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Συνάδελφε μην ξεχνάς ΠΟΤΕ ότι ο Σύλλογος στηρίζεται στην συνδρομή σου

Λειτουργία Συλλόγου
Ο ΣΑΣ θα λειτουργεί τον Ιούλιο κάθε Τρίτη και Πέ-

μπτη από 10.00 - 13.00 ώρας μέχρι 20/7/2015 και θα

παραμείνει κλειστός έως 31-8-2015.

Το Δ.Σ.

Εκδηλώσεις μνήμης 
Σγου (Ι) Κ. Ηλιάκη

σελ. 4

Συνάντηση με 
κ. Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ

σελ. 4

Ευρωπα-κός Στρατός
Του Σμήναρχου (Ι) Αθανάσιου Μπινιάρη σελ. 5

Ντροπολογία
Γράφει ο Γεώργιος Εμμανουηλίδης

σελ. 8

Άτυπες εκλογές
παραρτημάτων

Tα Δ.Σ. Παραρτημάτων σελ. 8

Αντισυνταγματική η
εισφορά αλληλεγγύης

σελ. 3

Συνάντηση 32ης Σειράς
σελ. 3

Συνάντηση με κ. Α/ΓΕΑ
σελ. 4

Το Δ.Σ. του ΣΑΣ εύχεται στα μέλη
του και στην ευρύτερη αεροπορική

μας οικογένεια 

«ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

Μ
ε έκπληξη αλλά και έντονη ανη-
συχία πληροφορηθήκαμε ότι
έχει υποβληθεί από την αρμόδια

Δνση του Γ.Ε.Α, προς υπογραφή στο
Γραφείο του κ. Υ.ΕΘ.Α, φάκελος που
αφορά στην τροποποίηση διατάξεων,
οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα εκλο-
γής των μελών του Δ.Σ της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας
(Ε.Α.Α.Α). Ο φάκελος αυτός είχε παρα-
μείνει στο Γ.Ε.Α για διάστημα περίπου
10 μηνών. Η έκπληξή μας είναι ακόμη
μεγαλύτερη, καθόσον δεν μπορούμε
να αντιληφθούμε:

1. τι άλλαξε και ανασύρθηκε από
το περιθώριο η τροποποίηση της
Κ.Υ.Α μετά από 10 μήνες.

2. γιατί η σημερινή Ηγεσία του

Υπουργείου, με ιδιαίτερες ευαισθησί-
ες στα δημοκρατικά και στα ανθρώπι-
να δικαιώματα, προωθεί ένα φάκελο
που απαξιεί τη βούληση της πλειοψη-
φίας και τον οποίο η προηγούμενη
Ηγεσία τον είχε θέσει στο περιθώριο.

3. γιατί επιλέχθηκε το χρονικό αυ-
τό σημείο για την υλοποίηση της προ-
τεινόμενης τροποποίησης της Κ.Υ.Α
ελάχιστες ημέρες πριν από την επι-
κείμενη προκήρυξη των εκλογών
στην Ε.Α.Α.Α.

To θέμα αυτό είναι μείζονος σημα-
σίας για τη συντριπτική πλειοψηφία
των αποστράτων. Είναι πρόδηλο, επί-
σης, ότι η οργάνωση και λειτουργία
των Ενώσεων των ε.α. Αξιωματικών
πρέπει, πλέον, να διενεργείται μέσα
από ένα μη στρατιωτικής φιλοσοφίας

και νοοτροπίας σύγχρονο νομικό πλαί-
σιο, το οποίο να είναι εναρμονισμένο
με το πνεύμα και τις αρχές του Συντάγ-
ματος, ώστε οι Ενώσεις να δρουν μέσα
από περιβάλλον - χώρο, με ανάλογες
δομές και συμπεριφορές, όπου να δια-
μορφώνονται προ5ποθέσεις ειλικρι-
νούς επικοινωνίας, όλων των προελεύ-
σεων και κατηγοριών αποστράτων
Αξιωματικών, μέσα από πνεύμα αλλη-
λοσεβασμού, συναδελφικής αλληλεγ-
γύης, ισότητας, ενότητας, ομοψυχίας,
και αγαστής συνεργασίας, προκειμέ-
νου να διασφαλίζεται νηφάλια σκέψη,
ορθή διαχείριση και προβολή των θε-
μάτων-προβλημάτων, που απασχολούν
όλους ανεξαίρετα τους ε.α. Αξιωματι-
κούς.

Αθήνα 28 Μα6ου 2015
Κ Ο Ι Ν Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Κύριε Υπουργέ,
Οι διχαστικές και αναχρονιστικές

αντιλήψεις των κ.κ. Προέδρου και Αντι-
προέδρου του Δ.Σ., της ΕΑΑΑ, οι οποί-
ες αντιπροσωπεύουν  μόνο τους
ιδίους, εμφανίζονται και πάλι στο προ-
σκήνιο της επικαιρότητας, ως φαντά-
σματα παλαιάς εποχής, μετά τη γενική
κατακραυγή που προκάλεσαν, πανελ-
λαδικά, οι μεθοδευμένες, κατά τα τε-
λευταίο έτος θητείας τους, ενέργειές
τους, για αλλαγή του νομικού πλαισίου
που ρυθμίζει τα θέματα εκλογής των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία
τους δεν ενεκρίθη ομόφωνα από το
Δ.Σ. όπως ανακριβώς αναφέρεται στα
αναγραφόμενά τους, αφού ψηφίστηκε
μόνο από τα έξι (6) παρόντα μέλη σε
σύνολο έντεκα (11) μελών που απαρτί-
ζουν το Δ.Σ., είχε δε ως μοναδικό στό-
χο, με το πρόσχημα της πολυφωνίας,
να καταστήσει την πλειοψηφία των με-
λών της ΕΑΑΑ, μειοψηφία στην εκπρο-
σώπησή της στο Δ.Σ. αυτής.

Από το περιεχόμενο των κειμένων
τους, και ειδικότερα από αυτό του κ.
Αντιπροέδρου Κων/νου Δελλή (παραί-
τησή του), ο οποίος σημειωτέον ξεκίνη-

σε τη σταδιοδρομία του ως Δόκιμος
Υπαξιωματικός 12ης σειράς ΣΤΥΑ, ανα-
δύονται στοιχεία εμπάθειας και υπο-
βάθμισης για το 70% των μελών της Ε-
ΑΑΑ, δηλαδή για τα μέλη που τους ψή-
φισε και τους εξέλεξε για να τους εκ-
προσωπούν, τα οποία όμως αποτελούν
τελευταία ακούσματα ενός συστήμα-
τος που το μοναδικό του μέλημα ήταν η
επαναφορά, με τον μανδύα του εκσυγ-
χρονισμού, διατάξεων που κατήργησε
ο ν.1911/90 και η, σε εκτέλεση των δια-
τάξεων αυτού, εκδοθείσα, με ημερομη-
νία 20 Αυγ 2002, ΚΥΑ, ώστε να ποδοπα-
τηθεί η βασική αρχή της δημοκρατίας,
που δεν είναι άλλη από την αρχή της
πλειοψηφίας.

Πόσο βάσιμο μπορεί να χαρακτηρι-
σθεί το επιχείρημά τους ότι στο ΔΣ της
ΕΑΑΑ εκπροσωπούνται μόνο εν απο-
στρατεία αξκοί προελεύσεως ΑΣΣΥ,
δηλαδή Ανώτερης Εκπαίδευσης, όταν
στη σημερινή σύνθεσή του, συμπερι-
λαμβάνονται δύο (2) ανώτατοι αξκοί
Ιπτάμενοι, δύο (2) ανώτατοι αξκοί Εφο-
διασμού (Πτυχιούχοι ΑΕΙ) και ένας ανώ-
τερος αξκός Ιπτάμενος Ραδιοναυτίλος
(Πτυχιούχος ΑΕΙ) ;

Πόσο δημοκρατική θα ήταν η εκλο-

γική διαδικασία εάν και μόνο η υποβο-
λή υποψηφιότητας από μέρους ενός
ανωτάτου αξκού, αποτελούσε εχέγγυο
για την εκλογή του;

Στη χώρα που γεννήθηκε η δημο-
κρατία, που εφαρμόσθηκαν με ευλά-
βεια οι αρχές της ισονομίας και ισοπο-
λιτείας, αποτελεί ύβρις προς το πολί-
τευμά μας η προώθηση διατάξεων που
έχουν ως μοναδικό  στόχο να διχάσουν
αξκούς του ιδίου Κλάδου, διαχωρίζο-
ντάς τους σε πολίτες διαφορετικών κα-
τηγοριών, χαρακτηρίζοντάς τους ως
«πληβείους» και «πατρικίους».

Είναι γνωστό σε όλους, ότι συνά-
δελφοι που ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία
τους από τις ΑΣΣΥ, όπως ο κ. Δελλής
Κων/νος, μετετάγησαν στη συνέχεια,
λόγω λήψεως πτυχίου ΑΕΙ, σε άλλα
Σώματα και διέπρεψαν ως Πρόεδροι-
Εισαγγελείς Στρατιωτικών Δικαστηρί-
ων, Δντές Δνσεων Κλάδων και Διοικη-
τές Μονάδων. Οι συνάδελφοί μας, που
μας τιμούν με την παρουσία τους ως
μέλη των Συλλόγων μας, όπως και πο-
λύ μεγάλος αριθμός άλλων συναδέλ-
φων πτυχιούχων ΑΕΙ που επίσης είναι
μέλη μας και οι οποίοι δεν μετετάγησαν 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

συνέχεια στη σελ. 4

συνέχεια στη σελ. 4

Στην προτεινόμενη τροποποίηση της ΚΥΑ αναφορικά 

με την αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

Επιστολή Συλλόγων προς κ. ΥΕΘΑ

Με την δημοσιοποίση της παραίτησης(;) του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Α.
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1. ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
2. ΚΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
3. ΤΣΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
4. ΛΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
5. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
6. ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
7. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (9ης) 2015
8. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
9. ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
10. ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2015
11. ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (29ης) 14-15
12. ΖΑΡΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
13. ΚΕΡΑΜΙΔΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14-15
14. ΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (16ης) 2015
15. ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
16. ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
17. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2014
18. ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14-15
19. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2014
20. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (13ης) 14-15
21. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30ής 2015
22. ΣΤΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32ας 12-13
23. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ης 2015
24. ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΝΝΗΣ 17ης 2012
25. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7ης 2014
26. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10ης 2015
27. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 34ης 2015
28. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2012-13-14-15
29. ΚΑΡΑ�ΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
30. ΣΙΑΛΒΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
31. ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
32. ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11ης 2015
33. ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΙΑΩΝΝΗΣ 2013
34. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2015
35. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
36. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
37. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 2013
38. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
39. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
40. ΠΑΠΑ�ΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2015
41. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
42. ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13-14-15
43. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
44. ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014
45. ΝΤΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14-15
46. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2015
47. ΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13-14-15
48. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
49. ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
50. ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2014
51. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
52. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 2014
53. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 2014
54. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13-14
55. ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13-14
56. ΣΥΡΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2014
57. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2014
58. ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
59. ΤΣΑΠΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
60. ΚΟΥΛΕΤΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 2014
61. ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ 14-15
62. ΤΡΙΣΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 14-15
63. ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 2015
64. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-15
65. ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12-13
66. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2014
67. ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14-15
68. ΜΠΕΝΤΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
69. ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2014
70. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
71. ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
72. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
73. ΚΟΥΤΡΩΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ 2013
74. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
75. ΒΑΛΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2015
76. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
77. ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14-15
78. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 14-15
79. ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2015
80. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
81. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
82. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
83. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 2015

84. ΦΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
85. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
86. ΝΤΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
87. ΤΖΕΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2010
88. ΛΕΥΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 13-14-15
89. ΓΟΥ�ΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2011
90. ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣΧΑΡΑΡΛΑΜΠΟΣ 12-13-14
92. ΚΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2015
93. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 2015
94. ΚΙΛΙΤΣΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
95. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
96. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
97. ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
98. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2014
99. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2015
100. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2013
101. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2015
102. ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14-15
103. ΣΕΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2015
104. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012
105. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-15
106. ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014
107. ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
108. ΒΕΡΡΟΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ 13-14
109. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
110. ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
111. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13-14
112. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
113. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14-15
114. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
115. ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
116. ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11-12-13
117. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2015
118. ΖΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
119. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
120. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2015
121. ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15-16-17
122. ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
123. ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14-15
124. ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2015
125. ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
126. ΣΑΡΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2015
127. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
128. ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
129. ΔΡΟΥΜΠΟΥΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2014
130. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2015
131. ΣΑΡΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2015
132. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2015
133. ΚΑΛΛΙΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2015
134. ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
135. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
136. ΒΛΑΧΑ�ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2015
137. ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
138. ΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13-14
139. ΚΑΡΑΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
140. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 14-15
141. ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
142. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14-15
143. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2014
144. ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015
145. ΣΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010
146. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
147. ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
148. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2015
149. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12-13
150. ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
151. ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009-10-11-12-13-14
152. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΣ 2015
153. ΡΙΖΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2013-14-15
154. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2013
155. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14-15
156. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2015
157. ΠΑΠΑΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14-15
158. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
159. ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
160. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014-2015
161. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011-12-13
162. ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
163. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014-15
164. ΓΑΒΡΙΗΛ Ι. 2015
165. ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡ. 2015
166. ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΠΑΜ. 2015
167. ΓΚΟΜΩΛΗΣ ΑΔΝΡΕΑΣ 2015

168. ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015-16
169. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2015
170. ΤΑΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2014
171. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
172. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2015
173. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
174. ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
175. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011
176. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 14-15
177. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
178. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13-14-15
179. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
180. ΝΤΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010-11
181.  ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2014
182. ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2012
183. ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
184. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
185. ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014
186. ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2013
187. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2014
188. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2015
189. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014
190. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012-13
191. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
192. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
193. ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
194. ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
195. ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
196. ΓΑΛΙΜΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2014
197. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
198. ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
199. ΣΙΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014-15
200. ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2015
201. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015
202. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
203. ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2015
204. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2014
205. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
206. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
207. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
208. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
2. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΒΑΡΟΥΝΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
4. ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
7. ΒΑΓΕΝΑΣ - ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ
8. ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
9. ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ
10. ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11. ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΖΙΩΓΑ ΑΡΕΤΗ
14. ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΑΡΑΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18. ΔΗΜΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΓΕΩΡΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
20. ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
21. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

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

πλέον δυνατότητα επικοινωνίας για ραντεβού 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 Διοικητι-

κού 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

1. ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 32α
2. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 24ης
3. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 28ης
4. ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40ης
5. ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝ-ΕΝ 36ης
6. ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32ας
7. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36ης
8. ΚΕΚΕΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 33ης

9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 27ης
10. ΚΟΥΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24ης
11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 20ης

ΔΩΡΕΑ
«ΑΕΤΟΣ» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ε.Α.Α.Α. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι τα Γραφεία και η Λέσχη του
Παραρτήματος Πατρών θα παραμείνουν κλειστά ως
εξής:

Α. Γραφεία:
Από 20-07-2015 έως και 23-08-2015.

Β. Λέσχη: Από 03-08-2015 έως και 23-08-2015.
Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε

με τα μέλη του Δ.Σ.
Τηλέφωνα: Πανταζής Χρ.              6983523831

Χρόνης  Βασ.               6983520568
Ζαχαράκη Ιωάν.           6983513953
Θεοδοσόπουλο Χαρ.   6983509211
Ματράκα Φίλ.               6983525354

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε Το Σωματείο «ΑΕΤΟ» για την οικονο-

μική ενίσχυσή του (δωρεά), στον Σύλλογό μας και για

την τιμητική διάκριση-προσφορά που μας ώρησε

διαδόχους του στο καταστατικό του σωματείου.

Το Δ.Σ. Σ.Α.Σ.

Διόρθωση: Φ. 238
Α/Α 185 Aντί ΚΑΝΕΛΙΤΣΗΣ - ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝ. 2011

Α/Α 71 ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2015

Α/Α 79 ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015 Αντί 2014

Α/Α 122 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Α/Α 142 ΚΑΤΣΟΥΦΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντί ΚΑΤΣΟΥΔΡΟΣ

Α/Α 146 ΤΖΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - Αντί ΤΖΕΝΟΣ

Α/Α 155 ΛΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Αντί 2010 - 2014

Α/Α 183 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 29η και 2015

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29ης
2. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΦΥΝΤΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΟΥΓΟΥ 

ΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΗΣ 6ης
8. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
9. ΑΠΟ ΟΠΛΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΑ 

ΠΑΤΡΩΝ

� � �� � � �� � � �� � �
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 ΠουραCμης 11η Σειρά, Χρήστος Δούρος 25η Σειρά, 

Ιωάννης Αμουτζόπουλος 22α Σειρά

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση: «O. ΣΥΜΕΩΝΙΔHΣ» ΚΕΡΑΜΕΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210-52.26.871 e-mail: symgraf@otenet.gr

Εκτύπωση ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ.: 210-32.14.446

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ Επγος (ε.α.) 

ΑΜΑΛΙΑΣ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54640
ΤΗΛ. 2310851363 - 6979269393

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΛΑΡΙΣHΣ-KAΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Σμχος (ε.α.)
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91-95 

ΛΑΡΙΣΑ - Τ.Κ. 41222
ΤΗΛ. 2410624413 6983516240

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ ΠΕΝΝΑΣ Ασμχος (ε.α.)

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Σμχος (ε.α.)

Χ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ 15 ΛΕΙΒΑΔΙΑ Τ.Κ. 731 34
ΤΗΛ. 2821087190-6983520569

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

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

ΤΗΛ. 6974095601-2810360838

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ Ασμχος (ε.α.)
Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 12 ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΚΟΜ. Τ.Κ. 691 00

ΤΗΛ. 6983523597

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Σμχος (ε.α.)

Τ.Θ. 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 68100
ΤΗΛ. 2551039339 - 6983507399

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 18 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Τ.Κ. 36006
ΤΗΛ.: 22290 38431, 6945444020

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

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Σγος (ε.α.)
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 12 Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 6983507857-2231044454

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Σμχος (ε.α.)

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΧΑ�ΑΣ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σμχος (ε.α.)

ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 - ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26331
ΤΗΛ.: 2610 220004 - 6974937354

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΓΕΜΙΤΖΙΔΗΣ Ασμχος (ε.α.)

Γ. ΡΟΥΣΕΛΗ 18 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 811 00
ΤΗΛ. 2251024281-6983506388

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΤΟ�ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σγος ε.α.

Κανάρη 64 Καλαμάτα
τηλ.: 2721085757 κιν.: 698 3513522

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΩΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ασμχος ε.α.

Μποτάση & ΖαCμη 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.).

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.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
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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 

Απεβίωσαν
Επγος ε.α. Γεώργιος Μπόμπολης. Γεννήθηκε το

1940 στην Σκάλα Μεσσηνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1957 με την 9η σειρά. Αποφοίτησε το 1959 με την ει-
δικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1983. Ήταν παντρεμένος και είχε 1 παιδί. Η νεκρώσι-
μη ακολουθία έγινε στις 2/5/2015 στον Ιερό Ναό Αγί-
ων Σπυρίδωνα- Γεωργίου Χαλκίδας και η ταφή στο
νεκροταφείο Χαλκίδας.

Ασμχος ε.α. Σοφοκλής Βαλσαμίδης. Γεννήθηκε
το 1942 στην Θεσσαλονίκη. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1960 με την 12η σειρά. Αποφοίτησε το 1962 με την
ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1990. Ήταν έγγαμος και είχε 1 κόρη. Η νεκρώσιμη
ακολουθία του έγινε στις 6/5/2015 στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Κρήνης Θεσσαλονίκης και η ταφή
στο νεκροταφείο Καλαμαριάς

Επγος ε.α. Γεώργιος Χονδρογιάννης. Γεννήθηκε
το 1946 στην Αθήνα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1965 με
την 17η σειρά. Αποφοίτησε το 1967 με την ειδικότη-
τα του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. Αποστρατεύτηκε
το 1993. Ήταν παντρεμένος και είχε 1 παιδί. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία και η ταφή έγινε στις 11/5/2015
στο νεκροταφείο Γλυφάδας

Ασμχος ε.α. Γεώργιος Καζάλης. Γεννήθηκε το
1938 στους Λάκκους Χανίων. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1956 με την 8η σειρά. Αποφοίτησε το 1958 με την ει-
δικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1986. Ήταν παντρεμένος και είχε 3 παιδιά. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία έγινε στις 14/5/2015 στον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου Λάκκων Χανίων και η ταφή του στο
νεκροταφείο της γεννήτριάς του.

Ασμχος ε.α. Προκόπιος Πούλος. Γεννήθηκε το
1936 στον Πλάτανο Ηλείας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1956 με την 8η σειρά. Αποφοίτησε το 1958 με την ει-
δικότητα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος και είχε 2 παιδιά. Η νεκρώσιμη
ακολουθία έγινε στις 18/5/2015 στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Καλάμου Αττικής και η ταφή του
στο νεκροταφείο Καλάμου.

Ανθστης ε.α. Βασίλειος Θεοδωράκος. Γεννήθηκε
το 1933 στο Καστόριο Λακωνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ
το 1953 με την 5η σειρά. Αποφοίτησε το 1955 με την
ειδικότητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύ-
τηκε το 1968. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του
έγινε στις 18/5/2015 στο νεκροταφείο Καισαριανής
Αττικής.

Σμχος ε.α. Ευάγγελος Πολύζος. Γεννήθηκε το
1952 στην Κρηνέα Καρδίτσας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1971 με την 23η σειρά. Αποφοίτησε το 1973 με την
ειδικότητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύ-
τηκε το 2006. Ήταν παντρεμένος και είχε 2 παιδιά. Η
νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 21/5/2015 στον Ιερό
Ναό Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας Βόλου και η ταφή
στο νεκροταφείο Βόλου.

Ασμχος ε.α. Ανδρέας Χαραλάμπη. Γεννήθηκε το
1935 στη Λυγιά Κορινθίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1953 με την 5η σειρά. Αποφοίτησε το 1955 με την ει-
δικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1982. Ήταν παντρεμένος και είχε 3 παιδιά. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 22/5/2015
στο νεκροταφείο Ζωγράφου Αττικής.

Σγος ε.α. Ευάγγελος Σισμάνης. Γεννήθηκε το
1958 στο Λαγυνά Έβρου. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1977
με την 29η σειρά. Αποφοίτησε το 1979 με την ειδικό-
τητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το
2003. Ήταν παντρεμένος και είχε 2 παιδιά. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία έγινε στις 26/5/2015 στον Ιερό Ναό
Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρούπολης και η ταφή στο
νεκροταφείο Αλεξανδρούπολης.

Ανθσγος ε.α. Ζαχαρίας Κυριαζής. Γεννήθηκε το
1954 στο Άστρο Αρκαδίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1972 με την 24η σειρά. Αποφοίτησε το 1974 με την
ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1993. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 20/6/2015
στον Ιερό Ναό Αναλήψεως και η ταφή στο νεκροτα-
φείο Ψαροφάι Πατρών.

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

Μεγάλη λύπη κατέβαλε τους συναδέλφους και συμμα-
θητές, της 29ης σειράς ΣΤΥΑ και ιδιαίτερα την ειδικότη-
τα ελεγκτών αεράμυνας, η είδηση του θανάτου σου.

Σεβαστός και μαχητικός στις απαιτήσεις της ειδικότη-
τας σε όλες τις μονάδες Radar που υπηρέτησες, συνερ-
γαστήκαμε μία και μοναδική φορά στο 2ο Αεροπορικό

Κέντρο Επιχειρήσεων. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια σου, εύχομαι καλό παράδεισο Από τον Ύψιστο κύριο
όπου αυτός αποφασίζει για όλους μας, αιωνία σου η μνή-
μη.                                             

Βούλγαρης Παναγιώτης, 29η Σειρά
Ασμχός ε.α.

Τελευταίο αντίο στον συνάδελφο - συμμαθητή 
Σισμάνη Ευάγγελο

Συνάντηση της 32ας 
Σειράς ΣΤΥΑ τον Οκτώβριο

Ενημερώνουμε όλους τους συμμαθητές μας της 32-
ας Σειράς Σ.Τ.Υ.Α ότι στα πλαίσια της συμπλήρωσης
των 35 χρόνων ευδοκίμου υπηρεσίας της Σειράς μας,
θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συνάντηση όλης της σει-
ράς στο ΚΕΔΑ Ζούμπερι στις 3 Οκτωβρίου 2015. Έχει
εξασφαλισθεί η διανυκτέρευση για όσους θα έρθουν
από την επαρχία και θα υπάρξουν σύνδεσμοι της Σει-
ράς μας στην επαρχία, οι οποίοι θα μεριμνήσουν για
τη διάθεση πούλμαν για τη μεταφορά προς το θέρε-
τρο και την επιστροφή. Για περισσότερες λεπτομέ-
ρειες, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοι-
νωνήστε με:
Βούλγαρης Νίκος, 6983522599, nikos.voulgaris@gmail.com
Δροσάτος Νίκος, 6983519318
Ευθυμίου Γιάννης, 6983507857
Ντούλιας Μάκης, 6983502536, makisdoulias@yahoo.gr 

Ευχαριστήριο
Συμπληρώθηκαν εννέα ημέρες από την εκδημία

του αγαπημένου μας Ευάγγελου Πολύζου, Σμη-
νάρχου ε.α., και η γαλήνη με την οποία αντιμετώπι-
σε την ασθένεια και παρέδωσε την ψυχή του στον
Κύριό μας, μας συντροφεύει και μας ενδυναμώνει
αυτές τις πρώτες μέρες του αποχωρισμού. Από τα
βάθη της καρδιάς μας θα θέλαμε να ευχαριστήσου-
με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και
Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιο και τη συνοδεία του που πα-
τρικώς συμπαραστάθηκαν στον πόνο μας, όλους
τους φίλους που προσευχήθηκαν για τον άνθρωπό
μας και στέκονται δίπλα μας, τους παλαιούς του
συναδέλφους και τα μέλη της Ένωσης Αποστρά-
των Αξιωματικών Αεροπορίας που βρέθηκαν κοντά
του και ιδιαιτέρως τους συναδέλφους του από την
111 Π.Μ. και την 9η ΜΣΕΠ που ιδία πρωτοβουλία
προσέτρεξαν το μεσημέρι της 21ης ΜαKου να τον
τιμήσουν και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία
του κατοικία. Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του στην
αγκαλιά του Αναστάντος Χριστού και ας μεσιτεύει
για όλους από τον ουρανό όπως έκανε και κατά την
επίγεια ζωή του!

Βόλος, 29/5/2015
Η σύζυγος

Δέσποινα Πολύζου
Τα παιδιά

Ολυμπία - Κων/νος Ντζιαβίδας, Νικόλαος Πολύζος

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστί-

ες στους αρχιάτρους νευροχειρουργικής κλινικής
241 ΓΣΝΕ Γιαννετόπουλο Δημήτριο και Μηντεζή
Απόστολο για την άριστη αφαίρεση μινιγγιώματος
του εγκεφάλου διαρκείας 6 ωρών και την ζεστή με-
τεγχειριτική προσοχή καθώς και το προσωπικό για
την άψογη συμπεριφορά του.

Χίλια ευχαριστώ
Βαλαμουτόπουλος Θρασύβουλος

ΣΓΟΣ Ε.Α.
Παραρτήματος Μαγνησίας

Αντισυνταγματική η εισφορά 
Αλληλεγγύης συμφωνα με απόφαση

του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δεν θα έχει πάντως αναδρομική ισχύ για όλους πα-
ρά μόνο για όσους είχαν προσφύγει στην Δικαιοσύ-
νη.

Με συντριπτική πλειοψηφία 25 έναντι 9 η Ολομέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε οριστικά αντισυνταγ-
ματική την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων
του δημοσίου τομέα, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των
θυρών, ενώ με οριακή πλειοψηφία (15 υπέρ έναντι 12
κατά) καθώς απουσίαζαν δικαιολογημένα 7 δικαστές,
έκρινε ότι η απόφασή της δεν θα έχει αναδρομική ισχύ
για όσους δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και θα
ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της δικαστικής από-
φασης.

Η απόφαση για όσους έχουν προσφύγει στα δικα-
στήρια θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα από την ημέρα
που κατέθεσαν την προσφυγή τους στα δικαστήρια και
θα τους επιστραφούν τα χρήματα.

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν ότι
η δικαστική απόφαση δε θα έχει αναδρομικό χαρακτή-
ρα για όσους δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, λόγω
της αρνητικής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

Αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων που εκδόθηκαν
στο μνημονιακό πλαίσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις νό-
μων που εκδόθηκαν στο μνημονιακό πλαίσιο και συγκε-
κριμένα: 

του νόμου 3865/2010 για τις μεταρρυθμίσεις στο συ-
νταξιοδοτικό συστήματος του Δημοσίου,

του νόμου 3986/2011 για τα επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012 – 2015 και

του νόμου 4002/2011 με τον οποίον τροποποιήθηκε
η συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου

Την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου την απα-
σχόλησε το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της ει-
σφοράς αλληλεγγύης μόνο για τους συνταξιούχους
του Δημόσιου τομέα και όχι για τους εν ενεργεία εργα-
ζόμενους του δημοσίου και τους απασχολουμένους και
συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης που επιβλή-
θηκε για τα εισοδήματα του 2010, αρχικά παρακρατή-
θηκε από τις συντάξεις με συντελεστή 1%-4% σε κλιμα-
κούμενο ποσοστό ανάλογα με το ύψος των συντάξεων
και ανά κατηγορία συνταξιούχων, αλλά και ανάλογα σε
ποιο φορέα εργαζόντουσαν πριν από τη συνταξιοδότη-
ση.

Σκέψεις γραμμένες σε χαρτί

Σκέψεις γραμμένες σε χαρτί
πύλες που δεν έχουμε διαβεί,
όνειρα που μείνανε στο χθες
ανεκπλήρωτες ευχές για δες;

Στόματα ερμητικά κλειστά
μόνο το εγώ μας φωναχτά,
οι αδυναμίες μας πολλές

ποτέ μου, ποτέ σου δεν τις λες.

Ας είμαστε όλοι ανοικτοί
σε κάθε σκέψη, κάθε λογική,
το ψέμα είναι μια αδυναμία,

μόνο η αλήθεια έχει σημασία.
Κουτελός Ηλίας

Σγος (ΕΑ)
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Την Τρίτη 19 Μα
ου 2015, αντιπροσωπεία του Συλλόγου,
αποτελούμενη από τον Δημήτριο Φαλτάιτς Πρόεδρο, Γεώρ-
γιο Παπαδόπουλο Αναπλ. Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Βούλγαρη
Γεν. Γραμματέα και Δημήτριο Παναγιώτου Ταμία, επισκέ-
φθηκε τον κ. Γεν. Επιθεωρητή του Γενικού Επιτελείου Αερο-
πορίας Αντιπτέραρχο (Μ) Γεώργιο Βορρόπουλο στα πλαί-
σια εθιμοτυπικών επισκέψεων στην Ηγεσία της Π.Α.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλί-
μα και έγινε ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέ-
ροντος.

Για το Δ.Σ.

Συνάντηση με τον 

Γεν. Επιθεωρητή Γ.Ε.Α.

συνέχεια από τη σελ. 1

για προσωπικούς λόγους ή λόγω αδυνα-
μίας-άρνησης της Διοικήσεως να τους
εντάξει στην ανάλογη των σπουδών τους
ειδικότητα, είναι δυνατόν να αποτελούν
συντεχνιακή μάζα που παρεμποδίζει
τον εκσυγχρονισμό της ΕΑΑΑ;

Αντίθετα, τιμούν την προέλευσή τους,
τιμούν τη Σχολή τους και δεν απαξιώ-
νουν τα πρώτα και σπουδαιότερα βήμα-
τά τους, διότι σε διαφορετική περίπτω-
ση, θα αποτελούσαν ιστορικά παραδείγ-
ματα που όμοιά τους, σε ότι αφορά τα
χαρακτηριστικά της συμπεριφορά τους,
μόνο στα πέτρινα χρόνια της Οθωμανι-
κής σκλαβιάς θα μπορούσαμε να συνα-
ντήσουμε.

Κύριε Υπουργέ,
Η ανατροπή του ισχύοντος νομικού

πλαισίου για την ανάδειξη των μελών του
ΔΣ της ΕΑΑΑ, όσο και η διαφαινόμενη
προσπάθεια, από τα ίδια πρόσωπα, κα-
τάργησης της διαδικασίας ανάδειξης με
εκλογές των ΔΣ των Περιφερειακών Πα-
ραρτημάτων που ισχύει εδώ και είκοσι
τρια (23) χρόνια, έχει ως στόχο την φαλ-
κίδευση της ψήφου της πλειοψηφίας
των μελών της Ενώσεώς μας και τη δη-

μιουργία σχέσης εξάρτησης μεταξύ των
Διοικήσεων των Παραρτημάτων και του
ΔΣ της Ενώσεως.

Αλήθεια, ποιός φοβάται τις εκλογές ;
Ποιός φοβάται την κρίση και τη βούληση
των μελών της ΕΑΑΑ ; Γιατί θα πρέπει το
Αθηνοκεντρικό σύστημα να διορίζει τα
ΔΣ των Παραρτημάτων της Κομοτηνής,
του Ηρακλείου Κρήτης, της Λάρισας,
της Πάτρας και όλων των υπολοίπων ;
Είναι ανίκανοι οι συνάδελφοι των περιο-
χών αυτών να εκλέξουν εκείνους τους
υποψηφίους που θεωρούν ικανότερους ;
Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει συνά-
δελφος που θα δεχθεί «διορισμό»,
υπάρχει συνάδελφος που «φοβάται» την
κρίση των μελών, ποιά θα είναι η αξιωσύ-
νη του και ποιος ο αυτοσεβασμός του
όταν τοποθετείται «αντ’ αυτού», χωρίς
να χαίρει της εκτιμήσεως-επιλογής των
συναδέλφων του ;

Ήρθε η ώρα, όλα τα προβλήματα να
βρουν τη λύση τους. Όλα τα προβλήμα-
τα να τεθούν επί τάπητος. Ο χρόνος εί-
ναι ο καλύτερος σύμμαχος, αφού διανύ-
ουμε τους τελευταίους μήνες θητείας
του σημερινού ΔΣ. Οι εκλογές για την
ανάδειξη των νέων μελών του ΔΣ της ΕΑ-
ΑΑ ήδη έχουν προκηρυχθεί. Καθαρές

προτάσεις – καθαρές συμπεριφορές
από όλους τους υποψηφίους, πριν και
μετά τις εκλογές. Όλες οι απόψεις, όλες
οι θέσεις που έχουν εκφρασθεί την τε-
λευταία τριετία, θα πρέπει να τεθούν
υπόψη των μελών της ΕΑΑΑ, ώστε τα μέ-
λη να γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει ο κά-
θε υποψήφιος και χωρίς δεσμεύσεις να
επιτελέσουν το καθήκον τους, που είναι
η μαζική συμμετοχή τους στις επερχόμε-
νες εκλογές.

Τελείωσαν τα ψέματα, που λέει και ο
σοφός λαός μας, τώρα πλέον τα μέλη
της ΕΑΑΑ έχουν το λόγο, αυτοί θα κρί-
νουν, στα χέρια τους βρίσκεται το μέλ-
λον της Ένωσής μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό
τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων
δια των Προέδρων των

ΣΑΣ
Δημ.  Φαλτά)τς Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. 

ΣΑΣΥΔΑ
Γεώρ. Ρούσσος Ταξχος (Ο) ε.α. 

ΣΑΙΡ
Ιωάν.  Κρανιάς Ασμχος (Ρ) ε.α. 

ΠΑΣΟΙΠΑ
Μ. Παπασταύρου

Με την δημοσιοποίση της παραίτησης(;) του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Α.

Την Τρίτη 26 Μα
ου 2015, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων στη μνήμη του Σμηναγού (Ι)
Κωνσταντίνου Ηλιάκη, πραγματοποιήθηκε στη
νήσο Κάρπαθο τελετή η οποία περιελάμβανε
επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων,
ομιλίες από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ.
Πάνο Καμμένο, τον Δήμαρχο Καρπάθου κ.
Ηλία Λάμπρο και τον κ. Φίλιππο Ηλιάκη καθώς
και επίδειξη αεροσκάφους της Ομάδας Αερο-
πορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκά-
φους F-16 "Ζευς".

Στην τελετή επίσης παραβρέθηκαν ο Αρχη-
γός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντι-
στράτηγος Βασίλειος Τελλίδης, ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέ-
ραρχος (Ι) Χρήστος Βα
τσης, ο Διοικητής της
Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου, Αρχιπλοίαρχος Πέτρος Νασόπουλος ΠΝ ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, μέλη του
Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των τοπικών στρατιωτικών, πολιτειακών
και θρησκευτικών Αρχών, αντιπροσωπείες Αξιωματικών των ΕΔ,
σύλλογοι Αποστράτων και πλήθος κόσμου.

Ο Σύλλογος μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Σμή-
ναρχο εα Δημήτριο Φαλτάιτς.

Για το Δ.Σ.

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

Εκδηλώσεις Μνήμης του ήρωα Σμηναγού (Ι) 

Κωνσταντίνου Ηλιάκη

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ

Αθήνα, 5 Μα�ου 2015
Σμήναρχο ε.α.
Κύριο
Δημήτριο Φαλτάιτς
Πρόεδρο Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

Κύριε Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ θερμά για την αναγνώριση της συμβο-

λής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διεξαγωγή του αιτήμα-
τός σας για αναβάθμιση της Σχολής σας.

Θα είμαστε αρωγοί σε κάθε παρόμοιο αίτημά σας. Να
είστε βέβαιος για την αμέριστη συνδρομή και υποστήρι-
ξη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με τιμή
Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος

Αρχηγός

Συνάντηση με τον κ. Α/Γ.Ε.Α.
Την Τρίτη 19 Μα
ου 2015, αντιπροσωπεία του Συλλόγου,

αποτελούμενη από τον Δημήτριο Φαλτάιτς Πρόεδρο, Γεώργιο
Παπαδόπουλο Αναπλ. Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Βούλγαρη Γεν.
Γραμματέα και Δημήτριο Παναγιώτου Ταμία, επισκέφθηκε τον
κ. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχο
(Ι) Χρήστο Βα
τση.

Η συνάντηση προέκυψε μετά από την αποδοχή του αιτήμα-
τος μας για ενημέρωση του κ. Α/ΓΕΑ σχετικά με τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν γενικότερα μέλη του Συλλόγου μας.

Συγκεκριμένα ο κ. Πρόεδρος αφού συνεχάρη και ευχήθηκε
καλή επιτυχία στον κ. Αρχηγό, του παρέδωσε ενημερωτικό ση-
μείωμα, στο οποίο γινόταν αναφορά στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της ΚΥΑ για αλλαγή του τρόπου εκλογής
του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

2. Αναβάθμιση Παραγωγικών Σχολών Α.Σ.Σ.Υ
3. Ενοποίηση Σχολών Υπαξιωματικών στην Π.Α. – Ονοματο-

λογία
4. Βαθμολογική Εξέλιξη Αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών

Α.Σ.Σ.Υ.
5. Νοσοκομειακή Περίθαλψη
6. Μετοχικά Ταμεία
7. Χορήγηση ξίφους σε Αξιωματικούς
Έγινε συζήτηση σε άριστο και ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα και

αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τα προβλήματα που παρου-
σιάσαμε στον κ. Αρχηγό. Ο κ. Αρχηγός μας διαβεβαίωσε ότι θα
μελετήσει διεξοδικά τα θέματα που παρουσιάσαμε και η συνά-
ντηση έκλεισε με την διαβεβαίωση ότι πρόθεση του Συλλόγου
είναι να εργαστούμε για το κοινό καλό όλων.

Ο κ. Αρχηγός, μας ενημέρωσε ότι προτίθεται να ανταποδώ-
σει την επίσκεψη και να μας επισκεφθεί στα Γραφεία του Συλ-
λόγου μας, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα και απέδει-
ξε το ιδιαίτερα εξαιρετικό κλίμα της σημερινής μας συνάντη-
σης και την επιθυμία του κ. Αρχηγού για διαρκή επικοινωνία.

Τιμητικές διακρίσεις
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Μπινιάρης

Επίτιμος Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΑΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.900/ΑΔ.532522/Σ.607/01-
12-2014/ΓΕΑ/Β3/1 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας, η οποία εκδόθηκε στην Αθήνα την 01 Δεκεμβρίου

2014, κατόπιν σχετι-
κής εισήγησης του
Αρχηγού Γενικού Επι-
τελείου Αεροπορίας,
απονέμεται ο τίτλος
του Επιτίμου Προέ-
δρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ενώ-
σεως Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπο-
ρίας, στον Αντιπτέ-
ραρχο (Ι) ε.α. Δημή-
τριο Μπινιάρη του
Αθανασίου (5897), δι-
ατελέσαντα Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Αεροπορίας, από 01-01-1998 έως και 31-12-
2000, για τις υπηρεσίες που προσέφερε προς τους εν
αποστρατεία συναδέλφους του και την προσφορά του
στην ανάπτυξη του αεροπορικού πνεύματος εν γένει.

Ο Σ.Α.Σ. συγχαίρει τον κ. Μπινιάρη για την τιμητική
αυτή διάκριση.

συνέχεια από τη σελ. 1

Ε ί μ α σ τ ε   κ ά θ ε τ α   α ν τ ί θ ε τ ο ι

στην προτεινόμενη τροποποίηση της Κ.Υ.Α., με δε-
δομένο ότι η πλειοψηφία των ε.α. Αξιωματικών τάσσεται
κατά της πρότασης αυτής ειδικότερα δε την παραμονή
των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
της Ε.Α.Α.Α. Θεωρούμε δε αυτονόητο την διενέργεια των
επικείμενων εκλογών με το υφιστάμενο καθεστώς και κα-
τόπιν το νέο Δ.Σ έχει χρέος να μεριμνήσει άμεσα για την
συντομότερη συγκρότηση ενός νέου σύγχρονου νομικού
πλαισίου δημοκρατικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, το οποίο να αντικα-
ταστήσει το αναχρονιστικών αντιλήψεων νομοθετικό διά-
ταγμα 1171/72.

Εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία των μελών
της Ε.Α.Α.Α, η οποία αριθμεί περισσότερα των 9000 με-
λών και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν,

κ α λ ο ύ μ ε

τον αξιότιμο κ. Υ.ΕΘ.Α να θέσει προς επανεξέταση
την υποβληθείσα πρόταση, ώστε να υπάρξει, εξαρχής,
ζήτημα επαναδιατύπωσης του κειμένου της Κ.Υ.Α, με βά-
ση τις προτάσεις-απόψεις του συνόλου των εμπλεκόμε-
νων φορέων.

Οι ευθύνες για τις συνέπειες που θα έχει η τυχόν
εφαρμογή της προτεινόμενης ΚΥΑ, θα ανήκουν ακέραια
σε αυτούς που εμπνεύστηκαν την παραβίαση και την επι-
βολή κανόνων που προσβάλουν την ισότητα και την ισο-
νομία που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα μέλη μιας
Ένωσης, η οποία λειτουργεί σημειωτέον, χάρη στις υπο-
χρεωτικές κρατήσεις των μελών της.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων
δια των Προέδρων των

Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ.  Δ. Φαλτάιτς - Σμχος ε.α.
Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α  Γ. Ρούσσος - Ταξχος ε.α. 

Για το Δ.Σ. Σ.Α.Ι.Ρ. Ι. Κρανιάς - Ασμχος ε.α
Για το Δ.Σ ΠΑ.ΣΟΙ.Π.Α. Μ. Παπασταύρου

Στην προτεινόμενη 

τροποποίηση της ΚΥΑ
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Μ
έσα από την έγκριτη,
έγκυρη και φιλόξενη
εφημερίδα «Τα Νέα

του Σ.Α.Σ.», ευγενώς φιλοδο-
ξώ να παραθέσω και να μοι-
ραστώ τις σκέψεις μου με
τους αξιότιμους αναγνώστες
της, στο μέτρο που μου ανα-
λογεί και στο χώρο που μου
διατίθεται, αναφορικά με την
διερώτηση που πλανάται ευ-
ρέως τον τελευταίο καιρό:
Ευρωπα#κός Στρατός - Πραγ-
ματικότητα ή Όχι;

Ξεκινώντας από τον ορι-
σμό, θα μπορούσε να ειπωθεί
ότι ο Ευρωπα#κός Στρατός εν-
νοείται ως μία ενιαία ευρωπα-
#κή στρατιωτική δύναμη με
βούληση και δυνατότητα να
εγγυηθεί την Ασφάλεια και
Άμυνα της Ευρωπα#κής Ένω-
σης (ΕΕ).

Από το 2010 και έκτοτε,
που καταργήθηκε η Δυτικοευ-
ρωπα#κή Ένωση (ΔΕΕ), η
οποία ουσιαστικά ήταν ο πρό-
γονος του Ευρωστρατού, εί-
ναι γεγονός ότι έχει ξεκινήσει
μία μεγάλη συζήτηση στους
κόλπους της ΕΕ για την ίδρυ-
ση μίας Στρατιωτικής Συμμα-
χίας, που θα την αποτελούν
εθνικά στρατεύματα από
όλες τις χώρες της ΕΕ. Η
απαίτηση αυτή προήλθε από
τις Μεγάλες Δυνάμεις της ΕΕ

(Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Ισπανία) με απώτερο στόχο
την προάσπιση των κοινών
συμφερόντων των κρατών -
μελών της ΕΕ, εάν και εφόσον
χρειαστεί, καθώς και την δια-
τήρηση της γεωστρατηγικής
σημασίας της Ευρώπης. 

Ωστόσο, ενώ τα τελευταία
έτη έχει θεσπιστεί η θέση κοι-
νού/ής Υπουργού Εξωτερι-
κών της ΕΕ, δεν υπάρχει μέ-
χρι τούδε αντίστοιχη θέση
Υπουργού Άμυνας της Ένω-
σης, αν και, όπως είναι προ-
δήλως γνωστό, πάντοτε η Δι-
πλωματία ήταν και είναι ανα-
πόσπαστα δεμένη με την Πο-
λιτική Ασφάλειας και Άμυνας. 

Όντως λοιπόν υπάρχει μία
κινητικότητα από τις Βρυξέλ-
λες, αλλά το ερώτημα είναι αν

θα μπορούσε να αντέξει μόνη
της η ΕΕ, χωρίς την ομπρέλα
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, απέ-
ναντι στην Ρωσία και την
ισλαμική απειλή.

Καταρχάς δύναται να συμ-
βεί να συγκρουστούν τα συμ-
φέροντα 2 κρατών - μελών.
Τότε τι γίνεται; Ας θυμηθούμε
ότι πριν από 18 μήνες περί-
που η Ισπανία και η Αγγλία
ήλθαν σε νέο γύρο έντασης
για το θέμα του Γιβραλτάρ, το
οποίο αποτελεί βρετανικό
υπερπόντιο έδαφος και ση-
μείο τριβής από το 1704! Τε-
λικώς δόθηκε πολιτική λύση.
Αν διδόταν στρατιωτική λύση
και υπήρχε μία ενιαία ευρω-
πα#κή πολεμική δύναμη, τι θα
γινόταν; 

Ωσαύτως, είδαμε ότι η
επέμβαση στη Λιβύη το 2011,
που αρχικά σχεδιάστηκε και
αποφασίστηκε από την Γαλ-
λία και λοιπές ευρωπα#κές δυ-
νάμεις, τελικώς δεν ήτο εφι-
κτή χωρίς την συνδρομή των
Αμερικανών, αφενός λόγω έλ-
λειψης οικονομικών πόρων,
αφετέρου λαμβάνοντας υπό-
ψη, οι συμμετέχουσες στην
επιχείρηση ευρωπα#κές χώ-
ρες, το σημαντικό κενό που
θα εδημιουργείτο σε προσω-
πικό και μέσα για την κάλυψη
εσωτερικών τους αναγκών.

Δεν πρέπει επίσης να πα-
ραβλέπει κανείς ότι η στρα-
τιωτική μηχανή της ΕΕ διαθέ-
τει μεν εξελιγμένα μαχητικά
αεροσκάφη, αλλά συνάμα
υπολείπεται σε εξελιγμένα
συστήματα και μέσα κατα-
σκοπείας, επιτήρησης και
συλλογής πληροφοριών.

Τελειώνοντας το σύντομο
αυτό άρθρο, μένω με την πε-
ποίθηση ότι άγγιξα το πελώ-
ριο θέμα του Ευρωπα#κού
Στρατού, εκτιμώντας ότι στο
ορατό μέλλον δεν πρόκειται
να υπάρξει ένα πλήρως οργα-
νωμένο ενιαίο ευρωπα#κό
στράτευμα που να μπορεί να
δρα με επιτυχία και αξιοπι-
στία. Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θα
συνεχίσουν να εγγυώνται την
Ασφάλεια της Ευρώπης.

Ωστόσο, εάν οι Ένοπλες
Δυνάμεις των κρατών - μελών
της ΕΕ διατηρήσουν και βελ-
τιώσουν ποικιλοτρόπως τα
επίπεδα συνεργασίας τους,
έχουν πολλά να κερδίσουν,
και ασφαλώς μόνο θετικά
αποτελέσματα θα προκύψουν
ως προς την διάνοιξη του
δρόμου για έναν μεγάλο και
ενιαίο ευρωπα#κό στρατιωτι-
κό συνασπισμό, πάντοτε
όμως με την ανάλογη ώθηση
της Κομισιόν και των εκάστο-
τε ευρωπα#κών κυβερνήσεων.

Ευρωπα�κός Στρατός - Πραγματικότητα ή Όχι;

Σμήναρχος (Ι) 
Αθανάσιος Μπινιάρης

Τμηματάρχης ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΤΔΣ/Γ΄

Ο άγριος ενδοσχολικός εκφοβισμός
(bullying) και η θυματοποίηση κινούνται
σε ένα ευρύ φάσμα από τις ανοιχτές σω-
ματικές λεκτικές και ψυχολογικές μορφές
βίας έως και τις πλέον συγκαλυμμένες ή
ήπιες και έμμεσες (π.χ. αποκλεισμός από
σχέσεις) εκφράσεις της.

Από το βιβλίο «Μητέρα πρόσεχε!» και
με αφορμή τη βασανιστική ιστορία του
Βαγγέλη Γιακουμάκη που συγκλόνισε όλη
την ελληνική επικράτεια, μου δίδεται η ευ-
καιρία να γράψω τα παρακάτω για τα παι-
διά.

- Από μικρό να μη του αρνηθείτε τίπο-
τα. Δίνετέ του ό,τι επιθυμεί, ό,τι ζητήσεις
ιδίως όταν πεισματώσει και κλαίει. Έτσι θα
μεγαλώσει και θα πιστεύει πως οι άλλοι
του οφείλουν τα πάντα, πως έχει μόνο δι-
καιώματα.

- Όταν αρχίσει να ξεστομίζει βρισιές,
εσείς να γελάτε. Έτσι θα του δώσετε να
καταλάβει ότι είναι πολύ έξυπνο.

- Μην του λέτε ποτέ «Αυτό είναι κακό!».
Έτσι λένε μόνο τα παλιά μυαλά. Όταν αρ-
γότερα θα συναντήσει στη ζωή του δυσκο-
λίες και υποστεί το κακό, τότε θα έχει τη
βεβαιότητα πως η κοινωνία είναι αυτή που
τον αδικεί.

- Μαζεύετε εσείς ό,τι παρατάει εδώ κι
εκεί - βιβλία, ρούχα, παπούτσια... Μην του
πείτε ποτέ: «Μάζεψέ τα, βάλε τα στη θέση
τους». Έτσι θα πιστέψει πως η γιαγιά και η
μάνα είναι δούλοι του, και πως για όλα εί-
ναι υπεύθυνοι πάντα οι άλλοι.

- Αφήστε το να βλέπει τα πάντα (προ-
παντός στις ημέρες μας τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, στην τηλεόραση και στο Ίντερ-
νετ) και να διαβάζει τα πάντα, χωρίς ποτέ
να τον καθοδηγείτε. Το παιδί σας είναι
ατσίδα και ξέρει να διακρίνει! Η μόρφωσή
του θα γίνει έτσι πολύ πλατιά!!!

- Μην του δίνετε καμιά πνευματική
αγωγή. Να κορο#δεύετε μπροστά του την
πίστη, την Εκκλησία, τους παπάδες και
εκείνους που τον ακολουθούν. Όταν το
παιδί μεγαλώσει, θα διαλέξει από μόνο
του...

- Δίνετέ του μπόλικο χαρτζιλίκι για να
μη νοιώθει κατώτερο από τους άλλους και
να μη στερηθεί ό,τι στερηθήκατε εσείς.

Όταν μεγαλώσει θα είναι βέβαιο πως την
αξία στον άνθρωπο τη δίνει το χρήμα,
ασχέτως πώς αποκτήθηκε.

- Μην το αγκαλιάζετε ούτε να του λέτε
ότι τον αγαπάτε, γιατί οι αγκαλιές και η
αγάπη κάνουν το παιδί μαλθακό και μαμό-
θρευτο!!!

- Μη δίνετε σημασία, όταν σας λέει ότι
έκλεψε τη γόμα από τον συμμαθητή του
και αργότερα χρήματα. Όταν μεγαλώσει
μπορεί να σας κάνει πλούσιο κλέβοντας
Τράπεζες.

- Μην του λέτε ποτέ: «Κάνε αυτό ή μην
κάνεις εκείνο», γιατί έτσι τον καταπιέζετε,
δεν σέβεστε την ελευθερία του και την
προσωπικότητά του. Μπορεί μάλιστα να
του δημιουργήσετε και... ψυχικά τραύμα-
τα! Όταν μεγαλώσει, θα νομίζει πως η ζωή
είναι μόνο να διατάζεις, ποτέ να ακούς.

- Να τσακώνεστε, να βρίζεστε, να προ-
σβάλλετε ο ένας τον άλλον, μπροστά του,
χωρίς ντροπή (μην ανησυχείτε, έτσι δεν
θα του δημιουργήσετε ψυχικά τραύμα-
τα!). Αργότερα, όταν παντρευτεί, θα του
φαίνεται φυσικό να κάνει τα ίδια...

- Όταν αρχίσει να μπλέκεται στα δίκτυα
του ερωτισμού και της φιληδονίας, εσείς
κλείστε τα μάτια σας. Μην του μιλήσετε,
μην τον καθοδηγήσετε, μην τον συμβου-
λέψετε. Αφήστε το να βγάλει τα μάτια του,
αφού αυτό είναι φυσιολογικό...

- Να παίρνετε πάντα το μέρος του
μπροστά στους δασκάλους και τους γεί-
τονες. Μην πιστεύετε ποτέ ότι το αγγε-
λούδι σας μπορεί να κάνει αναποδιές και
ατιμίες. Βρίστε εκείνους, που φιλικά και
καλοπροαίρετα σας αναφέρουν κάτι σχε-
τικό. Είναι συκοφάντες και ζηλιάρηδες...

- Όταν θα πάτε στο αστυνομικό τμήμα,
όπου το μάζεψαν γιατί έκλεψε ή γιατί πή-
ρε ναρκωτικά, φωνάξτε δυνατά μπροστά
σε όλους ότι είναι ένα παλιόπαιδο, ένας
αλήτης, ότι θυσιαστήκατε για το καλό του
αλλά δεν μπορέσατε ποτέ να το συμμαζέ-
ψετε. Έτσι εσείς θα βγείτε καθαροί.

Ετοιμαστείτε για μια ζωή γεμάτη πόνο
και τύψεις. Θα την έχετε...

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός εα 9η σειρά ΣΤΥΑ

Πώς... να καταστρέψετε το παιδί σας

«Ορθόκεντρο»
Γράφει ο Σμχος ε.α. Γιάννης Αβραμίδης

Τα Τρίκαλα Κορινθίας αναμφισβήτητα είναι γνωστά ως
ένα από τα καλύτερα θέρετρα της χώρας μας. Είχε επιση-
μανθεί από τους αρχαίους ημών προγόνους, ως ο τόπος
που η θε#κή μελωδία σε γαληνεύει. Η θέση του στο χάρτη
δεν είναι τυχαία, γεγονός που συμβαίνει και με άλλα δη-
μιουργήματα των αρχαίων Ελλήνων.

Εν προκειμένω αυτό αποδεικνύεται από το ακόλουθο γε-
γονός. Ερωτήθηκα από τον γιό μου, προκειμένου να επι-
σκεφτεί τα Τρίκαλα Κορινθίας, τι γνωρίζω για τον τόπο;

Συμβουλεύτηκα ένα χάρτη, που δυστυχώς δεν με «φώτι-
σε», αφού δεν υπήρχε καν αποτυπωμένη η θέση του, όπως
λέει ο λαός τέτοια απαξία απουσίαζε ακόμα και από το
χάρτη! Αναγκάστηκα να καταφύγω στις γνώσεις μου περί
μαθηματικών και ιστορίας.

Είχα ακούσει ότι τα Τρίκαλα Κορινθίας ως τόπος είχε
απασχολήσει τους Αρχαίους Έλληνες, του είχαν προσδώ-
σει θειότητα, για το φυσικό κάλος του το οποίο και σήμερα
αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα θέρετρα. Η τελειό-
τητα του σύμπαντος, τα πάντα εν σοφία εποίησε, μας προ-
καλεί θαυμασμό και μας αφήνει άναυδους, από αυτή την
τελειότητα εμπνέονταν και οι πρόγονοί μας.

Πράγματι είχαν συνδέσει τα Τρίκαλα Κορινθίας και τα
τρία μέγιστα πνευματικά κέντρα της αρχαιότητας την Ολυ-
μπία, τους Δελφούς και την Επίδαυρο, με την γεωμετρική
έννοια του Ορθόκεντρου. Άλλωστε η επιγραφή στην είσο-
δο της Ακαδημίας του Πλάτωνος, «μηδείς αγεωμέτρητος
εισίτω», επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

Όλοι γνωρίζουμε από τα μαθητικά μας χρόνια το σπου-
δαίο θεώρημα της Γεωμετρίας που λέει: «Σε κάθε τρίγωνο
τα τρία ύψη τέμνονται στο ίδιο σημείο το οποίο ονομάζεται
Ορθόκεντρο». Έτσι λοιπόν σχημάτισα στο χάρτη το τρίγω-
νο με κορυφές Ολυμπία, Δελφούς και Επίδαυρο, έφερα τα
αντίστοιχα ύψη, προσδιόρισα το σημείο τομής τους «το ορ-
θόκεντρο» και εντόπισα τη θέση των Τρικάλων Κορινθίας.

Δεν κάνω διαφήμιση αλλά διαπίστωση, μετά από αυτά
σύστησα στο γιό μου να επισκεφτεί το τόπο, αφού τον ενη-
μέρωσα σχετικά και του έδωσα το χάρτη όπου φαίνεται το
σημείο που προσδιορίζει τη θέση προορισμού του.

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
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Η
ευρύτερη οικογένεια του
παππού μου Γιάννη Γαβριη-
λίδη, παλιά, πολυμελής και

εύπορη, έχαιρε σεβασμού και εκτί-
μησης στον Ελληνικό τομέα της
Σμύρνης. Κάποια δε από τα μέλη
της υπήρξαν επιτυχημένοι έμπο-
ροι, καταστηματάρχες και γαιο-
κτήμονες.

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 
Πτέραρχος ε.α. 

Ο πατέρας μου Δανιήλ, στα εί-
κοσί του χρόνια, με την εκεί άφιξη
του Ελληνικού Στρατού, τον Μάιο
του 1919, έσπευσε να καταταγεί
εθελοντής για να προσφέρει τις
υπηρεσίες του από αγάπη στα ιδα-
νικά της φυλής.

Ακολούθησε τις τύχες του εκ-
στρατευτικού σώματος, λαμβάνο-
ντας μέρος σε μάχες απίστευτα
σκληρές, έζησε όλες τις κακουχίες
μέχρι η μονάδα του να διαβεί την
Αλμυρή Έρημο και να δώσει τους
τελευταίους αγώνες στο Καλέ
Γκρότο, στη Σαπάντζα και στο Τα-
μπούρ Ογλού.

Προς Σμύρνη
Στην οπισθοχώρηση που ακο-

λούθησε, τη συντεταγμένη στην
αρχή και άτακτη στο τέλος, είχε
ταυτίσει την τύχη του με τη μονάδα
του συνταγματάρχη Ζεγκίνη που
κατευθύνθηκε προς τη Σμύρνη,
έπειτα από λανθασμένες πληροφο-
ρίες και εκτιμήσεις, αφού ο εχθρός
είχε προπορευθεί και είχε καταλά-
βει την πόλη. Αποτέλεσμα ήταν,
στα προάστια η μονάδα μας να
αιχμαλωτισθεί αλλά όχι και ο πα-
τέρας μου.

Γνώστης όσο κανένας άλλος
της περιοχής, ξεφεύγει από τους
Τούρκους και κατευθύνεται προς
το πατρικό του για να ενώσει την
τύχη του με τους δικούς του. Βρί-
σκει το σπίτι του μισοκαμμένο,
βάρβαρα λεηλατημένο και σε μια
γωνιά τον παππού μου κατακρε-
ουργημένο.

Πτώματα παντού
Φεύγει, και κατεβαίνοντας προς

την παραλία, βρίσκει τον δρόμο γε-
μάτο από πτώματα ημίγυμνα και
με μάτια γουρλωμένα. Φθάνοντας
στο λιμάνι βλέπει θλιβερό τσούρ-
μο από τρομαγμένα άτομα, τα πε-
ρισσότερα με τα εσώρουχά τους,
να κινείται κατά μήκος της προκυ-
μαίας προς τη γνωστή στους ντό-
πιους θέση με την ονομασία Πού-
ντα.

Μοιάζει με τεράστιο τσαμπί
από κάμπιες, που κινείται αργά
ολόσωμο, ενώ ακούγονται φωνές
αγωνίας και ονόματα... Γιάννη,
Σοφία, Μαρία, Βασίλη. Ρωτώντας,
μαθαίνει πως πριν από λίγο οι τσέ-
τες είχαν ορμήσει στο τσούρμο,
έβγαλαν στην άκρη όσους βαστού-
σαν μπόγους και καλάθια, τους λή-
στεψαν, τους τουφέκισαν ή τους
λόγχισαν και τους έσπρωξαν μι-
σοζωντανούς στη θάλασσα.

Τους έχασαν
Αυτή την τύχη του είπαν ότι

μάλλον είχαν οι δικοί του, γιατί
τους είδαν να κρατούν πράγματα
και μετά τους έχασαν από τα μάτια
τους.

Εκείνη την ώρα, ένα απόσπα-
σμα τους σταμάτησε και άρχισε να
ξεχωρίζει άτομα, μεταξύ των οποί-
ων ήταν και ο πατέρας μου που
οδηγήθηκε σ’ ένα πρόχειρο στρα-
τόπεδο αιχμαλώτων, λίγο έξω από
την πόλη. Εκεί κρατήθηκε για 45
μέρες όπου του έδιναν για τροφή
μία χούφτα ωμό κριθάρι κάθε 24-
ωρο.

Όμως την 46η μέρα, μαζί με
δύο άλλους (ο ένας παλαιστής)
δραπέτευσαν, αφού εξουδετέρω-
σαν δύο φρουρούς που τους είχαν
παρασύρει παράμερα για να τους
αποκαλύψουν δήθεν το μέρος στο
οποίο είχαν κρύψει πολλές λίρες.

Με βάρκα
Φεύγοντας, δεν παρέλειψαν να

τους πάρουν και τα όπλα τους.
Κρύφθηκαν σε κάτι χαλάσματα, κο-
ντά στην παραλία και περίμεναν για
όποια ευκαιρία θα παρουσιαζόταν.
Όταν αργά το σούρουπο είδαν
δύο ψαράδες να προσπαθούν να
δέσουν το σχοινί της βάρκας τους
στον μόλο, αποφάσισαν να δρά-
σουν.

Όρμησαν, κατέλαβαν τη βάρκα
και με την απειλή των όπλων ανά-
γκασαν τους ψαράδες να τους με-
ταφέρουν στη Χίο, όπου και τους
απελευθέρωσαν. Εκεί τελείωσε η
ακραίας μορφής περιπέτεια του
πατέρα μου. Από τα 25 μέλη, γλί-
τωσαν άλλα 9 άτομα.

Ο γράφων, γιος του Δανιήλ Γα-
βριηλίδη, σταδιοδρόμησα στην
Πολεμική Αεροπορία μας, απ’
όπου αποστρατεύθηκα με ανώτατο
βαθμό. Σε κάποια πε-
ρίοδο είχα τη χαρά και
τη μεγάλη τιμή να πε-
τάω με το ακροβατικό
μας σμήνος, γνωστό
ίσως με την ονομασία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ».

Αποτελείτο από 7
μαχητικά F86E και είχε
αποστολή την προβο-
λή της Αεροπορίας
μας στο εσωτερικό,
την προσέλκυση υπο-
ψηφίων στη Σχολή
Ικάρων (τότε υπήρχε
μεγάλη απροθυμία)
και την εδραίωση της
πίστης ότι τα μαχητικά
μας είναι δυνατόν να
χρησιμοποιούνται μέ-
χρι και σε ακραίες κα-
ταστάσεις, με μεγάλη
ασφάλεια, όταν η εκ-
παίδευση και η συντή-
ρηση πραγματοποιού-
νται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από
τους κανονισμούς και
με υψηλό αίσθημα ευ-
θύνης.

Το Σμήνος
Στο εξωτερικό, οι

σύμμαχοι που μας εφο-
δίαζαν δωρεάν τότε με
αεροσκάφη και ανταλ-
λακτικά, έπρεπε να πει-
σθούν ότι ήμασταν ικα-
νοί να τ’ αξιοποιούμε
με απόλυτη επιτυχία.
Το Σμήνος μας, που
εκτελούσε σύσσωμο
ακροβατικούς ελιγ-
μούς ξυστά στο έδα-

φος, με τεράστιες ταχύτητες, από-
λυτο συγχρονισμό και ακρίβεια, είχε
χειροκροτηθεί πλειστάκις από τους
Έλληνες πολίτες και τις αρχές, εί-
χε δε παρασημοφορηθεί από πολ-
λούς Αρχηγούς Κρατών της Ευρώ-
πης και όχι μόνο.

Η θητεία των πιλότων, όλων
εθελοντών, δεν επιτρέπετο να εί-
ναι μεγαλύτερη των τριών ετών, ε-
άν δεν θέλαμε να πάθουμε σοβα-
ρές βλάβες υγείας λόγω ακραίας
καταπόνησης του οργανισμού
μας. Προσωπικά όμως είχα παρα-
βιάσει κατά πολύ το όριο, φθάνο-
ντας τα πέντε χρόνια και γι’ αυτό
μου γνωστοποιήθηκε ότι η επόμε-
νη επίδειξη για μένα θα ήταν η τε-
λευταία.

Η τελευταία επίδειξη
Η ώρα έφθασε και στις 16 Νο-

εμβρίου 1963, μέρα σημαδιακή,

έπρεπε να πετάξουμε στα πλαί-
σια εορταστικών εκδηλώσεων για
την 10η επέτειο της ίδρυσης του
6ου Συμμαχικού Αεροπορικού
Στρατηγείου, στο οποίο υπαγόταν
η Αεροπορία μας και είχε την
έδρα του στη Σμύρνη. Η εξέδρα
των επισήμων είχε στηθεί στην
παραλία ακριβώς στον χώρο που
έγινε το μεγάλο μακελειό.

Αναστατώθηκα και ένιωθα κά-
τι σαν ναυτία. Περίπτωση όμως
να μην πετάξω δεν υπήρχε,
αφού η ύπαρξη αντικαταστάτη
σε κάθε μία από τις επτά θέσεις
στο Σμήνος ήταν πρακτικώς αδύ-
νατη, ως πολλαπλώς πανάκριβη
υπόθεση.

Έσφιξα όσο μπορούσα την ψυ-
χή μου και πέταξα, αλλά αυτό δεν
ήταν αρκετό. Όσες φορές βρέθη-
κα κατακόρυφα, με κατεύθυνση
προς το έδαφος, έβλεπα από κά-

τω μου το μέρος όπου η οικογέ-
νεια του παππού μου και του πα-
τέρα μου είχε σφαγιασθεί από
τους προγόνους του Αττίλα και
του Ταμερλάνου, τους γνωστούς
βασιβουζούκους.

Ένιωθα το αίμα να είναι ακό-
μα ζεστό και να σχηματίζει αυλά-
κι. Για μία στιγμή θυμήθηκα με
συμπάθεια τους καμικάζι αλλά
εγώ δεν είχα στόχο. Όταν προ-
σγειώθηκα ήμουν ψυχικά καταρ-
ρακωμένος και τράβηξα κατ’ ευ-
θείαν για το δωμάτιο του ξενοδο-
χείου.

Απουσία από τη δεξίωση
Στη δεξίωση που δόθηκε ο αρ-

χηγός του ΓΕΑ ζήτησε τους επτά
πιλότους του Σμήνους για να
τους συγχαρεί. Παρουσιάσθηκαν
όμως μόνο οι έξι, ένας έλειπε.
Έλαβα όμως αντίτυπο του τηλε-
γραφήματός του το οποίο κατέλη-
γε με τη φράση «είμαι περήφα-
νος που ηγούμαι χειριστών
τοιαύτης αξίας».

Αυτή λοιπόν έμελλε να είναι η
τελευταία μου πτήση με το
Σμήνος που το βίωσα σαν μία
υπέροχη ιδέα, στην οποία είχα
αφιερώσει το σύνολο των δυνά-
μεών μου, σωματικών, πνευματι-
κών και ψυχικών, ξεχνώντας πα-
ντελώς κάθε μορφή προσωπικής
μου ζωής, αλλά παίρνοντας σαν
ανταπόδοση την ευκαιρία να ζή-
σω δίπλα σε υπέροχους ανθρώ-
πους, πιλότους και τεχνικούς
που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ και
τη δοκιμασία που μου επιφύλαξε
η μοίρα στην τελευταία πτήση
μου, αυτό το άσχημο παιχνίδι
της, που την έκανε τόσο δύσκολη,
όσο καμία από τις προηγούμενες.

Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ και
την ασέβεια της γνωστής «κυρί-
ας» που χαρακτήρισε το μεγάλο
μακελειό, απλό συνωστισμό στην
παραλία της Σμύρνης(!).

Όλ’ αυτά και όχι μόνο γράφο-
νται στο βιβλίο μου που κυκλο-
φορεί με τίτλο «ΑΝΑΣΤΡΟΦΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ» και
το οποίο διατίθεται από το Βιβλιο-
πωλείο και Εκδοτικό Οίκο «ΙΝ-
ΦΟΓΝΩΜΩΝ» του αγαπητού μου
Σάββα Καλεντερίδη.

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

Σμύρνη 1922: Τουρκικά στρατιωτικά τμήματα διασχίζουν την προκυμαία όπου βρίσκονται 

εγκαταλειμμένα τα υπάρχοντα των Ελλήνων που κατάφεραν να διαφύγουν της σφαγής

Οι Αλησμόνητες Πατρίδες
κι η ασέβεια της «κυρίας»

Είναι γνωστόν ότι όλες τις εποχές του έτους, οι ναυτιλ-
λόμενοι στις θάλασσες της υδρογείου, επηρεάζονται, σε
μεγάλο βαθμό από την ένταση του πνέοντος ανέμου και
την εξ αυτού επίδραση επί της καταστάσεως της επιφανεί-
ας των, η οποία πολλές φορές είναι επικίνδυνη ή και απα-
γορευτική για την κίνηση των πλοίων και ιδιαίτερα των επι-
βατηγών, ανάλογα -φυσικά- του μεγέθους των.

Η χώρα μας περιλαμβάνει στην επικράτειά της εκατο-
ντάδες Νησιά, των οποίων οι κάτοικοι για τις μετακινήσεις
τους, χρησιμοποιούν τα πλωτά επιβατηγά μέσα, των οποί-
ων τα δρομολόγια και ο ομαλός πλους εξαρτώνται κατά
πολύ από την κατάσταση της θάλασσας.

Πριν λίγες 10ετίες, στα μετεωρολογικά δελτία ειδήσε-
ων, η εκάστοτε κατάσταση της θάλασσας, εδίδετο με επι-
θετικό προσδιορισμό. π.χ. ομαλή, κυματώδης, τρικυμιώ-
δης κ.λπ. Έτσι, οι μέλλοντες να ταξιδεύσουν με σαφήνεια
και παραστατικότητα γνώριζαν και αποφάσιζαν το ταξίδι
τους.

Εδώ και χρόνια έχει πάψει η αναγγελία της κατάστασης
της θάλασσας με επιθετικούς προσδιορισμούς και αντ’ αυ-
τών αναφέρονται αριθμοί της κλίμακας ΜΠΟΦΟΡ.

Αλλά, τι είναι η κλίμακα ΜΠΟΦΟΡ;
Το 1805 ο Ιρλανδικής καταγωγής Ναύαρχος του Βασι-

λικού Ναυτικού της τότε Μεγάλης Βρετανίας, SIR FRAN-
CIS BEAUFORT, θέλοντας να καταγράψει την επίδραση
της έντασης του πνέοντος ανέμου επί της επιφανείας της
θάλασσας και τα εξ αυτής αποτελέσματα - προβλήματα
στους πλόες και στις επιχειρήσεις των πολεμικών σκαφών
του Βασιλικού Ναυτικού, παρουσίασε την ομώνυμη, εμπει-
ρική κλίμακα, την οποία συνέταξε μετά από πολύχρονες
μετρήσεις και παρατηρήσεις.

Ο SIR FRANCIS BEAUFORT, γεννήθηκε το 1774 και κα-
τετάγη στο Π.Ν. σε ηλικία 13 ετών. Ως ναύαρχος υπήρξε
προ?στάμενος της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Μεγάλης
Βρετανίας και θεμελιωτής της Παγκόσμιας Υδρογραφίας.

Η εμπειρική ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ είναι 13βάθμητη (0-12)
και καθιερώθηκε στα ημερολόγια των πλοίων από το 1830.

Το 1835 αξιολογήθηκε ως έγκυρη από το ΠΡΩΤΟ ΔΙΕ-
ΘΝΕΣ μετεωρολογικό συνέδριο των Βρυξελλών.

Το 1874 η Διεθνής Μετεωρολογική Επιτροπή αποφάσι-
σε τη ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ.

Σημειώνεται ότι το 1923 η Βρετανική Μετεωρολογική
Υπηρεσία πρόσθεσε στην κλίμακα και την περιγραφή των
αποτελεσμάτων της έντασης του ανέμου και στην Ξηρά (0-
12 Μποφόρ) π.χ. 0 μποφόρ = άπνοια = ο καπνός ανυψώ-
νεται κατακόρυφα κ.λπ.

Οι τιμές της κλίμακας αναφέρονται σε «ανοιχτά πελά-
γη». Σε «κλειστά πελάγη είναι λίγο διαφορετικές.

Το 1926 με απόφαση Διεθνούς Μετεωρολογικού συνε-
δρίου η κλίμακα Μποφόρ καθιερώθηκε επισήμως και έκτο-
τε χρησιμοποιείται παγκοσμίως με την εξής μορφή και δια-
βάθμιση:

Τα ΜΠΟΦΟΡ έχουν μπει πλέον στη ζωή μας.
Ας γνωρίζουμε, λοιπόν, τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί

της κλίμακας και πώς επηρεάζουν τα θαλασσινά μας ταξί-
δια.

Γ. Τάγκαλος
4ης Σειράς
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Τα beaufort (μποφόρ)
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Έντυπα
Περιοδικά Εφημερίδες 
και βιβλία που λάβαμε

1) Εφημερίδα «Φλόγα της Μακεδονίας» Τεύχος 69
Ιανουάριος Φεβρουάριος 2015

2) Βιβλίο Ιστορία Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-
σίας τόμος Α 1931 1950 του Ευάγγελου Μαντή

3) Περιοδικό Λογοτεχνική Δημιουργία τεύχος 195
Απρίλιος Ιούνιος 2015

4) Περιοδικό Αεροπορική Επιθεώρηση τεύχος 91-
92 Απρίλιος Ιούλιος 2011

5) Περιοδικό Αεροπορική Επιθεώρηση τεύχος 97
Απρίλιος 2013

6) Περιοδικό Αεροπορική Επιθεώρηση τεύχος 101
Αύγουστος 2014

7) Περιοδικό Αεροπορική Επιθεώρηση τεύχος 102
Δεκέμβριος 2014

8) Περιοδικό Ετήσια Ανασκόπηση ΚΕΑΠΕ έτους
2014

9) Περιοδικό Εθνικές Επάλξεις τεύχος 111 τριμη-
νιαίο Ιανουάριος Μάρτιος 2015

Σ
την Αστρονομία συναντάμε τη συζυ-
γία πλανητών, όταν έχουμε κατά προ-
σέγγιση ευθυγράμμιση δύο ή περισ-

σοτέρων ουράνιων σωμάτων. Η συζυγία
πλανητών συναρπάζει τους αστρονόμους,
αλλά τρομάζει πολλούς απλούς ανθρώ-
πους. Πρόκειται για ένα σπάνιο, αλλά όχι
πρωτοφανές αστρονομικό φαινόμενο, που
έχει δώσει τροφή σε ένα σωρό καταστρο-
φολογίες (σεισμοί, λιμοί, καταποντισμοί,
Δευτέρα παρουσία κ.ά.).

Όταν, όμως, έχουμε κάποια συζυγία
προσώπων στο δικό μας χώρο, επηρεασμέ-
νοι από τις θρυλούμενες λα>κές καταστρο-
φολογίες των συζυγιών πλανητών, σκέφτε-
ται κανείς μήπως και επαληθευτεί μια
ακραία και ανατρεπτική δυσάρεστη μετα-
βολή.

Οι καταστροφολογίες από μια τέτοια
συζυγία, φαίνεται ότι όχι μόνο άρχισαν να
αναβιώνουν, αλλά δυστυχώς και να επαλη-
θεύονται μετά τις πρώτες δονήσεις, που
αισθάνεται τελευταία η συντριπτική πλειο-
ψηφία των αποστράτων προέλευσης ΑΣΣΥ
και όχι μόνο.

Χωρίς κάποια ακρόαση των απόψεων
της άλλης πλευράς, όταν τον προηγούμενο
χρόνο πάρα πολλοί (άτομα και ΔΣ των πε-
ρισσοτέρων Παραρτημάτων) είχαν εκφρά-
σει έγγραφες και όχι μόνο- εντονότατες
αντιδράσεις - καταγγελίες στο ΓΕΑ και ΕΑ-
ΑΑ, για την ενέργεια του Προέδρου της Ε-
ΑΑΑ να προωθήσει αναχρονιστική εισήγη-
ση για τροποποίηση της ΚΥΑ για την ΕΑΑΑ,
με μια παράτυπη διαδικασία και οριακή
πλειοψηφία για ένα τόσο σημαντικό θέμα,
ο κ. Α/ΓΕΑ εντελώς απρόσμενα προέβη
στην προώθηση, για υπογραφή στον ΥΕ-
ΘΑ, της περίπου αρχειοθετημένης, από την
προηγούμενη ηγεσία του ΓΕΑ, εισήγησης
νέας ΚΥΑ!

Με την εισήγηση αυτή επιδιώκεται η
επαναφορά ανάδειξης των μελών του ΔΣ
της Ενώσεως, όπως περίπου γίνονταν πριν
το 2002. Επιστροφή στο παρελθόν, με άλ-
λα λόγια και σε ένα μοντέλο «εκσυγχρονι-
σμού» νέας κοπής, όταν κατά τις προεκλο-
γικές διακηρύξεις του Προέδρου της ΕΑ-
ΑΑ, οι απόστρατοι μάλλον δεν αντιλήφθη-
καν τι εννοούσε μιλώντας για εκσυγχρονι-
σμό και τον ανέδειξαν Πρόεδρο, με σημα-
ντική πλειοψηφία!!

Ιστορικά, το τότε (2002) Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΑΑΑ δεχόμενο τις έντονες δια-

μαρτυρίες πολλών μελών της για τις αντι-
συνταγματικές προβλέψεις της μέχρι τότε
ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης Φ. 900/-
ΑΔ.712/73, ΦΕΚ 802/30-9-91 (ανάδειξη ΔΣ
ΕΑΑΑ με βάση προέλευση - ειδικότητες),
αποφάσισε και εισηγήθηκε στο ΓΕΑ βελτί-
ωση - περαιτέρω εκδημοκρατισμό της δια-
δικασίας, ώστε το ΔΣ της ΕΑΑΑ να συγκρο-
τείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόε-
δρο με βαθμό Αντιπτεράρχου και Υποπτε-
ράρχου, αντίστοιχα -όπως όριζε ο νόμος-
και από εννέα (9) τακτικά μέλη που θα
προέρχονταν από τους πλειοψηφίσαντες,
κατά τις προς τούτο εκλογές, υποψηφίους
ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή προέ-
λευσης αυτών.

Το ΓΕΑ αποδέχτηκε την εισήγηση και
την προώθησε στον ΥΕΘΑ για έγκριση.
Τούτο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφα-
ση Φ. 454/ΑΔ.452352, ΦΕΚ 1142/2-9-2002,
που ισχύει και σήμερα.

Έκτοτε οι εκλογές στην ΕΑΑΑ γίνονται
ανελλιπώς με βάση την ανωτέρω Υπουργι-
κή Απόφαση. Παράλληλα και επειδή οι αε-
ροπόροι διαχρονικά εμφορούνται, κατά τη
μεγάλη τους πλειοψηφία, από δημοκρατι-
κές και σύγχρονες αντιλήψεις και πρωτο-
πορούν ανάλογα, το ΔΣ της ΕΑΑΑ του 1992
είχε αποφασίσει, όπως μαζί με τις εκλογές
της ΕΑΑΑ για ανάδειξη του ΔΣ αυτής, να
γίνονται και άτυπες εκλογές στα Παραρτή-
ματα για ανάδειξη των τοπικών ΔΣ από τα
μέλη τους. Τούτο, έκτοτε, επαναλαμβάνε-
ται ανελλιπώς και έχει κατά το αστικό δί-
καιο διαμορφώσει «εθιμικό δίκαιο», το
οποίο για να καταργηθεί θα πρέπει να απο-
δειχθεί ότι εξέλιπαν οι λόγοι που καθιέρω-
σαν τη σχετική διαδικασία.

Δυστυχώς και ενώ περιμέναμε κάποια
στιγμή, ένα άλλο ΔΣ της ΕΑΑΑ, με το
πρωτοπόρο πνεύμα των αεροπόρων και
με νέες σύγχρονες ιδέες να συνεχίσει τις
περαιτέρω διαδικασίες εκδημοκρατισμού
και της ισχύουσας Υπουργικής Απόφα-
σης, εντελώς αιφνιδιαστικά, με τη συγκε-
κριμένη τροποποίηση εμβαθύνουμε σε δι-
ατάξεις του καταδικασμένου στη μνήμη
των Ελλήνων νόμου της 7ετίας (1171/72).
Και τούτο, γιατί αντιλήφθηκαν πως με τη
σύνθεση του ΔΣ, από εκλογές με βάση
την πλειοψηφική ανάδειξη των μελών του,
δεν θα μπορούσαν να περάσουν άνετα
τους όποιους σχεδιασμούς των και να
επιβάλουν, κατά τη «στρατιωτική άποψή

τους», τις επιλογές τους.
Έτσι, οδηγήθηκαν στην προαναφερθεί-

σα εισήγηση για δήθεν ευρύτερη εκπροσώ-
πηση των μελών της ΕΑΑΑ, με βάση την
ανάλογη, της προαναφερθείσας, παλαιότε-
ρη αντιδημοκρατική διαδικασία -που κάπο-
τε ίσχυε για την ΕΑΑΑ- ώστε να εκλέγονται
για το ΔΣ άτομα από διάφορες ειδικότητες,
έστω και αν κάποιος υποψήφιος μιας ειδι-
κότητας εκλέγεται με μόνη τη δική του ψή-
φο, ενώ κάποιος άλλος υποψήφιος μιας
άλλης ειδικότητας, ίσως και με εκατοντά-
δες ψήφων, να μην εκλέγεται! Με την εισή-
γηση της νέας σύνθεσης του ΔΣ της ΕΑΑΑ,
που κατά την πλειοψηφία τους θα προέρ-
χονται από ΑΣΕΙ, πιστεύουν οι εισηγητές
της ότι θα έχουν μεγαλύτερη ευκαιρία επι-
βολής των επιλογών τους.

Όμως, οι όψιμες αντιδημοκρατικές αντι-
λήψεις δεν περιορίζονται μόνο στην πρότα-
ση ανατροπής της ισχύουσας εκλογικής
διαδικασίας στην ΕΑΑΑ, αλλά και στην εκ-
πεφρασμένη πρόθεση του Προέδρου της
να καταργήσει και τις άτυπες εκλογές ανά-
δειξης των ΔΣ των Παραρτημάτων, οι οποί-
ες κατ’ έθιμο, πλέον, γίνονται από το 1992
και δεν μπορεί να καταργηθούν, αφού οι
λόγοι από τους οποίους προέκυψαν, εξα-
κολουθούν να ισχύουν. Έτσι, επιδιώκει να
διορίζει τα Διοικητικά Συμβούλια των Πα-
ραρτημάτων!

Δυστυχώς, κόντρα στις αμέτρητες αντι-
δράσεις, προφορικές ή γραπτές, τόσο από
μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ, όσο και από μέλη
της ΕΑΑΑ, από ομαδικές διαμαρτυρίες ή
διαμαρτυρίες - καταγγελίες ΔΣ των περισ-
σοτέρων Παραρτημάτων, ότι αυτές οι προ-
τάσεις και προθέσεις είναι κάθετα αντίθε-
τες με τη συντριπτική πλειοψηφία των με-
λών της ΕΑΑΑ (75% περίπου), προβάλλεται

μια συμπεριφορά, η οποία έχει διαμορφώ-
σει μια «πολεμική» ατμόσφαιρα, που οδη-
γεί σε επικίνδυνες καταστάσεις σχέσεων,
ό,τι το χειρότερο για τους αποστράτους
της ΠΑ και το μέλλον της ΕΑΑΑ. Και τούτο,
διότι φρονώ ότι εμφορείται από τη λανθα-
σμένη αντίληψη, διαιώνισης «του άρχειν»
κάποιων, που δεν θέλουν να αντιληφθούν,
ότι όλοι είμαστε πλέον χωρίς στολές και
βαθμούς, πολίτες της ίδιας χώρας, που δι-
έπεται από δημοκρατικό πολίτευμα και σύ-
νταγμα αρχών και αξιών. Ότι μόνο με αγά-
πη, αλληλοσεβασμό και συνοχή, μπορούμε
να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο.

Δυστυχώς, επιχειρείται η επιβολή ανε-
λεύθερων και αντιδημοκρατικών επιδιώξε-
ων απόλυτου, κατά το δόγμα της 7ετίας,
ελέγχου των θεσμικών οργάνων των Απο-
στράτων.

Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι έχετε
στο γραφείο σας για υπογραφή, την εγκαι-
ροφλεγή για το μέλλον της ΕΑΑΑ βόμβα.
Θα αποδεχθείτε, σήμερα 2015, αυτή την
αντιδημοκρατική πρόταση, έμμεσα πλην
σαφώς εκ νέου νομιμοποίηση διατάξεων
του αντιδημοκρατικού κατάλοιπου της
επταετίας (Ν. 1171/72), όταν -με επίκαιρα
λόγια- έχετε θέσει ως κόκκινες γραμμές,
τις απόλυτα δημοκρατικές αντιλήψεις σας;
Ευκαιρία, κ. Υπουργέ να αποδείξετε ότι αυ-
τές οι κόκκινες γραμμές δεν παραβιάζο-
νται, ούτε ξεθωριάζουν. Εφαρμόζονται και
μάλιστα με ένα νέο νόμο δημοκρατικής ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών, που θα καταρ-
γεί, επιτέλους, το υπόψη κατάλοιπο.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Παναγιώτης Καράμπελας

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοί-
των ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

1. Μονάδα μετρήσεως. 2. Ιστορική πτήση κάθε Ικάρου. 3. Τεχνολογία που κα-
θιστά «αόρατα» τα Α/φη. 4. Παραγωγική Σχολή της Π.Α. 5. Πόλη στη Δ. Στε-
ρεά με Αεροδρόμιο. 6. Η αεροπορική εταιρία προ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. 7. Πόλη
με ιστορικό Αερ/μιο στην Αττική. 8. Αέριο που χρησιμοποιείται στα Αφη. 9. Η
πρώτη ονομασία της ΣΤΥΑ. 10. Σχολείο που εδρεύει στην 117 ΠΜ. 11. Πόλη
στην Κεντρική Ελλάδα με ιστορικό Α/Δ. 12. Ανιχνεύει τον ορίζοντα. 13. Τα
ύδατα. 14. Βάση Αερ/φών. 15. Η MOTHER BASE των F-4E. 16. Επιδρά - πολ-
λές - φορές στην πτήση των Αερ/φών. 17. Εκεί ιδρύθηκε το 1953 πολεμικό Α-
ερ/μιο. 18. Για πολλά χρόνια ήταν μεικτό Α/Δ πολεμικής και πολιτικής Αερ/ρί-
ας. 19. Ιστορικό Αερ/μιο της Β. Ελλάδας. 20. Φιλοξένησε για λίγο, το 1940, τη
Σχολή αεροπορίας. 21. Αεροπορική βάση. 22. Σημαντικό Αερ/μιο κατά τον
πόλεμο του 1940. 23. Ένα από τα ΚΕΔΑ της Π.Α. 24. Α/Δ στη Μεγαλόνησο.
25. Πόλη της Πελοποννήσου με ημιενεργό Αερ/μιο. 26. Εκτός από τον άν-
θρωπο, συμβαίνει και στα μέταλλα. 27. Προειδοποιεί ναυτιλομένους. 28. Η
προπέλα. 29. Πριν γίνει Π.Μ., ήταν Μονάδα εκπ/σης νεοσυλλέκτων. 30. Υπάρ-
χει και στην Αεροπορία τέτοια ποινή. 31. Αερ/μιο με κέντρα εκπ/σεως και πα-
ραγωγικές Σχολές της Π.Δ. 32. Η στρατολογική του καθενός. 33. Πόλη της
Πελοποννήσου. 34. Παραγωγική Σχολή της Π.Α. 35. Αεροπορική βιομηχανία.
36. Ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τους έγγαμους.
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Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΣ  ΕΠΓΟΣ

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 

Συναδελφικό-οικογενειακό περιβάλλον

Συζυγία «Πλανητών»... ΕΑΑΑ - ΓΕΑ - ΥΕΘΑ;

Ο ποιητής*
Φιγούρα ξεχωριστή, ευγέ-

νειας διάχυτη η μορφή,
ματιά καθάρια ως μέσα ν’

αγγίζει, στοχαστική,
ν’ αποκαλύπτει το μεγαλείο

που κρύβει η ψυχή.
Σαν κάποιας άλλης εποχής η

εικόνα του ποιητή.

Η κόμη γκρίζα στους ώμους
του μακριά,

μέσα του πάλλεται μια ευαί-
σθητη καρδιά,

πλήθος αισθημάτων, όμως
και πάθος και ορμή,

η πένα του όταν γράφει πιό-
τερο αιχμηρή.

Άλλοτε ξέχειλη, με σθένος,
τόλμη ηρωική,

του αεροπόρου ποίηση,
έμπνευση μαχητή,

πέταγμα στα ουράνια, ελεύ-
θερη αληθινή,

να «κατακτά» το Ρίμινι και
του Ελ Αλαμέιν γη.

Ανήσυχο πνεύμα, ατίθασο,
αντίθετος αψηφά

κατεστημένα και όρους, δια-
ταγών δεσμά,

άτι ελεύθερο, αγέρωχο να
καλπάζει σ’ εδάφη

όπου γεννά, της Θεσσαλίας
γόνος, εύγε του, την τιμά.

Κωνσταντίνα Κότση

[*] Αφιερωμένο στον ποιητή
και λογοτέχνη Ηλία Σβάρνα
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Γράφει ο Γεώργιος Εμμανουηλίδης
Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Α.Σ

10η Σειρά Σ.Τ.Υ.Α

Τι έγινε μωρέ Καρντάσια;
Σας τσίμπησε μύγα τσε-τσε, σας κατέλαβε σύνδρομο

ηγεμονισμού ή υπήρξε εντολή για τον διαχωρισμό σε
πληβείους και πατρικίους των μελών της Ένωσης;

Τι είναι αυτά μωρέ τα αναχρονιστικά ξεράσματα για
αναδόμηση της σύνθεσης του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ με αναλογί-
ες προέλευσης ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και λοιπά αποκόμματα;

Τι είναι μωρέ το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, κανένα κοψίδι που
κρατάς το θεωρούμενο ψαχνό και πετάς τον αχταρμά;

Καλά μωρέ καρντάσια, δεν έχετε αντιληφθεί ότι τα μέ-
λη των ενώσεων, δηλαδή οι απόστρατοι στρατιωτικοί δεν
έχουν βαθμούς, ούτε κατηγορίες προέλευσης, έχοντες
κρεμάσει τις στολές στα χρονοντούλαπα, ότι έχουν ίσα
δικαιώματα και υποχρεώσεις και ότι διακρίνονται μόνο
ως προς την διαμορφωθείσα εν γένει προσωπικότητα
τους, αλλά και από την έσωθεν καλή μαρτυρία των συνα-
δέλφων τους;

Πως σας ήλθε κύριοι μετά 13 χρόνια ομαλής δημο-
κρατικής ανάδειξης του Δ.Σ. της Ένωσης σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο, να εισηγηθείτε και να επιδιώκετε
με θεμιτά και αθέμιτα μέσα την αναδόμηση του Δ.Σ. της
Ένωσης με συνονθύλευμα προελεύσεως των μελών, δη-

μιουργούντες ανεπίτρεπτη για τους χαλεπούς καιρούς
που ζούμε διχόνοια στα μέλη της Ένωσης;

Πως σας ήλθε κύριοι μετά 23 έτη ομαλής δημοκρατι-
κής διεξαγωγής άτυπων εκλογών στα παραρτήματα πα-
ράλληλα με τις εκλογές της ΕΑΑΑ για την ανάδειξη των
τοπικών Δ.Σ. από τα μέλη τους να επιβάλλετε τον ελέω
Προέδρου της ΕΑΑΑ διορισμό των μελών Δ.Σ. των πα-
ραρτημάτων;

Η Ντροπολογία της ισχύουσας υπουργικής απόφασης
που εισηγηθήκατε δεν σας μυρίζει μούχλα, αναχρονισμό,
ηγεμονισμό, κάτι κάπως προς το αποφασίζουμε και δια-
τάσσουμε;

Καλά μωρέ καρντάσια δεν σας προβλημάτισε το γεγο-
νός ότι κατά την ημέρα συζήτησης της Ντροπολογίας για
το Δ.Σ., το μισό Διοικητικό Συμβούλιο είχε δηλώσει ασθέ-
νεια και απουσίαζε;

Δεν σας προβλημάτισε η γραπτή επισήμανση του
Δ/ντος Συμβούλου της Ένωσης για τον παράτυπο χαρα-
κτήρα της συνεδρίασης που αποφάσισε την αναδόμηση;

Δεν σας προβλημάτισαν οι ομαδικές διαμαρτυρίες,
καταγγελίες από τα Δ.Σ. των περισσοτέρων παραρτημά-
των της Ένωσης, ότι οι ενέργειές σας είναι κάθετα αντί-
θετες με την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΕΑ-
ΑΑ σε ποσοστό 75% περίπου;

Πού οφείλεται μωρέ καρντάσια αυτό το ανερμήνευτο
γεροντικό πείσμα, που αν βρει ανενημέρωτο πρόσφορο

πολιτικό έρεισμα, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην διάλυ-
ση της ΕΑΑΑ;

Πού οφείλεται αυτή η ανεπάρκεια της άγνοιας και η
ακράτεια της ανευθυνότητας;

Κύριοι,
Επειδή η σιωπή δεν είναι χρυσός όταν η ΕΑΑΑ, που

πρέπει να είναι μετερίζι αντίστασης στη λαίλαπα εκμηδέ-
νισης των συντάξεων, ασχολείται κατά κόρον με την απο-
θεσματοθέσμιση και την απονεύρωση της, τα ακούσια
και τα μικρά, καθιστάμενη πρωτεργάτης του τίποτα, εί-
μαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον αξιακό μας
Κώδικα.

Καρντάσια,
Επειδή η ουσία είναι μια και ο μπακλαβάς γωνία, εγκα-

ταλείψτε την αριστοκρατική γλίνα σύνθεσης του ΔΣ της
Ένωσης και ενταχθείτε στην αποδοχή των δημοκρατικών
κανόνων.

Κύριοι,
Επειδή είναι σαφές ότι με την τροπολογία σας θεωρεί-

τε κατηγορίες μελών της ΕΑΑΑ ως βραχύρυγχα κοπάδια
γνωστών τετραπόδων.

Γι’ αυτό,
Αδέξιοι θιασάρχες, ξηλώστε άρον-άρον το σκηνικό

της Ντροπολογίας, προτού θεωρηθείτε άτομα πολτώ-
δους αναστήματος.

Για τη ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ της ΕΑΑΑ

Του Αναστάσιου Τύμη
Συγγραφέα - Ερευνητή

Ε
χει παρατηρηθεί τα τελευταία
χρόνια, ότι τα παιδιά στις εξε-
τάσεις από το λύκειο στις

ανώτατες σχολές γράφουν κάθε
χρόνο και χειρότερα. Τα ποσοστά
αποτυχίας έχουν φτάσει σε τόσο
χαμηλό σημείο, που μερικές ανώ-
τατες και ανώτερες σχολές ανα-
γκάζονται να πάρουν μαθητές που
έχουν πέσει κάτω από τη βάση.
Άλλο φαινόμενο που έχει παρατη-
ρηθεί τελευταία είναι, ότι οι μαθη-
τές που έχουν δηλώσει ότι επιθυ-
μούν να εξετασθούν στις εξετά-
σεις για απόκτηση μιας θέσης στα
ανώτερα ή ανώτατα ιδρύματα δεν
προσέρχονται, με αποτέλεσμα
πολλές φορές η αποχή να ξεπερνά
και το 50%. Πολλά έχουν γραφτεί
στις εφημερίδες και στα υπόλοιπα
μέσα ενημέρωσης από σπουδαί-
ους καθηγητές, παιδαγωγούς, δη-
μοσιογράφους, αλλά και απλούς
πολίτες. Πολλά από αυτά τα κείμε-
να έχω διαβάσει, γιατί σαν πατέ-
ρας και μάλιστα πολύτεκνος εν-
διαφέρομαι να μάθω την αιτία, μή-
πως και σταματήσει αυτός ο κατή-
φορος που έχει πάρει η Παιδεία
μας.

Η εμπειρία μέσα στο σπίτι με τα
παιδιά μου με έκανε να καταλάβω
ότι κύριος παράγων της μη απόδο-
σής τους είναι ο χρόνος. Δεν προ-
λαβαίνουν τα περισσότερα από τα
παιδιά μας μέσα σε 24 ώρες να
διαβάσουν όσο πρέπει. Επειδή
από χρόνο σε χρόνο η ευημερία
πολλαπλασιάζεται, η απόδοση λι-
γοστεύει και το φαινόμενο «αμά-
θεια» μεγαλώνει. Βέβαια, υπάρχει
και ένα 10% το οποίο επιτυγχάνει
να ξεπεράσει το 60% της βαθμο-
λογίας και να εξέλθει από τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Τα παιδιά ασχολούνται με μη-
χανές που έχουν κατασκευασθεί
από μεγάλους, δηλαδή από μας
τους γονείς. Τρεις ώρες περίπου
την ημέρα το 72% των παιδιών,
βλέπουν τηλεόραση. Άλλες 3 ώρες
ασχολούνται με το κομπιούτερ.
Δύο ώρες χάνουν την ημέρα στο
δρόμο, με τις συγκοινωνίες κ.λπ.
και έξι ώρες στο σχολείο, μας κά-
νουν σύνολο 14 ώρες. Πότε θα φά-
νε, πότε θα κοιμηθούν, πότε θα
πάνε για καφέ, πότε στο μπαράκι
και πότε θα διαβάσουν τα μαθήμα-
τά τους ή τις ξένες γλώσσες; Θα
μπορούσα να αραδιάσω και άλλες
ασχολίες, όπως είναι αθλητισμός,
καράτε κ.λπ. Όλα αυτά τα τοποθε-
τώ στον καφέ. Μετά απ’ όλα αυτά
ο ύπνος, που είναι η κυριώτερη

τροφή του πνεύματος και του σώ-
ματος, περιορίζεται και γι’ αυτό οι
μαθητές την άλλη μέρα νυστάζουν
στο σχολείο, μηδενίζοντας την
απόδοσή τους.

Και να έβλεπαν κάποιο ντοκυ-
μαντέρ ή κάτι ωφέλιμο στην τηλε-
όραση, θα έλεγα χαλάλι. Μόνο
εκείνες τις νερόβραστες ελληνικές
και τουρκικές συνέχειες, τα ποδό-
σφαιρα και τα πορνό προτιμούν να
βλέπουν. Έχουν μάθει απ’ έξω τις
πασέντζες και όλα τα ξενοκίνητα
παιχνίδια στο κομπιούτερ, ελάχι-
στοι ξέρουν να βρουν κάτι σχετικό
με τα μαθήματα και να πάρουν κά-
τι ωφέλιμο που θα τους δώσει μια
καλή συνέχεια στα μελλοντικά
σχέδιά τους. Ο πολύτιμος χρόνος
περνά και όταν έλθει η ώρα της
κρίσεως ενώπιον της κόλλα διαγω-
νισμού, «αγρόν αγοράζουν».

Βέβαια, υπάρχουν και οι καλοί
μαθητές, αυτοί οι λίγοι που προ-
γραμματίζουν σωστά το χρόνο
τους. Που διαβάζουν τα βιβλία
τους που περιέχουν τα πάντα και
συμπληρώνουν τις γνώσεις τους
με το κομπιούτερ. Σπάνια βλέπουν
τηλεόραση και σπάνια πηγαίνουν
στα μπαράκια, σφαιριστήρια και
λοιπά ψυχοφθόρα μηχανοκίνητα
παιγνίδια που αποπροσανατολί-
ζουν τη νεολαία και πλουτίζουν
τους ολίγους, διαλύοντας οικογέ-
νειες.

Όλα αυτά τα μηχανοκίνητα μέ-
σα προέρχονται από το εξωτερικό,
απασχολούν τους νέους, κλέβο-
ντας τον πολύτιμο χρόνο τους^ με
μία λέξη λέγονται ευημερία. Προ
40 ετών όλα αυτά δεν υπήρχαν και
η χώρα μας θεωρείτο υποανάπτυ-
κτη. Χάριν της ευημερίας που πα-
ρέχεται από το κινητό τηλέφωνο,
την τηλεόραση, το κομπιούτερ, τα
τελευταία μοντέλα των αυτοκινή-
των, τα μεταλλαγμένα προCόντα,
τα αεροπλάνα, τα όπλα, οι βόμβες
όλων των ειδών, τα φάρμακα κ.λπ.,
χάσαμε την ηρεμία μας. Άγχος,
νευρασθένειες, κατάθλιψη, καρκί-
νος, AIDS και δερματοπάθειες κο-
σμούν τα βιβλιάρια ασθενείας μας.

Απόσταση 7 χιλιομέτρων που
κάναμε με το αστικό λεωφορείο,
από το Φάρο Ψυχικού έως την
Ομόνοια σε 17 λεπτά το 1960 με
τα σαράβαλα λεωφορεία της επο-
χής εκείνης, τώρα χάριν της ευη-
μερίας πολλές φορές φτάνει τις 2
ώρες.

Θα μπορούσα να γράφω επί
ώρες για την λαβωμένη Παιδεία
μας. Το μόνο που μπορώ να κάνω
τώρα, είναι να ευχηθώ, οι αρμόδιοι
να αντιληφθούν την κακή κατάστα-
ση και να επέμβουν το ταχύτερο
δυνατόν...

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΑΤΡΑΣ   
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Κύριε πρόεδρε,
Κύριοι Μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ

1. Καθώς βρισκόμαστε δύο μόλις Μήνες πριν
από την προκήρυξη των εκλογών της ΕΑΑΑ που
θα διεξαχθούν το Νοέμβριο του 2015 και ενόψει
της απόφασης του ΔΣ για τις άτυπες εκλογές
στα Παραρτήματα θα θέλαμε να επισημάνουμε
τα εξής:

α. Οι άτυπες εκλογές στα παραρτήματα διε-
ξάγονται ανελλιπώς, με απόφαση των ΔΣ της Ε-
ΑΑΑ για 22 χρόνια έτσι ώστε να καταστούν κανό-
νας εθιμικού δικαίου που ισοδυναμεί με κανόνα
του τυπικού δικαίου .

β. Οι εκλογές είναι μεν άτυπες διότι δεν προ-
βλέπονται από το νόμο ή τις υπουργικές αποφά-
σεις αλλά είναι απόλυτα νόμιμες καθώς γίνο-
νται με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΑ, ως άτυπες
σφυγμομετρήσεις, δίνοντας το δικαίωμα στα μέ-
λη μας να επιλέξουν ελεύθερα εκείνους που θε-
ωρούν κατάλληλους για το τοπικό Διοικητικό
Συμβούλιο. Στην απόφαση του προηγούμενου
ΔΣ της ΕΑΑΑ για τις άτυπες εκλογές του 2012
συμμετείχαν και πολλά από τα μέλη του παρό-
ντος ΔΣ.

γ. Σε όλες τις συναντήσεις και ιδιαίτερα στη
σύσκεψη όλων των προέδρων των Παραρτημά-
των και του ΔΣ της ΕΑΑΑ που έγινε στις 5-6-
2014, η συντριπτική, σχεδόν καθολική, πλειοψη-
φία των Παραρτημάτων απέρριψε την οποιαδή-
ποτε σκέψη για την κατάργηση των άτυπων
εκλογών. Είναι κοινή παραδοχή ότι έως τώρα οι
άτυπες εκλογές λειτούργησαν με θετικό πρόση-
μο για τη λειτουργία της ΕΑΑΑ καθώς κινητο-
ποιούν τα μέλη και το ενδιαφέρον τους για την
Ένωση, η δε κατάργησή τους δεν υπαγορεύεται
από καμία πραγματική πειστική ανάγκη.

δ. Οι εκλογές για τα ΔΣ των Παραρτημάτων
συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του αριθ-
μού των μελών που ψηφίζουν για την εκλογή του
ΔΣ της ΕΑΑΑ δίνοντας έτσι μεγαλύτερη δημο-
κρατική νομιμοποίηση και ειδικό βάρος έναντι
της κάθε μορφής εξουσίας προκειμένου το ΔΣ
να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μελών του.

ε. Η ενδεχόμενη κατάργηση των άτυπων
εκλογών θα δώσει την εντύπωση στα μέλη μας
ότι επιχειρείται η παραβίαση κανόνων του εθιμι-
κού δικαίου και ο απόλυτος έλεγχος της Ένω-
σης με το διορισμό αρεστών του προέδρου και
του ΔΣ της ΕΑΑΑ, πλήττοντας έτσι την ηθική
διάσταση της Ένωσης και την ενότητα των με-
λών.

στ. Από την πλευρά μας, ως μέλη των ΔΣ των
Παραρτημάτων και φυσικοί δέκτες της βούλη-
σης των μελών μας, σας μεταφέρουμε για άλλη

μια φορά την έντονη διαφωνία της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των μελών μας για την ενδε-
χόμενη κατάργηση των άτυπων εκλογών στα
Παραρτήματα και την αγωνία μας για τις συνέ-
πειες που αυτή θα επιφέρει.

2. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παραβιάζει
βασικές δημοκρατικές ελευθερίες και αρχές,
συγκεκριμένα:

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1171/72, ως
προCόν ενός αντιδημοκρατικού καθεστώτος, θα
ήταν οξύμωρο και στα όρια του γελοίου να προ-
βλέπει την πρόνοια για τη διεξαγωγή εκλογών
οποιαδήποτε συλλογικού οργάνου και μάλιστα
για την Ένωση Αποστράτων. Το γεγονός ότι δεν
αντικαταστάθηκε από ένα νέο ιδρυτικό νόμο, πε-
ρί Ενώσεων Αποστράτων, δεν σημαίνει ότι είναι
σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές και
τους κανόνες δικαίου, μετά την αποκατάσταση
της δημοκρατίας.

β. Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΑΑΑ για 22
συνεχή χρόνια, με την απόφασή τους για άτυπες
εκλογές στα παραρτήματα, έστω και με έμμεσο
τρόπο, έδωσαν την ευκαιρία στα μέλη τους να
ασκήσουν τις συνταγματικές τους ελευθερίες
και τα δημοκρατικά τους δικαιώματα εναρμονί-
ζοντας, στο πνεύμα του νόμου, τις εκλογές στα
παραρτήματα με το άρθρο 14 παρ. 1 του
Ν.1191/90 για μυστική ψηφοφορία και εκλογές
για την ανάδειξη του ΔΣ της Ένωσης.

γ. Η μη διεξαγωγή άτυπων εκλογών για την
ανάδειξη των ΔΣ των Παραρτημάτων παραβιάζει
επίσης συνταγματικά δικαιώματα και βασικές
αρχές του νομοθετικού πλαισίου για την ανάδει-
ξη των συλλογικών οργάνων των ενώσεων φυ-
σικών προσώπων.

δ. Αποτελεί απόλυτη διάκριση και παράβαση
κάθε έννοιας της ισότητας και της ισοτιμίας,
που πρέπει να απολαμβάνουν τα τακτικά μέλη
μιας Ένωσης προσώπων, το δικαίωμα του εκλέ-
γειν για τα συλλογικά όργανα διοίκησης να το
έχουν μόνο τα μέλη που είναι κάτοικοι των
Αθηνών.

κ. πρόεδρε,
κύριοι Μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ,

3. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας
καλούμε να αποφασίσετε με γνώμονα την επιθυ-
μία της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών
μας, το κοινό περί δικαίου αίσθημα και το μέλ-
λον της Ένωσης που προδιαγράφεται δυσοίωνο
από μια ενδεχόμενη απόφαση μη διεξαγωγής
των άτυπων εκλογών στα Παραρτήματα. Είμα-
στε σίγουροι ότι, εμφορείστε από την ίδια δημο-
κρατική ευαισθησία, τις αρχές και τις αξίες των
προκατόχων σας που καθιέρωσαν τις εκλογές-
σφυγμομετρήσεις για τα ΔΣ των Παραρτημάτων.

4. Διατηρούμε ακέραιη τη βεβαιότητα ότι τα
νέα ΔΣ των Παραρτημάτων το 2016, σε περίπτω-
ση μη διεξαγωγής των άτυπων εκλογών το Νο-
έμβριο του 2015, θα είναι αποτέλεσμα εκλογι-
κής διαδικασίας που θα γίνει με απόφαση του
νέου ΔΣ της ΕΑΑΑ που θα προκύψει από τις
εκλογές του 2015  καθώς  οι ηθικές αξίες των
μελών μας και η αξιοπρέπειά τους δεν τους επι-
τρέπουν να αποδεχθούν το διορισμό τους, ως
μέλη του ΔΣ για να προσφέρουν εθελοντικές
υπηρεσίες, παραλαμβάνοντας καθήκοντα από
ένα εκλεγμένο μέλος που απολάμβανε της εμπι-
στοσύνης των μελών και δημοκρατικής νομιμο-
ποίησης. 

Με εκτίμηση

H Παιδεία και άλλα τινά


