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Συνάδελφε μην ξεχνάς ΠΟΤΕ ότι ο Σύλλογος στηρίζεται στην συνδρομή σου

Τ
ελευταία έχει γίνει καραμέλα σε
κάποιους «ευτυχώς ελάχιστους
μα πολύ ελάχιστους» η αναφορά

στους εξ υπαξιωματικών προερχόμε-
νους αξιωματικούς περιφρονητικά και
ως έκφραση ανυποληψίας και απαρέ-
σκειας ως συντεχνιακούς που ανή-
κουν σε συντεχνίες, οι οποίες διεκδι-
κούν και ενίοτε παράλογα, εγώ διευ-
κρινίζω ... τα αυτονόητα δικαιώματά
τους.

Και επειδή αν έχω καταλάβει καλά,
ο χαρακτηρισμός ως συντεχνιακός χα-
ρακτηρίζεται από τους «ελάχιστους»
ο εξ υπαξιωματικών προερχόμενος τε-
χνικός υπαξιωματικός, θεωρούμενος
ως μειωμένης υπηρεσιακής υπόστα-
σης και καθηκόντων στο δικό του τον
τεχνικό αποκλειστικά τομέα, σε αντί-
θεση με τους Πανεπιστημιακής μορ-
φώσεως υψηλής ευθύνης αξιωματι-
κούς που διακινδυνεύουν και αναλαμ-
βάνουν τις διευθυντικές και ηγετικές

θέσεις, χωρίς ομολογώ καμία διάθεση
αντιπαράθεσης, αλλά για την τάξη των
πραγμάτων και μόνο, θα υπενθυμίσω
στους «ελάχιστους» τα ελάχιστα:

Κατ' αρχή ότι η Π.Α. είναι όπλο κα-
θαρά τεχνικό και στηρίζει την λειτουρ-
γία της στο τρίπτυχο Αεροπλάνο – Πι-
λότος – Τεχνικός και ότι μετά τους πι-
λότους αναμφισβήτητα το πλέον επι-
κίνδυνο έργο το εκτελούν οι Τεχνικοί.
Άλλωστε αυτοί μετά τους πιλότους
έχουν δεκάδες θύματα, πεσόντες
στην εκτέλεση του καθήκοντος, οι
οποίοι πολλές φορές συμμετέχουν
στη πτήση (ιπτάμενοι μηχανικοί, δοκι-
μαστικές πτήσεις, διασώστες, ιπτάμε-
νοι Γ' κατηγορίας κλπ).

Πρέπει ακόμη να υπενθυμίσω στους
«ελάχιστους» ότι ο Αντιπτέραρχος
Γιάννης Γαβριηλίδης μέλος του ΑΚΡΟ

ΤΙΜ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ επί
πέντε έτη, στο βιβλίο του «ΑΝΑΣΤΡΟ-
ΦΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ» με
γλαφυρό λογοτεχνικό ύφος και με «κα-
τάθεση ψυχής» παραθέτοντας με ιστο-
ρική ευλάβεια τα βιώματα της συμμε-
τοχής του στο ΤΙΜ, κτίζοντας λιθάρι –
λιθάρι το μεγαλείο του Αεροπορικού
θαύματος, αναφερόμενος στους τεχνι-
κούς λέγει: «εργάστηκαν άοκνα για τη
συντήρηση των αεροσκαφών μας,
άσχετα εάν ήταν μέρα ή νύχτα, εργά-
σιμη ή αργία, άσχετα με τις οποιεσ-
δήποτε συνθήκες. Τ' αεροσκάφη που
μας παρέδιδαν για πτήση ήτα άριστα
συντηρημένα και γι' αυτό πότε δεν
παρουσίασαν ούτε μεγάλες ούτε μι-
κρές βλάβες, με αποτέλεσμα να τα
εμπιστευόμαστε απόλυτα, να μη νιώ-
θουμε την ανάγκη παρακολούθησης
των οργάνων που έδειχναν την κατά-
σταση

συνέχεια στη σελ. 8

Οι Συντεχνιακοί
Toυ Γεώργιου Εμμανουηλίδη

Συντεχνιακού - 10ης Σειράς

Áíáêïßíùóç

Ο ετήσιος χορός του συλλόγου θα
διεξαχθεί το πρώτο 15θήμερο του
Φεβρουαρίου. 

Η ημερομηνία και ο χώρος θα ανα-
κοινωθούν στην ιστοσελίδα του συλ-
λόγου και στην “Ηχώ των Αιθέρων”

Εκ του Δ.Σ.

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ ÅÔÇÓÉÁ
ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÓÁÓ

Συνάδελφοι,
Όπως κάθε χρόνο και σύμφωνα με το καταστατι-

κό του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση για το έτος
2014 ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουα-
ρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στο ξενο-
δοχείο STANLEY, πλατεία Καρα+σκάκη (Στάση Με-
τρό Μεταξουργείο).
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ. είναι τα
εξής:
• Διοικητικός Απολογισμός – Πεπραγμένα 2014
• Οικονομικός Απολογισμός 2014
• Ισολογισμός  2014
• Προ<πολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2015
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Στόχοι 2015

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα γίνει μόνο η κοπή
πίτας στις 12:00 και η Γ.Σ. θα γίνει την 07 – 02 –
2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία
του Συλλόγου, Ακαδημίας 27Α, 6ος όροφος (όπως
προβλέπεται από το άρθρο 22 του καταστατικού).

Είναι γνωστό, ότι τα θέματα που μας απασχολούν
φέτος είναι σοβαρότατα και επείγοντα. Κατόπιν
τούτου, η παρουσία ΟΛΩΝ κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Είναι ανάγκη για ένα μήνυμα ομοψυχίας, μαζικό-
τητας, αποφασιστικότητας, προς τα κέντρα λήψης
αποφάσεων. Οι ευθύνες μας ιστορικές. Οι στιγμές
κρίσιμες για τις ρίζες μας, για την απερίγραπτα
άσχημη οικονομική κατάσταση όλων μας, για τον
διαφαινόμενο εμπαιγμό του τρόπου συμμόρφωσης
προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, για τα τεκταινόμενα
στην Σχολή μας.

Το Δ.Σ. του ΣΑΣ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συλλόγου μας 
σας εύχονται ολόψυχα

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2015 
να χαρίσει σε σαςκαι 
στις οικογένειές σας 

υγεία και ευτυχία

Ο Σύλλογός μας θα παραμείνει κλειστός
κατά τη διάρκεια των εορτών από

22/12/2014 - 12/1/2015

Το Σάββατο 13/12/2014
και ώρα 11:30 τελέσθηκε
στο Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου Ρηγίλλης η ετήσια
επιμνημόσυνη δέηση για
τους ηρωικούς συναδέλ-
φους μας απόφοιτους
Σ.Τ.Υ.Α που έπεσαν κατά
την εκτέλεση καθήκοντος.

Την σεμνή αυτή τελετή
τίμησαν με την παρουσία
τους οι:
1) Ταξίαρχος (Ι) Ευάγγε-
λος Μάντζιαρης Διοικητής
Σ.Τ.Υ.Α ως εκπρόσωπος
του κ Α/Γ.Ε.Α Αντιπτέραρ-
χου (Ι) Ευάγγελο Τουρνά.
2) Ασμχος Δαλάκης ως εκ-
πρόσωπος του Διοικητή
ΔΑΕ.
3) Ασμχος Αναγνωστό-
πουλος Γ. και Σγος Λέλ-
λης Γ. αντιπροσωπεία από
την ΔΑΥ.
4) Ανθσγος Λασπίτης Γ.
από την ΣΤΥΑ.
5) Οι Δόκιμοι Υπαξιωματι-
κοί 2ας, Ιατρού Χρήστος
και Τσιρπονούρης Ανδρέ-
ας.
6) Εκπρόσωπος της ΠΟΕΣ
Σμηναγός Φούντας Θεο-
φάνης
7) Αντιπτέραρχος ε.α Γε-

ωργούσης - Πρόεδρος
του ΣΑΣΙ
8) Αντιναύαρχος ε.α. Ροί-
δης Γεώργιος - Πρόεδρος
ΑΝΕΑΕΔ
9) Υποπτέραχος ε.α Πα-
παδόπουλος Μ. - Πρόε-
δρος του ΜΤΑ
10) Σμχος ε.α Σβάρνας
Ηλίας ως εκπρόσωπος
της ΑΑΚΕ
11) Σμχος ε.α Ανδρικό-
πουλος Ανδρέας ως εκ-
πρόσωπος της ΕΑΑΑ.
12) Σμχος Αυδής Αχιλλέ-
ας και Σμχος ε.α Δήμου
Δημήτριος ως εκπρόσω-
ποι του ΠΑΣΥΒΕΤΑ.
13) Σχης ε.α Γκόγκου Γε-
ώργιος και Σμχος ε.α Πο-

λυμενάκος ως εκπρόσω-
ποι του ΣΑΣΥΔΑ
14) Ασμχος εα Ιωάννης
Κρανιάς Πρόεδρος ΣΑΙΡ.
15) Αντιπλοίαρχος εα Δη-
μήτριος Δέδης ως εκπρό-
σωπος του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ
16) Υποπλοίαρχος Καλα-
ρύτης ως εκπρόσωπος
του ΣΑΣΜΥΝ.
17) Η κυρία Μιράντα Πα-
πασταύρου Πρόεδρος της
ΠΣΟΙΠΑ
18) Οι Επίτιμοι Πρόεδροι
ΣΑΣ κ Γεώργιος Εμμανου-
ηλίδης και Γεώργιος Γο-
νατάς.
19) Ο τέως Πρόεδρος ΣΑΣ
Πιέρρος Πλατάνας.
20) Πολλά μέλη του Συλ-

λόγου καθώς και συγγε-
νείς των εκλιπόντων.

Από το ΔΣ του Συλλόγου
παρέστησαν οι Σμήναρχος
ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς
Πρόεδρος, Σμήναρχος ε.α
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Αναπλ. Αντιπρόεδρος, Σμη-
ναγός ε.α Νικόλαος Βούλ-
γαρης Γεν. Γραμματέας,
Σμηναγός ε.α. Δημήτριος
Παναγιώτου Ταμίας, Σμή-
ναρχος ε.α. Δημήτριος Δή-
μου Κοσμήτορας και τα μέ-
λη του Δ.Σ. Σμήναρχος εα
Ανδρέας Ποταμίτης, Σμή-
ναρχος ε.α. Χρήστος Δού-
ρος, Σμήναρχος ε.α
Κων/νος ΠουραJμης και
Σμήναρχος ε.α. Ιωάννης
Αμουτζόπουλος.

Μετά το πέρας της επι-
μνημόσυνης δέησης έγινε
μικροδεξίωση για όλους
τους καλεσμένους στην
ΛΑΕΔ.

Αιωνία η μνήμη όλων
των πεσόντων συναδέλ-
φων, με την ευχή πλέον
να μην θρηνήσουμε άλλα
θύματα κατά την εκτέλε-
ση του καθήκοντος.

Το Δ.Σ.

Επιμνημόσυνη Δέηση Πεσόντων αποφοίτων ΣΤΥΑ 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27Α 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-36.34.377

Εκδότης 
Δ. Φαλτάιτς Σμχος ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣ

Συντακτική επιτροπή:
Γεώργιος Παπαδόπουλος 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 ΑΧΑ9ΑΣ-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
ΣΤΟ9ΚΟΣ 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

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
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 Λογαριασμό 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 επι-

κοινωνούν με τους εκεί αντιπροσώππους μας για θέματα σχετικά με το Σύλλογο (εγ-

γραφές, συνδρομές Συλλόγου και της Εφημερίδας μας ΝΕΑ του Σ.Α.Σ. κ.λ.π.).

1. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2014
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14-15
3. ΘΩΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
4. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013-14
5. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2014
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
7. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
8. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
9. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
10. ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
11. ΚΑΛΛΙΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2014
12. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2013
14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1ης) 2011-12-13
15. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 2013
16. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
17. ΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
18. ΣΑΓΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2014
19. ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
20. ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013-14
21. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
22. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
23. ΣΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
24. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2014
25. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012-13-14
26. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014-15
27. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2012
28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
29. ΒΑΛΤΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-14
30. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2013
31. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013-14
32. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012-13-14
33. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (4η) 2014
34. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
35. ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013-14
36. ΒΙΣΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013-14
37. ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
38. ΖΑΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 2014
39. ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
40. ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (14η) 2014
41. ΖΑΡΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
42. ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
43. ΝΤΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (6η) 2015-16-2017
44. ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2012-13
45. ΓΡΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2013
46. ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
47. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013 
48. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
49. ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
50. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2012
51. ΜΠΑΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-13
52. ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2013
53. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
54. ΚΟΜΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
55. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
56. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
57. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟς 2011
58. ΣΙΨΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2013
59. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012
60. ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
61. ΖΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
62. ΠΑΠΑΤΖΙΤΣΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2013
63. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
64. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2014
65. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (24) 2012
66. ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (17) 2014
67. ΚΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
68. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
69. ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 2014
70. ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ 2013
71. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014
72. ΛΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
73. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
74. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ 2014
75. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013-14-15
76. ΜΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
77. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2014
78. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
79. ΣΙΑΛΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
80. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014

81. ΜΠΑΚΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
82. ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
83. ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
84. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
85. ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (8η) 2014
86. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (.....) 2013
87. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-2013
88. ΔΕΓΑ�ΤΗΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 2012-13
89. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2013
90. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2013-14
91. ΧΑ�ΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 2014-15
92. ΚΟΥΡΝΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2013-14
93. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
94. ΛΑΓΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
95. ΤΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012-13
96. ΤΥΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2010-11-12
97. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
98. ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011-12
99. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (16η) 2013
100. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (5) 2013
101. ΔΡΟΥΜΠΟΥΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (6η) 2013
102. ΔΕΡΒΙΣΑΚΗΣ ΣΤΥΑΛΙΑΝΟΣ 2013-14
103. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-14
104. ΧΑΤΖΗΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013-14
105. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
106. ΧΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
107. ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
108. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
109. ΜΠΑΚΡΙΣΙΩΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2013-14-15
110. ΞΥΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
111. ΡΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011
112. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (26η) 2014
113. ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009-10
114. ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2013-14
115. ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
116. ΚΙΤΣΟΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2014
117. ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
118. ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011-12-13-14
119. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2009-10-11-12-13-14
120. ΚΑΡΒΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
121. ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
122. ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
123. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
124. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
125. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
126. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2014
127. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
128. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2014
129. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (30η) 2013-14
130. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (13η) 2014
131. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012
132. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
133. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014-15
134. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
135. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
136. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2011
137. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
138. ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2014
139. ΝΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
140. ΤΥΡΟΒΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013 
141. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΝΙΚΟΣ 2014
142. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-14
143. ΚΕΛΑ�ΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009
144. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2013-14
145. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (16) 2014
146. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014
147. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-14
148. ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
149. ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2013
150. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014
151. ΚΟ�ΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2014
152. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
153. ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
154. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
155. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
156. ΜΠΟΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
157. ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2014
158. ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014
159. ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ (15) 2013
160. ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2014

161. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010
162. ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
163. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2013
164. ΠΑ�ΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
165. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2013
166. ΓΑΛΗΜΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2013
167. ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2014
168. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 2014
169. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
170. ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
171. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2014
172. ΤΡΙΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2011
173. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (23η) 2014
174. ΠΑΠΑΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
175. ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ (16) 2014
176. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2014
177. ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
178. ΞΑΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011-12-13-14
179. ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011-12-13
180. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (19η) 2013-14
181. ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-14
182. ΞΟΦΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-14
183. ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014
184. ΛΙΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013-14
185. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
186. ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 2014
187. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2014
188. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
189. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011-12-13
190. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2014
191. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
192. ΚΟΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2013
193. ΜΟΥΝΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013
194. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011
195. ΤΣΙΤΣΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
196. ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013
197. ΓΕΩΡΓΙΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013-14
198. ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ (3η) 2014
199. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
200. ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
201. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012-13-14
202. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2015-16
203. ΤΣΟΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014-15
204. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 2012-13-14
205. ΒΛΑΧΑ�ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2014
206. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2013-14
207. ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2014-15
208. ΚΑΛΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012
209. ΒΟΥΛΟΓΚΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012-13-14
210. ΓΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2014
211. ΚΟΥΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
212. ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012
213. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2012-13
214. ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-14
215. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012
216. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
217. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
218. ΚΟΥΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
219. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2012-13-14
220. ΚΟΜΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009
221. ΜΠΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011-12-13
222. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2014
223. ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
224. ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
225. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
226. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010-11
227. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
228. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2014
229. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014
230. ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20142
231. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012-13-14
232. ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
233. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2010
234. ΓΑ�ΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014
235. ΣΕΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2014
236. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014-15
237. ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012-13-14
238. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2014
239. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
240. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014

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 αίτη-
ση 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 οικίας και όχι
μονάδας. Επίσης στην απόδειξη να αναγράφεται ο λόγος της κατά-
θεσης «για τα ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ».

Όσοι, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, παραλαμβάνουν εφημε-
ρίδα και δεν έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους, παρα-
καλούνται για την άμεση τακτοποίηση, διαφορετικά είμαστε στη δυ-
σάρεστη θέση να διακόψουμε 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 φάκελλα πρώτης ημέρας κυκλο-

φορίας 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 δημοσίευση εκτός των
θεμάτων λειτουργίας του Συλλόγου και δραστηριότητες του Διοικη-

τικού Συμβουλίου θα είναι αποκλειστικά και μόνο θέματα έχοντα σχέση
κατά προτεραιότητα:
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 στρα-
τιωτικούς 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 γενικού ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος τα οποία να μην έχουν πολιτική χροιά!!!

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

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

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 ζυγού μήνα. Πρέπει να έχουν μικρή έκταση κειμένου (400 λέ-
ξεις, 1 και 1/4 Α4), σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέφεται για
επανασύνταξη, να είναι καθαρογραμμένες, να έχουν τίτλο, να μην πε-
ριέχουν στοιχεία που να δημιουργούν προσωπικές αντιπαραθέσεις και
να είναι απολύτως τεκμηριωμένες. Η ύλη που περισσεύει θα μετατίθε-
ται σε επόμενες εκδόσεις. Η δημοσίευση ή όχι επιστολών αποφασίζε-
ται από το ΔΣ του Συλλόγου. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δι-
καίωμα της μη δημοσίευσης ή περικοπής των προς δημοσίευση κειμέ-
νων. Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη το ΣΑΣ αλά
μόνο τον Συντάκτη. Η Συντακτική Επιτροπή της ανεξάρτητης και άχρω-
μης Εφημερίδας ΝΕΑ του ΣΑΣ δεν λογοκρίνει ιδέες, θέσεις και από-
ψεις συνεργατών μας. Επιστολές ανώνυμες ή ανυπόγραφες δε λαμβά-
νονται υπόψη. Τα μη δημοσιευόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται στον
αποστολέα και καταστρέφονται μετά παρέλευση 4μήνου από την παρα-
λαβή τους. Κείμενα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε άλλα έντυπα της
Π.Α. δεν θα δημοσιεύονται στα ΝΕΑ του ΣΑΣ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΒΛΑΧΑ�ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 

(ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ)

ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΓΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΒΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΞΑ�ΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΕΚΕΝΗ ΝΙΚΗ
ΧΑΤΖΗ�ΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κα ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 29η
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36η
ΓΚΟΥΔΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 36η
ΠΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40ή
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41η
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 32η
ΚΙΛΙΤΣΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30ή
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 30ή
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 43η
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32α
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 27η
ΡΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16η

Διευθύνσεις - τηλέφωνα και email
Παραρτήματος Πρέβεζας

Παράρτημα Πρέβεζας
Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 2 Τ.Κ. 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλέφωνα: 2682 100323
FAX: 2682 100323
E-MAIL: eaaapreveza@gmail.com  keramidoglou@hotmail.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Σμχος ε.α. Αθαν. Κεραμιδόγλου, Πρόεδρος, 6983505897 - 2682025095
Σμχος ε.α. Γρηγόριος Νούσιας, Αντιπρόεδρος, 6983515291 - 2682026568
Σγος ε.α. Μιχαήλ Πολυμιάδης, Γραμματέας, 698/3505856 - 2682022132
Ασμχος ε.α. Ιωάννης Παπαευαγγέλου, Ταμίας, 6983521157 - 2682025090
Σγος ε.α. Πετρούλα Παπαφωτίου, Μέλος, 6983511035

Πρόσληψη προσωπικού ΝΑΤΟ
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέσω της ιστοσελίδας σας θα παρακα-

λέσω να ανακοινώσετε προσλήψεις σε προσωπικό ασφαλείας στο
ΝΑΤΟ�ΚΟ αρχηγείο στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2015.

Απαραίτητη προNπόθεση αρκετά καλή γνώση της μίας επίση-
μης γλώσσας και καλή της δεύτερης.

Φυσικά προNπηρεσία σε κομμάτι Άμυνας Φρούρησης. Για πα-
ραπάνω πληροφορίες μπορείτε να δώσετε το τηλέφωνό μου. Εί-
μαι ήδη ενεργό προσωπικό τα τελευταία 7 χρόνια και ο μοναδικός
Έλληνας στους 100 σχεδόν υπαλλήλους.

nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl?lang=en
Οι θέσεις δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα...

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Απόφοιτος ΣΤΥΑ

Σειρά 42α

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 10671
ΤΗΛ: 2103675056-57, ΦΑΞ: 2103615175

Αθήνα 31 Οκτ. 14
Το Μ.Τ.Α. για το έτος 2015 θα πληρώσει τις παρακάτω ημερομη-
νίες:
5 Ιανουαρίου 2015, 2 Φεβρουαρίου 2015, 2 Μαρτίου 2015, 1

Απριλίου 2015, 4 ΜαSου 2015, 1 Ιουνίου 2015, 1 Ιουλίου 2015, 3
Αυγούστου 2015, 1 Σεπτεμβρίου 2015, 1 Οκτωβρίου 2015, 2 Νο-
εμβρίου 2015, 1 Δεκεμβρίου 2015

Ασμχος (Ο) Δόντσιος
Παρθένιος Αναπλ. Γενικός

Δντής ΜΤΑ

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2015
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Απεβίωσαν
Επγος εα Ιωάννης Παπαγεωργίου. Γεννήθηκε το 1936
στο Μόδιο Φθιώτιδας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1955 με την
7η σειρά. Αποφοίτησε το 1957 με την ειδικότητα του Εφο-
διαστή.  Αποστρατεύτηκε το 1981. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία έγινε στις 30/8/2014 στο Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος
Γλυφάδας και η ταφή στο νεκροταφείο Γλυφάδας Αττικής. 

Επγος εα Ιωάννης Διαμαντόπουλος. Γεννήθηκε το 1946
στη Σαλαμίνα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1965 με την 17ηΑ
σειρά. Αποφοίτησε το 1967 με την ειδικότητα του Ελε-
γκτού Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 1994. Ήταν έγ-
γαμος και πατέρας μιας κόρης. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 24/9/2014 στο Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Σαλαμίνας
και η ταφή στο νεκροταφείο Σαλαμίνας.

Επγος εα Νικόλαος Μαρμαράς. Γεννήθηκε το 1935 στο
Μόδιο Φθιώτιδας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1955 με την 7η
σειρά. Αποφοίτησε το 1957 με την ειδικότητα του Εφοδια-
στή. Αποστρατεύτηκε το 1982. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 2/10/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μο-
δίου και η ταφή του στο νεκροταφείο Μοδίου.

Ασμχος εα Θεμιστοκλής Κωνστανταρόπουλος. Γεννήθη-
κε το 1938 στο Βασιλικό Αχα+ας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1958 με την 10η σειρά. Αποφοίτησε το 1960 με την ειδικό-
τητα του ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε το 1988. Ήταν έγγαμος
και πατέρας 2 θυγατέρων. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 19/10/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών
και η ταφή στο Νεκροταφείο Βασιλικό Αχα+ας.  

Επγος εα Θεόδωρος Τσαρουχάς. Γεννήθηκε το 1940 στα
Βάγια Θηβών. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1959 με την 11η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1961 με την ειδικότητα του Συντηρητή
Εγκαταστάσεων. Αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν έγγα-
μος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 27/10/2014 στο
Κοιμητήριο Αμαρουσίου Αττικής όπου έγινε και η ταφή
του. 

Ασμχος εα Ιωσήφ Πέρρος. Γεννήθηκε το 1941 στα Μυριο-
κέφαλα Ρεθύμνης. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1960 με την 12η
σειρά. Αποφοίτησε το 1962 με την ειδικότητα του Οπλουρ-
γού. Αποστρατεύτηκε το 1991. Ήταν έγγαμος και είχε 2
αγόρια. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 28/10/2014
στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Χανίων και η ταφή στο νεκρο-
ταφείο Χανίων.

Σμχος εα Ηλίας Κοτρώτσης. Γεννήθηκε το 1946 στην
Αθήνα. Εισήλθε στη ΣΤΥΑ το 1965 με την 17η σειρά. Απο-
φοίτησε το 1967 ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρα-
τεύτηκε το 2000.  Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 2/11/2014 στο Ιερό Ναό Μεθοδίου και Κυρίλλου
Θεσσαλονίκη και η ταφή στο Κοιμητήριο Αναστάσεως του
Κυρίου Θέρμης Θεσσαλονίκη.

Σμχος εα Ηλίας Καρακατσούλης. Γεννήθηκε το 1941 στα
Ιωάννινα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1961 με την 13η σειρά.
Αποφοίτησε το 1963 με την ειδικότητα του Μηχανικού
Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 1996. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσι-
μη ακολουθία έγινε στις 15/11/2014 στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων και η ταφή στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύ-
ρων.

Σγος εα Ευτύχιος Ιωσηφίδης, Γεννήθηκε το 1965 στα Χα-
νιά, Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1985 με την 37η σειρά, Αποφοί-
τησε το 1987 με την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου, Απο-
στρατεύτηκε το 2012, Ήταν έγγαμος και είχε ένα αγόρι, Η
νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 16/11/2014 στο χωριό
Δρυς Σέλινου Χανίων όπου έγινε και η ταφή του,

Υπγος εα Κων/νος Παπαθανασόπουλος. Γεννήθηκε το
1933 στην Σπάρτη. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1955 με την 7η
σειρά. Αποφοίτησε το 1957 με την ειδικότητα του Μηχανι-
κού Τ/Η. Αποστρατεύτηκε το 1984. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία έγινε στις 23/11/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Γεωργίτση Λακωνίας και η ταφή του στο Κοιμητήριο του
χωριού.

Επγος εα Βασίλειος Τσιουρής. Γεννήθηκε το 1935 στην
Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1954 με την 6η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικότητα του Μηχανικού
Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το 1980. Ήταν έγγαμος. Η
νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 26/11/2014 στο Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Πανοράματος Θεσσαλονίκης και ταφή
στο νεκροταφείο Πανοράματος.

Ασμχος εα Χρήστος Σπυρόπουλος. Γεννήθηκε 1940 στη
Θουρία Μεσσηνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1958 με την 10-
η σειρά. Αποφοίτησε το 1960 με την ειδικότητα του
ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε το 1988. Ήταν έγγαμος. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 28/11/2014
στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών Καλαμάτας και η ταφή
του στο νεκροταφείο Καλαμάτας.

Ασμχος εα Χαράλαμπος Κεφαλάς. Γεννήθηκε το 1940
στον Πειραιά. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1959 με την 11η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1961 με την ειδικότητα του ΜΜΜΜ.
Αποστρατεύτηκε το 1989. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 4/12/2014 στο Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμίνια
Πειραιά και η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας.

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

Πολυαγαπημένε φίλε 
και συνάδελφε ΗΛΙΑ

Είναι πολύ οδυνηρό για μένα να σου
απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό. 

Σκληρή και ανελέητη μοίρα μας έφε-
ρε εδώ για να σε κατευοδώσουμε στην
τελευταία σου κατοικία στην αιωνιότητα.

Η ψυχή σου πετάει τώρα στα ουράνια
ύψη. Ας είναι ροδοσπαρμένη η διαδρο-
μή και απαλό το φτερούγισμα της αγγε-
λικής συνοδείας.

Ήσουν παλικάρι στη σκληρή μάχη
που έδινες τελευταία με την ανίατη
ασθένειά σου.

Έφυγες ακριβέ μου φίλε από τη ζωή
για το μακρινό σου ταξίδι.

Ο θάνατός σου μας συγκλόνισε
όλους, φίλους, γνωστούς, συναδέλ-
φους, συμμαθητές και ιδιαίτερα την
αγαπημένη σου οικογένεια. Η ωραία και
ευγενική ψυχή σου αναπαύεται στη
στοργική αγκαλιά του ουράνιου Πατέρα. 

Με την αγαπημένη σου σύζυγο την
εξαίρετη και γεμάτη δύναμη και υπομο-
νή ΜΙΡΑΝΤΑ, αποκτήσατε δύο θαυμάσια
παιδιά, την Όλγα και τον Φώτη και 3 εγ-
γονάκια, οι οποίοι έχασαν τον στυλοβά-
τη τους, την ασφάλειά τους, τον πάτερ
φαμίλια και τον αγαπημένο και λατρευτό
παππού τους.

Θα λείψεις και σε μας στους φίλους
και συναδέλφους σου που σε αγαπήσα-
με και μας αγάπησες γιατί είχες μεγάλη

καρδιά.
Θα λείψεις στην κοινωνία μας, γιατί

είναι σπάνιοι σήμερα άνθρωποι με τόσα
χαρίσματα!

Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν σου
έμοιαζε.

ΣΜΗΝΑΡΧΕ ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ
Δεν θα σου πω μελιστάλαχτα λόγια

υπερβολής, αλλά τι πραγματικά ήσουν.
Υπήρξες ένας έντιμος και πιστός

στρατιώτης, τολμηρός και γενναίος αε-
ροπόρος.

Ήσουν ένας λαμπρός Αξιωματικός
και η σταδιοδρομία σου επιτυχημένη.

Το πέρασμά σου από την τάξη της
Πολεμικής Αεροπορίας θα μείνει ανεξί-
τηλο στην ιστορία της.

Στα καθήκοντά σου, συνδύαζες την
πυγμή με την πατρική στοργή.

Ήσουν υπόδειγμα στην εργασία σου
ως μηχανικός των πολεμικών αεροσκα-
φών και γι’ αυτό κέρδιζες τον σεβασμό
και την καθολική εκτίμηση όλων των συ-
ναδέλφων σου.

Η μνήμη μου γυρνάει πίσω το 1975,
όταν εκπαιδευόμαστε στη Γαλλία για τα
απίθανα πολεμικά αεροσκάφη ΜΙΡΑΖ
και τον Αύγουστο του ιδίου έτους, εσύ,
εγώ και ο Κοδούνας υποδεχθήκαμε και
παραλάβαμε το πρώτο αεροσκάφος ΜΙ-
ΡΑΖ που έφτασε στην Πατρίδα μας στο
αεροδρόμιο Τανάγρας με χειριστή το
Μαμάη. Την άλλη μέρα περιοδικά και

εφημερίδες είχαν τις φωτογραφίες μας.
Από τότε συνδεθήκαμε με οικογε-

νειακή φιλία και η παρέα μας ήταν ζη-
λευτή.

Στα τελευταία χρόνια ασχολήθηκες
ως επίτροπος στον Ιερό Ναό του Αγίου Ι-
ωάννη Μαρκοπούλου και εκεί έδειξες τις
αρετές σου. Άφησες θεάρεστο έργο ως
φιλόθρησκος και φιλόθεος. Ακόμη και το
εκκλησίασμα σε αγαπούσε γιατί στο τέ-
λος της Θείας Λειτουργίας σε χαιρετού-
σε ιδιαιτέρως με σεβασμό.

Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι
ένας καλός άνθρωπος, με τη λεπτότητα
των αισθημάτων του, τον ακέραιο και
ήπιο χαρακτήρα του δεν είναι πια ανάμε-
σά μας.

Δεν σου λέω το στερνό αντίο, γιατί
πάντα θα είσαι μέσα μας, στο μυαλό
μας, στην καρδιά μας.

Καλό ταξίδι αγαπημένε φίλε μου. Θα
μας λείψεις πολύ, αλλά να ξέρεις ότι η
σκέψη και η αγάπη μας θα σε συντρο-
φεύουν για πάντα εκεί ψηλά που θα βρί-
σκεσαι.

Ο Πανάγαθος Θεός ας δίνει κουρά-
γιο στην οικογένειά σου.

Το χώμα που θα σε σκεπάσει στο κοι-
μητήριο των Αγίων Αναργύρων ας είναι
ελαφρύ.

Αιωνία η μνήμη σου.
Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Επικήδειος του Σμηνάρχου Ηλία Καρακατσούλη

Και εμείς οι συμμαθητές σου συγκλονισμένοι από τον αδό-
κητο χαμό σου, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να συμπαρα-
σταθούμε στην οικογένειά σου και στους στενούς συγγενείς
σου και να σε κατευοδώσουμε στην τελευταία σου κατοικία,
εκεί που αποφάσισε ο Ύψιστος να σε πάρει τόσο γρήγορα
από κοντά μας.

Υπήρξες ένας υπέροχος άνθρωπος, όπως προανέφερε και
ο αγαπητός συνάδελφος, αποσπώντας την εκτίμηση όλων,
στους τομείς που ασχολήθηκες, στις Μονάδες που υπηρέτη-
σες και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας που τοποθετήθηκες.

Στην οικογένειά σου, που τόσο πολύ την πληγώνει ο ανα-

πάντεχος και άδικος χαμός σου, ευχόμαστε την εξ ύψους πα-
ρηγοριά.

Εκεί στους ουρανούς συνάντησες και έχεις παρέα τους α-
είμνηστους συμμαθητές μας που τόσο σε αγαπούσαν.

Εμείς εδώ θα σας θυμόμαστε όλους για πάντα. Καλό σου
ταξίδι αγαπητέ συμμαθητή και αξέχαστε φίλε Ηλία. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

Αιωνία σου η μνήμη.
Κυριάκος Γ. Καρυδάκης

ΣΜΧΟΣ ε.α. 13η ΣΕΙΡΑ
και οι συμμαθητές της σειράς μας

Αγαπητοί συνάδελφοι ο Ν.4307/14 που
ψηφίστηκε στις 17-11-2014 από τους
εθνοπατέρες,όπως εκ των πραγμάτων
αποδεικνύεται, όχι μόνο δεν αποκαθιστά
την κατάφωρη αδικία της ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΊΩ-
ΣΗΣ των συντάξεων των αποστράτων, που
δεν συμβαίνει σε καμία άλλη κοινωνική τά-
ξη συνταξιούχων, αλλά με τις αλχημείες
μειώνονται ακόμη περισσότερο οι συντά-
ξεις τους.  Αυτοί  λοιπόν που με πηχυαί-
ους πρωτοσέλιδους τίτλους στα Μ.Μ.Ε
«οι στρατιωτικοί στο απυρόβλητο», «βόμ-
βα η απόφαση του ΣτΕ, αποκατάσταση μι-
σθών και συντάξεων στα επίπεδα του Αυ-
γούστου του 2012…», έχουν την ηθική
υποχρέωση να αποκαταστήσουν την πι-
κρή αλήθεια και να ζητήσουν συγνώμη για
το κακό που προκάλεσαν με την διέγερση
του κοινωνικού αυτοματισμού πολλών κοι-
νωνικών τάξεων. Ασφαλώς άδικα όπως θα
αποδείξω με αναμφισβήτητα οικονομικά
στοιχεία ως ακολούθως:

Τα στοιχεία που θα παραθέσω είναι
του Γ.Λ.Κ και αναφέρονται στα ενημερω-
τικά σημειώματα σύνταξης Ιανουαρίου
2015 (μετά την εφαρμογή του Ν.4307/14)
και Δεκεμβρίου 2014 (πριν την εφαρμογή
του νόμου). Η βασική μου σύνταξη του Ια-
νουαρίου 2015 είναι  2.066,32 ευρώ  η
αντίστοιχη του Δεκεμβρίου 2014 είναι
1.933,18 ευρώ συνεπώς η αύξηση της
βασικής σύνταξης είναι 2.066,32 -
1.933,18= 133,14 ευρώ. Η βασική σύντα-
ξη του Αυγούστου 2012 ήταν 2.198,14 ευ-
ρώ και η πληρωτέα 1.582,70 ευρώ
(100%αποκατάσταση). Μία αύξηση των
133,14 ευρώ περίπου 10%θα θεωρείτο
ίσως ικανοποιητική με δεδομένο τη δημο-
σιονομική κατάσταση της χώρας. Η μείω-
ση όμως της σύνταξης αντί αύξησης θε-
ωρείται κατάφωρα άδικη. Θυμίζει κά-
ποια εποχή,που κάποιος πολιτικός στη
προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδι-
καιολόγητα, ότι έκανε αύξηση μισθών,
έλεγε «0+0=10%» αύξηση μισθών. Κάτι
παρόμοιο συμβαίνει και με το Ν.4307/14.
Αυτό θα το αποδείξουμε με στοιχεία τους
αριθμούς που δεν αμφισβητούνται. Καίτοι
αυξήθηκε η βασική σύνταξη κατά 133,14
ευρώ, αυτό που έχει σημασία είναι το
ΠΛΗΡΩΤΈΟ ΠΟΣΟ, Αυτό σύμφωνα με το
μηνιαίο δελτίο Ιανουαρίου 2015 είναι
1.561,63 ευρώ, σε αυτό το ποσό συμπε-
ριλαμβάνονται και τα αναδρομικά εξ  μη-
νών  302,31 ευρώ. Συνεπώς το πληρωτέο
ποσό σύνταξης Ιανουαρίου  2015 είναι
1.561,63- 392,31=1.259,32 ευρώ. Το
πληρωτέο ποσό σύνταξης του Δεκεμβρί-

ου 2014 πριν την εφαρμογή του
Ν.4307/14 ήταν 1.277,51 ευρώ. Αυτό ση-
μαίνει ότι στη τσέπη του συνταξιούχου θα
μπουν  λιγότερα χρήματα κατά 1.277,51 –
1259,32=18,19 ευρώ. Εύλογο το ερώτη-
μα, πως είναι δυνατόν να αυξάνεται η βα-
σική σύνταξη και να μειώνεται το τελικό
ποσό είσπραξης; Αυτό στηρίζεται στη θε-
ωρεία που εφαρμόζουν οι «εγκέφαλοι»
«εξίσωση προς τα κάτω». Θεωρούν ότι με
την εξαθλίωση της μεσαίας τάξης θα σώ-
σουν τη χώρα και αγνοούν τη ρήση του
Αριστοτέλη «εάν θέλεις να κτυπήσεις τη
δημοκρατία ενός κράτους αφάνισε τη με-
σαία τάξη». Επειδή μερικοί δύσπιστοι
μπορεί να αμφισβητήσουν την εγκυρότη-
τα των λεγομένων παραθέτω αδιαμφι-
σβήτητα οικονομικά στοιχεία του Γ.Λ.Κ.     

Δηλαδή πριν την εφαρμογή του νόμου
οι μειώσεις -κρατήσεις ήταν 720,59 ευρώ
και μετά έγιναν 872,03 ευρώ, συνεπώς
αύξηση των μειώσεων – κρατήσεων
872,03-720,59 = 151,46 ευρώ. Αυτό ση-
μαίνει ότι η αύξηση της βασικής σύνταξης
των 133,14 ευρώ υπολείπεται των μειώσε-
ων-κρατήσεων (151,46 ευρώ) κατά
151,46-133,14 = 18,32 ευρώ. Συνεπώς
το πληρωτέο ποσό μετά το νόμο θα εί-
ναι μικρότερο, όπως επιβεβαιώνεται και
από τα μηνιαία ενημερωτικά των συντάξε-
ων. Αναμφισβήτητα το εν λόγω γεγονός
οφείλεται σε σφάλμα και ιδού το ερώτη-
μα, τίνος είναι το σφάλμα; του Ν.4307/14
ή αυτών που ερμήνευσαν το νόμο κατά το
δοκούν. Ασφαλώς ο νομοθέτης δεν έκανε
σφάλμα. Ο νόμος διακελεύει: Επαναφο-
ρά των μισθών και συντάξεων των έν-
στολων στο 50% αυτών που ίσχυαν τον
Αύγουστο του 2012. Θα προσπαθήσω με
απλή συλλογιστική να ερμηνεύσω το
σφάλμα. Η μείωση των μισθών των ε.ε συ-

ναδέλφων προέκυψε από το ειδικό μισθο-
λόγιο, όπου μειώθηκαν οι συντελεστές
των βασικών μισθών και ο βασικός του
Ανθγου.  Η αύξηση των συντελεστών  και
του Ανθγου κατά 50% αποκαθιστούσε το
πρόβλημα. Όμως η μείωση των συντάξε-
ων των αποστράτων ήταν αποτέλεσμα
δύο παραγόντων. ΔΙΠΛΗ ΜΕΙΩΣΗ, μία λό-
γω ένταξης στο ειδικό μισθολόγιο και
δεύτερη λόγω μείωσης Ν.4093/12 από
01-01-2013 κατά ποσοστά 5%,10%, 15%
ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Οι
εγκέφαλοι που ερμήνευσαν κατά το δο-
κούν το Ν.4307/14 αποκατέστησαν τον
ένα από τους δύο παράγοντες, το ειδικό
μισθολόγιο των ε.ε. Δεν αποκατέστησαν
το δεύτερο παράγοντα που επιβλήθηκε
με τον αντισυνταγματικό νόμο 4093/12
(αποφάσεις Σ.τ.Ε και Ε.Σ). Απεναντίας αυ-
τή η μείωση όχι μόνο δεν ελαττώθηκε κα-
τά ποσοστό 50% που προβλέπεται από το
νόμο αλλά αυξήθηκε, όπως διαπιστώνεται
από τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα,
ήτοι Δεκέμβριος 2014 -163,64- Ιανουάρι-
ος 2015 -181,28- συνεπώς αύξηση της
μείωσης κατά 181,28 – 163,64= 17,64
ευρώ. Κρίμα τόση φαιά ουσία για τόσο
απλά πράγματα!!! Το χρέος κάθε Έλλη-
να, όπως είπε ο μεγάλος ποιητής Νίκος
Καζαντζάκης είναι «να αγαπάς την ευθύ-
νη», να γίνεσαι αγαπητός, αποκαθιστώ-
ντας το δίκαιο, στους συμπολίτες σου και
όχι αρεστός στους ολίγους.

Χωρίς Αιδώ, αυτοί που υπερασπίζονται
και υποστηρίζουν οι «απόστρατοι στο
απυρόβλητο, αύξηση συντάξεων των
αποστράτων...» και πολύ περισσότερο
αυτοί που δεν αγαπούν την ευθύνη.

I. ABΡΑΜΙΔΗΣ
ΣΜΧΟΣ ε.α. 8η ΣΕΙΡΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι μειώσεις της σύνταξης ενός αποστρά-
του, που επιβλήθηκαν με τους  κατάφωρα άδικους νόμους και μερικούς αντι-
συνταγματικούς, καθώς και τις κρατήσεις (φόρος και περίθαλψη) ως εξής:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Νόμοι Μετά Ν.4307/14 Πριν Ν4307/14 Διαφορά       
Ν.4024/11 149,92 129,08 -20,84
Ν.4051/12 59,96 49,96 -10,00         
Ν.4093/14 181,28 163,64 -17,64
Ν. 3865/10 146,74 117,79 -28,95
Ν.3986/11 10,56 14,58 +4,02
Περίθαλψη 85,28 79,93 -5,35
Φόρος 238,29 165,59 -72,70
Σύνολο 872,03 720,59 151,46

ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ
«ΠΛΑΝΗ» Η ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΟ 50% , Ν.4307/14

Τα παραπάνω ισχύουν για την σύνταξη Ιανουαρίου. Πιθανόν από την επόμενη σύνταξη να προκύψει μια μικρή αύξηση εξ’ αιτίας της μείωσης της παρακράτησης του φόρου
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Επιμνημόσυνη Δέηση Πεσόντων Αεροπόρων
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014, παρουσία του Αρχη-

γού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέ-
ραρχου (Ι) Ευάγγελου Τουρνά, πραγματοποιήθηκε η ετή-
σια τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ Πεσόντων Αερο-
πόρων, που διοργανώθηκε από την Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας, στην Πλατεία Καρα*σκάκη του
Δήμου Αθηναίων.

Στην τελετή παρέστησαν ο Διοικητής της Διοίκησης Α-
εροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος
Τσαλίκης, αντιπροσωπεία Αξιωματικών της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ καθώς και Απόστρατοι
Αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τους κ Δημήτριο
Φαλτάιτς Πρόεδρο Γεώργιο Παπαδόπουλο Αναπληρωτή
Αντιπρόεδρο και Δημήτριο Δήμου Κοσμήτορα.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014, παρου-
σία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Α-
εροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτεράρχου (Ι) Ευάγ-
γελου Τουρνά, πραγματοποιήθηκε η ορκω-
μοσία των πρωτοετών της Σχολής Ικάρων.

Συνολικά ορκίστηκαν εξήντα (60) Ίκα-
ροι, από τους οποίους πενήντα (50) από
την Ελλάδα, πέντε (5) από την Κύπρο, δύο
(2) από τη Λιβύη, ένας (1) από την Ιορδανία
και δύο (2) από το Μαυροβούνιο. 

Στην τελετή παρευρέθησαν ο Β΄ Υπαρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Αντιστράτηγος Αλέξανδρος Οικονόμου, ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού, ο Διοικητής της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχος Γεώρ-
γιος Λεβέντης ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρ-
χηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο
Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υπο-
στήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χρι-
στοδούλου, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής
Πειραιώς και Νήσων, Υποστράτηγος ΠΣ

Βασίλειος Φλοκάς, ως εκπρόσωπος του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας,
Υποστράτηγος Βασίλειος Κοντογιάννης,
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, αντιπροσωπείες των Κλά-
δων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-
των Ασφαλείας, εκπρόσωποι των τοπικών
πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών κα-
θώς και συγγενείς και φίλοι των πρωτοε-
τών.

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από
τον Σμήναρχο εα Δημήτριο Φαλτάιτς Πρόε-
δρο και Σμήναρχο εα Δημήτριο Δήμου Κο-
σμήτορα

Η ορκωμοσία των πρωτοετών Ικάρων
αφιερώθηκε στη μνήμη των τριών Πεζοναυ-
τών της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, που
έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος την
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 και παράλληλα τη-
ρήθηκε ενός λεπτού σιγή και αποδόθηκαν
Στρατιωτικές Τιμές.

Ορκωμοσία Πρωτοετών Σχολής Ικάρων

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, πα-
ρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Ευ-
άγγελου Τουρνά, πραγματοποιήθηκε η ορ-
κωμοσία των πρωτοετών Δοκίμων της 66ης
Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματι-
κών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική
Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν είκοσι
επτά (127) Δόκιμοι από τους οποίους εκα-
τόν είκοσι τρεις (123) από την Ελλάδα και
τέσσερις (4) από την Κύπρο.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο Διοικητής
της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης,
Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου,

ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής
Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Αθανά-
σιος Τσαλίκης, εκπρόσωποι των Αρχηγών
και αντιπροσωπείες των Κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας, εκπρόσωποι των τοπικών πολιτειακών
και θρησκευτικών Αρχών, συγγενείς και φί-
λοι των Δοκίμων.

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από
τους Σμήναρχο εα Δημήτριο Φαλτάιτς
Πρόεδρο Σμήναρχο εα Δημήτριο Τρέσσο
Αντιπρόεδρο, Σμήναρχο εα Γεώργιο Παπα-
δόπουλο Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, Σμή-
ναρχο εα Δημήτριο Δήμου Κοσμήτορα και
Σμήναρχο εα Χρήστο Δούρο Μέλος ΔΣ.

Ορκωμοσία 
Πρωτοετών Δοκίμων 66ης Σειράς ΣΤΥΑ

Ένα (παρεξηγημένο) με
ή χωρίς παρένθεση, επι-
τρέψτε μου τον χαρακτηρι-
σμό, τμήμα σε ένα Νοσο-
κομείο είναι το Τμήμα Αι-
μοδοσίας. Κι όμως, αποτε-
λεί την «αρτηρία» του, που
24 ώρες το 24άωρο, 365
ημέρες το χρόνο, δεν στα-
ματά να εργάζεται, δεν
έχει αργία, δεν έχει ανά-
παυλα, δεν έχει ανασασμό.
Διότι όπως το αίμα ρέει

στον ανθρώπινο οργανι-
σμό χωρίς διακοπή και τον
κρατάει ζωντανό και υγιή,
έτσι ακριβώς και απαράλ-
λαχτα το Τμήμα Αιμοδοσί-
ας κρατάει το Νοσοκομείο
ζωντανό και υγιές. Αλίμονο
αν «σταματήσει» να ρέει,
αφού τότε θα σταματήσει
και η «καρδιά» του Νοσο-
κομείου, που είναι τα Χει-
ρουργεία.

Ο Διευθυντής της Αιμο-

δοσίας, η Προ*σταμένη, οι
Αξιωματικοί μικροβιολό-
γοι, οι Υπαξ/κοί παρα-
σκευαστές, το πολιτικό
προσωπικό του τμήματος,
ασταμάτητα, ακούραστα
και με το πάθος της επαγ-
γελματικής τους κατάρτι-
σης και ευσυνειδησίας, δί-
νουν τον καλύτερο εαυτό
τους στον αγώνα για τη
συνεχή ύπαρξη του πολύ-
τιμου αυτού συστατικού

της ζωής στα αποθέματά
τους, ελεγμένο, διασταυ-
ρωμένο για άμεση χορήγη-
σή του τόσο στα χειρουρ-
γεία, όσο και στους ασθε-
νείς που νοσηλεύονται
στις κλινικές.

Έμεινα έκθαμβος, όταν
μια μέρα τους παρατηρού-
σα, σε μια τιτάνια προσπά-
θειά τους να βρουν σε ικα-
νή ποσότητα μία σπάνια
ομάδα αίματος για έκτα-
κτο περιστατικό, την αγω-
νία τους, τη συνεχή και
ασταμάτητη αναζήτηση σε
άλλα Νοσοκομεία και πη-
γές ανεύρεσής του, την
ανθρώπινη στενοχώρια
τους για τη δυσκολία ανεύ-
ρεσης και όταν μετά από
τις επίπονες προσπάθειές
τους και απογοητεύσεις,
επιτέλους επετεύχθη η
ανεύρεσή του, είδα τα
πρόσωπα όλων των εργα-
ζομένων στο τμήμα να λά-
μπουν από χαρά και ικανο-
ποίηση, μόνο που δεν ζη-
τωκραύγαζαν, (αν και έγινε
σε χαμηλούς τόνους, αλλά
με «βροντερή» χαρά) λες
και το αίμα ήταν για κά-

ποιο δικό τους προσφιλή
και αγαπημένο πρόσωπο.
Συγκινήθηκα και ένοιωσα
μέσα μου έναν απέραντο
θαυμασμό για αυτούς τους
«αγγέλους» του Νοσοκο-
μείου μας.

Δεν μου μένει απευθυ-
νόμενος να πω ταπεινά,
ένα μεγάλο ΕΥΓΕ σε όλο
το προσωπικό που επαν-
δρώνει το Τμήμα Αιμοδοσί-
ας του 251 ΓΝΑ για την

επαγγελματική τους ευσυ-
νειδησία, την καθολική και
υπεύθυνη προσήλωση στο
τόσο σοβαρό αντικείμενό
τους, αλλά και την ανθρώ-
πινη ευαισθησία και κατα-
νόηση που δείχνουν στους
συγγενείς των ασθενών.

Σμχος ε.α. 
Ηλίας Γ. Σβάρνας

Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΑ
Εθελοντής 251 ΓΝΑ

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 Ιπποκράτειου)

Τηλέφωνο Ιατρείου 210 7775691 Τηλέφωνο FAX 2107796162

Γεώργιος Κυρ. Καρυδάκης
Στρατιωτικός Ιατρός

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Επιμελητής Β~ Ορθ/κής κλ. 251 Γ.Ν.Α.

Εξειδίκευση στο ΗΚF Zentrum, ATOS klinik Heidelberg, Γερμανία

• Αρθροσκοπική χειρουργική - αθλητικές κακώσεις • Αρθροπλαστική ισχίου - γόνατος

• Βιολογική θεραπεία χόνδρου και αρθρίτιδας • Χειρουργική χεριού - ποδιού

• Μικροχειρουργική • Παθήσεις σπονδυλικής στήλης

Λασκαράτου 1 & Πατησίων 350, Αθήνα Ασκληπιού 41, Λάρισα
Τηλ./Fax: 210 22 30 017, Τηλ.: 2410 628822, Fax: 2410 623313
e-mail: gkarid@med.uth.gr Κιν.: 6983 524384

Ένα μικρό αφιέρωμα στο Τμήμα Αιμοδοσίας του 251 ΓΝΑ
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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

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

- Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αθήνα, 14η Οκτωβρίου 2014

ΣΧΕΤ.: Αναφορά 1790/02-10-2014 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς που κατέθεσε ο
Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος με θέμα την
τροποποίηση της ΚΥΑ που ορίζει τον τρόπο εκλογής ΔΣ
της «ΕΑΑΑ», σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέ-
θηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 5 του ΝΔ. 117/72 «Ενώσεις Αποστράτων
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» μεταξύ άλλων ορίζεται
ότι:

(1) Οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών διοικούνται
από εντεκαμελή διοικητικά Συμβούλια, τα μέλη των οποίων
αποτελούν οι πλειοψηφήσαντες ύστερα από διενέργεια μυ-
στικής ψηφοφορίας. Η θητεία των τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών των συμβούλων είναι τριετής, δύνανται δε
αυτά να επανεκλέγονται.

(2) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ είναι ανώ-
τατοι Αξιωματικοί βαθμών Αντιστράτηγου ή Υποστρατήγου
και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων.

(3) Τα ειδικότερα θέματα, που αφορούν στις διαδικασί-
ες εκλογής των μελών, στην υποβολή υποψηφιοτήτων, στη
σύνθεση των συμβουλίων, στο χρόνο διενέργειας των
εκλογών, στην απαρτία, στην αμοιβή των μελών, ορίζονται
με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυ-
νας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του
Αρχηγού του οικείου κλάδου.

Περαιτέρω, στο άρθρο 1 της Φ.454/ΑΔ.452352/20-08-
2002 ΚΥΑ ορίζεται ότι:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΑ αποτελείται από
έντεκα (11) τακτικά μέλη ως εξής:

α. Τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ. Επτά (7) μέλη και τον Γραμματέα.
2. Οι θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου καλύπτο-

νται ως το νόμο και στη παρούσα απόφαση ορίζονται.
3. Οι θέσεις των υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών

καλύπτονται από τους πλειοψηφίσαντες κατά τις εκλογές
για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου υποψηφίους,
ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή προέλευσης αυτών».

Στην παρ. 8 του άρθρου 5 της ιδίας Κ.Υ.Α όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 1 της Φ.454/ΑΔ.451618/Σ.350/09-6-
2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'829) ορίζεται ότι: «Η εκλογή διενεργείται
δι' ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο αναγράφονται χωριστά
τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου
και Αντιπροέδρου και χωριστά τα ονόματα των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου».

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Α.Α.Α. έχει υποβάλει αιτιολογική
έκθεση και σχέδιο τροποποίησης των παραπάνω Κ.Υ.Α που
αφορά στη σύνθεση του Δ.Σ, στην διαδικασία ψηφοφορίας,
στην θητεία των μελών του Δ.Σ, στη δυνατότητα αποβολής
μέλους Δ.Σ για ανάρμοστη συμπεριφορά και στην αναπλή-
ρωση των μελών του Δ.Σ και η οποία μελετάται αρμοδίως.

Σε ό,τι αφορά στην απόφαση της 23/04-07-14 Τακτικής
Συνεδριάσεως του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Α, αυτή ελήφθη νομίμως, κα-
θόσον πληρούσε τις προEποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 1
του Ν. 2690/99, περί απαρτίας. Συγκεκριμένα για τη λήψη
της υπόψη απόφασης συμμετείχαν στη συνεδρίαση έξι (6)
τακτικά μέλη, ήτοι περισσότερα από τα μισά των διοριζόμε-
νων τακτικών μελών.

Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, οι
απόψεις στην συντριπτική πλειοψηφία των παραρτημάτων
ήταν αντίθετες για τροποποίηση της Κ.Υ.Α, δεν επηρεάζει
τη νομιμότητα της απόφασης του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Α, καθόσον
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 του
ΝΔ 1171/1972, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, ενδεχόμενη πρό-
ταση για τροποποίηση της Κ.Υ.Α αποτελεί αρμοδιότητα του
κ. Α/Γ.Ε.Α.

Τέλος, ο αντισυνταγματικός ή μη χαρακτήρας του σχε-
δίου τροποποίησης της Κ.Υ.Α που προτείνει η Ε.Α.Α.Α και
αφορά στη σύνθεση του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Α, δεν έχει ακόμη κρι-
θεί, καθόσον η υπόψη πρόταση εξετάζεται από το Γ.Ε.Α, Σε
κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και σε περίπτωση συνταγμα-
τικότητας της πρότασης για τροποποίηση της σύνθεσης
του Δ.Σ/Ε.Α.Α.Α, αυτή δεν είναι δεσμευτική για τον έχοντα
την αρμοδιότητα τροποποίησης της Κ.Υ.Α και επαφίεται
στην διακριτική του ευχέρεια η υιοθέτηση της ή όχι.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Τ
ην Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
2014, πραγματοποιήθηκε η
τελετή Απόσυρσης των Αε-

ροσκαφών Α-7 της Πολεμικής Αε-
ροπορίας (ΠΑ), στην 116 Πτέρυγα
Μάχης (116 ΠΜ)/ Αεροπορική Βά-
ση Αράξου, μετά από 39 χρόνια
παρουσίας στους ελληνικούς ου-
ρανούς.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας, ο Αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικού, ο Αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου Αερο-
πορίας, ο Β' Υπαρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο
Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, ο
Διοικητής της Διοίκησης Αεροπο-

ρικής Υποστήριξης, ο Διοικητής
της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαί-
δευσης, Ανώτατοι Αξιωματικοί της
Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπρο-
σωπείες Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, επίτιμοι Αρχηγοί του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορί-
ας και του Αρχηγείου Τακτικής Αε-
ροπορίας, Βουλευτές, εκπρόσωποι
των τοπικών πολιτειακών και θρη-
σκευτικών Αρχών, το εν ενεργεία
και εν αποστρατεία προσωπικό της
Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο
έχει υπηρετήσει στα αεροσκάφη
Α-7, καθώς και πλήθος κόσμου.

Τον Σύλλογο μας εκπροσώπη-
σαν οι κ.κ. Δημήτριος Φαλτάιτς-
Πρόεδρος και Δημήτριος Δήμου-
Κοσμήτορας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε
δοξολογία και προσκλητήριο πε-
σόντων, ομιλία από τον Διοικητή
της 116 Πτέρυγας Μάχης, Σμήναρ-
χο (Ι) Πέτρο Χατζήρη και ομιλία
από τον Αντιπτέραρχο ε.α Αντώνιο
Ιορδάνου.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημή-
τριος Αβραμόπουλος και ο Αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου Αερο-
πορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγε-
λος Τουρνάς.

Επίσης το πρόγραμμα περιε-
λάμβανε στατική έκθεση αεροσκα-
φών Α-7 και F-16, έκθεση φωτο-
γραφίας, πτήσεις/διελεύσεις αε-
ροσκαφών, επίδειξη των Ομάδων
Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονω-
μένου Αεροσκάφους F-16 "Ζευς"
και Τ-6A "Δαίδαλος".

Τελετή Απόσυρσης των αεροσκαφών 
Α-7 Corsair II της ΠΑ

ΘΕΜΑ: Υποβολή Δελτίου Τύπου

1. Σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ του Παραρτήμα-
τός μας, σας υποβάλλουμε το κατωτέρω Δελτίο Τύ-
που και παρακαλούμε να δημοσιευτεί στη στήλη των
«Συλλυπητηρίων» της Εφημερίδας «Τα Νέα του ΣΑΣ».

α. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Παραρ-
τήματος / Ε.Α.Α.Α./ Καλαμάτας, συλλυπούνται θερ-
μά την οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου
Ασμχού ε.α. Χρίστου Σπυρόπουλου και εύχονται ο

Θεός να τους δώσει κουράγιο και δύναμη στις δύ-
σκολες στιγμές που περνούν.

Για το ΔΣ
Ο Γραμματέας Ε.Α.Α.Α./Παρ/τος Καλαμάτας

Ανθσγος (ΜΟΥ) ε.α. Δημ. Στεφόπουλος

Ο Πρόεδρος
Ε.Α.Α.Α. Παρ/τος Καλαμάτας

Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ: Σύλλογο Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (Σ.Α.Σ.)

Για άλλη μία χρονιά μας αξίωσε ο
Μεγαλοδύναμος να συναντηθούμε
την ημέρα που πριν από 60 χρόνια,
αμούστακα παιδιά, ξεκινήσαμε για το
μεγάλο ταξίδι που με παντίους τρό-
πους χάραξε με τις σχετικές ρυτίδες
και άσπρα μαλλιά το μέλλον του κα-
θενός μας, στις 10/11/1954.

Η συνάντηση, όπως είχε προγραμ-
ματιστεί, έγινε στο Ξενοδοχείο STAN-
LEY, για καφέ ή αναψυκτικό για τις
κυρίες μας.

Πράγματι, αυτή τη φορά η ομήγυ-
ρις είχε μεγαλώσει γιατί εμφανίστη-
καν συνάδελφοι που είχαν καιρό να
δώσουν το παρών, ο Παντελής Κοπέ-
λιας, ο Κώστας Χειλάκος, μαζί με τον
νέο συνάδελφό μας και γιο του Ηλία
κ.ά.

Επίσης είχαμε και τη σχετική αλλη-
λογραφία από τον Γιάννη Γκανιά που

βρίσκεται στον ΚΑΝΑΔΑ και τον Νίκο
Ρεπούση που είναι στη ΦΛΩΡΙΔΑ, αλ-
λά και τον Στέλιο Φουντουλάκη από
την ΚΡΗΤΗ και ο οποίος φρόντισε να
απαλύνει την απουσία του στέλνο-
ντας διάφορα και αρκετά ΚΑΛΟΥΔΙΑ,
όπως τάκους, ένα μεγάλο κεφάλι πο-
λύ ωραίο τυρί και τσίπουρο κ.λπ., που
τα παρέλαβε ο Νίκος Ανδρεούλας και
με δημοκρατικές διαδικασίες τα μοί-
ρασε ανάλογα και με κλήρο τα κέρδι-
σαν δώδεκα συνάδελφοι, δεν αναφέ-
ρουμε τι κέρδισε ο καθένας. Ας είναι
καλά όλοι τους.

Μετά το τέλος του καφέ υλοποιή-
θηκε η εισήγηση του Δημήτρη Σακελ-
λάρη, ο οποίος κάθε χρόνο έρχεται
από την ΝΑΥΠΑΚΤΟ, να πιούμε ένα
κρασί, όπως και έγινε σε μια κοντινή
ταβέρνα κοντά στο Ξενοδοχείο.

Εκεί βέβαια με τη βοήθεια του σι-

ντι, ξεδιπλώθηκαν περισσότερες ανα-
μνήσεις που πολλές φορές λέγαμε,
μα έτσι έγιναν τότε «60 χρόνια γαρ».

Αφού λοιπόν τέλειωσε και αυτή η
διαδικασία, συμφωνήσαμε να επανα-
λάβουμε και του χρόνου την ίδια δια-
δικασία. Ευχόμενοι να είμαστε πάντα
καλά με τις υπέροχες συζύγους μας
που πάντα ομορφαίνουν με την πα-
ρουσία τους τις διάφορες κινήσεις
μας και να μην ξανασυμβεί τίποτα το
άσχημο, όπως η φετινή χρονιά που ο
Θόδωρος Μητρόπουλος λίγες ημέ-
ρες πριν έπεσε και κτύπησε η μέση
του, με αποτέλεσμα να απουσιάσει,
όμως ευτυχώς όλα πάνε καλά. Περα-
στικά και πάλι Θόδωρε.

Για την Συντακτική Επιτροπή
Γεώργιος Ζεβόλης

6η Σειρά ΣΤΥΑ

Επετειακή Συνάντηση 6ης Σειράς ΣΤΥΑ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (10η Σ. ΣΤΥΑ)

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

Τι είπαν οι ξένοι για την Ελλάδα του 1940 

«Ουίνστον Τσόρτσιλ»
Όλοι μπορούν να ανακαλέσουν τα συναισθήματα θαυμα-

σμού τα οποία η ηρωική άμυνα της Ελλάδας, πρώτη ενάντια
στους Ιταλούς και μετά ενάντια στον Γερμανό εισβολέα, ξύ-
πνησε σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο.

Σε μια ομιλία του στο Ράιχσταγκ το 1941 ο Χίτλερ εξέ-
φρασε τον θαυμασμό του για την ελληνική αντίσταση, λέγο-
ντας για την εκστρατεία «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώ-
νει να δηλώσω ότι από τους εχθρούς οι οποίοι αντιτάχθηκαν,
ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με το μεγαλύτερο κουράγιο.
Συνθηκολόγησε μόνο όταν η περαιτέρω αντίσταση κατέστη
αδύνατη και άνευ σκοπού».

Εμπνευσμένος από την ελληνική αντίσταση ενάντια σε
Ιταλούς και Γερμανούς ο Τσόρτσιλ είπε: «Εφεξής δεν θα λέ-
με ότι οι Έλληνες πολέμησαν σαν ήρωες αλλά ότι οι ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες».

Ο Στρατάρχης Γιαν Σματς, Πρωθυπουργός της Ν. Αφρι-
κής, χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου 1940 ως «ημέρα που
άλλαξε τον ρου της Ιστορίας». Και προσέθεσε: "Πραγματικώς
εγεννήθη μία νέα Ελλάδα, όπως την ονειρεύθηκαν οι ποιηταί».
Πράγματι, σύμμαχοι και εχθροί αναγνώρισαν την αποφασι-
στική συμβολή της Ελλάδας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Antony Eden είπε:
«Αν το αποτυχόν χάρις εις την νικηφόρον αντίστασιν της

Ελλάδος μεσογειακό σχέδιο του Χίτλερ επετύγχανε, η επίθε-
σις της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχεν όλως διάφο-
ρα αποτελέσματα. Οι ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα τους
την ιεράν γην της Βορείου Ηπείρου, οι μαχητές της Πίνδου και

οι άλλοι, θα είναι οδηγοί μαζί με τους Μαραθωνομάχους, θα
φωτίζουν ανά τους αιώνας την οικουμένη».

Η ΕΣΣΔ δια του ραδιοφωνικού Σταθμού της Μόσχας
αναγνώρισε την καθοριστική συμβολή της Ελλάδος στην κα-
θυστέρηση και τελική αποτυχία της Γερμανικής επιθέσεως
εναντίον της ΕΣΣΔ (επιχείρηση Barbarossa):

«Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε.
Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν
να γίνει άλλως, διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά
να αμυνθώμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονού-
με».

- Ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι που κατέθεσαν στη δί-
κη της Νυρεμβέργης, είτε ως κατηγορούμενοι είτε ως μάρ-
τυρες (Keitel, Jodl, von Rundstedt, von List κ.ά.), ομολόγη-
σαν ως βασική αιτία της αποτυχίας της επιχειρήσεως «Bar-
barossa» τη Βαλκανική εκστρατεία. Ο στρατάρχης Keitel συ-

γκεκριμένα κατέθεσε:
«Η απροσδόκητη και ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων εβρά-

δυνε την επίθεση κατά της Ρωσίας για περισσότερο από δύο
μήνες. Αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη του πο-
λέμου θα ήτο διαφορετική, τόσο εις το Ανατολικό μέτωπο όσο
και εις τον πόλεμο γενικά, και άλλοι σήμερα θα ήταν εις την
θέσιν του κατηγορουμένου».

Ο Franklin Roosevelt γράφει στον Έλληνα πρέσβη στην
Washington (28 Οκτωβρίου 1942):

«Σημαντικώτερον ακόμα και από την αρχικήν υπερήφανον
απόκρουσιν της εχθρικής προκλήσεως είναι το γεγονός ότι η
Ελλάς εξακολούθησε να μάχεται με κάθε μέσον το οποίον
ημπορούσε να διαθέση. Όταν η Ηπειρωτική Ελλάς κατελήφθη
από την εχθρική υπεροπλία, η αντίστασις εξακολούθησε εις
τας νήσους. Και όταν αι νήσοι έπεσαν, η αντίστασις εξακο-
λούθησεν εις την Αφρική, από τας θάλασσας, από οποιοδή-
ποτε μέρος εις το οποίον θα ημπορούσαν να κτυπήσουν οι
επιδρομείς. Εις εκείνους που προτιμούν να επιτύχουν ένα
συμβιβασμό, να ακολουθήσουν πολιτικήν συνεννοήσεως ή κα-
τευνασμού, να υπολογίσουν τας ζημίας και τα έξοδα της αντι-
στάσεως, ημπορώ να τονίσω ότι η Ελλάς εδημιούργησε το πα-
ράδειγμα, το οποίον ο καθείς από ημάς οφείλει να ακολουθή-
ση μέχρις ότου οι άρπαγες της ελευθερίας αχθούν τελικώς
εις την δικαίαν εξόντωσίν των». Αλλά και

Ιαπωνικές εφημερίδες 1940: «Η χώρα μας, εις την οποί-
αν ιδιαιτέρως τιμάται η ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμό
τον αγώνα των Ελλήνων εις την Αλβανία, ο οποίος μας συγκι-
νεί τόσο ώστε, παραμερίζοντες προς στιγμήν παν άλλο αίσθη-
μα, αναφωνούμεν "Ζήτω η Ελλάς"».

Επιμέλεια ύλης
Δημ. Τρέσσος 

Σμχος Ε.Α.
Αντιπρόεδρος Σ.Α.Σ.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Συνάδελφοι.
Οι χώρες του συμφώνου των στρατιωτι-

κών συνδέσμων της Μεσογείου που βρί-
σκονται στο ιδιαίτερα σημαντικό γεωστρα-
τηγικό σημείο του πλανήτη είναι στο προ-
σκήνιο του διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω
της οικονομικής κρίσεως.

Περισσότερο σήμερα αντιμετωπίζουμε
σε διεθνές επίπεδο εξαιρετικά δυσμενείς
καταστάσεις.

Η χειρότερη οικονομική κρίση από το
1929 που μαστίζει σήμερα την ανθρωπότη-
τα, αν και έχει επικεντρωθεί το διεθνές εν-
διαφέρον, δεν είναι η μοναδική διεθνής
πρόκληση που καλούμεθα να αντιμετωπί-
σουμε.

Η κλιματική αλλαγή την οποία αντιμετω-
πίζουμε σήμερα και είναι σε πλήρη εξέλι-
ξη, έχει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτι-

κές επιπτώσεις και πρέπει να είναι σε προ-
τεραιότητα αντιμετωπίσεως σε σύγκριση
με την παρούσα διεθνή οικονομική κρίση.

Η κρίση αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπι-
σθεί αλλά το λιώσιμο των πάγων της Ν. Ζη-
λανδίας, επί παραδείγματι, που χάνονται
εκατομμύρια τόνοι πάγου ετησίως λόγω
της αυξήσεως της θερμοκρασίας του περι-
βάλλοντος, δεν θα αντικατασταθεί.

Η κλιματική αλλαγή σε μερικές ανα-
πτυσσόμενες χώρες ή λιγότερο αναπτυσ-
σόμενες, μπορεί να είναι αιτία μετανά-
στευσης ή ο σπουδαιότερος παράγων για
μετανάστευση.

Οι χώρες του συμφώνου FMMA και κυ-
ρίως η Ελλάδα δέχεται νυχθημερόν εκατο-
ντάδες μεταναστών στα νησιά και τις πα-
ράκτιες περιοχές της.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εμπλέ-

κονται επί 24ώρου βάσεως σε αποστολές
έρευνας και διάσωσης.

Το 2012 η Π.Α. σε 124 αποστολές Α/Φ
και Ε/Π με σύνολο 214 ωρών πτήσεων, διέ-
σωσε 232 μετανάστες.

Το 2013, σε 103 αποστολές με 186
ώρες πτήσεων, διεσώθησαν 235 άτομα
από βέβαιο πνιγμό.

Αυτές οι απρογραμμάτιστες αποστολές
έρευνας και διάσωσης επιβαρύνουν υπέρ-
μετρα τον προDπολογισμό του ΥΠΕΘΑ και
η παρούσα κατάσταση πρέπει να επανεξε-
τασθεί από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώ-
πης.

Πολλές από τις αποστολές διασώσεως
εκτελούνται από την Ελληνική ακτοφυλακή
και το Π.Ν. κυρίως την νύχτα σε επικίνδυ-
νες συνθήκες για τη ζωή των πληρωμάτων.

Η μεταφορά αυτών των απελπισμένων

μεταναστών γίνεται από δουλεμπόρους με
ακατάλληλα πλωτά μέσα (βάρκες).

Η τραγωδία αυτών των ανθρώπων ενέ-
πνευσε τη διακεκριμένη εικαστικό κυρία
Καλλιόπη Λεμού για τη δημιουργία, στον
προαύλιο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου,
μιας εκθεσιακής έκθεσης (μια βάρκα από
τις χρησιμοποιηθείσες και τώρα εγκαταλε-
λειμμένη) με περισσότερα από 10.000 τά-
ματα σε μικρά μεταλλικά τεμάχια, με χα-
ραγμένα τα ονόματα, ημερομηνίες και τό-
πο γεννήσεως, των διασωθέντων.

Παρουσιάζεται έτσι το ανθρώπινο δρά-
μα, το ταξίδι από την απελπισία στην ελπί-
δα, από τον θάνατο στη ζωή, εκφράζοντας
τις συνεχείς ανθρώπινες αναζητήσεις,
εστιάζοντας στο κουράγιο της ανθρώπινης
ψυχής και τη δύναμή της για ζωή.

Π. Μερτίκας

Οικονομική κρίση, περιβάλλον και μετανάστευση
Από την ομιλία του Σμχου ε.α. Π. Μερτίκα στο 110ο Συνέδριο του EUROMIL στη Ρώμη 16-18 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΟ&ΤΑΛΙΚΟΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940

Αναγνώριση της 
Ελληνικής Αντίστασης

Ο εθελοντισμός στο 
251 ΓΝΑ και στο ΚΕΔΑ/Ζ
Εκ μέρους των συναδέλφων εθελοντών του 251 ΓΝΑ, θέ-

λω να σας ενημερώσω ότι με δική μας πρωτοβουλία και με
άψογη συνεργασία με το Διοικητή του ΚΕΔΑ/Ζ Σμχο (Ι) Δ.
Κουτσουράκη, ένθερμο υποστηρικτή του Εθελοντισμού, ορ-
γανώνεται η δανειστική βιβλιοθήκη του θερέτρου.

Έτσι από την νέα παραθεριστική περίοδο όλοι οι συνά-
δελφοι ε.ε και ε.α., κατά την διάρκεια του παραθερισμού
τους θα μπορούν να δανειστούν βιβλία που τους ενδιαφέ-
ρουν για να περάσουν πιο ευχάριστα κατά την διαμονή
τους. Θα υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο να δει
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής σελίδας του ΚΕΔΑ/Ζ
όλους τους τίτλους των διαθέσιμων βιβλίων στην δανειστική
βιβλιοθήκη, ώστε να επιλέξει αυτά που τον ενδιαφέρουν.

Σε πρώτη φάση οι εθελοντές του 251ΓΝΑ διέθεσαν 162
βιβλία τα οποία είναι ήδη ηλεκτρονικά αρχειοθετημένα και
ευελπιστούμε ότι με την έναρξη της νέας παραθεριστικής
περιόδου οι τίτλοι των βιβλίων θα ξεπεράσουν τους 500. Τα
βιβλία αυτά συγκεντρώθηκαν από δωρεές καλών συναδέλ-
φων και φίλων της ιδέας αυτής.

Νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσω, ότι στο 251 ΓΝΑ ήδη
λειτουργούν δανειστικές βιβλιοθήκες σε τρεις νοσηλευτικές
μονάδες και συγκεντρώνουμε βιβλία ώστε εντός του 2015
να υπάρχουν τουλάχιστον ακόμη τρεις.

Για τον λόγο αυτό θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλ-
φους να μας αποστείλουν βιβλία που δεν χρειάζονται ή
απλά θέλουν να τα προσφέρουν ενστερνιζόμενοι τον σκοπό
της προσπάθειας που κάνουμε στο 251ΓΝΑ και το ΚΕΔΑ/Ζ.

Παρακαλείται η Ε.Α.Α.Α να ενημερώσει με κάθε τρόπο
τους εν ενεργεία συναδέλφους για την συμμετοχή τους
στην προσπάθεια μας αυτή.

Επίσης παρακαλούμε, όπως όλοι οι σύλλογοι Αποστρά-
των και τα παραρτήματα της Ε.Α.Α.Α να ενεργοποιηθούν και
να μας βοηθήσουν γιατί η επιτυχία της προσπάθειας μας
αφορά όλους του συναδέλφους.

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδιος ο Γιώργος
Σκαφάς τηλ. 6974221394.

Συνάντηση Δ.Σ. του Σ.Α.Σ. 
με το Δ.Σ. του Σ.Α.Σ.Ι.

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014, δε-
χθήκαμε στα γραφεία του Συλλόγου μας
εθιμοτυπική επίσκεψη γνωριμίας του νεοσυ-
σταθέντος Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων
της Σχολής Ικάρων (Σ.Α.Σ.Ι.). Από την πλευρά
του Σ.Α.Σ.Ι. στην συνάντηση παραβρέθηκαν οι
κ.κ. Απτχος ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης
Πρόεδρος, Απτχος ε.α. Ζαχαρίας Γκίκας
Αντιπρόεδρος, Απτχος ε.α. Χαράλαμπος
Χειράκης Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, Απ-
τχος ε.α. Αχιλλέας Λέλλας Ταμίας και Απ-
τχος ε.α Παναγιώτης Κατσαρός Γραμματέ-
ας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκπροσωπήθη-
κε από τους κ.κ. Σμχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς
Πρόεδρο, Σμχο ε.α. Γεώργιο Παπαδόπουλο Αναπλ. Αντιπρό-
εδρο, Σγο ε.α. Νικόλαο Βούλγαρη Γραμματέα, Σμχο ε.α. Αν-
δρέα Ποταμίτη και Σμχο ε.α. Χρήστο Δούρο μέλη του Δ.Σ.

Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, συζητήθηκαν θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος και καταγράφηκε η κοινή θέση
και των δύο Συλλόγων για αρμονική συνεργασία σε διάφορα
θέματα που απασχολούν ή και θα απασχολήσουν τα μέλη
των δύο Συλλόγων και την Π.Α. γενικότερα.

Κοινωνικοοικονομική 
αδικία των αποστράτων
Η δικαίωση των αποστράτων από δύο Ανώτατα Δι-

καστήρια του Κράτους, το Συμβούλιο της Επικρατείας
και το Ελεγκτικό Συνέδριο προκάλεσε -διέγειρε σαν
τσουνάμι τον κοινωνικό αυτοματισμό μερίδας συμπο-
λιτών μας, με τους χαρακτηρισμούς «πάλι αυτοί...», «-
στο απυρόβλητο οι στρατιωτικοί...», όταν μάλιστα αρ-
κετοί κομματικοποίησαν το θέμα, χαρακτηρίζοντας
τους αποστράτους ημετέρους! Εμείς οφείλουμε να
ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας ότι ζητά-
με ισότητα και δικαιοσύνη όπως προβλέπει και επι-
τάσσει το Σύνταγμα Άρθρο -4- παράγραφος (2) «οι
Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις». Οι απόστρατοι είναι η κοινωνική τάξη που
οδηγήθηκε στην εξαθλίωση και αδυνατεί να ανταπο-
κριθεί στις στοιχειώδεις κοινωνικές υποχρεώσεις της
εξ αιτίας της ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ της σύνταξής τους,
κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη κατηγορία συ-
νταξιούχων. Συμπάσχουμε με τους ανέργους συμπο-
λίτες μας αφού και εμείς έχουμε ανέργους στις οικο-
γένειές μας, τα παιδιά μας, που είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να τα στηρίζουμε ακόμα και οικονομικά.

Συνεπώς η αδικία εις βάρος των αποστράτων που
τους οδήγησε στην κοινωνική εξαθλίωση είναι προTόν
τριών παραγόντων. Πρώτον η υποχρέωσή τους απένα-
ντι στο κράτος εξ αιτίας των δυσβάστακτων φόρων,
δεύτερον η οικονομική στήριξη των ανέργων παιδιών
τους και τρίτον η μείωση των συντάξεών τους κατά
55% μεσοσταθμικά, κυρίως λόγω της ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΙΩ-
ΣΗΣ αυτών. Οι απόστρατοι δεν ανέχονται να αδικού-
νται επιλεκτικά γι’ αυτό έχουν προσφύγει στη Δικαιο-
σύνη με εφέσεις κατά της διπλής μείωσης της σύντα-
ξής τους.

Το Δ.Σ. του ΣΑΣ
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Αεροπορικό σταυρόλεξο

1. Βάση Αερ/φών. 2. Δείκτης Διεύθυνσης Αέρος. 3. Κί-
νηση υγρών και αερίων. 4. Ναυτιλιακό βοήθημα εδά-
φους. 5. Επ’ αυτού κινούνται τα Αερ/φη. 6. Παραγωγική
Σχολή της Π.Α. 7. Τον αναπνέουμε. 8. Μυθικός τεχνίτης
από την Αθήνα. 9. Δύναμη συστροφής. 10. Επιφάνεια
ελέγχου πτήσεως Αερ/φους. 11. Νοητή γραμμή πτέρυ-
γας. 12. Τυφέκια κ.λπ. 13. Κατασκευαστική γωνία του
Αφους. 14. Συγκεκριμένη πορεία. 15. Ο λόγος δύο τα-
χυτήτων. 16. Σαν ομίχλη «θαμπωμάρα». 17. Σχολή Π.Α.
18. Τον έχει η έλικα. 19. Όρος των Θεών. 20. Οργανι-
σμός της Π.Α. 21. Ενδεικτής. 22. Δύναμη που ασκείται
επί του Α/φους. 23. Το μέγιστο ύψος ενός Αφους. 24.
Εκτελείται με όπλα. 25. Νοητός άξονας του Αφους. 26.
Σφοδρή κίνηση. 27. Παραγωγική Σχολή. 28. «Η μεγαλύ-
τερη ανακάλυψη». 29. Η αντίδραση την «μάχεται». 30.
Διοικεί την Π. Αεροπορία. 31. Τα έχει μια Μοίρα Αφών.
32. Μ’ αυτή τελειώνει μια πτήση.
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Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΣ

Πώς μπορείτε να υπολογίσετε 
τη σύνταξή σας

• Βασικός μισθός Ανθυποσμηναγού 887,00 ευρώ
• Βασικός μισθός Σμηναγού 887,00 Χ 1,096 = 972,15 ευρώ
• Βασικός μισθός Σμηνάρχου 887,00 Χ 1,377 = 1221,40 ευρώ
• Βασικός μισθός Ταξιάρχου 887,00 Χ 1,592 = 1412,10 ευρώ
• Βασικός μισθός 2/3 Σμηνάρχου 1412,10 – 1221,40 = 190,70
: 3 = 63,57 Χ 2 = 127,14 
1221,40 + 127,14 = 1348,54 ευρώ
• Πτητικό 972,15 Χ 0,006 = 5,83 ευρώ

Υπολογισμός Σύνταξης

• Βασικός μισθός 1348,54
• Χρονοεπίδομα 60% 809,12
• Επίδομα Ν 3029/02 Ν. 3075/02 176,00
• Επ. Ν 3408/05 68,46
• Συντάξιμες αποδοχές 2402,12
• Χιλιοστά σύνταξης 800
• Σύνταξη ιδίου 1921,70
• Προσαύξηση εξαμήνων 5,83 Χ 2 = 11,66 11,66
• Ποσό σύνταξης 1933,36

Βασική Σύνταξη 1933,36
Ε Ο Β Συζύγου 35,00
Μείωση (Ν 4024/11) - 123,47
Μείωση (Ν 4051/12) -  47,27
Μείωση (Ν 4093/12) -164,66
Φόρος - 155,79
Περίθαλψη (Ν 3918/11) -   78,73
ΕΑΣ (Ν 3865/10) - 116,00
Εκτ εισφορά (Ν 3986/11) -   15,39
Πληρωτέο 1267,05 ευρώ

Περίθαλψη (Ν 3918/11) 1933,36 + 35,00 = 1968,36 Χ 4%= 78,73 
ΕΑΣ (Ν 3865/10)  1933,36 Χ 6%= 116,00 ευρώ
Μείωση (Ν 4024/11) 1933,36 – 116,00 = 1817,36 – 1200,00 = 617,36
Χ 20% = 123,47
Μείωση (Ν 4051/12) 1933,36 – 116,00 – 123,47 = 1693,89 – 1300,00
= 393,89 Χ 12% = 47,27
Μείωση (Ν 4093/12)  1933,36 – 116,00 – 123,47 – 47,27 = 1646,62 Χ
10% = 164,66
Φόρος  1933,36 + 35,00 – 78,73 – 116,00 – 123,47 – 47,27 – 164,66 =
1438,23 Χ 12 = 17258,76
17258,76 Χ 23% = 3969,51 – 2100,00 = 1869,51 : 12 = 155,79
Έκτακτη Εισφορά (Ν 3986/11)  1438,23 – 155,79 = 1282,44 Χ 12 = 15
389,28 Χ 0,001 = 15,39

Συνάδελφοι με οδηγό το παραπάνω παράδειγμα και
χρησιμοποιώντας τα δικά σας στοιχεία μπορείτε να υπο-
λογίσετε τη σύνταξή σας.

Γεώργιος Παπαδόπουλος 
Σμήναρχος ε.α. 23η σειρά

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος

Χρονοδιάγραμμα 

αναδρομικών Στρατιωτικών
Σε εκτέλεση των αποφάσεων της ολομέλειας του

Σ.τ.Ε 2192/14, 2193/14.... ψηφίστηκε από τη βουλή ο
Ν.4307/14 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 246/15-11-14 ο
οποίος στο Άρθρο 36 προβλέπει την επαναφορά των μι-
σθών και συντάξεων των στρατιωτικών και δικαστικών
στο 50% των αποδοχών του Αυγούστου του 2012. Επί-
σης προβλέπει ότι το χρονοδιάγραμμα απόδοσης και ο
τρόπος θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τά-
ξης, και Ναυτιλίας. Έτσι την 17-11-14 οι 4 Υπουργοί υπέ-
γραψαν την υπαριθ' οικ2/88371/ΔΕΠ που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ/3093Β/18-11-14 η οποία προβλέπει: Τα 439
εκατ. που θα χρειαστούν θα βαρύνουν τους προJπολογι-
σμούς 2014, 15,16,17. Για τους εν ενεργεία θα γίνει ανα-
προσαρμογή των μισθών στο 50% του Αυγούστου του
2012 και θα δοθεί στις 27-11-2014 μαζί με τα αναδρομι-
κά πέντε μηνών, όπως και έγινε. Τα αναδρομικά της πε-
ριόδου 1-8-2012 έως 30-6-2014 θα δοθούν σε 36 μηνιαί-
ες δόσεις αρχής γενομένης από 27-1-2015 έως 31-12-
2017. Για όσους τα αναδρομικά είναι μέχρι 250 ευρώ θα
δοθούν εφ άπαξ. Για τους αποστράτους θα γίνει ανα-
προσαρμογή των συντάξεων στο 50% του Αυγούστου
του 2012 και θα δοθεί την 22-12-2014 μαζί με τα αναδρο-
μικά των έξη μηνών εφάπαξ. Όσον αφορά για τα ανα-
δρομικά περιόδου 1-8-12 έως 30-6-14 ισχύουν όπως και
για τους εν ενεργεία. Επίσης το μήνα Νοέμβριο 2014 δη-
μοσιεύτηκε η απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αναφορικά με τις περικοπές των συντάξεων
του Ν.4093/12 που δικαιώνει τους αποστράτους, η οποία
μεταξύ των άλλων αναφέρει τα εξής:

Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστη-
ρίου με 27 ψήφους υπέρ και 2 κατά αποφάσισε ότι ο
Ν.4307/14 καταργεί πολλές διατάξεις του Ν.4093/14. Οι
Σύμβουλοι του Ε.Σ. έκριναν ότι η κυβερνητική πράξη πε-
ριορισμού των συντάξεων των «ένστολών» δεν έχει «νό-
μιμο έρεισμα και είναι άνευ αντικειμένου». Το Ε.Σ ακύ-
ρωσε την απόφαση μείωσης των συντάξεων και μάλιστα
έδωσε εντολή στο Γ.Λ.Κ. για άμεση αναπροσαρμογή των
συντάξεων στα επίπεδα 01-08-2012 εμμέσως πλην σα-
φώς δεν αποδέχεται το κούρεμα του Ν.4307/14. Μετά
από αυτή την απόφαση θα πρέπει να γίνουν ενέργειες
διεκδίκησης του συνόλου των αναδρομικών.

Ιωάννης Αβραμίδης
Σμήναρχος ε.α. 

Έντυπα 
Περιοδικά

Εφημερίδες
και βιβλία
που λάβαμε
1) Περιοδικό «Εθνικές
Επάλξεις» τεύχος 109 
Ιούλιος - Σεπτέμβριος

2014.

2) Περιοδικό Λογοτεχνική
δημιουργία Τεύχος 193
Οκτώβριος - Δεκέμβριος

2014.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210  33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

16-12-2014  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 10/14

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστρά-
των Αξιωματικών το οποίο εκπροσωπεί 120.000 αποστράτους:

α.-Διαμαρτύρεται έντονα για τον εμπαιγμό και την κορ-
οιδία, αναφορικά με τον πολυδιαφημισμένο περί γενναίας
αύξησης τρόπο εφαρμογής των Αποφάσεων της Ολομε-
λείας του ΣτΕ, που δικαίωσαν την προσφυγή μας κατά των ε-
φαρμοστικών διατάξεων του Ν. 4093/12.

Συγκεκριμένα, μετά την λήψη των εκκαθαριστικών σημειω-
μάτων για τον μήνα Ιανουάριο 2015, όπου έχουν καταχωρηθεί
οι νέες συντάξεις και αναδρομικά 6 μηνών, οι περισσότεροι
συνάδελφοι με μεγάλη έκπληξη αλλά και οργή διεπίστωσαν ο-
τι την 22-12-2014,  ημέρα πληρωμής,  θα λάβουν ως μηνιαία
αύξηση από 1,0 Ε μέχρι 40,0 Ε. Το γεγονός αυτό, πέραν της
επιβεβαίωσης της θέσεώς μας, που έχουμε επισημάνει κατ ε-
ξακολούθηση και έντονα, οτι το καθαρό συνολικό ετήσιο
δημοσιονομικό κόστος από την επαναφορά των συνταξιοδο-
τικών πράξεων στην 31-07-2012 είναι της τάξεως των 70 εκ.Ε
σε αντίθεση με την θέση του ΥΠ.ΟΙΚ. που ισχυρίζεται οτι
είναι της τάξεως των 350 εκ.Ε τουλάχιστον, αποδεικνύει την
υποκριτική πρόθεση της Κυβέρνησης καθώς και το πόσο ά-
δικες και ανεπίτρεπτες είναι οι κρατήσεις που έγιναν σε εφ-
αρμογή του Ν.4093/12, γιατί πέραν της εν λόγω κράτησης για
την οποία δικαιωθήκαμε, επιβάλλει και επί πλέον κράτηση
10%, 15% και 20% επί του συνόλου των αποδοχών μας, με α-
ποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να πληρώσουν πικρά την αλλα-
γή αυτής της κλίμακας προς τα άνω. Το ίδιο ανελέητες, άδι-
κες και στοχευμένες είναι και οι κρατήσεις σε εφαρμογή
των Ν.3986/11, 4002/11, 4024/11 και 4051/12, με αποτέλε-
σμα πολλοί συνάδελφοι να υποστούν υπερβολικές κρατή-
σεις που εξαφανίζουν πλήρως την επιστροφή και λόγω των
υπαρχόντων ηλικιακών κριτηρίων. 

β.-Καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει στο ακέραιο τις Α-
ποφάσεις του ΣτΕ γιατί δεν μπορεί πλέον να το αποφύγει,
δεδομένου οτι έρχονται και οι αποφάσεις δικαίωσης από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε δεν μπορεί να αγνοήσει αποφά-
σεις δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας.

γ.-Καλεί επίσης  το ΥΠΟΙΚ να δώσει στην δημοσιότητα όλο
το κοστολόγιο της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθ-
έντων στο εύρος που αυτή υλοποιείται, ώστε να μάθουν όλοι
οι συμπολίτες μας τα πραγματικά μεγέθη καθώς και την σκό-
πιμη από κάποιους στοχοποίηση των στελεχών των Ε.Δ. και
των Σ.Α.με μοναδικό σκοπό την απαξίωσή μας και την ενερ-
γοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού.

δ-Σεβόμενο το πολιτικό κλίμα των ημερών και παρά την γε-
νική οργή και αγανάκτηση των αποστράτων, αναμένει  ψύχρ-
αιμα τις εξελίξεις και θα αντιδράσει δυναμικά με μαζικές και
δυναμικές κινητοποιήσεις με την απαίτηση για πλήρη εφαρ-
μογή των αποφάσεων του ΣτΕ εάν  η Κυβέρνηση παραμείνει,
εάν δε προκηρυχθούν  εκλογές με την απαίτηση από όλα τα
κόμματα να τοποθετηθούν επίσημα προεκλογικά στο φλέγον
αυτό θέμα, που αφορά όχι μόνο την αξιοπρέπεια αλλά και την
ίδια την επιβίωσή των αποστράτων. 

Δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να συνεχιστεί η εις βάρος μας
αδικία και κοροLδία. 

Υποστράτηγος ε.α. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν. ε.α. Γ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α. ε.α. Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού 

Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. 
Σ. Περβαινάς – Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Υιός Σμηνάρχου ε.α)

Αριστούχος Φιλόλογος-Εκθεσιολόγος  (Κατεύθυνση Γλωσσο-
λογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές/ριες Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και μαθήματα Αγγλικών-Γερμα-

νικών. Παρέχονται πλήθος σημειώσεων και ασκήσεων.
Τιμές: 8-9 Ευρώ την ώρα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210-6994861,6934420938,6949569783



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ8 \ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ 4Οη ΚΑΙ 41η ΣΤΥΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΘΣΓΟΥΣ

Ε
κεί την γνώρισα, σε μια πίστα. Η πανώρια σιλουέτα
της σ’ έκανε να μένεις για ώρα με το στόμα ανοιχτό,
σε καθήλωνε. Ωστόσο, εάν είχες την καλή τύχη να

συμπορευτείς μαζί της, τότε αυτή ήταν που θα σε ταξί-
δευε σε κόσμους πρωτόγνωρους και θα σημάδευε για
πάντα την ζωή σου. Το ξεκίνημά της αθόρυβο, οι κινή-
σεις της νωχελικές αλλά μέχρι να φθάσει εκεί που ήθελε,
στην αρχή του διαδρόμου 28. Τότε τα πράγματα άλλα-
ζαν. Άρχιζε να βρυχάται σαν θεριό ανήμερο και να τρα-
ντάζεται λες και μέσα της είχε φωτιά. Ήθελε να την λευ-
τερώσεις για να ξεχυθεί κατά μπρος. Όταν την άφηνες
και της έδινες την έξτρα βοήθεια που ήθελε, τρελαινό-
ταν, ξέρναγε φωτιές. Λαίμαργα καταβρόχθιζε τον διά-
δρομο και σαν αστραπή σ’ ανέβαζε ψηλά, εκεί στα δικά

της λημέρια, εκεί που ήταν το απέραντο, το βαθύ γαλά-
ζιο βασίλειό της. Εκεί σου έδινε την ευκαιρία να νιώσεις
την ανείπωτη ψυχική ανάταση που έφερνε ο υπόκωφος,
ο μυστηριώδης ήχος και η μεθυστική, η ξέφρενη ταχύτη-
τα, να νιώσεις το άνοιγμα των ουρανών που γίνονταν
ολότελα δικοί σου. Και όταν τελικά σ’ έφερνε πίσω, εκεί
απ’ όπου είχες ξεκινήσει, δικαιωματικά αισθανόσουν την
απόλυτη αγαλλίαση στην ψυχή σου. Όλους μ’ όσους συ-
νευρέθηκε, τους συνάρπασε, τους γοήτευσε, φώλιασε
στις καρδιές τους. Υπάρχει όμως... το αλλά. Οι απαιτή-
σεις της ήταν πολλές και μεγάλες. Ήθελε να την κοιτά-
ζεις στα μάτια, να την προσέχεις συνέχεια, να της δίνεις
όλα όσα απαιτούσε. Σε αντίθετη περίπτωση, αλίμονό
σου, μεταμορφωνόταν σε Άρπυια που σε τέλειωνε χωρίς

έλεος. Αυτό ήταν το ανεπανάληπτο αερικό, που τώρα
όμως δεν είναι πια μαζί μας. Πέρασε την πόρτα της ιστο-
ρίας για ν’ ανέβει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό, πέρα
απ’ την Ανδρομέδα. Θέλησε να συμφιλιωθεί με το μονα-
χικό αστέρι, αυτό που αερομαχούσε μέχρι να πάρει τον
τίτλο του αστρομαχητή. Θέλησε να βρει τόπο για να πο-
νάει αφάνταστα για όσους έφυγαν αγκαλιαστά μαζί του
και ν’ αγαπάει απέραντα όλους τους F104ρηδες πιλό-
τους και τεχνικούς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Ι.Γ. πρώην διοικητής της 335Μ

στα μέσα της δεκαετίας του '70,
ευγνώμων προς την μοίρα και την Μοίρα

Μια Συλφίδα στην Τανάγρα

συνέχεια από τη σελ. 1

τους κατά την πτήση και να είμαστε
απερίσπαστα αφοσιωμένοι στην τήρηση
της θέσης μας στον σχηματισμό. Και όλ'
αυτά χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση για
υπερωρίες, έξτρα άδειες απουσίας ή
κάποιου είδους αναγνώριση. Η εθελο-
ντική προσφορά τους ήταν συγκινητική
αλλά και ένας από τους αδιαμφισβήτη-
τους παράγοντες ασφάλειας των πτήσε-
ων, αυτός στον οποίο οφείλεται κατά
μεγάλο ποσοστό η μη ύπαρξη απώλειας
χειριστή ή αεροσκάφους, παρά τις
ακραίες συνθήκες στις οποίες δοκιμά-
σθηκαν άνθρωποι και μηχανές επί σειρά
ετών. Η αναγνώριση της τεράστιας προ-
σφοράς των μηχανικών μας και η ευγνω-
μοσύνη εκ μέρους των πιλότων πρέπει
να θεωρούνται αυτονόητες».

Και η αναγνώριση της αξίας φυσικά
έχει σημασία όταν αναγνωρίζεται από
τους άξιους.

Ερωτώ άλλωστε τους «ελάχιστους»:
Ποιοι εργάζονται και συντηρούν τα

RADAR με τις τεράστιες εκπομπές ηλε-

κτρονικής ακτινοβολίας που θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία τους, όπως αποδεικνύ-
εται από τους πρόωρους θανάτους των
εργαζομένων σε αυτά; Ασφαλώς οι Τε-
χνικοί!

Ποιοι ασχολούνται με τα επικίνδυνα
(ραδιενεργά) καύσιμα και λιπαντικά των
α/φών και μέσων και με την υδραζίνη
καύσιμο των α/φων F-16, που είναι ραδιε-
νεργό ειδικού χειρισμού. Ασφαλώς οι Τε-
χνικοί!

Ποιοι συντηρούν στα υπόστεγα και
επιθεωρούν στις πίστες τα αφη με απί-
στευτα επικίνδυνες και δύσκολες συνθή-
κες εργασίας; Ασφαλώς οι Τεχνικοί!

Ποιοι συντηρούν τις πολύπλοκες πο-
λεμικές μηχανές τα α/φη και τα υψηλής
τεχνολογίας RADAR και ηλεκτρονικές συ-
σκευές για τη συντήρηση των οποίων
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις υψηλού

επιπέδου; Ασφαλώς οι Τεχνικοί.
Ποιοι αποδεσμεύουν με την υπογραφή

τους την πτήση ενός πανάκριβου α/φους
και εγγυώνται για τη ζωή του πιλότου;
Ασφαλώς οι Τεχνικοί!

Ποιοι εκτελούν παραγωγικό έργο με-
γάλης αξίας έναντι πινακίου φακής, με
τεράστια οφέλη του Ελληνικού Δημο-
σίου; Ασφαλώς οι Τεχνικοί!

Ποιοι πήραν την Π.Α από την νηπιακή
ηλικία των ελικοφόρων και την έφτασαν
στα α/φη τετάρτης γενιάς ανταποκρινό-
μενοι πλήρως στη σύγχρονη τεχνολογία;
Ασφαλώς οι Τεχνικοί!

Ή μάλλον κατά τους «ελάχιστους» οι
«ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΙ».

Αν η συντήρηση ενός αεροσκάφους
αξίας 80 εκατομμυρίων δολλαρίων δεν εί-
ναι υπεύθυνη θέση, τότε ποια είναι κύριοι
«ελάχιστοι»;

Υποχρεούμαι ακόμη να επισημάνω για
αντίστοιχους χαρακτηρισμούς και διαχω-
ριστικές των σε ενέργεια και αποστρα-
τεία αξιωματικών απόψεις ότι:

Με την ακράτεια της ανευθυνότητας
στο λόγο, τα περιττώματα της πληροφό-
ρησης πλουτίζουν μόνο την φαιδρολο-
γία με τα λύματα του εγκεφάλου τους.

Οι ξεπερνώντες τα όρια της ανοχής
και της ευαισθησίας, ανεύθυνοι κονδυ-
λοφόροι κατακρεουργούν κάθε ιερό και
όσιο της συναδελφικότητας και της ει-
ρηνικής συνύπαρξης των αποστράτων,
που τόσο έχει ανάγκη η εποχή μας για
την αντιμετώπιση της λαίλαπας των πε-
ρικοπών σε κάθε ικμάδα της ζωής μας
και ρίχνουν νερό στον μύλο της εθνικής
απονεύρωσης και της εθνικής μας συ-
νείδησης, συμβάλλοντες με την επιπο-
λαιότητά τους στο συμβόλαιο θανάτου
του έθνους.

Καρντάσια καλό είναι εάν δεν έχεις να
πεις κάτι, να μην μιλάς, για να μην υπάρ-
χει φόβος να μείνεις μόνος με την απερι-
σκεψία σου ως πλειοδότης του αρνητι-
σμού και της ανεπάρκειας.

Οι Συντεχνιακοί

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
παρέστη στον επίσημο εορτασμό του Προστά-
τη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή
Ικάρων, στη Δεκέλεια.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρ-
χηγός ΓΕΑ (Ι)  Αντιπτέραρχος Ευάγγελος
Τουρνάς, ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος
Παναγιώτης Λίτσας  και ο Γενικός Επιθεωρη-
τής Στρατού Αντιστράτηγος Αναστάσιος Μα-
νώλας. Παραβρέθηκαν επίσης βουλευτές,
Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών, απόστρατοι
αρχηγοί και αξιωματικοί της Πολεμικής Αερο-
πορίας. 

Από το Σύλλογό μας παρευρέθηκαν οι Σμή-
ναρχος εα Δημήτριος Τρέσσος Αντιπρόεδρος,
Σμήναρχος εα Γεώργιος Παπαδόπουλος Ανα-
πληρωτής Αντιπρόεδρος, Σμήναρχος εα Δη-
μήτριος Δήμου Κοσμήτορας και Σμήναρχος εα
Ιωάννης Αμουτζόπουλος Μέλος ΔΣ.

Επίσημος Εορτασμός

του Προστάτη της 

Πολεμικής Αεροπορίας

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2014 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, 
Σχεδόν πρίν ένα χρόνο είχα λάβει

απάντησή σας σε επιστολές μου στις
οποίες εξέφραζα το παράπονό μου για
την απουσία της Πολιτικής Ηγεσίας
από τις ορκωμοσίες τις 63ης & 65ης
σειράς της Σχολής Σ.Τ.Υ.Α. Σε αυτή δε
την απάντησή σας στην τελευταία πα-
ράγραφο τονίζατε «Τιμώ και σέβομαι
στον υπερθετικό βαθμό τους αποφοί-
τους της ΣΤΥΑ και τις καθημερινές τους
θυσίες. Ακόμα περισσότερο τιμώ και
σέβομαι όσους έχουν πέσει υπέρ Πα-
τρίδος εν ειρήνη ή εν πολέμω». 

Ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων
Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ) , του οποίου έχω την τι-
μή να είμαι Γενικός Γραμματέας, κρί-
θηκε ότι η δήλωσή σας αυτή έπρεπε
να δημοσιοποιηθεί, γεγονός το οποίο
και έγινε στο φύλλο της εφημερίδας
μας «Νέα του Σ.Α.Σ» με αριθμό 232, Ι-
αν. – Φεβ. 2014. Σας γνωρίζω μάλιστα
ότι η δήλωσή σας είχε αποσπάσει
ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για το
πρόσωπό σας. 

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014,
τελέστηκε η Ετήσια Επιμνημόσυνη Δέ-
ηση πεσόντων κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος Αποφοίτων της Σχολής
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας,
στην οποία είχατε προσκληθεί. 

Δυστυχώς δεν είχαμε την τιμή να
σας δούμε να μετουσιώνετε τα προα-
ναφερθέντα λόγια σας σε έργα. Και
σας διαβεβαιώνω ότι, μετά από αυτά,
όλο το Δ.Σ θεωρούσε βεβαία την πα-
ρουσία σας. 

Δεν μπορώ να αποκρύψω την βαθιά
απογοήτευσή μου, όπως και τα υπό-
λοιπα μέλη του Δ.Σ, για την απουσία
σας και μάλιστα όταν άμεσος συνερ-
γάτης σας στο γραφείο σας είναι συ-
νάδελφος απόφοιτος Σ.Τ.Υ.Α, ο οποί-
ος είχα την προσδοκία ότι θα έπρεπε
να σας ενημέρωνε για να κατατάξετε

την παρουσία σας στην επιμνημόσυνη
δέηση - μικρής διάρκειας - ως προτε-
ραιότητα στο πρόγραμμά σας, εκτός
και αν πραγματικά άλλοι πιο σοβαροί
λόγοι δεν σας επέτρεπαν να παρευρε-
θείτε. 

Κυρία Υπουργέ, 
Ζούμε μια εποχή που - δυστυχώς

και περιέργως - παρατηρείται μια τά-
ση απαξίωσης των Ε.Δ. (προσωπικού
και μέσων), όταν τα συμβαίνοντα γύ-
ρω μας εκπέμπουν σημαντικά μηνύμα-
τα. Έτσι βιώνουμε, πέραν κάποιων
λαNκίστικων απόψεων βουλευτών και
ανάλογες απόψεις πολλών δημοσιο-
γράφων ΜΜΕ, αν όχι και με αντιμιλιτα-
ριστικές απόψεις. Οι κύριοι αυτοί
άσκησαν αυστηρή κριτική κατά της
απόφασης του ΣτΕ που έκρινε αντισυ-
νταγματικές διατάξεις του Ν. 4093/12,
αποκαθιστώντας κάποιες από τις πολ-
λές αδικίες που είχε προκαλέσει και
επηρέαζε τα ενεργεία και εν αποστρα-
τεία στελέχη των Ε.Δ., με αποκορύ-
φωμα την πρόσθετη διπλή μείωση συ-
ντάξεων που προκαλούσε, ταυτόχρο-
να, ο υπόψη νόμος μόνο στους απο-
στράτους και σε καμία άλλη κοινωνική
ομάδα. 

Όλοι αυτοί οι κύριοι πνέοντες μέ-
νεα κατά των στρατιωτικών, έτρεξαν
να μιλήσουν για «αυξήσεις», υποκίνη-
σαν έτσι, ωστόσο, έναν προκλητικό σε
βάρος των στρατιωτικών κοινωνικό
αυτοματισμό με συνέπεια η κυβέρνη-
ση να ενδώσει σε αυτές τις πιέσεις και
με το Ν.4307/14 αποφάσισε να υλο-
ποιήσει την απόφαση του ΣτΕ κατά το
50%!!! 

Ποιος από όλους αυτούς θα αι-
σθανθεί την υποχρέωση να ομολογή-
σει και να διαλαλήσει την αλήθεια,
πλέον, όταν με τη βοήθεια των ενημε-
ρωτικών σημειωμάτων σύνταξης Ια-
νουαρίου 2015, αποκαλύπτεται το μέ-
νος των κυρίων αυτών, αλλά και ο
εμπαιγμός της κυβέρνησης; Οι «αυξή-
σεις» που ουσιαστικά ήταν για αποκα-

τάσταση του συνόλου της βλάβης που
είχε προκαλέσει ο Ν. 4093/12, αποδει-
κνύονται «άνθρακες ο θησαυρός»!!!
Το ύψος αποκατάστασης είναι τόσο
αστείο, που έχουν ήδη προκαλέσει
οργή, δεδομένου ότι πέραν της ενίοτε
αμελητέου ύψους αποκατάστασης, σε
σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου
2012, σε πολλές περιπτώσεις είναι
ελάχιστες ή μηδενικές, αλλά και οδη-
γεί πολλούς σε επίπεδα μικρότερα και
του Δεκεμβρίου 2014!!!! Χάσαμε τη αί-
σθηση των μεγεθών ή επανερχόμαστε
σε παλιότερες εποχές που κάποιοι
όταν είμαστε στην ενεργό υπηρεσία
προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι το
0+0 θα μας απέδιδε αύξηση 14%;
ΝΤΡΟΠΗ κ. Υπουργέ. Μόνο οργή και
απογοήτευση, προκαλούν όλα αυτά,
αντί ως κυβέρνηση να δίνετε την αί-
σθηση ότι νοιάζεστε για το δίκαιο και
τον άνθρωπο. 

Οι εξελίξεις αυτές με κάνουν να
σκέπτομαι: μήπως ήσασταν και σεις
γνώστης του εμπαιγμού και αποφύγα-
τε την προσέλευσή σας, για ευνόητους
λόγους; 

Με τέτοιες ενέργειες η Πολιτεία
δεν τιμά ούτε τους απόστρατους,
πολλοί από τους οποίους διατελούν
ακόμη σε κατάσταση εφεδρείας, αλ-
λά, πολύ περισσότερο ούτε τους νε-
κρούς συναδέλφους μας, που πιστοί
στον όρκο τους, δώσανε τη ζωή τους,
ώστε οι δικοί τους και εμείς σήμερα
να απολαμβάνουμε αυτή τη μεταχείρι-
ση!!! 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν αισθά-
νεστε την ανάγκη να δώσετε κάποια
απάντηση σε κάποια από όσα απογοη-
τευμένος - και γιατί να αποκρύψω - και
οργισμένος, βιώνω από μια Πολιτεία
όταν μας στέλνει τέτοιες ώρες τέτοια
μηνύματα. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
Νικόλαος Βούλγαρης 
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