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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1983 ΕΤΟΣ 33Ο  • Αρ. φύλλου 246 • Ευρώ 0.20

Τα ΝΕΑ του ΣΑΣ μάχονται άχρωμα πολιτικά για τα συμφέροντα όλων (ε.ε. και ε.α.) των αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.
και συγχρόνως υποβοηθούν και προβάλλουν το έργο της Π.Α. Σημαία μας η Αεροπορική Ιδέα.

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗ Σ.Τ.Υ.Α

Τ
ίτλοι τέλους για
τη Σ.Τ.Υ.Α
με το νόμο

4407/27-7-2016
που προωθήθη-
κε, με εισήγηση
του ΓΕΑ, από τον
ΥΕΘΑ κ. Καμμένο στη
Βουλή και υποστηρίχ-
θηκε η ψήφισή του
από τους ΑΝΕΛ και το
ΣΥΡΙΖΑ. Τίτλοι τέλους για
μια σχολή με 70 χρόνια ένδοξης
ιστορίας που συνεχίζει να παράγει
άρτια εκπαιδευμένα και άξια στε-
λέχη στην Π.Α. Είμαστε τα Στελέχη
που αριθμούν σχεδόν τα 2/3 της
Πολεμικής Αεροπορίας που με
ήθος, επαγγελματισμό και αυτα-
πάρνηση (μετράμε πάνω από 30
εν Υπηρεσία Θύματα) προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους και μοχθούνε
καθημερινά έτσι ώστε με τα οπλικά
συστήματα και μέσα της ΠΑ να
συνεχίσουν να υπερασπίζονται
την εδαφική κυριαρχία και την
εθνική ανεξαρτησία. Προσφέρουμε
γιατί αγαπάμε την Πατρίδα, την
Πολεμική Αεροπορία και την Σχο-
λή που μας άνδρωσε, μας γαλού-
χησε με αξίες και ιδανικά, μας εκ-
παίδευσε σε υψηλό επίπεδο αεροπορικής τεχνολογίας. Η
αναγνώριση του έργου μας από το σύνολο της κοινωνίας
είναι καθολική και είμαστε όλοι υπερήφανοι γι αυτό. Οι νε-
οεισερχόμενοι στην ΣΤΥΑ μέσω πανελληνίων εξετάσεων φέρ-
νουν παρακαταθήκη 17.000 έως 19.000 μόρια και αποτελούν
άριστη μαγιά για τα μελλοντικά στελέχη.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ, εσάς κ. ΚΑΜΜΕΝΕ, γιατί αγνοήσατε

πολλές σχετικές προσωπικές παρεμβάσεις και ενημερώσεις
μας, υπομνήματά μας, επιστολές έμπειρων συναδέλφων σε
ό,τι αφορά στην ενοποίηση των ΑΣΣΥ της ΠΑ, ώστε με την
κριτική σας ικανότητα να δώσετε την αρμόζουσα ορθή και
δίκαιη λύση, προς το συμφέρον της ΠΑ και όχι να αποδεχθείτε
μια έντονα αμφισβητούμενου, από τους αποφοίτους των
υπόψη σχολών  - και όχι μόνο -  σκοπού, εισήγηση του κ.
Α/ΓΕΑ, ώστε εσείς με την ευθυκρισία σας να διαμορφώσετε
όραμα και πίστη στους μελλοντικούς σπουδαστές των σχολών

αυτών. Με τέτοια μη-
νύματα  θα μπο-
ρούσαν να συνεχί-
σουν να προσφέ-
ρουν ακόμη υψη-
λότερου επιπέδου

υπηρεσίες στο επιχει-
ρησιακό και κοινωνικό
έργο της ΠΑ, αλλά και

εσείς ως ΥΕΘΑ θα ανα-
βαθμίζατε το κύρος σας σε

όσους σας παρακολουθούν
και μη. 

Υπογράψατε, κ. Υπουργέ, με ελα-
φρά συνείδηση και υποτίθεται από-
λυτα υπεύθυνα ως ΥΕΘΑ, τη ΔΙΑ-
ΛΥΣΗ και εξαφάνιση από τον χάρτη
της ΠΑ ιστορικών σχολών, που
έχουν γράψει ΧΡΥΣΕΣ σελίδες στην
ιστορία της ΠΑ, προσφέροντας τε-
ράστιας σημασίας έργο, αλλά και
ζωές για την πατρίδα μας. Όλα
αυτά, κ. Υπουργέ, τα αναγνώριζαν
οι διαχρονικές ηγεσίες της ΠΑ, τα
διαμνημόνευαν με παρρησία, και
θαυμασμό, γιατί αισθάνονταν υπε-
ρήφανοι για αυτό το προσωπικό
τους. 

Παρά τις απόλυτα τεκμηριωμέ-
νες εισηγήσεις μας στη συζήτηση,
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής,

ΕΣΕΙΣ κ. Υπουργέ δεν δεχθήκατε να περιληφθούν τα αυτονόητα
που απορρέουν από υπάρχουσα και μη εισέτι υλοποιηθείσα
νομοθεσία (Ν. 2913/01), σχετικά με την ονομασία - τίτλο των
ενοποιούμενων σχολών σε ανώτερο Τεχνολογικό Επίπεδο
εκπαίδευσης, καθώς και με την διατήρηση της ιστορικής συ-
νέχειας των υπόψη σχολών με αναφορά των ιστορικών τους
ονομάτων στην αντίστοιχη κατεύθυνση, τον ορισμό Διοικητών
ή Διευθυντών σε κάθε κατεύθυνση από αποφοίτους αυτών,
τον ορισμό ως βαθμού αποφοίτησης το βαθμό Επισμηνία,
μετά από φοίτηση σε ανώτερη σχολή τριετούς, πλέον, διάρ-
κειας σπουδών, τον ορισμό ως καταληκτικού βαθμού (με
πτυχίο ΑΕΙ) αυτόν του Ταξιάρχου. Εσείς επιλέξατε να τα
αγνοήσετε προκλητικά όλα αυτά και «αναγκαστήκατε» -
όπως είπατε - να υποχωρήσετε στις θέσεις και εισηγήσεις του
«αμετακίνητου» φυσικού σας υφισταμένου κ. Α/ΓΕΑ. ΔΕΝ
ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ. Όλοι οι απόφοιτοι αυ-
τών των σχολών, θα το κρατήσουμε έντονα στη μνήμη
μας!

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Υ.ΕΘ.Α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ
Α.Γ.Ε.Α

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Συνέχεια στη σελίδα 7

Η ομιλία του
Προέδρου του
Συλλόγου μας
στην Διαρκή Επιτροπή

Εθνικής Άμυνας 

και Εξωτερικών 

Υποθέσεων της Βουλής

12/7/2016

Ανοιχτή 
επιστολή για 

τον Α/ΓΕΑ
περιμένουμε να δούμε

τι είδους «αναβάθμιση»

θα φέρετε...

•ΣΕΛΙΔΑ 4•

Σ.Τ.Υ.Α. - 

ΤΕΛΟΣ!!!

«ΕΥΓΕ» κ. ΑΡΧΗΓΕ

•ΣΕΛΙΔΑ 6•

•ΣΕΛΙΔΑ 7•

Γράφει ο
Παναγιώτης Καράμπελας

Σμηναγός ε.α.



Tην Παρασκευή 2/9/2016 πραγματοποιήθηκε στη Μ.Κ. Ραχών

παρουσία του Διοικητού της ΔΑΚ Σμηνάρχου (Ε) Νικολάου Παπαδή,

η Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής της Διοίκησης από τον Επισμηναγό

(ΤΤΗ) Δημήτριο Λούπο στον Σμηναγό (ΤΜΜ) Παναγιώτη Τίτα.

Στην τελετή παρεβράθηκαν αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπα-

ξιωματικών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασφαλείας, διατελέσαντες Διοικητές της Μ.Κ. Ραχών, απόστρατοι

Αξιωματικοί της Π.Α. καθώς και εκπρόσωποι των Τοπικών, Πολιτειακών

και Θρησκευτικών Αρχών.

Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση στη Λέσχη της Μονάδας.

Την τελετή εκ μέρους του ΣΑΣ εκπροσώπησε ο Σμηναγός ε.α.

Ιωάννης Ευθυμίου.

Σγος ε.α. Ιωάννης Ευθυμίου

Εκπρόσωπος Νομού Φθιώτιδος

IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 • 2ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ

Για άλλη μια φορά υπενθυμίζουμε στους συμμαθη-

τές της 6ης Σειράς ότι η καθιερωμένη επετειακή συ-

νάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο Stanley.

Εξυπακούεται ότι:

α. Θα συμμετάσχουν οι σύζυγοι.

β. Θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να

υπερνικηθούν τα εκάστοτε προβλήματα.

Η Συντονιστική Επιτροπή

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27Α 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-36.34.377

Εκδότης
Δ. Φαλτάιτς Σμχος ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣ

Συντακτική επιτροπή:
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Αρ. Πρακτικού 716/29 Σεπ 2016

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

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

Εκτύπωση ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ.: 210-32.14.446

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Tακτικά μέλη Συλλόγου: 20 €

Συνδρομητές Εφημερίδας: 10 €

Καταβολή συνδρομών - δωρεών αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική

επιταγή στα Γραφεία του ΣΑΣ ή  κατάθεση στον Τραπεζικό 

Λογαριασμό Εθν. Τράπεζας 104/480801-00
Ταχυδρομική Δ/νση: Ακαδημίας 27Α Τ.Κ. 10671 Αθήνα

Τηλ.: 210-3634377 FAX: 210-3634391
e-mail: sas@sastya.gr • Ηλεκτρ. Δ/νση: www.sastya.gr

ΑΦΜ: 0099913023 Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Χρηστίδης Επγος (ε.α)

Δημοκρίτου 120 Σταυρούπολη Τ.Κ 564 30

Τηλέφωνο 6983501125

Εκπρόσωπος Λαρίσης Καρδίτσας Κοζάνης
Αριστείδης Μακρής Σμχος (ε.α)

Ηρ. Πολυτεχνείου 91 95 Λάρισα Τ.Κ 412 22

Τηλέφωνο 6983516240 2410624413

Εκπρόσωπος Μαγνησίας
Παναγιώτης Πέννας Ασμχος (ε.α)

Κανάρη 58 Βόλος Τ.Κ 382 22

Τηλέφωνο 

6983506617-2421030352

Εκπρόσωπος Χανίων
Εμμανουήλ Κυμιωνής Σμχος (ε.α)

Β Κατσανεβάκη 9 Χανιά Τ.Κ 731 00

Τηλέφωνο 6972209569 2821051822

Εκπρόσωπος Ρεθύμνου
Ιωσήφ Μαθιουδάκης Ασμχος (ε.α)

Ατσιπόπουλο Τ.Κ 741 00

Τηλέφωνο 6983507640 2831031194

Εκπρόσωπος Ηρακλείου Λασιθίου
Κωνσταντίνος Βακωνάκης Σμχος (ε.α)

1η Πάροδος Αθηνών 6 

Αγ. Ιωάννης Ηράκλειο Τ.Κ 714 09

Τηλέφωνο 6974095601 2810360838

Εκπρόσωπος Ροδόπης Ξάνθης
Βασίλειος Αγγελίδης Επγος (ε.α)

Μαυροβούνι Κομοτηνή Τ.Θ 1054

Τηλέφωνο 

6937424212 -25311091143

Εκπρόσωπος Έβρου
Δημήτριος Μπαξεβάνης Σμχος (ε.α)

Τ.Θ 103 Αλεξανδρούπολη Τ.Κ 681 00

Τηλέφωνο 6983507399 2551039339

Εκπρόσωπος Εύβοιας
Αντώνης Λαζάρου Επγός (ε.α)

25ης Μαρτίου 18 Αμάρυνθος Τ.Κ 360 06

Τηλέφωνο 

6945444020-2229038431

Εκπρόσωπος Τρικάλων
Νικόλαος Παπαδάκης Ασμχος (ε.α)

Γαριβάλδη 9 Τρίκαλα Τ.Κ 421 00

Τηλέφωνο 6972300692 2431035724

Εκπρόσωπος Φθιώτιδας
Ιωάννης Ευθυμίου Σγος (ε.α)

Βελισσαρίου 12 Λαμία Τ.Κ 351 00

Τηλέφωνο 6983507857 2231044454

Εκπρόσωπος Ηλείας
Σπυρίδων Τσουκαλάς Σμχος (ε.α)

Γορτυνίας 15 Πύργος Τ.Κ 271 00

Τηλέφωνο 6977972624 2621036745

Εκπρόσωπος Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας
Ιωάννης Ζαχαράκης Σμχος (ε.α)

Ανθουπόλεως 2 Πάτρα Τ.Κ 264 43

Τηλέφωνο 6983513953

Εκπρόσωπος Λέσβου Λήμνου
Σπυρίδων Κοκιούσης Επγος (ε.α)

Σημηριώτου 7 Μυτιλήνη Τ.Κ 811 00

Τηλέφωνο 6983513797

Εκπρόσωπος Μεσσηνίας Λακωνίας
Γεώργιος Κλειδωνάς Σμχος (ε.α)

Παλαιολόγου 30 Καλαμάτα Τ.Κ 241 00

Τηλέφωνο 6983519455

Εκπρόσωπος Χαλκίδας
Χαράλαμπος Ιωάννου Ασμχος (ε.α)

Μποτάση και Ζαΐμη Χαλκίδα Τ.Κ 341 00

Τηλέφωνο 6983512537

Εκπρόσωπος Κύπρου
Ανδρέας Χριστοφόρου

Έγκωμη Λευκωσίας Τ.Κ 2416

Τηλέφωνο 0035799679718

Εκπρόσωπος Πρέβεζας
Αθανάσιος Κεραμιδόγλου Σμχος (ε.α)

Π. Τσαλδάρη 2 Πρέβεζα Τ.Κ 481 00

Τηλέφωνο 2682100323

Εκπρόσωπος Μυκόνου
Αντώνιος Καλπουρτζής Επγος (ε.α)

Σχολή Καλών Τεχνών Μύκονος Τ.Κ 84

•ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ•
Οι συνεργασίες και οι επιστολές που αποστέλλονται για τα Νέα του ΣΑΣ,

θα πρέπει να περιέρχονται στο Σύλλογο τουλάχιστον μέχρι τις 10 εκά-

στου ζυγού μήνα. Πρέπει να έχουν μικρή έκταση κειμένου (400 λέξεις,

1 και 1/4 Α4), σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέφεται για επανα-

σύνταξη, να είναι καθαρογραμμένες, να έχουν τίτλο, να μην περιέχουν

στοιχεία που να δημιουργούν προσωπικές αντιπαραθέσεις και να είναι

απολύτως τεκμηριωμένες. Η ύλη που περισσεύει θα μετατίθεται σε επό-

μενες εκδόσεις. Η δημοσίευση ή όχι επιστολών αποφασίζεται από το

ΔΣ του Συλλόγου. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη

δημοσίευσης ή περικοπής των προς δημοσίευση κειμένων. Τα ενυπό-

γραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συν-

τάκτη. Η Συντακτική Επιτροπή της ανεξάρτητης και άχρωμης

Εφημερίδας ΝΕΑ του ΣΑΣ δεν λογοκρίνει ιδέες, θέσεις και απόψεις συ-

νεργατών μας. Επιστολές ανώνυμες ή ανυπόγραφες δε λαμβάνονται

υπόψη. Τα μη δημοσιευόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται στον αποστο-

λέα 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 δύ-

νανται να επικοινωνούν με τους εκεί αντιπροσώπους μας για θέματα σχε-

τικά με το Σύλλογο (εγγραφές, συνδρομές Συλλόγου και της Εφημερίδας

μας ΝΕΑ του Σ.Α.Σ. κ.λ.π.).

Συνάντηση 6ης σειράς ΣΤΥΑ

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2016

ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2011, 2012, 2014

ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2016

ΤΣΑΛΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 2015-2016

ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014-2015-

2016-2017-2018

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 2014-2015-2016

ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2015

ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011-2012

ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009-2010-2011-

2012-2013-2014-2015-2016

ΚΑΝΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2014-2015

ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2016

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2013-2014

ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2014-2015-2016

ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ 2015

ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015-2016

ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2016

ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2014

ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016

ΣΙΨΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2015

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015

ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ 2015

ΚΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015

ΜΑΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015

ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Χ 2013-2014

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-2014-2015

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014-2015

ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015

ΤΣΟΥΡΝΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2014-2015

ΣΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2015

ΦΑΝΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 2015

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 2015

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014-2015

ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2016-2017

ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ 2016-2017

ΜΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2016

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 16η 2016

ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015

ΔΡΟΥΜΠΟΥΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2015

ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2016

ΜΠΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016

ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 13η 2015-2016

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 27η 2011-2012

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2ας 2014

ΣΟΥΛΒΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-2014-2015-2016

ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2016-2017

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19Α 2016

ΓΑΛΗΜΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2016

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2016

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13η 2015-2016

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7η 2015-2016-2017

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 23η 2015

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016

ΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016

ΓΡΙΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΡΛΑΜΠΟΣ 2016

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016

ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015-2016

ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2015-2016

ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2016

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016

ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2014-2015-2016

ΝΙΚΟΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014-2015-2016-2017-2018

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012-2013-2014-2015-2016

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2014-2015-2016

ΤΣΙΑΓΚΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014

ΚΟΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2016

ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-2014-2015

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2015-2016

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ 2013-2014-2015-2016

ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2015-2016

ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015-2016

ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011-2012-

2013-2014-2015

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015-2016

ΤΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014-2015-2016

ΤΣΙΒΙΛΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 2012-2013-2014-2015-2016

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017-2018-2019

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016

ΖΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-2014-2015

ΜΠΙΘΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2016

ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2016

ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016

ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2016

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016-2017

ΘΑΝΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2015-2016

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2013-2014-2015-2016

ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2015

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014

ΣΙΑΧΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016

NEA ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2016

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016

ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Κα ΤΣΙΚΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Κα ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κα ΠΑΣΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΟΖΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 16η

ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Στα πλαίσια των αναμνήσεών μας

στη Π.Α. και της συνάντησης παλαιών

συναδέλφων, η 8η σειρά ΣΤΥΑ οργα-

νώνει μια επετειακή εκδήλωση για τα

60 χρόνια από την είσοδο της στη

ΠΑ/ΣΤΥΑ (1956). Η εκδήλωση αυτή θα

γίνει στο αεροδρόμιο Δεκελείας, το

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016, με ώρα

προσέλευσης για την Τελετή στο Μνη-

μείο Πεσόντων στις 11.30. Γεύμα στη

Λέσχη Αξιωματικών 123 ΣΤΕ στις 13.00.

Οι συμμαθητές που επιθυμούν να

συμμετέχουν, πρέπει απαραιτήτως να

επικοινωνούν με τους:

•Κων/νο Ρώτα:
210 2913973, 6983506596, 

e-mail: rotask39@gmail.com

•Δημήτριο Σχίζα:
210 7224100, 6974072206

•Δημήτριο Τσουκνίδα: 
210 6136856

Η Οργανωτική Επιτροπή

Επετειακή Εκδήλωση
60 ετών 8ης Σειράς ΣΤΥΑ

Με την ευκαιρία της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων εισαγωγής

στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συγχαίρει

τις/τους επιτυχούσες/ επιτυχόντες και τους εύχεται καλή πρόοδο.

Συγχαίρει επίσης τους γονείς τους γιατί συνέβαλαν στην επιτυχία των

παιδιών τους, ενώ ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τον συνάδελφο Ανα-

στάσιο Ράπτη της 24ης σειράς ΣΤΥΑ του οποίου ο υιός, Ιωάννης, πρώ-

τευσε στη Σχολή Ικάρων, Tμήμα Iπταμένων.

Το Δ.Σ.

Συγχαρητήρια

Αλλαγή Διοίκησης στη ΜΚ Ραχών

•Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλό-

γου αναστέλλεται η αποστολή της Εφη-

μερίδας στα μέλη που δεν έχουν

τακτοποιήσει την υποχρέωση της συν-

δρομής τους επί τριετία και πάνω.

•Οποιοσδήποτε, πλην των μελών

του Συλλόγου, των ορφανικών οικογε-

νειών, των ΑΜΕΑ και πολυτέκνων επι-

θυμεί 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

Σύλλογο ή μέσω του site www.sastya.gr

και να ακολουθήσει τις οδηγίες που

αναγράφονται σε αυτήν.

Θερμή παράκληση να δηλώνεται δι-

εύθυνση μόνον οικίας και όχι μονάδας.

Επίσης στην απόδειξη να αναγράφεται

ο λόγος της κατάθεσης «για τα ΝΕΑ

ΤΟΥ ΣΑΣ». Όσοι, εκτός των παραπάνω

κατηγοριών, παραλαμβάνουν εφημε-

ρίδα και δεν έχουν τακτοποιήσει την

ετήσια συνδρομή τους, παρακαλούνται

για την άμεση τακτοποίηση, διαφορε-

τικά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να

διακόψουμε την αποστολή της.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σύλλογος και η

εφημερίδα μας ζουν από τη δική μας

υποστήριξη και συνέπεια.

Το Δ.Σ.

•Γνωρίζουμε στους συναδέλφους ότι

στον Σύλλογο υπάρχουν προς διάθεση

επετειακά γραμματόσημα και φάκελλα

πρώτης ημέρας κυκλοφορίας για τα 60

χρόνια της Σχολής μας. Ως επίσης και

λευκώματα των 50 χρόνων της ΣΤΥΑ.

Εκ του Δ.Σ.

•Διατίθενται στα Γραφεία του Συλλό-

γου Αναμνηστικό Λεύκωμα της 6ης Σει-

ράς για τα 50 χρόνια της.

•Τα θέματα τα οποία θα διαλαμβά-

νονται προς δημοσίευση εκτός των θεμά-

των λειτουργίας του Συλλόγου και

δραστηριότητες του Διοικητικού Συμ-

βουλίου θα είναι αποκλειστικά και μόνο

θέματα έχοντα σχέση κατά προτεραι-

ότητα:

-Με τη ΣΤΥΑ και τις λοιπές στρατιω-

τικές σχολές.

-Με την Αεροπορία.

-Με τους συναδέλφους σε αποστρα-

τεία και σε ενέργεια.

-Με τις Ένοπλες Δυνάμεις γενικά.

-Με Οικονομικά αφορώντα τους απο-

στράτους και τους σε ενεργεία στρατιω-

τικούς και συγκριτικά.

-Με αναμνήσεις και γεγονότα από τη

στρατιωτική ζωή.

-Με οιοδήποτε στρατιωτικής φύσεως

θέμα που θα κριθεί κατάλληλο προς δη-

μοσίευση καθώς επίσης και θέματα γε-

νικού ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία

να μην έχουν πολιτική χροιά!!!

Ανακοινώσεις συναδέλφων μελών του

Σ.Α.Σ.

Το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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� Επγος ε.α Αντώνιος Κλαρούμενος
Γεννήθηκε το 1946 στη Νέα Φωκαία Κασσάνδρας. Εισήλθε

στην ΣΤΥΑ το 1964 με την 16η σειρά. Αποφοίτησε το 1966

με την ειδικότητα του Εφοδιαστή. Αποστρατεύτηκε το

2008. Ήταν παντρεμένος και είχε 1 κόρη και 2 γιους. Η

κηδεία του έγινε στις 14/6/2016 στο κοιμητήριο Φωκίων

Χαλκιδικής.

� Σμχος εα Θωμάς Νταφόπουλος
Γεννήθηκε το 1950 στη Λάρισα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1969 με την 21η σειρά. Αποφοίτησε το 1971 με την ειδι-

κότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 2004.

Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε στις 15/6/2016

στο κοιμητήριο Λάρισας.

� Σγος ε.α Φώτιος Κωνσταντίνου. 
Γεννήθηκε το 1953 στη Γλύφα Φθιώτιδας. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1970 με την 23η σειρά. Αποφοίτησε το 1973 με

την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου. Αποστρατεύτηκε το

1997. Ήταν παντρεμένος και είχε 2 γιους. Η κηδεία του

έγινε στις 23/6/2016 στο κοιμητήριο Γλύφας Φθιώτιδας.

� Επγος ε.α. Χαράλαμπος Θεοδωρίτσης. 
Γεννήθηκε το 1953 στο Γατάνι Ζακύνθου. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1972 με την 24η σειρά. Αποφοίτησε το 1974 με

την ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το

1996. Ήταν παντρεμένος και είχε 2 κορίτσια. Η κηδεία του

έγινε στις 1/7/2016 στο κοιμητήριο Γατάνι Ζακύνθου.

� Ασμχος ε.α. Αντώνιος Γκελμπέσης.
Γεννήθηκε το 1934 στα Λέτρινα Ηλείας. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1953 με την 5η σειρά. Αποφοίτησε το 1955 με

την ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το

1985. Ήταν παντρεμένος και είχε 2 παιδιά. Η κηδεία του

έγινε στις 2/7/2016 στο κοιμητήριο Σπάτων Αττικής.

� Επγος ε.α. Παναγιώτης Σάσσαλος.
Γεννήθηκε το 1947 στη Ζαχάρω Ηλείας. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1965 με την 17η σειρά. Αποφοίτησε το 1967 με

την ειδικότητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε

το 1992. Ήταν παντρεμένος και είχε 1 παιδί. Η κηδεία του

έγινε στις 8/7/2016 στο κοιμητήριο Ζαχάρω.

Aπεβίωσαν...

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

Αξιότιμε Κε Πρόεδρε Δημ. Φαλτάιτς

Μετά την ψήφιση της 21/7/2016 του

Π/Ν του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

από την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοι-

νοβουλίου, το θέμα που ταλαιπωρούσε

επί έξι (6) ολόκληρα χρόνια την σειρά

μας, (41η ΣΤΥΑ), καθώς και την 40η

Σειρά λόγω του μη εναρμονισμού των

μεταβατικών διατάξεων των Ν. 3883/10

και 3865/10, βρήκε επιτέλους τη λύση

του. Αποτέλεσμα των ανωτέρω στρε-

βλώσεων των δύο νόμων ήταν η στέρησή

μας τριών (3) ολόκληρων διοικητικών

βαθμών. Δηλαδή, μας καταδίκαζαν να

αποστρατεύουμε με το βαθμό του Σγού

(!!) παρότι η εγκύκλιος Δγή εισαγωγής

μας στη Σχολή, προέβλεπε το καταλη-

κτικό βαθμό του Σμχου.

Η αδικία που υφιστάμεθα όλα αυτά

τα χρόνια από την ημερομηνία ισχύος

των δύο ανωτέρω νόμων εξαλείφθηκε

στο παρόν Ν/Σ σύμφωνα με το άρθρο

18, παρ. 26 και έτσι αποκατασταθήκαμε

τόσο εμείς οι Αξκοί ΑΣΣΥ εισαγωγής

ετών 1988 & 1989 (40η - 41η ΣΤΥΑ),

καθώς και οι εθελοντές Αξκοί (γυναίκες

& άνδρες) που κατατάχτηκαν στην

Π.Α. τα ίδια έτη, δυνάμει του Ν.

705/1977 και του Ν.Δ. 445/1974, αντί-

στοιχα.

Σε όλο αυτό το διάστημα των 3,5 τε-

λευταίων ετών ο Σύλλογος Αποφοίτων

ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) τοποθετήθηκε μπροστά-

ρης σε αυτό τον δίκαιο αγώνα μας και

με τις ενέργειες που εξεδήλωσε μας

βοήθησε τα μέγιστα όσον αφορά στην

επίλυση του ανωτέρω προβλήματος!!

Χωρίς την πολύτιμη βοήθεια τόσο του

σεβαστού προέδρου όσο και του λοιπού

Δ.Σ. του ΣΑΣ, δεν θα είχαμε πετύχει

τον αντικειμενικό μας σκοπό και δεν

θα είχαμε φέρει το επιθυμητό αυτό

αποτέλεσμα που μας χαροποιεί όλους!!

Στον ωραίο αυτό αγώνα από την

πρώτη στιγμή ήμουν αρωγός και συνο-

δοιπόρος αυτής της προσπάθειας και

είχα άμεση γνώση όλων εκείνων των

ενδεδειγμένων και άριστων ενεργειών

που εξεδήλωνε ο Σύλλογος, τόσο με

την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ όσο

και με τη Στρατιωτική Ηγεσία της Π.Α.

Κατόπιν αυτών, ως άμεσα θιγόμενος

της 41ης Σειράς ΣΤΥΑ από την αβλεψία

των δύο ως άνω νόμων και σύμφωνα

με το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα

που επετεύχθη, αισθάνομαι την ανάγκη

μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να

σας ευχαριστήσω θερμώς και να σας

εξάρω δημοσίως για όλες εκείνες τις

ενέργειες που εκδηλώσατε όλο αυτό

το διάστημα για εμάς!! Σας αξίζουν

αμέτρητα συγχαρητήρια τόσο σε εσάς

προσωπικά όσο και στο λοιπό ΔΣ του

Συλλόγου!!

Επίσης δια της παρούσης επιστολής

μου θα επιθυμούσα να εκδηλώσω μια

δημόσια προτροπή τουλάχιστον σε όλους

τους εν.εν. και εν.απ. συμμαθητές μου,

για την μαζική εγγραφή τους στο θε-

σμικό όργανο της Σχολής μας, που δεν

είναι άλλο από το Σύλλογο Αποφοίτων

ΣΤΥΑ (ΣΑΣ), καθώς «έρχονται» κι

άλλα προβλήματα της Σχολής μας που

απαιτούν λύσεις.

Μόνο με ένα ισχυρό και δυνατό ΣΑΣ

πλαισιωμένο ιδίως από νέους ανθρώ-

πους τόσο με φρέσκες ιδέες όσο και

μεράκι για δουλειά, μπορούμε να πο-

λεμήσουμε για τα δίκαια της Σχολής

και των αποφοίτων της!!!

Εύχομαι καλή δύναμη στην συνέχεια

του έργου σας και πάντα επιτυχίες!!!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση.

Νίκος Αντωνάκης

Υπσγός (ΤΤΗ)

41η ΣΤΥΑ

Προς: Τον Αξιότιμο Κο Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Σ.Α.Σ. (Σμχο ε.α. Δημ. Φαλτάιτς)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πολυαγαπημένε φίλε και συνάδελφε Παναγιώτη
Είναι πολύ οδυνηρό για μένα να σου απευθύνω τον

ύστατο χαιρετισμό.
Σκληρή και ανελέητη μοίρα μας έφερε εδώ να σε συνο-

δεύσουμε στην τελευταία σου κατοικία. Η ψυχή σου τώρα
πετάει στα ουράνια ύψη. Ας είναι ροδοσπαρμένη η διαδρομή
και απαλό το φτερούγισμα της αγγελικής συνοδείας.

Ήσουν παλληκάρι στην σκληρή μάχη που έδινες τελευταία
με την ανίατη ασθένειά σου.

Έφυγες ακριβέ μου φίλε από τη ζωή για το μακρινό σου
ταξίδι. Ο θάνατός σου μας συγκλόνισε όλους, φίλους,
γνωστούς, συναδέλφους, συμμαθητές σου και ιδιαίτερα
την αγαπημένη σου οικογένεια. Η ωραία ευγενική ψυχή
σου αναπαύεται στην αγκαλιά του Ουράνιου Πατέρα.

Με την αγαπημένη σου σύζυγο Φωτεινή, την εξαίρετη
και γεμάτη δύναμη και υπομονή, αποκτήσατε ένα θαυμάσιο
παιδί τον Ανδρέα, οι οποίοι έχασαν τον στυλοβάτη τους,
την ασφάλειά τους, τον αγαπημένο τους πατέρα και
σύζυγο. Θα λείψεις και σε εμάς, στους φίλους, στους συγ-
γενείς, στον αδελφό σου, στους συναδέλφους σου, που σε
αγαπήσαμε και μας αγάπησες γιατί είχες μεγάλη καρδιά.

Θα λείψεις στην κοινωνία μας γιατί είναι σπάνιοι οι άν-
θρωποι με τέτοια χαρίσματα. Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος
εάν σου έμοιαζε.

Ήσουν ένας εξαίρετος Αξιωματικός της Π.Α. διακρίθηκες
για την επαγγελματικότητα, την ευθύτητα του χαρακτήρα
σου, την ειλικρίνεια, την πραότητα και την τιμιότητα. Το

πέρασμά σου από τις τάξεις της Π.Α. θα μείνει ανεξίτηλο.
Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι ένας καλός άνθρωπος

με την λεπτότητα των αισθημάτων του, τον ακέραιο και
ήπιο χαρακτήρα, το απέραντο χιούμορ του, που πάντα
όταν βρισκόσουν με φίλους τους έκανες να γελάνε, δεν
είσαι πια ανάμεσά μας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την στήριξη που μου έδωσες όταν
εισήλθα στις τάξεις της Π.Α., νέος τότε στη Μύκονο, που
υπηρετούσαμε μαζί στο Radar το 1980.

Αγαπητέ Παναγιώτη, δεν σου λέω το στερνό αντίο γιατί
πάντα θα είσαι μέσα μας, στο μυαλό και στην καρδιά
μας, διότι όπως πάντα κλείναμε το ραντεβού μας για να
συναντηθούμε να τα πούμε μαζί να διασκεδάσουμε, έτσι
πιστεύω ότι θα συμβεί και στο μέλλον και θα βρεθούμε
ξανά να συνεχίσουμε την άρρηκτη φιλία μας.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μου φίλε. Θα μας λείψεις πολύ,
αλλά να ξέρεις ότι η σκέψη και η αγάπη μας θα σε συντρo-
φεύουν για πάντα εκεί ψηλά που θα βρίσκεσαι. Ο Πανά-
γαθος Θεός ας δίνει κουράγιο στην οικογένειά σου.

Το χώμα που θα σε σκεπάσει στον τόπο που γεννήθηκες
ας είναι ελαφρύ. Αιωνία η μνήμη σου.

Ο φίλος σου και συνάδελφος
ΣΓΟΣ (Ε.Α.) Συναδινός Χαράλαμπος

Απέθανε στις 7 Ιουλίου. 
Η κηδεία έγινε στις 8 Ιουλίου στις 12.00 στον Ιερό Ναό

του Αγίου Σπυρίδωνος στην Ζαχάρω Ηλείας.

Την Κυριακή 10 Ιουλίου έγινε στον Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΓΛYΚΕΡΙΑΣ

στην Πετρούπολη η βάφτιση του εγγονού συναδέλφου και

φίλου Δημήτρη και Ρένας Κωφοπούλου.

Οι γονείς είναι ο Ασμχος (Ε.Α.) Δημήτριος Καλαϊτζής και

Ακστης (Π.Ν.) Χρυσάνθη Καλαϊτζή - Κωφοπούλου. Ο νονός

ήταν ο Ασμχος (Ε.Α.) Αθανάσιος Γκιόκας και του έδωσε το

όνομα Δημήτριος - Παναγιώτης. Ο νεοφώτιστος αντέδρασε

αρκετά πλην όμως στο τέλος εκάμφθη και όλα κύλησαν κανο-

νικά.

Μετά την τελετή ακολούθησε σε μια ωραία ταβέρνα η

σχετική δεξίωση παρουσία όλων των παρευρισκομένων συ-

ναδέλφων και φίλων, με πλούσια εδέσματα - ποτά - αναψυκτικά

- γλυκά. Ευχόμεθα ολόψυχα στους γονείς και παππούδες -

γιαγιάδες να τον καμαρώσουν σε όλες τις Φάσεις που

μεγαλώνει και να τον δουν όπως επιθυμούν.

Η Οικογένεια

Γεωργίου Ζεβόλη

�ΕΠΓΟΣ (Ε.Α.) ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου ευχαριστήρια εγώ και η

οικογένειά μου στον νευροχειρουργό του 251 ΓΝΑ Ασμχο

(ΥΙ) Αντώνιο Καπετανάκη και την ομάδα του επιτελείου του

για την επιτυχή δύσκολη χειρουργική επέμβαση της κόρης

μου Αναστασίας Σοφογιάννη που πραγματοποιήθηκε στην

Νευροχειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ. Επίσης θέλω να ευ-

χαριστήσω όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της

εν λόγω κλινικής για την αμέριστη συμπαράστασή τους και

την ευγενή συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια της ανάρ-

ρωσης της κόρης μου, χωρίς να αφήσω απ’ έξω το τμήμα

αναισθησιολόγων για το ζήλο και τον επαγγελματισμό τους.

Με μεγάλη εκτίμηση
Σμχος (ε.α.) Ιωάννης Σοφογιάννης

Αλλαγή Ημερομηνίας Πληρωμής 

Μερίσματος Μ.Τ.Α. και 

Οικονομικής Ενίσχυσης Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α
Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ενημερώνει τους μερι-

σματούχους του Ταμείου ότι, βάσει σχετικής απόφασης του

Δ.Σ./Μ.Τ.Α. στην υπ’ αριθμ. 24/27-7-16 συνεδρίασή του, απο-

φασίστηκε η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος καταβολής

του μερίσματος Μ.Τ.Α. και οικονομικής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α, για το

χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016, ως κάτωθι:

5 Σεπτεμβρίου • 5 Οκτωβρίου • 3 Νοεμβρίου • 5 Δεκεμβρίου

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω τροποποίηση καθίσταται αναγ-

καστική λόγω της υποχρέωσης του Ταμείου μας να προσαρμοσθεί

στις δεσμευτικές οδηγίες των αρμοδίων φορέων του Υπουργείου

Οικονομικών και του ΥΠΕΘΑ για την αποφυγή αποκλίσεων

από τους καθορισθέντες στόχους του Π/Υ μας.

Ανακοίνωση
Αγαπητοί Συνάδελφοι

Στη βεβαίωση ετήσιας Σύνταξης διαπιστώσατε ότι υπάρχει

στήλη με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2014 τα οποία αν και ελήφθησαν το

2015 ανήκουν σε συντάξεις αναδρομικών του 2014 και δεν συ-

μπεριλαμβάνονται στις προσημειωμένες στήλες του 2015 εδάφιο

303. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με πληροφορία της Γ.Γ.Π.Σ. (Γε-

νική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) θα πρέπει να

υποβάλλεται ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ δήλωση στα έτη που σας αφο-

ρούν. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλετε ΤΡΟ-

ΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ στις κατά τόπους εφορίες που ανήκετε, του

έτους 2014.

Οδηγίες Συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 φορολογίας εισοδή-

ματος 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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΑΣ

ευχαριστούν τον Επίτιμο Πρόεδρο κ. Πανα-

γιώτη Καράμπελα, για τη δωρεά σε βιβλία,

τα οποία θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό

της βιβλιοθήκης του Συλλόγου.

Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με το παρόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό και ιδιαιτέρως το διευθυντή Κωνσταντίνο Παπαδημητρόπουλο

και την επιστημονική του ομάδα της Α’ χειρουργικής κλινικής του 251

Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (ΓΝΑ) για τις υψηλού επιπέδου

υπηρεσίες και τη φροντίδα που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια της

νοσηλείας μου.                                Ασμχος ε.α. Γεώργιος Επισκόπου
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Η ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου μας 
στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας 

και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής 12/7/2016

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές καλησπέρα σας,

Είμαι ο Σμήναρχος ε.α Δημήτρης Φαλτάιτς Πρόεδρος του

Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, του μακροβιότερου Συλλόγου

στις Ένοπλες Δυνάμεις και του πολυπληθέστερου από

πλευράς μελών αν εξαιρέσουμε τις Θεσμικές Ενώσεις Απο-

στράτων. Ο Σύλλογός μας φέτος συμπληρώνει 34 χρόνια

αδιάλειπτης λειτουργίας, εκπροσωπώντας πάνω από 13000

αποφοίτους της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπο-

ρίας.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και

την δυνατότητα να εκθέσω ενώπιων σας τις θέσεις και τις

προτάσεις μας.

Διαβάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή την αιτιολογική έκθεση

του σχεδίου νόμου όπου επί λέξει αναφέρεται, ότι με το

παρόν ρυθμίζεται η ενοποίηση των τριών Σχολών και επι-

χειρείται η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους

υπαξιωματικούς της ΠΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Αν αυτά που καταγράφονται στην αιτιολογική έκθεση

ήταν πλήρως και κατανοητώς αποτυπωμένα στο σχέδιο

νόμου τότε δεν θα χρειαζόταν να βρίσκομαι ενώπιον σας,

προσπαθώντας να σας πείσω περί του αντιθέτου.

Και εξηγούμαι:

1. Πουθενά στο σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται η λέξη

ενοποίηση των τριών Σχολών παρά μόνο η ίδρυση μίας

νέας Σχολής και η κατάργηση ή η διάλυση των τριών υφι-

στάμενων Σχολών.

2. Στα τέσσερα άρθρα του σχεδίου νόμου ούτε λόγος για

αναβάθμιση. Δεν υπάρχει κάν η λέξη αναβάθμιση στις 347

λέξεις του πρώτου κεφαλαίου.

3. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ονομασία της νέας

Σχολής, καθώς είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι εάν υιο-

θετηθεί η πρόταση του κ. Α/ΓΕΑ οδεύουμε ολοταχώς προς

την θεσμοθέτηση ενός καθαρά σώματος Υπαξ/κών με το

οποίο είμαστε αδιαπραγμάτευτα αντίθετοι.
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, όπου αναφέρονται

οι τρείς κατευθύνσεις της νέας Σχολής, δεν αναφέρονται

αντίστοιχα οι τρείς Σχολές που ενοποιούνται. Έτσι, μια

λαμπρή ιστορία 70 χρόνων με πάνω από 30 νεκρούς κατά

την εκτέλεση του καθήκοντος καταργείται.
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι «Η

Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών

και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης.....». Για την ιστορία, οι Ανώτερες Στρατιωτικές

Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ανήκουν

στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από

το έτος 2001, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου

19 του Ν.2913/2001. Άρα και εδώ δεν έχουμε κάτι το και-

νούργιο.

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι «Η

διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπου-

δαστές που αποφοιτούν ευδοκίμως ονομάζονται Σμηνίες....».

Μα από πέρσι, με το ΦΕΚ 699/ 24-4-15 η διάρκεια της

Σχολής είναι τριετής, όπως επισημοποιήθηκε και φέτος για

ακόμη μία φορά με το άρθρο 24 του Ν.4361/2016. Από το

1949 δε, οι σπουδαστές που αποφοιτούν από την Σχολή

ονομάζονται Σμηνίες. Άρα και εδώ δεν παρατηρούμε καμία

μα καμία αλλαγή στα πλαίσια της αναβάθμισης όπως ανα-

φέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Στην ουσία κύριε Υπουργέ, ο κύριος Α/ΓΕΑ δυστυχώς,

σας πρότεινε ένα σχέδιο νόμου όπου μέσα σε 4 άρθρα δια-
γράφεται η Ιστορία 70 χρόνων των 3 Σχολών ΑΣΣΥ της Π.Α.

και ουσιαστικά μαθαίνουμε και το όνομα της νέας Σχολής.

Τίποτα μα τίποτα παραπάνω. Περί αναβάθμισης δε, ούτε

κουβέντα.

Συνεπώς εισηγούμαστε την άμεση απόσυρση του κεφα-

λαίου Α’ προκειμένου να ανασυνταχθεί πλήρως και να συμ-

πληρωθεί με την αναφερόμενη αναβάθμιση της αιτιολογικής

έκθεσης, αλλιώς εάν εμείνετε, αντιπροτείνουμε τα παρα-

κάτω:

1. Η ονομασία της νέας Σχολής να είναι «Στρατιωτικό Τε-
χνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολεμικής Αεροπορίας»
(ΣΤΕΙ - ΠΑ).

2. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την κατάργηση των υφι-

στάμενων Σχολών. Ζητούμε οι υφιστάμενες Σχολές να ενο-
ποιηθούν και να παραμείνουν ως κατευθύνσεις στην νέα

Σχολή, όπως αντίστοιχα συνέβη με την ΣΜΑ, η οποία με τον

Ν.3187/2003 μεταλλάχθηκε σε τμήμα Μηχανικών – ΣΜΑ

υπό τη Σχολή Ικάρων. Συνεπώς να τροποποιηθεί η παρά-

γραφος 2 του άρθρου 2 ως εξής:

Α. Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης - Σ.Τ.Υ.Α,
Β. Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Σ.Ι.Ρ,
Γ. Κατεύθυνση Διοικητικής - Εφοδιαστικής και Οικονομικής

Υποστήριξης - Σ.Υ.Δ
3. Στα πλαίσια της ουσιαστικής αναβάθμισης προτείνουμε

να νομοθετηθεί η ισοτιμία του πτυχίου με την αντίστοιχη

Σχολή των ΤΕΙ Χαλκίδας, όπου σημειωτέον σε ποσοστό άνω

του 70% διδάσκονται τα ίδια μαθήματα σε όλες τις ειδικότητες

πλην αυτών του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως και του Οπλουργού

και είναι σε αντιστοιχία δε με τον EMAR – 66 (Κανονισμό

ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών απαιτήσεων αξιοπλοΐας

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας).

4. Προτείνουμε ο βαθμός αποφοίτησης των σπουδαστών
να είναι αυτός του Επισμηνία τουλάχιστον. Δεν νοείται
αναβάθμιση της Σχολής, βελτίωση της παρεχόμενης εκ-

παίδευσης, επιμήκυνση του χρόνου σπουδών, χωρίς την
απαραίτητη και αυτονόητη ιεραρχική αναρρίχηση του βαθ-
μού αποφοίτησης των σπουδαστών.

5. Απόρροια της αυτονόητης ιεραρχικής αναρρίχησης του

βαθμού αποφοίτησης θα πρέπει να είναι και ο καταληκτικός

βαθμός των αποφοίτων της νέας Σχολής και για τον λόγο

αυτό προτείνουμε ως καταληκτικό βαθμό των αποφοίτων

αυτόν του Σμηνάρχου χωρίς πτυχίο ΑΕΙ -όπως γινόταν με

το Ν. 2439/96 – και του Ταξιάρχου με πτυχίο ΑΕΙ.
Επειδή ο χρόνος είναι δυστυχώς περιορισμένος θα σας

καταθέσουμε αναλυτικό και πλήρως τεκμηριωμένο υπόμνημα

με τις θέσεις και τις εισηγήσεις μας και παρακαλώ να το

εξετάσετε με προσοχή.

Σας ευχαριστώ.

ενημέρωση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

KEΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(Σ.Μ.Υ.Α.)

Άρθρο 1
Ίδρυση – Αποστολή

Ιδρύεται Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας
(Σ.Μ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει, μετά
από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνι-
μους υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ),
με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρ-
τιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως
άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 2
Εκπαίδευση

1. Στους σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. παρέχεται ακαδη-
μαϊκή, στρατιωτική και πρακτική εκπαίδευση.

2. Στη Σ.Μ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύν-
σεις, που περιλαμβάνουν τις συναφείς με αυτές ειδικό-
τητες:

α) Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.
β) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.

γ) Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστή-
ριξης.

3. Με το Προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του
άρθρου 46 καθορίζεται η διατήρηση στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων της Σ.Μ.Υ.Α. των εμβλημάτων, των θυ-
ρεών και των ονομασιών των συγχωνευόμενων σχολών
Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ. και Σ.Ι.Ρ. για λόγους ιστορικής συνέχειας.

Άρθρο 3
Υπαγωγή - Έδρα - Διάρκεια εκπαίδευσης

1. Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπα-
ξιωματικών, ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση
Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Οι σπουδα-στές της Σχολής
εισέρχονται σε αυτήν κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων
που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για την εισαγωγή των σπουδαστών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθορι-
ζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1911/1990 (Α’
166).

2. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της
Δεκέλειας. Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού
Συμβουλίου, η εκπαίδευση μίας από τις κατευθύνσεις ή
μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων από τις ειδικότητες
μπορεί να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης μονά-

δας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.
3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριε-

τής. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίμως ονομά-
ζονται μόνιμοι Σμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης -
ειδικότητας.

Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις

1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. εισάγονται το
ακαδημα"κό έτος 2017-2018, οπότε παύει η εισαγωγή
σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, τη
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και τη Σχολή Ιπτάμενων
Ραδιοναυτίλων.

2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπου-
δαστών της Σ.Μ.Υ.Α. είναι σπουδαστές στις λοιπές Σχο-
λές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους
σε αυτές. Ότανεκλείψει το σύνολο των σπουδαστών
αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με από-
φασή του, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση
του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας διαλύει την
εν λόγω Σχολή. Με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύε-
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε
σχετική αναγκαία λεπτομέρεια οργανωτικού χαρακτήρα
για την υλοποίηση της διάλυσης.

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4407/27/7/2016 

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016, ψηφίστηκε

το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με θέμα

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας». Όπως είναι γνωστό τα 4

πρώτα άρθρα του αφορούν την κατάργηση

των Ιστορικών Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ

και την δημιουργία μίας νέας Σχολής με την

ονομασία Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Δυστυχώς παρά τις κατ’ επανάληψη επι-

σκέψεις των Συλλόγων ΑΣΣΥ στον κ. Υπουρ-

γό, στον κ. Α/ΓΕΑ στους Τομεάρχες Άμυνας

των κομμάτων της ΒτΕ, και την επίδοση σε

αυτούς υπομνημάτων με τις ξεκάθαρες θέσεις

και προτάσεις των Συλλόγων, καθώς και με

την ομιλία των Προέδρων των Συλλόγων

Αποφοίτων (ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ και ΣΑΙΡ) στην

ειδική συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής

Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής δεν

κατέστη δυνατόν να αποτραπεί η κατάργηση

70 ετών ιστορίας στην Π.Α.

Τα τέσσερα πρώτα άρθρα, που αφορούν

στην ίδρυση της Νέας Σχολής και στην κα-

τάργηση – διάλυση των υφισταμένων ΣΤΥΑ,

ΣΥΔ και ΣΙΡ, από τον ψηφισθέντα πλέον

Νόμο 4407 ΦΕΚ Α134/27-7-2016 μπορείτε

να τα διαβάσετε παρακάτω: 
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Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016, πραγματοποιήθηκε

η ορκωμοσία των νέων Σμηνιών της 52ης Σειράς της

Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), της Πολεμικής

Αεροπορίας (ΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Σέδες.

Τα πτυχία αποφοίτησης, στους είκοσι έξι (26) ορκισθέ-

ντες Σμηνίες, επέδωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτε-

λείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Βαΐτσης.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Κασσαν-

δρείας, κ. Νικόδημος, ο Γενικός Πρόξενος Κύπρου, κ.

Αντώνιος Μανδρίτης, ο Διοικητής της Διοίκησης Αερο-

πορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανω-

λάκος, αντιπροσωπείες Αξιωματικών των Ενόπλων

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, απόστρατοι

Αξιωματικοί της ΠΑ, εκπρόσωποι των πολιτειακών και

θρησκευτικών Αρχών, καθώς και συγγενείς και φίλοι

των νέων Σμηνιών.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ εύχεται στους νέους(ες)

συναδέλφους μας καλή σταδιοδρομία!

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφασί-
στηκε η αναθεώρηση - ουσιαστική ανανέωση του Καταστατικού μας. Στην
κορυφαία αυτή διαδικασία επιθυμούμε την ενεργή συμμετοχή των Μελών
μας (Επίτιμα, Τακτικά και Συνδεδεμένα) οι οποίοι μπορούν να αποστείλουν
τις προτάσεις – απόψεις και εισηγήσεις τους (επί συγκεκριμένων Άρθρων
του Καταστατικού), έως και την 31 Οκτωβρίου 2016 στην ακόλουθη δι-
εύθυνση:

email: katastatiko2016@sastya.gr
ή με επιστολή στην διεύθυνση:

Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ Ακαδημίας 27 Α, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα
Το ΔΣ

Την Παρασκευή 9

Σεπτεμβρίου 2016,

πραγματοποιήθηκε η

ορκωμοσία των νέων

Σμηνιών της 66ης Σει-

ράς της Σχολής μας,

στην Αεροπορική

Βάση Δεκέλειας. Τα

πτυχία αποφοίτησης

επέδωσε ο Αναπλη-

ρωτής Υπουργός Εθνι-

κής Άμυνας, κ. Δημή-

τριος Βίτσας, παρουσία του

Α/ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου (Ι) Χρή-

στου Βαΐτση. Στην τελετή πα-

ραβρέθηκαν ο Σεβασμιότατος

Μητροπολίτης Ιλίου – Αχαρνών

και Πετρουπόλεως, κ. Αθηνα-

γόρας, εκπρόσωποι των Αρχηγών

των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)

και των Σωμάτων Ασφαλείας

(ΣΑ), ο Διοικητή της ΔΑΕ, Υπο-

πτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μανω-

λάκος, Ανώτατοι Αξιωματικοί της

ΠΑ, αντιπροσωπείες Αξιωματικών

των ΕΔ και των ΣΑ, διατελέσαντες

Διοικητές της ΣΤΥΑ, εκπρόσωποι των

πολιτειακών και θρησκευτικών Αρχών,

αντιπροσωπείες Συλλόγων και φο-

ρέων καθώς και συγγενείς και φίλοι

των νέων Σμηνιών.

Από τον Σύλλογό μας παρόντες

ήταν στην τελετή ο Πρόεδρος Δημ.

Φαλτάιτς, ο Αντιπρόεδρος Κων. Ανα-

γνωστάκης, ο Αν. Αντιπρόεδρος Γε-

ώργιος Μαριόλης, ο Ταμίας Παν. Βούλ-

γαρης, ο Κοσμήτορας Στ. Ευτυχίδης

και ο Πρόεδρος Συντ/κης Επιτροπής Γεώργιος Παπαδό-

πουλος.

Συγκινητική ήταν η

στιγμή της παράδοσης

– παραλαβής της Ση-

μαίας από την Δευτε-
ροετή Αρχηγό, Σμηνία
πλέον, στη νέα Αρχηγό

της Σχολής, προσφω-

νούσες: 

-«Αρχηγέ των Δοκί-

μων, σου παραδίδω τη

σημαία της Σχολής, κει-

μήλιο ιερών παραδό-

σεων και ιδανικών αυτής».

-«Υποσχόμεθα ότι θα τηρήσουμε

τους γραπτούς και άγραφους νό-

μους της Στρατιωτικής τιμής και

θα προσπαθήσουμε να φανούμε

αντάξιοι των προγενεστέρων

μας».

Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε

το άγημα επιδείξεων της Σχολής

το οποίο με την εκτέλεση κατα-

πληκτικών ασκήσεων ακριβείας,

υψηλού βαθμού συγχρονισμού,

πιστοποίησε την άριστη στρατιω-

τική εκπαίδευση και το υψηλό φρόνημα

των Σπουδαστών. Η διέλευση του αγή-

ματος όπως και η διέλευση της Σχολής

απέσπασε τα ευμενή σχόλια και τα

χειροκροτήματα των παρευρισκομέ-

νων.

Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν σαράν-

τα τρεις (143) Σμηνίες, από τους οποί-

ους εκατόν τριάντα οχτώ (138) από

την Ελλάδα και πέντε (5) από την Κύ-

προ. Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΤΥΑ εύ-

χεται στους νέους συναδέλφους καλή

σταδιοδρομία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε η

ορκωμοσία των νέων Ανθυποσμηναγών της Πολεμι-

κής Αεροπορίας, στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική

Βάση Δεκέλειας.

Τα ξίφη στους νέους Ανθυποσμηναγούς επέδωσε η

Αυτού Εξοχότης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προ-

κόπης Παυλόπουλος, παρουσία του Υπουργού Εθνικής

Άμυνας, κ. Πάνου Καμμένου, του Αρχηγού του Γενικού

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Ναύαρχου Ευάγ-

γελου Αποστολάκη ΠΝ και του Αρχηγού του Γενικού

Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Χρή-

στου Βαΐτση.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουρ-

γός Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρης Βίτσας, ο Πρόεδρος

της Ένωσης Κεντρώων, κ. Βασίλειος Λεβέντης, εκπρό-

σωποι των Κομμάτων της Βουλής, ο Σεβασμιότατος Μη-

τροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.

Αθηναγόρας, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των

Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας

(ΣΑ), εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου

Εθνικής Φρουράς, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Ανώ-

τατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπρο-

σωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των ΕΔ και των

ΣΑ, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, συγγενείς και φίλοι

των νέων Ανθυποσμηναγών.

O Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τον Σμήναρχο

εα Κωνσταντίνο Τσιγγάρη Γενικό Γραμματέα Συνολικά

ορκίστηκαν εβδομήντα έξι (76) Ανθυποσμηναγοί, εκ των

οποίων εξήντα οκτώ (68) από την Ελλάδα, επτά (7) από

την Κύπρο και ένας (1) από την Ιορδανία.

ενημέρωση

Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών 
66ης Σειράς ΣΤΥΑ

Ορκωμοσία 
Νέων Σμηνιών

52ης Σειράς ΣΥΔ

Ορκωμοσία Νέων 
Ανθυποσμηναγών 

της Πολ. Αεροπορίας

Αναθεώρηση Καταστατικού 
του Συλλόγου μας

Ηολομέλεια του Ε.Σ. με την απόφαση 887/16 προσδιόρισε

τον ακριβή χρόνο που πρέπει να ξεκινά η αναπρο-

σαρμογή των συντάξεων των στρατιωτικών για υπαγωγή

τους στο πλαίσιο των Ν. 2838/2000 και ν. 3016/2002.

• Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικα-

στηρίου με την απόφασή της έκρινε ότι ο τρόπος με τον

οποίο το Γ.Λ.Κ. καθόρισε την αφετηρία υπολογισμού ανα-

προσαρμογής των συντάξεων σε εφαρμογή των νόμων οι-

κονομικής προαγωγής και στους συνταξιούχους στρατιω-

τικούς «παραβιάζει το δικαίωμα παροχής αποτελέσματος

δικαστικής προστασίας» των στρατιωτικών συνταξιούχων

και «συγχρόνως προσβάλλει το δικαίωμά τους για σεβασμό

της περιουσίας τους και διαρρηγνύει τη δίκαιη ισορροπία

που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της προστασίας της περι-

ουσίας και των επιταγών του γενικού συμφέροντος και

επομένως δεν είναι συμβατή με το άρθρο 20 παργ.-1-του

Συντάγματος και το άρθ. 6 της Ε.Σ.Δ.Α. και το άρθ. 1 του

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής».

• Συνεπώς σύμφωνα με τους Συμβούλους του Ε.Σ. η

αφετηρία αναπροσαρμογής των συντάξεων πρέπει να

οριστεί η ημερομηνία έκδοσης της αρχικής Πράξης με την

οποία απορρίφθηκε το αίτημά τους για υπαγωγή στο

πλαίσιο των Νόμων οικονομικής προαγωγής.

• Κατόπιν των ανωτέρω όσοι συνάδελφοι έχετε προ-

σφύγει στη δικαιοσύνη (με έφεση ή αγωγή) για διεκδίκηση

αναδρομικών λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξης εξ

αιτίας της υπαγωγής στους Νόμους οικονομικής προαγωγής

(2838/2000 και 3016/2002) Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ αναπροσαρμογής

ορίζεται από την ημερομηνία που απορρίφθηκε το αίτημά

σας στο Γ.Λ.Κ. και όχι από τελεσιδικίας της υπόθεσης και

δικαιούστε αναδρομικά τουλάχιστον τριετίας.

Γιάννης Αβραμίδης

Σμχος (ε.α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ 887/16 ΤΟΥ Ε.Σ.

Αλλάζει ο Υπολογισμός Αναπροσαρμογής 

Συντάξεων Στρατιωτικών

Ο Σύλλογος διαισθανόμενος
τις ευθύνες του απέναντι στις
Σχολές και τα μέλη του, έχει
εκδηλώσει ενέργειες προς κάθε
κατεύθυνση για την ΑΚΥΡΩΣΗ –
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των διατάξεων του
Νόμου που Δολοφόνησαν τις
Σχολές μας και ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ
ότι ο αγώνας μας θα είναι διαρ-
κής μέχρι Τελικής Δικαίωσης. 

ΤΟ Δ.Σ/ΣΑΣ

Ανακοίνωση
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Κάθε καλοκαίρι, οι πειρατές της πολιτικής μας ζωής – και όχι
μόνο – βρίσκουν ευκαιρία να «βουλεύονται και να βολεύονται»,

με τα πιο περίεργα, αλλά ενίοτε και αισχρά νομοθετήματα.
Εκμε-ταλλεύονται το γεγονός ότι ο λαός τότε κάνει τα «μπάνια»
του! Και όταν γυρίσει, βρίσκει νέα «σημεία και τέρατα» για να
παλέψει. Τέρας η κυβέρνηση. Τέρατα και οι εκφραστές της. Και
τούτοι ακολουθούν πιστά αυτήν την άθλια «παράδοση». Βέβαια,
η λα%κή ρύση κραυγάζει «όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη
έχουν»! Για καλλίτερες μέρες, μιλάνε όλοι!!!. Άμοιρε Έλληνα!
ΠΟΤΕ θα βγάλεις την κομματική ή συναλλακτική τσίμπλα; Πότε
θα ξυπνήσεις να σε λογαριάζουν.

Αυτό το καλοκαίρι αφιερώθηκε ειδικά στους αποφοίτους
ΑΣΣΥ και πιο πολύ στη Σ.Τ.Υ.Α. Τον ΕΧΘΡΟ!! Η συζυγία πλανητών
είναι ένα σπάνιο, αλλά όχι πρωτοφανές αστρονομικό φαινόμενο,
που έχει δώσει τροφή σε ένα σωρό καταστροφολογίες (σεισμοί,
λιμοί, καταποντισμοί, Δευτέρα Παρουσία κ.α.). Όταν, όμως,
έχουμε κάποια συζυγία προσώπων, στο δικό μας χώρο, επηρε-
ασμένοι από τις θρυλούμενες λα%κές καταστροφολογίες των
συζυγιών πλανητών, σκέφτεται κανείς μήπως και επαληθευτεί
μια ακραία ανατρεπτική ή και καταστρεπτική μεταβολή και
στον ίδιο. Άμεσα ή έμμεσα. Και ιδού!

Οι περιώνυμοι διαχρονικοί «εισηγητές» για την «αναβάθμι-
ση»- εξαφάνιση της ΣΤΥΑ – και όχι μόνο – από την ιστορία της
ΠΑ, βιώνοντας στη συζυγία πλανητών των κ.κ. Καμμένου -
Βαΐτση, τα κατάφεραν!

Πάνω από 40 χρόνια επίμονων προσπαθειών τους, χρειάστηκαν
οι «εκσυγχρονιστές» για να υπογράψουν την καταδίκη της ΣΤΥΑ,
αλλά και να κουρελιάσουν μια χρυσοκέντητη ιστορία προσφοράς
και θυσιών, των πάνω από 13.500 αποφοίτων της!!

Ήταν η πέμπτη προσπάθεια των αόρατων γνωστών μας.
Αγνώστων για την ΠΑ; Ε όχι δα. Είχαν τόσες ευκαιρίες, διαχρονικά,
μέσα από υψηλά γραφεία πολιτικών ηγεσιών, ΥΕΘΑ, αλλά και
από επιτελικά – και όχι μόνο – γραφεία ΕΔ ή και από «εξωτερικές
συνάξεις προ-βληματισμού», προκειμένου να αναδιοργανώνουν
τον αγώνα τους και να επιτύχουν – κάποτε – τον αντικειμενικό
τους στόχο. Έτσι, πλέον:

* Απαλλάχτηκαν από τα συγκριτικά «παράσιτα». Έτσι έβλεπαν
και βλέπουν τους αποφοίτους ΣΤΥΑ, όταν εκείνοι τολμούν να
διεκδικούνό,τι τους αξίζει. Τους ενοχλούν, ιδιαίτερα, οσάκις τους
επικαλούνται το επίπεδο παιδείας των υποψηφίων, οι οποίοι
επιτυγχάνουν βαθμολογίες εισαγωγής στη ΣΤΥΑ (εκ των πλέον
ανταγωνιστικών σχολών) 16.000 – 18.500 μόρια, με τα οποία
θα μπορούσαν να μπουν σε πολλές σχολές ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΣΕΙ.
Ωστόσο, σε αντιστοιχία με τα προσόντα τους, δεν έχουν ανάλογη
χρησιμοποίηση, εξελικτικό κ.α.!. Έπρεπε, λοιπόν, να τους «τε-
λειώσουν» !!! Ούτε συγκρίσεις. Ούτε διεκδικήσεις, πια.

* Αλλοτριώνουν 2.060, περίπου, θέσεις Αξιωματικών, ενέχυρο
για διανομή/προσφορά - «ισοδύναμο», οσάκις προκύπτει ανάγκη
περιορισμού θέσεων Αξιωματικών της ΠΑ, από απαιτήσεις σχε-
δίων (εσωτερικού ή εταίρων-συμμάχων) για νέα δομή των ΕΔ!.

* Αλλοτριώνουν όλες τις εναπομείνασες επιτελικές θέσεις ευ-
θύνης, των αποφοίτων ΣΤΥΑ, σε επιτελεία Μονάδων, Διοικήσεων,
ΓΕΑ.

* Ενισχύουν το ηγετικό τους προφίλ, «αποφασίζοντας και
διατάσσοντας», πλέον, ΟΛΟΥΣ τους αποφοίτους ΣΤΥΑ. Μέγα
απωθημένο.

* Απαξιώνουν την οντότητα των αποφοίτων ΣΤΥΑ, εξισώνοντας
– σχεδόν – την εξέλιξη αυτών με εκείνη των ανακατατασσομένων,
ΕΜΘ, εθελοντριών Ν. 705/77, με την «ευγενική», βέβαια, συνει-
σφορά πολιτικών αναζήτησης ψηφοφόρων, αλλά και νεοσυνδι-
καλιστών των ΕΔ - κάποιοι συγγενείς εξ «αίματος» ΣΤΥΑ!

* Θάβουν αναίσχυντα και προκλητικά, σε σύγχρονα ΧΥΤΑ την
τεράστια - μοναδικής σπουδαιότητας προσφορά - πάνω από
65 χρόνια - παραγνωρίζοντας τις διαχρονικές συγκινητικές και
με περηφάνια επιδοκιμασίες της σημασίας του έργου των απο-
φοίτων ΣΤΥΑ από προηγούμενες ηγεσίες της ΠΑ.

* Θάβουν τις διεθνείς βραβεύσεις - επιδόσεις σπουδαστών σε
σχολεία εξωτερικού και σε διεθνείς ασκήσεις αεροσκαφών της
ΠΑ.

* Θάβουν την τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων, απόρροια
του υψηλού επαγγελματικού - γνωστικού επιπέδου των απο-
φοίτων ΣΤΥΑ, με την αποκατάσταση εξαιρετικά δύσκολων
βλαβών, ακόμη και επιπέδου εργοστασίου ή και με μελέτη -
εφαρμογή τροποποιήσεων υψηλού επιπέδου σε οπλικά συστή-
ματα και αεροσκάφη, αλλά και με την ταχύτερη εξυπηρέτηση -
επανεξυπηρέτησή τους (turnaround time), πολλαπλασιάζοντας
τη διαθεσιμότητα και επιχειρησιακή ικανότητα τούτων.

* Θάβουν την υψηλή αναγνώριση του κοινωνικού έργου και
τη συνεισφορά των αποφοίτων ΣΤΥΑ, που η κοινωνία πληρο-
φορείται, σχετικά και κύρια, από περιοδικές ανά την Ελλάδα
ενημερώσεις του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, για την ιστορία
και το έργο των αποφοίτων της.

* Θάβουν την καταλυτική συνεισφορά των αποφοίτων ΣΤΥΑ
στην μείωση του συντελεστή αεροπορικών και επίγειων ατυχη-
μάτων.

* Οργίζονται από το «θράσος» πολλών αποφοίτων ΣΤΥΑ να
τολμούν να αποκτούν πτυχία από Πανεπιστημιακές Σχολές,
ενισχύοντας το κύρος τους και την αναγνωρισιμότητα της
σχολής τους, συμβάλλοντας ανάλογα και στην ενίσχυση του
ποιοτικού επιπέδου του συνόλου του προσωπικού της ΠΑ.

* Βυσσοδομούν και ασεβούν στη μνήμη των πεσόντων απο-
φοίτων ΣΤΥΑ, που έδωσαν τη ζωή τους, ως προσωπικό εδάφους
ή ως πληρώματα αεροσκαφών, σε περίοδο ειρήνης ή και
έκτακτων καταστάσεων εθνικής ανάγκης.

* Αδιαφορούν για τις φυσιολογικές και εξαιρετικά αρνητικές
συνέπειες που θα προκύψουν στη συνεργασία, στην διασάλευση

της πειθαρχίας, στην ομοψυχία, στην αγάπη, στο φρόνημα,
στο ηθικό, στην αφοσίωση στην εκτέλεση του καθήκοντος, στο
ποιοτικό, ποσοτικό και επιχειρησιακό αποτέλεσμα της αιχμής
του δόρατος των ΕΔ, με την αλλοίωση - καπηλεία - διαστρέβλωση
της ιστορίας και του μοναδικού έργου των ΑΣΣΥ της ΠΑ, οδη-
γώντας τες έντεχνα στον προθάλαμο του Κλάδου Υπαξιωματικών,
με τη φιλοσοφία των νεόκοπων «σοφών-εκσυγχρονιστών».
Άπειρο μένος!!! Τολμάτε να το διαψεύσετε ή και να το καταδι-
κάσετε, κ. Αρχηγέ;

Κύριε Αρχηγέ, είναι πρώτη φορά που αναγκάζομαι να εκ-
φραστώ έξω από τα δόντια. Δεν το αντέχω. Δεν το ανέχομαι.
Δυστυχώς, εσείς, κ. Αρχηγέ, είστε ο κύριος πρωταγωνιστής!
Εσείς, με τα ίδια σας τα χέρια, βάλατε την ταφόπλακα (Ν.
4407/16, ΦΕΚ 134 Α/27-7-2016) σε ιστορικές σχολές της ΠΑ!!
Όλα αυτά, κ. Αρχηγέ, κάποιοι «εχέφρονες εκσυγχρονιστές από
τα παλιά», σας τα εισηγήθηκαν. Ασμένως τα δεχθήκατε. Ανα-
μορφωτής ή εμπαθής και εσείς; Κάποιοι προκάτοχοί σας μετά
το 1973, πέντε φορές, με αποφασιστικότητα και παρρησία τα
είχαν απορρίψει από κάποιους ανάλογους εισηγητές - εκσυγ-
χρονιστές. Έβλεπαν. Αντιλαμβάνονταν τις σκοπιμότητες. Τις
τάσεις ταξικοποίησης. Της απαξίωσης των αποφοίτων των
παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών, της ραχοκοκαλιάς της
ΠΑ. Του προϊόντος διχασμού. Εκείνοι έβαζαν πάνω από όλα το
συμφέρον της ΠΑ.!!

Σε αντίθεση με την τακτική και τις απόψεις σας, ο ΣΑΣ για να
αναδείξει την εκτίμηση, την ομοψυχία, την ενότητα, τη συνεργασία
και την αγάπη, ιδιαίτερα με τους ιπταμένους, κατά τον εορτασμό
των 60 χρόνων της ΣΤΥΑ τον Οκτώβριο 2009 στην Παλιά Βουλή
των Ελλήνων, τον πανηγυρικό της ημέρας με θέμα «Ιπτάμενοι –
Τεχνικοί, Βίοι Παράλληλοι» παρακλήθηκε και διαμόρφωσε
εξαίρετος συνάδελφός σας, επίτιμος Α/ΑΤΑ. Επίσης, την Προεδρεία
της ημερίδας, την επομένη ημέρα, με θέμα «Ο απόφοιτος ΣΤΥΑ
χθες, σήμερα, αύριο», αποδέχθηκε και ανέλαβε και διεύθυνε
επίσης εξαίρετος συνάδελφός σας, επίτιμος ΔΑΕ!! Ποια τα μη-
νύματα τα δικά μας; Ποια τα δικά σας και των ομοφρονούντων
σας, κ. Αρχηγέ; H ανεξήγητη εμμονή σας ενάντια στο απόλυτα
ορθό και δίκαιο όνομα των σχολών, ως Τεχνολογικές, που από
το 2007-2009 είχε προταθεί σε ΔΑΕ και ΓΕΑ με μελέτες του ΣΑΣ
– και είχε αντιμετωπιστεί με θετική σκέψη από τον τότε Α/ΓΕΑ –
εσείς, παρά τις τόσες έγκαιρες τεκμηριωμένες ενημερώσεις και
εκκλήσεις που σας έγιναν, μείνατε βράχος ακλόνητος!

Καλύψατε, έτσι, και την ανεπάρκεια του πολιτικάντη φυσικού
σας προϊσταμένου κ. Καμμένου - που το έπαιξε Πόντιος Πιλάτος
– αναμένοντας, δήθεν, τυχόν δική σας νεώτερη σύμφωνη γνώμη
με τις προτάσεις του ΣΑΣ, εκθέτοντάς σας, όμως, σαφώς και
συνειδητά! Ίσως, όμως, να είναι και ομαδικός εμπαιγμός και
των δυο σας. Ίσως και κάποια παζάρια. Όμως, σεις είστε ο
κύρια υπεύθυνος, που πλέον φέρει τα ιμάτια του εκτελεστή -
ενταφιαστή της σχολής μου. Τώρα με κάνατε αγνώστου προ-
έλευσης και ταυτότητας. Από ποια σχολή θα μπορώ να λέω -
και να αποδεικνύεται - ότι αποφοίτησα; Από τα κρεμασμένα
εμβλήματα και θυρεούς; Άθλιες επινοήσεις. Μήπως μας θεωρή-
σατε βλάκες ή μήπως από εμπαθείς βλάκες ήταν φτιαγμένη, η
διάταξη που περιχαρής ανακοίνωσε ο κ. Καμμένος στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής ως παρ. 3 στο άρθρο 2, για να αποφύγει
την αναφορά των ονομάτων των ιστορικών σχολών πριν από
κάθε κατεύθυνση της νέας σχολής;

Εσείς κ. Υπουργέ, με τα πολλά και παχιά σας λόγια κάνατε
πολλούς συναδέλφους να προσβλέπουν στην επίλυση πολλών
λιμναζόντων θεμάτων. Τους γεμίσατε υποσχέσεις. Βάλατε
κόκκινες γραμμές. Με τα ισοδύναμά σας αποδυναμώσατε ου-
σιαστικά την αεροπορική ισχύ της ΠΑ. Απαίτηση των δανειστών,
αλλά και των αντιμιλιταριστών συνεργατών σας. Σας συμπα-
ρασταθήκαμε, όταν έπρεπε. Τελικά οι κόκκινες γραμμές σας ξε-
θώριασαν. Η διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων της ΠΑ
δοκιμάζονται σοβαρά, παρά τους τιτάνιους αγώνες των τεχνικών
αποφοίτων ΣΤΥΑ, κατά κύριο λόγο. Ενημερωθήκατε επισταμένα,
για τη σημασία του περιεχομένου του νομοσχεδίου - που αφο-
ρούσε τις ΑΣΣΥ της ΠΑ – και για τις συνέπειες στην διαθεσιμότητα
και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων
της ΠΑ. Τελικά «δεν μπορέσατε» - όπως είπατε- να επιβάλετε
τις δικές σας απόψεις, γιατί ο υφιστάμενός σας κ. Α/ΓΕΑ «δεν δε-
χόταν» καμία συζήτηση, εσείς με την δική σας κριτική και αξιο-
λογική ικανότητα, αλλά και για συνέχιση συνύπαρξής σας στην
κυβέρνηση, επιλέξατε τελικά να ρίξετε, αντί ιερέως, το λάδι
«ελέους» στη σωρό των σχολών, για να ακολουθήσει ο κ. Α/ΓΕΑ
να τους βάλει την ταφόπλακα. Ο σκοπός, αγιάζει τα μέσα, κ.
Υπουργέ, ε; Έχει, όμως, ο καιρός γυρίσματα. Και θα το αντιλη-
φθείτε σύντομα, όταν η περιφρόνηση θα γίνει σκιά σας. Προ-
δώσατε τις ελπίδες μας. Ας μην μιλάτε και για δικαιοσύνη. 

Σε προηγούμενη επιστολή μου και σε ανάρτηση σε γνωστή
αεροπορική ιστοσελίδα, είχα εκφράσει σε σας και στον κ. Α/ΓΕΑ
το ΕΥΓΕ, που σας ανήκε, για την περίπτωση της αναγνώρισης
της τεράστιας μακρόχρονης αδικίας - αναλγησίας της Πολιτείας,
με την εξαγγελία σας για σχεδιαζόμενη απόδοση των προση-
κουσών τιμών στα πληρώματα NORATLAS της Επιχείρησης Αυ-
τοκτονίας «ΝΙΚΗ» τον Ιούλιο 1974. Το δίκαιο ομολογείται!!

Τώρα, όμως, θα σας εκφράσω την απογοήτευσή μου, την
αγανάκτησή μου, την οργή μου βλέποντάς σας, πλέον, με αυτά
τα τεχνάσματα να αποκαθηλώνετε εμένα, χιλιάδες συναδέλ-
φους-αποφοίτους ΣΤΥΑ και μια ένδοξη και τιμημένη σχολή, που

με τις μεθοδεύσεις σας, μας ατιμάζετε κιόλας!!
Με εσάς κ. Αρχηγέ, σε λίγο θα συναντηθούμε. Ως απόστρατοι,

πλέον. Και όχι μόνο με μένα, αλλά και με τις πάνω από 13.500
αποφοίτους ΣΤΥΑ - και όχι μόνο. Θα έχετε το ίδιο σημερινό αγέ-
ρωχο βλέμμα εξουσίας και συνειδησιακό υπόβαθρο, απέναντι
σε αυτούς, με τις πλάτες των οποίων πετούσατε ασφαλής και
γίνατε Αρχηγός;

Μήπως ασκήσατε καταχρηστική εξουσία; Έρχεται η ώρα της
κρίσης για τον καθένα. Και οι κρίνοντες… κρίνονται! Σας είχα
ενημερώσει, σχετικά και με επιστολές μου. Όχι για κάποια προ-
σωπική χάρη ή ικανοποίηση. Για χάρη της ΠΑ, η οποία με γα-
λούχησε με αξίες και ιδανικά. Και αισθάνομαι ακόμη το ΧΡΕΟΣ
να με βαρύνει και να με οδηγεί. Σας ενημέρωσα πλήρως, με ανά-
λογη τεκμηρίωση και για το δικό σας χρέος, να σεβαστείτε το
επίπεδο, την προσφορά και την ιστορία των ιστορικών σχολών
της ΠΑ. Να επιμεληθείτε της υστεροφημίας σας. Τα αγνοήσατε
όλα. «Δικαίωμά σας» να αποφασίσετε έτσι. Δικαίωμά μας να
σας κρίνουμε ανάλογα.

Όμως και όσοι πολιτικοί συμμετείχαν στη συζήτηση του
σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ΔΕΝ
απαλλάσσονται από την αναλογική τους ευθύνη, επί τόσο σο-
βαρών νομοθετικών διαδικασιών. Βέβαια, οι υποστηρικτές των
απόψεων της συμπολίτευσης, εισήγαγαν και τα περί συνδικαλι-
σμού στις ΕΔ, υποθέτω με κάποια ανταποδοτικά παζάρια και
χωρίς αντίδραση της ηγεσίας των ΕΔ!!! Ο κ. Υπουργός δεν το
διέψευσε, όταν ερωτήθηκε στη Βουλή!! Κύριοι Αρχηγοί, τι έχετε
να μας πείτε; Γιατί το δεχτήκατε; Έτσι ενισχύεται το κύρος της
θέσεώς σας, της αποστολής σας, των Αξιωματικών και Υπαξιω-
ματικών των ΕΔ που ηγείσθε;

Δεν εκπλαγήκαμε, βέβαια και με τις θέσεις της συμπολίτευσης
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στις επιτροπές και κυρίως
στην ολομέλεια. Η «στοργή» της για τους στρατιωτικούς είναι
πολλή γνωστή. Θα μείνουμε, ιδιαίτερα, στις θέσεις της μείζονος
αντιπολίτευσης. Που λέει ότι νοιάζεται για αυτούς. Ο κύριος εκ-
πρόσωπός της, βουλευτής Λακωνίας κ. Δαβάκης, ήταν επιδερ-
μικός, άχρωμος, άοσμος, αλλά αντισυνδικαλιστής, παραβλέ-
ποντας, ωστόσο, τις ευθύνες των κομμάτων διακυβέρνησης
της χώρας τα περισσότερα χρόνια, που με την αδιαφορία τους
για τα προβλήματα των στρατιωτικών, πρόσφεραν πλούσιο
έδαφος για θεσμοθέτηση τέτοιων συνδικα λιστικών μορφωμάτων
στις Ε.Δ. Δεν ομολόγησε - επιχειρηματολόγη- σε ότι συνταγματικά
απαγορεύεται στους στρατιωτικούς η απεργία για διεκδικήσεις,
όπως διεκδικούν οι άλλες κοινωνικές ομάδες, ούτε και ότι είναι
αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας να ανταποκρίνεται, με την
σχετική εισήγηση των ηγεσιών των ΕΔ, οι οποίες, όμως, συνήθως
σιωπούν αιδήμονα, για αποφυγή «εξώσεώς» των από τα «τσι-
φλίκια» των πολιτικών! Πού είναι αυτή η Πολιτεία, κύριοι πολι-
τικοί; Τι κάνατε τόσα χρόνια, κύριοι της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, όλων των βαθμίδων και αξιωμάτων; Πλήρης αδιαφορία.
Ρίξατε, έτσι, μπόλικο νερό στο μύλο εκείνων - κ. Καμμένου και
συνεταίρων -που πέρασαν θριαμβευτικά το πρώτο στάδιο περί
συνδικαλισμού! Και έπεται η συνέχεια. Ο κ. εκπρόσωπος της
μείζονος αντιπολίτευσης με πολλά λόγια και ελάχιστη ουσία,
άφησε το κύριο βάρος του θέματός μας σε νεοεκλεγέντα
βουλευτή της παρατάξεώς του. ΔΕΝ φρόντισε, ωστόσο, να
επικροτήσει τις εισηγήσεις - προτάσεις του! Έτσι σκοπεύει να
πολιτευτεί πάλι η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση; Να το
έχουμε υπόψη. Τι θα λέγατε εσείς, κ. Δαβάκη, στους απόφοιτους
ΣΤΥΑ - ψηφοφόρους σας στη Λακωνία για τη συμβολή σας στο
συζητηθέν εξάμβλωμα; Ότι υπηρετήσατε την ορθότητα και το
δίκαιο των αποφοίτων των σχολών αυτών, απλά ψηφίζοντας
όχι, χωρίς να τα προβάλλετε επαρκώς και να διεκδικήσετε την
ανατροπή των ψηφισθεισών διατάξεών του και τροπολογιών,
που εμβόλιμα υποβάθμισαν περαιτέρω τους αποφοίτους ΑΣΣΥ
έναντι και αυτών των εθελοντριών και ανακαταταγμένων; Μόνο
τον τυπικό ρόλο της «παραδοσιακής» αντιπολίτευσης, καλύψατε!!
Πιστεύω, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι ψηφοφόροι σας, θα το θυ-
μούνται, όταν γίνουν εκλογές, για να σας συστήσουν και σε
φίλους τους!

Αλλά και η ελάσσονα αντιπολίτευση, με επιδερμική - οι περισ-
σότεροι - γνώση του θέματος, με ανάλογες έως και αδιάφορες,
εκτός στόχου και σκοπού, τοποθετήσεις. Κάποιοι που είχαν
επαρκή ενημέρωση και αρχικά σχετικά ορθή τοποθέτηση, στη
συνέχεια, είτε θεωρώντας ότι έπραξαν το καθήκον τους, είτε
αδιαφόρησαν, είτε τα «βρήκαν» με τον κ. Καμμένο, τελικά υπερ-
ψήφισαν τις αντίθετες τελικές επιλογές του !! Τόσο σοβαρά
βουλεύονται και διαβουλεύονται οι βουλευτές μας, οι πατέρες
μας;

Το ανοσιούργημα ή μάλλον το έγκλημα που διαπράχθηκε έχει
θύτες και πάρα πολλά θύματα. Κραυγαλέο στα χρονικά!!! Για
πρόσωπα και μη. Πάνω από όλα για την ιστορική σχολή ΣΤΥΑ
– και όχι μόνο. ΝΤΡΟΠΗ σε όλους σας που επινοήσατε και ψη-
φίσατε αυτό το εξάμβλωμα. Παραχαράκτες της ιστορίας μας!!

Πιστεύω ότι αυτή η πρόκληση δεν πρέπει να μείνει ανα-
πάντητη. Θα πρέπει να γίνει αφετηρία ΑΜΕΣΗΣ επίθεσης
εκτενούς ενημέρωσης και μαζικών αγώνων ηθικής και ουσια-
στικής αποκατάστασης του εγκλήματος, από ΟΛΟΥΣ τους
θεσμικούς μας φορείς και ΟΛΟΥΣ τους αποφοίτους ΣΤΥΑ –
και όχι μόνο. Τώρα, ο ωχαδερφισμός και η ευκαιρία για «ξεκα-
θάρισμα λογαριασμών» κάποιων, θα πρέπει να αποφεύγονται
και να στηλιτεύονται, με γενική εξέγερση και καθολική συμμετο-
χή.
Συνάδελφοι, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ. ΟΛΑ ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ !!!

ΕΜΠΡΟΣ, όταν το δίκιο δεν βρίσκει ανταπόκριση από την
Πολιτεία, είναι δικό μας το χρέος να το διεκδικήσουμε. Και θα δι-
καιωθούμε. Έστι δίκης οφθαλμός!!!

Σ.Τ.Υ.Α. - ΤΕΛΟΣ!!! «ΕΥΓΕ» κ. ΑΡΧΗΓΕ

απόψεις

Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου αποφοίτων ΣΤΥΑ
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ, κυρίως, ΕΣΑΣ κ. ΒΑΪΤΣΗ, γιατί κατά τις δη-
λώσεις του κ. Καμμένου ΕΣΕΙΣ είσαστε και μάλιστα αμετακίνητος
στην εισήγησή σας για την κατάργηση των σχολών, παρά το ότι
ήρθατε σε αντίθετη θέση με προκατόχους σας, οι οποίοι με από-
λυτη και άμεση παρέμβαση απέρριψαν με ανάλογες εισηγήσεις.
Αντί να αναλάβετε πρωτοβουλίες αρμόζουσες για την αναβάθμιση
των ΑΣΣΥ της Π.Α εσείς ως Αρχηγός με μια εισήγηση-μονοκονδυλιά
τις διαλύσατε. Αγνοήσατε τα 2/3 του προσωπικού σας, αδιαφο-
ρήσατε για την ιστορία των Σχολών και δεν επιδείξατε καμία
απολύτως ευαισθησία και αντικειμενική αξιολόγηση στις προτάσεις
και τα αιτήματα των Συλλόγων μας.  Δεν γνωρίζουμε ακριβώς
(ακόμη) τα κίνητρα και τους λόγους για τους οποίους ενεργήσατε
έτσι, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ανεξάρτητα αν υιοθετείτε πλήρως
τις απόψεις μερίδας «συναδέλφων», που διαχρονικά ονειρεύονται
τέτοιες συγκυρίες για αποδοχή προτάσεών τους,  ΕΣΕΙΣ τελικά
ενδώσατε στο πιο επικίνδυνο διχαστικό μήνυμα προς το προσω-
πικό της Π.Α, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας Ταξικής
και Ελιτίστικης Πολεμικής Αεροπορίας με Πατρίκιους και Πληβείους!
Αδιαφορήσατε για τις αναμενόμενες συνέπειες στην πειθαρχία,
στη συνεργασία, στην ομοψυχία, στην αγάπη και ενότητα, στην
ποιότητα και ποσότητα έργου, στην επιχειρησιακή αποτελε-
σματικότητα της Π.Α με επικίνδυνους πειραματισμούς αναδιορ-
γάνωσης δοκιμασμένων μοντέλων της! ΕΣΕΙΣ κ. Βαΐτση είστε ο
κύριος υπεύθυνος της θυσίας των ιστορικών σχολών στο βωμό
σκοπιμοτήτων και πειραματισμών. ΕΣΕΙΣ κ. Βαΐτση θα μείνετε
εκείνος που ακύρωσε την προσφορά 70 χρόνων από αυτές τις
σχολές, αλλά και την ταυτότητα των 14,500 χιλιάδων αποφοίτων
τους. ΕΣΕΙΣ κ. Βαΐτση δεν έχετε το θάρρος να αντικρίσετε
απόφοιτο αυτών των σχολών. ΕΣΕΙΣ κ. Βαΐτση, είναι βέβαιο ότι
θα αντιληφθείτε, πολύ σύντομα το μέγεθος του λάθους, που ως
ηγέτης της ΠΑ διαπράξατε. Μας είναι αδύνατον να ερμηνεύσουμε
την εμμονή σας, ίσως και εμπάθειά σας, ώστε να μας αγνοήσετε
παντελώς να απορρίψετε τις ΑΠΟΛΥΤΑ τεκμηριωμένες εισηγήσεις
μας.  ΓΙΑΤΙ. Τι καινούργιο, νομίζετε ότι θα υπηρετήσετε; ΔΕΝ ΘΑ
ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ. Δεν μπορούμε να είμαστε από-
λυτοι, όπως πολλοί μεγάλοι ηγέτες είχαν τη γενναιότητα να ανα-
γνωρίσουν και να αποκαταστήσουν λάθη τους, θα έχετε και σεις
τη δύναμη εκείνων, για να καταγραφείτε ως μεγάλος Ηγέτης. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, όταν το δίκαιο σε πνίγει, ποτέ δεν είναι
αργά. Ακόμη και τώρα. ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ μέχρι τη νίκη του
δικαίου. 

ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ

«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν,
πέρασαν, θα ‘ρθούν, θα περάσουν.

Κριτές, θα μας δικάσουν,
οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Κωστής Παλαμάς.
ΥΓ. Καταρτίστηκε Σχέδιο Δράσης για τον αγώνα μας με γνώμονα

την υπεράσπιση της ιστορικής κληρονομιάς και συνέχειας της
υπερήφανης Σχολής μας.

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΗ Σ.Τ.Υ.Α

1.Επιστολή διαμαρτυρίας σε κ. ΥΕΘΑ με κοινοποίηση σε κ.κ

ΥΦΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, ΕΑΑΑ, Συλλόγους ΕΔ.

2.Πρόσκληση διατελεσάντων Δκτών ΣΤΥΑ σε ευρεία σύσκεψη

με σκοπό την ενημέρωση τους.

3.Άμεση συνάντηση με τον κ. Α/ΓΕΑ με σκοπό να του κατα-

θέσουμε τις έντονες διαμαρτυρίες που λαμβάνουμε καθημερινά

και να συζητήσουμε μαζί του τα επακόλουθα της ψήφισης

του Ν.4407/16. 

4.Συνάντηση με τους Τομεάρχες Εξωτερικών και Άμυνας

των Κομμάτων προκειμένου να αλλάξουν τις θέσεις - απόψεις

αναφορικά με την νέα Σχολή.

5.Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους Βουλευτές του

Κοινοβουλίου.

6.Ενημέρωση των Μελών μας με επισκέψεις στην επαρχία

όπου υπάρχουν Παραρτήματα της ΕΑΑΑ και ταυτόχρονα συ-

ναντήσεις με τους αντίστοιχους Βουλευτές της εκάστοτε πε-

ριοχής.

7.Συνεχή δημοσίευση κειμένων που να έχουν ως κύριο

θέμα την κατάργηση της ΣΤΥΑ σε Νέα του ΣΑΣ και Ηχώ των Αι-

θέρων.

8.Δελτίο τύπου σε πολιτικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας

και Ηλεκτρονικό Τύπο.

9. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις πύλες του ΥΕΘΑ.

10.Μελετάται ο νόμος ως προς την συνταγματικότητα των

άρθρων1 έως 4.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

απόψεις

Κύριε Α/ΓΕΑ:....περιμένουμε να δούμε 
τι είδους«αναβάθμιση» για την νέα

σχολή θα φέρετε...
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με αφορμή την ανακοίνωση

των βάσεων αφενός και την ψή-

φιση του κατάπτυστου νόμου

4407/16 (ΦΕΚ.134Α, 27/07/16),

με τον οποίο δόθηκε τέλος στις

ιστορικές Σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και

ΣΙΡ, αποφάσισα να σας ξανα-

γράψω δύο αράδες και να «σας ευχαριστήσω» για την

διάλυση - κατάργιση της Σχολή μου.

Βέβαια μέχρι την ψήφιση του Ν.4407/16 λογιζόμουν

ως απόφοιτος της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αε-

ροπορίας (ΣΤΥΑ), σήμερα μετά την ψήφιση του Ν.4407/16

δεν γνωρίζω ποιας Σχολής είμαι απόφοιτος. Όχι μόνο

εγώ αλλά και 13500 απόφοιτοι φαντάζομαι θα διερω-

τώνται.

Θα ήταν πραγματικά διαφωτιστική μια απάντησή σας

στο ερώτημα μου. Όπως χρήσιμη θα ήταν και μία

απάντηση – συνολική τοποθέτηση σας σε όσα σας ανα-

φέρει ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων

ΣΤΥΑ κ. Παναγιώτης Καράμπελας σε επιστολή του την

23/08/2016, την οποία προσυπογράφω στο ακέραιο.
Αλλά ακόμη περιμένω απάντηση από την επιστολή

μου της 17/04/2016, στην οποία σας παρέθετα τους λό-

γους για τους οποίους θα έπρεπε να αλλάξετε τόσο το

προτεινόμενο όνομα της νέας Σχολής όσο και άλλα

θέματα όπως τον βαθμό εξόδου, για τον οποίο σε συζή-

τησή μας στο γραφείο σας όταν σας είχα διατυπώσει την

άποψή μου ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον Επισμηνίας,

είχατε αντιπροτείνει τον βαθμό του Σμηνία μέν αλλά

στον ένα χρόνο να γίνεται Επισμηνίας. Θα το ξεχάσατε

φαντάζομαι και γι’ αυτό τελικά μας κάνατε και χάρη που

δεχτήκατε να γίνονται Επισμηνίες μετά από δύο χρόνια

παραμονής στον βαθμό του Σμηνία. «Σας ευχαριστούμε

θερμά και γι αυτό».

Κύριε Αρχηγέ,

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του εν

λόγω Νόμου, θα πρέπει εντός οκταμήνου να εκδοθεί

προεδρικό διάταγμα στο οποίο θα κυρωθεί ο κανονισμός

λειτουργίας της νέας Σχολής. Περιμένουμε λοιπόν με

ανυπομονησία να δούμε τι είδους αναβάθμιση θα ανα-

φέρεται στον κανονισμό λειτουργίας μιας και στον ψη-

φισθέντα νόμο δεν υπήρξε καμία απολύτως καταγραφή

της όποιας αναβάθμισης. Συγκεκριμένα στις 373 λέξεις

του πρώτου κεφαλαίου του Ν.4407/16 που αφορούν

την ίδρυση της νέας Σχολής δεν υπάρχει καν η λέξη

αναβάθμιση. Ελπίζουμε στον κανονισμό λειτουργίας να

υπάρξει όχι μόνο η λέξη αλλά να αποτυπωθεί στην

πράξη η ουσιαστική αναβάθμιση.

Τουλάχιστον, εκεί στον κανονισμό λειτουργίας, ας ελ-

πίσουμε ότι θα βρείτε το σθένος να αποκαταστήσετε

την διάλυση των Σχολών και πραγματικά να κάνετε

πράξη τα περί αναβάθμισης αν και είμαστε πλέον βέβαιοι

με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η υποβάθμιση θα συνεχι-

στεί.

Και θα λογοδοτήσετε για την υποβάθμιση αυτή στους

122 φετινούς επιτυχόντες της ΣΤΥΑ αρκετοί από τους

οποίους θα περνούσαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

βάσει των μορίων εισαγωγής τους, αλλά επέλεξαν την

ΣΤΥΑ. Για να καταλάβετε τι επιπέδου δοκίμους έχει η

Σχολή την οποία με τόση ευκολία καταργήσατε με σκοπό

βέβαια να την αναβαθμίσετε.

«Σας ευχαριστούμε θερμά και γι αυτό».

Κύριε Αρχηγέ,

Πολλοί διαβάζοντας την επιστολή μου μπορεί να απο-

ρήσουν και να εξοργιστούν με το ύφος της, όπως και

εσείς προσωπικά φαντάζομαι. Και όσον αφορά τους υπο-

λοίπους δεν νοιάζομαι ουδόλως. Για εσάς προσωπικά

όμως κ. Αρχηγέ θα ήθελα να σας επισημάνω ότι εάν

εξοργιστείτε μπορείτε πολύ εύκολα να με διαψεύσετε

με τις αποφάσεις σας από εδώ και μπρός.

Και εξηγούμαι:

1. Τους επόμενους μήνες θα κληθείτε να προωθήσετε

στον κ. ΥΕΘΑ τον κανονισμό λειτουργίας της νέας Σχολής.

Με αφορμή την αοριστολογία της παραγράφου 3 του

άρθρου 2 του Ν.4407/16 περί διατήρησης των συμβόλων

και των θυρεών των καταργηθέντων Σχολών, αποκατα-

στήστε, όπως πραγματικά μας αξίζει σε όλους εμάς, την

ιστορική συνέχεια των αποφοίτων των Σχολών ΣΤΥΑ,

ΣΥΔ και ΣΙΡ. Αποδείξτε στην πράξη ότι σας ενδιαφέρει να

αναβαθμίσετε την νέα Σχολή και να προωθήσετε τις

απαιτούμενες προτάσεις για ουσιαστική αναβάθμιση των

υποδομών-λειτουργιών της σχολής (κτίρια διαμονής, δι-

δακτήρια, εργαστήρια, καθηγητές, γυμναστήρια, εστια-

τόριο, λέσχες, βιβλιοθήκες, κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής,

κινηματοθέατρο, γήπεδα κ.α.) τα οποία θα συνάδουν

και με το επίπεδο εκπαίδευσης

με καθιέρωση πτυχιακής εργασίας,

με ισοτιμία πτυχίων των αποφοι-

τησάντων με ανάλογους φορείς

εκτός Π.Α., όπως αντιστοίχως συμ-

βαίνει με την Σχολή Ικάρων.

2. Είναι πασιφανές ότι επιχει-

ρείται να θεσμοθετηθεί ένα αμι-

γώς Σώμα Υπαξιωματικών. Διαψεύστε το, και όταν θα

έρθει η συζήτησή του, δηλώστε όπως ο αείμνηστος

πρώην Α/ΓΕΑ Νικόλαος Στάππας σε αντίστοιχη συζήτηση

στο ΣΑΓΕ « εγώ τους δικούς μου Υπαξιωματικούς τους

θέλωνα γίνονται Σμήναρχοι». Αλήθεια εσείς τους θέλετε

κ. Αρχηγέ;;;; Γιατί αν τους θέλετε κ. Αρχηγέ, τότε γιατί

ήσασταν ανένδοτος σχετικά με το όνομα της νέας

Σχολής; Τι σας κρατούσε αμετάπειστο; Τι σας οδήγησε

στο να προσθέσετε στην αρχική απόφαση του ΑΑΣ,

«ΣΥΑ», το «ΜΟΝΙΜΩΝ» «ΣΜΥΑ»; Δεν είναι αυτό μια απόφαση

με προοπτική την δημιουργία κλάδου υπαξιωματικών;

Δεν αντιλαμβάνεστε ότι με την ουσιαστική υλοποίηση

του Ν.2913/01 θα έπρεπε και οι σχολές των άλλων δύο

όπλων να μετονομαστούν σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα ή Σχολές Τεχνολόγων; Οι Σύλλογοι στηριζόμενοι

στο πνεύμα του Ν.2913/01 είχαν καταλήξει στην πρόταση

για να περιέχεται ο όρος Τεχνολόγος στο όνομα της

νέας Σχολής, καθότι έτσι αναδεικνύεται και το επίπεδο

Ανώτερης Εκπαίδευσης στο οποίο με τον υπόψη νόμο

εντάχθηκαν, πλέον, οι σχολές αυτές. Άλλωστε και τα

ΤΕΙ, τα οποία όταν εκδόθηκε ο νόμος αυτός βρίσκονταν

ακόμη στην Ανώτερη Εκπαίδευση (Ανώτερα Τεχνολογικά

Ιδρύματα), υπό τον όρο Τεχνολόγος, ο οποίος εκφράζει

το επίπεδο εκπαίδευσης και όχι το περιεχόμενο κάθε ει-

δικότητας, περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό ΜΗ τεχνικών

ειδικοτήτων.

Όλα αυτά μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε την

εμμονή σας στο όνομα της σχολής ως Μονίμων Υπαξιω-
ματικών, ότι υπηρετείτε και σεις τους διαχρονικούς σκο-

πούς εκείνων που για χρόνια αγωνίζονται να εξαφανί-

σουν-διαλύσουν-καταργήσουν τις σχολές αυτές, με κύριο

εχθρό-στόχο τους τη ΣΤΥΑ των 18745 μορίων, πλέον!!!.

Αυτό εκπέμπετε, κ. Αρχηγέ και στα άλλα όπλα. Κάποτε

η Π.Α οδηγούσε τα άλλα όπλα σε εξελικτικές τροχιές.

Μας θεωρούσαν πιο δημοκρατικής έκφρασης και λει-

τουργίας όπλο και κατά βάθος μας ζήλευαν.

Τώρα εκείνοι μας οδηγούν στο χθες και σεις συμφω-

νείτε!!!! Τότε, οι ηγεσίες της Π.Α ένοιωθαν περήφανες,

γιατί γνώριζαν το επίπεδο το δικό μας, όταν εξυπηρε-

τούσαμε αεροσκάφη, ενώ εκείνων οι σχολές είχαν ειδι-

κότητες σαγματοποιού κ.α. ανάλογα. Άλλωστε η διαφορά

στο επίπεδο εκπαίδευσης μεταξύ

των Σχολών της Π.Α και των άλλων δύο όπλων είχε

αναγνωριστεί και με το Ν.2439/96, δίνοντας υψηλότερο

καταληκτικό βαθμό, αυτόν του Σμηνάρχου, στους απο-

φοίτους των αντίστοιχων σχολών της Π.Α, χωρίς προ-

απαιτούμενα πτυχία ΑΕΙ κ.λ.π.

3. Αποκαταστήστε την καταφανή αδικία στην βαθμο-

λογική εξέλιξη των αποφοίτων της νέας Σχολής. Είναι

εντελώς άδικο οι Αξιωματικοί Στρατιωτικοί Ιερείς (οι

οποίοι μπορεί να προέρχονται από μετάταξη από τις

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών σύμφωνα

με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν.4407/16) να

εξελίσσονται στον καταληκτικό βαθμό του Ταξιάρχου οι

έχοντες πτυχίο ΑΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 8 του

άρθρου 18 του Ν.4407/16 και στον καταληκτικό βαθμό

του Σμηνάρχου οι μη έχοντες πτυχίο ΑΕΙ σύμφωνα με

την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Ν.4407/16, αλλά

άκουσον άκουσον οι ίδιοι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ να εξελίσ-

σονται στον καταληκτικό βαθμό του Σμηνάρχου οι έχοντες

πτυχίο ΑΕΙ και στον καταληκτικό βαθμό του Αντισμηνάρχου

οι μη έχοντες πτυχίο ΑΕΙ σύμφωνα με τον Ν.3883/10.

Απόφοιτοι της ίδιας Σχολής να έχουν διαφορετικό βαθμό

εξέλιξης μόνο και μόνο γιατί οι μέν επέλεξαν να μετα-

ταχθούν στο σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων. Συγχωρέστε

με αλλά ούτε ο Ύψιστος θα το δεχόταν. Εσείς το δέχεστε

κ. Αρχηγέ;;;;;

Κύριε Αρχηγέ,

Στην επιστολή μου την 17/04/2016 σας είχα προειδο-

ποιήσει ότι εάν αγνοήσετε τις προτάσεις των τριών Συλ-

λόγων και εμείνετε στις αποφάσεις σας, η υστεροφημία

σας θα πληγεί σε υπερθετικό βαθμό. Προφανώς δεν σας

ενδιαφέρει. Για όλους μας όμως, ξέρετε κ. Αρχηγέ,

έρχεται η ώρα της κρίσης και τότε ο καθένας μας θα ει-

σπράξει ότι ακριβώς του αξίζει λόγω των πεπραγμένων

του.

Ουδείς ξεφεύγει από αυτό κ. Αρχηγέ, να το θυμάστε.

Με εκτίμηση

Νικόλαος Βούλγαρης 
Σμηναγός ε.α.

– Μέλος Δ.Σ. ΕΑΑΑ

Πρώην Γεν. Γραμματέας του

Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ



Κύριε υπουργέ,

Οι δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, και ΣΙΡ προσβλέπουν

όχι μόνο στο ρεαλισμό αλλά και στην ευαισθησία σας περιμένοντας

με αγωνία την απόφαση που θα διατηρεί ή θα αναβαθμίζει πραγματικά

το όνομα των σχολών το οποίο αποτελεί την ιδιαίτερη ταυτότητα της

διαδρομής τους στην Π.Α. Μην συνδέσετε το όνομά σας με τη
διάλυση ιστορικών σχολών για την δήθεν εξοικονόμηση λίγων ευρώ

που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό του προ+πολογισμού του

ΥΠΕΘΑ. Οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ δεν θα το συγχωρήσουν
ποτέ και σε κανένα.

Δυστυχώς ο ΥΕΘΑ κ. Καμμένος αγνόησε κάθε έκκληση των 13.500

χιλιάδων αποφοίτων της ΣΤΥΑ οι οποίοι του ζητούσαν να μην βάλει

την υπογραφή του στη διαγραφή της ραχοκοκαλιάς της σύγχρονης

ιστορίας της Π.Α. Είναι υπεύθυνος για το ανοσιούργημα που έγινε

νόμος και οδήγησε στο εκτελεστικό απόσπασμα τις... σχολές ΣΤΥΑ,

ΣΥΔ, ΣΙΡ χωρίς κανένα πραγματικό και ουσιαστικό λόγο παρά μόνο για

την ικανοποίηση όσων θεωρούν τις σχολές αυτές και τους αποφοίτους

εφιάλτη στον αχαλίνωτο ναρκισσισμό τους και την ανασφάλεια της

εξουσίας.

Έχει πολλές φορές δημοσιευθεί ότι το 1994 ο περιβόητος πρώην

Υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρυ Κίσινγκερ σε μια συνάντηση

υψηλά ισταμένων στην «Ουάσινγκτον δήλωσε. «Ο λαός των Ελλήνων

είναι αναρχικός και δύσκολος να τιθασευθή. Γι’ αυτό πρέπει να τον

χτυπήσουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως αναγκασθεί

να συμμορφωθεί. Εννοώ να πλήξουμε τη γλώσσα του, την θρησκεία

του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετε-

ρώσουμε την δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρα-

τήσει, ώστε να μην μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, στην Ανατολική

Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή την νευραλγική περιοχή

στρατηγικής σημασίας για μας».

Αν και η συγκεκριμένη δήλωση έχει αμφισβητηθεί και διαψευσθεί

φαίνεται ότι τη λογική της ζήλεψαν διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι

φορείς της αλλαγής (πάντα για τους άλλους!-ποτέ για τον εαυτό

τους) καθώς για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία βρέθηκαν οι κα-

τάλληλοι άνθρωποι που έκαναν πραγματικότητα την αρρωστημένη

επιθυμία κάποιων για τη διάλυση των σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ.

Δηλαδή να πλήξουν καίρια και ανεπανόρθωτα την ταυτότητα και τα

ιστορικά αποθέματα χιλιάδων αποφοίτων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά

της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας

του 1950, λίγο μετά το τέλος του Β’ ΠΠ και του εμφύλιου σπαραγμού

που ακολούθησε. Σ’ αυτά τα 65 χρόνια γέμισαν με λαμπρές σελίδες

την ιστορία της Π.Α και συνέβαλαν καθοριστικά στην υπεράσπιση της

εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα στο

Αιγαίο Πέλαγος όπου μαίνεται ο ακήρυχτος πόλεμος από το 1974 και

χτυπάει η καρδιά της Π.Α. Κάποιοι αποφάσισαν με ένα άρθρο πέντε

σειρών να διαγράψουν αυτή την ιστορία και την τεράστια προσφορά.

Από το 1992, η εισαγωγή μαθητών στις σχολές Υπαξιωματικών

(Ανώτερη Εκπαίδευση) γίνεται μέσω του συστήματος των Γενικών

Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Με την εισαγωγή των σπουδαστών

στη ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, και ΣΙΡ, μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετά-

σεων το επίπεδο των δοκίμων έχει φτάσει σε τέτοιο αξιοζήλευτο

βαθμό που είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει παγκόσμιο μέτρο σύγκρισης.

Οι βάσεις εισαγωγής των σχολών αυτών είναι βάσεις ζηλευτών Πανε-

πιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών. Μόλις προχθές ανακοινώθηκαν

οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όπως προκύπτει απ’ αυτές οι

βαθμολογίες εισακτέων στις Σχολές των ΕΔ είναι:

Βαθμός Πρώτου Βαθμός Τελευταίου
ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 19136 17786

ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 19367 18625

ΣΤΥΑ 18745 16345
ΣΥΔ 18741 17596

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 18572 16095

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ 18349 17642
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 19057 17662

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 18448 17838

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ 16304 14532

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ16717 15678

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 17128 14790

Γενικότερα είναι λυπηρό ότι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

υποψήφιοι με βαθμούς 1,5 στα ΤΕΙ και 5 στα πανεπιστήμια. Εκατόν

δέκα επτά (117), δηλαδή ένα στα τέσσερα από τα συνολικά 465

τμήματα εκ των οποίων τα 20 σε πανεπιστήμια και τα 97 σε ΤΕΙ– θα

δεχθούν υποψηφίους με βαθμολογίες κάτω από τη βάση. Κάποιοι απ’

αυτούς αργότερα, καθώς όλοι θα καταστούν πτυχιούχοι, θα είναι εν

δυνάμει Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και βέβαια κανείς δεν θα ενοχλείται

που θα στέκεται προσοχή σε τέτοιας διάνοιας προσωπικότητες.

Από τους αριθμούς είναι ολοφάνερο το υψηλό επίπεδο όλων των

επιτυχόντων στις στρατιωτικές σχολές. Η ΣΤΥΑ και η ΣΥΔ βρίσκονται

σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τις σχολές αξιωματικών και για άλλη μια

φορά μπροστά από τη σχολή Ευελπίδων-ΟΠΛΑ. Αυτή την πραγματικότητα

κάποιοι, στρουθοκαμηλίζοντας, δεν θέλουν να τη δουν! και αφού δεν

συμφωνεί η πραγματικότητα μαζί τους, τόσο το χειρότερο για την

ίδια. Άλλωστε πως θα επιβεβαιωθεί ο ρόλος της μεσσιανικής αντίληψης

που επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους όταν δεν μπορούν να αλλάξουν

την πραγματικότητα σύμφωνα με τις επιθυμίες τους;

Ο σκοπός απροκάλυπτος και το μέσο πρόσφορο, η σταδιακή και

συνεχής υποβάθμιση έως την οριστική απαξίωση και εξαφάνιση των

σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ και ιδιαίτερα της ΣΤΥΑ που η αριθμητική της

δύναμη ενοχλεί, πως;

α. Αφαίρεση της διοίκησης της σχολής από απόφοιτο της ΣΤΥΑ.

Κανείς άραγε απόφοιτος της σχολής δεν είναι ικανός να διοικήσει τη

σχολή προέλευσής του; Τέτοια απαξίωση για την ποιότητα των

στελεχών; Τότε γιατί τόσα έξοδα για μαθήματα, σχολεία, σεμινάρια,

εκπαιδεύσεις κ.λ.π. που αφορούν και τη διοίκηση; Μέχρι το 2011

είχαν αυτή την ικανότητα και ως δια μαγείας την απώλεσαν;

β. Αφαίρεση της οργανικής θέσης του βαθμού του Σμχου. Εξαίρετοι

απόφοιτοι της ΣΤΥΑ υπήρξαν στο παρελθόν, ως Σμήναρχοι, διοικητές

της 123 ΠΤΕ (Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης) και άλλων μονάδων.

γ. Ακολούθησε νέο νομοθέτημα με αφαίρεση του καταληκτικού

βαθμού αποστρατείας ως Σμχου με αυτό του Ασμχου.

δ. Τελειωτικό χτύπημα η διάλυση της σχολής και η ταπείνωση των

13.500 αποφοίτων και των οικογενειών τους.

ε. Επόμενος σκοπός και διακαής πόθος η ίδρυση σώματος υπαξιω-

ματικών με καταληκτικό βαθμό του Ανθστη, αρκεί να βρεθεί ο κατάλ-

ληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο,

άλλωστε ο επιμένων νικά, καθώς, όπως ειπώθηκε και παραπάνω,

βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στο πρόσωπο του ΥΕΘΑ κ. Καμμένου

ο οποίος με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων ανδριάντα προς τιμήν

του Μονίμου Υπαξιωματικού, που πραγματοποιήθηκε στο Άλσος Ελ-

ληνικού Στρατού στο Γουδί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 μεταξύ

άλλων δήλωσε. «Αν, δηλαδή, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για ένα

αμερικανικό μοντέλο, με τη δυνατότητα εξέλιξης των υπαξιωματικών

σε μία δική τους ξεχωριστή επετηρίδα, όπου θα φθάνουν πλέον στο

βαθμό του Στρατηγού». Τις προάλλες στη βουλή κατά τη συζήτηση

του επίμαχου νομοσχεδίου δήλωσε: «δυστυχώς άκουσα ότι πρέπει να

δίνουμε το βαθμό του Ταξιάρχου σε Υπαξιωματικούς»

Αν δεν πρόκειται για σύγχυση και λεκτικές ακροβασίες φαίνεται ότι

από την «εξαντλητική» συζήτηση με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ δεν

μπόρεσε, με το νέο νόμο, να πάει παραπέρα από το βαθμό του

Ασμχου και αυτό μάλλον ως μεγαλοψυχία του θα ήθελε να το εκλά-

βουμε.

Στην ίδια εκδήλωση ο ΥΕΘΑ δήλωσε: «Ο ανδριάντας, που σήμερα

έχω την τιμή να αποκαλύψω, μαζί με τους αρχηγούς και τον πρόεδρο,

αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον Έλληνα Υπαξιωματικό. Στον αφανή

αυτό ήρωα που με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού

υπηρετεί την πατρίδα μας και δίνει έναν καθημερινό αγώνα για την

προάσπιση των εθνικών μας συνόρων».

Προφανώς κ. Υπουργέ ο «ήρωας» αυτός που με αυταπάρνηση και

αγνό πατριωτισμό (φαντάζομαι ότι από αγνό πατριωτισμό υπηρετούν

την πατρίδα, ο ΥΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ.λ.π, έως τον τελευταίο στρα-

τιώτη) είναι υπαρκτό πρόσωπο, και όχι αφανής, που έχει προσωπικότητα,

ανάγκες προσωπικές, οικογενειακές και πάνω απ’ όλα αξιοπρέπεια

που πρέπει να γίνεται σεβαστή. Φαίνεται όμως ότι για κάποιους η τιμή

στους υπαξιωματικούς αρμόζει μόνο για τους πεσόντες, άντε και τους

αφανείς! Ας μην ξεχνάει όμως κανείς ότι στην πατρίδα μας έχουμε

Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις και όχι αυτοκρατορικές.

Κανείς δεν μπορεί καλόπιστα να αποδεχτεί ότι η ψήφιση των συγ-

κεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου υπαγορεύθηκε από την πραγματική

πρόθεση αναβάθμισης των σχολών αυτών. Σε αυτό συνηγορεί το

γεγονός ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια επιδίωξης πραγματικού

διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους. Η κατάθεση του σχεδίου νόμου

περιελάμβανε την τακτική του απόλυτου αιφνιδιασμού των συλλόγων

λες και επρόκειτο για εχθρούς. Ο προσχηματικός χαρακτήρας των

αναφορών για τη διάλυση των σχολών προκύπτει αβίαστα από τα

εξής:

Σύμφωνα με την έκθεση συνεπειών της ρύθμισης που συντάχθηκε

από το ίδιο το ΥΠΕΘΑ (Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) η διάλυση

επιβλήθηκε «ως εκ τη επιτασσόμενης από την τρέχουσα δημοσιονομική

κατάσταση ανάγκης επίτευξης οικονομίας κλίμακας μέσω της εξοι-

κονόμησης πόρων και προσωπικού».

Αλλά ας πάμε και στο επιχείρημα περί εξοικονόμησης πόρων και

προσωπικού.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ Παρ Ι1 «η επιβάρυνση του κρατικού

προ/πολογισμού για τη νέα σχολή θα εξαρτηθεί από το Προεδρικό

διάταγμα ενώ μόνο μέρος της δαπάνης αυτής αναμένεται να αντιρροπηθεί

λόγω της εξοικονόμησης που θα προκύψει από τη σταδιακή κατάργησης

των σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ».

Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι η εφαρμογή του νόμου θα απαιτήσει

περισσότερα χρήματα καθώς δεν νοείται ουσιαστική αναβάθμιση χωρίς

τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της σίτισής, των εγκατα-

στάσεων κ.λ.π. Στην πραγματικότητα βέβαια, και υπό το βάρος της

άθλιας δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, δεν θα γίνει τίποτα.

Όλα τριγύρω αλλάζουνε μα όλα τα ίδια μένουν.

Είναι γνωστό κ. Υπουργέ ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως

ΥΕΘΑ πολλές φορές αναφέρατε ότι αποκρούσατε την απαίτηση των

δανειστών για απολύσεις προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ και ότι δεν πρόκειται

όσο εσείς ηγείσθε του Υπουργείου να επιστρέψετε κάτι τέτοιο.

Δυστυχώς κ. Υπουργέ με τη δική σας υπογραφή επιτρέψατε τη διάλυση

των ιστορικών σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ με μνημονικά κριτήρια όπως

φαίνεται στην έκθεση συνεπειών της ρύθμισης του ΥΠΕΘΑ.

Και αν δεχτούμε καλόπιστα κ. Υπουργέ τα επιχειρήματα για τη

διάλυση των σχολών, το αμείλικτο ερώτημα που προκύπτει είναι
γιατί αρνηθήκατε όλες τις προτάσεις για την ονομασία της νέας
σχολής; Τι ήταν αυτό που θα εμπόδιζε την υλοποίηση όλων όσων
προβλέπονται στο νομοσχέδιο περί αναβάθμισης, εξοικονόμησης
πόρων και άλλα ηχηρά αν η ονομασία της σχολής ήταν διαφορετική
και σύμφωνα με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων;

Ο ανομολόγητος σκοπός λοιπόν ήταν διάλυση και η εξαφάνιση του

ονόματος, η αφαίρεση της ταυτότητας, το καίριο πλήγμα στην υπερη-

φάνεια και την τιμή που αυτό συνοδεύει. Δεν αντέχεται το κύρος της

ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ και η κοινωνικά υψηλή θέση που έχουν κατακτήσει.

Καμία διάθεση κατανόησης κ. Υπουργέ της ευαισθησίας και των εκ-

κλήσεων των αποφοίτων ΣΤΥΑ. Ως πολιτικός, ευαίσθητος σχεδόν σε

όλα τα αιτήματα του φιλικού σας περιβάλλοντος. Φορώντας τη στρα-

τιωτική στολή, όπως το συνηθίζετε, άκαμπτος σκληρός, αυστηρός,

ανένδοτος με τους χιλιάδες αποφοίτους των σχολών ΑΣΣΥ της Π.Α.

Είναι κοινός τόπος ότι ήταν η ευαισθησία περί των εθνικών θεμάτων

που έστρεψε πολλούς από τους συναδέλφους μας στους ΑΝΕΛ και

σας εμπιστεύτηκαν κ. Καμμένο. Προφανώς αυτή η ευαισθησία ήταν

καλοδεχούμενη από σας και την επιζητούσατε. Η ευαισθησία όμως

που αφορά στη στρατιωτική και κοινωνική ταυτότητα, την τιμή

και την αξιοπρέπεια των αποφοίτων ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ είναι γραφικότητα

και αντίδραση συναισθηματικού περιεχομένου. Επιλεκτική ερμηνεία

της ευαισθησίας κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του ηγεμόνα με βάση το

συμφέρον του και τις ισορροπίες που το εξυπηρετούν.

κύριε Υπουργέ προκαλούμε εσάς και οποιονδήποτε άλλο να προ-

χωρήσει στην κατάργηση των σχολών υπαξιωματικών της Π.Α.

Υιοθετήστε το σύστημα των ΗΠΑ σε όλες του τις παραμέτρους και όχι

αλα καρτ όπως συμφέρει κάποιους και σας συμβουλεύουν. Στις ΗΠΑ

δεν υπάρχουν σχολές υπαξιωματικών διετούς και τώρα τριετούς διάρ-

κειας. Έτσι η εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων θα είναι μεγαλύτερη

και κάποιοι θα απαλλαγούν οριστικά από τους ενοχλητικούς αποφοίτους

ΑΣΣΥ που διεκδικούν από την πολιτεία αναγνώριση και μεταχείριση,

ανάλογη των ικανοτήτων και της πραγματικής τους συνεισφοράς

προς την ΠΑ. Δεν θα το κάνετε όμως κ. υπουργέ, ούτε εσείς, ούτε

κανείς άλλος, διότι όλοι έχουν το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και

γνωρίζουν πολύ καλά τι θα σήμαινε η κατάργηση των σχολών υπα-

ξιωματικών για την αποτελεσματικότητα και ικανότητα του όπλου.Απο-

φασίστε τι θέλετε, ποιοτικές και υψηλού επιπέδου σχολές υπαξιωματικών

με υποψηφίους 18.000 μορίων και εξέλιξη έως το βαθμό του Σμχου

όπως ήταν πάντα ή υπαξιωματικούς των ΗΠΑ, αποφοίτους βασικής εκ-

παίδευσης και περιορισμένων ικανοτήτων; Η κοινή λογική λέει ότι δεν

μπορεί να τα έχετε και τα δύο, διαλέξτε.

Ας μην αυταπατάται κανείς, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα

βρίσκεται πάντα μπροστά σας όσους εισάγονται στις στρατιωτικές

σχολές με βαθμούς ανάλογους των καλύτερων πανεπιστημιακών και

πολυτεχνικών σχολών. Ήδη πολλοί από τους αποφοίτους των σχολών

αυτών είναι φοιτητές πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών τμημάτων

και πολύ σύντομα κάποιοι θα έχουν να σας επιδείξουν περισσότερα

πτυχία και μόρφωση από πολλούς συναδέλφους τους διαφορετικής

προέλευσης. Οι συμφοιτητές τους θα ηγηθούν της πολιτικής, οικονομικής

και κοινωνικής ζωής της χώρας. Εσείς νομίζετε ότι αυτοί θα δέχονται

αδιαμαρτύρητα, από μια μικρή μειοψηφία που αδικεί τους πάντες, την

απαξίωση, την υποτίμηση και τον ταξικό ρατσισμό χωρίς αυτό να έχει

συνέπειες; Επιτέλους αφαιρέστε τους παραμορφωτικούς φακούς και

δείτε των ωμή πραγματικότητα.

κ. Υπουργέ, 

Είναι φανερό ότι οι σκέψεις μου οδηγούνται και από το συναίσθημα,

αλλά είναι το ίδιο συναίσθημα αγάπης προς την Π.Α και την πατρίδα,

μην το αγνοείτε, μην το προσπερνάτε και μην το τσαλακώνετε.

Πάρτε πίσω το τερατούργημα διάλυσης της σύγχρονης ιστορίας

της Π.Α. που φέρει την υπογραφή σας.

Καλέστε τους συλλόγους, την ΕΑΑΑ και όλους τους ενδιαφερόμενους

και συζητήστε μαζί τους τρόπους που θα προάγουν την ποιότητα και

την αποτελεσματικότητα των σχολών ΑΣΣΥ επ’ ωφελεία της Π.Α.

Παραμερίστε όσους σας παρασύρουν, με τη δήθεν αυθεντία τους,

σε μονοπάτια δύσβατα και επικίνδυνα.

Αποδείξτε ότι έχετε τη γενναιότητα να αναγνωρίζετε λάθη και

διορθώστε έγκαιρα τη μεγάλη αδικία που επιφυλάξατε για τους

αποφοίτους ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ. Να είστε βέβαιος ότι θα σας αναγνωρισθεί

και θα σας πιστωθεί.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα επαναλάβω ότι, δεν θα το συγχω-

ρήσουμε ποτέ και σε κανένα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα,

ανένδοτα, μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Ενωμένοι, δυνατοί, αποφα-

σιστικοί, με πίστη ακλόνητη για το δίκαιο του αγώνα μας θα διεκδική-

σουμε πίσω όλα όσα μας αφαιρέσατε. Αυτή είναι κόκκινη γραμμή κ.

υπουργέ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ! και δεν επιδέχεται συμβιβασμούς και εκπτώ-

σεις.

Όπως είπε και ο Μαχάτμα Γκάντι, «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κο-

ροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς».

ΥΓ. Επίκαιρο το εξαίρετο ποίημα του συναδέλφου μας ποιητή,

Ασμχου ε.α. Ηλία Σβάρνα, αποφοίτου ΣΤΥΑ. Από την Ποιητική

Συλλογή «Φουρτουνιασμένοι Ουρανοί» έκδοση 2000.

ΣΤΥΑ (Του Δαίδαλου Εργαστήρι)
Στη χώρα των θεών και του Πινδάρου

σιμά στο λιόχαρο της Πάρνηθας θείο βουνό

τα ουράνια χνάρια με οδήγησαν του Ικάρου

στου Μυθικού Δαιδάλου το σχολειό.

Την θεNκή του γνώση να σπουδάσω και σοφία

στου Ολύμπιου Ηφαίστου το αμόνι να σφυρηλατηθώ

στο σύγχρονο του Δαίδαλου εργαστήρι

που το ονομάζουν ΣΤΥΑ
να σμιλευτώ στα ατσάλινα φτερά με την ανδρεία

αντάξιος εκείνου να γενώ.

Με όπλισες μάνα ΣΤΥΑ την ψυχή μου και τα χέρια

με λάμπρυνες το νου και την καρδιά

τον Ίκαρο με σιγουριά να τον κρατώ ψηλά στ’ αστέρια

ποτέ μη ξαναλιώσουν τα φτερά.

Αν ανατρέξει κάποιος στο επίσημο website της Π.Α (www.haf.gr/ca-

reer/academies/stya/) θα διαβάσει για τη ΣΤΥΑ: «Το Ελληνικό πνεύμα

δημιουργικό και πάντοτε πρωτοπόρο, συνέλαβε με το μύθο του

Δαίδαλου την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τους

ουρανούς με τον πρώτο Αεροπόρο, τον Ίκαρο. Χιλιάδες χρόνια

αργότερα Έλληνες τεχνικοί, οδηγούμενοι από τις ίδιες ανησυχίες

με αυτές του Δαίδαλου και χωρίς να έχουν αξιόλογη πείρα, συντηρούσαν

τα πρωτόγονα Αεροσκάφη της εποχής τους……….».

Ως λαός εμπνεόμαστε από τη χιλιόχρονη ιστορική μας κληρονομιά,

τους μύθους και τα κατορθώματα των προγόνων μας. Εάν οι προθέσεις

ήταν αγνές δεν θα ήταν ουσιαστικό και κρίσιμο κ. υπουργέ το όνομα

της νέας σχολής να σηματοδοτεί την αναβάθμιση που ευαγγελίζεσθε

ότι θέλετε να πετύχετε; θεωρητικά, θα αντέχατε το νέο όνομα να

είναι, «Στρατιωτική Σχολή Δαιδάλων (ΣΣΔ)» που θα περιλαμβάνει όλες

τις ειδικότητες, όπως και η σχολή Ικάρων, διατηρώντας ως κατευθύνσεις

τα ιστορικά ονόματα των σχολών; «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα».
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Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

Από τη Συστηματική Υποβάθμιση της ΣΤΥΑ στην

Οριστική Εξαφάνιση. Οι Ευθύνες του κ. Καμμένου.
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