
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 24432

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ∆.Σ. Του Σ.Α.Σ. - Γραφεία: Ακαδηµίας 27Α, 106 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 3634 377, Fax: 210 3634 391, Κωδικός 1942, www.sastya.gr, e-mail: sas@sastya.gr

Αξιότιµοι
κ. Υπουργέ Εθνικής Άµυνας
κ. Αρχηγέ ΓΕΑ

Οι περίπου 20.000 απόφοιτοι tvn Σχολών ΣΤΥΑ,ΣΥ∆ και ΣΙΡ  και οι τριά-
ντα οικογένειες πεσόντων στην εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος
αποφοίτων ΣΤΥΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΝ

η ονοµασία της νέας Σχολής στο σχέδιο νόµου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» να είναι «Σ.Τ.Ε.Ι. - Π.Α.», οι απόφοιτοι
της οποίας επί 66 έτη κράτησαν σε υψηλό επίπεδο την τεχνική υποστήριξη
των α/φών της Π.Α. και την ευθύνη της ζωής των πιλότων µας, καθώς και
την θαυµαστή και ζηλευτή παρουσία στους αιθέρες του «ACROTEAM» και
της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ» επί 14 έτη, µε δεκάδες επιδείξεις σε όλα τα
µήκη και πλάτη του κόσµου, χωρίς κανένα ατύχηµα, µε πενιχρά µέσα, που
τα αξιοποιούσε η ιερότητα της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας.

Οι Σύλλογοι Σ.Α.Σ. - ΣΑΣΥ∆Α - ΣΑΙΡ συµµετέχουν σε διαρκείς δια-
βουλεύσεις και κατέληξαν σε κοινές αποφάσεις:

Παρακάτω αναγράφονται τα άρθρα και τα σχόλια για ενηµέρωσή σας:
όπως επέδωσε ο Σύλλογος στο ΥΠΕΘΑ.

Σχέδιο Νόµου
"Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας"

Το σχέδιο νόµου "Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας" που
υποβλήθηκε προς δηµόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΘΑ, καταστρώνεται σε
τρεις βασικού άξονες, πρώτον στη ρύθµιση βασικών αναγκών οργάνωσης
και δοµής των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆), δεύτερον στη ρύθµιση ζητηµάτων
ασφάλειας και εξοπλιστικής επάρκειας των Ε∆ και τρίτον στη βελτίωση ση-
µαντικού αριθµού ρυθµίσεων σταδιοδροµικής φύσεως, ιεραρχίας, εξέλιξης
και υπηρεσιακής αξιοποίησης στελεχών των Ε∆.

Οι διατάξεις που αφορούν τα µέλη των Συλλόγων µας, κατά βάση τα εν
ενεργεία µέλη, καθώς και οι γενικές θέσεις µας επί των διαλαµβανοµένων σε
αυτές, είναι οι ακόλουθες (εξέταση κατ' άρθρο):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Α.)
Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Το πρώτο κεφάλαιο του νόµου, περιλαµβάνει

τέσσερα άρθρα (1-4) µε τα οποία ρυθµίζεται η ενοποίηση των τριών Ανωτέ-
ρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) της Πολεµικής Αεροπορί-
ας (ΠΑ) σε µία ενιαία Σχολή Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΥΑ). Όπως ανα-
φέρεται στην εισηγητική έκθεση, µε τη ρύθµιση αυτή, επιχειρείτε η αναβάθ-
µιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στους Υπαξιωµατικούς της ΠΑ και ταυ-
τόχρονα η εξοικονόµηση προσωπικού και υλικών καθώς και οικονοµικών πό-
ρων.

Καταρχήν οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥ∆ και ΣΙΡ είναι
κάθετα αντίθετοι στην επιχειρούµενη κατάργηση 70 και πλέον ένδοξης Ιστο-
ρίας των Συλλόγων. ∆εν είναι δυνατόν να καταργούνται ιστορικές Σχολές και
να προχωρούµε σε αναβάθµιση αγνοώντας τόσο προκλητικά την Ιστορία
τους. Επίσης είναι κάθετα αντίθετοι στον προσδιοριστικό όρο «Υπαξιωµατι-
κών» καθόσον δεν παρατηρείται αντίστοιχος προσδιοριστικός όρος «Αξιω-
µατικών» στις αντίστοιχες Σχολές ΑΣΕΙ.

ΑΡΘΡΟ 1: Ίδρυση - Αποστολή
"1. Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.), η οποία έχει ως

αποστολή να παράγει, µετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναί-
κες µονίµους υπαξιωµατικούς της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ), µε άρτια
στρατιωτική αγωγή και επαγγελµατική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπη-
ρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων."

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Τα τελευταία έτη, παρατηρείται µια ραγδαία
βελτίωση στην εκπαίδευση των σπουδαστών ΑΣΣΥ, µε αποτέλεσµα οι απο-
φοιτούντες Μόνιµοι

Σµηνίες να αποδίδονται στις τάξεις τη Π.Α. σε ένα πολύ καλό έως άριστο
επίπεδο παράστασης, πειθαρχίας, εκπαίδευσης και συµπεριφοράς.

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η παρατηρούµενη βελτίωση, εκτιµάται
ότι είναι, κατά βάση το βελτιωµένο επίπεδο των υποψηφίων κατά τις πανελ-
λήνιες εξετάσεις και η επικρατούσα φιλοσοφία των διοικήσεων των ΑΣΣΥ,
όπου το κέντρο βάρους του προγράµµατος επικεντρώνεται στις στρατιωτι-
κές αξίες αλλά και στην αναβάθµιση της ακαδηµἀκής εκπαίδευσης.

Η ακαδηµἀκή εκπαίδευση στις Σχολές θεωρείται ένα σηµαντικό κοµµάτι
της λειτουργίας τους, στο οποίο παρά ταύτα, δεν έχει αποδοθεί η απαιτού-

µενη προσοχή για την εύρυθµη λειτουργία τους, ώστε να υποστηρίξει κατά
το βέλτιστο τρόπο τον Κανονισµό Λειτουργίας των Σχολών. Ο κυριότερος
λόγος της αναποτελεσµατικότητας είναι η αδυναµία της Υπηρεσίας, υπό την
ισχύουσα νοµοθεσία και διατάξεις, να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία µε κατάλληλο προσωπικό και διαδικασίες. Για τη δραστική "θεραπεία" και
την απρόσκοπτη λειτουργία απαιτούνται ενέργειες, οι οποίες µπορούν να εν-
σωµατωθούν ως διατάξεις νόµου, στο υποβληθέν από το ΥΠΕΘΑ, για δια-
βούλευση, πολυνοµοσχέδιο.

Ως βασική ακαδηµἀκή εκπαίδευση, θα πρέπει να καθορισθεί το σύνολο
των ακαδηµἀκών αντικειµένων, τα οποία έχουν γνωστική βαρύτητα όσον
αφορά στο γνωστικό υπόβαθρο αφενός της διοικητικής και αφετέρου της
εκάστοτε αποκτηθείσας ειδικότητας. Τούτο επιτυγχάνεται µε την βελτιστο-
ποίηση της βασικής και γενικής ακαδηµἀκής εκπαίδευσης, καθώς επίσης µε
τη θεσµοθέτηση της υπό ίδρυση Σχολής, ως ισότιµης των Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ).

Το αποτέλεσµα αυτό, θα επέλθει µε την αναβάθµιση της σπουδαστικής
ύλης και του εκπαιδευτικού προσωπικού, παράγοντες οι οποίοι θα υποβοη-
θήσουν τους σπουδαστές να αναπτύξουν όλες εκείνες τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά, ώστε, η τελική εκπαίδευση να καταστεί ισότιµη της παρεχό-
µενης στα ΤΕΙ.

Ως πρώτο βήµα για τη σταδιακή υλοποίηση των προαναφεροµένων (ακα-
δηµἀκή εκπαίδευση - ισοτιµία µε ΤΕΙ), προτείνεται όπως στην ονοµασία της
υπό ίδρυση Σχολής να συµπεριληφθεί και ο όρος "Τεχνολόγος" (στη γενική
ενικού).

Ο όρος "Τεχνολόγος" στον τίτλο της νέας Σχολής θα έχει ως σκοπό να
προσδιορίσει και να οριοθετήσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το επιστηµο-
νικό πεδίο και το γενικότερο πλαίσιο των γνωστικών αντικειµένων εκπαίδευ-
σης που θα αναπτύσσει και θα παρέχει η Σχολή στους Σπουδαστές της.

Με βάση λοιπόν ότι οι ΑΣΣΥ ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα της τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης, προτείνεται όπως η ονοµασία της νέας Σχολής είναι
"Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πολεµικής Αεροπορίας"
(ΣΤΕΙ-ΠΑ) ή "Ανώτερο   Στρατιωτικό   Τεχνολογικό   Εκπαιδευτικό   Ίδρυµα
Πολεµικής

Αεροπορίας" (ΑΣΤΕΙ-ΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπαίδευση
"1. Στους σπουδαστές της Σ.Υ.Α. παρέχεται ακαδηµἀκή, στρατιωτική και

πρακτική εκπαίδευση.
2. Στη Σ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που θα περιλαµ-

βάνουν τις συναφείς µε αυτές ειδικότητες:
α) Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.
β) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.
γ) Κατεύθυνση ∆ιοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης."
Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Στην παρ.1 να προστεθεί η πτητική εκπαίδευ-

ση που έχει άµεση σχέση µε την ειδικότητα των Ραδιοναυτίλων και στην
παρ.2γ να προστεθεί η οικονοµική υποστήριξη, καθόσον η ειδικότητα Τα

Ο ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΥΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Τα ΝΕΑ του ΣΑΣ µάχονται άχρωµα πολιτικά για τα συµφέροντα όλων (ε.ε. και ε.ε.) των αποφοίτων

Σ.Τ.Υ.Α. και συγχρόνως υποβοηθούν και προβάλλουν το έργο της Π.Α. Σηµαία µας η Αεροπορική Ιδέα.
Ανακοίνωση για ενέργειες 
αναδροµικών που λάβαµε σελ. 7

ÄéáâÜóôå åðßóçòÄéáâÜóôå åðßóçò

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ
Αγαπητοί Συνάδελφοι µέλη του Σ.Α.Σ. Το ∆.Σ. του Συλλόγου

αποφάσισε να λειτουργήσει ολιγοµελή ταχύρρυθµα (σεµινά-
ρια) τµήµατα για εκµάθηση στη χρήση υπολογιστών.

Όσοι επιθυµείτε, µπορείτε να δηλώνετε στο Σύλλογο τηλε-
φωνικά.

Ï×É στην κατάργηση
των 70 χρόνων Ιστορίας των Σχολών

ΝΑΙ στην ενοποίηση
και στην ουσιαστική αναβάθµισή τους

Τα µέλη και το ∆.Σ. του Σ.Α.Σ.
σας εύχονται

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα
Τα γραφεία του Συλλόγου θα παραµείνουν κλειστά 

από την Μ. Τετάρτη 27/4 έως 8/5/2016

συνέχεια στη σελ. 4
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1. ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14ης 2016
2. ΖΑΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ 2015
3. ΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15-16
4. ΖΑΡΚΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ης 2015
5. ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2016
6. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 2016
7. ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2016
8. ΤΖΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26ης 18-19
9. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
10. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
11. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 11-12-13-14-15-16
12. ΘΕΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2016
13. ΜΠΟΥΣΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2016
14. ΝΤΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 2016
15. ΤΡΙΠΕΡΙΝΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 2016
16. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
17. ΛΑ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5ης 2016
18. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 30ής 2016
19. ΣΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2016
20. ΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
21. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2016
22. ΠΙΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2015
23. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23ης 2016
24. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9ης 2016
25. ∆ΕΓΑ˳ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016
26. ΝΤΟΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 14-15
27. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 19ης 2016
28. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΚΟΣ 19ης 14-15
29. ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016
30. ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
31. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19ης 2016
32. ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2016
33. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 15-16
34. ΚΟΥΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
35. ∆ΑΜΚΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2016
36. ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2016
37. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
38. ΚΑΤΣΟΥΦΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2016
39. ΤΣΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2016
40. ΖΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2016
41. ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ης 2015
42. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 7ης 2015
43. ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15-16
44. ΜΕΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13-14-15
45. ΝΤΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
46. ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
47. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ης 14-15
48. ΒΟΥΣΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
49. ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2016
50. ΜΠΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
51. ΠΑΓΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
52. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15-16
53. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24ης 11-12-13-14-15-16
54. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 20ής 13-14-15
55. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11ης 13-14-15
56. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23ης 2016
57. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11ης 2015
58. ΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016
59. ΣΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21ης 2016
60. ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16ης 2016
61. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11ης 2016
62. ΓΚΙΤΕΡΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2016
63. ΓΚΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31ης 13-14-15
64. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15ης 2016
65. ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 25ης 15-16
66. ΜΑΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15-16
67. ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22ας 2016
68. ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 6ης 2015
69. ΛΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16ης 19-20-21
70. ΓΑΛΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7ης 2016
71. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
72. ΣΧΟΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 5ης 2015
73. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 2016
74. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5ης 2016

75. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 23ης 2016
76. ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
77. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2016
78. ΚΑΡ∆ΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ` 2016
79. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8ης 14-15
80. ΓΚΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2015
81. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15-16
82. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 19Α 15-16
83. ΚΟΝΤΟΠΟ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
84. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 35ης 15-16
85. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
86. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 29ης 14-15
87. ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10ης 14-15
88. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2015
89. ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
90. ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2016
91. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19Α 2016
92. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16ης 2016
93. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8ης 2016
94. ∆ΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 5ης 2016
95. ΧΑΤΖΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 22ας 2016
96. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016
97. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22ας 2015
98. ΓΚΙΡΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25ης 2015
99. ΤΡΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15-16
100. ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
101. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 37ης 2015
102. ΤΣΙΑΝΤΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ 14-15-16
103. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9ης 2016
104. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8ης 2016
105. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 7ης 15-16
106. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 19Α 14-15-16
107. ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 21ης 14-15-16
108. ΦΥΛΑΧΤΑΚΗΣ 15-16
109. ΒΟΛΟΒΟΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2015
110. ΚΑΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15-16
111. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
112. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2016
113. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
114. ΚΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2016
115. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
116. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 41ης 2015
117. ΜΠΛΑΤΖΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2015
118. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15ης 2015
119. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 23ης 14-15
120. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14-15
121. ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 25ης 14-15
122. ΕΛΑΦΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016
123. ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
124. ΜΑΤΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2015
125. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014
126. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
127. ΚΟΤΖΑΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2016
128. ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30ής 12-13
129. ΜΑΥΡΑ˳ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2014
130. ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20ής 2016
131. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
132. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
133. ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
134. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26ης 2016
135.  ΚΟΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
136. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15-16
137. ΤΖΗΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17ης 2015
138. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11ης 2015
139. ΤΥΛΙΓΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10ης 2015
140. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19ης 2016
141. ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7ης 2015
142. ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
143. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2016 
144. ΠΑΠΑ˳ΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27ης 15-16
145. ∆ΟΓΟΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
146. ΜΗΝΤΣΗΣ ΤΡΑ˳ΑΝΟΣ 17-18
147. ΣΑΝΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 11-12-13
148. ΤΣΙΤΣΕΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015

149. ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14-15
150. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 26ης 2015
151. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016
152. ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 2015
153. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2015
154. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23ης 12-13-14-15
155. ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
156. ΡΙΖΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 33ης 2015
157. ΒΟΥΡΝΑΖΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2015
158. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 22ας 14-15
159. ΚΑΡΤΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25ης 14-15
160. ΚΟΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2015
161. ΚΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2015
162. ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
163. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 2016
164. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ας 2015
165. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
166. ΜΟΥΝΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
167. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
168. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2015
169. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 23ης 2016
170. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14ης 2015
171. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 22ας 2015
172. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-15
173. ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2015
174. ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10ης 2015
175. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6ης 2016
176. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19ης 15-16
177. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ης 2016
178. ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 15-16
179. ∆ΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ης 15-16-17
180. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2015
181. ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 24ης 2015
182. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5ης 15-16
183. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12ης 2015
184. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 9ης 2016
185. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ης 2016
186. ΚΑΤΣΑΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14-15-16
187. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23ης 14-15
188. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34ης 2016
189. ΚΑΛΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2015
190. ΡΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 2016
191. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15-16
192. ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30ής 15-16
193. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ης 2016
194. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10ης 2016
195. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 9ης 14-15-16
196. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
197. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22ας 2015
198. ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
199. ΜΙΓΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
200. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28ης 2016
201. ∆ΑΜΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2016
202. ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
203. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26ης 2016
204. ΚΑΤΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 2015
205. ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015
206. ∆ΑΒΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16-17
207. ΤΖΑΝΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016
208. ΚΑΠΠΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 30ής 2015
209. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16ης 2015
210. ΓΑ˳ΤΑΝΗΣ ΘΟΕ∆ΩΡΟΣ 15ης 2016
211. ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015
212. ΚΟΡΜΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
213. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 23ης 2015
214. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 12ης 2015
215. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31ης 2016
216. ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 2015
217. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
218. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 20ής 2015
219. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23ης 2016
220. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15ης 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
1. ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2016
2. ΓΛΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 13-14-15-16
3. ΜΙΧΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΠΟΛΥΖΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Χα
5. ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Χα ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΖΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ Χα ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Χα ΣΠΗΛΙΟΥ      16-17
8. ΡΟΥΣΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
9. ΚΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
1. ΤΟΥΡΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
2. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15ης
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 1ης
4. ΜΗΝΤΣΗΣ ΤΡΑ˳ΑΝΟΣ
5. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ης

1. ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 33ης
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30ής
3. ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33ης
4. ΣΚΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21ης
5. ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22ας
6. ΓΑΒΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31ης
7. ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 30ής
8. ΒΑΡΟΥΝΗΣ ΟΜΗΡΟΣ 43ης ΕΝ/ΕΝ
9. ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΒΥΡΩΝ 29ης
10. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22ας
11. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17ης
12. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32ας

13. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 26ης
14. ΦΡΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25ης
15. ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18ης
16. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 24ης
17. ΣΑΜΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14ης
18. ΧΤΕΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38ης
19. ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 39ης
20. ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36ης
21. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 23ης
22. ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 32ας
23. ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32ας
24. ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
25. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 20ής

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

•Με απόφαση του ∆.Σ. του Συλλόγου ανα-
στέλλεται η αποστολή της Εφηµερίδας στα
µέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει την υπο-
χρέωση της συνδροµής τους επί τριετία και
πάνω.

•Οποιοσδήποτε, πλην των µελών του Συλ-
λόγου, των ορφανικών οικογενειών, των
ΑΜΕΑ και πολυτέκνων επιθυµεί να λαµβάνει
την εφηµερίδα µας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ», θα
πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Σύλλογο και
να πληρώνει συνδροµή 10 ευρώ ετησίως.

Την αίτηση µπορεί να τη βρει στον Σύλ-
λογο ή µέσω του site www.sastya.gr και να
ακολουθήσει τις οδηγίες που αναγράφονται
σε αυτήν.

Θερµή παράκληση να δηλώνεται διεύ-
θυνση µόνον οικίας και όχι µονάδας. Επί-
σης στην απόδειξη να αναγράφεται ο λόγος
της κατάθεσης «για τα ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ».

Όσοι, εκτός των παραπάνω κατηγοριών,
παραλαµβάνουν εφηµερίδα και δεν έχουν

τακτοποιήσει την ετήσια συνδροµή τους,
παρακαλούνται για την άµεση τακτοποίηση,
διαφορετικά είµαστε στη δυσάρεστη θέση
να διακόψουµε την αποστολή της.

Ας µην ξεχνάµε ότι ο Σύλλογος και η
εφηµερίδα µας ζουν από τη δική µας υπο-
στήριξη και συνέπεια.

Το ∆.Σ.
•Στους συναδέλφους ότι στον Σύλλογο
υπάρχουν προς διάθεση επετειακά γραµµα-
τόσηµα και φάκελλα πρώτης ηµέρας κυκλο-
φορίας για τα 60 χρόνια της Σχολής µας.
Ως επίσης και λευκώµατα των 50 χρόνων
της ΣΤΥΑ.

Εκ του ∆.Σ.

•∆ιατίθενται στα Γραφεία του Συλλόγου Ανα-
µνηστικό Λεύκωµα της 6ης Σειράς για τα 50
χρόνια της.

•Τα θέµατα τα οποία θα διαλαµβάνονται προς
δηµοσίευση εκτός των θεµάτων λειτουργίας του

Συλλόγου και δραστηριότητες του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου θα είναι αποκλειστικά και µόνο θέ-
µατα 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 ∆υνάµεις γενικά.
Με Οικονοµικά αφορώντα τους αποστράτους
και τους σε ενεργεία στρατιωτικούς και συγκρι-
τικά.
Με αναµνήσεις και γεγονότα από τη στρατιωτι-
κή ζωή.

Με οιοδήποτε στρατιωτικής φύσεως θέµα
που θα κριθεί κατάλληλο προς δηµοσίευση κα-
θώς επίσης και θέµατα γενικού ιστορικού ενδια-
φέροντος τα οποία να µην έχουν πολιτική
χροιά!!!

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

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ
∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 27Α 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-36.34.377

Εκδότης 
∆. Φαλτάιτς Σµχος ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣ

Συντακτική επιτροπή:
Γεώργιος Παπαδόπουλος 23η  Σειρά, Γεώργιος Μαριόλης 28η Σειρά,

∆ηµήτριος Τρέσσος 17η Σειρά, Σταύρος Ευτυχίδης 35η Σειρά, 
Ιωάννης Αβραµίδης 8η Σειρά (Σύµβουλος)

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση: «O. ΣΥΜΕΩΝΙ∆HΣ» ΚΕΡΑΜΕΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-52.26.871 e-mail: symgraf@otenet.gr

Εκτύπωση ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ.: 210-32.14.446

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ:
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 ∆/νση: Ακαδηµίας 27Α Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210-3634377 FAX: 210-3634391
e-mail: sas@sastya.gr • Ηλεκτρ. ∆/νση: www.sastya.gr
ΑΦΜ: 0099913023 ∆’ ∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνεργασίες και οι επιστολές που αποστέλλονται για τα Νέα του ΣΑΣ, θα πρέπει να περι-

έρχονται 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 περιέχουν στοιχεία που να δη-
µιουργούν προσωπικές αντιπαραθέσεις και να είναι απολύτως τεκµηριωµένες. Η ύλη που περισ-
σεύει θα µετατίθεται σε επόµενες εκδόσεις. Η δηµοσίευση ή όχι επιστολών αποφασίζεται από
το ∆Σ του Συλλόγου. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της µη δηµοσίευσης ή περικο-
πής των προς δηµοσίευση κειµένων. Τα ενυπόγραφα κείµενα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη το
ΣΑΣ αλλά µόνο τον Συντάκτη. Η Συντακτική Επιτροπή της ανεξάρτητης και άχρωµης Εφηµερίδας
ΝΕΑ του ΣΑΣ δεν λογοκρίνει 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 αντιπροσώπους µας για θέµατα σχετικά µε το Σύλλογο 
(εγγραφές, συνδροµές Συλλόγου και της Εφηµερίδας µας ΝΕΑ του Σ.Α.Σ. κ.λ.π.).

Ανακοίνωση – ∆ιευκρίνιση
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων σχετικά µε το υπόδειγµα

της αίτησης διεκδίκησης του υπολοίπου 50% που σας προτείναµε, έπειτα
από γνωστοποίηση του Νοµικού µας Συµβούλου κ. Εµµανουηλίδη, τόσο
στο φύλλο 242 της εφηµερίδας µας «Τα Νέα του Σ.Α.Σ» όσο και σε ανάρ-
τησή µας στην ιστοσελίδα µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

• Ο Ν.4307/14 ικανοποίησε µόνο κατά 50% τις αποφάσεις 2192 έως
2194/2014 του ΣτΕ που δικαίωσαν τους Στρατιωτικούς και τους συναδέλ-
φους των Σ.Α ε.ε και ε.α , ακύρωσαν το Ν.4093/12 σε ότι αφορά τα ειδικά
µισθολόγια ως αντισυνταγµατικό.

• Τόσο ο Ν.4307/14 όσο και οι αποφάσεις δικαίωσης του ΣτΕ συ-
µπληρώνουν 2 έτη εντός του 2016 (τον Νοέµβριο και Ιούνιο αντίστοιχα)
από κοινοποιήσεως και ως εκ τούτου παραγράφεται το δικαίωµα διεκδί-
κησης στην ∆ικαιοσύνη ως εκπρόθεσµο.

• Όσοι συνάδελφοι σκοπεύουν να ασκήσουν το δικαίωµα διεκδίκη-
σης στη ∆ικαιοσύνη µε έφεση ή αγωγή για το υπόλοιπο 50% πρέπει να
αναστείλουν το δικαίωµα παραγραφής και για τον λόγο αυτό κρίνεται
αναγκαία η υποβολή της εν λόγω αίτησης στο ΓΛΚ.

. Η αίτησή σας θα ασκήσει πίεση προς στην Κυβέρνηση, ώστε να
εφαρµόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ (2192/2014 έως 2194/2014) που δι-
καίωσαν τους Στρατιωτικούς και Σ.Α.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ Επγος (ε.α.) 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 120 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - Τ.Κ. 56430

ΤΗΛ. 6983501125

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΛΑΡΙΣHΣ-KAΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 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 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ Τ.Κ. 731 34
ΤΗΛ. 2821087190-6983520569

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

1η ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 71409

ΤΗΛ. 6974095601-2810360838

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΕΠΓΟΣ (ε.α)
ΜΙΚΡΟΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Θ 1054

ΤΗΛ 2531091143 ΚΙΝ 6937424212

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Σµχος (ε.α.)

Τ.Θ. 103 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 68100
ΤΗΛ. 2551039339 - 6983507399

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Ασµχος (ε.α.)

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 9 Τ.Κ. 421 00
ΤΗΛ. 2431035724-6972300692

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Σµχος (ε.α.)

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΧΑ˳ΑΣ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΣΜΧΟΣ (ε.α)

ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ 26443
ΚΙΝ 6983513953

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

ΤΗΛ. 6983513797

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΣΜΧΟΣ (ε.α)
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 30 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ.Κ 24100

ΤΗΛ 6983519455

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΩΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ασµχος ε.α.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Γεωργίου Καρίου 7α 
Έγκωµη Λευκωσίας Τ.Κ. 2416

Τηλ. 0035799679718

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΓΛΟΥ ΣΜΧΟΣ (ε.α)

Π ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 2 ΠΡΕΒΕΖΑ Τ.Κ 48100
ΤΗΛ ΦΑΞ 2682100323

Ασφαλιστική Ικανότητα
Εξαρτηµένων Μελών

Συνάδελφε, 
Με την ηλεκτρονική εφαρµογή του ΙΚΑ

επιτρέπεται σε ασφαλισµένους µέσω του
ika.gr να ενηµερώνονται άµεσα, εάν ισχύει η
ασφάλιση από το Ταµείο τους για το έτος
2016 και µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2017. 

Η πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία µπο-
ρεί να γίνει ακολουθώντας τα παρακάτω βή-
µατα:

www.ika.gr - Είσοδος - Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς
ασφαλισµένους / συνταξιούχους - Ασφαλι-
στική Ικανότητα - Μη πιστοποιηµένοι χρή-
στες (Β) - <Εδώ>

στην συνέχεια για την είσοδό µας στην
Υπηρεσία συµπληρώνουµε Αριθµό Μητρώου
Ασφαλισµένου (ΑΜΑ), ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Εισάγου-
µε τον κωδικό οπτικής επιβεβαίωσης όπως
εµφανίζεται επάνω και πατάµε είσοδος. Εµ-
φανίζεται η Ασφαλιστική Ικανότητα και πατά-
µε το κουµπί στην 5η στήλη για εκτύπωση.

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Σµήναρχος ε.α 23η Σειρά

Αναµνηστικά
Συνάδελφοι στον Σύλλογο υπάρχουν και διατήθενται

προς οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου λεύκωµα 50
χρόνια ΣΤΥΑ 1949-1999 τόµοι ΝΕΑ του ΣΑΣ, καρφίτσες
πέτου, µπελόκ και ατζέντες 2016
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D.J. 
Έµπειρος Αναλαµβάνει 
Μουσικές Εκδηλώσεις
(Γάµους Βαφτίσεις Events)

Τιµές Ικανοποιητικές

Τηλ.: 6987250251

Ασµχος εα Νικόλαος Ροδίτης 
Γεννήθηκε το 1954 στη Μαγνησία. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1971 µε την 23η σειρά. Αποφοίτησε το 1973 µε την ειδικότ-
ητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 1999.
Ήταν παντρεµένος και είχε 1 γιο.  Η νεκρώσιµη ακολουθία
του έγινε στις 19/2/2016 στο 2ο νεκροταφείο Αθηνών.

Ασµχος εα Αναστάσιος Λιάκος 
Γεννήθηκε το 1939 στη Ν Τριγλία Χαλκίδας. Εισήλθε

στην ΣΤΥΑ το 1958 µε την 10η σειρά. Αποφοίτησε το 1960
µε την ειδικότητα του Εφοδιαστή. Αποστρατεύτηκε το 1989.
Ήταν παντρεµένος και είχε µία θυγατέρα. Η νεκρώσιµη α-
κολουθία του έγινε στις 2/3/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεω-
ργίου Στίρφακα Φθιώτιδας όπου έγινε και η ταφή του. 

Σµχος εα Κων/νος Πουλής 
Γεννήθηκε το 1944 στα ∆ιρρεύµατα Ευβοίας. Εισήλθε

στην ΣΤΥΑ το 1963 µε την 15η σειρά. Αποφοίτησε το 1965 µε
την ειδικότητα του  Μηχανικού RADAR. Αποστρατεύτηκε το
1998. Ήταν παντρεµένος και είχε 2 θυγατέρες. Η νεκρώσιµη
ακολουθία έγινε στις 4/3/2016 στον Ιερό Ναό Αγίων Ανα-
ργύρων ∆ιρρεύµατα Κονιστρών Ευβοίας όπου και ετάφη. 

Σµχος εα Ανδρέας Μπλάνας 
Γεννήθηκε το 1936 στη Μηλέα Μετσόβου. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1953 µε την 5η σειρά. Αποφοίτησε το 1955 µε την
ειδικότητα του Μηχανικού Τ-Η. Αποστρατεύτηκε το 1987.
Ήταν παντρεµένος και είχε 2 θυγατέρες. Η νεκρώσιµη α-
κολουθία έγινε στις 7/3/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασι-
λείου στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Περιστερίου όπου και ετά-
φη. 

Ανθσγος εα Γεώργιος Μακρυγιάννης 
Γεννήθηκε το 1939 στην Χαλκίδα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ

το 1959 µε την 11η σειρά. Αποφοίτησε το 1961 µε την ει-
δικότητα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 1981. Ήταν
παντρεµένος και είχε ένα παιδί. Η νεκρώσιµη ακολουθία έ-
γινε στις 20/3/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου Χαλ-
κίδας  και  ετάφη στο νεκροταφείο Χαλκίδας. 

Ασµχος εα Άγγελος Αβραµόπουλος 
Γεννήθηκε το 1940 στα Ολύµπια. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1959 µε την 11η σειρά. Αποφοίτησε το 1961 µε την ειδικότ-
ητα του ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε το 1994. Ήταν παντρε-
µένος. Η νεκρώσιµη ακολουθία έγινε στις 1/4/2016 στον

Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Ανδραβίδας  και  ετάφη στο
νεκροταφείο Ανδραβίδας. 

Σµχος εα Γεώργιος Φωτάκης 
Γεννήθηκε το 1949 στο Κάππα Καρδίτσας. Εισήλθε

στην ΣΤΥΑ το 1967 µε την 18η Α σειρά. Αποφοίτησε το
1969  µε την ειδικότητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Απο-
στρατεύτηκε το 2004. Ήταν παντρεµένος. Η νεκρώσιµη α-
κολουθία έγινε στις 1/4/2016 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας
Φιλιππούπολης Λάρισας  και η ταφή του στο νεκροταφείο
Λάρισας.

Σµχος εα Απόστολος Μπακρισιώρης 
Γεννήθηκε το 1934 στο Λαγκαδά Γορτυνίας. Εισήλθε

στην ΣΤΥΑ το 1953 µε την 5η  σειρά. Αποφοίτησε το 1955 µε
την ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1987. Ήταν παντρεµένος. Η νεκρώσιµη ακολουθία έγινε στις
8/4/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ιλίου Αττικής και η
ταφή του στο νεκροταφείο Αγίων Θεοδώρων Ιλίου Αττικής. 

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

Απεβίωσαν

Ενοικίαση διαµερίσµατος 

στο Περιστέρι Αττικής
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 95 τµ, 1ου ορόφου,
διαµπερές (µονοκατοικίας), αυτόνοµο, µε ηλιακό,
2 wc, 2 κρεβατοκάµαρες, µεγάλο σαλόνι, νυχτερι-
νό ρεύµα. Απέναντι από το γήπεδο Ηφαίστου, τηλ.
6983511991.

Ενοικίαση διαµερίσµατος 
στο Ζούµπερι κοντά στο 

θέρετρο της Π. Αεροπορίας
∆ιαµέρισµα 50 m2, 1ου ορ. πλήρως επιπλωµένο µε

βεράντες και κήπο. Κατάλληλο και για µόνιµη κατοικία.
Τηλ. 210-8046536 κιν. 6983522780.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κύριοι Συνάδελφοι
Προκειµένου ο Σύλλογος να προβεί σε επικαιροποίηση

των στοιχείων των Μελών του, παρακαλείσθε όπως στείλετε
τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέ-
φωνα (σταθερό - κινητό) FAX, Email

Τα παρακάνω στοιχεία µπορείτε να τα δηλώσετε στα γρα-
φεία του Συλλόγου (Ακαδηµίας 27 Α 10671 Αθήνα) είτε µέσω
email στο sas@sastya.gr

Επικήδειος συναδέλφου
Συνάδελφε, Αγαπηµένε Φίλε, Αδελφέ µου Αλέκο

∆εν θα σου πω πολλά.
Αυτό που θέλω να σου πω και να σε διαβεβαιώσω, βλέπο-

ντας το πλήθος του κόσµου γύρω αυτή τη στιγµή εδώ µέσα
στον Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου Χαλκίδος, είναι ότι ο κό-
σµος σε αγαπούσε. Σε αγαπούσε Αλέκο γιατί ήσουν ένας
απλός, αγνός, άδολος άνθρωπος και για την οικογένειά σου
ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας. Για την Πολεµική Αε-
ροπορία ένας εργατικός Υπαξιωµατικός και µετά Αξιωµατι-
κός στα πόστα ευθύνης και καθήκοντα που σου ανέθεσε η
Υπηρεσία, εµπνέοντας τον σεβασµό και την αγάπη στους συ-
ναδέλφους και ευµενή σχόλια από τους πρὀσταµένους σου.

Πέραν των άλλων όµως Αλέκο ήσουν χαρισµατικός και
προικισµένος από το Θεό. Σε είχε προικίσει µεταξύ των άλ-
λων αρετών - χαρισµάτων και µε υψηλή και ανεξάντλητη αί-
σθηση του χιούµορ. Χιούµορ το οποίο φρόντιζες να περνάς
στους γύρω σου και στους συναδέλφους σου, ελαφρύνοντας
την όποια δύσκολη Υπηρεσιακή ή οικογενειακή µας φόρτιση,
χωρίς να εξωτερικεύσεις τις τυχόν προσωπικές σου δυσκολί-
ες ή στεναχώριες.

∆υστυχώς για την αγαπηµένη σου Οικογένεια, για τα εγ-
γονάκια σου που υπεραγαπούσες, για τα Αδέλφια σου, τους
συγγενείς σου και για εµάς τους φίλους σου, η πρόωρη απώ-
λειά σου είναι τεράστια.

Αναπαύσου λοιπόν µετά των δικαίων Αλέκο γιατί εκεί σου
αξίζει. Καλό ταξίδι, θα σε θυµόµαστε πάντα.

Σµήναρχος ε.α.
Απόστολος Νάνος

Κατευόδιο στον Γιώργο Πανουργιά
Αγαπητέ, αξέχαστε φίλε Γιώργο,
Θα προσπαθήσω να τελειώσω ένα στερνό χαιρετισµό,

που πριν λίγες µέρες είχα αρχίσει. ∆εν ξέρω και πάλι αν
µπορέσω να τον τελειώσω! Τόσα να πω. Τόσα να θυµηθώ...

Αλήθεια, τι να πρωτοθυµηθώ. Ότι ξεκίνησες σαν αρχη-
γός στη σειρά σου, στη ΣΤΥΑ; Ότι στη σταδιοδροµία σου
ξεχώριζες για την επαγγελµατική σου κατάρτιση και την
αδιαµφισβήτητη προσφορά σου σε κάθε µονάδα που υπη-
ρέτησες; Ότι ανέκαθεν είχες κατορθώσει να είσαι αγαπητός
από τους µεγαλύτερους συναδέλφους και σεβαστός από
τους νεώτερους; Ότι η ευγένειά σου, η καλοσύνη σου ενέ-
πνευσαν, δίδασκαν;

Με ανάλογα υψηλά ποιοτικά στοιχεία δηµιούργησες και
µια εξαίρετη οικογένεια, που τους ενέπνεες αγάπη, σιγου-
ριά, κατανόηση, αδιάκοπες προσπάθειες για κοινωνική κα-
ταξίωσή τους. Με την υπέροχη σύζυγό σου Ελένη, αφοσιω-
µένη και άοκνο συµπαραστάτη, µεγαλώσατε µε αρχές και
αξίες το γιο σας, το Γιάννη, που σήµερα είναι ένας καταξιω-
µένος νευροχειρουργός γιατρός. Ένοιωθες πολύ περήφα-
νος γι’ αυτόν! Με πολύ αγάπη µιλούσες και για τη γυναίκα
του τη Μάρω. Μα µε πιο πολύ αγάπη µιλούσες για την εγγο-
νούλα σου, την Ελίνα, που ήταν µακριά και δεν την έβλεπες
συχνά. Ήσουν άνθρωπος µε κοινωνικό περιεχόµενο και
πρότυπο οικογενειάρχη. Και όµως έφυγες, αφού πρώτα µε
γενναιότητα αντιµετώπισες µια πολύ σκληρή δοκιµασία
στην υγεία σου. Φαίνεται ότι είχες καταλάβει τι θα επακο-
λουθούσε σε λίγες µέρες, όταν ξαφνικά µια µέρα ήρθες στη
Λέσχη και θέλησες να προσφέρεις εκεί στους συναδέλφους
σου ένα κρασί. Μάλλον να µας αποχαιρετήσεις, ήθελες, αλ-
λά το έπνιξες µέσα σου. ∆εν το ξεχνούµε!

Πώς να ξεχάσω και εγώ, όταν κάποια µέρα, σχεδόν δυο
χρόνια πριν, πήρες τηλέφωνο λέγοντάς µου ότι πήρα και
τον Πέτρο και θέλω να σας συναντήσω, ορίζοντας και το µέ-
ρος. Περίεργη η έκφραση στη φωνή σου. Ανοιξιάτικη µέρα
ήταν και όλα γύρω ήσαν τόσο όµορφα και λαµπερά. Ξεκίνη-
σες µε απαράµιλλο σθένος να µας λες για σοβαρό πρόβλη-
µα στην υγεία σου, που εκείνες τις µέρες είχε διαγνωστεί.
Με µιας, η οµορφιά της µέρας εκείνης, χάθηκε. Το έντονο
φως της, σκοτείνιασε. Και εδώ, εσύ για µια ακόµη φορά,
γενναίος. Τελικά, όµως, έπεσες µε υψηλό ηθικό και απέρα-
ντη αξιοπρέπεια!

Έτσι, σε έχασε η αγαπηµένη σου Ελίνα. Και η Ελένη σου.
Και ο Γιάννης σου. Και η Μάρω σου. Είµαι, όµως, βέβαιος
ότι θα τους συνοδεύεις και θα τους προστατεύεις από εκεί
ψηλά. Ο πόνος τους, σιγά σιγά θα γίνει βάλσαµο, να γιάνει
τις πληγές που τους άνοιξες φεύγοντας. Όλοι τους θα είναι
περήφανοι για σένα και θα σε θυµούνται µε πολλή αγάπη.
Όπως και εµείς οι συνάδελφοί σου.

Καλό σου ταξίδι, φίλε µου αγαπηµένε.
Παναγιώτης Καράµπελας

Εκδήλωση
Οπλουργών 

Οι Απόστρατοι Αξιωµατι-
κοί  ειδικότητος Οπλισµού
του Παραρτήµατος Πατρών
στα πλαίσια σύσφιξης των
σχέσεων µεταξύ του εν ενερ-
γεία και του εν αποστρατεία
προσωπικού ειδικότητος
Οπλισµού, διοργανώνουν
στην Πάτρα το Σάββατο 28
Μα˙ου 2016 στην αίθουσα ΑΙ-
ΓΛΗ στο Εµπορικό Κέντρο
VESO MARE, εκδήλωση στην
οποία καλούνται να συµµετέ-
χουν Οπλουργοί όλων των
βαθµών Ε.Ε. & Ε.Α. που υπη-
ρέτησαν και υπηρετούν στην
116 ΠΜ, 117 ΠΜ και στο ΕΡΓ
ΜΜ & ΕΕ Αράξου.

Το πρόγραµµα έχει ως εξής:
19.00 : Άφιξη συµµετεχόντων
19.30: Έναρξη οµιλιών, παρουσίασης φωτογραφικού υλι-

κού & βραβεύσεις. 
21.00: ∆εξίωση.
Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν παρακαλούνται όπως δη-

λώσουν συµµετοχή από τις 15 Απριλίου στον  κ. Φίλιππο Μα-
τράκα Σγο ε.α. Γιαννιτσών 52 Πάτρα

Τηλ. 6983525354 
Email sinantisioplourgon@yahoo.com 

philipgr2001@yahoo.com
Επίσης όσοι εκ των συµµετεχόντων επιθυµούν να διανυκτε-

ρεύσουν σε ξενοδοχείο (µε δικά τους έξοδα) να ενηµερώσουν
έγκαιρα.

Η τιµή της πρόσκλησης θα εξαρτηθεί ανάλογα µε τις συµ-
µετοχές.

Όσοι συνάδελφοι διαθέτουν EMAIL να αποστείλουν µε mail
τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 

Παρακαλούµε για την δηµοσίευση  του ανωτέρω κειµένου
και της συνηµµένης αφίσας  στα ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.
Με εκτίµηση 

Φίλιππος Ματράκας

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή της 1ης Παθο-

λογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ Σµήναρχο (Υ.Ι.) Γιάννη
Ασπρούλη, καθώς και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσω-
πικό της κλινικής για τις µεγάλες προσπάθειες που
κατέβαλαν για τη βελτίωση της υγείας της µητέρας µου, Ελέ-
νης Φαλτάιτς κατά τη διάρκεια νοσηλείας της.

∆ηµήτρης Φαλτάιτς
Πρόεδρος Σ.Α.Σ.
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µειακού, προφανώς, θα εξακολουθήσει να υφίσταται, έτσι ώστε το άρθρο να δια-
µορφωθεί ως εξής:

"1. Στους σπουδαστές της Σ.Υ.Α. παρέχεται ακαδηµἀκή, στρατιωτική, πρακτική και
πτητική εκπαίδευση.

2. Στη Σ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που θα περιλαµβάνουν τις
συναφείς µε αυτές ειδικότητες:

α) ΣΤΥΑ-Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.
β) ΣΙΡ-Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.
γ) ΣΥ∆- Κατεύθυνση ∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης." ΑΡ-

ΘΡΟ 3: Υπαγωγή - Έδρα - ∆ιάρκεια εκπαίδευσης
"1. Η Σ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωµατικών, ανήκει στην ανώτερη

βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαί-
δευσης. Οι σπουδαστές της Σχολής εισέρχονται σε αυτήν κατόπιν πανελληνίων εξετά-
σεων που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την ει-
σαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν.1911/1990 (Α' 166).

2. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της ∆εκέλειας. Κατόπιν σχετικής
απόφασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου, η εκπαίδευση µιας εκ των κατευ-
θύνσεων ή µέρος της εκπαίδευσης ορισµένων εκ των ειδικοτήτων, δύναται να παρέχε-
ται και σε εγκαταστάσεις άλλης µονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.

3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που απο-
φοιτούν ευδοκίµως ονοµάζονται Σµηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης - ειδικότητας. "

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Στην παρ.3 ο βαθµός αποφοίτησης των σπουδαστών,
θα πρέπει να είναι αυτός του Επισµηνία και όχι του Σµηνία που προτείνεται. ∆εν νοείται
αναβάθµιση της Σχολής, βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, επιµήκυνση του
χρόνου σπουδών, χωρίς την ιεραρχική αναρρίχηση του βαθµού αποφοίτησης των
σπουδαστών. Έτσι η παράγ. 3 του άρθρου 3, να διαµορφωθεί ως εξής:

"3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που απο-
φοιτούν ευδοκίµως ονοµάζονται Επισµηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης -ειδικότητας."

Βεβαίως, αυτή η αναβάθµιση θα πρέπει να συµπεριλάβει, σε άλλο νοµοσχέδιο και
την τροποποίηση του καταληκτικού βαθµού των αποφοίτων, σε Σµηνάρχου, αντί Αντι-
σµηνάρχου που ισχύει σήµερα, καθώς επίσης και του Ταξιάρχου, σε όσους καθίστανται
πτυχιούχοι Σχολών ΑΕΙ.

Θεωρούµε ότι δεν νοείται αναβάθµιση της Σχολής, βελτίωση της παρεχόµενης εκ-
παίδευσης, επιµήκυνση του χρόνου σπουδών, χωρίς την πιστοποίηση του πτυχίου και
την ιεραρχική αναρρίχηση του βαθµού αποφοίτησης των σπουδαστών. Βεβαίως, αυτή
η αναβάθµιση θα πρέπει να συµπεριλάβει, σε άλλο νοµοσχέδιο και την τροποποίηση
του καταληκτικού βαθµού των αποφοίτων, σε Σµηνάρχου, αντί Αντισµηνάρχου που
ισχύει σήµερα, καθώς επίσης και του Ταξιάρχου, σε όσους καθίστανται πτυχιούχοι Σχο-
λών ΑΕΙ (αντίστοιχη πρόταση υπάρχει στο υπάρχον σχέδιο νόµου για τους ∆ικαστικούς
Γραµµατείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς , βλέπε άρθρο 18 , παράγραφος 9 & 10 του
παρόντος σχεδίου νόµου).

Άρθρο 4: Ειδικές διατάξεις
«1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Υ.Α. εισάγονται το ακαδηµἀκό έτος 2017-2018,

οπότε παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών, τη Σχολή
Τεχνικών Υπαξιωµατικών και τη Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων. 2. Όσοι κατά το χρό-
νο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Υ.Α. τυγχάνουν σπουδαστές στις λοιπές
Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτές, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες για κάθε Σχολή διατάξεις. Εφόσον εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών αυ-
τών ανά 
Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, µε απόφασή του, που εκδίδεται κατόπιν σχετι-
κής εισήγησης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διαλύει την εν λόγω Σχολή, ενώ µε όµοια απόφαση
που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει κάθε σχετική
αναγκαία λεπτοµέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της διάλυσης.»

Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Οι ανωτέρω παράγραφοι επιβάλλεται να τροποποιη-
θούν ώστε να διατηρηθούν οι ιστορικές ονοµασίες των Σχολών και προτείνουµε την
ακόλουθη διατύπωση για την πρώτη παράγραφο και αντιστοίχως να τροποποιηθεί η
δεύτερη :

«1. Οι πρώτοι σπουδαστές του ΣΤΕΙ-ΠΑ. εισάγονται το ακαδηµἀκό έτος 2017-
2018, οπότε παύει η «αυτόνοµη» εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωµατικών
∆ιοικητικών, τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών και τη Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτί-
λων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Το τέταρτο κεφάλαιο του νόµου, περιλαµβάνει δεκα-
τέσσερα άρθρα (17-30) µε τα οποία ρυθµίζονται ζητήµατα σταδιοδροµικής φύσεως,
υπηρεσιακής εξέλιξης, µετατάξεων, µεταθέσεων, ιεραρχίας και υπηρεσιακής αξιο-
ποίησης κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆, µε σκοπό τη βέλτιστη διαχεί-
ριση του προσωπικού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των

Ε∆.
ΑΡΘΡΟ 18: Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδροµικής φύσης του ν.3883/2010 (Α'

167)
Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με το άρθρο αυτό, όπως αναφέρεται στην εισηγητική

έκθεση, τροποποιούνται µια σειρά από άρθρα του ν.3883/2010, µε σκοπό τη θερα-
πεία ορισµένων ελλείψεων και αδυναµιών στην εσωτερική λειτουργία των Ε∆.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τους αποφοίτους της Σχολής µας (εξέταση ανά πα-
ράγραφο):

"2. Στο άρθρο 3 του ν. 3883/2010 (Α' 167), προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως
εξής:

«Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων του Σώµατος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώµατος Ρα-
διοναυτίλων και του Σώµατος Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ δύνανται να αλλάζουν
την κατεχόµενη ειδικότητα και να λαµβάνουν την ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής
του Σώµατος Τεχνικής Υποστήριξης. Με τη λήψη της νέας ειδικότητας οι Αξιωµατικοί
των Σωµάτων Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης µετατάσσονται στο Σώµα
Τεχνικής Υποστήριξης. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρό-
ταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται οι πρὁποθέσεις αλλαγής της ει-
δικότητας και µετάταξης στο Σώµα Τεχνικής Υποστήριξης και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια σχετικά µε τη στελέχωσή του.» "

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με την παρ.2, καθορίζεται η δυνατότητα αλλαγής της
ειδικότητας την οποία κατέχουν αξιωµατικοί προέλευσης ΑΣΣΥ και ένταξής τους στην
ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής, µε παράλληλη µετάταξή τους στο Σώµα Τεχνι-
κής Υποστήριξης.

Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν θετική τη ρύθµιση.
"3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 (Α' 167) αντικαθίσταται ως

εξής: «ΕΜΘ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη πραγµατικής υπηρεσίας
και Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα
(12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο
ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµο αναγνωρι-
σµένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, µπορούν να µετατάσσονται στο Σώµα Μονίµων
Υπαξιωµατικών, µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυ-
ψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίον φέρουν, µε απόφαση του οικείου
κατά κλάδο Ανωτάτου Συµβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 12 του
παρόντος νόµου.» "

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με την παρ.3, επεκτείνεται η δυνατότητα µετάταξης
στο Σώµα των Μονίµων Υπαξιωµατικών, σε Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και
στην κατηγορία των Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), εφόσον έχουν πτυχίο ανώτα-
της εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα, υπό συγκεκριµένες πρὁ-
ποθέσεις.

Οι Σύλλογοί µας θεωρούν πως είναι µια διάταξη που σαφώς δεν λειτουργεί υπέρ
των αποφοίτων ΑΣΣΥ. Η δηµιουργία ξεχωριστής επετηρίδας, θεωρούµε, ότι θα απο-
τελούσε την καλύτερη λύση στο υπόψη θέµα.

Η εφαρµογή της θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής λαµβανοµένου υπόψη
των ανωτέρω παρατηρήσεών µας.

"18. Η παράγραφος 13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α' 167) αντικαθίσταται

ως εξής:
«Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία κτήσης του βαθµού:
α. Οι Αξιωµατικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιµοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι ιπτάµε-

νοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους Αξιωµατικών και των
τριών Κλάδων των Ε∆ και των ΚΣ.

β. Οι Αξιωµατικοί Μάχιµοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους Μη-
χανικών Αξιωµατικών ΠΝ, που ονοµάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωµατικοί.

γ. Οι Αξιωµατικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β' του άρθρου 2 του πα-
ρόντος νόµου είναι νεότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους, που προέρχονται από
ΑΣΕΙ.

δ. Οι µόνιµοι εξ εφεδρείας Αξιωµατικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων
οµοιοβάθµων τους, µονίµων εν ενεργεία Αξιωµατικών, η δε µεταξύ τους αρχαιότητα
καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ε. Οι Αξιωµατικοί που τίθενται ΕΟΘ είναι νεότεροι όλων των οµοιοβάθµων τους,
της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 3 καθώς και του παρόντος άρθρου.» "

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με την παρ.18γ, επανακαθορίζεται η αρχαιότητα των
αξιωµατικών της περίπτωσης (5) της παρ. β' του άρθρου 2 του ν.3883/2010 (µονιµο-
ποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977) σε βάρος όµως των
αξιωµατικών προελεύσεως ΑΣΣΥ, αφού, σύµφωνα µε τη διατύπωση της διάταξης, θα
είναι µόνο νεότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους που προέρχονται από τα ΑΣΕΙ και
όχι και των προερχοµένων από τις ΑΣΣΥ, που ίσχυε µέχρι σήµερα. Ανατρέπεται ου-
σιαστικά, κάτι που ίσχυε από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας των ΑΣΣΥ, δηλαδή
το προβάδισµα (αρχαιότητα) των αποφοίτων των Σχολών µας, έναντι των δύο άλλων
προαναφερθέντων κατηγοριών, έρχεται δε σε ευθεία αντίθεση µε την επιχειρούµενη
αναβάθµιση (ως άρθρα 1 -4 του παρόντος) των ΑΣΣΥ.

Απαιτείται άµεση άρση της διάταξης ή την προσθήκη ανάλογης φράσεως ώστε η
τελική µορφή της παρ.18γ να διαµορφωθεί ως εξής:

" γ. Οι αξιωµατικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β' του άρθρου 2 του πα-
ρόντος νόµου είναι νεότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους, που προέρχονται από
ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ. "

Ως δεύτερη πρόταση προτείνεται η υποπαράγραφος γ' να συµπληρωθεί ως εξής:
" Οι αξιωµατικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους

αξιωµατικών της περίπτωσης (5) της παραγράφου β' του άρθρου 2 του παρόντος νό-
µου, που ονοµάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωµατικοί ή που προήχθησαν στον κατεχόµενο
βαθµό το ίδιο ηµερολογιακό έτος. "

" 21. Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010 (Α' 167), αντικαθίσταται
ως εξής:

«2. Για τους Αξιωµατικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε
ειδικότητα. Κατ' εξαίρεση, για τους Αξιωµατικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από
την κατηγορία της περίπτωσης (5) της παραγράφου β' του άρθρου 2 τηρείται ιδιαίτε-
ρη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ηµεροµηνίας
προαγωγής τους σε βαθµό Αξιωµατικού. Ειδικότερα για τους Αξιωµατικούς των Σω-
µάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, τηρείται ιδιαίτερη
επετηρίδα, ανάλογα µε την προέλευσή τους (απόφοιτοι ΑΣΣΥ -µονιµοποιηθέντες εθε-
λοντές του ν.δ.445/1974) για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της
ηµεροµηνίας προαγωγής τους σε βαθµό Αξιωµατικού.» "

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με την παρ.21, καθορίζεται ιδιαίτερη επετηρίδα για
τους Αξιωµατικούς της περίπτωσης (5) της παρ. β' του άρθρου 2 του ν.3883/2010
(µονιµοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977). Η διατύπωση της
διάταξης, "στοχεύει" στον επανακαθορισµό των επετηρίδων, µε βάση την προέλευση,
άρα θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι ευρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση.

Η ουσία όµως της διάταξης, "κρύβεται" στην παρ.5 του άρθρου 46 του παρόντος
σχεδίου νόµου, που αναφέρεται στον καθορισµό του αριθµού των οργανικών θέσεων
που θα κατανεµηθούν (µε Υπουργική Απόφαση), στους προερχόµενους από την κα-
τηγορία των µονιµοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974.

( 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που δεν δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθµός οργανικών θέσεων που κατανέµεται
στους προερχόµενους από την κατηγορία των µονιµοποιηθέντων εθελοντών του
ν.δ.445/1974 (Α' 160) αξιωµατικούς των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρε-
σιών Υποστήριξης της ΠΑ, από το σύνολο των νοµοθετηµένων οργανικών θέσεων των
αξιωµατικών των Σωµάτων αυτών. )

Μείζον θέµα. Η εφαρµογή της θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής λαµβανο-
µένου υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεών µας.

"23. Στο άρθρο 91 του ν. 3883/2010 (Α' 167), προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως
εξής: «8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2439/1996 εφαρµόζονται και για όσα στε-
λέχη των Ε∆ συµπληρώνουν τον καθοριζόµενο από το άρθρο 27 του παρόντος νό-
µου, χρόνο προαγωγής στον επόµενο βαθµό, εφόσον κρίνονται για προαγωγή στον
ίδιο ανώτερο βαθµό στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, µε τα στελέχη που µέχρι
την 31.12.2012 συµπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπη-
ρεσίας.» "

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Παράγραφος 23: Με την παράγραφο 2 του άρθρου,
παραβιάστηκε ο σεβασµός των συνταγµατικών αρχών της ισότητας, της Ασφάλειας
του ∆ικαίου, της Αρχής της ∆ικαιολογηµένης Εµπιστοσύνης και των Αρχών του Κρά-
τους ∆ικαίου, στην ιεραρχική εξέλιξη κυρίως των προερχοµένων από παραγωγικές
σχολές υπαξιωµατικών, µε την διακριτική εφαρµογή του πρὀσχύσαντος ν.2439/1996
σε έχοντες συµπληρώσας την 31/12/2010 25 έτη υπηρεσία και σε µη έχοντες συµπλη-
ρώσει 25ετία.

Την πλέον όµως διακριτή άνιση µεταχείριση εφαρµογής της άνω διάταξης, η
οποία παραβίασε υπέρµετρα και την νοµολογία του ∆ΕΚ σύµφωνα µε την οποία "Οι
Εθνικές διατάξεις περί της διοικήσεως των Ενόπλων ∆υνάµεων πρέπει να τηρούν κα-
τά κανόνα την αρχή της ίσης µεταχείρισης" (Υπόθεση 0-273/16-10-99 ∆ΕΚ), αποτελεί
ο διαχωρισµός των ανθυποσµηναγών προέλευσης ΣΤΥΑ µε την διάταξη παρ. 2 άρ-
θρου 91 του ν.2838/2010 παρέχουσα δικαίωµα προαγωγής στους ανθυποσµηναγούς
της 38ης σειράς ΣΤΥΑ µέχρι τον βαθµό Σµηνάρχου υπαγόµενοι τις διατάξεις του
ν.2439/1996 και υποβιβασµό ιεραρχικής εξέλιξης µέχρι τον βαθµό Σµηναγού στους
ανθυποσµηναγούς της 40ης ΣΤΥΑ (κατάταξη το 1988) και στους ανθυποσµηναγούς
41ης ΣΤΥΑ (κατάταξη το 1989) υπαγόµενοι στις διατάξεις του ν.3883/2010.

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του ν.2439/96 τα στελέχη της 38ης, 39ης, 40η και 41-
ης ΣΤΥΑ προάχθηκαν σε Ανθσγούς µέχρι την 31/10/2009 έχοντες συµπληρώσει 20
έτη υπηρεσίας.

Με το επακολουθήσαν άρθρο 20 παρ. 2, 3 και 4 του ν.3865/2010 "Μεταρρύθµιση
του Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξει" όσα στελέχη
των Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µέ-
χρι 31/12/2014 παραµένουν υπαγόµενοι στο προηγούµενο ασφαλιστικό σύστηµα. Με
τη νέα ρύθµιση του ασφαλιστικού στις Ένοπλες ∆υνάµεις οι 38η, 39η, 40η και 41η
Σειρές ΣΤΥΑ, υπαγόµενες στο προηγούµενο ασφαλιστικό σύστηµα, καθίστανται συ-
νταξιούχοι στα 35 έτη πραγµατικής υπηρεσίας. Οι υπαγόµενες στο νόµο 3865/2010
νεότερες σειρές της 41ης ΣΤΥΑ (εισαχθέντες στη Σχολή από το 1990 και εντεύθεν)
δικαιούνται σύνταξη µε την συµπλήρωση 40 ετών συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας
(άλλως 35 έτη πραγµατικής και αναγνώριση 5 ετών πλασµατικής υπηρεσίας).

Επακολούθησε ο ν.3883/2010 "Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών
των Ενόπλων ∆υνάµεων µε τη διάταξη παραγράφου 2 άρθρου 91, η οποία διακελεύει
" 2. Για τα στελέχη των Ε∆ που µέχρι την 31.12.2012 συµπληρώνουν είκοσι πέντε (25)
έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως
22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α').Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται
από παραγωγικές σχολές του ΠΝ, ο χρόνος των υποπαραγράφων β' και γ' της παρα-
γράφου 8 του όρθρου 5 του ν. 2439/1996 (Α' 219) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
µονίµου Αξιωµατικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξη τους. Ειδικά

για τους Αξιωµατικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστή-
ριξης της ΠΑ που µέχρι την 31.12.2012 συµπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγµα-
τικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαρα-
γράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α') ". Με την ακραίφνως αυτή
αντισυνταγµατική διάταξη επήλθε διαχωρισµός στους αξκούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνι-
κής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεµικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα για τους αξιωµατικούς Τεχνικής Υποστήριξης της ΣΤΥΑ, οι της 39ης
σειράς ΣΤΥΑ και προηγούµενες σειρές στα 35 έτη θα λάβουν τον βαθµό Σµηνάρχου.
Οι της 40ης και 41ης σειράς ΣΤΥΑ, οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν στα 35 έτη υπο-
χρεωτικά, υπαγόµενοι στις διατάξεις ν.3883/2010 θα προαχθούν µέχρι τον βαθµό του
Σµηναγού. Οι επόµενες σειρές της 41ης σειράς ΣΤΥΑ, υπαγόµενοι στις διατάξεις των
ν.3865/2010 και ν.3883/2010, οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν στα 40 έτη συντάξιµης
υπηρεσίας, θα προαχθούν στα 36 έτη στο βαθµό του Αντισµηνάρχου.

Προς αποκατάσταση της προσβληθείσης συνταγµατικής τάξης µε τις διατάξεις
του ν.3883/2010 κατά µέρος τουλάχιστον και ιδιαίτερα γι' αυτούς που υποβιβάστηκε
µέγιστα η βαθµολογική, µισθολογική και συνταξιοδοτική τους εξέλιξη, όπως της 40η
και 41ης σειράς ΣΤΥΑ, επιβάλλεται να προστεθεί στην παράγραφο 23 άρθρου 18 του
σχεδίου Νόµου παράγραφος 9 στο άρθρο 21 του ν.3883/2010 ως κατωτέρω:

"9. Για τα στελέχη των Ε.∆. που µέχρι την 31/12/2014 συµπληρώνουν είκοσι πέντε
(25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16έ-
ως 22 του Νόµου 2439/1996" ή άλλως η ακόλουθη διάταξη:

" 9. Για τους ονοµασθέντες σε ανθυπολοχαγούς και αντίστοιχους µέχρι την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου (3883/2010), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έ-
ως 22 και για τους ανθυποσµηναγούς της Π.Α. η υποπαράγραφος 8δ άρθρου 3, του
Νόµου 2439/1996".

Να προστεθεί παράγραφος 24
Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Προτείνεται να συµπεριληφθεί διάταξη νόµου η

οποία θα δίνει το δικαίωµα στους Αξιωµατικούς προελεύσεως ΑΣΣΥ να παραµένουν
στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν επιθυµίας τους, µέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους,
χωρίς όµως να δηµιουργείται βαθµολογικό-εξελικτικό πρόβληµα στους νεώτερους
αξιωµατικούς της ιδίας κατηγορίας. Η πρότασή µας είναι να τίθενται, µετά τη συ-
µπλήρωση 35ετίας, εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ).

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση της διάταξης, ώστε να πρυτανεύ-
σει το αίσθηµα δικαίου για όλους τους υπηρετούντες Αξιωµατικούς.

Να προστεθεί παράγραφος 25
Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Επειδή υπήρχαν Αξιωµατικοί που κρινόντουσαν και

προάγονταν µε τον Ν.2439/1996 και µετά την ψήφιση του Ν.3883/2010 ακολούθησαν
αυτόν, λόγω µη συµπλήρωσης 25 ετών στις 31-12-2015, µπαίνοντας µπροστά στην
επετηρίδα παρέµειναν στο βαθµό που είχαν Αξιωµατικοί από µετάταξη απόφοιτοι
ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ µε περισσότερα χρόνια υπηρεσίας που κρίνονται και προ-
άγονται µε τον Ν.2439/1996", µε αποτέλεσµα αυτού, µακροπρόθεσµα να προηγη-
θούν της προαγωγής τους, οι αντίστοιχοι συµµαθητές τους απόφοιτοι ΑΣΣΥ, λόγω
και της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του Ν.3883/2010 που ο χρόνος παραµονής
τους ανά βαθµό µειώνεται συγκριτικά µε τους Αξιωµατικούς της παραγράφου 3 του
ιδίου. Ειδικά βάσει της παραγράφου α(1)(β)του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 οι προ-
ερχόµενοι Αξιωµατικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ µε πτυχίο ΑΕΙ προάγονται στο βαθµό του Συ-
νταγµατάρχη και αντίστοιχων.

Για το λόγο αυτό προτείνεται στο άρθρο 24 του Ν.3883/2010 να προστεθεί πα-
ράγραφος µε αρίθµηση 8, ως εξής:

" 8. Οι από µετάταξη Αξιωµατικοί που κρίνονται µε τις διατάξεις του ν.2439/1996
και έχουν συµπληρώσει τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για κρίση και προαγωγή στον
επόµενο βαθµό ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων συµπεριλαµβάνονται στους
ονοµαστικούς πίνακες κρινόµενων Αξιωµατικών και κρίνονται προακτέοι, ανεξάρτη-
τα από οµοιόβαθµους τους που κρίνονται µε τις διατάξεις του ν.3883/2010 ".

ΑΡΘΡΑ 20-21: Μετατάξεις στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων ∆υνάµε-
ων - Κατάταξη στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων

Σχόλια ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με τα άρθρα 20 και 21, δίνεται η δυνατότητα µετάτα-
ξης Αξιωµατικών προελεύσεως ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και µονιµοποιηθέντων εθελοντών του
ν.δ.445/74, στο Κοινό Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων ως Στρατιωτικοί Ιερείς κατόπιν αι-
τήσεώς τους. Με τις ίδιες διατάξεις καθορίζονται οι διαδικασίες και οι πρὁποθέσεις
των προαναφερθέντων µετατάξεων.

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν θετική τη ρύθµιση. ΑΡ-
ΘΡΟ 25: Μεταθέσεις στρατιωτικού προσωπικού

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Ορθή µεταχείριση κατηγοριών στρατιωτικού προσω-
πικού σε θέµατα µεταθέσεων, λόγω των επαυξηµένων ηθικών και νοµικών υποχρεώ-
σεων που υπέχουν οι κατηγορίες αυτές στο πλαίσιο των ιδιαίτερων βαρών που αντι-
µετωπίζουν στο στενό τους περιβάλλον.

Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν θετική τη ρύθµιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 42: Ακαδηµἀκή συνεργασία Σχολών των Ενόπλων ∆υνάµεων µε ΑΕΙ

"Η Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου, η Σχολή Εθνικής Άµυνας και οι Σχολές
Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983
(Α' 125) µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µε Πανε-
πιστήµια για τη διοργάνωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµι-
ναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά
µε την πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυ-
νας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. "

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Με το άρθρο αυτό, καθορίζεται η δυνατότητα σύνα-
ψης προγραµµατικών συµφωνιών συνεργασίας Σχολών των Ε∆ µε τα Πανεπιστήµια
για τη διοργάνωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων,
ανταλλαγών φοιτητών και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.

Η διάταξη του νόµου, αναφέρεται σε "Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης
του Στρατού Ξηράς", ενώ στην εισηγητική έκθεση, γίνεται µνεία για επέκταση-εφαρ-
µογή της συγκεκριµένη διάταξης και στις "Ανώτερες Σχολές του Στρατού Ξηράς".

Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν ότι η υπόψη διάταξη θα πρέπει να τύχει εφαρµογής
και για τις ΑΣΣΥ µιας και αυτές ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης.

ΑΡΘΡΟ 45: Άσκηση διδακτικού έργου από εν ενεργεία ανθυπασπιστές και υπα-
ξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων

"Η διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του
ν.1400/1973 (Α' 114) ισχύει και για τους εν ενεργεία ανθυπασπιστές και υπαξιωµατι-
κούς των Ενόπλων ∆υνάµεων"

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Επέκταση του δικαιώµατος και στους εν ενεργεία
Ανθστές και Υπξκούς των Ε.∆., µε τους ίδιους όρους και πρὁποθέσεις που ισχύουν
για τους Αξκούς, να διδάσκουν σε δηµόσιες ή ιδιωτικές Σχολές.

Οι Σύλλογοί µας, θεωρούν θετική τη ρύθµιση. ΑΡΘΡΟ 48: Καταργούµενες δια-
τάξεις

«2. Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών απο-
φάσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4, µε τις οποίες δια-
λύονται η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας, η Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοι-
κητικών και η Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων, καταργούνται, αναλόγως της δια-
λύοµενης Σχολής:

Άποψη ΣΑΣ-ΣΑΣΥ∆Α-ΣΑΙΡ: Οι Σύλλογοι είναι κατά της διάλυσης των Σχολών και
προτείνεται η εξής διατύπωση εφόσον υιοθετηθεί η πρότασή µας για την ονοµασία
της Σχολής:

«2. Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών απο-
φάσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4, µε τις οποίες τρο-
ποποιούνται η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορία σε ΣΤΥΑ - Κατεύθυνση Τε-
χνολογικής Υποστήριξης, η Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών σε ΣΥ∆ -Κατεύθυνση
∆ιοικητικής, Οικονοµικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης και η Σχολή Ιπτάµενων Ρα-
διοναυτίλων σε ΣΙΡ-Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης, καταργούνται, αναλό-
γως της τροποποιούµενης Σχολής.»

Για τα ∆ιοικητικά Συµβούλια  των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α.
Ο Πρόεδρος ΣΑΣ ∆ηµήτριος Φαλτάιτς Σµχος (ΤΤΗ) ε.α.

Ο Πρόεδρος ΣΑΣΥ∆Α Γεώργιος Ρούσσος Ταξχος (Ο) ε.α.
Ο Πρόεδρος ΣΑΙΡ Ιωάννης Κρανιάς Ασµχος (Ρ) ε.α.

ΟΧΙ στην κατάργηση των 70 χρόνων Ιστορίας των Σχολών 

ΝΑΙ στην ενοποίηση και στην ουσιαστική αναβάθµισή τους
συνέχεια από τη σελ. 1
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POLITIA TENNIS CLUB

To  Politia Tennis Club εδώ και 40 χρόνια
διοργανώνει γάµους, βαφτίσεις, παιδικά
παρτι, πάρτι γενεθλίων κ.ά. ∆ιαθέτει 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
∆ιεύθυνση: KΩΣΤΑΣ ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριστοτέλους 18 Πολιτεία-Κηφισιά, τηλ.: 210.6200003

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποσοτολή των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι η παροχή συνδυα-

σµένης ακαδηµἀκής, επιστηµονικής και στρατιωτικής εκπαί-
δευσης για την κατάρτιση των µονίµων Αξιωµατικών και Υπα-
ξιωµατικών, µε άκοπο την κάλυψη των επιχειρησιακών ανα-
γκών σε νευραλγικούς τοµείς και των τριών κλάδων των Ε∆.

Η στρατιωτική Εκπαίδευση, το στρατιωτικό πνεύµα, η
πειθαρχία, ο σεβασµός και η κατανόηση Είναι αρχές που
σφυρηλατούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης

Οι Σύλλογοι αποφοίτων των Παραγωγικών Σχολών της
Πολεµικής Αεροπορίας, γνωρίζοντας σε βάθος ης ανάγκες
των Ε∆ καθώς και των στελεχών τους, καλούν όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς, να µην επαναλάβουν λάθη του πα-
ρελθόντος µε την παύση λειτουργίας οποιασδήποτε παρα-
γωγικής σχολής ή σχολών, πράξη που θα είχε άµεση επίπτω-
ση στη µαχητική ισχύ του Στρατεύµατος.

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Συλλόγων δια των Προέδρων
των

Για το ∆.Σ. ΣΑΣΙ
Ευάγγελος Γεωργούσης Ατττχος (I) ε.α.

Για το ∆.Σ. ΕΣΜΑ
Ιωάννης Κούτρας Υτττχος (Μ) ε.α.

Για το ∆.Σ. ΣΑΣ
∆ηµήτριος Φαλτάιτς Σµχος (ΤΤΗ) ε.α.

Για το ∆.Σ. ΣΑΙΡ
Ιωάννης Κρανιάς Ασµχος (Ρ) ε.α.

Για το ∆.Σ. ΣΑΣΥ∆Α
Γεώργιος Ρούσσος Ταξχος (Ο) ε α

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
«Μην µας πετάτε σαν λεµονόκουπες».
Οι λέξεις αυτές ειπώθηκαν προς τον ανώτατο άρχοντα της

χώρας, δηλαδή τον κ. Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µετά το τέλος
της Στρατιωτικής Παρελάσεως της 25ης Μαρτίου, από ένα βετε-
ράνο, παρασηµοφορηµένο πολλές φορές, πολεµιστή του 1940,
τραυµατία πολέµου, ο οποίος σήµερα είναι ενενήντα δύο ετών
και το όνοµα του οποίου είναι Ανδρέας Λυµπερόπουλος.

Η συγκλονιστική αυτή καθ’ όλα έκκληση που διατύπωσε ο βε-
τεράνος προς τον κ. Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µπροστά στις
κάµερες, αποκάλυψε περίτρανα την σκληρή, αλλά πραγµατική
αλήθεια που αντιµετωπίζουν ακόµα και οι συνταξιούχοι ανάπηροι
πολέµου, όπως και εµείς οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί.

Πιο συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αµέσως µε-
τά το τέλος
της παρελά-
σεως και
σύµφωνα µε
την υπάρ-
χουσα ας το
πούµε συνή-
θεια, κατευ-
θύνθηκε και
συναντήθηκε
µε τους ανά-
πηρους πο-
λέµου για να

τους τιµήσει, οπότε ο προαναφερθείς ηλικιωµένος βετεράνος
την ώρα που ο κ. Πρόεδρος τον χαιρετούσε του εξέφρασε µπρο-
στά στις κάµερες της TV την διαµαρτυρία του για την άσχηµη
καθ’ όλα οικονοµική κατάστασή του, λόγω των συνεχών περικο-
πών που υφίσταται στις παροχές του Κράτους, δηλαδή στην σύ-
νταξη και τα επιδόµατα.

Ο διάλογος µεταξύ τους ήταν ακριβώς ο εξής: «Θα σας παρα-
καλέσω πολύ, εµείς οι ανάπηροι δεν ανήκουµε στους πολιτικούς,
είµαστε στο Υπουργείο Άµυνας. Εκεί πρέπει να πάµε. Μην µας πε-
τάτε σαν λεµονόκουπες», είπε ο ηλικιωµένος στον κ. Πρόεδρο και
εκείνος µε κατανόηση απάντησε: «Καθόλου, σας τιµούµε και σας
τιµάει το έθνος ολόκληρο!!!».

Μετά από αυτά, λίγα λόγια προς όλους τους αρµοδίους από
τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, αλλά µε πολύ περιεχόµε-
νο!!!

ΚΥΡΙΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΧΟΝΤΡΟ-
ΤΑΤΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗ-
ΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Επιµέλεια ύλης
∆. ΤΡΕΣΣΟΣ

Σµήναρχος ε.α.
Βοηθήµατα: Ηµερήσιος Τύπος

Ραδιοτηλεόραση
∆ιαδίκτυο

Γράφει ο Γιάννης Αβραµίδης Σµχος(ε.α) 

O
ποιος λαός δεν σέβεται την ιστορία
του κινδυνεύει να αφανισθεί. Ο τέως
υπουργός εξωτερικών τω Η.Π.Α Κί-

σινγκερ είχε µιλήσει για τους Έλληνες, «ο
Ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος
γιατί στηρίζει τη δύναµή του στη γλώσσα
του, αλλά κυρίως στη µακραίωνα ιστορία
του, θα συµπλήρωνα και στο ανάδελφο
έθνος. 

Πράγµατι το ελληνικό έθνος κατόρθω-
σε να επιβιώσει χιλιετηρίδες µέχρι σήµερα
γιατί δια µέσου των αιώνων σεβάστηκε την
ιστορία του και είναι γενεαλογικά ο ίδιος
λαός. Στη περιοχή της Μεσογείου, ειδικό-
τερα στη Μέση Ανατολή, έζησαν πολλοί
λαοί που ήκµασαν, όπως οι Φοίνικες, Χαλ-
δαίοι, Καρδούχοι, Πέρσες, Αιγύπτιοι, Ασ-
σύριοι, Σουµέριοι κ.α. οι οποίοι δεν άντε-
ξαν στο πέρασµα του χρόνου . Το ελληνικό
έθνος επέζησε και θα ζήση µόνο ως ανά-
δελφο έθνος, γι’ αυτό οφείλουµε να διατη-
ρήσουµε αυτό ο ιδιότυπο χαρακτηριστικό
της φυλής µας.

Αυτό λοιπόν το......... ιδιότυπο χαρακτη-
ριστικό µας προσπαθούν να προσβάλουν
οι εχθροί µας, όπως ο αρχιτέκτονας της
κυπριακής τραγωδίας έπραξε, (µυστικά
αρχεία του Κίσινγκερ).. Αναµφισβήτητα οι
ηγεσίες του νεοτουρκικού κράτους από
τον ιδρυτή του Κεµάλ Ατατούρκ µέχρι σή-
µερα επιβουλεύονται την ακεραιότητα της
πατρίδας µας, καπηλεύονται ακόµη και την
ιστορία και το πολιτισµό µας, όταν οµιλούν
ως διάδοχοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορί-
ας και παρουσιάζουν τον Ιωνικό πολιτισµό
της Ανατολίας (Έφεσος, Μίλητος,..) ως πο-
λιτισµό των προγόνων τους. 

Το πνεύµα του σύγχρονου νέο τούρκου
εκφράστηκε από το µακαρίτη πρόεδρο
Τουρκούτ Οζάλ ο οποίος ήταν κουρδικής
καταγωγής και ο αιφνίδιος θάνατός του εί-
χε προβληµατίσει. Ο µακαρίτης, πρόεδρος
ων, επισκέφτηκε τη Ρόδο και ερωτήθηκε
σχετικά µε τα ελληνοτουρκικά, εάν προτί-
θεται να κάνει πόλεµο µε την Ελλάδα; «Θα
ήµουν τρελός να κάνω κάτι τέτοιο, το δη-
µογραφικό είναι το όπλο µου, µπορώ να
ελέγχω αυτή τη χώρα εάν τους στερήσω το
δικό τους όπλο που είναι το ανάδελφο
έθνος. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το πρά-
ξω εάν τους στείλω µερικά εκατοµµύρια
µουσουλµάνους».

Άλλωστε αυτό έκαναν οι τούρκοι στο
βόριο τµήµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
µε τους εποίκους τούρκους αλλοίωσαν το
δηµογραφικό. Από την εποχή των περσι-
κών πολέµων µέχρι την περίοδο των Σελ-
τζούκων Τούρκων, των Οθωµανών αλλά και
των νέο-τούρκων η Ελλάδα υπήρξε ο προ-
µαχώνας της Ευρώπης, απέναντι στον
προαιώνιο εξ Ανατολών κίνδυνο. Ο Ερντο-
γάν σήµερα εφαρµόζει τη διαµήνυση του
Τ. ΟΖΑΛ προς την Ε.Ε «µην µας αρνείσθε
την είσοδο της Τουρκίας στη Ευρώπη γιατί
θα στείλουµε στην Ελλάδα µερικά εκατοµ-
µύρια µουσουλµάνους και θα γεµίσουµε

όλη την Ευρώπη».
Σήµερα παρά ποτέ κινδυνεύει το ανά-

δελφο ελληνικό έθνος µας, έτσι θα επαλη-
θευτεί η «προφητεία» του Προέδρου
ΟΖΑΛ. Η Ελλάδα κινδυνεύει από το µετα-
ναστευτικό _προσφυγικό που ξέσπασε από
τους πολέµους στη γειτονιά µας Ιράκ,
Αφγανιστάν, Λιβύη, Τυνησία, Αίγυπτο και
ιδιαίτερα στη ΣΥΡΙΑ. Το προσφυγικό-µετα-
ναστευτικό έρχεται να προστεθεί στο δη-
µοσιονοµικό και να δηµιουργήσει κοινωνι-
κή κρίση στη χώρα µας µε απρόβλεπτες
συνέπειες. Θέτει σε αµφισβήτηση το πι-
στεύω µας που είναι «η Ελλάδα ποτέ δεν
πεθαίνει» «κινδυνεύει η Ελλάς»; Το προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό είναι παγκόσµιο
πρόβληµα και ευθύνονται αυτοί που το δη-
µιούργησαν για οικονοµικά συµφέροντα.

Η Ελλάδα δεν έριξε ούτε φωτοβολίδα
στη Συρία, ευθύνονται όσοι βοµβάρδισαν
την Συρία και κατέστρεψαν την οικονοµία
της και ανάγκασαν το πληθυσµό για να σω-
θεί από τα δεινά του πολέµου να ξενιτευ-
τεί. 

Η Ελλάδα ως πύλη εισόδου στην Ευρώ-
πη των µεταναστών –προσφύγων επωµί-
σθηκε το σοβαρό αυτό πρόβληµα και η χώ-
ρα οδηγείται στην καταστροφή. Το δράµα
των προσφύγων το ζει ο ελληνικός λαός
ζώντας το δικό του δηµοσιονοµικό που τον
οδήγησε στα συσσίτια. Αντίθετα οι λαοί
της Ευρώπης αρνούνται την αλληλεγγύη
των λαών, καταπατούν διεθνείς συνθήκες
και συµφωνίες, σηκώνουν τους «φράκτες
του αίσχους» αρνούνται µονοµερώς να δε-
χτούν πρόσφυγες που τους αναλογούν και
έχουν συµφωνήσει γι’ αυτό.

Η Ελλάδα αναµφισβήτητα διάγει µια
δύσκολη περίοδο της ιστορίας της ζώντας
δύο πολύ δύσκολα προβλήµατα το δηµο-
σιονοµικό και το προσφυγικό-µεταναστευ-
τικό. 

Η µοναδική «βιοµηχανία» της χώρας ο
τουρισµός πλήττεται σοβαρά. Από τα στοι-
χεία του πρώτου τριµήνου του 2016 προ-
κύπτει µεγάλη ακύρωση, 15%έως 20%, των
κρατήσεων ξένων τουριστών κυρίως στα
νησιά της χώρας. Ο τουρισµός της χώρας
αποτελεί τη µοναδική «βαριά» βιοµηχανία
της αφού για κάθε ένα εκατοµµύριο τουρι-
στών αυξάνεται το ΑΕΠ κατά 1% και δη-
µιουργούνται θέσεις εργασίας, βελτιώνο-
ντας τους δείκτες του δηµοσιονοµικού
προβλήµατος και συνθήκες ανάκαµψης
της οικονοµίας. Tο προσφυγικό απειλεί τον
τουρισµό µας. 

Σ’ αυτό συµβάλλουν τα ξένα ΜΜΕ, πε-
ριγράφουν εικόνα χάους στη χώρα µας.

Για παράδειγµα στο Καναδά επίσηµη κυ-
βερνητική πληροφόρηση τονίζει πως στην
Αθήνα σε τουριστικά µέρη ανθεί το λεγό-
µενο µικρο-έγκληµα. Για να αντιληφθούµε
το µέγεθος του προβλήµατος της επίδρα-
σης του προσφυγικού στο τουρισµό θα
αναφερθώ στις δηλώσεις του διευθυντού
του τουριστικού γραφείου Chios Tours «το
προσφυγικό θα τρέψει µε µαθηµατική
ακρίβεια τη τουριστική δραστηριότητα σε
στάχτη, αυτό θα είναι και η οριστική µας
εξαφάνιση» (δηµοσιεύµατα τύπου). 

Γεγονός αναµφισβήτητο λοιπόν ότι το
προσφυγικό θα δηµιουργήσει ανεξέλε-
γκτες κρίσιµες καταστάσεις στη χώρα. Άλ-
λωστε η σοβαρότητα του προβλήµατος
οδήγησε την 4-3-2016 στο συµβούλιο αρ-
χηγών των κοµµάτων µε τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας. Εκδόθηκε κοινό ανακοινω-
θέν για την αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος στο συµβούλιο αρχηγών κρατών της
Ε.Ε την 7-3-2016, όπου θα συµµετέχει και ο
Πρωθυπουργός της Τουρκίας. 

Η τουρκική διπλωµατία όπως συµβαίνει
πάντα εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία του
προσφυγικού και ωφελήθηκε πολλαπλά: 

Έπληξε το τουρισµό µας για δικό της
όφελος ως ανταγωνίστρια χώρα. Επισηµαί-
νουµε ότι αρκετές επιχειρήσεις στα µικρα-
σιατικά παράλια είναι γερµανικών συµφε-
ρόντων. 

Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή του στη χώρα µας την4-3-
2016 µε διπλωµατικούς ελιγµούς, µέσω
του προσφυγικού, αναφέρθηκε σε γκρίζες
ζώνες στο Αιγαίο. 

Οι τούρκοι αµφισβήτησαν ακόµα και
την αρµοδιότητα του ΝΑΤΟ. Απαγόρευσαν
την ΥΠ.ΕΘ.Α της Γερµανίας να µεταβεί µε
στρατιωτικό ελικόπτερο στη γερµανική
φρεγάτα του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Επίσης
απαγόρευσαν το Πρωθυπουργικό ελληνικό
αεροπλάνο ως στρατιωτικό να προσγειω-
θεί στη Ρόδο για ανεφοδιασµό και έτσι
επανέφεραν το θέµα αποστρατικοποίησης
πολλών ελληνικών νησιών του Αιγαίου.

Οι τούρκοι εκµεταλλευόµενοι το προ-
σφυγικό προσπαθούν να πετύχουν πολλά,
όπως για την ενταξιακή πορεία τους στη
Ε.Ε, ζητούν αναστολή των πέντε κεφαλαίων
(casus belly, ακύρωση veto της Κύπρου,
δηµοκρατικές ελευθερίες κ.α) για την συνέ-
χιση της διαδικασίας ένταξης. Την ακύρω-
ση της θεώρησης VISAS τούρκων πολιτών
στη ζώνη Σένγκεν. Πρόσθετη βοήθεια 3 δις
για το προσφυγικό και άλλα πολλά. 

Σε αντίθεση µε τους τούρκους εµείς τι
κάνουµε! 

Αποδείξαµε για µια ακόµα φορά ότι οι
Έλληνες είναι ο λαός της αλληλεγγύης,
του συναισθήµατος και της φιλοξενίας. Το
ΞΕΝΙΟ ∆ΙΑ τον κληρονοµήσαµε από τους
προγόνους µας και ουδείς µπορεί να αµφι-
σβητήσει την κληρονοµικότητα του νεοέλ-
ληνα ότι είµαστε ο ίδιος λαός. Ας σταµατή-
σουν το πόλεµο όσοι προσπαθούν, µεταξύ
αυτών και οι τούρκοι, να κόψουν τον οµφά-
λιο λώρο αρχαίων και νέων Ελλήνων.

Είµαστε ανάδελφο έθνος, αυτή είναι η
δύναµή µας!!! 

ΑΝΑ∆ΕΛΦΟ ΕΘΝΟΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ Η ΕΛΛΑΣ;
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1. Πλωτό Αεροδρόµιο.
2. Ιπτάµενος στόχος.
3. Σύνολο οπλικού φορτίου.
4. Γνωστός ο του BERNOULLI.
5. Μέγιστο ύψος πτήσεως ενός
Α/φους.
6. Λεπτό στρώµα αέρος πλησίον της
επιφάνειας της Πτέρυγας.
7. Ερεθίζει το αισθητήριο της ακοής.
8. ∆ίδει µηνιαίο Μέρισµα.
9. Απαραίτητα για σειρά παραθερι-
σµού.
10. Την παρέχει ο κινητήρας Jet.
11. Καθηµερινό ∆ελτίο κατάστασης Α-
ερ/φών.
12. Ιστορική πτήση κάθε Ικάρου.
13. Μας ενηµερώνει για καιρικές συν-
θήκες.
13α. Σηµείο του ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ Κύ-
κλου.
14. Νησί µε περιζήτητο ΚΕ∆Α.
15. Τα προστατεύουν τα πυροσβεστι-

κά αερ/φη.
16. Το στέλνουν οι ασύρµατοι.
17. Μεγάλος Σχηµατισµός στην Π.Α.
18. Εκεί εγκαταστάθηκε το πρώτο RA-
DAR.
19. Κορυφή µε RADAR της Π.∆.
20. Παραγωγική Σχολή της Π.Α.
21. Αρχικά Εφηµερίδας της Αεροπορί-
ας µας.
22. Όνειρο του ανθρώπου που πραγ-
µατοποιήθηκε.
23. Ανιχνεύουν τον ορίζοντα.
24. ∆ύναµη (φυσική).
25. Σύλλογος Αποφοίτων Παραγωγι-
κής Σχολής της Π.Α.
26. Μονάδα µέτρησης ταχύτητας Υπε-
ρηχητικών Αερ/φών.
27. Παραγωγική Σχολή της Π.Α.
28. Πρέπει να είναι άριστη σε ιπταµέ-
νους.
29. ∆ύναµη αναπτυσσόµενη στο Α-
ερ/φος εν πτήση.
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Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο

Ο Μοίραρχος Κ. Κόκκας τον Ιούνιο του 1954, παρέδωσε και
τα δύο (Μοίρα - Acro team) στον Ιωάν. Στυλιανάκη, επάξιο αντι-
καταστάτη του, και συνεχιστή της Ιστορίας της 337Μ.∆./Β. και
µε σηµαντική βελτίωση της ακρίβειας στην εκτέλεση των ελιγ-
µών. Ακόµη αποφάσισε τη χρώση (βαφή) των Α/φών του Acro-
team µε καρώ (Μπλε - Άσπρου). Πρέπει να προσθέσω ακόµη τη
συµπλήρωση του κενού της τετράδας των χειριστών µε τον
Σταύρο Φιρφιλιώνη.

Από το σύνολο των Τεχνικών που περιελάµβανε η ∆/γη του
Γ.Ε.Α., για τη συγκρότηση της 337 Μ.∆./Β., ορισµένοι δεν την
ακολούθησαν κατά τη µεταστάθµευσή της στην Α.Β.Λ. διότι πα-
ρέµειναν στην Α.Β.Ε. ως πυρήνες στα συνεργεία τους µέχρις
ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση και των υπολοίπων (5) πέντε
Μοιρών όπως: (Νικ. Φρατζεσκάκης - ∆ηµ. Μεζίνης κ.ά.) κατόπιν
εγκρίσεως του Γ.Ε.Α. φυσικά. Όλοι οι άλλοι τεχνικοί διαφόρων
ειδικοτήτων που πήγαµε στην Α.Β.Λ., χωριστήκαµε σε δύο Οµά-
δες (groups).

Η πρώτη οµάδα αποτέλεσε το Π.Ρ.Σ. της Μοίρας (Γραµµή
Πτήσεων) και ανέλαβε να εκτελεί την Συντήρηση Α~ Βαθµού
(Ηµερήσιες Επιθ/σεις - Συµπλήρωση Α/φ µε καύσιµα και ελαιο-
λιπαντικά καθώς και επισκευή ελαφρών βλαβών), στο 1ο Υπό-
στεγο όπου ήταν τα γραφεία της Μοίρας και τα συνεργεία της.

Η άλλη οµάδα (Group), αποσπάστηκε από τη Μοίρα µας και
υπήχθη, στη Μ.Σ.Β., για να αναλάβει την εκτέλεση Β~ βαθµού
Συντήρησης Α/φων και Α.Κ., αλλά και τη διόρθωση µεγαλύτε-
ρων βλαβών στο Υπόστεγο Β~ που βρισκόταν δίπλα από αυτό
της Μοίρας. Σε αυτή την οµάδα υπήχθησαν και κάτωθι: (Γερ.
Κορδάτος, Αρχηγός 1ης Σειράς Μηχκών - Παν. Μερτίκας -
Κων/νος Καράµπελας - Παν. Μπουρµπούλης - Θυµ. Τσάκαλος -
Στ. ∆ηµητριάδης - Κων/νος Νεστορίδης κ.ά.) και όλοι αυτοί εί-
χαν Μοίραρχο Ασηµακόπουλο - Υφαντή.

Αργότερα όµως, το Σύστηµα Συντήρησης άλλαξε, µετά από
προτροπή των Αµερικανών Συµβούλων στην Α.Β.Λ., για να εφαρ-
µοσθεί ένα άλλο, το λεγόµενο Μέθοδος Οµαδάρχη και Υπολό-
γου και όλοι οι προαναφερθέντες τεχνικοί, να επανέλθουν στην
337Μ.∆./Β. (πλην του Παν. Μπουρµπούλη που παρέµεινε στο
Συνεργείο Α/Κ και συνέχισε να υπάγεται στη Μ.Σ.Β. της Α.Β.Λ.

Θυµάµαι ακόµη ορισµένα περιστατικά της καθηµερινότη-
τας:

α) Την προηγούµενη ηµέρα κάθε επίσηµης επίδειξης του
Acro-team, όλα τα Α/φη του, τα γυαλίζαµε µε µπράσο Αλουµινί-
ου και στη συνέχεια τα τρίβαµε µε ράκη και στουπιά (Ατρακτο-
πτερύγες), ώστε να αστράπτουν στις ακτίνες του ήλιου και να
βλέπουµε τους εαυτούς µας λες και ήταν καθρέπτες.

β) Οµοίως το Αεροδυναµικό κάλυµα του καθέτου σταθερού
του 4ου Α/φους του σµήνους (Στυλιανάκης - Φιρφιλιώνης),
έπρεπε να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας, λόγω
των ριπών καυσαερίων που εδέχοντο στα ακροβατικά του
Acro-team (υπόλογος Αντ. Καλδίρης) µε την βοήθεια όλων
µας). Αλλαγή κοχλιών - ροδέλων και ολοκλήρου του καλύµα-
τος, οπότε αυτό ήταν αναγκαίο.

γ) Μετά από mini σύσκεψη, ο Μοίραρχος, µας ζήτησε να
ετοιµάσουν το Α/φος του, να το πετάξει µε full καύσιµα εσωτε-
ρικών και απορριπτοµένων δεξαµενή, για να εξάγει κάποια συ-
µπεράσµατα που απαιτούνταν. (Ακτίνα δράσεως - ∆ιάρκεια
Πτήσεως - Ύψος κ.λπ.). Του ζητήσαµε χρόνο πέντε τουλάχι-
στον ηµερών για να παραλάβουµε (Μακρά Αποθήκευση) τις
απορριπτόµενες από Εφοδιασµό να τις προετοιµάσουµε - τοπο-
θετήσουµε - δοκιµάσουµε για την καλή τους λειτουργία (Παπα-
ηλίου Φ. - Ζαρκωτός Κ.) στο έδαφος όπως και έγινε. Τον ενηµε-
ρώσαµε ότι όλα είναι έτοιµα. Αυτός µας ζήτησε να βάλουµε 50
γαλ. σε κάθε δεξαµενή και την εποµένη θα κάνει δοκιµή Αέρος,
όπως και έγινε και όλα πήγαν καλά και στην δοκιµή αυτή. Μας
όρισε ότι  τη µεθεπόµενη ηµέρα, µε το πρώτο φως να έχουµε
έτοιµο το Α/φος του για να πετάξει, µε όλες τις δεξαµενές καυ-
σίµου στο full (χωρίς να λείπει ούτε ένα γαλόνι). Την ηµέρα εκεί-
νη καταφθάνει έτοιµος µε πλήρη εξάρτηση πτήσεων και µας λέ-
γει ότι επειδή η διεύθυνση του αέρος άλλαξε και θα απογειωθώ
προς την πόλη της Λάρισας - Α.Τ.Α., θα πρέπει να µε ρυµουλκή-
σετε στο άλλο άκρο από τον τροχόδροµο για να µην σπαταλή-
σω καύσιµο και να κάνω την εκκίνηση του α/φους από εκεί. Αµέ-
σως συνδέουµε τη ράβδο ρυµούλκησης στο τρακτέρ και ανε-
βαίνω και εγώ δίπλα στον οδηγό. Ο Λουκάς Κυπραίος στο pick-
up της Μοίρας µε το A.P.U. - Τα τσοκς - περόνες ασφαλείας -
Πώµατα κ.λπ. και ξεκινούµε. Φθάναµε στο χώρο δοκιµών κυρίου
∆ιαδρόµου απογείωσης, συνδέουµε το A.P.U. - δίνουµε το απα-

ραίτητο ρεύµα στο Α/φος, µας κάνει σήµα ότι κάνει εκκίνηση
που ήταν επιτυχηµένη, αφαιρούµε ποίρους ασφαλείας από Σ/Π
και τα τσοκς απο τους τροχούς, µας χαιρετά όπως συνήθιζε -
κάνει την προ απογείωσης δοκιµή Α/Κ - τροχοδροµεί και απο-
γειώνεται. Εµείς φορτώνουµε τα πράγµατά µας στο pick-up -
συνδέουµε το A.P.U. στα τρακτέρ και επιστρέφουµε στην πί-
στα, για να συνεχίσουµε τις εργασίες µας. Οι ώρες περνούσαν
αρχικά εύκολα, αλλά µετά παρέλευση τεσσάρων ωρών από την
απογείωσή του, αρχίζει η αγωνία όλων µας και η διέλευσή µας
από το Γ.Ε. της Μοίρας για πληροφορίες από τον Π.Ε.Π. ήταν
ουδέν νεώτερο (∆αµασκός). Μετά από 4 1/2 ώρες χωρίς καµία
πληροφορία, κρύος ιδρώτας άρχισε να λούζει τα πρόσωπά µας
και κανείς µας δεν είχε όρεξη να µιλήσει, γιατί από το µυαλό
µας περνούσαν διάφορες σκέψεις όπως προσγείωσης σε άλλο
Αεροδρόµιο λόγω βλάβης ή οτιδήποτε άλλο. 

Μετρώντας κάθε λεπτό της ώρας που περνούσε, φθάνουµε
αισίως στις πέντε και δέκα (5:10) και ξαφνικά βλέπουµε τον
∆ηµ. ∆αµάσκο µε το zeep του Μ, να µας πληροφορεί χαρούµε-
νος, ότι τώρα µόλις τον ενηµέρωσε ο Π.Ε.Π., ότι ο Μ. έρχεται
και ζητάει άδεια προσγείωσης. Όλοι µας ανακτήσαµε την φωνή
µας και γεµίσαµε από χαρά. ∆εν πέρασαν 5-6 λεπτά και βλέ-
πουµε το Α/φος να πλησιάζει σε χαµηλό ύψος και να προσγειώ-
νεται κανονικά να στρίβει προς τον τροχοδρόµο και να τροχο-
δροµεί προς τους χώρους στάθµευσης της Μοίρας µας, αλλά
ξαφνικά πριν 400-450 από Π.Ε.Π. να σβήνει. Όλοι τρέξαµε
προς τα εκεί. Ο ∆ηµ. ∆αµάσκος µε το zeep και εµείς οι τεχνικοί
µε το pick - up και τρακτέρ. Μας εξήγησε ότι όλα πήγαν καλά
και ότι το Α/φος του έµεινε εκεί και έσβησε από έλλειψη καυσί-
µου. Μας ρώτησε: γιατί ανησυχήσατε αφού σας είχα προειδο-
ποιήσει ότι θα αργούσα να επιστρέψω. Μπήκε το zeep του µε
τον ∆αµάσκο και εµείς οι τεχνικοί ρυµουλκήσαµε το Α/φος
στην θέση του στην πίστα και το ασφαλίσαµε.

δ) Η περίπτωση πτήσης του Τάσου Παπαγεωργίου, µε το
Α/φος του Μοίραρχου (S/N 609), ένα Σάββατο πρωί µε την
άδειά του, ως αρχηγός σχηµατισµού τετράδος είναι επίσης
γνωστή σ’ εµάς της Μοίρας. Μετά το πέρας της αποστολής
τους, ζήτησε άδεια προσγείωσης από Π.Ε.Π. από όπου και την
έλαβε. 

Ιστορικό Αφήγηµα - Αναµνήσεις σταδιοδροµίας στην Π.Α.

- Αγαπηµένα µου παιδιά,
(και τους αναφέρει έναν
έναν, τα παιδιά της, τους
γαµπρούς, την νύφη και όλα
τα εγγονάκια, 25 ονόµατα).
Σας φιλώ και σας αποχαιρε-
τώ.

Αυτό το γράµµα θα. το
ανοίξετε και θα το διαβάσετε
µετά τον θάνατό µου..

Η πρώτη σας δουλειά, µό-
λις σηκωθήτε το πρωί, είναι
να πλυθήτε, να ανάψετε το
καντηλάκι σας και να θυµιά-
στε όλο το σπίτι. Κατόπιν θα
κάνετε την προσευχή σας,
όπως σας την έµαθα από τον
Συνέκδηµο. Το ίδιο θα κά-
µουν -αν θέλουν- και οι άν-
δρες σας και η νύφη µου και
όλα τα εγγονάκια µου. Κι
ύστερα όλοι στις δουλειές
σας. Μόνο έτσι θα σκεπάζει
και θα ευλογή ο Θεός και την
δουλειά και την οικογένειά
σας.

Κάθε Κυριακή πρωί όλοι
σας στην Εκκλησία, το ίδιο
και κάθε µεγάλη γιορτή. Κά-
θε βράδυ, µικροί - µεγάλοι,
πριν από τον ύπνο θα δια-
βάζετε το Απόδειπνο, τους
Χαιρετισµούς, την Καινή
∆ιαθήκη, το Ψαλτήρι και την
«Αµαρτωλών Σωτηρία».

Μην ξεχνάτε και τις νη-
στείες, να τις κρατάτε όλες,
όπως σας τις βαστούσα κι
εγώ, από 6 χρονών και µετά.
Όλα αυτά, αγαπηµένα µου

παιδιά και εγγόνια, όταν θα
τα κρατάτε, θα είναι σαν να
µου ανάβετε κάθε µέρα ένα
κεράκι.

Θα είναι για µένα το καλύ-
τερο καθηµερινό µνηµόσυνο.

Να τηρήτε τα θρησκευτι-
κά έθιµα της πατρίδας µας
και να ακολουθήτε τα ουρά-
νια, γιατί όλα τα εγκόσµια εί-
ναι πρόσκαιρα και µάταια. Τα
καλά έργα και τις κρυφές
ελεηµοσύνες θα τα έχετε
στην αιωνιότητα. Όλα τα άλ-
λα σαν όνειρο θα σβήσουν.

Μαζί σας δεν θα πάρετε
τίποτα, ούτε πλούτη, ούτε
δόξες, ούτε σπίτια. Μόνο τα
καλά σας έργα και την υπο-
µονή.

Να έχετε την ευχή µου και
να είστε αγαπηµένοι, πρώτα
µεταξύ σας ως αδέλφια και
ύστερα µε τις οικογένειές
σας, αλλά και µε τους συγγε-
νείς και µε τους γείτονες και
µε τον κόσµο όλο.

Όσο µπορείτε καλά έργα
να κάµετε και από την Εκκλη-
σία να µη λείπετε. Κι αυτούς
που θέλουν το κακό σας, να
τους συγχωράτε. Αυτά να
µείνουν κι εδώ κάτω στην γη
και στον ουρανό. Όσα χρόνια
κι αν ζήσουµε, θα είναι σαν
χθες. Γι’ αυτό έργα καλά και
κρυφά. Αδικίες και ψέµατα
σε κανέναν, ούτε και στον
εχθρό σας.

Την Εκκλησία και τον κα-
λό Πνευµατικό να µην αφή-
σετε.

Όλα αυτά θα τα διαβάζετε
όλοι σας και µπροστά στα
παιδιά σας, κάθε φορά που
θα συµπληρώνεται χρόνος
από τον θάνατό µου, µετά
από το Τρισάγιο που θα κά-
νετε.

Αυτό θα είναι και το µνη-
µόσυνό µου.

∆. Παναγιώτου
Σγός (ε.α.) Μέλος

∆.Σ./ΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ (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

H ∆ΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 
ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

συνέχεια στο επόµενο τεύχος
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Έντυπα Περιοδικά 
Εφηµερίδες  και βιβλία

που λάβαµε
1) Εφηµερίδα «Ηχώ των

Αιθέρων» της ΕΑΑΑ αριθµ-
ός φύλλου 535 Ιανουάριος
2016.

2) Περιοδικό «Λογοτ-
εχνική ∆ηµιουργία» Τεύχος
198 Ιανουάριος Μάρτιος
2016.

3) Εφηµερίδα  «Αεροπο-
ρική Ιδέα» της ΑΑΚΕ αριθµ-
ός φύλλου 88 Ιανουάριος
Φεβρουάριος Μάρτιος
2016. 

4) Εφηµερίδα «Η Φωνή»
του Συνδέσµου Αποστρ-
άτων Αξιωµατικών Στρατού
Μακεδονίας Θράκης (Απο-
φοίτων ΣΜΥ) αριθµός φύλ-
λου 90 Ιανουάριος Φεβρου-
άριος Μάρτιος 2016.

5) Εφηµερίδα «Ναυπακ-
τιακή Φωνή» αριθµός φύλλ-
ου 76 Μάρτιος 2016

Γεγονότα
1675: 700 Μανιάτες ανα-

χωρούν και εγκαθίστανται
στην Κορσική. Αργότερα θα
ακολουθήσουν κι άλλοι. Από
τότε, το ελληνικό στοιχείο
έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην
ιστορία του νησιού.

1866: Θεµελιώνεται το
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθη-
νών.

1878: Υπογράφεται η
Συνθήκη της Χαλέπας µετα-
ξύ Κρητών επαναστατών και
Τούρκων, µε την οποία οι
Κρήτες αποκτούν τα πρώτα
επίσηµα προνόµια αυτοδιοι-
κήσεως.

1908: Ο Λέων Τρότσκι κυ-
κλοφορεί στη Βιέννη την
εφηµερίδα «Πράβντα», όρ-
γανο των εξόριστων Ρώσων
κοµµουνιστών.

1926: Ανοίγει τις πύλες
της η πρώτη ∆ιεθνής Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης. Το 1977
θα µετονοµαστεί σε HEL-
LEXPO.

1876: Iδρύεται το Χρηµα-
τιστήριο Αξιών Αθηνών, από
την κυβέρνηση του Αλέξαν-
δρου Κουµουνδούρου.

1962: Αρχίζει το 1ο Πρω-
τάθληµα της Β~ Εθνικής µε
56 οµάδες, χωρισµένες σε 4
οµίλους, που όµως εκπρο-
σωπούν όλους τους νοµούς
της Ελλάδας.

1979: Ένα πλοίο προερ-
χόµενο από Ιταλία, φορτω-
µένο µε λαθραία τσιγάρα,
εξωκέλλει στις ακτές της
Ζακύνθου. Έκτοτε αποτελεί
τουριστικό αξιοθέατο.

1987: Το Γκάζι, το παλιό
εργοστάσιο, µεταβάλλεται
σε κέντρο καλλιτεχνικής δη-
µιουργίας, µε πρωτοβουλία
του ∆ηµάρχου Μιλτιάδη
Έβερτ.

331 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος συντρίβει τον
στρατό του Πέρση ∆αρείου
Γ~ του Κοδοµανού, στην πε-
διάδα των Γαυγαµήλων.

1910: Έκρηξη βόµβας
στο κτίριο της εφηµερίδας
«Los Angeles Times» προκα-
λεί τον θάνατο 21 ανθρώ-
πων. Για το περιστατικό θα
κατηγορηθούν δύο συνδικα-
λιστές.

1912: Οι Κρήτες βουλευ-
τές γίνονται δεκτοί από την
Ελληνική Βουλή, έπειτα από
πολύµηνη προσπάθεια να
µετάσχουν κι αυτοί στις ερ-
γασίες της, ώστε να επι-
σπευσθεί η ένωση της νή-
σου µε την Ελλάδα.

272 π.Χ.: Ο Βασιλιάς της
Ηπείρου Πύρρος, στην προ-
σπάθειά τους να κυριεύσει
το Άργος από τους Μακεδό-
νες, βρίσκει άδοξο θάνατο
από κεραµίδι που ρίχνει στο
κεφάλι του µία γυναίκα.

1807: Οι Γάλλοι καταλαµ-
βάνουν τα Επτάνησα.

1902: Κάνει πρεµιέρα
στους γαλλικούς κινηµατο-
γράφους η ταινία του Ζορζ
Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη»,
που θεωρείται η πρώτη ται-
νία επιστηµονικής φαντασί-
ας.

1911: Με ενθουσιασµό
και συγκίνηση υποδέχεται ο
ελληνικός λαός το θωρηκτό
Αβέρωφ, που καταπλέει στα
φαληρικά νερά.

1846: Άγιος Νεκτάριος,
ιερωµένος της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, που ανακηρύ-
χθηκε Άγιος (θαν.
9/11/1920).

1881: Ουίλιαµ Μπόινγκ,
πρωτοπόρος της αεροπορί-
ας και ιδρυτής της οµώνυ-
µης αεροπορικής βιοµηχανί-
ας (Boeing) (θαν.
28/9/1956).

∆. ∆ογορίτης
Σµχος ε.α.

Μετανάστες
Από ξένες χώρες άνθρωποι βιώνουν, πόνο λύπη ντροπή,

κυνηγηµένοι της µοίρας, είναι µέσα σ’ αυτή τη ζωή,
να επιβιώσουν παλεύουν, τρεµάµενο φύλλο πάνω στη γη.

Κατατρεγµένοι, απ’ αγνώστους τόπους µατώνουν πονούν,
άδεια η ψυχή τους, κουρασµένοι κάπου να γείρουν ζητούν,

η λύση κι απόγνωση σκιάζει το βλέµµα, λίγο φως αναζητούν.

Μέσα τους κουρνιάζει ο φόβος, ξένοι εχθρικά τους κοιτούν,
δύσκολος ο δρόµος τους, αγκάθια βαθιά τους τρυπούν,

όταν βαδίζουν σε σκοτεινά µονοπάτια, πού θα οδηγηθούν;

Όµως ελπίζουν κι έχουν δύναµη κουράγιο απέραντη αντοχή,
στόχος τους µια θέση στον ήλιο, έχουν δικαίωµα κι αυτοί,

της τύχης µιας ευκαιρία να δράξουν, παρακαλούν να συµβεί.

Μετανάστες µιας πατρίδας που βιώνει αναταραχές και δεινά, 
ποντάρουν στο άγνωστο εφόσον εκείνη διώχνει µακριά,
κι ο θάνατος να παραµονεύει στων θαλασσών τα νερά.

Συµπόνια, παροχή, αποδοχή, θέλουν από µας φιλοξενία,
αποζητούν περιµένουν βοήθειας χέρι, προστασία φιλία,
θα τους κάνει να νιώσουν, λιγότερο πόνο δάκρυ πικρία.

Πόσο η δυστυχία τους περιβάλλει, η εικόνα τους δες µαρτυρά,
ραγίζει βλέποντας, πονάει ως µέσα µας η καρδιά.

Ας τους δεχθούµε, ας περιθάλψουµε, λίγη ανθρωπιά.

Ελπίζω σε µια διαφορετική στάση αλληλεγγύης πνοή
από µας να νιώσουν πρέπει, µα είναι άνθρωποι κι αυτοί.

Κωνσταντίνα Κότση
Σύζυγος Σµχου ε.α. Βασίλη Κότση

∆ύσκολα χρόνια, πολύ δύ-
σκολα χρόνια. Μέσα στις λά-
σπες, στα χιόνια, στα κρύα ή
στους καύσωνες το καλοκαίρι.

∆ηµιουργία της Μονάδος.
Τρεις πολεµικές Μοίρες, 75
Α/φών. ∆ουλειά πρωί, απόγευ-
µα. (Ειδικά εγώ που είχα το
ΣΥΝ. ΚΙΝ/ΡΩΝ). Αποψιλώσεις,
∆ενδροφυτεύσεις και έξοδοι
στην Αθήνα µόνο Σαβ/κο και
αυτό αν δεν υπήρχαν «ανάγκες
της Υπηρεσίας».

Τέλος πάντων, ένα από αυ-
τά και µάλιστα «κοπανιστός»,
µας έπιασε το χιόνι στην Αθή-
να, πολύ χιόνι. Η Μαλακάσα
κλειστή, άρα προς την Μονάδα
τίποτε.

Έπρεπε όµως να γυρίσουν

οι «κοπανιστοί», οι άλλοι δι-
καιολογηµένοι. ∆/τής ο Παπ-
πάς από την Θήβα που µοίραζε
τις 20άρες σαν να ήταν «στρα-
γάλια».

Η «Εθνική οδός» τότε ήταν
σχεδόν «Μονοπάτι», ένωνε την
Βόρειο µε την Νότιο Ελλάδα,
που στην Μαλακάσα γινόταν
ακόµη πιο στενή.

Όταν λοιπόν επιστρέφαµε
µε ένα REO της κακιάς ώρας,
στην Μαλακάσα κάποιο κλαδί
έκοψε την µισή τέντα, µε απο-
τέλεσµα όλοι όσοι ήµασταν µέ-
σα στριµωχθήκαµε ο ένας επά-
νω στον άλλον για να «επιβιώ-
σουµε» στην κυριολεξία.

Καταφέραµε να φθάσουµε
στη Μονάδα κατά τις 14:00 το

µεσηµέρι.
Ω!! του θαύµατος όµως,

δεν θα το ξεχάσω ποτέ, βλέπα-
µε όλους τους συναδέλφους
να τρέχουν, στην κυριολεξία,
στην Λέσχη Υπαξ/κών. Γιατί εί-
χε πέσει το σινιάλο ότι ο Μάγει-
ρας είχε φτιάξει «φασολάδα».

Καταλαβαίνετε λοιπόν:
Κρύο, χιόνια, όχι πτήσεις,

ζέστη κάργα στη Λέσχη και
Φασολάδα, πλούσια και

αχνιστή!!!
∆εν σας λέω τίποτε!!!
Αχ!! παλιά χρόνια!!!

Με εκτίµηση
∆ρουµπουνέτης Στέργιος

Μηχ/της (Μηχανικός) 
6ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α.

Για να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νέοι

Έτος 1957. Τανάγρα (114 Π.Μ.)
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Λέγοµαι ∆ρουµπουνέτης Στέργιος.
Είµαι Μηχ/της (Μηχανικός) της 6ης Σειράς και κατάγοµαι από την Ν. Τριγλία της Χαλκιδικής.
Κατ’ αρχήν να σας συγχαρώ που αγωνίζεστε για τα συµφέροντα της υπερήφανης Σχολής

µας.
Κατά δεύτερον αν υπάρχει κάποιος χώρος στην Εφηµερίδα µας και το εγκρίνετε φυσικά, να

δηµοσιεύσετε αυτή την επιστολή µου, έτσι απλώς για να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν
οι νέοι.

Άλλωστε οι µεγάλοι (σε ηλικία) άνθρωποι, όπως λένε, ζουν µε αναµνήσεις και µόνο.
Και πάλι σας ευχαριστώ και σας εκτιµώ.

Από αυτή την διαρκή ανικανότητα των Ηγεσιών
µας, η δόλια Πατρίς µας έχει ήδη σχεδόν ολοκλη-
ρωτικά καταληφθεί από διάφορες Ασιατικές µου-
σουλµανικές Φυλές και όχι µόνο, ο Ελληνικός Λαός
ασφυκτιά, η Επικράτειά µας γεµίζει καταυλισµούς,
δηµιουργώντας τεράστια ποικίλα προβλήµατα σε
ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία. Ήδη η Πατρίς ΕΛ-
ΛΑΣ έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
και τούτο γιατί:

1. ∆ιότι για την Ηγεσία µας δεν υπάρχουν θα-
λάσσια σύνορα και ως εκ τούτου είναι παντελώς ξέ-
φραγα και ελεύθερα για τον οιονδήποτε λαθροµε-
τανάστη.

2. ∆ιότι διεθνείς οργανισµοί (ΟΗΕ - Ε.Ε. κ.λπ.)

αδιαφορούν, κλείνουν πολλές χώρες τα δικά τους
σύνορα και απλά µας συµπονούν και πολλάκις µας
κατηγορούν για την µη φύλαξη των δικών µας συνό-
ρων.

3. ∆ιότι εµείς κατηγορούµε τις χώρες που φρου-
ρούν τα δικά τους σύνορα, προστατεύοντας την χώ-
ρα τους και τον Λαό τους.

4. ∆ιότι τις Ε.∆. του Έθνους, που έχουν συνταγ-
µατική αποστολή να φυλάσσουν «Θερµοπύλες» (τα
σύνορά µας δηλαδή), τις χρησιµοποιούν οι δήθεν
Ηγέτες µας για κατασκευές καταυλισµών και σίτιση
όλων αυτών των ορδών.

5. ∆ιότι έγινε πλέον πραγµατικότης ότι οι αµέ-
τρητες χιλιάδες όλων αυτών δεν λιάζονται στις πλα-

τείες µας, αλλά έχουν ήδη δηµιουργήσει
οξύτατα προβλήµατα συµπεριφοράς, οι-
κονοµίας, καθαριότητος και περιβαλλο-
ντικής υγιεινής σε ολόκληρη την Ελληνική
κοινωνία.

6. ∆ιότι οι εδώ παρατρεχάµενοι της
εξουσίας εστιάζουν τα πάντα στο να κα-
ταδεικνύουν µορφές ταλαιπωρηµένων
ανηλίκων και όχι µόνο, να θλίβονται δήθεν
οι πάντες για την όντως θλιβερή αυτή κα-
τάσταση χωρίς να γίνεται τίποτα για να
διορθωθούν όλα αυτά και να εξαλειφθούν
οι αιτίες που τα προκαλούν.

7. ∆ιότι ο τουρισµός µας, σηµαντικός
παράγων της οικονοµίας µας, βουλιάζει
και όλοι οι ασχολούµενοι εκπέµπουν
κραυγές αγωνίας σε ώτα µη ακουόντων.

8. ∆ιότι οι πληθυσµιακές µεταβολές εις
βάρος µας, κυρίως σε νησιά του Αιγαίου
µας, τείνουν να µας µετατρέψουν σε µειο-
ψηφία µέσα στην ίδια µας την Πατρίδα.

9. ∆ιότι οι ανατολικοί γείτονές µας επι-
διώκουν αυτήν την αλλοίωση για περαιτέ-

ρω διεκδικήσεις προς δικό τους όφελος.
10. ∆ιότι η δογµατική µας πολιτική εξουσία, µε

τα συνεχή ψεύδη και δηµαγωγία της, αποδεικνύεται
πολύ κατώτερη στην αντιµετώπιση της όντως δύ-
σκολης αυτής καταστάσεως.

Ίσως πολλά ακόµη ∆ιότι θα µπορούσε να κατα-
γραφεί για όλη αυτή την ασφυκτική θέση που έφε-
ραν την Πατρίδα µας. Οι σήµερον Ηγέτες µας πα-
ρουσιάζονται όπως η ορχήστρα του Τιτανικού, που
ενώ το πλοίο εβυθίζετο αυτή συνέχιζε να παίζει,
έτσι και όλοι αυτοί ενώ η χώρα βουλιάζει περί άλλα
τυρβάζουν, νοµίζοντας ότι παίζουν την λύρα και οι
άλλοι χορεύουν για ό,τι κακό µας συµβαίνει φταίνε
όλοι οι άλλοι εκτός από τους ίδιους. Υπάρχουν δυ-
στυχώς και κάποιοι αντιστόρητοι αδαείς ή και προ-
παγανδιστές των κυβερνώντων, που µέσω ραδιο-
φώνων και τηλεοπτικών σόου, παρουσιάζουν την
νυν επέλαση των εκατοντάδων χιλιάδων µουσουλ-
µάνων  της Ασίας ίδια µε τους εδώ µετανάστες Πό-
ντιους, Βορειοηπειρώτες κ.ά. ως και την προσφυγιά
του Ελληνισµού της Μ. Ασίας και της Κωνσταντι-
νουπόλεως για να γλυτώσουν τότε από την γενο-
κτονία των Τούρκων. Αλλά αδαείς ή µη, οι Αφγανοί,
Πακιστανοί και λοιποί αλλοδαποί µουσουλµάνοι δεν
έχουν ουδεµία σχέση µε τους Αδελφούς Έλληνες.

Με όλη αυτή την δεινή θέση που µας έχουν φέ-
ρει, κινδυνεύουµε να χάσουµε και την Εθνική µας
συνείδηση αλλά και την ίδια µας την Πατρίδα. Είναι
πασιφανές ότι η Τουρκία εσκεµµένα προωθεί όλα
αυτά τα µουσουλµανικά στίφη προς την Ελλάδα
µας και την Ευρώπη.

Ξυπνήστε Ελληνίδες και Έλληνες!!! Όσο ακόµη
υπάρχει έστω και ο ελάχιστος χρόνος για να διασω-
θεί ό,τι απέµεινε Ελληνικό µέσα σε αυτή την Πατρί-
δα µας που ονοµάζεται ΕΛΛΑΣ!!!

∆ηµ. Σχίζας
Σµήναρχος ε.α.

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Στη βεβαίωση ετήσιας Σύνταξης διαπιστώσατε ότι υπάρ-

χει στήλη µε ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 2014 τα οποία αν και ελήφθη-
σαν το 2015 ανήκουν σε συντάξεις αναδροµικών του 2014
και δεν συµπεριλαµβάνονται στις προσηµειωµένες στήλες
του 2015 εδάφιο 303. Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε πληρο-
φορία της Γ.Γ.Π.Σ. (Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων) θα πρέπει να υποβάλλεται ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
δήλωση στα έτη αφορούν. Στην προκειµένη περίπτωση θα
πρέπει να υποβάλετε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ στις κατά τόπους
εφορίες που ανήκετε, του έτους 2014.

Οδηγίες Συµπλήρωσης του εντύπου Ε1 φορολογίας ει-
σοδήµατος 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Θα συµπληρώσετε το 303 - αναδροµική 2014 και τα 313
και 315 φόρος που αναλογεί και φόρος που παρακρατήθηκε.

Η Συντακτική Επιτροπή 
ΝΕΑ του Σ.Α.Σ.

Ανακοίνωση

Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ
Στο Καστελόριζο, στην εσχατιά αυτή της ελληνικής γης,

ζούσε µια απλὀκή γυναίκα, η οποία επί σειρά ετών, στη διάρ-
κεια του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, ύψωνε την ελληνική
Σηµαία στη βραχονησίδα της ΡΩ, απέναντι από το Καστελό-
ριζο, αψηφώντας τα τουρκικά πολεµικά, τα γερµανικά κανό-
νια ή τους Ιταλούς, καραµπινιέρους.

Την έλεγαν ∆έσποινα Αχλαδιώτη και ήταν γέννηµα - θρέµ-
µα Καστελοριζιά.

Η κυρά ∆έσποινα, εκτός από το ότι ύψωνε τη σηµαία είχε
βοηθήσει στη φυγάδευση πολλών Ελλήνων πατριωτών και εί-
χε προσφέρει και άλλες Εθνικές υπηρεσίες.

Ήταν Σεπτέµβριος του 1974 και οι σχέσεις µας µε την
Τουρκία ήταν για µια ακόµα φορά σε πολύ µεγάλη ένταση. Εί-
χε προηγηθεί η εισβολή του «Αττίλα» στην Κύπρο και η κυρά
∆έσποινα εµφανιζόταν στην πιο κατάλληλη στιγµή.

Έφθασε η στιγµή που ο φακός της δηµοσιότητας φώτισε
ξαφνικά τη ∆έσποινα Αχλαδιώτη και της έδωσε µυθικές δια-
στάσεις. Ήταν Νοέµβριος του 1974 και η θάλασσα του Αιγαί-
ου είχε µεγάλους θυµούς.

Ένα αντιτορπιλικό του Πολεµικού Ναυτικού πήγε στο Κα-
στελόριζο και µε εντολή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης κ. Ε.
Αβέρωφ για να της απονείµει µετάλλιο.

Το Καστελόριζο µε τους διακόσιους γενναίους ακρίτες
του σηµαιοστολισµένο και υπερήφανο ζούσε στιγµές Εθνικού
µεγαλείου. Σε ένα δίπατο φτωχόσπιτο µισογκρεµισµένο, εκεί
στο βάθος του νησιού, κυµάτιζε ξεθωριασµένη από το χρόνο,
φθαρµένη στις άκρες, αλλά υπερήφανη η ελληνική σηµαία.

Ήταν η ίδια σηµαία που δεκαετίες ολόκληρες η ∆έσποινα
Αχλαδιώτου ύψωνε στη βραχονησίδα της Ρω.

Ένα µισογκρεµισµένο σπίτι δεν ήταν άλλο παρά το φτωχι-
κό της που χρόνια τώρα στέναζε στη φτώχια, τη µιζέρια, αλλά
και την πραγµατική, τη γνήσια υπερηφάνεια της γενναίας Κα-
στελοριζιάς.

Όταν παρέλαβε το µετάλλιο σε µια σεµνή τελετή η κυρά
∆έσποινα απάντησε: «∆εν έκανα τίποτα παρά πάνω από ό,τι
θα έκανε οποιαδήποτε “Ελληνίδα”. Γιατί µου κάνουν αυτές
τις τιµές;».

Στη συνέχεια, αφέθηκε στις µνήµες της απλὀκά και αν-
θρώπινα να αφηγείται πώς βρέθηκε απέναντι στη βραχονησί-
δα της Ρω µε τον κύρη της, πώς έβοσκε τα πρόβατά της, πώς
και πού ύψωνε την Ελληνική σηµαία, πώς αντιµετώπιζε τις
απειλές των γερµανὀταλών και των Τούρκων, πώς φυγάδευε
τους Έλληνες Πατριώτες, πώς... πώς... πώς...

Πέρασε ένας µήνας από τότε και οι φακοί της δηµοσιότη-
τας άναψαν και πάλι και φώτισαν όλες τις πτυχές της δράσης
της γενναίας ακρίτισσας.

Η Ακαδηµία Αθηνών, το ανώτατο αυτό πνευµατικό ίδρυµα
της χώρας, η Αστυνοµία Πόλεων, το Λύκειο Ελληνίδων και άλ-
λοι επίσηµοι φορείς έσπευσαν να τη βραβεύσουν.

Και η κυρά ∆έσποινα για πολύ καιρό κρατούσε, µόνιµη θέ-
ση στις πρώτες σελίδες των εφηµερίδων και µια συνεχή πα-
ρουσία στις τηλεοράσεις. Έγινε θρύλος, έγινε ποίηµα, έγινε
τραγούδι:

Ήσουν της θάλασσας θεριό
Κυρά µου ∆έσποινα της Ρω.

Ύψωνες σαν παλικάρι
τη σηµαία στο καντάρι.»

Ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής µελοποίησε τους στίχους του Σα-
ράντη Μιχαλόπουλου και το Ναυτικό κυκλοφόρησε σε δίσκο
των 45 στροφών µε τη φωνή του ∆ηµήτρη Ζευγά τον θρύλο
της κυράς ∆έσποινας σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

Για να ακούγεται για πάντα και να µιλάει στις ψυχές όλες
της ακριτικής Ελλάδας, στις ψυχές όλων των Ελλήνων.

Η κυρά της Ρω πέθανε τον Απρίλιο του 1982, µετά από
εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ηλικία 80 ετών.

Ήταν ένα ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ.
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Επσγός ε.α. 9η Σειρά ΣΤΥΑ

H Πατρίς ΕΛΛΑΣ σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης
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Συνάδελφε µην ξεχνάς ΠΟΤΕ ότι ο Σύλλογος στηρίζεται στην συνδροµή σου

Τ
ο 1962, το ΝΑΤΟ, αποφάσισε να παραχωρήσει στη χώρα µας,
µέσω του προγράµµατος «MILITARY ASSISTANCE PROGRAM»
(MAΡ), σύγχρονα µαχητικά αεροσκάφη τύπου F-104G και F-5A

µε σκοπό τη συγκρότηση 2 και 3 Μοιρών αντιστοίχως.

Του Γ. ΤΑΓΚΑΛΟΥ Επγού ε.α. (ΤΥΜ) 4ης

Βάσει αυτής της απόφασης, ακριβώς πριν από 52 χρόνια, στις 13
Μαρτίου του 1964, φθάνει στο Φαληρικό όρµο, ένα -παλαιάς εποχής- α-
εροπλανοφόρο, που στο κατάστρωµά του έφερε 20 Αερ/φη τύπου
F(TF) 104G.

Τα αερ/φη εκφορτώνονταν, σε φορτηγίδες (Μαούνες) και αποβιβά-
ζοντο στην ξηρά, απ’ όπου µε κοµβόι πέντε - πέντε µεταφέροντο ρυ-
µουλκούµενα στις εγκαταστάσεις του 202 ΚΕΑ, και µετά την αφαίρεση
της προστατευτικής τους επικάλυψης, µε τη φροντίδα του εκπαιδευθέ-
ντος ήδη στις ΗΠΑ τεχνικού προσωπικού, καθίσταντο έτοιµα προς πτή-
ση και απογειώνονταν από το Α/∆ του Ελληνικού µε προορισµό την 114
Π.Μ.

Εκεί τα Αερ/φη εντάσσοντο στην 114 Μοίρα Συντηρήσεως αερ/φών
(ΜΣΑ), σε εφαρµογή του συστήµατος 66-1 και την εκµετάλλευσή τους
θα είχε η 335 Μ.

Τα αερ/φη ήταν ολοκαίνουργα. Από τα 20, τα τέσσερα (S/N 272,
273. 274 ΚΑΙ 275) ήταν Αµερικανικής κατασκευής (LOCKHEED Co) διθέ-
σια εκπαιδευτικά (ΤF-104G) και τα υπόλοιπα (F-104G), µαχητικά, ήταν
Καναδικής κατασκευής (CANADAIR).

Σηµειώνεται ότι η Σχεδιάστρια - Κατασκευάστρια εταιρεία LOCKHE-
ED είχε παραχωρήσει άδεια κατα-
σκευής και σε άλλες χώρες (Κανα-
δά, Γερµανία, Ολλανδία, Ιταλία,
Βέλγιο και Ιαπωνία).

Αλλά ας δούµε µερικά ιστορικά
γεγονότα των STARFIGHTERS στη
χώρα µας:

∆ΕΚ. 1962: Αρχίζει  το AMA-
RILLO του TEXAS, η επί του τύπου
εκπαίδευση 63 τεχνικών της ΠΑ
(Αξκοί - Υπξκοί) µε αρχηγό απο-
στολής τον τότε Σγό Μηχ/κό Ι.
ΚΑΛΦΑ. Παράλληλα τέσσερις χει-
ριστές, ανά δύο (πρώτοι οι ΑΓΝΩ-
ΣΤΟΥ και ΜΑΡΙΝΟΣ και µετά ΕΥ-
ΣΤΑΘΙΟΥ και Π’’∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ) εκπαιδεύοντο στις ΗΠΑ, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν στη χώρα
µας ως εκπαιδευτές.

ΣΕΠΤ. 1963: Συγκροτείται στην 114 ΠΜ η ΜΟΙΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ Α-
ΕΡ/ΦΩΝ (ΜΣΑ), σύµφωνα µε το Αµερικανικό πρότυπο οργάνωσης, το
CONSOLIDATE MAINTENANCE SYSTEM No. 66-1, το οποίο για πρώτη
φορά εφαρµόζετο στην Π.Α. (πρώτος ο ∆κτής ο Επγός Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ). Στην 114 ΜΣΑ εντάχθηκε όλο το προσωπικό που εκπαι-
δεύτηκε στις ΗΠΑ και αρχίζει η προετοιµασία υποδοχής των Αερ/φών F-
104G.

ΜΑΡΤ. 1964: Φθάνουν τα πρώτα 20 Αερ/φη, όπως παραπάνω περι-
γράφεται.

25 ΜΑΡ. 1964: Γίνεται η πρώτη εµφάνιση - επίδειξη Αερ/φους F-
104G στον Αττικό ΟΥΡΑΝΟ. Ήταν το TF-272 το οποίο εκτέλεσε εντυπω-
σιακές διελεύσεις πάνω από το χώρο της παρέλασης, αφήνοντας έκ-
θαµβους και κατάπληκτους τους Αθηναίους.

ΑΠΡ. 1964: Στις 16 του µήνα, στις Α/∆ του Ελληνικού, γίνεται, µε κά-
θε επισηµότητα, η τελετή ένταξης των F-104G, παρουσία του τότε Βασι-
λέως Κωνσταντίνου και όλης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

ΜΑ˳ΟΣ 1964: Στις 8 του µήνα το TF-272, λόγω βλάβης, πέφτει στην
περιοχή ΟΙΝΟΗΣ, όπου και χάνουν τη ζωή τους τόσον ο ∆κτής της 335
Μ, Ασµχος Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, όσο και ο Α.Ε. Επγός Χ. ΜΑΡΙΝΟΣ.

∆ΕΚ. 1964: Παραλαµβάνονται -αφιχθέντα
µε τον ίδιο τρόπο- 16 νέα F-104G, των οποίων
την εκµετάλλευση αναλαµβάνει η 336 Μ.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1965: Από µηχανική βλάβη, στη
φάση προσγειώσεως το Αερ/φος F-104G SIN
704, πέφτει πλησίον του Α/∆ της Τανάγρας και
χάνει τη ζωή του ο νέος ∆κής της 335 Μ.
Ασµχος Χ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

∆ΕΚ. 1965: Επιτυγχάνεται η πρώτη επιτυ-
χής διάσωση χειριστού. Ο τότε Υπγός Π’’ΘΑ-
ΝΑΣΙΟΥ, λόγω µη αναστρέψιµης βλάβης, εκτι-
νάσσεται µε το τύπου C-2 εκτινασσόµενο κάθι-
σµα, τα οποία η LOCΚHEED είχε εγκαταστήσει
στα F-104G. Σηµειώνεται, ότι αργότερα τα κα-
θίσµατα αυτά αντικαταστάθηκαν µε τα βρετανι-
κής κατασκευής τύπου MARTIN-BAKER. (ZERO
FEET - ZERO ALT).

∆ΕΚ. 1966: Η 336 ΜΚ µετασταθµεύει στην
116 Π.Μ.

ΑΠΡ. 1969: Στην 336 ΜΚ απονέµεται από
την LOCΚHEED το έπαθλο ασφαλείας πτήσεων
Μοιρών µε αερ/φη F-104G.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1969: Το έπαθλο ασφαλείας πτήσεων Μοιρών F-104 απο-
νέµεται στην 335 Μ.Κ.

1969-1972: Η ΙΣΠΑΝΙΑ µας παραχώρησε 16 Αφη F-104G.
AΥΓ. 1977: Η 335 µετασταθµεύει κι αυτή στην 116 ΠΜ µε αποτέλε-

σµα η πτέρυγα να γίνει η «MOTHER BASE» των F-104G.
1983: Η ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ µας παραχώρησε 10 Αφη F-104G.
1978-1988: Η Γερµανία µας παραχώρησε πολύ µεγάλο αριθµό Α-

ερ/φών F-104G και TF-104G.
Υπολογίζεται ότι µεταξύ των ετών 1964 έως 1988 περίπου 160 Α-

ερ/φη τµηµατικώς εντάχθηκαν στην Π.Α. (τα περισσότερα κατασκευής
CONSORTIUM Ευρωπἀκών χωρών.

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993: Μετά -ακριβώς- 29 χρόνια δράσης, τα αεροσκά-
φη θρύλος, αποσύρονται από την ενεργό υπηρεσία.

Το STARFIGHTER υπήρξε Αερ/φος λίαν προκεχωρηµένης για την
εποχή του τεχνολογίας. Υψηλών επιδόσεων, παντός καιρού πολλαπλών
ρόλων, προωθείτο από έναν ισχυρότατο στροβιλοκινητήρα αξονικής
ροής τύπου J-79-GE-11 που µε τον µετακαυστήρα απέδιδε ώση 15800
LBS. Είχε εξαιρετικά λεπτές επιφάνειες πτήσεως, µικρές ευθύγραµµες
πτέρυγες µε αρνητική δίεδρο γωνία, αεραγωγούς κινητήρα µε αντιπα-
γωτικό σύστηµα, µηχανισµό αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ΑΝΤ-SKID),
σύστηµα ελέγχου οριακού στρώµατος (BOUDARY LYER CONTROL -
BLC), σύστηµα αφαίρεσης βροχής Ε-RAIN REMOVER), αισθητήρα γωνί-
ας προσβολής, ως και δια χειρός εκτινόµενη γεννήτρια ηλεκτρικής ισχύ-
ος και στον ίδιο άξονα αντλία υδραυλικής πίεσης. (RAM-AIR TURBINE).

Ήταν εφοδιασµένο µε το εξελιγµένου τύπου RADAR (F-IS NASSAR)
καθώς και µε το περίφηµο σύστηµα αδρανιακής ναυτιλίας, το LN-3 της

LITTON. Ακόµα υπήρχε το AIR DA-
TA COMPUTER, οι µηχανισµοί SHA-
KER και KICKER που ειδοποιούσαν
για τυχόν απώλεια στήριξης ως και
πολλά άλλα ηλεκτρονικά κυκλώµα-
τα.

Στην αριστερή πλευρά της
ατράκτου υπήρχε το εξάκανο περι-
στρεφόµενο πυροβόλο τύπου Μ-61
VULCAN 20 mm µε δυνατότητα 625
βολών ανά λεπτών. Τόσο σε ρόλο
αναχαιτίΣσεως όσο και βοµβαρδι-
σµού είχε τη δυνατότητα να µετα-
φέρει, ανάλογα της εκάστοτε δια-
µόρφωσης ποικιλία βοµβών, ρουκε-
τών και βληµάτων. Σηµειώνεται ότι

τα TF-104G δεν έφεραν πυροβόλο, ούτε και AUTO PILOT, διότι τη θέση
αποθήκης πυροµαχικών την καταλάµβανε η β~ θέση χειριστού - εκπαι-
δευοµένου.

Είχαν µεγίστη ταχύτητα 1450 MPH (2,2 MAX) και οροφή 55000 FT.
(Mε στρατοσφαιρική φόρµα, η οροφή επεκτείνετο κατά πολύ).

Υπήρξε το Αφος που αγαπήθηκε αλλά και µισήθηκε πολύ. Ανεξίτη-
λες είναι οι µνήµες από τα STARFIGHTERS. Ποιος δεν θυµάται τις νυ-
χτερινές, τα λυκαυγή και τα λυκόφωτα, τις επιθεωρήσεις και τις αξιο-
λογήσεις Εθνικές και ΝΑΤΟ; Τα QRA, τις οµάδες φορτώσεως, τα κοµ-
βόι µεταφοράς του «όπλου» προς φόρτωση, τη διαδικασία προσέγγι-
σης στον κύκλο υπό φόρτωση αερ/φους και τόσα άλλα γεγονότα και
δρώµενα;

Ήταν ένα υπέροχο - ατίθασο Αερ/φος το οποίο δεν συγχωρούσε
το παραµικρό λάθος και την εντός δευτερολέπτων µη λήψη αποφάσε-
ως.

Στα 29 χρόνια παρουσία τους στην Π.Α. (αποκτήθηκαν από 13
ΜΑΡΤΙΟΥ 1964, Αποσύρθηκαν 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993), συµπλήρωσαν
223384!! ώρες πτήσεων, (7702 ώρες ανά έτος κατά Μ.Ο.) και απωλέ-
σθηκαν 16 -ΜΟΝΟ- χειριστές από ένα σύνολο 332 που ιπτάθηκαν, χει-
ρίστηκαν και τιθάσευσαν τα υψηλών απαιτήσεων αερ/φη βολίδες, επι-
τυγχάνοντας διεθνώς ίσως το µικρότερο δείκτη ατυχηµάτων!!!

Τα STARFIGHTERS έπαψαν να διασχίζουν
τον ελληνικό ουρανό από το 1993. Όµως η πα-
ρουσία τους παραµένει ζωντανή και σήµερα
διότι 45 F-104G βρίσκονται ανά την Ελληνική
Επικράτεια, σε Μονάδες, πτέρυγες, πόλεις,
χωριά και ύπαιθρο τοποθετηµένα σε διάφορες
βάσεις και στάσεις ως εκθέµατα, υπενθυµίζο-
ντας στους διαβάτες την ένδοξη, ηρωική και
αλησµόνητη προσφορά τους στην Π.Α. και
στην Πατρίδα µας. Σηµειώνεται ότι από τα 4
πρώτα TF-104 µόνο το ένα, το 272 «επέζησε»
και αποτελεί ιστορικότατο κειµήλιο για το
Μουσείο της Αεροπορίας µας (;;).

Tελειώνοντας τούτο το επετειακό κείµενο,
ας µην ξεχάσουµε ποτέ τους ΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΕΣ
συναδέλφους µας που πήραν του χάρου το
φιλί µέσα στο COCKDIT των F-104G, πιστοί
στην εκτέλεση του καθήκοντός τους. Ας είναι
αιωνία τους η µνήµη.

Πηγή: Βιβλίο - Άλπουµ F-104 G υπό οµάδος χειριστών
των F104G 2005

Ανώτατο Αεροπορικό Συµβούλιο
Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη 

1. Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βα˙τσης Αρχηγός ΓΕΑ 
2. Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου Αρχηγός ΤΑ 
3. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
4. Αντιπτέραρχος (Μ) Χριστόφορος Σµυρλής Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ 
5. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανωλάκος ∆ιοικητής ∆ΑΕ 
6. Υποπτέραρχος (Ι) Συµεών Αστρεινίδης ∆ιοικητής ∆ΑΥ 
7. Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Αθανασίου Υπαρχηγός ΓΕΑ 
8. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος-∆ηµήτριος Χριστόπουλος ∆ιευθυντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ 
9. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούµης ∆ιευθυντής ∆’ Κλάδου ΓΕΑ 
10. Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Μαντζιάρης ∆ιευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΑ 
11. Υποπτέραρχος (Ι) Συµεών-Χαράλαµπος Ψιµούλης Υπαρχηγός ΑΤΑ 
12. Υποπτέραρχος (Ι) Μαρίνος Λούκος Επιτελάρχης ∆ΑΕ 
13. Υποπτέραρχος (Ι) Θεµιστοκλής Μπουρολιάς ΓΕΕΘΑ 
14. Υποπτέραρχος (Ι) Θωµάς Χατζηαθανασίου ∆ιοικητής ΣΙ 
15. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούµης ∆ιευθυντής ΓΕΑ/∆ΥΓ 
16. Υποπτέραρχος (ΕΑ) Κωνσταντίνος Φουσταλιεράκης ∆ιευθυντής Επιθεωρήσεων 
17. Υποπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Αλεξανδρής ∆ιευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ 
18. Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Αράπης Επιτελάρχης ∆ΑΥ 
19. Υποπτέραρχος (Ο) Συµεών Γραµµατόπουλος ∆ιευθυντής ΓΕΑ/∆6 

Με βαθειά συγκίνηση και µε πολύ ενδιαφέρον εδιάβασα το
άρθρο του Κου Μέρτικα, αριθµός φύλλου 242 µε τίτλο «Αφιέ-
ρωµα στο Acroteam του Θριάµβου». Ας µου επιτρέψει ο κος
Μερτίκας να κλέψω τον τίτλο του άρθρου του, αλλά η δική µου
επικεφαλίδα φέρνει αριθµό #2.

Επίσης ενδιαφέρουσα ήταν και η αναφορά του στον ποιητή
Κώστα Κρυστάλλη που τυγχάνει να είµαι και πατριώτης του.
∆εν γνωρίζω εάν οι δικοί µου ήρωες είναι όλοι εν ζωή ή όχι,
όµως οι ήρωες ποτέ δεν πεθαίνουν. ∆εν πεθαίνουν διότι
εµείς τους φέρνουµε στη µνήµη µας, διότι µε το ταλέντο τους
προσέφεραν ανεκτίµητες υπηρεσίες στο σώµα και την πατρί-
δα.

Είχα την καλή τύχη, µετά την αποφοίτηση το έτος 1959, να
υπηρετήσω στην Τανάγρα, στη µοίρα 342 όπου ένας αριθµός
των F-86 Sabre Jets ανήκαν στο Ακροβατικό Σµήνος. ∆ύο χρό-
νια αργότερα η µοίρα µετετέθη στην Αγχίαλο. Με την πενιχρή
µνήµη µου θα αναφέρω ονόµατα, αξιοσηµείωτοι άνδρες, µε
συσχέτιση τη συντήρηση και πτήση του Ακροβατικού Σµήνους.

Σµηναγός Παναγιωτόπουλος, αρχιµηχανικός µοίρας.
Ανθυποσµηναγός Παπαγεωργαντάς αξιωµατικός γραµµής.
Επισµηνίες, Σπηλιόπουλος, Σβουρδακός, Παπἀωάννου,

µηχανικοί γραµµής, υπόλογοι και θέµατα συντηρήσεως.
Σµηνίες: Κώστας Αράπης, Νίκος Αραχωβίτης υπόλογοι

γραµµής πτήσεων.
Επισµηναγός Τσαµουσόπουλος αρχηγός Αεροβατικού

Σµήνους.
Σµηναγός Φραγκοπανάγκος αρχηγός (µετέπειτα) Ακροβα-

τικού Σµήνους.
Απολογούµαι που δεν είµαι σε θέση να αναφέρω τα ονόµα-

τα των υπολοίπων χειριστών του Ακροβατικού Σµήνους.
Συνήθως η προετοιµασία των αεροσκαφών για ασκήσεις

προετοιµασίας ελάβαινε χώρα απογευµατινές ώρες οπότε η
έξοδός µας στην πόλη ήταν περιορισµένη. Η οµαδική απογεί-
ωσις των 7 αεροσκαφών, τα εκπληκτικά σχήµατα στον αέρα,
η οµαδική προσγείωσις των 7 αεροσκαφών προξενούσαν το
θαυµασµό του θεατή.

Με την παραµονή µου σ το Σµήνος από 1959-1964, είχε την
καλή τύχη και πάλι, να συνοδέψω το Σµήνος σε επιδείξεις µε
άλλα κράτη µέλη του ΝΑΤΟ σε Ευρωπἀκές χώρες. Η επιδε-
ξιότητα και η ακρίβεια των σχηµατισµών στον αέρα από τους
Έλληνες χειριστάς προξενούσε το ξέσπασµα των χειροκροτη-
µάτων από το κοινό ως και επαινετικά σχόλια από επισήµους.
Τα επιτεύγµατα του Ελληνικού Ακροβατικού Σµήνους ήταν το
θέµα της ηµέρας.

Η αξιολόγησις του καθενός ορίζεται, νοµίζω, από δύο κρι-
τήρια:

Πρώτον, από τις αναγκαίες επαγγελµατικές γνώσεις, απα-
ραίτητες για την καριέρα στη ζωή.

∆εύτερον, από το χαρακτήρα, διαγωγή, υπακοή στους νό-
µους, εφαρµογή του δικαίου, πατριωτισµός, αρχές που χαρα-
κτηρίζουν έναν χρηστόν πολίτην.

Η σωστή συντήρησις και επιθεώρησις του αεροσκάφους
για πτήση είναι ευθύνη των τεχνικών του εδάφους. Η εκτέλε-
σις της αποστολής και η ασφαλής επιστροφή του στη βάση εί-
ναι ευθύνη του χειριστού.

Με τα παραπάνω, θέλω να σηµειώσω πως οι άσοι αυτοί της
Αεροπορίας, χειριστές του Ακροβατικού Σµήνους, προσηλω-
µένοι στην τέχνη της πτήσεως, µε γνώσεις των συστηµάτων
του αεροσκάφους σε µεγάλο βαθµό, ήσαν εξίσου άριστοι υπη-
ρέτες του σώµατος που τους διέκρινε η πειθαρχία, η απλότη-
τα, ο σεβασµός προς τους κατωτέρους. Ήσαν σεβαστοί και
υπερήφανοι για το ρόλο τους. Υπηρετώντας το Σµήνος, το αί-
σθηµα ήταν πως ανήκες σε µια οικογένεια.

Παρακαλώ τον Κο Μέρτικα, µε την εξαιρετική του πέννα, µια
και εκείνος έχει τις ιστορικές πηγές της αεροπορίας πιο προσι-
τές, να επεκτείνει την περιγραφή της εξελίξεως του Ακροβατι-
κού Σµήνους, αναδροµικά µε ακριβείς πληροφορίες, ονόµατα,
βάσεις, είδη αεροσκαφών, ηµεροµηνίες, φωτογραφίες, κ.λπ.

Ευχαριστώ
Μετά τιµής

Κώστας Αράπης
9η Σειρά
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του θριάµβου #2
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