δεν  αποτελούν πάντοτε βάσιμες  ενδείξεις  για την 
ύπαρξη του προβλήματος της κακοσμίας της ανα-
πνοής. 

Ο  πλέον κατάλληλος τρόπος να μάθει κανείς αν 
έχει στοματική κακοσμία  είναι να ρωτήσει ένα πολύ 
δικό του ή αγαπημένο του πρόσωπο…ή να χρησιμο-
ποιήσει τον  μικρό φορητό μετρητή εκπομπής θειού-
χων ενώσεων  Breath Alert. 

 Ένα πρόγραμμα τριών σταδίων  για δροσερή αναπνοή.
1)  Βουρτσίστε όλο το στόμα, ακόμη και τα εσωτερικά 

(παρειακά) σας τοιχώματα,  καθώς και  την οροφή 
της στοματικής σας κοιλότητας  και χρησιμοποι-
ήστε πριν  το οδοντικό σας νήμα, δύο φορές την 
ημέρα, καθώς και τα μεσοδόντια βουρτσάκια.

2)  Μετά το βούρτσισμα, καθαρίστε (αποξέστε)την 
πάνω επιφάνεια της γλώσσης σας, από πίσω προς 
τα εμπρός, 2-3 φορές με τον ειδικά σχεδιασμένο 
καθαριστήρα  γλώσσης. (Καθότι  έχει αποδειχθεί   
κλινικά,  ότι ο καθαρισμός της γλώσσης ειδικά, 
είναι ο μοναδικός πλέον, αποτελεσματικός τρό-
πος, να μειωθεί η κακοσμία της αναπνοής.  Είναι 
σημαντικό εδώ να τονισθεί, ότι πρέπει να φθάνει 
κανείς μέχρι το πίσω-πίσω μέρος της γλώσσης, 
όπου εγκλωβίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό των 

οσμογόνων βακτηριδίων  και των αποδομημέ-
νων  τροφικών υπολειμμάτων. Ο  καθαρισμός της 
γλώσσης είναι κάτι που γίνεται εύκολα και χρει-
άζεται μόνο 10 με 15 δευτερόλεπτα  και μειώνει 
τις πτητικές ενώσεις του  θείου (S), κατά 75%,  
σύμφωνα με τις μελέτες της  κλινικής  κακοσμίας, 
του Πανεπιστήμιου του Toronto  του Καναδά.  Ξε-
πλύνετε με δροσερό νερό ή  με στοματόπλυμα που 
περιέχει διοξείδιο του χλωρίου, χλωρεξιδίνη, το 
οποίο μαζί με άλλα χλωριούχα ανιόντα, περιέχο-
νται σε διάφορα στοματοπλύματα και οδοντόκρε-
μες  για τον φαρμακευτικό έλεγχο της στοματικής 
κακοσμίας. Το διοξείδιο του χλωρίου λοιπόν, έχει 
βρεθεί επιστημονικά, ότι δρα  ωσάν ένας χημικά 
ενεργός οξειδωτικός παράγοντας με μεγάλη  αρ-
κούντως βακτηριοκτόνο και οργανοληπτική επί-
δραση, που εκδηλώνεται άμεσα,   με την διάσπαση 
των Πτητικών Ενώσεων του Θείου (ΠΕΘ), όντας  
ένας  χημικά ενεργός  οξειδωτικός παράγοντας  
με  βακτηριοκτόνο και οργανοληπτική  επίδραση,  
που εκδηλώνεται με τη διάσπαση των ΠΕΘ  και η 
οποία γίνεται με οξείδωση των δεσμών  του θεί-
ου. Εκτός από την οξείδωση των ΠΕΘ, το διοξείδιο 
του χλωρίου  αυξάνει τις εσωτερικές τάσεις στον 
σίελο και στο οξυγόνο της  βλεννο - μικροβιακής 
πλάκας  και αναστέλλει την δράση των  μικροβι-
ακών  πρωτεολυτικών ενζύμων. Έχει αποδειχθεί  
πρόσφατα δε, ότι το διοξείδιο του χλωρίου  ΜΕΙ-
ΩΝΕΙ  την  στοματική  δυσοσμία, κατά 4 ώρες το 
λιγότερο (J. Fransella Dmd, Clinical Dentistry 
9.3942, 1998). 

3)  Διατηρείστε την υγρασία του στόματος καθ΄ όλη  τη 
διάρκεια  της  ημέρας,  πίνοντας  άφθονα  υγρά  κα  
αν είναι απαραίτητο  χρησιμοποιήστε  υγραντήρα 
την νύχτα. Αν μιλάτε πολύ,  αν κοιμάστε με το στόμα 
ανοιχτό  και  τέλος αν παίρνετε  κάποια  συγκεκρι-
μένα φάρμακα,  γρήγορα  εμφανίζεται ξηροστομία  
και γι΄αυτό   δημιουργείται  ένα περιβάλλον πε-
ρισσότερο  ευνοϊκό  για την ανάπτυξη παθογόνων 
και μη  βακτηριδίων.   Διατηρώντας  συνεχή  ροή 
σάλιου, πολλά απ΄αυτά  τα βακτηρίδια,  παρασύ-
ρονται  πριν  προλάβουν να εγκατασταθούν και να 
δημιουργήσουν δύσοσμα προβλήματα.

 Άρα απαιτείται καθημερινό βούρτσισμα ή και  
απόξεση της ραχιαίας επιφάνειας της ΓλΩΣΣΑΣ 
μας. 

Από τον :  
Dr. ΙΩΑΝΝΗ  Κ. ΜΑΝΙΟ (D.D.S.) 

                                         Χειρουργό Οδοντίατρο - Στοματολόγο
Υποπτέραρχο(ΥΟ) ε.α.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΣΜΙΑ 
Μύθοι και στοιχεία
για την κακοσμία της αναπνοής

ΈΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ


