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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο 

Κ
ύριε Υπουργέ, κατά την τέλεση των αποκαλυπτηρίων
του Ανδριάντα του Υπαξιωματικού στο Άλσος Ελληνικού
Στρατού στο Γουδή στις 26-9-2015, στο χαιρετισμό σας,

αναγνωρίζοντας τους αγώνες και τις θυσίες των Υπαξιωματι-
κών του Στρατού, αναφερθήκατε και στην, επιτέλους, καθιέ-
ρωση τριετούς φοίτησης σπουδών και στην αναβάθμιση της
στρατιωτικής και ακαδημα'κής εκπαίδευσής των, σύμφωνα με
τις πλέον σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής επιστήμης.
Αυτό ήταν το καλό μήνυμα προς αυτή την κατηγορία των
Υπαξιωματικών για το διαχρονικό έργο και την προσφορά
τους!

Στη συνέχεια της ομιλίας σας δώσατε και την αίσθηση του
κομιστή χαρμόσυνων νέων. Δυστυχώς, το απόφθεγμα «Φο-
βού τους Δαναούς και δώρα φέροντες» μάλλον επικαιρο-
ποιείται και στην προκειμένη περίπτωση. Ζητήσατε – ασφα-
λώς μετά από κάποια ενημέρωσή σας - να ξεκινήσει ένας διά-
λογος στο πλαίσιο της νέας ανάπτυξης των δομών των Ενό-
πλων Δυνάμεων, για να «δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιή-
σουμε τη διεθνή εμπειρία που υπάρχει και στο θέμα των
Υπαξιωματικών. Αν, δηλαδή, θα μπορούσαμε να συζητή-
σουμε για ένα αμερικανικό μοντέλο, με τη δυνατότητα εξέ-
λιξης των Υπαξιωματικών σε μια δική τους επετηρίδα, όπου
θα φτάνουν πλέον στο βαθμό του Στρατηγού»!!! Αυτό είναι το
περίεργο, προβληματικό και όχι μόνο μέρος - «προσφορά»
προς τους Υπαξιωματικούς.

Κύριε Υπουργέ, διαχρονικά για το Αμερικανικό μοντέλο

έχουμε ακούσει, πολλές φορές, να το επικαλούνται ή να το
αποκρύπτουν πάρα πολλοί από όσους κατά καιρούς έχουν
εμπλακεί σε θέματα περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης των Αξιωμα-
τικών εξ Υπαξιωματικών. 

Δυστυχώς, είναι ένα στόχος, των περισσοτέρων από αυ-
τούς, στο πώς θα καταργήσουν τη δυνατότητα εξέλιξης των
Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς. Έτσι θα μπορέσουν και
να «αλλοτριώσουν» ένα μεγάλο αριθμό από τις οργανικές
θέσεις Αξιωματικών από ΑΣΣΥ, στους Αξιωματικούς από
ΑΣΕΙ ή να καταργήσουν τις υπόλοιπες, σε ένα πλαίσιο μεί-
ωσης του αριθμού των Αξιωματικών των ΕΔ, με διορθωτι-
κές παρεμβάσεις στην ασύμμετρη μορφή – ιδιαίτερα της
κορυφής – της πυραμίδας Αξιωματικών κάθε όπλου!

Το σκηνικό επαναλαμβάνεται για πολλά χρόνια τώρα, με
χαρακτηριστικότερες εκείνες του 1974, όταν επιτελείς περι-
φέρονταν στις μονάδες να ενημερώσουν τους υπόψη Υπαξιω-
ματικούς για νέο σύστημα εξέλιξής των μέχρι το βαθμό του
Ανθυπασπιστή, αλλά με τέσσερες διαβαθμίσεις: Α, Β, Γ, Δ και
ανάλογη αύξηση των αποδοχών τους!!!!!. Η δεύτερη και πιο
πρόσφατη είναι εκείνη του 2007, όταν σε σχετικό προσχέδιο
επιτροπής, με θέμα «περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των
Αξιωματικών των ΕΔ», προβλεπόταν όπως οι Ανθυπασπιστές,
εφόσον υπήρχαν υπηρεσιακές ανάγκες για Αξιωματικούς, θα
έδιναν εξετάσεις (αγνώστου αντικειμένου, πού, πώς, σε ποι-
ους κ.λ.π.) και εφόσον επιτύγχαναν θα εξελίσσονται σε Αξιω-
ματικούς!!! Με άλλα λόγια, καθήλωσή τους στο βαθμό του
Ανθυπασπιστή με υποβάθμιση γοήτρου, κύρους και της εξέλι-
ξης των Υπαξιωματικών. Έτσι, θα διαμορφώνονταν και οι
προBποθέσεις για υλοποίηση του αμερικανικού μοντέλου-
στόχου, ώστε ο Έλληνας Υπαξιωματικός να είναι καθ’ όλη τη

σταδιοδρομία του υπό τις διαταγές των Αξιωματικών, μέσα
από ένα νέας κοπής Ελληνοπρεπές σώμα Υπαξιωματικών!!
Ευτυχώς η ηγεσία της περιόδου εκείνης, αντιλήφθηκε την
«φιλοσοφία» αυτού του σχεδιασμού και μετά από εκπόνηση
δύο ακόμη ανάλογων και σαφώς βελτιωμένων σχεδίων νόμου,
υπογράφηκε αιφνιδιαστικά το τελευταίο από αυτά ως Ν.
3883/10, παρά και τις επί τούτου σοβαρές αντιρρήσεις και νέ-
ες προτάσεις που είχαν υποβληθεί στους τότε Α/ΓΕΕΘΑ και
ΥΕΘΑ! 

ΟΧΙ στο Αμερικάνικο Μοντέλο 
Εξέλιξης των Αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών (ΑΣΣΥ)

H 32α σειρά ΣΤΥΑ γιορτασε τα 35 χρόνια
ευδόκιμης υπηρεσίας στη Π.Α. σελ. 2

Αρχαιρεσίες ΣΑΣ/Αίτηση υποψηφίου σελ. 3

Απόφοιτος ΣΤΥΑ, νεοεκλεγείς βουλευτής σελ. 4

Επιμνημόσυνη δέηση 
πεσόντων αεροπόρων σελ. 5

Συντονιστικό Ενώσεων σελ. 6

Ορκομωσία πρωτοετών 67ης ΣΤΥΑ σελ. 8

Ανθρωπογεωγραφία της Ε.Α.Α.Α. σελ. 8

Αθήνα 23-09-2015

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Θα μας επιτρέψετε να σας εκφρά-

σουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια
για την ανάληψη των καθηκόντων
σας, σε ένα Υπουργείο τα θέματα και
τα προβλήματα του οποίου κληθήκατε
να τα επαναδιαχειριστείτε αυτή την
κρίσιμη ώρα για την Πατρίδα μας και
σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυ-
χία στο δύσκολο έργο σας.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α
(Σ.Α.Σ) εκπροσωπεί 13.200 (εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία) αποφοίτους
της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών
Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α). Είναι ο αρχαιό-
τερος Σύλλογος στις τάξεις των Ε.Δ.
με ιστορία 33 ετών περίπου.

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα υπάρ-
χουν συσσωρευμένα προβλήματα στην
οργάνωση και λειτουργία της σχολής
μας Σ.Τ.Υ.Α σε επίπεδο Ανώτερης Σχο-
λής, με τριετή φοίτηση και αναπροσαρ-
μοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης,
ανάλογη διαχείριση των αποφοίτων της
και ιεραρχική εξέλιξή τους. Επιφυλασ-
σόμαστε να σας ενημερώσουμε σχετι-
κά, σε εύλογο χρόνο που εσείς θα μας
καθορίσετε, μιας και αυτό δεν κατέστη
δυνατό κατά την διάρκεια της προη-
γούμενης θητείας σας.

Είναι πασιφανής η απαίτηση του
συνόλου των στρατιωτικών εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία να προχωρή-
σετε το συντομότερο δυνατό στην
υλοποίηση των δεσμεύσεών σας απέ-
ναντί μας. Γνωρίζετε ότι το περί δι-

καίου αίσθημα των στρατιωτικών έχει
πληγεί σε υπερθετικό βαθμό και κα-
λείστε να δώσετε ένα τέλος. Θέλουμε
να πιστεύουμε ότι στην δεύτερη θη-
τεία σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας θα μεθοδεύσετε και θα εξασφαλί-
σετε τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις
στα χρόνια προβλήματά  μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Βούλγαρης

Σμηναγός ε.α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Φαλτάιτς

Σμήναρχος ε.α.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΥΕΘΑ

συνέχεια στη σελ. 4

ÄéáâÜóôå åðßóçòÄéáâÜóôå åðßóçò

Του επιτίμου Προέδρου ΣΑΣ 

κ. Παναγιώτη Καράμπελα

Πρόσκληση
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, προσκαλούν τα Μέλη
τους το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:30 στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης, για την Επιμνημό-
συνη Δέηση υπέρ των Συναδέλφων προελεύσεως της Σχο-
λής μας που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΣ

Η απάντηση του κ. ΥΕΘΑ στην συγχαρητήρια επιστολή μας στην σελ. 7
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ΥΓΕΙΑ. Αρχαία Ελληνική θεότητα, προσωποποί-
ηση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας του ανθρώ-
που. Η λατρεία της συνδέθηκε με τον Ασκληπιό που
ήταν θυγατέρα του. Οι αρχαίοι Αθηναίοι λάτρευαν
τη θεά Αθηνά και ως θεά της υγείας (βωμός της
«Αθηνάς Υγιείας»). Ο όφις και ο αλέκτωρ ήταν συγ-
χρόνως ιερά σύμβολα και του Ασκληπιού και της θε-
άς Αθηνάς.

Σήμερα Υγεία νοούμε την εύρυθμη λειτουργία του
οργανισμού, τη φυσιολογική κατάσταση των οργάνων
του σώματος, τη πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική
ευεξία. Σωστά λοιπόν η ΥΓΕΙΑ αποτελεί το ύψιστο αγαθό του
ανθρώπου. Αυτό αποδεικνύεται από τις καθημερινές εκδηλώ-
σεις της ζωής μας όπως: στην υγειά σας - με τις υγείες σας -
την υγειά μας να 'χουμε - εις άλλα με υγεία - γειά στα χέρια
σου, γειά στο στόμα σου, οι πιο συνηθισμένοι χαιρετισμοί,
γειά και χαρά, αφήνω γειά, άντε γειά, με υγεία.....

Σήμερα ο άνθρωπος δίδει μεγάλη σημασία στο ύψιστο αγα-
θό της υγείας και έχει οργανώσει ανάλογες υγειονομικές υπη-
ρεσίες για την υποστήριξή της, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας, επίσης κάθε κράτος το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό
Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ), τα Κέντρα Υγείας κλπ. Οι πολίτες κάθε
χώρας αισθάνονται ασφαλείς όταν οι υπηρεσίες Υγείας λει-
τουργούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών. Εί-
ναι αυτονόητο ότι για να λειτουργήσει σωστά το Σύστημα Υγεί-
ας μιας χώρας απαιτούνται χρήματα. Αυτό αποδεικνύεται από
το γεγονός ότι χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα
έχουν και χαμηλό επίπεδο ¨αξίας ζωής¨, απόδειξη οι αφρικανι-
κές χώρες. Η φτώχεια είναι συνδεδεμένη με το αντίστροφο της
έννοιας της αξίας της ζωής.

Ο λα1κός βάρδος με το στοίχο του «ας είχα την υγειά μου
και ας ήμουνα φτωχός» εκφράζει μια ευχή! αλλά Δει δη χρη-
μάτων και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων.
«Δημοσθένης». Η οικονομική κρίση της χώρας μας αναμφισβή-
τητα έχει πλήξει σοβαρά την ποιότητα της υγείας των Ελλήνων
πολιτών, αυτό αποδεικνύεται από την καθημερινότητα. Η αύξη-
ση της εισφοράς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους συ-

νταξιούχους από 2,6% στο 4% και απαίτηση στο 6%
δεν θα λύσει το πρόβλημα, απλώς θα ικανοποιήσει
μια απαίτηση των «εταίρων» μας δανειστών. Η λί-
στα αναμονής στα χειρουργεία υπερβαίνει το έτος.
Αιτία η έλλειψη προσωπικού και μέσων, πραγματο-
ποιούνται μόνο χειρουργεία εκτάκτου ανάγκης,
επείγοντα. Για τη λύση του προβλήματος, σε ότι

αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας της υγείας
μας, έχω προτείνει προφορικά και το επαναλαμβάνω

και εγγράφως «την κάρτα υγείας μέλους» στο νοσοκο-
μείο μας. Συγκεκριμένα προτείνω όσοι απόστρατοι επιθυ-

μούν αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας,
να μπουν σε ένα πρόγραμμα και να αποκτήσουν την ΚΑΡΤΑ
ΜΕΛΟΥΣ με ετήσιο κόστος 50 ευρώ. Πιστεύω ότι από τα
12.000 και πλέον μέλη των αποστράτων θα ανταποκριθούν το
50% και θα προκύψει ένα έσοδο 50Χ6.000 =300.000 ευρώ ετη-
σίως. Με το ποσό των 250.000 ευρώ να γίνουν 15 ετήσιες συμ-
βάσεις πρόσληψης ιατρικού προσωπικού που θα καλύπτει κα-
τά προτεραιότητα τις ανάγκες αυτών με «κάρτα μέλους». Με
το υπόλοιπο ποσό να αγοραστούν αναγκαία αναλώσιμα υλικά.
Πιστεύω ότι αρκετοί συνάδελφοι απόστρατοι ιατροί θα επιθυ-
μούσαν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη
Π.Α με τέτοιες συνθήκες εργασίας.

Ελπίζω αυτή τη φορά να εισακουστώ για το καλό της Π.Α
και των ευπαθών αποστράτων που τους πρέπει μια αξιοπρε-
πής ζωή.

Διατελών/υμέτερος
Ι. Αβραμίδης (Σμχος ε.α.)

Τ
ο Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, στο ΚΕΔΑ/Ζ, η 32α σει-
ρά γιόρτασε 35 χρόνια προσφοράς και αναμνήσεων
στη Π.Α, μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Το

παρόν έδωσαν 156 συμμαθητές και το γλέντι κράτησε μέ-
χρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες με τη συνοδεία ζωντανής
μουσικής από τον εκλεκτό συνάδελφο της 31ης Χάρη Καρί-
μαλη.

Στην αρχή της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη μνεία στην
επιτυχημένη πορεία και στην ιδιαίτερη δυναμικότητα της
σειράς όπως και σε συναδέλφους της 32ας που τώρα ως
απόστρατοι πλέον ασχολούνται με τα κοινά όπως ο Ν.
Δροσάτος , Π. Κρικέτος, Γ. Ζαούτσος, Ν. Παπαδάκος ως
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Κ. Λιούτας Πρόεδρος του Παραρ-
τήματος ΕΑΑΑ Λάρισας και ο Ν. Βούλγαρης Γενικός Γραμ-
ματέας του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ. Ιδιαιτέρως άξια
συγχαρητηρίων κρίθηκε η παρουσία του συμμαθητή μας
Βασίλη Κουφιώτη ο οποίος ζει μόνιμα στο μακρινό Μαρόκο
και ήρθε αποκλειστικά για να παραστεί στη μεγάλη συνά-
ντηση της σειράς μας.

Την επομένη 4/10/2015 στο αεροδρόμιο Τα-
τοGου τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνη-
μείο πεσόντων της Π.Α. παρουσία δοκίμων της
66ης σειράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι μνημονεύ-
τηκαν οι 9 συνάδελφοι της 32ας οι οποίοι δεν εί-
ναι πια μαζί μας. Η τελετή έκλεισε, με την κατά-
θεση στεφάνου εκ μέρους της 32ης σειράς
ΣΤΥΑ από το συμμαθητή μας Γιάννη Ευθυμίου,
τραγουδώντας όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο.

Η 32α σειρά είχε εκδώσει αναμνηστική πλακέτα η οποία
διανεμήθηκε σε όλους τους παρισταμένους και δωρίζει 300
ευρώ και 15 πλακέτες αξίας 75 ευρώ στον Σύλλογο Αποφοί-
των ΣΤΥΑ.

Η οργανωτική επιτροπή που οργάνωσε
την συνάντηση αποτελούμενη από τους Νι-
κόλαο Βούλγαρη, Νικόλαο Δροσάτο και Σε-
ραφείμ Ντούλια ευχαριστεί θερμά τον Πρό-
εδρο του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, τους
κ.κ Διοικητές των 123 ΠΤΕ, ΣΤΥΑ και ΚΕ-
ΔΑ/Ζ για την αμέριστη συμπαράσταση που
προσέφεραν για την επιτυχή έκβαση των
δύο εκδηλώσεων.

Η Οργανωτική Επιτροπή
Νικόλαος Βούλγαρης – Νικόλαος Δροσάτος 

– Σεραφείμ Ντούλιας

Ύψιστον Αγαθόν η Υγεία

Η 32α σειρά ΣΤΥΑ γιόρτασε τα 35 χρόνια 
ευδόκιμης υπηρεσίας στη Π.Α.

•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.

����������������������������
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.).

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 λέξεις, 1 και 1/4 Α4), σε διαφορετική περίπτωση θα

επιστρέφεται για επανασύνταξη, να είναι καθαρογραμμένες, να έχουν τίτλο, να μην περι-

έχουν στοιχεία που να δημιουργούν προσωπικές αντιπαραθέσεις και να είναι απολύτως

τεκμηριωμένες. Η ύλη που περισσεύει θα μετατίθεται σε επόμενες εκδόσεις. Η δημοσί-

ευση ή όχι επιστολών αποφασίζεται από το ΔΣ του Συλλόγου. Η Συντακτική Επιτροπή δια-

τηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης ή περικοπής των προς δημοσίευση κειμένων. Τα

ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη το ΣΑΣ αλά μόνο τον Συντάκτη. Η Συ-

ντακτική Επιτροπή της ανεξάρτητης και άχρωμης Εφημερίδας ΝΕΑ του ΣΑΣ δεν λογοκρί-

νει ιδέες, θέσεις και απόψεις συνεργατών μας. Επιστολές ανώνυμες ή ανυπόγραφες δε

λαμβάνονται υπόψη. Τα μη δημοσιευόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται στον αποστολέα

και καταστρέφονται μετά παρέλευση 4μήνου από την παραλαβή τους. Κείμενα τα οποία

έχουν δημοσιευθεί σε άλλα έντυπα της Π.Α. δεν θα δημοσιεύονται στα ΝΕΑ του ΣΑΣ.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

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
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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

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

Αναλαμβάνει Εργασίες 
Πάσης Φύσεως Ελαιοχρωματισμού

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6987250251

Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής 

Απεβίωσαν
• Σγος εα Δημήτριος Αθανασίου. Γεννήθηκε το

1952 στα Ιωάννινα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1971 με την
23η σειρά. Αποφοίτησε το 1973 με την ειδικότητα του
Ελεγκτή Αναχαιτήσεως. Αποστρατεύτηκε το 1999. Η
νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 15/9/2015 στον Ιερό
Ναό Αγίας Ελένης και η ταφή του στο νεκροταφείο
ΜωραOτικα Κέρκυρας.

• Ασμχος εα Θεόδωρος Βούρβαχης. Γεννήθηκε
το 1942 στα Χανιά. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1960 με την
12η σειρά. Αποφοίτησε το 1962 με την ειδικότητα του
ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε το 1991. Ήταν παντρεμέ-
νος. Η κηδεία του έγινε στις 6/10/2015 στο κεντρικό
νεκροταφείο Χανίων.

• Επγος εα Μιχαήλ Αναγνώστου. Γεννήθηκε το
1935 στο Κριεζά Ευβοίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1954
με την 6η σειρά. Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικότη-
τα του  Μηχανικού Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το
1985. Ήταν παντρεμένος. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 7/10/2015 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και
η ταφή του στο νεκροταφείο Κριέζων Ευβοίας.

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

Κοινωνικά
10/10/15

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 7/10/15 άφησε τον μά-
ταιο τούτο κόσμο στο 251 ΓΝΑ που νοσηλεύονταν ο αξέ-
χαστος και εκλεκτός συνάδελφος Μιχάλης Αναγνώστου.

Η εξόδιος ακολουθία και ταφή έγιναν στην ιδιαίτερη
πατρίδα του τα ΚΡΙΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Με την συμπαράσταση ενός ακόμα εκλεκτού συναδέλ-
φου του Δημήτρη Σαλεμή και Νίκου Τσομάκου μεταφερ-
θήκαμε στα Κριεζά, εκεί συναντήσαμε σχεδόν όλους
τους συναδέλφους που διαμένουν από Χαλκίδα και πέρα,
καθώς και αρκετούς από Αθήνα. 

Ο Μιχάλης ήταν από τα καλύτερα παιδιά της σειράς
μας, ήταν τίμιος, ειλικρινής, αφιλοκερδής και ξεχώριζε
για τον ακέραιο χαρακτήρα του και όσοι τον γνώρισαν ή
συνεργάστηκαν μαζί του τον εκτίμησαν ιδιαίτερα. Τα πα-
ραπάνω προσόντα του συνετέλεσαν ώστε να εκλεγεί για
αρκετά χρόνια ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ των ΚΡΙΕΖΩΝ, αργότερα
μέλος του Δ.Σ. του Καποδιστριακού Δήμου της περιοχής
του ως επίσης και μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής
του Ι. Ναού των ΚΡΙΕΖΩΝ.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του πορείας, εργά-
στηκε άοκνα σε κάθε τομέα που τον τοποθετούσε η Υπη-
ρεσία, η οποία και του απένειμε τα αναλογούντα παράση-
μα.

Άφησε μια υπέροχη οικογένεια, την σύζυγό του ΦΩ-
ΤΟΥΛΑ και την κόρη του ΕΙΡΗΝΗ που καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της αρρώστιας του του συμπαραστάθηκαν και αυτές
άοκνα.

Αγαπητέ φίλε και συμμαθητή Μιχάλη, πήρα τη διαβε-
βαίωση από αρκετούς συμμαθητές και συμφώνησαν ότι η
απουσία σου θα αφήσει ανεκπλήρωτο κενό και υποσχε-
θήκαμε να σε θυμόμαστε όσο καιρό θα είμαστε εν ζωή.

Στην οικογένειά σου εκφράζουμε τα θερμά συλλυπη-
τήρια, την εξ ύψους παρηγορία και να είναι ελαφρύ το
χώμα της πατρικής γης που σε δέχτηκε.

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ φίλε και συμμαθητή Μι-
χάλη.

Γεώργιος Ζεβόλης
6ης Σειράς ΣΤΥΑ

Θερμά συγχαρητήρια στον εγγονό μας ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που πέτυχε τρίτος (3ος)
στη σειρά του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Τμήμα Μάχι-
μο.

Ο παππούς Βασίλειος Δήμου καθώς και 
Κυριακή Δήμου, Χριστίνα Τζεμπέλικου

ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΕΛΑ�ΔΗ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ 30 ΝΕΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ

Ο αφιχθείς εξ Ουάσινκγτων μέσω Παρισίων αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κ. ΚελαSδής, επεσκέφθη
χθες τον υπουργόν Εθνικής Αμύνης κ. Σακελλαρίου και ενη-
μέρωσε τούτον επί του ταξιδίου του και των συνομιλιών τας
οποίας είχεν εις Ουάσιγκτων και Παρισίους μετά των Αμερι-
κανών επιτελών και των αρμοδίων παραγόντων του Αρχηγεί-
ου της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Ο κ. ΚελαSδής παρέσχεν ωσαύτως εις τον υπουργόν πλη-
ροφορίας περί των αποτελεσμάτων των συνομιλιών του και
του εκδηλωθέντος συμμαχικού ενδιαφέροντος διά την ενί-
σχυσιν της Αεροπορίας με υλικόν, το οποίον θα παράσχη εις
αυτήν την ευχέρειαν να ανταποκριθή εις τον ρόλον της
εντός του πλαισίου των αμυντικών επιδιώξεων του Ατλαντι-
κού Συμφώνου.

Διά τα παραχωρηθέντα εις την Ελλάδα 30 νέα αεριωθού-
μενα, ο κ. ΚελαSδής επληροφόρησε τον κ. υπουργόν ότι ταύ-
τα θα σταλούν ενταύθα εις τμηματικάς αποστολάς εντός τε-
τραμήνου.

Τέλος, ο κ. ΚελαSδής ενημέρωσε τον κ. υπουργόν επί των
αποτελεσμάτων των συνομιλιών του διά την ανάπτυξιν και
οργάνωσιν του δικτύου των αεροδρομίων μας και των αερο-
πορικών μας εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και διά την εκ-
παίδευσιν εις τας Ηνωμένας Πολιτείας στελεχών επί των τε-
χνικών λεπτομερειών του εν συνεχεί εξελίξει ευρισκόμενος
αεροπορικού όπλου.

Παράδοση - Παραλαβή Διοίκησης
της Μονάδας Καυσίμου Μοδίου
Την Δευτέρα 29-6-2015 πραγματοποιήθηκε η τελε-

τή Παράδοσης - Παραλαβής Διοίκησης της Μονάδας
Καυσίμων Μοδίου από τον Σγό (ΤΤΗ) Παν Τσιουρή της
38ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α, στον Υπσγό (ΤΤΗ) Κων/νο Ζυ-
γούρο της 42ας Σειράς Σ.Τ.Υ.Α.

Την Τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Δκτής
της Δ.Α.Κ Σμχος (Ε) Αντώνιος Μαντάς, Δκτές των Μο-
νάδων της Δ.Α.Κ, πρώην Δκτές της Μονάδος, συμμα-
θητές της σχολής του παραλαμβάνοντoς Δκτού, Αρ-
χές της περιοχής και σύσσωμο το στρατιωτικό προ-
σωπικό της Μονάδος.

Ο νέος Δκτής αποφοίτησε από την σχολή το 1992
και οι θέσεις που υπηρέτησε είναι οι παρακάτω: 

• 110ΠΜ/337ΜΠΚ,
• 110ΠΜ/348ΜΤΑ,
• 114ΠΜ/ΜΣΒ, 
• 112ΠΜ/356ΜΤΜ, 
• 359 ΜΑΕΔΥ, 
• ΓΕΑ/Α5, 
• ΓΕΑ/Β4, 
•  ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στην ΓΑΛΛΙΑ, 
• 135ΣΜ/ΔΥΠ, Μ.Κ.ΜΟΔΙΟΥ 
Ο Σ.Α.Σ. εύχεται στο νέο Δκτη Καλή Επιτυχία στο

δύσκολο έργο του.

Έντυπα - Περιοδικά - Εφημερίδες
και βιβλία που λάβαμε

1) Περιοδικό «Αντίσταση ΕΑΜ» τεύχος 113 Απρίλιος
Μάιος Ιούνιος 2015

2) Εφημερίδα «Θαρσείς Σώζειν» Η φωνή των αποστρά-
των Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού
Σώματος αριθμός φύλλου 26 Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2015

3) Εφημερίδα «Ναυπακτιακή Φωνή» αριθμός φύλλου 76
Σεπτέμβριος 2015

4) Εφημερίδα «Η Φωνή» του Συνδέσμου Αποστράτων
Αξιωματικών Στρατού Μακεδονίας Θράκης αριθμός φύλ-
λου 88 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2015

5) Περιοδικό Εθνικές Επάλξεις Σύνδεσμος Επιτελών
Εθνικής Άμυνας τεύχος 112 Απρίλιος Ιούνιος 2015

6) Εφημερίδα «Φλόγα της Μακεδονίας» αριθμός φύλ-
λου 70 Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 2015

7) Περιοδικό Λογοτεχνική Δημιουργία τεύχος 196 Ιού-
λιος Σεπτέμβριος 2015.

Την 22-11-1951 δημοσιευόταν στον τύπο η παρακάτω
είδηση. Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για την Π.Α. Έτσι
ξεκίνησαν όλα. Για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν
οι νέοι.

Η προεργασία για την απόκτηση των πρώτων αεριω-
θουμένων  Αεροσκαφών.

Αποστόλης Παπαγεωργίου
Ανθ/γός 12ης ΣΤΥΑ

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες της 32ας σειράς

ΣΤΥΑ στην εκδήλωσή τους για τα 35 χρόνια για την υλικο-
οικονομική τους προσφορά για την ενίσχυση του Συλλόγου.

Επ ευκαιρία ο Σύλλογος δηλώνει προς κάθε ενδιαφε-
ρόμενη σειρά που επιθυμεί να πραγματοποιήσει παρό-
μοιες εκδηλώσεις ότι θα είναι πάντα αρωγός και θα πα-
ράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στους διοργανωτές. 

Το Δ.Σ.
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συνέχεια από τη σελ. 1

Οι διαχρονικοί αυτοί «εισηγητές»,
από επιτελικές ή άλλες καίριες θέ-
σεις, συνήθως, αναμένουν να εκμε-
ταλλευτούν την καλλίτερη συγκυρία
ηγεσιών – στρατιωτικών και ιδιαίτερα
πολιτικών(ΥΕΘΑ) – προκειμένου να
πείσουν τις ηγεσίες αυτές και να πε-
ράσουν κάποτε τις σχετικές «μελέ-
τες» των. Ενέργειες, τις οποίες, προς
απογοήτευσή τους, προγενέστερες
ηγεσίες - κυρίως της ΠΑ - τις έχουν
απορρίψει ως ασύμβατες και απαρά-
δεκτες για τη δομή των Ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων. 

Οι περιοδικοί αυτοί «εισηγητές»,
όπως προαναφέρθηκε, επικαλούνται
πάντα – κατά το δοκούν – το αμερικα-
νικό ή άλλα συναφή μοντέλα.

Κατά τις σχετικές, όμως, ενημε-
ρώσεις-εισηγήσεις των, παραλεί-
πουν-αποκρύπτουν να αναφέρουν
και τις εξής καίριες παραμέτρους:

1. Το σώμα Υπαξιωματικών των
χωρών που επικαλούνται προέρχεται
από ένα είδος εθελοντών χωρίς κα-
μία ανάλογη με τις ΑΣΣΥ επαγγελμα-
τική και στρατιωτική εκπαίδευση (πα-
ραγωγικές Σχολές και μάλιστα Ανώ-
τερου επιπέδου). Ότι μερικοί από
αυτούς, μετά από ειδικές εκπαιδεύ-
σεις σε σχολεία επιμόρφωσης στελε-
χών, ο αρχαιότερος και ικανότερος
Αρχισμηνίας Διοίκησης, Chief Master
Sergeant of Air Force, τοποθετείται,
ως μορφή δίδυμης εξουσίας, κάτω
και δίπλα από τον Αρχηγό, Αυτός ο
Αρχισμηνίας, μαζί με τον Υπουργό
της Αεροπορίας, τον Αρχηγό του
Επιτελείου και τον Υπαρχηγό, θεω-
ρείται ως η ανώτατη ηγεσία της Αε-
ροπορίας, ενώ βάση πρωτοκόλλου
φέρει βαθμό ισάξιο με Αντιπτέραρ-
χο. Στα καθήκοντα του Αρχισμηνία
αυτού είναι να ενημερώνει και να
συμβουλεύει τους στρατιωτικούς και
πολιτικούς του προ3στάμενους, μέλη
της κυβέρνησης όλων των επιπέδων,
όπως και να καταθέτει στην επιτρο-
πή της γερουσίας για θέματα που
αφορούν την κατάσταση και την
αποτελεσματικότητα των Υπαξιωμα-
τικών στα καθήκοντά τους, την ετοι-
μότητα, την κατάλληλη αξιοποίησή
τους, τα εισοδήματά τους, τις συν-
θήκες διαβίωσης, το ηθικό και την
πρόοδο των Υπαξιωματικών, εκπρο-
σωπώντας ταυτόχρονα και τα γενικό-
τερα συμφέροντά τους. Το ίδιο ισχύ-

ει και για κάθε επικεφαλής Αεροπο-
ρικής Δύναμης και κάθε Διοικητή μο-
νάδας, όπου υπάρχει και εκεί ένας
Αρχισμηνίας Διοίκησης (Command
Chief Master Sergeant). Τέλος, κάτω
και δίπλα από κάθε Μοίραρχο υπάρ-
χει ένας Υπαξιωματικός με τον τίτλο
του First Sergeant. Ωστόσο, δεν πρέ-
πει να παραβλέπεται και το γεγονός
ότι σε μετεκπαιδεύσεις στις ΗΠΑ, οι
Έλληνες Υπαξιωματικοί καταλαμβά-
νουν υψηλότερες και από τους αμε-
ρικανούς βαθμολογίες στις σχετικές
εξετάσεις!

2. Η κυριότερη και επιμελώς, δυ-
στυχώς, αποκρυπτόμενη παράμε-
τρος, είναι ότι παραγνωρίζουν και
την ιστορική διαδρομή οργάνωσης
και λειτουργίας των ΕΔ, από ιδρύσε-
ως κάθε όπλου. Εν προκειμένω ανα-
φερόμενος στην Πολεμική Αεροπο-
ρία από την οποία προέρχομαι, η
οργάνωση και λειτουργία της έχει
σχεδιαστεί πάνω σε ένα εντελώς δι-
αφορετικό του αμερικάνικου μοντέ-
λου πλαίσιο. Οι Υπαξιωματικοί και
Αξιωματικοί από παραγωγικές σχο-
λές Υπαξιωματικών, είχαν διαχρονι-
κά υψηλό επίπεδο επαγγελματικής
εκπαίδευσης στα αντίστοιχα οπλικά
συστήματα κάθε περιόδου και επιπέ-
δου τεχνολογίας. Έχουν προσφέρει
αδιαμφισβήτητης σπουδαιότητας
υπηρεσίες, από ποικίλες θέσεις ερ-
γασίας και ευθύνης, οι οποίες είναι
διαχρονικά αναγνωρισμένες – με
ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από
τις εκάστοτε ηγεσίες της και όχι μό-
νο – για την καταλυτική συμβολή
τους (ακόμη και θυσίες ζω-
ής), στην επιχειρησιακή
αποτελεσματικότητα
του όπλου, ενίοτε και
κάτω από ιδιαίτερα δύ-
σκολες συνθήκες. Εν
προκειμένω η αναγνώρι-
ση αυτή από την ΠΑ, απο-
κρυσταλλωνόταν και στον
πριν τον Ν. 3883/10 περί Ι-
εραρχίας και Εξέλιξης
των Αξιωματικών των ΕΔ,
αντίστοιχο Ν. 2439/96,
όπου οι Αξιωματικοί εξ
Υπαξιωματικών της ΠΑ (-
αρθρ. 3, παρ. 8) εξελίσσο-
νταν χωρίς προ�ποθέ-
σεις (πτυχίο ΑΕΙ) στο βαθ-
μό του Σμηνάρχου (με ορ-
γανικές θέσεις!). 

Δυστυχώς, όλα αυτά

και το τεράστιο έργο, που διαχρονι-
κά έχουν προσφέρει οι Υπαξιωματι-
κοί ΑΣΣΥ, δεν τα συνεκτιμούν εκείνοι
που επιμένουν να επιδιώκουν πει-
ράματα με κάτι ξένο-καινούργιο μο-
ντέλο, άγνωστης προσαρμοστικότη-
τας-αποτελεσματικότητας στην Ελ-
ληνική πραγματικότητα, στην ετοι-
μότητα και μαχητικότητα των ΕΔ.
Πειράματα σε αυτό τον ευαίσθητο
χώρο, κ. Υπουργέ, με εξαιρετικά αμ-
φίβολη την απόλυτη επιτυχία του
στη διαχείριση, από το υπόψη προ-
σωπικό, των οπλικών συστημάτων
αξίας δισεκατομμυρίων – ιδρώτας
και στερήσεις του Ελληνικού λαού.
Τούτο εκθέτει σε κίνδυνο την επιχει-
ρησιακή αποτελεσματικότητα των
ΕΔ και την εδαφική ακεραιότητα της
πατρίδας μας. Μια τέτοια απόφαση
θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Πέ-
ραν αυτού επιδοκιμάζεται και η απα-
ράδεκτη σκοπιμότητα και αντισυνα-
δελφική συμπεριφορά των «διαχρο-
νικών εισηγητών», με πρόσχημα τον
εκσυγχρονισμό της δομής των ΕΔ
και την εκλογίκευση της σύνθεσης
και του αριθμού του προσωπικού-
πυραμίδας, που θεωρούν ότι «ου-
σιαστικά εξαντλείται» με την καθή-
λωση της βαθμολογικής εξέλιξης
των Υπαξιωματικών Ανώτερης Εκ-
παίδευσης, μέχρι το βαθμό του Αν-
θυπασπιστή!!

Τέτοιες έμμονες αντιλήψεις, πέ-
ραν των ανωτέρω,

πληγώνουν, διχάζουν, εμποδίζουν
την ομοψυχία και συναδελφικότητα,
την απροβλημάτιστη συνεργασία και
αγάπη, τον αλληλοσεβασμό και αλ-
ληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στε-
λεχών των ΕΔ, με απρόβλεπτες συ-
νέπειες στην αποστολή τους. Δεν
φτάνουν τα όσα υφίστανται τόσα
χρόνια, μαζί με το υπόλοιπο προσω-
πικό των ΕΔ – μνημονίων και όχι μό-
νο – που τους ταλανίζουν ηθικό,
αξιοπρέπεια, φρόνημα; 

Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές,
ότι αθέλητα στην ομιλία σας, προβάλ-
λατε στους Υπαξιωματικούς ένα υπέ-
ροχο κομμάτι «τυριού», αλλά και ασυ-
νείδητα τους αποκαλύψατε την αδιό-
ρατη «φάκα» του «Στρατηγού». Δηλα-
δή, την ουσιαστική επαγγελματική και
κοινωνική υποβάθμισή τους! Ίσως
δεν γνωρίζατε ή δεν σας ενημέρωσαν
για τις συναφείς προηγούμενες προ-
σπάθειες και τα αποτελέσματα. Εκεί-
νο, ωστόσο, που επιβάλλεται να είχε
γίνει, είναι αυτό που αποφεύγουν να
κάνουν οι «εισηγητές» ανάλογων
«επαναστατικών μεταβολών εκσυγ-
χρονισμού». Να εισηγηθούν και επιτέ-
λους να επιληφθούν το ταχύτερο για
την συγκρότηση κατάλληλου πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΑΣΣΥ, σε ανάλογες συνθήκες λει-
τουργίας (εγκαταστάσεις, εργαστή-
ρια, εκπαιδευτικό προσωπικό) με
εκείνες των ΑΣΕΙ. Αρκετά καθυστέρη-
σαν την απόφαση για λειτουργία των
ΑΣΣΥ σε Ανώτερο Επίπεδο Εκπαίδευ-
σης με τριετή φοίτηση. Επίσης, θα
πρέπει οπωσδήποτε, να γίνουν και οι
αναγκαίες παρεμβάσεις-τροποποιή-
σεις του Ν. 3883/10, για τον οποίο
έχουν κατά καιρούς υποβληθεί σχετι-
κές προτάσεις στους προκατόχους
σας και στα Αρχηγεία, από τους
αντιπροσωπευτικούς Συλλόγους των
ΑΣΣΥ, αλλά και από τους ιδίους. 

Το γεγονός ότι στις ΑΣΣΥ εισά-
γονται – ιδιαίτερα από όσα παρακο-
λουθώ στην ΠΑ – σπουδαστές με
βάση εισαγωγής 16.400+ μόρια
και ανώτατη βαθμολογία
18.500+ μόρια, σημαίνει δυνατό-
τητα εισαγωγής των σε πολλές
καλές πανεπιστημιακές σχολές,
αλλά και ΑΣΕΙ. Τούτο, μάλλον, εί-
ναι κάτι που αντί να χαροποιεί
για την εισαγωγή υψηλής ποιό-
τητας σπουδαστών στις ΑΣΣΥ,
μάλλον δεν ενθουσιάζει, όλους...
Ίσως και ενοχλεί. Ίσως εμποδίζει

και τα σχέδιά τους. 
Κύριε Υπουργέ, μετά από αυτές

τις απροσδόκητες αποκαλύψεις σκέ-
ψεών σας, φοβούμαι ότι υπάρχει σο-
βαρός κίνδυνος, μήπως ο Ανδριά-
ντας του Υπαξιωματικού που αποκα-
λύψατε, γίνετε εσείς εκείνος που θα
τον μετατρέψετε σε Κενοτάφιο των
αποφοίτων Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ,
αντί της μέριμνας ανάδειξης και καλ-
λίτερης εκμετάλλευσης των ασύγκρι-
των πλεονεκτημάτων της ποιότητας,
επαγγελματικής και στρατιωτικής εκ-
παίδευσης αυτού του προσωπικού,
για την αποτελεσματικότερη επιχει-
ρησιακή λειτουργία των Ενόπλων Δυ-
νάμεων!!! Οι σχολές αυτές, κ. Υπουρ-
γέ, για τους σπουδαστές των, αλλά
ιδιαίτερα και για τους χιλιάδες απο-
φοίτους των, είναι ο Παρθενώνας
τους. Είναι η ιστορία τους. Είναι η πε-
ρηφάνια τους. Η επιχειρούμενη προ-
σπάθεια υποβάθμισης ή κατάργησης
των σχολών αυτών, από τα πρώτα
νέα βήματά λειτουργίας των, θα ισο-
δυναμεί με γκρέμισμα τους δικού
τους Παρθενώνα. Πώς και ποιος θα
απολογηθεί σε αυτά τα παιδιά, που
θα μπορούσαν να επιλέξουν άλλες
σχολές, με τις βαθμολογίες των Πα-
νελληνίων και επέλεξαν μια από τις
ΑΣΣΥ, με μια σχεδιαζόμενη τώρα
εφιαλτική μετεξέλιξή τους; Τι «τυρί»
χωρίς «φάκα» θα μπορέσετε να τους
προβάλλετε και να τους πείσετε, κ.
Υπουργέ, ότι δεν προτίθεστε να τους
υποβαθμίσετε, να τους σβήσετε τα
όνειρά τους, να ακυρώστε τις προσ-
δοκίες τους; Τι είδος Πολιτείας μπο-
ρεί να είναι αυτή; Πως θα την υπολή-
πτεται ο νέος, όταν αυτή δεν τον σέ-
βεται; 

Κύριε Υπουργέ, ως ένας βετερά-
νος, απόφοιτος μιας από αυτές τις
ιστορικές σχολές (ΣΤΥΑ), μελετώ-
ντας όλες αυτές τις ημέρες τις σκέ-
ψεις σας, σας εξορκίζω από τη λή-
ψη μιας τέτοιας απόφασης. Θα στιγ-
ματίσει ανεπανόρθωτα την πορεία
και την ιστορία σας. Θα βλάψει σε
απρόβλεπτη έκταση την πατρίδα
μας και τη μαχητική ικανότητα και
μαχητικότητα των ΕΔ. Κλείστε τα
αυτιά σας στις «σειρήνες αυτού του
εκσυγχρονισμού».

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Παναγιώτης Καράμπελας

Σμηναγός ε.α.
Επίτιμος Πρόεδρος 

Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Απόφοιτος της Σ.Τ.Υ.Α. 
ο Βουλευτής Λευκάδος

Για πρώτη φορά η ΣΤΥΑ θα έχει «εκπρόσωπο» στην Ελ-
ληνική Βουλή!!!

Συγκεκριμένα στην εκλογική αναμέτρηση της 20/9/2015 ο
Αθανάσιος Καββαδάς, απόφοιτος της 33ης σειράς Σ.Τ.Υ.Α
εκλέχτηκε με την Νέα Δημοκρατία στην μονοεδρική περιφέ-
ρεια της Λευκάδας.

Αμέσως μόλις κλείδωσε το αποτέλεσμα υπέρ του ο Θανά-
σης Καββαδάς έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Λευκαδίτες, όλους
τους συμπατριώτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους. Η
εμπιστοσύνη τους με τιμά και με συγκινεί βαθιά. Θέλω να ξέ-
ρουν ότι ως βουλευτής, θα είμαι βουλευτής όλων των Λευκα-
δίων. Για μένα από σήμερα υπάρχουν μόνο Λευκαδίτες, δεν
υπάρχουν Νεοδημοκράτες και ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχουν κόμμα-
τα. Τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.

Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου τελείωσαν. Είναι μπρο-
στά μας η επόμενη μέρα και αυτή η μέρα δεν είναι εύκολη. Η
Ελλάδα πρέπει αύριο κιόλας να έχει κυβέρνηση, πρέπει όλες
οι δυνάμεις να καταλάβουν την κρισιμότητα και να πράξουν
αναλόγως. Πρέπει να βάλουμε στο περιθώριο ότι μας χωρίζει

και να βάλουμε μπροστά την Ελλάδα και τους
Έλληνες.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστή-
σω τους συνυποψηφίους μου, τον Βα-
σίλη Μελά και την Γεωργία Αυγερινού
για τον αγώνα που δώσαμε μαζί, και
αυτός ο αγώνας ήταν νικηφόρος.
Τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα

από τα βάθη της καρδιάς μου.
Σας ευχαριστώ.»

Ο Σύλλογος εκφράζει τα
θερμά συγχαρητήρια στο
συνάδελφο και του εύχεται
καλή δύναμη και καλή επι-
τυχία στο έργο του.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθη-
κε η ορκωμοσία των νέων Σμηνιών της 51ης Σειράς της Σχο-
λής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στην Αεροπορική
Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

Τα πτυχία αποφοίτησης επέδωσε ο Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος ΒαP-
τσης.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητή της
Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Ιω-
άννης Μανωλάκος, εκπρόσωποι των Αρχηγών των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), Ανώτατοι
Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπροσωπείες
Αξιωματικών των ΕΔ και των ΣΑ, διατελέσαντες Διοικητές
της ΣΥΔ, εκπρόσωποι των πολιτειακών και θρησκευτικών
Αρχών, καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων Σμηνιών.

Συνολικά ορκίστηκαν είκοσι οκτώ (28) Σμηνίες, από τους
οποίους είκοσι επτά (27) από την Ελλάδα και ένας (1) από
την Κύπρο.

Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών 51ης Σειράς ΣΥΔ

ΟΧΙ στο Αμερικάνικο Μοντέλο 
Εξέλιξης των Αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών (ΑΣΣΥ)
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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

Ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος
Καμμένος, συνοδευόμενος από τον
Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Βασίλειο

Τελλίδη, παρέστη στην τελετή αποκαλυπτη-
ρίων ανδριάντα Μονίμου Υπαξιωματικού,
που πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/9/2015
στο Άλσος Ελληνικού Στρατού στο Γουδί.
Στην τελετή παρέστη ο Επίτιμος Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος.

Το Σύλλογο μας εκπροσώπησε ο Πρόε-
δρος Σμήναρχος εα Δημήτριος Φαλτάιτς
και ο Ταμίας Σμηναγός εα Δημήτριος Πανα-
γιώτου 

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας είπε τα εξής:

«Κύριε Επίτιμε Αρχηγέ του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άμυνας,

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου
Στρατού,

Κύριε Δήμαρχε,
Στρατηγοί,
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί,
Σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχο-

λής,
Κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών και

Υπαξιωματικών Αποφοίτων της ΣΜΥ,
Κύριοι Πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων,
Κύριε πρώην Δήμαρχε Παπάγου
Κυρίες και κύριοι,
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω την τιμή και τη χαρά σή-

μερα, να παρευρίσκομαι στην τελετή των αποκαλυπτηρίων
του ανδριάντα προς τιμήν των Μονίμων Υπαξιωματικών. Ενός
σώματος του οποίου οι αγώνες συγκινούν και συνάμα αποτε-
λούν απόδειξη για τη διαχρονική προσήλωση των Ελλήνων
στις προαιώνιες αξίες και τα ιδανικά της φυλής. Ενός σώμα-
τος που υπήρξε διαχρονικά και παραμένει η ραχοκοκαλιά των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέτοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες,
όπως η σημερινή, κρατούν ζωντανή τη
μνήμη και προβάλλουν την προσφορά του
Έλληνα Υπαξιωματικού, την αγάπη του για
την Πατρίδα, τη δημοκρατία και την ελευ-
θερία.

Από το 1884 που ιδρύθηκε το «Προπα-
ρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον»
μέχρι τη σημερινή Σχολή Υπαξιωματικών,
αποτέλεσε το λίκνο μέσα στο οποίο γεννή-
θηκε και ανδρώθηκε ο Υπαξιωματικός του
Στρατού μας.

Ο ανδριάντας, που σήμερα έχω την τιμή
να αποκαλύψω, μαζί με τους Αρχηγούς και
τον Πρόεδρο, αποτελεί ελάχιστο φόρο τι-
μής στον Έλληνα Υπαξιωματικό.

Στον αφανή αυτό ήρωα που με πνεύμα
αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού
υπηρετεί την πατρίδα μας και δίνει έναν
καθημερινό αγώνα για την προάσπιση των
εθνικών μας συνόρων.

Στον μικρό ηγήτορα, στον οποίο το
Έθνος εμπιστεύεται τα στρατευμένα του

παιδιά στην ειρήνη και στον πόλεμο, με την υποχρέωση να
τους εκπαιδεύσει, να τους καθοδηγήσει και να τους παραδώ-
σει όχι μόνον υγιείς αλλά και ώριμους, ευσυνείδητους πολί-
τες. Σε αυτόν που η πατρίδα εμπιστεύεται εξοπλισμό δεκάδων
εκατομμυρίων και που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω
στον οποίο οικοδομείται όλο το στράτευμα.

Σε όλο το Αιγαίο, στις βραχονησίδες μας, σε κάθε Φυλάκιο
του Στρατού Ξηράς που είχα την τιμή να επισκεφθώ αυτούς
τους τελευταίους επτά μήνες, βλέπει κανείς ότι επικεφαλής
είναι συνήθως ένας Έλληνας Μόνιμος Υπαξιωματικός.

Στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο αντιλαμβανόμενο τον
πολύπλευρο ρόλο του υπαξιωματικού προσανατολίζεται αφε-
νός στην καθιέρωση της τριετούς διάρκειας σπουδών και την
εμπέδωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος στο

πλαίσιο των ΑΣΕΙ και αφετέρου στην αναβάθμιση της στρα-
τιωτικής και ακαδημα7κής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις πλέ-
ον σύγχρονες μεθόδους της παιδαγωγικής επιστήμης. Θα συ-
νεχίσουμε επίσης τις δράσεις που ξεκινήσαμε στην προηγού-
μενη θητεία μας για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης,
να επαναφέρουμε το βιοτικό επίπεδο, να ενισχύσουμε την
αξιοκρατία και να αποκρυσταλλώσουμε τη διαφάνεια. Σε αυτό
το πλαίσιο είδατε την επαναφορά του επιδόματος παραμεθο-
ρίου που είναι μόνο μια μικρή αρχή.

Θέλω να ζητήσω από τον Πρόεδρο της Ενώσεως, αλλά και
από τους άλλους Προέδρους των Ενώσεων, όπως επίσης και
από τα εν ενεργεία στελέχη, να ξεκινήσουμε έναν διάλογο στο
πλαίσιο της νέας αναδιάταξης των δομών των Ενόπλων μας
Δυνάμεων για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε κα-
λύτερα τη διεθνή εμπειρία που υπάρχει και στο θέμα των υπα-
ξιωματικών. Αν, δηλαδή, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για
ένα αμερικανικό μοντέλο, με τη δυνατότητα εξέλιξης των υπα-
ξιωματικών σε μία δική τους ξεχωριστή επετηρίδα, όπου θα
φθάνουν πλέον στο βαθμό του Στρατηγού.

Δεν κατοικούμε σε γειτονιά αγγέλων. Περιβαλλόμαστε από
αστάθεια και δυνάμεις που μας επιβουλεύονται. Γι’ αυτό οφεί-
λουμε να έχουμε υψηλό μαχητικό φρόνημα και ισχυρό στρατό.

Γι’ αυτό οφείλουμε να διατηρήσουμε μια στρατιωτική δύ-
ναμη υψηλής επιχειρησιακής ικανότητας για την προάσπιση
της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας, αλλά και της
διεθνούς ειρήνης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν, ταυτόχρονα, την εγγύη-
ση και την ασπίδα των εθνικών συμφερόντων, τα οποία υπη-
ρετούν ανυποχώρητα με αποφασιστικότητα και αποτελεσμα-
τικότητα, σύμφωνα πάντοτε με τους κανόνες δικαίου, το Σύ-
νταγμα και τους νόμους του κράτους.

Τιμούμε σήμερα τον Έλληνα Υπαξιωματικό. Γιατί όπως λέει
ο ποιητής «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία» και οι Έλληνες
Υπαξιωματικοί έχουν αποδείξει μέσα από τις αιματηρές μά-
χες και τους ένδοξους αγώνες που έχει δώσει ο Ελληνικός
Στρατός, πως διαθέτουν περίσσεια και από τα δύο.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Τελετή Αποκαλυπτηρίων Ανδριάντα Μονίμου Υπαξιωματικού

Την Παρασκευή 16
Οκτωβρίου 2015, παρου-
σία του Αρχηγού του Γενι-
κού Επιτελείου Αεροπορί-
ας, Αντιπτέραρχου (Ι)
Χρήστου Βα>τση, πραγμα-
τοποιήθηκε η ορκωμοσία
των πρωτοετών της Σχο-
λής Ικάρων.

Συνολικά ορκίστηκαν
πενήντα τρεις (53) Ίκαροι,
από τους οποίους σαρά-
ντα πέντε (45) από την Ελ-
λάδα, πέντε (5) από την
Κύπρο, δύο (2) από το
Μαυροβούνιο και ένας (1)
από την Ιορδανία.

Στην τελετή παραβρέ-
θηκαν, ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Ηλιουπόλε-
ως Αιγύπτου, κ. Θεόδω-
ρος, ο Β΄ Υπαρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού, Αντιστράτηγος Αλέ-
ξανδρος Οικονόμου, ως
εκπρόσωπος του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου
Στρατού, ο Διοικητής της
Σχολής Ναυτικών Δοκί-
μων, Υποναύαρχος Γεώρ-
γιος Λεβέντης ΠΝ, ως εκ-
πρόσωπος του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού, Ανώτατοι Αξιω-
ματικοί της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, αντιπροσωπεί-
ες των Κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, επί-
τιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, αντι-
προσωπείες ξένων χωρών,

εκπρόσωποι των τοπικών
πολιτειακών και θρησκευ-
τικών Αρχών καθώς και
συγγενείς και φίλοι των
πρωτοετών.

Ο Σύλλογός μας εκπρο-
σωπήθηκε από τον Σμή-
ναρχο εα κ Δημήτριο Φαλ-
τάιτς Πρόεδρο ΣΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Ορκωμοσία Πρωτοετών Σχολής Ικάρων
Την Κυριακή 18 Οκτω-

βρίου 2015, παρουσία του
Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ),
Αντιπτέραρχου (Ι) κ Χρή-
στου Βα>τση, πραγματοποι-
ήθηκε η ετήσια τελετή επι-
μνημόσυνης δέησης υπέρ
Πεσόντων Αεροπόρων, που
διοργανώθηκε από την
Ένωση Αποστράτων Αξιω-
ματικών Αεροπορίας, στην
Πλατεία ΚαραIσκάκη του
Δήμου Αθηναίων.

Στην τελετή παρέστη-
σαν Ανώτατοι Ανώτεροι Αξιωματικοί Υπαξιω-
ματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπρο-
σωπεία μαθητών της ΣΙ και ΣΤΥΑ επίτιμοι Αρ-
χηγοί ΓΕΑ καθώς και Απόστρατοι Αξιωματικοί
των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από
τους κ Σμήναρχο εα Δημήτριο Φαλτάιτς Πρό-
εδρο, Σμήναρχο εα  Γεώργιο Παπαδόπουλο
Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο, Σμήναρχο εα Δη-
μήτριο Δήμου Κοσμήτορα και Σμηναγό εα Δη-
μήτριο Παναγιώτου Ταμία

Στεφάνια κατέθεσαν 
Εκ μέρους του Γ.Ε.Α ο Αρχηγός Αντιπτέ-

ραρχος (Ι) κ. Χρήστος Βα>τσης
Εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων ο Αντιδή-

μαρχος κ. Βασίλειος Αγγελόπουλος
Εκ μέρους της Ε.Α.Α.Α ο Πρόεδρος Αντι-

πτέραρχος εα (Ι) κ.
Κων/νος Ιατρίδης

Εκ μέρους της Ε.Α.Α.Σ
ο Πρόεδρος Υποστράτη-
γος εα κ. Ευάγγελος Δανι-
άς

Εκ μέρους της Ε.Α.Α.Ν
ο Υποναύαρχος εα κ. Νικό-
λαος Τσαπράδης

Εκ μέρους του
ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α η Πρόεδρος κ.
Μιράντα Παπασταύρου

Εκ μέρους του
ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α ο Πρόεδρος
Αντιπτέραρχος εα κ. Δημή-

τριος Λαζάρου
Εκ μέρους της Α.ΑΚ.Ε ο Υποπτέραρχος εα

(Ι) κ. Ευστράτιος Τσαούσογλου
Εκ μέρους του Σ.Α.Σ.Ι ο Αντιπτέραρχος εα

(Ι) κ. Χαράλαμπος Χειράκης
Εκ μέρους του Σ.Α.Σ ο Πρόεδρος Σμήναρ-

χος εα κ. Δημήτριος Φαλτάιτς
Εκ μέρους του Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α ο Σμήναρχος

εα κ. Κων/νος Λιοζίδης
Εκ μέρους του Σ.Α.Ι.Ρ ο Σμήναρχος εα κ.

Κων/νος Γρηγοριάδης
Εκ μέρους του Συλλόγου Αλληλεγγύης

Θυμάτων C-130 η κ. Μαρίνα Νικολακοπούλου
Εκ μέρους του Πανελληνίου Συνδέσμου

Συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεως ο κ. Άγγε-
λος Λιόντας

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επιμνημόσυνη Δέηση Πεσόντων Αεροπόρων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣ ευχαριστεί τον εκπρόσωπό

μας στα Χανιά κ. Γιάννη Κουρμούλη, για την ευγενική

προσφορά του να στείλει στα μέλη μας, φιάλες κρασιού, με

την ενδεικτική ετικέτα της 115 Πτέρυγας Μάχης. 

Το Δ.Σ.
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Τ
ελευταία γίνεται μια προσπάθεια, ευτυ-
χώς από ελάχιστους που εκμεταλλεύο-
νται το «πόστο» τους, για να υποβαθμί-

σουν και να σπιλώσουν τους τεχνολόγους
αποφοίτους της παραγωγικής σχολής της Π.Α
με ιστορία και αναμφισβήτητη προσφορά πά-
νω από 60 χρόνια. Επειδή και εγώ είμαι από-
φοιτος της Σ.Τ.Υ.Α θίγομαι προσωπικά αλλά
και αισθάνομαι τη στοιχειώδη υποχρέωση να
αποκαταστήσω τη τάξη και να αντικρούσω αυ-
τές τις απαράδεκτες και απαξιωτικές θέσεις.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι απόψεις στηρί-
ζονται στην έλλειψη πείρας και ενημέρωσης
για το έργο των αποφοίτων της Σ.Τ.Υ.Α.

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α.)

Συμφωνώ απόλυτα με την θέση: Οργανι-
κή θέση= Βαθμός= Συγκεκριμένη Ευθύ-
νη. Βαθμός χωρίς οργανική θέση με συγκε-
κριμένη ευθύνη δεν υπάρχει! Εξ όσων γνω-
ρίζω, στα δύσκολα χρόνια που υπηρέτησα,
οι θέσεις των αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α Σμ/ας –
Σμχος ήταν όλες οργανικές. Για όσους δεν
γνωρίζουν σας υπενθυμίζω ότι αρκετοί συ-
νάδελφοι παλαιών σειρών δεν προαγόντου-
σαν ακόμα και στο πρώτο βαθμό του
Εσμίου λόγω έλλειψης οργανικών θέσεων.
Ο γράφων παρέμεινε λόγω ελλείψεως ορ-
γανικών θέσεων Ανθσγού στο βαθμό του
Ανθστου περίπου τρεις Ολυμπιάδες. Παρά
ταύτα όμως ο νομοθέτης έχει προβλέψει
για το προσωπικό όλων των προελεύσεων
τον αποστρατευτικό βαθμό που προβλέπε-
ται ως εξελικτικός της επετηρίδας του και
απονέμεται σε όσους κρίνονται προακτέοι-
ικανοί.

Συνεπώς η άποψη βαθμός χωρίς οργανι-
κή θέση με συγκεκριμένη ευθύνη ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ είναι άστοχη και μάλλον αντίθετη
προς το πνεύμα του νομοθέτη. Άλλωστε η
διάταξη αυτή δεν αφορά μόνο τους
Ασμχους των ανωτέρων Σχολών της Π.Α
που προάγονται στον αποστρατευτικό του
Σμχου ( είχαν αναφερθεί και γραφτεί πολύ

απαξιωτικά λόγια όπως Σμχοι της πλ.κ.ς),
αλλά και άλλες κατηγορίες Αξκων.

Η ευθύνη κάθε ατόμου δεν απορρέει μό-
νο από το βαθμό που φέρει αλλά και από τις
γνώσεις του και το έργο που παράγει. Τα
λόγια είναι φτώχια, λέει ο θυμόσοφος λαός
μας, θα αναφερθώ σε έργα. Υπηρέτησα 20
χρόνια σε μοίρες πολεμικών Αφων, σε τρεις
γενιές F-84F, F-104 και MIRAGE-FICG,
ανταποκρίθηκα πλήρως στην εξέλιξη της
τεχνολογίας των Αφων (ο τεχνικός συνεχώς
εκπαιδεύεται). Εν προκειμένω αυτό που
έχω να πω με απλά λόγια για το έργο των
τεχνικών είναι ότι: «εάν οι υπογραφές μου
για την αποδέσμευση για πτήση του πανά-
κριβου αυτού οπλικού συστήματος σε συν-
δυασμό με τη ζωή του πιλότου, μεταφραζό-
ντουσαν σε ευρώ θα ήμουν πλούσιος». Συ-
νεπώς η υπογραφή του υπολόγου για την
αποδέσμευση για πτήση του πανάκριβου
αφους και της ζωής του πιλότου είναι πο-
λύ μεγάλη ευθύνη. Πιθανό αυτοί που πι-
στεύουν το αντίθετο δεν είναι ενημερωμέ-
νοι και δεν έχουν καμία εμπειρία, λένε τη μι-
σή αλήθεια, καλά θα κάνουν να ρωτήσουν
την πλειονότητα των πιλότων μαχητικών
αφων. Ο Πτέραρχος (I) ε.α Γ. Γαβριηλίδης
πιλότος του ακροβατικού σμήνους «ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ» στο βιβλίο του «ανάστροφα
μεταξύ Ουρανού και Γης» γράφει «-τα μα-
χητικά μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιού-
νται σε ακραίες καταστάσεις με μεγάλη
ασφάλεια, όταν η Εκπαίδευση και η Συντή-
ρηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται και με υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης. Έζησα δίπλα σε υπέροχους ανθρώ-
πους, πιλότους και τεχνικούς που δεν θα
ξεχάσω ποτέ».

Η Π.Α. είναι ένα όπλο καθαρά τεχνικό με
πανάκριβο πολεμικό υλικό η διαθεσιμότητα
του οποίου καθορίζει την πολεμική ετοιμό-
τητα του όπλου. Η διαθεσιμότητα συνδέε-
ται άμεσα με την συντήρηση, που απαιτεί
ειδικές γνώσεις της σύγχρονης τεχνολογί-
ας και παράγεται έργο υψηλού κόστους. Το
λειτουργικό κόστος της Π.Α (όπλο υψηλού
κόστους) εξαρτάται από την «ποιότητα» του
προσωπικού συντηρήσεως του υλικού. Αυ-
τό αποδεικνύεται από επιστημονικές μελέ-
τες και περιγράφεται μέσα σε λίγες σελίδες
του βιβλίου μου «Διαδικασίες Συντηρήσεως
και Εφοδιασμού» που δώρισα στην Ε.Α.Α.Α
και η Δ/ση το κατέστρεψε για λόγους για
τους οποίους ουδέποτε ενημερώθηκα.(
Υποθέτω προσωπικοί).

Αναφορικά με το ότι πρέπει να υπάρχει
αξιοκρατία και να τιμώνται οι ικανοί ου-
δείς το αμφισβητεί. Το αξιολογικά ίσοι δεν
πρέπει να συνδέεται μόνο με το βαθμό και
την άσκηση Διοίκησης αλλά και με το παρα-
γόμενο έργο του ατόμου και είναι παντελώς
άστοχο, υποτιμητικό και ρατσιστικό η ισό-
τητα ως άτομο ΜΟΝΟΝ.

Τέλος τα δικαιώματα των εργασθέντων
στη Π.Α δεν εξαρτώνται μόνο από τη διάρ-
κεια της προσφοράς και να κρίνονται ως
παραιτηθέντες ή αποστρατευθέντες ένα-
ντι των ευδοκίμως τερματίσαντες. Αυτό

εκφράζει τη μισή αλήθεια και επειδή οφείλω
να το τεκμηριώσω θα αναφερθώ σε προσω-
πική μου εμπειρία. Υπηρέτησα την Π.Α 36
έτη εξάντλησα την ιεραρχία της επετηρίδας
μου προαγόμενος στη πρώτη εκ των δύο
οργανικών θέσεων του Σμχου και, άσκησα
Δκση στο βαθμό ενάμιση έτος. Όλες οι
προαγωγές μου ήταν κατ’ εκλογή, με πέντε
τιμητικές διακρίσεις για τη βασική συμμετο-
χή μου στην αναβάθμιση, με ηλεκτρονικά
συστήματα,(Alarm Altidute_ A/A Tac.A.N_
Voice Recorder) των αφων MIRAGE-F1CG
που συνέβαλαν στην ασφάλεια πτήσεων και
την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητάς
τους. Εν τούτοις ανήκω στην κατηγορία
των «αποστρατευθέντων» γιατί έτσι το
προβλέπει ο κατάφωρα άδικος νόμος για
τους Αξκούς προερχομένους εξ Αθστων.

Η Π.Α στηρίζεται στο τρίπτυχο Αφος, πι-
λότος, τεχνικός και έτσι λειτούργησε με
απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα. Η επίθεση
εναντίον των αποφοίτων της ΣΤΥΑ βλάπτει
σοβαρά την Π.Α και δεν έχουν το δικαίωμα
να το κάνουν για οποιοδήποτε λόγο που μό-
νο αυτοί γνωρίζουν. Αυτά τα λίγα λόγια για
το καλό της Π.Α, που έχουμε την υποχρέ-
ωση να το πράξουμε για την αποκατάστα-
ση της αλήθειας. Κρείττον του λαλείν, το
σιγάν....

Υ.Γ. Η ενημέρωσή μου για τα γεγονότα
έγινε από την εφημερίδα της οποίας είμαι
και εγώ ένας από τους ιδιοκτήτες αφού
συμβάλω οικονομικά στην έκδοσή της. Θα
παρακαλούσα τον υπεύθυνο έκδοσης, τη
συντακτική επιτροπή και τον υπεύθυνο ύλης
να σεβαστούν και τις απόψεις των ιδιοκτη-
τών και να αποφεύγουν την δημοσίευση
κειμένων που προσβάλουν κοινωνικές
ομάδες και διχάζουν, η Π.Α μας έχει ανά-
γκη όλους «πατρικίους και πληβείους» για
το πολύτιμο έργο που προσέφερε και
προσφέρει ένας έκαστος. Δεν ζητώ τη συ-
γνώμη κανενός μου αρκεί, ”τέτοιες ενέρ-
γειες να αποφεύγονται”. Ευχαριστώ για την
κατανόηση.

H μισή αλήθεια
- Κρείττον του Λαλείν, το Σιγάν...
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ΠΡΟΣ: 
Υπουργό Οικονομικών κ. Ε.Τσακαλώτο 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο 
Υπουργό Εργασίας κ. Γ.Κατρούγκαλο 
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. Δρίτσα
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ.Βίτσα Αναπληρωτή 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν.Τόσκα

ΚΟΙΝ : Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

ΘΕΜΑ: Θέματα Αποστράτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
1. - Οι Απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν υποστεί

μέχρι τώρα τις ακόλουθες μειώσεις:
α. - Μείωση του επιδόματος ευθύνης ανωτάτων Αξιω-

ματικών κατά 20% (Ν.3833/10)
β. - Κατάργηση δώρων (Ν.3845/10, 3847/10 και

4093/12) γ.-Κράτηση λόγω εισφοράς αλληλεγγύης συντα-
ξιούχων (Ε.Α.Σ.) 3-14% για το τμήμα των συντάξεων άνω
των 1400Ε (Ν.3865/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρά-
γραφο 13 του άρθρου 2 του Ν.4002/11 )

δ. - Κράτηση για έκτακτη εισφορά 1 -4% επί των συντά-
ξεων άνω των 1400Ε (Ν.3986/11)

ε. - Μείωση σύνταξης κατά 20% για το τμήμα αυτής
άνω των 1700Ε(Ν.4024/11) στ.-Μείωση σύνταξης κατά
12% για το τμήμα αυτής άνω των 1300Ε (Ν.4051/12)

ζ. - Μείωση των μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών
κλιμακωτά και αντίστοιχη μείωση των συντάξεων (-
Ν.4093/12) 

η. - Μείωση των συντάξεων κατά 5%, 10%, 15%, 20%
για το σύνολο των αποδοχών (Ν.4093/12)

θ. - Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη από το 2,5%
στο 6%, η οποία επειδή εφαρμόζεται στις συντάξεις του
2009, στην ουσία είναι διπλάσια, γιατί οι πραγματικές συ-
ντάξεις είναι μειωμένες κατά τουλάχιστον 50%, άρα κρά-
τηση 7% στις τωρινές συντάξεις. 

ι. - Στοχευμένες περικοπές με ηλικιακά κριτήρια;
(Ι).  - Μείωση 40% στο ποσό της σύνταξης άνω των

1000Ε για τους κάτω των 55 ετών (Ν.4024/11)
(2). - Μείωση 6-10% στη σύνταξη, αφού αφαιρεθεί η Ει-

σφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, για τους κάτω των 60

ετών (Ν.4002/11 .αρθρο 2 παρα 14α ) 2.-Το Συμβούλιο της
Επικρατείας με την υπ.αριθ. 2192/2014 Απόφαση της
Ολομελείας του έκρινε τις μειώσεις της ανωτέρω παρα-
γράφου 1ζ αντισυνταγματικές και ζήτησε την αναπροσαρ-
μογή των μισθών των εν ενεργεία και ως επακόλουθο και
των συνταξιοδοτικών πράξεων, στο ύψος της 31-07-2012.
Παράλληλα με την ίδια Απόφαση του έκρινε ότι και οποια-
δήποτε άλλη μελλοντική μείωση των συντάξεων των Απο-
στράτων θα είναι αντισυνταγματική. Σε εκτέλεση της ανω-
τέρω Απόφασης η τότε Κυβέρνηση προσάρμοσε τους μι-
σθούς των εν ενεργεία κατά το ήμισυ του δικαιουμένου
ποσού και όχι κατά το σύνολο του ποσού (Ν.4307/14). 

3. - Πέραν των ανωτέρω μειώσεων και κρατήσεων στις
συντάξεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την απομείωση αυ-
τών κατά 60%, υπήρξε και αντίστοιχη απομείωση στις πα-
ροχές των Μετοχικών Ταμείων, που εφαρμόζουν εδώ και
πολλά χρόνια την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, η δε φο-
ρολογία έχει αυξηθεί σε αβάσταχτα επίπεδα.

4.- Όλα τα ανωτέρω έχουν τις ακόλουθες επιπτώσεις:
α. - Σημαντική μείωση στις αποδοχές των Αποστράτων

όλων των βαθμών, που στους ανώτατους βαθμούς υπερ-
βαίνει το 60%.

β. - Εξομείωση των συντάξεων προς τα κάτω με αποτέ-
λεσμα η ανωτάτη

σύνταξη Αποστράτου να διαφέρει ελάχιστα από την
κατωτάτη.

γ. - Εξάλειψη των επιδομάτων κινδύνου (πτητικά, κατα-
δυτικά, ειδικών Δυνάμεων) γιατί με τον συνυπολογισμό
τους στο συνολικό ποσό των αποδοχών έχουν ανεβάσει
τις κλίμακες παρακράτησης φόρων, μειώσεων και κρατή-
σεων.

δ. - Μείωση των συντάξεων με ηλικιακά κριτήρια, με
αναδρομική ισχύ μάλιστα, σε Αποστράτους που στην
πλειοψηφία τους συνταξιοδοτήθηκαν με εντελώς διαφο-
ρετικό σύστημα

ε. - Κατάταξη των Αποστράτων στις τελευταίες βαθμί-
δες των συνταξιοδοτικών παροχών.

στ. -Αδυναμία των Αποστράτων να βιώσουν μία αξιο-
πρεπή ζωή και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αδυναμία
πληρωμής των φόρων.

5. - Ο κ.Πρωθυπουργός πρόσφατα κατά την τελική φά-
ση της άσκησης <ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ> αναγνώρισε το έργο των
Ε.Δ. και την συμβολή τους στην σταθερότητα της χώρας
και δεσμεύτηκε ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες που
έχουν γίνει. Ο κ.Πρωθυπουργός ανεφέρθη "επί του πεδί-
ου της μάχης" στους εν ενεργεία, αλλά προφανώς ανε-
φέρθη και σε όλους τους προηγούμενους που ήταν κάπο-
τε στην ίδια θέση, τους Αποστράτους, που έχουν ακόμη
στις τάξεις τους βετεράνους των πολέμων της Πατρίδας
μας και ορφανικές οικογένειες πεσόντων στον βωμό του
καθήκοντος εν πολέμω και εν ειρήνη. 

6. - Παράλληλα ο ΥΕΘΑ κ.Π.Καμμένος έχει προωθήσει
νομοθετική ρύθμιση για πλήρη αποκατάσταση των μισθών
και συντάξεων σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ.

7. - Στον Ν. 4336/15 της 14-08-2015 και συγκεκριμένα
στην σελίδα 1021 αυτού, αναφέρεται σαφώς ότι "η Ελλη-
νική Κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθε-
τικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την
πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της

δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέ-
τρα του 2012". 

8. - Το συνταξιοδοτικό κόστος στην Ελλάδα έχει μειω-
θεί τα 5 τελευταία χρόνια κατά τουλάχιστον 30% με την
λήψη των ακολούθων μέτρων:

α. - 15% από την κατάργηση των δώρων
β. - 7% από την αύξηση των κρατήσεων για την υγειο-

νομική περίθαλψη. 
γ. - Τουλάχιστον 8% από το σύνολο των υπολοίπων

μειώσεων/κρατήσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω πα-
ράγραφο 1

9.-Από τον Ιανουάριο του 2013 με τον Ν.4093/12 δεν
έγιναν άλλες περικοπές στους συνταξιούχους, που σημαί-
νει ότι δεν υπήρξε τέτοια απαίτηση τα 2,5 τελευταία χρό-
νια. Διερωτώμεθα πως δημιουργήθηκε η νέα ανάγκη περι-
κοπής των συντάξεων. Μήπως γιατί πληρώνουν μόνο οι
αδυνατούντες να το αποφύγουν ή γιατί οι λογιστικές αλ-
χημίες του Γ.Λ.Κ. δεν αφαιρούν από το συνταξιοδοτικό
κόστος τις διάφορες μειώσεις/κρατήσεις, όπως π.χ. την
κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη που αφαιρείται
όμως από την σύνταξη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται
πλασματικά οτι δεν έχει επιτευχθεί σημαντική μείωσή του;

10. - Με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω και με την διαρ-
ροή φημών ότι θα μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις, μας
δημιουργείται η απορία πως ενώ σχεδόν όλα τα κόμματα
μας διαβεβαίωναν ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η αδικία
του Ν.4093/12, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις,
τώρα θα κληθούμε να πληρώσουμε και άλλα

11. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων
Αποστράτων που εκπροσωπεί 120.000 Αποστράτους των
Ε.Δ. και των Σ.Α., σας καλεί να αποκαταστήσετε την αδι-
κία του Ν.4093/12 που υλοποιήθηκε κατά το ήμισυ με τον
Ν.4307/14 και να μην προβείτε σε άλλες μειώσεις των συ-
ντάξεων των Αποστράτων, οι οποίες όπως προελέχθη
έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ.

12. - Το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι τρεις Ενώσεις
Αποστράτων, που πρωταρχικό σκοπό έχουν την προστα-
σία των συμφερόντων όλων των Αποστράτων, πέραν της
παρούσας επιστολής, θα συνεχίσουν την προάσπιση αυ-
τών, νομικά και αγωνιστικά, μέχρι την πλήρη δικαίωσή
τους.

Υποστράτηγος Ε.Δανιάς ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος Κ. Σκαρμαλιωράκης ε.α. 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.       
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α. 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ. Ιατρίδης Π.Α. ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια 
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιναύαρχος Σ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.

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

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

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 ΦΑΛΤΑ�ΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

( * ) Όσες Υποψηφιότητες είχαν δημοσιοποιηθεί έως 02/09/2015 – Εκ-
κρεμεί ο έλεγχος νομιμότητας των υποψηφίων. Δεν είναι η τελική λίστα.

Όπως είναι γνωστό η Ναζιστι-
κή Γερμανία εισέβαλε στην Ελλά-
δα στις 6 Απριλίου 1941 από τα
Ελληνο – Γιουγκοσλαβικά και Ελ-
ληνο Βουλγαρικά σύνορα. Η αρχι-
κή γερμανική επίθεση κατά της
“γραμμής Μεταξά” πραγματοποι-
ήθηκε από μία μονάδα Γερμανι-
κού πεζικού ενισχυμένη από δύο
ορεινές μεραρχίες του 18ου Ορει-
νού Σώματος (XVIII Mountain
Corps), αντιμετώπισαν όμως ισχυ-
ρή αντίσταση και σημείωσαν μι-
κρή επιτυχία. Μία γερμανική ανα-
φορά στο τέλος της πρώτης μέ-
ρας των επιχειρήσεων περιγράφει
πως η γερμανική 5η Ορεινή Με-
ραρχία «απωθήθηκε στο πέρασμα
Ρούπελ παρά την ισχυρότατη αε-
ροπορική υποστήριξη, έχοντας
σημαντικές απώλειες». Από τα 24
οχυρά που αποτελούσαν τη Γραμ-
μή Μεταξά μόνο δύο έπεσαν, και
αυτά μόνον αφού καταστράφηκαν
ολοσχερώς. Τα περισσότερα οχυ-
ρά, συμπεριλαμβανομένων των
Ρούπελ, Εχίνος, Καρατάς, Λίσσε
και Ιστίμπεη αντιστάθηκαν για
τρεις ημέρες.

Ο λοχίας Δημήτριος Ίτσιος ήταν ο
διοικητής του Πολυβολείου 8 (Π.8) στο
οροπέδιο τηςΟμορφοπλαγιάς του
όρους Κερκίνη (Μπέλες), πάνω από τo
χωριό Άνω ΠορρόOα Σερρών. Το Π.8
ήταν ένα μεμονωμένο εξωτερικό αμυ-
ντικό έργο, που μαζί με το Π.9 αποτε-
λούσαν τα σημαντικότερα σημεία στή-
ριξης των Ελλήνων στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Ροδόπολης. Τα πολυβολεία
αυτά δεν είχαν σχέση με τα οχυρά.

Την πρώτη ημέρα της γερμανικής
εισβολής, ένα σύνταγμα γερμανών κα-
ταδρομέων της 6ης Ορεινής Μεραρχί-
ας με επικεφαλής τον ίδιο τον διοικητή
της μεραρχίας, στρατηγό Ferdinand
Shorner, επιτέθηκε στο ελληνικό τάγ-
μα που υπερασπιζόταν την Ομορφο-
πλαγιά. Για πέντε ώρες οι Έλληνες
αντιστάθηκαν λυσσαλέα στη γερμανι-
κή υπεροπλία, υποχρεώνοντας τον
Shorner να διατάξει τις βαριές πυρο-
βολαρχίες του στο έδαφος της Βουλ-
γαρίας, καθώς και τους πιλότους των
στούκας να επικεντρώσουν τη δράση
τους πάνω στις θέσεις του συγκεκρι-
μένου τάγματος. Το αποτέλεσμα ήταν
οι γερμανικοί βομβαρδισμοί να μετα-
τρέψουν σε κόλαση την Ομορφοπλα-
γιά, και να υποχρεώσουν τους επιζώ-
ντες έλληνες στρατιώτες να πραγμα-
τοποιήσουν τακτική υποχώρηση προς
τα Κρούσσια.

Στο πλαίσιο αυτό οι άνδρες του Π.8
και Π.9 ανέλαβαν να καθυστερήσουν
την προέλαση των γερμανών καταδρο-
μέων, ώστε να δοθεί χρόνος να εκκε-
νώσουν οι Έλληνες την Ομορφοπλα-
γιά. Το Π.9 καταλήφθηκε μέσα σε λίγη
ώρα από τους Γερμανούς, αλλά το Π.8

με τον λοχία Δημήτριο Ίτσιο και δύο
στρατιώτες του αντιστάθηκε για πάνω
από τέσσερις ώρες. Στο διάστημα αυ-
τό οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να προ-
ωθηθούν προς τα Άνω Πορρόια, για να
ανακόψουν την υποχώρηση των ελλη-
νικών δυνάμεων προς τα Κρούσσια.

Ο Δημήτριος Ίτσιος ήταν ο χειρι-
στής του πολυβόλου και ξόδεψε και
τις 33.000 σφαίρες που υπήρχαν στο
πολυβολείο, προτού παραδοθεί στους
Γερμανούς. Σύμφωνα με έρευνα, οι άν-
δρες του Π.8 ευθύνονται για τον θάνα-
το 232 γερμανών στρατιωτών, δηλαδή
όσους σκότωσε ολόκληρος ο στρατός
της Γιουγκοσλαβίας στη διάρκεια της
γερμανικής εισβολής τον Απρίλιο
1941!

Στη διάρκεια της μάχης της Ομορ-
φοπλαγιάς σκοτώθηκε και ο αντισυ-
νταγματάρχης Ebeling, διοικητής του
138ου Συντάγματος Ορεινών Κατα-
δρομών, ο πιο υψηλόβαθμος γερμανός
αξιωματικός που έχασε τη ζωή του στη
διάρκεια της Μάχης των Οχυρών. Η
αντίσταση του Π.8 εξόργισε τον στρα-
τηγό Shorner, καθώς εκτός από τις με-
γάλες απώλειες που προκάλεσε στους
άνδρες του, ανέτρεψε τον σχεδιασμό
του για την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Όταν ο στρατηγός Shorner πληρο-
φορήθηκε το γεγονός ότι ο διοικητής
του πολυβολείου ήταν ένας απλός
έφεδρος λοχίας, θίχτηκε ο εγωισμός
του και αφού συναντήθηκε με τον αιχ-
μάλωτο Ιτσιο τον ρώτησε:

- Ποιος είναι ο Διοικητής σου στο
πυροβολείο;

- Εγώ είμαι, απάντησε ο Ιτσιος

- Δεν υπάρχει αξιωματικός;
- Οχι!
- Ξέρεις ότι για χάρη σου έχασα

έναν αντισυνταγματάρχη και 232 στρα-
τιώτες;

- Λυπάμαι στρατηγέ αλλά υπερασπί-
ζομαι την πατρίδα μου.

Μετά από αυτό ο Shorner έδωσε
εντολή παρουσίασης όπλων σε μια δι-
μοιρία Γερμανών στρατιωτών προς τι-
μήν του Ίτσιου, και ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ
έδωσε διαταγή να εκτελεσθεί ο Ίτσιος,
κατά παράβαση της συνθήκης της Γε-
νεύης, αλλά να μην πειραχτούν οι δύο
στρατιώτες που ήταν μαζί του, τους
οποίους απελευθέρωσε στα Ανω Πορ-
ρόOα!!!.

Επρόκειτο για το πρώτο έγκλημα
πολέμου των Γερμανών στην Ελλάδα.
Οι φωτογραφίες της Βέρμαχτ επιβε-
βαιώνουν τις μαρτυρίες των στρατιω-
τών του λοχία Ίτσιου που ήταν αυτό-
πτες μάρτυρες της δολοφονίας του,
ότι πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κε-
φάλι με περίστροφο, ενώ είχε ήδη πα-
ραδοθεί. Ο σημερινός επισκέπτης του
Π.8 μπορεί να εντοπίσει ακόμη και τον
βράχο όπου ο λοχίας έπεσε και ξεψύ-
χησε όταν πυροβολήθηκε.

Βιβλιογραφία: Από το αφιέρωμα
της εφημερίδας Μακεδονίας: «Το Ρού-
πελ και η Μάχη των Οχυρών»

(*) Ο Χαράλαμπος Γκούβας είναι
Ορθοπεδικός χειρουργός και Δ/ντής
του ιδρύματος Μουσείο Τεχνών Επι-
στημών Πρέβεζας. Είχε την τιμή να
υπηρετήσει στρατιωτική θητεία στο
605 Τάγμα Πεζικού, στα Ανω ΠορρόOα
Σερρών, στα οχυρά Ρούπελ το 1982.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  από την
ιστοσελίδα amyntika.gr

Αφιέρωμα στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
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ΠΡΟΣ: Συντονιστικό Συμβούλιο Ενώσεων Αποστράτων,
ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ. ΚΟΙΝ.:ΣΑ/ΣΝΔ, ΣΑ/ΣΜΥΝ, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, ΣΑΣΙ,
ΣΑΣ(ΣΤΥΑ),
ΕΣΜΑ, ΣΑ/ΣΣΑΣ, ΕΣΝΑ,ΠΣΑΑΕΔ&ΣΑ, Α.Κι.Σ,
ΠΟΕΔ, ΠΣΑΠ, ΣΑΑΙΤΘ, ΣΑΑΠΒ ΣΑΑΜΧ, ΛΑΣ, ΣΑΑΑΣ, ΣΑΑΣΥΠ, ΣΑΑΣΕΜ,
ΣΑΑΟΙΚ, ΣΑΑΥΣ, Σύνδεσμοι Αποφοίτων Αξκων Τάξεων ΣΣΕ 1957-1959-
1961-1962-1963-1965-1968-1969-19731975-1976-1977-1978-1981.

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Φορέων Αποστράτων ΕΔ.

Το χάος που έχει δημιουργηθεί στην οικονομική κατάσταση του
Κράτους, θα το πληρώσουν, απ' ότι έχει φανεί πλέον ξεκάθαρα,
πάλι οι ίδιοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί αλλεπάλληλες μειώ-
σεις συντάξεων για πολλοστή φορά. Μεταξύ αυτών βεβαίως τα
Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά τις αποφάσεις των Ανωτά-
των Δικαστηρίων περί αντισυνταγματικότητας των μειώσεων, που
εξακολουθούν να μην υλοποιούνται.

Στο άρθρο 3 του Ν. 4336/2015 στο εδάφιο 2.5.1 της παραγρά-
φου Γ, το μνημόνιο αναφέρει σαφέστατα : «ιβ) η ελληνική κυβέρνη-
ση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο
του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώ-
σεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συ-
νταξιοδοτικά μέτρα του 2012...». Δυστυχώς και αυτό στην πράξη
δεν υλοποιείται. Αντίθετα, από αρμόδιους Υπουργούς διατυπώνο-
νται θέσεις για νέες δραστικές περικοπές συντάξεων, το ύψος των
οποίων μπορεί να μην είναι γνωστό, αλλά είναι βέβαιες και θα επι-
φέρουν το τελειωτικό χτύπημα στην αξιοπρέπεια και επιβίωσή μας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών όλο το προηγούμενο
διάστημα, συμμεριζόμενη την κατάσταση της Χώρας και την προ-
σπάθεια της Κυβέρνησης για εξεύρεση λύσης, απέφυγε οποιαδή-
ποτε παρέμβαση. Δυστυχώς όμως η «λύση» είναι μόνο νέες περι-
κοπές σε βάρος αυτών που δούλεψαν, παρήγαγαν έργο και δη-
μιούργησαν τις προ\ποθέσεις για μια αξιοπρεπή σύνταξη.

Μετά τα παραπάνω, για λόγους καθολικής και συντονισμένης
συμμετοχής, η ΠΟΣ προτείνει όπως το Συντονιστικό των τριών
Ενώσεων Αποστράτων καθορίσει ΑΜΕΣΑ και πριν τις 15 Οκτω-
βρίου 2015, ημερομηνία, ώρα και χώρο συνάντησης όλων των
φορέων των ΕΔ (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), προκειμένου να αποφασι-
στούν κοινές ενέργειες και μαζικές δράσεις.

Δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία, μετά από τόσο χρόνια συνε-
χών αλλεπάλληλων μειώσεων και στερήσεων, αν δεχθούμε στωικά
τη νέα σφαγή μας.

ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙ-
ΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.

Μετά τιμής. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικολόπουλος Βασίλειος, Ταξχος εα

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαδόπουλος Βασίλειος, Ταξχος εα

Η απάντηση του 
κ. ΥΕΘΑ Π. Καμμένου
στην συγχαρητήρια

επιστολή μας

Η μάχη των οχυρών Ρούπελ - Ο ήρωας λοχίας Δημήτριος Ίτσιος

Του Δρ. Χαράλαμπου Γκούβα
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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

συνέχεια από το προηγούμενο

Η ομαδοποίηση των βαθμών σε ανώτατους-ανώτερους και
κατώτερους αποκαλύπτει ότι οι ανώτεροι αξκοι είναι περισσό-
τεροι από διπλάσιοι (54%) έναντι των κατώτερων αξκων που
είναι (31%) και των ανώτατων (15%) με τους μισούς από αυ-
τούς να φέρουν το βαθμό του Τξχου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Αντιπτέραρχοι και Υποπτέραρχοι
του νομού Αττικής που σύμφωνα με το νόμο είναι οι μόνοι που
έχουν δικαίωμα για τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέ-
δρου της ΕΑΑΑ αποτελούν το 5,5% του συνόλου των μελών.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.1 τα μέλη της ΕΑΑΑ που
κατοικούν στο νομό Αττικής είναι περισσότερο από το 50%
πανελλαδικά. Δεύτερος νομός είναι η Λάρισα με 8%, τρίτος
της Θεσσαλονίκης με 7%, τέταρτος της Μαγνησίας με 6%, πέ-
μπτος της Αχα9ας με 4%, ακολουθεί της Μεσσηνίας και Χανί-
ων με 3%, της Εύβοιας και του Ηρακλείου με 2%, ενώ με 1%
έπονται ο νομός Φθιώτιδας, Λασιθίου, Λέσβου, Κορινθίας, Ρο-
δόπης , Καρδίτσας, Έβρου, Ηλείας. Ο νομός Ηλείας βρίσκεται
οριακά κάτω από το 2%.

Τα ποσοστά διαφοροποιούνται αν επιχειρήσουμε να τοπο-
θετήσουμε τα μέλη στα παραρτήματα τα οποία είναι 10 σε
όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικά στο Παράρτημα της Λάρισας εί-
ναι εγγεγραμμένοι σχεδόν το σύνολο όσων διαμένουν στη
Θεσσαλία πλην του Νομού Μαγνησίας όπου είναι εγγεγραμ-
μένοι στο οικείο παράρτημα. Το παράρτημα της Λάρισας έχει
επίσης μέλη ένα μεγάλο αριθμό αποστράτων του νομού Πιερί-
ας καθώς και του νομού Φθιώτιδας. Η ίδια εικόνα συναντάται
σε όλα τα παραρτήματα τα οποία έχουν μέλη τους διαμένο-
ντες σε γειτονικούς νομούς με χαρακτηριστικό της Αχα9ας
όπου είναι εγγεγραμμένα τα μέλη του νομού Ηλείας τα οποία
είναι 184 και αγγίζουν το 2% πανελλαδικά.

Εάν επιχειρήσουμε, με σχετικά αυθαίρετο και πάλι τρόπο,
να κατατάξουμε όλους τους αποστράτους της Π.Α στην Αθή-
να (κεντρικά) και στα παραρτήματα η κατανομή έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την κατανομή του Πίνακα 3.1 βλέπουμε ότι τα
ποσοστά είναι περίπου ίδια με αυτά που αντιστοιχούν στο διά-
γραμμα 3.3 με βάση τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
Αυτή η κατανομή θα μπορούσε να γίνει με διαφορετικό τρόπο
και να αλλάξει σημαντικά τα ποσοστά, ιδιαίτερα για το παράρ-
τημα Χαλκίδας όπου θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ο νομός
Βοιωτίας με επιπλέον 108 μέλη.

Το παράρτημα της Λάρισας, όπως ειπώθηκε παραπάνω,
έχει περισσότερα μέλη από όσα φαίνονται στο διάγραμμα κα-
θώς περιλαμβάνει μέλη του νομού Φθιώτιδας και άλλων νο-
μών, ενώ ο νόμος Πιερίας που τοποθετήθηκε στον Πίνακα 3.1
στο Παράρτημα της Λάρισας έχει μέλη που είναι εγγεγραμμέ-
να στο παράρτημα Θεσσαλονίκης. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα
Παραρτήματα καθώς και με την Αθήνα στην οποία θα μπορού-
σε κανείς να συμπεριλάβει όλα τα νησιά του Αιγαίου κ.λ.π ενώ
κάποια από τα μέλη του νομού Ρεθύμνου είναι πιθανόν να εί-
ναι εγγεγραμμένα στο παράρτημα Χανίων και στο Παράρτημα
Ηρακλείου.

Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της Χαλκίδας αν γινόταν δι-
αφορετικοί, λογικοί, συνδυασμοί δεν θα προέκυπτε τέτοια δι-
αφοροποίηση που να αλλοιώνει την πραγματική εικόνα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το παράρτημα της Πρέβεζας δυνητικά περι-
λαμβάνει πάρα πολλούς νομούς, εννιά (9), και είναι το μοναδι-
κό Παράρτημα που καλύπτει όλη την Ήπειρο, τη Δυτική Στε-
ρεά Ελλάδα καθώς και τα Ιόνια Νησιά.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.3 τα μισά μέλη διαμένουν
στο νομό Αττικής, το 16% στη Θεσσαλία, κυρίως στο νομό Λά-
ρισας και Μαγνησίας, το 10% βρίσκεται στην Πελοπόννησο
κυρίως στην Πάτρα και την Καλαμάτα, το 8% στη Μακεδονία
με τη συντριπτική πλειοψηφία στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο κά-
τω είναι η Κρήτη με 6%, η Στερεά Ελλάδα χωρίς το νομό Αττι-
κής με 4% ενώ η Θράκη, η Ήπειρος, τα νησιά του Ιονίου και
Αιγαίου με 1%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη αν και η Πολεμική Αε-

ροπορία επιχειρεί διαχρονικά από την επαρχία καθώς οι πολε-
μικές μοίρες εκτός της Τανάγρας βρίσκονται στη Θεσσαλία,
Πελοπόννησο, Κρήτη κ.λ.π. το 50% και πλέον των μελών έχει
ως μόνιμη κατοικία την Αθήνα παρόλο που το ποσοστό του
Νομού Βοιωτίας και Εύβοιας είναι αρκετά μεγάλο.

Στην επαρχία, εκεί όπου η δραστηριότητα της Π.Α είναι αυ-
ξημένη είναι φυσικό να υπάρχουν υψηλά ποσοστά διαμονής
στις αντίστοιχες πρωτεύουσες των Νομών αυτών. Σε όλη τη
Μακεδονία η διασπορά είναι πολύ μικρή καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία διαμένει στο νομό Θεσσαλονίκης. Αξίζει επίσης
να αναφερθεί ο σχετικά μεγάλος αριθμός των 90 μελών του
νομού Φθιώτιδας.

Η ομαδοποίηση των τακτικών μελών που είναι εξ Ανθυπα-
σπιστών και προέρχονται από μη παραγωγικές σχολές τους
κατατάσσει σε τρίτη δύναμη με ποσοστό 13%.

Συχνά διατυπώνεται η καθ’ υπερβολή άποψη ότι σχεδόν
όλοι οι αξιωματικοί των παραγωγικών σχολών έχουν αποστρα-
τευθεί με το βαθμό του Πτεράρχου και Σμηνάρχου για τους
Εξ’ Ανθυπασπιστών. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική κα-
θώς μόνο το 33% φέρουν το βαθμό του Πτεράρχου-Αντιπτε-
ράρχου και Υποπτεράρχου, ενώ οι Σμήναρχοι είναι λιγότεροι
από το 25% των συνόλου των Αξκων Εξ’ Ανθυπασπιστών.

Τα καταγεγραμμένα μέλη που έχουν φύγει από τη ζωή εί-
ναι 2117 εκ των οποίων τα ορφανικά είναι 154 και τα προαιρε-
τικά 49. Ελάχιστα, λιγότερο από 10, είναι τα μέλη που έχουν
δηλώσει κατοικία στο εξωτερικό.

Αν και δεν είναι αντικείμενο της έρευνας το ποσοστό της
συμμετοχής στις εκλογές του 2012 ήταν 27% και από αυτούς
το 56% ψήφισε στην Επαρχία, όπου φαίνεται και η αξία των
εκλογών-σφυγμομετρήσεων για τα ΔΣ των Παραρτημάτων,
ενώ μόλις το 44% στην Αθήνα.

Σημείωση: Η μελέτη είναι προσωπική πρωτοβουλία και
απηχεί τις εκτιμήσεις του συγγραφέα.

Συνάδελφε μην ξεχνάς ΠΟΤΕ ότι ο Σύλλογος στηρίζεται στην συνδρομή σου

Η εξέλιξη των 
παραγωγικών σχολών ΑΣΣΥ

να παραμείνει ως έχει

Ορκωμοσία Πρωτοετών 
Σπουδαστών 67ης Σειράς ΣΤΥΑ

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, ο Αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συνοδευό-
μενος από τον Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Βα9-
τση, παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των Πρωτοετών
Σπουδαστών της 67ης Σειράς της Σχολής Τεχνικών Υπα-
ξιωματικών Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της Σχολής, στην Αεροπορική Βάση Δεκέ-
λειας, στο Τατόι.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Ναύαρ-
χος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηνα-
γόρας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βα9τσης, Εκπρόσωποι των Αρ-
χηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού,
Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντι-
προσωπείες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, ξένες αντιπροσωπείες, συγγενείς
και φίλοι των Δοκίμων.

Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Σμήναρχος
εα κ. Δημήτριος Φαλτάιτς και ο Κοσμήτoρας Σμήναρχος
εα κ. Δημήτριος Δήμου.

Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν τριάντα έξι (136) Δόκιμοι,
από τους οποίους εκατόν είκοσι οχτώ (128) από την Ελλά-
δα, επτά (7) από την Κύπρο και ένας (1) από τη Ζιμπά-
μπουε.

Ο Σύλλογος εύχεται ολόψυχα στους νέους Δοκίμους
καλή εκπαίδευση , καλή αρχή και καλή πρόοδο.

Υπενθυμίζεται ότι η 67η σειρά θα είναι η πρώτη σειρά
της ΣΤΥΑ η οποία θα πραγματοποιήσει τριετή φοίτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


