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Συνάδελφε μην ξεχνάς ΠΟΤΕ ότι ο Σύλλογος στηρίζεται στην συνδρομή σου

Επιτέλους ΔΙΚΑΙΩΣΗ!!! 
Χρειάστηκε λοιπόν να περάσουν 14 ολόκληρα χρόνια, να

αλλάξουν 8 κυβερνήσεις, να αλλάξουν 11 Υπουργοί Εθνικής
Άμυνας για να εναρμονιστεί ο Κανονισμός Οργάνωσης και
Λειτουργίας(ΚΠΑ / Β-21 / Ιανουάριος 1990) της Σχολής με το
Ν.2913/2001. Δεκατέσσερα χρόνια για να γραφτούν σε δύο
σελίδες σύμφωνα με το ΦΕΚ. Β’ 699 / 24-04-2015 οι απαραί-
τητες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λει-
τουργίας της Σχολής μας. Το αυτονόητο είναι πλέον γεγονός
αλλά χρειάστηκε να περάσουν 14 χρόνια . Δεν πειράζει,
αφού πραγματοποιήθηκε, όλα καλά.

Για να φτάσουμε σε αυτό το γεγονός χρειάστηκε η ξεκά-
θαρη επέμβαση – πρωτοβουλία του κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρα-
τηγού Μιχαήλ Κωσταράκου, στον οποίο οφείλουμε κατά την
ταπεινή μου άποψη ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στρατηγέ μου,
σας ευχαριστούμε που βάλατε τέλος σε μία αδικία 14 ετών!!!

Για την ιστορία, ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο και κάτι,
όταν «φάνηκε φώς στην άκρη του τούνελ». Συγκεκριμένα
ήταν 25η Μαρτίου του 2014, όταν ο εκφωνητής της Κρατικής
Τηλεόρασης κατά την διάρκεια της παρέλασης για τον εορτα-

σμό της 25ης Μαρτίου ανακοίνωνε την πρόθεση του κ. Α/ΓΕΕ-
ΘΑ για την αναβάθμιση των παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ.

Ακολούθησε στις 18 Ιουλίου 2014, η επίσημη παραδοχή
από τον ίδιο τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ στην τελετή ορκωμοσίας των
Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2014, στην έδρα της Σχολής στα
Τρίκαλα όπου  ανακοίνωσε την αναβάθμιση όλων των ΑΣΣΥ
σε τριετούς φοίτησης από το 2015. 

Και έτσι φτάσαμε στην τροποποίηση του Κανονισμού Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής,  η φοίτηση είναι πλέον
Τριετής. Θα περιμένουμε να δούμε και την εγκύκλιο εισαγω-
γής στην Σχολή στην οποία ίσως καλυφθούν περαιτέρω λε-
πτομέρειες για την τριετία. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συ-
ναδέλφους που υποστήριξαν με πάθος την τριετία, όλα αυ-
τά τα 14 χρόνια. Συναδέλφους τόσο μέσα στο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας όσο και εκτός αυτού, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να
εκφράσω δημόσια  ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον Επίτι-
μο Πρόεδρο κ. Γεώργιο Εμμανουηλίδη, ο οποίος όλα αυτά
τα χρόνια αρθρογραφούσε συνεχώς για το θέμα, όσο και
στον Επίτιμο Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Καράμπελα, ο οποίος

παρά την συνεχή ενασχόλησή του με το θέμα, μέχρι την τε-
λευταία στιγμή ήταν έκδηλη η ανησυχία του μήπως για μία
ακόμη φορά το όλο εγχείρημα μείνει στα λόγια.

Από εδώ και μπρός πρέπει να αποφασίσουμε ψύχραιμα «-
τι μέλλει γενέσθαι». Η τριετία ήταν μία αυτονόητη πράξη η
οποία έπρεπε να είχε γίνει μετά την δημοσίευση του
Ν.2913/01. Δυστυχώς καθυστέρησε τόσο πολύ που οι εξελί-
ξεις μας προσπέρασαν. Πρέπει από εδώ και μπρός με νηφα-
λιότητα να χαράξουμε τα επόμενα βήματά μας διότι επί της
ουσίας πρέπει να καθορισθούν τα επόμενα στάδια ούτως
ώστε η Σχολή να ενταχθεί σύντομα στα Ανώτατα Τεχνολογι-
κά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Έγινε ένα μικρό, αλλά σημαντικό
βήμα.

Ο Αγώνας μας δικαιώθηκε μεν, αλλά πρέπει να συνεχιστεί
δε. Το οφείλουμε σε όλα αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία με βαθ-
μολογίες των 18000-19000 μορίων, επιλέγουν να φοιτήσουν
στην Σχολή μας. 

Νικόλαος Βούλγαρης 
Σγος ε.α – Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ

H  Σ.Τ.Υ.Α  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΤΡΙΕΤΟΥΣ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ μετά την
πλημμελή εφαρμογή των αποφάσεων το ΣτΕ από την
πολιτεία, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα τόσο των εν
ενεργεία, όσο και των εν αποστρατεία μελών του, για
διευκρινήσεις και συμβουλές, διερεύνησε την δυνατό-
τητα διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων για να
υπάρξει πλήρης και έγκυρη ενημέρωση τους επί του
θέματος.

Στις υπόψη Ημερίδες προσφέρθηκαν να προσέλ-
θουν και να ενημερώσουν τα μέλη μας αφιλοκερ-
δώς, ο δικηγόρος και μέλος του ΣΑΣ κος Αριστομέ-
νης Αργυρόπουλος, η Δικηγόρος Αθηνών κα Ροδάν-
θη Πετραδέλλη, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του
ΣΣΑΣ Αρχιπλοίαρχο ε.α κο Γιάννη Αντωνιάδη Οικο-
νομολόγο, ο οποίος είναι επίσης Οικονομικός Σύμ-
βουλος των τριών Ενώσεων Αποστράτων και παράλ-
ληλα Επιστημονικός Συνεργάτης του Δικηγορικού
Γραφείου.

Ημερίδα 16/3/2015 
στην Καλαμάτα

συνέχεια στη σελ. 8

Εξέλιξη σειρών ΣΤΥΑ 40 - 41
Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 έλαβε χώρα στο Υπουρ-

γείο Εθνικής Άμυνας συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλ-
λόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ) με επικεφαλής τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου Σμχο ε.α. κ. Δημήτριο Φαλτάιτς και του
Συμβούλου του νεοσύστατου Στρατιωτικού Γραφείου του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ταξχου ε.α. κ. Χρήστου Κου-
τσογιαννόπουλου. Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του
Συλλόγου, προκειμένου να ενημερωθεί ο κ. Υπουργός
Εθνικής Άμυνας και το Επιτελείο του, σχετικά με τα προ-
βλήματα στην βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών που ει-
σήχθησαν στην Σ.Τ.Υ.Α τα έτη 1988 & 1989 (40η & 41η σει-
ρά) από τον μη εναρμονισμό των μεταβατικών διατάξεων
των Νόμων Ν.3865/2010 και Ν.3883/2010.

σελ. 8

Ευχαριστήρια επιστολή 
στον κ. Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων

Σ.Τ.Υ.Α. με την παρούσα επιστολή αισθάνεται την επιτακτική
ανάγκη να σας εκφράσει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και
ικανοποίηση του, γιατί με τη δική σας καταλυτική παρέμβα-
ση, δικαιώνονται και
οι δικοί μας αγώνες
για αναβάθμιση της
Σχολής μας και την
εναρμόνιση του Κα-
νονισμού Οργάνω-
σης και Λειτουργίας
της Σχολής με τον
Ν.2913/01, ύστερα
από 14 συναπτά
έτη.

Είμαστε απολύ-
τως βέβαιοι πως η
καταλυτική, εμπνευ-
σμένη παρέμβαση
σας για την υλοποί-
ηση ενός δικαίου αιτήματος μας όλα αυτά τα έτη, θα σας δι-
καιώσει απόλυτα στο εγγύς μέλλον και είμαστε σίγουροι ότι
ήδη τυγχάνετε της καθολικής αναγνώρισης και ευγνωμοσύ-
νης από όλους τους αποφοίτους και σπουδαστές της Σχολής
μας.

Με  ιδιαίτερη τιμή, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παράδοση - παραλαβή
Διοίκησης ΣΤΥΑ

Στηρίξτε τον Σύλλογο ΣΑΣ

σελ. 5

σελ. 6

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟ - ΑΝΩ ΧΩΡΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. διοργανώνει διήμε-
ρη εκδρομή στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ, ANΩ ΧΩΡΑ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ το
Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου 2015. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Σάββατο 6/6/2015, 08:00: Αναχώρηση από την Πλατεία
Μεταξουργείου στην έξοδο του Μετρό. Ημίωρη στάση
για καφέ στην περιοχή του Ισθμού και διαμέσου της
κρεμαστής γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου άφιξη στην Ναύ-
πακτο και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο  4 αστέρων
Ναύς (www.nafshotel.gr). 13:00 – 13:30: Αναχώρηση
για την Άνω Χώρα περνώντας από την γραφική Ελάτου.
Παραμονή στην Άνω Χώρα για καφέ ή γεύμα και επι-
στροφή για διανυκτέρευση στην Ναύπακτο. (Προαιρετι-
κή εκδρομή)
Κυριακή 7/6/2015: Μετά το πρωινό αναχώρηση για
Αθήνα μέσω Γαλαξιδίου. Στάση στο Γαλαξίδι και προαι-
ρετικό γεύμα – καφέ, επιστροφή στην Αθήνα νωρίς το
βράδυ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δημήτριος Φαλτάιτς 6983494949 (VPN)
Νικόλαος Βούλγαρης 6983522599 (VPN)
Δημήτριος Παναγιώτου 6938326513 (VPN)
Γραφεία Συλλόγου 2103634377 
(Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 με 13:00)
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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 ΧΑΛΚΙΔΩΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ασμχος ε.α.

Μποτάση & Ζα'μη Τ.Κ. 34100
Τηλ.: 6983512537

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. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
2. ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2015
3. ΚΥΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
4. ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤ. 2008-09-20
6. ΑΞΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
7. ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2015
8. ΔΕΡΒΙΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2015
9. ΜΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2013-14-15
10. ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
11. ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2014-15-16
12. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
13. ΜΠΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
14. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014-15
15. ΔΡΟΥΒΗΣ ΖΗΣΗΣ 2015
16. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
17. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013
18. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2015
19. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
20. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2005
21. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2015
22. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
23. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
24. ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
25. ΠΙΛΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2015
26. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
27. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2015
28. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
29. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2015
30. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
31. ΣΑΓΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2015
32. ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
33. ΚΟΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2014-15
34. ΖΕΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
35. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2015
36. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
37. ΒΙΣΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
38. ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
39. ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
40. ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
41. ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
42. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2015
43. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 2015
44. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
45. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
46. ΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
47. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2010
48. ΜΠΟΥΡΑ�ΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
49. ΛΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2017-18
50. ΜΠΟΥΣΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2015
51. ΝΤΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2015
52. ΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
53. ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2015
54. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
55. ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2014-15
56. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
57. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2013-14-15
58. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
59. ΜΑΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014-15
60. ΚΟΥΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
61. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
62. ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΙΟΣ 2014-15
63. ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ 2015
64. ΚΟΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
65. ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014-15
66. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013-14-15
67. ΚΡΙΤΣΟΤΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2015
68. ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2015
69. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014-15
70. ΚΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015

71. ΚΑΤΣ......... ΜΙΧΑΗΛ 2015
72. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
73. ΓΚΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2015
74. ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
75. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013-14-15
76. ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2015
77. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
78. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013-14-15
79. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
80. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
81. ΖΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2015
82. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
83. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
84. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2015
85. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011
86. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2015
87. ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
88. ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014-15
89. ΓΚΙΤΕΡΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2015
90. ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 2015
91. ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2014
92. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
93. ΣΤΟ�ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010
94. ΝΤΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
95. ΜΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
96. ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
97. ΣΙΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
98. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (2ας) 2015
99. ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
100. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2015
101. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
102. ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 2013-14
103. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
104. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
105. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
106. ΜΑΡΙΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
107. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2015
108. ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
109. ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2015
110. ΡΑΜΑΝΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
111. ΤΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015-16
112. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2015-16
113. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015
114. ΣΒΟΥΡΔΑΚΟΣ 2015
115. ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
116. ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
117. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
118. ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΝΟΣ 2015
119. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2015
120. ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
121. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2015
122. ΚΑΡΝ..... ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2015
123. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014-15
124. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
125. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
126. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014-15
127. ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
128. ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014-15
129. ΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
130. ΤΖΟΥΞΑΝΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2015
131. ΓΑΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
132. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
133. ΔΕΓΑ�ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014-15
134. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2015
135. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2015
136. ΠΑ�ΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
137. ΣΙΩΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2013-14
138. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2014
139. ΠΑΓΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
140. ΠΗΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
141. ΓΟΥΡΛΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2015

142. ΚΑΤΣΟΥΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
143. ΛΕΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
144. ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (25) 2015
145. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2014
146. ΤΖΕΜΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 2015
147. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
148. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
149. ΚΟΥΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
150. ΡΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2015
151. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015-16
152. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2014-15
153. ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2013-14
154. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2013-14
155. ΛΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2010
156. ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015-16
157. ΚΑΝΤΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2010-11-12-13-14
158.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (31) 2014
159. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013-14-15
160. ΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012-13-14
161. ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 2013-14
162. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
163. ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013-14
164. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
165. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (22) 2015
166. ΤΖΑΝΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
167. ΣΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
168. ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
169. ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
170. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
171. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
172. ΠΑΥΛΙΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012
173. Κα ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2014
174. ΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012-13-14
175. ΚΑΛΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
176. ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (5ης) 2015
177. ΣΥΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2012-13-14
178. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
179. ΚΑΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
180. ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2012
181. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
182. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 2012
183. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ (29) 2013-14
184. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (14) 2015
185. ΚΑΝΕΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
186. ΚΕΚΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2015
187. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

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.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κα ΤΣΟΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κα ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΛΥΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κα ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Χα ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τηλεφωνικά ραντεβού στο 251 ΓΝΑ
Το 251 ΓΝΑ ενημερώνει ότι από 1/3/2015

υπάρχει πλέον δυνατότητα επικοινωνίας για ρα-
ντεβού μέχρι τις 18:00 τις καθημερινές.

Τηλ. Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων: 
2107463399

•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

Προσοχή
Ενημερώνουμε τους κ. Συναδέλφους όσοι έχουν

προβεί στην αντικατάσταση του Αριθμού Μητρώου
Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) αρχικού ΟΠΑΔ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
όταν επισκέπτονται τον Ιατρό τους για συνταγογρά-
φηση ή εξέταση να λένε για την αλλαγή του ΑΜΑ.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η ΕΑΑΑ θα πραγ-
ματοποιήσει εκδήλωση  για τα 70 χρόνια  από την
ίδρυσή της , την Παρασκευή 22 ΜαKου και ώρα 19:00
στην ΛΑΕΔ.

Στην εκδήλωση  αυτή  η ΕΑΑΑ θα τιμήσει τους Βε-
τεράνους του Β’ παγκοσμίου πολέμου της ΠΑ, τους
Επιτίμους Α/ΓΕΑ και Α/ΑΤΑ, τους ΑΓΕΕΘΑ και  Α/ΓΕΑ

και την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, στους οποίους
θα επιδοθούν αναμνηστική Πλακέτα της ΕΑΑΑ και α-
ναμνηστικό για τα 70 χρόνια.

Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως παρευρεθούν
στην εκδήλωση.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 70 ΧΡΟΝΩΝ ΕΑΑΑ (1945-2015)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΑΓΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5ης
Κα ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ 
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 2ας ΣΕΙΡΑΣ
ΚΑΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11ης
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30ης
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ας
ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 38ης 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36ης

ΣΤΕΓΗ
ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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DD..JJ..  
Έμπειρος Αναλαμβάνει 

Μουσικές Εκδηλώσεις

(Γάμους Βαφτίσεις Events)

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6983526873

Έμπειρος τεχνίτης Αλουμινίου
αναλαμβάνει 

Τοποθετήσεις - Διορθώσεις 
κουφωμάτων αλουμινίου

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6983526873

Αναλαμβάνει Εργασίες 
Πάσης Φύσεως Ελαιοχρωματισμού

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6983526873

Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής 

Τον περασμένο χρόνο, 51 αλησμόνητοι και αγαπη-
τοί μας συνάδελφοι - ΔΥΣΤΥΧΩΣ- έφυγαν από τον μά-
ταιο τούτο κόσμο, βυθίζοντας στη θλίψη, οικογένειες,
φίλους, συγγενείς και συναδέλφους.

Όλοι τους, Αξ/κοί ε.α. απόφοιτοι Σ.Τ.Υ.Α. διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως τούτο παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΝΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ 12

ΟΠΛΟΥΡΓΟΙ 4

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3

ΜΗΧ/ΚΟΙ Τ-Η 9

Μ.Μ.Μ. 8

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΑΥ/ΩΣ 6

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 7

ΣΥΝΤ/ΤΕΣ ΑΕΡ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 1

ΜΗΧ/ΚΟΙ RADAR 1

ΣΥΝΟΛΟ 51

Πλην ελαχίστων, ήσαν έγγαμοι με παιδιά και ως
απόστρατοι, πλέον, διέμεναν, κυρίως στην ιδιαιτέρα
τους πατρίδα.

Η ηλικία θανάτου των, παρουσιάζεται στον πίνακα 2.
Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι η διασπορά των ηλι-

κιών θανάτου είναι λογική. Όμως είναι πάρα πολύ λυπη-
ρό, το ότι μερικοί συνάδελφοι «έφυγαν» νεότατοι σε ηλι-
κίες κάτω των 60 ετών.

Σημειώνεται ότι ο «προσδόκιμος χρόνος ζωής» ενός
σχετικά υγιούς ατόμου, στην Ελλάδα, είναι για Άνδρες
79,6 και για γυναίκες 82,9, με Μ.Ο. 80,18 (στοιχεία από το
διαδίκτυο).

Αιτία και αιτιατά για το θάνατο του καθ’ ενός δεν είναι
-φυσικά- να γίνουν γνωστά.

Ίσως όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η φθορά
της υγείας κατά την θητεία τους στην Π.Α., όλως ιδιαιτέ-
ρως εκείνα τα ηρωικά και πέτρινα χρόνια της 10ετίας του
1950 (από ελικοφόρα σε JET κ.λπ.). σειρές 1η έως 12η.

Προερχόμενοι, (όπως όλοι μας), κυρίως από οικογέ-
νειες της λεγόμενης μεσαίας τάξης, ή ακόμα και πιο

κάτω, εισήχθησαν στη ΣΤΥΑ, όπου μετά από διετή, με-
στή και σύγχρονη εκπαίδευση, αποφοίτησαν -ο καθείς
με την ειδικότητά του- και επανδρώνοντας υπηρεσίες,
Μοίρες, Σμηναρχίες και Πτέρυγες, ενίοτε χωρίς ωρά-
ρια εργασίας, μέρα-νύχτα και πολλάκις κάτω από λίαν
δυσμενείς συνθήκες, εκτελούσαν με αυτοθυσία και αυ-
ταπάρνηση τα καθήκοντά τους και αποστρατεύτηκαν
με ψηλά το κεφάλι και γεμάτοι από υπερηφάνεια για
την προσφορά τους στην Π.Α.

Όλοι οι συνάδελφοι που υπήρξαν συμμαθητές των
θανόντων ή υπηρέτησαν μαζί τους, δεν θα τους ξεχά-
σουν ποτέ.

Ας θεωρηθεί -λοιπόν- το παρόν μικρό κείμενο, ως
ένα ταπεινό μνημόσυνο στη μνήμη τους κι ας είναι
ελαφρύ το νωπό -ακόμα- χώμα που τους σκεπάζει.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ
Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΣ 4ης σειράς

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΗΛΙΚΙΑ 85 84 83 81 79 76 75 74 73 72 71 70 69
ΘΑΝΟΝΤΕΣ 6 3 2 1 2 1 3 3 5 2 2 2 1

ΗΛΙΚΙΑ 66 64 61 60 59 58 57 56 53 49 40 39
ΘΑΝΟΝΤΕΣ 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1

IN MEMORIAL

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 70 χρόνων 

από τη λήξη του Β~ Π.Π. στην Ευρώπη,
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ι.

Διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:
«Η Συνεισφορά του Αεροπορικού Όπλου 

στην Έκβαση του Β~ Παγκοσμίου Πολέμου»
την Τετάρτη 20 Μα*ου 2015 στις 18:30 

στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ΓΕΑ
Επικοινωνία: hafsasi@yahoo.com

O Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Απτχος (Ι) ε.α.           Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Απτχος (ΕΑ) ε.α.

Η
ταν το ένατο αντάμωμα των
συναδέλφων αποστράτων
της Πολεμικής μας Αερο-

πορίας που πραγματοποιήθηκε
στη Ναύπακτο.

Ήταν εκεί για άλλη μια φορά,
τη συγκεκριμένη ημέρα της Με-
γάλης Παρασκευής, φίλοι «πα-
τριώτες» της περιοχής, συμμαχη-
τές στη χθεσινή ενεργό υπηρεσία
και συνάδελφοι στη συνέχεια,
αλλά πλέον όλοι φορτωμένοι με
την πείρα της ζωής.

Παρά το δυσμενές κλίμα που
αιωρείται στην πολιτική ζωή του
τόπου με τις δυσοίωνες οικονο-
μικές προοπτικές, το αντάμωμα
είχε επιτυχία και ήταν ίσως απ’
αυτά που είχε τη μεγαλύτερη
συμμετοχή.

Ήταν μια ευκαιρία και πάλι να
σπάσουμε την πλήξη, να ανεβά-
σουμε λίγο το επίπεδο της αν-
θρώπινης επικοινωνίας και γιατί
όχι και να διασκεδάσουμε.

Γιατί όπως γράφει και ο μεγά-
λος Σοπενχάουερ στα «Πάθη του
κόσμου»: «Οι ώρες περνάνε μεν
γρήγορα όταν είναι ευχάριστες,
αλλά περνάνε πολύ αργά όταν εί-
ναι θλιβερές. Και ενώ η πλήξη
μας δίνει την αίσθηση του χρό-

νου, αντιθέτως η διασκέδαση μας
την αφαιρεί και αφήνει να πλανά-
ται η ευτυχισμένη πλευρά της
ύπαρξής μας».

Επιπλέον με τις συναντήσεις
αυτές συντηρούμε και τη λειτουρ-
γία της μνήμης για όλους αυτούς
τους αγαπητούς μας φίλους και
βασικά συναδέλφους.

Και λέω γι’ αυτήν τη μνήμη
που συγκρατεί τα βασικά χαρα-
κτηριστικά αγαπημένων προσώ-
πων, που μας κάνει να τα ανα-
γνωρίζουμε, αρκετά χρόνια αρ-
γότερα ακόμα κι αν η όψη τους
έχει αλλάξει, δημιουργώντας κά-
θε φορά ένα κλίμα «Νιρβάνα»,
που τόσο ανάγκη έχει η ψυχική
μας υπόσταση με την πάροδο του
χρόνου.

Ήταν λοιπόν εκεί στο καφε-
νείο - Ψησταριά «Αύρα», στην
όμορφη παραλία της Ψανής οι
παρακάτω συνάδελφοι:

Δημ. Βελλής, Δ. Σατλάνης, Χ.
Λάππας, Κ. Φούντζουλας, Γ.
Κωνσταντόπουλος, Β. Σταυρό-
πουλος, Ιωαν. Σφήκας, Σ. Πε-
τρόπουλος, Γ. Φουσέκης, Αλεξ.
Σταυρόπουλος, Γ. Κυρίτσης,
Δημ. Ξανάλατος, Δ. Σακελλά-
ρης, Αθ. Μπακλέσης, Θεόδ.

Μπέκος, Αυγ. Μελίστας, Γ. Λα-
ουρδέκης, Αθ. Ντουρακόπουλος,
Γεωργ. Ρούμπας, Π. Τριαντα-
φύλλου, Χ. Νικόπουλος, Νικ.
Ρούμπας, Κ. Ευθυμιόπουλος,
Βασ. Νασόπουλος, Ηλ. Δημη-
τρόπουλος, Λεων. Γούπιος, Γ.
Ντάλας, Ν. Δημητρόπουλος,
Παν. Καραγιώργος, Παν. Σφή-
κας, Νικ. Παπασάββας, Επ. Τσά-
τσος, Αθ. Σωτηρόπουλος, Νικ.
Πατούχας, Αστ. Κοτσόπουλος,
Αθ. Κοντός.

Ευχόμαστε από καρδιάς οι συ-
ναντήσεις αυτές να συνεχισθούν,
ώστε κάθε φορά να μας δίνεται η
ευκαιρία να επικοινωνούμε, να
ξαναγνωριζόμαστε, και με αυτόν
τον τρόπο η βάσανος της ύπαρ-
ξης, η οποία θέλοντας και μη δη-
μιουργείται από την ταχύτητα του
χρόνου που μας πιέζει και μας
παραδίδει στην πλήξη.

Και του χρόνου να είμαστε κα-
λά για το επόμενο αντάμωμα. Και
όπως γράφει ο στοχαστής που
προανέφερα, μέχρι τότε: «Η ζωή
μας να είναι μια διαρκής μάχη
ενάντια στα αφηρημένα κακά,
στην πλήξη, στην αθλιότητα ει
δυνατόν χωρίς ανακωχή».

ΒΒαασσίίλληηςς  ΝΝαασσόόπποουυλλοοςς

Αντάμωμα αποστράτων 
της Π.Α. στη Ναύπακτο

Απεβίωσαν
• Σμχος εα Σταμάτιος Βλαχα%της. Γεννήθη-

κε το 1942 στον Ωρωπό Αττικής. Εισήλθε στην
ΣΤΥΑ το 1961 με την 13η σειρά. Αποφοίτησε
το 1963 με την ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ.
Αποστρατεύτηκε το 1996. Ήταν παντρεμένος
και είχε 2 παιδιά. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγι-
νε στις 17/3/2015 στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών
Σχηματαρίου  και η ταφή στο νεκροταφείο
Σχηματαρίου.

• Σμχος εα Εμμανουήλ Λαβούτας. Γεννή-
θηκε το 1955. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1974 με
την 26η σειρά. Αποφοίτησε το 1976 με την ει-
δικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε
το 2009. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία και η ταφή του έγινε στις 9/4/2015 στο νε-
κροταφείο Βύρωνα Αττικής.

Ο ΣΑΣ εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέ-
πασε τους αείμνηστους συναδέλφους μας.

Συγχαρητήρια
Στον γιο του συναδέλφου Ασμχου ε.α. Θανά-

ση Κουγιάννη, Σπύρο Κουγιάννη που προήχθη
επάξια στο βαθμό του Συνταγματάρχου, συγ-
χαίρω και εύχομαι και σε ανώτερα.

Ηλίας Γ. Σβάρνας
Σμχος ε.α.

Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν στις 6
Μαρτίου 2015 για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
της Α.ΑΚ.Ε., που αποτελεί το Ανώτατο Επιστη-
μονικό και Αεροπορικό - Αεροδιαστημικό Θε-
σμό της Ελλάδος, μέλος του εξελέγη το μέλος

του Συλλόγου μας Σμήναρχος ε.α. - Ποιητής
Ηλίας Γ. Σβάρνας της 21ης Σειράς ΣΤΥΑ, ο
οποίος σημειωτέον είναι και Μέλος του Δ.Σ. της
Ένωσης Αποστράτων Αξ/ων Αεροπορίας (ΕΑ-
ΑΑ).

Μέλος του Συλλόγου μας εξελέγη στις Αρχαιρεσίες,
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.)
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Την Πέμπτη 19 Μαρτίου
2015, πραγματοποιήθηκε,
παρουσία του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Αεροπο-
ρίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου
(Ι) Χρήστου Βα!τση, η τελε-
τή παράδοσης - παραλαβής
της Διοίκησης του 251 Γενι-
κού Νοσοκομείου Αεροπο-
ρίας (251ΓΝΑ), από τον
Υποπτέραρχο (ΥΙ) Γεώργιο
Τολούμη στον Ταξίαρχο (ΥΙ)
Δημήτριο Χατζηγεωργίου.

Στην τελετή παρέστησαν
Ανώτατοι Αξιωματικοί της
Πολεμικής Αεροπορίας, επίτιμοι Αρχη-
γοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, διατελέσαντες Διοικη-
τές του 251ΓΝΑ, καθώς και Απόστρατοι
Αξιωματικοί της ΠΑ.

Ο Σύλλογος μας εκπροσωπήθηκε
από τους κ.κ. Δημήτριο Φαλτάιτς, Δη-
μήτριο Τρέσσο, Γεώργιο Παπαδόπου-
λο και Δημήτριο Δήμου. Ο Σύλλογος

μας απένειμε αναμνηστική πλακέτα του
Συλλόγου τιμής ένεκεν, στον αποχωρή-
σαντα Δκτη, Υποπτέραρχο (ΥΙ) Γεώργιο
Τολούμη, και στον  Αντιπτέραρχο (ΥΙ)
Στέφανο Φουρλεμάδη, ο οποίος παρέ-
δωσε τη θέση του Διευθυντή Υγειονο-
μικού του ΓΕΑ.               

Ο Σύλλογος εκφράζει τα θερμά του
συγχαρητήρια στον απερχόμενο Δκτη

Υποπτέραρχο (ΥΙ) κ. Γεώργιο Τολούμη
για την προαγωγή του και την επιλογή
του ως Διευθυντής Υγειονομικού του
ΓΕΑ και εύχεται καλή επιτυχία στα νέα
του καθήκοντα. Στον παραλαμβάνοντα
Δκτη Ταξίαρχο (ΥΙ) κ. Δημήτριο Χατζη-
γεωργίου εύχεται καλή επιτυχία στα
νέα του καθήκοντα και ευόδωση των
στόχων του.

Παράδοση Παραλαβή Διοικητού 251 ΓΝΑ

Η Υπηρεσία Συνδέσμων - Διασωστών Λιμενικού Σώματος
Ελληνικής Ακτοφυλακής επανδρώνοντας τα ελικόπτερα
SUPER PUMA, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Εναέριας
Έρευνας και διάσωσης. Οι απαιτήσεις των αποστολών πλέ-
ον είναι τεράστιες και η ανάγκη για συνεχή συντήρηση των
ικανοτήτων καθώς και η συνεχής εκπαίδευσή τους, είναι
επιτακτική.

Ο φορέας που καλείται να επωμιστεί αυτό το φορτίο, η
Π.Α., υποστηρίζει πλήρως την εκπαίδευση καθώς και την
υλικοτεχνική υποστήριξη της ΥΣΥΔ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Η συνερ-
γασία αυτή έχει αποδώσει τα μέγιστα και το σχεδόν τέλειο
ποσοστό επιτυχών αποστολών των Ε/Π super puma είναι
αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη απόδειξη.

Τα τελευταία χρόνια όμως, παρατηρήθηκε μια αύξηση
του βαθμού δυσκολίας των αποστολών με αποτέλεσμα την
απαίτηση κτήτης περισσοτέρων γνώσεων και ικανοτήτων,
αυτό οδήγησε τη διοίκηση της ΥΣΥΔ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ καθώς
και της 112 ΠΜ/384ΜΕΔ σε μια κοινή
διαβούλευση με σκοπό τη δέσμευση
θέσεων φοίτησης σε σχολεία της Σχο-
λής Διοίκησης - Επιτελών Π.Α. (Πρώην
Σχολή Πολέμου Αεροπορίας).

Η θετική ανταπόκριση της Ηγεσίας
του Λιμενικού Σώματος και της Πολε-
μικής Αεροπορίας ήταν άμεση, στα-
διακά οι Σύνδεσμοι και Διασώστες των
super puma άρχισαν να φοιτούν στο
Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους, στο
Σχολείο Επιτελών Εκπαίδευσης (ISD)
και στο Σχολείο Ασφάλειας Πτήσεων
Εδάφους (ΣΑΠΕ).

Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους (-
ΣΕΕ) έχει διάρκεια πέντε (5) εκπαιδευ-
τικών εβδομάδων και περιλαμβάνονται
τα αντικείμενα Ψυχολογίας Μάθησης,
Επικοινωνίας, Σχεδίασης Μαθημάτων,
Μέσων Διδασκαλίας και Οπτικοακου-
στικών Μέσων. Οι υποψήφιοι εκπαι-
δευτές διδάσκονται συγκεκριμένη με-
θοδολογία διδασκαλίας όπως την Επίδειξη - Εκτέλεση, Διά-
λεξη, Διδακτική διάλεξη και Κατευθυνόμενη συζήτηση.
Όλοι οι εκπαιδευτές της ΥΣΥΔ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ είναι απόφοι-
τοι του σχολείου και φέρουν την ανάλογη πιστοποίηση (εί-
ναι προαπαιτούμενο προσόν προκειμένου να εκπαιδεύσουν
τους υποψήφιους Διασώστες και Συνδέσμους). Το εν λόγω
σχολείο αποτελεί βασικό πυλώνα εκπαίδευσης των στελε-
χών της ΥΣΥΔ καθώς προσαρμόζει την μεθοδολογία εκπαί-
δευσης της Π.Α. στις απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος.

Σχολείο Επιτελών Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ / ISD) έχει διάρ-
κεια πέντε (5) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι
διδάσκονται τη μεθοδολογία Instructional System Develop-
ment που αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης διδακτικών συ-

στημάτων εκπαίδευσης. Τα
αντικείμενα που διδάσκονται
είναι των Απαιτήσεων Εργα-
σίας και Εκπαίδευσης, Αντι-
κειμενικών σκοπών και Τεστ,
Σχεδίασης και Ανάπτυξης
της Διδασκαλίας, Αξιολόγη-
σης του Συστήματος Εκπαί-
δευσης. Οι εκπαιδευόμενοι
για να περάσουν με επιτυχία
το συγκεκριμένο σχολείο
καλούνται να επιτύχουν στα
εβδομαδιαία γραπτά τεστ με
ποσοστό επιτυχίας από 70%
και άνω. Τέλος, ολοκληρώ-
νοντας τον κύκλο εκπαίδευ-
σης, απαιτείται η εκπόνηση
πτυχιακής εργασίας στα
πρότυπα του σχολείου. Η
μεθοδολογία I.S.D. εφαρμό-

ζεται στα διδακτικά συστήματα διάφορων ειδικοτήτων της
Π.Α. καθώς και στην εκπαίδευση για την απόκτηση της ειδι-
κότητας του Συνδέσμου ΛΣ-ΠΑ και Δύτη - Διασώστη ΛΣ της
ΥΣΥΔ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα μπο-
ρούσε να βρει εφαρμογή στην εκπόνηση διδακτικών συστη-
μάτων εκπαίδευσης Λ.Σ. όπως για παράδειγμα, στις ειδικό-
τητες της Σχολής Λ/Φ ΛΣ καθώς και στο Σχολείο Κυβερνη-
τών Περιπολικών Σκαφών.

Σχολείο Ασφαλείας Πτήσεων Εδάφους (ΣΑΠΕ) έχει
διάρκεια οκτώ (8) εκπαιδευτικές εβδομάδες και περιλαμ-
βάνει τα αντικείμενα Ανθρώπινου Παράγοντα, Πρόληψης
Ατυχημάτων, Αεροπορικής Τεχνολογίας, Διερεύνησης
Ατυχήματος. Στο εν λόγω σχολείο διδάσκεται συγκεκριμέ-
νη τυποποίηση ενεργειών προκειμένου να αποφευχθούν
πάσης φύσης ατυχήματα. Το κόστος των ατυχημάτων τό-
σο στον αέρα όσο και στο έδαφος, το δυσαναπλήρωτο αν-
θρώπινο δυναμικό καθώς και το υψηλό κόστος απόκτησης

νέων μέσων, επιβάλλει την καταβολή κάθε δυνατής προ-
σπάθειας για τη μείωση στο ελάχιστο των απωλειών ή ζη-
μιών. Επιπρόσθετα ένα δεύτερο αντικείμενο που διδάσκε-
ται είναι η διερεύνηση των ατυχημάτων με σκοπό την πρό-
ληψη επισφαλών καταστάσεων. Η ΥΣΥΔ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ συ-
μπλέοντας με τη δυναμική της ασφάλειας πτήσεων έχει
θέσει ελεγκτικά και διερευνητικά καθήκοντα στους από-
φοιτους του ΣΑΠΕ προκειμένου να προληφθούν τυχόν
ατυχήματα του προσωπικού της. Η μεθοδολογία της
ασφάλειας πτήσεων και εδάφους θα μπορούσε να γίνει
γόνιμο βοήθημα στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων κα-
θώς και σε όλα τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. Η υιοθέτη-
ση της αεροπορικής κουλτούρας της πρόληψης ατυχημά-
των στον εργασιακό χώρο του Λ.Σ. πιθανώς, θα μείωνε
δραστικά τα κόστη επισκευής ή ακόμα και αντικατάστα-
σης, ζωτικού εξοπλισμού.

Τα στελέχη της ΥΣΥΔ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ που φοίτησαν στα
ανωτέρω σχολεία εφάρμοσαν τις γνώσεις που λάβαν στο
πεδίο των ειδικοτήτων τους και τα αποτελέσματα μιλούν
από μόνα τους. Σχεδόν μηδενικός δείκτης ατυχημάτων,
άρτια οργανωμένο διδακτικό σύστημα ειδικοτήτων καθώς
και η τυποποίηση στα αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι
μόνο μερικά από τα θετικά αποτελέσματα της συνεχούς
βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας.

Η ΠΑ αξιολογώντας τα θετικά αποτελέσματα της συ-
νεκπαίδευσης αύξησε τον αριθμό των σπουδαστών προερ-
χομένων από την ΥΣΥΔ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι με το ξεκίνημα του 2015 αποφοίτησαν ήδη 1 βαθ-
μοφόρος από το σχολείο ασφάλειας πτήσεων, 2 βαθμοφό-
ροι από το σχολείο επιτελών εκπαίδευσης (ISD) και 4 βαθ-
μοφόροι από το σχολείο εκπαιδευτών εδάφους.

ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΘ/ΧΟΣ Λ.Σ.

Σχολή Διοίκησης - Επιτελών Π.Α. και ΥΣΥΔ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Γεώργιος Κυρ. Καρυδάκης
Στρατιωτικός Ιατρός
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ΠΡΟΣ: - ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  κ. Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ
- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κ. Π. ΚΑΜΜΕΝΟ

ΚΟΙΝ :  - ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

ΘΕΜΑ: Παρακρατήσεις από Συντάξιμες 
Αποδοχές Αποστράτων Στελεχών Ε.Δ.

1. Σύμφωνα με το άρθρο αρθ.11 του νόμου 3865/10 όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11, παρακρατείται από το
σύνολο των αποστράτων ένα ποσό υπέρ Ε.Α.Σ. (Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων). Το ποσό της συγκεκριμένης παρακράτησης υπολογίζε-
ται επί του ακαθαρίστου (μεικτού) ποσού των συνταξίμων αποδοχών για
ποσά καταβαλλόμενων συντάξεων άνω των 1,400 ευρώ, ήτοι σε ποσο-
στό της σύνταξης πριν αυτή μειωθεί από τις λοιπές κρατήσεις - εισφο-
ρές - μειώσεις των νόμων 4002/11, 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012,
3986/2011.

2. Από τη συγκεκριμένη «πολιτική» του ΓΛΚ όλοι οι συνταξιούχοι και
δη οι στρατιωτικοί που έχουν υποστεί και επιπρόσθετες μειώσεις, υφί-
στανται παρατύπως ζημία που κυμαίνεται από 40 ευρώ/μήνα και μπορεί
να υπερβαίνει τα 100 ευρώ/μήνα. 

3. Την ίδια πρακτική ακολουθεί το ΓΛΚ και όσον αφορά στον υπολο-
γισμό της κράτησης υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης (4% από το πρώτο
ευρώ), και μάλιστα ενώ μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2013 υπολόγιζε και
παρακρατούσε τα σχετικά ποσά από το ποσό της σύνταξης όπως αυτό
διαμορφώνονταν μετά τις μειώσεις των μνημονιακών νόμων, από τον
Οκτώβριο 2013 και εντεύθεν  τα σχετικά ποσά υπολογίζονται και παρα-
κρατούνται όπως ακριβώς αναλύθηκε παραπάνω για την κράτηση ΕΑΣ,
δηλαδή στο ποσό των συνολικών συντάξιμων αποδοχών πριν τις περικο-
πές. 

4. Για το θέμα της κράτησης για την Υγειονομική περίθαλψη, έχει εκ-
δώσει και σχετικό πόρισμα ο «Συνήγορος του Πολίτη» που  υπογραμμί-
ζει ότι ”ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ του κλάδου
ασθένειας όπως εφαρμόζεται σήμερα (χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται
υπόψη οι μειώσεις) είναι εσφαλμένος, νομικά αβάσιμος και θα πρέπει να
επανεξεταστεί”. Απέστειλε, μάλιστα,  το πόρισμα αυτό, στο υπουργείο
Εργασίας χωρίς, ωστόσο, να λάβει απάντηση ενώ υπογραμμίζει το γε-
γονός ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αρχικώς επέβαλε την
εισφορά επί του μειωμένου ποσού της σύνταξης, ευθυγραμμίστηκε με
την πρακτική του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, δηλαδή να επιβάλλουν την εισφορά στις συντάξεις με έτος
βάσης το 2009.

5. Σύμφωνα λοιπόν με την τεκμηρίωση του πορίσματος (που ουσια-
στικά η επιχειρηματολογία είναι κοινή και αφορά και στην μείωση για
την 1η ΕΑΣ):

- Οι διαδοχικές μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους νόμους
3896/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 σε καμία περίπτωση
δεν αποτελούν κρατήσεις επί των συντάξεων αλλά μειώσεις, όπως άλ-
λωστε αναφέρεται και στο κείμενο των παραπάνω διατάξεων.

- Οι μειώσεις αυτές (οι οποίες δεν προβλέπονται για περιορισμένη
χρονική διάρκεια και κατά συνέπεια είναι μόνιμες), στην ουσία αποτε-
λούν αρνητικές αυξήσεις και ως τέτοιες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Όπως λοιπόν οι αυξήσεις συμπεριλαμβάνονται (προστιθέμενες) στο
μεικτό / ακαθάριστο ποσό, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πρέπει και οι
μειώσεις, ως αρνητικές αυξήσεις να συμπεριληφθούν (αφαιρούμενες)
από το ποσό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο είναι σωστό να γίνεται ο υπολο-
γισμός των μεικτών αποδοχών της σύνταξης και σε αυτό το τελικό ποσό
οφείλει να γίνεται η κράτηση του 4%.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, αφού επανεξετασθεί
το θέμα του υπολογισμού  των παρακρατήσεων υπέρ της Ε.Α.Σ.
ν.3865/10 και Υγειονομικής Περιθάλψεως, προχωρήσετε στην έκδοση
σχετικής εγκυκλίου, αποκατάστασης της υφιστάμενης αδικίας.

Υποστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συ-

ντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γ. Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβου-

λος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α. ε.α. Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

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



ΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΔΔΕΕΝΝ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 / 5ΤΑ 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
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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
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Ενημέρωση Μελών μας αναφορικά 

με Παρακράτηση «αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού»

Επειδή πολλοί απόστρατοι συνάδελφοι, διαπίστωσαν στις συ-
νταξιοδοτικές τους αποδοχές, μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2015,
να υφίσταται μείωση αυτών, λόγω παρακράτησης «αχρεωστήτως
καταβληθέντος ποσού», ενημερώνουμε προς επίλυση υφιστάμε-
νων αποριών & άρση τυχόν ανησυχιών, για τα παρακάτω:

-Οι οφειλές αυτές οφείλονται, στο γεγονός πως, κάποιοι συνά-
δελφοι επιλέγοντας να μην πάρουν 3μηνες αποδοχές (ή και σε με-
ρικούς που πήραν 3μηνες και καθυστέρησε η «μισθολογική» ενη-
μέρωση)  και επειδή προκαταβάλλεται ο μισθός, έλαβαν για έναν
(τουλάχιστον) μήνα «διπλές αποδοχές» και ως εν ενεργεία και ως
απόστρατοι (από την αναδρομική καταβολή της ενάρξεως συντα-
ξιοδότησης). Αυτές τις αποδοχές οφείλουν να τις επιστρέψουν
στο Δημόσιο ταμείο κατόπιν εκδόσεως σχετικής πράξης καταλογι-
σμού & αποστολής αυτής στον υπόχρεο για εξόφληση οφειλής,
από τον φορέα που τις είχε καταβάλλει.

- Σε πολλές περιπτώσεις όμως, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλο-
βοηθείας  των Μετοχικών Ταμείων (ΕΛΟΑ), προέβησαν στη σχετι-
κή παρακράτηση, κατά την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος
(κατόπιν σχετικής αποστολής στο Ταμείο της βεβαιώσεως οφει-
λής). Εάν για τις περιπτώσεις αυτές, υπήρξε και εκ των υστέρων
"διπλή" παρακράτηση του συγκεκριμένου ποσού στις συντάξεις
Μαρτίου-Απριλίου, θα πρέπει οι συνάδελφοι, να επιζητήσουν την
επιστροφή του.

- Σε άλλες περιπτώσεις επίσης, οι αρμόδιοι φορείς μισθοδοσί-
ας των Γενικών Επιτελείων , απέστειλαν τις σχετικές (αρνητικές)
βεβαιώσεις εκκαθάρισης στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους, η οποία προέβη στη σχετική παρακράτη-
ση (το ύψος της παρακράτησης ορίζεται από την οικεία Διεύθυνση
του ΓΛΚ και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο).

Υποστράτηγος ε.α. Ε. Δανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Κ. Σκαρμαλιωράκης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α. Γ. Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α. ε.α. Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

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

Επίσκεψη στους Ασθενείς Αποφοίτους
ΣΤΥΑ στο 251 ΓΝΑ - στις 07/04/2015

Ο Σύλλογός μας την Μ. Τρίτη επισκέφθηκε τους ασθενείς απο-
φοίτους της Σχολής μας στο 251 ΓΝΑ σε μία προσφορά αγάπης.

Εκ μέρους του Συλλόγου μας παρευρέθηκαν: Ο πρόεδρος Σμή-
ναρχος ε.α. κ. Δημήτριος Φαλτάιτς, ο Αντιπρόεδρος Σμήναρχος
ε.α. κ. Δημήτριος Τρέσσος, ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Σμή-
ναρχος ε.α. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Ταμίας Σγος ε.α. κος
Δημήτριος Παναγιώτου, ο Κοσμήτορας Σμήναρχος ε.α. κ. Δημή-
τριος Δήμου, το Μέλος του Δ.Σ. Σμήναρχος ε.α. κος Κωνσταντίνος
ΠουραBμης, ο Σμχος ε.α. κος Ιωάννης Αβραμίδης και ο Επισμηνα-
γός ε.α. κος Δημήτριος Μανιώτης. 

Με την άφιξή στο Νοσοκομείο, μας υποδέχθηκαν στην αίθουσα
Συσκέψεων ο Υποδιοικητής Ταξίαρχος (ΥΙ) κ. Αντώνης Κοτσιράκης
και η Διευθύνουσα Ταξίαρχος (ΥΝ) κα Κωνσταντίνα Κυριάκου.            

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κος Φαλτάιτς, αφού μετέφερε τα
συγχαρητήρια και τις ευχές του Δ.Σ για μία επιτυχή πορεία της
Διοίκησης στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν επί τη αναλήψει
των νέων καθηκόντων τους, εξήρε την μεγάλη προσπάθεια του Ια-
τρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού στα πλαίσια της εξυπηρέτη-
σης των ασθενών.

Ο Υποδιοικητής Ταξίαρχος (ΥΙ) κ. Αντώνης Κοτσιράκης μας
αφού έκανε μία γενική ενημέρωση για την προσφορά του Νοσοκο-
μείου και τις χορηγούμενες παροχές προς τα ασφαλισμένα μέλη
του στην συνέχεια έδωσε άμεσες απαντήσεις σε θέματα που τέθη-
καν όπως η νοσηλευτική στήριξη σε περίπτωση δημιουργίας Οίκου
Ευγηρίας, η δημιουργία κάρτας νοσηλείας, η συντόμευση των ρα-
ντεβού κ.α. 

Μετά την ενημέρωση και την ανταλλαγή ευχών ακολούθησε
επίσκεψη στους ασθενείς μας με συνοδό την Διευθύνουσα Ταξίαρ-
χο (ΥΝ) κα Κωνσταντίνα Κυριάκου σε όλους τους ορόφους του νο-
σοκομείου.

Τέλος αντηλλάγησαν ευχές με το Νοσηλευτικό Προσωπικό του
Νοσοκομείου.

Χρόνια Πολλά σε όλους με Υγεία
Δημήτριος Φαλτάιτς

Πρόεδρος ΣΑΣ

Παράδοση - Παραλαβή
Διοίκησης της ΣΤΥΑ

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, πραγματοποιή-
θηκε, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αε-
ροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου (Ι) Ιωάν-
νη Μανωλάκου, η τελετή παράδοσης - παραλα-
βής της Διοίκησης της Σχολής Τεχνικών Υπαξιω-
ματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), από τον Υποπτέραρ-
χο (Ι) Ευάγγελο Μαντζιάρη στον Ταξίαρχο (Ι)
Κωνσταντίνο Σεβαστάτο, στην Αεροπορική Βάση
Δεκέλειας, στο Τατόι.

Στην τελετή παρέστησαν Ανώτατοι Αξιωματικοί
της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), διατελέσαντες
Διοικητές της ΣΤΥΑ, αντιπροσωπείες Αξιωματι-
κών και Υπαξιωματικών των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, διδακτικό και πολιτικό προσωπικό κα-
θώς και Απόστρατοι Αξιωματικοί της ΠΑ.

Ο Σύλλογό μας εκπροσωπήθηκε από τους Σμή-
ναρχο εα Δημήτριο Φαλτάιτς Πρόεδρο, Σμήναρ-
χο εα Δημήτριο Τρέσσο Αντιπρόεδρο και Σμήναρ-
χο εα Γεώργιο Παπαδόπουλο Αναπληρωτή Αντι-
πρόεδρο.

Ο Σύλλογός μας επέδωσε στον απερχόμενο
Διοικητή Υποπτέραρχο (Ι) Ευάγγελο Μάντζιαρη
επίσημη αναμνηστική πλακέτα του εμβλήματος
του Συλλόγου μας μέσω του Προέδρου του, ο
οποίος τον ευχαρίστησε για την άψογη συνεργα-
σία που είχε με τον Σύλλογό μας καθ’ όλη την
διάρκεια της Διοικήσεώς του στην Σχολή και του
ευχήθηκε παράλληλα καλή επιτυχία στα νέα του
καθήκοντα ως Β Κλαδάρχη ΓΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εύχε-
ται στο νέο Διοικητή της ΣΤΥΑ Ταξίαρχο (Ι) Κων-
σταντίνο Σεβαστάτο, καλή επιτυχία στα καθήκο-
ντά του.
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Γράφει ο 
Κων/νος Π. Αναγνωστάκης 

(28η Σειρά ΣΤΥΑ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
από το Δεκέμβριο του 2008

που αποστρατεύτηκα, μέχρι σή-
μερα έχω παρακολουθήσει όλες
σχεδόν τις Γενικές Συνελεύσεις
(ΓΣ) του Συλλόγου Αποφοίτων
ΣΤΥΑ (ΣΑΣ). Διαπίστωσα λοιπόν
ότι, παρόντες απόστρατοι συνά-
δελφοι στις ΓΣ αυτές είναι αρκε-
τοί απόφοιτοι συνταξιούχοι
ΣΤΥΑ της 1ης έως και της 10ης
σειράς, λιγότεροι της 11ης έως
και 20ης σειράς και ελάχιστοι
απόφοιτοι συνταξιούχοι ΣΤΥΑ
της 21ης έως και της 31ης. Επί-
σης, είναι σχεδόν ανύπαρκτοι οι
συνάδελφοι που αποστρατεύτη-
καν πρόωρα για οποιονδήποτε
λόγο.

Γιατί αυτή η φθίνουσα τάση
όσο μεγαλώνει η σειρά αποφοί-

τησης;
Γιατί αυτή η απαξίωση σε

συναδέλφους που συνυπηρετή-
σαμε μαζί;

Γιατί αυτή η αδιαφορία στο
φορέα που υπερασπίζεται τα δι-
καιώματα των Σπουδαστών της
ΣΤΥΑ, καθώς και των ε.ε και ε.α.
συναδέλφων;

Όλοι μας δυστυχώς έχουμε
αρκετά προβλήματα στην καθη-
μερινότητά μας. Ας θεωρήσου-
με «απαραίτητο» να αφιερώσου-
με λίγο από το χρόνο μας όποτε
μπορεί ο καθένας για το ΣΑΣ.

Ίσως κάποιοι να έχουν αντί-
θετη άποψη με το σκοπό, με
τους στόχους με τη λειτουργία
του Συλλόγου, ή οτιδήποτε άλ-
λο θέμα. Ας έρθουν κοντά να
αλλάξουν το σημερινό καθε-
στώς, με αξιόλογες προτάσεις,
ώστε να γίνει ο Σύλλογος καλύ-
τερος και μεγαλύτερος.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σε μια εποχή που ισοπεδώ-
νονται οι αξίες, η εθνική φυσιο-
γνωμία του λαού μας, τα ήθη, τα
έθιμα, η ιστορία και ο πολιτι-
σμός μας, 

επιβάλλεται η σύνεση και η
ομόνοια,

επιβάλλεται το πνεύμα της
συναδελφοσύνης και της αλλη-
λεγγύης,

τόσο για το καλό της πατρί-
δας, όσο και για το καλό της ΠΑ.

Δυστυχώς η στείρα αντιπα-
λότητα μεταξύ ΕΑΑΑ και ΣΑΣ
που έχει δημιουργηθεί τον τε-
λευταίο καιρό, με την πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία «να κω-
φεύει», μας οδηγεί «στο πουθε-
νά». Άλυτα αρκετά προβλήματα
(Μη εφαρμογή απόφασης ΣτΕ,
μη αναγνωρισιμότητα των πτυ-
χίων των ΑΣΣΥ κλπ).

Στις επικείμενες εκλογές
τον Ιανουάριο του 2016 ας βγά-
λουν τον ΣΑΣ δυνατό.

Δεν μπορεί να είναι εγγε-
γραμμένοι 3000 συνάδελφοι
και να ψηφίζουν για νέα ΔΣ του
ΣΑΣ 350-400 άτομα!!!

Απευθύνω λοιπόν έκκληση
προς τους συναδέλφους μας,
να δείξουν μεγαλύτερο ενδια-
φέρον και ας επισκεφτούν τα
γραφεία του ΣΑΣ να συζητή-
σουν και να ενημερωθούν από
το σημερινό ΔΣ, ποια θέματα εί-
ναι σε εξέλιξη, ποιες ενέργειες
έχουν γίνει για τα πάγια και
τρέχοντα προβλήματα και γενι-
κά πώς λειτουργεί το ΔΣ του
ΣΑΣ.

Όταν έρθει ο καιρός, ας
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για τη θέση του Προέ-
δρου ή απλού μέλους, καθώς
και για μέλη της εφορευτικής
επιτροπής και γιατί όχι ας δη-
λώσουν εθελοντές και να βοη-
θήσουν το ΔΣ όπου και όποτε
χρειάζεται.

Στηρίξτε τον Σύλλογο Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.Ιστορικό Συλλόγου ΣΤΥΑ
Στην Εφημερίδα «ΝΕΑ του ΣΑΣ» υπ’ αριθμόν 230 Σεπτέμ-

βριος - Οκτώβριος 2013, σελίδα 9, το Άρθρο του κ. Γ. Τάγκαλου
4ης σειράς ήταν «ΝΕΑ του ΣΑΣ» 30 χρόνια λαμπρής πορείας, ο
οποίος αναφερόταν στην εφημερίδα και τα μέλη που εργάστη-
καν για την έκδοση της εφημερίδας όλα τα χρόνια. Μερικοί συ-
νάδελφοι δεν αντελήφθηκαν το θέμα και δημιουργήθηκε παρε-
ξήγηση ότι ο συντάκτης του άρθρου ήταν ιδρυτής του Συλλό-
γου. Για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις δημοσιεύεται μέρος «Ιστο-
ρικό Συλλόγου ΣΑΣ».

Περί τα τέλη του 1981 αποφασίζεται, μετά από συνεχείς συ-
ζητήσεις, από αρκετούς συναδέλφους που εργάζονταν κυρίως
στην ΕΑΒ Α.Ε. και Ο.Α. η ίδρυση Σωματείου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.
με κορυφαίους σκοπούς την:

Καλλιέργεια στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικής
αγάπης ανάμεσα στα μέλη του.

Μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών και οικονομι-
κών συμφερόντων τους.

Πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια και άνοδο των μελών
του.

Παροχή αρωγής στα αναξιοπαθούντα μέλη του.
Φροντίδα για την κατοχύρωση των συμφερόντων όσων με-

λών του εργάζονται σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικού δικαίου.
Προώθηση ενεργειών για βελτίωση του κλάδου του.
Διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των με-

λών.
Φροντίδα για την συνεχή ανύψωση του επιπέδου και γοήτρου

της Σ.Τ.Υ.Α.
Υποβοήθηση και προβολή του έργου της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες στις 14 – ΔΕΚ – 81 κα-

τατέθηκε το Καταστατικό όπου με την υπ. αριθμ. 634/82 απόφα-
ση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ως
Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙ-
ΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο
«Σ.Α.Τ.Π.Α» αποτελούμενο από 47 άρθρα και γράφτηκε στο δη-
μόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 10771/82.

Με την αριθμ. 3533/83 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών 2/83 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των με-
λών του Σωματείου, εγκρίθηκε τροποποίηση των διατάξεων του
άνω Καταστατικού μεταξύ των οποίων και της επωνυμίας που
έγινε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α» με διακριτικό τίτλο
«Σ.Α.Σ.» εφαρμοζόμενο από 3 – 11 – 83.

Ιστορικά αναφέρεται το 1ο Δ.Σ. το οποίο εξελέγη από την
Γ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 5 – 3 – 82.
Ιωάννης Αγγελόπουλος 1η Σειρά Πρόεδρος
Δημήτριος Ελευθερίου 2α » Αντιπρόεδρος
Ζήσης Δρούβης 4η » Γ. Γ.
Κων/νος Ματσούκας 2α » Ταμίας
Κων/νος Τσόκας 5η » Κοσμήτορας
Εμμανουήλ Μαστοράκης 1η » Μέλος
Παναγιώτης Καράμπελας 9η » Μέλος
Γεώργιος Καγιαμπάκης 10η » Μέλος
Νικόλαος Μπουρδαντωνάκης 1η » Μέλος

Στις 22 Μαρτίου 2015 έλαβε
χώρα με επιτυχία η μονοήμερη
εκδρομή του Συλλόγου μας στα
Τρίκαλα Κορινθίας. Η αναχώρη-
ση για την εκδρομή έγινε στις
08.00 από την πλατεία Μετα-
ξουργείου (έξω από το Ξενοδο-
χείο STANLEY με στάση στον
ΙΣΘΜΟ για καφέ. Η διαδρομή
μας συνεχίσθηκε για τα όμορ-
φα τοπία της ορεινής Κοριν-
θίας. Ανεβαίνουμε για τα ΤΡΙ-
ΚΑΛΑ στα Κεφαλοχώρια αποτε-
λούμενα από τρεις οικισμούς,
σκαρφαλωμένους στις πυκνά
δασωμένες πλαγιές του όρους Κυλλήνη,
φθάνουμε στα ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ όπου θαυμά-
ζουμε από εκεί την εκπληκτική θέα προς
τον Κορινθιακό κόλπο και όπου επισκε-
φθήκαμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ του ΑΓΙΟΥ ΒΛΑ-
ΣΙΟΥ. Για την Ιερά αυτή Μονή δεν έχουν
εξακριβωθεί ούτε η ακριβής ηλικία της,
ούτε οι κτήτορές της. Η θαυματουργή ει-

κόνα του Αγίου ανάγεται στον 8ο αιώνα
δηλαδή στην εποχή των Εικονομαχιών.
Τον 12ο αιώνα χτίστηκε παλαιότερος ναός
κοντά στον σημερινό. Τα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας η μονή είχε ήδη μεγάλη δύνα-
μη, αίγλη και πολλούς μοναχούς. Σαν γυ-
ναικεία μονή αναγνωρίσθηκε το 1928.
Στον Ναό εντυπωσιάζει το ξυλόγλυπτο τέ-

μπλο (18ος αιώνας) με τις
ωραιότερες εικόνες (16ο - 17ο
αιώνα).Πλούσια είναι η θαυμα-
τουργή παράδοση της μονής,
αφού αναρίθμητα είναι τα θαύ-
ματα που επιτελεί με την χάρη
του Θεού ο Άγιος Βλάσιος, ο
οποίος σύμφωνα με το συναξά-
ριό του θεωρείται ο θεραπευ-
τής των νοσημάτων του λαιμού
και του λάρυγγα. Είναι δε και
μεγάλος ιατρός για τις βαριές
ασθένειες, σύμφωνα με τις διη-
γήσεις των κατοίκων των Τρικά-
λων. Λίγο αργότερα επιστρέ-

φουμε στα μεσαία Τρίκαλα που έχουμε
αρκετό ελεύθερο χρόνο, όπου γευματίσα-
με. Το απόγευμα με την επιστροφή κάνου-
με στάση για καφέ στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ και εν
συνεχεία συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με άφι-
ξη νωρίς το βράδυ.

Άντε και πάντα τέτοια να 'χουμε παιδιά.
Δ. Τρέσσος-Αντιπρόεδρος ΣΑΣ

Ημερήσια εκδρομή Συλλογου στα Τρίκαλα Κορινθίας

Πάσχα στην Κάρπαθο
Στην Κάρπαθο έχουμε το πατροπαράδοτο έθιμο το «Βυζάντι», όπου

αντί για σουβλιστό αρνί, έχουμε γεμιστό αρνί με ρύζι, πλιγούρι και
εντόσθια. Η προετοιμασία του γίνεται το Μεγάλο Σάββατο. Στη συνέ-
χεια, τοποθετείται στον παραδοσιακό Καρπάθιο φούρνο, ο οποίος
σφραγίζεται με λάσπη και πηλό και ανήμερα το Πάσχα τον ανοίγουν και
γιορτάζουν την ημέρα αυτή με Καρπάθιο κρασί και παραδοσιακούς χο-
ρούς.

Πάσχα στην Πάτμο. Στο νησί της αποκάλυψης. 
Στο νησί του Αγίου Ιωάννη. Στο νησί της Πάτμου η τελετή νίψης των

ποδιών γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη τις πρωινές ώρες. Είναι βασισμένη στα
αναφερόμενα στην Καινή Διαθήκη και είναι δυνατόν να συγκριθεί η όλη
παρουσίαση αυτού του εθίμου σήμερα με αυτή της Βυζαντινής περιό-
δου. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, η Μονή του Αγίου Ιωάννου ανοί-
γει τις πύλες της στους πιστούς για τον εορτασμό της Ανάστασης. Όταν
ακούγεται το «Χριστός Ανέστη», πυροτεχνήματα φωτίζουν εντυπωσιακά
τον νυχτερινό ουρανό. Την Κυριακή του Πάσχα στην «Λειτουργία της
Αγάπης», το Ευαγγέλιο της Ανάστασης διαβάζεται σε επτά διαφορετικές
γλώσσες αλλά και στα Αρχαία Ελληνικά.

Πάσχα στην Τήνο
Στο νησί της Παναγιάς τη Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφορά

του Επιταφίου του Ιησού Χριστού, συναντιόνται στο λιμάνι τα μέλη της
ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Εκεί ο κόσμος και ο Κλήρος
ψάλλουν μαζί και ο Επιτάφιος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου ρίπτε-
ται στη θάλασσα. Με την ευκαιρία του εορτασμού του Πάσχα πραγματο-
ποιούνται στο νησί πάρα πολλές εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Τα τοπικά
φαγητά και το καλό κρασί τιμώνται ιδιαιτέρως, αυξάνοντας έτσι και το
επίπεδο της ευθυμίας.

Πάσχα στην Κέρκυρα. Το νησί του Αγίου Σπυρίδωνα.
Το Μεγάλο Σάββατο μέρος του εορτασμού του Πάσχα στην Κέρκυ-

ρα είναι το ότι πήλινες γλάστρες όλων των διαστάσεων, μικρές και μεγά-
λες ρίχνονται από τα παράθυρα όλων των σπιτιών για να ξορκίσουν οι
κάτοικοι το κακό, όπως λένε.

Πάσχα στο Ναύπλιο
Τις ημέρες πριν τη Μεγάλη Παρασκευή βρίσκει κανείς σε όλες της

εκκλησίες της πόλεως φέρετρα. Αυτά τα φέρετρα είναι συμβολικά. Συμ-
βολίζουν το φέρετρο του Ιησού και είναι όλα πάρα πολύ όμορφα διακο-
σμημένα με λουλούδια. Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ μετά τη λει-

τουργία, περίπου κατά τις εννέα η ώρα, όλα τα φέρετρα μεταφέρονται
στην Πλατεία Συντάγματος.

Πάσχα στην Χίο
Στο χωριό Βροντάδο που βρίσκεται στη Χίο, μόλις ειπωθεί το «Χρι-

στός Ανέστη», το Μεγάλο Σάββατο, πολλά πυροτεχνήματα φωτίζουν τον
ουρανό. Από τον 19ο αιώνα ένα ζευγάρι αντιπάλων ενοριών γιορτάζει το
Πάσχα ρίχνοντας χιλιάδες φλεγόμενα βλήματα στην αντίπαλη εκκλησία,
ενώ οι πιστοί εκκλησιάζονται μέσα σ’ αυτές. Πιο συγκεκριμένα, όταν την
παραμονή της Κυριακής του Πάσχα δύσει ο ήλιος, τα μέλη της ενορίας
του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερειθιανής, φορώντας μαντίλια
στα πρόσωπά τους για να αντέξουν τον καπνό, ρίχνουν από ειδικές ρά-
μπες ρουκέτες, που έχουν το μέγεθος πούρου. Οι ρουκέτες φωτίζουν
τον ουρανό και αφήνουν στο διάβα τους χαρακτηριστικά ίχνη από καπνό
και ήχους, συνοδεύοντας κακόφωνα τους ψαλμούς που ακούγονται από
τη λειτουργία. Στα δυο χωριά - αντίπαλους, δικτυωτά πλέγματα προστα-
τεύουν τα παράθυρα από τυχόν ατυχήματα. Ο σκοπός του εθίμου είναι
να χτυπήσει η κάθε ομάδα την αντίπαλη εκκλησία στο καμπαναριό. Αυτό
όμως είναι άνευ σημασία, δεδομένου του χάους που επικρατεί κάθε
χρόνο. Συνήθως ποτέ δεν ανακηρύσσεται κάποιος νικητής και έτσι πά-
ντα η ρεβάνς δίνεται τον επόμενο χρόνο. Στη Χίο, σε όλη την διάρκεια
της Σαρακοστής, μικροί και μεγάλοι νηστεύουν ακόμη και το λάδι και
πηγαίνουν πρωί - βράδυ στην εκκλησία. γυρίζουν στα εξωκλήσια, ανά-
βουν τα καντήλια και θυμιάζουν. Για κάθε εβδομάδα που περνάει, λένε
«πάει η μια καλόγρια», μέχρι που φθάνει η Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε λέ-
νε «πάει και η ηγουμένη».

Πάσχα στην Κρήτη
Στην Κρήτη ένα έθιμο που υπάρχει από τα παλιά χρόνια, είναι το να

μεταφέρεται η φλόγα της Αναστάσεως στα σπίτια των πιστών από τους
ίδιους. Στο σπίτι τους κάνουν τρεις σταυρούς με την φλόγα πάνω στην
πόρτα της εισόδου, έτσι ώστε να είναι ευλογημένο το σπίτι και οι κάτοι-
κοί του με το φως της Αναστάσεως του Χριστού.

Πάσχα στη Νάξο
Είναι συνδυασμένο με το νοστιμότατο «ΜΠΑΤΟΥΔΟ», το γευστικό κατσι-

κάκι το γεμισμένο με εντόσθια, λαχανικά, ρύζι, αυγά και τυρί. Στη Νάξο το
κατσικάκι δεν σουβλίζεται αλλά φουρνίζεται με την παραδοσιακή συνταγή
που το παρασκευάζουν οι γυναίκες της Νάξου από τα πολύ παλιά χρόνια.

Πάσχα στη Ναύπακτο
Τη Μ. Παρασκευή όλοι οι κάτοικοι συνοδεύουν τον Επιτάφιο τον

οποίο περνούν από το λιμάνι της πόλης όπου υπάρχουν αναμμένες δά-
δες τοποθετημένες στις τάπες του κάστρου που το περιβάλλει. Στο μέσο
του φρουρίου οι δάδες σχηματίζουν ένα μεγάλο σταυρό που φωταγωγεί
όλο το λιμάνι. Το βράδυ ο Επιτάφιος μεταφέρεται σε πομπή από τις εκ-
κλησίες του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Παρασκευής. Τις πομπές αυ-
τές ακολουθούν οι ντόπιοι και οι επισκέπτες. Οι δύο πομπές περνούν μέ-
σα από το μεσαιωνικό λιμάνι της πόλης όπου έχουν στηθεί δώδεκα στον
αριθμό δάδες που φωτίζουν τις άκρες του κάστρου. Στην είσοδο του λι-
μανιού πολλές άλλες δάδες σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό σταυρό. Αυτό
το έθιμο έχει τις ρίζες του στον μεσαίωνα.

Πάσχα στο Λεωνίδιο
Εδώ ένα μοναδικό θέαμα που προέρχεται από το πασχαλινό έθιμο

που αναβιώνει στην πόλη του Λεωνιδίου. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής
του Πάσχα ο ουρανός φωτίζεται από εκατοντάδες πολύχρωμα αερό-
στατα που προσφέρουν ένα γοητευτικό θέαμα, καθώς φαίνονται στον
ορίζοντα για 30-40 λεπτά πριν εξαφανισθούν πάνω από τη θάλασσα ή
πέσουν στο κοντινό δάσος. Είναι χειροποίητα από τους ντόπιους και οι
πέντε ενορίες της πόλης ανταγωνίζονται για το ποια θα κρατήσει στον
αέρα τα περισσότερα μπαλόνια για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πάσχα στη Σαντορίνη
Το βράδυ της Μ. Παρασκευής στο χωριό Πύργος που είναι ψηλά

και δεσπόζει πάνω από το νησί της Σαντορίνης, οι κάτοικοι φωτίζουν
όλο το χωριό, κάθε σπίτι και κάθε ταράτσα, κάθε διαδρομή, κάθε εκ-
κλησία. Καθώς πλησιάζει κάποιος στο χωριό, βλέπει το πιο απίστευτο
θέαμα. Ολόκληρο το χωριό λάμπει και καθώς η πομπή του Επιταφίου
αρχίζει να ελίσσεται μέσα από τα μικροσκοπικά δρομάκια και σοκάκια,
όπως χιλιάδες πιστοί κατακλύζουν τα στενά σοκάκια κρατώντας κεριά
και σιγά - σιγά να ακολουθούν την πομπή γύρω από το χωριό.

Πάσχα στην Καλαμάτα
Η Καλαμάτα πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στα πασχαλινά ειδησεο-

γραφικά ρεπορτάζ, λόγω του εθίμου με τις σαVτες. Ο σαWτοπόλεμος
στην Καλαμάτα (έθιμο των μπουλουκιών όπως αλλιώς λέγεται), οι συμ-
μετέχοντες συγκεντρώνονται στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, κρατώ-
ντας τις σαVτες τους, τους χαρτονένιους σωλήνες που έχουν προηγου-
μένως γεμίσει με μπαρούτι και επιδίδονται σε σαWτοπόλεμο, φωτίζο-
ντας τον ουρανό.

Πάσχα στην Ύδρα
Το Πάσχα στην Ύδρα γιορτάζεται με θαλασσινό Επιτάφιο. Το από-

γευμα της Μ. Παρασκευής η περιφορά του Επιταφίου μέσα στα δρο-
μάκια αλλά και στην παραλία είναι μια αλησμόνητη εμπειρία, όμως το
διαφορετικό είναι ο θαλασσινός Επιτάφιος της ενορίας του Αγίου Ιω-
άννη που περιφέρεται στις γειτονιές της συνοικίας Καμίνι, ακολουθού-
μενος από πλήθος πιστών με κεριά και που στο τέλος καταλήγει μέσα
στο νερό, στο γραφικό λιμάνι, μαζί με τα νεαρά παιδιά που τον κρα-
τούν στους ώμους τους. Ένα παλιό έθιμο που από παλιά γινόταν για
να ευλογηθούν τα νερά της θάλασσας. Όσο ο Επιτάφιος είναι στα νε-
ρά ψάλλεται δέηση για τους σφουγγαράδες και για τους ναυτικούς. Το
απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στην προκυμαία του λιμανιού γί-
νεται το κάψιμο του Ιούδα. Πρόκειται για ομοίωμα γεμισμένο με εύ-
φλεκτες ύλες που πυροδοτείται με φαντασμαγορικό τρόπο.

Πάσχα στη Μονεμβασιά
Σημαίνει κατανυκτικές λειτουργίες στην εκκλησία του Ελκόμενου

Χριστού, τη Μ. Παρασκευή μοναδικό θέαμα αποτελεί η περιφορά του
Επιταφίου στα πλακόστρωτα δρομάκια της μεσαιωνικής πολιτείας που
σε μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Όσοι βρίσκονται τη βραδιά αυτή στο
Κάστρο, ακολουθούν με κεριά τον Επιτάφιο ενώ οι ψαλμωδίες αντη-
χούν στο βράχο της Μονεμβασιάς.

Επιμέλεια ύλης
Δ. ΤΡΕΣΣΟΣ Σμχος Ε.Α.

Αντιπρόεδρος Σ.Α.Σ.

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

ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ο
Λόγος αποτελεί το μέσον επικοινωνίας
μεταξύ των Ανθρώπων. Ο ορθός Λόγος
αποτελεί τη γέφυρα συμφωνίας μεταξύ

των Ανθρώπων. Παρακολουθώντας όμως συ-
ζητήσεις σήμερα σε πολλά επίπεδα μεταξύ
των Ανθρώπων και κυρίως στις παρέες της
νεολαίας, θα διαπιστώσει ότι πολλοί στερού-
νται και γνώσεων και χρήσης του Λόγου, αρ-
κετοί δε νέοι μας διαθέτουν πολύ φτωχό λεξι-
λόγιο, επαναλαμβάνοντας πολλάκις ίδιες λέ-
ξεις και φράσεις. Παράλληλα χρησιμοποιούν
μπερδεμένα πολλές ξένες λέξεις με ακατανό-
ητο περιεχόμενο, ή προσηλωμένοι σε κάποιο
ηλεκτρονικό μηχάνημα αδυνατούν να εκφέ-
ρουν Λόγο και δεν έχουν επικοινωνία ακόμη
ούτε και με το γύρω περιβάλλον τους.

Το να γνωρίζουμε τον Λόγον και να τον
χρησιμοποιούμε ορθά είναι τέχνη. Αυτή η τέ-
χνη του Λόγου δημιουργεί την ρητορικήν.
Πρώτοι οι Έλληνες χρησιμοποίησαν την ρη-
τορικήν, γιατί εγνώριζαν και τον Λόγον και
την τέχνη να τον αποδίδουν. Ιστορικά αναφέ-
ρεται στα ποιήματα του Ομήρου ότι πρώτοι οι
Έλληνες του Μυκηνα)κού Πολιτισμού (1600-
1200 π.Χ.) ανέπτυξαν και διαμόρφωσαν εις
επίζηλον βαθμόν την τέχνη του Λόγου, την
ρητορικήν. «Πρώτον στοιχείον της μορφώσε-
ως των ελεύθερων νέων εθεωρείτο το να δι-
δάσκονται πάντα τα απαιτούμενα, ώστε έκα-
στος να καταστεί ρήτωρ ωραίων λόγων και
εκτελεστής λαμπρών έργων». Πρόκειται δη-

λαδή περί συστηματικής διδασκαλίας της ρη-
τορικής εκείνη την αρχαία εποχή, κατά την
οποία πρώτος ρητοροδιδάσκαλος αναφέρε-
ται ο Φοίνιξ και πρώτος μαθητής του ο Αχιλ-
λέας. Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας ανα-
γράφεται στα περί Νέστωρος στην Ιλιάδα (Ιλ.
Α247-249), τον οποίον ονομάζει «γλυκόλογος
Νέστωρ ο καλλίφωνος των Πυλίων κ.ά.». Διά-
σημοι ρήτορες της τότε εποχής αναφέρονται
και οι: Μενέλαος -ταχύς και όχι φλύαρος- και
ο Οδυσσέας -ορμητικός ρήτωρ, οι οποίοι
αναφέρονται στα Ομηρικά Έπη ως επιλεγέ-
ντες Πρέσβεις από τους Αχαιούς για να συζη-
τήσουν με τους Τρώες περί του πολέμου ή
της συμφωνίας.

Την ίδια εποχή διεμορφώθησαν υπό των
Αχαιών και τα τρία είδη ρητορικής:

1. Το Δικανικόν. Αγόρευσις ενώπιον δικα-
στηρίων - δικαστών (Δικηγόροι σήμερα).

2. Το Πολιτικόν. Αγόρευσις ενώπιον συνε-
λεύσεως λαού, ομάδων, Ηγεμόνων. (Πολιτι-
κοί και διάφοροι άλλοι σήμερα).

3. Το Προτρεπτικόν. Αγόρευσις επί εορ-
τών, επετείων, επιτάφιοι λόγοι, διηγήσεις
κ.λπ.

Με το πέρας του Μυκηνα)κού Πολιτισμού
η ρητορική εδοκιμάσθη. Άρχισε όμως και πά-
λι να αναπτύσσονται και τα τρία πάλι είδη στα
δημοκρατικά πολιτεύματα, που την υπέρτατη
εξουσία είχε ο Δήμος, η συνέλευση του Λα-
ού.

Την εποχή 450-350 π.Χ. οι δέκα άριστοι
στην τέχνη του Λόγου, την ρητορικήν, υπήρ-
ξαν οι: Αντιφών, Ανδοκίδης, Λυσίας, Ισοκρά-
της, Ισαίος, Λυκούργος, Αισχίνης, Υπερείδης,
Δημοσθένης, Δείναρχος. Σε αυτούς ο Αρι-
στοτέλης βρήκε τεράστιο υλικό, ώστε να γί-
νει ο πρώτος συγγραφέας επιστημονικής ρη-
τορικής, καθώς και ο Αναξιμένης ο Λαμψακη-
νός με την ρητορική του προς τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο. Η ρητορική του Αριστοτέλης, η
οποία υπερέβαλε όλων των προηγουμένων,
απέβη βάση διδασκαλίας και μορφώσεως για
τους μεταγενέστερους Έλληνες και Ρωμαί-
ους.

Για τους σήμερον Νεοέλληνες τι αποτελεί
βάση μορφώσεως; Πώς θα μάθουν να ομι-
λούν Ελληνικά, γνωρίζοντας το Λόγον και
χρησιμοποιώντας την τέχνη του Λόγου; Για
όλα αυτά διαθέτουμε τεράστια βάση για να

μάθουμε και να χρησιμοποιούμε την ρητορι-
κήν, αρκεί να μην αγνοούμε τους Μεγάλους
μας Αρχαίους Έλληνες ρήτορες, βασιζόμενοι
στους ολίγους ανιστόρητους, που τυφλωμέ-
νοι από την έμμονη ιδέα της παγκοσμιοποιή-
σεως έχουν ξεχάσει τι σημαίνει τέχνη του λό-
γου, υποστηρίζοντας ότι η Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα δεν χρειάζεται.

Η αείμνηστη Ελληνίστρια συγγραφέας και
ακαδημα)κή Ζακλίν Ρομιγύ είχε δηλώσει ότι:
«Ο Λόγος είναι ένα φρούριο κατά της κτηνω-
δίας».

Στην πραγματικότητα εκείνοι που στερού-
νται Λόγου, χρησιμοποιούν την βία και αυτό
αποτελεί βασική αιτία ασυνεννοησίας και έλ-
λειψης επικοινωνίας μεταξύ τους. Η γνώση
και η ορθή χρήση του Λόγου αποτελούν το
βάθρον πάνω στο οποίο στηρίζεται κάθε αν-
θρώπινη επικοινωνία και συνεννόηση με δε-
δομένο ότι η πλειοψηφία στην Δημοκρατία
πάντοτε πρέπει να είναι σεβαστή και αποδε-
κτή από όλους.

Μαζί λοιπόν με την εξειδικευμένη μάθηση
στα εκπαιδευτικά μας συστήματα αναγκαίον
είναι να διδάσκεται και Παιδεία, και η τέχνη
στην χρήση του Λόγου. Έτσι πιστεύεται ότι
ίσως δημιουργηθεί μια καλύτερη κοινωνία
Ανθρώπων. Ίσως!

Δημ. Σχίζας
Σμήναρχος ε.α.

Πόσο Καλά και Σωστά 
Γνωρίζουμε να Ομιλούμε

Γράφει ο Σμχος ε.α
Ιωάννης Αβραμίδης

Α
γαπητοί συνάδελφοι, το
Γ.Λ.Κ πρόσφατα μας
ενημέρωσε με σχετικό

έγγραφο για το οποίο δικαιο-
λογημένα εκφράζετε τα ερω-
τήματά σας, όπως τι σημαί-
νει το έγγραφο; Πώς προέ-
κυψε; Και οπωσδήποτε ζητά-
τε ορισμένες διευκρινίσεις.

Στο έγγραφο παραπειστι-
κά αναφέρεται. «ορίζουμε
τη μηνιαία σύνταξη του/της
ανωτέρω συνταξιούχου σε
ΧΧΧΧ,ΧΧ ευρώ από
01/08/2012 πληρωτέα από
το δημόσιο». Η λέξη πληρω-
τέα δεν ανταποκρίνεται στο
πληρωτέο ποσό, αλλά στη
σύνταξη που δικαιούμαστε

εάν δεν μας επιβαλλόντου-
σαν οι αντισυνταγματικές
μειώσεις (αποφάσεις Σ.τ.Ε
και Ε.Σ) των νόμων
Ν.3865/10, Ν.3986/11,
Ν.4024/11, Ν/4051/12 και ο
εξοντωτικός Ν.4093/12.
Έτσι το πληρωτέο ποσό σύ-
νταξης θα προκύψει εάν από
τη πληρωτέα σύνταξη αφαι-
ρέσουμε όλες τις μειώσεις –
κρατήσεις των ανωτέρω νό-
μων όπως εμφανίζονται στο
μηνιαίο σημείωμα σύνταξης.

Το έγγραφο του Γ.Λ.Κ
αφορά τη νέα συνταξιοδοτι-
κή πράξη όπως αναπροσαρ-
μόστηκε από τον πρόσφατο
Ν.4307/14. Για την ιστορία
του θέματος αναφέρουμε τα
ακόλουθα. Ο Ν. 4093/12 ει-
δικά για τους αποστράτους

εξ αιτίας της ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΙΩ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (αφ
ενός ένταξης στο ειδικό μι-
σθολόγιο και αφ ετέρου μεί-
ωση της σύνταξης αναλό-
γως του ποσού σύνταξης
5%, 10%, 15%, 20%...) τους
εξόντωσε κυριολεκτικά
μειώνοντας τις συντάξεις
μεσοσταθμικά κάτω του
50%. Ο νόμος αυτός δεν
ήταν μόνο άδικος αλλά και
αντισυνταγματικός , όπως
αποφάσισε το Σ.τ.Ε με τις
αποφάσεις 2192/13, 2193/13
...... και η ολομέλεια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που
διακελεύουν επαναφορά των
συντάξεων στα επίπεδα του
Ιουλίου του 2012. Δυστυχώς
το κράτος επικαλούμενο τη
δημοσιονομική κρίση της

χώρας ψήφισε το Ν.4307/14
με την πρόθεση να αποκατα-
στήσει τους μισθούς των
(ε.ε) και τις συντάξεις των
(ε.α) στο 50% αυτών του Ιο-
υλίου του 2012. Δυστυχώς
για τους συνταξιούχους ο
νόμος 4307/14 αποδείχτηκε
¨άνθρακες ο θησαυρός¨ με-
σοσταθμικά η αύξηση ήταν
μόλις 35 ευρώ και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις μειώθη-
καν. Αυτό οφείλεται στο γε-
γονός ότι η διπλή μείωση
που επέβαλε ο Ν.4093/12 όχι
μόνο δεν καταργήθηκε, ως
όφειλε, αλλά αυξήθηκε εξ
αιτίας της αύξησης της μει-
κτής βασικής σύνταξης και
απορρόφησε μεγάλο μέρος
της αναπροσαρμογής της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δι-
πλή μείωση της σύνταξης
επιβλήθηκε μόνο στους από-
στρατους συνταξιούχους
(Ε.Δ και Σ.Α).

Μας εξαπάτησαν για μια
ακόμα φορά, δημιούργησαν
ένα νέο κοινωνικό αυτοματι-
σμό για το τίποτα!!! Άλλω-
στε η παραπλανητική φρά-
ση του εγγράφου του Γ.Λ.Κ
(πληρωτέα σύνταξη, αυξη-
μένη) μάλλον σε αυτό απο-
σκοπεί, να εμφανίζει πλα-
σματικές πληρωτέες συντά-
ξεις, γεγονός που προκάλε-
σε τις δικαιολογημένες απο-
ρίες σας αφού η πραγματι-
κότητα είναι διαφορετική.

1. Μεταβλητό στοιχείο πτήσεως. 2. Απεικονίζει τις μεταβολές του 1. 3. Εν-
δείκτης που λειτουργεί με βάση την ατμοσφαιρική πίεση. 4. Είδος ρεύμα-
τος αέρος. 5. Εξ αυτής και ο όρος «ένστολοι». 6. Παλαιά ονομασία του
ΣΕΠΑ. 7. Οδηγός. 8. Φάση κατά την πτήση Αερ/φών. 9. Υπάρχει και σε
υγρή μορφή. 10. Σχολείο μετεκπαίδευσης χειριστών. 11. Το σμήνος Α-
ερ/φών είναι Μέρος της. 12. Υπήρξε εκπ/κή Μοίρα με Αφη Τ-33. 13. Ρα-
διοναυτιλιακό βοήθημα εδάφους. 14. Καταγράφει τα στοιχεία βολής στον
αέρα. 15. Μια από τις δυνάμεις (Φυσικής). 16. Μέγιστο ύψος πτήσεως
ενός Αφους. 17. Ηχητική αντανάκλαση. 18. 4μηνιαία έκδοση της Σχολής
επιτελών Π.Α. 19. Ο Λόγος δύο ταχυτήτων. 20. Νοητή γραμμή πτέρυγας.
21. Βρίσκονται στο χείλος προσβολής πτερύγων υπερ/τικών Αερ/φών. 22.
Έδραση. 23. Ονομασία μαχητικού μας Αερ/φους. 24. Νησί με πολλά Αε-
ροδρόμια. 25. Το βάψιμο. 26. Επικίνδυνη τέτοια μηχανική σύνδεση. 27.
Τροφοδοτεί όργανα πτήσεως με δυναμική πίεση. 28. Αεροπορική Διοίκη-
ση. 29. Κατασκευαστική γωνία Αερ/φους. 30. Διάτρημα. 31. Ακραίο ση-
μείο λειτουργίας. 32. Πόλη πολύ συνδεδεμένη με την Π.Α. 33. Παλαιά λε-
γόταν 28ον....... 34. Βρίσκονται συγκεντρωμένες μπροστά στο cocpit.
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Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΣ  ΕΠΓΟΣ

Έντυπα
Περιοδικά Εφημερίδες 
και βιβλία που λάβαμε

1) Εφημερίδα «Ηχώ των Αιθέρων» από ΕΑΑΑ αριθμός φύλ-
λου 526 Φεβρουάριος 2015.

2) Εφημερίδα «Αεροπορική Ιδέα» της Αεροπορικής Ακαδη-
μίας Ελλάδος (ΑΑΚΕ)  αριθμός φύλλου 84 Ιανουάριος Φε-
βρουάριος Μάρτιος 2015.

3) Περιοδικό η Βασιλεία των Ουρανών τεύχος 91 Μάρτιος
Απρίλιος 2015.

4) Περιοδικό η Πτήση Κέντρο Ασφαλείας Πτήσεων και Εδά-
φους τεύχος 211 Γ 2014.

5) Εφημερίδα «ΝΕΑ του ΣΑΣΜΥΝ» αριθμός φύλλου 128 Ια-
νουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2015.

6) Εφημερίδα «Η Φωνή» του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιω-
ματικών Στρατού Μακεδονίας Θράκης (Αποφ ΣΜΥ) αριθμός
φύλλου 86 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2015.

7) Εφημερίδα «Ναυπακτιακή Φωνή» αριθμός φύλλου 74
Μάρτιος 2015.

8) Εφημερίδα «Φωνή» (ΣΑΣΥΔΑ) αριθμός φύλλου 51 Ια-
νουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2015.

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

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 προ>πόθεση 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

Νέα συνταξιοδοτική πράξη μετά τον Ν.4307/14
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Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  
Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ω Ν  Σ.Τ.Υ.Α

Εξέλιξη σειρών 
ΣΤΥΑ  40 - 41
Συνέχεια από τη σελ. 1
Στην αντιπροσωπεία του Σ.Α.Σ, εκτός από τον Πρόεδρο
κ. Δημήτριο Φαλτάιτς συμμετείχαν και οι :

α. Ο Δικηγόρος κ. Αριστομένης Αργυρόπουλος.
β. Ο Οικονομικός Σύμβουλος του Συντονιστικού

Ενώσεων Αποστράτων & Πρόεδρος του Σ.Α/Σ.Σ.Α.Σ Απ-
χος ε.α. Π.Ν. κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, ο οποίος είχε συ-
ντάξει την οικονομοτεχνική μελέτη του θέματος.

γ. Και δυο εκπρόσωποι των ε.ε. στελεχών των Σει-
ρών Σ.Τ.Υ.Α που θίγονται (εισαχθέντες τα έτη 1988 και
1989 αντίστοιχα).

Μετά το σύντομο καλωσόρισμα του κ. Χρήστου Κου-
τσογιαννόπουλου, ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ μαζί με τον κ.
Αργυρόπουλο και τον κ. Αντωνιάδη αφού ευχαρίστησαν
τον κ. Κουτσογιαννόπουλο, ανέπτυξαν διεξοδικά το
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το εξελι-
κτικό που αφορά τα συγκεκριμένα ε.ε. στελέχη της Π.Α
τα οποία έχουν αποφοιτήσει από την Σ.Τ.Υ.Α τα έτη
1988 & 1989, τονίζοντας δε ότι το ετήσιο κόστος της
αποκατάστασης της αδικίας με τον εναρμονισμό των
δύο Νόμων είναι αμελητέο.

Παραδώσαμε φάκελο στον Σύμβουλο του κ.
ΥΠ.ΕΘ.Α, ο οποίος περιελάμβανε:

α. Ενημερωτικό Υπόμνημα, στο όποιο αναλύεται διε-
ξοδικά το υφιστάμενο πρόβλημα.

β. Αιτιολογική Έκθεση & Οικονομική Μελέτη. 
γ. Σχετική Εισηγητική Έκθεση
Κατά την διάρκεια της σύσκεψης προσήλθε και ο Νο-

μικός Σύμβουλος του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α και μέλος του Σώμα-
τος Νομικών Συμβούλων των Ε.Δ. Υπγος ε.α. κ. Άγγελος
Παπαλεξόπουλος, ο οποίος ήταν γνώστης του θέματος.
Αμφότεροι, αναγνώρισαν το πρόβλημα που έχει δη-
μιουργηθεί και επέδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για την
επίλυση του ανωτέρω ζητήματος. Υποσχέθηκαν δε, ότι
στο προσεχές διάστημα σε σχετικό προς ψήφιση Σ/Ν
στην Βουλή, θα συμπεριληφθεί ανάλογη τροπολογία
προς αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας.

Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής του Σ.Α.Σ επι-
σκέφτηκαν και τον Διευθυντή του Στρατιωτικού Γραφεί-
ου του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α, Επίτιμο Α/ΤΑ Πτέραρχο (Ι) ε.α. κ.
Θεολόγο Συμεωνίδη και είχαν μια ολιγόλεπτη συνομιλία
μαζί του. Ο κ. Συμεωνίδης υποσχέθηκε να μελετήσει το
θέμα και να βοηθήσει για την επίλυση του υπόψη ζητή-
ματος. Τόνισε δε, την αγαστή συνεργασία που διέπει το
Ιπτάμενο και το Τεχνικό Προσωπικό της Πολεμικής Αε-
ροπορίας (Π. Α) και το αλληλέγγυο των προβλημάτων.

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ και τα υπόλοιπα μέλη της επι-
τροπής, ευχαρίστησαν τους Συμβούλους του κ.
ΥΠ.ΕΘ.Α Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο, Άγγελο Παπαλε-
ξόπουλο και τον Δντη του Στρατιωτικού Γραφείου του
κ. ΥΠ.ΕΘ.Α Πτέραρχο (Ι) ε.α. κ. Θεολόγο Συμεωνίδη για
την συνομιλία που είχαν μαζί τους. Επίσης ευχαριστού-
με την κ. Χρυσοβελώνη , Εκπρόσωπο Τύπου των ΑΝ.ΕΛ
για την διαμεσολάβηση στην πραγματοποίηση της συ-
νάντησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Φαλτάιτς                       Νικόλαος Βούλγαρης 
Σμήναρχος ε.α.                                      Σμηναγός ε.α. 

συνέχεια από τη σελ. 1

Μετά την μεγάλη επιτυχία της πρώτης
ημερίδας στην πόλη των Πατρών, τόσο
από πλευράς προσέλευσης και  ανταπό-
κρισης του κόσμου όσον και από πλευράς
ενδιαφέροντος για το περιεχόμενο των
αναπτυχθέντων θεμάτων με διευκρινήσεις
και συμβουλές στους παρευρισκόμενους,
αποφασίστηκε όπως η δεύτερη Ημερίδα
Ενημέρωσης των μελών μας πραγματο-
ποιηθεί στην πόλη της Καλαμάτας.

Έτσι λοιπόν η ίδια επιστημονική ομάδα
με επικεφαλή τον Πρόεδρο του ΣΑΣ Σμχο
ε.α. κ.Δημήτρη Φαλτάιτς προκειμένου να
ενημερώσει τα μέλη του Συλλόγου έδωσε
το παρόν της για δεύτερη φορά στην κα-
τάμεστη αίθουσα διαλέξεων του Ξενοδο-

χείου REX στην πόλη της Καλαμάτας στις
16 Μαρτίου 2015.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγά-
λη θα μπορούσε δε να χαρακτηριστεί ως
μεγαλύτερη του αναμενομένου λόγω της
θεματολογίας η οποία αναπτύχθηκε από
τους ομιλητές και η οποία κράτησε ζωηρό
το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Η ενημέρωση είχε διάρκεια σαράντα
λεπτών ήταν περιεκτική,  κατανοητή και
μετά το πέρας επιλύθηκαν οι όποιες απο-
ρίες των παρευρισκομένων στην συζήτη-
ση που ακολούθησε.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ ευχαρι-
στεί τους συμμετέχοντες για την παρου-
σία τους και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του
Παραρτήματος ΕΑΑΑ/Μεσσηνίας Σμχο ε.α
κο Γιάννη Σαμπαζιώτη καθώς και τον αντι-
πρόσωπό μας Σγο ε.α κο Κώστα Στόικο

για την μεγάλη βοήθεια που μας παρείχαν
στην επιτυχή πραγμάτωση της Ημερίδας.

Η θεματολογία που αναπτύχθηκε από
τους ομιλητές ήταν η ακόλουθη:

-  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ
ν.4093/2012 & ν.4307/2014 & ΠΛΗΡΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ.

-  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΤΙΣ Ένοπλες Δυνάμεις.

-  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ ΣΤΕ-
ΛΕΧΩΝ ΕΤΩΝ 1990 - 1992.

-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΣΤΡΚΩΝ ν.2838/00 & ν.3016/2002

- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑ-
ΤΑΞΕΩΝ ν.3865/2010 & ν.3883/2010 ΓΙΑ
ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ 40ης & 41ης ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΥΑ

- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙ-
ΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΙ-

ΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Ελ.  Συνέδριο
κλπ).

- ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ιωάννης, Απχος ΠΝ εα,

Οικονομολόγος και Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ,

- ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ρο-
δάνθη, Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγο

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε από κοι-
νού του με τον Επιστημονικό Σύλλογο
Αποφοίτων ΣΜΑ.

Ο Σύλλογος μας θα προγραμματίσει
και  άλλες Ημερίδες στην επαρχία,  οι
οποίες θα γνωστοποιηθούν τόσο μέσω
της σελίδας μας όσο και μέσω των κατά
τόπους εκπροσώπων μας.

Δημήτρης Φαλτάιτς
Πρόεδρος ΣΑΣ

Πριν από 194 χρόνια ξεσηκώθηκε ο Ελληνι-
σμός για να αποκτήσει την Εθνική του ελευθερία.
Όρθωσε το παιδικό του ανάστημα εναντίον της
γιγαντιαίας οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και
της τότε κατεστημένης σκοτεινής και αντιδραστι-
κής διπλωματίας. Μία «ιερή συμμαχία» ανίερων
δυναστών έμελλε να προσφέρει τους κάθε λογής
Μέτερνιχ, ελεεινά στηρίγματα, στον θηριώδη
σουλτάνο Μαχμούτ Β.

Ίλιγγος κυριεύει τον νου εκείνου του ερευνη-
τή που με τον πήχη της ψυχρής λογικής επιχειρεί
να μετρήσει τον ελληνικό ξεσηκωμό.

Όμως η ιστορία των Ελλήνων δεν σχεδιάζεται
με τον διαβήτη των καλών υπολογισμών, αλλά
χαράζεται με τη φλόγα της πίστεως προς το θαύ-
μα. Η πίστη αυτή, πως για τους Έλληνες είναι κα-
τορθωτά, όσα ο ψυχρός ορθολογισμός και ο κο-
ντόφθαλμος εμπειρισμός θεωρούν αδύνατα, η
πίστη αυτή, δεν είναι καρπός ενός νοσηρού συ-
ναισθηματισμού, αλλά το καταστάλαγμα της μα-
κραίωνης εθνικής εμπειρίας και αυτοσυνειδησί-
ας.

Αυτής της εμπειρίας και αυτοσυνειδησίας
φορέας ο Αλέξανδρος Υψηλάντης με πίστη στο
Θεό και αίσθηση βαθιά του Εθνικού χρέους,
ύψωσε πρώτος στη Μολδοβλαχία τη σημαία της
επαναστάσεως στις 22 Φεβρουαρίου 1821, της
ίδιας εμπειρίας μέτοχοι και μύστες οι Πρόκριτοι
και ο λαός της Πελοποννήσου, ορκίσθηκαν
«Ελευθερία ή Θάνατος» το Μάρτιο του ίδιου
χρόνου, της ίδιας τέλος εμπειρίας μπαρουτοκα-
πνισμένος κάτοχος έκλεισε τον οκταετή πολυαί-
μακτο και νικηφόρο αγώνα στις 12 Σεπτεμβρίου
1929 ο αδερφός εκείνου που τον άρχισε, ο Δημή-
τριος Υψηλάντης.

Έτσι αυτός ο τιτάνιος αγώνας προβάλλει σή-
μερα μπροστά μας σαν ένα τροπικό δάσος ιδεών
και γεγονότων. Είναι αδύνατο να το περπατήσου-
με όλο. Γι’ αυτό θα ήθελα τούτη τη στιγμή να
σταθούμε απλώς σε μερικούς συντελεστές αυ-
τού του θαύματος.

Είναι γνωστό πως η ιστορία δεν γεννάει αυτο-
μάτως τα μεγάλα γεγονότα, αλλά τα κυοφορεί
και τα επωάζει. Αυτός ο ιστορικός επωασμός συ-
ντελείται με τη βοήθεια πολλών παραγόντων, των
οποίων η αναζήτηση και η διακρίβωση δεν διδά-
σκει λιγότερα απ’ όσα το ίδιο το γεγονός καθεαυ-
τό.

Απ’ τους πολλούς παράγοντες που συνετέλε-
σαν στη γέννηση του 21 θα επιλέξουμε μόνο
τους Πνευματικούς και απ’ αυτούς μόνο τέσσε-
ρις επιγραμματικά θα παρουσιάσουμε.

1. Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Η εθνική παράδο-
ση, που βάραινε στους ώμους των Ελλήνων
υπήρξε ο πρώτος πνευματικός συντελεστής. Στις
29 ΜαQου 1453 δεν έπεσε ο Ελληνισμός. Τούτο εί-
ναι άδικη και λαθεμένη ιστορική κρίση. Στις 29
ΜαQου 1453 έπεσε απλώς το βυζαντινό Ελληνικό
Κράτος. Ο Ελληνισμός όμως, η Ελληνική ψυχή,
παρέμεινε όρθια και γρηγορούσα. Μια παράδο-
ση 2500 ετών δεν εξαφανίζεται. Μπορεί να περιο-
ρίζεται, να συμπιέζεται, να παίρνει, αν θέλετε, τη
μορφή του ενταφιασμένου ξηρού σπόρου. Μα
όπως ο σπόρος έτσι κι αυτή έχει μέσα της το μυ-
στικό της ζωής και νομοτελειακά βλαστάνει και
δίνει «καρπόν πολύν» όταν έρθη το πλήρωμα
του χρόνου. Οι ραγιάδες κρατούσαν στα χέρια
τους ένα μεγάλο όπλο πνευματικό: την Εθνική
μνήμη και κληρονομιά. Είχαν παρελθόν. Τελευ-
ταίος τους Λεωνίδας ήταν ο Κων/νος Παλαιολό-
γος που με τη θυσία του αποκάλυπτε την Εθνική
μας ταυτότητα και συνάμα αποδείκνυε την αδιά-
σπαστη ιστορική μας συνέχεια. Αυτή την Εθνική
παράδοση οι εξωτερικά υπόδουλοι Έλληνες την
κουβαλούσαν μέσα τους, την βίωναν αδιάλειπτα
και την εξωτερίκευαν με το γνωστό ελπιδοφόρο
δίστιχο.

«Πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θάναι»
Αυτή ακριβώς την Εθνική μνήμη βλέπουμε

αποτυπωμένη και στο διακρινόμενο από εύγλωτ-
τη λιτότητα δίστιχο των εξεγερμένων.

«Του Λεωνίδα το σπαθί Κολοκοτρώνης το φορεί»

2. Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Εί-
ναι ο άλλος κορυφαίος πνευματικός παράγοντας
της εθνεγερσίας. Η ορθόδοξη πίστη ήταν  τόσο
ταυτισμένη με την Ελληνική ψυχή, ώστε για κάθε
Έλληνα να θεωρείται αυτονόητη η χριστιανική
ιδιότητα. Η χριστιανική πίστη αντιδιέστειλε τους
ραγιάδες απ’ τους άπιστους Οθωμανούς και εξα-
σφάλιζε συγχρόνως την εσωτερική ενότητα των
υποδούλων. Η Εκκλησία σαν μάνα στοργική
αγκάλιασε τα σκλαβωμένα παιδιά της και με τον
λυτρωτικό της λόγο, τη λατρεία της, την κοινωνι-
κή αντίληψη, το εκπαιδευτικό της έργο, τη φιλαν-
θρωπική της δράση, την ευφυέστατη αξιοποίηση
των γνωστών μας προνομίων και τις θυσίες των
κληρικών όλων των βαθμίδων έδινε στον αιμορ-
ραγούντα Ελληνισμό «ώσπερ πελεκάν..... ζωτι-
κούς κρουνούς» και τον διατήρησε στη ζωή μέ-
χρι την ώρα της Ανάστασης. Όταν ο Μωάμεθ ενε-
χείριζε στον πρώτο μετά την άλωση Πατριάρχη
την ποιμαντορική ράβδο ανάσταινε, χωρίς να το
θέλει, τον νεκρό Παλαιολόγο και εξασφάλιζε, χω-
ρίς να το υποψιάζεται, κάτω απ’ το ιερό σκήπτρο
της κορυφής της Ορθοδοξίας την ενότητα και
την επιβίωση του υπόδουλου Ελληνισμού. Ο ιε-
ρός κλήρος απ’ τα πρώτα χρόνια της δουλειάς,
δίνει το δυναμικό παρών στις διάφορες Εθνωφε-
λείς προσπάθειες, αλλά και το μαρτυρικό του πα-
ρών, στις στιγμές διώξεων και σφαγών. Στους
Εθνομάρτυρες κληρικούς πριν το 1821 φαντάζει
η τραγική μορφή του Επισκόπου Τρίκκης Διονυ-
σίου του ηγέτη της άτυχης επανάστασης της
Ηπειρο-θεσσαλίας του 1611 τον οποίο έγδαραν
ζωντανό οι Τούρκοι, ενώ στο νέφος των 6000 χι-
λιάδων κληρικών, που κατά τον Πουκεβίλ θυσιά-
στηκαν τα χρόνια του μεγάλου ξεσηκωμού (1821
- 1829) δεσπόζει η σεβάσμια μορφή του απαγχο-
νισμένου Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε~. Πόσο άδι-
κοι, πόσο μικροί, πόσο αγνώμονες, όσοι με γενι-
κεύσεις μελανών εξαιρέσεων, με απλουστεύσεις
σύνθετων ιστορικών γεγονότων, με συνειδητή
συχνά παραγνώριση των ιστορικών συνθηκών και
της ιδιαιτερότητας των κρίσιμων περιστάσεων,
επιχείρησαν εκ του ασφαλούς ή επιχειρούν τη
μείωση ή τη διαστροφή του Εθνοσωτήριου ρό-
λου της Εκκλησίας μας κατά την οδυνηρή εκείνη
εποχή. Και μόνη η συμβολή της Εκκλησίας στη
διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας και την εκπαί-
δευση των υπόδουλων Ελλήνων αρκεί για να δι-
καιώσει τον Εθναρχικό της ρόλο. Ο χρόνος δεν
επιτρέπει ειδική αναφορά στο ζήτημα αυτό. Δεν
μπορούμε όμως να μην κάνουμε μνημόσυνο τη
στιγμή αυτή στο λαοπαιδευτή Κοσμά Αιτωλό,
που με 210 σχολεία, που ‘χτισε μόνος αυτός ανα-
πλήρωσε ένα ολόκληρο Υπουργείο Παιδείας στα
μαύρα εκείνα χρόνια.

3. ΠΑΙΔΕΙΑ: Ο άλλος μεγάλος πνευματικός
συντελεστής είναι η παιδεία, την οποία τα μέγι-
στα υπηρέτησε η Εκκλησία όπως είπαμε.

Η παιδεία και η ελευθερία είναι δύο έννοιες
που συναρτώνται στενά, γιατί η πρώτη θέτει τις
βάσεις για την απόκτηση της δεύτερης. Η πολύ-
μορφη παιδεία βοηθάει τον σκλάβο να συνειδη-
τοποιήσει την πολύμορφη σκλαβιά του, να νοιώ-
σει τα δεσμά του, να αντιληφθεί την καταπίεση,
την εκμετάλλευση και να διεκδικήσει δυναμικά τη
λευτεριά του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι
κάθε λογής τύραννοι μισούν τη διάδοση της μόρ-
φωσης και καλλιεργούν το σκοταδισμό, τον απο-
προσανατολισμό και την πνευματική απομόνωση
των λαών, μήτε πάλι είναι τυχαίο το γεγονός ότι
πριν από τις μεγάλες επαναστάσεις της ιστορίας
παρουσιάστηκαν διαφωτιστικά κινήματα.

Έτσι κι εδώ πρώτα υψώθηκε η πνευματική
ρομφαία του Ματθαίου Καμαριώτη, πρώτου σχο-
λάρχη της Μεγάλης του Γένους Σχολής, του
Αθανασίου Ψαλίδα, του Κων. Κούμα, του Νικηφό-
ρου Θεοτόκη, του Νεόφυτου Δούκα, του τυρταί-
ου του Νέου Ελληνισμού Ρήγα Φεραίου, του
Αντώνιου Μαρτελάου, δάσκαλου του Κολοκο-

τρώνη, του Αδαμάντιου Κοραή, του ανώνυμου τέ-
λος λαTκού ή κληρικού δασκάλου, πρώτα λοιπόν
υψώθηκε όλων αυτών το πνευματικό σπαθί και
ύστερα άστραψε το πολεμικό σπαθί του Κολοκο-
τρώνη, του ΚαραTσκάκη κι όλων των πολεμιστών.

4. Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ
Λέγοντας όλων των πολεμιστών περνάμε

στον τέταρτο πνευματικό συντελεστή που είναι η
εθνική ομοψυχία και ενότητα.

Αυτή η ομοψυχία, αυτός ο συνεκτικός αδελ-
φικός δεσμός σ’ όλη τη σκοτεινή περίοδο της
δουλείας μεταφραζόταν με έργα φιλαλληλίας και
αλληλοπροστασίας. Όλοι οι υπόδουλοι ένιωθαν
μέλη του ενός σώματος του απανταχού της γης
ελληνικού έθνους και έκριναν χρέος να συντρέ-
χει πάντα ο ένας τον άλλον, γιατί κοινή καταγω-
γή, κοινή πίστη, κοινή γλώσσα και κοινά βάσανα
τους συνέδεαν.

Όταν μάλιστα χτύπησε η καμπάνα του μεγά-
λου ξεσηκωμού, τότε αυτό που ονομάσαμε ομο-
ψυχία φάνηκε πεντακάθαρα. Ολάκερο το ιερό
σώμα του Ελληνισμού ένιωσε το μυστικό σπασμό
και συνθετικά δονήθηκε ως το τελευταίο εθνικό
μόριο. Κάτω απ’ το ίδιο λάβαρο τάχτηκαν όλοι οι
Έλληνες, χωρίς καμιά μορφωτική, επαγγελματι-
κή, ή ταξική διάκριση. Για τον υπερταξικό και πα-
νεθνικό χαρακτήρα της επανάστασης χαρακτηρι-
στικά είναι τα όσα είπε μεταξύ άλλων ο Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης μιλώντας στις 7 Οκτωβρίου
1838 στην Πνύκα προς τα παιδιά του πρώτου γυ-
μνασίου της Αθήνας.

«Παιδιά μου... Όταν αποφασίσαμε να κάνο-
με την επανάσταση ως μία βροχή έπεσε εις
όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και
όλοι και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι κα-
πεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι,
μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυ-
τό το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση».

Κάποιοι ισχυρισμοί περί ταξικής εξέγερσης,
αντιεπιστημονικά προTόντα πνευματικού Δαλτω-
νισμού είναι σήμερα ανάξιοι αποκρούσεως ως
απλοTκοί και παρωχημένοι.

Το γεγονός βέβαια ότι κατά τη διάρκεια του
αγώνα πολλές φορές κινδύνευσε το παν εξαιτίας
της διχόνοιας και των προσωπικών φιλοδοξιών
απέδειξε αρνητικά την αξία του συντελεστή, που
ονομάσαμε εθνική ομοψυχία.
Κυρίες και Κύριοι

Οι πνευματικοί συντελεστές που γονιμο-
ποιούν το ιστορικό γίγνεσθαι υψώνονται στο βά-
θρο των υπερχρονικών αξιών, που μένουν άφθο-
ρες μπροστά στην καταλυτική μανία του χρόνου
και αποτελούν το ασφαλές στήριγμα, πάνω στο
οποίο μπορούμε να θεμελιώνουμε το κάθε
προ?όν.

Κατά συνέπεια
Πρώτον η εμμονή στην Εθνική μας παράδοση

όχι ως στείρος και επικίνδυνος εθνικισμός, αλλά
ως γόνιμη οικειοποίηση των οικουμενικών στοι-
χείων του Ελληνικού πνεύματος,

Δεύτερον η αφοσίωση στην ορθόδοξη Χρι-
στιανική μας πίστη όχι ως τυπολατρική, φανατική
και ασυγχρόνιστη θρησκευτικότητα, αλλά ως
διαρκές αναστάσιμο βίωμα και λυτρωτική έκφρα-
ση των Ευαγγελικών αληθειών,

Τρίτον η πλατιά διάδοση της παιδείας όχι ως
διαδικασία μετάδοσης ξηρών γνώσεων και εγκε-
φαλικής ανάπτυξης, αλλά ως σωστική κίνηση με-
τάγγισης ζωής, ελευθερίας και ανθρωπισμού, και

Τέταρτον η καλλιέργεια της Εθνικής ομοψυ-
χίας και ενότητας όχι ως καθιέρωση και επιβολή
ενός κοινωνικοπολιτικού κομφορμισμού, που
αποκλείει τον ιδεολογικό πλουραλισμό και αρνεί-
ται το δημοκρατικό αντίλογο, αλλά ως ειλικρινής
και εργώδης προσπάθεια για την ενοποίηση και
αξιοποίηση όλων αδιακρίτως των ζωντανών δυ-
νάμεων του Έθνους είναι: Αγαπητοί συνάδελφοι
ο λαμπρότερος και γνησιότερος γιορτασμός
της Εθνικής μας γιορτής.

Σμχος ε.α. Χρήστος Πανταζής
Πρόεδρος Παρ/ματος ΕΑΑΑ/Πατρών

Πνευματικοί Συντελεστές της Εθνεγερσίας

Ημερίδα στην Καλαμάτα


