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Συνάδελφε μην ξεχνάς ΠΟΤΕ ότι ο Σύλλογος στηρίζεται στην συνδρομή σου

Σελ. 12

Νέα σύνθεση Α.Α.Σ.

Σ
ύμφωνα με τις προ-
βλεπόμενες καταστα-
τικές διαδικασίες την

31η Ιανουαρίου 2015
πραγματοποιήθηκε η ετή-
σια τακτική Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου μας
στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Ξενοδοχείου
STANLEY, η οποία ήταν
άκρως επιτυχής.

Η παρουσίαση του
προγράμματος της Γ.Σ.
έγινε από τον Αντιπρόε-
δρο Σμχο ε.α. κ. Δημήτριο
Τρέσσο και αμέσως ακο-
λούθησε σύντομος χαιρε-
τισμός του Προέδρου
Σμχου ε.α. κ Δημητρίου
Φαλτάιτς. Εν συνεχεία
ακολούθησε η διαδικασία
απονομής ηθικών αμοι-
βών, διακρίσεων και επαί-
νων στους:

1. Δόκιμο Υπαξιωματι-
κό 2ας και Αρχηγό της
Σχολής κ. Θεοδωράκη
Αντώνιο έπαινος και χρη-
ματικό βραβείο 300 ευρώ

2. Δόκιμο Υπαξιωματι-
κό 1ης Τασιόπουλο Ιωάν-
νη έπαινο και χρηματικό
βραβείο 200 ευρω.

3. Σμήναρχο ε.α. Ευάγ-
γελο Μπέλτσιο αναμνηστι-
κή πλακέτα του Συλλόγου.

4. Σμήναρχο ε.α. Νικό-
λαο Φίλη αναμνηστική
πλακέτα του Συλλόγου.

5. Ανθστή (ΤΜΣ) Γεώρ-
γιο Μπάκο αναμνηστική
πλακέτα του Συλλόγου.

6. Πρόεδρο Ελληνο-
βρετανικού Κολεγίου κ.
Κων/νο Καρκανιά αναμνη-
στική πλακέτα του Συλλό-
γου.

Ακολούθησε κοπή της
πίτας την οποία ευλόγησε
ο πατήρ Γεώργιος ενώ
χρέη ψάλτη έκανε ο συνά-
δελφος Σμχος ε.α. κ Δη-
μήτριος Δήμου.

Επακολούθησε διάλειμ-
μα και παρατέθηκε καφές
και αναψυκτικά. Στην
διάρκεια του διαλλείμα-
τος αλλά και πρίν την

έναρξη της Γ.Σ. παρου-
σιάσθηκε βίντεο το οποίο
απεικόνιζε φωτογραφίες
Δοκίμων από την 1 έως
την 49 σειρά με μουσική
επένδυση, το οποίο δη-
μιούργησε ο εκπρόσωπος
μας στην Καλαμάτα κ.
Κων/νος Στόικος τον
οποίο θερμά ευχαριστού-
με.

Στη συνέχεια με την
έναρξη της Γενικής Συνέ-
λευσης εξελέγη προε-
δρείο αποτελούμενο από
τους Σγο ε.α. κ. Λεωνίδα
Νικόπουλο ως πρόεδρος
της Γ.Σ, Σμχο ε.α. κ. Ευ-
άγγελο Παρασκευόπουλο

Σμχο ε.α. κ. Αναστάσιο
Καντούρο ως γραμματείς.
Την Γενική Συνέλευση
άνοιξε ο Πρόεδρος του
Σ.Α.Σ, Σμχος ε.α. κ Δημή-
τριος Φαλτάιτς, ο οποίος
παρουσίασε τον Διοικητι-
κό Απολογισμό - Πεπραγ-
μένα του έτους 2014 κα-
θώς και τους Στόχους του
2015.

Για την εφημερίδα «Τα
Νέα του ΣΑΣ» του έτους
2014 η ενημέρωση έγινε
από τον Αναπληρωτή Αντι-
πρόεδρο ΣΑΣ Σμήναρχο
εα Γεώργιο Παπαδόπου-
λο.

συνέχεια στη σελ. 4

Ετήσια Γ.Σ. 2015

Ανακοίνωση
Γνωρίζουμε στους συναδέλφους ότι το Δ.Σ. του

Συλλόγου αποφάσισε όπως στις 22 Μαρτίου ημέ-

ρα Κυριακή πραγαματοποιηθεί μονοήμερη εκδρομή

στα Τρίκαλα Κορινθίας-Λουτράκι.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινω-

νήσουν με τον Σύλλογο για συμμετοχή.

Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ 210 3634377

Γεώργιος Παπαδόπουλος 6983523999

Δημήτριος Φαλτάιτς 6983494949

Νικόλαος Βούλγαρης 6983522599

Επιμνημόσυνη Δέηση 
Πεσόντων Όρους Όθρυς

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθη-
κε, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής
Υποστήριξης, Υποπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδού-
λου, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στην Πλατεία "63
Θυμάτων C-130 - 748" του Δήμου Πειραιά, για τους εξή-
ντα τρεις (63) πεσόντες του αεροπορικού ατυχήματος
αεροσκάφους C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, στο
όρος Όθρυς το 1991.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρ-
χηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρ-
χου (Ι) Ευάγγελου Τουρνά, επιμνημόσυνη δέηση και κα-
τάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων
της 112 Πτέρυγας Μάχης. 

Το Σύλλογο εκπροσώπησε το Μέλος του ΔΣ Σμήναρ-
χος εα Ιωάννης Αμουτζόπουλος.

Κατάργηση ΟΠΑΔ
Νέος αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία 
αναζήτησης Αριθμού Μητρώου

Ασφαλισμένου 
(ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

σελ. 10

Nέος ΑρχηγόςΓΕΑ

Σελ. 10
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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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. Τσαλδάρη 2 Τ.Κ. 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

Τηλ.: 2682 100323 - FAX: 2682 100323
eaaapreveza@gmail.com  

keramidoglou@hotmail.com

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. ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2011
3. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014-15-16
4. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
5. ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2014
6. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
7. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007-08-09
8. ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012-13
9. ΜΠΙΘΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (12η) 2013
10. ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010-12
11. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2013
12. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2014
13. ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 2012
14. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2014
15. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2014
16. ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
17. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2013
18. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009-10
19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
20. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (16η) 2013
21. ΒΑΛΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2014
22. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2014
23. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (31) 2014
24. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
25. ΜΠΑ�ΡΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2013-14
26. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
27. ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
28. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
29. ΜΠΕΝΤΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
30. ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
31. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑ�ΟΣ 2014
32. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
33. ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013-14
34. ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2013
35. ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 2012-13-14
36. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
37. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝΑΣ 2014
38. ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012
39. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2012-13-14
40. ΦΥΤΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011-12-13
41. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2014
42. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012
43. ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
44. ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2012-13-14
45. ΚΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014
46. ΣΥΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (18Α) 2013
47. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
48. ΚΩΝΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-13-14
49. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (33) 2014
50. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
51. ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (24) 2014
52. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
53. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11) 2014
54. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΗΣ 2013
55. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2α) 2014
56. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
57. ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
58. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. 2014
59. ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΠΙΕΡΟΣ 2014
60. ΚΥΡΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
61. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
62. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. 2014
63. ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
64. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2012-13
65. ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΚΩΝ. 2012-13
66. ΣΕΜΑΠΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-13-14
67. ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011
68. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
69. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2015
70. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2014
71. ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
72. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2014
73. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014

74. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012-13
75. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (25) 2012
76. ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
77. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013-14
78. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (9) 2015
79. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (22) 2012
80. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (14) 2014
81. ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
82. ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2013-14
83. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013-14
84. ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2014
85. ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
86. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
87. ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2014
88. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013
89. ΜΑΓΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
90. ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 2012-13-14-15-16
91. ΞΥΓΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009-10-11-12-13
92. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (23) 2014
93. ΤΡΙΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2012
94. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012
95. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013-14
96. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-14-15
97. ΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013-14-15
98. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013-14-15
99. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010-11
100. ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014-15
101. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
102. ΚΑΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (8) 2014
103. ΒΡΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
104. ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2013
105. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 2014
106. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝ. 2014
107. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ. 2013-14-15
108. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (27) 2013
109. ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
110. ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-13
111. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. 2009-10-11-12-13
112. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2014
113. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-14
114. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2011-12-13
115. ΓΟΥ�ΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010
116. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2010-11
117. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012-13-14
118. ΚΟΥΒΑΡΗΣ Γ ΕΩΡΓΙΟΣ 2009-10
119. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ. (28) 2012-13
120. ΣΥΡΙΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 2009-10-11-12-13-14
121. ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (9) 2014
122. ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013-14
123. ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2015
124. ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012-13-14
125. ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
126. ΣΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011-12-13
127. ΣΙΨΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2014
128. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (27) 2015
129. ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
130. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (28) 2008
131. ΑΣΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2014-15-16 
132. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2014
133. ΜΑΡΑΓΚΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 2014
134. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
135. ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2013-14
136. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 2014
137. ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011
138. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ. 2012-13-14-15-16
139. ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
140. ΝΤΡΙΣΤΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-13-14
141. ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. 2015-16
142. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2012-13
143. ΠΙΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (27) 2013
144. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2010-11-12-13-14
145. ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2015-16-17
146. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 2012-13-14

147. ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2012-13-14
148. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2015
149. ΚΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008-09-10
150. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
151. ΚΟΜΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
152. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
153. ΦΑΝΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 2014
154. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2013
155. ΠΡΑΤΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 2014
156. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
157. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-14
158. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
159. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
160. ΕΛΑΦΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
161. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
162. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
163. ΠΕΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
164. ΝΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2013
165. ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2014
166. ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
167. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012
168. ΚΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
169. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 2013
170. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
171. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
172. ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2014
173. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-14-15
174. ΝΤΑΦΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2013
175. ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
176. ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009
177. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
178. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
179. ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
180. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
181. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013-14
182. ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 2012
183. ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
184. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. 2015
185. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. 2011-12-13-14-15
186. ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
187. ΑΙΜΟΥΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2014
188. ΠΙΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ. 2014
189. ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
190. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. (4ης) 2014-15
191. ΚΑΛΛΕΣ ΠΑΥΛΟΣ 2011-12
192. ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2013-14
193. ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. 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

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.(11η)
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (4η)

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20η
ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26
ΚΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 37

ΒΟΥΡΝΑΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 35
ΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ 30
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 28
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 28
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41
ΚΟΛΥΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19Α
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 33
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30
ΛΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 32
ΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32
ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 36
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 45
ΚΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 35
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 26
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35
ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Κα ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κα ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ
ΜΠΟΖΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΟΥΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Κα ΛΕΓΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΙΜΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΥΓΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΣΜΑΣ

Με βάση το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας
των Στρατιωτικών Φαρμακείων
(ΝΔ 107/1969 (ΦΕΚ28Α/1969), αυ-
τά δύνανται να διαθέτουν στους
δικαιούχους εξυπηρέτησης, φάρ-
μακα, σε μειωμένες τιμές τόσο «-
επί πιστώσει», ήτοι με εκτέλεση
συνταγών φαρμακευτικής περί-
θαλψης, όσο και μετρητοίς.

Σύμφωνα, με το λογιστικό σύ-
στημα λειτουργίας των ΣΦ, οι τι-
μές πώλησης υπολογίζονται με
παροχή έκπτωσης επί της λιανι-
κής τιμής των φαρμάκων, όπως
αυτή καθορίζεται από το αρμόδιο
Υπουργείο Υγείας.

Οι λιανικές τιμές προκύπτουν
από τις χονδρικές τιμές (αγορά
από εταιρείες και φαρμακαποθή-
κες) με προσθήκη προκαθορισμέ-
νου ποσοστού κέρδους (βλ.
ΦΕΚ1907Β/2014).

Για τα Στρατιωτικά Φαρμακεία,
με ΚΥΑ, (βλ. ΦΕΚ 58Β/2015), επα-
νακαθορίσθηκαν οι παρεχόμενες
εκπτώσεις, στο ύψος του 10% επί
της ΛΤ, για φάρμακα με χαμηλή
τιμή 1-300 ευρώ, διαμορφώνο-
ντας τη συμμετοχή των δικαιού-
χων στο 15% από 5%(για όσους
έχουν συμμετοχή 25%) και στο
0% (για όσους δικαιούνται μειω-
μένη ή μηδενική συμμετοχή),

προκειμένου να διασφαλισθεί η
βιωσιμότητα των ΣΦ, αφενός με
την ύπαρξη ενός κλιμακούμενου
κέρδους για φάρμακα με ΧΤ 1300
ευρώ και αφετέρου να μην πω-
λούνται φάρμακα κάτω του κό-
στους για φάρμακα με ΧΤ μεγα-
λύτερη των 300 ευρώ.

Η ύπαρξη κέρδους διασφαλίζει
την ομαλή χρηματοδότηση νέων
αγορών για την κάλυψη των αυξη-
μένων αναγκών οι οποίες οφείλο-
νται στη διαχρονική αύξηση των
δικαιούχων εξυπηρέτησης καθώς
και την επέκταση των ΣΦ με ίδρυ-
ση και λειτουργία Νέων Παραρτη-
μάτων.

Οι νέες τιμές των φαρμάκων 
στα Στρατιωτικά Φαρμακεία
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DD..JJ..  
Έμπειρος Αναλαμβάνει 

Μουσικές Εκδηλώσεις

(Γάμους Βαφτίσεις Events)

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6983526873

Απεβίωσαν
Σμχος εα Ανδρέας Μητσολίδης. Γεννήθηκε το

1949 στην Ορεστιάδα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1969 με
την 21η σειρά. Αποφοίτησε το 1971 με την ειδικότητα
του Μηχανικού RADAR. Αποστρατεύτηκε το 1993.
Ήταν παντρεμένος και είχε 2 παιδιά. Η νεκρώσιμη
ακολουθία έγινε στις 27/12/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου
Βασιλείου Βύρωνα και η ταφή στο νεκροταφείο Βύρω-
να Αττικής. 

Επγος εα Σωτήριος Πέτρου. Γεννήθηκε το 1963
στα Μέγαρα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1985 με την 35η
σειρά. Αποφοίτησε το 1987 με την ειδικότητα του Μη-
χανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 2013. Ήταν έγγαμος
και πατέρας μιας κόρης. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγι-
νε στις 2/1/2015 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Ελευσίνας και η ταφή στο νεκροταφείο Ελευσίνας.

Σμχος εα Ελευθέριος Κοντόπουλος. Γεννήθηκε το
1934 στη Μεγαλόπολη. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1953 με
την 5η σειρά. Αποφοίτησε το 1955 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 1987. Ήταν
παντρεμένος και είχε 2 παιδιά. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία έγινε στις 5/1/2015 στον στον Ιερό Ναό Αγίου Βα-
σιλείου Βύρωνα και η ταφή στο νεκροταφείο Βύρωνα
Αττικής. 

Επγος εα Ιωάννης Ζήσης. Γεννήθηκε το 1948 στα
Τρίκαλα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1965 με την 17η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1967 με την ειδικότητα του
Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 1990. Ήταν έγγαμος
και πατέρας 2 παιδιών. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 8/1/2015 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Βόλου και η
ταφή στο Νεκροταφείο Βόλου.  

Ασμχος εα Ιωάννης Ευθυμίου. Γεννήθηκε το 1933
στο Δίστομο Βοιωτίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1954 με
την 6η σειρά. Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικότητα
του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 1985. Ήταν έγ-
γαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 16/1/2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Διστόμου και η ταφή
του στο Νεκροταφείο Διστόμου.

Σμχος εα Αγγελής Μεντάκης. Γεννήθηκε το 1939
στα Ρούστικα Ρεθύμνου. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1958
με την 10η σειρά. Αποφοίτησε το 1960 με την ειδικό-
τητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 1991.
Ήταν έγγαμος και είχε 3 παιδιά. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία έγινε στις 22/1/2015 στον Ιερό Ναό Πέτρου και
Παύλου Χανίων και η ταφή στο νεκροταφείο Ρούστικα
Ρεθύμνου. 

Ασμχος εα Συμεών Σάλιαγκας. Γεννήθηκε το 1939
στον Πειραιά. Εισήλθε στη ΣΤΥΑ το 1959 με την 11η
σειρά. Αποφοίτησε το 1961 ειδικότητα του ΜΜΜΜ.
Αποστρατεύτηκε το 1989.  Ήταν έγγαμος και είχε 2
παιδιά. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 26/1/2015
στο Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Νέα Σύρνη και η
ταφή του στο Νεκροταφείο Νέας Σμύρνης Αττικής.

Ασμχος εα Βασίλειος Σπυρόπουλος. Γεννήθηκε το
1932 στην Κυπαρισσία. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1950 με
την 2α σειρά. Αποφοίτησε το 1952 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 1980. Ήταν
έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
30/1/2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και η ταφή
στο νεκροταφείο Κυπαρισσίας.

Ανθσγος εα Θωμάς Κοντάκος. Γεννήθηκε το 1953
στο Μεσοχώρι Λαρίσης. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1972
με την 24η σειρά. Αποφοίτησε το 1974 με την ειδικό-
τητα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 1992. Ήταν
έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 9/2/2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μεσοχωρίου Ελασσό-
νος όπου έγινε και η ταφή του.

Ασμχος εα Παναγιώτης Μπουρμπούλης. Γεννήθη-
κε το 1930 στο Ζευγολατιό Αρκαδίας. Εισήλθε στην
ΣΤΥΑ το 1949 με την 1η σειρά. Αποφοίτησε το 1951 με
την ειδικότητα του Γενικό Επισκευαστή Οργάνων.
Αποστρατεύτηκε το 1978. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσι-
μη ακολουθία έγινε στις 17/2/2015 στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Τριάδας Ζευγολατιό Αρκαδίας όπου έγινε και η τα-
φή του.

Ο ΣΑΣ εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπα-
σε τους αείμνηστους συναδέλφους μας.

Έμπειρος τεχνίτης Αλουμινίου
αναλαμβάνει 

Τοποθετήσεις - Διορθώσεις 
κουφωμάτων αλουμινίου

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6983526873

Αναλαμβάνει Εργασίες 
Πάσης Φύσεως Ελαιοχρωματισμού

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6983526873

Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής 

Αγαπητέ φίλε και συμμαθητή Δημήτρη.
Έφυγες τόσο ξαφνικά που κανένας

δεν μπόρεσε να το πιστέψει.
Αξέχαστε φίλε και συμμαθητή Δημή-

τρη. Εκείνος που ρυθμίζει τις τύχες όλων
μας αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να σε κα-
λέσει κοντά του.

Αυτός είναι ο κανόνας. Κανένας δυ-
στυχώς όποιος και αν είναι, ό,τι θέση και
αν κατέχει, όσα χρήματα και αν έχει, δεν
μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον κανόνα.

Αγαπητέ φίλε. Ήσουν πάντα σοβαρός,
τίμιος, ηθικός και ειλικρινής.

Ο χαρακτήρας σου, η εργατικότητά
σου και η επαγγελματική σου κατάρτιση ε-
ίχαν σαν αποτέλεσμα να εισπράττεις την
εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των συνα-
δέλφων και συνεργατών σου.

Ήσουν φιλόπατρις και αγαπούσες πο-
λύ την οικογένειά σου.

Έτρεφες σεβασμό και εμπιστοσύνη
στους φίλους και συναδέλφους γι’ αυτό και
όσοι σε γνώριζαν σε είχαν στην καρδιά τους.

Αγαπητέ φίλε και συμμαθητή Δημήτρη.
Η γνωριμία μας στη ΣΤΥΑ το 1967 και οι
δυσκολίες που περάσαμε ειδικά τον πρώ-
το χρόνο, είχαν σαν αποτέλεσμα, να μας
ενώσει όλη την 19η σειρά και να μας κάνει
να αισθανόμαστε μεταξύ μας, όχι μόνο
σαν συνάδελφοι, φίλοι ή συμμαθητές, αλ-
λά σαν αδέλφια.

Στην αγαπημένη σου σύζυγο Πόπη που
ήταν πάντοτε συμπαραστάτης, αρωγός
και στυλοβάτης της οικογένειάς σου, αλλά
και στα δύο αγαπημένα σου παιδιά, τον
ένα σου γιο και την μια σου κόρη, που ήταν

πάντα κοντά σου, επειδή για σένα ήταν οι
αφανείς ήρωές σου, που άλλωστε για αυ-
τό έφυγες από την Π.Α. στα 26 χρόνια, για
να μην λείψουν από κοντά σου σε περίπτω-
ση μεταθέσεως, τους εκφράζω τα ολόθερ-
μά μου συλλυπητήρια και τους εύχομαι να
είναι γεροί και δυνατοί και να σε θυμού-
νται γιατί το άξιζες.

Σε εσένα αξέχαστε φίλε και συμμαθη-
τή, εύχομαι το χώμα σου να είναι ελαφρύ,
το δε τελευταίο σου χωρίς γυρισμό ταξίδι,
να είναι ευχάριστο χωρίς εμπόδια και θα
παραμείνεις ζωντανός στη μνήμη των φί-
λων και των υπολοίπων συμμαθητών της
σειράς μας.

18 Ιανουαρίου 2015
Ανδρέας Ανδρικόπουλος

Σμήναρχος (ε.α.)

Στερνό Αντίο στον Επισμηναγό Γαλέτσα Δημήτριο

Εις την Γενικήν Συνέλευσιν του Σ.Α.Σ.
που πραγματοποιήθηκε την 31/1/2015 εις
το Ξενοδοχείον STANLEY, εκτός των κυρί-
ων θεμάτων του προγράμματος περιελαμ-
βάνετο και το θέμα ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.

Εις το θέμα αυτό εγένετο Τιμητική Διά-
κρισις εις συναδέλφους Αξ/κούς ε.α. και
Μαθητές ΣΤΥΑ. Μεταξύ αυτών και εμού
δια το προσφερθέν έργον εις την εκπαί-
δευσιν ΣΤΥΑ και γενικά εις την Πολεμικήν
Αεροπορίαν.

Η απόφασις και πραγματοποίησις του
θέματος αυτού με συγκινεί, είναι ευγενική
πολιτιστική και συναδελφική.

Προς τούτο εκφράζω τις θερμές μου
ευχαριστίες εις τον Πρόεδρον του Σ.Α.Σ.
Σμήναρχον ε.α. Κύριον ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΦΑΛ-
ΤΑMΤΣ ως και τα Διοικητικά Μέλη του
Σ.Α.Σ. Επίσης εις τον Σμήναρχον ε.α. ΠΙΕ-

ΡΟΝ ΠΛΑΤΑΝΑ δια την ιδιόχειρον απονο-
μήν του εμβλήματος (πλακέτα) Σ.Α.Σ.

Θα ήτο παράλειψις να μην αναφέρω
και την αγάπην των ε.α. συναδέλφων και
την οποίαν ανταποδίδω.

Η επί τεσσάρων ετών παραμονή μου
εις την Σ.Τ.Υ.Α. με υπηρεσίαν εις την εκ-
παίδευσιν και Διοίκησιν (Διοικητής ΣΜΗ-
ΝΟΥΣ) ως και μετέπειτα εις τας Μονάδας
της Πολεμικής Αεροπορίας 111 ΠΜ - 110
ΠΜ και 116 ΣΜ ως Αρχιμηχανικός της 336
ΜΔ/Β επί 6ετίαν μου έδωσεν την δυνατό-
τητα και ευκαιρία να γνωρισθώ με πολ-
λούς συναδέλφους με τους οποίους συ-
νεργάσθηκα στενά και να αποκομίσω τις
καλύτερες εντυπώσεις δια την εκπαιδευτι-
κήν και επαγγελματικήν των κατάρτισιν,
εργατικότητα, απόδοσιν και Ήθος.

Ο δεσμός μου αυτός ήτο, είναι και θα

είναι πίστη μου διότι και εγώ προσωπικά
προέρχομαι εκ των ιδίων σπλάχνων Σ.Τ.Α.
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ προπολεμικά και
είμαι ικανοποιημένος που μεταπολεμικά
και την μετέπειτα ίδρυσιν  της ΣΤΥΑ προο-
δευτικά εγένετο επάξια διαδοχή.

Ελπίζω ότι τους κόπους που καταβάλ-
λετε και οι ενέργειές σας να αναγνωρι-
σθούν από την πολιτείαν και να τύχουν
της δικαίας προαγωγής του πτυχίου
Σ.Τ.Υ.Α.

Ευχαριστώ
Μετά τιμής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ
Σμήναρχος ε.α. Μηχανικός

Ιαπετού 26 ΚΥΨΕΛΗ 11364 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-8619038
ΚΙΝ. 6974 814149

Ανοιχτή Επιστολή Ευχαριστηρίων

Λίγα λόγια για τον Αντισμήναρχο
ε.α. Βασίλειο Σπυρόπουλο του Παναγι-
ώτη, που έφυγε από τη ζωή στις
28.1.2015 σε ηλικία 82 ετών.

Ίσως κάποιοι συνάδελφοί του δια-
βάζοντας αυτές τις γραμμές θυμηθείτε
τον εκλεκτό συνάδερφό σας Αντισμή-
ναρχο Βασίλειο  Σπυρόπουλου, ο οποί-
ος γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσση-
νίας το έτος 1932, κατατάχθηκε στη
Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας το
έτος 1950 (2η Σειρά Σ.Τ.Υ.Α.) και υπη-
ρέτησε ως μηχανικός αεροσκαφών σε
μάχιμες μονάδες της πολεμικής αερο-

πορίας. Είμαστε σίγουροι ότι θα θυμά-
στε την εργατικότητά του, τη μεθοδικό-
τητα, τη διορατικότητά του και το απα-
ράμιλλο θάρρος του όποτε τον χρειά-
στηκε η πατρίδα. Έτσι, ως γνήσιος αε-
ροπόρος, με θάρρος, τόλμη και δυναμι-
σμό και πάντα με πίστη στο Θεό, αλλά
και στη δύναμη που πίστευε ότι κρύβει
ο καθένας μέσα του για να εκπληρώνει
τα όνειρά του, πορεύτηκε και στην προ-
σωπική του ζωή. Ήταν παντρεμένος για
44 χρόνια με την Αθανασία, η οποία
στάθηκε δίπλα του αγέρωχη  έως την
ύστατη στιγμή και απέκτησε δύο κόρες,

την Ελένη, γιατρό – αναισθησιολόγο -
εντατικολόγο και τη Βικτωρία, δικαστή,
Πρωτοδίκη στα Διοικητικά Δικαστήρια,
καθώς και τα τρία αγαπημένα του εγγο-
νάκια, την Ραφαηλία, την Ευαγγελία –
Βασιλική και τον Γιώργο, που ελπίζουμε
ότι  από εκεί ψηλά που βρίσκεται θα
χαίρεται και θα θαυμάζει. Η σύζυγος
και οι κόρες του, με αυτά τα λίγα λόγια,
θέλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας
για την απώλειά του, αλλά και να τον
ευχαριστήσουμε για τα πνευματικά και
υλικά εφόδια που μας άφησε για ν΄αντι-
μετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής.

Aποχαιρετιστήριο στον Βασίλειο Σπυρόπουλο
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συνέχεια από τη σελ. 1

Ο οικονομικός απολογισμός του
2014 καθώς και ο προ�πολογισμός
του 2015 παρουσιάστηκε από τον
Ταμία του Σ.Α.Σ κ. Δημήτριο Πανα-
γιώτου εν συνεχεία ο κ. Ανδρέας
Ανδρικόπουλος παρουσίασε την
Ετήσια Έκθεση Εξελεγκτικής Επι-
τροπής επί της Οικονομικής Διαχεί-
ρισης του Συλλόγου, για περίοδο
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014. Στη
συνέχεια συζητήθηκαν όλα τα υπό-
λοιπα θέματα που περιελάμβανε το
πρόγραμμα και στο τέλος της Γενι-
κής Συνέλευσης έγινε διανομή του
ημερολογίου, το οποίο φέτος είναι
αφιερωμένο στις Μονάδες της Π.Α.
που προσφέρουν Υπηρεσίες.

Μας τίμησαν με την παρουσία
τους:

O Διοικητής της Σχολής Ταξίαρ-
χος (Ι) Ευάγγελος Μάντζιαρης, ο
οποίος ήταν και εκπρόσωπος του κ.
Α/ΓΕΑ,ο οποίος δεν μπόρεσε να πα-
ρευρεθεί λόγω ανειλημμένων υπο-
χρεώσεων.

O Ασμχος Γεώργιος Χάλαρης ως

εκπρόσωπος του κ. Διοικητού ΔΑΕ
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Μ.Α Υπο-

πτέραρχος ε.α.. Ιωάννη Κούτρας
Ο Υπτχος ε.α. Ιωάννης Βογιατζής

ως εκπρόσωπος του Μ.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΑΔ Αντιναύ-

αρχος ε.α. κ. Γεώργιος Ρο?δης
Ο Σμχος ε.α. Αθανάσιος Πάνος

ως εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ
Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Σ Αρχι-

πλοίαρχος ε.α. Ιωάννης Αντωνιάδης
Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΥΔΑ Ταξί-

αρχος ε.α. κ Γεώργιος Ρούσσος
Ο Γεν. Γραμματέας του ΣΑΣΥΔΑ

Σγός ε.α. Ηλίας Ντούβλης και το μέ-
λος του Δ.Σ. ο Σχης ε.α. Γεώργιος
Γκόγκου.

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ι.Ρ. Ασμχος
ε.α. κ. Ιωάννης Κρανιάς

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣ Αντισυ-
νταγματάρχης κ. Ανέστης Τσουκα-
ράκης

Ο Υποπλοίαρχος ε.α.. Κων/νος
Καλαρρύτης ως εκπρόσωπος του
ΣΑΣΜΥΝ

Ο Αντιπλοίαρχος ε.α. Δημήτριος
Δέδης ως εκπρόσωπος του Π.Μ-ΣΑ-
ΣΥ/ΠΝ

Η κ. Αναστασία Γκόλια ως εκπρό-
σωπος του ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του Ελληνοβρετανι-
κού κολεγίου κ. Κων/νος Καρκανιάς

Ο Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Α.Σ
Σμχος ε.α. κ. Παναγιώτης Μερτίκας

Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ
και Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος
Εμμανουηλίδης

Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ
Επγος ε.α. κ. Γεώργιος Γονατάς

Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ
Σγος ε.α. κ. Παναγιώτης Καράμπε-
λας

Ο Τέως Πρόεδρος του Σ.Α.Σ
Σμχος ε.α. κ. Πιέρρος Πλατάνας

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου
μας στην Καλαμάτα κ. Κων/νος
Στόικος.

Ο συνάδελφος της 32ας σειράς
Δικηγόρος κ. Αριστείδης Αργυρό-
πουλος.

Η χήρα του εκλιπόντος Αλέξαν-
δρου Παπανικολάου, Έλενα Παπα-
νικολάου.

Αντιπροσωπεία 1ων και 2ων Δοκί-
μων της Σχολής μας.

Το Δ.Σ.

Ετήσια Γ.Σ. 2015

Ο Σύλλογός μας λόγω
των εορτών των Χριστου-
γέννων θέλοντας να προ-
σφέρει την αγάπη του και
την συμπαράστασή του
στους ασθενείς αποφοί-
τους της Σχολής μας επι-
σκέφθηκε σήμερα
22/12/2014 στις 10:00 το
251 ΓΝΑ.

Εκ μέρους του Συλλό-
γου μας παρευρέθηκαν: Ο
πρόεδρος Σμήναρχος ε.α.
κ. Δημήτριος Φαλτάιτς, ο
Ταμίας Σγος ε.α. κος Δη-
μήτριος Παναγιώτου, ο
Κοσμήτορας Σμήναρχος
ε.α. κ. Δημήτριος Δήμου,
το Μέλος του Δ.Σ Σμήναρ-
χος ε.α. κος Κωνσταντίνος
Πουρα?μης, ο Σμχος ε.α
κος Ιωάννης Αβραμίδης
και ο Επισμηναγός ε.α.
κος Δημήτριος Μανιώτης.

Με την άφιξή στο Νο-
σοκομείο, μας υποδέχθη-
καν στην αίθουσα Συσκέ-
ψεων ο Διοικητής του νο-
σοκομείου Ταξίαρχος (ΥΙ)
κ. Γεώργιος Τολούμης, ο
Υποδιοικητής Ταξίαρχος (-
ΥΙ) κ. Δημήτριος Χατζηγε-
ωργίου και η Διευθύνουσα
Ταξίαρχος (ΥΝ) κα Σταυ-
ρούλα Παπαδάκη.

Στην συζήτηση που
επακολούθησε ο Διοικη-
τής του νοσοκομείου Ταξί-
αρχος (ΥΙ) κ. Γεώργιος Το-
λούμης μας ενημέρωσε
για θέματα του 251 ΓΝΑ

όπως η οικονομική κατά-
σταση του νοσοκομείου,
οι ελλείψεις σε Επιστημο-
νικό Νοσηλευτικό και βοη-
θητικό προσωπικό και θέ-
ματα εξυπηρέτησης ασθε-
νών. Ενδεικτικά μας εξή-
γησε ότι παρά την μείωση
του προσωπικού υπήρξε
αύξηση εξυπηρέτησης
ασθενών για το έτος 2014
περίπου 30%. Συνολικά
για το έτος 2014 εξυπηρε-
τήθηκαν σε τομείς όπως:

• Νοσηλεία 20.000
ασθενείς

• Εξωτερικά Ιατρεία
150.000 ασθενείς

• Χειρουργεία 5000
ασθενείς

• Τ.Ε.Π 25000
Στην συνέχεια ο Πρόε-

δρος κος Φαλτάιτς έδωσε
Ημερολόγια του Συλλόγου
εξηγώντας την επιλεγείσα
θεματολογία και αφού
εξήρε την μεγάλη προ-
σπάθεια της Διοίκησης και
του Προσωπικού στα πλαί-
σια της εξυπηρέτησης των
ασθενών ενημέρωσε την
Διοίκηση του Νοσοκομεί-
ου για τρέχοντα θέματα τα
οποία απασχολούν τα ε.ε
και ε.α. μέλη του και τα
οποία επιγραμματικά είναι
τα ακόλουθα:

• Δημιουργία Στρατιω-
τικών Φαρμακείων σε με-
γάλες πόλεις της επαρχί-
ας όπως Πάτρα, Καλαμά-
τα, Αλεξανδρούπολη.

• Συνταγογράφηση

των αποστράτων σε Μονά-
δες όπου υπάρχουν Στρα-
τιωτικά Ιατρεία.

• Μείωση της αναμο-
νής ραντεβού για συντα-
γογράφηση – εξετάσεις
και πρόταση για λειτουρ-
γία εξωτερικών Ιατρείων
στο 251 ΓΝΑ τις απογευ-
ματινές ώρες.

• Ελλείψεις Ιατρικού -
Νοσηλευτικού και βοηθη-
τικού προσωπικού.

• Δημιουργία Πτέρυ-
γας ευγηρίας για τις ανά-
γκες των αποστράτων.

Τέλος ενημέρωσε ότι ο
Σύλλογος είναι υπέρμα-
χος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
και θα βοηθήσει την Διοί-
κηση του Νοσοκομείου
στην προσπάθεια κάλυ-
ψης θέσεων από εθελο-
ντές με ανακοινώσεις στην

εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΣΑΣ» και στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου η οποία
τυγχάνει μεγάλης επισκε-
ψημότητας.

Τα ανωτέρω συζητήθη-
καν με την Διοίκηση του
νοσοκομείου ένα-ένα ανα-
λυτικά και μας εδόθησαν
άμεσα απαντήσεις. Μετά
την ενημέρωση και την
ανταλλαγή ευχών ακολού-
θησε επίσκεψη στους
ασθενείς μας με συνοδό
την Σμήναρχο (ΥΝ) κα
Αγρογιάννη σε όλους τους
ορόφους του νοσοκομεί-
ου.

Τέλος ανταλλάχτηκαν
ευχές με το Νοσηλευτικό
Προσωπικό του Νοσοκο-
μείου για τα Χριστούγεννα
και το Νέο έτος.

Για το ΔΣ

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

Επίσκεψη στους Ασθενείς Αποφοίτους ΣΤΥΑ στο 251 ΓΝΑ

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
Στρατηγό κ. Μιχαήλ Κωσταράκο

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση ΑΣΣΥ ΕΔ
ΚΟΙΝ.: Σύλλογο Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Σε λίγες ημέρες θα πρέπει να εκδοθεί η Προκήρυξη Διαγω-

νισμού Επιλογής Σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές.
Επειδή για το αντικείμενο του θέματος υπάρχουν συγκεχυ-

μένες και ανησυχητικές πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να
επαληθεύσουν τους φόβους μου -αναφέρομαι στη συνημμένη
επιστολή μου, αλλά και σε σχετικό δημοσίευμά μου στο on alert
και aeroporiapostratos την 5-6-2014- ως προς την τελική ακύ-
ρωση, μετά την αποστρατεία σας, των επί τούτων συγκεκριμέ-
νων οδηγιών σας από το Μάρτιο 2014, για αναβάθμιση των ΑΣ-
ΣΥ των ΕΔ, θα παρακαλούσα θερμά να ελέγξετε άμεσα την πο-
ρεία των σχετικών ενεργειών των αρμοδίων για υλοποίηση των
οδηγιών σας αυτών εντός του τρέχοντος έτους.

Άλλωστε οι σχετικές διαβεβαιώσεις οι δικές σας, όσο και
του Αρχηγού του ΓΕΣ, κατά την τελευταία ορκωμοσία της ΣΜΥ
-αλλά και σε άλλους χρόνους των κ.κ. Α/ΓΕΝ και Α/ΓΕΑ- αποτε-
λούν ένα γεγονός αναντίρρητο που χρήζει, πλέον, επιβεβαίω-
σης, με την κατάλληλη προσαρμογή της σχετικής προκήρυξης
για το έτος 2015 και οπωσδήποτε του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας τούτων.

Κύριε Αρχηγέ, θέλω να πιστεύω ότι θα αφήστε έντονη τη
σφραγίδα σας με την αυλαία της διαδρομής σας στις ΕΔ και
την καταξίωσή σας στο ύπατο αξίωμά τους.

Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση
Βόλος 4-2-2015

Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Συνημμένα: Η από 5-5-2014 επιστολή μου

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
Στρατηγό κ. Μιχαήλ Κωσταράκο

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Αφότου οι παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενό-

πλων Δυνάμεων εντάχθηκαν στην Ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευ-
σης με το Ν. 2913/2001 (όπου τότε και τα ΤΕΙ), κανένας αρμό-
διος της ηγεσίας των ΕΔ δεν είχε μεριμνήσει για να υλοποιήσει
τον υπόψη νόμο, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και εμπεριστα-
τωμένες παρεμβάσεις μας, για το γενικότερο όφελος της υπη-
ρεσίας, αλλά και το κύρος - ηθικό των αποφοίτων των σχολών
αυτών, με την επιβαλλόμενη αναβάθμιση των σπουδών τους.

Ευτυχώς και για την υπηρεσία, αλλά και για τους σπουδα-
στές και αποφοίτους των σχολών αυτών, που η «αταξία» αυτή
αποκαθίσταται μετά από την εμπνευσμένη και καταλυτική πα-
ρέμβασή σας προς τους τρεις Αρχηγούς των ΕΔ, για ουσιαστι-
κή υλοποίηση του υπόψη νόμου.

Βέβαια, δεν μπορώ, μέσα από την επί τόσα χρόνια κτηθείσα
εμπειρία μου από τις πολύχρονες ανάλογες προς την κατεύ-
θυνση της εντολής σας προσπάθειές μας, να εκφράσω μεγάλη
αισιοδοξία, αλλά πολλές επιφυλάξεις, γιατί αν οι σχετικές οδη-
γίες σας δεν υλοποιηθούν επί των ημερών σας, οι ουσιαστικές,
αλλά και οι προσχηματικές καθυστερήσεις που θα σας παρου-
σιαστούν, θα οδηγήσουν εκεί, όπου για χρόνια τώρα διαπιστω-
νόταν έκδηλη απροθυμία υλοποίησης του σχετικού νόμου, για
λόγους που γνωρίζουν όσοι διαχειρίζονταν το όλο θέμα με μα-
κρόχρονες, αντιφατικές, παρελκυστικές συσκέψεις και αιτιολο-
γίες.

Η τεχνολογία, κ. Αρχηγέ, είναι σήμερα ο τηλαυγής φάρος
των στελεχών των ΕΔ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότερης εκμετάλ-
λευσης των δυνατοτήτων των προηγμένων οπλικών συστημά-
των των ΕΔ. Οι εξελίξεις της είναι ραγδαίες και υψηλού επιπέ-
δου παιδείας απαιτήσεων. Δεδομένου ότι το γνωστικό επίπεδο
των υποψηφίων των υπόψη σχολών είναι ιδιαίτερα υψηλό, τού-
το καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη άμεσης και ανάλογης
αναβάθμισης - προσαρμογής των προγραμμάτων εκπαίδευσης
στις σχολές αυτές. Όσο καλύτερα εκπαιδευμένο είναι το προ-
σωπικό των υπόψη σχολών και όχι μόνο, τόσο η αποτελεσματι-
κότητα των ΕΔ θα είναι μεγαλύτερη.

Θα μου επιτρέψετε κ. Αρχηγέ, παρά τις επιφυλάξεις μου, να
σας εκφράσω την άπειρη ευγνωμοσύνη και ικανοποίηση, τόσο
την προσωπική μου, αλλά είμαι βέβαιος και των αποφοίτων και
σπουδαστών των υπόψη σχολών, γιατί με τη δική σας καταλυτι-
κή παρέμβαση, δικαιώνονται και οι δικοί μας αγώνες και αγωνί-
ες, για να έρθει αυτή η ώρα, που είναι βέβαιο, πως τα αποτε-
λέσματά της θα σας δικαιώσουν και όταν εκτός στρατεύματος
θα γίνεστε δέκτης των θετικών αποτελεσμάτων αυτής της θε-
μελιώδους σημασίας παρέμβασής σας.

Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση
Βόλος 5-5-2014

Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)
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«Χαιρετισμός Προέδρου Σ.Α.Σ.»
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.): Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκδήλω-

ση. Καλή σας ημέρα. Θα ήθελα να σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά. Είμαι ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α., ο Δημήτρης Φαλτάιτς. Εύχομαι το 2015 να είναι μία
χρονιά ειρήνης και προόδου για όλο τον κόσμο. Σας εύχομαι υγεία, ευτυχία και επιτυχία τόσο
σε προσωπικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. 

Σήμερα έχουμε έρθει εδώ για να τελέσουμε μία διαδικασία, που σύμφωνα με το Άρθρο 21
του Καταστατικού μας, είναι η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή, δηλαδή η Γενική Συνέλευση. Για ε-
μάς, θέλουμε να είναι μία Συνέλευση ειρηνική, ενωτική, δηλαδή ένα πανηγύρι. 

Σήμερα είναι μαζί μας και μας τιμούν με την παρουσία τους οι επίσημοι προσκεκλημένοι
μας, που σύμφωνα με τη λίστα, είναι οι παρακάτω: 

-Βρίσκεται κοντά μας ο Διοικητής της Σχολής μας, ο Ταξίαρχος κ.Ευάγγελος Ματζιάρης,
ο οποίος εκπροσωπεί και τον Αρχηγό μας κ.Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων, δεν κατέστη δυνατόν να βρίσκεται ανάμεσά μας. 

- Για τον Διοικητή της ΔΑΕ, ως εκπρόσωπος έχει έρθει ο Αντισμήναρχος κ.Γεώργιος Χάλα-
ρης. 

- Μαζί μας είναι και θα μας δώσει τις ευλογίες του ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης
Νικόλαος Ρήγας. 

- Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας θα εκπροσωπήσει ο κ.Πάνου Αθανά-
σιος. 

- Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, βρίσκεται κοντά μας το Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου κ.Ιωάννης Βογιατζής. 

- Μαζί μας επίσης είναι ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Μ.Α. κ.Ιωάννης Κούτρας. 
- Σχεδόν σύσσωμο έχει έρθει το Δ.Σ. του Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α. Βρίσκεται κοντά μας ο Πρόεδρος

κ.Γιώργος Ρούσσος, ο νεοεκλεγείς κ.Γεώργιος Γκόγκου –φίλος από τα παλιά– και ο κ.Ηλίας
Ντούβλης. 

- Μαζί μας επίσης είναι ο Πρόεδρος της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. κ.Γιώργος ΡοAδης. 
- Για τον Μορφωτικό Σύλλογο Σ.Α.Σ.Υ., ο Αντιπλοίαρχος κ.Δέδης. 
- Για τον Σύλλογο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ο κ.Κωνσταν-

τίνος Καλαρύτης. 
- Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου ο

κ.Κωνσταντίνος Καρκανιάς. 
- Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων η καΓκόλια Αναστασία,

λόγω προβλήματος της αγαπητής Μιράντας Παπασταύρου. 
- Μαζί μας επίσης είναι η χήρα του Αντιπτεράρχου Αλέξανδρου Παπανικολάου, η καΈλε-

να Παπανικολάου, η οποία μας τιμά κάθε χρόνο με την παρουσία της και σε όλες τις εκ-
δηλώσεις μας.

-Βρίσκονται μαζί μας επίσης, οι Επίτιμοι Πρόεδροι του Σ.Α.Σ., ο κ.Παναγιώτης Μερτίκας,
ο κ.Γεώργιος Εμμανουηλίδης, ο κ.Παναγιώτης Καράμπελας και ο κ.Γεώργιος Γονατάς. 

- Μαζί μας είναι επίσης και ο πρώην Πρόεδρος του Σ.Α.Σ., ο κ.Πιέρρος Πλατάνας. 
- Τέλος, βρίσκεται μαζί μας και ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Γραφείου Πετραδέλη και

Μέλος του Σ.Α.Σ., ο κ.Αριστομένης Αργυρόπουλος. 
- Μαζί μας σήμερα έχουμε και ένα –θα το έλεγα– πνευματικό διαμάντι, έναν συνάδελφο

εν ενεργεία, ο οποίος πρόσφατα αρίστευσε στο Μεταπτυχιακό Ν.Β.Α. που έκανε μέσω του Ελ-
ληνοβρετανικού, μία υποτροφία που δίνει ο Σύλλογος μέσω του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου,
ο Ανθυπασπιστής κ.Γεώργιος Μπάκος. 

- Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, τον Διοικητή του 251 Γ.Ν.Α., για τη διάθεση ενός για-
τρού για την εκδήλωσή μας και μίας ambulance. 

-Τελευταίο αφήνω τον φίλο μου τον Κώστα Στόικο, τον Αντιπρόσωπό μας στην Καλαμάτα,
ο οποίος έφτιαξε και μας διέθεσε αυτό το βιντεάκι που βλέπετε, με τις αναμνήσεις. Τον ευχα-
ριστούμε πολύ. 

Δεν θα παραλείψουμε τους απόντες φίλους και παλαιούς συνεργάτες μας, 52 τον αριθμό
για το έτος 2014, απόφοιτους της Σχολής μας, οι οποίοι δεν βρίσκονται πια μαζί μας. όπως
επίσης και για την πρόσφατη απώλεια των δύο χειριστών του F16 κατά τη διάρκεια της ΝΑΤΟG-
κής άσκησης στην Ισπανία. 

Τέλος, να μην ξεχάσουμε τη σημερινή επέτειο των Ιμίων και τους τρεις ήρωες Αξιωματι-
κούς του Πολεμικού Ναυτικού, που έπεσαν υπέρ πατρίδος. 

-Χειροκροτήματα-
ΜΕΛΗ: Αθάνατοι…, αθάνατοι! 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Για όλους αυτούς, παρακαλώ, θα ήθελα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. 
Ακολουθεί τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμη των εκλιπόντων αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Ας είναι αιωνία τους η μνήμη.

«Ευλογία πίττας από τον Πανοσιολογιότατο Νικόλαο»

Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Επειδή σήμερα, ταυτόχρονα με τη δική μας κοπή πίττας, έχει κοπή πίττας
και ο ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α., θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμά μας. Γι’ αυτό, θα παρακαλούσα τον Πα-
νοσιολογιότατο Πατέρα Νικόλαο να ευλογήσει την πίττα μας. 

Ακολουθεί ευλόγηση πίττας από ιερέα και κοπή της.
ΙΕΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Χρόνια Πολλά, ευλογημένοι, καλή επιτυχία στους στόχους σας, οικο-

γενειακή χαρά. Την ευλογία των Πατέρων προς το νέο αίμα, τους μαθητάς της Σχολής που
εχθές εόρταζαν, να προκόπτουν σε σοφία και σε χάρη και να γίνει ο πόθος των πραγματικότ-
ητης. ‘‘Εμείς δε, γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρονες’’. Να γίνουν πολύ καλύτεροι από εμάς. Ευλογία,
ειρήνη και αγάπη εις όλους. 

Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη, ξέχασα να προλογίσω: 
- Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, τον κ.Κρανιά. 

«Παρουσίαση προγράμματος Γ.Σ. από Αντιπρόεδρο κ.Δημήτριο Τρέσσο»
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Παρακαλείται ο κ.Τρέσσος να μας ενημερώσει για το Πρόγραμμα της Γενι-

κής Συνελεύσεως. 
Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.): Καλημέρα σας, Χρόνια Πολλά, υγεία και οικογενειακή

ευτυχία σε όλους. Το σημερινό πρόγραμμα της Γενικής Συνελεύσεως, το έχετε βέβαια στα
χέρια σας, μέσω του φακέλου.

«Απονομή διακρίσεων – επαίνων στους Αρχηγούς – Δοκίμους 1ης και 2ης Τάξης Σ.Τ.Υ.Α.»
Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Ξεκινάμε λοιπόν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τις απονομές διακρίσεων – ε-

παίνων, από τα παιδιά μας, τα παιδιά της Σχολής μας, της Σ.Τ.Υ.Α., τους Δοκίμους  2ας  Μηχα-
νοσυνθέτη Αντώνιο Θεοδωράκη και 1ης Οπλουργό Ιωάννη Τασιόπουλο, οι οποίοι πρώτευσαν
κατά το τρέχον ακαδημαGκό έτος 2013 – 2014 και στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του
Σ.Α.Σ. αποφασίστηκε σε πλήρη απαρτία, μετά από επιβεβαίωση από τη Σχολή, ότι η απόδοσή
σας για εφέτος υπήρξε άριστη. Και επειδή έχει καθιερωθεί να επιδίδεται ένας έπαινος και πα-
ράλληλα ένα μικρό χρηματικό ποσό, οι δικαιούχοι λοιπόν, για την εφετινή χρονιά είστε εσείς. 

Παρακαλώ τον Πρόεδρο κ.Φαλτάιτς, για την απονομή του επαίνου στον Δόκιμο 2ας Αν-
τώνιο Θεοδωράκη. 

Ακολουθεί απονομή επαίνου από τον Πρόεδρο του Σ.Α.Σ. κ.Δ.Φαλτάιτς, στον Αρχηγό –
Δόκιμο 2ας Τάξης Σ.Τ.Υ.Α. Αντώνιο Θεοδωράκη.

Δ.ΦΑΛΤΑ(ΤΣ: Σου εύχομαι να έχεις πάντα πρωτιές στη ζωή σου, να ξέρεις όμως ότι στην
Πολεμική Αεροπορία η  εκπαίδευση πρέπει είναι συνεχής. Και για να διατηρηθούμε ψηλά, πρέ-
πει συνεχώς να μελετάμε και να αγωνιζόμαστε. Καλή σου επιτυχία και καλή τύχη. 

Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Καλώ τον κ.Παπαδόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, για την
επίδοση του χρηματικού βραβείου. 

Ακολουθεί απονομή χρηματικού βραβείου από τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο κ.Γ.Πα-
παδόπουλο, στον Αρχηγό – Δόκιμο 2ας Τάξης Σ.Τ.Υ.Α. Αντώνιο Θεοδωράκη.

Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στη ζωή σου να έχεις πάντα επιτυχίες. 
ΑΝ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα. Είμαι ο Δόκιμος 2ας Θεοδωράκης Αντώνιος, Αρχηγός

της 65ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας σε αυ-
τή την εκδήλωση, μία εκδήλωση η οποία είναι πολύ σημαντικό να γίνεται, για να βλέπουμε ε-
μείς οι καινούργιοι, να μαθαίνουμε και να θυμούνται οι παλιότεροι. Και θέλω να σας υποσχε-
θώ ότι τόσο εγώ, όσο και οι συνάδελφοί μου, θα προσπαθήσουμε με τα δυνατά μας για να κρ-
ατήσουμε υψηλό το επίπεδο της Σχολής μας και να το ανεβάσουμε –αν αυτό γίνεται– και σε
λίγο καιρό και της ίδιας της Πολεμικής Αεροπορίας. Ευχαριστώ. 

Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Παρακαλείται ο κ.ΠουραAμης Κώστας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
όπως προσέλθει μαζί μου, για να επιδώσουμε στον Δόκιμο 1ης αυτά τα οποία έχουν αποφασι-
στεί. 

Θερμά συγχαρητήρια. Στο ξεκίνημά σου είσαι πρώτος. Αυτό τι σημαίνει: δεν τελειώνεις
εδώ. Η εκπαίδευση στην Αεροπορία την οποία εκπροσωπώ χρόνια, είναι συνεχής, δεν έχει
ούτε όριο βαθμού, ούτε όριο ηλικίας. Άρα λοιπόν, το μέλημά σου, προκειμένου από εδώ και
πέρα να μπορείς να λες έναντι του εαυτού σου και έναντι των άλλων ότι συνεχίζεις να είσαι
πρώτος, είναι να μελετάς και να διεκδικείς αυτά τα οποία είναι η πρώτη θέση στο κάθε Σχο-
λείο το οποίο θα περνάς. Θερμά συγχαρητήρια. Στο ξεκίνημά σου ήσουν πάρα πολύ καλός. 

Κ.ΠΟΥΡΑ(ΜΗΣ: Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σου, αυτές που είχες. Σου εύχομαι καλή
σταδιοδρομία. 

Ακολουθεί απονομή επαίνου και χρηματικού βραβείου από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Σ.Α.Σ.
κ.Δ.Τρέσσο και το Μέλος του Δ.Σ. της Σ.Α.Σ. κ.Κ.ΠουραAμη στον Αρχηγό – Δόκιμο 1ης Τάξης
Σ.Τ.Υ.Α. Ιωάννη Τασιόπουλο.

Ι.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Είναι πολύ νωρίς
για να μπορώ να υποσχεθώ και εγώ κάτι, να κάνω κάτι για τη Σχολή, τώρα ουσιαστικά εγώ ξε-
κινάω. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, είναι μπράβο για τη δουλειά που κάνετε και θα προ-
σπαθήσω και εγώ, ούτως ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών και να βοηθήσω, ούτως
ώστε η Πολεμική Αεροπορία να πάει μπροστά. Ευχαριστώ. 

Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Ελάτε, όσοι είστε στην Επιτροπή Απονομής, να βγάλουμε μία φωτογραφία. 

«Βράβευση των κ.κ.Σμ/χου ε.α. Ευάγγελου Μπέλτσιου, Σμ/χου ε.α. Νικολάου Φίλη,
Ανθ/στη (ΤΜΣ) Μπάκου Γεωργίου και του Προέδρου 

του Ελληνοβρετανικού κ. Κων/νου Καρκανιά»

Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Και τώρα η σειρά των βετεράνων. Η βράβευση Σμ/χου Ευαγγέλου Μπέλτσιου
και Σμ/χου Νικολάου Φίλη. (Διαβάζει): 

«Η Επιτροπή Αξιολόγησης – Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων, που συγκροτήθηκε με το Πρα-
κτικό 655 στις 20-01-2015 και αποτελείται από τον Σμ/χο Γεώργιο Παπαδόπουλο ως Πρόεδρο,

Σμ/χο Κωνσταντίνο ΠουραAμη και Σμ/χο Ιωάννη Αμουτζόπουλο ως Μέλη, αφού συσκέφθηκε,
λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 10 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Συλλόγου Αποφοί-
των Σ.Τ.Υ.Α. – Σ.Α.Σ., αποφάσισαν και εισηγούνται να βραβευθούν οι Σμ/χοι Ευάγγελος Μπέλ-
τσιος και Νικόλαος Φίλης, για τη βοήθεια που προσέφεραν στους αποφοίτους της Σ.Τ.Υ.Α. κα-
τά την καριέρα τους στην Υπηρεσία και της παντοτινής προσφοράς τους προς τον Σύλλογο». 

Παρακαλώ τον τέως Πρόεδρο του Σ.Α.Σ. κ.Πλατάνα, για την επίδοση της πλακέτας. Ο
κ.Μπέλτσιος και ο κ.Φίλης παρακαλούνται να προσέλθουν. Και διαβάζω ένα μικρό περιληπτι-
κό σημείωμα του βιογραφικού:

«Νικόλαος Φίλης. Γεννήθηκε το 1922 στη Φυλή Αττικής. Τελείωσε τη Σιβιταννίδειο και το
1941 κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία με την ειδικότητα του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών
και αποστρατεύτηκε το 1976 με τον βαθμό του Σμηνάρχου»

«Ευάγγελος Μπέλτσιος. Γεννήθηκε το 1919 στο Συκούριο Λαρίσης. Τελείωσε τη Σιβιττανί-
δειο το 1940, κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία με την ειδικότητα του Μηχανικού Αεροσκα-
φών και αποστρατεύτηκε το 1977 με τον βαθμό του Σμηνάρχου». 

Επίσης, παρακαλώ τον Επίτιμο κ.Μερτίκα να προσέλθει για τη δεύτερη βράβευση.
Π.ΠΛΑΤΑΝΑΣ: Κύριε Μπέλτσιο, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, που ο Σύλλογος μας και το

Συμβούλιο με όρισε να σας προσφέρω αυτή την τιμητική πλακέτα του Συλλόγου μας. Σας
γνώρισα τελευταία, η ιστορία σας όμως στην Πολεμική Αεροπορία είναι μεγάλη. Από τα
πρώτα βήματα, αγκαλιάσατε όλους τους Σ.Τ.Υ.Α.-τζήδες που βρέθηκαν δίπλα σας, τους δώ-
σατε σωστές κατευθύνσεις για να ακολουθήσουν μία σωστή σταδιοδρομία στην Πολεμική Α-
εροπορία. Για όλα αυτά σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε. 

Ακολουθεί απονομή τιμητικής αναμνηστικής πλακέτας από τον τέως Πρόεδρο του Σ.Α.Σ.
κ.Π.Πλατάνα, στον Σμ/χο ε.α. Ευ.Μπέλτσιο

ΕΥ.ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
την τιμή η οποία μου γίνεται. Περισσότερα βέβαια, δεν έχω να προσθέσω, διότι ελέχθησαν
από τον κ.Πλατάνα και ευχαριστώ και πάλι πάρα – πάρα πολύ. Η ηλικία μας είναι λίγο περα-
σμένη και δεν μπορούμε βέβαια να … Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Π.ΜΕΡΤΙΚΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, τα λόγια είναι περιττά οπωσδήποτε. Η παρουσία
εδώ των δύο βετεράνων μας τιμά ιδιαίτερα και εμείς εξακολουθούμε να αισθανόμεθα υπε-
ρήφανοι και πιστεύουμε ότι και εσείς εδώ οι παρόντες συνάδελφοι και εσείς οι ήδη μαθηταί
της Σχολής, θα ακολουθήσετε την ίδια πορεία για να στηρίξετε εσείς τώρα πλέον την Πολε-
μική μας Αεροπορία, την οποία στεριώσαμε εμείς, μετά την Απελευθέρωση, στα πρώτα χρό-
νια της δεκαετίας του ’50. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή ζωή του υπολοίπου και χρόνια
πολλά. 

Ακολουθεί απονομή τιμητικής αναμνηστικής πλακέτας 
από τον Επίτιμο κ.Π.Μερτίκα, στον Σμ/χο ε.α. Ν.Φίλη

Ν.ΦΙΛΗΣ: Κύριοι Πρόεδροι, κύριοι συνάδελφοι, νεότεροι βέβαια, διότι και εμείς βρεθήκα-
με στο στάδιο του ’40, όπου είναι γνωστό το έπος της Αλβανίας, λαός και Στρατός κατόρθω-
σε να πετάξουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα και να ρίξουμε αυτή τη μεγάλη αυτοκρατορία, η
οποία μας αιφνιδίασε με τον τρόπο της, αλλά δώσαμε ένα καλό μάθημα. 

Εν συνεχεία, υπηρετήσαμε την Αεροπορία σε πολλούς τύπους αεροσκαφών. Και μας δια-
δέχθηκε η Σ.Τ.Υ.Α., αυτή η μεγάλη Σχολή, κύριε Διοικητά, για εσάς είναι τιμή που προ7στα-
σθε σήμερα, να τη βοηθήσετε όσο μπορείτε, διότι οι μεγαλύτεροι και αυτοί που πρόκειται να
βγουν τώρα, αυτοί όμως που ήδη έχουν φύγει, προσέφεραν τα μέγιστα και ανέβασαν την
προσφορά τους εις την ασφάλεια πτήσεων αεροσκαφών, σε μεγάλο βαθμό. 

Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, διότι και εγώ είμαι βέβαια σε κάποια ηλικία (93 τον αριθμό),
λίγα χρόνια μας απομένουν, αλλά η αγάπη μας είναι μεγάλη για τους συναδέλφους και για
τους νεότερους τώρα ιπταμένους τεχνικούς και όλων των ειδικοτήτων, διότι ο σκοπός είναι
να βοηθήσουμε τη χώρα μας. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δουλειά. 
Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Και θα περάσουμε τώρα στους μεταπτυχιακούς. Λίγα λόγια για τους μετα-

πτυχιακούς, διότι βέβαια τα έχω ξαναπεί, αλλά πρέπει κάποιος να θυμάται, γιατί εδώ δεν θυ-
μόμαστε εμείς οι ίδιοι, τι ακριβώς συνέβη. Όταν αποφασίσαμε, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, να
διεκδικήσουμε μεταπτυχιακό για τους αποφοίτους της Σ.Τ.Υ.Α., μέσω του κράτους, στα έγ-
γραφα τα οποία εστάλησαν από διάφορους φορείς, (πρώην Προέδρους κ.λπ.), η απάντηση
ήταν αρνητική. Παντού μας είπαν ότι: «Ναι μεν, είστε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά δεν δι-
καιούστε μεταπτυχιακών». 

Εμείς, λοιπόν, επειδή είμαστε και λίγο επίμονοι, θελήσαμε να ψάξουμε το πράγμα. Και
πώς θα το ψάχναμε; Το ψάξαμε μέσα στην ίδια μας την οικογένεια. Έφυγα λοιπόν με κάποιο
συνάδελφο και απευθύνθηκα στον κ.Καρκανιά. Ο κ.Καρκανιάς λοιπόν, απόφοιτος της Σχο-
λής Μηχανικών Αεροπορίας, της 14ης συγκεκριμένα, με δέχθηκα, του συζήτησα όχι για δω-
ρεάν παροχή, του συζήτησα για να μπορέσουμε εμείς, με τα λίγα έσοδα που έχουμε, να κα-
λύψουμε μία υποτροφία τον χρόνο, σε έναν Υπαξιωματικό, από τα έσοδα αυτά τα λίγα που
έχουμε. Μου λέει: «Δημήτρη, θα το σκεφθώ και θα σου απαντήσω». 

Μετά από λίγες ημέρες, μου τηλεφώνησε και λέει: Το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή το
Πανεπιστήμιο, αποφάσισε ότι μετά από διερεύνηση των υποψηφίων οι οποίοι θα προσέλ-
θουν, θα επιλέγεται ένας ο οποίος θα φοιτά στο Master αυτό το οποίο Master είναι πολλα-
πλών επιλογών, συνήθως προτιμούν το Master Διοίκησης, από αυτά τα οποία ξέρω. Και έτσι,
μας εδόθη η ευχέρεια, με το απαντητικό τους έγγραφο το οποίο ήταν πολύ θετικό, να προ-
κηρύξουμε για πρώτη φορά, μέσω εφημερίδας και μέσω… για πρόπερσι, μία θέση, ξεκινώ-
ντας για ένα Master στη Διοίκηση. Τι συνέβη λοιπόν: κατακυρώθηκε σε κάποιο συνάδελφο
Αρχισμηνία το ένα Master. 

Προέκυψε όμως η αιφνιδιαστική επίσκεψη ενός δευτέρου Υπαξιωματικού, Αρχισμηνία τό-
τε, ο οποίος ήταν και πρώην μαθητής μου, ο οποίος έβαλε κάποια πράγματα σαν πρόβλημα.
Βεβαίως, εγώ μπορεί να είχα την ευθύνη έναντι της Σχολής ως Μέλος της Επιτροπής, του
λέω: «Αγαπητέ μου, έχεις πολύ δίκιο να λες ότι θέλεις, ότι έχεις μεγάλη επιθυμία, αλλά θα πας
στη Γενική Διευθύντρια του Πανεπιστημίου, τη Μαρία Καρκανιά η οποία είναι η αρμοδία για να
σου δώσει την απάντηση, γιατί εν τοιαύτη περιπτώσει, ας κερδίσεις τουλάχιστον την έκπτω-
ση». 

Γιατί υπάρχει και η έκπτωση που δίνεται σε όλους τους Υπαξιωματικούς και σε όλους τους
Αεροπόρους που επιθυμούν να κάνουν Master, 50% έκπτωση περίπου. Εν πάση περιπτώσει,
πήγε στην καΚαρκανιά και τελικά, η μία θέση, για πρώτη φορά, Σας λέω, έγινε δύο. Αντί για
μία με δωρεάν παροχή, πήραμε δύο. 

Ο δεύτερος λοιπόν αυτός ο οποίος μπήκε πανάξια, διότι ελέγχθηκε ο φάκελός του και
ήταν σε άριστο επίπεδο, έχουμε την τιμή σήμερα να τον έχουμε εδώ, αφού αποφοίτησε αυτή
τη στιγμή και έχει πάρει το Master, αρίστευσε και του εδόθη και Αριστείο από πλευράς Πα-
νεπιστημίου. Μιλάω λοιπόν για τον Ανθυπασπιστή Γεώργιο Μπάκο, σήμερα είναι Ανθυπασ-
πτιστής. Τότε που μας ήρθε, ήταν Αρχισμηνίας. (Διαβάζει): 

«Η Επιτροπή Αξιολόγησης – Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων που συγκροτήθηκε με το Πρα-
κτικό 655 στις 20-01-2015 και αποτελείται από τον Σμήναρχο Γεώργιο Παπαδόπουλο, ως Πρό-
εδρο, Σμήναρχο Κωνσταντίνο ΠουραGμη και Σμήναρχο Ιωάννη Αμουτζόπουλο ως Μέλη, συσκέ-
φθηκε, λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 10 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Κατα-
στατικού Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. Σ.Α.Σ. και αποφάσισαν και εισηγούνται να βραβευθεί ο Ανθυπα-
σπιστής Γεώργιος Μπάκος της 51ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α., για την Αριστεία του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Ν.Β.Α. Glyndwr,  που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
της Ουαλίας. Ο κ.Γεώργιος Μπάκος αποτελεί λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση και επιβε-
βαιώνει για άλλη μία φορά, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αποφοίτων της Σ.Τ.Υ.Α.». 

Παρακαλώ, ο κ.Μπάκος να προσέλθει. Παρακαλώ επίσης, τον Επίτιμο Πρόεδρο του Σ.Α.Σ.
τον κ.Καράμπελα, Σμηναγό ε.α. για την επίδοση του βραβείου. 

Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κύριε Μπάκο, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, να βραβεύσω έναν αριστούχο,
πέραν από τις σπουδές του στη Σχολή μας. Αυτό αποτελεί ένα μήνυμα μεγάλο, πρώτον προς
τους αποφοίτους της Σχολής, να ακολουθήσουν τη σκέψη σου και τα βήματά σου, διότι η Α-
εροπορία ως κατ’ εξοχήν τεχνολογικό Όπλο, έχει τεράστιες ανάγκες σε Προσωπικό με πολύ
βαθιά γνώση και επιστημονική κατάρτιση. 

Ένα δεύτερο μήνυμα είναι ότι εκείνοι οι οποίοι κατά καιρούς σκέπτονται διαφορετικά για
τη Σχολή μας, θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούν ότι δεν βοηθούν, αλλά δημιουργούν προ-
βλήματα, με ορισμένες εισηγήσεις οι οποίες δεν συνάδουν, αλλά και δεν συμβάλλουν στην
εξέλιξη του Όπλου μας. 

Εύχομαι να είσαι πάντα σταθερός στα βήματά σου και να έχεις μεγαλύτερες επιδιώξεις
πάντοτε, να γίνεις φωτεινό παράδειγμα για όλους τους αποφοίτους της Σχολής μας. 

Κύριε Διοικητά, αξίζει ένας έπαινος σε πολλούς οι οποίοι ασχολούνται με το καλό των
αποφοίτων της Σ.Τ.Υ.Α. και εσείς ως Διοικητής, εκτιμώ ότι βοηθάτε προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Ήδη, από ό,τι είναι γνωστό και έχει κυκλοφορήσει, θα πρέπει από εφέτος η Σχολή να
λειτουργεί σε τριετή βάση. Δεν ξέρω…, επειδή δεν είναι καλό να ακούμε από διάφορα κέ-
ντρα πληροφόρησης αυτή την ενημέρωση, αν θα είχατε και την καλοσύνη και αν είναι καλός
ο τόπος σήμερα, να μας πείτε και δύο λόγια γι’ αυτό το πράγμα. Πάντως, σας συγχαίρουμε
και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. 

Τους δε Δοκίμους οι οποίοι μας τιμούν σήμερα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και πι-
στεύω ότι θα αναγνωρίσουν ότι ο Σύλλογος αυτός κάνει κάθε προσπάθεια για το καλό το δι-
κό τους, το οποίο σε τελική ανάλυση, είναι εκείνο το οποίο αποβλέπει, το καλό και η δόξα
της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγχαρητήρια και πάλι. 

Ακολουθεί απονομή βραβείου από τον Επίτιμο Πρόεδρο του Σ.Α.Σ. 
κ. Π. Καράμπελα, Σμηναγό ε.α., στον Ανθ/στη (ΤΜΣ) Μπάκο Γεώργιο

Γ.ΜΠΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, Δόκιμοι, θέλω να ευχαριστήσω κατ’ αρ-
χάς τον Σύλλογο και το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Θα
απευθυνθώ πρώτα στους Δοκίμους. Αυτά που θα δείτε στις Πολεμικές Μοίρες κυρίως σε πέ-
ντε με δέκα χρόνια, ουσιαστικά αυτά διδαχθήκαμε στο Master της Διοίκησης Επιχειρήσεων,
δηλαδή το micromanagement το καθημερινό, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλα
αυτά ήταν, θεωρώ μία πολύ μεγάλη ευκαιρία, για να μάθω κάποια πράγματα επιπλέον, να εμ-
βαθύνω. Θεωρώ πολύ καλό ότι συνεχίζεται αυτή η ευκαιρία που δίνετε. 

Να ευχαριστήσω και τη Μοίρα μου, την 336, γιατί είμαι στην 116 Πτέρυγα Μάχης, οπότε
μετακινούμουν συνεχώς και είχα την άδεια της Μοίρας μου. Το Μεταπτυχιακό που ξεκινήσα-
τε, συνέπεσε μετά από τέσσερις μήνες, με μία διαταγή του ΑΓΕΕΘΑ, που ευνοεί και προωθεί
τα Μεταπτυχιακά σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι λίγο ασαφές το πλαίσιο βέβαια, ποι-
ους αφορά. Έχω κάνει εγώ μία προσωπική αναφορά, θα δούμε τι θα μάθουμε. 

Σας ευχαριστώ και πάλι, πολύ. 
Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Ο κ.Καράμπελας ήταν μέσα στη σκέψη μας και προλόγισε αυτό το οποίο θα

κάναμε σε λίγο. Κύριε Διοικητά, ακούμε και βλέπουμε συνεχώς επιτυχίες 1ης, 2ας Τάξεως
Αποφοίτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας πείτε δυο λόγια για τη Σχολή μας, που αξίζει τον
κόπο να μάθουμε από πρώτο χέρι, ορισμένα πράγματα. Παρακαλώ, αν είναι εύκολο, ελάτε
στο βήμα. 

ΕΥ.ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
πρόσκληση αυτή που μου έγινε και σαν Διοικητής της Σχολής, ταυτόχρονα και των μαθητών
1ης και 2ας Τάξης. Παράλληλα όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ ωραία εκδή-
λωση αυτή την οποία κάνετε, να βραβεύετε τους πρωτεύσαντες στο 1ο και στο 2ο έτος. Εί-
ναι ένα κίνητρο για να συνεχίσουν οι μαθητές την προσπάθειά τους, πέρα από τις πανελλή-
νιες εξετάσεις, να συνεχίσουν και μέσα στη Σχολή. 

Εγώ από τη θέση αυτή, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλη η Αεροπορία και η Σχολή
στο σύνολο, προσπαθεί για να βελτιώνει συνεχώς την παρεχόμενη εκπαίδευση, ούτως ώστε,
να βγαίνουν όσο το δυνατόν καλύτερα στελέχη στην Αεροπορία. Θα ήθελα να σας διαβε-
βαιώσω σε αυτό το κομμάτι ότι οι σπουδαστές πλέον οι Δόκιμοι, είναι σε τέτοιο επίπεδο, είτε
όταν έρχονται μέσα στη Σχολή, ακόμη πολύ καλύτερο όταν τελειώνουν. Μπορούν να αντα-
ποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους στη συνέχεια, στην Αεροπορία.

Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο είπατε για τριετία, είναι διαδικασίες οι οποίες έχουν
προχωρήσει ήδη, έχουν ξεφύγει πλέον από το επίπεδο της Σχολής, της Δ.Α.Ε. και είναι σε
επίπεδο Γ.Ε.Α. Δεν έχει διαφανεί κάτι να αλλάζει –ας το πούμε– πορεία. Συνεχίζει κανονικά.
Αυτές είναι οι διαδικασίες, είναι στο επίπεδο των εγκρίσεων. Ήδη στην προκήρυξη κάτι έχει
περιληφθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι διαφορετικό να πούμε, ότι έχει σταματήσει, αυτά τα
σχόλια που είπε ο κ.Καράμπελας. Γίνεται δηλαδή, η προετοιμασία. Τώρα, περαιτέρω λεπτο-
μέρειες εγώ δεν…

Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Έχει καμία εξέλιξη, αντιθέτως; Το θέμα θα προχωρήσει; 
ΕΥ.ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε Εκτελεστικά Όργανα, σαν Σχολή. Από

εκεί και πέρα, έχουμε πάρει τις εντολές για να προετοιμαστούμε και πάνω σε αυτό το επίπε-
δο έχουμε προετοιμαστεί για την τριετία. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουν γίνει εισηγήσεις σε
αυτό τον τομέα και από εκεί και πέρα, η ίδια η Αεροπορία συνεχίζει για τα καλύτερα. Αυτά. 

Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κάνω την ερώτηση αυτή, κύριε Διοικητά, διότι ο καιρός είναι πολύ λί-
γος, για να γίνουν όλες οι διαδικασίες και να υλοποιηθεί η εντολή του κυρίου ΑΓΕΕΘΑ.

ΕΥ.ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και προηγουμένως ότι εμείς σαν Σχολή είμα-
στε Εκτελεστικά Όργανα. Από εκεί και πέρα, ό,τι μας ζητήθηκε στο κομμάτι αυτό, σαν ειση-
γήσεις, τις έχουμε κάνει. έχουν φύγει. Τώρα, από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ, είμαι αναρ-
μόδιος να σας πω ποια είναι η εξέλιξη από εκεί και πέρα, ποια είναι η συνέχεια. 

Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως πιστεύω ότι ο Σύλλογος έχει υποχρέωση
να αναζητήσει την εξέλιξη του θέματος, διότι ο καιρός είναι πολύ λίγος για να γίνει όλη αυτή
η διαδικασία και να μη μείνει στο μέσο, διότι εκφράζονται πολλοί φόβοι και για κάτι τέτοιο. 

ΕΥ.ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ και πάλι. 
Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Διοικητή. 
Και τώρα περνάμε σε κάτι το οποίο οφείλουμε. Οφείλουμε, διότι κάποια στιγμή, παίρ-

νεις…, παίρνεις…, αλλά πρέπει να δίνεις κιόλας κάτι έναντι αυτού το οποίο οφείλεις. Η ίδια
λοιπόν Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για τον λόγο που σας είπα: Απονομή επαίνων και
βραβείων, Απονομή Τίτλου Επιτίμου Μέλους του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. Είναι ό,τι το
μεγαλύτερο μπορεί να κάνει ο Σύλλογός μας, σύμφωνα με το Καταστατικό το οποίο έχουμε.
(Διαβάζει): 

«Η Επιτροπή Αξιολόγησης Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων, που συγκροτήθηκε με το Πρα-
κτικό 655 στις 20-01-2015 και αποτελείται από τον Σμήναρχο Γεώργιο Παπαδόπουλο ως Πρόε-
δρο, Σμήναρχο Κωνσταντίνο ΠουραGμη και Σμήναρχο Ιωάννη Αμουτζόπουλο ως Μέλη, συσκέ-
φθηκε, λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 10 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Κατα-
στατικού Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.  Σ.Α.Σ. και αποφάσισαν και εισηγούνται να απονεμηθεί ο τίτλος
του Επιτίμου Μέλους του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. στον Σμηναγό ε.α. Κωνσταντίνο Καρ-
κανιά, για την αγάπη του στον Σύλλογο και την ευγενική προσφορά του στους αποφοίτους της
Σ.Τ.Υ.Α., με τη δωρεάν χορηγία υποτροφιών, από το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, του οποίου
είναι Πρόεδρος»

Και εν περιλήψει, ένα μικρό βιογραφικό –γιατί αν μιλάγαμε για τον κ.Καρκανιά, έπρεπε να
μιλάμε…, δεν προλαβαίνουμε στις ώρες που έχουμε για να αναλύσουμε το βιογραφικό του–
τα υπηρεσιακά. Γεννήθηκε το 1945 στο Μεσολόγγι. Το 1962 φοίτησε στη Σ.Μ.Α., αποστρα-
τεύτηκε το 1975 με τον βαθμό του Σμηναγού και σήμερα είναι ο Πρόεδρος του Ελληνοβρε-
τανικού Κολλεγίου Αθηνών, καθώς και Πρόεδρος όλων των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και
Κολλεγίων περιοχής Αθηνών. 

Παρακαλούμε τον κ.Καρκανιά να προσέλθει. 
Επίσης, παρακαλώ τον Επίτιμο Πρόεδρο του Σ.Α.Σ., δικηγόρο – οικονομολόγο κ.Εμμανου-

ηλίδη Γεώργιο, για την επίδοση του τίτλου, της πλακέτας. 
Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Κύριε Καρκανιά, ο Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Α.Σ., ως ελάχιστο δείγμα

απείρου εκτιμήσεως, τόσο προς την υπηρεσιακή, όσο και στη ζηλευτή επαγγελματική σας
σταδιοδρομία, στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, αλλά και για την ευγενική χειρονομία της
προσφοράς υποτροφιών σε αποφοίτους Σ.Τ.Υ.Α., σας επιδίδει, σας προσφέρει την πλακέτα
του Συλλόγου συνοδευόμενη από τις ευχές των αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α., να συνεχίσετε αυτή την
προσφορά σας στον χώρο της Παιδείας και στον χώρο της μόρφωσης των Ελληνοπαίδων.
Παράλληλα δε, θεωρεί και τιμή του το ότι σας εντάσσει στα Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου. 

Ακολουθεί απονομή τίτλου Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. και απονο-
μή αναμνηστικής πλακέτας, από τον Επίτιμο Πρόεδρο του Σ.Α.Σ. δικηγόρο – οικονομολό-
γο κ.Γ.Εμμανουηλίδη, στον Πρόεδρο του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου κ. Κων/νο Καρκα-

νιά

Κ.ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Απονο-
μής Τιμητικών Διακρίσεων. Είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή για εμένα και η σημερινή βράβευση,
αλλά και το ότι με κάνατε Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου. 

Θα ήθελα να πω δυο λόγια. Το πρώτο είναι ότι η παροχή των υποτροφιών δεν εντάσσεται
για το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο και δεν είναι για εμένα ένα μέσο διαφήμισης. Προέρχεται
από την αγάπη που έχω προσωπικά, πρώτα απ’ όλα για την Αεροπορία την Πολεμική που εί-
ναι η μητέρα μας, δεύτερον, για τους συναδέλφους της Σ.Τ.Υ.Α. με τους οποίους συνεργά-
στηκα στην Πολεμική Αεροπορία, ιδιαίτερα στην 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου υπηρέτησα από
το 1966 μέχρι το 1970, στη συνέχεια στους συναδέλφους τους ίδιους, πολλούς από τους
οποίους συνάντηση στην Ολυμπιακή Αεροπορία που εργάστηκα από το 1971 μέχρι το 1977
και στη συνέχεια, με πολλούς απ’ αυτούς, δουλέψαμε μαζί, όταν ήμουν Γενικός Διευθυντής
στις Σχολές ΔΕΛΤΑ και εκεί λειτουργούσαμε –θα θυμάστε– το Τμήμα Μηχανικών Αεροσκα-
φών. 

Εδώ σήμερα, δεν είναι πολλοί από αυτούς, γιατί –τώρα το σκεφτόμουν, προηγουμένως– οι
περισσότεροι απ’ αυτούς που ήμασταν μαζί στην Κρήτη, ήταν Κρητικοί και δεν βρίσκονται
εδώ. Εντάξει, είστε αρκετοί, αλλά οι πιο πολλοί, ο κ.Γονατάς, ο κ.Τριπερίνας (είδα, ήταν
προηγουμένως ο Θόδωρος εδώ), μία συνεργασία εξαιρετική και θα ήθελα –και πάντα το λέω
και την προηγούμενη φορά που με καλέσατε, το είπα– με αυτούς τους συναδέλφους όχι μό-
νο συνεργαστήκαμε, αλλά εγώ προσωπικά έμαθα πολλά. Αναφέρω τους παλιότερους, των
πρώτων Σειρών της Σ.Τ.Υ.Α., που ήμασταν μαζί στην 115, ιδιαίτερα τον Αρχιμηχανικό μου,
τον κ.Δημητριάδη, της 1ης Σειράς, νομίζω, από τον οποίο έμαθα πάρα – πάρα πολλά, αλλά
επίσης τον κ.Μπουλνταντωνάκη, τον κ.Σιγανάκη και άλλους πολλούς (θα μπορούσα να λέω
πολλά ονόματα, όλα τελειώνουν σε –άκης, τα περισσότερα απ’ αυτά τελειώνουν σε –άκης,
ήταν Κρητικοί). 

Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω, είναι ότι το Τμήμα αυτό στο οποίο εγγράφηκε και
φοίτησε ο κ.Μπάκος και έχουν φοιτήσει και άλλοι και φοιτούν και άλλοι συνάδελφοι νεότε-
ροι, απόφοιτοι της Σ.Τ.Υ.Α., είναι Τμήμα το οποίο λειτουργεί από το Ελληνοβρετανικό Κολ-
λέγιο, με πιστοποίηση του Πανεπιστημίου της Ουαλίας, οι σπουδές γίνονται στην Αγγλική
γλώσσα, τα θέματα των εξετάσεων και η βαθμολογία των γραπτών και το πτυχίο, δίνονται
από το Πανεπιστήμιο. Και η διάκριση η οποία δόθηκε στον κ.Μπάκο, είναι πραγματική διά-
κριση, έχουμε πάρει γράμμα από το Πανεπιστήμιο στο οποίο επαινείται και όλη η φοίτηση
του κ.Μπάκου, αλλά κυρίως η μεταπτυχιακή εργασία την οποία έκανε. 

Και θα ήθελα να πω επίσης, ότι μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κ.Τρέσσο, με το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Σ.Τ.Υ.Α., αποφασίσαμε ότι μπορεί ο κ.Μπάκος και οι επόμενοι συνά-
δελφοι να εγγραφούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα ευνοίας, δεν
κάναμε χάρη στον κ.Μπάκο και στους άλλους. Η αποδοχή ότι μπορούν να φοιτήσουν στο
Τμήμα αυτό, έγινε από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, η Σ.Τ.Υ.Α. είναι Ανωτέρα Σχολή. Τα Αγ-
γλικά Πανεπιστήμια όταν λείπουν χρόνια, σε σχέση με την κανονική διάρκεια ενός πρώτου
Προγράμματος Σπουδών, που συνήθως είναι τρία – τέσσερα χρόνια (η Σ.Τ.Υ.Α. έχει δύο χρό-
νια σπουδών), δέχονται ως ισοδύναμα, την εμπειρία που έχει αποκτήσει κάποιος κατά τη
διάρκεια της εργασίας, ή και άλλες εκπαιδεύσεις που έχει κάνει, μετά την αποφοίτηση, από
τις πρώτες του σπουδές. 

Και επίσης, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι το πτυχίο το οποίο πήρε ο κ.Μπάκος, μεταπτυ-
χιακό πτυχίο στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, αναγνωρίζεται πλήρως, ως απολύτως ισότιμο,
με τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, με βάση τις τελευταίες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις του 2012. 

Εύχομαι σε όλους, εμάς που είμαστε απόστρατοι, να ζήσουμε τόσο, όσο ζουν οι βετερά-
νοι 93 – 94 χρόνια, είναι ένα πάρα πολύ καλό όραμα που μας δίνετε, αλλά και στους νεότε-
ρους και στους μαθητές της Σ.Τ.Υ.Α., να είναι καλά, να μελετούν, να προοδεύουν, για να πά-
με την Πολεμική Αεροπορία ακόμη πιο μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

«Κοπή πίττας – Αποδέσμευση προσκεκλημένων (όσοι επιθυμούν)»

Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Παρακαλώ, η επόμενη κίνηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι η κοπή της
πίτας. Το τραπεζάκι στο κέντρο και η έναρξη της κοπής. Μετά την κοπή της πίτας, υπάρχει
αποδέσμευση των προσκεκλημένων και ένα διάλειμμα για παράθεση καφέ, στο βάθος της
αίθουσας. 

Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Καλή χρονιά και πάλι με υγεία, σε όλους. 

Ακολουθεί η κοπή της πίττας
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Κύριοι, λίγο ησυχία σας παρακαλώ πολύ, γιατί ο κ.Παπαδόπουλος είναι χα-

μηλών τόνων, γενικώς. 
Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: (καλεί τους επίσημους προσκεκλημένους για την πίττα)
- Το πρώτο κομμάτι, της Εκκλησίας. 
- Για τον Αρχηγό Γ.Ε.Α., ο Ταξίαρχος Ιπτάμενος κ.Ευάγγελος Μάτζιαρης. 
- Για τον Διοικητή Δ.Α.Ε., ο Αντισμήναρχος κ.Γεώργιος Χάλαρης. 
- Ο κύριος Διοικητής Σ.Τ.Υ.Α., για τη Σχολή. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α.
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- Για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, ο κ.Πάνου. 
- Για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, ο κ.Ιωάννης Βογιατζής. 
- Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Μ.Α. Υποπτέραρχος κ.Ιωάννης Κούτρας. 
- Για τον Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α., ο Πρόεδρος Ταξίαρχος κ.Γεώργιος Ρούσσος. 
- Για την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., ο Αντιναύαρχος κ.Γεώργιος Ρο0δης. 
- Για τον Πρόεδρο Π.Μ.  Σ.Α.Σ.Υ.  Π.Ν, ο κ.Δέδης, Αντιπλοίαρχος. 
ΔΕΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι, δυο λόγια, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι του Δ.Σ., κύριε

Διοικητά, σεβαστοί βετεράνοι, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους συναδελφικούς χαιρετι-
σμούς και τις ευχές του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτι-
κού, δηλαδή των Αξιωματικών που προέρχονται από το Σώμα των Υπαξιωματικών του Πολε-
μικού Ναυτικού, για καλή χρονιά, για την πατρίδα μας πρώτα και μετά για τον καθένα ξεχω-
ριστά. 

Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω δυο λόγια για την τριετία, επειδή έχουμε ασχοληθεί λί-
γο με το Ναυτικό, το οποίο είναι πολύ βασικό. Τα παιδιά βέβαια, θα με βλέπουν τώρα και θα
λένε: «Τι λέει αυτός! Σε δύο χρόνια να φύγουμε τώρα. Θέλει και τρίτο να μας βάλει;». Δεν νο-
είται τον 21ο αιώνα, Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να είναι διετούς φοιτήσεως. Πρέπει να
είναι τριετούς οπωσδήποτε.

Στο Ναυτικό, μετά από σκληρό αγώνα, καταφέραμε και πείσαμε την ηγεσία μας και το
πράγμα είναι διακλαδικό, δεν είναι ούτε του κυρίου Διοικητού, ούτε του ΓΕΑ. Είναι διακλαδι-
κό. Ό,τι ισχύσει, θα ισχύσει και για τις τρεις Σχολές Υπαξιωματικών και των τριών Όπλων. 

Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αντιδρά με πάθος ο Στρατός Ξηράς. Δεν νοούν αυτοί να
είναι πάνω από δύο χρόνια η Σχολή τους. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πιστεύω, με την πίεση
που θα ασκήσουμε, πρώτα εσείς, θα τα καταφέρουμε. Καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαρι-
στώ. 

Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: (συνεχίζει, καλεί τους επίσημους προσκεκλημένους για την πίττα)
- Ο Πρόεδρος ΣΑΙΡ Αντισμήναρχος κ.Ιωάννης Κρανιάς. 
- Για το ΣΑΣΜΥΝ, ο Υποπλοίαρχος κ.Καλαρύτης. 
- Ο Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, κ.Κωνσταντίνος Καρκανιάς. 
- Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων, η καΓκόλια. 
- Η καΈλενα Παπανικολάου. 
- Ο Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Α.Σ. κ.Παναγιώτης Μερτίκας. 
Π.ΜΕΡΤΙΚΑΣ: Με συγχωρείτε, λίγο καθυστερημένα, θα αναφερθώ στην τριετή φοίτηση.

Στη Γιορτή της Αεροπορίας στο Τατόι, παρουσία του κ.Φίλη και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ κ.Κω-
σταράκου και του Αρχηγού της Αεροπορίας, υπενθύμισα στην ηγεσία της Αεροπορίας και
του ΓΕΕΘΑ, ότι εμείς το 1949 ξεκινήσαμε στη Σχολή ΣΤΑ, για τριετή φοίτηση, άλλο αν στην
πορεία της εκπαιδεύσεως, λόγω αναγκών της ελεύσεως των αεριοθουμένων, τελειώσαμε
στους 27 μήνες. Ο κύριος ΓΕΕΘΑ και όλοι εσείς, εμείς, πρέπει να βάλουμε την μανιέρα
μπροστά, να το επιταχύνουμε, διότι υπεσχέθη ήδη την τριετή φοίτηση – αναβάθμιση της
Σχολής. 

Επομένως, επικείμενων πιθανών αλλαγών και επικειμένης της αναχωρήσεως του κ.Κωστα-
ράκου για το ΝΑΤΟ, ή πού αλλού στην Ευρώπη, θα πρέπει οι ενέργειες να επιταχυνθούν, για
να προλάβουμε την ολοκλήρωση αυτής της υποσχέσεως. Σας ευχαριστώ. 

Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: (συνεχίζει, καλεί τους επίσημους προσκεκλημένους για την πίττα).
- Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ. κ.Γεώργιος Εμμανουηλίδης. 
- Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ. κ.Παναγιώτης Καράμπελας. 
Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κύριοι, παρακαλώ. Μία ημέρα μαζευόμαστε εδώ πέρα, να ακούμε και

αυτά τα οποία ενδιαφέρουν –εάν όχι εμάς απόλυτα– οπωσδήποτε το μέλλον μας. όχι το δικό
μας, το μέλλον μας: εννοούμε την εξέλιξή μας, τη μετεξέλιξή μας, όπως θέλετε, πάρτε το. 

Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος του Ναυτικού προηγουμένως, θα ήθελα να πω το
εξής, ότι κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας της ΣΜΥΝ, τόσο ο κύριος ΑΓΕΕΘΑ, όσο και ο Αρ-
χηγός του Στρατού Ξηράς, του ΓΕΣ, δήλωσαν ότι από το νέο έτος, οι Σχολές Α.Σ.Σ.Υ. θα
έχουν τριετή φοίτηση. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ. 

Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: (συνεχίζει, καλεί τους επίσημους προσκεκλημένους για την πίττα).
- Ο πρώην Πρόεδρος του Σ.Α.Σ. κ.Πιέρρος Πλατάνας. 
- Ο Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Α.Σ., κ.Γεώργιος Γονατάς. 
Γ.ΓΟΝΑΤΑΣ: Στα γρήγορα, δυο λόγια ήθελα να πω. γνωρίζω πάρα πολύ καλά το έργο το

οποίο προσφέρει ο Σύλλογος Αποφοίτων της Σ.Τ.Υ.Α., όχι μόνο για τους αποστράτους, αλλά
και για τους εν ενεργεία, οι οποίοι νομίμως είναι δικαιούχοι και μπορεί να είναι Μέλη, απλώς
με μία αίτηση που κάνουν, ας πούμε, μία αναφορά, να γνωστοποιήσουν το γεγονός. Προβλέ-
πεται λοιπόν. 

Δίνουν μεγάλη μάχη, διότι τώρα τελευταία έχει παρουσιαστεί και ένα φαινόμενο από πολύ
ελαχίστους συναδέλφους, μετρημένους στα δάχτυλα, μας κακοχαρακτηρίζουν, μας λένε:
Συντεχνίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και γι’ αυτό το πράγμα λοιπόν, θέλω να συγχαρώ
(ακούστε, κύριοι), τον Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου μας και τον Νομικό Σύμβουλο κ.Γιώρ-
γο Εμμανουηλίδη, για ένα φοβερό άρθρο, βάσει του οποίου απήντησε σε αυτούς που μας
αποκαλούν Συντεχνίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. 

Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: (συνεχίζει, καλεί τους επίσημους προσκεκλημένους για την πίττα).
- Ο εκπρόσωπος συνοδός των Δοκίμων, ο κ.Γεώργιος Κολοκοτρώνης, Σμηναγός.  
- Ο  Ανθυπασπιστής κ.Γεώργιος Μπάκος. 
- Ο Δόκιμος 2ας κ.Αντώνιος Θεοδωράκης. 
- Ο Δόκιμος 1ης κ.Ιωάννης Τασιόπουλος. 
- Το επόμενο κομμάτι είναι του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Όποιος βρει το φλουράκι που έχουμε μέσα, σαν δώρο έχουμε ένα βιβλίο

επετειακό, των 50 χρόνων. Δεν το έχει βρει κανείς ακόμη; Έχουμε βάλει. 
Δ.ΤΡΕΣΣΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Όπως έχει ήδη ξεκινήσει, η επόμενη κίνηση είναι διά-

λειμμα για καφέ. 
ΜΕΡΟΣ Β΄

Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Κύριοι, να καθίσουμε για να ξεκινήσουμε. Έχουμε καθυστερήσει. 
Έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης. 
Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δια του Προέδρου του Σ.Α.Σ. για το Προεδρείο της

Γενικής Συνέλευσης. Έχουν προταθεί για το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, ως Πρόε-
δρος ο Σμηναγός ε.α. κ.Νικόπουλος Λεωνίδας και ως Μέλη οι Σμήναρχοι ε.α. κ.κ.Παρασκευ-
ό-πουλος Ευάγγελος και Καντούρος Γεώργιος. Εγκρίνονται; 

ΜΕΛΗ: Εγκρίνονται…, εγκρίνονται. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Εγκρίνονται. Υπάρχει παμψηφεί έγκριση του Προεδρείου, όπως προανα-

φέρθηκαν: Πρόεδρος ο κ.Νικόπουλος Λεωνίδας και Μέλη οι κ.κ.Παρασκευόπουλος Ευάγγε-
λος και Καντούρος Γεώργιος. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ παμψηφεί εγκρίνει το Προεδρείο της: 
Πρόεδρος: Νικόπουλος Λεωνίδας, Μέλη: Παρασκευόπουλος Ευάγγελος και Καντούρος

Γεώργιος.
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Προεδρείου της Γ.Σ. καταλαμβάνουν τη

θέση τους στην έδρα.

 «Χαιρετισμός Προέδρου Γ.Σ. – Συστάσεις επί διαδικαστικών 
– Δήλωση επιθυμούντων να μιλήσουν (χρόνος 3΄ λεπτά)»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Λ.Νικόπουλος): Κύριοι, επειδή ο χρόνος που απέμεινε, είναι αρκετά μικρός,
θα σας παρακαλέσουμε θερμά, στις ομιλίες που πιθανώς να μιλήσει κάποιος, να είμαστε σύ-
ντομοι. 

Η Επιτροπή διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως όπως και ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, εύχεται τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος, για την πατρίδα, για την Αεροπο-
ρία και για εμάς και τις οικογένειές μας. Μετά από  αυτό, θα σας παρακαλέσει η Επιτροπή,
όπως σας είπα και προηγουμένως, να είμαστε πολύ σύντομοι, δηλαδή να μην υπερβαίνει η
κάθε ομιλία τα τρία λεπτά, για να μπορέσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, να μιλήσουν περισσότε-
ροι συνάδελφοι και να γίνουν και οι άλλες εκδηλώσεις, όπως οι Απολογισμοί, οι εγκρίσεις
και η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου. 

«Διοικητικός Απολογισμός – Πεπραγμένα περιόδου 
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, από Πρόεδρο Σ.Α.Σ.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πρώτο που είναι μετά από αυτή τη σύντομη παρέμβασή μας, είναι ο Διοι-
κητικός Απολογισμός – Πεπραγμένα περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του παρελθόντος
έτους, δηλαδή του 2014, από τον κύριο 

Πρόεδρο του Συλλόγου, τον κ.Φαλτάιτς. Καλείται στο βήμα. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Κύριοι, καλή σας ημέρα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους

συνεργάτες, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μη, οι οποίοι εργάστηκαν πραγματικά
σκληρά για να φέρουμε εις πέρας και να σας παρουσιάσουμε τη σημερινή μας Γενική Συνέ-
λευση. Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε περιεκτικοί, δεν θα μακρηγορήσουμε, δίνοντας έτσι
την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς, να πάρετε τον λόγο και να σας
απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας, παρατηρήσεις σας και να ακούσουμε τυχόν προτάσεις
σας. Θεωρούμε ότι σε μία ετήσια Γενική Συνέλευση, πρέπει να επικρατεί ο διάλογος και η
ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου να συνεχίσουμε ακόμα πιο δημιουργικά το έργο μας. 

Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια από τον Ιανουάριο του 2013, τότε που μαζί με το σημερινό
Διοικητικό Συμβούλιο αναλάβαμε τις τύχες του Συλλόγου, σε μία περίοδο δύσκολη τόσο για
την πατρίδα, όσο και για εμάς τους ιδίους. Σε αυτά τα χρόνια άλλαξαν πολλά, δυστυχώς
προς το χειρότερο. Και ενδεικτικά, στη χρονιά που πέρασε: 

- Οι μισθοί και οι συντάξεις παρέμειναν καθηλωμένοι, λόγω άρνησης του Υπουργείου Οι-
κονομικών να εφαρμόσει εξ ολοκλήρου και επακριβώς τις αποφάσεις του ΣτΕ, για άμεση
επιστροφή αναδρομικά από τον Αύγουστο του 2012, των παράνομων τριπλών κρατήσεων
που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας, με τις διατάξεις του Ν. 4093/12. 

- Είχαμε δραματική μείωση των μερισμάτων. 
- Επιβολή νέων φόρων για τα ακίνητα, τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
- Είχαμε αυξήσεις συμμετοχής σε φάρμακα και στην υγεία γενικότερα και παράλληλα,

υποβάθμιση του επιπέδου της υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Από 01-02-2015
θα έχουμε και αύξηση της συμμετοχής του ποσοστού της αγοράς φαρμάκων στα Στρατιωτι-
κά Φαρμακεία, από 5% σε 15%, ενώ για τα φάρμακα εκτός συνταγής, το ποσοστό συμμετο-
χής αυξάνεται κατά 10%, συνεπώς από 80%, θα πληρώνουμε τώρα το 90% της αξίας των
φαρμάκων. 

- Είχαμε αύξηση της ανεργίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό. 
- Μείωση των δαπανών για την Άμυνα, νέα μείωση των εισακτέων στις Στρατιωτικές Παρα-

γωγικές Σχολές μας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη χώρα μας. 
- Είχαμε μεθοδευμένη προσπάθεια ορισμένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δημιουργίας

αρνητικού κλίματος εις βάρος μας και πυροδότηση του κοινωνικού αυτοματισμού, με συνε-
χείς αναληθείς αναφορές, για δήθεν (εντός εισαγωγικών) ‘‘αυξήσεις’’ των μισθών και των
συντάξεων των ενστόλων, ενώ όπως όλοι γνωρίζουμε και διαπιστώσαμε, η επιστροφή μέ-
ρους των παράνομων κρατήσεων επί των μισθών και των συντάξεων κυρίως, εξανεμίστηκαν
από φόρους και κρατήσεις. 

Τέλος, να σας υπενθυμίσω και να επισημάνω, ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και

των Σωμάτων Ασφαλείας, βρισκόμαστε στην τελευταία θέση της μισθολογικής κλίμακας του
Δημοσίου. 

Ευελπιστούμε σε καλύτερες ημέρες. 
Διοικητικά πεπραγμένα
• Στη χρονιά που πέρασε, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση και έλαβαν χώ-

ρα 40 συνολικά συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες συζητήσαμε το σύνο-
λο των θεμάτων που απασχολούν τον Σύλλογο και τα Μέλη του και όχι μόνο. 

• Επίσης, με τη συνδρομή της Δ.Α.Υ. και της Υ.Α.Ε. –τους οποίους και ευχαριστούμε– πε-
τύχαμε την έκδοση του Ημερολογίου του Συλλόγου για το έτος 2015. Το Ημερολόγιο επιμε-
λήθηκαν οι κ.κ.Τάγκαλος και Βούλγαρης και είναι αφιερωμένο σε Μονάδες, το έργο των
οποίων είναι η κοινωνική προσφορά και θα σας διανεμηθεί με τη λήξη της Γενικής Συνέλευ-
σης. 

• Τελέστηκε με ιδιαίτερη ευλάβεια, η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων Αποφοίτων
Σ.Τ.Υ.Α. κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, για πρώτη φορά εκτός Συλλόγου, στον ιερό ναό
Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης, με παράθεση καφέ στη ΛΑΕΔ, εκδήλωση η οποία είχε ευρεία απή-
χηση και πάντα, χωρίς την εκπροσώπηση για δεύτερο έτος, της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-
ματικών Αεροπορίας.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
• Στις 22-02-2014 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, ο Ετήσιος Χορός στη Λέσχη

Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. 
• Πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία, Ημερίδα στο Αμφιθέατρο του 251 Γ.Ν.Α., σε

συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και με τη συμμετοχή των
ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ., Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α. και Σ.Α.Ι.Ρ.  με Θέμα: «Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης και Τουρκικές Δι-
εκδικήσεις». 

• Πραγματοποιήσαμε μονοήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα και διήμερη εκδρομή στη
Μεγαλόχαρη στην Τήνο. 

• Για το 2015, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ., ο Ετήσιος Χορός θα
πραγματοποιηθεί στο Restaurant ‘‘Μπάρμπα Λάζαρος’’ στις 07-02-15, το επόμενο Σάββατο
δηλαδή και παρακαλείσθε για τη συμμετοχή σας. Προσκλήσεις διατίθενται και στον Σύλλο-
γο, αλλά υπάρχουν και στην είσοδο, από τον Ταμία του Συλλόγου κ.Παναγιώτου. 

Υποτροφίες Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου
• Σε εξέλιξη βρίσκεται το 2ο έτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αποφοίτων

Σ.Τ.Υ.Α., με χορηγία από το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, στο οποίο φοιτούν δύο εκλεκτά στε-
λέχη μας, οι κυρίες Ντάσιου Αθανασία και Τσιαμπίκα Παρασκευή. Ωστόσο, μας ανακοινώθη-
κε από τον Πρόεδρο του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου κ.Κωνσταντίνο Καρκανιά, ότι η λει-
τουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ν.Β.Α., που πραγματοποιείται σε συνεργασία
με το Glyndwr University της Ουαλίας, μετά από δύο έτη συνεχούς προσφοράς σε αποφοί-
τους της Σχολής μας, ανεστάλη. 

Συνεπώς, εφέτος δεν θα έχουμε υποψηφίους, πλην όμως, ευελπιστούμε σε μία νέα μελλο-
ντική συνεργασία η οποία θα δώσει και πάλι τη δυνατότητα σε αποφοίτους της Σχολής μας,
να αναδείξουν τις πνευματικές τους δυνατότητες, όπως το πρόσφατο λαμπρό παράδειγμα
του Ανθυπασπιστού της 51ης Σειράς κ.Γεώργιο Μπάκο, ο οποίος απεφοίτησε με Άριστα. 

Ηθικές Αμοιβές
• Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος τιμά συναδέλφους, που με το ήθος τους και την εν γένει

παρουσία τους, τιμούν την προέλευσή τους. Έτσι και εφέτος, με πρόταση της Επιτροπής
Αξιολόγησης Τιμητικών Διακρίσεων, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προέδρου του
Σ.Α.Σ., προτάθηκαν για βράβευση, οι κ.κ.Μπέλτσιος Ευάγγελος, Φίλης Νικόλαος, Μπάκος
Γεώργιος και Κωνσταντίνος Καρκανιάς, Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού. 

Συμμετοχή του Συλλόγου σε κινητοποιήσεις
• Συμμετοχή του Συλλόγου σε συγκέντρωση φορέων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. στην Ένωση

Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας για τη δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου Δράσης. 
• Συμμετοχή του Συλλόγου σε συγκέντρωση φορέων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. στην Ένωση

Αποστράτων, για ενημέρωση, μετά τη συνάντηση των Ενώσεων με τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών κ.ΣταPκούρα. 

• Συνεργασία του Συλλόγου με Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α., Σύλλογο Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτί-
λων και Πανελλήνιο Σύλλογο Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων, σε κοινή επιστολή καταγ-
γελίας – διαμαρτυρίας προς Υπουργό Εθνικής Αμύνης, Αναπληρώτρια Υφυπουργό Εθνικής
Αμύνης και Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης και Α/ΓΕΑ με αφορμή την εισήγηση του Προέδρου
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας για την τροποποίηση της Κ.Υ.Α.

• Συμμετοχή διαμαρτυρίας του Συλλόγου σε συγκέντρωση φορέων Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στη συνέχεια κοινή συ-
νέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο ‘‘Αμαλία’’, με αφορμή τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης
στην απόφαση του ΣτΕ για την πλήρη επιστροφή των κλεμμένων. 

Επισκέψεις – Ενημερώσεις
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στο πλαίσιο της εθιμοτυπίας, πραγματοποίησε

επισκέψεις παραμονές των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, στο 251 Γ.Ν.Α. και
πρόσφερε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς προελεύσεως Σ.Τ.Υ.Α.

• Πραγματοποιήθηκε συνεργασία του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α., με τον Σύλλογο
Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων και τον Σύλλογο Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών,
με θέμα κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο αφορούσε τον τρόπο εκλογής του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ένωσης Αποστράτων. 

• Συνάντηση – συνεργασία αντιπροσωπείας του Σ.Α.Σ. με την ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. με θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος.  

• Με αφορμή την πρόταση του κ.Ιατρίδη, για νέο τρόπο εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου
στην Ένωση Αποστράτων, πραγματοποιήσαμε διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμε-
τοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
προέλευσης Σ.Τ.Υ.Α. και του Νομικού μας Συμβούλου κ.Εμμανουηλίδη, για να συζητηθούν
απόψεις για το θέμα, στο οποίο απουσίαζαν οι κ.κ.Ρώτας και Δελλής. 

• Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία επισκέψεις με αντιπροσωπεία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου, στην Περιφέρεια, με σκοπό την ενημέρωση των Μελών μας και κα-
ταγραφή προβλημάτων. Συγκεκριμένα, επισκεφθήκαμε την Πάτρα, την Καλαμάτα, τη Λάρισα,
τον Βόλο, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και τη Θεσσαλονίκη. Δεν πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις σε Χανιά και Ηράκλειο, λόγω έλλειψης χρόνου και ενόψει των καλοκαιρινών διακο-
πών. Δεσμευόμαστε ότι οι εφετινές επισκέψεις, εφόσον εγκριθούν, θα ξεκινήσουν από τις δύο
αυτές πόλεις. 

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Σ.Α.Σ. με την Αναπληρώτρια Υφυπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας καΦώφη Γεννηματά, την οποία ενημέρωσε σε τρέχοντα θέματα, όπως τρο-
ποποίηση του Ν. 3883/10, ενοποίηση – αναβάθμιση Σχολών Α.Σ.Σ.Υ. της Πολεμικής Αεροπορί-
ας, ονοματολογία ενοποιημένης Σχολής και εναρμόνιση του Ν. 3882/10 με τον Ν. 3865, για την
άρση της αδικίας της 40ης και της 41ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α.

• Πραγματοποιήθηκε διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των Επιτίμων Προέ-
δρων του Συλλόγου των Προέδρων των Συλλόγων Αποφοίτων της Σχολής Υπαξιωματικών Διοι-
κητικών, Σχολής Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων και του Νομικού Συμβούλου, με θέμα το
μέλλον των Παραγωγικών Σχολών Α.Σ.Σ.Υ., με αφορμή πληροφορίες που ήθελαν το Κόμμα της
τότε Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να σκέφτεται την κατάργηση των Σχολών Α.Σ.Σ.Υ. και την εξέ-
λιξή τους μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή. Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή προς τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ για συνάντηση για τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά λόγω των εκλογών, δεν κατέστη δυνα-
τόν. Είναι στις προθέσεις μας μία συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης, για κατάθεση
απόψεων. 

• Πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη ενημέρωσης του νεοσύστατου Συνδέσμου Απο-
φοίτων Σχολής Ικάρων στον Σύλλογό μας και ανταλλαγή απόψεων σε γενικά θέματα και θέματα
κοινού ενδιαφέροντος. 

Συμμετοχή του Συλλόγου σε Τελετές
• Θέλοντας να τιμήσει τους συναδέλφους που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, ο

Σύλλογος μας συμμετείχε με κατάθεση στεφάνου, στην επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων αερο-
πόρων στο όρος Όθρυς. 

• Συμμετείχαμε στην τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικητού Σ.Τ.Υ.Α., με αντιπροσωπεία
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επίδοση τιμητικής πλακέτας του Συλλόγου στον αποχω-
ρούντα Διοικητή. Είμαστε δε, σε συνεχή επαφή με τον Διοικητή της Σχολής μας για θέματα που
αφορούν τη Σχολή μας. 

• Ο Σύλλογος συμμετείχε στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. για τους πε-
σόντες Αεροπόρους του 13ου Σμήνους το 1951 – 1952 στην Κορέα. 

• Επίσης συμμετείχε στην επιμνημόσυνη δέηση στην Κάρπαθο, στη μνήμη του ήρωα Σμηνα-
γού Ηλιάκη. 

• Με κατάθεση στεφάνου στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση της RAFA, στο Μνημείο Ελλήνων
– Βρετανών πεσόντων Αεροπόρων το 1940 – 1941 στην 112 Πτέρυγα Μάχης. 

• Με κατάθεση στεφάνου στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων Αεροπόρων, στην
πλατεία ΚαραPσκάκη, με μέριμνα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας. 

• Συμμετείχε με Αντιπροσωπεία στην Τελετή Ορκωμοσίας των νέων Ανθυποσμηναγών της
Σχολής Ικάρων, καθώς επίσης και στην Ορκωμοσία πρωτοετών της Σχολής Ικάρων. 

• Ο Σύλλογος δεν θα μπορούσε βέβαια να λείψει από τις Τελετές Ορκωμοσίας τόσο των νέ-
ων Σμηνιών της 64ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α., όσο και των πρωτοετών Δοκίμων 66ης Σειράς στην Αερο-
πορική Βάση της Δεκέλειας στο Τατόι. 

• Δεν θα πρέπει να παραλείψω τη συμμετοχή του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α., δια του
Προέδρου, στη λαμπρή Τελετή απόσυρσης των αεροσκαφών Α7 στην 116 Πτέρυγα Μάχης. 

• Ο Σύλλογος συμμετείχε επίσης με αντιπροσωπεία, στις εκδηλώσεις εορτασμού του προ-
στάτη της Πολεμικής Αεροπορίας και στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση. 

• Τέλος, πραγματοποίησε την ετήσια επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. κα-
τά την εκτέλεση του καθήκοντος, για πρώτη φορά σε μία σεμνή τελετή στον ιερό ναό Αγίου Νι-
κολάου Ρηγίλλης, με τη συμμετοχή των οικογενειών των πεσόντων και την παρουσία αντιπρο-
σωπείας Στρατιωτικού Προσωπικού. 

Εφημερίδα ‘‘Τα Νέα του Σ.Α.Σ.’’
Θα ενημερωθείτε από τον Πρόεδρο της Συντακτικής Επιτροπής και Αναπληρωτή Αντιπρόε-

δρο κ.Γεώργιο Παπαδόπουλο. 
Ο κ.Παπαδόπουλος παρακαλείται να έρθει στο βήμα. 
Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Χαίρετε. Κατά την περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014, η Συντακτι-

κή Επιτροπή η οποία φαίνεται στη διαφάνεια και αποτελείται από τους: Γεώργιο Παπαδόπουλο,
Κωνσταντίνο ΠουραPμη, Ανδρέα Ποταμίτη, Ιωάννη Αμουτζόπουλο και Χρήστο Δούρο, προέβη
στην έκδοση των εφημερίδων: 

- 232  – 12σέλιδη.- 233 – 8σέλιδη. - 234 – 12σέλιδη.
- Έκτακτη έκδοση Ιούλιος 2014 – 4σέλιδη, με συμμετοχή του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογε-

νειών Πεσόντων Αεροπόρων, Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α., Συλλόγου Αποστράτων Ιπταμένων
Ραδιοναυτίλων, Συλλόγου Αποφοίτων ΣΥΔ. Σκοπός ήταν να αποτρέψουμε την τροποποίηση της
Κ.Υ.Α. αναφορικά με τον τρόπο εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α. 

- 235 – 12σέλιδη.- 236 – 8σέλιδη. 
Τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν, ήταν 83 στο σύνολο. 
Βασικοί στόχοι της εφημερίδας είναι να ενημερωθούν τα Μέλη μας για θέματα που τα ενδια-

φέρουν. Η προβολή στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των αιτημάτων, των προβλημάτων
που απασχολούν τους εν ενεργεία και αποστράτους Αποφοίτους Σ.Τ.Υ.Α. Προβλήθηκαν με πολ-

λά δημοσιεύματα, αιτήματα των εν ενεργεία συναδέλφων, όπως : Εξελεγκτικό, Αναβάθμιση της
Σχολής τριετούς φοίτησης, Αναβάθμιση πτυχίων τεχνολόγων, τήρηση ονόματος Σ.Τ.Υ.Α. 

Κατεβλήθη η προσπάθεια από τη Συντακτική Επιτροπή να ικανοποιήσει στο μέτρο του δυνα-
τού, περισσότερους συναδέλφους Μέλη και συνδρομητές, δημοσιεύοντας κείμενά τους. Η Συ-
ντακτική Επιτροπή ζητά συγνώμη από τους συναδέλφους που δεν κατόρθωσε να ικανοποιήσει
σε επιθυμητό βαθμό τις απαιτήσεις τους και ζητά την κατανόησή τους. Η Συντακτική Επιτροπή
δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο της, με στόχο για πληρέστερη ενημέρωση και αναβάθμιση
της εφημερίδας. Ευχαριστώ. 

«Οικονομικός Απολογισμός περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 από Ταμία Σ.Α.Σ, 
παρουσίαση και κατάθεση Ισολογισμού 2014 και του Προ;πολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2015»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από τον Διοικητικό Απολογισμό από τον Πρόεδρο και από τον κ.Παπαδό-
πουλο για την εφημερίδα, καλείται στο βήμα για τον Οικονομικό Απολογισμό, ο Ταμίας του
Συλλόγου κ.Παναγιώτου. 

Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Ταμίας): Καλημέρα σας, Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, με υγεία. Σε
όλους εσάς, στις οικογένειές σας, σας εύχομαι τα καλύτερα για το 2015. 

Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Δημήτρης Παναγιώτου, ο Ταμίας του Συλλόγου και θα
σας ενημερώσω για τα οικονομικά μας. 

Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, τα Έσοδα του 2014 ήταν 29.166,41 ευρώ και τα Έξοδά
μας 28.638,72 ευρώ, δηλαδή είχαμε ένα θετικό πρόσημο για εφέτος, 527,69 ευρώ. Δυστυ-
χώς αυτά τα 527,69 ευρώ δεν ήταν γιατί πολλοί συνάδελφοι από εμάς καταφέραμε και βρή-
καμε κάποια χρήματα και πληρώσαμε τις συνδρομές μας. από τις συνδρομές δυστυχώς, εί-
χαμε λίγο έλλειμμα για τη χρονιά που μας πέρασε.

Όπως ξέρουμε όλοι, τα οικονομικά δεν ήταν και τα καλύτερά μας, τη χρονιά που μας πέ-
ρασε. Άρα, ήταν λογικό επακόλουθο, να πέσουν λίγο οι συνδρομές. Μπορεί αυτά τα έσοδα
να φαίνονται κάπως περισσότερα από πέρυσι, αλλά δεν είναι από εκεί, είναι από τους τό-
κους. 

Στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε την αναλυτική κατάσταση των Εσόδων του 2014. 
Στην επόμενη διαφάνεια, βλέπετε την αναλυτική κατάσταση των Εξόδων του 2014. 
Στην επόμενη διαφάνεια, μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία Εσόδων – Εξόδων της τε-

λευταίας τριετίας, για τα έτη 2012, 2013, 2014. 
Αν θυμάστε καλά –όσοι ήσασταν εδώ και θυμάστε– πέρυσι είχαμε πει και είχαμε δώσει

μία υπόσχεση, αν καταφέρουμε να κατεβάσουμε τα έξοδα κάτω από τα 28.000 ευρώ. Είναι
κάτω από τα 28.000 ευρώ, ας δείχνει εκεί το νούμερο κάτι άλλο, γιατί μην ξεχνάτε ότι κάνα-
με μία πετυχημένη περιοδεία, η οποία μας απέφερε πάρα πολλές συνδρομές καινούργιες
και 6 εν ενεργεία συνάδελφοι γράφτηκαν, από την Περιφέρεια. είχαμε και το ταξίδι, όπως
ξέρετε, είχαμε και την ιστοσελίδα. Άρα, στα λογικά πλαίσια των εξόδων του Συλλόγου, τα
καθημερινά και τα αναγκαία, τα έξοδά μας ήταν πολύ λιγότερα από τα 28.000 ευρώ, όπως
υποσχεθήκαμε. Να δούμε, αν καταφέρουμε και εφέτος, θα τα κρατήσουμε κάτω από τα
28.000 ευρώ.

Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε στατιστικά στοιχεία που αφορούν συνδρομές και εγ-
γραφές νέων Μελών, την τελευταία επταετία. Όπως σας είπα και λίγο πριν, οι συνδρομές
εφέτος αυξήθηκαν έναντι του 2013. Συνέβαλε η περιοδεία μας, η οποία μας απέφερε 38 νέ-
ες εγγραφές και συνέβαλαν φυσικά και η Αλεξανδρούπολη πάρα πολύ. 

Θέλω να εξυμνήσω λίγο την Αλεξανδρούπολη, γιατί με άφησε έκπληκτο. Είχα πάρα πολ-
λά χρόνια να πάω και όταν πήγα πέρυσι, σε ένα χώρο που δεν υπήρχε και που δεν έχουμε
Παράρτημα εκεί, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος εκεί ο κ.Μπαξεβάνης, κατάφερε να μαζέψει
από όλη την Αλεξανδρούπολη, μέχρι και από το Διδυμότειχο ήρθαν πολλά παιδιά και οι πε-
ρισσότεροι που γράφτηκαν οι εν ενεργεία, ήταν από το Διδυμότειχο. Μας παρακάλεσαν, αν
είναι δυνατόν να πηγαίνουμε κάθε εξάμηνο, αυτό θα το δούμε. Πήγαμε πάρα πολύ καλά
από τις εγγραφές νέων. Στην επόμενη διαφάνεια, μπορείτε να δείτε το γενικό σύνολο των
χρημάτων που έχει ο Σύλλογός μας στις 31-12-2014, σε λογαριασμούς που βλέπετε στη
διαφάνεια. Όπως ενημέρωσα πέρυσι, έχουμε αλλάξει τους λογαριασμούς από Πρόεδρος –
Ταμίας και τώρα πια είναι Σ.Α.Σ. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος να καταθέσει τη συνδρομή του,
θα βγει: Σ.Α.Σ., Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.  Υπάρχει ακόμα, ισχύει ο παλιός λογαρια-
σμός ο οποίος ήταν στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία κα από εφέτος, θέλω να σας
ενημερώσω –και όποιοι γνωρίζετε άλλους φίλους και συναδέλφους – να τους πείτε ότι από
εφέτος θα καταργηθεί. Δηλαδή, αν πάω εγώ στην Τράπεζα και πω: «Θέλω στον παλιό λογα-
ριασμό», (τον αριθμό τον ξέρουμε όλοι), δεν θα βγει πια. Θα λένε: «Δεν υπάρχει τέτοιος λο-
γαριασμός». Οπότε να κοιτάξουμε λιγάκι. Ευτυχώς, είναι ελάχιστοι αυτοί οι φίλοι. Να κοιτά-
ξουμε λιγάκι να τους ενημερώσουμε. Εμείς τους το τονίζουμε κάθε φορά από την εφημερί-
δα. Θα το βάλουμε και στο site πια, ότι καταργήθηκε ο παλιός λογαριασμός και δεν θα μπο-
ρούμε από εφέτος να καταθέτουμε στον παλιό λογαριασμό.  Στη συνέχεια, βλέπετε τον Ισο-
λογισμό οικονομικής χρήσης του 2014 και τον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, που πε-
ριλαμβάνει τα Έσοδα και τα Έξοδα. 

Στην επόμενη διαφάνεια, τον ετήσιο ΠροWπολογισμό Εξόδων του 2015. 
Δεν υπάρχει κάτι άλλο, έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστή-

σω πάρα πολύ. Εύχομαι, η καινούργια χρονιά να δώσει στον καθένα μας ό,τι επιθυμεί, να
έχουμε υγεία, χαρά και καλή διάθεση. Και αν είναι δυνατόν, όσοι ξέρουμε φίλους και συνα-
δέλφους που για τον ‘‘άλφα’’ ή ‘‘βήτα’’ λόγο, είχαν φύγει από τον Σύλλογο (γιατί δεν του
άρεσε η φάτσα μου), πείτε του: «Ρε παιδιά, να τον αλλάξουμε, να βάλουμε μία άλλη φάτσα.
Τώρα έρχεται Καρναβάλι, να βάλουμε κάτι άλλο, να βλέπουμε κάποιον άλλον». Ας έρθει στον
Σύλλογο, ο Σύλλογος μας χρειάζεται όλους, δεν μας περισσεύει κανείς. Τα 20 ευρώ τον
χρόνο, ένας συνάδελφος τώρα μου έκανε την ανάλυση, είναι 1,12 ευρώ τον μήνα. Ο Σύλλο-
γος μας χρειάζεται όλους και αν είναι δυνατόν και άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν
και εθελοντικά ακόμα, μπορούν να έρθουν. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ, Καλή Χρονιά. Και με συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά τον Οικονομικό Απολογισμό του παρελθόντος έτους από τον κ.Παναγιώ-

του και εγώ με τη σειρά μου, παρακαλώ όλους υμάς και δι’ υμών, τους συναδέλφους οι οποίοι
είναι εκτός αιθούσης και εκτός της Αθήνας, να τους παροτρύνουμε, όσοι δεν είναι Μέλη, να γί-
νουν και να δίνουμε τη συνδρομή μας σε τακτό χρόνο, γιατί όπως είδατε, ο Σύλλογος βρέθηκε
στη δύσκολη ανάγκη, να μας γνωστοποιήσει ότι εφέτος είχαμε πολύ ελάχιστους εγγραφέντες
συναδέλφους στον Σύλλογό μας. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχή-
σει ιδιαίτερα. 



«Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της Οικονομικής 
Διαχείρισης του Συλλόγου, για περίοδο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2014 από Ε.Ε.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά λοιπόν από τον Οικονομικό Απολογισμό από τον κ.Παναγιώτου, καλεί-
ται στο βήμα ο κ.Ανδρικόπουλος, για να μας παρου-σιάσει την Ετήσια Έκθεση Εξελεγκτικής
Επιτροπής επί της Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου, για την περίοδο του 2014. 

Ο κ.Ανδρικόπουλος έχει τον λόγο. 
ΑΝ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής): 
Καλημέρα κύριοι, Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά. Σας εύχομαι υγεία, ευτυχία και χαρά. Ο νέ-

ος χρόνος, να φέρει ό,τι επιθυμεί ο καθένας στην αγκαλιά του, ή στην τσέπη του. (Διαβάζει): 
«Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015 και ημέρα Τρίτη, η Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από

τον ομιλούντα, τον Γεώργιο Τζανίνη και τον Αναστάσιο Σπυρόπουλο ως Μέλη, προέβη σε τακτι-
κό ετήσιο έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου μας, για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2014. Όλα τα στοιχεία του εν λόγω ελέγχου, παρατίθενται κατω-
τέρω. 
ΕΣΟΔΑ
α) Συνδρομές – εγγραφές – ενισχύσεις Σ.Α.Σ. 25.071,68 ευρώ
β) Αναμνηστικά διάφορα Σ.Α.Σ. 90,50 ευρώ
γ) Στέγη συλλόγου Σ.Α.Σ. 60,00 ευρώ
δ) Αρωγή συλλόγου Σ.Α.Σ. 00,00 ευρώ
ε) Τόκοι καταθέσεων στο σύνολο 3.944,23 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29.166,41 ευρώ
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 28.638,72 ευρώ
Η διαφορά Εσόδων – Εξόδων έτους 2011 είναι θετική και ανέρχεται στο ποσό των 527,69 ε-
υρώ.
ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
α) ΕΤΕ Τρεχούμενος Σ.Α.Σ. με ενημέρωση 31-12-2014: 131,01 ευρώ.
β) ΕΤΕ νέος λογαριασμός με ενημέρωση 31-12-2014: 409,45 ευρώ.
γ) ΕΤΕ Τρεχούμενος Αρωγής Σ.Α.Σ. με ενημέρωση 31-12-2014: 1.816,25 ευρώ.
δ) ΕΤΕ Προθεσμιακός Σ.Α.Σ.: 33.000 ευρώ.
Με τη λήξη του, τις 07-07-2015, θα ανέρχεται στο ποσό των 33.568,79 ευρώ.
ε) Τ.Π.&Δ. προθεσμιακός Στέγης Σ.Α.Σ. 59.098,62 ευρώ. 
Με τη λήξη του στις 07-07-2015 θα ανέρχεται στις 60.329,35 ευρώ.
στ) Τρεχούμενος Σ.Α.Σ. στο Τ.Π.&Δ., με ενημέρωση 31-12-2014 239,93 ευρώ.
Το συνολικό ποσό που ευρίσκεται κατατεθειμένο στα βιβλιάρια του Συλλόγου, 
ανέρχεται στο ποσό των 96.494,78 ευρώ.
Στα χέρια του Ταμία είναι 1.161,00 ευρώ. 
Το συνολικό χρηματικό ποσό του Σ.Α.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 97.656,46 ευρώ.

Στον Σύλλογο υπάρχουν για διάθεση τα παρακάτω αποθεματικά – αναμνηστικών: 
Γραμματόσημα (φύλλα 24), Φάκελος Πρώτης Κυκλοφορίας, Λευκώματα, όλα σε συνολική αξία:

3.279,00 ευρώ.
Κατά τον ετήσιο έλεγχο δεν ευρέθησαν οικονομικές διαφορές. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχουσα πλήρη ευθύνη των όσων αναφέρονται παραπάνω θέλει να

ευχαριστήσει, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και
ιδιαίτερα τον Ταμία κοΔημήτριο Παναγιώτου, για την άριστη συνεργασία κατά τους ελέγχους
του έτους 2014. (Εγώ βέβαια προσωπικά, τον γνωρίζω περισσότερα χρόνια και τον ευχαριστώ
για όλα αυτά τα χρόνια). 

Μετά τα ανωτέρω στοιχεία που εκτέθησαν για το οικονομικό έτος 2014, η Εξελεγκτική Επι-
τροπή προτείνει:

α) Την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του εν λόγω έτους.
β) Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή.»

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλημέρα σας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την εμπεριστατωμένη παρουσίαση του κ.Ανδρικό-πουλου για το οικο-

νομικό έλεγχο και αφού τον ευχαριστήσουμε, ο κύριος Ταμίας θέλει για ένα λεπτό να πει κά-
τι για το Λεύκωμα. Νομίζω ότι το εγκρίνετε. 

ΜΕΛΗ: Συμφωνούμε…, συμφωνούμε.
Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, έξω έχουμε βάλει (οι παλιοί θα έλεγαν: το παζάρι,

ξέρετε, το εμπόρευμα) έχουμε κάποια Λευκώματα, όσοι θέλετε να αγοράσετε, έχουμε καρ-
φίτσες πέτου, έχουμε μπρελόκ, έχουμε στυλό, έχουμε κάποιους αναπτήρες Zippo για τους
πολύ… (δυστυχώς, είναι ακριβοί αυτοί). 40 ευρώ, όποιος ενδιαφέρεται. Όποιοι θέλετε, μπο-
ρείτε να αγοράσετε, είμαστε στη διάθεσή σας απέξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, λοιπόν, από την έκθεση του Διοικητικού Απολογισμού, του Οικονομι-
κού Απολογισμού και την παρουσίαση της ετήσιας τακτικής έκθεσης της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής, επί της οικονομικής διαχείρισης, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφανθεί (ομό-
φωνα, ει δυνατόν), για τον Διοικητικό Απολογισμό. 

Εγκρίνετε; 
Στο σημείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός.

Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον Ισολογισμό, εγκρίνετε; 
Στο σημείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον Προ<πολογισμό Εσόδων του 2015, εγκρίνετε; 
Στο σημείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως, κατόπιν τούτου, απαλλάσσεται το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε
ευθύνη για το παρελθόν οικονομικό έτος, 2014.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τον Διοικητικό Απολογισμό (πεπραγμένα) έτους 2014. 
Β) Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό έτους 2014, (Ισολογισμό έτους 2014 καθώς και

τον ΠροAπολογισμό Εσόδων – Εξόδων 2015). 
Γ) Απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη όσον αφορά τα οικονομικά

θέματα για το έτος 2014. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν από τον λόγο του κυρίου Προέδρου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους
στόχους του νέου έτους και λοιπές εισηγήσεις, έχουμε μία επιστολή από τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος Ε.Α.Α. Λάρισας, προς ανάγνωση. Εγκρίνετε να αναγνωστεί αυτή; 

ΜΕΛΗ: Συμφωνούμε…, συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ.Παρασκευόπουλος, Μέλος της Επιτροπής. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη σειρά μου, τις ευχές για το νέο έτος και για πολύ υγεία, οι-

κογενειακή και ατομική μας. 
Ο Πρόεδρος –όπως προανέφερε και ο Πρόεδρός μας– της Ε.Α.Α. Λάρισας, μας έστειλε

μία επιστολή και μεταξύ των άλλων αναφέρει (Διαβάζει): 

«Αγαπητοί συνάδελφοι, Μέλη και φίλοι του Σ.Α.Σ., 
Δυστυχώς, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις με την Ε.Α.Α. – Παράρτημα Λάρισας, δεν μου επι-

τρέπουν να πάρω μέρος στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, ανταποκρινόμενος στην τι-
μητική πρόσκληση του Προεδρείου και του Συλλόγου. 

Είναι γεγονός ότι η σημερινή Γενική Συνέλευση, είναι μία από τις πιο κρίσιμες στην ιστορία
του Σ.Α.Σ., καθώς πέραν του τυπικού Απολογισμού, θα γίνει αποτίμηση της δράσης του Συλ-
λόγου για τον χρόνο που πέρασε, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και οι
προτεραιότητες για την υπεράσπιση και προστασία των συμφερόντων των Μελών, καθώς και
την προώθηση των δικαίων αιτημάτων, που αφορούν τους εν ενεργεία συναδέλφους Αποφοί-
τους της Σ.Τ.Υ.Α.

Ο χρόνος που διανύσαμε, ήταν μία δύσκολη περίοδος, καθώς όλοι μας βρεθήκαμε να αντι-
μετωπίζουμε απρόκλητα μία πολυμέτωπη επίθεση της αξιοπρέπειάς μας, της ιστορικής μας
διαδρομής, της προσφοράς στην Πολεμική Αεροπορία και του συλλογικού μας γίγνεσθαι, με
πρωτοφανείς προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, όπως: ‘‘αμόρφωτοι, απαίδευτοι, συντεχνίες’’,
προερχόμενες από τα αρρωστημένα ένστικτα της αλαζονείας, της υπεροψίας και της εγωπά-
θειας. 

Δεν μπορεί να αγνοηθεί, ούτε να λησμονηθεί ότι αυτή την προσβλητική συμπεριφορά εις
βάρος μας, την υποστήριξαν και άνθρωποι της δικής μας οικογένειας. Παραγνωρίζοντας τον
ρόλο τους, ενεργώντας εγωκεντρικά και διεκδικώντας για τον εαυτό τους το μονοπώλιο της
απόλυτης αλήθειας, αυτοαναγορευόμενοι σε κήνσορες όλων των υποτιθεμένων κακώς κειμέ-
νων της συλλογικής μας δράσης, ζήλεψαν τη δόξα του Κρόνου που τρώει τα παιδιά του. απο-
τελούν όνειδος και ανάθεμα, όσοι από τη μεγάλη και υπερήφανη οικογένεια της Σ.Τ.Υ.Α.,
αποδέχθηκαν αδιαμαρτύρητα, ή συνυπέγραψαν τους βαρύτατους προσβλητικούς χαρακτηρι-
σμούς που θίγουν την τιμή μας, την υπόληψή μας και την αξιοπρέπειά μας. 

Κανείς από εμάς και μάλιστα αιρετός, δεν δικαιούνται να θεωρεί ότι η όποια εκλογή του
συνοδεύεται από ‘‘λευκή επιταγή’’ να πράττει και να ενεργεί κατά το δοκούν, αγνοώντας την
πλειοψηφία των συναδέλφων, που τον τίμησε και αδιαφορώντας για την εντολή που έλαβε να
τους υπηρετεί, προτάσσοντας το συλλογικό μας συμφέρον, όπως αυτό προσδιορίζεται από
τη βούληση των Μελών μας. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Σύλλογος μας και το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκαν σε θέ-
ση άμυνας, να μάχονται για τα αυτονόητα, ενώ η οικονομική απαξίωση έχει οδηγήσει χιλιά-
δες Μέλη μας στα όρια της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι μεμψιμοιρίες, ο παραγοντισμός, οι προσωπικές στρατηγικές, ο
πατερναλισμός, οι δήθεν αυθεντίες δεν έχουν θέση στον Σ.Α.Σ., καθώς όλοι μας βρισκόμαστε
στο πλευρό του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, που δίνουν
μάχες, υπερασπιζόμενοι τη μεγάλη μας ιστορία, αλλά και το παρόν και το μέλλον των εν
ενεργεία και αποστράτων συναδέλφων μας.

Για εμάς, εάν η Πολεμική Αεροπορία είναι το σόι μας, η Σ.Τ.Υ.Α.  και τώρα ο Σ.Α.Σ. είναι η
δική μας οικογένεια, οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας και γι’ αυτούς θα πρέπει
να κάνουμε τα πάντα, προκειμένου να προστατεύσουμε το κύρος τους και τα δίκαια συμφέ-
ροντά τους. 

Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Απόφοιτοι Σ.Τ.Υ.Α., είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Μέ-
λη του Σ.Α.Σ. 

Σμηναγός ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας, 
Πρόεδρος της Ε.Α.Α.- Παράρτημα Λάρισας.
Συγχωρήστε με για τα μικροπροβλήματα, αλλά μόλις το είχα επεξεργαστεί. 

 «Στόχοι 2015 από Πρόεδρο Σ.Α.Σ. – Λοιπές Εισηγήσεις»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την ανάγνωση της επιστολής του Προέδρου Παραρτήματος Λάρισας,

καλείται στο βήμα ο κύριος Πρόεδρος, να μας εκθέσει τους στόχους και τις λοιπές εισηγή-
σεις για το νέο έτος. 

Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: (Διαβάζει): 
ΣΤΟΧΟΙ 2015

• Πραγματοποίηση της ετήσιας Χοροεσπερίδας, η οποία θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου
στο Κέντρο ‘‘Μπάρμπα Λάζαρος’’ στη Ζησιμοπούλου, στο Παλαιό Φάληρο. Θα σας περιμέ-
νουμε, να έρθετε μαζί, να διασκεδάσουμε. 

• Ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης της Ομοσπονδίας Σ.Α.Σ., το Καταστατικό της
οποίας έχει ολοκληρωθεί αφιλοκερδώς από το Δικηγορικό Γραφείο της καςΠετραδέλη, με
μόνη εκκρεμότητα την κατ’ άρθρο συζήτηση και έγκρισή του από τα Διοικητικά Συμβούλια
των Συλλόγων που συμμετέχουν και την εν συνεχεία δημοσίευσή του. 

• Επανάληψη προγράμματος επισκέψεων στην Περιφέρεια, στις οποίες προσφέρθηκαν
να συνεργαστούν το Δικηγορικό Γραφείο Πετραδέλη – Αργυροπούλου και ο Οικονομολόγος
και Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Σωμάτων, κ.Ιωάννης Αντωνιάδης. 

• Ήδη πραγματοποιήθηκε μία πιλοτική επίσκεψη ενημέρωσης των Μελών μας στο Πα-
ράρτημα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών ΑχαDας, με σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων
Σ.Α.Σ.Υ., Ε.Σ.Μ.Α., Σ.Α.Ι.Ρ. και Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α., επί οικονομικών, ασφαλιστικών θεμάτων και θε-
μάτων αναδρομικής διεκδίκησης των κρατήσεων του Ν. 4093/12, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Μετά από συζήτηση την οποία είχαμε εχθές, με τους Συλλόγους τους άλλους τέσσερις,
στον Σύλλογό μας, αποφασίστηκε ότι το πρόγραμμα αυτό θα το συνεχίσουμε σε όλη την
Περιφέρεια, όπου υπάρχουν Αντιπρόσωποι. 

• Επικοινωνία και επισκέψεις προς τη Στρατιωτική ηγεσία της Π.Α. για ενημέρωση και κα-
τάθεση απόψεων επί προβλημάτων του Κλάδου μας. 

• Επικοινωνία και επισκέψεις στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
στον Υπουργό Οικονομικών, Παιδείας και Αρχηγούς Κομμάτων για επικαιροποίηση θεμάτων
και προβλημάτων που αφορούν κατάθεση απόψεων προς ενημέρωση και επίλυση προβλη-
μάτων του Κλάδου μας. 

• Επίσκεψη και συνεργασία με τον Διοικητή της Σ.Τ.Υ.Α. για κατάθεση απόψεων σχετικά
με θέματα που αφορούν τη Σχολή μας. 

• Προγραμματισμός εκδρομών (μονοήμερες και διήμερες και αν καταστεί δυνατόν και
μία εκδρομή εξωτερικού). 

• Αίτηση για έγκριση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, επισκέψεων σε Μονάδες, με
αντικείμενο την ενημέρωση των εν ενεργεία Μελών μας σε θέματα του Κλάδου μας. 

• Συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός της εφημερίδας ‘‘Τα Νέα του Σ.Α.Σ.’’, με ποιοτι-
κά θέματα ποικίλης ύλης και επαναφορά της στήλης του Δοκίμου. 

• Υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Οικονομικού Τμήμα-
τος του Συλλόγου μας, με πλήρη μηχανογράφηση, το οποίο θα τεθεί για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση λόγω του αυξημένου κόστους του. Εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 1.200 ε-
υρώ. 

• Προσπάθεια για δημιουργία πρόσθετων εσόδων από την προσέλκυση διαφημίσεων στο
site και στην εφημερίδα του Συλλόγου μας. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και συνεργασιών του Συλλόγου, με όλους τους
φορείς, στην κατεύθυνση επίλυσης κοινών προβλημάτων. 

• Και τέλος, η άρτια προετοιμασία της επόμενης Εξελεγκτικής Γενικής μας Συνέλευσης
του 2016, με απώτερο σκοπό τη διευρυμένη και κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη συμμετοχή
των Μελών στις Αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την έκθεση των Στόχων για το 2015, που εξετέθησαν από τον κύριο

Πρόεδρο, πηγαίνουμε σε διάλειμμα. Συμφωνείτε να υπερπηδήσουμε το διάλειμμα και να πά-
με κατευθείαν στο Γ΄ Μέρος; 

ΜΕΛΗ: Συμφωνούμε…, συμφωνούμε.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
«Ομιλητές – Κατάθεση Απόψεων – Προτάσεις – Λοιπές Εισηγήσεις»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Γ΄ Μέρος λοιπόν, αρχίζει με ομιλητές τον κ.Βούλγαρη και τον κ.Μερτί-
κα. Τώρα ακόμη ζητά να ομιλήσει ο κ.Σχίζας. Εγκρίνετε; 

ΜΕΛΗ: Συμφωνούμε…, συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα ο κ.Σχίζας, μετά ο κ.Εμμανουηλίδης, ο κ.Καρά-
μπελας, ο κ.Γαλαίος, ο κ.Τσουκνίδας και ο κ.Ταραράς. 
Ο κ.Βούλγαρης στο μικρόφωνο, ως πρώτος ομιλητής. 
ΜΕΛΟΣ: Θα έχουμε κάποιο περιορισμό στον χρόνο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σίγουρα θα έχουμε. Άλλωστε, το πρόγραμμα εδώ ομιλεί 
περί τριλέπτου. Εάν για τον ‘‘άλφα’’ ή ‘‘βήτα’’ λόγο, κάποιος μας λέει πράγματα που

αξίζουν τον κόπο, θα επιμηκύνουμε τον χρόνο, σε ένα – δύο λεπτά ακόμη. Ο κ.Βούλγαρης
έχει τον λόγο. 

Ν.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Καλημέρα σε όλους, Καλή Χρονιά. 
Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Νίκος Βούλγαρης, Γραμματέας του Συλλόγου.

Πριν από λίγες ημέρες, συμπλήρωσα οκτώ χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στα τρία τελευ-
ταία Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου μας. Από την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων
ορμώμενος, θα ήθελα να σας καταθέσω κάποιες σκέψεις και προτάσεις. 

Αδιαμφισβήτητα, στην κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου μας, όπως η σημερινή, πρέ-
πει να ακούγεται κριτική, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη, να επισημαίνονται λάθη και να γί-
νεται και η αυτοκριτική. Και κυρίως, για να είναι μία Γενική Συνέλευση επιτυχημένη, πρέ-
πει να υπάρχουν και προτάσεις. 

Σε ό,τι με αφορά, στα πλαίσια της αυτοκριτικής μου, χρωστάω από πέρυσι μία δημόσια
συγνώμη στον Νομικό μας Σύμβουλο τον κ.Εμμανουηλίδη, επειδή στην πρώτη συνεδρίαση
του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ίσως από το πάθος μου να υπερασπιστώ τον νεοε-
κλεγέντα Πρόεδρο, του ύψωσα τη φωνή και μπορεί να του μίλησα απρεπώς. Απολογού-
μαι, έστω και με καθυστέρηση ενός έτους, αγαπητέ Πρόεδρε. Έπρεπε να το είχα πράξει
πέρυσι, ζητώ συγνώμη. 

Στη συνέχεια έχω να καταθέσω μία πρόταση προς το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, η
οποία –κατά τη γνώμη μου, πάντα– είναι εξαιρετικά σοβαρή. Προτείνω, λοιπόν, αμέσως
μετά την ανάληψη καθηκόντων από το κάθε νεοεκλεγέν Δ.Σ., δηλαδή, στη 2η συνεδρίαση
του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, να συζητιούνται τα προβλήματα και οι θέσεις
του Συλλόγου, να επικαιροποιούνται, να γίνεται μία ατζέντα – καταγραφή των πάντων,
κατ’ αυτόν τον τρόπο να ενημερώνεται και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο –αν είναι άτομα τα
οποία δεν είχαν εκλεγεί και είναι η πρώτη τους εμπειρία στο Δ.Σ. του Συλλόγου– και κατά
δεύτερο τρόπο, να υπάρχει πάντα ένας έτοιμος μπούσουλας, ανά πάσα στιγμή να χρησι-
μοποιηθεί κατά το δοκούν, σε επισκέψεις για ενημέρωση στην πολιτική ηγεσία, είτε στη
στρατιωτική ηγεσία. 

Θα πρότεινα, να είναι παρόν σε αυτή τη συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ., ούτως
ώστε και να βοηθήσει με την εμπειρία του τους νέους, αν υπάρχουν, στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο και από κοινού να καθορίζονται οι θέσεις, οι επίσημες θέσεις του Συλλόγου. Θα
ήθελα στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, να ερωτηθεί το Σώμα αν συμφωνεί με την πρόταση αυ-
τή. 

Μία άλλη παρατήρηση που θα ήθελα να καταθέσω, είναι ότι το 2015 στο τέλος του,
έχουμε τις εκλογές στην Ε.Α.Α. Επειδή έχουμε ταλαιπωρηθεί τα δύο τελευταία χρόνια με
την Ε.Α.Α., με τις σχέσεις μας κ.λπ., η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να σκεφθού-
με όλοι, να αναλογιστούμε τι είδους ένωση θέλουμε και να υποστηρίξουμε τα κατάλληλα
άτομα να μας αντιπροσωπεύουν. Έτσι, ας αναλογιστούμε λοιπόν ο καθένας μας τι θέλου-
με να μας κάνει η Ε.Α., τι προσδοκούμε από την Ε.Α.Α. και ανάλογα να ψηφίσουμε ανθρώ-
πους που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που θέλουμε να κάνουμε. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα δε να επισημάνω ότι η χρονιά που θα διανύσουμε, είναι η τε-
λευταία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Τέτοιο μήνα την επόμενη χρονιά, θα έχου-
με και Αρχαιρεσίες και θα ήθελα να παρακαλέσω τους αγαπητούς συναδέλφους, να μην
φοβηθούν να βάλουν υποψηφιότητα. Σε ό,τι με αφορά, λόγω του Καταστατικού, που πι-
στεύω ότι είναι πολύ ορθό, συμπληρώνω εννέα χρόνια διαρκούς παρουσίας στον Σύλλογο
και δεν έχω δικαίωμα να ξαναβάλω υποψηφιότητα. Δηλώνω όμως και δεσμεύομαι ότι θα
είμαι κοντά στον Σύλλογο και θα τον βοηθήσω όσο μπορώ. Σε ό,τι και αν μου ζητηθεί, θα
είμαι δίπλα στον Σύλλογο με τη λήξη της θητείας μου. 

Παρακαλώ λοιπόν, όλους τους συναδέλφους, ας σταματήσουν την κριτική και ας κοπιά-
σουν εδώ, να δουν πώς παίρνονται οι αποφάσεις, τι προβλήματα υπάρχουν και να βοηθή-
σουν, να βάλουν ένα πετραδάκι και αυτοί να πάμε τον Σύλλογο πιο μπροστά. Η προσωπι-
κή μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να έρθουν νέοι άνθρωποι, να έχουν γνώσεις από υπολο-
γιστή, γιατί πλέον ακούσατε ότι υπάρχει μία πρόταση για να γίνει παντελής οργάνωση μη-
χανογράφησης στον Σύλλογο, έχουμε την ιστοσελίδα μας η οποία έχει αλλάξει τελείως
μορφή και στο πλαίσιο που μπορώ, γιατί δεν είμαι ειδήμων, δεν έχω εκπαιδευτεί σε αυτά,
δηλαδή από μόνος μου και από μία σχετική βοήθεια που έχω από φίλους…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βούλγαρη, συντομεύετε. 
Ν.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Τελειώνω. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ που

με ακούσατε. Απλά, αυτή την πρόταση αν κρίνει το Σώμα ότι μπορεί να θεσμοθετηθεί, θα
είναι καλό. Και επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι μπορεί στην εκάστοτε Γενική Συνέλευ-
ση, οι θέσεις αυτές να επικαιροποιούνται και να επικυρώνονται, για να έχουν και μεγαλύ-
τερη ισχύ. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε με την πρόταση του κ.Βούλγαρη, γι’ αυτό το νέο που ζητάει; 
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται…, εγκρίνεται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ αποφασίζει ομόφωνα όπως το νεοεκλεγέν Δ.Σ., 
μετά από συζήτηση να επικαιροποιήσει τα θέματα που αφορούν τα προβλήματα 

του Συλλόγου, ώστε οι επίσημες θέσεις του Δ.Σ. να χρησιμοποιούνται 
σε επισκέψεις της πολιτικής ή στρατιωτικής ηγεσίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά τον κ.Βούλγαρη, στον οποίο υπήρξαμε αρκετά επιεικείς, επειδή είναι
και ο Γραμματέας του Συλλόγου και επειδή μας είπε γενικές παρατηρήσεις οι οποίες είναι
αξιοπρόσεκτες, τον λόγο έχει ο κ.Μερτίκας, με θέμα: «Επιβραβεύσεις». Παρακαλώ, όλοι
να είμαστε όσο μπορούμε, σύντομοι, για να τελειώσουμε σε χρόνο τακτό, ελπίζω. 

Π.ΜΕΡΤΙΚΑΣ: Καλή χρονιά, με υγεία. 66 χρόνια Σ.Τ.Υ.Α., 33 χρόνια Σ.Α.Σ., βίοι παράλ-
ληλοι. Χρόνια πολλά (διότι τον Φλεβάρη, 66 χρόνια Σ.Τ.Υ.Α.). Κάνω την εξής εισήγηση, ε-
άν εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει μία Επιτροπή, να βρεθούν Απόφοιτοι της
Σχολής, φιλόλογοι, καλλιτέχνες, διακριθέντες, έμποροι, παραέμποροι, οτιδήποτε άλλο,
να βραβευθούν εν καιρώ, από τον Σύλλογο. Δηλαδή όπως προείπα, σε διάφορους τομείς
επί παραδείγματι, ο κ.Τσουκνίδας κ.λπ. Αυτά και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ.Μερτίκα. Και επειδή είναι ο βετεράνος, νο-
μίζω ότι αξίζει ένα επιπλέον χειροκρότημα.

Ο τρίτος κατά σειρά ομιλητής είναι ο κ.Σχίζας. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα. 
Δ.ΣΧΙΖΑΣ: Καλή χρονιά σε όλους. Πράγματι, είναι ευχάριστο να βλέπουμε συναδέλ-

φους. 
Θα αναφερθώ σε τρία επιγραμματικά στοιχεία, που σήμερα τα είδα. Το πρώτο, εκεί

στον Οικονομικό Απολογισμό, είδα ένα νούμερο για τη Στέγη, κάπου 60.000 ευρώ, αν δεν
απατώμαι. Δεν μπορούμε να κάνουμε μία έρευνα αγοράς, την περίοδο αυτή, που είναι και
ευνοOκή, μήπως βρούμε κάτι με αυτό το ποσό; Και πιστεύω ότι βρίσκουμε με τέτοια ποσά
σήμερα. Μία έρευνα αγοράς. Μία πρόταση κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σωστή η πρόταση. 
Δ.ΣΧΙΖΑΣ: Δεύτερον, άκουσα ότι έχουμε μία πρόταση διαγραφής Μέλους, γιατί –λέει–

εξεφράσθη απρεπώς, ή δεν ξέρω πώς. Είναι βέβαιον ότι το να χαρακτηρίζουμε απρεπώς
ανθρώπους γενικά, ή να βρίζουμε ανθρώπους, αυτή η διαδικασία είναι ίδιον των αδυνά-
των. Είναι βέβαιον ότι δεν συμφωνούμε, είναι βέβαιον ότι κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι
έγιναν Καρδινάλιοι, ή έχουν άλλες δυνάμεις να επιβάλλουν στους υπολοίπους. 

Όσον αφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτά που δημοσιεύτηκαν στην εφημε-
ρίδα, προσωπικά είχα απαντήσει εγγράφως, χωρίς όμως, ούτε να χαρακτηρίζω, ούτε να
βρίζω. Είμαι αντίθετος σε αυτά. 

ΜΕΛΟΣ: Δεν μπορείς να το πράξεις. 
Δ.ΣΧΙΖΑΣ: Δεν μπορώ, λόγω χαρακτήρος και λόγω αρχών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, όχι διάλογοι. 
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Δ.ΣΧΙΖΑΣ: Άρα λοιπόν, το καλύτερο απ’ όλα είναι να μην προσπαθούμε να διαγράψουμε
Μέλη, αλλά να προσθέτουμε Μέλη, έστω και αν κάποιοι έχουν τελείως διαφορετική άποψη
από τη δική μας. Αυτά τα απλά ήθελα να πω, για τις τρεις περιπτώσεις που ανέφερα. Να εί-
μαστε όλοι καλά, καλή χρονιά και να βλέπουμε πάντοτε το αισιόδοξο της ζωής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Σχίζα ο οποίος ήταν πραγματικά λακωνικός. 
ΜΕΛΟΣ: Κύριε Νικόπουλε, οφείλουμε να δίνουμε και απαντήσεις, τώρα ή στο τέλος; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος. 
ΜΕΛΟΣ: Ωραία. Γιατί πρέπει να δίνουμε και απαντήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος, στο τέλος. 
ΜΕΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Εμμανουηλίδης έχει τον λόγο. 
Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Θέλω να πω δυο λόγια σχετικά με τις αγωγές, ένα θέμα που απα-

σχολεί συναδέλφους, αφού κάνω πρώτα δύο επισημάνσεις. Η μία επισήμανση είναι –επειδή
βρισκόμαστε στην αρχή του χρόνου– ότι ευτυχισμένη ζωή δεν υπάρχει, υπάρχουν ευτυχι-
σμένες και μόνο, στιγμές. Αυτές τις ευτυχισμένες στιγμές εύχομαι να τις περάσετε με τον
νέο χρόνο. 

Μία δεύτερη επισήμανση κύριοι, είναι η μεθοδευμένη και απαράδεκτη, για εμένα, προ-
σπάθεια του Προεδρείου της Ενώσεως Αποστράτων, να αναδομήσει τη σύνθεση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ενώσεως, εις βάρος των προερχομένων εκ Παραγωγικών Σχολών
Υπαξιωματικών. Πρέπει να συναντήσει σύσσωμη την αντίδραση και την αντίσταση όλων των
συναδέλφων, με βασικό μετερίζι τον Σύλλογο των Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. Δεν πρέπει, σε καμία
περίπτωση, να γίνει καμιά αλλαγή στην υπάρχουσα δομή της σύνθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ενώσεως. 

Και έρχομαι τώρα στο θέμα των αναδρομικών. Πολλά λέγονται, πάρα πολλοί συνάδελφοι
με έχουν πάρει κατ’ επανάληψη κ.λπ. Ευθύς εξαρχής ήμουν αντίθετος με τις αγωγές. Και
ήμουν αντίθετος και το έλεγα: «Μην κάνετε αγωγή». Γιατί: κατ’ αρχήν, η απόφαση της Ολο-
μέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπρεπε, σύμφωνα με το Σύνταγμα το οποίο επι-
τάσσει την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, όχι μόνο της Ολο-
μέλειας, αλλά και των Τμημάτων, έπρεπε να γίνει σεβαστή από την κυβέρνηση. Γι’ αυτό τον
λόγο, πίστευα ότι θα επικρατούσε μία λογική και η κυβέρνηση θα έκανε το αυτονόητο. Τι:
να εφαρμόσει το Σύνταγμα και να δώσει αυτά που έπρεπε να δώσει στους αποστράτους και
τους εν ενεργεία, φυσικά. 

Έγινε μία φαλκίδευση με τον Νόμο του 2011, όπου περιόρισε στο ήμισυ. Τον Νόμο αυτό
τον θεωρώ ακραιφνώς αντισυνταγματικό. Περίμενα και πάλι, ενόψει και των εκλογών, με
έπαιρναν συνάδελφοι και έλεγα: «Περιμένετε, κύριοι, μην κάνετε αγωγές. Γιατί κάνοντας μία
αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, θα περάσουν πέντε χρόνια και οι περισσότεροι από εμάς θα
έχουμε φύγει (για να μην πω περισσότερα χρόνια). Λοιπόν, ας περιμένουμε –είμαστε ενόψει
εκλογών– να δούμε μήπως υπάρξει μία λογική, γιατί η πολιτική αυτή έχει έντονο πολιτικό κό-
στος στην κυβέρνηση». 

Διαπίστωσα και πιστεύω ότι σίγουρα (σίγουρα!) το αποτέλεσμα το οποίο υπήρξε στις
εκλογές, είχε επίπτωση πάνω στη συμπεριφορά αυτή σε σχέση με τους εν ενεργεία και τους
αποστράτους, εκ της μη εφαρμογής της Αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Πιστεύω ότι ενδέχεται η νέα κυβέρνηση, με μία νέα λογική, ίσως να δώσει τα χρήματα.
Μας είπε ο κ.Κρανιάς: «Διάθεση του Υπουργού Αμύνης είναι να δώσει τα χρήματα». Είναι μία
σκέψη ίσως, η οποία μπορεί να περπατήσει, μπορεί και όχι. Όμως, επειδή εμείς πρέπει να
περιμένουμε και πάλι είμαι αντίθετος στις αγωγές. 

Είχα κάνει μία αίτηση, ένα σχέδιο αιτήσεως για το Γενικό Λογιστήριο, όπου βεβαίως ανα-
φερόμουν στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την υποχρεωτική εφαρμογή της
και στο γεγονός ότι υπάρχει μία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
επίσης, του 2004, η οποία λέει ότι: «Όταν ένας Νόμος κριθεί ως αντισυνταγματικός από την
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, οιοσδήποτε καλύπτεται από αυτή την απόφαση,
με μία απλή αίτηση, μπορεί να ζητήσει και υποχρέωση της Διοικήσεως είναι να εφαρμοστεί
και γι’ αυτόν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει και αυτός στο δικαστήριο». Ήταν μία πρωτοπο-
ριακή απόφαση του 2004.

Λέω λοιπόν και πάλι, ότι δεν χρειάζεται να γίνουν αγωγές. Έχουν πέσει σαν τα κοράκια
πάνω οι δικηγόροι, 15 ευρώ, 30 ευρώ, τόσο ποσοστό, εκείνο… κ.λπ., με την προοπτική να
γίνουν αγωγές συλλογικά, με πολλά άτομα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
μέχρι σήμερα, δεν δέχεται περισσότερα από ένα άτομο σε μία αγωγή. Προσπάθησα να δω
αν άλλαξε η νομοθεσία, πήρα και τηλέφωνο στη Γραμματεία και μου είπαν ότι οι αγωγές
που κατατίθενται, φέρουν την ευθύνη οι δικηγόροι αν θα γίνουν δεκτές από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Αυτός ήταν βεβαίως και ο λόγος που καθυστερούσαμε τόσα χρόνια, γιατί: διότι
είχαν μπλοκαριστεί με μία έφεση, ένα άτομο και είχαν πέσει χιλιάδες και έτσι καθυστερούσε
και έτσι έβγαιναν οι αποφάσεις. Τώρα, του 2006 και του 2007 βγαίνουν τώρα οι αποφάσεις
επί των εφέσεων. Και πάμε και κάνουμε αγωγές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. 
Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Τελειώνω. Πιστεύω ότι είναι κάτι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουν τον κό-

σμο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή τα πράγματα που λέτε, πραγματικά αφορούν όλους, ενδιαφέρουν

όλους, σας δίνουμε τον χρόνο. 
Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να γίνει ακόμα αγωγή. Να περιμέ-

νουμε. Και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα παραγραφής, διότι η παραγραφή αρχίζει
ή από την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή από την έκδοση του Νόμου του
2011. Άρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλό είναι, εν πάση περιπτώσει –εγώ τουλάχιστον είχα
συντάξει μία αίτηση, ο κόσμος περνάει από το Γραφείο μου, μπορεί να περάσει οποιοσδή-
ποτε. Πού την έχουμε αναρτήσει, Γιάννη; 

ΜΕΛΟΣ: Στην ιστοσελίδα του Σ.Α.Σ. Μπορείτε να την κατεβάσετε, να καταθέσετε μία αί-
τηση στο Γενικό Λογιστήριο. Πάμε τρεις μήνες πίσω, εάν δεν απαντήσει, θεωρείται αρνητι-
κή και μπορείς σε 60 ημέρες να κάνεις την προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να κάνεις
την αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η σκέψη μου αυτή ερείδεται και στο γεγονός από μία ανακοίνωση που έχω, των Διοικητι-
κών Δικαστών. Ο Σύλλογος των Διοικητικών Δικαστών λέει στους Διοικητικούς Δικαστάς: «-
Μην κάνετε αγωγές. Κάνετε μία αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους, για να διακόψετε
για οποιαδήποτε περίπτωση την παραγραφή και όταν περάσει το εξάμηνο, που από τότε και
μετά αρχίζει το δίμηνο για την προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τότε θα δούμε τι θα γίνει». 

Θεωρώ λοιπόν, μην πιέζεστε, μην τρέχετε να κάνετε τις αγωγές. Αναμείνατε, κάντε αν θέ-
λετε, αυτή την αίτηση καλού – κακού, ας υπάρχει στο Γενικό Λογιστήριο, όπου εκεί προ-
σβάλλω και θεωρώ ότι είναι και Αντισυνταγματικός ο Νόμος που περιόρισε στο ήμισυ την
αναδρομικότητα εν πάση περιπτώσει, των αποδοχών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και με αυτά, κύριε Εμμανουηλίδη, νομίζω ότι τελειώσατε. 
Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Τελείωσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, λόγω της ρητορικής σας ικανότητος και των νο-

μικών σας γνώσεων, είπατε πάρα πολλά σε λίγο χρόνο, ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος του
προβλεπομένου. Όπως εμείς σας δώσαμε αυτό τον χρόνο, γιατί άξιζε να τα ακούσουν οι
συνάδελφοι. 

Μετά από τον κ.Εμμανουηλίδη, τον λόγο έχει ο κ.Καράμπελας. 
Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς πρώτα, γιατί το θεω-

ρώ σαν πάγια τακτική αυτή, του Συλλόγου μας, μια φορά τον χρόνο να μαζευόμαστε και αν
ήταν δυνατόν, να πάρουμε την πίττα και το ημερολόγιο και να φύγουμε. Εγώ έχω έρθει από
τον Βόλο, γι’ αυτή τη δουλειά, κύριοι. Θα μου πείτε: «Τι μας το λες!». Το λέω έτσι, γιατί εν-
νοώ να είμαι παρών σε αυτές τις συγκεντρώσεις, γιατί περιμένω μέσα απ’ αυτές τις συγκε-
ντρώσεις και να δω κόσμο, διότι δυστυχώς, βλέπω ότι άδειασε η αίθουσα, (ίσως η σούπα να
κρυώσει), αλλά είναι και ένας χώρος προβληματισμού, κύριοι. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε τό-
σα πολλά προβλήματα. 

Και όταν ακούω, κύριε Πρόεδρε: «Τρία λεπτά και να είστε σύντομοι», θα μου επιτρέψετε
ότι και την προηγούμενη φορά το είχα θέσει σαν πρόβλημα, ότι ναι μεν μπορεί να εξυπηρε-
τεί σχετικά, δεν εξυπηρετεί όμως τον σκοπό για τον οποίο μαζευόμαστε εδώ πέρα: πώς θα
αναπτύξουμε απόψεις, πώς θα ενημερώσουμε τον κόσμο και πώς θα ζητήσουμε, πιθανόν,
κάποια συγκατάβαση σε ορισμένες ενέργειες. Εγώ κύριοι, για να έρθω εδώ πέρα, έχω κου-
βαλήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ήθελα να σας ενημερώσω. Τι να σας ενημερώσω
τώρα; 

Ν.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Στην ιστοσελίδα, Παναγή. 
Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Η ιστοσελίδα δεν είναι αρκετή για να αναφερθούν όλα αυτά τα πράγ-

ματα και την ιστοσελίδα τη διαβάζουν πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι! 
Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω δυστυχώς, να είμαι όσο το δυνατόν, σύντομος. Θα παρακα-

λούσα όμως, να πάρουμε μία απόφαση. Πρώτα απ’ όλα, εφόσον έχουμε να πούμε κάτι, να
έχουμε κάποια ευχέρεια χρόνου. Και σας είπα, ήρθα από τον Βόλο. Δεν είναι η πρώτη φορά. 

Ν.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Παναγιώτη όμως, ξεκίνα. Εντάξει, κατανοητό. Να σε ακούσουμε. 
Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κύριε Βούλγαρη, μην υποκαθιστάτε την Επιτροπή, σας παρακαλώ.

Εντάξει, κύριε Βούλγαρη, θα προχωρήσω. Θα προχωρήσω, διότι εάν δεν πούμε και ορισμέ-
να πράγματα, να ευαισθητοποιήσουμε μία κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση κάποτε να
ευαισθητοποιηθούμε και να καταλάβουμε γιατί έχουμε αυτό τον Σύλλογο. 

Λοιπόν, πρώτα – πρώτα, θα ήθελα να προτείνω: η πρώτη ενέργεια του Συλλόγου, μετά
τον χορό και τα τραγούδια, να είναι άμεση παρέμβαση στην πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία, για το θέμα της τριετούς φοίτησης. Άμεση! 

Δεύτερον, όταν πάνε στον Διοικητή της Σ.Τ.Υ.Α., έχουμε ατού, έχουμε τεκμηριωμένες θέ-
σεις ώστε η Σχολή η ενοποιημένη να μην λέγεται: Σ.Υ.Α. Να είναι Σχολή Υπαξιωματικών Αε-
ροπορίας. Γιατί υπάρχει αυτή η διαιώνιση των Υπαξιωματικών, το οποίο οδηγεί και σε μα-
κρινές σκέψεις. Να μην παραβλέπουμε τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται από διάφορα κέ-
ντρα και παρασυναγωγές, μέχρι να ετοιμαστεί, μετά λέμε: «Άντε, ας πάει λίγο παραπάνω».
Και είδαμε σήμερα και θαυμάσαμε και χειροκροτήσαμε ένα παιδί το οποίο τιμήσαμε για την
εξέλιξή του. Δεν είναι μόνο ένας, είναι πάρα πολλοί. Τα παιδιά είναι πολλά τώρα τα οποία
αξίζουν μία καλύτερη εξέλιξη, ένα καλύτερο μέλλον. Και είναι υποχρέωσή μας. 

Και θα έλεγα, οι Σχολές οι οποίες μας αφορούν, είναι όλες, εκπροσωπούν ένα Όπλο τε-
χνολογικό και σε συσχετισμό με τα Τ.Ε.Ι. τα οποία κάτω από τον τίτλο τους: Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είχαν μέχρι και Νοσοκόμους, μέχρι και Ιχθυοκαλλιεργητές, δηλαδή
ειδικότητες οι οποίες δεν είχαν την έννοια του τεχνικού. Αλλά όταν λέμε: τεχνολόγος, εννο-
ούμε ένα επίπεδο εκπαίδευσης. Πολλοί, κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, κάποτε στον Σύλλογό
μας είχαν βρει λεξικά και είχαν πει ότι ο τεχνολόγος είναι ο μελετητής, ο τεχνικός είναι ο
εκτελεστής. Από τους Μπαμπινιώτηδες και όλους αυτούς, μπορούν να βρουν πολλές ερμη-

νείες. Η ουσία του πράγματος είναι ότι θα έπρεπε τότε να ακυρώσουν και την έννοια των
Τ.Ε.Ι.

Έχουμε λοιπόν, έννομο συμφέρον, οι Σχολές να γίνουν Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα, όπως είναι τα Α.Σ.Ε.Ι. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Και οι Σχολές αυ-
τές να είναι Ιδρύματα, κύριοι, διότι μετά, είναι πολλά τα οποία ακολουθούν, γιατί μιλάμε για
μεταπτυχιακά και τέτοια πράγματα. Εάν δεν προσέξουμε ορισμένα πράγματα, χάσαμε από
την πρώτη στιγμή. 

Και έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή τη μετονομασία, διότι ο Σύλλογος
είχε από πολύ παλιά στείλει ανάλογη πρόταση, την οποία όμως, όταν συνήλθε το 2010 το
Ο.Α.Σ., δεν την έστειλαν μέσα την εισήγηση αυτή. Μπήκαν οι απόψεις ορισμένων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καράμπελα, επειδή περάσατε τον διπλάσιο χρόνο, σας παρακαλώ,
όσο μπορείτε πιο γρήγορα. 

Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Τελείωσα, κύριε. Δεν είναι πιο γρήγορα, δεν πειράζει. 
ΜΕΛΟΣ: 2004 – 2007. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επτά λεπτά μιλήσατε, κύριε Καράμπελα. 
Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Επτά λεπτά, αλλά δεν είναι αρκετά, κύριε Πρόεδρε. Είναι τόσα θέματα! 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό να το γράψετε, να το αποστείλετε στο Συμβούλιο. 
Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Γι’ αυτό το κατέθεσα, σαν πρόταση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη. Η Επιτροπή δεσμεύεται από αυτά που πήρε εγγράφως, να τηρή-

σει. 
Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Δεσμεύτηκε όμως και να ανιχνεύει τις απαιτήσεις των πραγμάτων και

να εισηγείται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Τσουκνίδας είναι ο επόμενος ομιλητής. 
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. 
Επειδή με κάλυψαν οι προηγούμενοι, δεν έχω καμία παρατήρηση, μόνο μία συμβουλή:

επειδή είμαι αποδέκτης από συναδέλφους, αλλά απαράδεκτα παρατηρήσεων για τον Σύλ-
λογό μας και η απάντησή μου είναι: όχι μέσω τρίτου, αλλά απευθείας, είτε εγγράφως, είτε
αυτοπροσώπως και τα λάθη τα οποία προβάλλουν σαν δικαιολογία, απαντώ το εξής (δεν θα
πω ονόματα, για το καλό του Συλλόγου μας): Λάθη δεν κάνουν μόνο εκείνοι οι οποίοι δεν
δουλεύουν. Ένας που δεν δουλεύει, τι λάθος να κάνει! Αυτοί που εργάζονται, κάνουν λάθη. 

Αλλά εάν ενθυμείστε και πέρυσι, από το ίδιο βήμα, από την εμπειρία μου των πολλών
ετών σε Δ.Σ. και δέκα χρόνια ως Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, το έλεγα και
το είπα και εδώ: τους ανθρώπους που κάνουν λάθος, ή κατά λέξη: στις πνευματικές αναλα-
μπές, λέω, τους λαθεμένους ανθρώπους μην τους πετροβολάτε, αλλά οδηγείστε τους σω-
στά να φτάσουν στο δικό σας περιβόλι, εάν έχετε. Επομένως, αυτοί που εργάζονται, έχουν
το δικαίωμα να κάνουν λάθη. Ακόμα και ο Χριστός, όταν πήγαν να λιθοβολήσουν, τους είπε:
«Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλλέτω» και πέταξαν όλοι τις πέτρες κάτω, διότι ουδείς
αναμάρτητος, ουδείς αλάνθαστος. Δεν κάνει λάθος αυτός ο οποίος δεν εργάζεται. Επομέ-
νως, αγάπη, σύμπνοια και συναδελφοσύνη. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγχαίρουμε θερμά, η Επιτροπή, τον κ.Τσουκνίδα, για τη σύντομη παρέμβα-
σή του και για τις τόσο ωραίες προτροπές και παραινέσεις. 

Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ.Γαλαίος. 
ΓΑΛΑΙΟΣ: Εγώ κύριοι, δεν θα σας κουράσω πολύ. Αφού σας ευχηθώ καλή χρονιά, θέλω

να δώσω συγχαρητήρια στον Σύλλογο για τη θαυμάσια ιστοσελίδα που έχει στο Internet,
ένα καταπληκτικό δημιούργημα. Με μία μόνο παρατήρηση: φωτογραφίες της 20ης Σειράς,
είναι δύο φωτογραφίες δύο Δοκίμων της 7ης Σειράς του συχωρεμένου του Νικολάκη και
του Τριμπετάρη, που τσουγγρίζουν αυγό με τον κ.Εξαρχάκο. Θα ήθελα αυτές οι δύο φωτο-
γραφίες να φύγουν από εκεί και να μπουν δύο ανάλογες της 20ης Σειράς. Κάπου θα υπάρ-
χουν. 

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κ.Βούλγαρη, ο οποίος έκανε μία καταπληκτική επιστο-
λή στην Υπουργό την καΓεννηματά, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον Γιώργο (αλλά το ξέχα-
σα, δεν πειράζει), για το θαυμάσιο άρθρο ‘‘Συντεχνιακή’’ ίσως είναι το καλύτερο άρθρο που
έχει γράψει μέχρι τώρα, ο Γιώργος. Και τον κ.ΦαλτάKτς, ο οποίος έκανε μία καταπληκτική
εκπομπή, αν θα δείτε, σε ένα Κανάλι, στο ‘‘ΕΝΑ’’ αν δεν απατώμαι, που έλεγε για την ένδεια
μας,  των Αξιωματικών κ.λπ. Βέβαια έχουν συνομιλήσει και κάποιοι του Ναυτικού Αξιωματι-
κοί, αλλά ήταν καταπληκτικός. Και τέλος, τον κ.Καράμπελα, ο οποίος γράφει καταπληκτικά
στο Internet. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ.Γαλαίο, διότι ήταν πολύ σύντομος και περιε-
κτικός (ένα λεπτό και σαράντα τόσα… δευτερόλεπτα). 

Ο επόμενος είναι ο κ.Νταραράς και ο τελευταίος είναι ο κ.Ανδρικόπουλος. Μετά τον
κ.Νταραρά, ο κ.Ανδρικόπουλος. 

ΝΤΑΡΑΡΑΣ: Ευχαριστούμε το Δ.Σ. και το Προεδρείο για τη Γενική Συνέλευση. Εγώ έχω
να συμπληρώσω κάποια πράγματα, στο πνεύμα του κ.Καράμπελα, μόνο για τη Σχολή. Επει-
δή έχουν ξαναγίνει πολλές φορές χαρτιά κατά το παρελθόν, για την ενιαία Σχολή, καλό θα
είναι να απαλειφθεί το ‘‘Υ’’ και να αρχίζει με: Ανωτέρα Σχολή Ειδικοτήτων, όχι: Τεχνολόγων,
που λέτε όλοι, γιατί δεν είναι μόνο οι Τεχνολόγοι. Είναι η Σχολή Σ.Υ.Δ. μέσα, είναι η Ραδιο-
ναυτίλων κ.λπ. Ειδικοτήτων Αεροπορίας. Αυτή την εισήγηση κάνω εγώ, για το όνομα μόνο. 

Παρακάτω, να αναγνωριστούν όλα τα Προγράμματα με τα Τ.Ε.Ι. Όλα τα Προγράμματα.
Γιατί πιστεύω ότι θα πάτε, κύριε ΦαλτάMτς, στον Υπουργό σίγουρα. Αν δεν είναι αυτός, θα
είναι ο επόμενος. Όποιος και να είναι, αυτή τη φορά θα σας καλέσουν πάλι. Καλό θα είναι
να δείτε την Εκπαίδευση να είναι εναρμονισμένη με τα Τ.Ε.Ι., να προσλαμβάνονται Καθηγη-
τές που διδάσκουν στα Τ.Ε.Ι. και Έδρες Καθηγητών, Έδρες για κύριες ειδικότητες Μηχανο-
λόγων (θα πω κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι), Ηλεκτρονικών,
Μηχανικών, Διοικητικών, Επιχειρησιακών και Οικονομολόγων. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι
μόνιμοι Καθηγητές της Σχολής, όπως έχει η Σχολή Ικάρων. Όταν λοιπόν, προσπαθήσουμε
και πάρουμε Έδρες, έχουμε γίνει Ίδρυμα και εκείνοι οι άνθρωποι θα είναι σύμμαχοί μας, για
να γίνει η Σχολή έτσι. 

Αυτά έχω να πω και ήθελα να τα ακούσει και η Γενική Συνέλευση. Έχουν ξαναγίνει, αλλά
δεν μας ακούνε. Έτσι, για να ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένας ακόμη σύντομος ομιλητής, ο κ.Νταραράς και αυτός ένα λεπτό και σα-
ράντα δευτερόλεπτα. 

Ο τελευταίος είναι ο κ.Ανδρικόπουλος. Παρακαλώ, να έρθει στο βήμα. 
ΑΝ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά ορμώμενος από τα λόγια του

κ.Εμμανουηλίδη σχετικά με την Ένωση, ήθελα να σας πω δυο κουβέντες. Πριν ξεκινήσω, θα
ήθελα να συγχαρώ τον κ.Βούλγαρη για την ιστοσελίδα, παρ’ όλο που δεν είναι ιδιαίτερα
ηλεκτρονικός, δεν έχει σπουδάσει ανάλυση ή πρόγραμμα. Η ιστοσελίδα του είναι πάρα πο-
λύ αξιόλογη. 

Ν.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Δεν είναι δική μου. Του Συλλόγου είναι. 
ΑΝ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά εσύ την έχεις φτιάξει, εσύ την έχεις οργανώσει και εί-

ναι, μπορώ να πω, μέχρι στιγμής πληρέστατη. 
Ήθελα να πω σχετικά με το θέμα, πριν γίνει η τροποποίηση της Κ.Υ.Α., είχαμε μαζευτεί

στον Σύλλογο, όσοι είμαστε προέλευσης Σ.Τ.Υ.Α. από την Ένωση Αποστράτων (παρίσταται
και ο κ.Εμμανουηλίδης) και είχαμε συζητήσει το θέμα και είχαμε πει ότι όταν θα συζητηθεί η
Κ.Υ.Α., να είμαστε όλοι από την προέλευση εκεί και να συζητήσουμε το θέμα δυναμικά, για
να μην γίνει αυτή η τροποποίηση, τουλάχιστον ιδιαίτερα στην ποσόστωση. Για τα άλλα θέ-
ματα δεν μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. 

Βέβαια, την ημέρα εκείνη, εγώ δεν μπορούσα να παρασταθώ, διότι είχα ένα πάρα πολύ
σοβαρό οικογενειακό μου πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να εξεταστεί ποιος
έπεισε τους υπολοίπους, να μην πάνε εκείνη την ημέρα. Διότι πιστεύω, εάν ήμασταν όλοι οι
προελεύσεώς μας κατά τη συζήτηση, θα είχε επιτευχθεί το θέμα της ποσόστωσης το οποίο
επιδιώκαμε. 

Αυτά ήθελα να πω. Τίποτα άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και τον κ.Ανδρικόπουλο. Έχετε λίγο υπομονή. Στις προτά-

σεις, ή αν υπάρχουν απαντήσεις επί όσων οι συνάδελφοι εξέθεσαν. Υπάρχει κανένας που
θέλει να απαντήσει; …Παρακαλώ, να είστε σύντομος. 

Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από τον κ.Ανδρικόπουλο, το πιο πρόσφατο δηλαδή,
αυτό το θέμα που έθεσε. Κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν τίθεται θέμα πο-
σόστωσης. Στις εκλογές στην Ένωση Αποστράτων, διεκδικούμε εννέα θέσεις στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο. Για ποια ποσόστωση λοιπόν μιλάμε; 

ΑΝ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. Επειδή αναφέρεστε σε εμένα, η ποσόστωση είναι
αυτό. Οι εξ Υπαξιωματικών προερχόμενοι, επειδή έχουμε την πλειοψηφία στην Ένωση…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήρεμα, ήρεμα παρακαλώ. 
ΑΝ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τσακωνόμαστε. Συζητάμε. Συζητάμε, δεν τσακωνόμαστε. Συ-

γνώμη αν είναι έντονος ο τόνος της φωνής μου. Είναι φιλικότατος. Αλίμονο! Στον χώρο μας
εδώ ερχόμαστε, διότι αγαπάμε όλοι τους συναδέλφους. Προς Θεού! 

Λοιπόν, το θέμα αυτό που ανέφερα, είναι το θέμα της ποσόστωσης. Επειδή εμείς εξ Υπα-
ξιωματικών προερχόμενοι, οι εξ Ανθυπασπιστών προερχόμενοι, (γιατί κάποιοι το: ‘‘εξ Υπα-
ξιωματικών’’ το θεωρούν προσβολή)… 

ΜΕΛΟΣ: Οι αμόρφωτοι!...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, αφήστε να εκθέσει τις απόψεις του. 
ΑΝ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ό,τι θέλετε, ελάτε εδώ να τα πείτε. Λοιπόν, επειδή εμείς οι εξ Αν-

θυπασπιστών προερχόμενοι, είμαστε η πλειοψηφία στην Ένωση Αποστράτων, διότι εάν
υπολογιστούν, δεν είναι μόνον η Σ.Τ.Υ.Α. Είναι η Σ.Τ.Υ.Α., η Σ.Ι.Ρ. (καλά, οι Σ.Ι.Ρ. είναι ελάχι-
στη, είναι αμελητέα ποσότητα), αλλά είναι και οι εξ ανακαταταγείς, οι οποίοι έχουν μπει στο
αριστερόν της επετηρίδας μας και είναι και οι γυναίκες. Λοιπόν, εάν υπολογιστούν όλοι αυ-
τοί, είναι και οι ΕΜΦΙΟΙ οι οποίοι θα μπουν αργότερα, είμαστε η πλειοψηφία. Το θέμα είναι η
ποσόστωση. 

Αυτή τη στιγμή, στην Ένωση, αυτό που δεν δεχόντουσαν, ήταν ότι το 75% –και εγώ αυτά
τους τα είχα αναφέρει με στοιχεία, με μαθηματικά στοιχεία– το 75% είναι από την προέλευ-
σή μας. Αυτό είχα πει, γι’ αυτό διαφώνησα με τον κύριο Πρόεδρο εδώ πέρα. Δεν έχω τίπο-
τα. Με τον Μήτσο είμαστε φίλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως δεν υπάρχει περαιτέρω…
ΑΝ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι θέμα ποσόστωσης. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Μισό λεπτό. Εγώ θα επιμείνω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, όχι διαλογική συζήτηση. Εάν τελείωσε ο κ.Ανδρικόπουλος, να

πάρει τον λόγο ο κύριος Πρόεδρος. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Αυτό το θέμα ποσόστωσης, πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω

αυτό. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα ποσόστωσης. Ψηφίζουμε και διεκδικούμε, ο Σ.Α.Σ., εννέα θέ-
σεις. Έτσι δεν είναι; Εφόσον τα εννέα Μέλη είναι αιρετά και προέρχονται και από εμάς –δι-

εκδικεί και ο Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α. και οι Ραδιοναυτίλοι, οι πάντες– δεν τίθεται θέμα ποσόστωσης, ότι
θα πάρουμε τόσες θέσεις. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον. Αυτή τη διευκρίνισα,
απλώς. 

Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ένωση και στον Σύλλογό μας και παντού, είναι το
πλειοψηφικό σύστημα. Ψηφίζεσαι, βγαίνεις. Έτσι δεν είναι; 

Θα ήθελα να δώσω μία απάντηση επίσης, στον κ.Σχίζα. Ήθελα να πω το εξής: ο Σύλλογος
κύριε Σχίζα, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, ανέκαθεν ήταν ενωτικός. Δεν έχουμε να χωρί-
σουμε τίποτα και μας ενώνουν πάρα πολλά. Όμως, ενώ το 2012 ο κύριος για τον οποίο ανα-
φέρεστε, ο νυν Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων ο κ.Δελλής, σε αυτή την αίθουσα,
μεγαλοστομούσε υπέρ των προερχομένων εξ Υπαξιωματικών συναδέλφων, το 2013 ξαφνι-
κά, ξέχασε το τι έλεγε και άλλαξε παντελώς συμπεριφορά. 

Εμείς σαν Σύλλογος, εφαρμόσαμε αυτά που έπρεπε να εφαρμόσουμε, δηλαδή τον καλέ-
σαμε, του υποβάλλαμε μάλιστα και ένα Υπόμνημα για να γνωρίζει, να έρθει στον Σύλλογο –-
όχι υπό μορφήν ανάκρισης– να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους, σε τρία φύλλα
της ‘‘Ηχούς των αιθέρων’’ καταφέρεται κατά της Κατηγορίας μας. Δεν δέχομαι προσωπικά
εγώ σαν Πρόεδρος –και φαντάζομαι και όλοι οι υπόλοιποι– ότι είμαι αγράμματος, ότι είμαι
συντεχνία, ότι αποτελώ κλειστή ομάδα συμφερόντων και τα λοιπά. 

ΜΕΛΟΣ: (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου και δεν καταγράφεται). 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριοι. Τελειώνετε, κύριε Πρόεδρε. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Θα σας ακούσω. Αυτό που έπραξε λοιπόν ο Σύλλογος κύριε Σχίζα και θέλω

να το ξέρει και όλος ο κόσμος: στείλαμε συστημένη επιστολή στον κ.Δελλή, ο οποίος –και
υπάρχει απόδειξη γι’ αυτό που λέω– αρνήθηκε να την παραλάβει. 

ΜΕΛΟΣ: Τόσο μας υπολογίζει! 
ΜΕΛΟΣ: Και συστημένη πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, για να μιλήσει. Δεν την έχει

παραλάβει ακόμα. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Στείλαμε επίσης συστημένη επιστολή για να έρθει να μιλήσει στη Γενική

Συνέλευση. Συγνώμη, κύριοι, είναι λεπτές ισορροπίες αυτά. Δεν θέλω να περνάει το μήνυμα
ότι ο Σύλλογος έχει εμπάθειες. Ο Σύλλογος είναι ενωτικός, αγαπάει. Και πρόσφατα, την
ιδέα μας να πάμε στην επαρχία και να μιλήσουμε, δεν την κάναμε κτήμα δικό μας. Καλέσαμε
όλους τους Συλλόγους και το Σ.Α.Σ.Υ. ακόμη και μάλιστα, πήραμε και απόφαση, οι πέντε
Σύλλογοι της Αεροπορίας, να βάλουμε στο παιχνίδι και την Ένωση Αποστράτων. Αυτό είναι
το μεγαλείο του Συλλόγου. 

ΜΕΛΟΣ: Ενωτικός και ακομμάτιστος. 
Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Και ακομμάτιστος, εννοείται! Αυτό είναι το μεγαλείο του Συλλόγου μας. Ε-

άν ο κ.Δελλής ερχόταν σήμερα και μας μιλούσε –γιατί δεν μπορώ να είμαι μέσα στο μυαλό
του– ίσως να λυνόταν και όλη η παρεξήγηση. Εξάλλου, κάναμε προσπάθειες σαν Διοικητικό
Συμβούλιο, να έρθουμε σε επαφή και με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων, να δούμε
τι ακριβώς συμβαίνει γι’ αυτές τις περιβόητες σχέσεις, γιατί έχουμε σοβαρότερα θέματα να
ασχοληθούμε. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.
Μπορείτε να αντιληφθείτε όλοι τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε αυτή
η συνάντηση. 

Αυτό ήθελα να πω, επειδή σας εκτιμώ και το είχαμε συζητήσει και το θέμα στον Σύλλογο,
αυτό το τονίζω και πάλι: είμαστε ενωτικοί και μπορούμε να καθίσουμε σε οποιοδήποτε τρα-
πέζι, σας μιλάω εν τιμή –όχι μόνον εγώ– και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα το αποδεί-
ξουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ.Εμμανουηλίδης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ.Εμμανουηλίδη. Κύριοι, έχετε υπομονή, ελάχιστη είναι η

υπομονή που σας ζητάει η Επιτροπή. 
Δ.ΣΧΙΖΑΣ: Εφόσον υπάρχουν κείμενα και άρθρα δικά μου, τα οποία έχουν δημοσιευτεί,

θα πω κάτι άλλο. Λέει ο Σουρής: κάποτε, κατέβηκε στην οδό Πανεπιστημίου….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι με παροιμίες, κύριε. Αν έχετε την καλοσύνη, συντομεύετε. 
Δ.ΣΧΙΖΑΣ: Τον χρόνο –ένα λεπτό ζήτησα– κράτησέ τον. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το ένα λεπτό το έχετε. 
Δ.ΣΧΙΖΑΣ: Κάποιος άσπονδος φίλος του, του λέει: «Εσείς, κύριε Σουρή, κατεβήκατε στο

πεζοδρόμιο;». Λέει: «Τι να κάνω; Ήταν ο μόνος τρόπος για να σε συναντήσω». Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά. Ο κ.Καράμπελας έχει τον λόγο. Και μετά τον κ.Καράμπελα, η

Επιτροπή ζητάει χρόνο δύο και μόνο λεπτών. Της δίνετε; 
ΜΕΛΗ: Συμφωνούμε…, συμφωνούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 
Π.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα αυτή τη νέα ορολογία: ποσόστωση. Αυτά

είναι καινούργια, τα οποία προσπαθούμε να εισαγάγουμε στην καθημερινότητά μας. Ο Νό-
μος, κύριοι, που ισχύει για τις εκλογές στην Ε.Α.Α., είναι σαφής. Είναι η Υπουργική Απόφα-
ση 454, Φ.Ε.Κ. 1142/02-09-2002, η οποία λέει: Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος είναι Ανώτατοι
Αξιωματικοί. Τα υπόλοιπα Μέλη εκλέγονται πλειοψηφικά, ανεξαρτήτως βαθμού, ειδικότη-
τας, προέλευσης. 

Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι από το 1992, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
εποχής εκείνης, αποφασίστηκε να γίνονται εκλογές και στα Παραρτήματα, για την ανάδειξη
των Τοπικών Διοικητικών Συμβουλίων. 

Έκτοτε, η εφαρμογή του έχει συγκροτήσει το λεγόμενο Εθιμικό Δίκαιο, το οποίο δεν μπο-
ρεί να εκλείψει, εάν αυτοί για τους οποίους έγινε, δεν έχουν αντίρρηση. Συνεπώς, επειδή
και τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, που λένε πάλι ότι ετοιμάζεται να μην γίνουν μετά
από τόσα χρόνια, εκλογές στα Παραρτήματα, θα ήθελα να προτείνω το εξής: εάν θέλουν να
πάρουν μία τέτοια απόφαση, θα πρέπει να βάλουν να γίνει ένα δημοψήφισμα μεταξύ της
Ενώσεως των Μελών Αποστράτων, με θέμα: «Να γίνονται εκλογές στα Παραρτήματα, για
ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων και να μην γίνεται διορισμός, ή να συνεχίσει να γίνε-
ται;» και να βελτιωθεί η λειτουργική τους θέση, η οποία τώρα είναι μόνο για εκδηλώσεις,
καταθέσεις στεφάνων, καφέδες και τέτοια. 

Η Ένωση χρειάζεται, κατά την άποψή μου, μεγάλη δύναμη με προτάσεις. Και να μην πά-
ρουμε σαν δεδομένο ότι οι πεφωτισμένοι έχουν συγκεντρωθεί στην Αθήνα και είναι εκείνοι
οι οποίοι κατά καιρούς, χωρίς να παραβλέπεται το σοβαρότατο έργο το οποίο προσφέρουν
και η εθελοντική προσπάθειά τους. Έτσι, ενώνεται ο κόσμος, δεν διχάζεται. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Καράμπελα. 
Παρ’ όλο που είπαμε ότι το τελευταίο δίλεπτο θα δοθεί στην Επιτροπή, παρεμβλήθησαν

δύο ακόμη: ο κ.Ματράκας για ένα και μόνο λεπτό. 
ΜΑΤΡΑΚΑΣ: Δάσκαλοί μου, είστε όλοι δάσκαλοί μου. Ένα θέλω να πω, ότι εμείς η νέα γε-

νιά, που ακολουθούμε το παράδειγμά σας, δεν θα επαιτήσουμε. Θα απαιτήσουμε και θα δι-
εκδικήσουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί και πρέπει να έχουμε στο οικοδόμημα της Πολεμι-
κής Αεροπορίας. Πρόεδρε, προσωπικά θα είμαι αρωγός και συμπαραστάτης σε ό,τι μας
πεις να κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσωπικά, χαίρομαι. 
ΜΑΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ. στηρίξτε τους νέους και προωθήστε τους λίγο. Ευχαριστώ

πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάμε στο δίλεπτο της Επιτροπής, εγκρίνετε τις προτάσεις, ……. αυτά

που μεταξύ συναδέλφων ειπώθηκαν; Τα εγκρίνετε; 
ΜΕΛΗ: Εγκρίνονται…, εγκρίνονται. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις προτάσεις που κατατέθηκαν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως, πριν από το τέλος, η Επιτροπή Γενικής Συνελεύσεως του Συλλό-
γου μας, που εξελέγη για να διεξαγάγει τη Συνέλευση, τη σημερινή εκδήλωση, αισθάνεται
την υποχρέωση να ευχαριστήσει ειλικρινά όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους που προ-
σήλθαν σε αυτή με προθυμία –καίτοι ήταν μικρή η προσέλευση– υπομονή, κατανόηση, αγά-
πη και είδα και αλληλοασπασμούς μεταξύ συναδέλφων και ταυτόχρονα να εκδηλώσουν
αρωγή και συμπαράσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνεχίσει
και να εντείνει περαιτέρω τις ενέργειές του και τους αγώνες του προς πάσα κατεύθυνση,
τόσο για το συμφέρον ημών των αποστράτων, όσο και της προελεύσεώς μας της Σ.Τ.Υ.Α.,
δηλαδή τους νεαρούς βλαστούς. Οι καιροί ου μενετοί. Είναι δύσκολοι και ου μενετοί. Εμείς
ως Επιτροπή, σας αγαπάμε αδελφικά και σας εκτιμούμε συναδελφικά, τα μέγιστα. Καλή
υγεία. 

Δ.ΦΑΛΤΑ�ΤΣ: Κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, ένα σοβαρό θέμα ήταν η απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε λοιπόν πρόταση για διαγραφή του κ.Δελλή. Εγκρίνετε τη διαγραφή
του κ.Δελλή; Δι’ ανατάσεως των χειρών. Ποιοι 

εγκρίνουν; 
Στο σημείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία δι’ ανατάσεως της χειρός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ό,τι φαίνεται, είναι η πλειοψηφία για τη διαγραφή. Συνεπώς, ο κ.Δελ-
λής, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, διαγράφεται από Μέλος του Συλλόγου. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη διαγραφή του Αντιπροέδρου της Ένωσης Αποστράτων κ.Δελλή από Μέλος

του Σ.Α.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Επιτροπή σας εύχεται υγεία και πάλι υγεία. Μη υπάρχοντος άλλου θέμα-
τος, λύεται η Γενική Συνέλευση.

Ακολουθεί διανομή Ημερολογίου 2015 & Βασιλόπιτας.

ΩΡΑ ΛΗΞΕΩΣ: 13.45΄
Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως

Νικόπουλος Λεωνίδας
Ο Α΄ Γραμματέας της Γεν. Συνελεύσεως

Παρασκευόπουλος Ευάγγελος
Ο Β΄ Γραμματέας της Γεν. Συνελεύσεως

Καντούρος Νικόλαος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ                  

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ8 \ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 / 9ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ

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

Ο χορός του Συλλόγου μας
Το Σάββατο 07/02/2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια χο-

ροεσπερίδα του Συλλόγου μας με μεγάλη επιτυχία στο εστια-
τόριο «Μπαρμπαλάζαρος» στο Παλαιό Φάληρο.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και οι πα-
ρευρισκόμενοι αφού απόλαυσαν τα πλούσια εδέσματα και το
πραγματικά υπέροχο φαγητό διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες με την συνοδεία της ορχήστρας του κέντρου .

Η βραδιά έκλεισε με την ωραία παρουσία και τα λικνίσμα-
τα χορεύτριας παραδοσιακών χωρών (ORIENTAL)  

Μας τίμησαν με την παρουσία τους οι πρόεδροι των :
ΕΣΜΑ        κος Ιωάννης Κούτρας
ΑΝΕΑΕΔ   κος Γεώργιος Ροίδης
ΣΑ/ΣΣΑΣ   κος Ιωάννης Αντωνιάδης
ΣΑΣΥΔΑ   κος Γεώργιος Ρούσσος
ΣΑΙΡ         κος Ιωάννης Κρανιάς την
ΕΑΑΑ εκπροσώπησε ο κος Ευστράτιος Σκλήρης και τον 
ΠΑΣΟΙΠΑ  η κα Μιράντα Παπασταύρου.
Επίσης μας τίμησαν ο Επίτιμος Πρόεδρος και Νομικός

Σύμβουλος του Συλλόγου μας κος Γεώργιος Εμμανουηλίδης
με το…δικηγορικό επιτελείο του, ο πρώην Πρόεδρος του ΣΑΣ
κος Πιέρρος Πλατάνας καθώς και ο Δικηγόρος και μέλος του
ΣΑΣ κος Άρης Αργυρόπουλος με την κα Ρ.Πετραδέλλη και
τους συνεργάτες τους.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και εύ-
χεται η επόμενη συνάντηση να πραγματοποιηθεί με το ίδιο
κέφι και με ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση.

Το ΔΣ ΣΑΣ

Ο
πρόσφατος νόμος 4307/14, που πρόβλεπε εν μέρει την
αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας των αποστρά-
των στο 50%της σύνταξης Ιουλίου 2012, διαπιστώθηκε,

από το μηνιαίο σημείωμα σύνταξης Φεβρουαρίου 2015, ότι
ήταν άνθρακες ο θησαυρός.

Μεσοσταθμικά η αύξηση της σύνταξης είναι μόλις 35,00
ευρώ. Αυτό προσβάλει τη νοημοσύνη μας και πιστεύω ότι δεν
θα πρέπει να το δεχτούμε αδιαμαρτύρητα και συνεπώς η προ-
σφυγή στη δικαιοσύνη (έστω και με αναγνωριστική δίκη) είναι
μία λύση. Προς τούτο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
υπολογίσει το ακριβές ποσό διεκδίκησης των αναδρομικών με
γνώμονα την κατάργηση των διατάξεων του Ν.4093/12 που
κρίθηκαν αντισυνταγματικές με την απόφαση του Σ.τ.Ε
2192/13 και της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
διακελεύει επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του Ιου-
λίου 2012.

• Υπάρχουν πολλοί τρόποι υπολογισμού των αναδρομι-
κών, πιστεύω ότι ένας αρκετά ασφαλής είναι ο ακόλουθος,
που αναφέρεται σε παράδειγμα αποστράτου με πλήρη σύντα-
ξη Ταξχου.

• 1ο Βήμα. Από τα στοιχεία των μηνιαίων σημειωμάτων
σύνταξης Ιουλίου 2012 μέχρι και Ιουνίου 2014 (23 σημειώμα-
τα) συντάσσουμε τον πίνακα -1-. Αφού προηγουμένως υπολο-
γίσουμε το πληρωτέο ποσό σύνταξης Ιουλίου 2012 ως εξής.
Πληρωτέο Ιουλίου 2012 (από το σημείωμα Ιουλίου συν αχρε-
ωστήτως καταβληθέντα ήτοι 1517,77+64,93=1.582,70 ευρώ.

Πληρωτέο Ιουλίου 2012 Πληρωτέο μηνός Αναδρομικά Μήνας
1.582,70 ευρώ 1.582,70 ευρώ 0,00 ευρώ 8ος - 2012
1.582,70 ευρώ 1.582,70 ευρώ 0,00 ευρώ 9ος - 2012
1.582,70 ευρώ 1.574,84 ευρώ 7,86 ευρώ 10ος - 2012
1.582,70 ευρώ 1.574,84 ευρώ 7,86 ευρώ 11ος - 2012
1.582,70 ευρώ 1.535,00 ευρώ 47,70 ευρώ 12ος - 2012
1.582,70 ευρώ 1.439,35 ευρώ 143,35 ευρώ 1ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.179,34 ευρώ 403,36 ευρώ 2ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.181,14 ευρώ 401,56 ευρώ 3ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.168,27 ευρώ 414,43 ευρώ 4ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.168,27 ευρώ 414,43 ευρώ 5ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.168,27 ευρώ 414,43 ευρώ 6ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.188,03 ευρώ 394,67 ευρώ 7ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.310,31 ευρώ 272,39 ευρώ 8ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.310,31 ευρώ 272,39 ευρώ 9ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.299,71 ευρώ 282,99 ευρώ 10ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.299,71 ευρώ 282,99 ευρώ 11ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.299,71 ευρώ 282,99 ευρώ 12ος - 2013
1.582,70 ευρώ 1.299,71 ευρώ 282,99 ευρώ 1ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.299,71 ευρώ 282,99 ευρώ 2ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.299,71 ευρώ 282,99 ευρώ 3ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.299,71 ευρώ 282,99 ευρώ 4ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.299,67 ευρώ 283,03 ευρώ 5ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.299,67 ευρώ 283,03 ευρώ 6ος - 2014

5.741,42 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 5.741,42 ευρώ 23 ΜΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ -1-

• Βήμα 2ο. Αθροίζουμε το σύνολο των αναδρομικών
των 23 μηνών που είναι 5.839,43 ευρώ.

Βήμα 3ο. Από αυτό το ποσό θα πρέπει να αφαιρέσουμε
τις κρατήσεις του Ν. 3986/11 που επιβλήθηκαν πριν το Ν.
4093/12 και αυτές είναι 12,87Χ15=193,05 ευρώ ήτοι

5.839,43 - 193,05 = 5.741,42 ευρώ.
• Βήμα 4ο. Από το ανωτέρω ποσό θα πρέπει να αφαι-

ρεθεί αυτό των αναδρομικών που θα καταβληθεί σε 35 δό-
σεις με το Ν. 4307/14 που όπως προκύπτει από το σημείω-
μα Ιανουαρίου 2015 (σύνταξη Φεβρουαρίου 2015) είναι
35,33Χ35=1.239,00 ευρώ. Συνεπώς το ποσό των αναδρο-
μικών περιόδου Αυγούστου 2012 - Ιουνίου 2014 (23 μηνών)
είναι 5.741,42 - 1.239,00=4.502,42 ευρώ.

• Βήμα 5ο. Το ανωτέρω ποσό των αναδρομικών θα
πρέπει να αυξηθεί κατά το αντίστοιχο περιόδου Ιουλίου
2014 Δεκεμβρίου 2014. Προς τούτο από τα αντίστοιχα μη-
νιαία σημειώματα συντάσσουμε τον Πίνακα -2-.

Πληρωτέο Ιουλίου 2012 Πληρωτέο μηνός Αναδρομικά Μήνας
1.582,70 ευρώ 1.299,67 ευρώ 283,03 ευρώ 7ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.271,91 ευρώ 310,79 ευρώ 8ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.271,91 ευρώ 310,79 ευρώ 9ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.277,51 ευρώ 305,19 ευρώ 10ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.277,51 ευρώ 305,19 ευρώ 11ος - 2014
1.582,70 ευρώ 1.277,51 ευρώ 305,19 ευρώ 12ος - 2014

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 1.820,19 ευρώ 6 Μηνών, ΠΙΝΑΚΑΣ -2-

Βήμα 6ο. Από το σύνολο των πληρωτέων αναδρομικών του
πίνακα -2- αφαιρούμε τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν και
αναφέρονται στο μηνιαίο σημείωμα Ιανουαρίου 2015 ήτοι
1.820,18-302,18=1.517,78 ευρώ.

Βήμα 7ο. Το σύνολο των αναδρομικών περιόδου 1 Αυ-
γούστου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι
4.502,42+1.517,78 =6.020,20 ευρώ.

• Τέλος για κάθε μήνα από Ιανουάριο 2015 μέχρι τελεσιδι-
κίας της υπόθεσης, το ανωτέρω ποσό των 6.020,20 ευρώ θα
αυξάνεται κατά το ποσό που υπολογίζεται από το μηνιαίο ση-
μείωμα σύνταξης Φεβρουαρίου 2015 ως εξής.

• Από το πληρωτέο ποσό Ιουλίου 2012 (1.582,70) αφαιρού-
με το πληρωτέο Φεβρουαρίου 2015 (1.347,30) και το αυξάνου-
με κατά το ποσό αναδρομικά εισοδήματα του σημειώματος 

• ήτοι 1.582,70-1.347,30+35,40=270,80 ευρώ μηνιαίως.
• Επίσης το ανωτέρω ποσό μπορούμε να το υπολογίσουμε

και από το σημείωμα Δεκεμβρίου 2014 ωε εξής. Πληρωτέο πο-
σό Ιουλίου 2012 (1.582,70) μείον πληρωτέο ποσό Δεκεμβρίου
2014 (1.277,51) μείον την αύξηση της σύνταξης με το
Ν4307/14 ήτοι 

• 1.582,70-1.277,51-34,39=270,80 ευρώ μηνιαίως.
Το ποσό των 270,80 ευρώ πρέπει να μειωθεί κατά την κρά-

τηση του Ν. 3986/11 της έκτακτης εισφοράς που είναι σύμφω-
να με το σημείωμα Φεβρουαρίου 2015 -10,56 ευρώ -και μετα-
βάλλεται ίσως και να καταργηθεί.- Συνεπώς το μηνιαίο ποσό
αναδρομικών διαμορφώνεται 270,80 – 10,56= 260,24 ευρώ.

• Οι αριθμοί 6.020,20 και 260,24 είναι αψευδείς μάρτυρες
όχι μόνο της (αρθ. 2 & 4) αντισυνταγματικότητας του
Ν.4093/12 αλλά και της κατάφωρης αδικίας που προκάλεσε
εις βάρος των αποστράτων των Ε.Δ και Σ.Α. με τη ΔΙΠΛΗ μείω-
ση της σύνταξής τους και τους οδήγησε σε κοινωνική κρίση. Ο
στρατηγός Δεκαβάλας έζησε σε άλλες εποχές, ανέχειας και
μιζέριας, που δεν γυρίζουν πίσω εάν θέλουμε ακμαίο το φρό-
νημα των στελεχών.

Ιωάννης Αβραμίδης
Σμήναρχος ε.α

Υπολογισμός αναδρομικών σύνταξης αποστράτων 
σε εφαρμογή 100% της απόφασης του Σ.τ.Ε. 2192/13
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Γ
νωρίζουμε στα μέλη μας, ότι σύμφωνα με σχετικό δελ-
τίο τύπου του ΟΠΑΔ και του Τομέα Ασφαλισμένων των
Κοινοτικών Υπαλλήλων και Δημοτικών από 29/10/2014

η Ηπείρου 38 καταργείται και παραμένει μόνο το Λογιστή-
ριο και από 28/10/2014 επήλθε μετάπτωση των δεδομένων
του Μητρώου του ΟΠΑΔ στο ΟΠΣ-ΙΚΑ. Οι Συνάδελφοι Από-
στρατοι με τα δικαιούχα μέλη τους στο εξής θα εξυπηρε-
τούνται στα παρακάτω Υποκαταστήματα του ΙΚΑ για τις πα-
ρακάτω περιπτώσεις για το Νομό Αττικής, δε οι Συνάδελφοι
που κατοικούν στην περιφέρεια θα πηγαίνουν στα Υποκα-
ταστήματα του ΙΚΑ στις πρωτεύουσες των Νομών της χώ-
ρας.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
– ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ

1. Υπ/μα ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ: 
Μ. Αλεξάνδρου 3, Πλ. Καρα;σκάκη

2. Υπ/μα ΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: 
Πανόρμου & Καρύστου 7

3. Υπ/μα ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: 
Ακαδημίας 21

4. Υπ/μα ΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: 
Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθνικής Αντίστασης

5. Υπ/μα ΙΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: 
Χατζηαντωνίου 15

Τα παραπάνω Υποκαταστήματα ΙΚΑ θα εξυπηρετούν
τους Ασφαλισμένους σε θέματα που αφορούν: • Έκδοση ή
αντικατάσταση βιβλιαρίων Ασθενείας (Νοσηλείας) • Διακο-
πή, Αναστολή ή Κατάργηση του Ασφαλιστικού τους Δικαιώ-
ματος • Χορήγηση Ευρωπα;κών εντύπων και Ευρωπα;κής
Κάρτας Ασφάλισης • Παραλαβή Δικαιολογητικών για χορή-

γηση εξόδων κηδείας (για όσους δικαιούνται). Επίσης σας
γνωρίζουμε ότι καταργήθηκε η χειρόγραφη θεώρηση για
τους άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και Συνταξιού-
χους, καθώς και για τα έμμεσα μέλη αυτών, και ΔΕΝ απαι-
τείται ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων Ασθενείας τους.

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης 
Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου

(ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους
Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιού-
χους), ότι για τη χρονική περίοδο από 1/3/2015 έως και
29/2/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότη-
τας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς
να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες ΙΚΑ.

Ως εκ τούτου δε θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέ-
τες Ασφαλιστικής Ικανότητας για την ανανέωση της ισχύος
των Βιβλιαρίων Υγείας λόγω κατάργησής τους σύμφωνα με
την Απόφαση ΥΠΕΚΑΠ οικ.11810/179/ Φ80353/2.6.2014
(ΦΕΚ1635/τ.Β/20.6.2014).

Η ηλεκτρονική αυτή διαδικασία, διασφαλίζει την ενημέ-
ρωση σε πραγματικό χρόνο του Εθνικού Μητρώου Δι-
καιούχων Περίθαλψης, ώστε οι απαιτούμενες πληροφορί-
ες σχετικά με την Ασφαλιστική Ικανότητα να είναι άμεσα
διαθέσιμες σε όλους τους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημέ-
να Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιατροί
κ.λ.π) για την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων και Συντα-
ξιούχων και για τα προστατευόμενα μέλη τους (συζύγους

και τέκνα).
Κατά συνέπεια, οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι δε

θα πρέπει να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ, για
θεώρηση των Ατομικών ή Οικογενειακών Βιβλιαρίων Υγεί-
ας (με προστατευόμενα μέλη συζύγους καθώς και τέκνα
έως 18 ετών), τα οποία (Βιβλιάρια) θα πρέπει να προσκο-
μίζονται κατά περίπτωση μόνο στους Παρόχους Υγείας.

Ιδιαίτερα για τους ασφαλισμένους του τέως
ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ τίθεται στη διάθεσή τους από Δευτέρα 16
Φεβρουαρίου 2015 νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμέ-
νου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλι-
σμένου (ΑΜΑ) που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την
ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς
να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ.

Η αναζήτηση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης
«Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΠΑΔ-
ΤΥΔΚΥ».

Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΠΑΔ-
ΤΥΔΚΥ.

https://apps.ika.gr/eIKARegistryNum/
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Ασφαλισμένοι και Συντα-

ξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, (πιστοποιημέ-
νοι ή όχι) έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μεσω
διαδικτύου για την ύπαρξη της ενεργής Ασφαλιστικής
Ικανότητάς τους www.ika.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Η-
λεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους- Συντα-
ξιούχους / Ασφαλιστική Ικανότητα.

Ασφαλιστική Ικανότητα https://apps.ika.gr/elnsEligi-
bility/

Κατάργηση ΟΠΑΔ - Νέος αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου

Στη σύγχρονη εποχή μας 
τι επιθυμεί ένα μικρό παιδί
Δασκάλα της 5ης Δημοτικού ζήτησε από τους μαθητές

της να γράψουν μια έκθεση με θέμα «Τι επιθυμώ πολύ και
θα ζητούσα από το ΘΕΟ να μου το δώσει» 

Ένα από τα παιδιά έγραψε την παρακάτω απλή, περιε-
κτική και κυρίως ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ έκθεση, που μας προ-
βληματίζει όλους:

«Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πο-
λύ. Θέλω να με κάνεις τηλεόραση!

Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο
σπίτι μου. Να έχω το δικό μου χώρο. Να έχω την οικογένειά
μου γύρω από εμένα. Να με παίρνουν στα σοβαρά όταν μι-
λάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής και να με ακού-
νε οι άλλοι χωρίς διακοπές ή ερωτήσεις. Θέλω να έχω την
ίδια φροντίδα που έχει η τηλεόραση όταν δεν λειτουργεί.
Όταν είμαι τηλεόραση, θα έχω την παρέα του πατέρα μου
όταν έρχεται σπίτι από τη δουλειά, ακόμα κι αν είναι κουρα-
σμένος.

Και θέλω τη μαμά μου να με θέλει όταν είναι λυπημένη
και στενοχωρημένη, αντί να με αγνοεί...

Θέλω τ’ αδέλφια μου να μαλώνουν για το ποιος θα περ-
νάει ώρες μαζί μου.

Θέλω να νοιώθω, ότι η οικογένειά μου αφήνει τα πάντα
στην άκρη, πότε - πότε, μόνο για να περάσει λίγο χρόνο με
μένα.

Και το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους
ευτυχισμένους και χαρούμενους.

Θεέ μου, δε ζητάω πολλά.
Θέλω μόνο να γίνω σαν μια τηλεόραση!».
Τη δασκάλα που την διάβασε (καθώς βαθμολογούσε)

την έκανε να κλάψει. Ο σύζυγός της που μόλις είχε μπει
στο σπίτι, τη ρώτησε: «τι συμβαίνει;». Αυτή απάντησε: «Δι-
άβασε αυτή την έκθεση, την έχει γράψει ένας μαθητής
μου». Ο σύζυγος αφού τη διάβασε είπε: «Θεέ μου, το καη-
μένο το παιδί. Τι αδιάφοροι γονείς είναι αυτοί!». Τότε η δα-
σκάλα τον κοίταξε και είπε: «Αυτή η έκθεση είναι του γιου
μας!...».

Ας προβληματιστούμε λοιπόν όλοι μας από τα παραπά-
νω κι ας προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο απεξαρτητο-
ποίησης και αποδέσμευσης από την παντοδυναμία -δυστυ-
χώς- της ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ μέσα στο σπίτι μας και στην οικο-
γένειά μας, ΕΥΕΡΓΕΤΩΝΤΑΣ -κατά κάποιο τρόπο- τα παι-
διά μας τα οποία δεν τα παραμερίζουμε προς χάριν της ού-
τε τα αφήνουμε να εθιστούν με την παρατεταμένη χρήση
της με κίνδυνο να υποστούν ακόμα και βλάβη της υγείας
τους.

ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ... ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ.
Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ε.α.

Σ
υνεδρίασε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 το
ΚΥΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ.
Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε τα εξής:

Στη θέση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ παραμένει ο Στρατη-
γός Μιχαήλ Κωσταράκος.

Στη θέση του Αρχηγού ΓΕΣ τοποθετείται ο Αντιστρά-
τηγος Βασίλειος Τελλίδης, μέχρι σήμερα Διοικητής της
1ης Στρατιάς.

Στη θέση του Αρχηγού ΓΕΝ παραμένει ο Αντιναύαρ-
χος Ευάγγελος Αποστολάκης Π.Ν.

Στη θέση του Αρχηγού ΓΕΑ τοποθετείται ο Αντιπτέ-
ραρχος (Ι) Χρήστος Βα2τσης, μέχρι σήμερα Αρχηγός
Τακτικής Αεροπορίας.Ο μέχρι τώρα Αρχηγός ΓΕΣ Αντι-
στράτηγος Χρίστος Μανωλάς κρίθηκε ως ευδοκίμως
τερματίσας τη σταδιοδρομία του, προάγεται στο βαθμό
του Στρατηγού εν αποστρατεία και του απονέμεται ο τί-
τλος του Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΣ.

Ο μέχρι τώρα Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγ-
γελος Τουρνάς κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη
σταδιοδρομία του, προάγεται στο βαθμό του Πτεράρ-
χου εν αποστρατεία και του απονέμεται ο τίτλος του
Επιτίμου Αρχηγού ΓΕΑ.

Ο Σύλλογος εύχεται καλή επιτυχία στους νέους Αρχη-
γούς και υγεία και οικογενειακή ευτυχία στους απερχόμε-
νους.

Βιογραφικό του Νέου Αρχηγού ΓΕΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βα6τσης

Γεννήθηκε στη Λάρισα. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το
1976 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1980.

Είναι απόφοιτος:
του Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΚΕΑΤ/ΣΟΤ)

του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΠΑ/ΣΕΕ)
της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ)
της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)
του Canadian Forces Command and Staff College (-
C.F.C.S.C) του Καναδά
του Σχολείου Ασφάλειας Πτήσεων (University of
Southern California) των ΗΠΑ
του Royal College of Defense Studies (RCDS) του Λονδί-
νου, Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διεθνών Σπουδών (MA
of Arts in International Studies) από το Πανεπιστήμιο
King’s College University του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασί-
λειο.

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις
Μάρτιος 2013 - Φεβρουάριος 2015: Αρχηγός Τακτικής Α-
εροπορίας
Ιούλιος 2012 – Μάρτιος 2013: Διοικητής Διοίκησης Αε-
ροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)
Νοέμβριος 2011 – Ιούλιος 2012: Υπαρχηγός Αρχηγείου
Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)
Μάρτιος 2010 – Νοέμβριος 2011: Διευθυντής Κλάδου
Στρατηγικής και Πολιτικής του Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Δ΄ ΚΛ)
Αύγουστος 2009 – Μάρτιος 2010: Διευθυντής Επιτελικού
Γραφείου του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
Αύγουστος 2008 – Αύγουστος 2009: Διευθυντής Διεύ-
θυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Β1)
Ιούλιος 2007 – Αύγουστος 2008: Διοικητής της 110ΠΜ
Φεβρουάριος 2007 – Ιούλιος 2007 : Εκπρόσωπος Τύπου
ΓΕΑ
Δεκέμβριος 2006 - Ιούλιος 2007: Διευθυντής Διεύθυνσης
Τυποποίησης – Αξιολόγησης του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β3)
Οκτώβριος 2004 – Οκτώβριος 2005: Διευθυντής Επιτελι-
κού Γραφείου του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας
Ιούλιος 2003 – Οκτώβριος 2004: Επιτελής στη Διεύθυν-
ση Επιχειρήσεων και Σχεδίων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)
Αύγουστος 2000 – Ιούλιος 2003: Τμηματάρχης Στρατιω-
τικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ικάρων
Ιούλιος 1998 – Αύγουστος 2000: Αεροπορικός Ακόλου-
θος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ο.Δ. Γερμανίας
Ιούνιος 1996 – Ιούλιος 1998: Διοικητής της
110ΠΜ/348ΜΤΑ
Ιούλιος 1993 – Ιούνιος 1996: Επιτελής στη Διεύθυνση
Επιχειρήσεων και Σχεδίων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)
Δεκέμβριος 1991 – Ιούλιος 1992: Επιτελής στη Διεύθυν-
ση Εκπαίδευσης (ΑΤΑ/Β1)
Αύγουστος 1990 – Νοέμβριος 1991: Διοικητής Σμήνους
Μάχης της 110ΠΜ/337ΜΠΚ
Ιούνιος 1980 – Αύγουστος 1990: 110ΠΜ/337ΜΠΚ σε αε-
ροσκάφη F-4E

Πτητικά Καθήκοντα
Έχει συμπληρώσει πάνω από 3600 ώρες πτήσης.
Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37 B/C, T-2E, T-

33 A/B, F-4E και RF-4E.
Προαγωγές
Ανθυποσμηναγός: 27/05/1980
Υποσμηναγός: 07/06/1983
Σμηναγός: 30/06/1986
Επισμηναγός: 30/06/1991
Αντισμήναρχος: 05/07/1995
Σμήναρχος: 26/03/2002
Ταξίαρχος: 03/03/2008
Υποπτέραρχος: 02/03/2010
Αντιπτέραρχος: 25/07/2012

Μετάλλια - Παράσημα
Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως
Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδας
Γ’ Τάξεως
Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α’ Τάξεως
Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Α’ Τά-
ξεως

Νέος Αρχηγός ΓΕΑ

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
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Αεροπορικό σταυρόλεξο

1. Η πραγμάτωση ενός ονείρου, 2. Κατεύθυνση Αερ/φους, 3. Ονο-
μασία Αερ/φους, 4. Είδος οπισθελκούσης, 5. Νοητή γραμμή πτέρυ-
γας, 6. Διοικεί την Π.Α., 7. Κατηγορία Αερ/φών, 8. Τρέχει με 1124
χτρ/ώρα, 9. Ονομασία αερ/φών, 10. Εξέλιξη ταχύτητας, 11. Βασική
για τη λειτουργία κινητήρων, 12. Αέριο, 13. Έτσι εξελίσσεται το ορια-
κό στρώμα, 14. Δείκτης κύκλων ανά λεπτό, 15. Χαρακτηριστικό πτε-
ρυγίου έλικος, 16. Δίνη, 17. Ήταν και το ZEPELIN, 18. Το φορτίο μα-
χητικού αερ/φους, 19. Βασική ιδιότητα γυροσκοπίου, 20. Παλαιά ονο-
μασία της Π.Α. 21. Μεταβλητή γωνία αερ/φους, 22. Κύρια δομή α-
ερ/φους, 23. Σωστικό μέσο, 24. Τη φέρει ο χειριστής κατά την πτήση,
25. Έχουν τον πίνακά τους, 26. Δημιουργείται από έλλειψη οξυγόνου,
27. Αρνητική πίεση, 28. Ονομασία μαχητικού Αερ/φους, 29. Ταχύτητα
αερ/φους (αρχικά), 30. Πείρος, 31. Εξελίσσεται και σε παγκόσμιον,
32. Τον έχει και η έλικα, 33. Ιστορικό αερ/φος, 34. Προοδευτική αύξη-
ση ταχύτητας, 35. Μη στήριξη αερ/φους κατά την πτήση, 36. Επικίν-
δυνη η παραβίασή του, 37. Το μέγιστο ύψος πτήσεως ενός Αερ/φους,
38. Το τελευταίο τμήμα της ατράκτου, 39. Απαραίτητη σε πτήση VFR,
40. Είδος ατμοπίεσης, 41. Υποδιαίρεση Μοίρας αερ/φών.
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Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΣ  ΕΠΤΓΟΣ

Έντυπα 
Περιοδικά

Εφημερίδες
και βιβλία
που λάβαμε

1) Εφημερίδα «Η Φωνή»

του ΣΑΣΥΔΑ αριθμός φύλ-

λου 50 Οκτώβριος Νοέμ-

βριος Δεκέμβριος 2014. 

2) Εφημερίδα «Ξιφίας»

(ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ) αριθμός

φύλλου 168 Οκτώβριος Νο-

έμβριος Δεκέμβριος 2014.

3) Περιοδικό Λογοτεχνι-

κή Δημιουργία τεύχος 194

Ιανουάριος Μάρτιος 2015.

×ÑÇÓÔÏÓ É.ÌÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ
(Υιός Σμηνάρχου ε.α)

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

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

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

210-6994861,6934420938,6949569783

Το Ν η σ ι ώ τ ι κ ο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

STUDIOS ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Υπεύθυνη: Βερούτη Ελένη 

Αγ. Μαρίνα 34013 - Μαρμάρι Ευβοίας

2224031266 - 6972154583 - 6986148819 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για το Πάσχα στις 4 βραδιές η μία Δωρεάν
Συναδελφικό - Οικογενειακό Περιβάλλον

Ε
χει πολύ βαθιές ρίζες η ιστορία του
χαρταετού, με πρώτη εμφάνισή του
στην αρχαία Κίνα με περίπου 2400 χρό-

νια ζωής. Τότε όμως το υλικό κατασκευής
των χαρταετών δεν ήταν το χαρτί αλλά το
ξύλο. Οι λαοί της ανατολής χρησιμοποιού-
σαν τους χαρταετούς σε μαγικές τελετές,
θρησκευτικές εκδηλώσεις και σε τελετουρ-
γίες για τον εξορκισμό του κακού. Πίστευαν
ότι όσο ψηλότερα ανέβει ο αετός τόσο πιο
τυχεροί θα είναι. Ο αυτοκράτορας της Κίνας
Γουέν Χσουν έκανε πειράματα πτήσεων με
αετούς φτιαγμένους με μπαμπού με επιβά-
τες κρατουμένους. Όσοι εξ αυτών ζούσαν,
κέρδιζαν την ελευθερία τους. Στη βόρεια Ιν-
δία για την υποδοχή της Άνοιξης γινόταν μια
πάρα πολύ εντυπωσιακή γιορτή με χαρταε-
τούς που χόρευαν στους ουρανούς. Η γιορ-
τή αυτή είχε τις ρίζες της στην ινδουιστική
μυθολογία. 

Αλλά και στην ελληνική αρχαιότητα ο
χαρταετός δεν είναι άγνωστος διότι τον 4ο
αιώνα π.Χ. κατά τα γραπτά κείμενα, ο αρχι-
μηχανικός Αρχύτας του Τάραντα χρησιμο-
ποίησε στην αεροδυναμική του τον αετό,
ενώ υπάρχει και ελληνικό αγγείο της κλασι-
κής εποχής με παράσταση κόρης, η οποία

κρατά στα χέρια της μια μικρή σαTτα (είδος
αετού) με το νήμα της έτοιμη να τον πετάξει.
Βέβαια, τα πειράματα ή τα παιχνίδια των αρ-
χαίων Ελλήνων με τους αετούς γινόντουσαν
με υλικό το πανί.

Πολύ αργότερα ο Μάρκο Πόλο γυρίζο-
ντας από τα ταξίδια του φέρνει τον χαρταε-
τό στην Ευρώπη τον Μεσαίωνα, όπου τον πε-
ριγράφει και για τις επικίνδυνες επανδρωμέ-
νες πτήσεις τους.

Στα νεότερα χρόνια στη Γηραιά Ήπειρο
το 1606 στην Ισπανία, ένας κληρικός αναφέ-
ρει στο ημερολόγιό του ότι χρησιμοποιού-
σαν τους χαρταετούς για παιχνίδια χαράς
την ημέρα του Πάσχα. Το 1752 στην Αμερική
ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εκτέλεσε πείραμα με
το οποίο διαπίστωσε με τεχνητό αετό ηλε-
κτρισμό της ατμόσφαιρας και του κεραυνού,
οπότε και κατασκεύασε το Αλεξικέραυνο. Το
1880 ο Αυστραλός Hargrave σχεδίασε ένα
τεράστιο αετό για μετεωρολογικές παρατη-
ρήσεις. Λέγεται (προφορική παραδοχή) ότι
τη μεγάλη γέφυρα του Νιαγάρα την άρχι-
σαν, ρίχνοντας απέναντι με χαρταετό το
πρώτο σχοινί. 

Ο χαρταετός έφθασε στην Ελλάδα πρώτα
από τα λιμάνια της Σμύρνης - Χίου - Κωνστα-

ντινούπολης, της Επτανήσου, της Σύρας,
της Πάτρας και στη συνέχεια στα αστικά κέ-
ντρα, όπου μπορούσε κανείς να αγοράσει
σπάγκο και χρωματιστό χαρτί. Η κατασκευή
ενός χαρταετού σήμερα είναι πολύ εύκολη
υπόθεση, απαιτεί βέβαια δυνατό μυαλό από
τον κατασκευαστή, επιδέξια χέρια αλλά και
φαντασία. Ο χαρταετός στη μακραίωνη ιστο-
ρία του χρησιμοποιήθηκε με διάφορους τρό-
πους για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και
της ταχύτητα των ανέμων, για μελέτες της
ατμόσφαιρας και του ηλεκτρισμού αλλά και
για αεροφωτογραφήσεις. Όμως δεν πρέπει
να ξεχνάει ποτέ κανείς ότι για το πέταγμα
του χαρταετού πρέπει να επιλέγουμε μόνο
ανοιχτούς χώρους χωρίς ηλεκτροφόρα κα-
λώδια. Ακόμη να είναι ο χώρος αυτός μακριά
από γκρεμούς και ποτέ σε ταράτσες, λόγω
μεγάλου κινδύνου για ατυχήματα. 

Πάντως το πέταγμα του αετού έχει τη δύ-
ναμη, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους
για κάθε άνθρωπο σε κάθε χώρο, να ξεση-
κώνει όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους
και να τους παρασύρει σε ένα διαφορετικό
παιχνίδι, επίπονο και επίμονο, αγωνιώδες και
πολύχρωμο, με επιτυχίες ή απογοητεύσεις,
αλλά πάντοτε ένα πανηγύρι συγκινήσεων,

συναγωνισμού και χαράς. Στην Ελλάδα σή-
μερα το πέταγμα του χαρταετού είναι μέρος
των εθίμων της Καθαράς Δευτέρας και συ-
γκεκριμένα του εορτασμού της.

Βοηθήματα: Internet
Επιμέλεια ύλης: 

Σμχος ε.α. Δ. Τρέσσος
Αντιπρόεδρος ΣΑΣ

H Ιστορία του Χαρταετού

ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΙΠΠΟΙ ΕΩΣ 6 7-8 9-10 11-12 13-14

ΚΟΣΤΟΣ 95 ευρώ 104 ευρώ 115 ευρώ 113 ευρώ 120 ευρώ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

• Οδική Βοήθεια συνεπεία ατυχήματος

• Φροντίδα ατυχήματος

• Προσωπικό Ατύχημα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Θραύση κρυστάλλων με 11 ευρώ το εξάμηνο

• Οδική Βοήθεια με 19 ευρώ το εξάμηνο

• Nομική Προστασία με 9,5 ευρώ το εξάμηνο

� Με την συνεργασία μαζί μας εξασφαλίζετε προνόμια-εκπτώσεις όπως: Έκπτωση στα ΚΤΕΟ,

συμβεβλημένα συνεργεία ζημιάς και εγκατάσταση υγραεριοκίνησης μπαταριές κ.α.

� Οι τιμές ισχύουν με την προGπόθεση ότι δεν υπάρχουν ζημιές με υπαιτιότητα στο ιστορικό

του αυτοκινήτου ή του ιδιοκτήτη.

� Για τους ιδιοκτήτες οχημάτων χωρίς την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου οι τιμές του βα-

σικού πακέτου είναι προσαυξημένες κατά 8 ευρώ το εξάμηνο.

Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι τηλέφωνα:

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.
3ης Σεπτεμβρίου 96, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα

Τηλ: 210 8251823 Φαξ: 210 8251824 • email:info@papachristos.gr

Η συμπόνια
- Αυτό το -ΑΧ- δεν ήξερα πότε να το φωνάξω,

μα τώρα δεν περνάει στιγμή, να μην αναστενάξω.

- Άκουσε που αναστέναξα και είπε γιατί παιδί μου;
φτάνει μια λέξη κάποτε, να αγγίξει την ψυχή μου!

- Σαν ήλιου λαμποφέγγισμα, δέχτηκα τη συμπόνια,
φτάνει ένα χάδι χαρωπό, να το θυμάμαι αιώνια!

- Γίνεται δάκρυ ο πόνος μου, για να χυθεί στο χώμα,
φτάνει ένα χάδι στα μαλλιά, να ανέβω στα ουράνια!

- Στήθος να βγάλει αλάφρωμα, όταν κοιμάμαι μόνος,
να γίνει ο χειμώνας - άνοιξη, να γιατρευτεί ο πόνος!

- Αν απ’ τα τόσα βάσανα, λύγισες της ζωής,
χρειάζεται ένα βάλσαμο συμπόνιας, για να βρεις.

- Είναι η συμπόνια δυνατό, φάρμακο στην αρρώστια,
είναι ελπίδα και χαρά, τροφή για την ανέχεια.

- Γίνεται δίδαγμα γι’ αυτούς, που η ζωή τρομάζει,
να μην λυγίσουν να την ζουν, αφού γυρίζει ο τροχός

και η ζωή αλλάζει.
Αλέξιος Κράλλης

Σμήναρχος ε.α.

Της ζωής σου η πορεία
Τώρα μπορείς να σκεφτείς σοβαρά,
της ζωής σου η πορεία πόσο μετρά;
Για σένα πως διάβηκε είχε σκοπό;

Κάτι σπουδαίο γενναίο ουσιώδες καλό.

Να περιέχει αγάπη, αλληλεγγύη, ιδανικά,
ψάξε μέσα βαθειά στην ψυχή σου, αυτό σου ζητώ,
σκέψου αν προσπάθησες με το χέρι στην καρδιά,
προσφορά, ανθρωπιά, αλήθεια πόσο σημαντικό;

Ανοδική εν συνεχεία πορεία κατέβαλες; Της ψυχής αντοχή
αγώνας δημιουργίας, απόδειξη το είναι σου να κυριαρχεί.

Αν η σοφία κι η γνώση σημάδεψαν την κάθε στιγμή σου
κατέχεις στοιχεία, να δίνουν αξία στο διάβα της ζωής σου.

Έπειτα συλλογίσου, πόσο γρήγορα φεύγει κυλάει ο χρόνος,
πριν το καταλάβεις, τελειώνει της πορείας σου ο δρόμος,

εκεί στο τέλος το χέρι σου άπλωσε, όπου σου δίνει,
τη σκυτάλη να πιάσεις, και τρέξε πρόφτασε απ’ τη ζωή, ό,τι έχει απομείνει.

Κωνσταντίνα Κότση

Θυμάμαι την 
κατάταξη ως 

Δόκιμοι στη ΣΤΥΑ

Σαν «χτες» καταταχτήκαμε
ως Δόκιμοι στη ΣΤΥΑ

τα... «είδαμε όλα» φίλε μου
Να! Μα την Παναγία.

Δεκαοχτάχρονα παιδιά
άντε και δεκαεννέα

ούτε που το γνωρίζαμε
τι πάει να πει... σκελέα.

Μας κούρασαν, μας δώσανε
μια φόρμα να φορέσουμε

μακριά ήταν, την... πατήσαμε
κοντέψαμε να... πέσουμε.
Το τζόκε4 μέχρι τ’ αφτιά
μας έπεφτε σαν... φέσι

η ζώνη τρεις... γυροβολιές
μας έφερνε τη μέση.

Τα πόδια μας αμάθητα
ήτανε στις αρβύλες

πληγώσαν τις... πατούσες μας
και βγάλανε... καντήλες.

Σαν μπήκαμε όμως στη γραμμή
κι άρχισε το... τροχάδη

δεν είχε φίλε... τελειωμό
μέχρι αργά το... βράδυ.

Κραυγές, φωνές και προσταγές
σφυρίχτρες... καμπανάκια
νόμιζες πως μας βάζανε

φωτιές μες’ τα...  μπαζάκια.
Και τρέχαμε και τρέχαμε
και συνεχώς πηδούσαμε

«Δόοοοκιμος 1ης!!» λέγαμε
με όση δύναμη μπορούσαμε.

Και από τότε πέρασαν
τόσα και τόσα χρόνια
να 'τανε να γυρίζανε

κι ας... τρέχαμε ακόμα.
Γιατί μια «Μάνα» ήτανε
για όλους μας η ΣΤΥΑ

που θύμισες μας άφησε
γεμάτες νοσταλγία.

Ηλίας Γ. Σβάρνας
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Ο
Ν .4223/13 αποτελεί παγκόσμια Ελληνι-
κή πρωτοτυπία στη φορολόγηση της
ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολι-

τών, στη κυριολεξία την δημεύει. Είναι άδι-
κος και αντισυνταγματικός αφού σε ένα νόμο
ενσωματώθηκαν οι έκτακτες εισφορές (χα-
ράτσια της ΔΕΗ με διάφορες ονομασίες "χα-
μαιλέοντας") που κηρύχθηκαν αντισυνταγμα-
τικές με απόφαση του Σ.τ.Ε. Ο νόμος που
πρόβλεπε φόρους στην ακίνητη περιουσία (-
Φ.Α.Π) πριν τη δημοσιονομική κρίση έφτανε
τα 400 εκατ. ευρώ καθώς και ο φόρος μεγά-
λης ακίνητης περιουσίας ήταν πάνω από 500
χιλ. ευρώ. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α σήμερα επιβάλει συ-
μπληρωματικό φόρο (δεύτερο φόρο στο ακί-
νητο) πάνω από 300 χιλ. ευρώ και φόρους
που ξεπερνούν τα 3,4 δις ευρώ περίπου δε-
καπλάσιους. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυ-
πία το σκεπτικό ότι επιβάλλω αυξημένους
φόρους 3,4 δις για να εισπράξω 2,65 δις ευ-
ρώ αναγνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς
την ανικανότητα των εισπρακτικών μηχανι-
σμών και την αδυναμία των πολιτών για την
πληρωμή των απαράδεκτα υψηλών φόρων.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να επισημά-
νουμε είναι τα " σκόπιμα " λάθη που έγιναν
στην ερμηνεία του νόμου με στόχο να ει-
σπράξουν από τους νομοταγείς πολίτες πρό-
ωρα φόρους. Ίσως πρώτη φορά οι κυβερνώ-
ντες άκουσαν τους συμβούλους τους αδια-
φορώντας για το τεράστιο πολιτικό κόστος
όπως απέδειξαν οι δημοσκοπήσεις.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι« θα τι-
μωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα σφάλματα»
δεν έσωσε την κατάσταση αφού άπαντες οι

"υπεύθυνοι χαίρουν άκρας υγείας", που θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι τα σφάλματα ήταν
σχεδιασμένα. Οι μόνοι που αντέδρασαν ήταν
οι κυβερνητικοί βουλευτές διότι έζησαν ην
κατακραυγή των ψηφοφόρων τους. . Για να
αποδείξουμε ότι ο νόμος ΕΝΦΙΑ έχει χαρα-
κτηριστεί από τους πλέον κατάφωρα άδικους
θα αναφερθούμε σε ένα από τα πολλά παρό-
μοια παραδείγματα που περιέχει εις βάρος
των πολιτών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το
Ν.4223/13 Αρθρο -4 - παραγρ. (η) προβλέπε-
ται« Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων
(Σ.Η.Κ) ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρμό-
ζεται στα ημιτελή κτίσματα ανεξαρτήτως
σταδίου κατασκευής που δεν είχαν ΠΟΤΕ
ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά. Με εγκύκλιο

του Υπουργείου Οικονομικών και σε αντίθε-
ση με το νόμο εξαιρούνται τα εν λόγω ακίνη-
τα ακόμα και από την έκπτωση 20% που δι-
καιούνται οι κάτοχοι ακινήτων που διέκοψαν
την ηλεκτροδότηση και είναι κενά. Δηλαδή
το Υπουργείο τιμωρεί" τους ιδιοκτήτες που
δεν είχαν τη οικονομική δυνατότητα να ολο-
κληρώσουν την κατασκευή του ακινήτου
τους, να το ηλεκτροδοτήσουν και εν συνε-
χεία να διακόψουν την παροχή. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι
συντελεστές συνιδιοκτησίας και το κριτήριο
βάθους αν και προβλέπονται από το νόμο και
συμπληρώθηκαν οι αντίστοιχες στήλες στο
Ε9. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις προέκυψαν
από τα δήθεν διορθωμένα καθαριστικά ΕΝ-

φΙΑ. Οι ειδικοί φοροτεχνικοί τι λένε; Τα σω-
ματεία των ιδιοκτητών ακινήτων τι έκαναν; Οι
δημοσιογράφοι που "φροντίζουν για το πολί-
τη" γιατί ποιούν σιγή ιχθύος; Αυτό αποτελεί
παγκόσμια πρωτοτυπία αδικίας, μήπως θα
έπρεπε να προτείνουμε το νόμο ΕΝΦΙΑ για
αντίστοιχο βραβείο ειδικού φορολογικού νό-
μου;

Ο ΕΝΦΙΑ αναμφισβήτητα είναι αντισυ-
νταγματικός και κατάφωρα άδικος γι' αυτό
και πολλοί πολιτικοί ευαγγελίζονται ότι θα
τον καταργήσουν. Αυτός κυρίως πλήττει την
μεσαία τάξη στην πλειονότητα νομοταγείς
και συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις
τους πολίτες ,που με αιματηρές στερήσεις
απέκτησαν ένα ακίνητο για να στεγάσουν την
οικογένεια τους στερούμενοι πολλές απο-
λαύσεις της ζωής, ή ακόμα απέκτησαν ένα
κληρονομικό ακίνητο και τώρα είναι υποχρε-
ωμένοι να το εκποιήσουν, αλλοίμονο σε αυ-
τούς που επένδυσαν στο ακίνητο για να ενι-
σχύσουν την σύνταξη τους για καλά γεράμα-
τα.

Αυτή τη μεσαία τάξη των πολιτών αφανίζει
αυτός ο νόμος και μαζί με αυτή κτυπά και τη
δημοκρατία, όπως λέει η σοφή ρήση του Αρι-
στοτέλη «εάν θέλεις να κτυπήσεις τη δημο-
κρατία ενός κράτους αφάνισε τη μεσαία τά-
ξη». Επιθυμούμε όλοι οιΈλληνες και ευχόμα-
στε το πολίτευμα της χώρας μας να είναι Ελ-
ληνική Δημοκρατία, που αποκτήθηκε με πολ-
λούς αγώνες, μακριά τα χέρια" από τη με-
σαία τάξη για το καλό τη Πατρίδας.

Ιωάννης Αβραμίδης
Σμήναρχος ε.α

O ΕΝ.Φ.Ι.Α: 

Παγκόσμια ελληνική ιδιαιτερότητα

Η
λέξη οικογέ-
νεια, από τις
ω ρ α ι ό τ ε ρ ε ς

του ελληνικού λεξι-
λογίου. Είναι το λιμάνι του ανθρώπου.

Στην κοινωνιολογική της σημασία η οικογέ-
νεια είναι το βασικό κοινωνικό κύτταρο το οποίο
θεμελιωδώς αποτελείται από τους γονείς και τα
παιδιά. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε να ζει μόνος.

Η οικογένεια είναι το φυτώριο της κοινωνίας,
είναι το εργαστήριο, όπου σμιλεύονται ψυχές
και σφυρηλατούνται χαρακτήρες.

Η ζωή της κοινωνίας εξαρτάται από τη ζωή
της οικογένειας. Η υγεία της κοινωνίας εξαρτά-
ται από την υγεία της οικογένειας.

Το μέλλον της κοινωνίας εξαρτάται από το
μέλλον της οικογένειας.

Αν το κύτταρο της οικογένειας προσβληθεί
από θανατηφόρα μικρόβια και δηλητηριαστεί,
δηλητηριάζεται ολόκληρο το σώμα το κοινωνι-
κό. Η οικογένεια είναι μια κοινωνική ομάδα, εί-
ναι απλά μία ομάδα προσώπων.

Αυτά τα πρόσωπα αναπτύσσουν πολύ στε-
νούς και ιδιαίτερους δεσμούς μεταξύ τους.
Έχουν συναισθήματα ο ένας για τον άλλον,
επηρεάζουν ο ένας τον άλλον, επιδρούν ο ένας
πάνω στον άλλον με τέτοιο τρόπο, που τελικά
οργανώνουν την ατμόσφαιρα της καθημερινής
τους ζωής μοναδικά, είτε αρνητικά είτε θετικά,
οργανώνουν το ψυχικό τους κόσμο και διαμορ-
φώνουν την προσωπικότητά τους. Η διανοητική
και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών επηρεά-
ζεται από την μόρφωση των γονέων και των λοι-
πών συνοικούντων προσώπων, καθώς και από
την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική στάθ-
μη της οικογένειας.

Η ηθική εξέλιξη του παιδιού και ο χαρακτή-
ρας του επηρεάζονται από το ηθικό παράδειγμα
των ενηλίκων της οικογένειας, από τον εθισμό
στον οποίο υποβάλλεται από τα μέσα αγωγής,
τα οποία χρησιμοποιούνται και από τον ιδιότυπο
συνδυασμό όλων των επί μέρους παραγόντων.
Όλα τα πρόσωπα της οικογένειας, κάθε μέρα,
βιώνουν γεγονότα και καταστάσεις που δη-
μιουργούν διάφορα συναισθήματα, άλλοτε ευ-
χάριστα και άλλοτε δυσάρεστα.

ΑΓΑΠΗ: Χαρά, ευτυχία, ασφάλεια, ικανοποίη-
ση, στοργή, τρυφερότητα, αφοσίωση.

ΦΟΒΟΣ: Άγχος, αναστάτωση, νευρικότητα,
κατάπληξη, ανησυχία, τρόμος, πανικός.

ΘΥΜΟΣ: Οργή, πικρία, αγανάκτηση, απόγνω-
ση, ενόχληση, εκνευρισμός, εχθρότητα, μίσος.

ΘΛΙΨΗ: Λύπη, πίκρα, ακεφιά, κατήφεια, απο-
γοήτευση, μελαγχολία, μοναξιά, απελπισία, κα-
τάθλιψη.

ΑΠΟΛΑΥΣΗ: Ευχαρίστηση, χαρά, ευεξία, εν-
θουσιασμός, ικανοποίηση, ευφορία, ευτυχία.

Ο βασικός σκοπός μιας οικογένειας είναι να
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες μέσα
στις οποίες το παιδί θα μπορέσει να γίνει ένα
ευτυχισμένο άτομο. Όταν το παιδί αρχίσει να

θεμελιώνει ικανότη-
τες δηλαδή να αι-
σθάνεται ότι η ζωή
του είναι σημαντική,

να κάνει σχέσεις με άλλους ανθρώπους και να
ξεπερνά κάθε εμπόδιο και δυσκολίες που εμφα-
νίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής του, τότε με-
γαλώνοντας θα βρει την ψυχική του ισορροπία -
ψυχική υγεία.

Η προσφορά κάθε μέλους είναι ισότιμη αλλά
πάντοτε ανάλογη των ψυχοφυσικών και πνευμα-
τικών δυνατοτήτων του.

Την κύρια ευθύνη μέσα στην οικογένεια την
έχουν οι γονείς, η οικογενειακή αγωγή είναι το
σύνολο των επιδράσεων θετικών ή αρνητικών,
στη σωματική, πνευματική, ηθική και καλαισθη-
τική ανάπτυξη του παιδιού.

Η οικογένεια αποτελεί ένα τομέα του γενικό-
τερου ανθρώπινου περιβάλλοντος και δύναται
να ακολουθεί στα επί μέρους στοιχεία:

Α) Τους γονείς και μάλιστα τον χαρακτήρα,
τη μόρφωση, τη νοοτροπία και τα ιδανικά τους,
το επάγγελμα και την οικονομική - κοινωνική
τους κατάσταση, τις μεταξύ τους σχέσεις και τη
δημιουργούμενη στο σπίτι συναισθηματική
ατμόσφαιρα.

Β) Τα τυχόν ενήλικα πρόσωπα, τα οποία επη-
ρεάζουν την οικογένεια.

Γ) Τα παιδιά της οικογένειας ως αδέλφια και
μεταξύ τους σχέσεις.

Δ) Την ασκούμενη εκ μέρους των ενηλίκων
πειθαρχία και την εν γένει μεταχείριση των παι-
διών.

Οι γνώσεις των γονέων και άλλων προσώπων
που συνοικούν και η γλώσσα την οποία χρησι-
μοποιούν, βοηθούν τα παιδιά στη μελέτη τους.
Οι εκπαιδευτικές και μορφωτικές ευκαιρίες τις
οποίες εξασφαλίζουν, επιδρούν επί τη γλωσσι-
κή τους εξέλιξη, την εκπαιδευτική τους προκο-
πή, την όλη μόρφωση, ακόμη και αυτή τη νοη-
μοσύνη τους, η οποία έχει παύσει να θεωρείται
ως απολύτως δεδομένη κληρονομικώς και συνε-
πώς ανεπίδεκτος επηρεασμού από το περιβάλ-
λον και ιδίως από την οικογένεια στην τρυφερή
ηλικία.

Οι γονείς είναι τα πρότυπα του παιδιού, είναι
τα πρόσωπα που θαυμάζει, είναι οι τέλειοι και οι
οποίοι δεν παύουν να προσφέρουν φροντίδα
και αγάπη, φροντίζουν να εφοδιασθούν τα παι-
διά όλα εκείνα που χρειάζονται από τον παιδικό
σταθμό και το νηπιαγωγείο, στη συνέχεια στο
Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο, στο Πανε-
πιστήμιο ή στην αγορά εργασίας μετά το τέλος
του σχολείου.

Τα παιδιά αργότερα νιώθουν τη σιγουριά ότι
υπάρχει η βάση, η οικογένειά τους, πάνω στην
οποία μπορούν πάντα να στηρίζονται.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Επσγός ε.α. 9η σειρά ΣΤΥΑ

ΟΟιικκοογγέέννεειιαα

Αντιπτέραρχος (Ι)   Χρήστος Βα,τσης Αρχηγός ΓΕΑ
Αντιπτέραρχος (Ι)   Χρήστος Χριστοδούλου Αρχηγός ΤΑ
Αντιπτέραρχος (Ι)   Γεώργιος Παρασχόπουλος Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
Αντιπτέραρχος (Μ) Γεώργιος ΒορρόπουλοςΓενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος Διοικητής ΔΑΕ
Υποπτέραρχος (Ι) Συμεών Αστρεινίδης Διοικητής ΔΑΥ 
Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Αθανασίου Υπαρχηγός ΓΕΑ 
Υποπτέραρχος (Ι) Αριστείδης Κορέας ΓΕΕΘΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Στάμος Υπαρχηγός ΑΤΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος-Δημήτριος Χριστόπουλος Διευθυντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης Διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Καλαντζής ΓΕΕΘΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Μαντζιάρης Διευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Παντελής Σαπαντζόγλου Διοικητής ΣΙ
Υποπτέραρχος (M)  Χριστόφορος Σμυρλής Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (ΕΑ)  Κωνσταντίνος Φουσταλιεράκης Διευθυντής Επιθεωρήσεων
Υποπτέραρχος (ΥΙ)  Γεώργιος Τολούμης Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ
Υποπτέραρχος (Μ)  Γεώργιος Αλεξανδρής Επιτελάρχης ΔΑΥ

Νέα σύνθεση Α.Α.Σ.


