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• Αναδρομικά 50% του ΣτΕ σελ. 2

• Ενημερωτικό σημ. για την ΕΑΣ σελ. 5

• Απόφαση 312 του Α΄κλιμακίου 
του ελεγκτικού συνεδρίου σελ. 11

• Επανυπολογισμός σύνταξης αποστράτων σελ. 12

ÄéáâÜóôå åðßóçòÄéáâÜóôå åðßóçò • Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου αναστέλλεται η αποστο-
λή της Εφημερίδας στα μέλη
που δεν έχουν τακτοποιήσει την
υποχρέωση της συνδρομής τους
πάνω από τρία έτη.

Καλό καλοκαίρι
Ο Σύλλογος θα παραμείνει κλειστός 

από 24/7/2017 - 3/9/2017

Από 1/7/2017 - 24/7/2017 

θα λειτουργεί Τρίτη και Πέμπτη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το νόμο 4407/27-7-2016 διαλύθηκαν οι
σχολές Υπαξιωματικών της ΠΑ και ιδρύθηκε
μια νέα σχολή με το όνομα «ΣΜΥΑ».

Οι σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ δημιουργή-
θηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1950, λί-
γο μετά το τέλος του Β' ΠΠ και του εμφύλιου
σπαραγμού που ακολούθησε. Σ' αυτά τα 65
χρόνια γέμισαν με λαμπρές σελίδες την ιστο-
ρία της Π.Α και συνέβαλαν καθοριστικά στην
υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και
της εδαφικής κυριαρχίας της πατρίδας μας.

Από το 1992, η εισαγωγή μαθητών στις
σχολές Υπαξιωματικών (Ανώτερη Εκπαίδευ-
ση) γίνεται μέσω του συστήματος των Γενι-
κών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι
βάσεις εισαγωγής των σχολών υπαξιωματι-
κών της Πολεμικής Αεροπορίας είναι βάσεις
ζηλευτών Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνι-
κών σχολών. Όπως προκύπτει από τις βαθμο-
λογίες των εισακτέων στις Σχολές των ΕΔ για
το 2016 για τη ΣΥΔ ο βαθμός εισαγωγής του
τελευταίου είναι 17596 και για τη ΣΤΥΑ
16345.

Σύμφωνα με δηλώσεις της εκάστοτε
στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας η ανα-
βάθμιση αυτών των σχολών ήταν αναγκαία
προκειμένου το πολύ υψηλό επίπεδο των
σπουδαστών να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα
στο ποιοτικό έργο της ΠΑ το οποίο αποτελεί
διαχρονικά τον πολλαπλασιαστή ισχύος ένα-
ντι της ποσοτικής υπεροχής των αντιπάλων.

Δυστυχώς οι κατά καιρούς διακηρύξεις
όχι μόνο παρέμειναν γράμμα κενού περιεχο-

μένου αλλά βρίσκονταν και σε πλήρη δυσαρ-
μονία με τις αποφάσεις που συστηματικά
υποβάθμιζαν το κύρος και την αξία των σχο-
λών.

Ο επίλογος γράφτηκε με το νόμο 4407/27-
7-2016 και τη διάλυση των σχολών καθώς δεν
έγινε αποδεκτό ούτε καν το αίτημα να ανα-
γράφεται σε κάθε κατεύθυνση το όνομα των
ιστορικών σχολών (ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ) όπως γί-
νεται με το τμήμα μηχανικών της σχολής Ικά-
ρων (ΣΜΑ).

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του
Υπουργείου παιδείας για την εισαγωγή σπου-
δαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συ-
μπεριληφθούν και οι τρεις (3) κατευθύνσεις
της «ΣΜΥΑ», ώστε οι υποψήφιοι σε αυτή να
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τουλάχι-
στον σε μια (1) κατεύθυνση της Σχολής. Η
«ΣΜΥΑ» και για τις τρεις (3) κατευθύνσεις θα
συμπεριληφθεί στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο
(Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) σύμ-
φωνα με την αριθμ. Φ.253/6396/Α5/13-1-2017
(ΦΕΚ 151- τ.Β'-25-1-2017) Υπουργική Απόφα-
ση.

Για το Τμήμα Μηχανικών της (ΣΙ) Σχολή
Ικάρων στο μηχανογραφικό του Υπουργείου
Παιδείας αναγράφεται: «ΚΩΔ. 826 ΙΚΑΡΩΝ
(ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)». Δηλαδή ενώ δεν
πρόκειται για διαφορετική σχολή αλλά τμήμα
της Σχολής Ικάρων αναφέρεται, σωστά, το
ιστορικό όνομα της σχολής σε παρένθεση,
όχι μόνο για ιστορικούς λόγους αλλά κύρους
και αίγλης του τμήματος ως συνέχεια της
ΣΜΑ. 

ΠΡΟΣ: 
κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Υπουργό Οικονομικών
κ. Πάνο Καμμένο 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Κοινοποίηση 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο
κ. Φώφη Γεννηματά 
κ. Δημήτριο Κουτσούμπα
κ. Σταύρο Θεοδωράκη 
κ. Βασίλειο Λεβέντη 

Αξιότιμοι Κύριοι, 
Στα πλαίσια της Συνταγματικής Επιταγής

άρθρου 106 παρ. 1 για κοινωνική ειρήνη, ο
Σύλλογός μας, αρχαιότερος στον χώρο των
αποστράτων, εκπροσωπόντας χιλιάδες
αποστρατους αξκούς και υπαξκούς της Πο-
λεμικής Αεροπορίας, υποβάλλει την παρού-
σα πρόταση, ευελπιστώντας αποδοχή από
ευήκοα ώτα. 

Ως γνωστό με τις διατάξεις περιπτ. 31,
32, 33 της υποπαρ. Γ’ παρ. Γ άρθρου πρώ-
του του Νόμου 4093/2012 μειώθηκε η σύ-
νταξή μας από 1/8/2012 βάσει της μείωσης
του βασικού μισθού των εν ενέργεια συνα-
δέλφων μας. Είναι γνωστό επίσης ότι με την
αρ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθη-
καν οι άνω διατάξεις του Νόμου 4093/2012
και η αρ. ΟΙΚ 2/83408/0022/14-11-2012
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών, καθ’ ο μέρος αφορούσε την ανα-
δρομική εφαρμογή από 1/8/2012 των προ-
μνησθέντων διατάξεων του Νόμου
4093/2012, καθότι αντίκεινται προς την
απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις
των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9
του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μι-
σθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών
(Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλει-
ας) καθώς και προς τις Συνταγματικές δια-
τάξεις άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4.

Περαιτέρω σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 10-
13/2014 Πρακτικά του Τριμελούς Συμβου-
λίου Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της
Επικρατέιας, κλήθηκε το Υπουργείο Οικο-
νομικών να συμμορφωθεί προς την ανωτέ-

ρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας. 

Καίτοι όμως η διοίκηση είχε υποχρέω-
ση να συμμορφωθεί προς τις άνω αποφά-
σεις του Στε σύμφωνα με τη διάταξη παρ.
5 άρθρου 95 του Συντάγματος, εν τούτοις
αγνόησε την Συνταγματική αυτή Επιταγή
και προέβη σε μερική εφαρμογή της αρ.
2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδοθέντος
του Νόμου 4307/2014 με την διάταξη της
παρ. 2α άρθρου 86 του οποίου περιεκόπει
το ήμισυ των συντάξιμων διαφορών που
έπρεπε να λάβουμε για το χρονικό διά-
στημα 1/8/2012 έως σήμερα, έχουσα πα-
ραβιάσει τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγ-
ματος και 6 παρ. της ΕΣΔΑ, καθώς και το
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου ΕΣΔΑ. 

Ακολούθως σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 18-
21/2015 Πρακτικά του Τριμελούς Συμβου-
λίου Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της
Επικρατείας, κρίθηκε ότι η Διοίκηση συμ-
μορφώθηκε μόνο εν μέρει προς την από-
φαση του Συμβουλίου της Επικατείας και
ως εκ τούτου επέβαλε εις βάρος του
Υπουργείου Οικονομικών χρηματική κύ-
ρωση 50.000,00 ευρώ. 

Περαιτέρω δε με την αρ. 1128/2016
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας κρίθηκε ως αντισυνταγ-
ματικός ο Νόμος 4387/2014 με την παρ. 2-
α άρθρου 86 του οποίου περιεκόπει το
ήμισυ των συντάξιμων διαφορών μας και
η εκδοθείσα επ’ αυτού αρ.
ΟΙΚ2/88371/ΔΕΠ 17-11-2014 Κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνι-
κής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, Προστασί-
ας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου
που μας αφορούσε. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α.

ÄΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΗΣ Π.Α (ΣΤΥΑ-ΣΥÄ-ΣΙΡ)

συνέχεια στη σελ. 5συνέχεια στη σελ. 10

ΑΠΟ: ε.α. φορείς της Π.Α. ως οι υπογράφοντες Αρ. Πρωτ. 17/2017 

Λάρισα, 11 Αττρ 2017

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Κομμένο

ΚΟΙΝ.: - Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

κ. Δημήτριο Βίτσα.

- Αρχηγό ΓΕΑ Απτχο (I) Χρήστο Χριστοδούλου.

- Βουλευτές Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 

και Εξωτερικών Υποθέσεων.

- Τομέα Άμυνας Κοινοβουλευτικών Κομμάτων

- ΕΑΑΑ

- ΕΑΑΑ Παραρτήματα Πατρών, Μεσσηνίας, Χανίων, Ηρακλείου, Κομοτηνής, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας

- ΣΑΣ -ΣΑΙΡ

ΣΧΕΤ: Ν. 4407/27-7-2016

ΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΕΕΣΣ  
ΔΔΕΕΝΝ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
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ΓΚΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2017
ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015-16-17
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2016
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2016-17
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2017
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2017
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016, 17, 18
ΚΑΤΣΟΥΦΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2017
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΜΑΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2017
ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2016
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2017
ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2016, 17
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2017
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015, 16, 17
ΚΟΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2017
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2017
ΓΚΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016, 17
ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2017
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2017
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2017
ΜΠΑΚΙΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2017
ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017
ΒΙΣΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2017
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2017
ΖΑΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ 2017
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017
ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2016
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
ΣΙΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2016
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2016
ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013, 14
ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2016
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2016
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2017
ΣΑΡΖΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017
ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2014
ΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014- 15
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2017

ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2017
ΣΕΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2017
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015, 16
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2014
ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2016
ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017
ΣΙΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2017
ΛΙΟΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017
ΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015, 16, 17
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. 2017
ΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2017
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2017
ΣΑΓΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2017
ΓΛΕΝΤΖΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016, 17
ΣΙΑΛΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2017
ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017
ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2017
ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2018
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΚΑΡΑ�ΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2017
ΡΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015, 16, 17
ΒΟΓΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016, 17
ΑΙΜΟΥΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2016
ΣΙΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 2017
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017
ΚΑΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
ΤΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2017
ΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2017, 18
ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2017
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2016, 17
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2015, 16
ΚΟΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2016
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΡΡΙΟΣ 2016
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ΒΑΡΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΖΕΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

•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 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 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 Διοικητικού

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 Δυνάμεις 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 Δ.Σ.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

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

Δημήτριος Τρέσσος 17η Σειρά, Σταύρος Ευτυχίδης 35η Σειρά, 

Ιωάννης Αβραμίδης 8η Σειρά (Σύμβουλος)

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

Τηλ.: 210-52.26.871 e-mail: symgraf@otenet.gr
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ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Tακτικά μέλη Συλλόγου: 20 Ε

Συνδρομητές Εφημερίδας: 10 Ε

Καταβολή συνδρομών - δωρεών αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιταγή στα Γραφεία

του ΣΑΣ ή κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό Εθν. Τράπεζας 104/480801-00
ΙΒΑΝ GR90 0110 1040 0000 1044 8080 100
Ταχυδρομική Δ/νση: Ακαδημίας 27Α Τ.Κ. 10671 Αθήνα

Τηλ.: 210-3634377 FAX: 210-3634391

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

ΑΦΜ: 0099913023 Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνεργασίες και οι επιστολές που αποστέλλονται για τα Νέα του ΣΑΣ, θα πρέπει να 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 ΔΣ 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 επικοινωνούν 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.).

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)

Μικρό Κρανοβούνι Κομοτηνή Τ.Θ 1054

Τηλέφωνο  6937424212  25311091143

Εκπρόσωπος Έβρου
Δημήτριος Μπαξεβάνης Σμχος (ε.α)

Τ.Θ 408 Νέα Χιλή Τ.Κ 681 00

Τηλέφωνο  6983507399 2551039339

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 ΑχαAας 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 ΖαMμη 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 846 00

Τηλέφωνο  6983521519

Εκπρόσωπος Αρκαδίας
Αριστοτέλης Γκρίτζαλης Σμχος ε.α

25ης Μαρτίου 42 Τρίπολη Τ.Κ 22 100

Τηλέφωνο 2710224185  6983508728

Εκπρόσωπος Τρικάλων
Στυλιανός Λιάτος Ασμχος ε.α

Πλουτάρχου 5 Τρίκαλα  Τ.Κ 42131

Τηλέφωνο 2431024257  6983519377

Έντυπα, Περιοδικά, Εφημερίδες 
και βιβλία που λάβαμε

1) Εφημερίδα «Ηχώ των Αιθέρων» της ΕΑΑΑ αριθμός φύλλου 547 Απρί-
λιος 2017.

2) Έντυπο «Η βασιλεία των Ουρανών» τεύχος 110 Απρίλιος Μάιος 2017
3) Εφημερίδα «Φωνή του ΣΑΣΥΔΑ» αριθμός φύλλου 59 Ιανουάριος Φε-

βρουάριος Μάρτιος 2017
4) Περιοδικό «Εθνικές Επάλξεις» τεύχος 119  Ιανουάριος Μάρτιος 2017
5) Εφημερίδα «Εθνική Ηχώ» της ΕΑΑΣ αριθμός φύλλου 641 Μάρτιος 2017 
6) Εφημερίδα «Νέα του ΣΑΑΥΣ» αριθμός φύλλου 167 Μάρτιος Απρίλιος

2017 
7) Εφημερίδα «Η Φωνή» του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων Στρατού Μα-

κεδονίας Θράκης Αποφοίτων ΣΜΥ αριθμός φύλλου 94 Ιανουάριος Φεβρουά-
ριος Μάρτιος 2017 

8) Εφημερίδα «Νέα του ΣΑΣΜΥΝ» αριθμός φύλλου 156 Ιανουάριος Φε-
βρουάριος Μάρτιος 2017 

9) Περιοδικό «Η Πτήση» του Κέντρου Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους
τεύχος 218 Α 2017 

10) Περιοδικό «ΕΑΜ αντίσταση» τεύχος 120 Ιανουάριος Φεβρουάριος
Μάρτιος 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι

Το κόστος της Εφημερίδας καλύπτει το 50% των
λειτουργικών εξόδων του Συλλόγου με αποτέλεσμα
να μειώσει τον αριθμό των σελίδων και να μην κα-
λύπτουμε τις βασικές ανάγκες ενημέρωσης.

Το Δ.Σ. με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευ-
σης αποφάσισε, προκειμένου να μειώσει το κόστος
προς όφελος βελτίωσης της εφημερίδας μας, να
απευθύνει έκκληση προς τα μέλη μας που έχουν
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με αίτησή τους να απο-
στέλλεται η εφημερίδα, όποτε εκδίδεται, ηλεκτρονι-
κά στον αποδέκτη αντί του εντύπου.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Γνωρίζεται ότι στις 28/2/2017 τελειώνει η ασφαλιστική ικα-
νότητα των έμμεσα ασφαλισμένων μελών (Σύζυγος και τέκνα
ηλικίας μέχρι και 24 ετών).

Η ασφαλιστική ικανότητα γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς την προ-
σέλευση των ενδιαφερομένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό
τόπο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Πατήστε εδώ για
είσοδο στην Υπηρεσία – Ασφαλιστική – Ικανότητα. Καταχω-
ρούμε εντός του πλαισίου τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμέ-
νου (Α.Μ.Α), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) ει-
σάγουμε στο πλαίσιο τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης που
εμφανίζεται και πατάμε Είσοδος. Εμφανίζεται πίνακας με τα
στοιχεία μας και στο πέμπτο πλαίσιο πατάμε print Εκτυπώνου-
με την ασφαλιστική ικανότητα την οποία τοποθετούμε στο
ατομικό μας βιβλιάριο υγείας

Γεώργιος Παπαδόπουλος 
Σμχος ε.α 23η Σειρά

1) αν είσαι πιστοποιημένος χρήστης:
https://apps.ika.gr/eInsCertEligibility/faces/login.xhtml
2)  αν δεν είσαι πιστοποιημένος χρήστης:
https://apps.ika.gr/eInsEligibility/

Αναδρομικά 50% του ΣτΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Στη βεβαίωση αποδοχών ετήσιας Σύνταξης διαπιστώσα-

τε ότι υπάρχει στήλη με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 2014 τα οποία αν και
ελήφθησαν το 2016 ανήκουν σε συντάξεις αναδρομικών
του 2014 και δεν συμπεριλαμβάνονται στις προσημειωμέ-
νες στήλες του 2016 εδάφιο 303. Ως εκ τούτου και σύμφω-
να με πληροφορία της Γ.Γ.Π.Σ (Γενική Γραμματεία Πληρο-
φοριακών Συστημάτων) θα πρέπει να υποβάλλεται ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΗ δήλωση στα έτη που αφορούν. Στην προκειμένη
περίπτωση θα πρέπει να υποβάλετε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ στις
κατά τόπους εφορίες που ανήκετε του έτους 2014.

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 φορολογία εισο-
δήματος 1-1-2014 έως 31-12-2014. Θα συμπληρώσετε τα
303 αναδρομικά 2014 και τα 313 και 315 φόρο που αναλο-
γεί και φόρος που παρακρατήθηκε.

Σμχος ε.α. Γεώργιος Παπαδόπουλος
23η σειρά ΣΤΥΑ
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Ασμχος ε.α Ζήσης Πολυζωίδης
Γεννήθηκε το 1959 στα Βρυσικά Έβρου. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1978 με την 30η σειρά. Αποφοίτησε το 1980 με την ει-
δικότητα του Οπλουργού Αποστρατεύτηκε το 2010. Ήταν πα-
ντρεμένος Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του έγινε στις
8/4/2017 στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Σμχος ε.α Αχιλλέας Αυδής
Γεννήθηκε το 1940 στην Αθήνα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1959 με την 11η σειρά. Αποφοίτησε το 1961 με την ειδικότητα
Μηχανικού Τ-Η. Αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν έγγαμος και
είχε 3 παιδιά. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 16/4/2017 στο Νεκροταφείο της Νέας Σμύρνης Αττικής. 

Σγος ε.α Χρήστος Ανδρεόπουλος
Γεννήθηκε το 1949 στην Πάτρα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1969 με την 21η σειρά. Αποφοίτησε το 1971 με την ειδικότη-
τα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 1994. Ήταν πα-
ντρεμένος. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 21/4/2017 στο Α~ νεκροταφείο Πατρών. 

Σμχος ε.α Κων/νος Παπασταματίου
Γεννήθηκε το 1929 στο Σπαθάριοι Σάμου. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1949 με την 1η σειρά. Αποφοίτησε το 1951 με την
ειδικότητα του Μηχανικού Τ-Η. Αποστρατεύτηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε στις 9/5/2017 στο νε-
κροταφείο Καισαριανής Αττικής

Σγος ε.α. Βασίλειος Ζέρβας
Γεννήθηκε το 1946 στην Φλώρινα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1963 με την 15η σειρά. Αποφοίτησε το 1965 με την ειδικότη-
τα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν παντρε-
μένος. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του έγινε στις
10/5/2017 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Νεκροταφείο Κάτω
Αχαοας.

Επγος Σεραφείμ Μόσχοβας
Γεννήθηκε το 1940 στην Παναγιά Θηβών. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1959 με την 11η σειρά. Αποφοίτησε το 1961 με την
ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 1987.
Ήταν παντρεμένος. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του

έγινε στις 26/5/2017 στο Νεκροταφείο Αγ. Αναργύρων Αττι-
κής.

Σγος ε.α. Κων/νος Κουρσοβίτης
Γεννήθηκε το 1961 στα Τρίκαλα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1980 με την 32η σειρά. Αποφοίτησε το 1982 με την ειδικό-
τητα του Εφοδιαστή. Αποστρατεύτηκε το 2006. Ήταν πα-
ντρεμένος. Η νεκρώσιμη ακολουθία του έγινε στις
30/5/2017 στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
περιοχή Κηπάκι Τρικάλων και η ταφή του στο Νεκροταφείο
Τρικάλων.

Ασμχος ε.α. Ευάγγελος Φουτσιτζίδης
Γεννήθηκε το 1954 στο Τυχερό Έβρου, Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1973 με την 25η σειρά. Αποφοίτησε το 1975 με
την ειδικότητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτη-
κε το 2010. Ήταν παντρεμένος. Η νεκρώσιμη ακολουθία
του έγινε στις 12/6/2017 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου Αρτέμιδος Αττικής και η ταφή του στο Νεκροτα-
φείο Αρτέμιδος.

Απεβίωσαν

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

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί
συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκ-
φράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη και τις ευ-
χαριστίες μου προς τη Διοίκηση και το Ιατρικό
και Νοσηλευτικό ανθρώπινο δυναμικό του 251
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τις εξαι-
ρετικές υπηρεσίες που προσέφεραν σε συγγε-
νικό μου πρόσωπο το οποίο και νοσηλεύτηκε.
Ειδικότερα και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω και να συγχαρώ τον Σμχο (ΥΙ) Ραπτίδη
Γρηγόριο, Χειρουργό Ουρολόγο, Διευθυντή
της Ουρολογικής κλινικής και τον Σμχο (ΥΙ)
Τέσσα Χαράλαμπο, Χειρουργό Μαιευτήρα -
Γυναικολόγο, Διευθυντή της Γυναικολογικής
κλινικής, για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, την
άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, την συνα-

δελφικότητα που επέδειξαν αλλά και το πνεύ-
μα συνεργασίας καθώς απαιτήθηκε ταυτόχρο-
νη χειρουργική επέμβαση και από τους δυο με
αποτέλεσμα τη μικρότερη δυνατή μετεγχειρη-
τική ταλαιπωρία της συγγενούς μου και τη μι-
κρότερη δυνατή νοσηλεία της. Πάνω απ’ όλα
όμως θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για το
ήθος τους, τον επαγγελματισμό τους και την
ανθρώπινη αλληλεγγύη που επέδειξαν καθώς
και για την άρτια λειτουργία των κλινικών τους,
παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω έλλειψης
προσωπικού και υπερβολικού φόρτου εργασί-
ας. Αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να ευχαρι-
στήσω τον αναισθησιολόγο Σγο (ΥΙ) Νόλα Βα-
σίλειο και το αναισθησιολογικό τμήμα, για την
άριστη αναισθησία και ανάνηψη που προσέφε-
ραν στη συγγενή μου, το προσωπικό των χει-

ρουργείων καθώς και το νοσηλευτικό προσω-
πικό της Νοσηλευτικής Μονάδας 5Α για την
ευγένεια, την ανθρώπινη συμπαράσταση αλλά
και τον επαγγελματισμό τους κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας.

Σε όλους όσους βοήθησαν τους ευχαριστώ
και τους εύχομαι υγεία και ευτυχία στους ίδιους
και τις οικογένειές τους. Το 251 Γενικό Νοσοκο-
μείο Αεροπορίας με το προσωπικό του αποτε-
λούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα κόσμημα
στο χώρο των Επιστημών της Υγείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και ένα πρότυπο Νο-
σοκομείο παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες υγείας μέσα σε δύσκολους καιρούς.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και τιμή,
Δημήτριος Γ. Ζαχαρόπουλος

Ασμχος (ΤΥΑ) ε.α.

Ευχαριστήρια ΕπιστολήΓια τον καλό φίλο Πέτρο Ιωάννου 
(14ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α.)

Που έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2017

Ο καλός φίλος μου Πέτρος Ιωάννου, έφυγε από κοντά μας.
Ένας ωραίος άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, πειθαρχημένος

και δημιουργικός σε όλες τις στιγμές της ζωής του, κι όπου οι συνθή-
κες της πορείας της ζωής του, τον φέρανε κάπου να υπάρχει, εκεί ο
Πέτρος άφησε το στίγμα του, για την εργατικότητά του, τη σοβαρό-
τητά του, την επαγγελματική του επάρκεια.

Καλός συνάδελφος στην Πολεμική Αεροπορία, άξιο στέλεχος
όταν αργότερα βγήκε στον ιδιωτικό τομέα, απ’ όπου πέρασε, κοινωνι-
κός και ευφυής.

Πάντα προσεκτικός σε ό,τι έλεγε και σε ό,τι έκανε, δίνοντας την
προσοχή του και την αγάπη του, στον συντροφικό και κοινωνικό χώ-
ρο, όπου δρούσε.

Μία προσωπικότητα απ’ αυτές που έχει ανάγκη η χώρα μας, σε
καιρούς χαλεπούς, δεν είναι πλέον κοντά μας κι αυτό μας κάνει να
πονάμε πολύ.

Να 'ναι το ταξίδι σου Πέτρο μου ήπιο, προς τα ψηλά τ’ ουρανού
μέρη και η οικογένειά σου και εμείς, πάντα με αγάπη να σε θυμόμα-
στε.

Καλό σου ταξίδι, άξιε φίλε μου.
Σαράντος Σακελλάκος (14ης Σειράς Σ.Τ.Υ.Α.)

Εκ μέρους του Προέδρου ΣΑΣΥΔΑ 

Ρούσσου Γεωργίου 
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος συνα-

δέλφου Μόσχοβα Σεραφείμ.

Ευχαριστήριο
Μέσα από τη θλίψη μου, για τον χαμό του συζύγου μου

Αχιλλέα Αυδή, θέλω να ευχαριστήσω το ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό της Β~ Παθολογικής Κλινικής και ιδιαίτερα τον
διευθυντή της, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας του. Πολλά ευχαριστώ.

Η σύζυγος, Φίλια Αυδή

Η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) στο δέρμα, κα-
θώς και οι συνέπειές της, αποτελεί πεδίο συνεχούς ερευνητικής δρα-
στηριότητας, ενώ επηρεάζει την καθημερινότητα ολοένα και μεγαλύ-
τερου αριθμού ασθενών συνιστώντας μία διαγνωστική πρόκληση για
τον δερματολόγο.

Εξάλλου, ένα μεγάλο ποσοστό των δερματολογικών παθήσεων της
κλινικής πράξης προκαλούνται ή διεγείρονται από την υπεριώδη ακτι-
νοβολία.

Η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελεί μέρος της ηλεκτρομαγνητικής
ηλιακής ακτινοβολίας και χωρίζεται σε τρεις τύπους την UVA (400-315
nm), την UVB (315-290 nm) και την UVC (290-200 nm). Το 95% της
υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης είναι
UVA. Η UVC καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό της UVB απορροφώ-
νται από τα ατμοσφαιρικά στρώματα του οξυγόνου και όζοντος.
Εντούτοις, η πολύ μικρή ποσότητα της UVB αλλά και η UVA είναι ικα-
νές να προκαλέσουν κυτταρική βλάβη και θάνατο.

Οι επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίζονται σε άμεσες
- οξείες και χρόνιες . Οι άμεσες ε ντοπίζονται σε μοριακό - κυτταρικό
επίπεδο και περιλαμβάνουν την καταστροφή πυρηνικού υλικού (DNA)
και μεταλλάξεις, την μελανινογένεση ("μαύρισμα"), την φλεγμονή και
υπερπλασία ("πάχυνση") του δέρματος, τον κυτταρικό θάνατο αλλά
και την σύνθεση της βιταμίνης D. Στην καθημερινότητα, αυτό που δια-
πιστώνουμε συνεπεία αυτών των άμεσων επιδράσεων είναι ερύθημα
("κοκκίνισμα") δέρματος, φυσσαλίδες και απολέπιση ("ξεφλούδισμα")
ως αποτέλεσμα σοβαρού ηλιακού εγκαύματος, καθώς και μεταβολή
του χρώματος του δέρματος, είτε παροδική - εποχιακή (καλοκαίρι) εί-
τε μόνιμη (πανάδες - μέλασμα). Σε αυτό το σημείο ιδιαίτερη αναφορά
θα πρέπει να γίνει στην συμβολή της υπεριώδους ακτινοβολίας στην
παραγωγή της βιταμίνης D, αφού είναι εκείνη που ρυθμίζει την βιοχη-
μική ισορροπία του φωσφόρου και του ασβεστίου του οργανισμού
ενώ η ανεπάρκειά της αποτελεί κύρια αιτία της οστεοπόρωσης.

Όπως όμως προαναφέρθηκε, εκτός από τις οξείες - άμεσες συνέ-
πειες, η συνεχής επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα
έχει και χρόνιες συνέπειες. Η βασικότερη είναι η καρκινογένεση. Εδώ
περιλαμβάνονται τόσο μορφές καρκίνου του δέρματος (βασικοκυττα-
ρικό, ακανθοκυτταρικό και κακόηθες μελάνωμα) όσο και προκαρκινι-
κές (in situ) δερματοπάθειες όπως είναι οι ακτινικές υπερκερατώσεις.
Ο κίνδυνος εμφάνισης δερματικού καρκίνου βρίσκεται σε άμεση συ-
σχέτιση με τον φωτότυπο, δηλαδή τα φυσικά χαρακτηριστικά του δέρ-
ματος, με τα ανοικτόχρωμα άτομα (δέρμα, μαλλιά, μάτια) καθώς και
αυτά που φέρουν πολλαπλούς σπίλους ή/και εφηλίδες ("φακίδες"), να
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης δερματικής κακοήθειας. Ο
ρόλος της υπεριώδους ακτινοβολίας γίνεται δε ακόμη περισσότερο
κομβικός, αν κανείς αναλογιστεί ότι, ειδικά, για το μελά-
νωμα η επίπτωσή του αυξάνεται συνεχώς από το 1960 με
διπλασιασμό της κάθε 10-20 έτη, ενώ προβλέπεται ότι θα
ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό επιδείνωσης για ακόμη 20
τουλάχιστον έτη.

Εκτός της καρκινογένεσης, η έκθεση στην UV ακτινο-
βολία αποτελεί μαζί το κάπνισμα, το βασικότερο αίτιο γή-
ρανσης. Αποτελεί δε, τον κύριο ρυθμιστικό παράγοντα μι-
ας πολύπλοκης εκφυλιστικής διαδικασίας, που τελικό
αποτέλεσμα έχει την πάχυνση και ατροφία του δέρματος,
την αυξημένη ρυτίδωσή του καθώς και την απώλεια της
αρχιτεκτονικής του με την σταδιακή αποδόμηση του βασι-
κού δομικού μορίου του, δηλαδή του κολλαγόνου.

Από τα παραπάνω, καθίσταται κάτι παραπάνω από σα-
φές ότι η υπέρμετρη έκθεση στην υπεριώδη ηλιακή ακτι-
νοβολία, ιδιαίτερα σήμερα με την μεταβολή των περιβαλ-
λοντικών συνθηκών ("τρύπα του όζοντος", "φαινόμενο του
θερμοκηπίου"), είναι επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανι-
σμό σε πολλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός
προφυλακτικών μέσων είναι επιτακτικός και η τήρησή
τους αναγκαιότητα για την διατήρηση ενός υγιούς δέρμα-
τος.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
• Η χρήση αντιηλιακού ευρέως φάσματος (UVA & UVB) με υψηλό

δείκτη προστασίας (SPF) πρέπει να αποτελεί καθημερινή επιδίωξη όλων.
• Ο προστατευτικός ρουχισμός (ειδικά μαγιώ, γυαλιά, καπέλο, μα-

κριά ρούχα), ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες (παιδιά& βρέ-
φη), είναι επιβεβλημένος, αφού συνεισφέρει τα μέγιστα στη αποφυγή
ηλιακών εγκαυμάτων, που από μόνα τους αποτελούν προδιαθεσικό
παράγοντα ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος.

• Επιπλέον, αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία συγκεκρι-
μένες ώρες της ημέρας (10πμ - 5μμ), εφόσον είναι εφικτό.

• Συστηματική, αυτοεξέταση σπίλων, προς επισήμανση εμφάνισης
νέων και παρακολούθηση ήδη υπαρχόντων, με έμφαση στην μορφο-
λογική τους διαφοροποίηση (αλλαγή χρώματος, σχήματος, μεγέθους)
ή στην οποιασδήποτε μορφής μεταβολή (εμφάνιση τριχοφυXας, κνη-
σμού, πόνου, αυτόματης αιμορραγίας).

• Τακτική και σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού
δερματολογική εκτίμηση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οικογενειακού ή
ατομικού ιστορικού καρκίνου δέρματος.

• Η χρήση τεχνητών μορφών μαυρίσματος ("solarium") αποτελεί
αυτοκαταστροφική πράξη, είναι αποδεδειγμένα πολλαπλάσια καρκι-
νογόνος και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ.

Ειδικότερα για την επιλογή και τον τρόπο χρήσης του αντιηλιακού,
όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να προσφέρει αποτελεσματική κά-
λυψη τόσο για την UVB όσο και για την UVA.

Ο δείκτης προστασίας θα πρέπει να είναι ο υψηλότερος δυνατός
(SPF 50) ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες της έντονης ηλιο-
φάνειας αλλά και για άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες (ανοικτό-
χρωμοι φωτότυποι, πολλαπλοί σπίλοι, θετικό ατομικό και οικογενειακό
αναμνηστικό για καρκίνο δέρματος, παρουσία φωτογήρανσης ή άλ-
λων κλινικών σημείων χρόνιας έκθεσης στην ηλιακή υπεριώδη ακτινο-
βολία όπως ακτινικές υπερκερατώσεις, εφηλίδες κ.α.).

Σπουδαιότερης σημασίας και από τον ίδιο τον δείκτη προστασίας
είναι η τακτική ανανέωση στην εφαρμογή του αντιηλιακού ή οποία
πρέπει να γίνεται ανά 2-3 ώρες, καθώς και αμέσως μετά από το θα-
λάσσιο λουτρό αλλά και την έντονη εφίδρωση.

Συμπερασματικά, η υγεία του δέρματος πρέπει να αποτελεί καθημερι-
νή επιδίωξη όλων μας, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και το εργα-
σιακό περιβάλλον. Η τακτική αυτοεξέταση, η έγκαιρη επισήμανση πρό-
δρομων δερματικών βλαβών καθώς και η τακτική περιοδική υγειονομική
εξέταση αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την πρόληψη και αντιμετώπι-
ση των συνεπειών της δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα.

Δερματολογική Κλινική
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Η Υπεριώδης Ακτινοβολία. Συνέπειες και Πρόληψη
Δερματολογική Κλινική 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ευχαριστήρια Επιστολή
Αξιότιμε κ. ΑΡΧΗΓΕ,
Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσα να εκφράσω τις

εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς το Ιατρικό και Νοσηλευτικό αν-
θρώπινο δυναμικό της Γ~ Παθολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νο-
σοκομείου Αεροπορίας και ιδιαιτέρως στον Σμχο (ΥΙ) Γ. Τσολακίδη,
Διευθυντή της Γ~ Παθολογικής Κλινικής.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της μητέρας μου Αγγελικής από
1/3/17 έως 13/3/17 λόγω σοβαρής ασθένειας, διαπίστωσα ότι στη
συγκεκριμένη Κλινική υπάρχει ένα άριστα επιστημονικά καταρτι-
σμένο ιατρικό Προσωπικό, το οποίο παρά τις καθημερινές αντιξοό-
τητες στο δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώθηκε τα τελευταία
έτη, διακρίνεται για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθους και καθήκο-
ντος προς τον συνάνθρωπο.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους θεράποντες ια-
τρούς της μητέρας μου νευρολόγους Ασμχο (ΥΙ) Παν. Ζήκο και
Σγο (ΥΙ) Δημ. Ναούμη οι οποίοι με το ήθος και τον επαγγελματισμό
που τους διακρίνει, εφαρμόζουν αριστοτεχνικά την επιστημονική
και ιατρική τους γνώση στη θεραπεία των ασθενών τους. Αισθάνο-
μαι την ανάγκη να τονίσω ότι σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας της
μητέρας μου βρίσκονταν δίπλα της και επέδειξαν εξαιρετικό ζήλο,
υπομονή και κατανόηση προσπαθώντας να επιλύσουν κάθε απορία
μας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΠροYσταμένη του Νοση-
λευτικού Προσωπικού Ασμχο (ΥΙ) Ειρήνη Μπουρδάκη, το Νοση-
λευτικό και το λοιπό Προσωπικό της Κλινικής για το ήθος, την ευγέ-
νεια, τον επαγγελματισμό και το ζεστό χαμόγελο που προσέφεραν
στη μητέρα και στους οικείους μου, δημιουργώντας ένα ανθρώπινο,
αξιοπρεπές περιβάλλον στους χώρους του Νοσοκομείου μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Μ. Βασσάλου

Επισμηναγός ε.α.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  METROPOLITAN

Δρ Γεώργιος Ι. Μπούτσικος
Γενικός Χειρουργός

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Επιμελητής Τμήματος Χειρουργικής Μαστού

Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ιατρείο: Πόντου 20-22, 115 28 Αθήνα
Τ.Κ. 185 47 Ν. Φάληρο (πλησίον Νοσοκ. «Αλεξάνδρα»)
Τηλ.: 210 4809 709, 210 4809064 Τηλ.: 210 7789 770

210 4807 094 Κιν.: 6977 270435
Fax: 210 4809 095 e-mail: george.boutsikos@gmail.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί την οικογένεια Ε. & Κ. Στεργίου

ΣΙΑ Ο.Ε. για τη χορηγία των γλυκισμάτων τα οποία προσέφερε ο Σύλλο-

γος κατά την επίσκεψη στο 251 ΓΝΑ τις εορτές του Πάσχα.
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Δείτε ενδεικτικές τιμές στον παρακάτω πίνακα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Το τιμολόγιο είναι παραμετρικό και έχει σχέση η ηλικία οδηγού κι αυτοκινήτου.

Επωφεληθείτε και εσείς από την υψηλή ποιότητας εξυπηρέτηση, την αξιοπιστία και
την εγκυρότητα που χαρακτηρίζει την σχέση μας με τουs χιλιάδες πελάτες μας.

• Αστική Ευθύνη

• Ζημιές από 
ανασφάλιστο όχημα

• Οδική Βοήθεια 
συνεπεία ατυχήματος

• Φροντίδα ατυχήματος

• Νομική Προστασία

• Θραύση κρυστάλλων 
με 17€ τον χρόνο

• Οδική Βοήθεια 
με 35€ τον χρόνο

201€ 207€ 213€ 212€

Αποστρατεία του RF-4
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου, Ευάγγελου

Αποστολάκη και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Χρή-
στου Χριστοδούλου πραγματοποιήθηκε σήμερα, 05/5/2017
στην 110 Π.Μ. η από-
συρση των αεροσκα-
φών RF-4E Phantom II
και η αναστολή λει-
τουργίας της 348 ΜΤΑ.

Με εντυπωσιακούς
σχηματισμούς οι ομά-
δες αεροπορικών επι-
δείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και Τ-6
«Δαίδαλος» αποχαιρέτισαν το RF-4E

Στην εκδήλωση παρέστησαν o Αρχηγός της ΤΑ Απτχος (Ι)
Γεώργιος Μπλιούμης, ο Δκτης της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Κων/νος
Καραμεσίνης, επίτιμοι Αρχηγοί ΑΤΑ, ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ, πρώην
Δκτες της 348, εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και θρη-
σκευτικών Αρχών καθώς και πλήθος κόσμου. 

Από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας παραβρέθηκαν ο πρό-
εδρος, το ΔΣ και δεκάδες μέλη  με τη συγκίνηση να είναι έκ-
δηλη σ’ αυτούς που πρόσφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες
τους στο παρελθόν στην 348 ΜΤΑ. 

Ο Δκτης της 348 ΜΤΑ Ασμχος (Ι) Δημήτριος Παπαδημη-
τρίου σε ανάμνηση της προσφοράς και των υπηρεσιών των
ε.α. συναδέλφων στη Μοίρα πρόσφερε αναμνηστική πλακέτα
στην ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας την οποία παρέλαβε ο πρόεδρος
του παραρτήματος.

Τελετή Μνήμης Πεσόντων 
Αεροπόρων στην ΚΟΡΕΑ

Το Σάββατο 27 Μα?ου, ο Αρχηγός της Π.Α. Απτχος (Ι) Χρή-
στος Χριστοδούλου, ο Πρεσβευτής της Δημοκρατίας της Κο-
ρέας Youngjip-AHN μαζί με εκπροσώπους όλων σχεδόν των
Αεροπορικών Συλλόγων τίμησαν στην α/β Δεκελείας τους νε-
κρούς του 13 Σμήνους στον πόλεμο της Κορέας.

Στην συνέχεια
ο Διοικητής της
ΔΑΕ Υπτχος (Ι) Θ.
Χατζηαθανασίου
μαζί με τον Πρέ-
σβη της Κορέας,
τον πρόεδρο του
ΠΑΣΥΒΕΤΑ Υπ-
τχο (Ι) εα Δ. Λα-
ζάρου και αρκε-
τούς Βετεράνους
και άλλα μέλη
του Συνδέσμου

γιόρτασαν στην Λέσχη της 123ΣΤΕ την 62η επέτειο της επι-
στροφής στην Ελλάδα των αεροπόρων μας από την Κορέα
το 1955. Ο Σύλλογος μας εκπροσωπήθηκε από τον Αν. Αντι-
πρόεδρο Σμχο ε.α. κ. Γεώργιο Μαριόλη.

Την Τρίτη 23 Μα?ου
2017, στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων στη μνήμη του
Σμηναγού (Ι) Κωνσταντί-
νου Ηλιάκη, πραγματοποι-
ήθηκε στη νήσο Κάρπαθο
επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων, πα-
ρουσία του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνου
Καμμένου.

Στην τελετή επίσης πα-
ραβρέθηκαν ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Υγείας, κ.

Παύλος Πολάκης, εκπρό-
σωποι των κομμάτων της
Βουλής, ο Αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας, Ναύαρχος
Ευάγγελος Αποστολάκης
ΠΝ,  ο Αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικού,
Αντιναύαρχος Νικόλαος
Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Α-
εροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέ-
ραρχος (Ι) Χρήστος Χρι-
στοδούλου, η Ειδική
Γραμματέας του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας
Καλλιόπη Παπαλεωνίδα,
επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ,
αντιπροσωπείες Αξιωματι-
κών των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, μέλη Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών,
οι πολιτειακές και θρη-
σκευτικές Αρχές και πλή-
θος κόσμου

Ο Σύλλογός μας εκπρο-
σωπήθηκε από τον Σμχο
ε.α Γεώργιο Μαριόλη Ανα-
πληρωτή Αντιπρόεδρο.

Εκδηλώσεις Μνήμης Σμηναγού (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη

Ο Πρόεδρος μαζί με το σύνολο σχεδόν των Μελών
του Δ.Σ του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, επισκέφθηκαν
την Δευτέρα 10 Απρ. 2017 τους ασθενείς και το νοση-
λευτικό προσωπικό του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αε-
ροπορίας, και προσέφεραν δώρα αγάπης (γλυκά, ημε-
ρολόγιο και την Εφημερίδα Τα Νέα του ΣΑΣ). Ευχήθη-
καν για μεν τους ασθενείς ταχεία ανάρρωση για δε το
νοσηλευτικό προσωπικό δύναμη στο έργο τους.

Στα πλαίσια της επίσκεψης υπήρξε συνάντηση με
τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ταξίαρχο (ΥΙ) κ. Αντώνιο
Κοτσιράκη, τον Υδκτή Ταξίαρχο (ΥΙ) κ. Γεώργιο Ζλατάνο
και την Υποδιευθύνουσα Σμχο (ΥΝ) κα. Παναγιώτα Γού-
λα καθώς και επίσκεψη στον Διευθυντή Υγειονομικού
του ΓΕΑ Ταξίαρχος (ΥΙ) κ. Δημήτριος Χατζηγεωργίου.
Στις συναντήσεις αυτές διεξήχθη ενδιαφέρουσα συζή-
τηση κατά την οποία μεταφέρθηκαν στους αρμόδιους
όλα τα σχετικά θέματα που απασχολούν τα Μέλη μας.

Επίσκεψη του ΔΣ στους ασθενείς στο 251 ΓΝΑ
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συνέχεια από τη σελ. 1

Σχετική τυγχάνει και η δήλωση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας της 18/5/2016,
έχουσα ως ακολούθως:

«...Ξέρετε ότι δέσμευση της κυβέρνησης
και δική μου προσωπικά είναι οι αποφάσεις
αυτές να υλοποιηθούν άμεσα. Εμείς έχουμε
πράξει αυτά που οφείλουμε στο υπουργείο
των Οικονομικών. Όπως ξέρετε η ΜΗ παρου-
σία μας στο ΣτΕ ήταν ξεκάθαρη της πολιτικής
απόφασης που έχουμε πάρει και ζητούμε την
άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
Όσον αφορά το ταμειακό θέμα από την πρώ-
τη στιγμή διασφαλίσαμε από κωδικούς των
εξοπλιστικών που περικόπησαν, τα χρήματα
αυτά που οφείλουμε να δώσουμε για την
απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώ-
ρας. Πιστεύω ότι το συντομότερο δυνατόν
θα υλοποιηθεί. Είναι σημαντικό ότι στις 24

του μήνα έχουμε μια απόφαση που κλείνει
μια ολόκληρη εποχή. Η Ελλάδα μπαίνει σε
ένα άλλο ρυθμό με άλλες δυνατότητες οι
οποίες έχουν αρχίσει πλέον να διαφαίνονται.
Την απόφαση του ΣτΕ οφείλουμε να την
εφαρμόσουμε και θα την εφαρμόσουμε...».

Επειδή μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί χιλι-
άδες αγωγές με αίτημα την καταβολή του
υπολοίπου ημίσεως της διενεργηθείσης πε-
ρικοπής κατά τα προαναφερθέντα με το Νό-
μο 4093/2012. 

Επειδή η παρ. 1 άρθρου 111 του Συντάγ-
ματος διακελεύει: «Κάθε διάταξη Νόμου ή
Διοικητική Πράξη με Κανονιστικό χαρακτή-
ρα που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα,
καταργείται από την έναρξη ισχύος της».

Επειδή το Ευρωπα#κό Δικαστήριο έχει δε-
χθεί ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να είναι νόμι-
μο, εάν δεν είναι σύμφωνο με τα θεμελιώδη δι-
καιώματα τα οποία αναγνωρίζονται από το Σύ-

νταγμα του Κράτους (ΔΕΚ Σύλ. 1991 σελ. 1-
2925 αρ. περ. 41)

Επειδή από την νομολογία του Κράτους Δι-
καίου και της Χρηστής Διοίκησης πηγάζει η ει-
δικότερη αρχή κατά την οποία η διοίκηση πρέ-
πει να εφαρμόζει τους νόμους και τις απόφα-
σεις των δικαστηρίων χωρίς περιγραφές και
προσκόμματα. 

Επειδή η μεταφορά του συνόλου των ασφα-
λιστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας
στον Ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-
ΕΦΚΑ), η δραστική μείωση των συντάξεων πα-
λιών και νέων συνταξιούχων μέσα από τον
«επανυπολογισμό» των συντάξεων και τις αλχη-
μείες του υπολογισμού των συνολικών συντάξι-
μων αποδοχών και η εκμηδένιση των επικουρι-
κών συντάξεων αποτελούν ενδεικτικά μέτρα
του Νόμου 4387/2016 που σε συνδυασμό με
την αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογί-
ας, οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωση μας, παρά
την πολυετή προσφορά των υπηρεσιών μας

στην πατρίδα. 
Επειδή θεωρούμε ότι υφίσταται η θεσμική

ευπρέπεια και αξιοπιστία, που δικαιολογούν
συζήτηση για την εφαρμογή από την Κυβέρνη-
ση των αρχών του Κράτους Δικαίου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Την μη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου

4387/2016 για τον επανυπολογισμό των συντά-
ξεων των αποστράτων μέχρι την εφαρμογή των
αποφάσεων 2192/2014, 2196/2014 και
1128/2016 της Ολομέλειας του Συμβουλίου
Επικρατείας, αποκαθισταμένης και της διαρρα-
γείσης Συνταγματικής νομιμότητας. 

Αθήνα, 5/6/2017
Για το Δ.Σ.

Ο Γ.Γ. Ο πρόεδρος
Κων/νος Τσιγκάρης Δημήτριος Φαλτάιτς

Σμχος ε.α. Σμχος ε.α.

Επιμέλεια: Γιώργου Εμμανουηλίδη 10η Σειρά ΣΤΥΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με το Ν.3865/2010 του πρώτου Μνημονίου επιβλήθηκε παρα-

κράτηση στο σύνολο της μικτής σύνταξης με κλιμακούμενο πο-
σοστό από 3% έως 10%, σε 250.000 περίπου συνταξιούχους του
δημοσίου (κυρίως των ειδικών μισθολογίων), με σύνταξη από
1400,00 ευρώ και άνω. Η παρακράτηση ονομάστηκε Εισφορά Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) υπέρ του ταμείου Α.Κ.Α.ΓΕ.
(Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), γνωστό ως «κου-
μπαράς» των ταμείων, που σπάει μόνο όποτε υπάρχουν προβλή-
ματα ρευστότητας. 

Με το Ν. 4002/2011 οι συντελεστές παρακράτησης αυξήθη-
καν και διαμορφώθηκαν ως: από 1400,01 έως 1700,00 ευρώ 3%,
από 1700,01 έως 2000,00 6%, από 2000,01 έως 2300,00 ευρώ
7%, από 2300,01 έως 2600,00 9%, από 2600,01 έως 2900,00
10%, από 2900,01 έως 3200,00 12%, 3200,01 έως 3500,00 13%
και 3500,01 και άνω 14%. (Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μηνιαία
παρακράτηση για μικτή σύνταξη με μισθολογική προαγωγή Ταξι-
άρχου είναι 2096,32 Χ 7% = 146,74 ευρώ).

Την 26 Μαίου 2015 η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με
την αρ. 244/2017 απόφασή της, έκρινε με ψήφους 25 υπέρ και 9
κατά, αντισυνταγματική την παρακράτηση της Ε.Α.Σ.. 

Σύσταση μετά την άνω απόφαση για την διεκδίκηση αναδρο-
μικών και παύση περαιτέρω της περικοπής.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ
Πρώτη Περίπτωση: Το Γ.Λ.Κ. κατά την εφαρμογή της παρα-

κράτησης Ε.Α.Σ. Ν. 3865/2010, με έγγραφό του την 5/8/2010,
ενημέρωσε τους συνταξιούχους ότι «ισχύουν τα προβλεπόμενα
από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 67 του Π.Δ. 69/2007 ΕΝΔΙΚΑ
ΜΕΣΑ». Έτσι αρκετοί συνάδελφοι έχουν προσφύγει με ΕΝΣΤΑΣΗ
ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ., σε αρκετούς δε έχει κοινοποι-
ηθεί η διαβίβαση των εγγράφων από το Γ.Λ.Κ. στη Γραμματεία
του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ. Σύμφωνα δε με πληροροφορίες της
Γραμματέιας του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ. για τους συνταξιούχους
που έχουν υποβάλλει την Ένσταση, μετά την δημοσιοποίηση της
απόφασης 244/2017 απόφασης θα συνεδριάσουν οι δικαστές για
να αποφασίσουν  την τύχη των ενστάσεων εντός των προσεχών
μηνών, οπότε και θα ενεργήσουν ανάλογα. 

Δεύτερη περίπτωση: Απόστρατοι συνάδελφοι που έχουν μι-
κτή σύνταξη πάνω από 1400,00 ευρώ και τους γίνεται παρακρά-
τηση Ε.Α.Σ., αλλά δεν προσέφυγαν σε ένδικα μέσα και επιθυμούν
να διεκδικήσουν αφ’ ενός την  διακοπή – παύση της παρακράτη-
σης Ε.Α.Σ., και αφ’ ετέρου αναδρομικά, θα πρέπει αρχικά να υπο-
βάλλουν αίτηση, ως το υπόδειγμα, στο ΓΛΚ και εν συνεχεία εφό-
σον τούτο δεν ικανοποιήσει το αίτημα εντός 60 ημερών, θεωρού-
μενης της απάντησης αρνητικής, απαιτείται ατομική αγωγή ή
συμμετοχή σε ομαδική αγωγή. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΩΤΗ: Λόγω της κακής δημοσιονομικής κα-
τάστασης της χώρας στην αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομέ-
λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαλαμβάνεται δέσμευση διεκ-
δίκησης αναδρομικών για τους επιθυμούντες να ασκήσουν αγω-
γή, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης
(7/2/2017) και για μεταγενέστερο χρόνο, παράλληλα βέβαια με
το αίτημα παύσης της παρακράτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Το Ευρωπα#κό Δικαστήριο έχει δε-
χθεί ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να είναι νόμιμο, εάν δεν είναι

σύμφωνο με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίζονται
από το Σύνταγμα του Κράτους (ΔΕΚ Συλ. 1991 σελ. 1-2925 αρ.
περιθ. 41). 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση θεμελιώδους δι-
καιώματος, το δικαστήριο κηρύσσει την πράξη ακύρωσης ανα-
δρομικά και ολοσχερώς δεσμευτικά άκυρη.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση ομαδικών αγωγών
με αίτημα αναδρομικών διετίας και επικουρικό διαδρομόντων μη-
νών από 7/2/2017, με κόστος 40,00 ευρώ  (κανένα άλλο έξοδο ού-
τε ποσοστά). 

Για την κατάθεση της αγωγής απαιτούνται:
- Ενημερωτικό στοιχείων όπως το εσώκλειστο σχέδιο.
- Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του ΓΛΚ μηνών

Απριλίου 2015, Απριλίου 2016 και Μαρτίου 2017.
- Εξουσιοδότηση (εσώκλειστη), η οποία θα συμπληρωθεί, θα

υπογραφεί και θα θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ. 
Άπαντα τα ανωτέρω θα προσκομιστούν στο γραφείο ή θα

αποσταλλούν.
Τα αναλογούντα έξοδα ή θα προσκομιστούν στο γραφείο ή θα

κατατεθούν στον αρ. 16651217362 λογαριασμό της Εθνικής Τρά-
πεζας, αναγραφομένου του ονόματος του καταθέτη. 

Για οιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις ώρες 10:00-
14:00. 

Συναδελφικά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μ.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ    Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 - 52.41.943, 210 - 52.26.613 • FAX : 210 - 52.41.943 • email: emmangeo@hotmail.gr

Αθήνα, 3/4/2017

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΡ. 244/2017

Για 11η συνεχή χρονιά, πραγματο-
ποιήθηκε η συνάντηση των εν απο-
στρατεία αεροπόρων, που κατάγονται
από τη Ναυπακτία και την εγγύς Δωρί-
δα.

Η συνάντηση, όπως κάθε χρόνο,
έγινε ανήμερα της Μεγάλης Παρα-
σκευής (12.00’), σε κέντρο της πλατεί-
ας του λιμανιού Ναυπάκτου.

Μέσα σε κλίμα εορταστικό, αλλά και
κατάνυξης λόγω της ημέρας, όλοι έμει-
ναν ενθουσιασμένοι και ανανέωσαν το
ραντεβού για το 2018, με την ευχή να
είναι όλοι και πάλι παρόντες…

Την εκδήλωση τίμησε και ο δήμαρ-
χος Ναυπακτίας κ. Παναγιώτης Λουκό-
πουλος.

Έδωσαν το «παρών» στη μέθεξη οι :

Γεώργιος Φουσέκης, Λεωνίδας Γού-
πιος, Θωμάς Κοτρωνιάς (Πρόεδρος
δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας),
Χρήστος Νικολόπουλος, Θεόδωρος
Μπέκος, Νικόλαος Ρούμπας, Γεώργιος
Λαουρδέκης, Βασίλειος Κ. Κατσάμπας,
Ιωάννης Μπουτόπουλος, Δημήτριος
Σακελλάρης, Δήμος Ξανάλατος, Δημή-
τριος Σατλάνης, Ευάγγελος Παναγιω-
τόπουλος, Γεώργιος Κυρίτσης, Κων-
σταντίνος Ευθυμιόπουλος, Τριαντά-
φυλλος Νασόπουλος, Νικόλαος Παπα-
σάββας, Παναγιώτης Τριανταφύλλου,
Ανδρέας Μελίστας, Παναγιώτης Σφή-
κας, Κωνσταντίνος Κατσάμπας, Γεώρ-
γιος Κωνσταντόπουλος, Ηλίας Δημη-
τρόπουλος, Βασίλειος Σταυρόπουλος,
Σωτήρης Πετρόπουλος, Βασίλειος Δια-

μαντόπουλος, Δημήτριος Βελής, Γεώρ-
γιος Μπαλωμένος, Βασίλειος Νασό-
πουλος, Νικόλαος Πατούχας, Παναγιώ-
της Καραγεώργος, Κωνσταντίνος Φού-
τζηλας, Ιωάννης Ζαχαράκης (ως εκ-
πρόσωπος του Σ.Α.Σ), Νικόλαος Δημη-
τρόπουλος, Νώντας Τσάτσος.

Επίσης παρευρέθηκαν οι εν/εν
Αξιωματικοί :

Δημήτριος Γ. Κωνσταντόπουλος, Ιω-
άννης Σιτίστας, και Άγγελος Αγγελό-
πουλος.

Τέτοιες πρωτοπόρες συναντήσεις
σε μια Επαρχιακή πόλη, όπως είναι η
πανέμορφη Ναύπακτος, σχολιάζονται
ευμενώς τόσο από την τοπική κοινωνία,
όσο και από ευρύτερους αεροπορι-
κούς κύκλους.

Το 11ο Αντάμωμα των Αεροπόρων Ναυπακτίας

Επετειακή εκδήλωση 60 χρόνων
της 9ης Σειράς ΣΤΥΑ

Στα πλαίσια των αναμνήσεων στην Π.Α., η 9η Σειρά ΣΤΥΑ οργανώσει
επετειακή εκδήλωση για τα 60 χρόνια από την ημερομηνία εισόδου στη
Σχολή του πρώτου 10ήμερου του Οκτωβρίου 1957.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συμμαθητές.
Υπάρχουμε, κι όσο υπάρχουμε και όσοι υπάρχουν καλά είναι να συ-

ναντιόμαστε, να βλεπόμαστε.
Ελάτε στο προσκλητήριο των 60 χρόνων μετά των συζύγων σας.
Ελάτε να μετρηθούμε, να ιδωθούμε, να θυμηθούμε, να συγκινηθού-

με!
Αν τα πόδια σας δεν αντέχουν, παρακαλέστε να σας φέρει κάποιο

εγγόνι σας.
Σαν ένοιωσα γεράματα θυμάμαι τα παλιά μου, μου φάνηκε παράξενο

που άσπρισαν τα μαλλιά μου.
Μα ποτέ δεν κατάλαβε που περάσανε τα χρόνια και φύγανε τα νιάτα

μου σαν του Μαρτιού τα χιόνια.
Πόσο γρήγορα τρέχει ο χρόνος, τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και

παραμένει ασύλληπτος.
Πόσες φορές δεν σκεπτόμαστε, πότε πέρασαν τα χρόνια! Πότε

ήμουν παιδί, και πότε δόκιμος στη ΣΤΥΑ!
Δυστυχώς το χθες δεν ξαναέρχεται, το αύριο δεν είναι σίγουρο, μό-

νο το σήμερα είναι δικό μας κι αν χρονοτριβούμε το χάνουμε κι αυτό.
Πολλές αναμνήσεις έρχονται στο μυαλό μας που δεν ξεριζώνονται

αλλά παραμένουν πάντοτε ζωντανές.
Η εκδήλωση πιθανόν θα γίνει στο ΚΕΔΑ/Ζ το Σάββατο 30 Σεπτεμβρί-

ου 2017 το βράδυ.
Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να συμμετέχουν και όσοι είναι

από την επαρχία και θέλουν να διανυκτερεύσουν, παρακαλούνται να επι-
κοινωνήσουν με την παρακάτω επιτροπή.

Η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη γιατί ίσως να μη μας δοθεί ξανά η
ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί. Η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη
για να πιούμε μαζί ένα ποτήρι κρασί, να ξεχαστούμε, να χαρούμε, να γε-
λάσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά και γιατί όχι να κλάψουμε από συγκί-
νηση και νοσταλγία.

Η συμμετοχή μας είναι απαραίτητη όπως και τις άλλες φορές γιατί ε-
ίμαστε της 9ης Σειράς ΣΤΥΑ παλικάρια διαλεκτά και στη Σειρά μας δεν
ταιριάζει η αστοχία, γι’ αυτό νιώθουμε υπερήφανοι.

Με πολύ συναδελφική αγάπη οι συμμαθητές σας
Γιαννόπουλος Δημήτρης τηλ. 210 4931576
Χειμαριός Παντελεήμων τηλ. 210 8678006
Βλαχογιάννης Σεβαστός τηλ. 6945358717

Χαραλαμπόπουλος Άρης τηλ. 210 2015495

Υ.Γ. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή μας στην εκδήλωση θα εί-
ναι ικανοποιητική, πράγμα που είναι απόλυτα απαραίτητο για την επιτυ-
χία της, τότε μόνο θα προχωρήσουμε στην οργάνωσή της που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 στο ΚΕΔΑ/Ζ.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α.

9η σειρά ΣΤΥΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
19η Σειρά ΣΤΥΑ 50 Χρόνια

25 Σεπτεμβρίου 1967 - 25 Σεπτεμβρίου 2017

Στις 25 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους η 19η σειρά ΣΤΥΑ συ-
μπληρώνει 50 χρόνια από την είσοδό τους στην Σχολή και κατ’ επέ-
κταση και στην Πολεμική μας Αεροπορία.

Παρακαλούνται θερμώς οι συμμαθητές να καταβάλουν κάθε δυ-
νατή προσπάθεια ώστε να συμμετάσχουν όλοι στην συνάντηση της
σειράς μας.

Δικαιολογημένοι απόντες πρέπει να είναι μόνο αυτοί που έχουν
φύγει από τη ζωή και όσοι έχουν σοβαρή ασθένεια.

Η συνάντηση θα γίνει σύμφωνα με την επιθυμία των συμμαθητών
για συμμετοχή, είτε με τις συζύγους τους, είτε μόνοι τους.

Θέλουμε να ξαναβρεθούμε όλοι μας, προκειμένου να θυμηθούμε
τη νιότη μας, να αγκαλιαστούμε, να αστειευθούμε, να χορέψουμε
και να δώσουμε την ανάλογη υπόσχεση για την επόμενη συνάντη-
ση.

Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι το ακόλουθο:
Βραδινή συνάντηση μετά συζύγων ή μόνοι (χωρίς σύζυγο ανάλο-

γα με την επιθυμία του καθενός) το Σάββατο 23-9-2017 και ώρα
20:00 με 21:00 στο εστιατόριο του ΚΕΔΑ / Ζούμπερι, για διάθεση
αναμνηστικού (της συνάντησης), φαγητού και χορού.

Την επομένη Κυριακή πρωί 24-9-2017 στον Ιερό Ναό του ΚΕΔΑ/Ζ
θα τελεστεί μνημόσυνο για τους συμμαθητές που έχουν φύγει από τη
ζωή και εν συνεχεία θα παρατεθεί καφές από το κυλικείο του ΚΕΔΑ/Ζ.

Κατόπιν θα βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες και εν συνεχεία
θα αποχωρήσουμε.

Σημειώσεις:
α. Είναι δεκτές όλες οι εισηγήσεις, προτάσεις ή ιδέες.
β. Οιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε

αναλόγως.
γ. Η οργανωτική επιτροπή είναι: Σμχος Ανδρέας Ανδρικόπου-

λος, Σμχος Γεώργιος Νταραράς, Σμχος Νικόλαος Μπατής και Σμχος
Αθανάσιος ΡαφαIλίδης.

δ. Διευθύνσεις, τηλέφωνα και mail’s της επιτροπής αναγράφο-
νται στις επιστολές που σας έχουν αποσταλεί. 

Ανδρέας Ανδρικόπουλος
Σμχος ε.α.
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συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Η τελική Ελληνική επίθεση εκδηλώθηκε στις 20 Φεβρουα-
ρίου 1913 ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, κατελήφθησαν
το Αυγό και το Κοντοβράκι ενώ ήδη είχαν φθάσει οι Εύζωνοι
του ταγματάρχη Βελισσάρη στο χωριό Άγιος Ιωάννης με θυ-
ελλώδη επίθεση προς τους στρατώνες του πυροβολικού
των Τούρκων που απέχει 2 χιλιόμετρα από αυτά και απέκο-
ψαν όλες τις τηλεφωνικές και τις τηλεγραφικές γραμμές με-
ταξύ Ιωαννίνων και Μπιζανίου αναγκάζοντας πλέον τον Εσάτ
πασά να σκέπτεται την παράδοση.

Εν τω μεταξύ έπεσαν τα υψώματα του Καστριού, του
Προφήτη Ηλία, του Αγ. Νικολάου και της Τσούκας. Ο ταγμα-
τάρχης Βελισάριος παρακάμπτοντας τις αντιστάσεις και
προχωρώντας άνευ Διαταγής «αστόχαστα», γλίτωσε το
στρατοδικείο για την ενέργεια του αυτή. Αλλά φαίνεται πως
τα μεγάλα κατορθώματα μόνο οι «αστόχαστοι» τα πετυχαί-
νουν, όπως έγινε και το 1940 με τον Μέραρχο Κουτσημήτρο,
που αντί να συμπτυχτεί στο Μακρυνόρος, περίμενε τους
Ιταλούς στο Καλπάκι και τους έστειλε στον αγύριστο. Προς
τιμή του Βελισάριου, ο λόφος μπαίνοντας στα Ιωάννινα πή-
ρε το όνομα του.

Στις 11 της ίδιας νύχτας 20ης Φεβρ. 1913, ο επίσκοπος
Δωδώνης ο υπολοχαγός Ρεούφ και ο ανθγός Ταλαάτ έφτα-
σαν στις προφυλακές με αμάξι και έφεραν επιστολή, που
υπογραφόταν από τους πρόξενους στα Γιάννενα, της Ρωσί-
ας Αυστροουγγαρίας Γαλλίας και Ρουμανίας με πρόταση
του Εσάτ πασά προς τον Κων/νο για άμεση και χωρίς όρους
παράδοση των Ιωαννίνων του Μπιζανίου και της Καστρίτης
μαζί με αιχμαλώτους 33000 Τούρκους τον αριθμό. Ο ταγμα-
τάρχης Βελισάριος με δική του πρωτοβουλία οδήγησε την
επιτροπή στον Εμίν-Αγά στο στρατηγείο προς συνάντηση
του Κων/νου, όστις χαιρετίζοντας του είπε «Καλώς τον Γιάν-
νη» και κατόπιν χαμηλοφώνως πρόσθεσε «θέλεις φίλημα αλ-
λά θέλεις και δέσιμο», υπαινισσόμενος το παράτολμο του
εγχειρήματος του Βελισαρίου. Στη συνέχεια ο Κων/νος συμ-
φώνησε ασυζήτητη με το περιεχόμενο της επιστολής και
στις 5:30 δόθηκε διαταγή κατάπαυσης πυρός. Στις 13 Ιου-

λίου 1913 ο Ιωάννης Βελισάριος πέφτει ένδοξα στο θρυλικό
ύψωμα 1378 στην τελευταία μάχη του Ελληνοβουλγαρικού
πολέμου (Β' Βαλκανικού πολέμου), που διεξήχθη στα στενά
της Κρέσνας και στην άνω Τζουμαγιά εκεί όπου αποδεκατί-
στηκε το 9° Τάγμα Ευζώνων του Βελισαρίου, το 8° Τάγμα
του Ιατρίδη και το Τάγμα Κρητών πολεμιστών του Γ. Κολο-
κοτρώνη. Εκεί επίσης φονεύθηκε ο υπερασπιστής των Ιωαν-
νίνων, υπολοχαγός Κων/νος Τσιριγώτης ο επονομαζόμενος
και Άραχθος.

Η χαρμόσυνη είδηση αναγγέλθηκε στην Αθήνα το πρωί
της 22ης Φεβ. 1912 ενώ οι Έλληνες στρατιώτες παρέλασαν
στα Γιάννενα, που ήταν πρώτοι «Τ’ ΑΡΜΑΤΑ στα ΓΡΟΣΙΑ και
τα ΓΡΑΜΜΑΤΑ». Αμέσως μετά οι Ελληνικές Δυνάμεις κατέ-
λαβαν το Λεσκοβίκι, την Κόνιτσα, την Πρεμέτη, την Κλεισού-
ρα, το Μαργαρίτι, την Πάργα, τους Φιλιάτες, τους Αγ. Σαρά-
ντα, το Αργυρόκαστρο και το Δελφίνο. Έτσι η επιμονή της
Ελληνικής κυβέρνησης στη διεκδίκηση των εθνικών εδαφών
δικαιώθηκε και κατακυρώθηκε με την Συνθήκη του Λονδίνου
στις 17-30 ΜαFου 1913.

Η Νίκη του 1913 οφείλεται βέβαια στο υψηλό φρόνημα
του τακτικού στρατού, όστις είχε ενισχυθεί ποικιλοτρόπως
από Ηπειρώτες εθελοντές Κρήτες με τον Κων/νο Μάνο, Γα-
βριβαλδηνούς, το απόσπασμα του Σπυρομίλου, εθελοντές
από Αίγυπτο και ΗΠΑ και από Ηπειρωτικές παροικίες του
εξωτερικού, οι οποίοι διέθεσαν πάρα πολλά χρήματα για
πολεμοφόδια κλπ.

Οι Ηπειρώτες από τις ΗΠΑ - ΟΔΗΣΣΟ - ΑΙΓΥΠΤΟ -
ΚΩΝ/ΛΗ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ - κλπ. ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕ-
ΤΕΣ- έκτισαν στην πρωτεύουσα την Αθήνα πλείστα τόσο κτί-
σματα - ιδρύματα επειδή η ιδιαιτέρα τους πατρίδα ήταν
σκλαβωμένη - όπως το Αρσάκειο, το Πολυτεχνείο, την Ακα-
δημία, το ΠαναθηναJκό Στάδιο, το Μπενάκειο και όχι μόνο...
συμμετείχαν και στην αγορά του θωρηκτού Αβέρωφ.

Όμως στις επιχειρήσεις του 1912-13 έδωσαν το παρόν
και πολλές γυναίκες ως εθελόντριες αδελφές ή βοηθώντας
στις επιχειρήσεις μεταφέροντας πολεμοφόδια και τρόφιμα
ή και στην συλλογή των πληροφοριών. Πολλές από αυτές
βρέθηκαν στη φωτιά της μάχης κατάρτισαν εθελοντικά σώ-

ματα, με τις ίδιες επικεφαλής ακόμη και ανδρών. Αναφέρε-
ται η ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΤΟΥΛΗ 48 ετών από τα Δερβίζαινα, γνωστή
ως «Καπετάνισσα Κωστακίτσαινα» και οι γυναίκες των Τσε-
ριτσάνων, οι οποίες μετέφεραν ένα κανόνι στον ΟΛΥΤΣΙΚΑ
σε ύψος 2800μ. και με 2 μέτρα χιόνι.

Αλήθεια τι μεγαλείο και γι’ αυτές τις ηρωίδες Ηπειρώτισ-
σες γυναίκες, που από τα αρχαία χρόνια έδιναν τα πάντα
για την πατρίδα τους αρχίζοντας από τη μητέρα του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, τις γυναίκες των Μολοσσών, τις Χειμαριώ-
τισσες, την κυρά Φροσύνη, τις Ηρωίδες του Ζαλόγγου, του
1913 και αργότερα του Ιταλικού πολέμου 1940, κουβαλώ-
ντας μέσα στα χιόνια πολεμοφόδια, τρόφιμα και άλλα ενώ
άλλες βοηθώντας τραυματίες, πλέκοντας κάλτσες και
«σκουτιά», φανέλες κ.α. για τους φαντάρους όπως έκανε
και η συγχωρεμένη μανούλα μου Αφροδίτη Βάτζιου 20 ετών
(τότε βοηθούσε ποικιλοτρόπως) μέχρι που έπεσε το μέτω-
πο, καθόσον η ιδιαιτέρα πατρίδα μου απείχε 15 χιλιόμετρα
από τα σύνορα......

Αιωνία η μνήμη σε όλους τους πεσόντες Έλληνες και Ελ-
ληνίδες στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους μας.

Τέλος σημαντική βοήθεια της απελευθέρωσης των Ιωαν-
νίνων πρόσφερε και ο τύπος «Φωνή της Ηπείρου, ο Πύρρος
Ηχώ της Ηπείρου, Πελασγός Καραβίδα, Ήπειρος Ηπειρωτι-
κός Αστήρ, η θρησκευτική Σάλπιξ και διάφορα ηπειρωτικά
περιοδικά του ελληνικού φιλολογικού Συλλόγου Κων/λεως
και του εκπαιδευτικού Κων/λεως».

Φίλοι μου, οι συσχετισμοί των γεγονότων διαμορφώνουν
τους κανόνες όπως την ευψυχία, την ελευθερία και αυτά
στην ευδαιμονία. Η ευψυχία οδηγεί στην ελευθερία και η ευ-
τυχία στην ευδαιμονία. Με την ευψυχία, την φιλοπατρία, την
αυταπάρνηση οι πρόγονοι μας μεγαλούργησαν. Απομένει
σε εμάς τους σύγχρονους να αξιοποιήσουμε όσα μας κλη-
ροδότησαν αυτοί και να αποδειχθούμε άξιοι ή μη της Ελλη-
νικής παράδοσης ιδιαίτερα τους τωρινούς καιρούς.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ Επ/γος (ΤΥΣ) 
12ης ΣΤΥΑ 

Γνήσιος Ηπειρώτης 
6983517756

21η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1913 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

«ΠΡΩΤΟΙ ΣΤ' ΑΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΡΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Μας πίκραναν
Αποτείνομαι στο ιπτάμενο προσωπικό αλλά

και το αναπόσπαστο εδάφους της Αεροπορίας
μας, όταν ένα βασικό κομμάτι του η ΣΤΥΑ, προ
πολλού στο σκοπευτικό, επλήγη.

Θα ήθελα από όσους της Σχολής Ικάρων
πέρασαν σαν χειρισταί πρωτίστως και ισάξια
της τιμημένης αντίστοιχης του ΕΚΕΧ που θα
λάμπει πάντα, να καταλάβουμε το κυριολεκτι-
κό γδάρσιμο που υποστήκαμε με το κλείσιμο
της ΣΤΥΑ και εμείς.

Τονίζω το χειρισταί, διότι αποτελεί το πρώ-
τιστο πάνω απ’ όλα όπου αναπόσπαστα με
συμφύσεις ματώνει από το γδάρσιμο.

Υβριστικά προς οιονδήποτε ύπουλο που ως
γνωστόν δεν του άρεσε καθόλου η πτήση, που
ήταν μεγάλο ποσοστό στους πιο πάνω, γενι-
κώς. Και η κουτσή Μαρία ξέρει πόσοι προσπα-
θούσαν να δραπετεύσουν από εκεί που οι
εκλεκτοί έδιναν τη μάχη στα μαρμαρένια αλώ-
νια, εναέρια και επίγεια. Πολεμικές Μοίρες,
πίστα, υπόστεγα. 

Στην τιμημένη πίστα από τότε που άνοιξε η
Σχολή Αεροπορίας με όλα της τα παρακλάδια
κανείς γυιος πάμπλουτου ή επωνύμου δεν
τόλμησε να μας φθάσει εμάς που η ιστορία
μας στην Αεροπορία θα υπάρχει πάντα γραμ-
μένα στον αέρα και το έδαφος, ούτε καν πλού-
σιου!!!

Φύγαμε απ’ τα χωριά μας και το αποδείξα-
με γιατί ήρθαμε στην Αεροπορία που μας κα-
ταξίωσε στη στενή θέση του μονοθεσίου κατα-
διωκτικού - πολεμικού και στη συντήρηση σε
πίστες και υπόστεγα.

Δυο μας περίμεναν να προσγειωθούμε: Ο
υπόλογος του αεροσκάφους και η μάνα μας.
Τον υπόλογο μετά την πτήση τον περίμενε και
η ευθύνη... σαν στυγνός δικαστής, που λέει
και ο ποιητής ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ.

Από τη γνωστή κατρακύλα των πολιτικών
δεν περίμενα και τίποτε καλύτερο από τον
«υπουργό» Άμυνας. Όμως για τον «αεροπόρο»
που συναίνεσε στο έγκλημα αυτό έχω αφήσει
πιο πάνω κάτι ΑΔΥΣΩΠΗΤΕΣ κατατάξεις.
Υπάρχει και η παραίτηση σαν αποφυγή μιας
τέτοιας ξεφτίλας για το αίμα που χύθηκε.

Παντελής Γλάρος
Απόστρατος χειριστής Πολεμικής Αερο-

πορίας
και ποτέ οπαδός της γραφειοκρατίας

ΑΘΗΝΑΙ ΟΚΤ./2016

Υ.Γ.: Η φαινάκη περί ανωτάτου επιπέδου α-
εροπορικής τεχνολογίας στη χώρα μας που
στερείται αεροπορικής βιομηχανίας παραγω-
γής αεροσκαφών είναι πρόδηλη χωρίς π.χ. αε-
ροδυναμικές σήραγγες, τη στιγμή που η ΕΚΑΒ
είναι γνωστή για τα τεκταινόμενά της.

Αντιθέτως, η ΣΤΥΑ έχει να παρουσιάσει το
τεράστιο υπαρκτό έργο μιας αεροπορίας στα
ανυπέρβλητα όρια της χώρας μας, ηθικό και
υλικό. Αξεπέραστη... αναντικατάστατη.

Ο ίδιος

συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Τα αγοράζομε απ’ τους ξένους
πολύ ακριβά και υπερτιμημένα για να βγει και
η μίζα των εγχωρίων λαδοποντικών. - Παπ-
πούς πολλές άγνωστες λέξεις μου λες και δεν
καταλαβαίνω. - Τι δεν κατάλαβες παιδί μου. -
Να, πρώτα πρώτα τι θα πει υπερτιμημένα. -
Θα πει... ότι αγοράζουμε πράγματα που δεν
αξίζουν τόσα πολλά λεφτά, μάλιστα είναι φο-
ρές που τα πράγματα αυτά είναι αχρείαστα ή
και άχρηστα ακόμα. - Δηλαδή παππού τα αε-
ροπλάνα μας είναι άχρηστα; - Όχι Δημητρό
μου, άλλο εννοώ.. τ’ αεροπλάνα και οι πύραυ-
λοι, αχρείαστοι νάναι, δεν είναι άχρηστα, άλ-
λα πράγματα είναι άκαιρα και άσκοπα και κα-
ταντούν τζερεμέδες, δηλαδή άχρηστα... εδώ
κοντοστάθηκε λιγάκι, ο γερο-Μήτρος θυμήθη-
κε το τραγουδάκι «... ήθελε κι ο γάιδαρος να
φορέσει σέλα και να καμαρώνει»..., ρωτώντας
το Δημητρό αν «η κυρία» του έμαθε το ίδιο
τραγουδάκι. - Ναι παππού, από τα νήπια το
ξέρω και το τραγουδάω ακόμα  για να κοροJ-
δέψω την αδερφή μου που φοράει στέμμα και
νομίζει ότι είναι βασίλισσα, αλλά εσύ παππού
πού το ξέρεις το τραγούδι; - Του τραγδάου κι-
γω στα τρανά πιδιά, αλλά αυτά του χαβά τς...
πού να τς πάρει κι να, να... απάντησε από μέ-
σα του ο Μήτρος με τη ντοπιολαλιά που ακό-
μα τη θυμόταν. - Παππού, γκρίνιαξε το παιδί,
γιατί δεν μου απαντάς; Τι σχέση έχει αυτό το
τραγουδάκι με την αεροπορία μας και με τις
αεροπορικές σχολές; - Τα τραγούδια βρε
μπουμπούνα, άλλα λένε και εννοούν κάτι πιο
σοβαρό, πιο σπουδαίο... - Τι παππού; - Ο γε-
ρο-Μήτρος κόμπιασε, ξεροκατάπιε, πήρε μια
βαθιά ανάσα, νίκησε τον δισταγμό να απαντή-
σει με παρομοιώσεις, μα απάντησε λέγοντας.
Ο γάιδαρος Δημητρό και το σαμάρι του είναι
η χώρα μας. Τ’ άλογα είναι τ’ αεροπλάνα που
τ’ ακριβαγοράζουμε. Η σέλα είναι το άπιαστο
όνειρο του γάιδαρου να φορέσει σέλα και η
βιάση μερικών να σπουδάζουν σελοποιούς,
χωρίς σελοποιείο και χωρίς άλογα δικά μας,
δηλαδή σχεδιαστές, ερευνητές και κατα-
σκευαστές αεροπλάνων για το απώτερο μέλ-
λον. Προς το παρόν λειψοταFζουν το γάιδαρο
που κινδυνεύει να ψοφήσει απ’ την πείνα. ...
Άλλογα και παράλλογα πράματα φίλε μου...
Γάιδαρο έχουμε και σαμάρι του πρέπει, για να
κουβαλάει το φορτίο της φτώχειας μας; -
Παππού δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Μήπως
εννοείς ότι η ΣΜΑ δεν είναι απαραίτητη και
πρέπει να την καταργήσουμε; - Σπίρτο είσαι
Δημητρό, σιγοψιθύρισε ο γερο-Μήτρος, μια
λάμψη φώτισε τα κουρασμένα μάτια του κι’
αυτό ήταν η απάντηση. - Παππού, όπου θέλεις
εσύ απαντάς και δεν μου λεες τι θα απογίνουν
οι ΣΜΑτζήδες, που θέλω και εγώ να πάω. - Θα
τους στείλουν στη ΝΑΣΑ αγόρι μου, απάντησε
ο γέρος με ένα μισοειρωνικό χαμόγελο που
τόκρυβαν τα γρίβα μουστάκια του, εκτός κι αν
καταδεχτούν να γίνουν σαμαράδες και να πά-
ψουν να είναι αργόμισθοι, ενώ σκεπτόταν
συγχρόνως να μην χρωματιστούν όλα μαύρα
για τα λιγοστά θεόστραβα και καραμπινάτα,

φοβόταν μήπως δώσει λάθος απαντήσεις και
απογοητευτεί το παιδί. - Ποιοι είναι σαμαρά-
δες παππούς; - Οι ΣΤΥΑτζήδες και στα σαμά-
ρια ατσίδες... Αλλά βρε Δημητρό, μια εγώ που
είμαι γερο-ξεχασιάρης, μια εσύ που ρωτάς
πολλά, μπερδεύτηκα και δεν σου είπα το
σπουδαιότερο! Όσα παιδιά θέλουν να γίνουν
αεροπόροι καριέρας, σύμφωνα με τους νό-
μους τους αξιοκρατικούς, δηλαδή τους σω-
στούς και δίκαιους νόμους, πρέπει να δώσουν
εξετάσεις. Στις εξετάσεις αυτές μετριέται η
γνώση που απέκτησε ο κάθε ένας στο δημοτι-
κό και στο γυμνάσιο και αυτοί που έχουν την
περισσότερη γνώση γίνονται αξιωματικοί και
κείνοι με τη λιγότερη γνώση υπαξιωματικοί...
Αυτό γίνεται κατά κανόνα, που είναι σωστό. -
Παππού τι θα πει κατά κανόνα; - Θα πει, τις
πιο πολλές φορές. - Και συ παππού έδωσες
εξετάσεις και είχες λιγότερη γνώση; 

- Ναι αγόρι μου, δε διάβαζα πολύ. - Μα για-
τί; Εσύ διαβάζεις συνήθως, δεν είσαι τεμπέ-
λης. - Έκανα άλλες δουλειές, ούτε στο σχο-
λειό πήγαινα κάθε μέρα κι έπαιρνα απουσίες.
Το σχολειό ήταν δυο ώρες αλάργα απ’ τη στά-
νη με τα γιδοπρόβατά μας κι όταν σχόλαγα, ε-
ίχα να βοηθήσω πότε στο άρμεγμα, πότε στη
βοσκή, πότε στο τυροκομειό και τις άλλες
δουλειές της στάνης. Πού καιρός και όρεξη
για διάβασμα; Θυμάμαι, όταν ήμουν στην πέ-
μπτη γυμνασίου ο πατέρας μου ή καλύτερα η
όλη κατάσταση αποφάσισε μήνα Οκτώβρη να
με κάνει βαλμά, δηλαδή να φυλάω και να βό-
σκω αλογο-μούλαρα και γαJδάρους, που ήταν
απαραίτητα και χρήσιμα ζώα για τις μετακινή-
σεις των κτηνοτρόφων. Τον Νοέμβρη του
ίδιου χρόνου έγινα γιδάρης... Εκεί στις αρχές
του Δεκέμβρη απόκαμε ο πατέρας μου απ’
την γκριτζιάλα της μάνας μου, δηλαδή την κα-
θημερινή γκρίνια... Τι θα το κάνεις το παιδί
τσοπαναραίο κι’ αυτό, στούρνο, ζωντόβολο κι
αγράμματο κι αυτό; Είδε κι απόειδε ο χριστια-
νός... βρήκε τον γυμνασιάρχη της διπλανής
πόλης. Με κατανόηση κι αυτός που φαίνεται
ήξερε τι θα πει γκριτζιάλα γυναικεία, σφουγ-
γάρισε τις απουσίες μου κι έτσι στραβά κου-
τσά τελείωσα μόνο την εβδόμη στο γυμνάσιο.
Ανάλογη ήταν και η μαθητική ιστορία και των
άλλων χωριατόπαιδων που πήγαιναν στη
ΣΤΥΑ, διαφέρανε μόνο στο επάγγελμα των
γονιών τους. Άλλοι ήταν τσαγκάρηδες, σαμα-
ράδες, αλμπάνηδες, γεωργοί... και όλοι ήταν
αγράμματοι και δεν μπορούσαν να βοηθή-
σουν τα παιδιά τους στα μαθήματα... Έτσι η
ΣΤΥΑ ανέλαβε να συμπληρώσει τη γνώση που
μας έλειπε και από κουμπούρες και στούρνοι
γίναμε οπάλια... Και πρώτα - πρώτα μας έμα-
θε την υπακοή και την πειθαρχία. - Ανυπά-
κουοι είσαστε παππού; - Πουλάρια ημιάγρια
αγόρι μου... παιδόπουλα του βουνού και του
κάμπου. - Και ύστερα παππού, ρώτησε ο Δη-
μητρός, που βιαζόταν να τα μάθει όλα. - Τι
ύστερα; Ύστερα και επί δύο χρόνια ξυπνού-
σαμε χαράματα χειμώνα - καλοκαίρι για να

μάθουμε γράμματα και τέχνη. - Ποιος
σας ξύπναγε παππού; Εμένα όταν με
ξυπνάει νωρίς η μάνα μου και μου λέει

ότι είναι για το καλό μου, δεν μου αρέσει. - Κι
εμάς η μάνα μας, μας ξύπναγε αγόρι μου και
όλου του κόσμου οι μανάδες το καλό των παι-
διών τους θέλουν. - Μα τι λες παππού είχατε
και τις μανάδες μαζί σας; Απόρησε ο μικρός. -
Όχι βρε μπούφο η ΣΤΥΑ μας ξύπναγε... ήταν
σα δεύτερη μάνα, κι αυτό το νιώσαμε καλά
όταν μεστώσαμε και την αγαπήσαμε για κείνα
που μας είχε προσφέρει, και ποιητές γίνανε
μερικοί για να την εξυμνήσουν! Να ένα ποίμα
που εκφράζει την αγάπη και την ευγνωμοσύ-
νη... - Μου αρέσουν τα ποίματα, λέει ο μικρός,
θα μου το πεις; Το θυμάσαι; - Ναι Δημητρό, το
καλοθυμάμαι κι αρχίζει... ξέχειλη η συγκίνη-
ση:

Θέση σας έχω στην καρδιά, θρόνο προσκυνη-
τάρι

Ύστερη λάμψη μες το νου, μνήμης μου θυμη-
τάρι

Μαντήλι χρυσοκέντητο, της νιότης μας λου-
λούδια

Άτια δεκαοχτάχρονα, τότες ξεπεταρούδια.
Με σας γλεντάω φίλοι μου, γυρνώ τα χρόνια

πίσω
Άρμα τ’ Απρίλη καβαλώ και πάλι να τα ζήσω
Ίσως στο χαροπάλεμα, μαζί σας να νικήσω.

Στην πείνα μου με χόρτασες, εκείνον τον καιρό
Τη δίψα μου την πότισες, της γνώσης το νερό
Υμνώ σε κι ας ήρθανε εις τα μαλλιά μου χιόνια
Αναπολώ... αναζητώ... κείνα τα δυό μας χρό-

νια.

Τα μάτια του γέροντα υγράνθηκαν και νιώθο-
ντας αμήχανα, που τον παρατηρούσε το παιδί,
άνοιξε το πακέτο και άναψε τσιγάρο. - Παππού
γιατί κλαις; - Δεν κλαίου Δημητρό μ... καπνός απ’
του παλιοτσίγαρου μπήκε στα μάτια μ και μι τρι-
βολίζ ου άτιμους...

Τετραπέρατος ο μικρός κατάλαβε για ποια
μάνα μιλούσε στην αρχή της ιστορίας ο παππούς
και με ένστικτη τέχνη ξαγκίστρωσε την κουβέντα
απ’ τα λυπητερά... - Παππού τι μαθήματα κάνατε
στη σχολή; - Πολλά φίλε μου, αλλά κυρίως αυτά
που βοηθούν την τέχνη και πρώτα απ’ όλα μαθαί-
ναμε τα εργαλεία,  γιατί αυτά κάνουν τον μάστο-
ρα... κατσαβίδια, ψαλίδια, κλειδιά, κοπίδια, πό-
ντες, βελόνια, σακοράφες, σφυριά, ματσόλες και
πολλά άλλα που δεν τα γνωρίζαμε, γιατί αυτά
που σου αράδιασα μας ήταν γνώριμα, απ’ όταν
βοηθούσαμε τους γονείς μας. - Παππού και εγώ
ξέρω μερικά από αυτά, αλλά η σακοράφα δεν εί-
ναι εργαλείο, γιατί ο μπαμπάς που πετάει ακόντιο
μου είπε πως η  σακοράφα είναι μια γυναίκα που
μια φορά πέταξε το ακόντιο πολύ μακριά και την
έκαναν βουλευτίνα... - Ναι ομορφοπαίδι μου δίκιο
έχεις. Οι φραγκοράφτες και οι σαμαράδες ονει-
ρεύτηκαν φαίνεται, ότι η ταπεινή βελόνα τους κά-
ποτε θα γινόταν και βουλευτίνα, γι’ αυτό την βά-
φτισαν σακοράφα!...

Όμως ας γυρίσουμε στους μαθητές της σχολής,
σκέφτηκε μετανοιωμένος ελαφρά για την παραπανί-
σια ειρωνεία... Απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, που λες,
μαθήματα, μαθήματα και εκπαίδευση στην πράξη
πάνω σε αεροπλάνα, για δύο γεμάτα χρόνια...

Η ιστορία του Ματσόλα

συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (10η Σ. ΣΤΥΑ)

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 5227163 - 210 5226613 - 210 5241943

αναλαμβάνει υποθέσεις αυτοκ/των ατυχημάτων,
μισθώσεων ακινήτων, οικογενειακών κ.λπ. με ειδική

εξυπηρέτηση για τους συναδέλφους

Κύριε Αρχηγέ,
η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπο-

ρίας (ΣΤΥΑ) με το Ν. 4407/2016 που προωθή-
θηκε, με εισήγηση του προκατόχου σας
Πτχου (Ι) Χρήστου Βα&τση, διαλύθηκε. Διαλύ-
θηκε μια Σχολή με 70 χρόνια ένδοξης ιστορί-
ας, από την οποία έχουν αποφοιτήσει 15.000
περίπου Στελέχη. Τα Στελέχη αυτά αποτε-
λούν τα 2/3 της Πολεμικής Αεροπορίας που
με ήθος, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση,
(διότι μετράμε πάνω από 30 τεχνικούς, σε
υπηρεσία, θύματα), προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους και μοχθούν καθημερινά, έτσι ώστε
η ΠΑ να αυξάνει την επιχειρησιακή της ετοι-
μότητα, υπερασπίζοντας την εδαφική κυριαρ-
χία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας.
Προσφέρουν γιατί αγαπούν την Πατρίδα,
την Πολεμική Αεροπορία και τη ΣΤΥΑ.

Ο κος Βα&τσης, αμετακίνητος στην εισή-
γησή του για τη διάλυση των ιστορικών Σχο-
λών, ήρθε σε αντίθετη θέση με προκατόχους
του, οι οποίοι με απόλυτη και άμεση παρέμ-
βαση απέρριψαν ανάλογες εισηγήσεις. Αντί
να αναλάβει πρωτοβουλίες αρμόζουσες για
την αναβάθμιση των ΑΣΣΥ της Π.Α ως Αρχη-
γός με μια εισήγηση-μονοκονδυλιά τις διέ-
λυσε. Αγνόησε τα 2/3 του προσωπικού του,
αδιαφόρησε για την ιστορία των Σχολών και
δεν επέδειξε καμία απολύτως ευαισθησία και
αντικειμενική αξιολόγηση στις προτάσεις
και τα αιτήματα των Συλλόγων Αποφοίτων
ΑΣΣΥ. Δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα και τους
λόγους για τους οποίους ενήργησε έτσι, αλ-
λά είμαστε βέβαιοι ότι ανεξάρτητα αν υιοθε-
τούσε πλήρως τις απόψεις μερίδας «συνα-
δέλφων», που διαχρονικά ονειρεύονται τέ-
τοιες συγκυρίες για αποδοχή προτάσεών
τους, ο πρ. Α/ΓΕΑ τελικά ενέδωσε στο πιο
επικίνδυνο διχαστικό μήνυμα προς το προ-
σωπικό της Π.Α. Αδιαφόρησε για τις αναμε-
νόμενες συνέπειες στην πειθαρχία, στη συ-

νεργασία, στην ομοψυχία, στην αγάπη και
ενότητα, στην ποιότητα και ποσότητα έργου,
στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της
Π.Α με επικίνδυνους πειραματισμούς ανα-
διοργάνωσης δοκιμασμένων μοντέλων της! 

Κύριε Αρχηγέ, 
πριν λίγο υποσχεθήκατε στους Τούρκους

αλλά και στους Έλληνες πολίτες ότι: «Είμα-
στε απλά καλύτεροι από τους Τούρκους. Η
ποιότητα δεν κρίνεται μόνο από τα μέσα,
κρίνεται κυρίως από τους ανθρώπους. Αυ-
τοί είναι πολλαπλασιαστές ισχύος. Και στο
ανθρώπινο δυναμικό είμαστε πάντα καλύ-
τεροι. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει
ποτέ πτήση αεροσκάφους με “κόκκινα φτε-
ρά” χωρίς να “συνοδεύεται” από αεροσκά-
φος με “γαλάζια”. Αυτό είναι υπόσχεση».

Συμφωνούμε απόλυτα διότι, σε αντίθεση
με τον προκάτοχό σας, βασίζεστε στη ποιό-
τητα του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία
δημιουργείται όχι από διχαστικούς νόμους
αναδιοργάνωσης, όπως προανέφερα, αλλά
στην πειθαρχία, στη συνεργασία, στην ομο-
ψυχία, στην αγάπη, στην ενότητα και το
υψηλό ηθικό.

Θεσπίστηκε η τριετής φοίτηση!!! Και αντί
αυτή η θέσπιση να επιφέρει τα «προσδοκώ-
μενα οφέλη», (βελτίωση εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, αναγνωρισιμότητα των πτυχίων,
πτυχιακές εργασίες, ισοτιμία με τα ΑΤΕΙ, μό-
νιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, μεταπτυχια-
κές σπουδές και κυρίως εξασφάλιση επαγ-
γελματικών  δικαιωμάτων, η οποία θα φέρει
την πραγματική μείωση δαπανών στις Ε.Δ.,
αφού δεν θα αναλαμβάνουν εργασίες οι ερ-
γολάβοι, διότι η τεχνογνωσία των στελεχών-
αποφοίτων ΑΣΣΥ, θα αναγνωρίζεται από την

πολιτεία), έρχεται ο Ν. 4407/2016 για να πλή-
ξει τα ήδη «αδικημένα στελέχη εξελικτικά»
από το Ν. 3883/2010, σε σχέση με το
Ν.2439/1996. Αδικημένα στελέχη, αφού δεν
απολαμβάνουν αυτά που αναλογούν σε
Σπουδαστές που εισέρχονται στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση με 17000-19000 μόρια.

Κύριε Αρχηγέ,
μήπως ο επόμενος στόχος θα είναι η υιο-

θέτηση του αμερικάνικου συστήματος περί
προαγωγών με καταληκτικό βαθμό του Αν-
θυπασπιστή;;;

Ένα «σύστημα εξέλιξης», το οποίο δεν θα
έχει ως στόχο την αναβάθμιση - αξιοποίηση
των Υπξκών, αλλά τη μείωση οργανικών θέ-
σεων Αξκών προέλευσης ΑΣΣΥ και ιδιαίτε-
ρα «θέσεων ευθύνης», προκειμένου να κα-
λυφθούν από Αξκούς των ΑΣΕΙ.

Είναι βέβαιο ότι θα αντιληφθείτε, πολύ σύ-
ντομα το μέγεθος του λάθους, που διέπραξε
ο προκάτοχός σας. Είναι αδύνατον να ερμη-
νευτεί  η εμμονή και η εμπάθειά του, ώστε να
μας αγνοήσει παντελώς και να απορρίψει τις
ΑΠΟΛΥΤΑ τεκμηριωμένες εισηγήσεις μας
(των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ). ΔΕΝ ΘΑ
ΤΟΥ ΤΟ ΣΥΓΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!!! 

Δεν είναι αργά να επιδείξετε ΕΣΕΙΣ τη
γενναιότητα και να αναγνωρίσετε και να
αποκαταστήσετε τα λάθη του, θα έχετε και
εσείς τη δύναμη εκείνων, για να καταγραφεί-
τε ως μεγάλος Ηγέτης!!!

Κύριε Αρχηγέ ρωτήθηκε ο κος Βα&τσης.
ΓΙΑΤΙ η νέα Σχολή δε διατήρησε την ονο-

μασία της ΣΤΥΑ ή τη λογική και σωστή ονο-
μασία «Σχολή Τεχνολόγων Υπαξιωματικών Α-
εροπορίας»;

ΓΙΑΤΙ δε δέχθηκε ως καταληκτικό βαθμό
των αποφοίτων ΑΣΣΥ/Π.Α., που από της δη-
μιουργίας των Σχολών προβλεπόταν βαθμός
Σμηνάρχου και νομοθέτησε με τον κατάπτυ-
στο νόμο καταληκτικό βαθμό Σμηνάρχου για
τις Εθελόντριες του Νόμου 705/77, που
όταν κατατάχθηκαν ως Εθελόντριες και επί
μακρά σειρά ετών είχαν καταληκτικό βαθμό
Αρχισμηνία, αλλά και για τους Δικαστικούς
Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς;

ΓΙΑΤΙ δέχθηκε ο μη προερχόμενος από
παραγωγική Σχολή Δικαστικός Γραμματέας,
όταν αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ να προάγεται σε
Ταξίαρχο και δεν αποδεχτήκατε αντίστοιχη
εξέλιξη για τον προερχόμενο από ΑΣΣΥ;

ΓΙΑΤΙ δέχθηκε ο Αξκός προέλευσης ΑΣΣΥ
να είναι αρχαιότερος των Μονιμοποιηθέντων
και των Εθελοντριών Ν. 705/77, εφόσον απέ-
κτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό
έτος (κάτι αυτονόητο) αντί να δεχθεί την αρ-
χαιότητα των Αξκών προέλευσης ΑΣΣΥ ανε-
ξαρτήτως χρόνου προαγωγής στο βαθμό;

ΓΙΑΤΙ δέχθηκε οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ/ΠΑ
Σμηνίες να προάγονται στον επόμενο βαθμό
μετά δύο έτη στο βαθμό, αντί της αποφοίτη-
σης της ΣΜΥΑ με τον βαθμό Επισμηνία;

ΓΙΑΤΙ δέχθηκε την αποσύνδεση των συ-
ντάξεων από τους ε.ε. με το Ν. 4387/2016.

Τα ΓΙΑΤΙ είναι ρητορικά κε Αρχηγέ. Δεν πε-
ριμένω απάντηση από εσάς για τα αναπάντη-
τα ΓΙΑΤΙ του προκατόχου σας. Από εσάς περι-
μένω να επιδείξετε  τη γενναιότητα, να ανα-
γνωρίσετε και να αποκαταστήσετε τα λάθη
του προκατόχου σας, ούτως ώστε να έχετε
και εσείς τη δύναμη εκείνων, για να καταγρα-
φείτε ως Μεγάλος Ηγέτης της ένδοξης ΠΑ!!!

Με εκτίμηση
Κων/νος Π. Αναγνωστάκης  

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. (28η Σειρά ΣΤΥΑ)
Αντιπρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΤΥΑ 

& Γραμματέας ΔΣ/ΕΑΑΑ

H μέλισσα είναι γνωστή για τα φυσι-
κά προKόντα που προσφέρει στον άν-
θρωπο. Στο ευρύ κοινό τα πιο γνωστά
είναι το μέλι, η γύρη και ο βασιλικός πολτός. Η συνεχής
και λογική χρήση των παραπάνω προKόντων έχει αποδει-
χθεί ότι διατηρεί σε άριστα επίπεδα τη φυσική υγεία του
ανθρώπου. 

Τα μελισσοκομικά προKόντα διαφέρουν από την πλειο-
ψηφία των καθημερινών μας τροφών, στο ότι δεν περιέ-
χουν καμία απολύτως χημική ουσία.

Ο βασιλικός πολτός σύμφωνα με τη Μελισσοκομική Επι-
θεώρηση του εντομολόγου κ. Γ. Αναγνωστόπουλου είναι
μια πυκνή πολτώδης πρωτεKνούχος ουσία, με γαλακτώδες
προς ελαφρά κιτρινωπό χρώμα, χαρακτηριστική οσμή και
η γεύση του λίγο πικρή (υπόξινη). Παράγεται από τους
υποφαρυγγικούς αδένες των νεαρών εργατριών μελισσών
για να τα&σουν τις κάμπιες που προορίζονται να γίνουν βα-
σίλισσες. Η βασίλισσα του μελισσιού η οποία τρέφεται
αποκλειστικά με βασιλικό πολτό ζει μέχρι και πέντε (5)
χρόνια, ενώ οι υπόλοιπες μέλισσες ζουν μόνο λίγους μή-
νες. Ο βασιλικός πολτός επιτρέπει επίσης στη βασίλισσα
να γεννά κάθε μέρα ίσως και δυο φορές το βάρος της σε
αυγά (δηλ. κατά μέσο όρο δύο χιλιάδες αυγά ημερησίως).

Επιστημονικές μελέτες και έρευνες επιβεβαίωσαν ότι ο
βασιλικός πολτός έχει ευεργετικές επιδράσεις και στον αν-
θρώπινο οργανισμό. Είναι γενικά παραδεκτό ότι τονώνει
και ζωογονεί τον άνθρωπο. Ειδικότερα βοηθά στη σωστή
λειτουργία του πεπτικού, αναπνευστικού, αναπαραγωγι-
κού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήματος και στις γυ-
ναίκες καθιστά ανώδυνη την έμμηνο ρύση και την κλιμα-
κτήριο περίοδο. Είναι αποτελεσματικός κατά της κατάθλι-
ψης, του άγχους και της πνευματικής κόπωσης. Ενισχύει
τη δυναμικότητα και την αντίσταση στην κούραση και το
κρύο, τονώνει τις δυνάμεις του σώματος και επιταχύνει την
ανάρρωση. Βοηθάει στην καταπολέμηση ασθενειών και
χρονίων παθήσεων όπως ρευματισμοί, αρθριτικά, αρτηριο-
σκλήρωση, προβλήματα στην όραση και μνήμη, ορισμένες
παθήσεις του δέρματος, πιτυρίδα, τριχόπτωση, στηθάγχη,
έλκος, προστάτης και ακράτεια των ούρων.

Ο βασιλικός πολτός δεν θεραπεύει τον καρκίνο αλλά

εμποδίζει σε ορισμένο βαθμό τη δημιουργία όγκου από
καρκινογόνα κύτταρα. Εργαστηριακές έρευνες επίσης
αποκάλυψαν αντι-βακτηριακές και άλλες μικροβιοκτόνες
ιδιότητες του βασιλικού πολτού. Συστατικά του είναι η
υγρασία, λιπαρές ουσίες, σάκχαρα, ανόργανα άλατα, επτά
μέταλλα, ορμόνες και μικρές ποσότητες τέφρας. Περιέχει
πρωτε&νες όπως 13 βιταμίνες (έξι του συμπλέγματος Β και
οι A, C, D, E, K, M, ΡΡ), 17 αμινοξέα, τον παράγοντα R που
είναι η κυριότερη ουσία των κυττάρων μας, καθώς και το
πολυσυζητημένο IO - υδροξυδεκενοKκό οξύ που θεωρείται
αντικαρκινικός παράγοντας. Έχει επίσης ένα αντιβιοτικό
παράγοντα και κυρίως ίσως αυτό, που ονομάζει ο Dr. Ντε-
κούρτ, τον παράγοντα Ρ.

Οι φαρμακευτικές ιδιότητές του είναι πολυάριθμες.
1. Προκαλεί γενική τόνωση και ζωτικότητα του ανθρώπι-

νου οργανισμού και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, των
οποίων βελτιώνει όχι μόνο την κατάσταση, αλλά και την
όραση και τη μνήμη.

2. Ακόμα και στο έλκος έφερε αποτελέσματα και ιδιαίτε-
ρα στην καταπολέμηση της αναιμίας.

3. Η υψηλή περιεκτικότητα του βασιλικού πολτού σε
ακετυλοχολίνη βοηθά ώστε να μειωθεί η πίεση του αίματος
και θεραπεύει τη χρόνια δυσκοιλιότητα.

4. Βοηθά στην αντιμετώπιση των ρευματικών αρθρίτι-
δων λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ιο-υδροξυ-
δεκανοKκό και παντοθενικό οξύ.

Καλό είναι να ξέρουμε ότι ο βασιλικός πολτός παρου-
σιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόληψης των
ασθενειών.

Βακτηριοκτόνες ιδιότητες: Εμποδίζει
την ανάπτυξη των μικροοργανισμών:
staphylococcus aureus, streptococcus

hemolyticys, βάκιλλος Κωκ (βάκιλλος της φυματίωσης)
κ.ά. Σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι αποτελεσματικός ενα-
ντίον του ιού της γρίπης (Filipic @ Likar 1983).

Αντικαρκινικές ιδιότητες σε πειραματόζωα. Σε ποντίκια
εμπόδισε την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων (Jan-
nuzzi 1990).

Αντιμετώπιση του ερυθηματώδους λύκου και του ερυ-
θήματος του προσώπου. Θεραπεία με 5-6 γραμμάρια βασι-
λικού πολτού εξαφανίζει την ασθένεια σε 1-2 χρόνια χωρίς
να αφήνει σημάδια στο δέρμα (Maly et al, 1967).

Θεραπεία της πιτυρίδας (Graulich, 1969).
Χρησιμοποιήθηκε κατά του εκζέματος και της ψώρας

(Joiriche, 1964).
Εναντίον της τριχοφυτίασης που είναι μολυσματικό

εξανθηματικό νόσημα του δέρματος (Suzuki, 1980).
Βασιλικός πολτός και πίεση. Ο βασιλικός πολτός πα-

ρουσιάζεται ως ρυθμιστής της πιέσεως (Joiriche, 1971).
Επίδραση στα αιμοσφαίρια. Αυξάνει την αιμοσφαιρίνη

και τα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος (Joiriche, 1964).

Και όμως ισχύει
Λέμε πολλές φορές χαριτολογώντας ότι ο βασιλικός

πολτός κάνει τους άνδρες πιο σέξυ και τις γυναίκες πιο
όμορφες. Κι όμως στο ΧΧΧΙ παγκόσμιο συνέδριο για τη
Μελισσοκομία που έγινε στη Βαρσοβία τον Αύγουστο του
1987, οι Κινέζοι επιστήμονες Jun, Botun και Yipu, παρουσί-
ασαν αποτέλεσμα έρευνας στην οποία αποδείχθηκε ότι ο
βασιλικός πολτός περιέχει γεννετήσιες (σεξουαλικές) ορ-
μόνες και μάλιστα σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Η ημερήσια κατανάλωση βασιλικού πολτού, σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία, ανέρχεται σε 120 μέχρι 180 χιλιοστά
του γραμμαρίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις φθάνει
συχνά το μισό γραμμάριο. Για μικρά παιδιά η δόση δεν
πρέπει να ξεπερνά το 1/10 του γραμμαρίου. Για σωστή δο-
σολογία πρέπει να ακολουθεί ο «Κύκλος λήψεως», που εί-
ναι συνεχής κατανάλωση βασιλικού πολτού κάθε πρωί για
23 μέρες, ακολουθούμενο από διάλειμμα 7 ημερών. Απορ-
ροφάται νηστικός το πρωί με υπογλωτικό τρόπο (δηλ. να
τον κάνει να λιώσει κάτω από τη γλώσσα).

Διατηρείται στο ψυγείο και αν χρειασθεί να τον συντη-
ρήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε χρειάζεται να
τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Ναι θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα εάν δοθεί από
άγνοια μεγάλη ποσότητα βασιλικού πολτού.

Μπίθας Αλέξιος
ΕΠΓΟΣ Ε.Α.

Φυσιολάτρης

Ο βασιλικός πολτός των μελισσών

Άτιτλο
"Μπήκανε" "λύκοι" στο Στρατό

για να τον διαλύσουν
κι ύστερα το "κουφάρι" του

να το ξεκοκαλίσουν.
Αδέρφια μη "τρωγόμαστε" 

μέσα στο ίδιο "σπίτι"
ο εχθρός είναι απέναντι
κι έχει γαμψή τη μύτη.

Είναι παλιά η "συνταγή"
σαν δεν υπάρχει μπέσα

τα κάστρα και τα φρούρια
πέφτουνε από μέσα.

Να είμαστε όλοι μια γροθιά
κι όχι χίλια κομμάτια

οι βέργες σπάνε με τη μια
αν δεν γενούν δεμάτια.

14-5-2017 
Με Τιμή σε όλους σας. 

Ηλίας Γ. Σβάρνας
ΣΜΧΟΣ ε.α.

ΠΡΟΣ: Αρχηγό ΓΕΑ Απτχο (Ι)  κ. Χρήστο Χριστοδούλου

ΘΕΜΑ: Νόμος 4407/27-7-2016 (Διάλυση των Σχολών ΑΣΣΥ/ΠΑ)
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Ενημέρωση συνταξιούχων 
αποστράτων - κρατήσεις 
υγειονομικής περίθαλψης

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Μέλος του Δ.Σ. / Σ.Α.Σ.

Αγαπητοί συνάδελφοι την 16/11/2016 ο Γε-
νικός Διευθυντής συντάξεων του Γ.Λ.Κ. κος Σ.
Ντάνος μας ενημέρωσε σχετικά με τις κρατή-
σεις Υγειονομικής Περίθαλψης τα εξής:

α) Σύμφωνα με το αρθρ. 44 του Ν. 4387/16
και της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από
τον Οκτώβριο του 2016 η κράτηση για την πε-
ρίθαλψη (6%) υπολογίζεται στο καταβαλλόμε-
νο ποσό της κύριας σύνταξης, πριν από το φό-
ρο και όχι στο σύνολο του ακαθάριστου ποσού
της μηνιαίας βασικής σύνταξης.

β) Τους αμέσως επόμενους μήνες θα επι-
στραφούν τα τυχόν παρακρατηθέντα από 1-7-
2016 ημερομηνία ισχύος του Ν. 4387/16.

- Προκειμένου να διαπιστώσετε την εφαρ-
μογή των ανωτέρω θα πρέπει να ανατρέξετε
για:

1) την πρώτη περίπτωση, στο μηνιαίο δελ-
τίο πληρωμής σύνταξης του μηνός Οκτωβρίου
2016, όπου θα διαπιστώσετε μείωση της κρά-
τησης περίθαλψης συγκριτικά με αυτή του μη-
νός Σεπτεμβρίου 2016.

2) Τη δεύτερη περίπτωση, στο μηνιαίο δελ-
τίο σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2017, όπου θα
διαπιστώσετε καταβολή ποσού αναδρομικών
που αφορούν τα παρακρατηθέντα από 1-7-
2016 ημερομηνία ισχύος του Ν. 4387/16.

- Αυτά για ενημέρωση των συναδέλφων που
δεν μπορούν να ερμηνεύσουν το μήνυμα που
εμφανίζεται στη μερίδα τους στην ιστοσελίδα
της Γ.Γ.Π.Σ.

Σ’ ένα μικρό χωριό θα βρεθούμε. Πάλι
εκεί ανάμεσα στη δεκαετία του εξήντα με
εβδομήντα.

Τα χρόνια δύσκολα, οι άνθρωποι που
ζούσαν εκεί οι περισσότεροι ήσαν πρό-
σφυγες, ξεριζωμένοι από τη μικρασιατική
καταστροφή, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν
σε διάφορα μέρη της Μακεδονίας, της
Θράκης όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα,
προσπαθώντας να επιβιώσουν μακριά
από τον τόπο τους. Πόσο σκληρό, δύσκο-
λο ν’ αρχίσεις από το μηδέν. Έκαναν ό,τι
περνούσε από το χέρι τους να μπορέσουν
να σταθούν ολόρθοι, στο διάβα της ζωής.
Θυμάμαι, προβάλλουν ξανά μπροστά μου
οι άνθρωποι αυτού του προσφυγικού χω-
ριού, λίγα χιλιόμετρα έξω από την όμορ-
φη πόλη της Κατερίνης.

Μέσω στρεμμάτων καπνού, που είναι η
κυριότερη ασχολία τους, λίγες καλλιέρ-
γειες από κηπευτικά γύρω από κάθε κα-
τοικία τους παρείχαν σοδειά από προBό-
ντα δικά τους. Επίσης δένδρα οπωροφό-
ρα, λουλούδια λογής λογής, ο τύπος κα-
ταπράσινος ιδίως το καλοκαίρι με τα περι-
βόλια στο φόρτε τους. Ένα καμπίσιο χω-
ριό, να απέχει λίγα χιλιόμετρα από τη θά-
λασσα, κοντά στα παράλια της Κατερίνης.

Έζησα εκεί αρκετό διάστημα ανάμεσα
στους κατοίκους του, δέθηκα μαζί τους κι
έτσι κάθε αγωνία κι έννοια τους με ενδιέ-
φερε ιδιαιτέρως.

Ο δυσβάσταχτος καημός τους δεν
ήταν η φτώχεια, οι δυσκολίες αλλά η ιστο-
ρία να επαναλαμβάνεται. Της ξενιτειάς,
της μετανάστευσης. Τα παιδιά τους να
φεύγουν μακριά, κυνηγώντας την τύχη
τους, στη Γερμανία, στην Αμερική και στη
μακρινή Αυστραλία.

Νέα ζευγάρια ξεκινούσαν μαζί, παίρ-
ναν τον δρόμο της ξενιτειάς, να τους περι-

μένει δουλειά, πολλή δουλειά της εργατι-
άς και του μόχθου. Ολημερίς προσπάθεια
κόπου και ιδρώτα, να μπορέσουν να βά-
λουν κάτι στην άκρη με οικονομίες, στέ-
ρηση, για να επιστρέψουν μ’ ένα κομπό-
δεμα πίσω στην πατρίδα. Τα παιδιά τους
τ’ άφηναν να μεγαλώνουν με τους ηλικιω-
μένους γονείς του. Μεγάλη ευθύνη.

Κι αυτοί τόσο κουρασμένοι, με πόση
δύναμη και κουράγιο να τα φροντίσουν.
Να τα στείλουν να μάθουν γράμματα, να
τα καθοδηγήσουν, να τα διαπαιδαγωγή-
σουν σωστά. Τα παιδιά χρειάζονται τους
γονείς τους, όμως η ανάγκη τους κρατού-
σε μακριά.

Η μεγάλη χαρά και παρηγοριά αυτών
που άφηναν πίσω τους ο ερχομός του Τα-
χυδρόμου, να τους φέρει νέα από τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα, να λάβουν γράμ-
μα τους. Τότε τα μέσα επικοινωνίας δεν ε-
ίχαν την αναβάθμιση, την πρόοδο, την εύ-
κολη επαφή πρόσβασης, όπως είναι σήμε-
ρα. Αλλά ούτε και τα μέσα μεταφοράς
ήταν εύκολη υπόθεση, ατέλειωτες μέρες
ταξίδευαν με το πλοίο να φτάσουν στον
προορισμό τους. Έπειτα θα περνούσε αρ-
κετός χρόνος απουσίας να 'ρθουν στην
πατρίδα να δουν τα παιδιά τους. Κι όταν
κάποτε επέστρεφαν, τα μαλλιά τους γκρί-
ζα από τα χρόνια, η δε ψυχή κουρασμένη
κι άδεια.

Κι εφόσον σας μετέφερα, αγαπητοί μου
αναγνώστες, σ’ εκείνα τα χρόνια, ας έρ-
θουμε στο έτος δύο χιλιάδες δέκα επτά
που διανύουμε αισίως. Σήμερα να απασχο-
λεί το ίδιο θέμα, αυτό της μετανάστευσης
στους νέους μας.

Να ξενιτεύονται από την πατρίδα τους,
φεύγοντας για αναζήτηση εργασίας σε χώ-
ρες μακρινές, με διαφορετικές κλιματολο-
γικές συνθήκες, άλλον τρόπο ζωής, με αν-

θρώπους άγνωστους να μιλούν μια γλώσ-
σα επίσης άγνωστη και να νιώθουν ξένοι
πολλές φορές κι ανεπιθύμητοι ανάμεσά
τους.

Γνωρίζουμε όλοι πως τώρα σε τούτα τα
χρόνια οι νέοι μας που φεύγουν είναι τα
μυαλά, οι επιστήμονες μεγάλης μόρφω-
σης, πολλών πτυχίων, αξιόλογοι και σημα-
ντικοί να δημιουργούν, να προσφέρουν σε
χώρες ξένες και η Ελλάδα μας να τους
στερείται. Δυστυχώς η μετανάστευση ήταν
και θα είναι πάντα ο μεγάλος καημός για
όλους όσους από εμάς τη βιώνουμε, έχο-
ντας τα παιδιά μας μακριά. Όταν νιώθεις
να σε χωρίζουν οι τεράστιες αποστάσεις, η
καρδιά σου σφίγγεται κι ο πόνος σε τυλί-
γει. Εκεί πάνω στον βορρά που το κρύο και
η βροχή είναι μόνιμο, κι όταν ο ήλιος φανεί,
βγαίνουν οι άνθρωποί του στα πάρκα και
τις πλατείες για να τον χαρούν. Το άπλετο
φως, το κλίμα της Μεσογείου, η ζεστασιά
των ανθρώπων της δεν υπάρχει εκεί.

Και δεν είναι μόνο οι κλιματολογικές
συνθήκες που καθιστούν αρνητική τη δια-
βίωση των μεταναστών, θετικά ή αρνητικά
στοιχεία, δεν θα αναλύσουμε εδώ. Άλλω-
στε όσοι διαμένουν εκεί γνωρίζουν τα καλά
και τα άσχημα της ξενιτειάς. Ένα είναι σί-
γουρο. Η νοσταλγία που διακατέχει την
ύπαρξή τους, τη σκέψη τους, αυτή το τονί-
ζω και πάλι η νοσταλγία που περιβάλλει τις
ψυχές τους εκείνη θα τους κάνει να επι-
στρέψουν και πάλι κοντά μας, να πατήσουν
στο πάτριο έδαφος και να αγκαλιάσουν τα
αγαπημένα τους πρόσωπα που τους περι-
μένουν με αγάπη, υπομονή, προσμονή,
καρτερία.

Κωνσταντίνα Κότση
Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Η μετανάστευση των νέων

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Έτσι οι Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα, που
έχουν επωμιστεί το τεράστιο αυτό βάρος της αποστολής
του ΕΚΣΕΔ, στέκονται όχι μόνο ως ακρογωνιαίοι λίθοι
του, αλλά και ως εργαλεία προάσπισης της εθνικής κυ-
ριαρχίας στο Αρχιπέλαγος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Απαιτείται πρωτίστως να καθίσταται γνωστό στη διε-
θνή κοινότητα ότι, η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών
έρευνας - διάσωσης, για την ελληνική πλευρά, είναι θέμα
ανθρωπιστικής υφής και ζωτικής σημασίας, ενώ για την
Τουρκία η χρήση της έννοιας αυτής καθαυτής, είναι κα-
θαρά προσχηματική, η οποία, διεκδικώντας συναρμοδιό-
τητα στον τομέα έρευνας - διάσωσης και φέροντας ενίοτε
προσκόμματα στην αντιμετώπιση οικείων συμβάντων, πα-
ρά πάσα δεοντολογία, εξυπηρετεί διαφορετικούς στό-
χους από εκείνους που υπαινίσσεται. Έτσι, σε κάθε περί-
πτωση, η ενατένιση της Ελλάδος θα πρέπει να είναι, συν
τοις άλλοις, η διεθνής της αναγνώριση για την ανωτέρω
ειδοποιό διαφορά, και η αποκάλυψη καταλλήλως των
πραγματικών προθέσεων και αυθαίρετων πρακτικών της
Άγκυρας στον Αιγαιακό χώρο (παραβίαση εθνικού εναέ-
ριου χώρου, παράβαση διεθνών κανόνων εναέριας κυκλο-
φορίας, κλπ),

2. Στην ατζέντα της ελληνικής στρατηγικής επί των ζη-
τημάτων που ταλανίζουν το Αιγαίο, υψηλή θέση πρέπει να
κατέχει ο τομέας της έρευνας - διάσωσης και ειδικότερα
η αδιάλειπτη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του,
ώστε αυτές να είναι περισσότερο αποτελεσματικές από
τις τουρκικές. Επομένως, απαιτείται όπως ο απαραίτητος
εξοπλισμός προμηθεύεται έγκαιρα, με υψηλές ποιοτικές
προδιαγραφές και πάντα πριν από την εξ’ ανατολών γεί-
τονα χώρα, ώστε η ελληνική πλευρά να αμφισβητεί ευχε-
ρέστερα την επιχειρηματολογία της Τουρκίας ότι δήθεν
κατέχει επαρκέστερες τεχνικές και επιχειρησιακές δυνα-
τότητες από την Ελλάδα, ειδικά στην περιοχή του ανατο-
λικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου.

3. Μελλοντικά, η εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων και
του Λιμενικού Σώματος, σε θέματα επιτήρησης και ελέγ-
χου του μεγάλου θαλάσσιου χώρου μεταξύ Δωδεκανήσου
- Κύπρου - Ισραήλ, θα είναι σαφώς αυξημένη, ένεκα και
των νέων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν
στην περιοχή, όπως είναι η ενίσχυση της προστασίας των
θαλάσσιων συνόρων της ΕυρωπαBκής Ένωσης, οι ενερ-
γειακές εξελίξεις και οι νατοBκές απαιτήσεις. Ως εκ τού-

των, απαιτείται η εκτέλεση και η κατάλληλη προβολή κοι-
νών ασκήσεων έρευνας - διάσωσης με τις αντίστοιχες
υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, στο χώρο του νο-
τιοανατολικού Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου, οι
οποίες θα επιφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα για όλες
τις πλευρές, αφενός, ως προς την απόκτηση πολύπλευ-
ρης εμπειρίας και γνώσης, αφετέρου, ως προς την απο-
στολή ηχηρού στρατηγικού μηνύματος στις πάγιες επε-
κτατικές επιδιώξεις της Άγκυρας, οι οποίες καλύπτονται
υπό το πέπλο του «προστάτη» των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και των συμφερόντων της διεθνούς κοινότητας στη
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου.

4. Οι κλιμακούμενες τουρκικές μονομερείς πρακτικές
και παράλογες αξιώσεις σε θέματα  έρευνας - διάσωσης
και καθεστώτος FIR Αθηνών στο Αιγαίο, όπως και η εκμε-
τάλλευση κάθε ενδεχόμενης ελληνικής μικρής καθυστέ-
ρησης στο σημείο του συμβάντος, σηματοδοτούν τον
τρόπο οργάνωσης και εξοπλισμού του ελληνικού συστή-
ματος έρευνας και διάσωσης, που δια λόγους υψηλής αν-
θρωπιστικής και στρατηγικής διάστασης, θα πρέπει να
εξακολουθήσει να εξασφαλίζει την πρωτιά αντίδρασης
και της έγκαιρης άφιξης στον τόπο του ατυχήματος, κα-
θώς και την επιχειρησιακή επάρκεια και αποτελεσματικό-
τητα των αρμοδίων υπηρεσιών, στο σύνολο της επικρά-
τειας του FIR Αθηνών, ιδίως στα ανατολικά όρια αυτού.

5. Η ελληνική πλευρά επιβάλλεται να εκμεταλλευτεί
τις υφιστάμενες Συμφωνίες που έχει συνάψει με Ιταλία
(2000) και Μάλτα (2008), έχοντας οριστεί το FIR Αθηνών
ως η περιοχή ευθύνης της Ελλάδος για ναυτική έρευνα
και διάσωση, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει
άμεσα στην υπογραφή αντιστοίχων συνεργασιών και με
άλλα γειτονικά κράτη. 

6. Επειδή οι απειλές, οι εδαφικές αξιώσεις και η αμφι-
σβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος,
όπως σε θέματα έρευνας - διάσωσης και καθεστώτος FIR
Αθηνών, δεν αποτελούν νομικής φύσεως διαφορές, δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνουν αντικείμενο δια-
πραγματεύσεων, ούτε ασφαλώς απεμπόλησης καμίας εκ
των δυνατοτήτων που παρέχει στην Ελλάδα το διεθνές δί-
καιο (ΑΟΖ, χωρικά ύδατα, κλπ). Η Τουρκία δημιούργησε
την κρίση του Αιγαίου και στο χέρι της, συνεπώς, είναι να
την τερματίσει. Αυτό θα συμβεί, εάν σεβαστεί τα διεθνή
θέσμια και έθιμα. Η Ελλάδα πρέπει δε, σε κάθε παρουσια-
ζόμενη ευκαιρία, να ενεργεί προς την κατεύθυνση αυτή
με εξωστρέφεια και με τη δέουσα εθνική αξιοπρέπεια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ
1. Γιόκαρης Άγγελος - Κυριακόπουλος Γιώργος, Διεθνές Δίκαιο

Εναέριου Χώρου,  Αθήνα, Καρατζά, 2013.
2. Γιόκαρης Άγγελος, Διεθνές Δίκαιο Εναέριου Χώρου - Διαστή-

ματος, Αθήνα - Κομοτηνή, Αντ. Σάκκουλα, 1996.
3. Γιόκαρης Άγγελος, Οι Δικαιοδοσίες του Παράκτιου Κράτους

στον Εναέριο Χώρο, Εθνικό και Διεθνή (Το διεθνές νομικό καθε-
στώς των FIRs), Αθήνα - Κομοτηνή, Αντ. Σάκκουλα, 1991.

4. Κλάδη - Ευσταθοπούλου Μαριάνθη (πρόλογος: Χρήστος Ροζά-
κης), Θέματα Δικαίου του Εναέριου Χώρου, Αθήνα, Ι. Σιδέρης,
2007.

5. Αθανασοπούλου Εκάβη, Σύμμαχοι αλλά όχι Φίλοι: ΗΠΑ - Τουρ-
κία /  1979-2000, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο ΑΕ, 2014.

6. Νταβούτογλου Αχμέτ, Το Στρατηγικό Βάθος - Η Διεθνής Θέση
της Τουρκίας, Αθήνα, Ποιότητα, 2010.

ΑΡΘΡΑ

1. Πέτρος Σιούσιουρας, «ΑΟΖ: Οριοθετήσεις στη Μαύρη Θάλασ-
σα», Αθηνά  (Επιθεώρηση ΣΕΘΑ), Δεκέμβριος 2013.

2. Ηλίας Ηλιόπουλος, «Η Γεωστρατηγική Αξία του Ελληνικού Θα-
λάσσιου  Χώρου», Ναυτική Επιθεώρηση (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
/ Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού), Ιούνιος - Αύγουστος 2013 (τεύχος
585).

3. Στυλιανός Πολίτης, «Προστασία και Διάσωση της Ανθρώπινης
Ζωής στη Θάλασσα», Κείμενα Εργασίας Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου / Τμήμα Ναυτιλίας - Εμπορίου - Μεταφορών), Δεκέμβριος
2003 (τεύχος 1).

4. Ελευθέριος Σεργιαννίδης, «Έρευνα και Διάσωση - Το Νομικό
Πλαίσιο», Aεροπορική Επιθεώρηση (Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας /
Σχολή Πολέμου Αεροπορίας), Απρίλιος 2009 (τεύχος 86).

5. Δημήτρης Μανακανάτας, «Το Σκληρό Πόκερ της Άγκυρας για
την Έρευνα και Διάσωση», Στρατηγική, Ιούνιος 2006.

6. Λεωνίδας Μπλαβέρης, «Άσκηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR)
/ Ιωνάς 2011»,  Ελληνική Άμυνα και Τεχνολογία, Ιούλιος 2011 (τεύ-
χος 18). 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Πέτρος Σιούσιουρας, «Γεωπολιτικές Επιδιώξεις της Τουρκίας

στο Αιγαίο Πέλαγος και Πολιτική του Casus Belli», Σημειώσεις στη
ΣΕΘΑ, Φεβρουάριος 2014.

2. Νίκος ΖάNκος, «Συνθήκες Σεβρών - Λωζάννης - Μοντρέ - Παρισί-
ων»,  Σημειώσεις στην ΑΔΙΣΠΟ, 2007.  

3. ICAO (International Standards), Annex 2 to the Convention on
International Civil Aviation, Chapter 3.3 (Flight Plans), 10th edition,
July 2005.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
1. Πέτρος Σιούσιουρας - Δημήτριος Δαλακλής, «Κοινή Εξωτερική

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)», Διάλεξη στη ΣΕΘΑ,
08/11/2013.

2. Στέλιος Περράκης, «Παγκόσμια Περιφερειακή Διακυβέρνηση
και Ανάλυση Συγκρούσεων», Διάλεξη στη ΣΕΘΑ, 12/11/2013. 

3. Γιώργος Κουκουδάκης, «Ασύμμετρες Απειλές - Νομικές Δια-
στάσεις και Πρακτικά Ζητήματα των Ενόπλων Δυνάμεων», Διάλεξη
στη ΣΕΘΑ, 04/12/2013.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1. Λ. Λιγουριώτης, «Οι Τούρκοι oμολογούν πως πνίγουν τους με-

τανάστες στο Αιγαίο», 23/02/2014, http://www.onalert.gr/stories/oi-
tourkoi-omologoun-pos-pnigoun-tous-metanastes-sto-aigaio

2. «Ερώτηση της βουλευτού κ. Ελπίδας Τσουρή για το Σύστημα
Ελέγχου - Διάσωσης στο Αιγαίο και εμπλοκή της Τουρκίας»,
05/04/2006,  http://www.chiosnews.com/cn542006729370.asp

3. Υπουργείο Εξωτερικών, «Έρευνα και Διάσωση», 17/04/2013,
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-
keimena/erevna- kai-diasosi.html

4. Υπουργείο Εξωτερικών, «Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων»
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/

5. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, «Ανακοίνωση Τύπου»,
06/12/2007,  http://www.haf.gr/el/news.asp?id=2450

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ (SAR) ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
Γράφει ο 

Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης
Επιτελής Διεύθυνσης Σπουδών Σχολής Εθνικής Άμυνας
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Ασκληπιού 41, Λάρισα
Τηλ.: 2410 628822, Fax: 2410 623313

Kιν.: 6983 524384

Γεώργιος Κυρ. Καρυδάκης
Στρατιωτικός Ιατρός

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Επιμελητής Β΄ Ορθ/κής κλ. 251 Γ.Ν.Α.

Εξειδίκευση στο HKF Zentrum, ATOS Klinik Heidelberg, Γερμανία

• Αρθροσκοπική χειρουργική - αθλητικές κακώσεις • Αρθροπλαστική ισχίου - γόνατος
• Βιολογική θεραπεία χόνδρου και αρθρίτιδας • Χειρουργική χεριού - ποδιού

• Μικροχειρουργική • Παθήσεις σπονδυλικής στήλης

Λασκαράτου 1 & Πατησίων 350, Αθήνα
Τηλ. / Fax: 210 22 30 017,
e-mail: gkarid@med.uth.gr

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

PPOOLLIITTIIAA  TTEENNNNIISS  CCLLUUBB

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

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

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

Αριστοτέλους 18 Πολιτεία-Κηφισιά, τηλ.: 210.6200003

Την Κυριακή 28 Μαου 2017, πραγματοποι-
ήθηκε στην 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ),
στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, επιμνημό-
συνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνη-
μείο Πεσόντων Αεροπόρων 1940-41, στο πλαί-
σιο της ετήσιας εκδήλωσης της Royal Air For-
ces Association (RAFA).

Η RAFA έχει καθιερώσει ετήσια εκδήλωση
μνήμης και απόδοσης τιμών στους νεκρούς α-
εροπόρους (Έλληνες και Βρετανούς) που
έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, υπερασπίζοντας
την Ελλάδα κατά την περίοδο 28 Οκτώβριου
1940 έως 31 Μαου 1941.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διοικητής
της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης,
Υποπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς,
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι)

Χρήστου Χριστοδούλου, ο Διοικητής της 112
ΠΜ, Σμήναρχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπου-
λος, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιω-
ματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρό-
σωποι της Αεροπορικής Ακαδημίας, της Ένω-
σης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας,
του Συνδέσμου Παλαίμαχων Αεροπόρων πε-
ριόδου 1940-1945, του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Βετεράνων Αεροπορίας, του Πανελλη-
νίου Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Πολε-
μιστών, του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής
Ικάρων, του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής
Υπαξιωματικών Διοικητικών,  του Συλλόγου
Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. του Πανελληνίου Συλλό-
γου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων και
πλήθος κόσμου.

Τον Σύλλογο εκπροσώπησε ο Σμχος ε.α. κ.
Γιώργος Παπαδόπουλος

Στη δημιουργία αυτή παρουσιά-
ζεται, οπτικοακουστικά, όλο το κεί-
μενο, της «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ», που
αποδίδεται από την εξαίσια φωνή
του Χρήστου Γιαννιώτη.

Το έργο αυτό, τον Μάρτιο του
2017, κατόπιν προσκλήσεως, πα-
ρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο της
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και έτυχε εξαιρετικών
κριτικών, τις οποίες παραθέτω κα-
τωτέρω, όπως η κριτική του Δρ. Δρ.
Γα*τάνη Βασίλειου, Καθηγητή του ΕΚΠΑ και του
Προέδρου της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Εκδη-
λώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος Δρ. Θεολογίας Ηλία Λιαμή, οι οποίοι πι-
στοποιούν την αυστηρή προσήλωση και την Ορ-
θόδοξη Πνευματικότητα στο Κείμενο του Ιωάν-
νη, στο έργο μου.

«... ο εξαιρετικός μελετητής των αποκαλυπτι-
κών κειμένων, κος Σακελλάκος με βασανιστικό
κόπο και συγκλονισμό ψυχής δημιούργησε ένα
υπερθέαμα πανδαισία για την «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ»
του Ευαγγελιστού Ιωάννη...»

«... η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Ιωάννη, στο φωτοθέ-
αμα του δημιουργού κ. Σακελλάκου δε μένει μό-
νο έκθετη, στη στείρα βιβλική σπουδή της, αλλά
γίνεται εκείνο που είναι και που πρέπει να είναι,
υπέρβαση της χρονικότητας...»

«... μία προβολή για την “ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ” ενερ-
γοποίησε τη φαντασία, αλλά και τη Θεολογική
Σπουδή, δίνοντάς της την αισθητική διάσταση,
που δύσκολα αποτυπώνεται και μάλιστα απολύ-
τως ενδεδυμένη την Ορθόδοξη Πνευματικότη-
τα...»

«... η προσήλωση στην πιστότητα του κειμέ-
νου, η εκπληκτική εικονική παρουσίαση του
οπτικό-ακουστικού θεάματος, η έξοχα κατανυ-
κτική και παράλληλα συγκλονιστική φωνή του
αφηγητή, η πιστότατη απεικόνιση των λόγων

του Αποστόλου, όλα συντελούν σε ένα φωτο-θέ-
αμα, ανώτερης υφής και έξοχου αισθητικού με-
γαλείου, ως σύνοψη όλων των τεχνών, σε μία
ανώτερη πνευματική οντότητα...»

«... συστήνω χωρίς καμιά επιφύλαξη το θέμα
- πανδαισία του κου Σακελλάκου, πιστεύοντας
ότι το σκίρτημα πνευματικότητας και ψυχικής
ανάτασης που επιτελεί, μπορεί να προσφέρει τα
μέγιστα στην ανάταση της νεολαίας, αλλά και γε-
νικότερα κάθε ακροατηρίου, βαθιά αλλοτριωμέ-
νου και πονεμένου...»

Τα συγχαρητήριά της εκφράζει επίσης και επι-
τροπή Ρώσων, που είδαν το έργο μου, και με τί-
μησαν με την απόδοση σχετικής διάκρισης σε ορ-
γανωμένη τελετή βραβεύσεων.

Για όλα τα ανωτέρω σας συνυποβάλλω όλες τις
σχετικές πληροφορίες. Τελειώνοντας σας γνωρίζω
πως το έργο μου είναι το εικαστικό αποτέλεσμα μί-
ας νέας άποψης στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Είναι
δημιουργία που με βάση την άψογη φωτογραφία,
ολοκληρώθηκε σε προγράμματα υψηλής τεχνολο-
γίας, σε ανάλυση HD, για προβολή σε οθόνη κινη-
ματογράφου με μηχανήματα HD, ήχου και εικόνας.
Χρόνος προβο-
λής, μιάμιση
περίπου ώρας
(χωρίς διακο-
πή).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
του ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

Η «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
σε μεταγραφή ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

Σε μία σεμνή και συγκινη-
σιακά φορτισμένη τιμητική
εκδήλωση, αφιερωμένη στο
πρόσωπο του Σμηνάρχου εν
αποστρατεία και Επίτιμου
Προέδρου Ένωσης Ελλή-
νων Λογοτεχνών, κ. Δημη-
τρίου Τσουκνίδα, απονεμή-
θηκε τιμητική πλακέτα σε
ένδειξη αναγνώρισης του
πολυσχιδούς έργου του, ο
οποίος με την καταγωγή του
τιμάει το Δομοκό. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στο Δημοτικό Θέατρο Δομο-
κού, την 19η Απριλίου 2017
και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Στην εκδήλωση παρα-
βρέθηκε ο Δήμαρχος Δομο-
κού, κ. Δημήτρης Τζιαχρή-
στας, ο οποίος εξήρε το πο-
λύπλευρο έργο του κ. Τσου-
κνίδα που βραβεύτηκε με
ομόφωνη απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δομο-
κού. Το βιογραφικό του τι-
μώμενου αναγνώστηκε από
τον Αντιδήμαρχο κ. Καλημέ-
ρη Νικόλαο, ο οποίος ήταν
επιφορτισμένος με το συ-
ντονισμό της εκδήλωσης.
Για τη ζωή, αλλά και το ση-
μαντικό έργο του λογοτέ-
χνη, καταγόμενου από τις
Βελεσιώτες Δομοκού, μίλη-
σε και ο πρώην Δήμαρχος
Δομοκού κ. Δ. Τσόγκας.
Στην εκδήλωση παραβρέθη-

καν, επίσης, ο Βουλευτής
Φθιώτιδος κ. Α. Μιχελής, η
Πολιτευτής κα Ελένη Μα-
κρή, ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δομοκού
κ. Δ. Χριστοδούλου, οι Αντι-
δήμαρχοι Δομοκού κ. Δ. Κα-
ραμπότσης και κ. Στ. Που-
τουρούδης, η ηγεσία της
Ελάσσονος Μειοψηφίας κ.
Νιάνιος Χρήστος και ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος κ. Οικο-
νόμου Κωνσταντίνος, ο
Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Δομοκού κ. Δ.
Τσόγκας, οι Πρόεδροι των
Πολιτιστικών Συλλόγων:
Βουζίου κα Μπακογιάννη,
Φιλαρέτης κα Μ. Γκούβα,
Αχλαδιάς κ. Νικολάου, και η
Πρόεδρος του Αθλητικού

και Πολιτιστικού Οργανι-
σμούΔήμου Δομοκού κα Α.
Κατσακιώρη, ο στρατηγός
κ. Κ. Κωστούλας, οι Σμήναρ-
χοι εν αποστρατεία κ. Βασι-
λάκος Πέτρος και Χριστο-
δούλου Νίκος και πλήθος
απόστρατων αξιωματικών
της Ελληνικής Πολεμικής Α-
εροπορίας.

Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης, ο κ. Τσουκνίδας
βραβεύτηκε, επίσης, για την
προσφορά του και το έργο
του, από τους παραβρισκό-
μενους αξιωματικούς εν
αποστρατεία, οι οποίοι ιδιαί-
τερα συγκινημένοι επαίνε-
σαν τόσο το έργο όσο και
την προσωπικότητα και το
χαρακτήρα του τιμώμενου.

Ο Δήμος Δομοκού 
τίμησε τον Δημήτριο Τσουκνίδα

Εκδήλωση Μνήμης 
Πεσόντων Αεροπόρων 1940-41 RAFA

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

συνέχεια από τη σελ. 1

Οι υποψήφιοι του τμήματος μηχανικών της Σχολής Ικάρων
έχουν στη συνείδηση τους ότι επιλέγουν τη ΣΜΑ και οι απόφοιτοι
των σχολών αυτών αυτοαναφέρονται ως απόφοιτοι της ΣΜΑ.

Στην αιτιολογική έκθεση υποστηρίχθηκε ότι «μέσω της συγχώ-
νευσης των υφιστάμενων δομών αναμένεται να απελευθερωθούν
οικονομικοί πόροι και προσωπικό, και να βελτιωθούν συνολικά οι
υλικοτεχνικές δομές στέγασης, σίτισης και εκπαίδευσης των μαθη-
τών της Σχολής».

Το παραπάνω επιχείρημα προφανώς εννοεί ότι ο στόχος αυτός
θα επιτευχθεί από τη συγχώνευση των δομών της ΣΤΥΑ και τη
ΣΥΔ. Όπως είναι γνωστό ο στόχος αυτός δοκιμάστηκε και στο πα-
ρελθόν και απέτυχε καθώς η ΣΥΔ μετά από σύντομη συστέγαση
με τη ΣΤΥΑ στο Τατόι μεταφέρθηκε και πάλι στη Θεσσαλονίκη.

Στο αρ. 3 παρ 2 του ν. 4407 αναφέρεται: «Έδρα της Σχολής ορί-
ζεται η αεροπορική βάση της Δεκέλειας Κατόπιν σχετικής απόφα-
σης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, η εκπαίδευση μιας εκ
των κατευθύνσεων ή μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων εκ των ειδι-
κοτήτων, δύναται να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης μο-
νάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ». Ως εκ τούτου είναι σχε-
δόν βέβαιο ότι η κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υπο-
στήριξης, πρώην ΣΥΔ, θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη καθώς σε
διαφορετική περίπτωση δεν θα υπήρχε λόγος για τη συγκεκριμένη
πρόβλεψη.

Κύριε Υπουργέ από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι εισηγητές
της διάλυσης των σχολών Υπαξιωματικών της ΠΑ δεν έλαβαν υπό-
ψη βασικές παραμέτρους όπως το κύρος και η αίγλη του ονόμα-
τος των σχολών, την ιστορική τους συνεισφορά στη σύγχρονη ΠΑ
όπως αυτή αναγνωρίστηκε επανειλημμένα από ιστορικούς ηγέτες
του όπλου, την προηγούμενη αποτυχία του εγχειρήματος συγχώ-
νευσης των σχολών καθώς και την καθολική αντίθεση των 25000
και πλέον αποφοίτων των σχολών αυτών ο οποίοι διακατέχονται
από απογοήτευση και πικρία για την εξαφάνιση από το χάρτη της
ΠΑ των αγαπημένων τους σχολών που τους έδωσαν τα εφόδια και
τις γνώσεις να δημιουργήσουν από κοινού με τους αποφοίτους
των σχολών Αξκων μια από τις καλύτερες Πολεμικές Αεροπορίες
του κόσμου.

Μας είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τους λόγους που ένας
Υπουργός Εθνικής Άμυνας που διακατέχεται από ένα ιδιαίτερο ζή-
λο για τις ΕΔ υιοθέτησε την πρόταση για τη διάλυση των σχολών
Υπαξιωματικών, προοπτική που είχαν απορρίψει όλοι οι προκάτο-
χοι του.

Είναι γεγονός ότι σε εποχές γενικευμένης κρίσης, όπως αυτή
που βιώνει η χώρα από το 2010, επιχειρήματα όπως η απελευθέ-
ρωση οικονομικών πόρων και προσωπικού δεν μπορούν να αφή-
σουν κανένα αδιάφορο και θέλουμε να πιστεύουμε κ. Υπουργέ ότι
ήταν αυτό το επιχείρημα που σας έπεισε να αποδεχτείτε τη διάλυ-
ση των σχολών.

κ. Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι η διάλυση των σχολών υπαξιωματικών της ΠΑ

μακροπρόθεσμα θα βλάψει το αξιόμαχο του όπλου που αποτελεί
την αιχμή του δόρατος των ΕΔ και προασπίζει καθημερινά την
εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική κυριαρχία. Όταν παρέλθει η
κρίση το όνομα της νέας σχολής δεν θα είναι το ίδιο ελκυστικό για
να προσελκύει νέους με τόσο υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανο-
τήτων με δεδομένο ότι στο αεροπορικό όπλο είναι συμπυκνωμένη
η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια οι
μελλοντικοί μηχανικοί της ΠΑ να είναι υποδεέστεροι των προκατό-
χων τους.

Κάνουμε έκκληση να επανεξετάσετε το θέμα της ονομασίας
της νέας σχολής καθώς και την αναφορά των ιστορικών σχολών
ανά κατεύθυνση.

Χωρίς να θίγεται στο ελάχιστο ο σκοπός της ίδρυσης της νέας
σχολής προτείνουμε την αλλαγή του ονόματος από ΣΜΥΑ σε
ΣΤΕΙ.ΠΑ (Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολεμι-
κής Αεροπορίας ή ΣΤΑ (Σχολή Τεχνολόγων Αεροπορίας) όπου θα
αναφέρονται ανά κατεύθυνση, στα πρότυπα της ΣΜΑ, τα ιστορικά
ονόματα των σχολών σε παρένθεση.

κ. Υπουργέ,
Ευελπιστούμε ότι με την ευαισθησία που σας διακρίνει θα δε-

χτείτε να επανεξετάσετε ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά μια κοι-
νότητα 100.000 και πλέον ανθρώπων (συμπεριλαμβανομένων των
οικογενειών) που είναι υπερήφανη για τις σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και
ΣΙΡ και τα εφόδια που τους έδωσαν για να υπηρετήσουν με αγάπη
και αφοσίωση την Πολεμική Αεροπορία.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Οι υπογράφοντες

Αντιπτέραρχος ε.α. Σπυρίδων Καββούρης
Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)

Αντιπτέραρχος ε.α. Αντώνιος Καμπιανάκης 
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Χανίων

Σμχος ε.α. Εμμανουήλ Φρουδάκης
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Ηρακλείου

Σμχος ε.α. Παναγιώτης Θεοχάρης
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Κομοτηνής

Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Μεσσηνίας

Σμχος ε.α. Αθανάσιος Κεραμιδόγλου 
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Πρεβέζης

Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Δανιηλίδης
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Θεσσαλονίκης

Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Πατρών

Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

Σμχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς
πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς
Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΑΙΡ)

Οι υπογράφοντες εξουσιοδοτούν τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ/Παραρτή-
ματος Λάρισας, Σγο ε.α. Κων/νο Λιούτα όπως υπογράψει το παρόν και

το αποστείλει σχετικά.

Για τους υπογράφοντες
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας 

Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας

Είναι ζήτημα αν στην ιστορία της
Τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, σε
100 χρόνια γεννιέται κι ένας τέτοιος
άνθρωπος, αν ανατέλλει ένα τέτοιο
άστρο. Ένας σπάνιος συνδυασμός
ανώτερης διάνοιας, οξυδέρκειας και
γνώσης, ένα σύμβολο, ένας κομήτης,
μια μορφή φιλοσοφημένη.

Ένας επαναστάτης, ένας Απόστο-
λος, ένας καινούργιος Παύλος, ένας
Άγιος.

Αυτός είναι ο Άγιος Κοσμάς ο Αι-
τωλός. Ο Κοσμάς ο ισαπόστολος, ο
εθνομάρτυρας, ο Δάσκαλος, Κήρυ-
κας και Προφήτης. Η πέτρα στα λι-
μνασμένα νερά. Το ερέθισμα στις
ναρκωμένες συνειδήσεις. Το φράγμα
στην ορμή του Ισλάμ.

Ο Πατροκοσμάς. Ο Μοναχός. Ο
Καλόγερος με το ραβδί στο χέρι, το
ράσο και το σακούλι. Τίποτ’ άλλο.
Ούτε ψωμί να φάει, ούτε ρούχο να
φορέσει, ούτε χρήματα να αγοράσει
κάτι. Με μοναδικό εφόδιο τη μεγάλη
του αγάπη. Αγάπη ποιότητας, τέτοια
όπως την δίδαξε ο Απόστολος Παύ-
λος. 

«Η Αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύε-
ται, ου ζηλοί κλπ.». Αυτός είναι ο
Κοσμάς ο Αιτωλός.

Τι σημασία έχει να μάθεις πού και
πότε γεννήθηκε και ποιοι ήταν οι γο-
νείς του. 

Ο Κοσμάς δεν ανήκει ούτε στον
Ταξιάρχη, ούτε στο Μεγάλο Δένδρο,
που λένε απ’ όπου κατάγεται, ούτε
στην Αιτωλία. Ο Κοσμάς ανήκει
στους ανθρώπους, στην Πατρίδα,
στον κόσμο εκείνο που μοιάζει μ’ Αυ-
τόν. Θυμάσαι τώρα πού γεννήθηκε ο
Παύλος; Όχι. Είναι 2.000 χρόνια αφ’
ότου γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλι-
κίας κι η πόλη αυτή, ούτε που σου έρ-
χεται στο μυαλό.

Ο Παύλος ο Απόστολος των
Εθνών, που γύριζε τον κόσμο και βά-
πτιζε στο όνομα Του Χριστού χιλιά-
δες ανθρώπους. Τον Απόστολο που
άφησε να κατοικήσει μέσα του ο Χρι-
στός, η Αγάπη, η Πίστη, η έννοια του
λογικού όντος, ο τέλειος Άνθρωπος.

Από την ίδια στόφα και ο Κοσμάς.
Τι κι αν γεννήθηκε εκεί που «όλα

τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η
σκλαβιά».

Όπως θα ψάλει αργότερα ο εθνι-
κός μας ποιητής Σολωμός. Εκεί ακρι-
βώς εκεί, ένιωσε κι ο Κοσμάς τον κό-
σμο. Η άγρια φύση στην Πατρίδα
του, τα βουνά, η άγονη γη που με κό-
πο και μόχθο πολύ, πάσχιζαν οι άν-
θρωποι να την καλλιεργήσουν λίγο,
ήταν οι πρώτες εμπειρίες του μικρού
Κοσμά από τη ζωή και την Πατρίδα. Ο
Κοσμάς, όπου κι αν γεννιόταν κάτω

από οποιεσδήποτε συνθήκες κι αν εί-
χε ανατραφεί, ήταν ο άνθρωπος ο
σφραγισμένος από τη μοίρα, ήταν
ένας ευλογημένος, μια προσωπικότη-
τα πρωτότυπη, ένας που ξεχώριζε
πάνω από όλους.

Ο Κοσμάς θα γινόταν οπωσδήποτε
αυτός που έγινε, και θρύλος στα μέ-
ρη που πέρασε!...

Οι κάτοικοι των γύρω χωριών εί-
χαν πέσει σε μια αξιοθρήνητη κατά-
σταση. Ούτε γράμματα μάθαιναν, ού-
τε θρησκεία ή τουλάχιστον λατρεία
στην πίστη διατηρούσαν, ούτε μυστή-
ρια έκαναν.

Παπάδες δεν υπήρχαν, τα παιδιά
δεν βαφτίζονταν κι οι πεθαμένοι εθά-
βοντο άψαλτοι και αδιάβαστοι. Από-
κληροι της ζωής, απόκληροι της πί-
στης, κι οι πιο πολλοί στο τέλος
τουρκεύανε για να σωθούν.

Σ’ αυτή την κατάσταση, την πραγ-
ματικότητα, με μεγάλωσε ο Κώστας
Δημητρίου. Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ο ΑΙ-
ΤΩΛΟΣ.

Με πίστη, ξεκίνησε το έτος 1760
τις αποστολικές περιοδείες έως το
1779, δίδαξε, έφτιαξε εκκλησίες,
σχολεία, έκανε πολλές προφητείες,
άνοιγε πλατιά τα χέρια του λες κι
ήθελε να αγκαλιάσει ολόκληρο τον
κόσμο κι ομολογούσε τη Χριστιανική
θρησκεία.

Ο Κοσμάς! Ο επανευαγγελιστής
του Ελληνικού λαού, ο πρόδρομος
της ανάστασης του Γένους! Η μεγα-
λύτερη μορφή του νέου ελληνισμού.

Με το σταυρό στο χέρι ιερουργώ-
ντας, με τον πυρσό διδάσκοντας Χρι-
στιανούς και αλλόπιστους, ελεώντας
φτωχούς και με τη φλόγα της μεγά-
λης ιδέας κηρύττοντας στους ραγιά-
δες.

Είναι ο μαρτυρικός και ηρωικός
πρόδρομος της επανάστασης του
1821.

Ο Πατροκοσμάς τα πρώτα «παπα-
δογράμματα» τα έμαθε κοντά στον ι-
ερομόναχο Προκόπιο Γιαννέλα και
στη συνέχεια στη δροσερή κι ολο-
πράσινη Σίγδιτσα της Παρνασσίδας
με δάσκαλο τον Γεράσιμο Λίτσικα.

Μετά πηγαίνει στο σχολείο των
Βραγχιανών στα Άγραφα και κατόπιν
στα Λαμποτινά όπου έγινε διδάσκα-
λος. Ήθελε με ζήλο να μορφωθεί
ακόμη, να ευρύνει τη φλόγα που νιώ-
θει μέσα του, να την κάνει φωτιά. Πε-
ρίλαμπρο έναυσμα αυτής της φωτιάς
στάθηκε η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο
Όρος. Η μονή του Αγίου Φιλοθέου
ήταν το ησυχαστήριό του επί 17 ολό-
κληρα χρόνια, όπου εκεί έγινε και
Μοναχός το 1759.

Ο Πατροκοσμάς, όλο φλόγα και
δύναμη, θα αφήσει τη σιωπηρή κι
ασάλευτη ζωή και θα κουβαλήσει
στην πλάτη του ένα Σταυρό και μέσα
του Ένα Χριστό και σαν άλλος Παύ-
λος θα ξυπνήσει τους ραγιάδες για
να φέρει κοντά τους τον Χριστιανι-
σμό και να μάθει γράμματα στα παι-
διά και στους αγρότες.

Η ανάγκη να βγει έξω να κηρύξει,
να διδάξει, να φωτίσει, να εμψυχώ-
σει, να ξεσηκώσει, τον καίει σαν φλό-
γα μέσα στα στήθια του.

Μετά το Άγιο Όρος πηγαίνει στο
Πατριαρχείο όπου βρίσκει τον ιερο-
μόναχο αδελφό του τον Χρύσανθο.

Ο Πατριάρχης Σεραφείμ ο Β~ του
έδωσε την ευλογία του και την έγ-
γραφη άδεια για να κηρύξει στο λαό.
Από εδώ αρχίζουν οι αποστολική
δράση, το έργο και η διδασκαλία του
Καλογέρου του Τάγματος των Βασι-
λειανών, του Αγίου Κοσμά του Αιτω-
λού. Πέρασε για πάντα στην ιστορία
του επίσημου ιεροκήρυκα.

Και...
Στις 24 Αυγούστου 1779 ημέρα

Σάββατο σ’ ένα χωριό της Αλβανίας
στο Καλικόντασι, ο Άγιος Κοσμάς ο
Αιτωλός δένεται από τους δήμιούς
του με τριχιά στο λαιμό και κρεμιέται
στο δέντρο.

Έκλεισε γαλήνιος τα μάτια του και
τα άνοιξε στους ουρανούς, για να συ-
νεχίσει από εκεί το έργο του στη γη,
για να προστατεύει το Έθνος μας,
τον ελληνισμό και τη χριστιανοσύνη.

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
ΚΩΝ. ΧΑ4ΔΟΓΙΑΝΝΟΣ

Το Μέλος της Αδελφότητας
«Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός»

Κορωπίου - Αττικής
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Το νερό είναι ένα
φυσικό αγαθό που
απολαμβάνει ο Άνθρω-
πος, βασικό στοιχείο και άκρως απαραίτητο για τη διατή-
ρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Σε όλες δε τις εξερευ-
νήσεις που έως σήμερα τον 21ο αιώνα έχει πραγματοποι-
ήσει ο Άνθρωπος, μέσα στο απέραντο σύμπαν σε άλλους
πλανήτες, το βασικότερο στοιχείο υπάρξεως ζωής είναι
το νερό και βέβαια σε όλες αυτές τις διαστημικές του
εξερευνήσεις δεν ανακαλύφθηκε ούτε ίχνος νερού και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει ζωή.

Ο ιστορικός Ηρόδοτος (484-425 π.Χ.), αυτός ο μεγά-
λος Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος και περιηγητής,
που πρώτος έδωσε στην ιστορία του επιστημονική διά-
σταση, αναφέρει ότι όλοι οι πέριξ ημών και ιδιαίτερα οι
Πέρσες, ως στοιχεία υποταγής όσους κατακτούσαν,
απαιτούσαν «γην και ύδωρ», κάτι που και σήμερα συμβο-
λικά αναφέρεται. Κατακτούσαν δηλαδή τη γη τους και
όλους τους φυσικούς τους πόρους στην αναφορά του
νερού, το οποίον ανέκαθεν αποτελούσε πηγή και ύπαρξη
ζωής για τον Άνθρωπο και για όλα τα επί γης υπάρχοντα
όντα.

Σήμερα από πολλούς πιστεύεται ότι το πιο πολύτιμο
αγαθό στις Αραβικές χώρες της Μ. Ανατολής είναι το πε-
τρέλαιο, που οπωσδήποτε τους παρέχει οικονομική και
ενεργειακή δύναμη και πλούτο. Όμως το νερό είναι το
πιο πολύτιμο αγαθό και σε όλους αυτούς που το στερού-
νται. Βέβαια κάποιοι ισχυροί της γης, που δεν στερούνται
ύδατος, δια της βίας του πολέμου προσπαθούν να οικειο-
ποιηθούν και το δικό τους πετρέλαιο προς ίδιον όφελος.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ η Αφρική και η Μ.
Ανατολή είναι από τις φτωχότερες περιοχές της γης σε
καθαρό νερό και οι Άνθρωποι εκεί εξαρτώνται από τα

υπόγεια ύδατα και τα
ποτάμια που τις διασχί-
ζουν (Νείλος, Ευφρά-

της, Τίγρης, Ιορδάνης κ.λπ.), αδυνατώντας πολλοί εκ των
κατοίκων αυτών των περιοχών να καλύψουν τις καθημε-
ρινές τους ανάγκες σε καθαρό νερό. Ως εκ τούτου, σύμ-
φωνα με την ΟΥΝΕΣΚΟ, υπάρχουν πολλές ζώνες πιθα-
νών συγκρούσεων σε διάφορα σημεία της γης γύρω από
το πολύτιμο για τη ζωή καθαρό νερό. Οι υδάτινοι πόροι,
σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, μειώνονται και ως βασικές
αιτίες αναφέρονται η τεράστια αύξηση του πληθυσμού
της γης, η ξηρασία που αυξάνει με την καταστροφή του
περιβάλλοντος και τις πυρκαγιές των δασών και γενικό-
τερα η υπερθέρμανση του πλανήτου μας. Βέβαια και η
άσκοπη μεγάλη σπατάλη των υδάτινων πόρων συντελεί
στην όποια περαιτέρω μελλοντική έλλειψή τους.

Εδώ στην Πατρίδα μας με τους μεγάλους ορεινούς
όγκους, με τις λίμνες, τα ποτάμια και τις άφθονες πηγές,
η ύπαρξη πόσιμου καθαρού νερού και όχι μόνο, είναι
απόλυτα επαρκής με καλή όμως διαχείριση και από τις
Αρχές και από τους πολίτες, γιατί σε αντίθετη περίπτωση
θα υπάρχει κίνδυνος σε κάποιες περιοχές να δημιουργεί-
ται οξύτατο πρόβλημα υδροδότησης. Στη δική μας πε-
ριοχή του Αρκαδικού ΤαOγέτου, υπάρχουν ικανές πηγές
με καθαρό πόσιμο νερό, οι οποίες έως σήμερα χρησιμο-
ποιούνται καταλλήλως για όλους. Αυτή η χρήση πρέπει
να συνεχιστεί και στο μέλλον ώστε το πολύτιμο αυτό
αγαθό να μας δίδει συνέχεια και επάρκεια της ζωής για
να μην διψάσουμε και πούμε «το νερό νεράκι».

Νερό! Το πλέον πολύτιμο φυσικό αγαθό στη ζωή μας.

Δημ. Σχίζας
Σμχος ε.α.

Το Νερό και το Πετρέλαιο

Ο Άγιος ΚοσμΆς ο Αιτωλός
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Κ
υρίες και κύριοι διαβάστε με προσοχή τι έλεγε για τους
Έλληνες επί Ρωμα�κής Αυτοκρατορίας ο Ρωμαίος Συ-
γκλητικός Μενένιος Άπιος προς τον Ανθύπατο Ατίλιο

Νάβιο που θα αναλάμβανε την διοίκηση της Αχα%ας. Την με-
τάφραση του πάπυρου έκανε ο σπουδαίος Έλληνας Κων-
σταντίνος Τσάτσος. 

«Κερδίσαμε, αγαπημένε Ατίλιε, τον κόσμο με τις λεγεώ-
νες μας, αλλά θα μπορέσωμε να τον κρατήσωμε μονάχα με
την πολιτική τάξη που θα του προσφέρωμε. Διώξαμε τον πό-
λεμο στις παρυφές της γης. Από τον Περσικό κόλπο ως τη
Μαυριτανία, από τη γη των Αιθιόπων ως την Καληδονία
αδιατάρακτη βασιλεύει η ρωμα�κή ειρήνη. Δύσκολο φαίνε-
ται να εξηγήσει κανείς, πως μια πόλη έφτασε να κυβερνά
την οικουμένη. Μέσα στους λόγους όμως που θα αναφέρο-
νταν για μια τέτοια εξήγηση, θα έπρεπε να ήταν πρώτος
ετούτος καταλάβαμε καθαρά και έγκαιρα πως υποτάσσο-
ντας του λαούς, αναλαμβάνομε μιαν ευθύνη για την ευημε-
ρία τους. Τούτη η συνείδηση της ευθύνης διακρίνει τους
βαρβάρους κατακτητές από τους κοσμοκράτορες. Μονάχα
ο Αλέξανδρος πριν από μας είχε τη συνείδηση τούτης της
ευθύνης. Ευτυχώς για τη δόξα της Ρώμης πέθανε νέος, για-
τί αλλιώς θα ήτανε οι Έλληνες σήμερα οι άρχοντες του κό-
σμο. Έτσι και εμείς λοιπόν πρέπει να προάγωμε την υλική
ευημερία των λαών μας. Πρέπει με την υπερέχουσα  τεχνική
μας να τους κατασκευάζωμε υδραγωγεία και αιωνόβιους
δρόμους, λιμάνια, γιοφύρια και άλλα έργα που κάνουν τη
ζωή των ανθρώπων πιο άνετη και πιο εύκολη. Θα έπρεπε
ακόμη και της φιλοσοφίας και της ποίησης τα δώρα να
σκορπούσαμε στις χώρες που κυβερνούμε. Το μέγα όμως
τούτο έργο είμαστε άξιοι να το κάνωμε μόνο στις δυτικές
επαρχίες, γιατί εκεί που βρίσκεσαι εσύ, οι Έλληνες το επιτε-
λούν ακόμη σήμερα καλλίτερα από εμάς. Ας επαναλάβωμε
και εμείς τη δυσάρεστην ομολογία του Οράτιου Φλάκκου:
Graecia capta, ferum victorem cepit, et artes Intulit agresti
Latio. ... Ο Έλληνας είναι πιο εγωιστής από μας και συνεπώς
και από όλα τα έθνη του κόσμου. Το άτομό του είναι “πά-
ντων χρημάτων μέτρον” κατά το ρητό του Πρωταγόρα. Αδέ-
σμευτο, αυθαίρετο, και ατίθασο, αλλά και αληθινά ελεύθερο
ορθώνεται το εγώ των Ελλήνων. Χάρις σε αυτό σκεφθήκανε
πηγαία, πρώτοι αυτοί, όσα εμείς αναγκαζόμαστε σήμερα να
σκεφθούμε σύμφωνα με τη σκέψη τους. Χάρις σε αυτό βλέ-
πουν με τα μάτια τους και όχι με τα μάτια εκείνων που είδαν
πριν απ’ αυτούς. Χάρις σε αυτό η σχέση τους με το σύμπαν,
με τα πράγματα και τους ανθρώπους δεν μπαγιατεύει, αλλά
είναι πάντα νέα, δροσερή και το κάθε τι, χάρις σε αυτό το
εγώ, αντιχτυπάει σαν πρωτοφανέρωτο στην ψυχή τους. Η
μοίρα μας έταξε νομοθέτες του κόσμου αλλά το ελληνικό
άτομο περιφρονεί τον νόμο. Δεν παραδέχεται άλλη κρίση δι-
καίου παρά μόνο την ατομική του που δυστυχώς στηρίζεται
σε ατομικά κριτήρια. Απορείς πώς η πατρίδα των πιο μεγά-
λων νομοθετών έχει τόση λίγη πίστη  στο νόμο. Σπάνια οι
Έλληνες πείθονται “τοις κείνων ρήμασι”. Πείθονται μόνο
στα ρήματα τα δικά τους και ή αλλάζουν τους νόμους κάθε
λίγο, ανάλογα με τα κέφια της στιγμής ή όταν δεν μπορούν
να τους αλλάξουν, τους αντιμετωπίζουν σαν εχθρικές δυνά-
μεις και τότε μεταχειρίζονται εναντίον τους ή τη βία ή το δό-
λο. Α! τόσο τη χαίρεται ο Έλληνας την εύστροφη καταδολί-
ευσή τους, τους σοφιστικούς διαλογισμούς που μεταβάλ-
λουν τους νόμους σε ράκη! Ο Έλληνας έχει πιο αδύνατη

μνήμη από μας έχει λιγότερη συνέχεια στον πολιτικό του
βίο. Είναι ανυπόμονος και κάθε λίγο, μόλις δυσκολέψουν
κάπως τα πράγματα, αποφασίζει ριζικές μεταρρυθμίσεις.
Θες να σαγηνέψης την εκκλησία του δήμου σε μια πόλη ελ-
ληνική; Πες τους: “Σας υπόσχομαι αλλαγή”. Πες τους: “Θα
θεσπίσω νέους νόμους”. Αυτό αρκεί, με αυτό χορταίνει η
ανυπομονησία του, το αψίκορο πάθος του. Τι φαεινές συλ-
λήψεις θα βρης μέσα σε αυτά τα ελληνικά δημιουργήματα
της ιδιοτροπίας της στιγμής! Όσο περνούν οι αιώνες τόσο
κι εμείς και οι λαοί που κυβερνούμε γινόμαστε περισσότερο
ατομιστές, ως που μια μέρα να μαραθούμε όλοι μαζί μέσα
στη μόνωση των μικρών εαυτών μας. Νομίζω πως οι Έλλη-
νες απάνω στους οποίους εσύ τώρα άρχεις είναι πρωτοπό-
ροι σε αυτόν το θανάσιμο κατήφορο.  Δε σου έκανε κιόλας
εντύπωση, καλέ μου Νάβιε, η αδιαφορία του Έλληνα για το
συμπολίτη του; Όχι πως δε θα του δανείσει μια χύτρα να μα-
γειρέψει, όχι πως αν τύχη μια αρρώστια δε θα τον γιατροπο-
ρέψη, όχι πως δεν του αρέσει να ανακατεύεται στις δουλει-
ές του γείτονα, για να του δείξει μάλιστα την αξιοσύνη του
και την υπεροχή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις βοηθάει ο Έλ-
ληνας περισσότερο από κάθε άλλον. Βοηθάει πρόθυμα και
τον ξένο, με την ιδέα μάλιστα, που χάρις στους μεγάλους
στω�κούς πάντα τον κατέχει, μιας πανανθρώπινης κοινωνί-
ας. Του αρέσει να δίνη στον ασθενέστερο, στον αβοήθητο.
Είναι και αυτό ένας τρόπος υπεροχής.

Λέγοντας πως ο Έλληνας αδιαφορεί για τον πλησίον του,
κάτι άλλο θέλω να πω. Αλλά μου πέφτει δύσκολο να στο
εξηγήσω. Θα αρχίσω με παραδείγματα, που, αν προσέξης,
ανάλογα θα δης και εσύ ο ίδιος πολλά με τα μάτια σου. Ακό-
μη υπάρχουνε ποιητές πολλοί και τεχνίτες στις μεγάλες πό-
λεις της Ελλάδας. Πλησίασέ τους, καθώς είναι χρέος σου,
και πες μου αν άκουσες κανέναν απ’ αυτούς ποτέ να επαινή
τον ομότεχνό του. Δε χάνει τον καιρό του σε επαίνους των
άλλων ο Έλληνας. Δε χαίρεται τον έπαινο. Χαίρεται όμως
τον ψόγο και γι’ αυτόν βρίσκει πάντα καιρό. Για την κατανό-
ηση, την αληθινή, αυτήν που βγαίνει από τη συμπάθεια γι’
αυτό που κατανοείς, δε θέλει τίποτα να θυσιάση. Το κίνητρο
της δικαιοσύνης δεν τον κινεί για να επαινέση ό,τι αξίζει τον
έπαινο. Όχι που δεν θα ήθελε να είναι δίκαιος, αλλά δεν
αντιλαμβάνεται καν την αδικία που κάνει στον άλλο. Αλλού
κοιτάζει. Θαυμάζει ό,τι είναι ο δικός του κόσμος. Κάθε άλ-
λον τον υποτιμά. Όταν ένας πολίτης άξιος δεν αναγνωρίζε-
ται κατά την αξία του, λέει ο Έλληνας: “αφού δεν αναγνωρί-
ζομαι εγώ ο αξιώτερός του, τι πειράζει αν αυτός δεν ανα-
γνωρίζεται;” O εγωκεντρισμός αφαιρεί από τον Έλληνα τη
δυνατότητα να είναι δίκαιος. Και αυτό εννοούσα λέγοντας
πως ο Έλληνας αδιαφορεί για τον πλησίον του. Το πάθος
του εγωισμού τον εμποδίζει να ασχολείται με τον άλλο, να
συνεργάζεται μαζί του. Και φυσικά από την έλλειψη τούτη

της αλληλεγγύης ματαιώνονται στις ελληνικές κοινωνίες οι
κοινές προσπάθειες. Η δράση του Έλληνας κατακερματίζε-
ται σε ατομικές ενέργειες, που συχνά αλληλοεξουδετερώ-
νονται και συγκρούονται. Μόνο όταν δημιουργηθούν συμφέ-
ροντα που συμβαίνει να είναι κοινά σε πολλά άτομα μαζί,
βλέπεις τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη. Πολύ σπάνια
για την προάσπιση κοινών ιδανικών. Κοινά ιδανικά σχεδόν
δεν υπάρχουν. Στον κάθε Έλληνα τα ιδανικά είναι ατομικά.
Γι’ αυτό οι πολιτικές των φατρίες είναι φατρίες συμφερό-
ντων. Και το ιδανικό του κάθε ηγέτη είναι ο εαυτός του. Εδώ
και δυο βδομάδες σου έγραφα για το φυγόκεντρον εγωισμό
των Ελλήνων. Δε θυμάμαι όμως αν σου έγραψα το χειρότε-
ρο. Κινημένος από την ίδια αυτήν εγωπάθεια, τη ρίζα αυτήν
κάθε ελληνικού κακού, -ας βοηθήσουν οι θεοί να μη γίνη και
των δικών μας δεινών η μολυσμένη πηγή- ο Έλληνας δε συ-
χωρνάει στο συμπολίτη του καμμιά προκοπή. Όποιον τον
ξεπεράση, ο Έλληνας τον φθονεί με πάθος. Και αν είναι στο
χέρι του να τον γκρεμίση από εκεί που ανέβηκε, θα το κάνη.
Μα το πιο σπουδαίο, για να καταλάβης τον Έλληνα, είναι να
σπουδάσης τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει το φθόνο
του, τον τρόπο που εφεύρε για να γκρεμίζη καλλίτερα. Είναι
ένας τρόπος πιο κομψός από το δικό μας, γέννημα σοφιστι-
κής ευστροφίας και διανοητικής δεξιοτεχνίας. Δεν του αρέ-
σει η χοντροκομμένη δολοφονία στους διαδρόμους του Πα-
λατιού, αλλά η λεπτοκαμωμένη συκοφαντία, ένα είδος αναί-
μακτου ηθικού φόνου, ενός φόνου διακριτικότερου και εντε-
λέστερου, που αφήνει του δολοφονημένου τη σάρκα σχε-
δόν ανέπαφη, να περιφέρη την ατίμωση και τη γύμνια της
στους δρόμους και στις πλατείες. Διότι και τη συκοφαντία,
αγαπητέ μου, την έχουν αναγάγει σε τέχνη οι θαυμάσιοι, οι
φιλότεχνοι Έλληνες, οι πρώτοι δημιουργοί του καλού και
του κακού λόγου.  Το ανυπόταχτο σε κάθε πειθαρχία, η πε-
ριφρόνηση των άλλων και ο φθόνος, η αρρωστημένη διό-
γκωση της ατομικότητας, σπρώχνουν σχεδόν τον κάθε Έλ-
ληνα να θεωρή τον εαυτό του πρώτο μέσα στους άλλους.
Αδιαφορώντας για όλους και για όλα, παραβλέποντας ό,τι
γίνηκε πριν και ό,τι γίνεται γύρω του, αρχίζει κάθε φορά από
την αρχή και δεν αμφιβάλλει πως πορεύεται πρώτος στο
δρόμο το σωστό. Ταλαιπωρεί από αιώνες την ελληνική ζωή
η υπέρμετρη εμπιστοσύνη του Έλληνα στην προσωπική του
γνώμη και στις προσωπικές του δυνατότητες. Παρά να υπο-
βάλη τη σκέψη του στη βάσανο μιας ομαδικής συζήτησης,
προτιμάει να ριψοκινδυνεύση με μόνες τις προσωπικές του
δυνάμεις. Πρόσεξε τις συσκέψεις των ηγετών των πολιτικών
τους μερίδων με τους δήθεν φίλους των και θα δης ότι οι
περισσότερες είναι προσχήματα. Ο ηγέτης λέει τη γνώμη
του, βελτιώνει τη διατύπωσή της με τις πολλές επαναλήψεις
χωρίς ούτε να περιμένη, ούτε να θέλη καμμίαν αντιγνωμία.
Και οι φίλοι του το ξέρουν αυτό καλά και συχνάζουν σε αυ-
τές τις συσκέψεις ή για να μάθουν τα νέα της ημέρας ή για
να βρουν ευκαιρία να κολακεύσουν τον ηγέτη. Το αποτέλε-
σμα είναι ότι ο Έλληνας πολιτικός ανακυκλώνεται μόνος του
μέσα στις δικές του σκέψεις, γιατί πιστεύει πως αυτές αρ-
κούν για το έργο του ή, το χειρότερο, γιατί η χρησιμοποίηση
και των άλλων στην εκτέλεσή του, θα περιώριζε την κυριό-
τητά του απάνω στο έργο. Θα το έκανε, περισσότερο τέ-
λειο, αλλά λιγότερο δικό του. Και εκείνο που προέχει για τον
Έλληνα δεν είναι το πρώτο, αλλά το δεύτερο.

συνεχίζεται

ΑΠΟΦΑΣΗ 312/08-05-017  
ΤΟΥ Α’ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επί τέλους η δικαίωση
Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης

Σμχος (ε.α) μέλος του Δ.Σ/Σ.Α.Σ.                          

Πέρασαν έξι και πλέον χρόνια για να έλθει η δικαίωση,
όσων συναδέλφων είχαν υποβάλλει το 2011  ΕΝΣΤΑΣΗ στο
Α~ Κλιμάκιο του Ε.Σ. κατά της απόφασης Δ.Υ/05-08-2010 του
Γ.Λ.Κ. με την οποία κατ’ εφαρμογή του Ν.3865/10  επιβλήθη-
κε από 01-08-2010 ποσοστιαία (3%έως 10%) παρακράτηση
στους συνταξιούχους  του Δημοσίου για συντάξεις από
1.400,01 ευρώ και άνω και θεσπίστηκε ως Εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που τηρείται στο λογαριασμό
Α.Κ.Α .Γ.Ε. ( Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών).      

- Οι διατάξεις αυτές με την απόφαση 244/2017 της Ολο-
μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν αντίθετες
προς τις ρυθμίσεις των άρθρων -4- παρ. 1 και 5, -22- παρ.
5 και -25- παρ. 1 και 4 του Συντάγματος. 

- Την 27-04-2017 με Πράξη του Προέδρου του Α’ Κλιμακί-
ου, καθόσον το νομικό ζήτημα είναι όμοιο, ομαδοποίησε τις
ενστάσεις. Κατόπιν τούτου την 08-05-2017 στην 8η συνεδρί-
αση αποφάσισε επί 30 ενστάσεων και κατέληξε:                          

α) Δέχεται τις κρινόμενες ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.    
β) Ακυρώνει τις Δ.Υ/5-8-2010 πράξεις του Διευθυντού

της 46ης Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
του Γ.Λ.Κ.                                                                                                

- Συνάδελφοι στη λίστα των 30 ενστάσεων συμπεριλαμ-
βάνονται, εξ όσων γνωρίζω, αρκετοί συνάδελφοι απόστρα-
τοι της Π.Α, ενδεικτικά αναφέρω Τσέτσος Νικ.,  Τρέσσος
Δημ. Πανουργιάς Γεωρ., Κωστούλας Αποστ. και άλλοι. Την
απόφαση μπορείτε να την προμηθευτείτε από τη  Γραμμα-
τεία του Α’ Κλιμακίου Βουρνάζου 4 και Τσόχα Αμπελόκηποι
Αθήνα, για περαιτέρω ενέργειες διεκδίκησης αναδρομικών
από 1-8-2010 έως σήμερα και παύση της κράτησης.                   

- Όσοι συνάδελφοι έχετε υποβάλλει ΕΝΣΤΑΣΗ στο Α’ Κλι-
μάκιο του Ε.Σ το 2011 για την ακύρωση της Δ.Υ /5-8-2010
κράτηση Ε.Α.Σ, μπορείτε να απευθύνεστε στην ανωτέρω
διεύθυνση για πληροφορίες σχετικά με την τύχη της υπόθε-
σής σας. Κατά πληροφορίες θα ακολουθήσουν  τις προσε-
χείς ημέρες και άλλες ομαδικές αποφάσεις, όσων έχουν
υποβάλλει  ενστάσεις το 2011 για την ακύρωση της Δ.Υ/5-8-
2010. 

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης
Σμχος (ε.α)  

Αναμφισβήτητα το λειτουργικό κό-
στος της Π.Α είναι πολύ υψηλότερο
των αντίστοιχων, των άλλων όπλων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Π.Α. εί-
ναι όπλο κυρίως τεχνικό με βασικό μέ-
σο το αεροπλάνο και τα σύγχρονα
οπλικά συστήματα που είναι πολύ με-
γάλης αξίας. Για να ανταποκριθεί στις
επιχειρησιακές αποστολές της, στηρί-
ζεται στο τρίπτυχο Αεροπλάνο, Πιλό-
τος, Τεχνικός και το κατ΄ αντιστοιχία
λειτουργικό κόστος έχει ως ακολού-
θως:

α) Αεροπλάνο. Η επιλογή του τύ-
που του αφους γίνεται σύμφωνα με τα
επιχειρησιακά κριτήρια και για να έχει
υπεροχή θα πρέπει να είναι σύγχρονο
και εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συ-
στήματα υψηλής τεχνολογίας. Το κό-
στος ενός τέτοιου αφους 4ης γενιάς εί-
ναι πολύ υψηλό υπολογίζεται περί τα
80 εκ. δολάρια με διαμόρφωση απλής
πτητικής κατάστασης. Το πακέτο αρχι-
κής υποστήριξης (initial support και
F.O.S.) που περιλαμβάνει βιβλιογρα-
φία, εκπαίδευση, ανταλλακτικά υπο-
στήριξης, τροποποιήσεις-βελτιώσεις
(modification) και επίγειο εξοπλισμό-
δοκιμαστήρια συντήρησης 1ου και 2ου
βαθμού επιβαρύνει το αρχικό κόστος
αγοράς των 40 αφων περίπου κατά
20%. Επίσης θα πρέπει να αγοραστούν
ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες
και τα κατάλληλα όπλα.   

β) Πιλότος. Ο βασικός παράγων
υλοποίησης της αποστολής ο πιλότος
θα πρέπει να είναι γνώστης στη χρήση
και την εκμετάλλευση των συστημάτων
του αφους. Πέραν της αρχικής θεωρη-
τικής εκπαίδευσης, λειτουργία και χρή-
ση των συστημάτων του αφους, θα

πρέπει καθημερινά να ασκείται χρησι-
μοποιώντας το αφος σε διάφορες απο-
στολές. Η μαχητική ικανότητα του πι-
λότου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
πτητική ικανότητα που αποκτάται κατά
τις ασκήσεις αέρος. Είναι επόμενο ότι
η κάθε ώρα πτήσης να προκαλεί ένα
σημαντικό κόστος το οποίο δεν οφείλε-
ται μόνο στα καύσιμα και τα λιπαντικά
αλλά κυρίως στη αναγκαία συντήρηση
του αφους που είναι κυρίως έργο, για
68 χρόνια, του τεχνικού αποφοίτου
Σ.Τ.Υ.Α. Υπολογίζεται ότι το κόστος
διαρκούς εκπαίδευσης ενός πιλότου
για να διατηρεί τη μαχητική του ικανό-
τητα στη διάρκεια της θητείας του
ανέρχεται στη αξία ενός  αφους.               

γ) Τεχνικός. Οι δύο προηγούμενοι
παράγοντες συμμετέχουν στο σημαντι-
κότερο μέρος του λειτουργικού κό-
στους της Π.Α, εν τούτοις και ο παρά-
γοντας συντήρησης έχει συμμετοχή με
ένα αρκετό ποσοστό. Το κόστος συντή-
ρησης έχει δύο σκέλη τα ανταλλακτικά
των αφων και το τεχνικό προσωπικό.        

– Τα ανταλλακτικά των αφων από
τις συμβάσεις initial support και F.O.S
αποτελούν το κυρίως κόστος της συ-
ντήρησης και συνδέεται με πολλούς
παράγοντες (που δεν είναι της παρού-
σης για να αναλυθούν), κυρίως όμως
με τις ώρες πτήσεως που επηρεάζουν
τα υλικά ορίου ζωής (Λ.Ο.Ζ), ορίου λει-
τουργίας (Λ.Ο.Λ), βλάβες (μεσοσταθμι-
κά μία βλάβη ανά 2 ώρες πτήσεως) και
τις γενικές επιθεωρήσεις των αφων. Η
20ετη εμπειρία μου στη συντήρηση
αφων, κυρίως των παρελκομένων και
των γενικών επιθεωρήσεων αφων MI-
RAGE, μου δίνουν τη δυνατότητα να
έχω άποψη στη συντήρηση, όπως περι-
γράφω στο βιβλίο μου διαδικασίες συ-
ντηρήσεως και εφοδιασμού. Το κόστος
των ανταλλακτικών είναι διαρκές εφ’

όρου ζωής του αφους που συνήθως εί-
ναι 25 έτη.    

– Το άλλο σκέλος της συντήρησης ο
τεχνικός, κυρίως απόφοιτος της
Σ.Τ.Υ.Α για 68 χρόνια, επιβαρύνει με το
κόστος του μισθού του, το οποίο είναι
αμελητέο συγκριτικά με αυτό του προ-
σφερόμενου έργου. Για να το διαπι-
στώσουμε αρκεί να ελέγξουμε ένα τι-
μολόγιο ενός ανταλλακτικού που κατ’
ανάγκη στάλθηκε στο εργοστάσιο de-
pot level maintenance (D.L.M) για επι-
σκευή-συντήρηση. Το κόστος είναι δυ-
νατόν να φτάσει ακόμη και το 40% της
αξίας του υλικού που συνήθως είναι
πολύ υψηλή. Για παράδειγμα εάν η
αξία ενός υλικού D.L.M είναι 100.000
δολ. η επισκευή-συντήρηση αυτού
μπορεί να ανέλθει ακόμα και στα
40.000 δολ. που αντιστοιχούν σε τρεις
ετήσιες αποδοχές ελλήνων τεχνικών. 

Οι τεχνικοί που ασχολούνται με την
συντήρηση αφων και μέσων και είναι
κυρίως για 68 χρόνια απόφοιτοι της
Σ.Τ.Υ.Α, συμβάλλουν ουσιαστικά στη
μείωση του λειτουγικού κόστους της
Π.Α. Βασικός στόχος της υπηρεσίας,
εφόσον επιθυμούν τη μείωση του λει-
τουργικού κόστους, θα πρέπει να είναι
η παροχή γνώσεων (επενδύστε στη
γνώση) και κινήτρων στους τεχνικούς
με στόχο την αύξηση της επισκευαστι-
κής ικανότητας συντηρήσεως στις Μο-
νάδες. 

- Η Σ.Τ.Υ.Α. έζησε 68 χρόνια και
κράτησε το λειτουργικό κόστος της
Π.Α. σε χαμηλό επίπεδο, η διάλυσή της
με το Ν. 4407/16 ήλθε σαν ανταμοιβή
σε αυτή την προσφορά της και θα το
δεχτούμε ως «ουδείς ασφαλέστερος
εχθρός του ευεργετηθέντος». 

Οι ισχυροί και συνετοί άνδρες ανα-
γνωρίζουν το σφάλμα και επανορθώ-
νουν, ΙΔΩΜΕΝ. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α. 
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ Π.Α

ΟΞΥΡΡΥΓΧΕΙΟΙ 
ΠΑΠΥΡΟΙ

Κείμενο: Κωνσταντίνου Τσάτσου
Επιμέλεια: Δημητρίου Τρέσσου
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Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος (ε.α)  

Με το νόμο Ν4387/16, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4472/19-5-2017, που θα εφαρμοστεί από τον Ε.Φ.Κ.Α αλ-
λάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Αυτή θα απαρ-
τίζεται από δύο μέρη, την εθνική σύνταξη, που θα είναι για
όλους σταθερή 384 ευρώ και την ανταποδοτική που θα
ποικίλει για κάθε πολίτη. Η ανταποδοτική σύνταξη καθορί-
ζεται κυρίως από τα συντάξιμα έτη (πραγματικά και πλα-
σματικά), τα οποία ορίζουν το ποσοστό αναπλήρωσης,
σύμφωνα με τον νόμο Ν.4387/16 και αποτυπώνεται στο κα-
τωτέρω πίνακα:                                                                                 

- Για κάθε έτος πέραν των 42 ο συντελεστής είναι στα-
θερός  -2-.

- Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης καθορίζεται από
το ποσοστό αναπλήρωσης, που αντιστοιχεί στα συνολικά
έτη ασφάλισης, επί των συντάξιμων  αποδοχών, βάσει αυ-
τού προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας που σχετίζεται με το
σύνολο των συντάξιμων ετών.                                             .
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ Ποσοστά αναπλήρωσης ανάλογα με τα συντά-
ξιμα έτη ασφάλισης.                                                    

- Για κάθε έτος ασφάλισης μετά τα 40 θα προστίθενται 2
μονάδες.                                                                

- Για τον υπολογισμό τώρα της ανταποδοτικής σύνταξης
θα πρέπει να γνωρίζουμε τις συντάξιμες αποδοχές μας,
που προσδιορίζονται από:

α) Τον συντάξιμο βαθμό.
β) Τα χιλιοστά σύνταξης (ανάλογα με τα πραγματικά έτη

υπηρεσίας (800 χιλιοστά για 35 πραγματικά έτη υπηρεσί-
ας).

γ) Επίδομα ευθύνης 176 ευρώ                                                   
δ) Επίδομα ειδικών συνθηκών 68,46 ευρώ.
Η προσαύξηση των πτητικών εξαμήνων καταργείται και

υπολογίζονται μόνο τα πτητικά εξάμηνα στο ποσοστό ανα-
πλήρωσης ως έτη υπηρεσίας.                                                         

- Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε τα συντάξιμα έτη,
όπως προσδιορίζονται στη συνταξιοδοτική πράξη του
Γ.Λ.Κ (πραγματικά και πλασματικά).                                        

- Με αυτά τα στοιχεία είναι δυνατόν να υπολογίσουμε

την νέα σύνταξή μας βάσει του Ν.4387/16.
- Δίδεται ως παράδειγμα  αποστράτου, με Διοικητικό

βαθμό ΣΜΧΟΥ και μισθολογικό ΤΑΞΧΟΥ, με 35/06/04
πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, 5 μάχιμα έτη και 4
πτητικά εξάμηνα ήτοι συνολική συντάξιμη υπηρεσία
42/06/04, που αντιστοιχούν σε συντελεστή (πίνακας Α’)
αναπλήρωσης 47,80%. Επίσης ο εν λόγω απόστρατος
έχει συντάξιμες αποδοχές 2.503,66ευρώ . Συνεπώς η
ανταποδοτική του σύνταξη θα είναι 2.503,66Χ47,80%=
1.196,76ευρώ. Συνεπώς η νέα του σύνταξη Ν.4387/16
θα είναι Εθνική συν Ανταποδοτική ήτοι 384,00 ευ-
ρώ+1.196,76 ευρώ =1.580,76ευρώ. Σε αυτό το ποσό
αναλογούν Ε.Α.Σ 3%  47,70ευρώ και περίθαλψη 6%
92,58ευρώ συνεπώς το πληρωτέο ποσό θα είναι 1580,76-
47,70-92,58 = 1.440,48 ευρώ (α)

- Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο πληρωμής σύνταξης
αυτός έχει βασική σύνταξη (816 χιλιοστά) 2.066,32 ευ-
ρώ, πληρωτέο ποσό 1.319,25 ευρώ, φόρο 203,01 ευρώ ,
ήτοι συνολικό πληρωτέο 1.319,25+203,01-35,40 (ανα-
δρομικά  Ν.4307/14) = 1.486,86ευρώ (β). 

- Συγκρίνοντας τα πληρωτέα ποσά (α) , νέα σύνταξη
και (β) παλαιά σύνταξη προκύπτει διαφορά 1.486,86-
1.440,48= 46,38 ευρώ που είναι η προσωπική διαφορά
του εν λόγω αποστράτου  και αυτό θα υποστεί τις πιθα-
νές μειώσεις. Επισημαίνεται ότι αυτή η προσωπική δια-
φορά μεγαλώνει σε αποστράτους που αποστρατεύτηκαν
τη αιτήσει τους με λίγα συντάξιμα χρόνια, άλλωστε αυτό
ήταν ένα κίνητρο παραμονής στην υπηρεσία πέραν των
35 ετών. Επίσης εάν είχαν εφαρμοσθεί οι αποφάσεις της
ολομέλειας του Σ.Τ.Ε 2192/14 και 1128/16 και είχαν επα-
νέλθει οι συντάξιμες αποδοχές στα επίπεδα του Αυγού-
στου του 2012 η προσωπική διαφορά σε πολλούς απο-
στράτους θα ήταν μηδενική ακόμη και θετική. Γι’ αυτό
επιμένουμε να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις του
Ν.4387/16 μέχρι να υλοποιηθούν οι Αποφάσεις του Σ.Τ.Ε.

Υ.Γ  Τα στοιχεία είναι προHόν κατά το δυνατόν ερμη-
νείας των νόμων Ν.4387/16, Ν.4472/19-05/2017 και σχε-
τικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΟΙΚ. Σύμφωνα με τοΝ.4472/17
(συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου) ΚΕΦ.Α’ Άρθ.-1-
δεν έχουν εφαρμογή οι μειώσεις των συντάξεων των μνη-
μονιακών νόμων Ν.4024/11, Ν.4051/12 και Ν.4093/12.

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ_ Ν.4387/16  Ε.Φ.Κ.Α

Π
ριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της υπο-
γραφής του κ. Καμμένου για τη διάλυση των
σχολών υπαξιωματικών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ

της ΠΑ, ήρθε η απόφαση του Ανώτατου Αεροπο-
ρικού Συμβουλίου (ΑΑΣ) να επιβεβαιώσει τα έντε-
χνα προσχηματικά επιχειρήματα που χρησιμοποι-
ήθηκαν για την ψήφιση των άρθρων του συγκεκρι-
μένου νόμου. Η κυβερνητική πλειοψηφία της Bου-
λής με ένα «μπορεί» είπε ΝΑΙ στις επιδιώξεις των
εμπνευστών του νόμου.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση στην ιστο-
σελίδα της ΠΑ «Η Κατεύθυνση «Διοικητικής και
Εφοδιαστικής Υποστήριξης» της ΣΜΥΑ θα λει-
τουργήσει στις εγκαταστάσεις της ΣΥΔ, στην Αε-
ροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη».

Το (ΑΑΣ) αποφάσισε, όπως η κοινή λογική επι-
τάσσει, την παραμονή της τρίτης (Γ) ΚΑΤΕΥΘΥΝ-
ΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΞΗΣ στη Θεσσαλονίκη με την προσθήκη μάλι-
στα της ειδικότητας του «Υλικονόμου». Δηλαδή
παρά τις τυμπανοκρουσίες και μεγαλοστομίες στη
Βουλή οι ειδικότητες της πρώην ΣΥΔ παραμένουν
στη Θεσσαλονίκη, ως κατεύθυνση της «ΣΜΥΑ»,
και μάλιστα με περισσότερους σπουδαστές. Τέ-
τοια αναβάθμιση, συνοδευόμενη με επιχειρήματα
επίτευξης οικονομίας κλίμακας και εξοικονόμη-
σης πόρων και προσωπικού, ως συνήθως, μόνο
ένας «μπαγάσας» Έλληνας θα μπορούσε να σχε-
διάσει και να υποστηρίξει ανερυθρίαστα.

Αν και ο κ. Καμμένος είναι έκθετος, ή τον εξέ-
θεσαν, με τα όσα υποστήριξε στη Βουλή για τη
διάλυση των σχολών, με πρόσχημα την εξοικονό-
μηση πόρων και τη δήθεν αναβάθμιση, δεν αναμέ-
νεται να πράξει οτιδήποτε που να προστατεύει το
προσωπικό του κύρος και την αξιοπιστία του ως
ΥΕΘΑ. Ένα χρόνο τώρα οι όποιες εκκλήσεις
έχουν πέσει στο κενό και σε ώτα μη ακουόντων.

Πως υποστηρίχθηκε η διάλυση των σχολών;
σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ (Γραφείο Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας) η διάλυση επιβλήθηκε «ως εκ τη
επιτασσόμενης από την τρέχουσα δημοσιονομική
κατάσταση ανάγκης επίτευξης οικονομίας κλίμα-
κας μέσω της εξοικονόμησης πόρων και προσω-
πικού».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονταν: «Επι-
πρόσθετα, μέσω της συγχώνευσης των υφιστάμε-
νων δομών αναμένεται να απελευθερωθούν οικο-
νομικοί πόροι και προσωπικό, και να βελτιωθούν
συνολικά οι υλικοτεχνικές δομές στέγασης, σίτι-
σης και εκπαίδευσης u964 των μαθητών της Σχο-
λής».

Στο αρ. 3 παρ 2 του ν.4407 αναφέρεται: «Έδρα
της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της Δεκέ-
λειας. Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού
Συμβουλίου, η εκπαίδευση μίας από τις κατευθύν-
σεις ή μέρος της εκπαίδευσης ορισμένων από τις
ειδικότητες μπορεί να παρέχεται και σε εγκατα-
στάσεις άλλης μονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου
της ΠΑ».

Ο υποφαινόμενος σε επιστολή του στον ΥΕΘΑ
κ. Καμμένο με ημερομηνία, 09 Απριλίου 2016 ανέ-
φερε, «Ως εκ τούτου με το σχέδιο νόμου δίνεται η
δυνατότητα κατακερματισμού της νέας σχολής
αφού είναι βέβαιο, όπως το προβλέπει και ο νομο-
θέτης, ότι το πείραμα θα αποτύχει και η ΣΥΔ θα
παραμείνει στην ιστορική της έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη.»

Καθώς τα δεδομένα ήταν απόλυτα γνωστά
στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ δεν χρειά-
στηκε καν να δοκιμαστεί το νέο αφήγημα περί

ενιαίας σχολής, εξοικονόμησης πόρων κ.λ.π.
Η Πολεμική Αεροπορία από την ίδρυσή της δο-

κιμάζεται από πειραματισμούς αλλά και απ’ αυ-
τούς που θέλουν να την «εκσυγχρονίσουν» διαλύ-
οντας δομές, σχολές ή ακόμα και την ίδια.

Το επιχείρημα πάντα ίδιο, εξοικονόμηση οικο-
νομικών πόρων. Ο Αλέξανδρος Ζάννας, θεμελιω-
τής της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελλάδα μαζί
με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, περιγράφει χαρακτη-
ριστικά τις επίμονες προσπάθειες για τη διάλυση
του όπλου αμέσως μετά την ίδρυσή του το 1930.

Σταχυολογώντας κάποια αποσπάσματα από τα
άρθρα του Αλέξανδρου Ζάννα που δημοσιεύθη-
καν το 1955 στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ αποδεικνύ-
εται πως εν έτει 2017 κάποιοι χρησιμοποιούν τις
ίδιες μεθόδους, της δεκαετίας του ’30, για να
προωθήσουν τις ξεπερασμένες, αναχρονιστικές
εμμονές τους, εθελοτυφλώντας τη χαώδη διαφο-
ρά, και άσχετα από προέλευση, του νυν υπαξιω-
ματικού, αλλά και του Αξιωματικού, με αυτή στις
αρχές της δεκαετίας του 1930.

Γράφει ο Αλέξανδρος Ζάννας: «Όταν μετά τις
εκλογές του 1932 την κυβέρνηση Βενιζέλου διαδέ-
χτηκε η κυβέρνηση Τσαλδάρη (…) αναγκάσθηκα
και πάλι να αναλάβω ένα δημοσιογραφικό αγώνα
για να αποσοβήσω την κατάργηση του υπουργείου
Αεροπορίας την οποία είχε αποφασίσει το Λα4κό
κόμμα για να ευχαριστήσει τους στρατιωτικούς
και ναυτικούς που τη ζητούσαν καθώς και τους
αμαθείς και ανικάνους αεροπόρους που δεν προ-
ήρχοντο από σχολές. Ευτυχώς ο Τσαλδάρης δεν
ήταν βιαστικός και όταν εύρισκε και την ελάχιστη
u945 ακόμα αντίδραση σταματούσε κάθε ενέργεια.
Και μόλις είδε την αντίδραση συνέστησε μια μεγά-
λη επιτροπή με κύριο θέμα αν έπρεπε να διατηρη-
θεί ή να καταργηθεί το υπουργείο Αεροπορίας». 

Εκ των 17 μελών της Επιτροπής τα 14, αν δεν
απατώμαι, εκηρύχθησαν υπέρ της καταργήσεως
του Υπουργείου και μόνον 3 υπέρ της διατηρήσεώς
του.

Είναι αφάνταστον τι ανοησίες έλεγαν μερικά
μέλη της Επιτροπής. Εζήτησαν την κατάργησι για
λόγους οικονομίας, άλλοι διότι θεωρούσαν την Αε-
ροπορία άχρηστη για την Ελλάδα και όπλον δευτε-
ρευούσης σημασίας, άλλοι έλεγαν πως είναι όπλον
πολυτελείας που δεν εκπληρώνει καμμιά πολεμική
ανάγκη, για την Ελλάδα τουλάχιστον. (…) Και τότε
ο Βενιζέλος απηύθυνε προς τον Τσαλδάρη τας δύο
επιστολάς.

Σ΄ αυτές τις επιστολές, προς τον τότε πρωθυ-
πουργό, μεταξύ άλλων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος
ανέφερε: «Εν τοιαύτη περιπτώσει θα συνομολογή-
σετε είμαι βέβαιος ότι δεν δύναται η Κυβέρνησις,
στηριζομένη εις τον Νόμον των οικονομιών, να
ρυθμίση την πολεμικήν δύναμιν της Χώρας διά Δια-
τάγματος…». «Θα παρακαλέσω τελευταίον να μη
παρασυρθήτε από τας αντιθέτους γνώμας των Επι-
τελείων της ξηράς και της θαλάσσης. Αθελήτως και
ο Στρατός και το Ναυτικόν είδαν με κακό όμμα την
ίδρυσιν αυτοτελούς αεροπορικής δυνάμεως. Βλέ-
πουν τα πράγματα από το στενόν πνεύμα της εξυ-
πηρετήσεως του συμφέροντος του Στρατού και
του συμφέροντος του Ναυτικού και τούτο τους
εμποδίζει την αναγκαίαν προοπτικήν προς το άμε-
σον μέλλον».

Και συνεχίζει ο Αλέξανδρος Ζάννας: «Ο Τσαλ-
δάρης ευτυχώς δεν άλλαξε την τακτική του, δεν
βιάστηκε να πραγματοποιήση την απόφασι της
Επιτροπής, φοβήθηκε την αντίδρασι, άφησε τα
πράγματα να αποτελματωθούν και ανέλαβε ο ίδιος

το Υπουργείον Αεροπορίας (...) Ευτυχώς δεν
έκλεισαν και τη Σχολή της Αεροπορίας, άφησαν
το ίδιο πρόγραμμα, το ίδιο εκπαιδευτικό προσωπι-
κό, περιωρίσθηκαν μόνο να διώξουν τον άριστο
Διοικητή και να τον αντικαταστήσουν (...) Η Αερο-
πορία μας μέσα σε λίγες μέρες έπαθε μια κατά-
πτωση αφάνταστη. Όλα αναστατώθηκαν. Ευτυχώς
μόνο κάτι απέμεινε. Μια ελπίς για το μέλλον. Η
σχολή των Ικάρων δεν καταργήθηκε. Τα θεμέλιά
της ήταν πολύ σταθερά. Εκείνοι που αντικατέστη-
σαν το υπάρχον προσωπικό, παρ’ όλες τις καλές
των προθέσεις, δεν κατόρθωσαν να την καταστρέ-
ψουν.

Δυστυχώς σήμερα u963 στην εξουσία δεν βρί-
σκεται κάποιος σαν τον Παναγή Τσαλδάρη, που
φαίνεται ότι λάμβανε σοβαρά υπόψη την αντιπολί-
τευση και τις διαφωνίες των ενδιαφερομένων, αλ-
λά συγκυβερνά ο κ. Πάνος Καμμένος, ο οποίος
απορρίπτει κάθε τεκμηριωμένη διαφορετική άπο-
ψη προκειμένου να ικανοποιήσει μια πολύ μικρή
μειοψηφία ανθρώπων που θέλει οι σχέσεις του
προσωπικού της ΠΑ να προσδιορίζονται από μια
ταξική αντίληψη.

Και αν στο παρελθόν κάποιοι έσωσαν, από τη
διάλυση, τη σχολή Ικάρων σήμερα, δυστυχώς, κα-
νείς δεν μπόρεσε να διασώσει τη ραχοκοκαλιά του
σώματος της Πολεμικής Αεροπορίας, τη ΣΤΥΑ,
ΣΥΔ και ΣΙΡ. Γι’ αυτούς που δε σεβάστηκαν την
ιστορία των δεκάδων χιλιάδων αποφοίτων των
σχολών αυτών, που έδωσαν την ψυχή τους, ενώ
κάποιοι και το αίμα τους τους, για την πρόοδο της
ΠΑ, υπάρχει η «Νέμεσις». Ήξει τοις ασεβέσιν η κα-
ταστροφή, και έσονται ώσπερ άχυρα υπό ανέμου
(Θα έλθει στους ασεβείς η καταστροφή και θα γί-
νουν σαν τα άχυρα από τον άνεμο) [[Αγία Γραφή
[Ιώβ]] Και βέβαια ενός κακού μύρια έπονται καθώς
μόλις τον προηγούμενο μήνα παραιτήθηκε ο κο-
σμήτορας της Σχολής Ικάρων, κ. Πέτρος Κωτσιό-
πουλος, υποστηρίζοντας -στην επιστολή παραίτη-
σής του- ότι υποβιβάζονται τα Ανώτατα Στρατιωτι-
κά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με όσα προβλέπονται
στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε
στη Βουλή.

Στην επιστολή παραίτησης αναφέρει «Είναι
αξιοσημείωτο ότι, με την πρόφαση της εξοικονό-
μησης λίγων χιλιάδων ευρώ ετησίως, υποβαθμί-
ζεται το κύρος των Σχολών που προετοιμάζουν
τους αξιωματικούς των τριών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων».

Το ίδιο απαράλλαχτο επιχείρημα «η εξοικονό-
μηση οικονομικών πόρων» επαναλαμβάνεται διαρ-
κώς από όσους έντεχνα, προσχηματικά και χωρίς
αιδώ, θέλουν να προωθήσουν έμμονες ιδέες ή
συμφέροντα.

Θα ήταν εντελώς αδιανόητο να φανταστούμε
ότι στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί να αγωνιστού-
με και για τη συνέχεια της σχολής Ικάρων. Και ας
μην σπεύσουν κάποιοι να προεξοφλήσουν ότι αυ-
τό είναι αδύνατο καθώς πολλά απίστευτα έγιναν
δυνατά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Άλλω-
στε το κράτος μας δεν ήταν ποτέ πλούσιο και η
εξοικονόμηση πόρων θα είναι πάντα ένα προσχη-
ματικό και ελκυστικό εργαλείο προς πάσα χρήση,
ιδιαίτερα γι’ αυτούς που δεν τους αφορά αλλά
αποφασίζουν για την τύχη των άλλων. Είναι βέ-
βαιο u972 ότι τότε πολλοί, που σήμερα έχουν επι-
λέξει την εκκωφαντική σιωπή, θα ευαισθητοποιη-
θούν και θα υψώσουν, με όλη τη δύναμη της ψυ-
χής τους, κραυγή διαμαρτυρίας μεγάλη, αλλά θα
είναι αργά, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ! 

Επανερχόμενος στον άνθρωπο που είχε αερο-
πορική συνείδηση και μόχθησε όσο κανείς άλλος
για να υπάρχει Πολεμική Αεροπορία και αεροπό-
ροι στην Ελλάδα ας δούμε πως περιέγραψε με χα-
ρακτηριστικό και εμφατικό τρόπο τη σημασία και
τη σχέση των ειδικοτήτων που αποτελούν τους
δυο βασικούς πυλώνες του όπλου.

Στην Ημερήσια Διαταγή που ανέγνωσε ο
Υπουργός Αεροπορίας, Αλέξανδρος Ζάννας, στην
ορκωμοσία της πρώτης σειράς αποφοίτων της
Σχολής Αεροπορίας, καθώς και της Σχολής Υπα-
ξιωματικών που έγινε στο Τατόι στις

10 Μαρτίου 1932 ανέφερε:
Ανήκετε εις δύο κλάδους εξ’ ίσου απαραίτη-

τους διά την ύπαρξιν και σταδιοδρομίαν της αερο-
πορίας, η οποία δεν δύναται να εκπληρώση την εν
ειρήνη και πολέμω αποστολήν της, άνευ της συγ-
χρόνου υπάρξεως τολμηρών αεροπόρων και επι-
τηδείων τεχνιτών. Εστέ ευέλπιδες δια το μέλλον
της αεροπορίας μας. Εφ’ όσον τα κύρια χαρακτη-
ριστικά των δύο βάθρων αυτής, τεχνιτών και
ιπταμένων είνε η τεχνική αντίληψης διά τους μεν
και η τόλμην διά τους δε και εφ’ όσον το μεν πρώ-
τον αποτελεί ιδιοφυ<αν του Έλληνος, το δε δεύ-
τερον γνώρισμα της φυλής μας, ας έχωμεν την
στερεάν πεποίθησιν ότι η ελληνική αεροπορία θα
δικαιώση τας θυσίας και θα εκπληρώση τας ελπί-
δας του έθνους. 

Από αυτή την περιγραφή που συνδυάζει τα χα-
ρίσματα της φυλής μας για την ανάπτυξη του αε-
ροπορικού όπλου περάσαμε στις κατάπτυστες,
προσβλητικές και ρατσιστικές τοποθετήσεις για
τους τεχνικούς και τους αποφοίτους των σχολών
υπαξιωματικών της ΠΑ και ιδιαίτερα της ΣΤΥΑ.

Αυτές οι απαράδεκτες τοποθετήσεις όχι μόνο
δεν βρέθηκε κανείς να τις καταδικάσει αλλά επι-
βραβεύθηκαν με τίτλους και βραβεία, νόμιμα, αλ-
λά το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Από ότι
φαίνεται είναι δύσκολο, για την ίδια πάντα μειοψη-
φία ανθρώπων, να γίνει αποδεκτό ότι οι σχολές
ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ συγκαταλέγονται μεταξύ των
δημοφιλέστερων στις προτιμήσεις των υποψηφί-
ων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό συνάγε-
ται από την σειρά προτίμησης κατά την συμπλή-
ρωση του μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και
από τις βάσεις εισαγωγής των σπουδαστών.

Το αμείλικτο ερώτημα u954 κ. Καμμένε πα-
ραμένει, 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 αναβάθμι-
σης, εξοικονόμησης πόρων και άλλων ηχηρών
αν η ονομασία της σχολής ήταν διαφορετική και
σύμφωνα με τις προτάσεις των ενδιαφερομέ-
νων; Τι είναι αυτό που πραγματικά άλλαξε με τη
διάλυση των σχολών;

κ. Υπουργέ, το όνομα της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ
δεν θα σβήσει καθώς και τα επόμενα 40 χρόνια θα
υπάρχουν στην Π.Α απόφοιτοι των σχολών αυτών.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική
δικαίωση. Για να υπάρχουν και στο μέλλον από-
φοιτοι της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ που με την ποιοτική
τους διαφορά θα υποστηρίζουν το έργο των ιπτα-
μένων και της ΠΑ, όπως το κάνουν εδώ και 70
χρόνια, και θα κάνουν την Πολεμική Αεροπορία
ολοένα και ποιο ισχυρή.

Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
Απόφοιτος ΣΤΥΑ
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