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Ο ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΥΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Αρχαιρεσίες - Βιογραφικά σημειώματα σελ. 5, 6

Διεκδίκηση των περικοπών του υπόλοιπου 50% σελ. 7

Αποκατάσταση αδικιών των σειρών 40ης και 41ης σελ. 9

Ετήσια επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων ΣΤΥΑ σελ. 12

ÄéáâÜóôå åðßóçòÄéáâÜóôå åðßóçò

Σ
υγκέντρωση διαμαρτυρίας με
αφετηρία την πλατεία Κλαυθμώ-
νος και πορεία προς τη Βουλή

πραγματοποίησαν τα μέλη της Συντο-
νιστικής Ομάδας Δράσης, την
20/11/2015, η οποία αποτελείται από: 

ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ, ΑΝΕΑΕΔ,
Α.Κι.Σ, ΕΣΜΑ, ΕΣΝΑ,  ΕΣΥ, ΠΕΟΕΑΣ,
ΠΟΑΑΣΑ, ΠΟΣ,ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α, ΠΑΣΟΙ-
ΠΑ, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ, ΣΑΙΡ, ΣΑΣ, ΣΑ.ΣΥ-
ΔΑ, ΣΑ.ΣΝΔ, ΣΑΑΥΣ, ΣΑΣΙ, ΣΑ/ΣΣΑΣ,
ΣΑΣΜΥΝ.

Βροντοφώναξαν όλοι ότι διαφω-
νούν κάθετα με τις μειώσεις των συ-
ντάξεων, τη συρρίκνωση των μισθών
και τη μείωση της μαχητικής ικανότη-
τας των Ενόπλων Δυνάμεων. Καταδί-
κασαν, παράλληλα, την παρέμβαση
των εταίρων δανειστών σε θέματα
Εθνικής Άμυνας και διαμαρτυρήθηκαν
για την πολιτική της κυβέρνησης.  

Η εκδήλωση άρχισε με τις ομιλίες
των Προέδρων των Ενώσεων Απο-
στράτων οι οποίοι απευθυνόμενοι
στους συναδέλφους τους, απόστρα-
τους και μη, δήλωσαν ότι η πορεία
πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για τα άδικα μέτρα που θα
τους επιβληθούν τονίζοντας ότι ανά-
λωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία του
καθήκοντος και ότι αποτελούν το πυ-
ρήνα της ασφάλειας της χώρας μας.

Οι διαδηλωτές στη συνέχεια κατευ-
θύνθηκαν προς τη Βουλή με συνθήμα-

τα για τα δυσβάστακτα μέτρα που υφί-
στανται. 

Φτάνοντρας στη Βουλή αντιπροσω-
πεία αποστράτων με επικεφαλείς τους
Προέδρους των ΕΑΑΝ-ΕΑΑΣ-ΕΑΑΑ-
ΠΟΣ-ΠΟΑΣΑ-ΑΝΕΑΕΔ συναντήθηκε
με την Γ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κυ-
ρία Αναστασία Χριστοδουλοπούλου
και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επι-
τροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερι-
κών Υποθέσεων κ. Δουζίνα Κωνσταντί-
νο, όπου επέδωσαν το ψήφισμα.

Ταυτόχρονα στη σύντομη συνάντη-
ση αναφέρθηκαν από την αντιπροσω-
πεία τα παρακάτω θέματα:

• Να καλούνται οι Φορείς αποστρά-
των στις αρμόδιες επιτροπές της Βου-
λής για να εκθέτουν τις θέσεις τους σε
νομοσχέδια που τους αφορούν.

• Η διαφορετικότητα που υπάρχει
στα μόνιμα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ
από τις άλλες εργασιακές ομάδες, σε
ότι αφορά την ηλικία εισόδου τους μέ-
σω των παραγωγικών σχολών, που εί-
ναι τα 18 έτη.

• Την απαίτηση εφαρμογής της
απόφασης του ΣτΕ για το υπόλοιπο
50%, του οποίου το κόστος δεν ξεπερ-
νά μηνιαίως τα 3,9 εκατ. ευρώ για
121.000 συνταξιούχους ΕΔ και ΣΑ.

• Την μη ένταξη στο ΕΤΕΑ του ΤΕ-
ΑΠΑΣΑ και τη διαγραφή από τους Φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης των Μετο-
χικών Ταμείων και ΕΚΟΕΜ, με επακό-
λουθο τον μη συνυπολογισμό τους
στις περικοπές των συντάξεων.

συνέχεια στη σελ. 4

Συγκέντρωση 
Διαμαρτυρίας

Την Πέμπτη 29η Οκτωβρίου 2015, αντιπρο-
σωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποτελού-
μενη από τους κ.κ. Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο
Φαλτάιτς - Πρόεδρο, Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο
Τρέσσο - Αντιπρόεδρο και Σμηναγό ε.α. Νικόλαο
Βούλγαρη - Γενικό Γραμματέα πραγματοποίησε εθιμοτυ-
πική επίσκεψη στην Σχολή μας όπου συναντήθηκε με τον
Διοικητή της Σχολής Ταξίαρχο (Ι) κ. Κωνσταντίνο Σεβα-
στάτο και τον Υποδιοικητή Σμήναρχο (Μ) κ. Ρούγγα
Ιωάννη.

Ο Πρόεδρος προσέφερε στον Διοικητή της Σχολής
αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων την οποία είχε εκδώ-
σει ο Σύλλογος για τον εορτασμό των 60 χρόνων της
ΣΤΥΑ και λεύκωμα με τίτλο «50 χρόνια ΣΤΥΑ (1949 -
1999). Επίσης παρέδωσε 35 συγγράμματα προσφορά
του Σμχου ε.α. κ. Αβραμίδη Ι. με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α-
ΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» για να παραδοθούν στους Δοκίμους με
την ειδικότητα Τ/Η.

Στην συνέχεια σε ιδιαίτερα εξαιρετικό κλίμα, επακο-
λούθησε ανταλλαγή απόψεων, με κύριο θέμα την ουσια-
στική αναβάθμιση της Σχολής, καταλήγοντας στο συμπέ-
ρασμα ότι η αναβάθμιση πρέπει να έχει ως κύριους άξο-

νες τα εξής σημεία:
1. Καθορισμός πολιτικής χρησιμοποίησης

των Αποφοίτων της Σχολής.
2. Θεσμοθέτηση του Νομικού πλαισίου Οργά-

νωσης και Λειτουργίας της Σχολής ειδικά μετά την
σχεδιαζόμενη ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών της
Π.Α. και πιθανή διατήρηση του ιστορικού τίτλου της Σχο-
λής ως ΣΤΥΑ.

3. Στελέχωση κατάλληλου Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού.

4. Αξιοποίηση αχρησιμοποίητων χώρων Αεροδρομίου
για δημιουργία εργαστηρίων.

5. Κατοχύρωση Πτυχιακής Εργασίας Αποφοίτων.
6. Κατοχύρωση Πτυχίου .
Τέλος, ο Διοικητής, μας ευχαρίστησε για την επίσκεψη

και τόνισε ότι επιθυμεί να υπάρχει ένας ανοικτός δίαυλος
επικοινωνίας με τον Σύλλογο με σκοπό την συνεργασία
προς όφελος της Σχολής. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
διαβεβαίωσε τον κ. Διοικητή ότι πρόθεση του Δ.Σ. του
Συλλόγου να είναι αρωγός στις προσπάθειες της Διοίκη-
σης της Σχολής για την περαιτέρω αναβάθμιση της και
επίλυσης τυχόν προβλημάτων. Δ.Σ.

Συνάντηση μελών του ΣΑΣ με τον Διοικητή της Σχολής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΣ,

Εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου και ταυτόχρονα

κοπή Βασσιλόπιτας
Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 Ιανουαρίου 2016,

ημέρα Σάββατο και από ώρα 09:00 - 17:00 θα διεξα-
χθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του
Συλλόγου και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί η ετή-
σια Γενική Συνέλευση η οποία θα αρχίσει στις 10:30
στο ξενοδοχείο STANLEY, πλατεία ΚαραMσκάκη (Στά-
ση Μετρό Μεταξουργείο).
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γ.Σ. είναι τα εξής:

- Διοικητικός Απολογισμός - Πεπραγμένα 2015.
- Οικονομικός Απολογισμός 2015
- Ισολογισμός 2015
- ΠροOπολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2016
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
- Στόχοι 2016
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά

μας και με την μεγάλη σας συμμετοχή να αναδείξου-
με ένα δυνατό Δ.Σ.

O Πρόεδρος και τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου μας 
σας εύχονται ολόψυχα 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2016

να χαρίσει σε σας 
και στις οικογένειές σας 

υγεία και ευτυχία

Ο Σύλλογός μας θα παραμείνει κλειστός κατά τη
διάρκεια των εορτών από 18/12/2015 - 7/1/2016

Στις 27/02/2016 με εναλλακτή την 05/03/2016 θα
πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός του Συλλόγου
μας. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετο-
χή απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου.
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1. ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17Α 2015
2. ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17Α 2015
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 28ης 2016
4. ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17Α 2015 
5. ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29ης 2015
7. ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21ης 15-16
8. ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
9. ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016-17-18-19-2020
10. ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
11. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5ης 2015
12. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15ης 15-16
13. ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 20ης 12-13-14
14. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23ης 2015
15. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2016
16. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20ης 2015
17. ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 13-14-15
18. ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 14-15
19. ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26ης 2015
20. ΠΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15-16
21. ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 29ης 2014
22. ΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6ης 13-14-15
23. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10ης 13-13-14-15
24. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8ης 13-14-15
25. ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10ης 2015
26. ΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8ης 13-14-15-16-17
27. ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 36ης 2015
28. ΨΥΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15ης 13-14
29. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4ης 13-14-15
30. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 17ης 2014
31. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7ης 2015
32. ΝΤΙΝΤΟΣ - ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15-16
33. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 28ης 12-13-14
34. ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14-15
35. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΠΥΡΙΔΩΝ 29ης 14-15
36. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13-14-15-16
37. ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
38. ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
39. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14ης 2015
40. ΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15-16
41. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
42. ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17ης 2013
43. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23ης 15-16
44. ΣΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23ης 13-14-15
45. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 14-15
46. ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 12-13-14-15
47. ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22ας 14-15
48. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 19ης 2015
49. ΤΣΙΑΦΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2015
50. ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΜΙΝΩΑΣ 6ης 17-18
51. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 33ης 2015
52. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
53. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23ης 2013
54. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15ης 2014
55. ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2015
56. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7ης 2015
57. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15ης 2015
58. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35ης 2014
59. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΑΛΙΑΝΟΣ 15ης 2015
60. ΤΖΟΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 28ης 2014
61. ΠΑ�ΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27ης 2015
62. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19ης 2014
63. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
64. ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2015
65. ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25ης 2014

66. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2015
67. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
68. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014
69. ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10ης 2014-15
70. ΛΙΑΝΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2015
71. ΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15-16
72. ΓΟΥ�ΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012
73. ΣΙΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 15-16
74. ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15-16
75. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ης 11-12-13-14
76. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13ης 2014
77. ΕΛΑΦΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
78. ΚΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
79. ΣΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2009
80. ΠΑΠΑΤΖΙΤΖΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2014
81. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10ης 2015
82. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 13-14
83. ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2015
84. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31ης 2015
85. ΚΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
86. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17ης 2015
87. ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2015
88. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17ης 2013
89. ΜΑΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12-13-14
90. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13-14
91. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2015
92. ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
93. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
94. ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 2015
95. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15-16
96. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
97. ΚΟΜΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
98. ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ 2014
99. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17ης 2014
100. ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2015
101. ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
102. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
103. ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2016 
104. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12ης 12-13-14-15
105. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3ης 17-18
106. ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 14-15-16
107. ΠΑΠΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30ης 14-15-16
108. ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24ης 16-17
109. ΚΥΡΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25ης 2016
110. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 9ης 2016
111. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10ης 2016
112. ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7ης 2015
113. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30ης 15-16
114. ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014
115. ΜΙΓΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
116. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
117. ΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9ης 2015
118. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23ης 14-15
119. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ας 2015
120. ΒΑΛΤΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8ης 2015
121. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
122. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2012
123. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
124. ΚΑΡΑΚΕΚΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12-13-14-15-16
125. ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11ης 2016
126. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014
127. ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6ης 2015
128. ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12ης 11-12-13
129. ΜΑΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 26ης 2014
130. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ης 14-15

131. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13ης 13-14-15-16
132. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15-16
133. ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32ας 2015
134. ΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12-13
135. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2015
136. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23ης 14-15
137. ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9ης 14-15
138. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35ης 15-16
139. ΚΑΡΑΛΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
140. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
141. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 9ης 14-15
142. ΘΑΝΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ας 2015
143. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10ης 2015
144. ΜΑΤΣΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1ης 15-16
145. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016
146. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1ης 14-15-16
147. ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12ης 2015
148. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ης 15-16
149. ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 29ης 2015
150. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18ης 14-15-16
151. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2015
152. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13-14
153. ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 35ης 2015
154. ΚΙΤΣΟΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25ης 15-16-17
155. ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 4ης 14-15
156. ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12ης 14-15
157. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12ης 14-15
158. ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14-15
159. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14-15
160. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
161. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 32ας 2015
162. ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20ης 2015
163. ΝΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2014
164. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
165. ΚΟΤΖΑΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2015
166. ΚΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
167. ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 21ης 2015
168. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14-15
169. ΡΑ�ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30ης 2011
170. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16ης 11-12-13-14-15
171. ΓΚΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12-13-14-15
172. ΠΡΑΤΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 2015
173. ΠΙΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013
174. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26ης 2015
175. ΝΤΑΦΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 10ης 2014
176. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18ης 2015
177. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23ης 2015
178. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18ης 2012
179. ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23ης 2014
180. ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
181. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14ης 2015
182. ΠΕΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
183. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
184. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
185. ΜΑΛΙΤΣΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 14-15
186. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13-14
187. ΠΑΠΑΤΖΙΤΖΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2015
188. ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13ης 2016
189. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19Α~ 2015
190. ΜΠΑ�ΡΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 15-16
191. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10ης 11-12-13
192. ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17Α 2014
193. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17ης 13-14
194. ΚΑΡΑΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
195. ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21ης 2016
196. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25ης 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
1. ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
2. ΖΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Χα ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
6. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23ης
7. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9. ΛΥΓΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10. ΦΡΑΓΚΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΖΙΩΓΑ ΑΡΕΤΗ Χα ΠΕΤΡΟΥ
12. ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΗ 10ης ΕΠΓ
13. ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΤΣΙΚΑ ΕΡΙΦΥΛΗ Χα 
15. ΚΡΙΚΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Χα ΚΩΝ/ΝΟΥ
16. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΛΑΒΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21ης
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10ης
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7ης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 32ας Σειράς 300 ΕΥΡΩ
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΤΕΓΗ
ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10ης
2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27ης
3. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 39ης
4. ΚΑΡΑΒΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16ης
5. ΑΞΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21ης
6. ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30ης
7. ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 38ης
8. ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33ης
9. ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 32ας
10. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 34ης
11. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34ης
12. ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23ης

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

•Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου αναστέλλεται η
αποστολή της Εφημερίδας στα μέλη που δεν έχουν τα-
κτοποιήσει την υποχρέωση της συνδρομής τους επί
τριετία και πάνω.

•Οποιοσδήποτε, πλην των μελών του Συλλόγου, των ορ-
φανικών οικογενειών, των ΑΜΕΑ και πολυτέκνων επιθυ-
μεί να λαμβάνει την εφημερίδα μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ»,
θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Σύλλογο και να πλη-
ρώνει 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 οι-
κίας και όχι μονάδας. Επίσης στην απόδειξη να αναγρά-
φεται ο λόγος της κατάθεσης «για τα ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ».

Όσοι, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, παραλαμβά-
νουν εφημερίδα και δεν έχουν τακτοποιήσει την ετήσια
συνδρομή τους, παρακαλούνται για την άμεση τακτοποί-
ηση, διαφορετικά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να διακό-
ψουμε 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 κυκλοφορίας για τα 60 χρόνια της Σχο-
λής 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 δραστη-
ριότητες του Διοικητικού 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 στρατιωτικούς 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 γενι-
κού ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία να μην έχουν πολιτι-
κή χροιά!!!

Ανακοινώσεις συναδέλφων μελών του Σ.Α.Σ.
Το Δ.Σ.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος που
χρησιμοποιεί βρώμη για θεραπεία κάποιας
ασθένειας να τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο
6977310768 σε συνάδελφο που πάσχει
από παρόμοια ασθένεια και επιθυμεί να κά-
νει την ίδια θεραπεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Συνάδελφος 1ης σειράς ΣΤΥΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την 29-11-2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επαναλη-

πτική Γενική Συνέλευση του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχα-
νικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) κατά την οποία διενεργήθηκαν αρ-
χαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΣΜΑ, η σύνθεση του οποίου, μετά από τη συγκρότησή του
σε σώμα, είναι η εξής:

• Πρόεδρος: κος Ιωάννης Κούτρας (29η)
• Αντιπρόεδρος: κος Στέφανος Τσολακίδης (20η)
• Γενικός Γραμματέας: κος Νικόλαος Μπόσινας (44η)
• Ταμίας: κος Νικόλαος Μαργαρίτης (32η)
• Μέλος: κος Φώτιος Καμπιώτης (33η)
Επίσης η ίδια Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική ενημέ-

ρωση από εκπρόσωπο του Δικηγορικού Γραφείου Ρ. Πετρα-
δέλλη & Συνεργάτες, αποφάσισε και την τροποποίηση του κα-
ταστατικού του Συλλόγου. 

Την ΓΣ τίμησαν με την παρουσία και την συμμετοχή τους ο
Πρόεδρος της ΕΑΒ Απχος εα Ζαχαρίας Γκίκας, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΑΒ Ταξχος εα Γεώργιος Μαζεράκος, ο Γενι-
κός Επιθεωρητής του ΓΕΑ Απτχος Γεώργιος Βορόπουλος και
ο Επιτελάρχης της ΔΑΥ, Υπτχος Γεώργιος Αλεξανδρής, κα-
θώς και ο Οικονομολόγος πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοί-
των ΣΣΑΣ κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, ο οποίος ενημέρωσε το σώ-
μα της ΓΣ επί οικονομικών & Συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Με εκτίμηση το ΔΣ του ΕΣΜΑ

ΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΑΑΣΣ
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
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Επγος (ε.α.) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 120 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - Τ.Κ. 56430

ΤΗΛ. 6983501125

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΛΑΡΙΣHΣ-KAΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ

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

ΛΑΡΙΣΑ - Τ.Κ. 41222
ΤΗΛ. 2410624413 6983516240

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ ΠΕΝΝΑΣ Ασμχος (ε.α.)

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

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

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

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

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

ΤΗΛ. 6974095601-2810360838

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

ΤΗΛ. 6983523597

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Σμχος (ε.α.)

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 18 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Τ.Κ. 36006

ΤΗΛ.: 22290 38431, 6945444020
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ασμχος (ε.α.)
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 9 Τ.Κ. 421 00

ΤΗΛ. 2431035724-6972300692

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Σμχος (ε.α.)

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΧΑ9ΑΣ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σμχος (ε.α.)

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ Επγος (ε.α.)
ΣΗΜΗΡΙΩΤΟΥ 7- ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 811 00

ΤΗΛ. 6983513797

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΤΟ9ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σγος ε.α.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΩΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ασμχος ε.α.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Γεωργίου Καρίου 7α 
Έγκωμη Λευκωσίας Τ.Κ. 2416

Τηλ. 0035799679718

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

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

keramidoglou@hotmail.com

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Tακτικά μέλη Συλλόγου: 20 Ε

Συνδρομητές Εφημερίδας: 10 Ε

Καταβολή συνδρομών - δωρεών αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιταγή στα Γραφεία

του ΣΑΣ ή κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό Εθν. Τράπεζας 104/480801-00
Ταχυδρομική Δ/νση: Ακαδημίας 27Α Τ.Κ. 10671 Αθήνα

Τηλ.: 210-3634377 FAX: 210-3634391

e-mail: sas@sastya.gr • Ηλεκτρ. Δ/νση: www.sastya.gr

ΑΦΜ: 0099913023 Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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.

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.).
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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

Αναλαμβάνει Εργασίες 
Πάσης Φύσεως Ελαιοχρωματισμού

Τιμές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6987250251

Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής 

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
23 ΝΟΕΜΒ. 2015

Αγαπητές Συναδέλφισσες και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σε όλους όσοι από εσάς με τιμήσατε με την ψήφο
σας κατά τις εκλογές της 15/11/15 για Μέλος Δ.Σ.
της Ε.Α.Α.Α. σας εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστί-
ες και σας υπόσχομαι ότι και έξω από το Δ.Σ. της
ΕΝΩΣΗΣ θα είμαι πάντα εις τη διάθεσίν σας σε ό,τι
μου ζητηθεί και για οποιοδήποτε θέμα.

Με εκτίμηση
ΔΗΜ. ΜΑΝΙΩΤΗΣ

ΕΠ/ΓΟΣ (ΤΥΣ) Ε.Α.

Παράδειγμα προς μίμηση
Ο αγαπητός συνάδελφος Ε.Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑ-

ΤΣΟΥΚΑΣ Μηχ. της 2ας Σειράς ΣΤΥΑ έλαβε μέρος
για πέμπτη φορά στον 33ο αυθεντικό μαραθώνιο
Αθηνών των 5 χλμ. στις 8 Νοεμβρίου 2015 και τερ-
μάτισε με επιτυχία. Ο μοναδικός άνω των 84 ετών
από τα 9.000 άτομα που έλαβαν μέρος. 

Του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και του ευχό-
μαστε ό,τι το καλύτερο, να είναι καλά και να συνε-
χίσει και μετά τα 100 του.

(Το περπάτημα και η γυμναστική προσθέτουν
χρόνια ζωής στους ηλικιωμένους).

Σ.Α.Σ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Εκφράζουμε θερμά συγχαρητήρια και ευχόμεθα κα-

λή σταδιοδρομία εις την σύζυγο του συναδέλφου μας
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ 12ης ΣΤΥΑ Σμηνάρχου ε.α.,
ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ - ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ, που προή-
χθη στη θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑ-
ΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΥ
ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ Ε.Α.

Το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Πατρών κατασκευάστηκε - αποπε-
ρατώθηκε γύρω στο 1940 από τον
Πατρινό βιομήχανο Βασίλειο Μαρα-
γκόπουλο και δόθηκε στο Ελληνικό
Δημόσιο με την προDπόθεση να πα-
ρέχει υπηρεσίες Υγείας στο Στρα-
τό.

Σύμφωνα με τη διαθήκη αν απο-
χωρήσουν τα τμήματα της περίθαλ-
ψης, το οίκημα περιέχεται στους
κληρονόμους του ευεργέτη, οι
οποίοι θα μπορούν να το μισθώνουν
σε άλλες υπηρεσίες.

Το εν λόγω νοσοκομείο εδώ και
χρόνια δεν λειτουργεί σαν στρατιω-
τικό Νοσοκομείο. Στεγάζει τμήματα
του Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος
Ανδρέας» τα οποία όμως προβλέπε-
ται να μεταστεγαστούν στη νέα πτέ-
ρυγα του Νοσοκομείου «Άγιος Αν-
δρέας», όταν ολοκληρωθεί η κατα-
σκευή της, με αποτέλεσμα οι χώροι
του Στρατιωτικού Νοσοκομείου να
παραμείνουν κενοί.

Είναι συνεπώς ευκαιρία να χρη-
σιμοποιηθεί πάλι για τον σκοπό για
τον οποίον κατασκευάστηκε, λει-
τουργώντας ως νοσοκομείο πρωτο-

βάθμιας νοσηλείας για το σύνολο
των εν ενεργεία αξιωματικών, υπα-
ξιωματικών και οπλιτών καθώς και
των απόστρατων του Ελληνικού
Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δος (ΑχαFα, Αιτωλοακαρνανία,
Ηλεία) και άλλων γειτονικών περιο-
χών, αφού στη σημερινή εποχή η
μετακίνηση στα κεντρικά νοσοκο-
μεία των Αθηνών (251, 401, Ν.Ν.Α.)
είναι πολυδάπανη.

Εξάλλου είναι γνωστό ότι τα εν
ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυ-
νάμεων περνούν από περιοδικές
εξετάσεις ανάλογα με την ειδικότη-
τά τους είτε ανά ένα χρόνο (ετήσια)
είτε ανά δύο χρόνια (διετησία). Η
δημιουργία λοιπόν ενός περιφε-
ρειακού τμήματος περιοδικού ελέγ-
χου εξετάσεων μέσα στο 409 συνε-
πάγεται πολλά πλεονεκτήματα:

α) Το στρατιωτικό προσωπικό
των ανωτέρω περιοχών αντί να με-
ταβαίνει στην Αθήνα (λύση δαπανη-
ρή λόγω του κόστους μεταφοράς
και της υπάρχουσας οικονομικής
κρίσης στην Ελλάδα) θα προσέρχε-
ται στο 409 Στρατιωτικό Νοσοκο-

μείο για τις τυπικές ή άλλες εξετά-
σεις, ενώ μπορεί το 409 να καλύ-
πτει και φαρμακευτικές ανάγκες
ασθενών στρατιωτικών εν ενεργεία
και αποστράτων όλης της περιοχής.

β) Μειώνεται ο φόρτος εργασίας
των στρατιωτικών νοσοκομείων της
Αθήνας σε θέματα πρωτοβάθμιας
υγείας και έτσι από τη μία τα ελα-
φρά περιστατικά της εδώ περιοχής
θα αντιμετωπίζονται στο Στρατιωτι-
κό Νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ
παράλληλα τα κεντρικά νοσοκομεία
της Αθήνας θα ασχολούνται με πιο
σοβαρά περιστατικά, καθιστώντας
έτσι τη νοσηλεία των ασθενών πιο
ευέλικτη και ουσιαστική.

• Οι ειδικότητες που θα μπορού-
σε να καλύψει το 409 θα ήταν: α)
παθολογικό, β) φαρμακευτικό, γ)
οδοντιατρικό, δ) ακτινολογικό κα-
θώς και άλλες ειδικότητες.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι η επω-
νυμία 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
ισχύει μέχρι και σήμερα.

Πάτρα, 9/11/2015
Μετά τιμής

ε.α. Σμχος (ΤΜΑ)
Βασίλειος Μυλωνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Για το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών

Ευχαριστώ θερμά όλους τους αποστράτους συνα-
δέλφους και τα ορφανικά μέλη που στις Εκλογές της
Ε.Α.Α.Α. της 15ης Νοεμβρίου, με τίμησαν με την ψήφο
τους. Παράλληλα συγχαίρω για την εκλογή του τον νέο
Πρόεδρο της Ε.Α.Α.Α καθώς και τους εκλεγμένους συ-
ναδέλφους και τους εύχομαι επιτυχία στο έργο τους.

Τέλος θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς,  τους αγαπη-
τούς συναδέλφους και στις οικογένειές σας να περά-
σετε Καλές Γιορτές, να είσαστε υγιείς, δημιουργικοί
και αισιόδοξοι.

Ιδιαίτερα στις τόσο δύσκολες ημέρες που ζούμε
πρέπει όλοι να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι, να αναλογι-
στούμε τις αναρίθμητες τραγικές στιγμές που έχει πε-
ράσει η πατρίδα μας και να πάρουμε κουράγιο και δύ-
ναμη από την ίδια μας την ιστορία. Και τούτος ο άνήφο-
ρος κατήφορο θα φέρει. Όσο και αν το προσπαθήσουν,
η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Είναι ο Θεός που θα μας ευ-
λογήσει, είναι η αδούλωτη Ελληνική ψυχή που θα αφυ-
πνιστεί από την υποδούλωση και να απελευθερωθεί
από την βαναυσότητα, που επιχειρείται σε βάρος της
με τόση κατατρομοκράτηση τα χρόνια της κρίσης. 

Συνάδελφοι, ας μην αφήσουμε την ελληνική ψυχή
και την ζωή μας να υποφέρουν περισσότερο από  όσα
ήδη περνάμε. Ας διώξουμε τον φόβο από την καρδιά
μας. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Μας χρωστάνε τον τί-
μιο ιδρώτα μας, τα όνειρα και τις ελπίδες μας που στά-
λα- στάλα ποτίσαμε με το αίμα μας και δικαιούμαστε
την υλοποίησή τους. Με αγάπη, ενότητα και πίστη θα
τα καταφέρουμε. 

Να διώξουμε τον φόβο από την ψυχή μας. Μην
απέλπιζόμαστε που κάθε χρόνο περνάμε με μεγαλύτε-
ρη δυσκολία από τον προηγούμενο, που μας λείπουν
περισσότερα και βουλιάζουμε στην κατάθλιψη. Κανένα
τέτοιο έγκλημα σε βάρος λαού δεν κρατάει για πάντα...
Πώς θα γίνει; Δεν λύνεται μαθηματικά. Να βάλουμε
Χριστό και Ελλάδα στην ψυχή μας και θα τα καταφέ-
ρουμε.

Πλησιάζει πάλι η ώρα που η μικρή, φτωχή, ρημαγμέ-
νη Ελλάδα θα διδάξει την Οικουμένη το πώς “οι σκλα-
βωμένοι γίνονται ελεύθεροι”.

Με ατελείωτη συναδέλφική αγάπη στον καθένα σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ MΗNΥMA

• Επγος εα Νικόλαος Μαρκάκης Γεννήθηκε το
1938 στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης Εισήλθε στην
ΣΤΥΑ το 1958 με την 10η σειρά Αποφοίτησε το 1960
με την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Αποστρατεύ-
τηκε το 1986 Ήταν παντρεμένος και πατέρας 2 θυ-
γατέων  Η κηδεία του έγινε στις 24/10/2015 στο νε-
κροταφείο Χολαργού

• Επγος εα Λαμπρος Ζιώγας Γεννήθηκε το 1952
στα Τρικκάκια Γρεβενών Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1970 με την 22η σειρά Αποφοίτησε το 1972 με την
ειδικότητα του Ελεγκτή Αναχαιτήσεως Αποστρα-
τεύτηκε το 1997 Ήταν παντρεμένος και πατέρας 2
αγοριών Η κηδεία του έγινε στις 24/10/2015 στον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αθανασίου και η ταφή στο νεκροτα-
φείο Λάρισας

• Σμχος εα Στυλιανός Μαστοράκης Γεννήθηκε
το 1943 στη Σητεία Κρήτης Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1963 με την 15η σειρά Αποφοίτησε το 1965 με την
ειδικότητα του  Μηχανικού Αεροσκαφών Αποστρα-
τεύτηκε το 1998 Ήταν παντρεμένος Η νεκρώσιμη
ακολουθία έγινε στις 14/11/2015 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Παντελεήμωνα και η ταφή του στο νεκροταφείο
Μουζουρά Χανίων

• Ασμχος εα Γεώργιος Κόρδας Γεννήθηκε το

1936 στη Κάτω ΑχαFα Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1954
με την 6η σειρά Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικό-
τητα του Οπλουργού Αποστρατεύτηκε το 1984
Ήταν παντρεμένος Η ταφή του έγινε στις 8/12/2015
στο κοιμητήριο Βύρωνα

• Επγος εα Χρήστος Χατζηδάκης Γεννήθηκε το
1940 στα Χανιά Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1960 με την
12η σειρά Αποφοίτησε το 1962 με την ειδικότητα
του Συντηρητή Εγκαταστάσεων Αποστρατεύτηκε το
1995 Ήταν παντρεμένος Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 11/12/2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου Χανίων και η ταφή του στο νεκροταφείο Βάμου
Χανίων

• Σμχος εα Ιωάννης Κουτσούμπας Γεννήθηκε
το 1944 στην Βοιωτία Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1964
με την 16η σειρά Αποφοίτησε το 1966 με την ειδικό-
τητα του Μηχανικού Τ/Η Αποστρατεύτηκε το 1999
Ήταν παντρεμένος Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 12/12/2015 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου και η ταφή του στο νεκροταφείο Χαιρώνειας
Βοιωτίας 

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

Απεβίωσαν Έντυπα Περιοδικά Εφημερίδες 
και βιβλία που λάβαμε

• Εφημερίδα «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» της ΕΑΑΑ
αριθμός φύλλου 532 Σεπτέμβριος 2015

• Περιοδικό «Εθνικές Επάλξεις» Τεύχος 113 Τρι-
μηνιαίο ενημερωτικό Ιούλιος Σεπτέμβριος 2015

• Εφημερίδα «Ξιφίας» ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ αριθμός φύλ-
λου 171 μηνός Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου 2015

• Περιοδικό «Αντίσταση ΕΑΜ» Τεύχος 114 Ιούλιος
Αύγουστος Σεπτέμβριος 2015

• Περιοδικό «Η ΠΤΗΣΗ» του Κέντρου Ασφαλείας
Πτήσεως και Εδάφους τεύχος 213 β 2015

• Εφημερίδα «ΝΕΑ του ΣΑΣΜΥΝ» Αριθμός φύλλου
130 Ιούλιος Αύγουστος 2015

• Εφημερίδα «Φλόγα της Μακεδονίας» αριθμός
φύλλου 71 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2015

• Εφημερίδα «Εθνική Ηχώ» της ΕΑΑΣ αριθμός
φύλλου 624 μηνός Οκτωβρίου 2015

• Εφημερίδα «ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ» της ΕΑΑΑ
αριθμός φύλλου 534 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2015

Συγχαίρουμε τον Σγο Ε/Α Αθανάσιο Καββαδά της
32ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α., για την εκλογή του στη Βουλή
των Ελλήνων με το κόμμα της Ν.Δ.

Η κατάληψη της μονοεδρικής έδρας του Νομού
Λευκάδας, δίδει ιδιαίτερη αξία στην επιτυχία του αυτή.

Του ευχόμεθα ολόψυχα, Καλή Βουλευτική Θητεία. 

Σμχος Ε/Α Αριστείδης Ιακωβάκης
Ασμχος Ε/Α Νικόλαος Πατσαούρας

Ευχαριστούμε την οικογένεια Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙ-
ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την ανελλειπή προσφορά της
(Χριστούγεννα - Πάσχα) στο Σύλλογο μας.
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συνέχεια από τη σελ. 1

Την ίδια ώρα, άλλη αντιπροσωπεία
αποτελούμενη από τους Προέδρους των
ΣΑ/ΣΣΑΣ, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ-ΞΙΦΙΑΣ, ΣΑ/ΣΑ-
ΣΜΥΝ, ΣΑΣ και εκπρόσωποι της ΕΑΑΣ,
του ΣΑΣΥΔΑ & του ΣΑΙΡ, συναντήθηκε

στο Υπ. Οικονομικών με το Διευθυντή του
γραφείου του Υπουργού Οικονομικών,
στον οποίον επιδόθηκε το ψήφισμα. Τέ-
θηκαν δε τα παρακάτω θέματα:

• Οι αλλεπάλληλες περικοπές των συ-
ντάξεων και η εφαρμογή της απόφασης
του ΣτΕ.

• Τα ηλικιακά κριτήρια που έχουν τεθεί
και πλήττουν κυρίως τους στρατιωτικούς.

• Οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας
των στρατιωτικών και Σ.Α. και τα όρια ηλι-
κίας για αποστρατεία.

Η διαδήλωση διαμαρτυρίας έκλεισε με
τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους στρα-

τιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους εν και-
ρώ πολέμου κι ειρήνης και τον Εθνικό
Ύμνο.

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Σμήναρχος ε.α

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ΣΑΣ

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 

Στην Αθήνα σήμερα 20 Νοεμβρίου 2015 τα εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και Σωμάτων Ασφαλείας συγκεντρωθήκαμε στην
Πλατεία Κλαυθμώνος (για να διαδηλώσουμε  μαζικά και
να εκφράσουμε, την οργή και αγανάκτησή μας στην εξα-
θλίωση της ελληνικής κοινωνίας, στην διακύβευση της
εθνικής μας κυριαρχίας αλλά και να αντισταθούμε απέ-
ναντι στις βάναυσες πολιτικές που διαλύουν την άμυνα
και την Ασφάλεια της Χώρας, διαλύουν την κοινωνική συ-
νοχή,  εξαθλιώνουν τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ  και υπο-
θηκεύουν  το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της
πατρίδος μας.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

Αγωνιζόμαστε και εμείς μαζί με όλες τις άλλες κοινω-
νικές ομάδες, για την επιβίωση των οικογενειών μας και
την αξιοπρέπειά μας, ενάντια στην ισοπέδωση της δι-
καιοσύνης, της παιδείας, της υγείας του λαού μας και τη
βίαιη ανατροπή των δικαιωμάτων μας, κοινωνικών, εθνι-
κών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, κλπ.

Αγωνιούμε για την διακύβευση της Εθνικής μας κυ-
ριαρχίας, την απαξίωση της Δημόσιας ασφάλειας και την
παραχώρηση των Συνταγματικών και κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Πατρίδας μας.

Είμαστε αντίθετοι στη διαφαινόμενη συρρίκνωση της
μαχητικής ισχύος των ΕΔ και στην απαξίωση των εν
ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών τους, με την πλή-
ρη οικονομική και ηθική εξαθλίωσή  τους.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε παρέμβαση των
εταίρων - συμμάχων -δανειστών – «θεσμών» σε θέματα
που συνδέονται με την Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια
της Χώρας.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ακολουθούμενη πο-
λιτική της Κυβέρνησης να μετακυλύει τα βάρη στα συνή-
θη υποζύγια που είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι,
καθιστώντας τους φτωχούς, ακόμη φτωχότερους και
αφήνοντας στο απυρόβλητο τους φοροφυγάδες και τα
«ρετιρέ» που έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης της κρίσης.

Θα αντισταθούμε στο γκρέμισμα των ονείρων ολόκλη-
ρου του λαού για ένα αύριο αντάξιο της προσφοράς του,
στην υποθήκευση του μέλλοντος των παιδιών μας, στην
πλήρη οικονομική αφαίμαξη και εξόντωσή μας. 

Πιστεύουμε ότι κανένα σχέδιο Εθνικής σωτηρίας δεν
μπορεί να πετύχει όταν διευρύνει τις κοινωνικές ανισότη-
τες, όταν το Εθνικό συμφέρον δεν τίθεται υπεράνω οιου-
δήποτε άλλου συμφέροντος και όταν αντί της ευνομίας
κυριαρχεί η αναξιοκρατία, η ανομία, η αδικία και η ατι-
μωρησία, η δε ηγεσία δεν ασκείται δια του παραδείγμα-
τος.

Ο κοινός μας αγώνας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί,
ενωμένος με αυτόν της υπόλοιπης κοινωνίας, για μια πα-
τρίδα κυρίαρχη, με έναν λαό υπερήφανο που θα ζει με
υπερηφάνεια και ΕΔ και ΣΑ πυλώνες προάσπισης της
εθνικής μας κυριαρχίας και ασφάλειας. 

Οι Απόστρατοι των Ε.Δ. και των Σ.Α. έχουν υποστεί
μέχρι τώρα:

Εννέα (9) αλλεπάλληλες μειώσεις, που είχαν ως απο-
τέλεσμα την απομείωση των συντάξεων πάνω από το
60% (επιδόματος ευθύνης Αξιωματικών κατά 20%, κα-
τάργηση δώρων, επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης συντα-
ξιούχων, έκτακτη εισφορά επί των συντάξεων, μείωση
σύνταξης κατά 20% για το τμήμα αυτής άνω των 1200
ευρώ, περικοπή σύνταξης κατά 12% για το τμήμα αυτής
άνω των 1300 ευρώ, μείωση συντάξεων λόγω περικοπής
των μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών, μείωση των
συντάξεων κατά 5-10-15-20% για το σύνολο των αποδο-
χών,  αύξηση της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη
κατά 50%.)

Στοχευόμενες περικοπές με ηλικιακά κριτήρια (μείω-
ση 40% στο ποσό της σύνταξης άνω των 1000 ευρώ για
τους κάτω των 55 ετών και μείωση 6-10% στη σύνταξη
για τους κάτω των 60 ετών).

Απομείωση στις παροχές των Μετοχικών Ταμείων,
παρόλο που εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια τη ρή-
τρα μηδενικού ελλείμματος, χωρίς να βαρύνουν τον κρα-
τικό προGπολογισμό.

Με τις υπ’ αριθμ. 2192-96/2014, αποφάσεις της Ολο-
μέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίθη-

καν τελεσίδικα ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των
αποδοχών των ε.ε. και των συντάξεων των ε.α. στελεχών
των Ε.Δ. και Σ.Α., καθώς και των προβλεπόμενων επιδο-
μάτων και αποζημιώσεων που επιβλήθηκαν από
1/8/2012, με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012. Δυστυχώς
παρά την τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ και την αντίστοι-
χη του Τριμελούς Συμβούλιου Συμμόρφωσης του Ν.
3068/2002, έγινε μερική (κατά το ήμισυ)  αποκατάσταση
αποδοχών και συντάξεων.

Αγωνιζόμαστε για να άρουμε την κατάφωρη αδικία
που συντελείται μονομερώς  εις βάρος μας με τις διπλά-
σιες σε αριθμό περικοπές και σε ποσοστά πάνω από
60%, πέραν των άλλων, σε σχέση με το σύνολο των συ-
νταξιούχων, που υπέστησαν μειώσεις 35%, παραβιάζο-
ντας κάθε αρχή ισοτιμίας, ισονομίας και αναλογικότη-
τας. 

Δεν παραιτούμαστε από τον στόχο μας για την ανά-
κτηση όσων μας έχουν αφαιρεθεί αυτά τα χρόνια και θα
εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε γι αυτό

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών της κυβέρνη-

σης, προκειμένου να εξυπηρετούν τον πρωταρχικό σκο-
πό τους, που είναι η υπηρέτηση της Ελληνικής κοινωνίας
και η εξασφάλιση της ατομικής και Εθνικής αξιοπρέπει-
ας.

Την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας και της Δημόσιας
Ασφάλειας με τη μη περικοπή του προGπολογισμού των
Ε.Δ. διότι οι συνεχιζόμενες περικοπές έχουν άμεση επί-
πτωση στην αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας.

Την άμεση διακοπή κάθε ενέργειας για την επιβολή νέ-
ων εξοντωτικών περικοπών μισθών και συντάξεων.

Την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ και την
επιστροφή των συντάξιμων αποδοχών μας στα προ κρί-
σης επίπεδα, γιατί η μη εφαρμογή των αποφάσεων των
Ανωτάτων Δικαστηρίων αποτελεί κίνδυνο για τη Δημοκρα-
τία, όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 

Την άρση όλων των αδικιών και των απαράδεκτων σε
βάρος μας ρυθμίσεων που επέφεραν οι μνημονιακοί νό-
μοι.

Την κατάργηση του ηλικιακού ρατσισμού που αφορά
στη μείωση των συντάξεων για τους κάτω των 55 και κάτω
των 60 ετών αποστράτους.

Την αποκατάσταση του βασικού μισθού του εισαγωγι-
κού βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων,  στα
επίπεδα αντιστοίχων εκείνων του εισαγωγικού  βαθμού
των Δικαστικών.

Την πλήρη επαναφορά των μετοχικών ταμείων στην
πρότερη κατάσταση με την πλήρη απεξάρτηση από το
ΥΠΕΚΑ και τη διαγραφή αυτών και του ΕΚΟΕΜ από τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Την εξυγίανση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των
Μετοχικών Ταμείων και την επιστροφή των ληστευθέντων
χρημάτων λόγω PSI, που εμείς έχουμε καταβάλει και ανή-
κουν στα Μετοχικά  Ταμεία και τις Ενώσεις μας.

Την εξαίρεση του συμψηφισμού της προσαύξησης των
πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστών,  υποβρυχίων κα-
ταστροφών, επικινδυνότητας εξαμήνων από το σύνολο
των αποδοχών 

Τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώ-
που, που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πο-
λιτείας,  σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και

τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων να αναλογι-
στούν τις ιστορικές τους ευθύνες και να προβούν στην
άμεση λήψη των επιβαλλομένων μέτρων προς αποκατά-
σταση των αδικιών που συντελούνται μονομερώς σε βά-
ρος των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ, να προστατέψουν το
αξιόμαχο των Ε.Δ. και Σ.Α. και να εγγυηθούν τη μη περαι-
τέρω εξαθλίωση του Ελληνικού λαού.

Μετέχοντες Φορείς 
Ν.Π.Δ.Δ.
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) 
Ν.Π.Ι.Δ. (κατ' αλφαβητική σειρά).
Ανεξάρτητη Ένωση Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

(ΑΝΕΑΕΔ)
Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.Κι.Σ)
Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (-

ΕΣΜΑ)
Ελληνικός Σύλλογος Ναυτικής Αεροπορίας (ΕΣΝΑ)
Ελληνικός Σύλλογος Υποβρυχίων (ΕΣΥ)
Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Εκλιπόντων Αξιωματι-

κών Στρατού (ΠΕΟΕΑΣ)
Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών

Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ)
(ΠΣΑΠ, ΣΑΑΙΤΘ, ΣΑΑΠΒ, ΣΑΑΜΧ, ΛΑΣ, ΣΑΑΑΣ, ΣΑΑ-

ΣΥΠ, ΣΑΑΣΕΜ,  ΣΑΑΟΙΚ, ΣΑΑΥΣ,
Σύνδεσμοι Αποφοίτων Αξιωματικών Τάξεων ΣΣΕ 1957,

1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1968, 1969, 1973, 1975,
1976, 1977, 1978, 1981)

Πανελλήνιος Σύλλογος Βετεράνων Αεροπόρων
(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α ) 

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αερο-
πόρων (ΠΑΣΟΙΠΑ)

Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αποφοίτων
Σχολών Υπαξιωματικών ΠΝ (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ)

Σύλλογος Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. (ΣΑΣ)
Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικη-

τικών Αεροπορίας (ΣΑ.ΣΥΔΑ) 
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

(ΣΑ.ΣΝΔ)
Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Υπαξιωματικών

Στρατού  (ΣΑΑΥΣ)
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) 
Σύνδεσμος Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωμα-

τικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ)
Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματι-

κών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ)
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Γεννήθηκα στην Αθήνα το
1965. Εισήλθα στη ΣΤΥΑ το 1983
και αποφοίτησα με την ειδικότη-
τα του Μηχανοσυνθέτη. 

Υπηρέτησα στην 114
ΠΜ/ΜΣΒ, 115 ΠΜ/ΜΣΒ, ΕΡΓ.
Α/Κ & ΕΕΟ, ΜΑ/ΒΑΣ, ΣΤΥΑ και
ΔΑΕ σε θέσεις ειδικότητας από
εκτελεστή α΄ και β΄ Βαθμού Συ-
ντήρησης έως Επιθεωρητή
Ποιοτικού Ελέγχου, Προ0σταμέ-
νου Γραφείου, Επιτελή και Τμη-
ματάρχη. 

Έχω παρακολουθήσει επιτυχώς εκπαι-
δεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μου έχουν απονεμηθεί τα μετάλλια και οι
διαμνημονεύσεις που αντιστοιχούν στο
βαθμό μου. 

Δίδαξα στη ΣΤΥΑ, στα Σχολεία Επιμόρ-
φωσης της ΣΠΙΕΠ/ΠΑ (πρώην ΣΠΑ) και
στα ΚΕΣΜ της 123 ΠΤΕ και 128 ΣΕΤΗ, κα-

θώς και σε ΙΙΕΚ. 
Κατά την σταδιοδρομία μου

στην ΠΑ απέκτησα την εξειδί-
κευση Πληροφορικής. Σήμερα
είμαι φοιτητής στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου. Έχω λάβει πιστοποίη-
ση «Εκπαιδευτή Ενηλίκων της μη
Τυπικής Εκπαίδευσης» από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και συμμετέχω στο
εκπαιδευτικό δυναμικό των Σχο-

λείων Επιμόρφωσης της ΣΔΙΕΠ. 
Είμαι παντρεμένος με τη Στέλλα Απο-

στόλου και έχουμε δύο παιδιά, τον Λάζαρο
και την Μαρίλη. 

Αποφάσισα να συμμετέχω στις αρχαι-
ρεσίες του Σ.Α.Σ. για το έτος 2015 προκει-
μένου να συμβάλλω εποικοδομητικά στην
επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.

1. Είμαι ο Ασμχος (ΤΜΑ) εα
Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης.
Αποφοιτώντας από το γυμνάσιο
το 1976, εισήλθα στην ΣΤΥΑ (28-
π Σειρά) με την ειδικότητα του
ΓΕΟ. Αποστρατεύτηκα το 2008.

2. Κατά τη διάρκεια της επαγ-
γελματικής μου εξέλιξης, μου
ανατέθηκαν τα καθήκοντα: Επι-
θεωρητή Οργάνων 1ου ΒΣ στο
α/φ Ρ-4Ε, Υπολόγου Οργάνων
1oυ-2ου ΒΣ στα α/φ 0-130Η και
Υ5-11Α, Επιθεωρητή Ποιοτικού
Ελέγχου Οργάνων 1ου-2ου ΒΣ στο α/φ ΗΙ-
Ι-16Β, Στρατιωτικού Εκπαιδευτή στη
ΣΤΥΑ, Επιτελούς Αξιωματικού Εκπσης στη
ΔΑΥ/Α3, Μέλους Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών στην ΥΠ/ΠΑ, Επιτελούς
Αξιωματικού στη ΔΒ4/1 του ΓΕΑ, Τμημα-
τάρχη Ακαδημα0κής Εκπσης και Διδακτι-
κού Προσωπικού στη ΣΤΥΑ, Προ0σταμέ-
νου του Κέντρου Ιατρικών Αερίων στο 251
ΓΝΑ.

3. Αποφοίτησα από Σχολεία-Σεμινάρια
της ΠΑ: ΣΕΑΓ, ΤΑΖΜΑ, ΣΕΠΕ, Σχολείο Σω-
στικών Μέσων, ΣΑΑΠ, Σεμινάριο ΜικροH-
πολογιστών, Σχολείο \Λ/ΙΝ0Ο\Λ/5 95/ΕΧΟ-
ΕΙ-7, ΣΠΑ/ΚΑ Α.

4. Απέκτησα από την ΥΠΑ το Πτυχίο
Οργάνων (Ιο) και αποφοίτησα από το Σε-
μινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργα-
σίας, του ΕΛΙΝΥΑΕ.

5. Διετέλεσα: Δημοτικός Σύμβουλος
Καισαριανής, από 2010-2014, Πρόεδρος

του ΝΠΔΔ «ΚΕΜΙΠΟ Δήμου Και-
σαριανής», Πρόεδρος του
ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
Αντιπρόεδρος του ΝΠΙΔ «ΚΕ-
ΔΗΚ» και Μέλος της «Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής», Πρόεδρος
του 2ου Συστήματος Προσκό-
πων Καισαριανής, Ταμίας της
Τοπικής Εφορείας Προσκόπων
Βύρωνα-Καισαριανής, Γεν.
Γραμματέας του Μικρασιατικού
Συλλόγου Καισαριανής.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προβλήματα
υπάρχουν και μένουν άλυτα:

1) Η μη εφαρμογή απόφασης Στ Ε.
2) Οι συνεχείς μειώσεις συντάξεων και

μερισμάτων.
3) Η μη αναγνωρισιμότητα των πτυχίων

των αποφοίτων ΑΣΣΥ.
4) Η αναθεώρηση του Ν. 3883/2010,

που θίγει τους Αξκούς προέλευσης ΑΣΣΥ.
5) Η αναβάθμιση της Σχολής μετά την

αύξηση σε τριετή φοίτηση (διδακτικό προ-
σωπικό, εγκαταστάσεις, εργαστήρια, βαθ-
μολογική εξέλιξη).

Για να λυθούν τα προβλήματα μας
απαιτείται μεγάλη προσέλευση ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.
Ας παρακινήσουμε τον κόσμο να συμμε-
τάσχει στις εκλογές!!! Απευθύνω λοιπόν
έκκληση προς όλους μας, να δείξουμε εν-
διαφέρον και να ψηφίσουμε στις αρχαιρε-
σίες του ΣΑΣ.

Είμαι: ο Ανδρέας Ανδρικόπουλος Έγ-
γαμος με δυο κόρες Παππούς πέντε (5)
εγγονών Σμήναρχος ε.α. Απόφοιτος της
ΣΤΥΑ Αποστρατεύτηκα τον Οκτώβριο
του 2004 μετά από 37 συναπτά έτη Σχο-
λεία Εξωτερικού: ΙΙ8Α Αφη Α/ΤΑ-7Η. Σχο-
λεία Εσωτερικού : ΝΌΙ, ΦΑΕ, Ασφαλείας
Πτήσεων - Εδάφους, Εκπαιδευτών Εδά-
φους και ΣΩΣΜΕ Αφων - Ε/Π Μονάδες
που Υπηρέτησα: 110ΠΜ, 111ΠΜ, 112ΠΜ,
115ΠΜ, ΣΙ, 359ΜΑΕΔΥ, ΔΑΥ/Γ6 Οι θέσεις
υψηλής ευθύνης που έχω τοποθετηθεί
είναι Δκτής Μ.Σ.Β. 112ΠΜ, Δντής
ΥΕ1111Α και ΔΑΥ/Γ6 Τμηματάρχης Οπλι-
σμού, Σωστικών και Μεταφορικών Μέ-
σων.

2007 - 2013 : Εκλεγμένο μέλος του
Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, (Σ. Α.Σ.)
(δυο συνεχόμενες τριετίες) στην θέση
του Γεν. Γραμματέα τα δυο πρώτα έτη
και τα άλλα τέσσερα στις θέσεις του Κο-
σμήτορα και μέλους Συντακτικής επιτρο-
πής της εφημερίδας «Τα Νεα του ΣΑΣ».

2013 - σήμερα: Εκλεγμένο μέλος της
ΕΑΑΑ, στις θέσεις: Στο Πνευματικό κέ-
ντρο, μέλος της Συντακτικής επιτροπής
της και υπεύθυνος των υγειονομικών θε-
μάτων των εν αποστρατεία συναδέλφων

Παράλληλα είμαι Πρόεδρος Εξελε-
γκτικής επιτροπής του ΣΑΣ.

Μετά από εξαετή επιτυχή παρουσία
στον ΣΑΣ και τριετή επιτυχή επίσης πα-
ρουσία με την βοήθεια του ΘΕΟΥ
στην'ΕΑΑΑ, ζητώ να με τιμήσετε με την
ψήφο σας, προκειμένου να συνεχίσω, να
προσφέρω με την οικειοθελή εργασία
μου, την αγωνιστικότητα μου, και την
αγάπη μου στην υπηρεσία των συναδέλ-
φων.

Πρόθεση μου είναι να προσπαθήσω
με πίστη, επιμονή και ευθύνη, να συνεχί-
σω, για την επίλυση των οικονομικών,
υγειονομικών και λοιπών θεμάτων, όλων
των συναδέλφων, και σε συνεργασία με
το υπόλοιπο Δ.Σ. του ΣΑΣ, να διατηρή-
σουμε την περίθαλψη μας, στο 251ΓΝΑ
και στο ΝΙΜΤΣ καινά αγωνιστούμε για
την βιωσιμότητα του ΜΤΑ και φυσικά του
μερίσματος μας.

Με αυτή την σκέψη ας πάμε όλοι οι
συνάδελφοι να ψηφίσουμε, για να εκλε-
γούν οι ικανότεροι και οι εργατικότεροι
για το μέλλον του ΣΑΣ και του συμφέρο-
ντος των μελών του.

Επειδή πιστεύω ότι ανήκω σε αυτούς
που έχουν την θέληση και την δύναμη να
προσφέρουν, ζητώ να με τιμήσετε με την
ψήφο σας.

Με Εκτίμηση προς 
Όλους τους Συναδέλφους

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1963. Τελεί-
ωσα Λύκειο στην Ελάτεια Λοκρίδος. Το
1980 εισήλθα στη Σ.Τ.Υ.Α. Το 1982 τοπο-
θετήθηκα στην 112Π.Μ. Το 1994 μετατέ-
θηκα στην 114Π.Μ. Το 2002 μετατέθηκα
στη Δ.Α.Υ/Γ1 από όπου αποστρατεύτηκα
το 2006. Από το 2007 εκλέγομαι ανελλι-
πώς στο Δ. Σ του Συλλόγου Αποφοίτων
Σ.Τ.Υ.Α (Σ.Α.Σ). Από το 2013 κατέχω τη θέ-
ση του Γενικού Γραμματέα του Σ.Α.Σ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τον Ιανουάριο του 2016 κλείνει για μέ-

να μία περίοδος εννέα ετών συνεχόμενης
παρουσίας στο Δ.Σ του Συλλόγου μας. Εκ
του καταστατικού δεν έχω δικαίωμα πλέ-
ον για να υποβάλω υποψηφιότητα για το

Δ.Σ και δεδομένης
της απόφασης μου
να είμαι πάντα στην
διάθεση του Συλλό-
γου μας, αποφάσισα
να θέσω υποψηφιό-
τητα για την Εξελε-
γκτική Επιτροπή.

Στόχος μου είναι
αφενός να βοηθήσω όσο μπορώ στον
έλεγχο των Οικονομικών δραστηριοτήτων
του Συλλόγου αλλά και να συνδράμω στο
μέτρο του δυνατού στην αύξηση των εσό-
δων του Συλλόγου μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και
εκτίμηση ζητώ την ψήφο σας.

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ   Γ Ι Α   Μ Ε Λ Η   Δ. Σ.
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚ. ΣΕΙΡΑ
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 8
2 ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ ΤΕΑ 22
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΜΧΟΣ ΤΜΑ 28
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 23
5 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΜΧΟΣ ΤΜΑ 19
6 ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 11
7 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΜΡ 25
8 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΜΧΟΣ ΤΕΑ 29
9 ΔΕΓΑQΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ ΤΥΗ 29
10 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΕΑ 7
11 ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΥΗ 25
12 ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΓΟΣ ΤΜΑ 35
13 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΜΡ 28
14 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΓΟΣ ΤΤΗ 28
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΣ ΤΜΜ 25
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΜΜ 23
17 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 30 
18 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΜΧΟΣ ΤΥΟ 25 
19 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΜΑ 21 
20 ΤΡΕΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 17
21 ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 32
22 ΦΑΛΤΑQΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 26 

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ   Γ Ι Α   Μ Ε Λ Η   Ε. Ε.
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚ. ΣΕΙΡΑ
1 ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΧΟΣ ΤΕΑ 22
2 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΜΧΟΣ ΤΜΑ 19
3 ΑΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 11
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΣ ΤΥΗ 32
5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΜΧΟΣ ΤΕΑ 29
6 ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΥΗ 25
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΜΜ 23
8 ΠΟΥΡΑQΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 11
9 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΜΑ 21
10 ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΧΟΣ ΤΤΗ 32

Εκλογές ΣΑΣ στις 23/1/2016

Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης 
Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. - 28ης Σειράς  ΣΤΥΑ

Ανδρικόπουλος Ανδρέας
Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. - 19ης Σειράς ΣΤΥΑ

Βούλγαρης Νικόλαος 
Σμηναγός ε.α - 32ας Σειράς

Σταύρος Ευτυχίδης
ΕΠΓΟΣ ε.α. - 35ης Σειράς ΣΤΥΑ

Ο
ι εκλογές του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ
θα διεξαχθούν στις 23/1/2016 στις εκλογι-
κές περιφέρειες και με τις αντίστοιχες εφο-

ρευτικές επιτροπές που αναφέρονται κατωτέρω:
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Ακαδημίας 27Α
ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6938557060
ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 6983506735
ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6983517768
1η Περιοχή ΑΘΗΝΩΝ:
Ξενοδοχείο STANLEY Οδυσσέως 1 
Πλατεία Καρα0σκάκη, Μεταξουργείο 
ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6983519748 
ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6983591929 
ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 6983502536
2η Περιοχή ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: 
Λ.Α.Φ.Α, Λεωφ. Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6983507399 
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6983508748 
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6983522525
5η Περιοχή ΒΟΛΟΥ: 
Παράρτημα ΕΑΑΑ,Τοπάλη 35
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  6983503902
ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6983500405
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 6983508019 
Περιοχή ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Λ. Ιωνίας 16
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6983510636
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6977978943 
ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6974095601
Περιοχή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Γ. Θεοχάρη 2
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6983501543
ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6983516826
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6983501126
Περιοχή ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Χρ. Παγώνη 10
ΣΑΜΠΑΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6983513514
ΤΖΑΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6983518592
ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6977469599 
Περιοχή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Φιλ. Εταιρείας 59
ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6983523597
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 6983514366
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6983523599

Περιοχή ΛΑΜΙΑΣ:
Παράρτημα ΕΑΑΣ, Ρήγα Φεραίου 3
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6983498595 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6983507857
ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6983517262
Περιοχή ΛΑΡΙΣΑΣ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Λαπηθών 6
ΤΑΣΙΩΚΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 6983525095 
ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6932622625
ΠΛΙΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6983516242 
Περιοχή ΛΕΣΒΟΥ:
Παράρτημα ΕΑΑΣ, Ιακωβίδη 1
ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 6983513797 
ΒΑΡΓΕΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6983506588 
ΚΟΥΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6979171307 
Περιοχή ΠΑΤΡΩΝ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Δ. Γούναρη 77-79
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡ. 6974937354
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6983513953
ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 6983525354
Περιοχή ΠΡΕΒΕΖΗΣ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Π. Τσαλδάρη 1
ΚΕΡΑΜΙΔΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6983505897
ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6983515292 
ΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2682029790
Περιοχή ΠΥΡΓΟΥ:
Παράρτημα ΕΑΑΣ, 28ης Οκτωβρίου 54
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 6977972624
ΣΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6946219488 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6938629499 
Περιοχή ΤΡΙΚΑΛΩΝ:
Παράρτημα ΕΑΑΣ, Ασκληπιού 20
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6972300692
ΛΙΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6983519377 
ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6983516979 
Περιοχή ΧΑΛΚΙΔΑΣ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Τσιριγώτη 7
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6983512537
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6982429497 
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6983508017 
Περιοχή ΧΑΝΙΩΝ:
Παράρτημα ΕΑΑΑ, Π. Κελα0δή 8
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6983520569
ΚΙΜΙΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6972209569
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6983507635
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Μαχαίρας Πέτρος 
Σγος ε.α. - 34ης Σειράς ΣΤΥΑ

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1964 και μεγάλωσα στην
Καλλιθέα. Εισήλθα στην ΣΤΥΑ το 1982 και αποφοίτησα με
την ειδικότητα του Μηχανικού Ραντάρ.

Υπηρέτησα στην 116 ΠΜ / 335
ΜΚΒ ως μηχανικός Ραντάρ F-104
(εκτελεστής-επιθεωρητής και προ)-
στάμενος συνεργείου Μοίρας),
στην 112 ΠΜ (στην ΜΣΒ / Avionic-
sως μηχανικός Ραντάρ C-130 και
Προ)στάμενος NAV και στην ΜΕΥ),
στην 7η ΜΣΕΠ ως μηχανικός Ρα-
ντάρ, Προ)στάμενος βάρδιας και
Αξκος Εκπαίδευσης, και στην 128
ΣΕΤΗ ως εκπαιδευτής ΚΕΣΜ, Αξκός
Οργάνωσης, Τμχης Επχσεων, Αξκος
ΓΑΕ, Τεχνικός Ασφαλείας, Συντονι-
στής Εκπαίδευσης στο ΚΕΣΜ - ΚΕΚ Μονάδας.

Υπηρέτησα επίσης σε εμπόλεμη περιοχή (Πρώην Γιου-
γκοσλαβία -  Δεκέμβριος 1993 έως Ιούλιο 1995) ως μέλος
αποστολής της Ευρωπα)κής Ένωσης, για τρείς διαδοχι-
κές Προεδρίες (Ελληνική, Γερμανική και Γαλλική κατόπιν
αιτήματός τους) με καθήκοντα επικοινωνιών σε διάφορα
πόστα (COMMS Tech, Technical Support Team Leader,
Chief of HQ COMMS Cell).

Έχω παρακολουθήσει επιτυχώς, πλείστες εκπαιδεύ-
σεις από Έλληνες και Ξένους Εκπαιδευτές εντός Π.Α.
(ΣΟΣΜΕ Ραντάρ F-104 και WORTAC F-104, ABDR, IAWS
A-7, Ραντάρ C-130, Συντηρητής Η/Υ, ΣΕΠΕ/ISD - διορθω-
τών ISD και Εκπαιδευτών Εδάφους στην ΣΔΙΕΠ/ΠΑ κ.α.)
και σε άλλους φορείς εσωτερικού (Η/Υ στην Control DA-
TA, Πολιτικό Συντονισμό Εκτάκτων Αναγκών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης, Τεχνικού Ασφαλείας στο ΕΛΛΙ-
ΝΥΑΕ του Υπουργείου Απασχόλησης ).

Έχω επίσης παρακολουθήσει επιτυχώς εκπαιδεύσεις
εξωτερικού όπως δορυφορικές επικοινωνίες INMARSAT –
CAPSAT στο εργοστάσιο της THRANE & THRANE στην
Κοπεγχάγη της Δανίας και RADAR AR-327 στο εργοστά-
σιο της British Aerospace (BAE Systems) στην νήσο Isle
Of Wight του Ηνωμένου Βασίλειου.

Είμαι εγγεγραμμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαι-
δευτών Ενηλίκων του ΕΚεΠις (εκκρεμεί επικαιροποίηση
στον νέο φορέα ΕΟΠΠΕΠ) και έχω διδάξει εκατοντάδες
ώρες τόσο στην 128ΣΕΤΗ (RADAR AR-327 κ.α.) όσο και
στην ΣΤΥΑ ( Θεωρία Ραντάρ, Υγιεινή & Ασφάλεια στην
Εργασία κ.α.).

Είμαι παντρεμένος από το 2010,με την Πηνελόπη Πλα-
τή και είμαστε οι περήφανοι γονείς του τετράχρονου
Γιάννη.

Αποφάσισα να συμμετάσχω στις αρχαιρεσίες του
Σ.Α.Σ. ώστε μέσα από τις προσπάθειες του Συλλόγου, να
συμβάλλω στην ανάδειξη των θεμάτων και αναβάθμιση
της Σχολής που αποφοίτησα και του Σώματος που υπηρέ-
τησα και οφείλω τις εμπειρίες ζωής και την καριέρα μου.

Παναγιώτου Δημήτριος 
Σγος ε.α. - 25ης Σειράς  ΣΤΥΑ

Γεννήθηκα στο Βόλο στις 08-11-
1955. Εισήλθα στη ΣΤΥΑ το 1973 με
την 25η Σειρά και Ειδικότητα
Μ.Μ.Μ. & Μ. Είμαι παντρεμένος με
τη Δήμητρα. Έχω δύο παιδιά, τον
Γιώργο και τη Μαλεβή. Από τον
Γιώργο έχω μια εγγονή 8 ετών και
από τη Μαλεβή έναν εγγονό 3
ετών.

Στο παρόν Δ.Σ. είμαι ο ταμίας
τους Συλλόγου. 

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σμήναρχος ε.α. 23ης Σειράς ΣΤΥΑ

Είμαι ο Σμήναρχος εα Γεώργιος Παπαδόπουλος της
23ης Σειράς ΣΤΥΑ. Εργάστηκα ανελλιπώς σε Μοίρες
Μεταφορών, σε Πολεμικές Μοίρες (Επιστασία Επιγείων
Μέσων Α/Φ).

Υπηρέτησα στις 115 ΠΜ, 114
ΠΜ, 116 ΠΜ, 2° ΚΕΠ, 6η ΜΣΕΠ, ΣΙ,
350 ΠΚΒ, ΔΑΥ/Γ6 Επιτελής ποιοτι-
κού ελέγχου Μεταφορικών Μέσων
και Επιγείων, ΓΕΑ/ΔΑΠΕ Επιτελής
πρόληψης ατυχημάτων.

Σχολεία Εσωτερικού ΣΕΠΕ, ΣΑ-
ΑΠ, ΣΠΑ/ΚΑ.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΑ το 2006
Είμαι παντρεμένος με την Κων-

σταντίνα και έχω ένα γιό και μία κό-
ρη.

Τα έτη 2011-2012 κατείχα τη θέ-
ση του Γενικού Γραμματέα στο Σύλλογο.

Τα έτη 2013 έως σήμερα κατέχω τη θέση του Αναπλη-
ρωτή Αντιπροέδρου και Πρόεδρος της Συντακτικής Επι-
τροπής.

Επειδή στο Σύλλογο μας υπάρχουν πολλά προβλήμα-
τα, θα ήθελα και εγώ να προσφέρω στη λύση τους εφό-
σον με τιμήσετε με την ψήφο σας.

Τρέσσος Δημήτριος 
Σμήναρχος ε.α - 17ης Σειράς ΣΤΥΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948 και μεγάλωσε στο Αι-
γάλεω.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ενώσεως Παλαιών Προσκό-
πων Αιγάλεω, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συ-
μπαραστάσεως του 5ου Συστήμα-
τος Αεροπροσκόπων Αιγάλεω,
Πρόεδρος του Συλλόγου Συμμαθη-
τών Γυμνασίου Αιγάλεω τάξεως
'86.

Μεταξύ των θέσεων που υπηρέ-
τησε στην Π.Α είναι και Διευθυντής
Ακαδημα)κής Εκπ/σης ΣΤΥΑ, Διευ-
θυντής Υποστήριξης ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ,
Τμηματάρχης Τεχνικής Εκπ/σης
ΔΑΥ, Υποδιοικητής 128 ΣΕΤΗ, Επό-
πτης ΣΠΑ/ΣΕΠΕ.

Σήμερα διατελεί:
• Καθηγητής   της   Σχολής   Πο-

λέμου   Αεροπορίας   στα   σχολεία επιμορφώσεως (παι-
δαγωγικά)

• Μέλος της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π ( Ελληνικής Εταιρείας Συμ-
βουλευτικής και Προσανατολισμού)

• Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΎΑ
• Μέλος της επιτροπής κοινωνικής συμπαραστάσεως

ΣΕΠ περιφέρειας Δυτικής Αττικής
• Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδας.
• Μέλος  του  Διοικητικού   Συμβουλίου   της  Ανεξάρ-

τητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων.
Είναι πτυχιούχος της Στατιστικής Σχολής ΑΒΣΠ και

του Παιδαγωγικού τμήματος της ΣΕΛΕΤΕ και της ΣΤΥΑ
17ης Σειράς.

Είναι έγγαμος με την Δέσποινα και έχει δύο κόρες
την Μαρία και την Ελένη.

Φαλτάιτς Δημήτριος 
Σμήναρχος ε.α.(ΤΤΗ) 26ης Σειράς ΣΤΥΑ

Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1957. Εισήλθα στη Σ.Τ.Υ.Α
το 1974 με την 26η σειρά. Αποφοίτησα το 1976 με την ει-
δικότητα Τεχνικού Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών(Τ.Μ.Τ).
Υπηρέτησα συνολικά 37 χρόνια σε Μονάδες και στο ΓΕΕ-
ΘΑ . Αποστρατεύτηκα το 2011 με το βαθμό του Σμηνάρ-
χου. Είμαι παντρεμένος, πατέρας δύο τέκνων.

Στις εκλογές για το Δ.Σ του
Σ.Α.Σ τον Ιανουάριο του 2013, συμ-
μετείχα για πρώτη φορά και εκλέ-
χτηκα Πρόεδρος του Συλλόγου. Ως
Πρόεδρος του Σ.Α.Σ και με τη συ-
νεργασία άλλων Συλλογικών φορέ-
ων προβήκαμε σε παραστάσεις και
διαμαρτυρίες προς τους αρμοδίο-
υς για θέματα που αφορούν το σύ-
νολο των εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία συναδέλφων μας.

Σκοπός της συμμετοχής μου και
στις επικείμενες εκλογές του ΣΑΣ
είναι να συμβάλλω δημιουργικά στον εκσυγχρονισμό
της οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΑΣ παράλληλα με
την ΕΑΑΑ, με πνεύμα, ενότητας και συνεργασίας με όλα
τα Μέλη του Δ.Σ για προβολή και επίλυση των προβλη-
μάτων που μας απασχολούν και συγκεκριμένα:

• Αγώνας ενάντια στις ισοπεδωτικές μειώσεις Μι-
σθών και Συντάξεων.

• Διεκδίκηση του 50% σε εφαρμογή της απόφασης
του ΣτΕ.

• Αναβάθμιση των ΑΣ ΣΥ και της Σχολής μας (ΣΤΥΑ).
• Ισοτιμία των πτυχίων της Σχολής μας με αυτά της

Τριτοβάθμιας Εκπ/σης.
• Αναθεώρηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας

σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.
• Βελτίωση της βαθμολογικής εξέλιξης των ΑΣ ΣΥ

ν.3883/10 (Φ Ε Κ 167)
• Ολοκλήρωση της συζήτησης με άλλους φορείς για

το Καταστατικό την υλοποίηση του προγράμματος δη-
μιουργίας Ομοσπονδίας ΑΣ ΣΥ.

Οι εκλογές της 23ης Ιανουαρίου 2016 για την ανάδει-
ξη του νέου Δ.Σ του ΣΑΣ είναι ίσως οι κρισιμότερες της
τελευταίας δεκαετίας, διότι πιστεύω ακράδαντα, ότι ο
Σύλλογος μας θα κλιθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
στις εξελίξεις που θα συμβούν. Για τον λόγο αυτό στό-
χος όλων μας θα πρέπει να είναι η μεγάλη δυνατή συμ-
μετοχή για να αναδείξουμε με την ψήφο μας ένα Διοικη-
τικό Συμβούλιο ισχυρό και δυνατό προκειμένου έτσι να
ανταποκριθούμε στα προβλήματα που μας απασχολούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια διευκόλυν-
σης των ψηφοφόρων - μελών και για αύξηση της συμμε-
τοχής στις επερχόμενες εκλογές με απόφαση του Δ.Σ
προβήκαμε στην προσθήκη έξι νέων εκλογικών τμημά-
των στην Περιφέρεια και συγκεκριμένα:

α. Λαμία (Παράρτημα ΕΑΑΣ)
β. Τρίκαλα (Παράρτημα ΕΑΑΣ)
γ. Αλεξανδρούπολη (ΛΑΦΑ)
δ. Πρέβεζα (Παράρτημα ΕΑΑΑ)
ε. Χαλκίδα (Παράρτημα ΕΑΑΑ) 
στ. Λέσβος (Παράρτημα ΕΑΑΣ)
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση ζητώ

την ψήφο σας και την μαζική συμμετοχή σας.

Αφιέρωμα στο 
Acroteam των θριάμβων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΑΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ, 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ

Προοίμιο. Σκιαί του Άδη ο Παράδεισος, 
του Κώστα Κρυστάλλη.

Πέρα μακρυά σε ύψωμα στην άκρη μιας κοι-
λάδας σε ύψωμα κατάσκιο σε δροσερά χορτά-
ρια σε κύκλο εκαθόντουσαν όλα τα παλληκάρια
που τόσο, τόσο δόξασαν το όνομα της Ελλά-
δος.

Εκεί τους είδα ν’ αχουνε στη μέση τους σε
θρόνο΄θρόνο διαμαντοκόλητο τον Άγιο εκείνον
τον Πατριάρχη στην σεπτή πόλι των Κωνσταντί-
νων στεφανωμένον με δαφνιάς ένα μεγάλο
κλώνο.

Έτσι γράφει ο Κώστας Κρυστάλης ότι είδε
τους νεκρούς όταν [ποιητική αδεία] εισήλθε
στον παράδεισο ακολουθώντας την σκιά τη
αποθανούσης μητρός του.

Kαι δεν μπορεί να είναι διαφορετική η τύχη
των δικών μας νεκρών Αεροπόρων.

Εκεί στο πάνθεον των ηρώων θα έχουν κατα-
λάβει κάποια ξεχωριστή θέση.

Πετώντας –αεροπορική αδεία- με τα φτερά
της φαντασίας μπορεί να ιδούμε στον διαμα-
ντοκόλλητο θρόνο στολισμένο σήμερα με με-
τάλλια, παράσημα και διεθνείς διακρίσεις καθι-
σμένο τον δικό μας Κωνσταντίνο και γύρω του
τον Δημήτρη, τον Μανώλη και τον Σταύρο να
τους δίνει τις τελευταίες οδηγίες για τελική
τους απογείωση.

Θρηνεί η αεροπορική μας οικογένεια τον χα-
μό ή τον θάνατο κάθε μέλους της αυτών που
ακολούθησαν μια ξεχωριστή πορεία στην στα-
διοδρομία τους έξω από τον κυκεώνα της αση-
μαντότητες και της ανωνυμίας στη ζωή.

Δεν πέρασαν από την ζωή σαν απλές βιολο-
γικές μονάδες.

Διεκρίθησαν. Ήσαν όλοι τους υπέροχοι.
Η δημιουργία του πρώτου Ακροβατικού Σμή-

νους FLYING GOST από τα σπλάχνα της ΠΡΩ-
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ 337ΜΔΒ με τα αε-
ριωθούμενα Α/Φ REPUBLIC F84G με τα Ελληνι-
κά χρώματα συγκαταλέγεται με τα πρώτα
ακροβατικά σμήνη Α/Ω Α/Φ και διεκρίθει εντός
και εκτός Ελλάδος.

Εκεί που τα άλλα ακροβατικά σμήνη δεν τολ-
μούσαν να απογειωθούν λόγω καιρού για την
εκτέλεση των προγραμματισμένων επιδείξεων
στο Βέλγιο ενώπιον της βασιλικής οικογενείας
τα δικά μας ιπτάμενα φαντάσματα ξεκόλλησαν
τετράδα, μπήκαν τετράδα στα σύννεφα, βγήκαν
τετράδα και σε χαμηλό ύψος εκτέλεσαν όλους
τους επικίνδυνος ελιγμούς και τετράδα προ-
σγειώθηκαν.

Στην διάρκεια της εξαετούς δράσεώς του το
ακροβατικό σμήνος δεν είχε κανένα ατύχημα ή
το παραμικρό συμβάν χάρις στην δεξιοτεχνία
και την άρτια εκπαίδευση των χειριστών και την
αρίστη συντήρηση των Α/Φ από το τεχνικό προ-
σωπικό της Μοίρας.

Για την ιστορία αναφέρω ότι η επάνδρωση
της Μοίρας σε τεχνικό προσωπικό αποτελείτο
από 12 Αξιωματικούς και αρχισμηνίες [σημερι-
νοί ανθυπασπισταί] και 34 υπ/κούς της πρώτης
και δευτέρας σειράς ΣΤΥΑ μεταξύ των οποίων
και ο γράφων και δυο υπ/κοί εξ ανακατατάξεως
προελεύσεως ΣΤΑ και ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ.

Ο Διοικητής τότε της Μοίρας Επ/γός και στη
συνέχεια Ασμχος είχε προτείνει στην Ηγεσία
την αλλαγή της ονομασίας της ΣΤΥΑ σε ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δεν θα παραλείψω τον επιζώντα ταξίαρχο
ε.α. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ μέλος του ακροβατι-
κού Σμήνους από την ίδρυσή του, Διοικητή της
Μοίρας και αρχηγό του ακροβατικού Σμήνους
μετά την προαγωγή και μετάθεση του αεροπό-
ρου των αεροπόρων καλώντας τον να τους
αφιερώσει με το βιολί του μια από τις αξέχα-
στες μαντινάδες όπως τους συντρόφευε στην
ζωή.

Πεθαίνουν μόνο οι νεκροί όταν τους λησμο-
νάμε.

Πάνος Μερτίκας
Σμχος ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣ
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Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015

Με απίστευτη έκπληξη και αποτροπια-
σμό παρακολούθησε το στράτευμα τις
δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του
ΕΠΑΜ κ. Δημητρίου Καζάκη, για τα στε-
λέχη των Ε.Δ. Ο εν λόγω κύριος, ξεπερ-
νώντας κάθε προηγούμενο κοινωνικού
αυτοματισμού, μας «περιέλουσε» με τέ-
τοιο υβρεολόγιο και χυδαιότητα που ακό-
μα και η πιο ευρηματική φαντασία, δεν
μπορούσε να διανοηθεί.

Είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι με τις
απόψεις του ιδίου και του Κινήματός του,
δεν θα περίμενε από τη μέχρι τώρα πο-
ρεία τους αυτή τη γενικευμένη και μη
στοιχειοθετημένη επίθεσή του σε όλους
τους στρατιωτικούς των Ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. Πέραν δε, των σοβαρών
ποινικών αδικημάτων, που διέπραξε ο κ
Καζάκης, έθιξε βαθύτατα τον ηθικό κώδι-
κα τιμής, που όλοι μας, με την έως τώρα
διαδρομή μας, έχουμε σεβαστεί και το
θεωρούμε υπέρτατο αγαθό: «την αγάπη
και την (υπο)στήριξη της πατρίδας μας».
Από την άλλη πλευρά όμως, οι διαμαρτυ-
ρίες μας απέναντι σε μια Δημόσια Διοίκη-
ση που μας κατέταξε πιο κάτω και από το
επίπεδο του επαίτη (κατάσταση που φυ-
σικά δεν τιμά ούτε εμάς, πολλώ δε μάλ-
λον, ούτε την ίδια την πατρίδα μας), δεν
μπορούν να μας καταστήσουν λιγότερο
πατριώτες από τους συμπάσχοντες συ-
μπολίτες μας και φυσικά σε καμία περί-
πτωση, συντεχνιακούς αγωνιστές. Γιατί

οφείλουμε όλοι να αποδεχθούμε το γεγο-
νός πως, είμαστε η μοναδική ομάδα δη-
μοσίων λειτουργών, που καθημερινά βιώ-
νει απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και έμ-
ψυχο υλικό και αυτό αποτελεί ένα σιωπη-
λό διαχρονικό όρκο τιμής, για εμάς, που
ορισθήκαμε να "φυλάττουμε Θερμοπύ-
λες". Για τον οποίο όρκο τιμής, δεν ζητή-
σαμε ούτε σκοπεύουμε στο μέλλον, να
τον εξαργυρώσουμε με κανένα πρόσκαι-
ρο υλικό αγαθό.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων
ΣΣΑΣ, ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχα-
νικών Αεροπορίας, ο Σύλλογος Αποφοί-
των ΣΤΥΑ και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων
ΣΥΔ, που εκπροσωπούν εν ενεργεία στε-
λέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων, κατα-
δικάζουν τις δηλώσεις του κ. Καζάκη είτε
αφορούν εν ενεργεία στελέχη είτε εν
αποστρατεία, τα οποία, παρά τις δυσκο-
λίες της εποχής, δίνουν με ευπρέπεια τον
αγώνα τους, ενάντια στα βάρβαρα μέτρα
που μας επιβάλλουν εχθρικές προς τη
Χώρα μας δυνάμεις και εφαρμόζουν δια-
χρονικά οι Ελληνικές Κυβερνήσεις, με τα
οποία και ο ίδιος απλώς διαφωνεί.

Οι Έλληνες Στρατιωτικοί πάντα, τιμώ-
ντας και τον όρκο και τη στολή που φο-
ρούν, στέκονται αρωγοί σε κάθε περί-
πτωση που η πολιτεία ζητά τη συνδρομή
τους, χωρίς να μεμψιμοιρούν, να δυσανα-
σχετούν ή να φωνάζουν, αψηφώντας
τους κινδύνους και υπερβάλλοντας εαυ-
τό και οικογένειες, για να μπορεί ο κ. Κα-

ζάκης και ο κάθε κ. Καζάκης να βάλλει
εναντίον τους καθ’ επίκληση της δημο-
κρατίας.

Θα προσδοκούσαμε λοιπόν από τον κ.
Καζάκη, που θέλει να ηγείται ενός πολιτι-
κού κινήματος και επιδιώκει σύμφωνα με
τα λεγόμενά του, την οριστική «λύτρωση»
της χώρας, από τους εγχώριους αλλά και
εξωγενείς «δυνάστες» της (τι θα έπραττε
άραγε έναντι των στελεχών των Ε.Δ. που
τόσο απαξιώνει και για την Εθνική Άμυνα
της χώρας, εάν πότε καλείτο να την διοι-
κήσει;;;) να είναι λιγότερο επικριτικός –
μηδενιστής - αφοριστής, απέναντι σε μια
κοινωνική ομάδα - θεσμό, που χαίρει της
απόλυτης εκτίμησης των συμπολιτών
μας, ευρισκόμενη πάντοτε στα υψηλότε-
ρα ποσοστά εμπιστοσύνης της. Πρωτί-
στως βέβαια θα όφειλε να σεβαστεί τη
μνήμη των νεκρών συναδέλφων μας που
ακόμη και εν καιρώ ειρήνης έδωσαν την
ίδια τους τη ζωή στην πατρίδα, μη σκε-
πτόμενοι ατέλειες της σωματοδομής
τους ή τις τραγικές απώλειες που έχει
υποστεί το οικογενειακό τους εισόδημα.

Επειδή όμως, σε όλους τους χώρους
εργασίας, ίσως και στο στράτευμα δύνα-
νται να υπάρχουν ικανοί και λιγότερο ικα-
νοί, ακόμα και επιλήσμονες των καθηκό-
ντων τους, βάζοντας πάνω απ΄ όλα το
προσωπικό τους συμφέρον και χρησιμο-
ποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, θα στα-
θούμε αρωγοί στις προσπάθειες ανάδει-
ξης τέτοιων περιστατικών και θα είμαστε
οι πρώτοι που θα τις καυτηριάσουμε,

(απ)αιτώντας την παραδειγματική τιμω-
ρία των υπαιτίων, πάντα όμως μέσω των
προβλεπομένων δημοκρατικών και νομι-
κών διαδικασιών και χωρίς ακρότητες και
εμετικά υβρεολόγια. Ειλικρινά όμως δεν
κατανοούμε τον τρόπο έκφρασης του κ.
Καζάκη και περιμένουμε να σκεφτεί ποιον
σκοπό εξυπηρετεί με αυτή τη γενικευμέ-
νη επίθεση και όπως τότε που υπηρέτησε
τη θητεία του, αντί να βοηθήσει με τις
γνώσεις του και τις φρέσκιες ιδέες του το
Διοικητή του και το στράτευμα, προτίμη-
σε να σταθεί απλά κριτικά απέναντί του
και να τον χλευάσει.

Καλούμε τέλος τον κ. Καζάκη να ανα-
καλέσει, εντός 10ημέρου, όλα όσα εξυ-
βριστικά, συκοφαντικά και δυσφημιστικά
εκστόμισε σε βάρος συλλήβδην των Ελ-
λήνων στρατιωτικών, με αντίστοιχη δήλω-
σή του εκεί που έβαλλε εναντίον μας, άλ-
λως αναγκαστικά θα προβούμε σε ποινι-
κή και αστική διασφάλιση των δικαιωμά-
των του Ελληνικού στρατεύματος.

Για τα Δ.Σ
Οι Πρόεδροι

ΠΟΕΣ - Αν. Τσουκαράκης            
ΣΑ/ΣΣΑΣ - Ι. Αντωνιάδης         

Ε.Σ.Μ.Α. - Ι. Κούτρας    
ΣΑ/ΣΤΥΑ - Δ. Φαλτάιτς     
ΣΑΣΥΔΑ - Γ. Ρούσσος 

Σημείωση: Μετά τη δημοσίευση του συ-
γκεκριμένου εγγράφου και κατόπιν απαί-
τησής μας ο κ. Καζάκης ανεκάλεσε τα λε-
χθέντα στις 4/12/2015.

Kοινή ανακοίνωση φορέων εν ενεργεία στελεχών Ε.Δ. για τις δηλώσεις κ. Καζάκη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε όλους τους φίλους, τις φίλες και

τα ορφανικά μέλη της Αθήνας και της Περιφέρειας
που μας τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές της
ΕΑΑΑ. Πρώτος μας στόχος θα είναι ο τερματισμός
της εσωστρέφειας και της απαξίωσης της Ένωσης
ώστε να δώσουμε ελπίδα στις προσδοκίες σας.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα Παραρ-
τήματα: Πατρών, Καλαμάτας, Λάρισας, Βόλου και
Θεσσαλονίκης για την θερμή υποδοχή που μας επε-
φύλαξαν στις επισκέψεις μας κατά την προεκλογική
περίοδο. 

Με Εκτίμηση
Δημήτρης Φαλτάιτς
Νίκος Βούλγαρης

Κώστας Αναγνωστάκης Σας γνωρίζω τα ακόλουθα και πα-
ρακαλώ για τις αιτούμενες ενέργειες:

1. Μέσα στα πλαίσια οικονομικής
ανόρθωσης της χώρας, έγιναν υπέρ-
μετρες περικοπές στη σύνταξή μου,
με συνέπεια την υπέρβαση του ορίου
πέραν του οποίου ήταν Συνταγματικά
ανεκτές ακόμη δε και του ΕυρωπαB-
κού Χάρτου και του Συνταγματικού δι-
καιώματος της αξιοπρεπούς διαβίω-
σης. 

2. Με τις διατάξεις περιπτώσεων
31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της
παρ. Γ του άρθρου 1ου του Νόμου
4093/2012, επήλθαν σημαντικές μειώ-
σεις στις αποδοχές των εν ενεργεία
στρατιωτικών, με αντίστοιχη επίπτω-
ση (μείωση στις στρατιωτικές συντά-
ξεις). 

3. Κατόπιν προσφυγής στην δικαιο-
σύνη των Ενώσεων Αποστράτων Αξ-
κων ενώπιον της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας για αντισυ-
νταγματικότητα του Νόμου
4093/2012, με την αριθμ. 2192/2014
απόφασή του το δικαστήριο δέχθηκε
ότι οι διατάξεις του άνω Νόμου, με τις
οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν
ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων
δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεί-
ας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-
8-2012, καθώς και της απολύτου συ-
ναφούς προς αυτές διατάξεως της
περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την
απορρέουσα εμμέσως από τις διατά-
ξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29
παρ.9 του Συντάγματος αρχή της
ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσε-

ως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνά-
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς
και προς τις συνταγματικές διατάξεις
των άρθρων 4 παρ.5 και 25 παρ. 4.

4. Συνακόλουθη υπήρξε η ακύρω-
ση της αριθμ. ΟΙΚ.2/83408/0022/14-
11-2012 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (Β΄3017) με
την οποία ξεκίνησε η μηνιαία παρα-
κράτηση για την επιστροφή προς το
Ελληνικό Δημόσιο των «αχρεωστήτως
καταβληθεισών» συντάξεων που έλα-
βα για το χρονικό διάστημα 1/8/2012-
31/12/2012.

Καίτοι όμως η Διοίκηση έχει υπο-
χρέωση να συμμορφώνεται προς τις
δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με τη
διάταξη παρ. 5 άρθρου 95 του Συ-
ντάγματος, εντούτοις αγνόησε την
Συνταγματική αυτή επιταγή και προέ-
βη σε μερική εφαρμογή της αριθμ.
2192/2014 απόφασης του Συμβουλίου
της Επικρατείας, εκδοθέντος του Νό-
μου 4307/2014 με τη διάταξη της παρ.
2α άρθρου 6 του οποίου περιεκόπει
το ήμισυ των συντάξιμων διαφορών
(δηλαδή της σύνταξης που ελάμβανα
τον Ιούλιο του 2012 και της σύνταξης
που έλαβα βάση των διατάξεων περι-
πτώσεων 31-33 της υποπ. Γ1 της παρ.
Γ άρθρου 1ου του Ν.4093/2012) που
έπρεπε να λάβω για το χρονικό διά-
στημα 1/8/2012 έως σήμερα.

Η άνω όμως περικοπή δεν πρέπει
να τύχει εφαρμογής καθότι ανατρέπει
τα αμετακλήτως κριθέντα με την
αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολο-
μέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας
και προσκρούει στα άρθρα 20 παρ. 1

του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της ΕΣ-
ΔΑ καθώς και στο άρθρο 1 του πρώ-
του πρόσθετου πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ,
αλλά και στην αρ. 2176/2004 απόφα-
ση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας. 

Για τους λόγους αυτούς 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του

Ελληνικού Δημοσίου να μου καταβάλ-
λει το οφειλόμενο ποσό, το οποίο προ-
κύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στα
ποσά των συντάξεων που έλαβα Ια-
νουαρίου 2013 (με την οποία ξεκίνησε
δυνάμει της αριθμ.
ΟΙΚ.2/83408/0022/14-11-2012 αποφά-
σεως του Υπουργού Οικονομικών και η
μηνιαία παρακράτηση για την επιστρο-
φή προς το Ελληνικό Δημόσιο των
«αχρεωστήτως καταβληθεισών συντά-
ξεων» που έλαβα για το διάστημα
1/8/2012-31/12/2012) έως την σύνταξη
Δεκεμβρίου 2015 και στα ποσά που θα
ελάμβανα αν δεν ίσχυαν για το διάστη-
μα αυτό οι παραπάνω αντισυνταγματι-
κές και ήδη καταργηθείσες από τότε
που ίσχυσαν διατάξεις του Νόμου
4093/2012 και επιπλέον να μην τύχει
εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 86
παρ. 2α του Νόμου 4307/2014 και η σε
εκτέλεσή της εκδοθείσα αριθμ.
ΟΙΚ.2/88371/ΔΕΠ/18-11-2014 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών – Εθνι-
κής Άμυνας – Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας. 

Αθήνα,     /    /  
Ο Αιτών

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η

………………………………………του ……………………..., Στρατιωτικού Συνταξιούχου (ΑΜΣ
……………………), κατοίκου …………………………(οδός ……………………… αρ. …….. – Τ.Κ. ……………)

Διεκδίκηση των περικοπών του υπόλοιπου 50%
Σας παραθέτουμε την παρακάτω αίτηση, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να την υποβάλλετε 

στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να διεκδικήσετε το υπόλοιπο του 50% των περικοπών

Αχιλλέας Αυδής 
Σμχος ε.α. - 11ης σειράς ΣΤΥΑ

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Είμαι ο Σμήναρχος ε.α. Αχιλλέας Αυδής της 11ης σει-

ράς ΣΤΥΑ.
Είμαι έγγγαμος και έχω τρία παιδιά. Κατά την διάρκεια

της θητεία μου στην Αεροπορία μας (περίπου σαράντα
χρόνια) υπερέτησα σε αρκετές θέσεις ευθύνης, όπως,
σαν διοικητής μονάδων F/S Δκτής Μοίρας Τ-Η στο ΓΕΑ,
ΔΥΠ στην 129 ΠΥ, Υποδκτής-Δκτής στην 128 ΣΕΤΗ από
όπου τον Ιούνιο του 2002 απόστρατεύτικα με τον βαθμό
που έφερα από τριετίας του Σμηνάρχου.

Συνάδελφε, τα προβλήματα του κλάδου μας είναι πολύ
μεγάλα και υπόσχομαι να συνεχίσω τον αγώνα μου με
όποιο τίμημα πιστεύοντας ότι θα φέρω κάποιο αποτέλε-
σμα ικανοποιητικό για όλους μας. Θυμηθήτε συνάδελφοι
ότι θετικό και αν κερδίσαμε, το κερδίσαμε μετά από μεγά-
λους αγώνες. Για να φρεσκάρω τη μνήμη σας θυμίζω τον
αγώνα που κάναμε για το περίφημο τεχνικό επίδομα, που
στην εφαρμογή του το επερναν μερικοί πολύ παλαιοί υπα-
ξιωματικοί. Την βαθμολογική εξέλιξη - αρκεί να ενημερώ-
σω τους νέους συνάδελφους ότι συνάσντησα συνάδελφο
που είχε στον βαθμό του σμηνία πέντε χρόνια. Τώρα έχου-
με πάλι μπροστά μας μια νέα ταπεινωτική βαθμολογική
εξέλιξη με την ταφόπλακα που νομίζουν ότι έχουν βάλλει
με τον επαίσχυντο νόμο 3883 στον κλάδο μας.

Να θυμηθώ το 251 ΓΝΑ όπου για να κλήσεις ραντεβού
πρέπει να καλείς στο τηλέφωνο πανω από δύο ώρες και
ραντεβού με το τμήμα που θέλεις πάνω απο δύο μήνες.
Με το φαρμακείο; Τι γίνετε; Γιατί πληρώνουμε συμμετοχή
15% αντί 5% που πληρώναμε; Με τον ΑΟΟΑ τι γίνετε; Για-
τί οι υπαξιωματικοί είναι ακόκη εκτός του οργανισμού;

Αυτά συνάδελφοι είναι μερικά καυτά θέματα που θα
πρέπει να απασχολίσουν το νέο ΔΣ του Συλλόγου μας
άμεσα.

Ήλθε η ώρα συνάδελφοι που θα πρέπει να γνωρίσουν
οι κρατούντες ότι οι υπαξιωματικοί και οι εξελισσόμενοι
σε αξιωματικούς δεν είναι παιδιά ενός κατωτέρου Θεου
αλλά ΙΣΟΤΙΜΑ μέλη της Αεροπορικής οικογένειας και
απαιτούν ανάλογο σεβασμό με όλες τις άλλες οικογένειες
της αεροπορίας μας.
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Σ
τις 21 Οκτωβρίου 2009 η Ελληνική Δημοκρατία κοινο-
ποίησε στην Eurostat (στατιστική υπηρεσία της Ευρω-
πα�κής Ένωσης) στατιστικά στοιχεία που αναθεωρού-

σαν το δημόσιο έλλειμμα της για το 2008, αυξάνοντας το
από το 5,0 % του ακαθάριστου εγχώριου προ�όντος (ΑΕΠ)
(ποσοστό που είχε κοινοποιηθεί από την Ελλάδα τον Απρί-
λιο 2009) στο 7,7 % του ΑΕΠ. Συγχρόνως, οι ελληνικές αρ-
χές αναθεώρησαν το ποσοστό του ελλείμματος της χώρας
που είχαν προβλέψει για το 2009, αυξάνοντας το από το 3,7
% του ΑΕΠ (ποσοστό που είχε κοινοποιηθεί την άνοιξη του
2009) στο 12,5 % του ΑΕΠ.

Το Συμβούλιο της Ευρωπα�κής Ένωσης, αφού διατύπω-
σε συστάσεις προς την Ελληνική Δημοκρατία προκειμένου
να προβεί σε ενέργειες για διορθώσει το έλλειμμά της, δια-
πίστωσε, στις 30 Νοεμβρίου 2009, κατά το άρθρο 126, πα-
ράγραφος 8, ΣΛΕΕ, ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε λά-
βει μέτρα προς τούτο.

Η αναθεώρηση αυτή των οικονομικών στοιχείων προκά-
λεσε αμφιβολίες στις αγορές όσον αφορά τη φερεγγυότητα
της χώρας, πυροδοτώντας την κρίση του δημοσίου χρέους
της. Κατά τους πρώτους μήνες του 2010, η συμπεριφορά
των επενδυτών στην αγορά προκάλεσε άνοδο των επιτοκίων
των ελληνικών ομολόγων. Στα τέλη Απριλίου 2010, ένας οί-
κος πιστοληπτικής αξιολόγησης υποβάθμισε τα ελληνικά
ομόλογα σε ΒΒΒ- από ΒΒ+, ήτοι τα κατέταξε σε μια κατηγο-
ρία η οποία θεωρείται από τις αγορές ότι αφορά χρέος υψη-
λού κινδύνου.

Δεδομένου ότι από την ελληνική κρίση χρέους προέκυ-
πτε απειλή για τα λοιπά κράτη μέλη της ευρωζώνης και κίν-
δυνος για τη σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολο της,
οι αρχηγοί των κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης συμ-
φώνησαν, κατά τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπα�κού Συμ-
βουλίου της 25ης Μαρτίου 2010, να δημιουργηθεί ένας δια-
κυβερνητικός μηχανισμός στήριξης προς την Ελληνική Δη-
μοκρατία συνιστάμενος σε συντονισμένο διμερή δανεισμό
με επιτόκια που θα διαμορφώνονται με μη χαριστικούς
όρους, δηλαδή χωρίς κανένα στοιχείο επιδότησης. Η εξό-
φληση των δανείων υπέκειτο σε αυστηρούς όρους και η
ενεργοποίηση του μηχανισμού θα έπρεπε να γίνει κατόπιν
αιτήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο μηχανισμός στήρι-
ξης περιελάμβανε επίσης και σημαντική συμμετοχή του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Στις 23 Απριλίου 2010 η Ελληνική Δημοκρατία ζήτησε την
ενεργοποίηση του προαναφερθέντος διακυβερνητικού μη-
χανισμού στήριξης.

Στις 2 ΜαAου 2010, κατ’ εφαρμογή του προαναφερθέντος
μηχανισμού στήριξης, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης έδω-
σαν τη συγκατάθεση τους για να χορηγηθεί στην Ελληνική
Δημοκρατία το ποσό των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ στο
πλαίσιο ενός χρηματοδοτικού πακέτου 110 δισεκατομμυρί-
ων ευρώ το οποίο επρόκειτο να χορηγηθεί από κοινού με το
ΔΝΤ.

Λαμβανομένης υπόψη της επιδεινώσεως της δημοσιο-
νομικής καταστάσεως στην Ελλάδα, οι Υπουργοί Οικονομι-
κών του Eurogroup, καθώς και το ΔΝΤ, παρέσχον, στις 14

Μαρτίου 2012, για δεύτερη φορά στήριξη ανερχόμενη σε
164,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του Ευρωπα�κού Ταμεί-
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).

Παράλληλα με τη συνεισφορά του δημόσιου τομέα, εξε-
τάστηκε η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην εξυγίανση
της δημοσιονομικής καταστάσεως. Στις 21 Ιουλίου 2011 οι
αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και οι επι-
κεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπα�κής Ένωσης
συνήλθαν για να αποφασίσουν τα μέτρα που έπρεπε να λη-
φθούν για την υπέρβαση των δυσχερειών που αντιμετώπι-
ζε η ευρωζώνη.

Στην κοινή τους δήλωση της 21ης Ιουλίου 2011, διαλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«1. Επικροτούμε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυ-
βέρνηση με στόχο τη σταθεροποίηση των δημοσίων οι-
κονομικών και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς
και τη νέα δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της
ιδιωτικοποίησης, η οποία θεσπίστηκε πρόσφατα από το
ελληνικό Κοινοβούλιο…\

Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα νέο πρόγραμμα για
την [Ελληνική Δημοκρατία] και, από κοινού με το ΔΝΤ και
την εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα, να καλύ-
ψουμε πλήρως το χρηματοδοτικό έλλειμμα. Η συνολική
επίσημη χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 109
[δισεκατομμύρια] ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα σχεδια-
σθεί, κυρίως με χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες
προθεσμίες λήξεως, ώστε να βελτιώσει αποφασιστικά τη
βιωσιμότητα του χρέους και τις δυνατότητες αναχρημα-
τοδότησης της [Ελληνικής Δημοκρατίας]….

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επιδείξει προθυμία
να υποστηρίξει την [Ελληνική Δημοκρατία] εθελοντικά
αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες προς περαιτέρω
ενίσχυση της γενικής βιωσιμότητας. Η καθαρή συνεισφο-
ρά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 [δισεκατομμύ-
ρια] ευρώ. [...] Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για
να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προ-
κειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για
την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις
εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Εν
ανάγκη θα παράσχουμε επαρκείς πόρους για την ανακε-
φαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών…»

Όσον αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η εν λό-
γω δήλωση αναφέρει στο σημείο 6 τα εξής:

«Όσον αφορά τη γενική προσέγγιση μας για τη συμμε-
τοχή του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη, επιθυμούμε να
καταστήσουμε σαφές ότι η περίπτωση της [Ελληνικής Δη-
μοκρατίας] απαιτεί μια λύση έκτακτου και μοναδικού χα-
ρακτήρα.»

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011, οι
αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης δήλωσαν
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) έχει ζωτικό
ρόλο στην εδραίωση της βιωσιμότητας του χρέους της
[Ελληνικής Δημοκρατίας]. Συνεπώς χαιρετίζουμε την τρέ-
χουσα συζήτηση μεταξύ της [Ελληνικής Δημοκρατίας] και
των ιδιωτών επενδυτών της για .την εξεύρεση λύσης για
εμβάθυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα…

Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για να στηρίξει
την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προκειμένου να κα-
ταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση
των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφάλισης ρευ-
στότητας του Ευρωσυστήματος.

Όσον αφορά τη γενική προσέγγιση μας για τη συμμετο-
χή του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη, επαναλαμβάνου-
με την απόφαση μας της 21ης Ιουλίου [2011], ότι η περί-
πτωση της [Ελληνικής Δημοκρατίας] απαιτεί μια λύση
έκτακτου και μοναδικού χαρακτήρα.»

Στη δήλωση του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου 2012
αναφέρονται τα εξής:

«[...] Το Eurogroup αναγνωρίζει την κοινή αντίληψη που
έχει επιτευχθεί μεταξύ των ελληνικών αρχών και του ιδιω-
τικού τομέα για τους γενικούς όρους της προσφοράς
ανταλλαγής [Private Sector Involvement (PSI)], που καλύ-
πτει όλους τους ομολογιούχους του ιδιωτικού τομέα. Αυτή
η κοινή αντίληψη προβλέπει ονομαστική απομείωση
(«κούρεμα») ύψους 53,5%...»

Στις 23 Φεβρουαρίου 2012 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψή-
φισε τον νόμο 4050/2012, που θεσπίζει κανόνες τροποποιή-
σεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημο-
σίου με συμφωνία των Ομολογιούχων (στο εξής: ελληνικός
νόμος 4050/2012), ο οποίος προέβλεψε μια διαδικασία βά-
σει των «ρητρών συλλογικής δράσης» (CAC), δυνάμει της
οποίας οι προταθείσες τροποποιήσεις καθίσταντο νομικώς
δεσμευτικές για κάθε κάτοχο χρεογράφων διεπόμενων από
το ελληνικό δίκαιο και εκδοθέντων πριν από τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2011, όπως προσδιορίστηκαν με την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι προ-
σκλήσεις ΡSΙ, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίνο-
νταν, συλλογικά και αδιακρίτως σειράς, από πλειοψηφία
τουλάχιστον των δύο τρίτων της ονομαστικής αξίας των εν
λόγω τίτλων.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2012 το ελληνικό Υπουργείο Οικο-
νομικών διευκρίνισε τους όρους στους οποίους υπόκειται η
εθελοντική ανταλλαγή χρεογράφων με συμμετοχή των ιδιω-
τών επενδυτών παραπέμποντας στον ελληνικό νόμο
4050/2012. Στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου,
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η [ΕΚΤ] και τα άλλα μέλη του
Ευρωσυστήματος έχουν προβεί σε ειδικές συμφωνίες με
την [Ελληνική Δημοκρατία] ώστε να αποφευχθεί να τεθεί σε
κίνδυνο η αποστολή και ο θεσμικός ρόλος τους, και ο ρόλος
της [ΕΚΤ] στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής,
όπως προκύπτει από τη Συνθήκη».

(Υπόθεση Τ-38/14 
Γενικού Δικαστηρίου)

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Του Γιώργου Εμμανουηλίδη

10η Σειρά

Ήταν 09:30 η ώρα στις 03-10-2015 όταν οι
πρώτοι συμμαθητές της 32ης σειράς ΣΤΥΑ
άρχισαν να καταφθάνουν στο δημοτικό ωδείο
Λάρισας. Το ραντεβού και η αναχώρηση είχε
καθοριστεί για τις 10:00. 

Προορισμός το ΚΕΔΑ Ζούμπερι. Σκοπός η
συνάντηση όλων των αποφοίτων της 32ης
σειράς ΣΤΥΑ που μετά από 35 χρόνια έκλει-
σαν τον κύκλο της παρουσίας τους στην Πο-
λεμική Αεροπορία. Ένας κύκλος που έμοιαζε
περισσότερο με στίβο και είχε αφετηρία την
πύλη του ΤατοAου όταν η ημερομηνία έγραφε
13 Οκτωβρίου 1980.

Ο αγώνας δεν είχε πρωταθλητές, νικητές
και ηττημένους, είχε όμως κανόνες. Μετά
από 25 χρόνια όσοι ήθελαν μπορούσαν να
αποχωρήσουν, έτσι σταδιακά οι περισσότε-
ροι και για τους δικούς τους λόγους ο καθέ-
νας επέλεξαν να ανέβουν στα θεωρεία παρα-
κολουθώντας τους φίλους τους που ήθελαν
να ολοκληρώσουν τους γύρους έως εκεί που
οι κανόνες το επέτρεπαν. 

Ο χρόνος αμείλικτος, οι κανόνες αυστηροί
και αξεπέραστοι. Σ’ αυτό το στίβο, το στάδιο
της ζωής, τα φώτα άρχισαν να χαμηλώνουν,
οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να αποχωρήσουν, νέ-
οι αθλητές θα πάρουν τη θέση τους για να
συνεχίσουν τον αέναο αγώνα της ζωής και
των ονείρων.

Στάση στο Βόλο και επιβίβαση συμμαθη-
τών και φίλων του νομού Μαγνησίας. Ο και-
ρός σύμμαχος, ο ήλιος λαμπερός, η θάλασσα
καταγάλανη, ήρεμη έφτιαχναν ακόμα περισ-
σότερο τη διάθεση της προσμονής για την
απογευματινή συνάντηση.

Όταν στις 5 το απόγευμα φτάσαμε στο
ΚΕΔΑ Ζούμπερι κανείς δεν ήταν κουρασμέ-
νος, κανείς δεν είχε τη διάθεση να σπαταλή-
σει ούτε ένα λεπτό από το χρόνο του, να χα-
λαρώσει ή να εξερευνήσει το άγνωστο για
μας περιβάλλον του ΚΕΔΑ.  Η καρδιά οδη-
γούσε τα βήματα με ρυθμό πρωτοετούς δοκί-
μου της ΣΤΥΑ στη λέσχη, εκεί όπου μας περί-

μεναν οι διοργανωτές της εκδήλωσης και άρ-
χισαν να καταφθάνουν οι συμμαθητές απ’
όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρή-
τη, Καλαμάτα, Άρτα κ.λ.π. Ξεχωριστή και συ-
γκινητική η παρουσία του Βασίλη Κουφιώτη
που ήρθε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από το μα-
κρινό Μαρόκο που ζει με την οικογένειά του. 

Οι αναγνωρίσεις ξεκίνησαν, ο βαθμός δυ-
σκολίας σχετικός, τα σημάδια του χρόνου
ορατά στους περισσότερους. Το συναίσθημα
ξεχείλιζε, οι αγκαλιές δυνατές, πηγαίες αυ-
θόρμητες από όλους για όλους. Είναι εκείνες
οι στιγμές όπου η πεζή καθημερινότητα πα-
ραδίδεται στη λήθη, το ανθρώπινο συναντά
το θείο, το συναίσθημα κορυφώνεται σε με-
γαλείο ψυχής και θέλει να μοιραστεί τη χαρά,
τον ενθουσιασμό, την αγάπη του ενός για τον
άλλο.

Προνοητικοί οι διοργανωτές, είχαν ετοιμά-
σει την απαραίτητη κονκάρδα με τα ονόματά
μας, για να διευκολύνουν την αναγνώριση, μι-
κρά τα γράμματα της κονκάρδας πολλοί
χρειάστηκαν τη βοήθεια των γυαλών τους. Ο
ήλιος άρχισε να δύει, έπρεπε να προετοιμα-
στούμε για την απαραίτητη αναμνηστική φω-
τογραφία. Δύσκολη τώρα η πειθαρχία, ο φα-
κός, από μόνος του, δεν μπορεί να αποσπά-
σει την προσοχή όλων, πολλοί οι λόγοι που τη
διαταράσσουν. Το αποτέλεσμα σχετικό, κά-
ποιο κεφάλι δεξιά, κάποιο αριστερά, κάποιο
πίσω, ένα χέρι υψωμένο να αγνοούν το κλικ
που θέλει να αιχμαλωτίσει τη στιγμή.

Το σκοτάδι άρχισε να διαδέχεται το φως
της ημέρας, η νύχτα προμηνύονταν μεγάλη.
Τα τραπέζια έτοιμα, οι συνδαιτυμόνες πήραν
τη θέση τους εκεί όπου τους καλούσαν τα
καρτελάκια με τις ειδικότητες. Νέες αφίξεις,
νέες αγκαλιές διέκοπταν το δείπνο, ενώ τα
ποτήρια υψώνονταν με τις ευχές να δίνουν
και να παίρνουν. Οι τρείς οργανωτές της εκ-
δήλωσης, Μάκης Ντούλιας, Νίκος Δροσάτος
και Νίκος Βούλγαρης πανταχού παρόντες να
ρυθμίζουν και την τελευταία λεπτομέρεια, ως

οικογενειακή τους υπόθεση, με την αγωνία να
ικανοποιήσουν την κάθε επιθυμία έκδηλη στα
πρόσωπά τους. 

Επίσημο καλωσόρισμα από τον συμμαθη-
τή μας Σεραφείμ Ντούλια και χαιρετισμός
από τον αρχηγό της σειράς Συμεών Ρούσσο.
Η τεχνολογία παρούσα, όλοι ήθελαν να απο-
τυπώσουν με τα κινητά τηλέφωνα τις ιδιαίτε-
ρες δικές τους στιγμές. Η εξαίρετη ζωντανή
μουσική, συντροφιά της παρέας, μάταια προ-
σπαθούσε να αποσπάσει το ενδιαφέρον της
ομήγυρης, η διάθεση για χορό μικρή καθώς
οι αναμνήσεις πολλές, τα κοινά βιώματα πολύ
ισχυρά, δεν επέτρεπαν την πολυτέλεια της
απώλειας χρόνου. Οι λέξεις γρήγορες, οι πα-
ρέες κάθε λίγο να αλλάζουν σύνθεση για να
προφτάσουμε να μάθουμε όσο ποιο πολλά
μπορούμε για τον καθένα. Άλλωστε η πολυτέ-
λεια του χορού είναι στη διάθεσή μας καθη-
μερινά ενώ η ίδια η συνάντηση είναι ανεπανά-
ληπτη.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα η απαραίτητη δεύ-
τερη αναμνηστική φωτογραφία ανά ειδικότη-
τα αυτή τη φορά με ευκολότερη τώρα την
πειθαρχία και καλύτερη την ποιότητα της φω-
τογραφίας. Οι πρώτες αποχωρήσεις ξεκίνη-
σαν για να μείνει στο τέλος μια μεγάλη παρέα
που προτίμησε τον υπαίθριο χώρο της λέ-
σχης έχοντας συντροφιά τον υπέροχο Αττικό
ουρανό και τη θάλασσα των Μεσογείων. Οι
διηγήσεις ακατάπαυστες με επίκεντρο τον
Μάκη Ντούλια που το αστείρευτο χιούμορ
του καλλιεργείται από το έμφυτο ταλέντο του
στη ηθοποιία και τις τέχνες. Θα μπορούσαμε
να είμαστε ακόμα εκεί αλλά έπρεπε να ανα-
πληρώσουμε κάποιες από τις δυνάμεις μας
για την επόμενη μέρα.

Την επόμενη μέρα αναχωρήσαμε με προο-
ρισμό το Τατόι. Ευκαιρίας δοθείσης προσκυ-
νήσαμε το σκήνωμα το Αγίου Εφραίμ της Νέ-
ας Μάκρης και συνεχίσαμε για το Τατόι.

Το ιερό χρέος και καθήκον μας καλούσε
να αποτίσουμε, για τελευταία φορά συλλογι-

κά, φόρο τιμής στους ήρωες πεσόντες αερο-
πόρους. Στις 11:15 βρισκόμασταν στην πύλη
του ΤατοAου, την ίδια πύλη που διαβήκαμε
πριν 35 χρόνια, σχεδόν αμούστακα παιδιά,
και έμελλε να γίνει το κάδρο της ζωής μας.
Λίγο ποιο κάτω το μνημείο πεσόντων, ο ιερέ-
ας με τους διοργανωτές να μας υποδέχονται.

Σε λίγο καταφθάνει ομάδα αγήματος δευ-
τεροετών σπουδαστών της ΣΤΥΑ. Η συγκίνη-
ση απερίγραπτη, μέσα στην τιμημένη στολή
των νέων σπουδαστών της ΣΤΥΑ αναγνωρί-
σαμε τον ίδιο μας τον εαυτό, ξαναγεννήσαμε
για μια στιγμή τη δόκιμη ζωή μας. Όπως εύ-
στοχα σχολίασε ο συμμαθητής μας Στέλιος
Λιάτος «εδώ βρίσκεται αυτή τη στιγμή, προ-
σωποποιημένη, η αρχή και το τέλος μιας κα-
ριέρας».

Η επιμνημόσυνη δέηση ξεκίνησε, τίποτα
δεν μπορούσε να διαταράξει την ιερότητα
της στιγμής, τη σιωπή συνόδευαν τα δάκρυά
μας. Από το τελετουργικό δεν θα μπορούσα-
με να ξεχάσουμε τους συμμαθητές και φί-
λους μας που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή,
τρείς φορές ο ιερέας μνημόνευσε τα ονόμα-
τα και των επτά, θα ζουν για πάντα στις καρ-
διές μας.

Η τελετή έκλεισε με την κατάθεση στεφά-
νου εκ μέρους της 32ης σειράς ΣΤΥΑ από το
συμμαθητή μας Γιάννη Ευθυμίου τραγουδώ-
ντας όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο.

Μετά από μια γρήγορη περιήγηση στη
σχολή καθώς η βασική εκπαίδευση των πρω-
τοετών δεν επέτρεπε μεγαλύτερη παραμονή
πήραμε το δρόμο της επιστροφής.

Το ρολόι έδειχνε 12:30 όταν αντίστροφα
αυτή τη φορά διαβήκαμε την έξοδο της πύ-
λης του ΤατοAου.

Η αυλαία έπεσε, ο επίλογος γράφτηκε από
την 32η σειρά ΣΤΥΑ με τρόπο υπερήφανο,
συναδελφικό, αεροπορικό, στρατιωτικό.

Κων/νος Λιούτας
Σγός ε.α – 32ας  σειράς ΣΤΥΑ

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 32ης ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΥΑ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ-ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
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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

Γράφει ο 
Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α. - Επίτιμος 
Πρόεδρος Συλλόγου 
Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Βόλος 7 - 11 - 2015

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής
Άμυνας,

το γεγονός ότι επιτέλους αρμό-
διος Υπουργός Εθνικής Άμυνας
παραδέχτηκε πως η Πολιτεία πί-
κρανε τους αγωνιστές που συμμε-
τείχαν στην επιχείρηση ΝΙΚΗ στην
Κύπρο, πως δεν αναγνώρισε τη
συμμετοχή τους και δεν απέδωσε
την οφειλόμενη σε αυτούς τιμή, εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τόσο για
όσους βρίσκονται ακόμη στη ζωή,
όσο και για τις οικογένειες όσων
«έφυγαν», με μεγάλο παράπονο,
για την μέχρι τις ημέρες τους, αλ-
λά και μέχρι σήμερα περίεργη
αναλγησία της Πολιτείας.

Είναι αδιανόητο κάποιοι, για κά-
ποιους λόγους, ΤΟΣΑ χρόνια να
αποκρύπτουν ή και να παραχα-
ράσσουν την ιστορία μας, παρα-
λείποντας χρυσές σελίδες της,
που ήρωες Έλληνες Αξιωματικοί
έγραψαν με το αίμα τους ή και με
την απαράμιλλη ανδρεία τους.

Η διαβεβαίωση ότι η Πολιτεία –-
έστω και τώρα– θα κάνει το χρέος
της απέναντί τους, είναι το μνημό-
συνο σε εκείνους που έχουν φύγει
και το βάλσαμο σε εκείνους που
απογοητευμένοι ένοιωθαν να ζουν
σε μια άστοργη πατρίδα.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση νοιώθω
και προσωπικά, γιατί για 41 χρό-
νια, κάθε χρόνο την επέτειο της
αποστολής αυτοκτονίας - έτσι την
χαρακτήρισαν τότε διεθνή πρακτο-
ρεία - επανερχόμουν με σχετική
αρθρογραφία, ελπίζοντας ότι κά-
ποιος Υπουργός με εθνικές ευαι-

σθησίες θα αναλάβει τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες και για την πραγμα-
τική ηθική αποκατάσταση, όσων
αντίκρισαν το φλεγόμενο ουρανό
της Λευκωσίας και δεν δείλιασαν,
αλλά «όρμησαν» να ολοκληρώ-
σουν την αποστολή τους. Με δεδο-
μένο, μάλιστα, ότι συμμετείχα και
προσωπικά ως ιπτάμενος μηχανι-
κός σε ένα από τα πέντε αεροσκά-
φη NORATLAS -που για επιχειρη-
σιακούς λόγους, δεν επιτράπηκε η
απογείωση για Κύπρο- φοβούμε-
νος ότι κάποιοι ενδεχόμενα θα έλε-
γαν ότι για ιδιοτελείς σκοπούς συ-
νεχίζω τη σχετική αρθρογραφία,
διευκρίνισα πολλές φορές και επα-
ναλαμβάνω ότι ΔΕΝ επιθυμώ καμία
ανάλογη τιμητική διάκριση, εφό-
σον δεν βίωσα όσα εκείνοι, που
ολοκλήρωσαν επιτυχώς την παρά-
τολμη αποστολή τους.

Η ιστορία έχει στερηθεί σημα-
ντικότατου-μοναδικού κατορθώ-
ματος στη μεταπολεμική περίοδο.
Ελάχιστοι έλληνες και κανένας
Ίκαρος ή Τεχνικός δεν το πληρο-
φορήθηκε, ούτε άκουσε και πάλι
την αποστροφή του Τσώρτσιλ «-
ότι... οι ήρωες μάχονται σαν Έλ-

ληνες». Έτσι νόμιζαν ότι διαμορ-
φώνεται ηθικό και πνεύμα αυτοθυ-
σίας! Ακόμη και ο μοναδικός τύ-
πος αεροσκάφους, που συμμετεί-
χε μεταπολεμικά σε πολεμική απο-
στολή και έχει ειδικά προετοιμα-
στεί για το λόγο αυτό, ΔΕΝ εκτίθε-
ται ακόμη στο Πολεμικό Μουσείο
της Αεροπορίας, προβάλλοντας
κάποιοι μη πειστικές αιτιάσεις!!
Κύριε Αρχηγέ, το γνωρίζετε;

Εκτιμώ ότι, αφού και ο κ. Α/ΓΕΑ
- προφανώς ευαισθητοποιημένος
για αποκατάσταση της αδικίας αυ-
τής - επισήμανε την ανάγκη από-
δοσης τιμών στους αγωνιστές και
προς τούτο αρχίζει τις σχετικές
ενέργειες, ελπίζω να μην αργήσει
η ημέρα εκείνη, γιατί φοβούμαι ότι
θα το ξεχάσουν κάποιοι νεώτεροι
πολιτικοί ή στρατιωτικοί ηγέτες.
Ειλικρινά θα ήθελα να ζω τότε και
να βρεθώ εκεί –ίσως και με όλα τα
πληρώματα των πέντε αεροσκα-
φών που προανέφερα– για να χει-
ροκροτήσω και να αγκαλιάσω
τους ήρωές μας.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε αρχηγέ,
από καρδιάς, θερμά συγχαρητή-
ρια.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
2015, στο πλαίσιο της εορτής
του Προστάτη Πολεμικής Αε-
ροπορίας (ΠΑ), πραγματοποι-
ήθηκε, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, μουσική εκδήλωση,
με τη συμμετοχή του Βασίλη
Σκουλά, του Γεράσιμου Αν-
δρεάτου, της Ελένης Παπαδο-
πούλου, της Χριστίνας Μπλε-
ντέα, του Δημήτρη Σιγαλού, οι οποίοι προσφέρθηκαν
αφιλοκερδώς να συμμετάσχουν, του Αρχισμηνία Πέ-
τρου Καρύδη και της Μπάντας της ΠΑ, υπό τη διεύ-
θυνση του Σμηναγού (ΜΣ) Αλέξανδρου Λιτσαρδόπου-
λου.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με απονομή διπλώματος
και αναμνηστικού μεταλλείου, από τον Υπουργό Εθνι-
κής Άμυνας, κ. Πάνο Καμμένο και τον Αρχηγό του Γενι-
κού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχο (Ι)
Χρήστο ΒαEτση, Βετεράνοι που συμμετείχαν στον πόλε-

μο της Κορέας και στην επι-
χείρηση «ΝΙΚΗ» στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκαν ο Γενικός Γραμματέας
της Προεδρίας της Δημοκρα-
τίας ως εκπρόσωπος της Αυ-
τού Εξοχότητας του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, Αρχη-
γοί Κομμάτων, μέλη της Κυ-
βέρνησης, Βουλευτές, ο Αρ-

χηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Πρέ-
σβης της Δημοκρατίας της Κορέας, οι Αρχηγοί των Γε-
νικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των
Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Ανώτατοι Αξιωματικοί
των ΕΔ και των ΣΑ, Επίτιμοι Αρχηγοί των ΕΔ, προσωπι-
κό της ΠΑ, αντιπροσωπείες των ΕΔ και των ΣΑ, εκπρό-
σωποι των τοπικών πολιτειακών και θρησκευτικών Αρ-
χών, μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, Ενώσεις
Αποστράτων, και πλήθος κόσμου.

Ορκωμοσία Πρωτοετών 
Δοκίμων 53ης Σειράς ΣΥΔ

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, παρουσία του Διοι-
κητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υπο-
πτέραρχου (Ι) Ιωάννη Μανωλάκου, πραγματοποιήθη-
κε η ορκωμοσία των πρωτοετών Δοκίμων της 53ης
Σειράς της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ),
στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά ορκίστηκαν είκοσι τρεις (23) Δόκιμοι.
Στην τελετή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των τοπι-

κών στρατιωτικών και θρησκευτικών Αρχών, αντιπρο-
σωπείες Στρατιωτικών Σχολών, διατελέσαντες Διοικη-
τές της Σχολής, συγγενείς και φίλοι των Δοκίμων.

Εκδήλωση της ΠΑ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βράβευση Ηρώων Κύπρου Βαθμολογική Εξέλιξη 
των Σειρών 40 -41 της ΣΤΥΑ

Δελτίο Τύπου της 09/12/2015 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ επανερχόμενος
στο θέμα της αποκατάστασης των αδικιών και των
στρεβλώσεων - δυσλειτουργιών που προκάλεσαν
οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 3883/2010 στην
εξέλιξη των εκ ΣΤΥΑ προερχομένων στελεχών της
40ης & 41ης σειράς, την Δευτέρα 07/12/2015,
πραγματοποίησε επίσκεψη στον κ. Αρχηγό ΓΕΑ
Απτχο (Ι) Χρήστο ΒαEτση, τον οποίο ενημέρωσε
εκτενώς για το θέμα, παραδίδοντας του σχετικό
ενημερωτικό.

Ο κ. Α/ΓΕΑ κατανόησε το ζήτημα και δήλωσε
αλληλέγγυος στην κατεύθυνση προώθησης ενερ-
γειών για την εξεύρεση της ιδανικής λύσης.

Ακολούθως την 08-12-2015 πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στον ΥΕΘΑ κ. Πάνο Καμμένο, όπου σε
συνάντηση με τον Δντη του Στρατιωτικού του
Γραφείου κ. Συμεωνίδη και τους εκπρόσωπους-
συμβούλους του επιτελείου του κ.κ. Χρήστο Κου-
τσογιαννόπουλο, Άγγελο Παπαλεξόπουλο επικαι-
ροποίησε το αίτημα για την επίλυση του θέματος
της 40ης & 41ης Σειράς ΣΤΥΑ και τους παραδόθη-
κε σχετικό ενημερωτικό, μεταφέροντας τους πα-
ράλληλα την ευαρέσκεια των μελών του για τις
μέχρι σήμερα θετικές ενέργειες του κ. ΥΕΘΑ και
του Επιτελείου του στην κατεύθυνση επίλυσής
του ζητήματος.

Ο Δντής του Στρατιωτικού Γραφείου και οι εκ-
πρόσωποι του κ. ΥΕΘΑ μας διαβεβαίωσαν ότι γί-
νονται συντονισμένες προσπάθειες για την κατά
το δυνατόν συντομότερη επίλυσή του, στην οποία
προσδοκούμε.

Στις επισκέψεις του Συλλόγου παραβρέθηκε
και ο Οικονομολόγος και πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ και Οικονομικός Σύμβου-
λος του Συντονιστικού των 3 Ενώσεων Αποστρά-
των, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, ο οποίος εκπόνησε
και την τεχνοοικονομική μελέτη που παραδόθηκε
μαζί με το ενημερωτικό.

Το Δ.Σ.
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1.  Η Πολιτεία στοχεύοντας στη δη-
μιουργία αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνά-
μεων, κατάλληλων να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες απαιτήσεις, έχει ξεκινήσει, από
το 2001, την αναδιοργάνωση των τριών
κλάδων προάγοντας το πνεύμα της δια-
κλαδικότητας. Στα πλαίσια της επίτευξης
αυτού του εγχειρήματος, πέραν των εξο-
πλιστικών προγραμμάτων, δρομολογήθη-
καν και παρεμβάσεις στο στελεχιακό δυ-
ναμικό και αφορούν είτε στην εκπαίδευ-
ση, είτε στη σύνθεσή του. Ως τέτοιες μπο-
ρούν να αναφερθούν:

α. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) σε πλή-
ρη εναρμόνισή τους με τα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα, καταδεικνύοντας
έτσι τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης
στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκσυγχρονίζοντας
και επενδύοντας στην εκπαίδευση των
αποφοίτων Αξιωματικών, για να καταστούν
ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική
και επιστημονική κατάρτιση.

β. Η πρόσληψη και ένταξη Επαγγελμα-
τιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), με εξειδικευμένη
κατάρτιση, για την κάλυψη του κατώτερου
επιπέδου εκτέλεσης αντικαθιστώντας προ-
οδευτικά τους στρατευσίμους - κληρω-
τούς των οποίων η διάρκεια της θητείας
φθίνει συνεχώς.

γ. Δυστυχώς καθυστερημένα η πολι-
τεία με την πρόσφατη θέσπιση της τριε-
τούς φοίτησης (ΦΕΚ Β~ 699/24-04-2015)
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπα-
ξιωματικών (ΑΣΣΥ), προσπαθεί να επιφέ-

ρει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ των
προαναφερομένων επιπέδων, δηλ. αυτού
της στρατηγικής σχεδίασης και αυτού της
εκτέλεσης. Η θέσπιση αυτή θα επιφέρει
οφέλη στο προσωπικό που προέρχεται
από τις ΑΣΣΥ αλλά και γενικότερα στις
Ένοπλες Δυνάμεις:

(1) Η εξύψωση του ηθικού του αποφοι-
τούντος προσωπικού των ΑΣΣΥ, που αδι-
κούνταν μέχρι τώρα, αφού δεν απολάμ-
βανε ούτε αυτά που αναλογούν σε Σπου-
δαστές που εισέρχονται στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση με 17000-19000 μόρια,
ούτε στα καθήκοντα που τους ανατίθε-
νται κατά τη διάρκεια της επαγγελματι-
κής τους εξέλιξης.

(2) Η δυνατότητα αναγνωρισιμότητας
των Σπουδαστών και των Πτυχίων τους,
όπως γίνεται σήμερα με τα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

(3) Ο συνδυασμός της ανάπτυξης του
θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με την
υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρα-
κτική άσκηση.

(4) Η διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας
(μεταπτυχιακές σπουδές) και η ανάπτυξη
τεχνογνωσίας στα αντίστοιχα επαγγελμα-
τικά πεδία.

Η θέσπιση της τριετούς φοίτησης ας
αποδειχθεί ουσιαστική και ωφέλιμη στις
ΕΔ και όχι μία ακόμη μέθοδος «επ’ ωφε-
λεία της οικονομικής κρίσης», μειώνο-
ντας τις αποδοχές τόσων στελεχών κατά
ένα χρόνο......!!!!!

2. Ο τίτλος ονομασίας της φημολογού-
μενης ενιαίας Σχολής θα πρέπει να είναι

Ανώτερο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΤΕΙΠΑ),
προκειμένου να εναρμονιστούν με τις αντί-
στοιχες ειδικότητες των ΑΤΕΙ ώστε να κα-
λύπτονται τα πεδία των Τεχνολογικών Επι-
στημών (ΣΤΥΑ), Επιστημών Οικονομίας
και Διοίκησης (ΣΥΔ) και Επιστημών Εξυ-
πηρέτησης Πτήσεων Αεροσκαφών (ΣΙΡ).

Για να καλύπτονται δε όλες οι ειδικότη-
τες και οι εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ να
εξειδικεύονται (οπλουργοί, ναυτίλοι, Ε/Α
κλπ) για ένα ή δύο εξάμηνα οι σπουδαστές
κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

Θα πρέπει να μεριμνήσει η Πολιτική και
Στρατιωτική Ηγεσία να αποκατασταθούν οι
αδίκως υποβαθμισμένοι αξιωματικοί απο-
φοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με το Ν. 3883/2010,
σε σχέση με το Ν. 2439/1996.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει
να στελεχωθεί από Καθηγητές, Αναπληρω-
τές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές,
Καθηγητές Εφαρμογών και Ειδικό Τεχνικό
Προσωπικό.

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εναρμο-
νιστούν ώστε να καλύπτουν ανάλογο αριθ-
μό σπουδαστών στα διδακτήρια, στα κατα-
λύματα, στα εστιατόρια, στα εργαστήρια
και στα γυμναστήρια.

3. Όσο για το φημολογούμενο ΞΑΝΑ
«Αμερικάνικο Μοντέλο εξέλιξης των Απο-
φοίτων Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ» δεν
έχει στόχο την αναβάθμιση - αξιοποίηση
των υπξκών, αλλά τη μείωση οργανικών
θέσεων αξκών προέλευσης ΑΣΣΥ και ιδιαί-
τερα «θέσεων ευθύνης», προκειμένου να

καλυφθούν από αξκούς των ΑΣΕΙ.
«Το Αμερικάνικο Μοντέλο» εξέλιξης των

Υπαξιωματικών, που επικαλούνται «ορι-
σμένοι» δεν προέρχεται από αντίστοιχη με
την Ελλάδα παραγωγική Σχολή που ει-
σέρχονται Σπουδαστές των 17000-19000
μορίων, αλλά από εθελοντές υπξκούς.

Όπως προανέφερα, επωφελείται η υπη-
ρεσία εάν υπάρχει υψηλό ηθικό του απο-
φοιτούντος προσωπικού  των ΑΣΣΥ, που
αδικούνταν μέχρι τώρα, αφού δεν απολάμ-
βανε ούτε αυτά που αναλογούν σε Σπου-
δαστές που εισέρχονται στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με 17000-19000 μόρια, ούτε
στα καθήκοντα που τους ανατίθενται κατά
τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εξέ-
λιξης.

Είναι άδικο και ανήθικο κάποιοι να προ-
σπαθούν να διχάζουν το προσωπικό των
ΕΔ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ανε-
ξαρτήτως προέλευσης ΧΩΡΟΥΝ στις
Ένοπλες Δυνάμεις». Η αλληλοεκτίμηση
και η συναδελφικότητα επιβάλλονται ώστε
να υπάρχει ΥΨΗΛΟ ΗΘΙΚΟ και ΑΞΙΟΠΡΕ-
ΠΕΙΑ σε ένα προσωπικό που τα τελευταία
χρόνια έχει πληγεί και ίσως έχει απρόβλε-
πτες συνέπειες στη χώρα μας.

«Απευθύνω έκκληση», εάν μου επιτρέ-
πεται, στην Πολιτική και Στρατιωτική ηγε-
σία να «συμβουλευθεί» τους φορείς απο-
φοίτων ΑΣΣΥ πριν αποφασίσουν στην
εφαρμογή ξενόφερτων μοντέλων.

Με εκτίμηση
Κων/νος Π. Αναγνωστάκης

Ασμχος (ΤΜΑ) εα
(28η Σειρά ΣΤΥΑ)

Ο Απόφοιτος ΑΣΣΥ του Αύριο - Εισηγήσεις

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
1902/1990, στους δημοσίους υπαλλή-
λους, πολιτικούς και στρατιωτικούς,
που διορίζονται μετά την 1-10-1990,
επιβάλλεται κράτηση υπέρ του Δημο-
σίου για σύνταξη επί των μηνιαίων συ-
νταξίμων αποδοχών τους, ίση με το πο-
σοστό που ισχύει κάθε φορά για τους
ασφαλισμένους του ΙΚΑ (σήμερα ανέρ-
χεται σε 6,67%). Η εν λόγω κράτηση
για σύνταξη, καταβάλλεται και για την
αναγνώριση ως συντάξιμης, κάθε υπη-
ρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη στο
Δημόσιο, καθώς επίσης και για την
αναγνώριση, ως συντάξιμης, πλασματι-
κής υπηρεσίας.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 40 του ΠΔ
169/2007, μεταξύ των χρόνων υπηρεσί-
ας που αναγνωρίζονται στο διπλάσιο
ως προς τη σύνταξη (πλασματικός χρό-
νος) για τα στελέχη των ΕΔ, των ΣΑ και
του ΠΣ, είναι και αυτός όπου τα εν λό-
γω στελέχη υπηρετούν σε Μονάδες εκ-
στρατείας, όπως αυτές καθορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο χρόνος
αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέ-
ντε έτη.

3. Για την αναγνώριση, ως προς τη
σύνταξη, των ανωτέρω πέντε ετών υπη-
ρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας, κατα-
βάλλονται εισφορές υπέρ σύνταξης
από τα στελέχη των ΕΔ, των ΣΑ και του
ΠΣ οι οποίες υπολογίζονται μηνιαίως
όπως παρακάτω:

α. Για τα στελέχη των ΕΔ (παλαιοί
ασφαλισμένοι), σύμφωνα με τις συν-
δυασμένες διατάξεις των άρθρων 34
και 59 του ΠΔ 169/2007, σε ποσοστό
6,67%Χ (βασικό μισθό + επίδομα χρό-
νου υπηρεσίας + επίδομα ειδικών συν-
θηκών + 176,00 ευρώ μέχρι το διοικη-
τικό βαθμό του Σχη, ενώ για τους βαθ-
μούς Ταξχου και άνω το επίδομα υψη-
λής αυξημένης ευθύνης). Για τους «νέ-
ους ασφαλισμένους», σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.
2084/1992, σε ποσοστό 6,67% επί του
συνόλου των μηνιαίων αποδοχών.

β. Για την αναγνώριση, ως προς τη
σύνταξη, των ανωτέρω πέντε ετών υπη-
ρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας, τα
στελέχη των ΣΑ και του ΠΣ, καταβάλ-
λουν εισφορές υπέρ σύνταξης, οι οποί-
ες υπολογίζονται μηνιαίως, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.
3865/2010, σε ποσοστό 20% επί της
εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν

τα εν λόγω στελέχη για εργασία πέραν
του πενθημέρου, ήτοι 20%Χ184,00 ευ-
ρώ (4 ημέρες μηνιαίως Χ 46,00 ευρώ).

4. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές
ότι για την αναγνώριση, ως προς τη σύ-
νταξη, των πέντε ετών υπηρεσίας σε
Μονάδες εκστρατείας, η οποία (ανα-
γνώριση) επιφέρει τα ίδια συνταξιοδο-
τικά αποτελέσματα σε όλα τα στελέχη
(ΕΔ - ΣΑ - ΠΣ), καταβάλλονται διαφορε-
τικές εισφορές υπέρ σύνταξης, με με-
γαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των
στελεχών των ΕΔ.

5. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη ότι τα στελέχη των ΕΔ -
ΣΑ - ΠΣ αμείβονται με τις ίδιες μισθο-
λογικές διατάξεις και κατά συνέπεια,
για λόγους δικαίου, δεν είναι δυνατό
να αντιμετωπίζονται διαφορετικά όσον
αφορά τη συνταξιοδότησή τους. Κα-
τόπιν τούτου, για λόγους χρηστής
διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, θα
πρέπει να αναληφθεί άμεσα νομοθετι-
κή πρωτοβουλία προκειμένου να αρ-
θεί η αδικία σε βάρος των στελεχών
των ΕΔ, αναφορικά με τις εισφορές
που θα καταβάλλονται για την ανα-
γνώριση, ως προς τη σύνταξη, των πέ-
ντε ετών υπηρεσίας σε Μονάδες εκ-
στρατείας.

6. Από την προτεινόμενη νομοθετική
ρύθμιση, προκαλείται μικρή οικονομική
επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού
προJπολογισμού, η οποία όμως θα
αντισταθμιστεί διότι με την υιοθέτηση
της υπόψη νομοθετικής ρύθμισης, πα-
ρέχονται κίνητρα στα στελέχη των ΕΔ
προκειμένου να κάνουν χρήση του ευ-
εργετήματος της αναγνώρισης, ως
προς τη σύνταξη, των πέντε ετών σε
Μονάδες εκστρατείας με χαμηλό κό-
στος γι’ αυτούς και κατά συνέπεια να
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Επιση-
μαίνεται ότι η σύνταξη αποτελεί το 60%
- 65% των αποδοχών που λαμβάνει ένα
στέλεχος όταν είναι στην ενέργεια.

7. Προς υποβοήθηση του έργου
σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα
σχέδιο νομοθετικής διάταξης, αιτιολο-
γική έκθεση, την υπ’ αριθμ. 54/2015 ει-
σηγητική έκθεση, ειδική έκθεση και έκ-
θεση οικονομικής επιβάρυνσης.

8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές
σας.

9. Χειριστής του θέματος: Ανχης (Ο)
Τσιάνταλης Βασίλειος, τηλ. 210-
6598329.

Πάνος Καμμένος 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κρατήσεις στις Συντάξεις 
Στρατιωτικού ΠροσωπικούΣήμερα παρά ποτέ στη δύ-

σκολη κατάσταση που βρίσκε-
ται η πατρίδα μας θα πρέπει
κάθε έλληνας να κάνει πυξίδα
της ζωής του τη προτροπή του
μεγάλου Κρητικού συγγραφέα
Ν. Καζαντζάκη, «ν’ αγαπάς την
ευθύνη».

Υπερθεματίζοντας θα λέγα-
με σε κάθε Έλληνα να συνειδη-
τοποιήσει ότι «έχω χρέος να
σώσω την Ελλάδα, αν δε σω-
θεί εγώ θα φταίω». Η άποψη
αυτή στηρίζεται στη σοφή σκέ-
ψη «οι ικανοί ζητούν τις ευθύ-
νες από τον εαυτό τους, μόνο
οι ανίκανοι τις απαιτούν από
τους άλλους». Επίσης οι σοφοί
πρόγονοί μας έλεγαν «όποιος
πολίτης έχει τη δυνατότητα να
πράξει κάτι και δεν το πράττει
εγκληματεί».

Εάν κάποιος έχει άλλη άπο-
ψη από αυτήν του μεγάλου
συγγραφέα ας ρίξει μια ματιά
στο νόμο περί ευθύνης ή καλύ-
τερα της απαλλαγής των
υπουργών από κάθε ευθύνη.
Σήμερα που η χώρα μας βρί-
σκεται στο κρισιμότερο σταυ-
ροδρόμι της νεότερης ιστορίας
της, η πλειοψηφία των πολιτών
έχει αντιληφθεί ότι αυτοί που
μας έφεραν σε αυτή την κατά-
σταση δεν κάνουν το καθήκον
τους και να αναλάβουν τις ευ-
θύνες τους γιατί θέτουν πρώτο
το πολιτικό κόστος. Οι πολιτι-
κοί που οδήγησαν τη χώρα σε
αυτή τη κατάσταση αποδεικνύ-
ουν με τη στάση τους και τη
συμπεριφορά τους ότι αποφεύ-
γουν τις ευθύνες που τους ανα-
λογούν, δεν ενδιαφέρονται για
τη χώρα αλλά για τη δική τους
σταδιοδρομία, την επανεκλογή
τους, το συμφέρον τους και ότι
αυτό συνεπάγεται. Τους ενδια-

φέρει ο παχυλός μισθός τους,
όταν η ανεργία οδηγεί τους πο-
λίτες στην κοινωνική εξαθλίω-
ση ακόμα και στην αυτοκτονία.
Υπολογίζεται ότι κάθε εκπρό-
σωπος του λαού στοιχίζει στο
ελληνικό δημόσιο περίπου
22.000,00 ευρώ μηνιαίως . Δυ-
στυχώς οι πολιτικοί συνεχίζουν
να πιστεύουν ότι ο «κυρίαρχος»
λαός, που τους ψήφισε δεν
τους έχει πάρει χαμπάρι, ε λοι-
πόν απατώνται. Πόσο σοφά το
λέει ο Απόστολος Παύλος και
δεν τους εξαιρεί: «Λέγοντας
ότι είναι σοφοί μωράθηκαν».

Για να πείσουμε και τον πλέ-
ον δύσπιστο σε αυτή την πραγ-
ματικότητα θα αναφέρουμε
ένα πρόσφατο περιστατικό που
το ζήσαμε εμείς οι απόστρατοι
με τους αντισυνταγματικούς
νόμους που ψηφίστηκαν την
τελευταία πενταετία και μας
οδήγησαν στη κοινωνική απαξί-
ωση ακόμη και στην αυτοκτο-
νία. Πρωτόγνωρο στα παγκό-
σμια χρονικά σε καιρό ειρήνης
ένας αξιωματικός να οδηγείται
στην εξαθλίωση και κατά συνέ-
πεια στην αυτοκτονία. 

Συμπερασματικά οι
Ν.3685/10, Ν.3986/11,
Ν.4002/11, Ν.4024/12, Ν.
4093/12, Ν.4127/13, Ν.4153/13
Ν.4334/15 που ψηφίστηκαν κα-
τά την περίοδο 2010- 2015 για
τη μείωση των δαπανών του
κράτους και αφορούν κυρίως
μειώσεις μισθών και συντάξε-
ων, σύμφωνα με γνωμοδοτή-
σεις και αποφάσεις της δικαιο-
σύνης παραβιάζουν κατάφωρα
το Σύνταγμα του Ελληνικού
Κράτους. Κατά την ψήφιση των

νόμων δεν «ίδρωσε το αυτάκι»
των περισσοτέρων εκ των τρα-
κοσίων, ούτε για την αντισυ-
νταγματικότητα των νόμων ού-
τε για την εξαθλίωση του επιπέ-
δου αξιοπρεπούς διαβίωσης
των πολιτών που προστατεύε-
ται από το Σύνταγμα, άρθρο 22
παραγ.(1). Το θέμα εντάχθηκε
από όλους στο πρόβλημα της
δημοσιονομικής κρίσης και ως
εκ τούτου δεν υπήρχε πολιτικό
κόστος στα κόμματα. 

Σε αντίθεση, στο νομοσχέ-
διο σχετικά με τον «αντιρατσι-
σμό», τα κόμματα πλειοδότη-
σαν, ποιό θα φανεί «δημοκρατι-
κότερο» του άλλου, στοχεύο-
ντας στο πολιτικό κόστος,
όπως αποδεικνυόταν από μια
ταυτόχρονη δημοσκόπηση. Τα
κόμματα της συγκυβέρνησης
για να λύσουν κυβερνητικά
προβλήματα ενίοτε φτάνουν σε
σύσκεψη Αρχηγών, προκαλώ-
ντας την εντύπωση κυβερνητι-
κής κρίσης με ότι αυτό συνεπά-
γεται στην οικονομική κατάστα-
ση της χώρας. Αλλά πότε οι πο-
λιτικοί έβαλαν πάνω απ’ όλα και
ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτό τον τό-
πο; Αυτό αποδείχθηκε από την
ειδική συνεδρία των πολιτικών
Αρχηγών, έδωσαν την εντύπω-
ση κυβερνητικής κρίσης αφού
συμφώνησαν σε ένα, «ότι δια-
φωνούν», παραπέμπουν το θέ-
μα σε επόμενη συνεδρία με δι-
αφορετικές προτάσεις ενός
εκάστου.

Αυτή είναι η ισότητα και η
δημοκρατική αντιμετώπιση των
προβλημάτων των πολιτών από
τους εκπροσώπους μας στο
κοινοβούλιο εύγε τους. 

Οι μεταρρυθμίσεις και οι αλ-
λαγές που έχουν προγραμματί-
σει οι ταγοί αυτής της χώρας
για να εφαρμόσουν, θα πρέπει
πρώτα να σωθεί η χώρα. Για να
σωθεί η πατρίδα , οι πολιτικοί
μας καλά θα κάνουν να μελετή-
σουν την «Ασκητική» του μεγά-
λου Κρητικού Συγγραφέα. Να
αφήσουν το πολιτικό κόστος
κατά μέρος και να αναλάβουν
τις ευθύνες τους. 

Ο λαός τους πήρε χαμπάρι
και θα τους κρίνει αυστηρά για-
τί όπως έλεγε και ο Θουκυδί-
δης «οι καιροί ου μενετοί» ---

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 χρέος κάθε Έλληνα «Ν’ αγαπάς την ευθύνη»
Γράφει ο 

Γιάννης Αβραμίδης (Σμχος ε.α.)
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Κωνσταντίνος Ζαρκωτός (Ασμ/χος Ε.Α.) Μηχ/κός
1ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α. - Τύποι Α/φων και Α/Κ στα οποία
έχω εργασθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Εισήλθαμε στην Σ.Τ.Υ.Α. με την 1η μεταπολεμική
σειρά την 2α Φεβρουαρίου του έτους 1949, κατόπιν
εξετάσεων 145 άτομα.

Αποφοιτήσαμε την 14η Ιουνίου του 1951 94 άτομα
συνολικά (εξών 34 άτομα με την ειδικότητα του Μη-
χανοσυνθέτη (Μηχ/κου Α/Φ και ΑΚ).

Η 1η Μετάθεσή μου ήταν για τη Σχολή Ικάρων (-
Σ.Ι.) και τοποθετήθηκα στην Μ.Σ.Β., στα Α/φη SPITE-
FIRE ως ομαδάρχης Π.Ε. και διόρθωση βλαβών. Τη
μεσημβρία της επομένης ημέρας θυμούμαι, συγκε-
ντρωθήκαμε όλοι στο Διοικ/ριο (20 άτομα περ.) για
να παρουσιαστούμε στον τότε Δ/τη μας, Αναστάσιο
Βλαντούση, ο οποίος αφού μας καλωσόρισε στην
Μονάδα - μας τόνισε και τα εξής: «Το Ημερήσιο Πρό-
γραμμά μας στη Σ.Ι. είναι πολύ βαρύ. Αρχίζει με το
πρώτο φως της ημέρας, συνεχίζεται μετά το Γεύμα
κατά τας απογευματινάς ώρας ως αργά το βράδυ και
αν παραστεί ανάγκη και υπό το φως των προβολέων
στα Υπόστεγα». Αυτά τα προφητικά λόγια του Δ/τού,
μας έμειναν βαθειά χαραγμένα στο νου μας για πά-
ντα και υπήρξαν προφητικά για τη συνέχειά μας.

Επανέρχομαι στα Α/φη SPITE-FIRE: Ήταν μαχητι-
κά - Εμβολοφόρα με Α/Κ της εταιρείας MERLIN PA-
KARD σε σχήμα -V- με εκκεντροφόρους Άξονες επί

κεφαλής - Έλικα Μεταβλητού βήματος. Το Α/φος αυ-
τό ήταν για την εποχή εκείνη προηγμένης τεχνολογί-
ας, με τέλειο σχεδιασμό και μεγάλη ευελιξία. Το μόνο
μειονέκτημά του ήταν ότι ο Α/Κ, ήταν Υδρόψυκτος
(χιτώνια - ψυγείο - γλυκόζη). Συνεργάτες μου στα
Α/φη αυτά ήταν: Παυλάκος που μετά δίμηνο έφυγε -
Καραμίχαλος και στρατεύσιμοι με θητεία 28 έως 36
μήνες (εκπαίδευση Η.Π.Α.). Η πιο σπουδαία και δυ-
σκολότερη εργασία μου, ήταν η αφαίρεση - Τοποθέ-
τηση - εκκεντροφόρων αξόνων και ο Χρονισμός - Δο-
κιμή Εδάφους του Α/Κ του Α/φους καθ’ ότι προHπέθε-
ται μεγάλη γνώση και πείρα που δεν υπήρχε. Χρειά-
στηκε να ανατρέξω στα τεχνικά εγχειρίδια (T.O.S.)
στην Αγγλική Γλώσσα που ελάχιστα γνώριζα τότε και
ιδίως στις σημειώσεις μου από τη Σ.Τ.Υ.Α., που διέθε-
τα γραπτές (από τον καθηγητή μας στην Σ.Τ.Υ.Α. Κα-
λογεράκη Εμμ.) για να τα καταφέρω τελικά με άριστα
αποτελέσματα όπως φάνηκε τελικά από τη Δοκιμή
Εδάφους στο δοκιμαστήριο πίστας (φαρδιά ζώνη
στην άτρακτο του Α/Φ και πακτωμένη στο τσιμέντο)
για μεγάλα στοιχεία κινητήρος. Το ίδιο καλά πήγε και
η Δοκιμή Αέρος.

Στο τέλος του ίδιου έτους (1951) μεταβήκαμε
εσπευσμένα στην τότε Δυτική Γερμανία (Μόναχο - Φι-
λήστε - φέισμπουκ) στην (36η πτέρυγα Μάχης) των
Η.Π.Α. για ταχύρυθμη εκπαίδευσή μας, στα Α/φη F-
84G, που σύντομα θα έπαιρνε η Χώρα μας (περ. 25 -

30 άτομα) (Διερμηνείς = Τσίκας Άρης - Παπάζογλου
Γ. - Εφεδ. Σμηνίας). «Αυτό αποτέλεσε την αρχή και το
μεγάλο Σταθμό της Ιστορίας της Π.Α. για την ταχεία
και άκρως επιτυχημένη μετάπτωσή της, από τα Εμβο-
λοφόρα στα Αεριωθούμενα Α/φη Τ-33Α (Δασκάλες)
και F-84G (Μαχητικά).

Αμέσως μετά την επιστροφή μας στην Χώρα, 4η ή
5η Φεβρουαρίου 1952, τοποθετηθήκαμε στην Α.Β.
Ελευσίνας (Α.Β.Ε.) για την παραλαβή των Α/φων που
άρχισαν να καταφθάνουν. Δ/της Μονάδος ο Χρίστος
Κατσίγιαννης - Υποδ/της Νικ. Κοσκινάς - Σ.Σ.Εφ. ο
Ανδρ. Παυλίδης. Εκεί τοποθετηθήκαμε στην Μ.Σ.Β.
(Μοίραρχος Παπαστάθης) και αναλάβαμε και εκτε-
λούσαμε τις επιθ/σεις Παραλαβής Α/φων και την Πα-
ράδοσή τους στις Μοίρες, που άρχισαν να συγκρο-
τούνται. Οι τρεις πρώτες κατά σειράν ήσαν: 337
ΜΔ/Β-339ΜΔ/Β και 338 ΜΔΒ. Αργότερα περί των 5ον
μήνα (μετά το Πάσχα) άρχισαν να επιστρέφουν, μετά
την εξάμηνη εκπαίδευσή τους στις Η.Π.Α. και πολλοί
άλλοι τεχνικοί της σειράς μας και παλαιότεροι. (Ανε-
ράψης - Ασημωτός - Ρουσιώτης - Μπούρας - Μανω-
λαρέας) και λίγο αργότερα από αυτούς τεχνικοί της
2ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α. και συγχρόνως η 2η αποστολή
από Η.Π.Α. της 1ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α. Όλο το Π.Ρ.Σ. της
Π.Α. και ειδικότερα της Α.Β.Ε., λέγεται και δίκαια ότι
δοκιμάστηκε σκληρά και πέρασε διά πυρός και σιδή-
ρου με μεγάλη επιτυχία, αν ληφθεί υπ’ όψιν η τότε
υπάρχουσα κατάσταση και οργάνωση της Π.Α. Πολύ
αργότερα βέβαια άρχισαν να δημιουργούνται ή να
αναδιοργανώνονται οι αναγκαίες Υπηρεσίες: όπως
Υ.Μ.Δ.Α.Ε. - Σ.Ε.Α.Γ. - Κ.Ε.Μ. (1953) στην Α.Β.Ε. και η
μετονομασία των Αεροδρομίων σε πτέρυγες Μάχης
(110 Π.Μ. - 111 Π.Μ. - 112 Π.Μ. - 113 Π.Μ. - 114 Π.Μ. -
115 Π.Μ. κ.ο.κ.).

Επανέρχομαι στην Α.Β.Ε. την εποχή 1961 - 1964
και στους προαναφερθέντες και ξεκινώ με τον Δ/τη
μας, Χρήστο Κατσιγιάννη. Τον ακούραστο - Μαχητή
και πανταχού παρόντα. Επιτρέψατέ μου εδώ, να σας
διαβάσω από την πρόσφατη δημοσίευση στην Εφη-
μερίδα του Σ.Α.Σ. τον Οκτώβριο 2014, το κείμενο του
Συναδέλφου και φίλου μου Νίκου Φρατζεσκάκη, που
υπηρέτησε υπό την Δ/σή του περισσότερο εμού και
έχει μεγάλη σημασία, διότι ο μετριόφρων και σεμνός
χαρακτήρας του, διαφαίνεται και από το πρόσωπο
που χρησιμοποιεί. (Αντί το Εγώ - Αυτός και Εμείς).
{(Τολμώ να τον χαρακτηρίσω ότι υπήρξε η ψυχή των
Αεροστροβίλων (ήταν το Α και το Ω) τόσο στην Α.Β.Ε.
- 115 Π.Μ. και στο 202 ΚΕΑ ως προ\στάμενος αργότε-
ρα)}.

Αρχή Δημοσίευσης Ν. Φρατζεσκάκη

Ενδεικτικά αναφέρομαι σε μέρος αφιερώματος
στο βιβλίο που έγραψε το 1998 και έστειλε σε μένα
ο Χρήστος Κατσιγιάννης, Δ/της τότε στην Α.Β.Ε. Δεν
ξεχνώ ότι υπήρξες ένας γενναίος συμπολεμιστής
στην ηρω\κή μάχη που δώσαμε στην Μονάδα το
1951 - 1953, για τη μετάταξη της Π.Α. από τα εμβο-
λοφόρα στα Jets. Μου φάνηκε πολύ περίεργο το
πώς θυμήθηκε ένα ασήμαντο σμηνία ύστερα από 46
χρόνια και το πώς με χαρακτήρισε. Σε μια δύσκολη
περίπτωση βλάβης στο τμήμα Αεροστροβίλου Α/Κ J-
33A. Αυτό γίνονταν για πρώτη φορά στη Χώρα. Πή-
ρα την Τ.Ο. και κατάφερα να αποκαταστήσω τη βλά-
βη, αφού αντικατέστησα αρκετά εξαρτήματά του.
Το άγχος και η αγωνία από την παραμονή της ημέ-
ρας δοκιμής δεν περιγράφεται. Δεν θυμάμαι και αν
κοιμήθηκα το βράδυ. Όμως η δοκιμή αέρος έγινε
και όλα πήγαν καλά. Την περίοδο εκείνη (1951 -
1954) η κύρια δύναμη στην Π.Α. ήταν τα Α/φη (Τ-33Α
και τα F-84G). Στους Α/Κ J-35Α τότε, παρουσιάστη-
κε μια αστοχία στην 8η βαθμίδα εξ αιτίας της οποίας
χάσαμε πολλά αεροσκάφη καθώς και χειριστάς (πο-
λύ πετυχημένα ο Ιωαν. Καραμέτσος τη βάπτισε ΝΤΙ-
ΖΕΖ και της έμεινε). Η αστοχία εντοπίστηκε μετά
από αναφορές αρκετών Χωρών και η κατασκευά-
στρια εταιρεία (ALLISON) προέβη στην ανάλογη
βελτίωση στους υπό κατασκευή νέους Α/Κ. Επίσης
εξέδωσε την απαιτούμενη τεχνική οδηγία (T.C.T.O.),
για τροποποίηση των παλαιότερων Α/Κ που ήταν
εφοδιασμένα σχεδόν όλα τα Α/φ μας. 

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

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

Τα Α/φη Τ-37 C παρελήφθησαν
από Η.Π.Α. καινούργια. Το Εργο-
στάσιο κατασκευής των, τα μετέ-
φερε ατμοπλο\κώς στον Λιμένα
Πειραιώς συσκευασμένα σε ξύλι-
να κιβώτια (και σε μεταλλικά οι
δύο Α/Κ εκάστου).

Με Νταλίκες του 202
Κ.Ε.Α./ΣΕΜΜΑ, μεταφέρθηκαν
οδικώς στην 112 Π.Μ. (Υπόστεγο
Λέρου). Μετά με διαταγή Γ.Ε.Α.
συγκροτήθηκαν δύο ομάδες τε-
χνικών:

Μία με προσωπικό του 202
ΚΕΑ (έχουσα ως επικεφαλής τον
Αξ/κο ΣΜΑ Σπύρο Κόκκα) και μία
άλλη  τεχνικών του Εργοστασίου
που είχαν έλθει από τις Η.Π.Α. (με
Σύνδεσμο και Διερμηνέα εμένα)
από Σ.Ι. αποσπασμένο (Mather
Base) στην 112 Π.Μ.

Το καθένα από τα α/φη αυτά,

με τά τη συναρμολόγησή του -
Δόκιμη εδάφους και Αέρος, παρε-
δίδετο στην 360 Μ.Ε.Α. στην 112
Π.Μ., όπου και λειτούργησε αρχι-
κά (Εγκαταστάσεις περιοχής
Ασπροπύργου), ως κλιμάκιο της
Σ.Ι.

Εκεί άρχισε η εκπαίδευση των
χειριστών αξ/κως και στη συνέ-
χεια Μαθητών της Σχολής Ικάρων
- Ελλήνων αλλά και Αλλοδαπών
(Λιβύων).

Ομοίως εκεί λειτούργησε και
το Κ.Ε.Μ. των εν λόγω Α/φών, για
την εκπαίδευση όλο του προσωπι-
κού Ιπταμένου και Τεχνικού της
Μοίρας, με 1ο Μοίραρχο τον Ευ-
θύμιο Κόλλια και Αξ/κο Επιχ/σεων
Ιωάν. Μαρινάκη, Αρχ/κο του Γ.
Νιαρχάκο με βοηθούς Αξ/κο
Ποιοτικού Ελέγχου Κ. Ζαρκωτό,
Αξ/κο Γραμμής τον Μελέτη Παπα-

κωνσταντίνου και Κων/νο Πανα-
γόπουλο.

Η 360 Μ.Ε.Α. μετά τη μετα-
στάθμευσή της στην 120 ΠΕΑ με-
τονομάστηκε σε 361 Μ.Ε.Α. με
τον ίδιο τύπο Α/φων Τ-37-C.

Δεν γνωρίζω τα ονόματα των
διατελεσάντων Μοιράρχων, θυ-
μούμαι μόνο ονόματα Αρχ/κων
όπως: Βασ. Σπυρόπουλος, Στέ-
λιος Καλούτσας, Άριστος Ποτι-
τσόπουλος και βοηθοί τους Αθαν.
Σπανδός, Κοντούλης κ.π.ά.

Τα Γραφεία Ιστορίας τους
Γ.Ε.Α. και των Μονάδων Σ.Ι. και
120 Π.Ε.Α., εφ’ όσον το επιθυ-
μούν να κάνουν τις απαιτούμενες
διορθώσεις - Συμπληρώσεις στα
Αρχεία τους.

Ευχαριστώ θερμά όλους.
Κων/νος Ζαρκωτός 

Ασμ/χος Ε.Α.

451: Ο Βασιλιάς των Ούννων Αττίλας εισβάλλει
στη Γαλατία, αλλά ηττάται από τον Αέτιο στη Μάχη
του Σαλόν.

622: Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετοικε-
σία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα,
με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους
συντοπίτες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον τό-
πο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μου-
σουλμανικού ημερολογίου.

1813: Αρχίζει η Μάχη της Λειψίας, η αποκληθείσα
και Μάχη των Εθνών, μεταξύ των δυνάμεων του Να-
πολέοντα και του Έκτου Συνασπισμού (Πρωσίας,
Ρωσίας, Μ. Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Γερμα-
νικών Κρατών).

1824: O Ανδρέας Μιαούλης καταναυμαχεί τον
τουρκικό στόλο κοντά στη Χίο.

1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για
πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία,
με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυ-
ρο και τη Σύρο.

- Αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι
Τουρκοαιγύπτιοι, με επικεφαλής τον Ιμπραήμ.

1888: Διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός
γυναικείας ομορφιάς (καλλιστεία), στο Σπα του Βελ-
γίου.

1903: Ο Πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλλης τραυ-
ματίζεται ελαφρά στον ώμο από σοβάδες που πέ-
φτουν από ταβάνι του Υπουργείου Εξωτερικών,
όπου εργάζεται.

1915: Κατά τη διάρκεια του Α` Παγκοσμίου Πολέ-
μου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία
χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέ-
ρια κατά των Γερμανών.

1923: Ο Ουόλτ Ντίσνε\ ιδρύει την κινηματογραφι-

κή εταιρεία Disney, που κυριαρχεί έως και σήμερα
στον τομέα των κινουμένων σχεδίων.

1926: Ο Χένρι Φορντ ανακοινώνει στο προσωπικό
της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να
καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομα-
διαία απασχόληση.

1931: Ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική
και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα.

1940: Oι Ναζί, με διάταγμά τους, απαγορεύουν
στις Γερμανίδες να δουλεύουν σε σπίτια Εβραίων.

1942: Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλή-
νια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων) ανατινάζει τα γρα-
φεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σο-
σιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση) Αθηνών στη δια-
σταύρωση της οδού Πατησίων με τη Γλάδστωνος.
Σκοτώνονται Έλληνες δωσίλογοι και Γερμανοί αξιω-
ματικοί.

1960: Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Α~ Φεστι-
βάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

1964: Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική
δοκιμή .

1979: Κυβερνητική κρίση ξεσπά στην Τουρκία,
καθώς η 19μηνη κυβέρνηση του Μπουλέντ Ετζεβίτ
χάνει την πλειοψηφία της.

1982: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδι-
κτυακή επικοινωνία το smiley:-). Τη χρήση του συ-
γκεκριμένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν.

- Η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ
ακοντισμού στα Χανιά, με βολή στα 74,20 μ. Ο προη-
γούμενος Έλληνας που κατείχε παγκόσμιο ρεκόρ
ήταν το 1970 ο Χρήστος Παπανικολάου, στο άλμα
επί κοντώ (5,49 μ.).

Δογορίτης Δ.
Σμχος ε.α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β~~ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 360 Μ.Ε.Α. 
(Α/ΦΗ Τ-37C) 112 Π.Μ. - Σ.Ι.

Γεγονότα

Ιστορικό Αφήγημα - Αναμνήσεις σταδιοδρομίας στην Π.Α.
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Συνάδελφε μην ξεχνάς ΠΟΤΕ ότι ο Σύλλογος στηρίζεται στην συνδρομή σου

M
ε αφορμή το θέμα του ασφαλιστικού και
την κατάθεση πιθανόν εντός του Ιανουα-
ρίου 2016 του σχετικού νομοσχεδίου,

υπάρχουν κατά την άποψή μου, σοβαρά νομικά
ζητήματα, τα οποία ενώ θα έπρεπε να έχουν
απασχολήσει όσους εμπλέκονται με τη σχετική
διαδικασία, δυστυχώς όπως έχει διαφανεί μέχρι
τώρα, ούτε συζητούνται, ούτε περιελήφθησαν
στο πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου
ασφαλιστικού συστήματος (ΥΑ 37564/Δ910327/
21.8.2015). Τα θέματα αυτά είναι:

α. Η υποχρέωση της Πολιτείας για πλήρη
συμμόρφωσή της, προς τις αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Εκτός από τη συνταγματική υποχρέωση του
άρθρου 95, παραγρ. 5, ότι «Η διοίκηση έχει υπο-
χρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές
αποφάσεις.....», στο άρθρο 3 του πρόσφατου Ν.
4336/2015 (3ο μνημόνιο) στο εδάφιο 2.5.1 της
παραγράφου Γ, αναφέρεται σαφέστατα: «ιβ) η
ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θε-
σπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015
ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση
των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής
απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα
του 2012...». Αυτή η νομοθετική ρύθμιση κατα-
δεικνύει την υποχρέωση της Πολιτείας για πλή-
ρη συμμόρφωσή της, προς τις αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, χωρίς εκπτώσεις και
νομικές υπεκφυγές.

β. Μη υπαγωγή των Στρατιωτικών Συντα-
ξιούχων στο ΙΚΑ (αλλά και όλων των Δημοσί-
ων Λειτουργών)

Έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι η συντα-
ξιοδότηση των δημοσίων λειτουργών, των
στρατιωτικών και των υπαλλήλων από το Δημό-
σιο, διεπόμενη από ιδιαίτερες συνταγματικές
διατάξεις (άρθρα 73 παρ. 2, 80 παρ. 1 και 98
παρ. 1 εδ. ε~ του Συντάγματος) δεν εμπίπτει
στην έννοια της κατά το άρθρο 22 παρ. 4 του
Συντάγματος κοινωνικής ασφάλισης γενικώς (-
πρβλ. ΣτΕ 1808/70, 99/68) και το Δημόσιο δεν
ενεργεί ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης
κατά την παροχή σύνταξης στους υπαλλήλους
του, αλλά δυνάμει της σχέσης που το συνδέει
με αυτούς και επί τη βάσει ειδικού συνταξιοδο-
τικού καθεστώτος (ΣτΕ 1970/2002, 1750/1993).
Ας σημειωθεί ότι η ειδική δικαιοδοσία του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου επί διαφορών από συντάξεις
του Δημοσίου κατοχυρώθηκε συνταγματικά
ενόψει ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας του
συνταξιοδοτικού καθεστώτος των υπαλλήλων
και λειτουργών του Δημοσίου. Ήδη η υπαγωγή
στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των
προσλαμβανόμενων λειτουργών και στρατιωτι-
κών από 1.1.2011 σύμφωνα με το Ν. 3865/2010
προβληματίζει πλέον, από συνταγματική άποψη

όσον αφορά τη συμβατότητά της με το πλέγμα
των ειδικών διατάξεων που διέπουν το συντα-
ξιοδοτικό πλαίσιο του Δημοσίου (άρθρα 73
παρ. 2, 80 παρ. 1 και 98 παρ. 1 στ~ Συντ.). Είναι
επομένως αναμενόμενο ότι η ρύθμιση αυτή,
εφόσον παραμείνει ή πολύ περισσότερο επε-
κταθεί και στους παλαιότερους συνταξιούχους
δημόσιους λειτουργούς πέραν όλων των άλ-
λων, θα αποτελέσει και πηγή σημαντικών αμφι-
σβητήσεων σχετικών με την κατανομή των σχε-
τικών συνταξιοδοτικών υποθέσεων μεταξύ του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικη-
τικών δικαστηρίων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τα Πρακτικά
της 4ης Ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 29ης Ιουνίου
2010, γνωμοδότηση επί του σχεδίου νόμου
3865/2010, η Ολομέλεια έχει ομόφωνα αποφαν-
θεί ότι «... Ενόψει των ανωτέρω και του άρθρου
88 παρ. 2 του Συντάγματος, η διάταξη του άρ-
θρου 2 του σχεδίου νόμου, με την οποία οι τακτι-
κοί δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί εντάσσο-
νται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ο οποίος καλύπτει συνταξιοδοτικά τους μισθω-
τούς, δεν συνάδει με τις προμνησθείσες συνταγ-
ματικές διατάξεις και μεταβάλλει την αποκλειστι-
κή δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου...».
Εντύπωση πάντως προκαλεί η μη ύπαρξη αντι-
δράσεων για αυτή τη ρύθμιση! Προφανώς οι
επηρεαζόμενοι (εισελθόντες στο Δημόσιο το-
μέα ή στις παραγωγικές σχολές ΕΔ και ΣΑ μετά
την 1/1/2011) δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις
επιπτώσεις αυτής της ρύθμισης ή (και το πιθα-
νότερο) βλέπουν πολύ μακρινό (όνειρο) το χρό-
νο συνταξιοδότησής τους!!!

γ. Ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των
Στρατιωτικών.

Στις υπ’ αριθμ. 2192-2196/2014, αποφάσεις
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας (ΣτΕ), με τις οποίες κρίθηκαν τελεσίδικα ως
αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών
των εν ενεργεία και των συντάξεων των εν απο-
στρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας, που επιβλήθηκαν με το Ν.
4093/2012 επισημαίνεται με έμφαση η «... υπο-
χρέωση τηρήσεως από τον κοινό νομοθέτη της...
αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσε-
ως των στρατιωτικών». Αναλυτικότερα (αποσπα-
σματικά για την οικονομία χώρου) αναφέρονται:

- Στη σκέψη 12: «Επειδή, από τις ίδιες διατά-
ξεις ανάγεται περαιτέρω ότι αντιστάθμισμα των
ανωτέρω απαγορεύσεων και περιορισμών και
των ειδικών συνθηκών εργασίας των στρατιωτι-
κών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων

ασφαλείας, οι οποίες συνεπάγονται αυξημένους
κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική τους ακε-
ραιότητα, αλλά και αναγνώριση της σημασίας
της αποστολής που επιτελούν, αποτελεί η ιδιαί-
τερη μισθολογική μεταχείρισή τους, την οποία
διαχρονικώς τους επιφύλαξε ο κοινός νομοθέ-
της. .......... αλλά, όσον αφορά τους στρατιωτι-
κούς και τους υπαλλήλους των σωμάτων ασφα-
λείας, η ευνο/κή μισθολογική μεταχείρισή τους
απορρέει εμμέσως εκ της ιδιαίτερης σημασίας
της εκ του Συντάγματος αποστολής τους που δι-
καιολογεί, εξάλλου, και τις συνταγματικές απα-
γορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των
ατομικών δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με όσα
έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη. Ειδικό-
τερα, η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μετα-
χειρίσεως των στρατιωτικών εγγυάται την δια-
μόρφωση του ύψους των αποδοχών τους με κρι-
τήρια όχι μόνον τον κλάδο, τον βαθμό ή τα καθή-
κοντα του υπαλλήλου αλλά την λήψη υπόψη και
κριτηρίων, όπως οι ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσε-
ως και η επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους
ώστε οι αποδοχές τους να είναι επαρκείς για
αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας
της αποστολής τους για το Κράτος, ....... Συνε-
πώς, η υποχρέωση τηρήσεως από τον κοινό νο-
μοθέτη της απορρέουσας εμμέσως από τις δια-
τάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 3
του Συντάγματος, αρχής της ιδιαίτερης μισθολο-
γικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών αποτελεί
μία πρόσθετη θεσμική εγγύηση που εξασφαλίζει
την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής
των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφα-
λείας μέσω της ενισχύσεως του ηθικού των στε-
λεχών τους, αλλά και δικαίωμα των στρατιωτι-
κών, λόγω των συνταγματικών απαγορεύσεων
και περιορισμών, στους οποίους υπόκεινται και
της επικινδυνότητας των καθηκόντων τους... Η
υποχρέωση αυτή, η οποία ισχύει, κατ’ αρχήν, για
κάθε σημαντική μείωση αποδοχών, η οποία
στρέφεται κατά συγκεκριμένης κατηγορίας
υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου, καθί-
σταται εντονότερη στην περίπτωση των στρατιω-
τικών, υπέρ των οποίων ο νομοθέτης έχει, σύμ-
φωνα με όσα ανωτέρω έχουν εκτεθεί, υποχρέω-
ση, κατά τον προσδιορισμό του ύψους των απο-
δοχών τους, να λαμβάνει υπόψη, εκτός από τα
συνήθη κριτήρια, και τις ιδιαίτερες συνθήκες
ασκήσεως και την επικινδυνότητα του επαγγέλ-
ματός τους, καθώς και την επιτασσομένη απο-
κλειστική αφιέρωση στο επάγγελμα αυτό, ώστε
οι  αποδοχές τους να είναι επαρκείς για αξιο-
πρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της
αποστολής τους.»

- Και στη σκέψη 21: «..... Τα αυτά ισχύουν,
κατά μείζονα λόγο, για τους απόστρατους στρα-
τιωτικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι λό-
γω της συνδέσεως της συντάξεώς τους με τις
αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών, κατά
τα προεκτεθέντα, υφίστανται επιπλέον μείωση,
δηλαδή τόσο τη γενική μείωση των συντάξεων
που υφίστανται όλοι οι συνταξιούχοι του δημο-
σίου, όσο και την προερχόμενη από την, κατά τα
ανωτέρω, σύνδεση των συντάξεών τους και την,
ως συνέπεια αυτής, αυτόματη αναπροσαρμογή
του ύψους των».

Τέλος θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η Πολι-
τεία οφείλει να μην οδηγεί σε κατάργηση ή πλή-
ρη αποδυνάμωση της ασφαλιστικής προστασί-
ας ούτε να ανατρέπει κατοχυρωμένες προσδο-
κίες των ασφαλισμένων. ΔΕΝ πρέπει να αγνοεί-
ται ότι το ΕυρωπαDκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) παγίως δέχεται ότι οι συ-
νταξιοδοτικές παροχές εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθε-
του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ για την προστασία
της περιουσίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αδιαμφισβή-
τητες νομοθετικές προβλέψεις ή αμετάκλητες
δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων,
που σε μια δημοκρατική χώρα ο νομοθέτης έχει
υποχρέωση να εφαρμόσει χωρίς νομικές (ή νο-
μικίστικες) υπεκφυγές, με εγγυητή της νομιμό-
τητας την ίδια τη Βουλή και υπεύθυνη την νομο-
θετική εξουσία. Η μη εφαρμογή τους στρέφεται
κατά των δημοσίων λειτουργών, των στρατιωτι-
κών και των υπαλλήλων του Δημοσίου, οι οποίοι
δεν πρέπει να αποδεχθούν παράνομες και αντι-
συνταγματικές ρυθμίσεις, ούτε την ένταξή τους
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η κυρία Βασιλική Θάνου - Χρι-
στοφίλου είχε δηλώσει «Η εκτελεστική εξουσία,
η Κυβέρνηση, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει
τις δικαστικές αποφάσεις. Η μη εφαρμογή των
δικαστικών αποφάσεων είναι μείζον θεσμικό ζή-
τημα. Συνιστά κίνδυνο για τους πολίτες, κίνδυνο
για την έννομη τάξη και το Κράτος Δικαίου, κίν-
δυνο για τη Δημοκρατία.» Αλλά και ο απελθών
Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Σωτ. Ρίζος έγραψε σε επι-
στολή του «... οι δικαστές του Συμβουλίου της
Επικρατείας και οφείλουν και δύνανται να εγγυ-
ηθούν την προσδοκία των πολιτών ότι το δικα-
στήριο αυτό θα λειτουργήσει ως το τελευταίο
καταφύγιό τους».

Η δικαστική εξουσία αλλά και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ας είναι σε ετοιμότητα!

Αν ακούει κανείς!

Το Σάββατο 05/12/2015 και ώρα 11:30 τελέσθηκε στο Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση
για τους ηρωικούς συναδέλφους μας απόφοιτους Σ.Τ.Υ.Α.
που έπεσαν κατά την εκτέλεση καθήκοντος.

Την σεμνή αυτή τελετή τίμησαν με την παρουσία τους οι:
1) Υποπτέραρχος (Ι) Δημήτριος Καλατζής (Επιτελάρχης

ΔΑΕ) ως εκπρόσωπος του κ. ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου και του
κ. Α/Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου ΒαJτση.

2) Σμχος (Μ) Π. Καλότυχος ως εκπρόσωπος του Διοικη-
τού ΔΑΥ.

3) Σμχος (Μ) Ιωάννης Ρούγγος, Υποδιοικητής της ΣΤΥΑ.
4) Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί 2ας, Ν. Νικολάου και 1ης Ι.

Αθανασόπουλος, Α. Διγγελοπούλου και Αν. Σταύρου 
5) Ανθυποσμηναγός (ΤΣΕ) Ηλίας Κολλύρης – Πρόεδρος

ΣΕΕΝΣΑ και Σμηναγός (ΥΔΚ) Δημήτριος Ρώτας- Γραμματέας
ΣΕΕΝΣΑ

6) Αντιπτέραρχος ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης - Πρόε-
δρος του ΣΑΣΙ

7) Αντιπτέραρχος ε.α. Ηρ. Ναούμ ως εκπρόσωπος της Α-
ΑΚΕ

8) Υποπτέραρχος ε.α Ι. Κούτρας - Πρόεδρος του ΕΣΜΑ
9) Σμήναρχος ε.α. Ηλ. Σβάρνας - εκπρόσωπος της ΕΑΑΑ.
10) Σμχος ε.α. Δημήτριος Δήμου ως εκπρόσωπος του ΠΑ-

ΣΥΒΕΤΑ.
11) Ασμχος εα Ιωάννης Κρανιάς Πρόεδρος ΣΑΙΡ.
12) Σχης ε.α Κων/νος Λίγκας – Πρόεδρος ΣΑΥΣ
13)Αντιπλοίαρχος ε.α. Δημήτριος Δέδδης ως εκπρόσω-

πος του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ
14) Επικελευστής ε.α. Ελευθέριος Σφακτός - Πρόεδρος

του ΣΑΣΜΥΝ.
15) Η κυρία Μιράντα Παπασταύρου Πρόεδρος της ΠΑ-

ΣΟΙΠΑ
16) Οι Επίτιμοι Πρόεδροι ΣΑΣ κ. Γεώργιος Εμμανουηλί-

δης, Παναγιώτης Μερτίκας και Γεώργιος Γονατάς.
17) Ο τέως Πρόεδρος ΣΑΣ Πιέρρος Πλατάνας.
18) Τα πρώην μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κ.κ. Ι.

Αβραμίδης, Αν. Ανδρικόπουλος, Εμ. Δαμηλάκης, Γ. Ζεβόλης,

Κ. Καρυδάκης και Δ. Μανιώτης
19) Η κ. Έλενα Παπανικολάου, σύζυγος του Αείμνηστου

Αρχηγού ΓΕΑ Αλέξανδρου Παπανικολάου, με το υιό της.
20) Πολλά μέλη του Συλλόγου καθώς και συγγενείς των

εκλιπόντων
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου παρέστησαν οι Σμήναρχος ε.α.

Δημήτριος Φαλτάιτς Πρόεδρος, Σμήναρχος ε.α. Γεώργιος Πα-
παδόπουλος Αναπλ. Αντιπρόεδρος, Σμηναγός ε.α. Νικόλαος
Βούλγαρης Γεν. Γραμματέας, Σμηναγός ε.α. Δημήτριος Πανα-
γιώτου Ταμίας, Σμήναρχος ε.α. Δημήτριος Δήμου, Κοσμήτο-

ρας και τα μέλη του Δ.Σ Σμήναρχος ε.α. Ανδρέας Ποταμίτης,
Σμήναρχος ε.α. Χρήστος Δούρος, Σμήναρχος ε.α. Κων/νος
ΠουραJμης και Σμήναρχος ε.α. Ιωάννης Αμουτζόπουλος.

Μετά το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης ακολούθησε
παράθεση καφέ και εδεσμάτων για όλους τους παρευρισκό-
μενος στην ΛΑΕΔ.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και με την ευχή να μην προ-
στεθεί άλλο θύμα στη μεγάλη λίστα των αδικοχαμένων νέων
μας. Δ.Σ.

Ετήσια επιμνημόσυνη δέηση πεσόντων 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος αποφοίτων ΣΤΥΑ

Οι εκλογές του ΣΑΣ 
μας αφορούν ΟΛΟΥΣ

Ακούει κανείς;
Γράφει ο Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, Πρόεδρος ΠΟΣ


