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Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015, πραγματοποιήθηκε η ορ-
κωμοσία των νέων Σμηνιών της 65ης Σειράς της Σχολής Τε-
χνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορι-
κή Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Τα πτυχία αποφοίτησης επέδωσε ο Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, κ. Νίκος Τόσκας, παρουσία του Αρχηγού του Γενι-
κού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) κ. Χρήστου
Βα4τση.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης Ιλίου - Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.
Αθηναγόρας, ο Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαί-
δευσης, Υποπτέραρχος (Ι) κ. Ιωάννης Μανωλάκος, εκπρό-
σωποι των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των
Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολε-
μικής Αεροπορίας, αντιπροσωπείες Αξιωματικών των ΕΔ και
των ΣΑ, διατελέσαντες Διοικητές της ΣΤΥΑ, εκπρόσωποι
των πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών, σύλλογοι καθώς
και συγγενείς και φίλοι των νέων Σμηνιών.

Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν σαράντα τρεις (143) Σμη-
νίες, από τους οποίους εκατόν τριάντα τέσσερις (134) από
την Ελλάδα και εννέα (9) από την Κύπρο.

Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Αντι-
πρόεδρο Σμήναρχο εα κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Ευχόμαστε στους Νέους Σμηνίες καλή σταδιοδρομία
και πάντα επιτυχίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Α.Σ.

Μ
ελετήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή
το άρθρο του Απτχου ε.α κ. Γε-
ρούλη με θέμα «Μία απόφαση

διπλής ανάγνωσης Σ.Τ.Υ.Α + ή
Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α» στην σελίδα 15 της εφημε-
ρίδας «Ηχώ των Αιθέρων» με αριθμό
φύλλου 530 – Ιούνιος 2015.

Καταρχήν υποθέτουμε, ότι ίσως ο κ.
Γερούλης δεν γνώριζε ότι, το εν λόγω
άρθρο «Η Σ.Τ.Υ.Α γίνεται τριετούς φοί-
τησης» στο οποίο απαντά στον «εκλε-
κτό» συνάδελφο κ. Ανδρικόπουλο, είναι
του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας
και το οποίο είχε αρχικώς δημοσιευθεί
αφενός στο πρωτοσέλιδο φύλλο της
εφημερίδας «Τα Νέα του Σ.Α.Σ» με
αριθμό φύλλου 238 Απρίλιος – Μάιος
2015 και αφετέρου στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου μας την 27/04/2015, από
όπου ο «εκλεκτός» συνάδελφος προφα-
νώς το πήρε και το αναδημοσίευσε στην
εφημερίδα «Ηχώ των Αιθέρων» χωρίς
καμία αναφορά στον υπογράφοντα το
υπόψη άρθρο. Είμαστε σίγουροι ότι ο κ.
Γερούλης δεν το γνώριζε και το αντιπα-
ρερχόμαστε.

Με όλο το σεβασμό μας προς το
πρόσωπο του κ. Γερούλη, θα θέλαμε να
καταθέσουμε τις απόψεις μας για το
σχολιασμό του στο εν λόγω άρθρο.

1. Σχετικά με την εκτίμησή του ότι η
καθιέρωση της τριετίας στην Σχολή μας
στην «ουσία πρόκειται για συνήθη "πολι-
τική πράξη" που θυμίζει το γνωστό
"σάλπισμα νομής"» θα μας επιτρέψετε
να διαφωνήσουμε καταρχήν πλην όμως
να εκφράσουμε ειλικρινώς την ανησυ-
χία μας ότι τούτο μας απασχόλησε τις
τελευταίες 15 ημέρες, στις οποίες ανα-
μέναμε εις μάτην την έκδοση κάποιας
ερμηνευτικής εγκυκλίου όπου να ανα-
γράφονται όλα τα επί μέρους σχετικά
με τον σκοπό και τον στόχο της αύξη-
σης του χρόνου εκπαίδευσης κλπ. Δεν
θεωρούμε όμως, ότι πρόθεση του κ.
Α/ΓΕΕΘΑ μπορεί να ήταν στο πλαίσιο
«σάλπισμα νομής» και συνεπώς θα είμα-
στε σε εγρήγορση και θα περιμένουμε
τις περαιτέρω διευκρινίσεις.

2. Με το σχόλιο «...δυστυχώς καθυ-
στέρησε τόσο πολύ που οι εξελίξεις
μας προσπέρασαν» και με το οποίο
συμφωνεί ο κ. Γερούλης, ο Γεν. Γραμ-
ματέας ήθελε να καυτηριάσει το γεγο-
νός ότι η πράξη αναβάθμισης της Σχο-
λής με την αύξηση του χρόνου φοίτη-
σης σε τρία χρόνια θα έπρεπε να είχε
γίνει αμέσως μετά την ψήφιση του Ν.
2913/01. Δυστυχώς οι μακρόχρονες και
προσχηματικές συνεδριάσεις διακλαδι-
κής επιτροπής για την αναβάθμιση
όλων των Α.Σ.Σ.Υ των Ε.Δ μας έφτασαν
στο σήμερα, όταν θα έπρεπε σε εύλογο
χρόνο να είχε νομοθετηθεί ανάλογο των
Α.Σ.Ε.Ι ( Ν. 3187/03) πλαίσιο οργάνω-

σης και λειτουργίας των Α.Σ.Σ.Υ στην
Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης των Ε.Δ
με τριετή φοίτηση, όπως ήσαν τότε τα
Τ.Ε.Ι, μέχρι την μετέπειτα έκδοση του
Ν. 2916/01. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε
και στο μεταξύ ψηφίστηκε και ο Ν.
4009/11, με τον οποίο αναβαθμιστήκαν
τα Τ.Ε.Ι σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα. Παράλληλα όπως πολύ σωστά
επισημαίνεται στο άρθρο του κ. Γερού-
λη, η μορφή της τεχνικής εκπαίδευσης
που παρέχει σήμερα η Σ.Τ.Υ.Α δεν μπο-
ρεί να συρρικνωθεί καθόσον απαιτού-
νται 180 πιστωτικές μονάδες ακαδημαF-
κής εκπαίδευσης (60 credits ECTS per
year) και για την κάθε πιστωτική μονάδα
απαιτούνται 25-30 ώρες. Αυτή την στιγ-
μή καλύπτονται κατά έτος περίπου 750
ώρες ΑκαδημαFκής Εκπαίδευσης και
750 ώρες περίπου Στρατιωτικής Εκπαί-
δευσης και συνεπώς καλύπτεται το όριο
των ελαχίστων 1500 ωρών κατά έτος.

3. Επειδή σε κάποιο σημείο του άρ-
θρου του σημειώνει ότι ο κλάδος μας «-
του αξίζει αξιοπρεπής τουλάχιστον με-
ταχείρισης» θέλουμε υπερθεματίζοντας
την επισήμανσή του αυτή, να προσθέ-
σουμε ότι για να γίνει αυτό πραγματικό-
τητα απαιτείται γενναία καταρχήν στρα-
τιωτική και πολιτική βούληση για να
υπερασπισθούν με πάθος θέματα διαδι-
καστικά όπως π.χ σταθεροί εκπαιδευ-
τές, πτυχιακή εργασία στο τέλος της
φοίτησης για κάθε δόκιμο όπως προ-
βλέπεται για τις σχολές τριετούς φοίτη-
σης από την Συνθήκη της Μπολόνια
(αλήθεια γιατί η Δ.Α.Ε δεν έκανε δεκτή
την πρόταση της Σχολής για πτυχιακή
εργασία στο τέλος της φοίτησης;;;;) και
ισοτιμία - πιστοποίηση του πτυχίου ανά
ειδικότητα των Αποφοίτων της Σ.Τ.Υ.Α
με εκείνο των αντίστοιχων ειδικοτήτων
από την Υ.Π.Α .

4. Τα στελέχη της Π.Α και ειδικά τα
προερχόμενα από την Σ.Τ.Υ.Α, αξιότιμε
κ. Γερούλη είναι άκρως προσγειωμένα
αλλά ταυτόχρονα και αδικημένα. Αυτό
βέβαια δεν το σχολιάσατε καθόλου. Διό-
τι αλήθεια έχετε αναρωτηθεί πώς να
νοιώθει ένας σύγχρονος απόφοιτος της
Σ.Τ.Υ.Α που με τα σημερινά δεδομένα
ελέω του Ν.3883/10 η εξέλιξή του μόλις
και μετά βίας φτάνει στον βαθμό του
Σμηναγού - Επισμηναγού ( με ιδανικές
συνθήκες στον βαθμό του Αντισμηνάρ-
χου) χωρίς πτυχίο Α.Ε.Ι και στον βαθμό
του Σμηνάρχου με πτυχίο Α.Ε.Ι, σε αντί-
θεση με ένα απόφοιτο της δεκαετίας
του 1970 (μπορούσε να ήταν απλός τε-
λειόφοιτος Δ' Γυμνασίου ή Α' Λυκείου) ο
οποίος - έφτασε χωρίς ιδιαίτερα προ-
βλήματα στο βαθμό του Σμηνάρχου χω-
ρίς την απαίτηση κάποιου πτυχίου;;;;
Υποθέτω, ότι θα συμφωνείτε ότι οι σύγ-
χρονοι απόφοιτοι της Σ.Τ.Υ.Α είναι σε
πολλαπλάσιο βαθμό καλύτερα καταρτι-
σμένοι και εκπαιδευμένοι από τους πα-
λαιότερους. Γεννάτε ευκόλως το ερώτη-
μα λοιπόν, γιατί θέλετε με τον σχολια-
σμό σας αυτό να κόψετε τα φτερά των
αποφοίτων της ιστορικής Σ.Τ.Υ.Α;;; Είναι
κακό να σκεφτόμαστε και να υποστηρί-
ζουμε ότι η αναβάθμιση της Σχολής μας
πρέπει να νοείται σφαιρικά (ουσιαστική
αναβάθμιση σπουδών, πτυχιακή εργα-
σία, ισοτιμία και πιστοποίηση πτυχίου,
βαθμός αποφοίτησης, καλύτερη βαθμο-
λογική εξέλιξη) και όχι μόνο να τοποθε-
τούνται Διοικητές της Ιπτάμενοι Αξιωμα-
τικοί, την τοποθέτηση των οποίων –για
να είμαστε ειλικρινείς – είχε και ο Σ.Α.Σ
εισηγηθεί με σχετική μελέτη στο Γ.Ε.Α
από το 2009, με την οποία όμως προτει-
νόταν να γίνει αυτό μετά την ενοποίηση
των Α.Σ.Σ.Υ της Π.Α;;;; 

συνέχεια στη σελ. 2

Η ΣΤΥΑ δεν είναι για Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α.
κ. Αντιπτέραρχε
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1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣ. (13ης) 2014
3. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
4. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23ης 2012
5. ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 13ης 13-14
6. ΚΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20ης 14-15
7. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 23ης 12-13-14-15
8. ΦΑΛΤΑ�ΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
9. ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2014
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32ας 15-16
11. ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
12. ΤΡΙΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2013
13. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5ης 2015
14. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16ης 2015
15. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8ης 2015
16. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34ης 10-11-12-13-14
17. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9ης 2015
18. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5ης 12-13-14
19. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14ης 13-14
20. ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
21. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
22. ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 21ης 2014
23. ΒΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13-14
24. ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
25. ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13-14
26. ΚΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
27. ΜΑΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2011
28. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2013
29. ΚΟΤΖΑΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2014
30. ΒΟΥΖΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
31. ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
32. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
33. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10-11-12
34. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΛΑΣΑΚΑΡΗΣ 13-14
35. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
36. ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10-11
37. ΜΑΤΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2014
38. ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2014
39. ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011
40. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
41. ΓΡΑΔΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2014
42. ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2013
43. ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
44. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17ης 11-12-13-14
45. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
46. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11-12-13-14
47. ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14-15
48. ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 12-13
49. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10ης 2015
50. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 13-14
51. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30ης 2012
52. ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11-12-13-14
53. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14-15
54. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14-15
55. ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2015
56. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14-15
57. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16ης 2009
58. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
59. ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 14-15
60. ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13-14
61. ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13-14
62. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
63. ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
64. ΜΗΝΤΣΗΣ ΤΡΑ�ΑΝΟΣ 2016
65. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14-15

66. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 13-14-15-16-17
67. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21ης 2015
68. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
69. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015
70. ΜΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012
71. ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013
72. ΣΤΟΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011
73. ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12-13
74. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5ης 2014
75. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14-15
76. ΠΟΥΡΑ�ΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
77. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-15
78. ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2015
79. ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8ης 2015
80. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ13ης 15-16
81. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7ης 2015
82. ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
83. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2015
84. ΜΟΥΝΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
85. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31ης 2015
86. ΚΟΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2014
87. ΚΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
88. ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011
89. ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014
90. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
91. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2015
92. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28ης 2009
93. ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
94. ΜΙΧΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ 21ης 12-13-14-15
95. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 28ης 14-15
96. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014
97. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
98. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25ης 15-16
99. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25ης 13-14
100. ΓΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2015
101. ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
102. ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
103. ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13-14-15
104. ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
105. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2015
106. ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 14-15
107. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10ης 16-17
108. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14-15-16
109. ΡΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-15
110. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19ης 15
111. ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19Α 2015
112. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 19Α 2015
113.ΖΑΡΚΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ης 2014
114. ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
115. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2015
116. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
117. ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31ης 14-15
118. ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 29ης 2013
119. ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
120. ΞΥΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14-15
121. ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9ης 13-14
122. ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15ης 11-12-13-14-15
123. ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14-15
124. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ης 14-15
125. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 26ης 2015
126. ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-15
127. ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2015
128. ΣΥΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18Α 2014
129. ΧΡΥΣΟΧΟ�ΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15-16-17
130. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2016

131. ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-15
132. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 14-15
133. ΜΠΙΘΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13ης 14-15
134. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19Α 2015
135. ΛΑΓΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
136. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6ης 12-13-14
137. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-15
138. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 2013
139. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14-15
140. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2015
141. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21ης 2015
142. ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15-16
143. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15-16
144. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2015
145. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13-14-15
146. ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19ης 13-14-15
147. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
148. ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7ης 14-15
149. ΜΠΑΚΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 8ης 12-13
150. ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
151. ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
152. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΙΜΩΝ 17ης 2015
153. ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14-15
154. ΤΡΑΠΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17ης 2015
155. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13-14
156. ΜΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
157. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15-16
158. ΤΣΙΑΦΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2014
159. ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2015
160. ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24ης 2015
161. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14-15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
1. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Χα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΚΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54ης (ΕΝ.ΕΝ.)
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12ης
6. ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Χα ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
8. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΜΠΟΖΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
10. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ
13. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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.

1. ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24ης
2. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32ας
3. ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10ης
5. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 12ης

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 2ας ΣΕΙΡΑΣ
2. ΦΥΝΤΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΗΣ 6ης ΣΕΙΡΑΣ
3. ΜΗΝΤΣΗΣ ΤΡΑ�ΑΝΟΣ
4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7ης
5. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25ης
6. ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Χα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ
7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΤΟΣ

����������������������������
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 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 & 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.).

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Η ΣΤΥΑ δεν είναι για Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α.
κ. Αντιπτέραρχε

συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν θα μπορούσε κάποιος απόφοιτος της Σχολής μας με πτυχίο
Α.Ε.Ι να έχει καταληκτικό βαθμό του Ταξιάρχου και να είναι ο μελλο-
ντικός Διοικητής της Σχολής μας;;;; Απαγορεύεται ένας απόφοιτος
της Σχολής μας να οραματίζεται το κάτι παραπάνω;;;

5. Θλιβόμαστε εάν πραγματικά πιστεύετε, ότι καταθέτοντας προ-
τάσεις για το πώς εμείς οι προερχόμενοι από την Σ.Τ.Υ.Α κατανοούμε
την ουσιαστική αναβάθμιση της Σχολής μας, υπηρετούμε «προσωπι-
κές ή κλαδικές αβασάνιστες φιλοδοξίες». Ή μήπως σας ενοχλεί και
εσάς η εξέλιξη των προερχομένων Α.Σ.Σ.Υ πέραν του βαθμού του
Ασμχου γιατί προσθέτει παραπάνω ανωτέρους αξιωματικούς και
υπάρχει η απαίτηση να μειωθούν οι θέσεις αυτές και έτσι βρίσκεται η
εύκολη λύση να κοπούν οι προερχόμενοι από Α.Σ.Σ.Υ;;;; Αλήθεια έχε-
τε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990
οι εισακτέοι ανά έτος στην Σ.Μ.Α ανήλθαν στους 60-80 από 10-15 που
ήταν παλαιότερα με αποτέλεσμα τώρα να παρατηρείται υπεράριθμος
αριθμός Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών με αποτέλεσμα να
υπάρχουν τελευταία αρκετές φωνές κατά της εξέλιξης των προερχο-
μένων από ΑΣΣΥ;;;;; Τότε δεν υπήρχαν «προσωπικές ή κλαδικές αβα-
σάνιστες φιλοδοξίες» ;;;;

Τελειώνοντας θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια
και διαμαρτυρία μας - που είμαστε βέβαιοι ότι εκφράζει και τις χιλιά-
δες των απόφοιτων Σ.Τ.Υ.Α, οι οποίοι πρωτοστάτησαν με την αρίστη
επαγγελματική τους κατάρτιση και υπευθυνότητα να πετάει ο ίδιος
με ασφάλεια και να φτάσει στα Ανώτατα αξιώματα – και τώρα να τους
προκαλεί βάναυσα με τον σκωπτικό, ειρωνικό, προσβλητικό και εμπα-
θή τίτλο του άρθρου του «Σ.Τ.Υ.Α+ ή Α.Σ.Τ.Ε.ΙΑ».

Επιπροσθέτως θέλουμε να τονίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι
σκοπός όλων μας είναι πρωτίστως το καλό της Πολεμικής μας Αερο-
πορίας και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της
Σ.Τ.Υ.Α θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στην ουσιαστική βελτίωση του
Αεροπορικού μας όπλου στον υπερθετικό βαθμό. Συνεπώς κερδισμέ-
νοι θα είναι πολλοί και όχι ορισμένοι «κλαδικοί».... 

Γνωστοποιούμε στους αναγνώστες μας ότι η ανωτέρω ανακοί-
νωση - απάντηση του Συλλόγου μας απεστάλει στην ΕΑΑΑ την
14/7/2015, με την επιθυμία να δημοσιευθεί στην ίδια σελίδα στο
επόμενο φύλλο του Ιουλίου 2015 της εφημερίδας "Ηχώ των Αιθέ-
ρων". Αναμένουμε...

Το Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Α.Σ.

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ

Συνάντηση 6ης Σειράς
Υπενθυμίζουμε στους συμμαθητές μας, ότι και εφέτος

θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνάντηση, μετά των
συζύγων μας, στο STANLEY, στις 10 Νοεμβρίου, επετεια-
κή ημερομηνία, για τον καθιερωμένο καφέ, και ό,τι άλλο
προκύψει, με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή

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 θέρετρο και
την επιστροφή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, πληρο-
φορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με:
Βούλγαρης Νίκος, 6983522599, nikos.voulgaris@gmail.com
Δροσάτος Νίκος, 6983519318
Ευθυμίου Γιάννης, 6983507857
Ντούλιας Μάκης, 6983502536, makisdoulias@yahoo.gr 

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ
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DD..JJ..  
Έμπειρος Αναλαμβάνει 

Μουσικές Εκδηλώσεις

(Γάμους Βαφτίσεις Events)

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6987250251

Έμπειρος τεχνίτης Αλουμινίου
αναλαμβάνει 

Τοποθετήσεις - Διορθώσεις 
κουφωμάτων αλουμινίου

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6987250251

Απεβίωσαν
• Ανθστης εα Πλούταρχος Δρέλλας. Γεννήθηκε το

1954 στο Ξηρόνη Θηβών. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1972 με
την 24η σειρά. Αποφοίτησε το 1974 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. Αποστρατεύτηκε το
1998. Ήταν παντρεμένος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 16/6/2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάρισας
και η ταφή στο νεκροταφείο Λάρισας.

• Επγος εα Ευάγγελος Καραμούντζος. Γεννήθηκε
το 1938 στο Άργος. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1958 με την
10η σειρά. Αποφοίτησε το 1960 με την ειδικότητα του
Ηλεκτρολόγου. Αποστρατεύτηκε το 1985. Ήταν έγγα-
μος και είχε 2 παιδιά. Η κηδεία του έγινε στις 25/6/2015
στο Νέο νεκροταφείο Λάρισας.

• Σγος εα Λάμπρος Κρίτσοβας. Γεννήθηκε το 1946
στη Λαμία. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1963 με την 15η σειρά.
Αποφοίτησε το 1965 με την ειδικότητα του Ηλεκτρολό-
γου. Αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν παντρεμένος και ε-
ίχε 2 παιδιά. Η κηδεία του έγινε στις 24/6/2015 στο νε-
κροταφείο Βύρωνα.

• Ασμχος εα Νικόλαος Νταλάπας. Γεννήθηκε το
1935 στο Μάνεσι Καλαβρύτων. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1955 με την 7η σειρά. Αποφοίτησε το 1957 με την ειδικό-
τητα του Ελεγκτού Αναχαιτήσεως. Αποστρατεύτηκε το
1985. Ήταν παντρεμένος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 28/6/2015.

• Ασμχος εα Μιχαήλ Κοντογιάννης. Γεννήθηκε το
1937 στο Γυμνό Ευβοίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1956 με
την 8η σειρά. Αποφοίτησε το 1958 με την ειδικότητα του
Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 1986. Ήταν παντρε-
μένος και είχε 2 παιδιά. Η κηδεία του έγινε στις 6/7/2015
στην γενέτειρά του.

• Ασμχος εα Κων/νος Μακρής. Γεννήθηκε το 1941
στο Αγρίνιο. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1960 με την 12η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1962 με την ειδικότητα του Ηλεκτρο-
λόγου. Αποστρατεύτηκε το 1990. Η νεκρώσιμη ακολου-
θία έγινε στις 6/7/2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου
Πατρών και η ταφή στο νεκροταφείο Πατρών.

• Σγος εα Γεώργιος Βαγενάς. Γεννήθηκε το 1965
στην Πάτρα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1983 με την 35η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1985 με την ειδικότητα του Οπλουρ-
γού. Αποστρατεύτηκε το 2011. Ήταν παντρεμένος. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία έγινε στις 18/7/2015 στον Ιερό Ναό
Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου Πάτρας και η ταφή στο
νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου.

• Υπσγος εα Γεώργιος Παναγάκος. Γεννήθηκε το
1933. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1952 με την 4η σειρά. Απο-
φοίτησε το 1954 με την ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ.
Αποστρατεύτηκε το 1970. Ήταν παντρεμένος. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία και η ταφή του έγινε στις 27/7/2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου κοιμητηρίου Ηρακλείου Ατ-
τικής.

• Επγος εα Γεώργιος Γιαννακούντζος. Γεννήθηκε το
1955 στην Αρφάρα Μεσσηνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1975 με την 27η σειρά. Αποφοίτησε το 1977 με την ειδικό-
τητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 2008.
Η κηδεία του έγινε στις 3/7/2015 στην γενέτειρά του.

• Ασμχος εα Ευάγγελος Καραβασίλης. Γεννήθηκε
το 1934 στο Γύθειο Λακωνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1954 με την 6η σειρά. Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικό-
τητα του Εφοδιαστή. Αποστρατεύτηκε το 1984. Ήταν
παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε στις 10/8/2015 στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Βασιλείου νεκροταφείου Βύρωνα Αττικής.

• Ασμχος εα Παναγιώτης Κουκάκης. Γεννήθηκε το
1941 στο Μίνα Λακωνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1960 με
την 12η σειρά. Αποφοίτησε το 1962 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. Αποστρατεύτηκε το
1990. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 22/8/2015 στον
Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Βόλου και η ταφή στο νεκροτα-
φείο Βόλου.

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

Έφυγε στις 10/7/2015 από τη ζωή ο συνάδελφος Σμχος
ε.α. Αλεξανδράκης Εμμανουήλ από αυτοκινητικό δυστύ-
χημα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει σήμερα 10/7/2015 και
ωρα 17:30 στην Ιερά Μόνή Αγίας Αναστασίας της Φαρμα-
κολύτριας Βασιλικών και η ταφή στα κοιμητήρια του Γαλα-
ρινού Ν. Χαλκιδικής 

Καλό του ταξίδι συνάδελφε.
Το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ 2015
Τι θα ήθελα να γνωρίζω από τους
υποψηφίους του Δ. Σ. της ΕΑΑΑ
Είθισται οι υποψήφιοι της ΕΑΑΑ να καταθέτουν ένα βιογραφικό σημείωμα

για δημοσίευση στη ΗτΑ προκειμένου να κάνουν γνωστή την υποψηφιότητά
τους. Το βιογραφικό σε μεγάλο βαθμό περιέχει την ε.ε. σταδιοδρομία (ώρες
πτήσεις, καθήκοντα, μεταθέσεις, τοποθετήσεις εξωτερικού, σχολεία της Π.Α,
που είναι βέβαιο ότι όλα τα μέλη της Ένωσης διαθέτουν) με αυτονόητες γενι-
κόλογες συναισθηματικές αναφορές περί ενότητας κ.λ.π. που ελάχιστα ενδια-
φέρουν το εκλογικό σώμα. 

Εκ των υστέρων, και αφού έχει επιτευχθεί ο στόχος της εκλογής, κάποια
από τα μέλη του ΔΣ αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους προθέσεις σε ότι
αφορά τη λειτουργία και τη δράση της ΕΑΑΑ, πολλές φορές σε πλήρη δυσαρ-
μονία με τις προσδοκίες της πλειοψηφίας των μελών,  λησμονώντας πολύ
γρήγορα ότι είναι αιρετά μέλη ενός Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία οφεί-
λουν να τιμήσουν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων τους από τους οποίους
αντλούν την εξουσία να αποφασίζουν και να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της
Ένωσης.

Είναι καιρός πλέον οι υποψήφιοι, προεκλογικά όπως σε συμβαίνει σε κάθε
εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη αιρετών οργάνων, να κάνουν γνωστές
τις απόψεις τους για το όποιο όραμά τους για την Ένωση αναφερόμενοι, του-
λάχιστον επιγραμματικά, σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτή-
των της ΕΑΑΑ.  Η ΗτΑ και κάθε άλλο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, οφείλουν
να δώσουν το κατάλληλο χώρο σε όλους τους υποψηφίους προκειμένου να
επικοινωνήσουν στα μέλη τις ιδέες τους για την Ένωση. 

Ο εκδημοκρατισμός της Ένωσης σύμφωνα με το Σύνταγμα και την κείμε-
νη νομοθεσία,  η  διοικητική αποκέντρωση με ουσιαστικές αρμοδιότητες και
λόγο στα παραρτήματα,  τα σοβαρά θέματα που σχετίζονται με το ΜΤΑ, οι
άδικες διπλές και τριπλές περικοπές των συντάξεων, οι διακριτές σχέσεις με
τις άλλες Ενώσεις καθώς και με τους συλλόγους (ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ, ΕΣΜΑ,
ΣΑΣΙ κλ.π) που δραστηριοποιούνται στο χώρο  των αποστράτων της ΠΑ, ο πα-
ραθερισμός, η εξωστρέφεια της ΕΑΑΑ, η έγκαιρη ενημέρωση των μελών, οι
κανόνες έκδοσης της ΗτΑ (εκδότης, συντακτική επιτροπή κ.λ.π) είναι μερικά
από τα θέματα για τα οποία κάθε συνάδελφος θα ήθελε να γνωρίζει τις από-
ψεις των υποψηφίων.

Όπως είναι γνωστό σε όσους έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα κοινά
της ΕΑΑΑ το απερχόμενο ΔΣ ασχολήθηκε και αναλώθηκε σε μεγάλο βαθμό με
θέματα όπως η τροποποίηση της ΚΥΑ, που προωθήθηκε στο ΓΕΑ, για την σύν-
θεση του ΔΣ καθώς και η κατάργηση των άτυπων εκλογών στα Παραρτήματα.
Και τα δύο αυτά ζητήματα προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση της πλειοψηφί-
ας των μελών και συνέβαλλαν καθοριστικά στην εσωστρέφεια της ΕΑΑΑ με
μέγιστη συνέπεια τη δηλητηρίαση των σχέσεών μας, θέτοντας σε κίνδυνο την
ενότητα της Ένωσης. 

Είναι γεγονός ότι οι απόψεις για αυτά τα θέματα αποτελούν για την πλειο-
ψηφία των συναδέλφων σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της ψήφου τους.
Πέραν τούτου κρίνεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, αναγκαίο οι υποψήφιοι
των εκλογών, άσχετα από τη θέση (προέδρου, αντιπροέδρου, μέλος του ΔΣ),
και στο εύρος που οι ίδιοι επιθυμούν, όπως ήδη ελπιδοφόρα έπραξε ένας από
τους υποψηφίους προέδρους, να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους για τα
παρακάτω.

Συγκεκριμένα:
1. Για την εμβάθυνση του εκδημοκρατισμού λειτουργίας της ΕΑΑΑ.
Σκοπεύουν σε περίπτωση εκλογής τους να προχωρήσουν;
α. Στην επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου της ΕΑΑΑ και την αντικατά-

σταση του παρωχημένου και αντιδημοκρατικού ΝΔ 1171/72 με ένα νέο ιδρυτι-
κό νόμο σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο, την κείμενη νο-
μοθεσία και τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας;

α. Στην άμεση ανάκληση της απόφασης για την τροποποίηση της ΚΥΑ που
αφορά στη σύνθεση του ΔΣ δίνοντας το δικαίωμα, χωρία καμία διάκριση ή τε-
χνητό περιορισμό, σε όλα τα μέλη να εκλέγονται στο ΔΣ της ΕΑΑΑ;

β. Στην κατάργηση της αντιδημοκρατικής και αντισυνταγματικής πρόβλε-
ψης για την εκλογή του προέδρου και αντιπροέδρου της ΕΑΑΑ με κριτήριο το
βαθμό;

γ. Στη θεσμική κατοχύρωση των  εκλογών για την ανάδειξη των ΔΣ των
Παραρτημάτων;  

δ. Στην ουσιαστική συμμετοχή των παραρτημάτων στη διοίκηση της ΕΑ-
ΑΑ; (Δεν κρίνουν απαραίτητο κάθε απόφαση τροποποίησης του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας της ΕΑΑΑ να διαμορφώνεται από κοινού, με δικαίωμα
ψήφου, με τα ΔΣ των παραρτημάτων;) 

ε. Στο διορισμό κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από το ΔΣ της ΕΑΑΑ, όσων
είναι υποψήφιοι για τα ΔΣ των Παραρτημάτων αφού αυτοί εκδήλωσαν επίση-
μα την πρόθεσή τους να υπηρετήσουν τα κοινά της Ένωσης θέτοντας τον ε-
αυτό τους στην κρίση των συναδέλφων;

2. Περαιτέρω για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και αυξημένης ευαι-
σθησίας των μελών της ΕΑΑΑ είναι επίσης απαραίτητο να γνωστοποιήσουν
τις απόψεις για:

α.  Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παραθερισμού έτσι ώστε, με απόλυ-
τη διαφάνεια, να γίνει δικαιότερο λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική του διά-
σταση (Οικογενειακή κατάσταση, ύψος της σύνταξης κ.λ.π).

β.  Την ανάρτηση στο διαδίκτυο (Διαύγεια) όλων των αποφάσεων σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

γ. Την αλλαγή των κανόνων που διέπουν την έκδοση της ΗτΑ όπου η τελι-
κή έγκριση για την έκδοση κάθε φύλλου θα πρέπει να είναι ευθύνη και απο-
κλειστική αρμοδιότητα του ΔΣ που λαμβάνει κάθε μέτρο έτσι ώστε να εξα-
σφαλίζεται ο πλουραλισμός των απόψεων και ιδεών όλων των συναδέλφων,
να προβάλλεται ισότιμα το έργο και η δράση του συνόλου της ΕΑΑΑ και να
πάψει να αποτελεί όργανο δημόσιας προβολής και προνομιακής μεταχείρι-
σης συγκεκριμένων προσώπων.

δ.  Την έγκαιρη ενημέρωση των μελών και πως αυτή θα εξασφαλισθεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΗτΑ εκδίδεται ανά μή-
να και πολλές φορές ετεροχρονισμένα σε σχέση με σημαντικές πληροφορίες
άμεσου ενδιαφέροντος των μελών.     

ε. Τη Θεσμοθέτηση άτυπου διευρυμένου οργάνου με τη συμμετοχή του
ΔΣ της ΕΑΑΑ και των ΔΣ όλων των συλλόγων αποστράτων ΝΠΙΔ  της ΠΑ το
οποίο θα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, και όποτε άλλοτε κρίνεται σκόπιμο,
προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και να συντονίζεται η δράση για θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος. 

στ. Την προστασία της αυτοτέλειας του ΜΤΑ και την απόρριψη κάθε ιδέας
για συνένωση των Μετοχικών Ταμείων, με τεκμηριωμένες προτάσεις για την
διεκδίκηση οφειλόμενων ποσών, την αξιοποίηση της περιουσίας του κ.λ.π.

ζ. Την απόρριψη, επίσης, κάθε ιδέας για συνένωση των Ενώσεων και την
ανάδειξη του ΔΣ ως πραγματικού οργάνου λήψης των αποφάσεων, που επι-
διώκει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια σε όλο το φάσμα των δραστηριοτή-
των του, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε απόφαση και δράση ότι διαχειρίζεται
περιουσιακά στοιχεία των μελών και η λειτουργία της Ένωσης στηρίζεται
αποκλειστικά στις κρατήσεις των ε.α συναδέλφων και ορφανικών μελών.

3. ‘Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ΕΑΑΑ που βρίσκεται
σε αμφίδρομη επικοινωνία και αφουγκράζεται ισότιμα τις απόψεις και τις ιδέ-
ες όλων των μελών χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις που αφορούν ε.ε. κα-
θήκοντα, ε.α. βαθμούς, προέλευση,  υπηρετώντας το κοινό συμφέρον με προ-
τεραιότητα και αυξημένη ευαισθησία στα ορφανικά μέλη.   

Οι υποψήφιοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη του ΔΣ είναι αναγκαίο να
λάβουν θέση για όλα τα παραπάνω καθώς και για κάθε άλλο θέμα που κατά
τη γνώμη τους είναι σημαντικό για τα μέλη της ΕΑΑΑ. 

Είναι επίσης ηθική υποχρέωση κάθε απερχόμενου μέλους του ΔΣ, που ζη-
τά την ψήφο των συναδέλφων για την επανεκλογή του, να κάνει γνωστή τη
δράση του κατά τη διάρκεια της τριετίας και πως αυτή υπηρέτησε και ανταπο-
κρίθηκε στις προσδοκίες των μελών που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Έτσι θα μπορεί ο καθένας και η καθεμία από τα μέλη της ΕΑΑΑ να γνωρί-
ζει τις πραγματικές απόψεις καθώς και τις προθέσεις όλων δίνοντας ανάλογα
και την ψήφο τους.  

Σγος ε.α. Κώστας Λιούτας

Αρχαιρεσίες Συλλόγου για ανάδειξη
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Γνωρίζουμε στους Συναδέλφους ότι τον Ιανουάριο του 2016
λήγει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση
και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου που είναι 11μελές και της Εξελεγκτικής Επιτροπής που
είναι 3μελές.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφο Β1,3 α και Β4 ο πλειο-
ψηφών ορίζεται ως Πρόεδρος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμε-
τοχή τους στις αρχαιρεσίες στα γραφεία του Συλλόγου έως
18/12/2015.

Προαιρετικά συνημμένα με την αίτηση μπορεί να υποβάλλε-
ται και ατομικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία. Σημειώ-
νεται ότι το βιογραφικό σημείωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει μία
σελίδα Α4.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης
του Συλλόγου γίνεται μυστικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφα-
βητική σειρά με κεντρικό εκλογικό τμήμα το σημείο που θα διε-
ξαχθεί και η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Περιφερειακή ψηφοφορία γίνεται στα Παραρτήματα της ΕΑ-
ΑΑ ως ακολούθως:

Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσ-
σηνία, Πάτρα, Πρέβεζα, Χαλκίδα, Χανιά.

Όσον αφορά τις υποψηφιότητες για Περιφερειακούς εκπρο-
σώπους στην περίπτωση που προκύψουν περισσότερες από μία
συντάσσεται χωριστό τοπικό ψηφοδέλτιο στην αντίστοιχη περι-
φέρεια και διεξάγεται ψηφοφορία.

Όλοι οι Περιφερειακοί εκπρόσωποι θα πρέπει μέχρι
20/11/2015 να υποβάλλουν στον Σύλλογο ονόματα τριών (3) Συ-
ναδέλφων για συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής της πε-
ριοχής τους.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όπως πάντα έτσι και φέτος θα
προσφερθούν αρκετοί Συνάδελφοι να βοηθήσουν σε αυτή την
περίπτωση την προσπάθεια του Συλλόγου για την αδιάβλητη
και αντάξια της ιστορία μας διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Προσδοκία αλλά και υποχρέωση όλων μας είναι να συμβά-
λουμε είτε με την υποψηφιότητα μας είτε με την παρότρυνση
ικανών και με πίστη στις δυνατότητες του Συλλόγου μας Συνα-
δέλφων ανεξαρτήτου ηλικίας ώστε να πειστούν να υποβάλλουν
υποψηφιότητα. 

Έχουμε πολλούς εξαιρετικά ικανούς Συναδέλφους για να
πάνε το Σύλλογο μας πιο μπροστά πιο ψηλά

Ας ξεκινήσουμε τώρα, έχουμε πολλά κρίσιμα προβλήματα
μπροστά μας για να λύσουμε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Σ.Α.Σ ΕΤΟΥΣ 2016

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΙΘΕΤΟ:
ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Ε- MAIL:
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: ΣΕΙΡΑ Σ.Τ.Υ.Α:

1. Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για την θέση του Μέ-
λους στο νέο Δ.Σ του ΣΑΣ στις αρχαιρεσίες την 23η Ια-
νουαρίου 2016 ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( )
2. Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για Μέλος της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής του ΣΑΣ στις αρχαιρεσίες την 23η
Ιανουαρίου 2016 ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( )

Ο ΑΙΤΩΝ

(υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα επιλέγουν ΝΑΙ για όποια θέση επιθυ-
μούν. Εάν επιθυμούν και τις δύο και εκλεγούν επιλέ-
γουν όποια επιθυμούν
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει στις 18 Δε-
κεμβρίου 2015
Τρόπος υποβολής Αίτησης
1. Ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομίου 18-12-15)
στην διεύθυνση του Συλλόγου Ακαδημίας 27 α 10671
Αθήνα
2. Προσωπικά στην Γραμματεία του Συλλόγου
3. Με Ε- MAIL: sas@sastya.gr
4 Με FAX:  210 3634391
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Καθημερινά 10:00 – 12:00 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3634377
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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

ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ ΤΕΚΝΑ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Γεωργίου Εμμανουηλίδη

10η Σειρά ΣΤΥΑ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την αριθ. 2192/14
απόφαση του, δέχθηκε ότι οι στρατιωτικοί ανήκουν στο στενό πυρήνα του
κράτους.

Η διάταξη παρ. 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος, ορίζει ότι «Η οικο-
γένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και
ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του
κράτους».

Στο άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζεται ότι «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα κι
υποχρεώσεις».

Στο άρθρο 116 του Συντάγματος ορίζεται ότι « Δεν αποτελεί διάκριση
λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μετα-
ξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων
που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.»

Στη διάταξη παρ. 1 άρθρου 25 του Συντάγματος ορίζεται « Τα δικαιώ-
ματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και
η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κρά-
τους…..»

Οι κάθε είδους άλλωστε περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα
να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά, πρέπει να προβλέπονται είτε απευ-
θείας από το Σύνταγμα, είτε από τον νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη
υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. 

Με την οδηγία 97/75/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπα8κής Ένωσης (-
Ε.Ε.)  της 15/12/1997 καθιερώνεται για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η αρχή
«της εναρμόνισης (συμφιλίωσης) της επαγγελματικής με την οικογενειακή
ζωή», ως φυσικό συμπλήρωμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ
ανδρών και γυναικών, αλλά και ως μέσο για την ουσιαστική εφαρμογή της,
με την αναγνώριση στους εργαζομένους τόσο στο δημόσιο, όσο και στον
ιδιωτικό τομέα, άνδρες και γυναίκες, αντιστοίχου προσωπικού δικαιώμα-
τος, να λαμβάνουν γονική άδεια, για να μπορούν να ασχοληθούν με την
ανατροφή των τέκνων τους, ώστε να καθίσταται στην πράξη εφικτός, τόσο
για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ο συνδυασμός των επαγγελματι-
κών ευθυνών με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ειδικότερα να εν-
θαρρυνθούν οι άνδρες «να αναλάβουν ίσο μέρος των οικογενειακών ευθυ-
νών», λαμβάνοντας γονική άδεια, για να ασχοληθούν και αυτοί με την ανα-
τροφή των τέκνων τους (πρβλ. ΣτΕ 1/2006, 3405/2006).

Με το εδάφιο (γ) της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’
26, «Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ.»), οριζόταν ότι:

«Αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε
επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων
της παραγράφου 2, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανί-
κανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με
βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην αρμοδιότη-
τα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος…».

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 9 παρ.5 της αριθ.
Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (-
ΦΕΚ Β΄ 1139/2011) με τίτλο «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κα-
τηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ένοπλων Δυνάμεων που αντιμε-
τωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα.», ορίστηκε, κατ΄ ανά-
λογη εφαρμογή των διατάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους «Στις πε-
ριπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί
επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατρο-
φής, εκτός αν η σύζυγος, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη
να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου, σύμφωνα με βεβαίω-
ση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία υπάγεται αυτή».

Με την παράγραφο 2 άρθρου 6 του Νόμου 4210/2013 το ανωτέρω εδά-
φιο (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών
και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Μ. 3528/2007) καταρ-
γήθηκε, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα λήψεως των σχετικών ευεργετημά-
των και στους/στις δημοσίους υπαλλήλους οι σύζυγοι των οποίων δεν ερ-
γάζονται.

Με την παράγραφο 2 άρθρου 6 δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στον πα-
τέρα πολιτικό υπάλληλο του δημοσίου να κάνει χρήση του μειωμένου ωρα-
ρίου ή της προβλεπόμενης άδειας ανατροφής τέκνου, ακόμα και  στην πε-
ρίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβά-
νει και το αστυνομικό πρόσωπο κατ΄ άρθρο 10 Α  π.δ. 27/1986.

Επειδή η άνιση όμως αυτή μεταχείριση, μη παρέχουσα δυνατότητα
στον στρατιωτικό που η σύζυγος του δεν εργάζεται να λαμβάνει γονική
άδεια, καίτοι παρέχεται το δικαίωμα αυτό στους δημοσίους υπαλλήλους
και τους αστυνομικούς, παραβιάζει την Συνταγματική αρχή της ισότητας
και των προαναφερθέντων διατάξεων και των οδηγιών της Ευρωπα8κής
Ένωσης και

Επειδή η άνιση αυτή μεταχείριση δεν έχει κανένα νόμιμο έρεισμα, ούτε
δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Απαιτείται η άμεση τροποποίηση της προμνησθείσης Υπουργικής από-
φασης, προκειμένου να αποκτήσουν και οι στρατιωτικοί το δικαίωμα χορή-
γησης άδειας ανατροφής τέκνου, ανεξάρτητα εργαζομένης ή μη εργαζο-
μένης συζύγου, για να μη θεωρούνται ετεροθαλή τέκνα.

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, πραγ-
ματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων
Ανθυποσμηναγών της Σχολής Ικάρων,
στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο
Τατόι.

Τα ξίφη στους νέους Ανθυποσμηνα-
γούς επέδωσε η Αυτού Εξοχότης ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκό-
πης Παυλόπουλος, παρουσία του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνου
Καμμένου και του Αρχηγού του Γενι-
κού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ),
Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου ΒαHτση.

Την τελετή τίμησαν με την παρου-
σία τους, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρης Βίτσας,
ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νί-
κος Τόσκας, ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),
Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας,
Αμαρουσίου και Ωρωπού, κ. Κύριλλος,
οι  Πρέσβεις των χωρών των αλλοδα-
πών Ανθυποσμηναγών, οι Αρχηγοί των
Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Στρα-
τού, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕ-
ΘΑ, κ. Γιάννης Ταφύλλης, Εκπρόσωποι
των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομί-

ας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος και του Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Φρουράς, ο Αρχηγός Τακτικής Αε-
ροπορίας, Ανώτατοι Αξιωματικοί της
Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσωπεί-
ες Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επίτι-
μοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, εκπρόσω-
ποι των δικαστικών και θρησκευτικών

Αρχών, αντιπροσωπείες ξένων χωρών,
συγγενείς και φίλοι των νέων Ανθυπο-
σμηναγών.

Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν δέκα
τρεις (113) Ανθυποσμηναγοί, εκ των
οποίων εκατόν τέσσερις (104) από την
Ελλάδα, τρεις (3) από την Κύπρο,
τρεις (3) από την Ιορδανία, δύο (2) από
τη Λιβύη και ένας (1) από το Μαυρο-
βούνιο.

Ορκωμοσία Νέων Ανθυποσμηναγών της Σχολής ΙκάρωνΠαράδοση - Παραλαβή της 204 ΜΓΑΠ

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε, πα-
ρουσία του Επιτελάρχη της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήρι-
ξης, Υποπτέραρχου (Μ) Γεώργιου Αλεξανδρή, η τελετή παρά-
δοσης - παραλαβής της 204 ΜΓΑΠ, από τον Επισμηναγό
(ΤΟΠ) Ιωάννη Βα8δάκη στον Επισμηναγό (ΤΟΠ) Στέφανο Γαλα-
νό, στο Βαθύ Αυλίδας.

Στην τελετή παρέστησαν Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματι-
κοί της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Στρατού Ξηράς και Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, διατελέσαντες Διοικητές της 204
ΜΓΑΠ, Απόστρατοι Αξιωματικοί καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τους Σμήναρχο εα
Δημήτριο Φαλτάιτς Πρόεδρο, Σμήναρχο εα Γεώργιο Παπαδό-
πουλο Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο και Σμηναγό εα Δημήτριο
Παναγιώτου Ταμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εύχεται στο νέο
Διοικητή της 204 ΜΓΑΠ, Επισμηναγό (ΤΟΠ) Στέφανο Γαλανό,
καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και στον Επισμηναγό (ΤΟΠ)
Ιωάννη Βα8δάκη καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Βιογραφικό σημείωμα του

Επγού (ΤΟΠ) Στέφανου Γαλανού 
(63029)

Προσωπικές πληροφορίες
Γεννήθηκε στην Άνδρο στις 1 Απριλίου 1966
Είναι έγγαμος με δύο τέκνα

Εκπαίδευση
Φοίτησε στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

(ΣΤΥΑ) από το 1983 έως το 1985 και απέκτησε την ειδικότητα
του Γενικού Οπλουργού.

Εντός της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) παρακολούθησε τις
παρακάτω εκπαιδεύσεις, λαμβάνοντας τις αντίστοιχες εξειδι-
κεύσεις και ασκώντας τα απορρέοντα απ’ αυτές καθήκοντα:

• Κέντρο Εκπαίδευσης Εξουδετέρωσης Βομβών (ΚΕΕΒ) -
Πυροτεχνουργός της ΠΑ

• Σχολείο Αποθήκευσης, Συντήρησης & Μεταφοράς Πυρο-
μαχικών (ΣΑΣΜΠ) 

• Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ) της Σχολής Πολέ-
μου Αεροπορίας

• Σχολείο Επιτελών Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) της Σχολής Πολέ-
μου Αεροπορίας

• Σχολείο Επιμόρφωσης Αξκών εξ Ανθστών (ΣΕΑΑ) της Σχο-
λής Διοίκησης & Επιτελών ΠΑ

Εμπειρία
1985-1992: 117 Πτέρυγα Μάχης
Επιθεωρητής εργασιών οπλισμού στο αεροσκάφος F-4E
1992-2001: 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτής στα σχολεία ΚΕΕΒ και ΣΑΣΜΠ (αναλύονται πα-

ραπάνω)
2001-2004: 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης
Επιτελής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης - Επιχειρήσεων
2004-2009: Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης
Επιτελής της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας
Εκπρόσωπος της ΠΑ στο Government Configuration Control

Board (GCCB) σε consortium έξι (6) Ευρωπα8κών χωρών, συ-
μπαραγωγών του πυραύλου AIM-2000 IRIS-T

2009-2010: Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Επιτελής της Διεύθυνσης Συντήρησης Αεροσκαφών
Εκπρόσωπος της ΠΑ στο International Coordination Group

(ICG) στο ίδιο consortium που περιγράφεται παραπάνω
2010-2013: Σχολή Πολέμου Αεροπορίας
Επόπτης εκπαίδευσης και εκπαιδευτής του σχολείου ΣΕΕ
2013-2015: 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης
Διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Στρατευσίμων και Με-

τεκπαίδευσης
Ιουλ 2015 - Σήμερα: 204 Μοίρα Γενικών Αποθηκών Πυρο-

μαχικών
Διοικητής

Άλλες γνώσεις
Έχει λάβει πιστοποίηση ECDL Advanced σε επεξεργαστές

κειμένων, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων και παρουσιά-
σεις.

Είναι εντεταγμένος στο εισαγωγικό μητρώο εκπαιδευτών
ενηλίκων του ΕΟΠΕΠ.

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ιδιαίτερες ασχολίες
Προσκοπισμός, φωτογραφία και μοντελισμός (ιδιαίτερη

ενασχόληση με ξύλινα μοντέλα πλοίων).

«Επιβολή Συμπληρωματικών Κρατήσεων σε Μερισματούχους
του Μ.Τ.Α., λόγω Αύξησης των Βασικών Μισθών 
των Στρατιωτικών αναδρομικά από 1-8-2012»

1. Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι, μετά
την αναπροσαρμογή – αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του
Νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α’/15-11-2014) των Βασικών Μισθών
των στρατιωτικών αναδρομικά από 1-8-2012, το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Ταμείου, κατά την υπ’ αριθμ.14/14-5-2015 συνεδρίασή του,
στο πλαίσιο εφαρμογής της κείμενης Νομοθεσίας, ενέκρινε την επι-
βολή συμπληρωματικών ποσών κρατήσεων για Τρίμηνη Διαφορά
Προαγωγής, Διαφορά Γάμου και Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας,
κατά περίπτωση, σε 1.410 μερισματούχους που εξήλθαν των τάξεων
της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την 1-8-2012 και οι οποίοι κατά τη
διαδικασία της μερισματοδότησής τους είχαν υποβληθεί, κατά περί-
πτωση, στις παραπάνω κρατήσεις υπολογισμένες επί τη βάσει των
ποσών των Βασικών Μισθών που ίσχυαν πριν την ψήφιση του προα-
ναφερθέντος Νόμου.

2. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση Δ.Σ./Μ.Τ.Α., η τακτοποίη-
ση της είσπραξης των κρατήσεων αυτών θα γίνει μέσω παρακράτη-
σης από το μέρισμα ενός εκάστου εκ των υπόψη (1.410) μερισμα-
τούχων, αρχής γενομένης από την πληρωμή μερίσματος Ιουλίου
2015, σταδιακά (ανάλογα με την επεξεργασία των επί μέρους στοι-
χείων για τον καθένα ξεχωριστά) και ως εξής:

α. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι πενήντα ευρώ (50,00
ευρώ), η παρακράτηση θα γίνει εφάπαξ.

β. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι εκατό ευρώ (100,00 ευ-
ρώ), η παρακράτηση θα γίνει σε δύο (2) μηνιαίες δόσεις.

γ. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι διακόσια ευρώ (200,00
ευρώ), η παρακράτηση θα γίνει σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

δ. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μέχρι τριακόσια ευρώ (300,00
ευρώ), η παρακράτηση θα γίνει σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις.

ε. Για ποσά συνολικών κρατήσεων μεγαλύτερα των τριακοσίων
ευρώ (300,00 ευρώ), η παρακράτηση θα γίνει σε έξι (6) μηνιαίες δό-
σεις.

Αν υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το καταβαλλόμενο μέ-
ρισμα δεν επαρκεί για την εξόφληση των επιβαλλόμενων κρατήσεων
κατά τον παραπάνω αριθμό μηνιαίων δόσεων, η εξόφληση θα γίνει
σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

3. Για την ως άνω επιβολή συμπληρωματικών κρατήσεων δεν θα
αποσταλούν ατομικές ενημερωτικές επιστολές. Η σχετική ενημέρω-
ση των υπόψη μερισματούχων θα πραγματοποιείται μέσω των μη-
νιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων του μερίσματός τους (στήλη
«οφειλές προ[πηρεσίας»), στην ιστοσελίδα της Π.Α., όπου εμφανί-
ζεται η τρέχουσα κάθε φορά δόση και το υπόλοιπο.

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος
Γενικός Διευθυντής

Αναλαμβάνει Εργασίες 
Πάσης Φύσεως Ελαιοχρωματισμού

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6987250251

Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής 

Μειώνονται οι συντάξεις 
αναδρομικά από Ιούλιο

Συνάδελφε 
Με τη σύνταξη Σεπτεμβρίου που λάβατε στο τέλος Αυ-

γούστου, διαπιστώσατε μείωση του τελικού ποσού σε σχέ-
ση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η διαφορά προκύπτει,
λόγω της αύξησης του ποσοστού εισφοράς υγειονομικής
περίθαλψης 6%, έναντι 4% που υπήρχε, διαφορά 2%, υπέρ
του ΕΟΠΥΥ  και ισχύει από την 1η Ιουλίου 2015.

Η εν λόγω διαφορά που αναλογεί στους Ιούλιο και Αύ-
γουστο, θα παρακρατηθεί στους επόμενους μήνες.   

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

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

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

PPOOLLIITTIIAA  TTEENNNNIISS  CCLLUUBB

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

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

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

Αριστοτέλους 18 Πολιτεία-Κηφισιά, τηλ.: 210.6200003

Τελικά δεκαπέντε (15) από αυτά,
με τον κωδικό «NIKH», μπόρεσαν να
απογειωθούν, μέσα σε επιχειρησιακά
εκμεταλλεύσιμους χρόνους. Πέντε (5)
από αυτά, δεν επιτράπηκε η απογείω-
ση, παρά το ότι βρισκόμασταν σε ανα-
μονή εντολής τροχοδρόμησης για
απογείωση με τις μηχανές αναμμένες,
γιατί το πρώτο φως της ημέρας θα
μας έβρισκε στον εναέριο χώρο της
Κύπρου, με άμεσο κίνδυνο κατάρρι-
ψης από την Τουρκική Αεροπορία.

Τα δεκατρία (13) αεροσκάφη, με
αυτοθυσία των πληρωμάτων τους, κα-
τάφεραν να φτάσουν στο αεροδρόμιο
της Λευκωσίας, πετώντας μέσα σε
έναν πύρινο ουρανό από τα τροχιοδει-
κτικά βλήματα, δυστυχώς «φίλιων»
αντιαεροπορικών και πυροβόλων.

Ένα αεροσκάφος, το «ΝΙΚΗ 4», κα-
ταρρίφθηκε λίγα μέτρα πριν την προ-
σγείωση, στο λόφο της Μακεδονίτισ-
σας. Το πλήρωμα από τους Βασίλειο
Παναγόπουλο κυβερνήτη, Στέργιο Συ-
μεωνίδη συγκυβερνήτη, Γεώργιο Δά-
βαρη Ιπτάμενο Μηχανικό, Ηλία Άνθιμο
Ναυτίλο, καθώς είκοσι επτά (27) κατα-
δρομείς, σκοτώθηκαν. Διασώθηκε μό-
νο ένας καταδρομέας (Αθανάσιος Ζα-
φειρίου), με σοβαρά τραύματα. Πολ-
λά άλλα αεροσκάφη δέχτηκαν βολές
που προκάλεσαν ζημίες, αλλά και θύ-
ματα ή τραυματισμούς καταδρομέων,
μέχρι και αχρήστευση κάποιων αερο-
σκαφών, τα πληρώματα των οποίων

επέστρεψαν στην Ελλάδα με «Auto
stop»!! μέσα στο διάδρομο απογείω-
σης, σε άλλα NORATLAS που απο-
γειώνονταν, εκτός από ένα πλήρωμα
που δεν πρόλαβε και επέστρεψε στην
Ελλάδα μετά από 15 ημέρες.

Με τη μεταπολίτευση που ακολού-
θησε, η ηγεσία του ΓΕΑ, σύμφωνα με
το ΝΔ. 376/74, υπέβαλλε ιεραρχικά με
το υπ. αριθμ. Φ. 000/ΥΠΑΡΧ./ΑΑ
80/23-11-74 έγγραφο με πρόταση
Απονομής Ηθικών Αμοιβών στα πλη-
ρώματα των Αεροσκαφών της απο-
στολής «ΝΙΚΗ», καθώς και σε προσω-
πικό εδάφους, που υπό διάφορες
υπευθυνότητες ενεπλάκη στην εκτέ-
λεση της αποστολής. Τα προτεινόμε-
να, κατά περίπτωση, είδη των ηθικών
αμοιβών ήσαν: Αριστείο Ανδρείας,
Πολεμικός Σταυρός Β΄ Τάξεως, Πολε-
μικός σταυρός Γ΄ Τάξεως, Μετάλλιο
Εξαίρετων Πράξεων και Μετάλλιο
Εξόχου Πράξεως.

Ο τότε ΑΕΔ (Αρχηγός Ενόπλων
Δυνάμεων), με το Φ. 447/138720/2-12-
74/ΑΕΔ απαντούσε: «Λόγω των κρα-
τουσών ιδιόμορφων συνθηκών ανα-
στέλλεται μέχρι νεωτέρας η υποβολή
ή προώθηση οιασδήποτε προτάσεως
απονομής παρασήμου ή μεταλλίου.

Τούτο επιβάλλεται εκ του γεγονότος
ότι μετά την εθνική καταστροφή της
Κύπρου, η απονομή ηθικών αμοιβών
κρίνεται επί του παρόντος άκαιρος»!!!

Με το Ν. 2641/98 η περίοδος των
γεγονότων αυτών - και όχι μόνο – ανα-
γνωρίστηκε ως «Πολεμική Περίοδος».
Όσο για απονομή των Ηθικών Αμοι-
βών που προτάθηκαν, απόλυτη σιγή.
Και για να μην αδικήσω τους «ευσυ-
νείδητους» εισηγητές συναδέλφους
όλων εκείνων που αψήφησαν τον κίν-
δυνο και ηρωικά «έπεσαν» με το «ΝΙ-
ΚΗ 4», αλλά και εκείνους που βούτη-
ξαν μέσα στη φωτιά και εκτέλεσαν την
αποστολή τους, διακινδυνεύοντας τη
ζωή τους, πρότειναν την απονομή
¨αναμνηστικών μεταλλίων¨!!! Ντροπή,
μωρέ. Αναμνηστικά, δίνονται ακόμη
και σε επετειακές συναντήσεις συμ-
μαθητών, σεμιναρίων κ.λ.π. Όχι σε
ήρωες. Τόσο ευτελισμός!! Τόση μι-
κροψυχία!! Δυστυχώς, τέτοιες ειση-
γήσεις κάνανε κάποιοι εκ του ασφα-
λούς της επιτελικής των καρέκλας,
ώστε να γίνουν ανάλογοι νόμοι!!

Σκεφτήκατε κύριοι «αρμόδιοι» πώς
νοιώθουν, ακόμη και σήμερα, όλοι αυ-
τοί και οι οικογένειές τους; Γιατί να
στερείτε την περηφάνια των παιδιών
τους για τους ήρωες πατεράδες τους;
Γιατί μωρέ.

Παρά τις διαχρονικές προσπάθει-
ες μας, όχι μόνο για την απονομή των
ανάλογων ηθικών αμοιβών, αλλά και

για την ανάδειξη ενός τόσο σημαντι-
κού ιστορικού κατορθώματος, μιας
μοναδικής πολεμικής αποστολής στη
μεταπολεμική ιστορία της ΠΑ και
ένταξή της με χρυσά γράμματα στις
σελίδες της, διαπιστώνεται μια τερά-
στια-περίεργη προσπάθεια υποβάθμι-
σής του, αν όχι και απόκρυψής του!!
Ουσιαστικά, μια προκλητική παραχά-
ραξη της ιστορίας της ΠΑ!!! Γιατί;;; Τι
εξυπηρετείτε; Τι διδάγματα περί αυ-
τοθυσίας δίνετε στους νέους Ικά-
ρους; Στον Έλληνα Αξιωματικό, Υπα-
ξιωματικό, Στρατιώτη; Το «Tαν ή επί
τας», τι το κάνετε;

Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυ-
νας,

ελπίζουμε να θυμάστε ότι τρεις
απόστρατοι αξιωματικοί της αποστο-
λής εκείνης σας είχαμε επισκεφτεί
στο επί της οδού Φιλελλήνων 34 πο-
λιτικό γραφείο σας και σας είχαμε
ενημερώσει επί του θέματος. Είχατε
εκφράσει την κατάπληξή σας, όταν
σας είχαμε δείξει και τη σχετική
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την
οποία επικαλούνταν οι μικρόψυχοι
«εισηγητές» για απονομή τυπικών
«αναμνηστικών μεταλλίων». Τότε εί-
χατε δυσμενέστατα χαρακτηρίσει
αυτό το γεγονός και είπατε ότι επι-
φυλάσσεστε για σχετικές ενέργειες.
Αλήθεια, μια και σήμερα είστε αρμό-
διος Υπουργός, δεν νομίζετε ότι θα
μπορούσατε να υλοποιήσετε κάποια
πράγματα για την ανάδειξη αυτής
της αποστολής, που ξένα πρακτο-
ρεία τότε την είχαν αποκαλέσει
«αποστολή αυτοκτονίας»; Η αυτοθυ-
σία εκείνων των πληρωμάτων, η

οποία περίεργα ή επιμελώς απαξιώ-
νεται και αποκρύπτεται όλα αυτά τα
χρόνια, δεν πρέπει να τιμηθεί ανάλο-
γα, όπως και σεις τότε μας είχατε εκ-
φράσει την άποψή σας; Οι γείτονες,
απέδωσαν όλες τις τιμές και τους
ηρωοποίησαν όσους συμμετείχαν
στην για κλάματα από πλευράς ορ-
γάνωσης και εκτέλεσης αποβατική
ενέργεια, που από εγκληματικές ολι-
γωρίες και ευθύνες της πλευράς μας
«πέτυχε».

Ακόμη, ούτε ένα NORATLAS δεν
βλέπει κανείς, κ. Υπουργέ, να κοσμεί
τη στατική έκθεση των αεροσκαφών
στο Πολεμικό Μουσείο της Αεροπο-
ρίας στο Τατόι, για να θυμίζει τι έγι-
νε την 22-7-1974. Παρά το ότι κάπο-
τε, μετά από επίκληση ενός εξαίρε-
του Δκτή του Πολεμικού Μουσείου
για βοήθεια απόστρατων τεχνικών
της 354ΜΜ/NORATLAS, να ετοιμα-
στεί για το σκοπό ένα παροπλισμένο
στο Τατόι και αποψιλωμένο αερο-
σκάφος NORATLAS –που με αγάπη
και προθυμία προσφέραμε και με
σχετικές δαπάνες της ΠΑ αξιοποιή-
θηκε για το σκοπό αυτό – το αφή-
νουν να σαπίζει ή και το κρύβουν!!
Θα ευαισθητοποιηθεί κάποτε και κά-
ποιος αρμόδιος να εισηγηθεί σχετι-
κά στο ΑΑΣ, για να αποφασίσει, ώστε
και αυτό το ιστορικό NORAΤLAS να
ενταχθεί στη στατική έκθεση του Πο-
λεμικό Μουσείο της Αεροπορίας;

Κύριε Αρχηγέ του ΓΕΑ, τα γνωρί-
ζετε όλα αυτά; Έχετε την πρόθεση
να συμβάλλετε στον κ. Υπουργό να
αποκατασταθεί η τάξη των αξιών και
των υποχρεώσεων της ΠΑ;

22 Ιουλίου 1974 - 22 Ιουλίου 2015: 

41 χρόνια σιωπής και αναλγησίας

Του Γιώργου Εμμανουηλίδη
10η Σ.Τ.Υ.Α, Συντεχνιακού

- Τί έγινε πάλι μωρέ καρντάσια;;
- Τί ήταν αυτό το «είπα-ξείπα» του Αντιπροέ-

δρου του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α;
Υπέβαλε, έμαθα, παραίτηση από μέλος του

Δ.Σ, την οποία μάλιστα απέστειλε στον αρμόδιο
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, διαμαρτυρόμενος γιατί
δεν έγινε δεκτή η γνωστή «Ντροπολογία» εξακό-
ντισης από το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α Συντεχνιακών και
μετά δύο μήνες την ανακάλεσε και επανήλθε στην
σύνθεση του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α.

Η ανάκληση της παραίτησης, όπως επίσης
έμαθα, οφείλετο στην άρνηση των αναπληρωματι-
κών υψηλόβαθμων να αναλάβουν καθήκοντα Αντι-
προέδρου και όταν κατά την νόμιμη και τυπική δια-
δικασία κατά την σειρά ψήφων, έπρεπε να αναλά-
βει Συντεχνιακός (Σμχος Πλατάνας Πιέρρος),
αποφάσισε ο παραιτηθείς Αντιπρόεδρος να ανα-
καλέσει την παραίτησή του, γενόμενης δεκτής κα-
τά οριακή βέβαια πλειοψηφία από τα λοιπά μέλη
του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α

- Καλά μωρέ καρντάσια, τί νομίζετε ότι είναι το
αξίωμα του μέλους Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α, το οποίο ανέ-
λαβε καθήκοντα μετά από εντολή των ψηφοφό-
ρων του, μελών της Ε.Α.Α.Α;; Κανένα ένδυμα που
το φοράς και βγάζεις όποτε θέλεις, ή καμία μπου-
κιά που την καταβροχθίζεις ή τη φτύνεις;;

- Κανείς δεν διερωτήθηκε για την νομιμότητα
της ανάκλησης της παραίτησης, το μόνο που σας
απασχόλησε ήταν να μην αναλάβει Αντιπρόεδρος
ο συντεχνιακός ε.α. Σμήναρχος;

- Το ότι θα είναι για το μέλλον παράνομη η σύν-
θεση του Δ.Σ. και παράνομες οι αποφάσεις του,
δεν σας απασχόλησε, παρά τη σχετική επισήμαν-
ση του μειοψηφήσαντος την αποδοχή της ανάκλη-
σης διευθύνοντος συμβούλου της Ένωσης;;

- Προς διαφύλαξη λοιπόν του κύρους της ΕΑ-
ΑΑ και αποφυγή δισεπίλυτων προβλημάτων, σας
γνωρίζω σχετικά τα ακόλουθα:

Η έννομη σχέση που συνδέει το σωματείο
(Ένωση) με τα μέλη της διοικήσεώς του, είναι μία
ιδιόρρυθμη σχέση προσωπικού δικαίου, υπό την
έννοια ότι η Διοίκηση είναι όργανο του σωματείου,
εκφράζον την βούλησή του και όχι αντιπρόσωπος
ή εντολοδόχος του. Γι΄ αυτό, η εντός των ορίων
της εξουσίας του επιχειρούμενες δικαιοπραξίες
δεσμεύουν ευθέως το νομικό πρόσωπο του σωμα-
τείου (ΑΚ 70), ενώ παράλληλα οι πράξεις ή παρα-
λείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του παράγουν εκτός της κατ΄ ιδίαν ευθύνης των

μελών του και ευθύνη του προσώπου του σωμα-
τείου (Ένωση) (ΑΚ 68 παρ. 2)

Η ανωτέρω ιδιόρρυθμη έννομη σχέση, η οποία
συνδέει το σωματείο (Ένωση) με τα μέλη της
Διοικήσεώς του, διέπεται από το νόμο και το Κα-
ταστατικό και συμπληρωματικώς από τους κανό-
νες της αντιπροσώπευσης και της εντολής, οι
οποίες εφαρμόζονται εδώ αναλόγως (ΑΚ 68 παρ.
2 )

Το ΔΣ του σωματείου, ολόκληρο ή και μεμο-
νωμένα μέλη του, μπορούν να παραιτηθούν πρό-
ωρα, προτού δηλαδή να λήξει η θητεία τους με
ρητή ή σιωπηρή παραίτηση, η οποία είναι ανεπί-
δεκτη αιρέσεως και έχει οιονεί αναιτιώδη χαρα-

κτήρα, δεν χρειάζεται δηλαδή αιτιολόγηση και
δεν εξαρτάται από την προηγούμενη αποδοχή
της (Εφετείο Αθηνών 2390/1979)

Τα ανωτέρω ενισχύονται και από το άρθρο 68
παρ. 2 του ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο  η καταγγε-
λία της «εντολής» που γίνεται από το μέλος του
Δ.Σ, έχει ως αποτέλεσμα να επιφέρει την λύση
της σχέσης και είναι ταυτόσημη προς αυτήν και η
παραίτηση μέλους ΔΣ, η οποία αν γνωστοποιηθεί,
επιφέρει τα αποτελέσματα χωρίς άλλες διατυπώ-
σεις.

Αυτά, και εάν θέλετε την νομιμότητα λειτουρ-
γίας της Ένωσης, τα λαμβάνετε υπόψη σας, άλ-
λως υπάρχουν και ευθύνες.

Παράνομες οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

Γράφει ο Σγος ε.α 

Παναγιώτης Καράμπελας
Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Α.Σ.

Φ
τάσαμε στα 41 χρόνια, όταν οι νέοι πραξικοπηματί-
ες κατά των πραξικοπηματιών της επταετίας πρό-
σθεσαν άλλη μια μαύρη επέτειο στην ιστορία μας,

με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου και την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο.

Αλήθεια πόσοι γνωρίζουν, ακόμη και οι νεότεροι Ίκα-
ροι, οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, αλλά και Έλληνες, ότι
τότε εκτελέστηκε από την 354 ΜΜ μια παράτολμη απο-
στολή με αεροσκάφη NORATLAS, μεταφέροντας στη μα-

χόμενη Κύπρο καταδρομείς και πυρομαχικά, για ενίσχυση
της άμυνας των αδελφών Κυπρίων;

Σαν σήμερα (21-7-1974), μετά από εντολή του τότε
ΑΕΔ την 19:00, είκοσι (20) μεταγωγικά αεροσκάφη NORA-
TLAS, που ήταν διασπαρμένα σε όλη την Ελλάδα ή με
υπερπροσπάθειες των τεχνικών είχαν ειδικά αξιοποιηθεί,
από κατάσταση βραχείας αποθήκευσης, συγκεντρώθηκαν
στη Σούδα για εκτέλεση αποστολής «υψηλής σπουδαιότη-
τας».
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Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1913
στην Άνω Παναγιά της Πάφου. Σε ηλικία 13 ετών μπήκε δόκιμος
στην Ιερά Μονή Κύκκου και το 1936 αποφοίτησε από το Παγκύπριο
γυμνάσιο Λευκωσίας. Στο ίδιο χρονικό διάστημα γράφεται στη θεο-
λογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1946 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Αρ-
γυροκάστρου Παντελεήμονα. Στη συνέχεια από την Αρχιεπισκοπή
Αθηνών διορίζεται ως ιερατικός προ*στάμενος και ιεροκήρυκας
στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στον Πειραιά. Τον ίδιο χρό-
νο, μετά από διαγωνισμό, παίρνει υποτροφία από το παγκόσμιο
συμβούλιο εκκλησιών για μετεκπαίδευση στην κοινωνιολογία της
θρησκείας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης των Ηνωμένων Πολι-
τειών, όπου φοίτησε για δύο χρόνια.

Το κεφάλαιο των σπουδών του ιερωμένου σπουδαστή είχε τε-
λειώσει και ο μόνος δρόμος ήταν η επιστροφή στην αυτοκέφαλη
εκκλησία της πατρίδας του. Στις 13 Ιουνίου 1948 εκλέγεται Μη-
τροπολίτης Κιτίου όπου ακολουθεί τη δικιά του ανοδική πορεία,
μια πορεία όμως γεμάτη αγώνες για αυτοδιάθεση, ελευθερία και
ειρήνη.

Στις 20 Οκτωβρίου 1950 ο μητροπολίτης Μακά-
ριος εκλέγεται παμψηφεί Αρχιεπίσκοπος της εκκλησί-
ας της Κύπρου. Ήταν ο νεότερος ιεράρχης σε όλη
την ορθοδοξία. Με τη ιδιότητα του αρχιεπισκόπου αρ-
χίζει και πραγματοποιεί μια διεθνή σταυροφορία για
τη απελευθέρωση της Κύπρου από τους Αγγλους.

Το αποικιοκρατικό καθεστώς κλονιζόταν, κατέρ-
ρεε και το μέγα εθνικό θέμα της Κύπρου αποκτούσε
διεθνή επικαιρότητα ώσπου το 1955 αρχίζει ο ένο-
πλος απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ.

Το 1956 ο Μακάριος εξορίζεται από τους Άγγλους
στις Σε=χέλλες απ' όπου με ήμερη σκέψη και γαλήνη
στο πνεύμα, εργάζεται για τη δικαίωση του αγώνα. Το
1957 οι Άγγλοι κάτω από την διεθνή κατακραυγή τον
απελευθερώνουν και ο πρώτος σταθμός στο γυρισμό
του ήταν η Ελλάδα που τον υποδέχεται, τον αγκαλιάζει και τον
αποθεώνει.

Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 ο Μακάριος πηγαίνει στο Λονδίνο
όπου υπογράφονται οι συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Στις 13 Δε-
κεμβρίου 1959 στην Κύπρο προκηρύσσονται εκλογές για τη ανά-
δειξη προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κάλπη ανέδειξε
πανηγυρικά τον Μακάριο ως νικητή των εκλογών.

Κατά την τελετή ανακυρύξεώς του ως πρώτου προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ άλλων ανέφερε ότι "ουδεμίαν
έτρεφα πολιτικήν φιλοδοξία, όμως έχω καθήκον να τάξω εαυτόν
εις την υπηρεσία του Κυπριακού λαού, ανεξαρτήτως πολιτικών το-
ποθετήσεων".

Στις 16 Αυγούστου 1960 ο Άγγλος Κυβερνήτης Σέρ Χιού Φούτ,
στην παρουσία του εκλεγέντος Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακά-
ριου και του αναδειχθέντος Τούρκου Αντιπροέδου Φ. Κιουτσούκ
προέβη στην επίσημη ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη δη-
μοκρατία και μεταβίβασε την εξουσία στις Αρχές της Δημοκρατίας.

Η ανακήρυξη έγινε με βάση τις επαίσχυντες συμφωνίες Ζυρί-

χης-Λονδίνου βάση των οποίων οι Τούρκοι είχαν δι-
καίωμα μονομερούς επεμβάσεως στην Κύπρο.

Ο Μακάριος ως πρόεδρος του Κυπριακού κράτους
επισκέπτεται άλλες ευρωπα*κές χώρες με στόχο την
επίλυση του Κυπριακού προβλήματος που δημιουργή-
θηκε με αφορμή την ανταρσία των τουρκοκυπρίων το
1963.

Στις 15 Ιουλίου 1974 και ώρα 8 το πρωί, γίνεται το
αντεθνικό πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Ο
Μακάριος υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να εγκα-
ταλείψει την Κύπρο ώστε να μπορεί να αγωνιστεί για
την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και να
προλάβει την πιθανή επερχόμενη μονομερή τουρκική
παρέμβαση.

Δυστυχώς λίγες μέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου
1974 οι ορδές του Αττίλα εισέβαλαν στο ανυπεράσπιστο έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιώντας τη πρώτη τουρκι-
κή εισβολή που την ακολουθεί η δεύτερη και πιο σφοδρή εισβολή
στις 14 Αυγούστου 1974 που «διχοτόμησε» την Κύπρο.

Στις 7 Δεκεμβρίου 1974 ο Μακάριος επιστρέφει στην ημικατε-
χόμενη Κύπρο, όπου σύσσωμος ο κυπριακός λαός του επιφυλάσ-
σει αποθεωτική υποδοχή. Ο εθνάρχης Μακάριος μαζί με τον λαό
του συνεχίζει τον σκληρό αγώνα για την ανακούφιση των δεινών
του και την προήγηση της δίκαιης υπόθεσης της Κύπρου.

Όμως η καρδιά του θα τον προδώσει. Στις 3 Αυγούστου 1977
στις 5 το πρωί, αφήνει τη τελευταία του πνοή. Το σεπτό του σκήνω-
μα εκτέθηκε σε λα*κό προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Αρχιεπισκο-
πής. Κηδεύεται με τιμές αρχηγού κράτους τη Δευτέρα 8 Αυγού-
στου 1977 και τάφηκε στο Θρονί της Ιεράς Μονής Κύκκου. Κάθε
χρόνο τελείται στο Θρονί μνημόσυνο παρουσία τόσο των πολιτικών
όσο και των στρατιωτικών αρχών.

Λευκωσία 03/08/2015 
Δογορίτης Δημήτριος Σμχος εα

Σ
την Ηχώ των Αιθέρων του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ, σε-
λίδα 15 φιλοξενείται ένα άρθρο του Απτχου
ε.α. κ. Γ. Γερούλη με τίτλο «Η ΣΤΥΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», Ανακοίνωση ΗτΑ/ΜαKου
2015: Μια Απόφαση Διπλής Ανάγνωσης και υπότι-
τλο, με μεγαλύτερα γράμματα, «Σ.Τ.Υ.Α.+ ή
Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α.».

Για να μην εκληφθεί ως ενέργεια περιορισμέ-
νων αντανακλαστικών, αλλά ως επιλογή για να μην
υποπέσω στο σφάλμα μιας ενδεχόμενης παρορμη-
τικής αντίδρασης στο ως άνω – περίεργο - δημοσί-
ευμα, θέλησα με ηρεμία και νηφαλιότητα να μελε-
τήσω το όλο θέμα, ώστε να τοποθετηθώ με τεκμη-
ριωμένες θέσεις.

Ο υπότιτλος, όπως τον καταθέτει ο αρθρογρά-
φος, θα μπορούσε να έχει όντως διπλή ανάγνωση.
Εξαρτάται, βέβαια, από τον αναγνώστη ή από κά-
ποιον που ακούει τον τίτλο. Δηλαδή:

1. Η ΣΤΥΑ + (plus, συν), με την έννοια της ανα-
βάθμισης κάποιων λειτουργικών στοιχείων της.
Ποιών; Το ότι έγινε τριετούς φοίτησης; Ε και; Είδε
αν εκδόθηκε κάποια ερμηνευτική εγκύκλιος που να
αποσαφηνίζει τι ακριβώς τούτο συνεπάγεται και
πώς δρομολογείται η υλοποίησή του; Δεν βλέπω
διερωτάται σχετικά!

2. Ο συντετμημένος τίτλος ΣΤΥΑ ή Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α
ηχητικά, όταν κάποιος τον ακούει, χωρίς να του
επεξηγήσει την ερμηνεία του αυτός που τον επι-
καλείται ή τον διαβάζει, του δημιουργεί πιθανή
θυμηδία. Ότι δηλαδή η ΣΤΥΑ είναι αστεία. Παρά
το ότι η διερμηνεία του τίτλου έχει σοβαρό περιε-
χόμενο.

Σε ότι πραγματεύεται, ο αρθρογράφος για
ΣΤΥΑ+ σχετικά με την αναβάθμισή της σε τριετή
φοίτηση, θα μπορούσα να συμφωνήσω, αλλά δεν
είδα, όπως προανέφερα, να επισημαίνει ότι όλα
αυτά θα έπρεπε να περιληφθούν και σε έναν σύγ-
χρονο Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, με
εναρμονισμένα προγράμματα, με υψηλού επιπέ-
δου μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύγχρονα
εργαστήρια μελέτης, εφαρμογών και έρευνας και
τέλος με αναγκαίες εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι
οι υπάρχουσες προσομοιάζουν με εγκαταστάσεις
εκστρατευτικής μονάδας! Τούτο διαπιστώνεται
άμεσα από όποιον αποτολμήσει να περπατήσει λί-
γο βορειότερα, τότε εύκολα θα μπορεί να σχηματί-
σει εικόνα για «Βόρειους και Νότιους»! Πιστεύω
όταν ήταν Υποδιοικητής της ΣΙ να είχε περάσει από
τα υπολείμματα του σεισμού του 1989, όπου μετά
από κάποιες ευκαιριακές επισκευές-κατασκευές
στεγάζεται πλέον η ΣΤΥΑ, μια Ανώτερη Σχολή της
ΠΑ! Δυστυχώς έχουν μείνει οι προηγούμενες δε-
σμεύσεις στο ΣΑΣ από το Δκτή ΔΑΕ το 2007 για
«δεσμευμένα» κονδύλια κατασκευής σύγχρονων
εγκαταστάσεων υποδοχής 720 σπουδαστών, για
τριετή φοίτηση σε ενιαίες σχολές της ΠΑ! 

Εκτιμώ ότι ο κ. Πτέραρχος δεν θα πρέπει, για
λόγους αναλογικού προβληματισμού, να ξεχνά
και τη διαδρομή της σχολής στην οποία φοίτησε.
Το 1919 η σχολή ξεκινά με την επωνυμία Στρατιωτι-
κή Σχολή ΑεροπλοKας (ΣΑ). Το 1931 μετεξελίσσε-
ται σε Σχολή Αεροπορίας (ΣΑ) με τριετή φοίτηση.
Από το 1935 λειτουργεί και τμήμα Υπαξιωματικών
χειριστών διετούς διάρκειας και από το 1938 τμή-
μα μηχανικών. Από το 1964 η ΣΑ ανήκει στη Ανώτα-
τη Εκπαίδευση. Το 1967 η σχολή γίνεται τετραε-
τούς φοίτησης και μετονομάζεται σε Σχολή Ικά-
ρων. Από το συνοπτικό αυτό ιστορικό προκύπτει
ότι η Σχολή Ικάρων είχε μια εξελικτική διαδρομή. Η
ΣΤΥΑ δεν θα έπρεπε να έχει ανάλογη εξελικτική
διαδρομή, όταν ο σκοπός, τα οπλικά συστήματα
που υπηρετούν και εκμεταλλεύονται είναι κοινά;

Σε ό,τι αφορά στη διατύπωσή του «υποθάλπει

ελπίδες και να ευελπιστεί ότι άνοιξε ο δρόμος και
να μετατραπεί η ΣΤΥΑ σε Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α (Ανώτατο
Στρατιωτικό Τεχνολογικό Ίδρυμα Αεροπορίας)» με
τα σχετικά παρατιθέμενα πληροφοριακά στοιχεία
του, θα ήθελα να γνωρίζει ότι μάλλον καταχωρήθη-
κε λάθος αυτή η ερμηνεία του πρώτου Α. Για από-
δειξη του λόγου το αληθές θα πρέπει να γνωρίζει
ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ), από την
εποχή που Διοικητής της ΔΑΕ ήταν ο μετέπειτα Αρ-
χηγός ΓΕΑ Απτχος (Ι) Γ. Αυλωνίτης, αλλά και με νε-
ώτερη το 2009 επικαιροποιημένη μελέτη του, είχε
κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενοποίηση
των ΑΣΣΥ της ΠΑ, τις οποίες τις είχε δει θετικά. Σε
αυτές (τις μελέτες) ο ΣΑΣ εισηγείτο ως τίτλο όλων
των υπόψη ενοποιούμενων σχολών- και όχι μόνον
για τη ΣΤΥΑ την οποία απομονώνει και ειρωνικά
αφήνει, συνειδητά ή όχι, στον αναγνώστη να την
εκλάβει και ως αστεία - «Ανώτερα Στρατιωτικά Τε-
χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αεροπορίας (-
Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α.)». 

Στοιχειοθετούσαμε, τότε, σε αυτές τις μελέτες,
τα κριτήρια εκείνα που τεκμηρίωναν τον προτεινό-
μενο τίτλο -και όχι μόνο, γιατί μιλούσαμε και για
προσαρμογή της ονοματολογίας των ειδικοτήτων
της κ.α. Τα κριτήρια τεκμηρίωσης του τίτλου των
ενιαίων σχολών ήσαν τα εξής: 1. Όταν ψηφίστηκε ο
Ν. 2913/01, τα ΤΕΙ ήσαν ακόμη στην Ανώτερη Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση. Με το νόμο 2913/01 όλες οι
Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ - με-
ταξύ των οποίων και η ΣΤΥΑ - εντάσσονταν στην
Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης, όπου και τα ΤΕΙ.
Για τα ΤΕΙ, ως Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, ο σχετικός αρχικός νόμος (2916/01) έγι-
νε πολύ αργότερα του Ν. 2913/01 και αφορούσε
στην υπό προ=ποθέσεις ένταξή των στην Ανώτατη
Εκπαίδευση. 2. Τα ΤΕΙ, υπό τον τίτλο τους Τεχνο-
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περιλάμβαναν και
ειδικότητες μη τεχνικού πεδίου. Η λέξη, εδώ, Τε-
χνολογικό, στην ουσία αναφέρεται στο επίπεδο εκ-
παίδευσης και όχι στο αντικείμενο της ειδικότητας.
Έτσι συναντούμε στα ΤΕΙ ειδικότητες Τεχνολόγου
Ιχθυοκαλλιέργειας, Τεχνολόγου τροφίμων, Τεχνο-
λόγου Νοσηλευτικής κ.α. σαφώς μη τεχνικού αντι-
κειμένου σπουδών. 3. Η ΣΤΥΑ ανήκει στο πεδίο των
Τεχνολογικών Επιστημών. 4. Η ΠΑ είναι κατεξοχήν
Τεχνολογικό Όπλο, ως εκ των οπλικών συστημά-
των της. 5. Οι Σχολές Αξιωματικών με το Ν.
3187/03, είχαν ήδη έγκαιρα εναρμονιστεί ως Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τα ισχύ-
οντα στην εθνική παιδεία, υπό τον τίτλο Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι). 

Κατά συνέπεια, για ανάλογη εναρμόνιση και ίση
αντιμετώπιση των Σχολών Υπαξιωματικών της ΠΑ,
θα έπρεπε και αυτές να φέρουν τον τίτλο «Ανώτε-
ρα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα Αεροπορίας (Α.Σ.Τ.Ε.Ι.Α)». Άρα, για τους ανωτέ-
ρω λόγους, η λέξη Τεχνολογικά έπρεπε να υπάρχει
μέσα στο συνθετικό αυτών των ενιαίων, πλέον,
σχολών ως προσδιοριστικό του επιπέδου σπουδών
τους. Και οπωσδήποτε και αυτές να είναι πλέον
Ιδρύματα. Προτεινόταν, επίσης, οι Σχολές, να
έχουν ενιαία διοίκηση με Διοικητή Ανώτατο Ιπτάμε-
νο Αξιωματικό και ως κατευθύνσεις να διατηρή-
σουν την αρχική ονομασία τους (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ)
για ιστορικούς λόγους. 

Η πρόσφατη εμμονή κάποιων να τους προσδώ-
σουν ως τίτλο «Σχολές Υπαξιωματικών Αεροπορίας

(Σ.Υ.Α.)» σημαίνει ότι αγνόησαν παντελώς τις από-
λυτα σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις του ΣΑΣ.
Τούτο αναπόφευκτα εκπέμπει έντονα την πρόθεση
διακρίσεων-κατηγοριοποίησης, διαίρεσης-διχα-
σμού, ακόμη και μεταξύ των ατόμων και όχι μόνο
του εκπαιδευτικού επιπέδου παρεχόμενης παιδεί-
ας. Ταξικοί κόσμοι και εδώ; Ακόμη τόση εμπάθεια,
τόση μικροψυχία, τόση σκοπιμότητα ή τόσος ανα-
χρονισμός, τον οποίο κατηγορούμαστε οι στρατιω-
τικοί ότι διατηρούμε μετά από τόσες κοινωνικές με-
ταβολές-προσαρμογές; «Ηδονή» κάποιων να βλέ-
πουν ή να συνεχίσει ακούνε τη λέξη Υπαξιωματι-
κός, που αποτελεί μια τραγική και σκόπιμη παρερ-
μηνεία, κάποιας εποχής, του Non Commissioned
Officer. Θέλουν να γράφεται και να συντηρείται ότι
αυτοί ως προέλευση θα πρέπει να είναι ΥΠΟ, άσχε-
τα και από τυχόν ιδιαίτερες πανεπιστημιακές ή άλ-
λες ανάλογες εκπαιδεύσεις και γνώσεις των. Για
τις σχολές αυτές, κ. Πτέραρχε, δεν είναι αυτονόη-
τη η μετεξελικτική τους πορεία; Η προσαρμογή
τους; Ελπίζω ότι κάποια ηγεσία της ΠΑ θα δει κά-
ποτε ότι στα στοιχεία που κατατέθηκαν τότε στο Α-
ΑΣ για να λάβει την παραπάνω απόφαση, δεν περι-
λήφθηκαν και οι υπόψη τεκμηριωμένες προτάσεις
του ΣΑΣ, προφανώς για λόγους σκοπιμότητας.
Έτσι αποφάσισαν να ενδύσουν τις υπόψη σχολές
με ένα ένδυμα φτωχού συγγενή της ΠΑ. 

Δεδομένων των διαχρονικών και ατελέσφορων-
προσχηματικών συνεδριάσεων διακλαδικών ή και
του ΓΕΑ επιτροπών, που είχαν σχέση με την ανά-
γκη επίσημης, από τις ΕΔ, ένταξης του συνόλου
των ΑΣΣΥ των ΕΔ, στην Ανωτέρα Βαθμίδα Εκπαί-
δευσης των ΕΔ (Ν. 2913/01), επιτέλους βρέθηκε
ένας αρχηγός ΓΕΕΘΑ που ¨είδε¨ και «τόλμησε» να
δώσει ένα τέλος στο σίριαλ αυτό με την έκδοση
διαταγής ένταξης των αντίστοιχων σχολών στην
Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης των ΕΔ, με τριετή
φοίτηση. Αυτό ο κ. Πτέραρχος το θεωρεί ως συνή-
θη «Πολιτική Πράξη» που θυμίζει το γνωστό «Σάλ-
πισμα νομής τροφής στους ίππους…. (της ΣΤΥΑ,
εν προκειμένω, για την οποία πραγματεύεται)!!!.
Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται αν αυτές οι τοποθετή-
σεις του αποπνέουν τον ανάλογο σεβασμό και εκτί-
μηση στο συγκεκριμένο άτομο και στην υπευθυνό-
τητά του περί την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Ούτε, επίσης, αν τούτο περιποιεί τιμή ή χαριστική
παροχή συναλλαγής για τους σπουδαστές και
τους αποφοίτους της ΣΤΥΑ! Ωστόσο, ο ΣΑΣ, κάνο-
ντας ένα βήμα παραπέρα και συνεκτιμώντας όλα
αυτά, θεωρούσε ότι λόγω και της τεχνολογικής
αναβάθμισης – έστω και σε μικρότερη έκταση –
των οπλικών συστημάτων των υπόψη όπλων, θα
ήταν δόκιμο οι αντίστοιχες σχολές και των άλλων
όπλων, ως ενιαίο σύνολο, να φέρουν τον τίτλο
«Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα Ε.Δ.» (Α.Σ.Τ.Ε.Ι.) των ΕΔ, διατηρώντας
και αυτά τους ιστορικούς των τίτλους, ως κατευ-
θύνσεις. 

Πέραν αυτών, οι προβληματισμοί και αυτού του
Ανώτατου (Ι) Αξιωματικού για τη ΣΤΥΑ - «τυχαία»
προστίθεται και σε κάποιους ανάλογους παλιότε-
ρους προβληματισμούς κάποιων άλλων Ανώτατων
Αξιωματικών, που σε κάποια «πηγαδάκια-think
tanks»- όπως τα αντιλαμβάνονται - στο κυρίως θέ-
μα τους ήταν και το εξελικτικό των Υπαξιωματι-
κών!! Για το καλό τους, βέβαια!! Τότε η άποψή των
ήταν ότι οι Υπαξιωματικοί θα πρέπει να εξελίσσο-
νται μέχρι Ανθυπασπιστές! Βέβαια μετά από σχετι-
κές αντιδράσεις κατέφυγαν στο ευφυολόγημα ότι
εννοούσαν ότι όπως όλοι οι ιπτάμενοι δεν μπορούν
να γίνονται Πτέραρχοι, έτσι και οι Υπαξιωματικοί
δεν μπορούν να γίνονται όλοι Αξιωματικοί. Τόσο
σοφή και αναλογική απόφαση, που εξίσωναν την

προαγωγή ιπταμένου σε Πτέραρχο με αυτή του
Υπαξιωματικού σε Αξιωματικό!!!! Οι αθεόφοβοι αν
έλεγαν, τουλάχιστον, ότι όλοι οι εξ Υπαξιωματικών
δεν μπορούν να γίνονται Σμήναρχοι, ποιος θα μπο-
ρούσε να μην το αποδεχτεί. Όχι όμως ούτε καν
Αξιωματικός, που υποτίθεται ότι κρίνεται με ένα
σοβαρό και αδιάβλητο για όλους σύστημα αξιολό-
γησης!!! Δεν υπέπεσαν αυτά στην αντίληψη του κ.
Πτεράρχου; 

Το περίεργο είναι ότι η πλειονότητα αυτών των
προβληματισμών, όσο οι εκφραστές τους ήσαν μέ-
χρι και ανωτέρων βαθμών στην υπηρεσία, συνή-
θως εξυμνούσαν τους αποφοίτους ΣΤΥΑ, γιατί ξέ-
ρανε και αναγνωρίζανε την προσφορά τους στο να
πετάνε και να επιστρέφουν με απόλυτη ασφάλεια.
Ζούσανε μαζί τους και έβλεπαν ωμή την αλήθεια.
Μόλις, όμως, πολλοί από αυτούς εξελίσσονταν,
ιδιαίτερα από Ταξίαρχο και πάνω, ένας Αλτσχά*μερ
είχε «εισβάλλει» στο μνημονικό τους. Με κοσμητι-
κά στο λεξιλόγιό τους, όπως τεμπέληδες, ανίκανοι,
ρεμπεσκέδες, αγράμματοι κοσμούν ενίοτε την
αναφορά τους σε αυτούς! Βέβαια το «Ουδείς επι-
κινδυνέστερος του ευεργετηθέντος» δεν ήταν κά-
ποια παρόρμηση, αλλά κάποια εκ βαθέων διαπί-
στωση, που μας έχουν καταλείπει οι πρόγονοί μας.
Και όλα αυτά παρά το ότι οι διαχρονικές ηγεσίες
της ΠΑ εξέφραζαν την απόλυτη εμπιστοσύνη και
την ικανοποίησή τους για το έργο που προσφέ-
ρουν όλα αυτά τα χρόνια!! Έτσι, όμως, δεν ανα-
βαθμίζεται, δεν εκσυγχρονίζεται και η ΠΑ. Ούτε και
το ποιοτικό, επαγγελματικό και συνειδησιακό χα-
ρακτηριστικό του προσωπικού της, ώστε να αντα-
ποκρίνεται συνεχώς στις αλματώδεις τεχνολογικές
εξελίξεις των οπλικών της συστημάτων, προκειμέ-
νου και οι νεώτεροι ιπτάμενοι να έχουν ανάλογες
προσδοκίες-απαιτήσεις, που θα τους διασφαλί-
ζουν και τη δική τους ασφάλεια και σιγουριά, στην
επιτυχή ολοκλήρωση κάθε αποστολής τους. 

Τελικά κ. Πτέραρχε, σεις ένας πανεπιστημια-
κός, είναι δυνατόν να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα
ή να εννοηθεί ότι η ΣΤΥΑ δεν χρειάζεται ανάλογες
προσαρμογές και στη δική της εκπαίδευση, μπρο-
στά στις απαιτήσεις των καιρών και των αλματω-
δών εξελίξεων της τεχνολογίας των σύγχρονων
οπλικών συστημάτων, παρά μόνο τη συντομότερη
«εκμετάλλευση» στη γραμμή παραγωγής επιχειρη-
σιακού έργου της ΠΑ ενός ανεπαρκώς εκπαιδευ-
μένου αποφοίτου ΣΤΥΑ; Η Σχολή Ικάρων γιατί – και
πολύ σωστά – έχει κάνει τόσες προσαρμογές; Πώς
μπορεί να διασφαλιστεί διαφορετικά η ικανότητα
ανταπόκρισής του αποφοίτου ΣΤΥΑ στην απόλυτη
ποιοτική, ασφαλή και επιχειρησιακή εξυπηρέτηση
αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων κόστους
πολλών εκατομμυρίων, που πληρώνει ο Έλληνας
φορολογούμενος; Το πολλαπλής σημασίας κό-
στος ποιοτικής συντήρησης ή και απώλειας ενός α-
εροσκάφους εξαιτίας έλλειψης επαρκούς γνώσης
υπολόγου, πώς το συνεκτιμάτε; Οικονομικά και
εθνικά; Τον θεωρείτε ικανό με γνώσεις μάστορα; Ή
μήπως το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων της, θεω-
ρείτε και σεις, ότι δεν πρέπει να αναβαθμίζεται για
λόγους αποφυγής ταξικής προσέγγισης; 

Φοβούμαι ότι με αυτούς τους εκ του ασφαλούς
σήμερα όψιμους «προβληματισμούς σας» και τα
προβαλλόμενα επιχειρήματά σας δεν πείθετε, αλ-
λά προβληματίζετε απροσδόκητα, προκαλείτε σύγ-
χυση και δεν συμβάλλετε στην εξασφάλιση του
απαιτούμενου επίπεδου και περιεχομένου εκπαί-
δευσης στις Σχολές της. Ένα, ωστόσο, είναι αδιαμ-
φισβήτητο. Ότι η Πολεμική Αεροπορία χρειάζεται
όλο το προσωπικό της σωστά εκπαιδευμένο, ενω-
μένο, αποφασισμένο, αφοσιωμένο, με υψηλό φρό-
νημα και με αίσθημα αυτοθυσίας. 

Τα ΑΣΤΕΙΑ ενός Αντιπτέρχου προκαλούν αντίδραση 
από τους απόφοιτους της ΣΤΥΑ

Γράφει ο 

Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

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

Το Βιογραφικό Ημερολόγιο του Εθνάρχη Μακαρίου Γ~~

03/08/1977 

Ράγισε η καρδιά της Κύπρου
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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

Π
αρά την μεγάλη πτώση των βάσεων στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις οι στρατιωτικές
σχολές εξακολουθούν να απαιτούν άρι-

στες επιδόσεις για να μπορέσει ένας νέος άν-
θρωπος να εισαχθεί σ΄ αυτές.

Είναι από τα λίγα ελπιδοφόρα μηνύματα η
επιμονή των νέων να επιλέγουν στρατιωτική κα-
ριέρα. Μέχρι πριν η κρίση μας χτυπήσει την
πόρτα υπήρχε η τελείως ανόητη άποψη ,ότι
πολλοί από τους νέους μας επέλεγαν την στρα-
τιωτική καριέρα μόνο και μόνο “για τον σίγουρο
μισθό”! Η κρίση κατέρριψε την ανοησία, γιατί
τώρα εύκολα μπορεί να απαντήσει κάποιος “-
ποιο μισθό”!

Τα παιδιά που από χθες ετοιμάζονται να ξεκι-
νήσουν τις σπουδές τους στις στρατιωτικές μας
σχολές και να γίνουν σε λίγα χρόνια στελέχη
του, αξίζουν ίσως λίγη παραπάνω επιβράβευση
απ΄ όλα τ΄ άλλα παιδιά που επέλεξαν άλλες σχο-
λές. Αποφάσισαν συνειδητά να απαρνηθούν την
υπέροχη φοιτητική ζωή και να ενταχθούν από τα
18 τους κιόλας σ΄ ένα αυστηρό στρατιωτικό πε-
ριβάλλον. Μετά από ένα ή δυο χρόνια σκληρής
μελέτης και στερήσεων, σε λίγες μέρες θα εντα-
χθούν στις σχολές τους και θα αρχίσουν τις

σπουδές τους μέσα σ΄ ένα “στρατικοποιημένο”
κλίμα. Όπως προβλέπεται.

Έκαναν την επιλογή του γνωρίζοντας ότι δεν
πρόκειται ποτέ να πλουτίσουν από τη δουλειά
του στρατιωτικού. Ούτε καν άνετα δεν θα μπο-
ρέσουν να ζήσουν. Ξέρουν ότι θα ξεχάσουν για
αρκετό καιρό το σπίτι τους. Ότι θα είναι δύσκο-
λο να κάνουν οικογένεια. Κι όταν το καταφέρουν
θα διαπιστώσουν ότι είναι πολύ δύσκολο να την
κρατήσουν ήρεμη και ενωμένη, λόγω των επαγ-
γελματικών τους υποχρεώσεων.

Όλα αυτά μπορεί και να τα σκέφθηκαν. Είναι
όμως βέβαιο ότι πολύ γρήγορα τα έβαλαν στην
άκρη. Μπορεί εμείς οι “απλοί πολίτες” να μην
μπορούμε να καταλάβουμε τι γοητεύει νέους
ανθρώπους στο να φορέσουν τη στολή, το
εθνόσημο και τα γαλόνια. Και ίσως να μην έχει
και τόση σημασία εμείς οι “άλλοι” να καταλά-
βουμε. Αρκεί που αυτοί ξέρουν. Και το γεγονός
ότι κάθε χρόνο τόσοι νέοι μας προσπαθούν να
ξεκινήσουν στρατιωτική καριέρα θα πρέπει να
μας δίνει ελπίδα.

Μακάρι τα παιδιά που μόλις έμαθαν ότι έκα-
ναν το όνειρό τους πραγματικότητα, να εντα-
χθούν σ΄ ένα στράτευμα πολύ διαφορετικό απ΄

αυτό που υπάρχει σήμερα. Σ΄ ένα στράτευμα
που οι Αρχηγοί θα ξυπνούν και θα κοιμούνται
με αγωνία για τους ανθρώπους που διοικούν κι
όχι για το πότε θα ξαναγίνουν κρίσεις. Σ΄ ένα
στράτευμα που θα έχει κυριαρχήσει η αξιοκρα-
τία κι όχι το ρουσφέτι και οι κομματικοί μηχανι-
σμοί. Σ΄ ένα στράτευμα που θα προσφέρει
στους ανθρώπους του τα ελάχιστα έστω για
μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και τα μέσα για να
εκτελούν οι στρατιωτικοί μας την δύσκολη
αποστολή τους.

Σε μια κοινωνία που οι στρατιωτικοί θα έχουν

την αναγνώριση και την θέση που τους αξίζει.
Τέσσερα χρόνια δεν είναι πολλά για να γί-

νουν έστω κάποια απ΄ αυτά. Δεν είναι όμως και
λίγα. Ας μην πάψουμε να ελπίζουμε. Όπως δεν
θα πάψουν ελπίζουμε να ελπίζουν κι όλοι αυτοί
οι νέοι που από χθες ονειρεύονται την στιγμή
που θα φορέσουν την στολή τους και θα δώ-
σουν τον όρκο τους στην πατρίδα.

Συγχαρητήρια σ΄ όλες κι όλους και καλή στα-
διοδρομία.

Απχος ε.α. Ι. Αντωνιάδης
Πρόεδρος ΣΑ/ΣΣΑΣ

Γιατί όσοι πέρασαν σε στρατιωτικές σχολές αξίζουν ένα μπράβο παραπάνω

Mετάταξη Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών, 
Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας Πολεμικής Αεροπορίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

α. Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα των Αξιωματικών,
μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω-
ματικών (ΑΣΣΥ) κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμέ-
νου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη πέντε (5) κενών
οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

β. Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα των Μονίμων Υπα-
ξιωματικών, Αρχισμηνιών και Επισμηνιών Εθελοντών και Εθελο-
ντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) της Πολεμικής Αεροπορίας πτυ-
χιούχων ΑΕΙ ή κατόχων ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπου-
δών της αλλοδαπής, για κάλυψη εκατόν είκοσι τριών (123) ανά
βαθμό, αντίστοιχα κενών οργανικών θέσεων.

2. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) νοούνται τα
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα που
αναφέρονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 1 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ. Α'), σύμφωνα με
την παράγραφο (ιστ) του άρθρου 1 του (α) σχετικού.

3. Οι προκηρυσσόμενες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων
κατά βαθμό και οι απαιτούμενοι Πανεπιστημιακοί τίτλοι, φαίνο-
νται στους παρακάτω κατά κατηγορία πίνακες:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Α.Α.Α *

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΑΠΤΧΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
2 ΥΠΤΧΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΑΠΤΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4 ΥΠΤΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΑΠΤΧΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΥΠΤΧΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΑΠΤΧΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΥΠΤΧΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4 ΥΠΤΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΣΜΧΟΣ ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2 ΑΣΜΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
3 ΣΜΧΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
4 ΣΜΧΟΣ ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
5 ΣΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
6 ΤΞΧΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7 ΣΧΗΣ - ΣΔΓ ΓΚΟΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΕΠΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9 ΣΜΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10 ΤΞΧΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
11 ΣΓΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
12 ΣΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
13 ΕΠΓΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΣΜΧΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15 ΕΠΓΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
16 ΑΣΜΧΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17 ΑΠΤΧΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18 ΣΓΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
19 ΣΜΧΟΣ ΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
20 ΕΠΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
21 ΤΞΧΟΣ ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
22 ΣΜΧΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23 ΣΜΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ 
24 ΥΠΤΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25 ΑΣΜΧΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26 ΣΜΧΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
27 ΣΜΧΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28 ΣΜΧΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
29 ΣΜΧΟΣ ΦΑΛΤΑOΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

( * ) Όσες Υποψηφιότητες είχαν δημοσιοποιηθεί έως 02/09/2015 –
Εκκρεμεί ο έλεγχος νομιμότητας των υποψηφίων. Δεν είναι η τελι-
κή λίστα.
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Η ανθρωπογεωγραφία της Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών Αεροπορίας

Μελέτη του Σγου ε.α. Κων/νου Λιούτα
Προέδρου ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

Λάρισα 11 Ιουνίου 2015

Ο
ι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. διέπο-
νται από το Νομοθετικό Διάταγμα 1171/72 το οποίο
αντικατέστησε τον Αναγκαστικό Νόμο 1284/38.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας αποτε-
λεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στην
εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω του Αρχη-
γού του Γενικού Επιτελείου.

Μέλη της Ένωσης είναι υποχρεωτικά όλοι οι ε.α. αξιω-
ματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας που λαμβάνουν μέρι-
σμα από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας καθώς και τα ορ-
φανικά (Σύζυγοι και Τέκνα των αποστράτων της Π.Α. που
έφυγαν από τη ζωή).

Τα μέλη της ΕΑΑΑ είναι εγγεγραμμένα στα κατά τόπους
παραρτήματα της επαρχίας και απευθείας στην ΕΑΑΑ (Αθή-
να) όσα διαμένουν κυρίως στο νομό Αττικής. Δεν υπάρχει
τυπική υποχρέωση κάποιου μέλους να είναι εγγεγραμμένος
σε συγκεκριμένο παράρτημα ή στην ΕΑΑΑ (Αθήνα) καθώς η
εγγραφή γίνεται αμέσως μετά την αποστρατεία και είναι
επιλογή της στιγμής. Έτσι η κατοικία του μέλους δεν απει-
κονίζει επακριβώς και τη σχέση του με τη γεωγραφική δια-
στρωμάτωση της ΕΑΑΑ.

Τα μέλη που κατοικούν σε νομούς που δεν υπάρχουν πα-
ραρτήματα αν και σε μεγάλο ποσοστό είναι εγγεγραμμένα
στα πλησιέστερα παραρτήματα συχνά παρατηρείται να
έχουν εγγραφεί σε άλλα παραρτήματα, πόλεων που φιλο-
ξενούν ή γειτνιάζουν με μονάδες που υπηρετούσαν πριν
την αποστρατεία τους.

Καθώς η μεταβολή στα στοιχεία του κάθε μέλους είναι
προσωπική υπόθεση του ιδίου και των οικείων του είναι δύ-
σκολο αυτή να καταγράφεται απόλυτα στο αρχείο που δια-
τηρεί η ΕΑΑΑ. Έτσι είναι φυσιολογικό το Μητρώο να μην
απεικονίζει με ακρίβεια 100% την πραγματικότητα. Σε κάθε
περίπτωση όμως αυτή βρίσκεται κοντά σε επίπεδα που ξε-
περνούν το 95%.

Τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης είναι 12.728 εκ των
οποίων τα 1589 είναι ορφανικά και τα 118 προαιρετικά . Τα
περισσότερα από αυτά 52%, όπως και ο υπόλοιπος πληθυ-
σμός της χώρας, ζουν στο νομό Αττικής.

Σκοπός της παρούσας μελέτης-ανάλυσης είναι η χαρτο-
γράφηση της σύνθεσης των μελών της ΕΑΑΑ αναλύοντας
την προέλευση τους, τη γεωγραφική κατανομή, τους βαθ-
μούς αποστρατείας και κάθε άλλο στοιχείο έτσι ώστε να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα που θα αποτελέσουν ένα
χρήσιμο εργαλείο σε όλους όσους ασχολούνται με το σχε-
διασμό την οργάνωση και τη δομή της Ένωσης σε όλα τα
επίπεδα.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.2 από τα εγγεγραμμένα
μέλη (σε ένα ποσοστό 4% δεν φαίνεται η κατηγορία προέ-
λευσης), οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ αποτελούν περίπου τα μι-
σά (46%) μέλη της ΕΑΑΑ. Ακολουθούν της σχολής Ικάρων
με ποσοστό 14%, ενώ τα ορφανικά μέλη είναι η τρίτη αριθ-
μητικά δύναμη με ποσοστό 12%. Έπεται η ΣΥΔ και οι με
ανακατάταξη, αντίστοιχα με ποσοστό 7%. Οι υπόλοιποι
ακολουθούν με ποσοστά λιγότερα του 3% με τις σχολές
ΣΣΑΣ και ΣΙΡ να βρίσκονται στο 1%.

Η κατανομή διαφοροποιείται αν από το σύνολο αφαιρέ-
σουμε τα ορφανικά μέλη προκειμένου να δούμε τα ποσο-
στά προέλευσης των ε.α. Αξιωματικών. Η διαφοροποίηση
φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.4 η αφαίρεση των ορ-
φανικών μελών ανεβάζει το ποσοστό της ΣΤΥΑ από το 46%
στο 53%, ενώ για τη σχολή Ικάρων το ποσοστό αυξάνει κα-
τά 3% και γίνεται 17%. Μικρή αύξηση του ποσοστού 1%
έχουμε για τη ΣΥΔ 8% και ομοίως για όσους έχουν κατατα-
γεί με ανακατάταξη από το 7% στο 8%. Το ποσοστό των
υπόλοιπων παραμένει το ίδιο και δεν διαφοροποιείται ανά-
λογα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ομαδοποιήσου-
με, με ένα αυθαίρετο σχετικά τρόπο, τις προελεύσεις σε
αυτούς που ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους με το βαθμό
του Ανθυποσμηναγού και σε όσους η προέλευση τους είναι
εξ' Ανθυπασπιστών. Στην πρώτη κατηγορία προσθέτουμε
όλους όσους κατετάγησαν με διαγωνισμό και στη δεύτερη
όσους είναι από τη Σιβιτανείδιο Σχολή. Καθώς ο αριθμός
τους είναι μικρός ελάχιστα επηρεάζουν τα συνολικά ποσο-
στά.

Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 1.6 οι απόστρατοι
της ΕΑΑΑ με προέλευση εξ' Ανθυπασπιστών είναι τριπλά-
σιοι 76% έναντι των αξιωματικών παραγωγικών σχολών και
όσων κατετάγησαν ως Ανθυποσμηναγοί.

Στα παρακάτω διαγράμματα 1.7 και 1.8 φαίνεται καθαρά
η πλειοψηφική παρουσία των αποφοίτων της ΣΤΥΑ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα 1.7 και 1.8 οι απόστρα-
τοι Αξιωματικοί της ΣΤΥΑ είναι περισσότεροι από διπλάσιοι
69% όλων των αξιωματικών (Ανθυποσμηναγοί) και όλων
των αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών 71%. Αυτή η μεγάλη
διαφορά συνδέεται άμεσα με την ιδιαιτερότητα του όπλου
στο οποίο κυριαρχούν οι ειδικότητες των τεχνικών προκει-
μένου να υποστηρίξουν τη μαχητική μηχανή που είναι το
Α/φος αλλά και τα άλλα μέσα (ΚΛΌΛΚ, πυραυλικά συστή-
ματα, κλ.π) που έχει στη διάθεσή της η Πολεμική Αεροπο-
ρία.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.1 και 2.2 οι Σμηναγοί
υπερτερούν με ποσοστό 23% ενώ με μικρή διαφορά ακο-
λουθούν οι Σμήναρχοι με ποσοστό 20% και οι Αντισμήναρ-
χοι με 19%. Ένα εμφανές ότι σε όλη την κλίμακα η δια-
στρωμάτωση είναι πυραμιδική όπου στο κέντρο των βαθ-
μών βρίσκεται η κορυφή. Περισσότερο από τα 2/3 των κα-
τώτερων αξιωματικών φέρουν το βαθμό του Σγου ε.α.

συνέχεια στο επόμενο


