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Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματο-
ποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων Σμηνιών της
64ης Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματι-
κών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και της 15ης Σειράς
της Σχολής Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ),
στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Τα πτυχία αποφοίτησης επέδωσε ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέ-
ραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς, παρουσία του
Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευ-
σης, Υποπτέραρχου (Ι) Αθανάσιου Τσαλίκη.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο
Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κυ-
ριάκος Κενεβέζος, ο Διοικητής της Διοίκησης
Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος
Χριστοδούλου, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), Ανώτα-
τοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσω-

πείες Αξιωματικών των ΕΔ και των ΣΑ, διατελέσαντες
Διοικητές της ΣΤΥΑ και της ΣΙΡ, εκπρόσωποι των πολι-
τειακών και θρησκευτικών Αρχών, ο σύλλογός μας εκ-
προσωπήθηκε από τους Σμχο εα Δημήτριο Φαλτάιτς

Πρόεδρο, Σμχο εα Γεώργιο Παπαδόπουλο
Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, Σγο εα Δημήτριο
Παναγιώτου Ταμία και Σμχο εα Χρήστο Δούρο
Μέλος ΔΣ, άλλοι σύλλογοι, ξένες αντιπροσω-
πείες καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων
Σμηνιών. Συνολικά ορκίστηκαν διακόσιοι δέκα
τρεις (213) Σμηνίες, από τους οποίους οι δια-
κόσιοι πέντε (205) από τη ΣΤΥΑ [εκατόν ενενή-
ντα τέσσερις (194) από την Ελλάδα, δέκα (10)
από την Κύπρο και ένας (1) από τη Λιβύη] και
οχτώ (8) από τη ΣΙΡ.

Ο Σύλλογος καλωσορίζει τις νέες και τους
νέους Υπαξιωματικούς στην οικογένεια της
Π.Α και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία και
πάντα επιτυχίες στην καριέρα τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
ήρθε ο καιρός για την υλοποίηση
της απόφασης του ΣτΕ.
Ν.Σ.(m)

Αριθμός 10/2014
Πρακτικό συνεδριάσεως του Τρι-
μελούς Συμβουλίου του Συμβου-

λίου της Επικρατείας 
(άρθρ. 2 του Ν. 3068/2002)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 5
Σεπτεμβρίου 2014, με την εξής σύν-
θεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Δ.
Αλεξανδρής, Ε. Αντωνόπουλος,
Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε
μέρος η Μ. Παπασαράντη.

Για να εξετάσει την από 7 Αυ-
γούστου 2014 αίτηση της δευτερο-
βάθμιας συνδικαλιστικής οργάνω-
σης με την επωνυμία «Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλή-
λων - Π.Ο.ΑΣ.Υ.», που εδρεύει στην
Αθήνα (Μεσογείων 96), με την
οποία ζητείται η συμμόρφωση της
Διοικήσεως (του Υπουργείου Οικο-
νομικών) προς την υπ' αριθμ.
2194/2014 απόφαση της Ολομε-
λείας του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον
εισηγητή, Σύμβουλο Ε. Αντωνόπου-
λο, δέχθηκε τα εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτη-
ση, η οποία εισάγεται νομίμως προς
συζήτηση ενώπιον του παρόντος
Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα
2 παρ. 1 του ν. 3068/2002 (Α' 274)
και 2 παρ. 2 του π.δ/τος 61/2004 (Α'
54), η αιτούσα δευτεροβάθμια συν-
δικαλιστική οργάνωση παραπονεί-
ται για τη μη συμμόρφωση της διοι-
κήσεως και, συγκεκριμένα, του
Υπουργείου Οικονομικών προς την
2194/2014 απόφαση της Ολομε-
λείας του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας.

Πότε θα υλοποιηθεί η απόφαση του Στε;

ΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΕΕΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ

συνέχεια στη σελ. 4

Προσφορά Υποτροφιών
ΣΕ 2 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Σ.Τ.Υ.Α

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ λειτουργεί

από το 1990 και προσφέρει στην Ελλάδα προπτυχια-
κά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα αρχικά του Πανεπι-
στήμιου της Ουαλίας και τώρα του Πανεπιστήμιο του
Glyndwr στην Ουαλία.

Το κολλέγιο ιδρύθηκε από τους εταίρους των Σχο-
λών ΔΕΛΤΑ, οι οποίοι όπως γνωρίζετε προέρχονται
από την 

14η Σειρά Σ.Μ.Α.

ΣΚΟΠΟΣ
Για αυτό αποφασίσαμε για τρίτη χρονιά φέτος να

χορηγήσουμε: 
• μία πλήρη υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρό-

γραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α) και 
• μία πλήρη υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρό-

γραμμα (Μ.S.c) στην Πληροφορική σε δύο αποφοί-
τους της Σ.Τ.Υ.Α. 

Εάν το αποτέλεσμα αυτής της παροχής είναι ικα-
νοποιητικό, είναι δυνατόν να θεσμοθετήσουμε αυτή
την υποτροφία επί μία σειρά ετών.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Αποφοίτους Σ.Τ.Υ.Α., οι οποίοι βρίσκονται στον

βαθμό του Αρχισμηνία, για τουλάχιστον 2 έτη, έχουν
άριστη γνώση της αγγλικής και αποδεδειγμένη διοι-
κητική εμπειρία, που αντιστοιχεί στον βαθμό τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής θα καθοριστεί μετά από

συζήτηση εκπροσώπων του Κολλεγίου και του Δ.Σ.
του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α και σε αυτήν θα
συμμετέχουν και τα δύο μέρη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως την 31η Οκτωβρί-

ου 2014.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα Μαρία Καρκανιά
Τηλ: 2108220560, Φάξ: 2108215025
E-mail: contact@bhc.gr
Website: www.ellinovretaniko.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τους συμμετέχοντες στην διαδικασία επιλογής

που δεν θα πάρουν υποτροφία, ισχύει έκπτωση 40%
επί των διδάκτρων του Κολλεγίου, για παρακολούθη-
ση του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ ή ΜSc.

Ο Πρόεδρος Κ. Καρκανιάς

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΑΣ

Ïñêùìïóßá ÍÝùí Óìçíéþí 
64çò ÓåéñÜò ÓÔÕÁ êáé 15çò ÓåéñÜò ÓÉÑ

•Απαντήσεις στα δημοσιεύματα
της «Ηχώ των Αιθέρων» Αρ. φύλλου
522 (Σεπτέμβριος 2014)

συνέχεια στη σελ. 12

•ÁðÜíôçóç ôïõ Óãïõ å.á. ê. Ëéïýôá
ìå èÝìá «ÅÁÁÁ-ÅêëïãÞ Ä.Ó.

συνέχεια στη σελ. 11

Το Ελληνοβρετανικό
Κολλέγιο συγχαίρει τον Αν-
θυπασπιστή  Γιώργο Μπάκο
για την διάκριση  και πρω-
τιά του στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα MBA που πραγ-
ματοποιείται σε συνεργασία
με το Glyndwr University
της Ουαλίας.

Το Ελληνοβρετανικό Κολ-
λέγιο χορήγησε Υποτροφία
στον Γ.Μπάκο για τη φοίτη-
ση του στο πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια των
σπουδών του επέδειξε εξαί-
ρετο ήθος και άριστες ακα-
δημαLκές επιδόσεις.

Ο Γιώργος Μπάκος έλα-
βε τιμητικό έπαινο από το
Βρετανικό Πανεπιστήμιο
για την αριστεία του στο
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ ÓÔÏÍ ÁÍÈÕÐÁÓÐÉÓÔÇ 
ÃÉÙÑÃÏ ÌÐÁÊÏ (Ó.Ô.Õ.Á 51 ç óåéñÜ)
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συνεργασίες και οι επιστολές που αποστέλλονται για τα Νέα του ΣΑΣ,
θα πρέπει να περιέρχονται στο Σύλλογο τουλάχιστον μέχρι τις 10 εκάστου ζυ-
γού μήνα. Πρέπει να έχουν μικρή έκταση κειμένου (400 λέξεις, 1 και 1/4 Α4),
σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέφεται για επανασύνταξη, να είναι καθα-
ρογραμμένες, να έχουν τίτλο, να μην περιέχουν στοιχεία που να δημιουργούν
προσωπικές αντιπαραθέσεις και να είναι απολύτως τεκμηριωμένες. Η ύλη που
περισσεύει θα μετατίθεται σε επόμενες εκδόσεις. Η δημοσίευση ή όχι επιστο-
λών αποφασίζεται από το ΔΣ του Συλλόγου. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί
το δικαίωμα της μη δημοσίευσης ή περικοπής των προς δημοσίευση κειμένων.
Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη το ΣΑΣ αλά μόνο τον Συ-
ντάκτη. Η Συντακτική Επιτροπή της ανεξάρτητης και άχρωμης Εφημερίδας
ΝΕΑ του ΣΑΣ δεν λογοκρίνει ιδέες, θέσεις και απόψεις συνεργατών μας. Επι-
στολές ανώνυμες ή ανυπόγραφες δε λαμβάνονται υπόψη. Τα μη δημοσιευόμε-
να κείμενα δεν επιστρέφονται στον αποστολέα και καταστρέφονται μετά πα-
ρέλευση 4μήνου από την παραλαβή τους. Κείμενα τα οποία έχουν δημοσιευθεί
σε άλλα έντυπα της Π.Α. δεν θα δημοσιεύονται στα ΝΕΑ του ΣΑΣ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27Α 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-36.34.377

Εκδότης Δ.Σ. ΣΑΣ

Συντακτική επιτροπή:
Γεώργιος Παπαδόπουλος 23η Σειρά, Αναγνωστόπουλος Κ. 23η Σειρά, Α. Ποταμίτης 25η Σειρά,
Κων/νος Πουρα&μης 11η Σειρά, Χρήστος Δούρος 25η Σειρά, Ιωάννης Αμουτζόπουλος 22α Σειρά.

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση: «O. ΣΥΜΕΩΝΙΔHΣ» ΚΕΡΑΜΕΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ  Τηλ.: 210-52.26.871 e-mail: symgraf@otenet.gr

Εκτύπωση ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ.: 210-32.14.446

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ Επγος (ε.α.) 
ΑΜΑΛΙΑΣ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54640

ΤΗΛ. 2310851363 - 6979269393

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΑΡΙΣHΣ-KAΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Σμχος (ε.α.)

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91-95 
ΛΑΡΙΣΑ - Τ.Κ. 41222

ΤΗΛ. 2410624413 6983516240

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ ΠΕΝΝΑΣ Ασμχος (ε.α.)

ΚΑΝΑΡΗ 58 Τ.Κ. 382 22
ΤΗΛ. 2421030352-6983506617

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Σμχος (ε.α.)
Χ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ 15 ΛΕΙΒΑΔΙΑ Τ.Κ. 731 34

ΤΗΛ. 2821087190-6983520569

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σμχος (ε.α.)

1η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ -
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 71409

ΤΗΛ. 6974095601-2810360838

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ Ασμχος (ε.α.)

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 12 ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΚΟΜ. Τ.Κ. 691 00
ΤΗΛ. 6983523597

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Σμχος (ε.α.)
Τ.Θ. 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 68100

ΤΗΛ. 2551039339 – 6983507399

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 18 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
Τ.Κ. 36006

ΤΗΛ.: 22290 38431, 6945444020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ασμχος (ε.α.)

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 9 Τ.Κ. 421 00
ΤΗΛ. 2431035724-6972300692

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Σγος (ε.α.)
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 12 Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ. 6983507857-2231044454

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Σμχος (ε.α.)

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 15 ΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 27100
ΤΗΛ. 2621036745 – 6977972624

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΧΑ"ΑΣ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Σμχος (ε.α.)
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 - ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26331
ΤΗΛ.: 2610 220004 - 6974937354

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΓΕΜΙΤΖΙΔΗΣ 

Ασμχος (ε.α.)
Γ. ΡΟΥΣΕΛΗ 18 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 811 00

ΤΗΛ. 2251024281-6983506388

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΤΟ"ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σγος ε.α.
Κανάρη 64 Καλαμάτα

τηλ.: 2721085757 κιν.: 698 3513522

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Γεωργίου Καρίου 7α 
Έγκωμη Λευκωσίας Τ.Κ. 2416

Τηλ. 0035799679718

ÏÉ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÉ ÓÕËËÏÃÏÕ
ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

Tακτικά μέλη Συλλόγου: 20 Ε
Συνδρομητές Εφημερίδας: 10 Ε
Καταβολή συνδρομών - δωρεών αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική
επιταγή στα Γραφεία του ΣΑΣ ή κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαρια-
σμό Εθν. Τράπεζας 104/480801-00
Ταχυδρομική Δ/νση: Ακαδημίας 27Α Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210-3634377 FAX: 210-3634391
e-mail: sas@sastya.gr
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.sastya.gr
ΑΦΜ: 0099913023 Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τα μέλη και οι φίλοι του Σ.Α.Σ. που διαμένουν στις παραπάνω πόλεις δύνανται να επικοινωνούν με
τους εκεί αντιπροσώππους μας για θέματα σχετικά με το Σύλλογο (εγγραφές, συνδρομές Συλλόγου
και της Εφημερίδας μας ΝΕΑ του Σ.Α.Σ. κ.λ.π.).

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. (23η) 2009-2013
2. ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2013
3. ΜΠΑLΡΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ (19η) 2013
4. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012
5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝ. (23η) 2012-13
6. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. (21) 2013
7. ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2013
8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (23) 2013
9. ΜΑΥΡΑLΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2012-13
10. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (23η) 2011-12
11. ΚΟΤΖΙΑΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2013
12. ΚΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
13. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (29η) 2012
14. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
15. ΜΑΤΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2013
16. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
17. ΚΑΚΑΡΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
18. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2013-14
19. ΜΑΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010
20. ΓΚΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2011
21. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (25η) 2013
22. ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (4η) 2013
23. ΜΑΥΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013
24. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (14η) 2013
25. ΠΕΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
26. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (14η) 2012-13
27. ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
28. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
29. ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2012
30. ΚΑΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
31. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2013
32. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
33. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012
34. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012
35. ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2013
36. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013
37. ΣΙΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
38. ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (16η) 2013
39. ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2012
40. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012
41. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
42. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
43. ΚΟΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012
44. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2014
45. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
46. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
47. ΚΟΦΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
48. ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
49. ΚΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
50. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. 2013-2014
51. ΜΠΟΥΣΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2014
52. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2011-12
53. ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (25η) 2014
54. ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
55. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2014
56. ΜΑΝΔΑΛΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2014
57. ΠΑΠΑLΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (27η) 2014
58. ΚΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009
59. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-2014
60. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
61. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (27η) 2014
62. ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (29η) 2013
63. ΓΚΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2014
64. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2013
65. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (14η) 2014
66. ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
67. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2014
68. ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
69. ΝΤΑΝΟΣ ΛΟΥΚΣ 2014
70. ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡ. 2014
71. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013-2014
72. ΤΣΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
73. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2014
74. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
75. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
76. ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ 2013
77. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2014
78. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2014
79. ΜΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
80. ΠΑΓΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014

81. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
82. ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2014
83. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (10η) 2014
84. ΛΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2016
85. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (9η) 2014
86. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (9η) 2014
87. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
88. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (8η) 2014
89. ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1η) 2014
90. ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (8η) 2014
91. ΣΒΟΥΡΔΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2014
92. ΓΑΛΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
93. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
94. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (5η) 2014
95. ΚΑΡΑΨΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
96. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 2014
97. ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2014
98. ΤΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014-2015
99. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013-2014
100. ΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014-2014
101. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2014
102. ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2014
103. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
104. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (12η) 2014
105. ΦΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
106. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
107. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
108. ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011-12-13-14
109. ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2013
110. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013-2014
111. ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (29η) 2012-2013
112. ΚΟΥΒΕΡΗΣ ΠΑΝ.-ΠΡΟΚΟΠΗΣ (24η) 2013
113. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
114. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-14
115. ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
116. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (22α) 2012
117. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (8η) 2013-14
118. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2014
119. ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (27η) 2011
120. ΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010-11
121. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013
122. ΡΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2014
123. ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2013-14
124. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
125. ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (21η) 2010
126. ΜΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
127. ΝΤΙΣΤΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010-11
128. ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (6η) 2014
129. ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012-13-14
130. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010
131. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013
132. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (15η) 2014
133. ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
134. ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (21η) 2013
135. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (21η) 2014
136. ΤΖΑΝΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
137. ΔΙΜΟΥΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2013
138. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014  
139. ΣΙΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013
140. ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013
141. ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013
142. ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013
143. ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 2013-14
144. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2012-13-14-15
145. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1η) 2009-10
146. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (28η) 2014
147. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011
148. ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011
149. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014-2015
150. ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012-13-14
151. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
152. ΛΙΑΝΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2014
153. ΠΙΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (27η) 2012
154. ΝΤΙΝΤΟΣ - ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013-14
155. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (26η) 2014
156. ΚΑΤΣΑΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011-12-13
157. ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010-11-12-13-14
158. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2012-13-14-15
159. ΚΑΔΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2014
160. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 2013-14

161. ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013-14
162. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (23η) 2014
163. ΜΑΡΙΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012-13-14
164. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2012-13-14
165. ΤΖΟΥΞΑΝΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2014
166. ΓΚΙΤΕΡΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2014
167. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2ας) 2014
168. ΛΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (5η) 2014
169. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
170. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (10η) 2014
171. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
172. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΣ (22α) 2014
173. ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
174. ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ 2014
175. ΣΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (3η) 2015
176. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2013-14
177. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. 2014
178. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (9η) 2014
179. ΠΑLΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
180. ΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
181. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (5η) 2014
182. ΚΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (5η) 2014
183. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1η) 2014
184. ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2014
185. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (23η) 2014
186. ΚΑΤΣΟΥΦΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
187. ΓΟΥΡΛΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2014
188. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014
189. ΠΗΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
190. ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (11η) 2014
191. ΜΠΟΥΡΑLΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
192. ΤΣΙΑΓΚΛΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
193. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2014
194. ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
195. ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
196. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (23η) 2014
197. ΡΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (31η) 2013-14
198. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
199. ΔΕΓΑLΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010-11
200. ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013-14
201. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
202. ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013-14
203. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2014
204. ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
205. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
206. ΣΙΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
207. ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
208. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2014
209. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (22α) 2014
210. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (3η) 2014
211. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (26η) 2014
212. ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ 2012-13
213. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2013
214. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2013
215. ΤΣΑΠΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012-13
216. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 2013
217. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
218. ΤΡΙΣΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2013
219. ΤΕΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2012-13
220. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (15η) 2013
221. ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-13
222. ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010-11-12-13
223. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
224. ΣΙΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 2012-13-14
225. ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (7η) 2014
226. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (25η) 2014
227. ΚΑΡΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2011-12
228. ΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013-14
229. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013-14-15
230. ΚΕΡΑΜΙΔΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013
231. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2014
232. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014
233. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010-11
234. ΚΑΡΑΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
235. ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
236. ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2014
237. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2014
238. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (32α) 2014
239. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
240. ΚΑΡΑLΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22α
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23η
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 32α
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39η
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 27η
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30η
ΚΑΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25η
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15η
ΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29η
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42α
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30η
ΡΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16η
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 44η
ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38η
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31η
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 39η
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 39η

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1η)
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(32α)
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (39η)
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (25η)
ΣΑΓΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (18η)
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (39η)
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (39η)

Κα ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Κα ΖΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ
Κα ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Κα ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. (55α)
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Κα ΓΕΩΡΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (31)
Κα ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΡΟΥΝΗΣ ΟΜΗΡΟΣ (43η)
ΚΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κα ΠΑΓΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΜΑ)
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

•Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου αναστέλλεται η
αποστολή της Εφημερίδας στα μέλη που δεν έχουν

τακτοποιήσει την υποχρέωση της συνδρομής τους επί
τριετία και πάνω.

•Οποιοσδήποτε, πλην των μελών του Συλλόγου, των
ορφανικών οικογενειών, των ΑΜΕΑ και πολυτέκνων

επιθυμεί να λαμβάνει την εφημερίδα μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΣΑΣ», θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Σύλλογο και να
πληρώνει συνδρομή 10 ευρώ ετησίως.

Την αίτηση μπορεί να τη βρει στον Σύλλογο ή μέσω
του site www.sastya.gr και να ακολουθήσει τις οδηγίες
που αναγράφονται σε αυτήν.

Θερμή παράκληση να δηλώνεται διεύθυνση μόνον οι-
κίας και όχι μονάδας. Επίσης στην απόδειξη να αναγρά-
φεται ο λόγος της κατάθεσης «για τα ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ».

Όσοι, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, παραλαμβά-
νουν εφημερίδα και δεν έχουν τακτοποιήσει την ετήσια
συνδρομή τους, παρακαλούνται για την άμεση τακτοποί-
ηση, διαφορετικά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να διακό-
ψουμε την αποστολή της.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σύλλογος και η εφημερίδα μας
ζουν από τη δική μας υποστήριξη και συνέπεια.

Το Δ.Σ.

•Στους συναδέλφους ότι στον Σύλλογο υπάρχουν
προς διάθεση επετειακά γραμματόσημα και φάκελ-

λα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας για τα 60 χρόνια της
Σχολής μας.
Ως επίσης και λευκώματα των 50 χρόνων της ΣΤΥΑ.

Εκ του Δ.Σ.

•Διατίθενται στα Γραφεία του Συλλόγου Αναμνηστικό
Λεύκωμα της 6ης Σειράς για τα 50 χρόνια της.

•Τα θέματα τα οποία θα διαλαμβάνονται προς δημοσίευ-
ση εκτός των θεμάτων λειτουργίας του Συλλόγου και

δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι απο-
κλειστικά και μόνο θέματα έχοντα σχέση κατά προτεραιό-
τητα:
Με τη ΣΤΥΑ και τις λοιπές στρατιωτικές σχολές.
Με την Αεροπορία.
Με τους συναδέλφους σε αποστρατεία και σε ενέργεια.
Με τις Ένοπλες Δυνάμεις γενικά.
Με Οικονομικά αφορώντα τους αποστράτους και τους σε
ενεργεία στρατιωτικούς και συγκριτικά.
Με αναμνήσεις και γεγονότα από τη στρατιωτική ζωή.

Με οιοδήποτε στρατιωτικής φύσεως θέμα που θα κριθεί
κατάλληλο προς δημοσίευση καθώς επίσης και θέματα γενι-
κού ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία να μην έχουν πολιτι-
κή χροιά!!!

Ανακοινώσεις συναδέλφων μελών του Σ.Α.Σ.
Το Δ.Σ.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ
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Αισθάνομαι την επιτακτική ανάγκη τόσο εγώ προσωπικά
όσο και η σύζυγός μου Ιφιγένεια Κουρτίου να ευχαριστή-
σουμε θερμά τον Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής
του 251 ΓΝΑ Σμχο (ΥΙ) Βασίλειο Σκουφαρά, τον Υποδιευθυ-
ντή Σμχο (ΥΙ) Νικόλαο Σαρίδη, τον Επιμελητή Α’ Ασμχο Ιω-
άννη Λαμπαδίτη  (ένα εξαίρετο επιστήμονα και άνθρωπο),
τον Επιμελητή Επγο (ΥΙ) Γρηγόριο Τσώνη, τον πνευμονο-
λόγο Ασμχο Νικόλαο Δουλγεράκη, την Παθολόγο Υπσγό
Ελένη Βαλκάνου για την αμέριστη βοήθεια και συμπαρά-
σταση που προσέφεραν στην πολυαγαπημένη μας μητέρα
από την ημερομηνία εισαγωγής της στην Κλινική έως την
ημερομηνία που κατέληξε. 

Επιπροσθέτως θα θέλαμε να εξάρουμε τον επαγγελμα-
τισμό όλου του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Πνευμονο-
λογικής Κλινικής και ιδιαιτέρως της Προ6σταμένης Ασμχου
Βασιλικής Μίχου και της Σγου Μαρίας Παναγούλια  για την
ψυχολογική υποστήριξη που μας πρόσφεραν στις δύσκο-
λες στιγμές που αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα την νύχτα της
19 Αυγούστου 2014.

Τα θερμά μας ευχαριστήρια σε όλους και ευχόμαστε να
είναι όλοι τους γεροί και δυνατοί και να συνεχίσουν να
προσφέρουν αγόγγυστα το ανιδιοτελές έργο τους.

Με απεριόριστη εκτίμηση,
Νικόλαος Βούλγαρης 

Σμηναγός ε.α – Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ.

Θέλω να εκφράσω ολόψυχα ένα θερμό ευχαριστώ στο
Γενικό Χειρουργό και Διευθυντή της Α~ Χειρουργικής Κλινι-
κής του 251 ΓΝΑ Σμχο (ΥΙ) κ. Κωνσταντίνο Παπαδημητρό-
πουλο και σ’ όλο το προσωπικό, για την άριστη φροντίδα
που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου
στο Νοσοκομείο.

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Σμχος εα 23η Σειρά

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ΣΑΣ

Έκφραση Συλλυπητηρίων
Ο Πρόεδρος Υπχος ε.α. Γρηγόριος Ιγγλέ-

σης και το Δ.Σ. του Παραρτήματος ΕΑΑΑ
Μαγνησίας εκφράζουν:

α) Τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια
του αποθανόντα Ασμχου ε.α. Χρυσάγη Πα-
ντελή που απεβίωσε στις 19/4/2014 και εύ-
χονται υγεία και μακροζωία.

β) Τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια
του αποθανόντα Ασμχου ε.α. Ιωάννη Πολίτη
που απεβίωσε στις 24/06/2014 και εύχονται
υγεία και μακροζωία.

Ο Πρόεδρος Γρηγόριος Ιγγλέσης Υπχος ε.α.
Η Γραμματεία Εριφύλη Τσίκα Χα Σγου

Ο Σμχος ε.α. Γεώργιος Ρούσσος, Πρόε-
δρος του ΣΑΣΥΔΑ, εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στον αγαπητό συνάδελφο
Σμχο ε.α. Παναγιώτη Κορομηλά για τον άδι-
κο χαμό της γυναίκας του Μαρίας.

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ

Ασμχος εα Γεώργιος Παπαδόπουλος. Γεννήθηκε το
1958 στην Υπαίρια Φαρσάλων. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1977 με την 29η σειρά. Αποφοίτησε το 1979 με την ει-
δικότητα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 2010.
Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
18/6/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Ευθυμίου Υπαίριας
Φαρσάλων και η ταφή στο νεκροταφείο Υπαίριας. 

Ασμχος εα Ιωάννης Πολίτης. Γεννήθηκε το 1955
στη Ζαγορά Μαγνησίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1973 με
την 25η σειρά. Αποφοίτησε το 1975 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Τ/Η. Αποστρατεύτηκε το 2006. Ήταν
έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 24/6/2014
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Νέας Ιωνίας Βόλου και
η ταφή στο νέο νεκροταφείο Βόλου.

Ασμχος εα Αναστάσιος Τσεβόπουλος. Γεννήθηκε
το 1953 στην Λαμία. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1970 με την
22η σειρά. Αποφοίτησε το 1972 με την ειδικότητα του
Ελεγκτού Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 2002.
Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
25/6/2014 στα Ελαιόφυτα στο Αγρίνιο όπου έγινε και η
ταφή του.

Σγος εα Νικόλαος Ψιλόλιγνος. Γεννήθηκε το 1961
στη Μεθώνη Μεσσηνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1979 με
την 31η σειρά. Αποφοίτησε το 1981 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Τ/Η. Αποστρατεύτηκε το 2008. Ήταν
έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 1/7/2014
στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Καλαμάτας και η ταφή στο
Νεκροταφείο Καλαμάτας. 

Ασμχος εα Παναγιώτης Παναγόπουλος. Γεννήθηκε
το 1934 στην Καλαμάτα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1954 με
την 6η σειρά. Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικότητα
του Ελεγκτού Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 1986.
Ήταν έγγαμος και είχε 2 γιους. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία έγινε στις 2/7/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Κουνουπιδιανών Χανίων και η ταφή του στο νεκροτα-
φείο Κουνουπιδιανών. 

Σμχος εα Πέτρος Ντερβάκος. Γεννήθηκε το 1934
στο Πλάτανο Γυθείου. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1954 με
την 6η σειρά. Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικότητα
του Ελεγκτού Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 1988
Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
2/7/2014 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στο Αμάρυνθο Ευβοίας και η ταφή στο νεκροταφείο
Αμαρύνθου.

Επγος εα Αθανάσιος Οικονόμου. Γεννήθηκε το
1939 στη Λάρισα. Εισήλθε στη ΣΤΥΑ το 1957 με την 9η
σειρά. Αποφοίτησε το 1959 ειδικότητα του Μηχανικού
Τ/Η. Αποστρατεύτηκε το 1984. Ήταν έγγαμος. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία έγινε στις 7/7/2014 στον Ιερό Ναό
Αναστάσεως 3ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Σμχος εα Ιωάννης Τότλης. Γεννήθηκε το 1945 στη
Φλαμουριά Έδεσσας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1965 με
την 17η σειρά. Αποφοίτησε το 1967 με την ειδικότητα

του Ελεγκτού Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 2000.
Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
14/7/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σκοτίνας Πιε-
ρίας και η ταφή στο νεκροταφείο Σκοτίνας.

Ασμχος εα Δημήτριος Βούσουρας. Γεννήθηκε το
1936 στο Χρυσό Φωκίδας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1955
με την 7η σειρά. Αποφοίτησε το 1957 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Τ/Η. Αποστρατεύτηκε το 1985. Ήταν
έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 21/7/2014
στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου & Ελένης του νεκροτα-
φείου Ζωγράφου Αττικής.

Ασμχος εα Ιωάννης Σταυρόπουλος. Γεννήθηκε το
1934 στον Αετό Μεσσηνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1954 με την 6η σειρά. Αποφοίτησε το 1956 με την ειδι-
κότητα του Ελεγκτού Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε
το 1984. Ήταν έγγαμος. Απεβίωσε στις 20/7/2014.

Επγος εα Κων/νος Κρικέλας. Γεννήθηκε το 1948
στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1966
με την 18η σειρά. Αποφοίτησε το 1968 με την ειδικότη-
τα του Μηχανικού Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το
1997. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 11/8/2014 στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Νέας Ιω-
νίας Βόλου και ταφή στο νεκροταφείο Βόλου.

Σμχος εα Ιωάννης Στεργιούλης. Γεννήθηκε 1954
στη Χάλκη. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1973 με την 25η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1975 με την ειδικότητα του Μηχανι-
κού Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το 2008. Ήταν έγ-
γαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 12/8/2014 στο νεκροταφείο Λάρισας.

Ασμχος εα Γεώργιος Κασαπίδης. Γεννήθηκε το
1931 στην Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1950
με την 2η σειρά. Αποφοίτησε το 1952 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Τ/Η. Αποστρατεύτηκε το 1980. Ήταν
έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 18/8/2014
στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου νεκροταφείο
Θεσσαλονίκης.

Επγος εα Κων/νος Ψυχογιός. Γεννήθηκε το 1952
στις Κονίστρες Εύβοιας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1970 με
την 22η σειρά. Αποφοίτησε το 1972 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το
1993. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 19/8/2014 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Κονι-
στρών Εύβοιας και ταφή στο νεκροταφείο Κονιστρών.

Επγος εα Ιωάννης Ματσάκος. Γεννήθηκε το 1941
στο Δαμικίνι ΑχαLας. Εισήλθε στη ΣΤΥΑ το 1959 με την
11η σειρά. Αποφοίτησε το 1961 με την ειδικότητα του
Ηλεκτρολόγου. Αποστρατεύτηκε το 1986. Ήταν έγγα-
μος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 30/8/2014 στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και η ταφή του στο
νεκροταφείο Δαμικίνι ΑχαLας.

Ο ΣΑΣ εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που 
σκέπασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας.

ΑΑΠΠΕΕΒΒΙΙΩΩΣΣΑΑΝΝ Είναι λίγος ο χρόνος  της Νεκρώ-
σιμης ακολουθίας για να περιγράψω
τη ζωή από τα κατορθώματα, του Θε-
οδωρή Κωνσταντινόπουλου.

Ο Θεοδωρής Κωνσταντινόπου-
λος, αρχικώς φοίτησε στη Σχολή
Παρνασσού Αθηνών, την οποία τελεί-
ωσε με άριστα.

Η Δ/ση της Σχολής αξιολογώντας
τις επιδόσεις του, τον ενέγραψε στη
Σιβιτανίδειο Σχολή, με τετραετή Υπο-
τροφία, όσο ήτο και η διάρκεια των
σπουδών του.

Το 1938, παράλληλα με τις σπου-
δές του στη Σιβιτανίδειο, εισήλθε στη
Σχολή Τεχνικών Αεροπορίας, διετούς
φοιτήσεως.

Η ικανότης του, τον ανέδειξε Αρ-
χηγό των δύο τάξεων, τόσο στη Σχο-
λή της Σιβιτανιδείου, όσο και στη Σχο-
λή Τεχνικών Αεροπορίας. Ονομάσθη-
κε Υπαξιωματικός, τον Οκτώβριο του
1940, και τοποθετήθηκε στην Αερο-
πορική Βάση Φαλήρου, ως συντηρη-
τής Υδροπλάνων ΝΤΟΡΝΙΕ, μέχρι το
πέρας του πολέμου, το Μάιο του
1941.

Στη συνέχεια μεσολάβησε η κατο-
χή της πατρίδας μας, από τα στρα-
τεύματα κατοχής των Ιταλών και Γερ-
μανών. Αυτήν όμως την ταπείνωση, ο
Κωνσταντινόπουλος δεν την άντεξε,
στο μυαλό του ήταν η απελευθέρωση
της πατρίδος και προσπαθούσε να
φύγει για τη Μέση Ανατολή, με σκοπό
τη συνέχιση του Αγώνα, ως μέλος της
Αντιστασιακής Οργανώσεως, ΟΜΗ-
ΡΟΣ η οποία ησχολείτο με τη φυγή
Αξιωματικών και άλλων Αγωνιστών
στη Μέση Ανατολή.

Η πατριωτική αυτή οργάνωση,
αξιολόγησε τον Κωνσταντινόπουλο
και τον τοποθέτησε ως Προ6στάμενο
στο κλιμάκιο Ασυρμάτου στην Ελλά-
δα. Σκοπός του Κλιμακίου ήτο η συνε-
χής ενημέρωση, του Συμμαχικού
Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής,
για τις κινήσεις των εχθρικών πλοίων,
που μετέφεραν βοήθεια στα Γερμανι-
κά στρατεύματα της Βορείου Αφρι-
κής.

Τα περισσότερα από τα πλοία αυ-
τά των Γερμανών, δεν έφτασαν ποτέ
στον προορισμό τους, λόγω της άμε-
σης δράσης των Συμμαχικών Υποβρυ-
χίων και Αεροπλάνων, που είχαν ενη-
μερωθεί από την Ελλάδα, από τη
δράση του ΟΜΗΡΟΥ. 

Οι Γερμανοί, εάν μπορούσαν να
συλλάβουν τον Κωνσταντινόπουλο,
θα τον εκτελούσαν επί τόπου. Για τις
Υπηρεσίες του αυτές, από το 1941,
μέχρι και τον Οκτώβριο του 1944, η
πατρίδα της Ελλάδος, του απένειμε
το ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΑΝΔΡΕΙΑΣ, και η Βρετα-
νική κυβέρνηση, το μετάλλιον της
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

Αυτά για τον Κωνσταντινόπουλο,
που είχε μέσα του την αρετή της φι-
λοπατρίας και του Ηρωισμού. Μετά
την απελευθέρωση της πατρίδος από
τα Στρατεύματα Κατοχής τοποθετή-
θηκε σε διάφορες πολεμικές Μοίρες
Α/φών, ειδικά το 1964, του ανετέθη η
συντήρηση των Α/φών F-86, ως αρχι-
μηχανικός, επί μίαν τετραετίαν, και
στη συνέχεια, για άλλη μια τετραετία,
ως Διοικητής Μοίρας συντηρήσεως
Α/φών F-104.

Εδώ, έδειξε όλο του το μεγαλείο,
διότι με τη δραστηριότητά του οργά-
νωσε ομάδες συντηρήσεως, έβαλε
τον κατάλληλο Άνθρωπος, στην κα-
τάλληλη θέση, χρησιμοποιώντας και
αρκετούς Αξ/κούς προελεύσεως
ΣΤΥΑ, οι οποίοι με τη σοφή και σωστή
καθοδήγηση του Κωνσταντινόπου-
λου, έγιναν άριστοι τεχνικοί Α/φών,
ώστε και σήμερα ακόμη, κρατούν την
Ασφάλεια των πτήσεων της Πολεμι-
κής Αεροπορίας. Ο Κωνσταντινόπου-
λος υπηρέτησε για αρκετό χρονικό
διάστημα στη Δ/ση Ασφαλείας Πτή-
σεως του ΓΕΑ. Ήτο σωστός, αντικει-
μενικός και πολύ ικανός, στα πορί-
σματα των ατυχημάτων, όπου άφησε
και εκεί θετικό δείγμα γραφής. Το
1971 παραιτήθηκε για λόγους ευθιξί-
ας από μίαν διένεξη μεταξύ Κωνστα-
ντινόπουλου και του Προ6σταμένου
του, για υπηρεσιακά θέματα, γίνανε
εκατέρωθεν αναφορές, οι οποίες
έφθασαν στο ΓΕΑ, ο εκπρόσωπος του
ΓΕΑ, που είχε αναλάβει την εξέταση,
επρότεινε στον Κωνσταντινόπουλο,
να ανακαλέσει την αναφορά του, παρ’
ότι τον διαβεβαίωσε, ότι το δίκαιο ήτο
με το μέρος του. Ο Κωνσταντινόπου-
λος όμως, με πολύ ευγένεια, ανέφερε
ότι δεν ανακαλεί την αναφορά του, δι-
ότι οι Αξιωματικοί δεν ανακαλούν τις
αναφορές τους όταν βρίσκονται εν δι-
καίω, παρά μόνον εν αδίκω. Κατόπιν
τούτου, η Υπηρεσία έκανε δεκτή την
παραίτησή του, αποστρατευθείς με
το βαθμό του Αντισμηνάρχου και όχι
του Σμηνάρχου, που εδικαιούτο. Σε
ερώτηση συναδέλφων και εμού προ-
σωπικώς, εάν το γεγονός αυτό τον
στεναχώρησε, ο Κωνσταντινόπουλος
απήντησε...., εγώ δεν κρατάω κακία
κανενός, η Αεροπορία είναι μία μεγά-
λη μάνα που αγκαλιάζει όλους μας, ε-
άν, όμως, υπάρχουν μερικά άτομα

που δεν κάνουν τη δουλειά τους, ή
κάνουν λάθη, αυτό δεν αφορά τον κα-
νόνα, ούτε την Αεροπορία γενικότε-
ρα. Να άλλη μία περίπτωση μεγαλο-
ψυχίας και δείγμα γενναίου ανδρός.
Στη συνέχεια, ως συνταξιούχος δεν
παρέμεινε αδρανής, ήθελε να εργάζε-
ται και να προσφέρει. Λόγω των προ-
σόντων του, προσελήφθη από γνω-
στή Βιομηχανία παραγωγής ανταλλα-
κτικών και οικιακών συσκευών, εκεί
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αύ-
ξησε την παραγωγή και τα κέρδη της
επιχείρησης, η διεύθυνση του εργο-
στασίου επρότεινε στον Κωνσταντινό-
πουλο να λάβει μία γενναία χρηματι-
κή αμοιβή, γι’ αυτήν τη δραστηριότη-
τά του. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε,
αντιπροτείνοντας στη Δ/ση του εργο-
στασίου, κατά την ανανέωση του
προσωπικού, να προσλαμβάνει συ-
νταξιούχους συναδέλφους τεχνικούς
της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι
είχαν προβλήματα οικονομικά, λόγω
σπουδών των τέκνων τους, ή άλλες
οικονομικές ανάγκες. Η πρόταση έγι-
νε αμέσως δεκτή από τη Δ/ση του ερ-
γοστασίου, με αποτέλεσμα δεκάδες
συνάδελφοι να εργάζονται μαζί του,
επιλύοντας το οικονομικό πρόβλημα
που τους απασχολούσε και αυτοί με
τη σειρά τους, ευγνωμονώντας τον
Κωνσταντινόπουλο για αυτή την προ-
σπάθεια, την αλληλεγγύη, αλλά και
τα ανθρώπινα αισθήματά του, μείνανε
απόλυτα ικανοποιημένοι. Μετά την
αποχώρηση του εργοστασίου, ασχο-
λήθηκε με την επίλυση ενός χρονίου
προβλήματος, αδικίας, μεταξύ συνα-
δέλφων Αξιωματικών Αεροπορίας και
του οικοπεδικού συνεταιρισμού ο
ΙΚΑΡΟΣ, συντάσσοντας δεκάδες ανα-
φορές, προς Στρατιωτική και Πολιτι-
κή Ηγεσία, ώστε να επιτευχθεί δικαία
λύση, όπερ και εγένετο και έτσι, εκα-
τοντάδες συνάδελφοι, πήραν πίσω τα
χρήματά τους.

Ακούραστος, ανιδιοτελής, αλλά
και η αγάπη του προς την πατρίδα,
συνέταξε πλήθος αναφορών προς
την Κεντρική Υπηρεσία για ΕΘΝΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ. Στις παρατηρήσεις και συμ-
βουλές, θα έλεγα, φίλων και συναδέλ-
φων, να περιορίσει αυτή την κοπιώδη
υπερεργασία του, διότι είχε προβλή-
ματα ακοής και οράσεως, λόγω ηλι-
κίας, η απάντησή του ήτο αρνητική,
λέγοντας ότι... εδώ δεν ήρθαμε στον
κόσμο αυτόν, για τον εαυτό μας, αλ-
λά για τους συνανθρώπους μας, πλη-
θωρικός, τελειομανής, ευγενικός, αλ-
λά και τσαγανός, όπου εχρειάζετο.
Σωστό παλληκάρι, δυνατός, ασυμβί-
βαστος, είχε μέσα του την αρετή του
ρεαλισμού. Ο Θεοδωρής εκτός του
επιτυχημένου επαγγελματικού βίου,
αρίστευσε και στο οικογενειακό περι-
βάλλον, όπου με συμπαράσταση, την
εξαίρετη σύζυγό του, Αργυρώ, δη-
μιούργησαν μίαν αρίστη οικογένεια,
με δύο παιδιά, τον Άλκη και τη Δρο-
σούλα, τα οποία παιδιά, απέκτησαν
και αυτοί με τη σειρά τους πτυχία
ανωτάτου επιπέδου, ο μεν Άλκης Χη-
μικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π., η δε
Δροσούλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
επίσης του Ε.Μ.Π. και η ιστορία συνε-
χίζεται με τα τέσσερα εγγόνια, όπου
τα υπεραγαπούσε, όχι διότι και αυτοί
απέκτησαν πτυχία πανεπιστημιακού
επιπέδου, αλλά κυρίως διότι όλοι
τους έχουν αγωγή, παιδεία, άριστοι
χαρακτήρες, προσόντα που είναι χρή-
σιμα για τη σημερινή κοινωνία και Δη-
μοκρατία. Τα παιδιά αυτά μετέβησαν
στη Γαλλία και τελείωσαν το διδακτο-
ρικό άπαντες, και δύο εξ αυτών μείνα-
νε στο Παρίσι, ως καθηγηταί του Πα-
νεπιστημίου των Παρισίων. Σήμερα
όμως, πλήρης ημερών, ως κατάκαρ-
πος ελαία, φεύγει από τη ζωή, για την
κοινή πατρίδα, και αφήνει δυσανα-
πλήρωτο κενό, στην οικογένεια και σε
όλους εμάς τους φίλους και συναδέλ-
φους.

Γι’ αυτά τα κατορθώματα, την
προσφορά του στην Πολεμική Αερο-
πορία και στην Κοινωνία, εμείς οι συ-
νάδελφοι, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, το
ήθος του, τις γνώσεις του, την παλι-
καριά του, τη συναδελφική του αλλη-
λεγγύη. Θα παραμείνουμε πάντα κο-
ντά του, πυξίδα της ζωής και ιερά πα-
ρακαταθήκη. Οι ψυχές είναι αόρατες,
όχι όμως και απούσες και η ψυχή του
Κωνσταντινόπουλου, θα φτερουγίζει
γύρω μας, για να μας δίνει το μήνυμα
της Αθανασίας. Ο Πανάγαθος Θεός
είμαι βέβαιος ότι θα τον εντάξει στο
Πάνθεον των Αθανάτων, ώστε από
εκεί θα ατενίζει όλους εμάς, ήρεμος,
γαλήνιος, ευχαριστημένος.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της Αττι-
κής γης, που σκεπάζει σήμερον, έναν
ήρωα του 40 - 41. Έναν Αξιωματικό
και τίμιο οικογενειάρχη, αλλά και Κοι-
νωνικό λειτουργό.

Φίλε και συνάδελφε Θεόδωρε
γεια σου. Και πάλι ας είναι το χώμα
ελαφρό και η μνήμή σου αιωνία, για
τα ιδανικά της Ελευθερίας.

Σμήναρχε Κωνσταντινόπουλε κα-
λό σου ταξίδι.

Νίκος Φίλης
Σμήναρχος ε.α.

Áíáêïßíùóç
Για μια ακόμα φορά οι συμμαθητές της 6ης

ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ αποφασίσαμε να συναντηθούμε και
εφέτος διατηρώντας έτσι τις αναμνήσεις μας από
τα ΕΞΗΝΤΑ χρόνια της στρατιωτικής και ιδιωτικής
σταδιοδρομίας μας.

Για την υλοποίηση της υπόψη εκδήλωσης θα
πρέπει να έχουμε  έγκαιρα την επιθυμία συμμετο-
χής σας ώστε την 10η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ να δώσουμε όλοι το παρών, που θα σας
γίνει γνωστή από την συντονιστική επιτροπή η
οποία είναι:
Νικόλαος Κουλοβατιανός τηλ.:  6939271008
Νικόλαος Ανδρεούλας τηλ.:       6976206942
Θεόδωρος Μητρόπουλος τηλ.: 6983513341
Γεώργιος Ζεβόλης  τηλ.: 6983527019

Αποχαιρετισμός ενός ήρωα
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συνέχεια από τη σελ. 1

Με την τελευταία αυτή απόφαση ακυρώθηκε, κατ' αποδοχήν αιτήσεως της
ήδη αιτούσης, η οικ. 2/83408/0022/ 14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (Β' 3017/14.11.2012), καθ' ο μέρος καθορίσθηκε ο
χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των ποσών που προέκυψαν από την ανα-
δρομική μείωση των αποδοχών των αστυνομικών υπαλλήλων της Ελληνικής
Αστυνομίας, συνεπεία της οποίας αυτοί υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν, ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες, αποδοχές που είχαν ήδη εισπράξει.

2. Επειδή, το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε
με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των
Ελλήνων ορίζει  ότι «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς
τις δικαστικές αποφάσεις. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύ-
νη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία
μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης.». Περαιτέρω,
στο άρθρο 3 παρ. 1 του εκδοθέντος εις εκτέλεση της ανωτέρω συνταγματι-
κής διατάξεως ν. 3068/2002 (Α' 274) ορίζεται ότι «1. Το αρμόδιο τριμελές
συμβούλιο, εάν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου διαπιστώσει καθυστέ-
ρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή πλημμελή συμμόρφωση προς
τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, καλεί την αρχή που υποχρεούται σε
συμμόρφωση να εκθέσει μέσα σε ένα μήνα τις απόψεις της και να υποβάλότι
«Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφά-
σεις. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο
όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφά-
λιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης.». Περαιτέρω, στο άρθρο 3 παρ. 1
του εκδοθέντος εις εκτέλεση της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως ν.
3068/2002 (Α' 274) ορίζεται ότι «1. Το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο, εάν με-
τά από αίτηση του ενδιαφερομένου διαπιστώσει καθυστέρηση, παράλειψη ή
άρνηση συμμόρφωσης ή πλημμελή συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικα-
στική απόφαση, καλεί την αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση να εκθέ-
σει μέσα σε ένα μήνα τις απόψεις της και να υποβάλει τα στοιχεία που έχει
στη διάθεσή της. Ακολούθως, αν μετά τη σχετική έρευνα, διαγνώσει ότι η
καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρ-
φωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, καλεί την υπόχρεη
προς συμμόρφωση αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλο-
γη προθεσμία που το ίδιο ορίζει και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμη-
νο. Η προθεσμία αυτή, αν κατά την κρίση του συμβουλίου συντρέχει σπου-
δαίος λόγος, μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά... 2. ...».

3. Επειδή, από το συνδυασμό των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος
και 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002, συνάγεται ότι η διοίκηση, συμμορφούμενη
προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται
όχι μόνον να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο την
νομοθετική πράξη που κρίθηκε αντίθετη προς συνταγματικές διατάξεις ή τη
διοικητική πράξη που ακυρώθηκε, αλλά και να προβεί σε θετικές ενέργειες
για την αναμόρφωση της νομικής καταστάσεως που προέκυψε αμέσως ή εμ-
μέσως από τις πράξεις αυτές, ανακαλώντας ή τροποποιώντας τις σχετικές
στο μεταξύ εκδοθείσες πράξεις ή εκδίδοντας άλλες με αναδρομική ισχύ, για
να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν, αν από
την αρχή δεν είχε ισχύσει η κριθείσα αντίθετη προς το Σύνταγμα νομοθετική
πράξη ή η ακυρωθείσα διοικητική πράξη. Το ειδικότερο, εξ άλλου, περιεχό-
μενο και η έκταση των υποχρεώσεων της διοικήσεως προσδιορίζονται από
το αντικείμενο της ακυρώσεως, το οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζεται από το
είδος και τη φύση της ακυρωθείσης πράξεως, καθώς και από τα επιτασσό-

μενα από την ακυρωτική απόφαση. Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται, περαι-
τέρω, ότι η συμμόρφωση της διοικήσεως προς τις ακυρωτικές αποφάσεις
πρέπει, να είναι πλήρης και, κατά το δυνατόν, άμεση, υπό την έννοια ότι με-
τά την δημοσίευση της αποφάσεως η αρμόδια αρχή οφείλει να προβαίνει σε
κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του ακυρωτικού
αποτελέσματος και δεν δύναται να αδρανεί επικαλούμενη λόγους οι οποίοι
δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις, διότι άλλως αναιρείται ο σκο-
πός της θεσπίσεως της διατάξεως του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος (-
βλ. Σ.τ.Ε. 1995, 1518/2014, 2559/2011, 677/2010, 2557/2006, 3191/2005 και
21/2008, 43/2010 αποφάσεις του Συμβουλίου άρθρου 2 ν. 3068/2002).

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως
ακυρώσεως εκ μέρους της ήδη αιτούσης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής
οργανώσεως των ενώσεων του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας εξεδόθη η προαναφερόμενη απόφαση 2194/2014 της Ολομέ-
λειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά τις ειδικότερες κρίσεις της
ακυρωτικής αυτής αποφάσεως, οι διατάξεις των περιπτώσεων 31 - 33 της
υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από
1.8.2012, καθώς και της απολύτως συναφούς προς αυτές διατάξεως της πε-
ριπτώσεως 37 της αυτής υποπαραγράφου, κατ' επίκληση της οποίας εκδό-
θηκε η προσβληθείσα με την αίτηση υπουργική απόφαση, αντίκεινται τόσο
προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, όσο
και προς την αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιω-
τικών και των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας, η οποία απορρέει εμ-
μέσως από τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29
παρ. 3.

5. Επειδή, από την ακυρωτική αυτή απόφαση προς την οποία ζητείται να
συμμορφωθεί η διοίκηση απορρέει εν πρώτοις η υποχρέωση καταβολής των
αποδοχών που τα μέλη της αιτούσης συνδικαλιστικής οργανώσεως (αξιωμα-
τικοί της Ελληνικής Αστυνομίας) υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν, ως αχρεω-
στήτως καταβληθείσες, συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων του ν.
4093/2012, με τις οποίες, μειώθηκαν αναδρομικώς οι αποδοχές των στελε-
χών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Πέραν της υπο-
χρεώσεως αυτής, η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια του ακυρωτικού αποτε-
λέσματος, ευθεία, δηλαδή, συνέπεια της ακυρώσεως κανονιστικής πράξε-
ως, το περιεχόμενο της οποίας εξαντλείται στο παρελθόν, η κήρυξη της δια-
γνωσθείσης αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012 δη-
μιουργεί στη διοίκηση την πρόσθετη υποχρέωση να μεριμνήσει για τον τρό-
πο επιστροφής των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μετα-
ξύ των αποδοχών που οι στρατιωτικοί ελάμβαναν προ της εφαρμογής του ν.
4093/2012 και των αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν μετά τις πε-
ρικοπές που υπέστησαν κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ανωτέρω νό-
μου. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει, κατ' αρχήν, το χρονικό διάστημα
που διέρρευσε μεταξύ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4093/2012 και της δημο-
σιεύσεως της αποφάσεως της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η, κατά τα ανωτέρω, υποχρέωση αποτελεί αυτόθροη συνέπεια της αντισυ-
νταγματικότητος των διατάξεων του ν. 4093/2012, η οποία, έχει ως συνέπεια
την αναβίωση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων για τους στρατιωτικούς
και τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, όπως αυτές ίσχυαν προ της
τροποποιήσεώς τους με τις αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012 (-
βλ. άρθρα 50 και 51 του ν. 3205/2003, Α' 297). Για την ταυτότητα του νομι-
κού λόγου, η διοίκηση, μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως,
έχει την υποχρέωση να θεωρήσει ως ισχύουσες τις προ του ν. 4093/2012 μι-
σθολογικές διατάξεις και να καταβάλει στους στρατιωτικούς και τους υπη-
ρετούντες στα σώματα ασφαλείας για τον εφεξής χρόνο τις αποδοχές που
δικαιούνται βάσει των τελευταίων αυτών διατάξεων. Οίκοθεν νοείται ότι ο
νομοθέτης και, κατ' εξουσιοδότηση αυτού, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση
διατηρούν την ευχέρεια να προβούν στην κατάρτιση νέου μισθολογίου για
τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας επί τη βάσει
των κριτηρίων που τέθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση, πάντως, αυτή, κατά τη διαμόρφωση
του νέου μισθολογίου, οι αποδοχές των στρατιωτικών και των υπαλλήλων
των Σωμάτων Ασφαλείας δεν μπορούν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοι-
χα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ'
εφαρμογήν του ν. 4093/2012, καθόσον μία τέτοια ενέργεια θα ισοδυναμού-
σε με παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από την ακυρωτική από-
φαση και θα συνιστούσε, κατ' επέκταση, περίπτωση μη συμμορφώσεως της
διοικήσεως προς την απόφαση αυτή, με την οποία, όπως έχει ήδη εκτεθεί,
κρίθηκε ότι οι επιβληθείσες δυνάμει του νόμου αυτού μειώσεις υπερέβησαν,
λόγω της σωρευτικής επιβαρύνσεως των ως άνω υπαλλήλων, τα όρια που
θέτει η κατ' άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος υποχρέωση των πολιτών για
εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

6. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσε-
ως, η ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημο-
σιεύθηκε την 13η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, διαβιβάσθηκε στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών από το Γραφείο Νομικού Συμβού-
λου του Υπουργείου την 8η Αυγούστου του ίδιου έτους. Λόγω, εξάλλου, της
αδράνειας που, κατά τους ισχυρισμούς της, επέδειξαν οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες, η αιτούσα απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών την από 19.6.2014 εξώ-
δικη δήλωση (βλ. την 7961ε/20.6.2014 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού

επιμελητή Δημ. Παπαδάκου), με την οποία ζητούσε την άμεση υλοποίηση
της δικαστικής αποφάσεως, αίτημα που επανέλαβε με πλείονες δημόσιες
ανακοινώσεις της. Με το υπ' αριθμ. 3595/2-9-2014 έγγραφο της αρμοδίας
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομι-
κών, το οποίο περιέχει τις απόψεις της διοικήσεως για την παρούσα υπόθε-
ση, διατυπώνεται η πρόθεση των αρμοδίων υπηρεσιών να προβούν στην
εφαρμογή της αποφάσεως κατόπιν, ωστόσο, συνεκτιμήσεως των υποχρεώ-
σεων που απορρέουν από το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, τις εξ αυ-
τού απορρέουσες δεσμεύσεις και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώ-
ρας. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται, επίσης, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν
«εκκινήσει τη διαδικασία αποτίμησης του δημοσιονομικού κόστους και της
συνακόλουθης επιβάρυνσης του κρατικού προEπολογισμού τόσο για το τρέ-
χον έτος όσο και για τα επόμενα έτη», δεδομένου ότι η εν λόγω δαπάνη δεν
είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προEπολογισμού του 2014, ούτε,
άλλωστε, είχε περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής για τα έτη 2015 - 2018, το οποίο εγκρίθηκε με τον προγενέστε-
ρο της δημοσιεύσεως της ακυρωτικής αποφάσεως ν. 4263/2014. Κατά την
εκτίμηση της διοικήσεως, για την αποτίμηση των δημοσιονομικών συνε-
πειών, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσώπων στα οποία αφορά η από-
φαση, πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρόνος, μόνον δε μετά την οριστικο-
ποίηση της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει «το εν λόγω ζήτημα να συμπεριλη-
φθεί μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν σε διαβούλευση κατά τη διάρκεια
των συνεχών διαπραγματεύσεων, μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της
Τρόικας, οι οποίες θα αρχίσουν στις 2/9/2014 και, ειδικότερα, κατά το τέλος
του δευτέρου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να διασφα-
λισθεί η σύμφωνη γνώμη των εταίρων για την κάλυψη του πιθανολογούμε-
νου σοβαρού δημοσιονομικού κόστους που θα επέλθει στο πλαίσιο του
ΜΠΔΣ 2015-2018 και την εγγραφή της δαπάνης στις πιστώσεις του
Π/Υ2015».

7. Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η διοίκηση, παρά την παρέλευ-
ση χρονικού διαστήματος μείζονος του διμήνου από την δημοσίευση της
αποφάσεως (13-6-2014), σε ουδεμία ενέργεια προς υλοποίησή της προέβη.
Και ναι μεν, λόγω των εγγενών δυσχερειών που συνδέονται με την εφαρμο-
γή της αποφάσεως αυτής, εχούσης σημαντικές δημοσιονομικής φύσεως συ-
νέπειες, οι οποίες πράγματι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επισταμέ-
νης μελέτης εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, δεν θα μπορούσε να απαι-
τηθεί από τη διοίκηση η άμεση λήψη όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση
της αποφάσεως μέτρων εντός του, κατά τα ανωτέρω, χρονικού διαστήμα-
τος. Πλην, όμως, η διοίκηση θα έπρεπε να έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία
αυτή και να έχει, τουλάχιστον, καταλήξει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις ως
προς τις δημοσιονομικές συνέπειες της αποφάσεως και τον τρόπο αντιμετω-
πίσεώς τους, να έχει δε δρομολογήσει τη διαδικασία επιστροφής των απο-
δοχών που οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεώθηκαν να επι-
στρέψουν λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του ν. 4093/2012 και εν συνε-
χεία την αποκατάσταση του μισθολογίου τους. Δεν συνιστά, αντιθέτως, συμ-
μόρφωση της διοικήσεως η αόριστη αναφορά περί αποτιμήσεως του εν γέ-
νει δημοσιονομικού κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή της, ούτε, άλλω-
στε, η εκδήλωση της σαφούς προθέσεώς της για εφαρμογή της επίμαχης δι-
καστικής αποφάσεως και η αδιάστικτη αναγνώριση της αντίστοιχης υποχρε-
ώσεώς της. Εξ άλλου τα αναφερόμενα στις απόψεις της Διοικήσεως, με τα
οποία επιχειρείται σύνδεση του ζητήματος της συμμορφώσεως προς τις
προβλέψεις διαφόρων νομοθετημάτων (π.χ. ν. 4263/2014) ή τη διαπραγμά-
τευση του ίδιου ζητήματος με την λεγόμενη Τρόικα, δεν συνιστούν νόμιμα
εμπόδια για την αιτούμενη συμμόρφωση ούτε δικαιολογούν προσωρινή απο-
χή από αυτήν, ως μη βασιζόμενα σε κάποια συνταγματική διάταξη ή αρχή.

8. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, κατά την κρίση του Συμβουλίου συ-
ντρέχει περίπτωση μη συμμορφώσεως της Διοικήσεως (του Υπουργείου Οι-
κονομικών) προς την 2194/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου
της Επικρατείας, για το λόγο δε αυτό, πρέπει να κληθεί η διοίκηση, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του
π.δ/τος 61/2004, να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή εντός διμήνου
από την κοινοποίηση του οικείου πρακτικού. Οίκοθεν νοείται ότι το Συμβού-
λιο, μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και προ της διατυπώσεως πε-
ραιτέρω κρίσεως, επιφυλάσσεται να καλέσει προς ακρόαση τόσο εκπροσώ-
πους της υποχρέου προς συμμόρφωση διοικητικής αρχής, όσο και του πλη-
ρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσης κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρ-
θρου 2 παρ. 3 του π.δ/τος 61/2004 (Α' 54).

Γ ι α   τ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς   α υ τ ο ύ ς
Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς την 2194/2014

απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω

απόφαση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτό του παρόντος πρα-
κτικού.

Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμε-
λούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 28η Νοεμβρίου 2014.

Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2014.
Ο Πρόεδρος Σωτ. Αλ. Ρίζος

Η Γραμματέας Μ. Παπασαράντη

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΔΔΑΑΜΜΗΗΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ
ΝΝεευυρροοχχεειιρροουυρργγόόςς

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣυυννεερργγάάττηηςς  
ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ

ΤΤηηλλ..::  66993322994444992299

ΒΑΛΙΑ ΒΕΣΛΕΜΕ - ΔΑΜΗΛΑΚΗ
Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός

Τηλ.: 6937270637

Γιος και νύφη του συναδέλφου Σμηνάρχου ε.α. 
Μανώλη Δαμηλάκη

Δέχονται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Αλεξανδρουπόλεως 22, Αμπελόκηποι (όπισθεν Ιπποκρά-

τειου)

Τηλέφωνο Ιατρείου 210 7775691 Τηλέφωνο FAX 2107796162

Στην Αεροπορική
Βάση Δεκελείας, στο
Τατόι, την Παρασκευή
18 Ιουλίου 2014 και
ώρα 19:00 πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή ορ-
κωμοσίας των νέων Αν-
θυποσμηναγών της
Σχολής Ικάρων. Τα ξί-
φη στους νέους Αξιω-
ματικούς της Πολεμι-
κής Αεροπορίας επέ-
δωσε ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας Δημή-
τρης Αβραμόπουλος.

Από τη Σχολή αποφοιτήσαν 130 Ανθυ-
ποσμηναγοί, εκ των οποίων 107 από την
Ελλάδα, 9 από την Κύπρο, 3 από την Ιορ-
δανία, 1 από τη Συρία, 5 από τη Λιβύη, 1
από το Μαυροβούνιο, 3 από την Νιγηρία
και 1 από τη Ζιμπάμπουε.

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης η
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Φώφη Γεννηματά, ο Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο Αρχη-
γός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος

Τουρνάς, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και ο Αρχη-
γός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χρίστος Μανω-
λάς Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από
τον Σμήναρχο εα Δημήτριο Φαλτάιτς Πρό-
εδρο και Σμήναρχο εα Ιωάννη Αμουτζό-
πουλο Μέλος του ΔΣ.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ εύχεται
στους Νέους Ανθυποσμηναγούς 

ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ÔåëåôÞ ïñêùìïóßáò ôùí íÝùí 
Áíèõðïóìçíáãþí óôç Ó÷ïëÞ ÉêÜñùí

Την Παρα-
σκευή 5 Σεπτεμ-
βρίου 2014, πραγ-
ματοποιήθηκε η
ορκωμοσία των
νέων Σμηνιών της
50ης Σειράς της
Σχολής Υπαξιω-
ματικών Διοικητι-
κών (ΣΥΔ), στην
Αεροπορική Βάση
Σέδες, στη Θεσ-
σαλονίκη.

Tα πτυχία
στους νέους Σμη-
νίες επέδωσε ο Ει-
δικός Γραμματέ-
ας του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας, κ. Αντώνιος Οικονόμου,
παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπο-
ρικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), Υποπτέραρχου (Ι)
Αθανάσιου Τσαλίκη. 

Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι Αξιω-
ματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσω-
ποι των πολιτειακών, θρησκευτικών και στρα-
τιωτικών Αρχών, εκπαιδευτές της Σχολής, αντι-

προσωπείες σπουδαστών της Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, της Σχολής Ικά-
ρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών,
σύλλογοι, συγγενείς και φίλοι των νέων Σμηνι-
ών.

Συνολικά ορκίστηκαν σαράντα έξι (46) Σμη-
νίες [σαράντα τέσσερις (44) Έλληνες και δύο
(2) Κύπριοι].

Ïñêùìïóßá ÍÝùí Óìçíéþí 
50çò ÓåéñÜò ÓÕÄ

Ðüôå èá õëïðïéçèåß ç áðüöáóç ôïõ ÓôÅ;
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ÓõíÜíôçóç 16çò ÓåéñÜò

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων (1964-
2014) από την κατάταξη μας στην Π.Α., καλούνται, οι
συμμαθητές να παρευρεθούν μετά των συζύγων κα-
θώς και γυναίκες - σύζυγοι συναδέλφων που έχουν
φύγει από την ζωή, σε συγκέντρωση - συνάντηση
που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΔΑ Σκοτίνας στις
10-11 και 12 Οκτωβρίου 2014. Υπάρχει η δυνατότητα
διαμονής - διανυκτέρευσης για όσους το επιθυμούν.

Η παρουσία όλων θα μας δώσει μεγάλη χαρά.
Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής στην Συ-

ντονιστική Επιτροπή η οποία είναι:
• Καρύδης Γεώργιος 2410660208, 6978883313
• Μακρής Αριστείδης 2410624413, 6983516240
• Θέος Αθανάσιος 6983529093
• Tριπερίνας Θεόδωρος  6983512284
• Γκαζας Απόστολος 6976905560

Περισσότερες πληροφορίες - λεπτομέρειες στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

Για την Συντονιστική Επιτροπή
Μακρής Αριστείδης

Åðßóêåøç Áóèåíþí 
óôá ÅîùôåñéêÜ Éáôñåßá 

251 ÃÍÁ

Έχει παρατηρηθεί τελευταία ότι πολλοί
ασθενείς δεν προσέρχονται στα προγραμματι-
σμένα τους ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία
του 251 ΓΝΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης να
γίνεται έγκαιρη ακύρωση αυτού, για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση όλων μας.

Η ακύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και
από το τηλεφωνικό κέντρο του 251 ΓΝΑ (210
7463399). 

Ο τηλεφωνητής σημειώνει την ακύρωση και
να τη μεταβιβάζει στο τέλος της ημέρας στον
αρμόδιο για καταχώριση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 25ης ΣΕΙΡΑΣ
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι της 25ης σειράς

να επικοινωνήσουν με τους:
Παναγιώτου Δ. 6983519774, 6983526605
Δούρο Χρ. 698352665
Ποταμίτη Α. 6983504430
Για να προγραμματισθεί συνάντηση της σειράς

μέσα στον μήνα Οκτώβριο 2014 στο ΚΕΔΑ/Ζ ή στο
ΚΕΔΑ/ΣΚ.

Η μάνα
Μάνα μια λέξη μαγική, που όλους μας συγκλονίζει,

σημαίνει την ίδια τη ζωή, που απ’ αυτήν αρχίζει!

Χωρίς τη μάνα η ζωή, δεν θα είχε σημασία,
αφού η μάνα είναι αυτή, που δίνει την αξία!...

Ποια μάνα δεν υπέφερε, για να εγκυμονήσει,
και ποια δεν πόνεσε πολύ, για να μωρογεννήσει;;

Ποια μάνα δεν κοπίασε, παιδιά να μεγαλώσει,
και όνειρα δεν έπλασε, για να τα καμαρώσει;;

Σαν αρρωστήσει το παιδί, η μάνα ξενυχτάει,
και δίπλα στο κρεβάτι του τις ώρες της περνάει!!

Της μάνας τον πόνο δεν μπορεί, κανένας να μετρήσει,
αφού είναι πόνος που μπορεί, και πέτρες να ραγίσει!!

Πίσω από ισχυρές μορφές, που έχει η ιστορία,
η μάνα είναι η πηγή και η αφετηρία!!

Έτσι βγαίνει συμπέρασμα και είναι μεγάλη αλήθεια,
είναι πραγματικότητα, δεν είναι παραμύθια!

Όλου του κόσμου ο χρυσός, αν ήταν μαζεμένος,
στης μάνας την καρδιά μπροστά, θα ήταν αχρηστευμένος.

Μάνα μια λέξη μαγική, μάνα μια λέξη θαύμα,
γεμίζει από συγκίνηση και φέρνει πικρό κλάμα!

Είναι ένα πλάσμα σπάνιο, σαν όνειρο γλυκό,
σαν μέλι είναι νόστιμο, σαν θαύμα... μαγικό.

Λάμπει σαν ήλιος την αυγή, σαν άστρο στο σκοτάδι,
είναι αστέρι λαμπερό, φεγγάρι - ολόγιομο το βράδυ.

Τι πιο όμορφο, πιο ιερό και τι πιο υπέροχο,
τι πιο αγνό, πιο θε+κό, σεμνό και αγέρωχο;;

Μα μέσ’ τις μάνες τις πολλές, μια μάνα ξεχωρίζει,
είναι η μάνα του Χριστού, που η αγάπη πλημμυρίζει!!

Είναι η μάνα του Θεού, που όλους μας αγκαλιάζει,
και με τη θεία σκέπη της, με αγάπη μας σκεπάζει!!

Χαίρε μανούλα τρυφερή και πολυαγαπημένη,
είσαι μεγάλη και τρανή και χιλιοδοξασμένη!!

ΒΟΛΟΣ 11 ΜΑ!ΟΥ 2014
Αλέξιος Κράλλης

Σμήναρχος ε.α.

Λεβεντιά
Ψηλά βουνά χτυπούν οι αέρηδες
λυσσομανούν να τα γκρεμίσουν
μα αυτά στέκουν εκεί ακλόνητα

ποτέ δεν πρόκειται να γονατίσουν.

Για λοφοκορφούλες αδιαφορούν
αυτές ήτανε πάντα του χεριού τους

περιφρονώντας τες τις προσπερνούν
τα κορφοβούνια έχουνε στο νου τους.

Που στέκουν πάντα εκεί περήφανα
αραδιαστά και ανδρειωμένα

στα γρανιτένια στήθη τους χτυπάνε και σκορπούν
βροχές αέρηδες και αστροπελέκια.

Τους αντρειωμένους πάντα θα χτυπούν
εκείνοι που λεβέντικα ποτέ δεν θα αισθανθούνε

και από λαγούμια σκοτεινά κι αν τους πετροβολούν
οι πέτρες θα γυρίζουνε σ’ αυτούς που τις πετούνε.

Ηλίας Γ. Σβάρνας

Αύγουστος 07-14

Προς
Τα Νέα του Σ.Α.Σ.
Κον Δημήτρη Φαλτάιτς
Πρόεδρον

Σας χαιρετώ όλους από τον μακρινό Καναδά και
οι ευχές μου είναι μαζί σας να έχετε τη δύναμη να
συνεχίζετε το έργο της εκδόσεως του πολύτιμου
φύλλου «Τα Νέα του ΣΑΣ».

Η βράβευσις της εφημερίδας από την Ένωση
Ελλήνων Λογοτεχνών πιστοποιεί την ποιότητα των
άρθρων, την τέχνη, τον πατριωτισμό των μελών της
εκάστοτε επιτροπής ως και την πληθώρα των υπο-
θέσεων που αφορούν τα μέλη. Επιπλέον, πρώτον,
η αναγνώρισις του έργου ανήκει στον πρωτεργάτη
και τακτικό συνδρομητή άρθρων Γεώργιο Εμμα-
νουηλίδη, ως και η προσηλωμένη εργασία των εκά-
στοτε μελών της συντακτικής επιτροπής, όλοι συμ-
βάλλουν στην έκδοση ενός καλώς ανεγνωρισμένου
έργου. Η εφημερίδα παραμένει ένας πολύτιμος θη-
σαυρός επικοινωνίας μεταξύ σχολής, υπηρετού-

ντων και απερχομένων, ενισχύεται δε η αξία του
σημαντικού έργου των τεχνικών του σώματος
στους κόλπους της Αεροπορίας και στο κοινό.

Ας μου επιτραπεί να υπενθυμίσω στη συντακτι-
κή επιτροπή πως στις 14-7-2014 ήταν η 100ή επέ-
τειος της ενάρξεως του Ι Παγκοσμίου πολέμου,
όπου περίπου 17 εκατομμύρια στρατιωτών και πο-
λιτών έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών και
61.000 Καναδών. Δεν είναι ανάγκη να εκτεθούν
εδώ τα έκτροπα ενός πολέμου, αλλά εάν η απαίτη-
σις δεν είναι υπερβολική και διατίθεται χώρος στο
φύλλο; Η εμφάνισις ενός περιληπτικού άρθρου
που η περιγραφή θα περιοριζόταν μόνον στα αίτια
του πολέμου, τις παρατάξεις, τα πολιτικά, η στά-
σις της Ελλάδος, οι συμφωνίες, τα αποτελέσματα.
Όλοι μας θα είχαμε κάτι να διδαχθούμε από τη
φρικτή αυτή περίοδο της ΕυρωπαGκής ιστορίας.
Θα αφήσω την εισήγησή μου με τη συντακτική επι-
τροπή.

Με εκτίμηση
Κώστας Αράπης

9η Σειρά
Τορόντο, Καναδάς

Έντυπα 

Περιοδικά

Εφημερίδες

και βιβλία 

που λάβαμε

1) Εφημερίδα «Η Φω-
νή» του ΣΑΣΥΔΑ αριθ-
μός φύλλου 48 Απρίλιος
Μάιος Ιούνιος 2014.

2) Εφημερίδα «Η Ηχώ
των Αιθέρων» της ΕΑΑΑ
αριθμός φύλλου 520 Ιο-
ύνιος 2014.

3) Εφημερίδα «Φλόγα
της Μακεδονίας» αριθ-
μός φύλλου 66 Απρίλιος
Μάιος Ιούνιος 2014.

4) Περιοδικό «ΠΤΗ-
ΣΗ» τεύχος 210 2014.

5) Περιοδικό «Εθνι-
κές Επάλξεις» τεύχος
108 Απρίλιος Ιούνιος
2014.

6) Περιοδικό «ΕΑΜ»
τεύχος 109 Απρίλιος
Μάιος Ιούνιος 2014.

7) Εφημερίδα «Εθνική
Ηχώ» αριθ. φύλλου 610
Αύγουστος 2014.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι προερχόμενοι εκ της ΣΤΥΑ.
ένας συνάδελφος από τα παλαιά (5η Σειρά ΣΤΥΑ), που συνέταξε την

παρούσα επιστολή, πήρε το θάρρος - πρωτοβουλία να σας καλέσει σε
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ. Όσοι από σας δεν είναι
Μέλη του Σ.Α.Σ. είτε από αμέλεια, είτε από οιανδήποτε άλλην αιτία, ή
ακόμη και αν διεγράφησαν για δικά τους εύλογα παράπονα, τους παρα-
καλώ να αναθεωρήσουν την προτέρα απόφασή τους και να ανταποκρι-
θούν στην έκκλησή μου για προσκλητήριο και ΕΓΓΡΑΦΗ στο Σύλλογό
μας, τον Σ.Α.Σ., το ταχύτερο.

Η φορτική επιμονή μου για προσκλητήριο και καθολική ΕΓΓΡΑΦΗ
εδράζεται σε πολλές και σοβαρές αιτίες και συνταρακτικά έως και ευ-
τράπελα γεγονότα, τα οποία θα προσπαθήσω με ηρεμία και νηφαλιότη-
τα να παρουσιάσω και να αιτιολογήσω αντικειμενικά και χωρίς πάθος.

Για λόγους ιστορικούς σας γνωρίζεται ότι όσοι πιθανόν να μην
έχουν υπόψη τους, ο Σύλλογος δημιουργήθηκε (εξ ανάγκης...) το 1982
από μία δράκα συναδέλφων, (εν οις και ο υπογράφων την παρούσα) με-
ρικοί από τους οποίους έχουν αποδημήσει εις Κύριον... Είχαμε, λοιπόν,
προσληφθεί από την ΕΑΒ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
για το στήσιμο και την οργάνωση της εταιρείας.

Ο νεο@δρυθείς τότε Σύλλογός μας με βήματα γοργά και σταθερά,
έξω από πολιτικούς εναγκαλισμούς και δεσμεύσεις, ανδρώθηκε και
έκανε την παρουσία του αισθητή σε πολλούς χώρους μεταξύ των οποί-
ων και η Πολεμική μας Αεροπορία, η οποία μας αγκάλιασε στοργικά και
μας στήριξε παντοιοτρόπως, προερχόμενοι άλλωστε από τα σπλάχνα
της.

Ο Σύλλογός μας, που είναι ο αρχαιότερος και πολυαριθμότερος,
προερχόμενος από τις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ της χώρας μας, πολλοί άλ-
λοι μετέπειτα ιδρυθέντες Σύλλογοι μας εμιμήθησαν, μας συμβουλεύτη-
καν ή και μας αντέγραψαν. Αυτό ασφαλώς μας περιποιεί μεγάλη τιμή
και περηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί και μεγάλες όσο και
σοβαρές υποχρεώσεις, κυρίως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. Δηλαδή ανελαστικές
δαπάνες: στέγασης, λειτουργίας, έκδοση της Εφημερίδας «ΝΕΑ του
Σ.Α.Σ.», Εκδηλώσεις Συλλόγου, Εκλογές, Μνημόσυνα και Στεφάνια για
αποδημούντες συναδέλφους και πολλά άλλα έξοδα τα οποία βιώνουν
και γνωρίζουν, κάλλιον παντός άλλου εξ ημών, τα εκάστοτε εκλεγόμενα
από μας Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου, τα Μέλη των οποίων,
εκτός του χρόνου που αναλίσκουν για τη λειτουργία του Συλλόγου,
όντες μακράν οικογενείας, ενίοτε και με οικονομική τους θυσία, εκπρο-
σωπούν λίαν επάξια όλους εμάς, γι’ αυτό και πρέπει να τους κρίνουμε
με επιείκεια και να είμαστε πρόθυμοι αρωγοί σε κάθε τους ενέργεια,
που αποσκοπεί στη βελτίωση των: οικονομικών (Σύνταξη, Μέρισμα),
Υγείας (Νοσοκομεία, Φάρμακα), αποκατάσταση αδικιών, βοήθεια ανα-
ξιοπαθούντων συναδέλφων, πληροφόρηση κ.ά.

Συνάδελφοι ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ και ΥΠΑΡΞΗΣ του Σ.Α.Σ. είναι
η συνδρομή μας, την οποία πρέπει όλοι μας να θεωρούμε ως μία υπο-
χρέωσή μας, παρόμοια με αυτήν επιβίωσης της οικογενείας μας. Γι’ αυ-
τό και δεν πρέπει ν’ αμελούμε την υποχρέωσή μας - ΣΥΝΔΡΟΜΗ προς
το Σύλλογο.

Είναι απαράδεκτο για κάποιο παράπονό μας να ζητάμε τη διαγραφή
μας, είναι δε χείριστο, όντες απόφοιτοι ΣΤΥΑ να μην είμαστε Μέλη του
Σ.Α.Σ. και μάλιστα ενεργά.

Οι λόγοι που συνάδουν προς τούτο και μάλιστα μετά τα συνταρακτι-
κά γεγονότα που διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό στην Ένωση
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, τα οποία εν πολλοίς είναι γνω-
στά σε όλους μας μετά και τη δημοσιευθείσα ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΑΜΑΡΤΥ-
ΡΙΑ στην Εφημερίδα μας «ΝΕΑ του Σ.Α.Σ.» και όχι μόνο, κατά του
Δ.Σ./ΕΑΑΑ προς: τα αρμόδια Προ@στάμενα Όργανα, για την επαίσχυντο
ΑΠΟΦΑΣΗ!!! μεθοδευμένη και οργανωθείσα από τον Πρόεδρο της ΕΑ-
ΑΑ κ. Κων. Ιατρίδη και των εμπίστων του Συμβούλων για την αλλαγή της
Κ.Υ.Α. παρά την αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας σε σύνολο
12.500 ε.α. συναδέλφων και ορφανικών Μελών (ΠΑΣΟΙΠΑ).

Δυστυχώς για μας «τις αμόρφωτες συντεχνίες» ο Πρόεδρος της ΕΑ-
ΑΑ κ. Ιατρίδης εύρε ένθερμους υποστηρικτές για την υλοποίηση των
πονηρών σχεδίων του, Μέλη του Δ.Σ./ΕΑΑΑ τα οποία συνεχίζουν να εί-
ναι εισέτι και Μέλη των Συλλόγων τους!!!

Προσωπικά θλίβομαι για την απερίσκεπτη αυτή ενέργειά τους και

απορώ εάν έστω και στον ύπνο τους αισθάνονται τύψιν συνειδήσεως.
Είμαι, όμως βέβαιος, ότι η πάροδος του χρόνου και η κατακραυγή των
χιλιάδων συναδέλφων θα τους λιώνει τα σωθικά. Αυτοί έθεσαν εαυτούς
σε διαρκή κοινή περιφρόνηση. Τέτοια τιμωρία τους άξιζε και θα τη γευ-
θούν.

Ομολογίες παλαιών Ηγητόρων και Ανωτάτων Στελεχών, τεχνικών και
άλλων της Π.Α. ότι η Σχολή μας είναι η Ραχοκοκκαλιά  του Κλάδου και η
προσφορά της σε Υπηρεσίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΞΗΣ του έργου και των ΜΕΣΩΝ της Π.Α. είναι πέραν πάσης αμφι-
σβήτησης ΜΕΓΑΛΗ, γεγονός το οποίον από ουδένα παραγνωρίζεται.
Εντούτοις υπάρχουν σκέψεις και υποχθόνια σχέδια στα άδυτα Επιτελι-
κών Γραφείων από «Ειδήμονες» ίσως και ανιδιοτελείς για περιορισμό
εξέλιξης των εξερχομένων - αποφοιτούντων από τις Αεροπορικές Σχο-
λές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Υ.), με επακόλουθο τη μείωση σε αριθμό των
Αξιωματικών από τις ως άνω Σχολές για λόγους δήθεν περιστολής των
οικονομικών δαπανών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δυστυχώς και πάλι για την προέλευσή μας, μεταξύ των εμπνευστών
γι’ αυτά τα σχέδια προέρχονται και από τα σπλάχνα της Σχολής μας.
Ανατρέχοντες στην Ιστορία πάντα θα συναντάμε ΕΦΙΑΛΤΕΣ και ΓΕΝΙ-
ΤΣΑΡΟΥΣ, ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της Φυλής μας.

Ο κ. Ιατρίδης στην ευχαριστήριο επιστολή του ως νέου Προέδρου
της ΕΑΑΑ, ως και κατά την παράδοση - παραλαβή των Παλαιού και Νέ-
ου Διοικητικών Συμβουλίων (ΗτΑ, Φ 505 Ιαν. 2013) διεκήρυττε μεγαλό-
στομα ότι: «Δέσμευση του νέου Δ.Σ. θα είναι να καταστεί η Ένωση πόλος
ενότητας, πόλος συνοχής και συνεχούς ενημέρωσης των Μελών επί
όλων των θεμάτων και με απόλυτη διαφάνεια».

Έπεα πτερόεντα: αντί ενότητας, φαγωμάρα και γκρίνια σχεδόν από
την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., αλλεπάλληλες αλλαγές Διευθυνόντων
Συμβούλων, Γραμματέων, αποπομπή Μέλους από το Δ.Σ. και έπεται συ-
νέχεια.

Πού είναι η ενότητα; Πού είναι η συνοχή; Πού είναι η ενημέρωση και
πού ή διαφάνεια; Όλα αυτά σε διάστημα ενός και ημίσεως έτους ξεχά-
στηκαν ή μάλλον αυτές οι έννοιες είναι δύσκολες για εφαρμογή στην
πράξη από τον νέο Πρόεδρο της ΕΑΑΑ.

Όποιος από το Δ.Σ./ΕΑΑΑ έχει διαφορετική γνώμη από ό,τι κελεύει
ο Πρόεδρος μπαίνει σε καραντίνα για αλλαγή ή αποπομπή.

Η ποιότης χαρτιού για εκτύπωση της ΗτΑ λίαν επιεικώς απαράδε-
κτη. Η ιδιοκτησία της ΗτΑ σε ποιον άραγε ανήκει; Ερωτάται ευθέως ο κ.
Ιατρίδης και τούτο γιατί ο υποφαινόμενος έστειλε προ εξαμήνου μίαν
σύντομον αποχαιρετιστήριον επιστολήν, για αποθανόντα συνάδελφον (-
Σμχος ε.α. Δημ. Γρηγορόπουλος) προς δημοσίευση στην ΗτΑ και απερ-
ρίφθη από ποίον και γιατί; Λογοκρισία και φίμωση σε δράση!!! Αυτό εί-
ναι κατάφωρη ύβρις κατά της μνήμης του αποθανόντος συναδέλφου.

Δυστυχώς η εφημερίδα μας ΕΑΛΩ, έγινε αποκλειστικής χρήσης για
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το περιβάλλον τους.

Η απεγνωσμένη προσπάθεια των Προέδρου και Αντιπροέδρου συνε-
πικουρουμένων από τα πειθήνια και υποτακτικά Μέλη του Συμβουλίου
τους για τροποποίηση της Κ.Υ.Α. εις βάρος των «αμόρφωτων Αξιωματι-
κών» (ΣΤΥΑ) δεν θα φέρει τα ποθητά γι’ αυτούς αποτελέσματα γιατί εί-
ναι γνωστόν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς «τους αμόρφω-
τους» έχουν Πανεπιστημιακούς τίτλους και περγαμηνές Σπουδών, που
οι «Μορφωμένοι», συγκριτικά υστερούν.

Το μόνο που επί θύραις προβάλλει: είναι η περιδίνηση και ίσως η
διάλυση της ΕΑΑΑ... Μη γένοιτο.

Αυτή ήταν, δυστυχώς, η μοναδική επιτυχία - ΑΠΟΤΥΧΙΑ του νέου
Προέδρου της ΕΑΑΑ στη μακρόχρονη ιστορία της ΕΑΑΑ. Το μελανώτε-
ρο σημείο του παρόντος Δ.Σ./ΕΑΑΑ προεξαρχόντων του Προέδρου και
Αντιπροέδρου της Ένωσης.

Αγαπητοί Συνάδελφοι προελεύσεως ΣΤΥΑ σκοπίμως λοξοδρόμησα
από τα Οικογενείας του Σ.Α.Σ. και μπήκα ακροθιγώς σε αυτά της ΕΑΑΑ,
γιατί όλοι εμείς είμαστε πρωτίστως και κυρίως Μέλη της ΕΑΑΑ και απο-
τελούμε την πλειοψηφία ανάμεσα στο σύνολο όλων των συναδέλφων
αποστράτων, όλων των προελεύσεων της Π.Α. και έχουμε το αναφαίρε-
το δικαίωμα να συμμετέχουμε στο Δ.Σ./ΕΑΑΑ εάν επιθυμούμε, εκλεγό-
μενοι δημοκρατικά και χωρίς περιορισμούς και «αναλογικά τεχνάσμα-
τα» ως και «καινοτόμες επινοήσεις» από όλους τους ψηφοφόρους συ-

ναδέλφους, όχι με εκχωρούμενα δακτυλίδια, αλλά με αναγνωρισιμότη-
τα και την ιστορική μας διαδρομή στην Πολεμική Αεροπορία.

Προσωπικά διακόνησα την ΕΑΑΑ επί 17,5 έτη (10 ως υπεύθυνος της
ΗτΑ, 12 ως Μέλος του Δ.Σ. εξ ων τα 2 έτη ως Δνων Σύμβουλος της
Ένωσης). Είχα αρμονική συνεργασία με όλα τα Μέλη του Δ.Σ. ιδιαίτερα
δε με τον Πρόεδρο κ. Βασ. Κατσιαντώνη Απτχο (Ι) ε.α. και Επίτιμο Αρ-
χηγό Τ.Α. Το πέρασμά μου από την ΕΑΑΑ ήταν για μένα μια πολύ ευχά-
ριστη καθημερινή απασχόληση υποδεχόμενος, συζητώντας και εξυπη-
ρετώντας τους επισκεπτομένους την Ένωση συναδέλφους, ΑΔΙΑΚΡΙ-
ΤΩΣ προελεύσεως. Το γραφείο μου και η καρδιά μου ήταν ανοικτά για
όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως Βαθμού και προελεύσεως. Ακό-
μη και Αρχηγοί ΓΕΑ και ΑΤΑ ζώντες και τεθνεώτες με τιμούσαν με το να
πιουν τον καφέ τους στο Γραφείο μου. Νοσταλγώ πραγματικά αυτές τις
ημέρες.

Ανεπιφύλακτα, λοιπόν, σας προτρέπω, εάν έχετε χρόνο και μεράκι
ν’ ασχοληθείτε με τα κοινά της ΕΑΑΑ να το αποτολμήσετε, η προσφορά
υπηρεσιών καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς τον συνάδελφο είναι κάτι πε-
ρισσότερο από ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ.

Για όλα όσα προανέφερα σας καλώ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟ
ΚΑΛΕΣΜΑ για ΕΓΓΡΑΦΗ στο Σύλλογό μας, όσοι ακόμη δεν είμαστε Μέ-
λη του για να τον κάνουμε ισχυρότερο, έτσι ώστε το Δ.Σ./Σ.Α.Σ., που
μας εκπροσωπεί, να μπορεί να προβάλλει και να διεκδικεί δικαιωματικά
«ό,τι» μας αναλογεί τόσο ως απόστρατοι, όσο και για την προέλευσή
μας και τούτο γιατί η Σχολή μας έχει μακρά και λαμπρή Ιστορία και
αδιαμφισβήτητη προσφορά στην Π.Α. Επί πλέον έχουμε «Πάλλευκο
Ποινικό Μητρώο» και κυκλοφορούμε ανάμεσα στην κοινωνία υπερήφα-
να με το μέτωπο ψηλά και τα χέρια καθαρά.

Ο Σύλλογός μας πρέπει να παραμένει πάντοτε μακράν πολιτικών και
κομματικών εναγκαλισμών για να τον σέβονται και να τον υπολογίζουν
άπαντες. Τα εκάστοτε Δ.Σ./Σ.Α.Σ. να υπενθυμίζουν στην Π.Α. και εις πά-
ντα απαξιωτή, επαιρόμενο, αλαζόνα και «μορφωμένο» προσβολέα μας,
ότι η ΣΤΥΑ και οι λοιπές Αεροπορικές Σχολές Υπαξιωματικών ανήκουν
σύμφωνα με το Ν. 2913/2001 στην 3βάθμια Εκπαίδευση. Δεν είναι αθώα
ή τυχαία η μη έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μετά τη δημοσίευση
του ανωτέρου Νόμου για την υλοποίησή του με ανάλογη αναβάθμιση
των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και 3ετή Διάρκεια Σπουδών. Έτσι κα-
θίσταται πασιφανές ότι υπήρχε από μακρού πρόθεση και σχέδιο του
ΓΕΕΘΑ για: αντί αναβάθμισης των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματι-
κών των Ενόπλων Δυνάμεων, τελικά να υποβαθμιστούν οι Ανωτέρω Σχο-
λές, δι’ ο και εν κρυπτώ συντάχθηκε ο Ν. 2883/2010, με τον οποίον πε-
ριορίζεται - υποβαθμίζεται η εξέλιξη των αποφοιτούντων εκ των παρα-
γωγικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) και ιδία της ΣΤΥΑ.

Όλα αυτά έγιναν εκ του πονηρού, δεν είναι προς το συμφέρον των
Ε.Δ. αλλ’ υπάρχει απώτερος στόχος...

Κατόπιν όλων αυτών των εν κρυπτώ τεκταινομένων, εμείς οι από-
στρατοι προελεύσεως ΣΤΥΑ έχουμε ιερό χρέος τόσο για την ιστορία
της Σχολής μας, όσο και για τους επιγενομένους μελλοντικούς συνα-
δέλφους μας να αντισταθούμε στα υποχθόνια σχέδια των «άσπονδων»
συναδέλφων μας. Να κρατάμε ψηλά και ανυποχώρητα τη δάδα προε-
λεύσεώς μας και να διεκδικούμε με πείσμα αυτά που νομίμως, με ιδρώ-
τα και αίμα έχουμε κατακτήσει και τα οποία τινές, όχι μόνον αμφισβη-
τούν, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία να μας τα
αποστερήσουν, προφασιζόμενοι και υπεραμυνόμενοι δήθεν του γενικω-
τέρου συμφέροντος της Π.Α. λες και αυτοί είναι οι αλάνθαστοι Πάπες
και οι μοναδικοί θεματοφύλακες της Αεροπορικής Ιδέας.

Κλείνοντας τέλος τη μακροσκελή σχετικά επιστολή μου - ΚΑΛΕΣΜΑ
συνιστώ με πολλή αγάπη προς όλους τους συναδέλφους της ΣΤΥΑ να
υπάρχει ομόνοια, αλληλεγγύη και αγάπη μεταξύ μας και προς Θεού μα-
κράν από ίντριγκες και γιάσκες που συμβαίνουν σε άλλους χώρους που
τελικά τέτοια φαινόμενα οδηγούν σε διασπάσεις ακόμη και σε διάλυ-
ση...

Το Σύνθημά μας «Η ισχύς εν τη ενώσει».

Σγός ε.α. Λεωνίδας Νικ. Νικόπουλος
5η Σειρά ΣΤΥΑ
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Άραγε τι να υποθέσει κανείς, όταν την 22-7-2014
συμπληρώνονται σαράντα (40) ολόκληρα χρόνια και
ένα τεράστιας σημασίας κατόρθωμα - που ξένα πρα-
κτορεία ειδήσεων το χαρακτήρισαν ως "Αποστολή
Αυτοκτονίας" - εμείς στην πατρίδα μας το κρύβουμε,
αντί να το τιμήσουμε, όπως του αξίζει;

Πόσοι γνωρίζουν, ακόμη και οι νεότεροι Ίκαροι,
Τεχνικοί και Ραδιοναυτίλοι, αλλά και ο Ελληνικός λα-
ός ότι στις 22 Ιουλίου του 1974, τις μαύρες εκείνες
ημέρες που ο Αττίλας έκανε την εισβολή στην Κύπρο
μας, όταν ο Ιωαννίδης με τους νέας κοπής πραξικο-
πηματίες, την είχαν βάλλει σε περιπέτεια εθνικής κα-
ταστροφής, μια κίνηση απελπισίας, έστω και για την
τιμή των όπλων, εκτελέστηκε από την 354 ΜΜ, με αε-
ροσκάφη ΝΟRΑΤLAS, μεταφέροντας εκεί καταδρο-
μείς και πυρομαχικά για ενίσχυση των αδελφών Κυ-
πρίων;

Είκοσι (20) αεροσκάφη ΝΟRΑΤLAS, που λόγω
των γεγονότων των ημερών είχαν διασκορπιστεί σε
όλη την επικράτεια, μετά από εντολή του ΑΕΔ την
19:00 της 21-7-1974, απογειώθηκαν με κατεύθυνση
τη Σούδα, "για εκτέλεση άκρως απόρρητης αποστο-
λής υψηλής σπουδαιότητας". Μεταξύ αυτών και κά-
ποια, τα οποία με εξαιρετικά δύσκολες και επίπονες
προσπάθειες τεχνικών είχαν αξιοποιηθεί, ενώ βρί-
σκονταν σε κατάσταση μακράς αποθήκευσης, σε χώ-
ρους αραίωσης της Μοίρας.

Τελικά δεκαπέντε (15) από αυτά, με τον κωδικό
"ΝΙΚΗ", μπόρεσαν να απογειωθούν μέσα σε επιχειρη-
σιακά εκμεταλλεύσιμους χρόνους. Σε πέντε (5) από
αυτά, δεν τους επιτράπηκε η απογείωση, παρά το ότι
βρίσκονταν σε αναμονή εντολής τροχοδρόμησης για
απογείωση με τις μηχανές αναμμένες, επειδή το
πρώτο φως της ημέρας θα τους έβρισκε στον εναέ-
ριο χώρο της Κύπρου, με άμεσο κίνδυνο κατάρριψής
τους από την Τουρκική Αεροπορία.

Δεκατρία (13) από αυτά τα αεροσκάφη με αυτο-
θυσία των πληρωμάτων τους κατάφεραν να προ-
σγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, πετώ-
ντας μέσα σε έναν πύρινο ουρανό από τα τροχιοδει-
κτικά βλήματα, δυστυχώς "φίλιων" πυροβόλων. Πολ-
λά αεροσκάφη δέχτηκαν βολές που προκάλεσαν και
θύματα ή τραυματισμούς καταδρομέων, ως και αχρή-
στευση αεροσκαφών, τα πληρώματα των οποίων επέ-

στρεψαν στην Ελλάδα με "Auto stop"!! σε άλλα απο-
γειούμενα ΝΟRΑΤLAS, μέσα στο διάδρομο απογείω-
σης, εκτός από ένα πλήρωμα που επέστρεψε μετά
από 15 ημέρες, φυγαδευόμενο, ενίοτε και με μεταμ-
φιέσεις. Δυστυχώς ένα, το ΝΙΚΗ 4, καταρρίφθηκε λί-
γα μέτρα πριν την προσγείωση, στο λόφο της Μακε-
δονίτισσας. Το πλήρωμα από τους Βασίλειο Παναγό-
πουλο κυβερνήτη, Στέργιο Συμεωνίδη συγκυβερνή-
τη, Γεώργιο Δάβαρη Ιπτάμενο Μηχανικό, Ηλία Άνθιμο
Ναυτίλο, καθώς είκοσι επτά (27) καταδρομείς, σκο-
τώθηκαν. Διασώθηκε ένας καταδρομέας (Αθανάσιος
Ζαφειρίου), με σοβαρά τραύματα.

Όταν η μεταπολίτευση προχωρούσε στο έργο
της επαναφοράς της χώρας σε δημοκρατικούς ρυθ-
μούς, η ηγεσία του ΓΕΑ με το υπ. αριθμ. Φ. 000/-
ΥΠΑΡΧ./ΑΑ 80/23-11-74 έγγραφο και σύμφωνα με το
ΝΔ. 376/74 υπέβαλλε ιεραρχικά πρόταση Απονομής
Ηθικών Αμοιβών στα πληρώματα των Αεροσκαφών
της αποστολής "ΝΙΚΗ", καθώς και σε προσωπικό εδά-
φους, που συνέβαλλε αποφασιστικά στην υλοποίηση
της αποστολής, ανάλογα με την υπευθυνότητα της
αρμοδιότητας εκάστου. Τα είδη των ηθικών αμοιβών
ήσαν: Αριστείο Ανδρείας, Πολεμικός Σταυρός Β' Τά-
ξεως, Πολεμικός σταυρός Γ Τάξεως, Μετάλλιο Εξαί-
ρετων Πράξεων και Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως.

Ο τότε ΑΕΔ (αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων) Στρα-
τηγός Διον. Αρμπούζης, με το Φ. 447/138720/2-12-
74/ΑΕΔ απαντούσε: "Λόγω των κρατουσών ιδιόμορ-
φων συνθηκών αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας η υπο-
βολή ή προώθηση οιασδήποτε προτάσεως απονομής
παρασήμου ή μεταλλίου. Τούτο επιβάλλεται εκ του
γεγονότος ότι μετά την εθνικήν καταστροφή της Κύ-
πρου η απονομή ηθικών αμοιβών κρίνεται επί του πα-
ρόντος άκαιρος"!!!

Με το Ν. 2641/98 η περίοδος που το γεγονός αυ-
τό - και όχι μόνο - έλαβε χώρα, αναγνωρίζεται ως
"Πολεμική Περίοδος"

Παρ' όλα αυτά και την συνεχή επαναφορά του θέ-
ματος επί σαράντα (40) ολόκληρα χρόνια, η αναλγη-
σία των διαχρονικά αρμοδίων είναι παροιμιώδης,

απαράδεκτη, αποκαρδιωτική, ύποπτη. Ευτυχώς και
μετά από πολλούς αγώνες των ενδιαφερομένων έγι-
ναν κάποιες σημαντικές ενέργειες για οικονομικές
ρυθμίσεις των πεσόντων-νεκρών των ημερών εκεί-
νων. Για τα υπόλοιπα, τίποτα, σχεδόν.

Ο περιβόητος "φάκελος Κύπρου" αλήθεια, τον
έφαγαν τα ποντίκια και δεν βγαίνει σε κοινή θέα; Τι
θέλουν να κρύψουν και ποιους να καλύψουν; Άλλα
μεταγενέστερα γεγονότα, ακόμη και απόρρητα της
CΙΑ, έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Εδώ κανείς
δεν ενημερώνει τον πολυβασανισμένο Ελληνικό λαό
από τέτοιες προδοτικές περιπέτειες, για να διδάσκε-
ται, μήπως κάποτε βάλλουμε και μυαλό σαν λαός;

Γιατί τόση μιζέρια, σαράντα ολόκληρα χρόνια και
στερείτε, όλοι εσείς που εννοείτε να λέγεστε αρμό-
διοι, το αυτονόητο, το ελάχιστο, τόσο για εκείνους
που αψήφησαν τον κίνδυνο και ηρωικά "έπεσαν" με
το "ΝΙΚΗ 4", όσο και εκείνους των πληρωμάτων που
βούτηξαν μέσα στη φωτιά και εκτέλεσαν την αποστο-
λή τους, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους; Σκεφτήκατε
κύριοι "αρμόδιοι" πώς νοιώθουν όλοι αυτοί και οι οι-
κογένειές τους; Γιατί να στερείτε την περηφάνια των
παιδιών τους για τους ήρωες πατεράδες τους; Γιατί
μωρέ.....

Μήπως και σεις σήμερα, εννοείτε ότι όλοι αυτοί
υπηρέτησαν τη χούντα; Τόσους άλλους της εποχής
εκείνης που εξελίχτηκαν σε ύπατα αξιώματα στην
ηγεσία των ΕΔ, αλλά και σε υπουργικούς θώκους,
πώς προωθήθηκαν; Με τη βοήθεια ή και την ανοχή
κάποιων και από τους σύγχρονους "δημοκράτες", νο-
μίζω. Γιατί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά;

Γιατί τόσα χρόνια η ιστορία δεν έχει καταγράψει
τις μοναδικές μεταπολεμικές χρυσές σελίδες της ΠΑ;
Γιατί παραχαράσσεται; Τι θα μάθει, πώς θα εμπνευ-
στεί ο σύγχρονος νέος, ο Ίκαρος; Πώς θα αναδειχθεί
ο ηρωισμός; Πώς θα αναπτυχθεί το αίσθημα της αυ-
τοθυσίας; Πώς το δέχεται και η σημερινή ηγεσία της
ΠΑ; Ο σημερινός ΥΕΘΑ και η λοιπή ηγεσία του ΥΕΘΑ;
Μην βρεθεί κάποιος και υποστηρίξει ότι τους είχαν
πει να τους δώσουν "αναμνηστικά μετάλλια" και δεν

καταδέχτηκαν να τα πάρουν, γιατί θα βγουν από τον
τάφο τους, πρώτα οι του πληρώματος του "ΝΙΚΗ 4"
και έπειτα εμείς που βιώσαμε τα τραγικά εκείνα γε-
γονότα να φωνάξουμε: Ντροπή. Αναμνηστικά, μωρέ,
δίνονται σε επετειακές συναντήσεις συμμαθητών, σε-
μιναρίων κ.λ.π. Όχι σε ήρωες. Τόσο ευτελισμός!! Τό-
ση μικροψυχία!! Τέτοιες εισηγήσεις για ανάλογους
νόμους κάνανε κάποιοι;

Μην διανοηθεί κανείς να αρμόδιος να ρωτήσει "και
τι ψάχνεις εσύ", τόσα χρόνια γράφοντας και ξαναγρά-
φοντας. Το "δίκαιο" των συναδέλφων μου που έχασα.
Το δίκαιο των συναδέλφων μου, που επιβίωσαν και
μου εξιστόρησαν την εμπειρία τους, όπως τη βίωσαν
πάνω από τον κόκκινο ουρανό της Λευκωσίας Την ανα-
γνώριση του κατορθώματος αυτού μέσα από την σύγ-
χρονη Ελληνική ιστορία ΔΙΕΚΔΙΚΩ, γιατί εκείνοι που
τους αξίζει απογοητεύθηκαν, πληγώθηκαν, προδόθη-
καν από την αχαριστία και την αγνωμοσύνη των ηγε-
τών τους. Πολιτικών και στρατιωτικών. Την παραχάρα-
ξη της ιστορίας της ΠΑ προσπαθώ να αποστρέφω. Για
να γραφτεί σε χρυσές σελίδες, όπως της πρέπει, αγω-
νίζομαι.

Ακόμη, ούτε και ένα ΝΟRΑΤLAS δεν βλέπει κανείς
να κοσμεί την έκθεση των αεροσκαφών στο Πολεμικό
Μουσείο της Αεροπορίας στο Τατόι, για να θυμίζει τι
έγινε την 22-7-1974. Κάποια προβλήματα μετακίνησης
200 περίπου μέτρων, λένε. Παρά το ότι κάποτε μετά
από επίκληση του εξαίρετου τότε Δκτή του Πολεμικού
Μουσείου για τη βοήθεια τεχνικών της 354ΜΜ/ΝΟRΑ-
ΤLAS να ετοιμαστεί για το σκοπό - και με αγάπη προ-
σφέραμε - το αφήνουν να σαπίζει ή και το κρύβουν.
Αντίθετα - και πολύ ορθά - με την γνωμοδότηση υπ'
αριθμ. 18/24-1-14 του ΑΣΣ δύο Α/Φ CRUΜΜΑΝ G-164
θα χρησιμοποιηθούν ως μουσειακά εκθέματα στο Πο-
λεμικό Μουσείο. Θα αποφασίσει το ΑΣΣ, κάποτε, ανά-
λογα και για το ΝΟRΑΤLAS; Τι λέτε κ. Αρχηγέ;

ΑΥΤΑ διεκδικώ και αγωνίζομαι τόσα χρόνια. Ελπί-
ζω κάποιος με Εθνική ευαισθησία να τα αποκαταστή-
σει κάποια στιγμή και να τα δω και εγώ, πριν ο αδυσώ-
πητος κύκλος της ζωής μου ολοκληρωθεί. Ακούει κα-
νείς;;

Παναγιώτης Καράμπελας 
Σμηναγός ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

22 Ιουλίου 1974 - 40 Χρόνια 

Êñýâïõí ìéá Óåëßäá Äüîáò ãéá ôçí ÐÁ!!
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Στων Ελλήνων όλες τις κοινότητες στην
εορτή της Παναγίας γίνονται μεγάλα πανη-
γύρια και μαζεύονται σ’ αυτά όλοι, από
όπου κι αν ζουν, από κάθε μέρος του πλανή-
τη. Η πίστη, η αγάπη, η γόνιμη σκέψη και η
εφευρετικότητα όχι μόνο των καλλιτεχνών
και των λογίων, αλλά και του απλού πιστού
λαού προς την Παναγία φαίνεται και από τις
επωνυμίες που της έχουν δώσει και είναι
πάρα πολλές όπως είναι της Βρεφοκρατού-
σας, της Γλυκοφιλούσας, της Πλατυτέρας
των Ουρανών, της Οδηγήτριας, της Εσφιγ-
μένης της "Δεξιοκρατούσα", ή "Δεξιά", όταν
κρατάει τον Χριστό στο δεξί της χέρι και όχι
προς το μέρος της καρδιάς της.

Υπάρχουν και ονόματα που συνδυάζο-
νται με μιαν ιερή ιστορία όπως το όνομα της
Εικόνας "Αξιον Εστί", που βρίσκεται στο
Ναό του Πρωτάτου, στις Καρυές του Αγίου

Όρους και πήρε το όνομα από το θαύμα
που επιτελέσθηκε από τον Αρχάγγελο Γα-
βριήλ. Κατά την Παράδοση ο Αρχάγγελος
έψαλε τον γνωστό ύμνο "Άξιον εστίν.." σε
πλάκα και έγινε άφαντος. Επίσης το επίθετο
"Τριχερούσα" το πήρε η εικόνα από το ότι
υπάρχει σ' αυτήν ένα τρίτο χέρι, που συμ-
βολίζει το θαύμα που συνέβη στον υμνητή
και δογματίσαντα για την Παναγία Άγιο Ιω-
άννη τον Δαμασκηνό. Το δεξί χέρι του το
έκοψαν Μουσουλμάνοι και θαυματουργικά
αποκαταστάθηκε. Η Παναγία η "Εσφαγμένη"
ονομάστηκε έτσι γιατί κατά την Παράδοση
μοναχός θύμωσε μαζί της και με μαχαίρι
κτύπησε την εικόνα της Παναγίας στο πρό-
σωπο. Τότε από την εικόνα άρχισε να τρέχει
αίμα, ενώ ο μοναχός τυφλώθηκε και έκανε
ως τρελός. Ο μοναχός ζήτησε συγγνώμη
και συγχωρήθηκε, αλλά το χέρι που κτύπη-

σε την Παναγία τιμωρήθηκε, αφού έμεινε
άλιωτο μετά τον θάνατο του μοναχού.

Υπάρχει ακόμη η Παναγία η "Πυροβολη-
θείσα", στη Μονή Βατοπεδίου, αφού την ει-
κόνα της την κτύπησαν με όπλο Τούρκοι.
"Σφαγμένη" είναι και η εικόνα της Παναγίας
της Πορτα9τισσας, της Μονής Ιβήρων, που
ονομάστηκε έτσι με το θαύμα που έκανε η
Παναγία, να φανερώσει τη θέληση της να
παραμείνει στην είσοδο της Μονής ως θυ-
ρωρός, για να την προστατεύει…

Τα προσκυνήματα διακρίνονται στα Πα-
νελλήνια και στα τοπικά προσκυνήματα της
Παναγίας, που οι προσκυνητές προστρέ-
χουν σε όλη τη χώρα τις ημέρες αυτές του
"Πάσχα του καλοκαιριού", όπως χαρακτηρί-
ζεται η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου. Το πρώτο σε προσέλευση πιστών είναι
της Μεγαλόχαρης της Τήνου, με περίπου

1.000.000 προσκυνητές ετησίως, της Σου-
μελά, στο Βέρμιο, με 500.000 προσκυνητές
ετησίως και της Εκατονταπυλιανής Πάρου,
με 300.000 περίπου πιστούς.

Άλλα ονόματα που έχουν αποδώσει στην
Παναγία είναι Φανερωμένη, Καλαμού, Φιλα-
δελφειώτισσα, Μαυριώτισσα, Ελεούσα,
Γοργο@πήκοος, Βρεφοκρατούσα, Πορφυ-
ρά, Μολυβδοσκέπαστη, Μυρτιδιώτισσα, Πα-
λαιοκαστρίτισσα, Παναγία η Φιδούσα (Κε-
φαλονιά), η Αγία Ελεούσα, Αμπελακιώτισσα
(Ναύπακτος), Παντάνασσας (Μοναστηρά-
κι), Ελευθερώτρια (Κηφισιά), Κρεμαστή (-
Ηλεία), Μαλεβή (από το όρος Πάρνων, που
λέγεται και Μαλεβός), Χοζοβιώτισσα (Αμορ-
γός), Παραπορτιανή (Μύκονος), Τσαμπίκα
(Ρόδος).

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σμήναρχος εα 23η Σειρά

Ôá ïíüìáôá ôçò Ðáíáãßáò êáé ôá ðñïóêõíÞìáôá óå üëç ôçí ÅëëÜäá

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
28/06/2014 και ώρα 21.00 στο ΚΕ-
ΔΑ Ζούμπερι (Άγιος Ανδρέας) μια
ακόμη συνάντηση - συνεστίαση
Χειριστών και Τεχνικών, οι οποίοι
είχαν απασχοληθεί κατά το παρελ-
θόν με το α/φος F104G. Η συνά-
ντηση έγινε στο χώρο εστίασης
των Ανωτάτων Αξιωματικών της
Π.Α. 

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε
η πολυάριθμη προσέλευση. Όλοι
περιμέναμε να δούμε στην προ-
βλήτα το έκθεμα του α/φους αλλά
δυστυχώς η αλμύρα της θάλασσας
του δημιούργησε πρόβλημα οξεί-
δωσης και δεν το είδαμε. Όμως
αυτό το απίθανο α/φος πάντα θα
βρίσκεται χαραγμένο στις καρδιές
μας.

Ο σκοπός της συνάντησής μας
(τελευταία γίνεται κάθε χρόνο) εί-
ναι για να δούμε από κοντά ο ένας
τον άλλο και να θυμηθούμε τα κα-
τορθώματά μας στην περίοδο που
συνεργασθήκαμε.

Βρεθήκαμε στην εργασία μας ο
ένας δίπλα στον άλλον. Η αρμονι-
κή συνύπαρξη Χειριστών - Τεχνι-
κών αποτυπώθηκε στα αποτελέ-
σματα με ιδανικό τρόπο. Είμαστε
ταξιδιώτες στο ίδιο καράβι.

Το αφος ήλθε στην Πατρίδα μας
τον Μάρτιο του 1964 και στις
31/03/1993 πέταξε για τελευταία
φορά στον ελληνικό ουρανό, συ-
μπληρώνοντας 29 χρόνια αποστο-
λής, λαμπρής καριέρας.

Γοργοκύλισε ο χρόνος, διάβηκε
και προσπέρασε.

Ποια δάφνη είναι κατάλληλη για
το αμάραντο της δόξας το στεφά-
νι, που έστεφε περήφανα την κε-
φαλή των παλικαριών που πετού-
σαν επάνω σε έναν πύραυλο σε μια
ιπτάμενη βολίδα;

Στα μάτια μου τους έβλεπα ως
ήρωες, γιατί είχαν τόλμη και αρε-
τή, αψηφούσαν κάθε κίνδυνο στην
πραγμάτωση ενός σκοπού αφιερω-
μένου στη λατρευτή μας Πατρίδα.

16 φονευθέντες χειριστές με
F/TF-104 G παλικάρια, αθάνατοι
πήραν του χάρου το φιλί μέσα στο
αφος. Η επιτυχημένη αποστολή
αυτών των ανθρώπων οφειλόταν
στο απαράμιλλο σθένος, το ήθος,
οι αρετές και η ποιότητα εργασία
τους. Κανείς δεν αμφισβήτησε ή ε-
ίχε αντίθετη γνώμη. Βρέθηκαν στο
Πάνθεον με τιμητικούς επαίνους
και πολλά συγχαρητήρια για το τε-
ράστιο έργο που δημιούργησαν
παρά τις αντίξοες συνθήκες που
επικρατούσαν στην περίοδο εκεί-
νη.

Σαν ένοιωσα γεράματα θυμάμαι
τα παλιά μου:

Υπηρέτησα συνέχεια 18 χρόνια
στο Συνεργείο Κινητήρων στην Τα-
νάγρα. 10 χρόνια ασχολήθηκα με
τους κινητήρες j79-11A του αφους

F104 G από το 1965 έως το 1975
και 8 χρόνια με τους κινητήρες 09-
Κ50 του αφους MIRAGE F1 από το
1975 μέχρι το 1983.

Πολλές αναμνήσεις έρχονται
στο μυαλό μου που δεν ξεριζώνο-
νται αλλά παραμένουν πάντοτε ζω-
ντανές. Μία από αυτές που με συ-
γκλόνισαν ήταν όταν ο άξιος και
δίκαιος πρώην Μοίραρχός μου στη
ΜΣΑ/Φ κ. ΕΜ. ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ, κάποια
μέρα με κάλεσε στο γραφείο του
και μου είπε: «Σε ξεχώρισα από
τους μηχανικούς του Συνεργείου
Κινητήρων, γι’ αυτό το λόγο πάρε
το ταμπελάκι που αναφέρει Ρ/Ν
J79-11A και S/N 419200 να τον συ-
ναρμολογήσεις με γενική επι-
σκευή». Εκείνη τη στιγμή συγκινη-
μένος ένοιωσα υπερήφανος, η συ-
μπεριφορά του Μοιράρχου μου
ήταν άψογη για να μου τονώσει το
ηθικό μου. Ήταν η δεύτερη φορά
που ο Μοίραρχος έδειχνε στο άτο-
μό μου την αναγνώριση της εργα-
σίας μου. Από την επόμενη μέρα
στρώθηκα στη δουλειά.

Πράγματι μετά από κοπιαστικές
μέρες και νύχτες, όσο μπόρεσα σε
μικρό χρονικό διάστημα τελείωσα
την εργασία μου. Στο τέλος μετά
την τελική δοκιμή στο δοκιμαστή-
ριο και κατά την επιστροφή στο
Συνεργείο Κινητήρων με περίμενε
μία έκπληξη. Ο Διοικητής της μο-
νάδας κ. ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ο Μοί-
ραρχός μου κ. ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ, ο αρ-
χιμηχανικός μου κ. ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ και
πολλοί άλλοι Αξιωματικοί και Υπα-
ξιωματικοί της μονάδας και του
Συνεργείου περίμεναν για να με
συγχαρούν. Μεγάλη τιμή στο άτο-
μό μου έγινε με την παρουσία αυ-
τή στην υποδοχή μου.

Τον κινητήρα αυτόν τον παρακο-
λουθούσα για πολλά χρόνια, όταν
πετούσε με τα άφη. Αισθανόμουν
ευτυχής και με ικανοποίηση έβλε-
πα ότι δεν έφερνε παρατηρήσεις ή
βλάβες.

Γενικά η εποχή του αφους
F104G στην Π.Α. χαρακτηρίζεται
ως επωφελής, όχι μόνο για τη με-
γάλη διάρκειά της, αλλά και για το
εύρος χρησιμοποίησης - εκμετάλ-
λευσης.

Όλοι μαζί χειριστές και τεχνικοί
σιγά - σιγά έθεσαν ισχυρές βάσεις
ώστε η Π.Α. να είναι πανέτοιμη να
αντιμετωπίσει με επιτυχία κάθε
νέα πρόκληση είτε αυτή προερχό-
ταν από ενοχλήσεις ξένων χωρών
είτε από άμεση ανάγκη απορρόφη-
σης νέας τεχνολογίας και τεχνο-
γνωσίας.

Γι’ αυτό πάντοτε να έχουμε υπό-
ψη το «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» και το
«ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ».

Σας Ευχαριστώ μετά τιμής:
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ

9η σειρά ΣΤΥΑ

F 104 G ο θρύλος που άφησε εποχή Êáé ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò Ó.Ô.Õ.Á. 
áðáéôåßôáé óõíáßíåóç

Παρακολουθώ, με πίκρα, από καιρό σχό-
λια και κρίσεις σχετικές με την ονομασία -
εξέλιξη της Σ.Τ.Υ.Α. και του από αυτήν
προερχομένου προσωπικού.

Δεν καταλαβαίνω τους λόγους της έντα-
σης και δεν δικαιολογώ αυτές τις απαξιωτι-
κές -μπορώ να πω- κινήσεις.

Αλλαγές και βελτιώσεις είναι απαραίτη-
το να γίνονται, ανάλογα με την εξέλιξη του
αντικειμένου απασχόλησης των εμπλεκο-
μένων, αλλά όχι εις βάρος τους.

ΔΕΝ ΘΕΛΩ να θεωρηθεί ότι προσπαθώ
να προβληθώ ή να περιαυτολογήσω, αυτοί
που μπορεί να με θυμούνται σήμερα δεν εί-
ναι πολλοί, ύστερα από 33 χρόνια που απο-
στρατεύτηκα ή να πω ότι είμαι ΜΟΝΟΣ που
εργάστηκα στην Π.Α. Οι περισσότεροι συ-
νάδελφοι εργάστηκαν, όπως εργάζονται
και σήμερα, για να κρατηθεί η Π.Α. στο
ύψος που πρέπει να χρειάζεται η πατρίδα
μας.

Ουσιαστικά, η συμμετοχή των προερχο-
μένων από τη Σ.Τ.Υ.Α. άρχισε το 1952,
ύστερα από θεωρητική εκπαίδευση στις
ΗΠΑ και Γερμανία. Η ευθύνη και το βάρος
που σήκωσαν τότε και λόγω μετάπτωσης
από ελικοφόρα σε αεριωθούμενα α/φ, σχε-
δόν παιδιά και χωρίς προηγούμενη τεχνική
εμπειρία ήτο μεγάλη. Οι ανώτεροί μας ικα-
νοί και άξιοι τεχνικοί, αλλά μόνο στα ελικο-
φόρα α/φ, ελάχιστα μπορούσαν να προ-
σφέρουν στα αεριωθούμενα.

Ενδεικτικά αναφέρω μέρος αφιερώμα-
τος σε βιβλίο που έγραψε το 1999 και μου
έστειλε ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ,
Διοικητής τότε στην 112 Π.Μ., με θέμα: «Α-
ΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ (Α.Β.Ε.)»:
«Δεν ξεχνώ ότι υπήρξες ένας γενναίος συ-
μπολεμιστής στην ηρωική μάχη που δώσα-
με στην Α.Β.Ε. το 1951-1953 και τώρα 112
Π.Μ. για τη μετάταξη της Αεροπορίας από
τα ελικοφόρα στα Jets».

Μου φάνηκε πολύ περίεργο το πώς θυ-
μήθηκε ύστερα από 46 χρόνια ένα ασήμα-
ντο Σμηνία και το πώς τον εχαρακτήρισε.

Θα θεωρηθεί σήμερα παράξενο και
αδιανόητο το ότι ένας Σμηνίας το 1953 ορί-
στηκε τεχνικό μέλος σε επιτροπή διερευνή-
σεως θανατηφόρου αεροπορικού ατυχήμα-
τος στη Χαλκιδική.

Σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση βλάβης
στο τμήμα αεριοστροβίλου, χρειάστηκε να
προχωρήσω σε αρκετή αποσυναρμολόγη-
ση του κινητήρα J-33 αεροσκάφους Τ33.

Αυτή η έκταση αποσυναρμολόγησης γι-
νόταν για πρώτη φορά στην Αεροπορία.
Πήρα την Τ.Ο. και σιγά - σιγά κατάφερα να
αποκαταστήσω τη βλάβη, ύστερα από αντι-
κατάσταση αρκετών εξαρτημάτων.

Το άγχος και η αγωνία μου από την πα-
ραμονή της ημέρας που θα πετούσε δοκι-
μαστική πτήση και μέχρι να προσγειωθεί το
α/φος, δεν περιγράφονται. Δεν ξέρω και αν
κοιμήθηκα!

Πριν από χρόνια έκανα μια σχετική συ-
ζήτηση με τον Ταξίαρχο (ε.α.) κύριο ΠΑ-
ΝΤΕΛΗ ΓΛΑΡΟ και χωρίς να με ενημερώ-
σει, έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα
του Σ.Α.Σ. με τίτλο: «ΟΤΑΝ ΔΕ ΣΕ ΠΑΙΡΝΕΙ
Ο ΥΠΝΟΣ». Σ’ αυτό το άρθρο κάνει λίγα
σχόλια γενικά για τη Σ.Τ.Υ.Α.

Την περίοδο 1951-53 η κύρια δύναμη
στην Π.Α. ήταν τα α/φη F84G, όπου στους

κινητήρες τους J35 παρουσιάστηκε μια
αστοχία, εξαιτίας της οποίας χάσαμε πολ-
λά αεροσκάφη, καθώς και χειριστές.

Η αστοχία εντοπίστηκε από την κατα-
σκευάστρια εταιρεία («ALLISON») και έγινε
η ανάλογη βελτίωση στους υπό κατασκευή
κινητήρες. Επίσης, εκδόθηκε η απαιτούμε-
νη τεχνική οδηγία (Τ.C.T.O.) για τροποποί-
ηση των παλαιοτέρων, που ήταν εφοδια-
σμένα σχεδόν όλα τα αεροσκάφη μας.

Δυνατότητα τροποποίησης στην 112
Π.Μ., καθώς και στο 202 Κ.Ε.Α. δεν υπήρ-
χε, οπότε η τροποποίηση θα γινόταν στο
Μαρόκο (Καζαμπλάνκα), όπου υπήρχε ένα
Γαλλικό εργοστάσιο.

Η μεταφορά θα γινόταν με αεροσκάφη
C47, 2 κινητήρες ανά δρομολόγιο. Ο τρό-
πος αυτός είχε τις ακόλουθες επιπτώσεις:

α. Μεγάλο χρόνο ολοκλήρωσης τροπο-
ποιήσεων όλων των κινητήρων, 2 μήνες
ανά κινητήρα.

β. Κόστος εργασίας.
γ. Κόστος δρομολογίου μεταφοράς.
δ. Ρίσκο ασφαλείας πτήσεων (πολύωρες

πτήσεις).
ε. Αργός ρυθμός υποδοχής των κινητή-

ρων λόγω απαιτήσεων και άλλων μελών -
κρατών του ΝΑΤΟ.

Την περίοδο αυτή συνάδελφος υπεύθυ-
νος συνεργείου κινητήρων Jet είχε αποκτή-
σει αρκετή εμπειρία στην επισκευή των κι-
νητήρων, οπότε ύστερα από μελέτη της
T.C.T.O. και εκτίμηση των δυνατοτήτων γε-
νικά στην 112 Π.Μ. εισηγήθηκε την εκτέλε-
ση της τροποποίησης αυτής.

Πολύ σύντομα, ύστερα από προμήθεια
των απαιτούμενων υλικών, διεκόπη η απο-
στολή των κινητήρων στο Μαρόκο και η
τροποποίηση έγινε στην 112 Π.Μ. με ταχύ
ρυθμό, δύο ημέρες περίπου για κάθε κινη-
τήρα και κόστος την απασχόληση τριών
Σμηνιτών και ενός Σμηνία.

Εκτιμώ ότι η διαφορά κόστους και χρό-
νου αποκατάστασης της πλήρους πτητικής
δραστηριότητας των αεροσκαφών μεταξύ
πρώτης και δεύτερης περίπτωσης, είναι
σημαντική.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιτυχι-
ών σε όλους τους βαθμούς προσωπικού
και όχι μόνο από τη Σ.Τ.Υ.Α. όπου σαν τί-
τλος, κατά την άποψή μου, καλό θα είναι
να παραμείνει ως έχει ή και να αναβαθμι-
στεί ανάλογα.

Δεν θα ασχοληθώ με τα τυπικά, γιατί δεν
έχω αρμοδιότητα, αλλά γενικά δεν πρέπει
να χαθεί η ελπίδα και το όραμα των εκ της
Σ.Τ.Υ.Α. προερχομένων ότι θα πάρουν και
θα φθάσουν στον καταληκτικό βαθμό που
προβλέπεται μέχρι σήμερα. Οπωσδήποτε
οι προαγωγές πρέπει να γίνονται με αυστη-
ρά και αξιοκρατικά κριτήρια, ειδικά στους
μεγαλύτερους βαθμούς. Οι ασχολούμενοι
με τις κρίσεις και αποφάσεις σε ό,τι αφορά
την εξέλιξη μιας κατάστασης, πρέπει να
γνωρίζουν ότι όσο καλή θέληση και να έχει
ένας άνθρωπος, όταν αντιμετωπίζει προ-
βλήματα οικονομικά και εξέλιξης, δεν είναι
εύκολο να σκύψει απερίσπαστος στην επί-
λυση ενός σημαντικού προβλήματος, απλά
θα ενεργήσει για να μην εκτεθεί.

Ευχαριστώ
Νικ. Φραντζεσκάκης

Σμχος (ε.α.)
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Η
πρόσφατη απόφαση του Σ.τ.Ε. 2192/2014
που κοινοποιήθηκε την 20-06-14 «δέχεται
την αίτηση ακύρωσης εν μέρει». Έγινε αι-

τία παραπληροφόρησης αρκετών Μ.Μ.Ε., λει-
τούργησε ο κοινωνικός αυτοματισμός εις βάρος
των ένστολων και εμμέσως πλην σαφώς αμφι-
σβητήθηκε η απόφαση της δικαιοσύνης αφού
ισχυρίζονται ότι αυτή στηρίζει ΜΟΝΟ τις ισχυρές
κοινωνικές τάξεις (δικαστικούς και ένστολους).
Εύλογο το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν τα
Μ.Μ.Ε. σε PAΝEL μεγάλων καναλιών να συζη-
τούν την απόφαση του Σ.τ.Ε. σχετικά με τους
αποστράτους χωρίς την εκπροσώπησή τους; Σε
τηλεφωνική μου παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπο-
μπή, οι όροι που μου τέθηκαν με αποθάρρυναν
για το αποτέλεσμα, ευχαρίστησα και ματαίωσα.
Η ένστασή μου ήταν και είναι, «πώς είναι δυνατό
να συζητείται η υπόθεση της απόφασης 2192/14
και οι σχολιαστές της να μην αναφέρονται στο
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ» της απόφασης ήτοι: «Δέχεται την αί-
τηση ακυρώσεως εν μέρει. Ακυρώνει την υπ’
αριθ. ΟΙΚ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργ. Οικ. (-
Β3017/14.11.2012) με τίτλο επιστροφή των
αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και
συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή
των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρ-
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ222/Α~/12-
11-2012) καθ’ ο μέρος αφορά την αναδρομική
από 1-8-2012 μείωση των συντάξεων των απο-
στράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των
ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υπο-
χρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες αποδο-
χές που τις είχαν εισπράξει, ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες. Απορρίπτει την αίτηση κατά τα

λοιπά. Απορρίπτει την αίτηση του Παν. Σταμά-
τη. Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος
παραβόλου. Επιβάλλει στο Δημόσιο ως δικαστι-
κή δαπάνη να καταβάλει στις Ενώσεις συμμέ-
τρως το ποσό των 920 ευρώ. Ως προκύπτει από
την απόφαση η μοναδική δικαίωση των ένστολων
(εντολή προς τη Διοίκηση για άμεση συμμόρφω-
ση) είναι η επιστροφή των αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων. 
Άνθρακες ο θησαυρός περί επιστροφής των μι-
σθών και συντάξεων των ένστολων στην περίοδο
προ της 1-8-2012, γεγονός που για λόγους εντυ-
πωσιασμού υποστηρίζουν ακόμα και με πρωτο-
σέλιδα άρθρα ορισμένες εφημερίδες. Τους δια-
ψεύδει το δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας με
τίτλο: «Χαριστική βολή στους μισθούς των Ενό-
πλων Δυνάμεων! Αυξήσεις μόνο με τις προαγω-
γές». Γεγονός που έχει επιβεβαιώσει και ο κος
Αναπλ. Υπουργ. Οικ. «Θα ικανοποιήσουμε την
απόφαση του Σ.τ.Ε. με ισοδύναμα μέτρα που θα
προκύψουν από εσάς». Άλλωστε στο Ν. 4263/14-
5-14 δεν υπάρχει πρόβλεψη κονδυλίου για έν-
στολους όπως στους δικαστικούς. Οι απόστρα-
τοι δεν ζητούν ιδιαίτερη «προνομιακή» μεταχείρι-
ση αλλά ΙΣΗ μεταχείριση στη Συνταγματική αρχή
της ισότητας και της αναλογικότητας που ισχύει
για όλους τους Έλληνες πολίτες. Συγκεκριμένα
αποκρύπτεται η διπλή μείωση της Σύνταξης που
επιβάλλεται ΜΟΝΟ στους αποστράτους.
Μία μείωση από την ένταξή τους στο ειδικό μι-
σθολόγιο (οι συντάξεις τους είναι συνδεδεμένες
με τους μισθούς των εν ενεργεία) και η δεύτερη
μείωση που επήλθε από 1-1-2013 με το Ν.
4093/12 που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ποσο-
στιαίας μείωσης 5%, 10%, 15%... των συνταξιού-

χων. Η διπλή μείωση των συντάξεων των απο-
στράτων είχε επισημανθεί ως αντισυνταγματική
κατά τη γνωμοδότηση του νομοσχεδίου του Ν.
4093/12 από την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου. Για την απόρριψη αυτής της αντισυνταγ-
ματικής διατάξεως -διπλή μείωση των συντάξε-
ων- εκκρεμούν πολλές εφέσεις αποστράτων στο
Ε.Σ.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες ο Κος
Αναπλ. Υπουργ. Οικ. από το βήμα της Βουλής σε
απάντηση 5 Κυβερνητικών βουλευτών «για όμοια
λύση του προβλήματος δικαστικών και ένστο-
λων» δήλωσε: «Η Κυβέρνηση εξετάζει τρόπους
κάλυψης του δημοσιονομικού κενού προκειμένου
να καλυφθούν τα αναδρομικά στους ένστολους».
Πράγματι σύμφωνα με στοιχεία του Γ.Λ.Κ. απαι-
τούνται 550 εκ. ευρώ (420 για τους ε.ε. και 130
για τους ε.α.) για την κάλυψη των αναδρομικών
24 μηνών και 300 εκ. ευρώ για την ετήσια δαπάνη
με αυξημένες αποδοχές προ του Αυγούστου του
2012. 

Εξετάζεται (σε διαβούλευση) η περίπτωση μεί-
ωσης του κόστους των αναδρομικών στα 380 εκ.
ευρώ και να δοθούν σε βάθος χρόνου 8 έως 10
ετών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει δε-
κτή η κατάργηση των νόμων 2838/00 και 3016/12
(αφορούν οικονομικές προαγωγές) και επανήλθε
στην επικαιρότητα.

Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα όταν πλη-
ροφορεί τον πολίτη με αρχές «ολόκληρης» αλή-
θειας και όχι «μισής» που σημαίνει παραπληρο-
φόρηση, για αυτούς το μόνο που έχω να πω είναι
χωρίς αιδώ!!!!!

Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΣΜΧΟΣ (ε.α.)

Κύριε Αρχηγέ,
Την 21η Ιουλίου 1974, είκοσι (20) διασπαρμένα

σε όλα τα αεροδρόμια ή σε μακρά συντήρηση αε-
ροπλάνα, τύπου NORATLAS, με έκτακτη εντολή του
ΓΕΑ συγκεντρώθηκαν στο Αεροδρόμιο της Σούδας,
για την εκτέλεση της πιο παράτολμης αποστολής.
Μιας αποστολής, την οποία διεθνή μαζικά μέσα επι-
κοινωνίας (B.B.C, Tims, ο «φίλος» Τούρκος δημο-
σιογράφος Αλή Μπιράντ κ.ά.), τη χαρακτήρισαν
«αποστολή αυτοκτονίας», προσδίδοντας ιδιαίτερο
θαυμασμό στην Ελληνική ψυχή.

Σελίδες δόξας και περηφάνιας, που «διέσωσαν»
το κύρος της πατρίδας μας, έναντι των κραυγών
αγωνίας των αδελφών Κυπρίων, μετά τις εκεί πραξι-
κοπηματικές ενέργειες των αφρόνων δικτατόρων
της εποχής εκείνης και την εξ αυτών επέμβαση του
Αττίλα, με τις γνωστές δραματικές εξελίξεις.

Φέτος τον Ιούλιο συμπληρώνονται 40 ολόκληρα
χρόνια από εκείνη την ημέρα, που ενέγραψε με
έντονα χρώματα, μερικές από τις πιο σημαντικές
σελίδες στην (πολεμική) ιστορία της Πολεμικής μας
Αεροπορίας.

Το γεγονός αυτό, πολλοί από αυτούς που το βιώσα-
με, τόσο με τη συμμετοχή στην υπόψη αποστολή, όσο
και ως προσωπικό της 354 ΜΜ την περίοδο εκείνη, δια-
πιστώσαμε, ότι η εκπροσώπηση της ιστορικής εκείνης
στιγμής, δεν υπήρξε μεταξύ των εκθεμάτων του Πολε-
μικού Μουσείου. Έτσι κατόπιν επισήμανσης της παρά-
λειψης αυτής στην ηγεσία της Π.Α., ο τότε (2008) Διοι-
κητής του Πολεμικού Μουσείου -εκτιμώ κατόπιν σχετι-
κών οδηγιών του ΓΕΑ- ζήτησε τη βοήθεια απόστρατων
τεχνικών της τότε 354ΜΜ, προκειμένου να συμβάλου-
με στην αξιοποίηση ενός αεροσκάφους NORATLAS,
που υπήρχε στον περίβολο του υπόστεγου της 123-
ΠΤΕ.

Μετά από παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας και ενώ
ολοκληρώθηκαν, κατά το πλείστον, οι σχετικές εργασί-
ες από προσωπικό του Πολεμικού Μουσείου της Π.Α.,
το αεροσκάφος τελικά δεν εντάχθηκε μεταξύ των εκθε-
μάτων του Μουσείου. Ίσως τούτο να ήταν συνέπεια
του γεγονότος ότι προέκυψε αντικατάσταση του υπό-
ψη διοικητού του Πολ. Μουσείου. Ίσως νέα πολιτική
του ΓΕΑ ή και του νέου Διοικητή του Πολ. Μουσείου.

Πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό το γεγονός, αν
και είχε τότε οριστεί και ο χρόνος πρώτης παρουσί-
ασής του στο κοινό (εορτή Πολεμικής Αεροπορίας),
με ιδιαίτερες, μάλιστα τιμές από το ΓΕΑ, στους συμ-
μετάσχοντες στην αποστολή; Ποίοι οι λόγοι που μέ-
χρι σήμερα δεν έχει τούτο υλοποιηθεί;

Δυστυχώς, οι εμπειρίες μας και τα ερωτηματικά
μας γύρω από το όλο θέμα της αποστολής εκείνης
είναι πολλές, ανεξήγητες και δυσάρεστες, ως προς
τη γενικότερη διαχείρισή του. Τούτο δεν σημαίνει
ότι το ξεχνούμε, επειδή κάποιοι, μάλλον, θέλουν να
το ξεχάσουν. Δεν ξεχνιούνται τα βιώματα και οι αγω-
νίες όσων συμμετείχαν στην αποστολή για το αν γυ-
ρίσουν να ξαναδούν τα παιδιά τους, τις γυναίκες
τους, τους γονείς τους. Δεν ξεχνιούνται και οι συνά-
δελφοί μας που δεν γύρισαν και κάποιοι τους «γυρ-
νούν» ακόμη την πλάτη για τη διατήρηση της ιστορι-
κής μνήμης της θυσίας των. Ήξεραν όλοι την εξαι-
ρετική δυσκολία της αποστολής. Εκείνοι, δεν δείλια-
σαν. Άλλοι εξακολουθούν να μην τολμούν για το αυ-
τονόητο χρέος τους!! Ποιος θα τους εξηγήσει το
γιατί; 40 χρόνια σκέψης, ατολμίας ή μικροψυχίας!!

Κύριε Αρχηγέ, προς τι όλη αυτή η παλινωδία;
Ποιος, τέλος πάντων, για τόσα χρόνια, την ιστορία
της Πολεμικής μας Αεροπορίας βάναυσα εννοεί να
αποκρύπτει ή να παραχαράσσει; Γιατί το ιστορικό
αυτό γεγονός δόξας και τιμής για την Π.Α. να απο-
στερείται από τους νέους Ικάρους, από το λοιπό
προσωπικό της ΠΑ, από τον Ελληνικό λαό όποτε
επισκέπτεται το Τατόι; ΓΙΑΤΙ; Με τέτοια μηνύματα
διαμορφώνεται υψηλό ηθικό, φρόνημα και εμπνέε-
ται ανάλογα αίσθημα της αυτοθυσίας;

Κύριε Αρχηγέ, θεωρώ ότι είναι καιρός να βρεθεί
κάποιος αρμόδιος την ιστορία της ΠΑ να χρυσοκε-
ντήσει με τον άθλο εκείνο. Και το NORATLAS, πά-
ντως, δεν του αρμόζει να σαπίζει. Να το βλέπει ο
Έλληνας και τους γενναίους αεροπόρους του να
θαυμάζει και την Πολεμική του Αεροπορία να εγκω-
μιάζει, του αξίζει. Καιρός να καταλάβει τη θέση του
στο Πολεμικό Μουσείο!!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Παναγιώτης Καράμπελας

Σνηναγός ε.α.

Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας

Η παραπληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. σχετικά την απόφαση 
2192/14 Σ.τ.Ε. δημιουργεί κοινωνικό αυτοματισμό
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Την Παρασκευή 5/9/14 στη ΜΚ Ραχών έγινε η
τελετή παράδοσης παραλαβής διοίκησης από
τον ΕΠΓΟ Δημ Πεττό στον ΕΠΓΟ Δημ Λούπο της
36ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους Ο
ΔΚΤΗΣ ΔΑΚ ΣΜΧΟΣ Μαντάς, ο ΔΚΤΗΣ 111 ΠΜ
ΣΜΧΟΣ Φασούλας και προσωπικό της Μονάδος,
ο ΔΚΤΗΣ ΚΕΥΠ (Λαμίας) ΤΞΧΟΣ Φακάκης, οι
ΔΚΤΕΣ και Προσωπικό της Β.Κ. ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
και της Μ.Κ. ΜΟΔΙΟΥ, Πρώην ΔΚΤΕΣ της Μονά-
δος, Αξ/κοι (ΕΑ), ο Αντιπεριφερειάρχης Στερέας
κος Καραισκος, Βουλευτές του Νομού και σύσ-
σωμο το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό
της Μονάδος

Τον Σ.Α.Σ. εκπροσώπησε ο ΣΓΟΣ (ε.α.) Ιωαν
Ευθυμίου, εκπρόσωπος Σ.Α.Σ. Ν. Φθιώτιδας

Ο Σ.Α.Σ. εύχεται στον νέο ΔΚΤΗ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥ-
ΧΙΑ στο δύσκολο έργο του.

ÐáñÜäïóç ðáñáëáâÞ 
Äéïßêçóçò óôç Ì.Ê. Ñá÷þí

Η 116 Πτέρυγα Μάχης, η οποία εδρεύει
στον Άραξο του Νομού ΑχαCας, διοργανώνει
την τελετή απόσυρσης των αεροσκαφών (-
Α/Φ) Α-7 από το ελληνικό οπλοστάσιο, την Πα-
ρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, μετά από 39
χρόνια παρουσίας στους ελληνικούς ουρα-
νούς.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει στατική έκ-
θεση Α/Φ Α-7 & F-16, έκθεση φωτογραφίας,
πτήσεις/διελεύσεις Α/Φ, καθώς και επίδειξη
της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμο-
νωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

Στον εορτασμό προσκαλείται να παραβρε-
θεί το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσω-
πικό της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο έχει υπηρετή-
σει στα Α/Φ Α-7.

Επιπρόσθετα, στις 16 Οκτωβρίου 2014 δύνανται να
ιπταθούν (4) τέσσερις απόστρατοι Ιπτάμενοι της ΠΑ, οι
οποίοι να πληρούν τις παρακάτω προJποθέσεις:
1. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
2. Να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον 5 έτη στα Α/Φ Α-7.
3. Να μην έχουν ιπταθεί τα τελευταία 8 χρόνια με Α/Φ Α-7.
4. Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονομικών εξετάσεων στο
Κ.Α.Ι.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.
Δήλωση συμμετοχής εν ενεργεία/ εν αποστρατεία

προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας στο 26930
55001, μέχρι την 4η Οκτωβρίου 2014.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστράτων για πτήση με
Α/Φ Α-7 στο 26930 55001, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου
2014.

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να ενημε-
ρωθείτε από την ηλεκτρονική σελίδα της ΠΑ
(www.haf.gr).

ÔåëåôÞ áðüóõñóçò áåñïóêáöþí Á-7

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Πιστοποιηθείς από Ευρωπα�κή Επιτροπή Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Πιστοποιηθείς από Ένωση Ακτινικής Θεραπείας Πόνου με Κρουστικά Κύματα

23ης Οκτωβρίου 15, 41221 Λάρισα
Τ. 2410617090 Κ. 6977321848

email: kouloulas@yahoo.com  website: www.koulrehab.gr

PPOOLLIITTIIAA  TTEENNNNIISS  CCLLUUBB

To  Politia Tennis Club εδώ και 40 χρόνια
διοργανώνει γάμους, βαφτίσεις, παιδικά
παρτι, πάρτι γενεθλίων κ.ά. Διαθέτει Εκκλη-
σία, Parking, Χειμερινές και Καλοκαιρινές αί-
θουσες και το Wedding Market  για το  Wed-
ding Planning καθώς και προσκλητήρια, μπο-
μπονιέρες και στολισμό. 
www.politiatennisclub.gr/weddingmarket

Ειδικά για την «Οικογένεια» της Αεροπορίας διαμορφώνει πολύ ειδικές τιμές.

Επισκεφθείτε το site www.politiatennisclub.gr
Διεύθυνση: KΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριστοτέλους 18 Πολιτεία-Κηφισιά, τηλ.: 210.6200003

ΔΚΤΗΣ 1ου Σ.Α.
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Βιογραφικό Σημείωμα

Σγός (ΤΕΑ) Παναγιώτης Κασίδης

Έτος Γέννησης: 1964
Τόπος Γέννησης: Αλε-
ξανδρούπολη
Τόπος Καταγωγής:
Απαλός Αλεξανδρού-
πολης 
Οικογενειακή Κατά-
σταση: Έγγαμος 
Όνομα Συζύγου: Μα-
ρία 
9-11-1984 Εισαγωγή
στη ΣΤΥΑ με την 36η
Σειρά.
16-9-1986 Αποφοίτηση
από τη ΣΤΥΑ με το βαθμό του Σμηνία (Τεχνικού Ελε-
γκτή Αεράμυνας) και τοποθέτηση στην 1η ΜΚΣΕ
(Θεσσαλονίκη) 
Μεταθέσεις:
12-9-1989 στην 6η ΜΣΕΠ (Μύκονος)
15-7-1991 στο ΑΤΑ/ΑΚΕ (Λάρισα)
21-7-1994 στο 1ο ΣΑ (Αλεξανδρούπολη)
6-9-1999 στην 2α ΜΣΕΠ (Κομοτηνή)
27-7-2003 στην 8η ΜΣΕΠ (Λήμνος)
22-8-2005 στην 2α ΜΣΕΠ (Κομοτηνή)
1-9-2008 μετάθεση στο ΑΤΑ/ΕΚΑΕ (Λάρισα)
21-6-2010 μετάθεση στο 1ο ΣΑ (Αλεξανδρούπολη)
31-7-2014 Ανάθεση Καθηκόντων Διοικητή στο 1ο ΣΑ
Αναθέσεις Καθηκόντων: Επιτηρητή, Ελεγκτή Αφών,
Αρχιελεγκτή, Αξκού Επιχειρησιακής Σχεδίασης, Αξ-
κού Τ-Α, Αξκού Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης. 
Σχολεία: Σχολείο Ελέγχου Κατευθυνόμενων Βλημά-
των (ΣΕΚ/Β), Σχολείο Ελέγχου Αεροσκαφών (ΣΕΑΦ),
ΣΜΕΑ Ελεγκτών, Σχολή ΠΣΕΑ, ΣΠΑ/ΣΕΑΑ
Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ εύχεται καλή επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλλεται μια συστηματι-
κή προσπάθεια εξορθολογισμού και ενδυνάμωσης της
βιωσιμότητας όλων των τομέων του ασφαλιστικού συ-
στήματος της χώρας, με κριτήρια τη διαφάνεια, τη δι-
καιοσύνη και την ορθή διαχείριση των πόρων, ώστε να
ενισχυθεί η αλληλεγγύη των γενεών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί
και υλοποιηθεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.

Στο πολυνομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν διατάξεις

που εντάσσουν το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών,
στις οποίες δεν συμμετέχει χρηματοδοτικά το Κράτος,
σε ένα ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης ώστε με την
εφαρμογή των κατάλληλων συντελεστών βιωσιμότητας
να μην υπάρχουν στο μέλλον ελλείμματα.

Ωστόσο, με δεδομένη την αρχή βιωσιμότητας στα τα-
μεία του ένστολου προσωπικού των ένοπλων δυνάμεων
και των σωμάτων ασφαλείας, θα υπάρχει πρόνοια που θα
προφυλάσσει σε κάθε περίπτωση το αξιόμαχο αυτών των
κρίσιμων πυλώνων της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι:
1. Τα ταμεία διατηρούν στο ακέραιο την αυτονομία

διαχείρισης της υφιστάμενης και μελλοντικής περιουσί-

ας τους και παραμένουν υπό την εποπτεία των αντίστοι-
χων υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας & Αιγαίου,
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

2. Στην εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας, θα
υπάρξει “ρήτρα αξιόμαχου” δηλαδή ειδική πρόνοια που
θα λαμβάνει υπόψη τη διασφάλιση του αξιόμαχου των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε οι
όποιες προσαρμογές να γίνουν σταδιακά και σε βάθος
χρόνου.

3. Διασφαλίζεται πλέον οριστικά η βιωσιμότητα των
ταμείων έτσι ώστε οι νέες γενιές των στελεχών των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να λαμβά-
νουν απρόσκοπτα αυτές τις παροχές. 
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Μέχρι σήμερα, αν και έχει περάσει
πάνω από ένας μήνας από την δημοσί-
ευση των αποφάσεων του ΣτΕ, η Κυ-
βέρνηση δεν έχει κάνει καμία ενέργεια
για την εφαρμογή τους.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με
την γενικότερη τακτική που εφαρμόζει
η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα, με τελευ-
ταίο παράδειγμα την πρόσφατη περικο-
πή στις συντάξεις μας και την νέα επί-
θεση που δεχόμαστε με τις διατάξεις
του πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε η
Κυβέρνηση, μας προκαλεί θλίψη και
οργή.

Εκφράζουμε την κατηγορηματική
και έντονη δυσαρέσκειά μας και υπεν-
θυμίζουμε ότι η μη εφαρμογή τελεσίδι-
κων δικαστικών αποφάσεων, αποτελεί
παράνομη πράξη.

Η Κυβέρνηση, με το άρθρο 221 του
πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε, προ-
σπαθεί για μια ακόμα φορά να αλλάξει
την μορφή και υπαγωγή των Μετοχικών
μας Ταμείων και των ειδικών λογαρια-
σμών μας, να τους στερήσει πόρους,
να εκμηδενίσει τα μερίσματα, να ελαχι-
στοποιήσει τα εφάπαξ και εν τέλει να
αποδομήσει το προνοιακό σύστημα των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας.

Στα Μετοχικά Ταμεία μας και τους
ειδικούς προνοιακούς μας λογαρια-
σμούς, το Κράτος δεν έχει συμμετά-
σχει και δεν έχει συνεισφέρει ούτε ένα
λεπτό. Αντίθετα οι εφαρμοζόμενες δια-
χρονικά Κυβερνητικές πολιτικές και ει-
δικότερα οι πολιτικές που έχουν εφαρ-
μόσει οι Κυβερνήσεις της τελευταίας
πενταετίας τα έχουν οδηγήσει στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Είναι πολύ
πρόσφατη η παράνομη και ληστρική

εφαρμογή του PSI, με αποτέλεσμα τις
τεράστιες απώλειες που υπέστησαν.

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή
μας στις σχετικές προβλέψεις αυτού
του νομοσχεδίου, οι οποίες δεν μπο-
ρούν να είναι και δεν είναι αποδεκτές,

ΚΑΛΟΥΜΕ:

1. Την Κυβέρνηση
• Δια των αρμοδίων Υπουργών της

να προχωρήσει στην αναγκαία νομοθε-
τική ρύθμιση και τις διοικητικές πρά-
ξεις που απαιτούνται, για την αποκατά-
σταση των μισθών και συντάξεων, με
την επαναφορά τους σε αυτά που
ίσχυαν την 31 Ιουλίου 2012, καθώς και
την άμεση επιστροφή των αναδρομι-
κών.

• Την απόσυρση του άρθρου 221
και την διατήρηση των Μετοχικών Τα-
μείων και των Ειδικών λογαριασμών
(εφάπαξ, βοηθήματα επαγγελματικής
αποκατάστασης, Νοσηλευτικά Ιδρύμα-
τα, προνοιακά επιδόματα κτλ) υπό το
σημερινό καθεστώς.

2. Τα Κόμματα της αντιπολίτευσης
• Να αναλάβουν όλες εκείνες τις

πρωτοβουλίες που απαιτούνται, τόσο
για την άμεση εφαρμογή των αποφάσε-
ων του ΣτΕ, όσο και για την απόσυρση
του άρθρου 221 του πολυνομοσχεδίου
που κατέθεσε η Κυβέρνηση και την δια-
τήρηση των Μετοχικών μας Ταμείων,
του προνοιακού μας συστήματος αλλά
και της ακίνητης περιουσίας τους, στο
σημερινό καθεστώς.

• Να μας καλέσουν να παρουσιά-
σουμε τις θέσεις και προτάσεις μας κα-
τά την συζήτηση του πολυνομοσχεδίου
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Ενώνουμε την φωνή μας με εκείνη
των εν ενεργεία συναδέλφων, οι οποίοι
επίσης αναζητούν όπως κάθε εργαζό-
μενος μια αξιοπρεπή ζωή και

Δηλώνουμε

Αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για
τα δίκαια αιτήματά μας και να διεκδική-
σουμε ότι δικαιούμαστε, τόσο δικαστι-
κά, όσο και με άλλες μορφές αγώνα, σε
συμπόρευση με τις κοινωνικές ομάδες,
εργαζομένους και συνταξιούχους, που
πλήττονται βάναυσα από την Κυβερνη-
τική πολιτική.

Αθήνα 31 Ιουλίου 2014

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
(Κ.ΕΘ.Α)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Π.Ε.Α.Π.Σ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕ-
ΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ( ΠΟΕΣ )
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
(ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑ-
ΤΙΚΩΝ ΠΝ (Π.Μ/Σ.ΑΣ.Υ/Π.Ν)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Α.Ι.Ρ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α
(Σ.Α.Σ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑ-
ΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟ-
ΡΙΑΣ ( Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (Σ.Ε.Α.Α)
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Μ
ια φορά και έναν καιρό το Ελληνικό "Κράτος
αποφάσισε να δημιουργήσει την Σχολή Τεχνι-
κών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΠΎΑ), με

σκοπό την παραγωγή εξειδικευμένου Τεχνικού
Προσωπικού για υποστήριξη όλου του χώρου των
Τεχνικών Ειδικοτήτων του νέου όπλου, δηλαδή της
Πολεμικής Αεροπορίας.

Έτσι το έτος 1949 έγινε διαγωνισμός και εισήλ-
θαν στην Σχολή μας οι πρώτοι Δόκιμοι Υπαξιωματι-
κοί της 1ης Σειράς ΣΤΥΑ. Στην συνέχεια έως το
έτος 1970 υπήρχε ανά έτος συνεχής ένταξη νέων
υπαξιωματικών, πάντα με εξετάσεις έως το έτος
1971 οπότε δύο (2) άτομα της προελεύσεως μας
αποστρατεύονται. Αυτοί είναι λοιπόν και οι πρώτοι
απόστρατοι της ΣΤΥΑ.
Τα επόμενα χρόνια έως το έτος 1982 αποστρατεύ-
τηκαν:

Σταμάτησα προσωρινά στο 1982 το μέτρημα
όταν συνολικά ο αριθμός των αποστράτων προε-
λεύσεως ΣΤΥΑ έχει φθάσει στον αριθμό 281, διότι
αυτή την χρονιά έγινε η συζήτηση -πρόταση για την
ίδρυση Συλλόγου Τεχνικών της Π.Α., πρόταση με
την οποία συμφώνησαν αρκετοί απόστρατοι της
προελεύσεως μας (ΣΤΥΑ) και «ως εκ θαύματος»
ξαφνικά δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Αποστράτων
Τεχνικών της Π.Α. (ΣΑΤΠΑ) που στην συνέχεια ονο-
μάστηκε Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) (τιμή και
δόξα στα παλικάρια που αποφάσισαν την ίδρυση).
Εδώ αξίζει νομίζω να αναφερθεί το πρώτο Δ.Σ. του
ΣΑΤΠΑ που απαρτίζετο από τους:

Από την αρχή κύριοι στόχοι του Συλλόγου μας
ήταν εκτός των άλλων και η σύσφιξη σχέσεων μετα-
ξύ των μελών του, καθώς επίσης και η διεκδίκηση
των δικαιωμάτων όλων των αποφοίτων της ΣΤΥΑ, εν
ενεργεία και εν αποστρατεία.

Όμως ξεκινώντας ο Σύλλογος αμέσως φάνηκε
ότι ο δρόμος θα ήταν δύσκολος και ανηφορικός, δι-
ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών ήταν μι-
κρός και τα λειτουργικά του έξοδα πολύ μεγάλα σε
σχέση με τα έσοδα του. Διότι ως γνωστό ακόμα και
σήμερα όταν λέμε έσοδα σημαίνει συνδρομές με-
λών μόνο και έξοδα ενοίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο,
γραφική ύλη, έκδοση εφημερίδας, ταχυδρομικά,
κλπ, και όμως ο Σύλλογος μας επέζησε παρά τις
όποιες δυσκολίες που κυρίως ως προανέφερα ήταν
οικονομικές, διότι από το ξεκίνημα του ήταν αυστη-
ρά αυτοσυντηρούμενος έτσι ώστε να έχει δυνατό-
τητα ελεύθερου λόγου χωρίς παρέμβαση.

Συνεχίζοντας την ιστορική διαδρομή της εξόδου
εκ της Π.Α. αποφοίτων της Σχολής μας:

Όμως και πάλι το 1990, παρά την αύξηση των
αποστράτων αξκών προελεύσεως ΣΤΥΑ, ο αριθμός
των εγγεγραμμένων στο Σύλλογο μας ΣΑΣ δεν αυ-
ξάνει αναλογικά, έτσι έχουμε το 1990 περίπου 300
εγγεγραμμένους ως μέλη, που σημαίνει και ύπαρξη
πολύ λίγων εσόδων από συνδρομές των μελών του.
Στο ερώτημα λοιπόν, το οποίο γεννρται αμέσως «-
πως μπορεί να συντηρηθεί ένας Σύλλογος με τόσα
πολλά έξοδα, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν με
αυτές τις συνθήκες;», υπάρχει η απάντηση αυτή
του παραμυθιού «φασούλι το φασούλι, γεμίζει το
σακούλι».

Στις δύσκολες στιγμές του Συλλόγου μας αυτός
ενισχύετο από τους εν ενεργεία συναδέλφους που
σχεδόν σε όλες τις Μονάδες, μέσω εκπροσώπων
τους, μάζευαν χρήματα, για τα οποία έκοβαν επίση-
μα κουπόνια του Συλλόγου και απέδιδαν τα χρήμα-
τα αυτά στους αρμοδίους υπευθύνους του Δ.Σ. του
Συλλόγου. Έφθασα έως τους αποστρατευθέντες
συναδέλφους του 1990 ενδεικτικά μέχρι το έτος
αυτό. Εγώ προσωπικά μάζευα χρήματα όπως πάντα
για το Σύλλογο μας μέσω συναδέλφων στο Τατόι
κυρίως και στους οποίους έκοβα κουπόνια εκδόσε-
ως του Συλλόγου μας των πεντακοσίων (500) δραχ-
μών και έτσι από ένα τέτοιο μπλοκάκι μάζεψα 100
κουπόνια Χ 500 δραχμές = 50.000 δραχμές τις
οποίο παρέδωσα στον τότε Πρόεδρο Γεώργιο Εμ-
μανουλίδη στις 23/10/1990. Για του λόγου το αλη-
θές παρακαλώ τους συναδέλφους να μου επιτρέ-
ψουν να αναφέρω τιμής ένεκεν τα ονόματα τους για
την μεγάλη αυτή προσφορά τους καθώς και του με-
γάλου ποσού που χάρισαν στον ΣΑΣ για να γεμίσει
το σακούλι:

ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 ΔΡΧ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1000 ΔΡΧ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1000 ΔΡΧ
ΤΡΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ 500 ΔΡΧ
ΣΚΟΥΛΑΡΙΔΗΣ 500 ΔΡΧ
ΠΛΑΦΑΣ 500 ΔΡΧ
ΔΑΜΙΛΑΚΗΣ ΕΜ. 1000 ΔΡΧ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. 2000 ΔΡΧ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ. 1000 ΔΡΧ
ΤΓΤΟΝΗΣ 1000 ΔΡΧ
ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣ. 500 ΔΡΧ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 500 ΔΡΧ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. 500 ΔΡΧ
ΚΕΦΑΛΟΝΓΤΗΣ Μ. 500 ΔΡΧ
ΖΑΓΚΟΥΤΗΣ ΑΘ. 1000 ΔΡΧ
ΛΥΓΕΡΟΣ ΧΡΙ. 1000 ΔΡΧ
ΡΙΖΑΚΟΣ 500 ΔΡΧ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 1000 ΔΡΧ
ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΑΝΤ. 1000 ΔΡΧ
ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡ. 500 ΔΡΧ
ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 500 ΔΡΧ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. 500 ΔΡΧ
ΡΟΥΣΟΣ ΔΗΜ. 500 ΔΡΧ
ΠΟΤΑΜΠΉΣ ΑΝΔΡ. 500 ΔΡΧ
ΚΑΛΤΣΗΣ ΝΙΚ. 500 ΔΡΧ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡ 500 ΔΡΧ
ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΔΗΜ. 500 ΔΡΧ
ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜ. 500 ΔΡΧ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. 500 ΔΡΧ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΧΡ. 500 ΔΡΧ
ΠΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. 500 ΔΡΧ
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. 500 ΔΡΧ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. 500 ΔΡΧ
ΖΑΧΟΣ Χ. 500 ΔΡΧ

ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΑΘ. 500 ΔΡΧ
ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΣΕΡ. 500 ΔΡΧ
ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤ. 500 ΔΡΧ
ΠΟΛΙΤΗΣ - ΤΣΙΑΡΚΛΑΝΗΣ 500 ΔΡΧ
ΓΟΜΑΤΟΣ ΗΛ. 1000 ΔΡΧ
ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔ. 500 ΔΡΧ
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡ. 1000 ΔΡΧ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧ. 500 ΔΡΧ
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡ. 1000 ΔΡΧ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΟΣ - ΜΟΥΖΑΚΗΣ 500 ΔΡΧ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. 500 ΔΡΧ
ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 500 ΔΡΧ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ. 500 ΔΡΧ
ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ 500 ΔΡΧ
ΜΠΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓ. 1000 ΔΡΧ
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜ. 1000 ΔΡΧ
ΚΑΛΑΜΓΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘ. 1000 ΔΡΧ
ΖΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. 500 ΔΡΧ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜ. 500 ΔΡΧ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝ. 500 ΔΡΧ
ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ 500 ΔΡΧ
ΚΑΤΣΟΥΖΕΤΟΣ Ν. 500 ΔΡΧ
ΣΕΜΟΣ ΚΩΝΝΟΣ 500 ΔΡΧ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 500 ΔΡΧ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 500 ΔΡΧ
ΠΙΡΒΙΖΗΣ ΠΑΝ. 500 ΔΡΧ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ Σ. 500 ΔΡΧ
ΓΚΡΓΓΣΗΣ ΗΛ. 500 ΔΡΧ
ΝΑΣΙΟΣ 1000 ΔΡΧ
ΣΚΑΡΛΗΣ ΒΑΣ. 500 ΔΡΧ
ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΕΥΑΓ. 1000 ΔΡΧ
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 1000 ΔΡΧ
ΚΟΥΚΟΥΒΛΟΣ ΧΡ. 500 ΔΡΧ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΟΣ ΙΩΑΝ. 500 ΔΡΧ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 500 ΔΡΧ
ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 ΔΡΧ
ΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 500 ΔΡΧ

Αναφέρθηκα σε όλα τα παραπάνω ώστε να μιλή-
σουμε τελικά και για την σημερινή οικονομική κατά-
σταση του Συλλόγου μας. Σήμερα η κατάσταση είναι
σχεδόν η αυτή με τις προαναφερθείσες χρονικές πε-
ριόδους.

Πιο συγκεκριμένα παρά του ότι την τελευταία
τριετία 2011-2012-2013 εξήλθαν της ενεργού υπηρε-
σίας περίπου πεντακόσιοι πενήντα (550) συνάδελφοι
της ΣΤΎΑ, ένας μικρός αριθμός ενεγράφησαν ως μέ-
λη του Συλλόγου μας και σε συνδυασμό με το γεγο-
νός ότι πολλοί φίλοι - συνάδελφοι μέλη του Συλλό-
γου αναχώρησαν και για το μεγάλο ταξίδι, ο αριθμός
των μελών μας του Συλλόγου ελαττώθηκε ακόμα πε-
ρισσότερο.

Υπάρχει λοιπόν και πάλι ανάγκη οικονομικής ενί-
σχυσης του Συλλόγου μας και από τους συναδέλ-
φους εν ενεργεία, οι οποίοι θα πρέπει όπως πάντα να
βοηθήσουν το Σύλλογο μας οικονομικά.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους ενισχύσεως
του Συλλόγου θεωρώ ότι είναι η εγγραφή των συνα-
δέλφων ως συνδρομητών της -αρίστης από κάθε
πλευρά- εφημερίδας του Συλλόγου μας, η οποία με
δέκα (10) ευρώ το χρόνο (ποσό που αντιστοιχεί σε
τρία σουβλάκια!) θα τους αποστέλλεται στην διεύ-
θυνση του σπιτιού τους. Με αυτόν τον τρόπο και θα
έχουν και άριστη ενημέρωση και θα βοηθηθεί οικονο-
μικά ο Σύλλογος μας, για να συνεχίσει να υπάρχει!!!

Έχω μερικά μόνο μηνύματα (ευτυχώς), τα οποία
στέλνουν οι συνάδελφοι εν ενεργεία στο Σύλλογο και
ρωτούν που τους βοηθάει ο Σύλλογος. Η απάντηση
είναι μια : ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ενερ-
γειών του Συλλόγου μας για επίλυση προβλημάτων
αφορούν τους συναδέλφους εν ενεργεία και ο
οποίος έχει λύσει κατά καιρούς πολύ δυνατά προ-
βλήματα τους.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Ας επαναλάβουμε όλοι μας ότι ο Σύλλογος πάντα

πίστευε και πιστεύει ότι φασούλι το φασούλι, γεμίζει
το σακούλι και επιζητά την ενίσχυση από όλους τους
συναδέλφους, διότι όσο και μικρή και αν είναι η ενί-
σχυση - προσφορά τους, είναι χρήσιμη!!!

Σμχος ε.α. Δ. Τρέσσος
Αντιπρόεδρος ΣΑΣ

Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι

1972 άτομα 2 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ 4

1973 άτομα 6 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ 10

1974 άτομα 2 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ 12

1975 άτομα 4 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ 16

1976 άτομα 9 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ 24

1977 άτομα 13 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ 37

1978 άτομα 15 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ 52

1979 άτομα 33 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ 85

1980 άτομα 44 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ                       129

1981 άτομα 107 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ                       236

1982 άτομα 45 Σύνολο αποστράτων προελεύσεως ΣΤΥΑ                       281

1. Αγγελόπουλο Ιωάννη Πρόεδρος της 1ης Σειράς
2. Ελευθερίου Δημ. Αντιπρόεδρος της 2ης Σειράς
3. Δρούβη Ζήση Γ. Γραμματέας της 4ης Σειράς
4. Ματσούκα Κων. Ταμίας της 2ης Σειράς
5. Τσόκα Κων. Κοσμήτωρ της 5ης Σειράς
6. Μαστοράκη Εμμ. Μέλος της 1ης Σειράς
7. Καράμπελα Παν. Μέλος της 9ης Σειράς
8. Καγιαμπάκη Γεωρ. Μέλος της 10ης Σειράς
9. Μπουρδαντωνάκη Νικ. Μέλος της 1ης Σειράς

Το 1983 έχουμε 86 αποστρατευθέντες, συνολικά 367
Το 1984 έχουμε 112 αποστρατευθέντες, συνολικά 479
Το 1985 έχουμε 101 αποστρατευθέντες, συνολικά 580 
Το 1986 έχουμε 67 αποστρατευθέντες, συνολικά 647 
Το 1987 έχουμε 186 αποστρατευθέντες, συνολικά 833 
Το 1988 έχουμε 158 αποστρατευθέντες, συνολικά 991 
Το 1989 έχουμε 220 αποστρατευθέντες, συνολικά 1211 
Το 1990 έχουμε 159 αποστρατευθέντες συνολικά 1370

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ
ΔΔΙΙΚΚΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΣΣ  ((1100ηη  ΣΣ. ΣΣΤΤΥΥΑΑ))

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 5227163 - 210 5226613 - 210 5241943

αναλαμβάνει υποθέσεις αυτοκ/των ατυχημάτων,

μισθώσεων ακινήτων, οικογενειακών κ.λπ. με ειδική

εξυπηρέτηση για τους συναδέλφους

Έγκριση ΑποφάσεωνΔ.Σ./Μ.Τ.Α.
(Καθορισμός Τιμής Μεριδίου

ΕΚΟΕΜΑ)

Το σχετικό με το οποίο υποβλήθη-
κε απόσπασμα πρακτικού της υπ’
αριθμ. 18/-9 Ιουλ. 14 συνεδρίασης
του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., αναφορικά με τη
μείωση της τιμής μεριδίου του ΕΚΟ-
ΕΜΑ από την 1η Ιουλ. 2014.

Αποφασίζουμε

2. Εγκρίνουμε την ομόφωνη από-
φαση που έλαβε το Δ.Σ./Μ.Τ.Α. στην
υπ’ αριθμ. 18/09 Ιουλ. 14 συνεδρία-
σή του, σύμφωνα με την οποία μειώ-
νεται από την 01 Ιουλ. 14 η τιμή μερι-
δίου του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. από τα 3,10
ευρώ στα 2,00 ευρώ.

3. Το ΓΕΑ/ΚΜΗ που κοινοποιείται

η παρούσα, να προβεί στην εκδήλω-
ση των απαιτούμενων εργασιών που
προκύπτουν από την υπόψη ρύθμι-
ση.

4. Η παρούσα θεωρήθηκε από τη
ΔΟΕΕ/ΓΕΑ.

Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

«Νέα Μείωση...»
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Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δημό-
σιος διάλογος για την εκλογή του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΑ
(Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας) λαμβάνοντας τελευ-
ταία εκτός από μειωτικές και απα-
ξιωτικές αναφορές για την πλειο-
ψηφία των συναδέλφων ΑΣΣΥ, και
φιλοσοφική χροιά.

Ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ σε πρό-
σφατο κείμενο, επικαλούμενος
τον Αριστοτέλη, αναφέρει τη ρή-
ση του μεγάλου φιλοσόφου «Η
ισότητα των ανίσων είναι η μεγα-
λύτερη ανισότητα». Η σωστή δια-
τύπωση σύμφωνα με τα «Πολιτικά
(Βιβλίο Γ, 9,10-13)» είναι  «ίσον το
δίκαιον είναι, και έστιν, αλλ’ ου
πάσιν αλλά τοις ίσοις^ και το άνι-
σον δοκεί δίκαιον είναι, και γαρ
έστιν, αλλ’ ου πάσιν αλλά τοις ανί-
σοις» δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε
πιο άνισο από την ίση μεταχείριση
των ανίσων.

Πολλοί στοχαστές, ανάμεσα σ’
αυτούς, ο  Thomas Hobbes, ο
John Locke, ο Hugo Grotius μελέ-
τησαν τον Αριστοτέλη και διατύ-
πωσαν διαφορετικές προσεγγί-
σεις ερμηνεύοντας τον μεγάλο φι-
λόσοφο.

Είναι γεγονός ότι η αποσπα-
σματική χρήση μια ρήσης ενός
σπουδαίου στοχαστή μπορεί να
ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως και να
χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν
προκειμένου να υποστηριχθούν,
από τις πιο φιλελεύθερες  έως τις
πιο ακραίες και αντιδραστικές
απόψεις. 

Η επίκληση της ίσης μεταχείρι-
σης των άνισων μπορεί να αποτε-
λέσει εργαλείο διάκρισης μεταξύ
ανδρών και γυναικών, φυλετικών
ή θρησκευτικών διακρίσεων, απαί-
τηση προνομιακής μεταχείρισης
των πλουσίων κ.λ.π. Το ερώτημα
που τίθεται είναι που εντοπίζεται
στα πλαίσια της Ένωσης απο-
στράτων η ισότητα των ανίσων και
ποια είναι τα κριτήρια προσδιορι-
σμού της.

Η άποψη ότι μόνο όσοι είναι κά-
τοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής
μόρφωσης μπορούν να ηγούνται
της κοινωνίας, διαχωρίζοντας
τους ανθρώπους με βάση κοινωνι-
κά, επαγγελματικά, οικονομικά ή
άλλα κριτήρια παραβιάζει κάθε
έννοια των απαλλοτρίωτων αρχών
και αξιών που συνθέτουν τη σύγ-
χρονη δημοκρατία όπως αυτή
σφυρηλατήθηκε από τις ιδέες του
ευρωπα1κού διαφωτισμού.

Η ισότητα είναι προ1όν της νε-
ότερης ιστορίας και αρχικά είχε
στόχο τα προνόμια των ευγενών.
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου που
αποτελεί νόμο, με αυξημένη τυπι-
κή ισχύ, του εσωτερικού δικαίου
της Ελληνικής έννομης τάξης στο
άρθρο 1, 2 και 7, αναφέρει:  

ΑΡΘΡΟ 1, 'Όλοι οι άνθρωποι
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι
στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώ-
ματα. 

ΑΡΘΡΟ 2, Κάθε άνθρωπος δι-
καιούται να επικαλείται όλα τα δι-
καιώματα και όλες τις ελευθερίες
που προκηρύσσει η παρούσα Δια-
κήρυξη, χωρίς καμία απολύτως
διάκριση, ειδικότερα ως προς τη
φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη
γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτι-
κές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποι-
θήσεις, την εθνική ή κοινωνική κα-
ταγωγή, την περιουσία, τη γέννη-
ση ή οποιαδήποτε άλλη κατάστα-

ση.
ΑΡΘΡΟ 7, 'Όλοι είναι ίσοι απέ-

ναντι στον νόμο και έχουν δικαίω-
μα σε ίση προστασία του νόμου,
χωρίς καμία απολύτως διάκριση.
'Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προ-
στασία από κάθε διάκριση που θα
παραβίαζε την παρούσα Διακήρυ-
ξη και από κάθε πρόκληση για μια
τέτοια δυσμενή διάκριση.

Το σημαντικότερο τμήμα του
Ελληνικού Συντάγματος ξεκινά με
τη διακήρυξη της ισότητας, συ-
γκεκριμένα το άρθρο 4 παρ 1, 2
και 7 αναφέρει: 

1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώ-
πιον του νόμου. 

2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες
έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις. 

7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρι-
σης ούτε απονέμονται ούτε ανα-
γνωρίζονται σε Έλληνες πολί-
τες.

Η αρχή της ισότητας είναι άμε-
σα συνδεδεμένη με την αρχή της
λα1κής κυριαρχίας και τη δημο-
κρατία. Η διάταξη του Συντάγμα-
τος αποτελεί δεσμευτικό κανόνα
δικαίου για τον κοινό νομοθέτη
και απαγορεύει τόσο την άνιση
εφαρμογή του νόμου όσο και την
ψήφιση νόμων που καθιερώνουν
άνισες καταστάσεις για τους πολί-
τες.

Αυτή η θεμελιώδης αρχή δεν
επιδέχεται εκπτώσεων και αποτε-
λεί χρέος και καθήκον κάθε ελεύ-
θερα σκεπτόμενου ανθρώπου να
την υπερασπίζεται αδιαφορώντας
για το τίμημα.

Στο σώμα των ε.α. αξιωματικών
και υπαξιωματικών οι έννοιες της
εθνικής ανεξαρτησίας και της
εδαφικής ακεραιότητας είναι συ-
νώνυμες της ζωής και της υπέρτα-
της θυσίας. Αμέτρητοι συνάδελ-
φοι στεφανώθηκαν με τη δόξα των
ηρώων και της τιμής στο βωμό
της υπέρτατης θυσίας για την πα-
τρίδα. Οι δυο έννοιες, υψηλών
ιδανικών και αξιών, δεν είναι άψυ-
χες και αποστεωμένες από το σώ-
μα του λαού και της κοινωνίας
που τον απαρτίζει. Η εθνική ανε-
ξαρτησία παραπέμπει στην ελευ-
θερία του λαού να είναι κυρίαρ-
χος και να εκφράζει ελεύθερα τη
βούλησή του. Δυστυχώς το ακρι-
βό αγαθό της ελευθερίας δεν κιν-
δυνεύει μόνο από εξωτερικούς
εχθρούς, αλλά ενίοτε καταλύεται
και από εσωτερικούς σφετεριστές
της εξουσίας και των δημοκρατι-
κών ελευθεριών του λαού.

Καμία διάταξη νόμου ή άλλου
θεσμικού κειμένου δεν προβλέπει
διάκριση των ε.α. αξιωματικών,
που δικαιούνται να φέρουν τιμητι-
κά τους τίτλους της ενεργού υπη-
ρεσίας. Η ιεραρχική ή οποιαδήπο-
τε άλλη σχέση μεταξύ των στελε-
χών τελειώνει με την αποστρατεία
η οποία σηματοδοτεί άρση των
περιορισμών των πολιτικών και
συνταγματικών δικαιωμάτων. 

Το επιχείρημα που θέλει τα ορ-
φανικά μέλη (συζύγους και τέκνα)
να ενδύονται την στολή, την προέ-
λευση της σχολής κλ.π. των αεί-
μνηστων συναδέλφων μας προκει-
μένου να εκλεγούν μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου παραπέμπει
ευθέως στις κάστες του Ινδικού
κράτους και του έντονου κοινωνι-
κού αποκλεισμού των κατώτερων
τάξεων από το κοινωνικό γίγνε-
σθαι.

Οι ΕΑΑ είναι ΝΠΔΔ που δεν

ανήκουν στην ιεραρχική δομή των
ΕΔ, με ιδιαίτερη εσωτερική διάρ-
θρωση και ανάδειξη του ΔΣ από
το εκλογικό σώμα των ε.α. αξιω-
ματικών. Κανείς δεν δικαιούται να
αγνοεί ή να παραγνωρίζει ότι μέ-
λη της ΕΑΑΑ είναι υποχρεωτικά
όλοι οι ε.α. αξιωματικοί και τα ορ-
φανικά μέλη της ΠΑ, και η λει-
τουργία της στηρίζεται αποκλει-
στικά, χωρίς διακρίσεις, στις
κρατήσεις των μελών ανεξαρτή-
τως ειδικότητας, προέλευσης,
ε.ε. ιδιότητας κ.λ.π.

Η ενασχόληση με τα κοινά της
Ένωσης είναι ανιδιοτελής προ-
σφορά και εθελοντισμός από το
κάθε μέλος που έχει τη διάθεση
να προσφέρει στους συναδέλ-
φους και την ευρύτερη κοινωνία
των αποστράτων.

Μόλις προχθές ανακοινώθηκαν
οι βάσεις εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Για άλλη μια
φορά οι σχολές των Υπαξιωματι-
κών (ΑΣΣΥ) βρίσκονται σε πολύ
υψηλά επίπεδα στην προτίμηση
των νέων. Από μια απλή ματιά στις
βάσεις, οποιοσδήποτε θα διαπι-
στώσει ότι οι νέοι και οι νέες που
επέλεξαν τις σχολές Υπαξιωματι-
κών θα μπορούσαν να εισέλθουν
στις περισσότερες, ζηλευτές, πα-
νεπιστημιακές και πολυτεχνικές
σχολές. Ειδικότερα για την Πολε-
μική Αεροπορία,  στη ΣΤΥΑ η βά-
ση εισαγωγής είναι 17.152, ενώ
για τον πρώτο τα μόρια είναι
18.985. Για τη ΣΥΔ η βάση εισα-
γωγής είναι 18.512, ενώ για τον
πρώτο τα μόρια είναι 18.902.  Για
την σχολή Ευελπίδων (ΟΠΛΑ) η
βάση εισαγωγής είναι 16.890 ενώ
για τον πρώτο τα μόρια είναι
19.189.  Επιδόσεις που είναι σί-
γουρο ότι κανείς στρατός, παγκο-
σμίως, δεν διαθέτει στις τάξεις
των αξιωματικών και ιδιαιτέρα των
υπαξιωματικών.

Μια έρευνα θα αποκαλύψει επί-
σης ότι οι Υπαξιωματικοί ΕΜΘ, και
των άλλων κατηγοριών είναι ανά-
λογων προσόντων και προδιαγρα-
φών με τους συναδέλφους τους
των παραγωγικών σχολών.

Η επιλογή αυτή κάνει υπερήφα-
νους όλους τους ε.ε. και ε.α. συ-
ναδέλφους και θα πρέπει να ικα-
νοποιεί πλήρως την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία αφού η ραχο-
κοκαλιά της άμυνας της χώρας
βρίσκεται στα χέρια και το πνεύμα
υψηλών προδιαγραφών και ικανο-
τήτων στελεχών. 

Το γεγονός ότι οι νέοι επέλεξαν
τις σχολές Υπαξιωματικών δεν
τους στερεί τη δυνατότητα και
την ικανότητα να αναδείξουν ηγε-
τικά προσόντα και αρετές καθώς
η ηγεσία ασκείται σε όλα τα επί-
πεδα της κάθετης δομής των ΕΔ
και όχι μόνο στις ιεραρχικά ανώ-
τερες θέσεις. Πολύ περισσότερο
δεν τους στερεί το δικαίωμα να
ηγηθούν και να διαπρέψουν στο
επίπεδο της κοινωνικής, οικονομι-
κής και πολιτικής ζωής (ως ε.ε. οι
Υπαξιωματικοί έχουν το δικαίωμα
να θέσουν υποψηφιότητα για τις
δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές).       

Σύμφωνα με τον Αντιπλοίαρχο
του ΠΝ κ. Κωνσταντίνο Γεννάδιο
(από διάλεξη στη ΣΕΕΘΑ) «η ικα-
νότητα ή το προσόν της ηγεσίας
δεν είναι τίτλος που αποκτάται
με σπουδές ή δίπλωμα που απο-
νέμεται. Δεν αναγράφεται στο βιο-
γραφικό ή σε κάρτα στοιχείων. Η

μόνη απόδειξη κατοχής της από
κάποιον είναι ο σεβασμός, η εμπι-
στοσύνη, και η έμπνευση των αν-
θρώπων που πιστεύουν στον άν-
θρωπο ηγέτη».

Ο ταγματάρχης του αμερικανι-
κού στρατού C.A.BACH στην περί-
φημη ομιλία του, περί ηγεσίας,
προς τους απόφοιτους αξιωματι-
κούς του 2ου Εκπαιδευτικού Κέ-
ντρου, του FORT SHERIDAN ανέ-
φερε: «Μετά από λίγες ημέρες, οι
περισσότεροι από σας θα ονομα-
στείτε αξιωματικοί. Η ονομασία
αυτή και μόνον δεν θα σας κατα-
στήσει ηγέτες. Απλώς θα σας κά-
μει αξιωματικούς. Θα σας τοπο-
θετήσει σε μία θέση, όπου μπορεί-
τε να γίνετε ηγέτες, εφόσον διαθέ-
τετε τα απαιτούμενα προσόντα.
Οφείλετε όμως να το επιτύχετε
όχι τόσο με τους άνδρες που εί-
ναι επάνω από σας, όσο με εκεί-
νους που είναι κάτω από σας».

Το εγχειρίδιο «διοίκησης προ-
σωπικού» των καθηγητών Χαρ Κα-
νελλόπουλου και Ευάγγ. Κατσού-
λα αναφέρεται στη δομή λειτουρ-
γίας της δημόσιας διοίκησης και
τους κανόνες που πρέπει να τη δι-
έπουν. Η ΕΑΑΑ δεν είναι οργανι-
σμός δημόσιας διοίκησης και δεν
υφίσταται σχέση προ1σταμένων
και υφισταμένων μεταξύ των με-
λών ή μεταξύ των μελών και του
ΔΣ. 

Οποιασδήποτε ε.α αξκος είναι
ελεύθερος να γίνει ή όχι μέλος
της ΕΑΑΑ άσχετα από τις υποχρε-
ωτικές κρατήσεις υπέρ αυτής. Η
αίτηση εγγραφής μέλους δεν
προUποθέτει καμία δέσμευση η
οφειλή προς οποιονδήποτε και κυ-
ρίως εξαρτημένες σχέσεις.

Το επιχείρημα ότι «Όλοι θα
πρέπει να κατανοήσουμε ότι,
έχουμε δικαιώματα ανάλογα με τις
ευθύνες που αναλαμβάνουμε στη
σταδιοδρομία μας», δεν μπορεί
τύχει λογικής ερμηνείας καθώς
δεν υπάρχει εγχειρίδιο ή τεκμη-
ριωμένη άποψη που να συνδέει το
υψηλό καθήκον της ευθύνης με
δικαιώματα και μάλιστα τέτοια
που να αφορούν μια προγενέστε-
ρη κατάσταση η οποία έπαψε να
υφίσταται.

Συμπερασματικά, επιτακτική
πλέον κρίνεται η ανάγκη για μια
συνολική αποτίμηση της διαδρο-
μής και του έργου της ΕΑΑΑ στην
κατεύθυνση ενός νέου δημοκρατι-
κού νομοθετικού πλαισίου το
οποίο θα τύχη της επεξεργασίας,
υπό το πρίσμα του νέου συνταγ-
ματικού χάρτη της χώρας, τους
κανόνες του εθνικού και ευρωπα1-
κού δικαίου, και της ψήφισης από
τη Βουλή των Ελλήνων ως το ανώ-
τατο όργανο Λα1κής κυριαρχίας.

Το παρωχημένο και αντιδημο-
κρατικό Νομοθετικό Διάταγμα του
δικτατορικού καθεστώτος με το
οποίο λειτουργούν οι ΕΑΑ, 50
χρόνια μετά την αποκατάσταση
της δημοκρατίας, θα πρέπει να
τεθεί τυπικά και ουσιαστικά στην
ιστορία που μας πληγώνει. 

Η ισότητα, η ελευθερία, η δη-
μοκρατία είναι έννοιες πάλης,
αγώνας, τρόπος ζωής. Χρέος και
υποχρέωσή μας να τις υπερασπι-
ζόμαστε με κάθε τίμημα από
όσους τις επιβουλεύονται ή επι-
χειρούν να τις ποδηγετήσουν.  

Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
πρόεδρος 

ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας
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Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
Με θλίψη, γιατί μόνο θλίψη ταιριάζει, τίποτα

άλλο σε τέτοιου είδους λιβελογραφήματα, διαβά-
σαμε το κείμενο της Ηγεσίας της Ένωσής μας,
της 27ης Αυγούστου 2014, που αποτελούσε,
όπως επισημαίνεται, απάντηση στο περιεχόμενο
της έκτακτης έκδοσης Ιουλίου 2014 της εφημερί-
δας «Τα Νέα του ΣΑΣ», η οποία σημειωτέον, εξε-
δόθη συλλογικά με ευθύνη των Συλλόγων ΠΑΣΟΙ-
ΠΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ και ΣΑΣΥΔΑ.

Επί των διαλαμβανομένων λοιπόν, στο κείμενο της
Ηγεσίας, δηλαδή των κ.κ. Προέδρου και Αντιπροέ-
δρου της Ενώσεώς μας, θα απαντήσουμε σε όλα και
με την σειρά που τίθενται. Δεν θα μιμηθούμε τις μηρυ-
καστικές τους συνήθειες και εμείς, αναμασώντας και
επαναλαμβάνοντας λόγια απαξίωσης, προσβολής και
εμπάθειας, χωρίς να δίνουν απαντήσεις σε θέματα
που έχουν τεθεί με μορφή καταγγελίας - διαμαρτυρί-
ας και προβληματισμού των αναγνωστών, μέσα από
την έκτακτη έκδοση των «Νέων του ΣΑΣ», αλλά με το
αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει το σύνολο των
ενεργειών μας θα αντιπαραθέσουμε παρακάτω τις θέ-
σεις μας, με σεβασμό στο θεσμό που κατέχετε, τον
οποίο όμως, κατά την ταπεινή μας γνώμη δεν υπηρε-
τείτε σωστά .

Μπορείτε, λοιπόν, να μας πείτε σε ποιό άρθρο του
Συντάγματος αναφέρεται η καθιέρωση εκπροσώπησης
ομάδων με τεχνάσματα που επινοήσατε με τις ποσο-
στώσεις, οι οποίες, εντέλει, θα εξασφαλίζουν την επι-
κυριαρχία των μειοψηφιών;

Την αρχή της πλειοψηφίας, βασικό κύτταρο απο-
κρυστάλλωσης της επιθυμίας του λαού, με την αβία-
στη κατάθεση της κυρίαρχης ψήφου του, την απορρί-
πτετε;

Αν η πλειοψηφία, που δεν διακατέχεται από σύν-
δρομα στρατοπέδου, ΕΣΕΙΣ την προκαλείτε εσκεμμέ-
να με υποτιμητικά επίθετα και βαφτίζετε την ελεύθερη
και ανόθευτη βούλησή της ως επικυριαρχία συντεχνια-
κών απαιτήσεων, για δημιουργία αρνητικών εντυπώσε-
ων στους συναδέλφους σας, θα πρέπει να σας συστή-
σουμε να ανατρέξετε σε ιστορικά στοιχεία, ιδιαίτερα
από τις παράνομες, κατά την άποψή σας εκλογές, στα
Παραρτήματα. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι πολλοί είναι
εκείνοι που δεν προέρχονται από τα ΑΣΣΥ, που ανα-
δείχθηκαν ως Πρόεδροι, και μάλιστα με μεγάλες
πλειοψηφίες. Πώς έγινε αυτό; Ποιοι ήταν αυτοί και τι
έργο άφησαν; Ασχοληθήκατε καθόλου να μάθετε και
για αυτές τις περιπτώσεις; Ποιες οι σχέσεις και η συ-
νεργασία τους με τους Αξκους Αποφοίτους ΑΣΣΥ “συ-
ντεχνίες” κατά την άποψη σας, το 2 σύνολο των απο-
φοίτων αξιωματικών; Πού είναι η διοικητική και διορα-
τικότητα- και για την περίπτωση- επάρκεια και ικανό-
τητα, ώστε να καταλάβουμε ότι το κοινό συμφέρον
δεν προέρχεται από την “ταξική” πάλη, αλλά από την
ενότητα όλων μας; Μόνο με αυτοσεβασμό, συναδελφι-
κότητα, αμοιβαιότητα, ενότητα, μαζικότητα μπορούμε
να ελπίζουμε. Με πνεύμα ηγεμονισμού, και άκρατου
εγωισμού, δεν υπάρχει ελπίδα συμπόρευσης και εύ-
ρυθμης λειτουργίας της Ενώσεώς μας.

Την συνύπαρξη όλων των προελεύσεων ΚΑΝΕΙΣ δεν
την αποκλείει, εφόσον, οι ενδιαφερόμενοι πιστεύουν
στον εθελοντισμό για κοινό και όχι ίδιο όφελος, εφό-
σον έχουν εκδηλωμένους προβληματισμούς με την
αποτελεσματικότητα ή τον τρόπο λειτουργίας της ΕΑ-
ΑΑ και έχουν σκέψεις-προτάσεις προς τούτο. Δυστυ-
χώς, συνάδελφοι με ανάλογους προβληματισμούς και
ανησυχίες δεν είναι πολλοί και γίνονται ευχερέστατα
γνωστοί, ώστε να επιδοκιμασθεί τυχόν επιθυμία τους
να συμμετέχουν στη διαδικασία των εκλογών. Και είναι
βέβαιο ότι θα προτιμηθούν, άσχετα με την προέλευση
και την ειδικότητά τους, έναντι κάποιου που “απαιτεί”
λόγω βαθμού και μόνο να εκλεγεί.

Τα καθήκοντα και οι θέσεις που κάποτε όλοι αναλά-
βαμε, στην ενεργό μας περίοδο, είχαν οπωσδήποτε
σχέση κυρίως, αλλά όχι μόνο, με την προέλευση. Ελέ-
χθη ότι για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος, θα πρέπει
να έχει ασχοληθεί με επιχειρησιακά σχέδια. Ειλικρινά,
μήπως η ΕΑΑΑ ή τα Παραρτήματα ασχολούνται και με
οργανωμένες μετασταθμεύσεις και επιχειρήσεις, και
δεν το γνωρίζουμε; Η λογική του παραλόγου σε όλο
της το μεγαλείο. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Ένα
είναι το ερώτημα από το μετερίζι του αποστράτου και
σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο δράσης και δη-
μιουργίας, ποια θέση μπορούν να έχουν όλα αυτά τα
καθήκοντα με τις σημερινές απαιτήσεις αποτελεσματι-
κής-παραγωγικής λειτουργίας της ΕΑΑΑ και των Πα-
ραρτημάτων της;

Οι ευθύνες των Αξιωματικών υψηλής ευθύνης, αφο-
ρούσαν την ενεργό περίοδο του καθενός και το επικίν-
δυνο της αποστολής των Ιπταμένων Αξιωματικών, το
σύνολο των εξ ΑΣΣΥ συναδέλφων τους “συντεχνίες”
το σεβάστηκαν και το υπηρέτησαν με την επαγγελμα-
τική τους ευθύνη και με την ανθρώπινη ευαισθησία
τους ΠΑΝΤΟΤΕ. Η επίκληση όμως ορισμένων γεγονό-
των, δείχνει αδυναμία και όχι σεβασμό στα ίδια τα γε-
γονότα και τούτο γιατί η επιχειρησιακή ετοιμότητα
ενός Κλάδου είναι απόρροια των προσπαθειών του συ-
νόλου του Προσωπικού του. Ας μείνουμε όμως μέχρι
εδώ.

Αναφέρεται ότι το σχέδιο τροποποίησης της ΚΥΑ
δεν είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στα «Νέα του ΣΑΣ».
Στην εφημερίδα δημοσιεύθηκε όπως ακριβώς έχει
υποβληθεί. Αισθανόμενοι όμως ότι εκεί “αδειάσατε”
τα ορφανικά μέλη, επιχειρείτε τώρα να διορθώσετε,
επιπόλαια, με μια νέα επίσης επικίνδυνη προσπάθεια
διάσπασης-διχασμού και στο Σύλλογό τους (ΠΑΣΟΙ-
ΠΑ), διαμηνύοντας και εκεί, ως δόλωμα, χωρίς στοι-
χειώδη σεβασμό στη μνήμη των συζύγων τους, που
έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκο-
ντος, την ταξική ένταξη ανάλογα με την προέλευση!!
Αλλά ο ΠΑΣΟΙΠΑ υπέστη στο «πετσί» του την συντε-
χνιακή «συνωμοσία» σε προγενέστερες εκλογές της Ε-
ΑΑΑ, όταν ο τότε Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, παραμονές
εκλογών, περιόδευσε στην επαρχία ζητώντας όχι μό-
νον την ψήφο των μελών της ΕΑΑΑ, αλλά επίσης ΤΗΝ
ΜΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ (ορφανικού μέλους
της ΕΑΑΑ). Ιεροσυλία ή Τυμβωρυχία λέγεται αυτό.
Έλεος Κύριοι! Τίποτε άλλο.

Η λέξη “συντεχνία”, παράκληση, ας μη χρησιμο-
ποιείται εύκολα και σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί
θεραπεία για κάθε νόσο και ασθένεια και εν πάση περι-
πτώσει όλοι, λίγο πολύ γνωριζόμαστε στην Πολεμική
Αεροπορία, μερικοί δε πολύ καλύτερα είναι γνωστοί
από τον βίο και την πολιτεία, και ως εκ τούτου καλά εί-
ναι “τα εν οίκω, μη εν δήμω”. Κανένας δεν αμφισβητεί
πολλούς άξιους συναδέλφους που πράγματι διακρίθη-
καν κατά την σταδιοδρομία τους στην Πολεμική Αερο-
πορία, με την επαγγελματική τους επάρκεια και την
υπηρεσιακή τους συμβολή στο έργο των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Βέβαια, κάποιοι από αυτούς χωρίς να έχουν
(ειδικά προσόντα), δεν ανελίχτηκαν όσο έκριναν οι αρ-
μόδιοι ότι τους άξιζε. Απολαμβάνουν, όμως την εκτίμη-
ση ΟΛΩΝ των συναδέλφων και συνήθως έχουν ταπει-
νοφροσύνη, διαλεκτική ικανότητα, ευπρέπεια, κοσμώ-
ντας ανάλογα και την υστεροφημία τους. Μένουν
όμως, οι περισσότεροι, μακριά από την 3 ΕΑΑΑ, απο-
γοητευμένοι από τα συμβαίνοντα σε αυτή. Ας κάνουν,
λοιπόν, όλοι την αυτοκριτική τους, αν τα γαλόνια και
τα προνόμια που τους δόθηκαν άξιζαν πραγματικά. Ευ-
τυχώς η δυστυχώς Έτυχε λίγο – πολύ να γνωριζόμα-
στε. Ευελπιστούμε ότι αυτή η “καραμέλα” να σταματή-
σει εδώ, διότι δεν χρειάζεται να επανέλθουμε και να
αναλύσουμε πού έτυχε εφαρμογής η λέξη «συντεχνία».

Κύριοι, η Πατρίδα μας έχει ένα ενιαίο, για όλους,
Σύνταγμα που δεν είναι «αλα καρτ». Όλοι έχουμε τα
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όλοι είμαστε ίσοι
έναντι του νόμου. Ευρεσιτεχνίες για ειδικά καθεστώτα
μέσα στην Επικράτεια ας τα αναζητήσετε σε κάποια
χώρα της Αφρικής. Ίσως θα μπορούσαν να περάσουν
εκεί, εδώ δεν περνάνε. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, το απολύτου προτεραιότη-
τας στοιχείο, που είναι και το ζητούμενο σήμερα, είναι
η ενότητα η οποία υποδαυλίζεται συστηματικά από
την σημερινή Ηγεσία της Ενώσεώς μας, από τους αν-
θρώπους που εμείς επιλέξαμε με την ψήφο μας. Ας
προσέχαμε!! Τώρα πλέον γνωρίζουμε.

Οι ενέργειες της σημερινής Ηγεσίας έχουν έναν
μοναδικό στόχο, να θέσουν στο περιθώριο, να μειώ-
σουν τη δύναμη της ψήφου και συνακόλουθα της αντι-
προσώπευσής μας στο Δ.Σ. της Ενώσεώς μας. Το γε-
γονός αυτό, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους
τους Συναδέλφους μας, θα πρέπει να υπάρχει μαζική
έκδηλη-δυναμική αντίδραση, για να γίνει κατανοητό
από όλους ότι κανείς δεν θα «παίξει» με την αξιοπρέ-
πειά μας. Στην παρούσα φάση, θέλουμε δίπλα μας
όλους τους Συναδέλφους σε αγωνιστική εγρήγορση.
Δε θέλουμε δίπλα μας κρυψίνους, καιροσκόπους και
διπρόσωπους, πολύ δε περισσότερο εφιάλτες, διότι
δε μας πρέπουν τέτοιες συμπεριφορές. 

Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες προEστάμενες αρχές (-
ΓΕΑ, ΥΦΕΘΑ, ΥΕΘΑ)δεν θα αφήσουν άλλο να συνεχι-
στεί η όλη τραγελαφική και προσβλητική για το θεσμό
της ΕΑΑΑ κατάσταση, όσο είναι καιρός. Εμείς, βέβαια,
διαπιστώνουμε μέχρι σήμερα μια περίεργη αδράνεια.
Γιατί άραγε ; Σε τι αποσκοπούν ; Ποιόν συμφέρει ; Σί-
γουρα όχι την ΕΑΑΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τον αγώνα
μας με μοναδικό σύμμαχό μας το Σύνταγμα και την
δική σας δυναμική παρουσία.

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2014
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων δια των

Προέδρων των
Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ  Δ. Φαλτάιτς Σμχος εα 

Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α Γ. Ρούσσος Ταξχος εα 
Για το Δ.Σ Σ.Α.Ι.Ρ Ι.     Κρανιάς Ασμχος εα 

Για το Δ.Σ ΠΑ.ΣΟΙ.Π.Α Μ. Παπασταύρου

Ακριβές Αντίγραφο Νικόλαος Βούλγαρης
Σγος ε.α – Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ
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Των Διοικητικών Συμβουλίων:
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ 

(ΠΑΣΟΙΠΑ)
2. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)
3. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΑΙΡ)
4. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ)

Απάντηση στον κ. Ιατρίδη
για τα λεγόμενα του 

επί της επιστολής κ. Κρανιά
Κύριε Πρόεδρε, 
Γίνεσθε ιδιαίτερα θλιβερός και επιζήμιος – αποφεύγουμε

αρμόζοντες για την περίπτωση πιο σοβαρούς, αλλά καθορι-
στικούς χαρακτηρισμούς σας για να μην τροφοδοτήσουμε
με λάδι τη φωτιά που έχετε ανάψει και μας καίει – αφού αρ-
χίσατε να μετέρχεστε τρόπους ανεπίτρεπτους, που άλλοι
ιστορικά έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση της κοινωνίας
για τέτοιους τρόπους, με σκοπό να εξοντώσουν, δυσφημή-
σουν, διασύρουν όσους είχαν αντίθετες απόψεις. Το ίδιο
επιχειρείτε και εσείς με όσους διαφωνούν με τις δικές σας
και προσπαθούν να ενημερώσουν, σχετικά, τους συναδέλ-
φους. Δεν αντιλαμβάνεστε, μάλλον, ότι έτσι εκτίθεστε ανε-
πανόρθωτα και σε όσους σας εκτιμούσαν, αλλά επιθυμούν
έντιμες συμπεριφορές με τεκμηρίωση των θέσεών σας και
όχι με απαίτηση επιβολής των και μόνο. Ζούμε σε εποχή δη-
μοκρατίας και ελεύθερης – όχι ασύδοτης – έκφρασης του
λόγου.

Κύριε Πρόεδρε, έχετε υπόψη σας ότι δεν αφήνουμε θέ-
ματα που ενίοτε δημιουργούν προβλήματα αντιπαραθέσεων
και ενδεχόμενα, παρορμητικών απαντήσεων οσάκις προκύ-
πτουν προβλήματα από θέσεις άλλων που αντίκεινται με τις
απόψεις του Συλλόγου μας. Έστω και σε επιπόλαιες, ίσως,
ενέργειες κάποιων συναδέλφων του ΔΣ του Συλλόγου μας,
που δημιούργησαν κάποτε πρόβλημα στην υπόσταση του
Συλλόγου μας, ο οποίος τις καταδίκασε και διαχώρισε τη θέ-
ση του με απόλυτη σαφήνεια. Μιλάμε για την περίπτωση που
συνάδελφός μας (ένας ήταν κ. Πρόεδρε, όχι κάποια μέλη,
ένας) από το ΔΣ πήρε θέσεις αλληλέγγυες του κ. Μπεγλίτη
και όχι μόνο. Τότε λάβαμε την επιστολή του κ. Κρανιά. Με
νηφαλιότητα, τότε, συζητήσαμε με τον κ. Κρανιά τις απόψεις
του. Δόθηκαν οι δέουσες εξηγήσεις και το θέμα όχι μόνο
έληξε, αλλά συνετέλεσε σε μια νέα περίοδο στενής και ειλι-
κρινούς συνεργασίας με τον ΣΑΙΡ. Είχαμε ήδη δημοσιεύσει
στην εφημερίδα μας αρ. 220, Ιανουάριος – Φεβρουάριος
2012, στην σελίδα 12, την επίσημη θέση του Συλλόγου για
το θέμα περί μετατροπής των ΕΑΑΑ σε πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου. Ανατρέξτε, για να ενημερωθείτε κ. Πρόεδρε. 

Αυτά κ. Πρόεδρε για να σας προφυλάξουμε, αν είναι δυ-
νατόν από την περαιτέρω διασπαστική σας προσπάθεια κα-
τά των Συλλόγων, για να απαλλαγείτε από τη μαζική ομοθυ-
μία και συνεργασία τους, επί καίριων θεμάτων, που αφορούν
όλους μας . Δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζετε αυτή τη φθο-
ροποιό τακτική σας, προκαλώντας με αυτές τις ενέργειες,
ενώ ταυτόχρονα μιλάτε για ενότητα, συναδελφικότητα,
αγάπη. Γνωρίζετε, αλήθεια, την βαθειά έννοια αυτών των λέ-
ξεων και τις επικαλείστε υπεύθυνα ή μήπως ζείτε σε άλλο
κόσμο; 

Άνθρακες, λοιπόν, ο θησαυρός κ. Πρόεδρε. Μην χάνετε
την ψυχραιμία σας. Ποτέ δεν είναι αργά να εκλογικεύσετε τη
συμπεριφορά σας και τις ενέργειές σας, αν πράγματι ενδια-
φέρεστε για την ΕΑΑΑ και τα συμφέροντα των μελών της. 

Απαντήστε στα καίρια ερωτήματα των χιλιάδων αποστρά-
των ΟΛΩΝ των κατηγοριών : 

1. Τι θα κάνετε με την αδιαφορία της κυβέρνησης να συμ-
μορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ;

2. Τι θα κάνετε μετά την νέα μείωση του ΕΚΟΕΜΑ κατά
35,5%;

3. Ποιες οι θέσεις σας για το φημολογούμενο νέο μισθο-
λόγιο των στρατιωτικών; Αληθεύει ότι κληθήκατε στο ΓΕΕΘΑ
με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ για το θέμα; Γιατί δεν ενημερωθή-
καμε; Τι προβλέπει το μισθολόγιο αυτό; Μήπως αληθεύουν
οι φήμες ότι τακτοποιήθηκε των ανωτάτων αξκων εις βάρος
ανωτέρων και κατωτέρων;

4. Θα κάνετε επιτέλους κάποια ανοικτή συνεδρίαση –
ενημέρωση να ακούσετε την πλειοψηφία των μελών της ΕΑ-
ΑΑ να σας γνωστοποιούν τα προβλήματα τους;

5. Είστε διατεθειμένος να έρθετε σε ρήξη με την Πολιτική
Ηγεσία του ΥΕΘΑ, προβάλλοντας τα προβλήματα ΟΛΩΝ των
αποστράτων;

Ελπίζοντας ότι η επόμενη ανακοίνωσή σας θα είναι απα-
ντήσεις και μόνο στα ερωτήματα που σας θέσαμε, θα θέλα-
με να σας γνωστοποιήσουμε ότι αυτή η εσωστρέφεια στους
κόλπους της ΕΑΑΑ, η οποία έχει φωλιάσει επί των ημερών
σας, δεν οδηγεί πουθενά!!! Εμείς σταματάμε εδώ !!! Αν συ-
νεχίσετε στο ίδιο μήκος κύματος δυστυχώς θα απομονωθεί-
τε και θα μείνετε μόνος μαζί με τον αξιότιμο κ. Αντιπρόεδρο
της ΕΑΑΑ και τις περισπούδαστες ανακοινώσεις σας.

Με εκτίμηση,
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Σ
Δημήτριος Φαλτάιτς

Σμήναρχος ε.α.

Ζητούμε συγνώμη από τους αναγνώστες μας που βρι-
σκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να απαντήσουμε στα δημο-
σιεύματα του φύλλου Ν. 522 της εφημερίδος « ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙ-
ΘΕΡΩΝ» στη σελίδα 3 και 4 με θέμα 1ο «Σύνθεση Δ.Σ. ΕΑ-
ΑΑ» και 2ο «Τι έλεγε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ
Ασμχος ε.α. Κρανιάς Ι. για τη Σύνθεση του Δ.Σ./ΕΑΑΑ κα-
θώς και για τους συναδέλφους από τη ΣΤΥΑ και μέλη του
ΣΑΣ».

Παραθέτουμε πιο κάτω τις απαντήσεις των Συλλόγων
ΠΑΣΟΙΠΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ και ΣΑΣΥΔΑ για το 1ο θέμα και του
Συλλόγου μας για το 2ο θέμα και έχουμε αποφασίσει να μην
ακολουθήσουμε πλέον τον κ. Ιατρίδη στο «δρόμο» που ακο-
λουθεί. Όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας και τις τοπο-
θετήσεις μας.

Επιπλέον σας γνωστοποιούμε ότι οι εν λόγω απαντήσεις
μας είχαν αποσταλεί εγκαίρως στην ΕΑΑΑ για δημοσίευση
στην «ΗΧΩ των Αιθέρων» προκειμένου να ενημερωθούν οι
συνάδελφοί μας, γεγονός το οποίο έως σήμερα δεν έχει
πραγματοποιηθεί.

Δ.Σ.


