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

Σ
ύμφωνα με τις προβλεπόμενες κατα-
στατικές διαδικασίες το Σάββατο 28
Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε

η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας σε αίθουσα του Ξενοδοχεί-
ου STANLEY. Συνολικά η διοργάνωση κρί-
νεται επιτυχής, με δυναμική την παρουσία
ιστορικών Μελών μας, ενεργή συμμετοχή
και παρεμβάσεις των παρευρισκόμενων
καθώς και ιδιαίτερα έντονη την εκπροσώ-
πηση από την επαρχία.

Όμως αρνητική εντύπωση δημιούργη-
σε η μικρή συμμετοχή Μελών μας κυρίως
από Αθήνα καθώς και η πρόωρη αποχώ-
ρηση ορισμένων μετά την κοπή της πίτας.

Μετά τον σύντομο χαιρετισμό του
Προέδρου Σμχου ε.α κ. Δημητρίου Φαλ-
τάιτς, ακολούθησε η παρουσίαση του
προγράμματος της Γ.Σ από τον Αντιπρόε-
δρο Ασμχο ε.α κ. Κων/νο Αναγνωστάκη.
Εν συνεχεία ακολούθησε η διαδικασία
απονομής ηθικών αμοιβών, διακρίσεων
και επαίνων στους :

1.Τίτλος Επίτιμου Μέλους τους Συλλό-
γου μας στον Επίτιμο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρ-
χο (Ι) ε.α. κ. Γεώργιο Αυλωνίτη. Το Σώμα
ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ
δια του Προέδρου του , για την απονομή
τίτλου Επιτίμου Μέλους του Συλλόγου
στον Επίτιμο Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α.
κ. Γεώργιο Αυλωνίτη , σε τελετή της οποί-
ας η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής
θα αποφασισθούν με νεότερη απόφαση
του Δ.Σ του ΣΑΣ λόγω κολλήματος του τι-
μωμένου προσώπου που καθιστούσε αδύ-
νατη την παρουσία του στην τελετή.

2.Δόκιμο Υπαξιωματικό 2ας και Αρχη-
γό της Σχολής μας κ. Χουλέβα Φανή (-
ΜΜΜ&Μ) έπαινο και χρηματικό βραβείο
300 ευρώ. Την απονομή του επαίνου έκα-
νε ο Επίτιμος Πρόεδρος κος Παναγιώτης
Μερτίκας και το χρηματικό βραβείο έδω-
σε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κος Δημή-
τριος Φαλτάιτς. Επίσης ο πρώην Πρόε-
δρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
κ. Δημήτριος Τσουκνίδας της 8ης σειράς
χάρισε ένα βιβλίο από το συγγραφικό του
έργο

3.Δόκιμο Υπαξιωματικό 1ης κ.Ζουρ-
γκούνη – Μεταλλίδη Κων/νο (Μη

ανοσυνθέτη) έπαινο και χρηματικό
βραβείο 200 ευρώ. Την απονομή του επαί-
νου έκανε ο Επίτιμος Πρόεδρος κος Πα-
ναγιώτης Καράμπελας και το χρηματικό
βραβείο έδωσε το μέλος του Δ.Σ. κος Γε-
ώργιος Παπαδόπουλος. Επίσης ο πρώην

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών κ. Δημήτριος Τσουκνίδας της 8ης
σειράς χάρισε ένα βιβλίο από το συγγρα-
φικό του έργο.

4. Υπσγο (ΤΜΜ) Όμηρο Βαρούνη απο-
νομή πλακέτας του Συλλόγου "τιμής ένε-
κεν" για την απόκτηση Πανεπιστημιακού
Πτυχίου. Την βράβευση έκανε ο Αντιπρόε-
δρος του Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Ανα-
γνωστάκης.

5. Ανθσγο (ΤΗΓ) Γεώργιο Καραίσκο
απονομή πλακέτας του Συλλόγου "τιμής
ένεκεν" για την απόκτηση Πανεπιστημια-
κού Πτυχίου. Την βράβευση έκανε το μέ-
λος του Δ.Σ. κος Ιωάννης Αβραμίδης.

6. Ασμια (ΤΗΓ) Ανδρέα Κραή απονομή
πλακέτας του Συλλόγου "τιμής ένεκεν" για
την απόκτηση Πανεπιστημιακού Πτυχίου.
Την βράβευση έκανε το Επίτιμο Μέλος
του Συλλόγου κ. Εμμανουήλ Δαμηλάκης.

7. Ασμια (ΤΕΑ) Αναστασία Ραμάκου
απονομή πλακέτας του Συλλόγου "τιμής
ένεκεν" για την απόκτηση Πανεπιστημια-
κού Πτυχίου. Την βράβευση έκανε ο Ταμί-
ας του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Βούλγα-
ρης.

Ακολούθησε κοπή της πίτας την οποία
ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμαν-
δρίτης Νικόλαος ενώ χρέη ψάλτη έκανε ο
συνάδελφος Σμχος ε.α κ Δημήτριος Δή-
μου.

Επακολούθησε διάλειμμα και παράθε-
ση καφέ.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευ-
σης εξελέγη Προεδρείο αποτελούμενο
από τους: Σμχο ε.α κ Αθανάσιο Ραφαηλί-
δη ως πρόεδρο, Σμχο ε.α κ Γεώργιο Κα-
ντούρο και Επγο ε.α κ Δημήτριο Μανιώτη
ως Μέλη.

Την Γενική Συνέλευση άνοιξε ο Πρόε-
δρος του Σ.Α.Σ, Σμχος ε.α κ Δημήτριος
Φαλτάιτς, ο οποίος μετά τον Χαιρετισμό
παρουσίασε τον Διοικητικό Απολογισμό -
Πεπραγμένα του έτους 2016 καθώς και
τους Στόχους του 2017.

Ο οικονομικός απολογισμός του 2016
καθώς και ο Προ�πολογισμός του 2017
παρουσιάστηκε από τον Ταμία του Σ.Α.Σ
Ασμχο ε.α. κ. Παναγιώτη Βούλγαρη. Στην
συνέχεια ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής κος Νικόλαος Βούλγαρης πα-
ρουσίασε την Ετήσια Έκθεση της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής επί της Οικονομικής
Διαχείρισης του Συλλόγου, για την περίο-
δο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016.

Λόγω ασθένειας του Νομικού Συμβού-
λου και Επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου
μας κ. Γεώργιου Εμμανουηλίδη, την εισή-
γηση στο θέμα της «Αναθεώρησης του
Καταστατικού» έκανε ο Αντιπρόεδρος του
ΣΑΣ Ασμχος ε.α κ. Κων/νος Αναγνωστά-
κης.

Από βήματος χαιρετισμό απεύθυναν
οι:

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α Αντιπτέραρ-
χος ε.α Σπυρίδων Καββούρης

Ο Πρόεδρος του ΕΣΜΑ Αντιπτέραρ-
χος (ΜΗ) κ. Ιωάννης Κούτρας.

Το μέλος του ΣΑΣ Σμήναρχος ε.α κος
Παντελής Χειμαριός και

Ο εκπρόσωπος του ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ Αντι-
πλοίαρχος ε.α κος Δημήτρης Δέδης.

Εποικοδομητικές παρεμβάσεις – ειση-
γήσεις επί θεμάτων της Γ.Σ. έκαναν οι:

Παναγιώτης Καράμπελας Επίτιμος
Πρόεδρος του Συλλόγου

Κωνσταντίνος Λιούτας Πρόεδρος του
Παραρτήματος ΕΑΑΑ/Λαρίσης 

Γεώργιος Μαριόλης Αναπληρωτής

Αντιπρόεδρος του ΣΑΣ 
Ιωάννης Αβραμίδης μέλος του Δ.Σ

του ΣΑΣ
Επίσης μίλησαν οι Αθ. Δανιηλίδης

Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑ-
Α/Θεσ/νικης, Π. Σιδηρόπουλος, Γ. Πετρό-
πουλος, Κότσαλος, Ν. Βούλγαρης μέλος

Δ.Σ. ΕΑΑΑ, Α. Αργυρόπουλος και Ν. Αν-
τωνάκης.

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης, α-
ναγνώσθηκε και εγκρίθηκε το ψήφισμα
και έγινε διανομή του ημερολογίου, το
οποίο εκδόθηκε από κοινού συνολικά για
όλη την Π.Α. και τους Συλλόγους.

Γενική Συνέλευση 2017

Συνάντηση Αντιπροσωπείας του Συλλόγου με τον νέο Α/ΓΕΑ
Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι την Τρίτη 31 Ιανουαρί-

ου 2017, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
(ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, δέχτηκε
στο γραφείο του, κατόπιν αιτήματός μας, Αντιπροσωπεία
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποτελούμενη από τον Πρόε-
δρο Σμχο ε.α. Δημήτρη Φαλτάιτς και το Μέλος του Δ.Σ.
Σμχο ε.α. Ιωάννη Αβραμίδη.

Κατά την συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε άριστο κλί-
μα, η Αντιπροσωπεία ευχήθηκε στον Νέο Αρχηγό καλή
επιτυχία στα καθήκοντά του και συζήτησε μαζί του τα κρί-
σιμα θέματα που μας απασχολούν.

ΤΟ Δ.Σ

Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Διοικητής της Σχολής μας Ταξίαρχος (Ι) Κων/νος Σεβαστάτος ως εκπρόσωπος

του κ. Α/ ΓΕΑ
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α Αντιπτέραρχος ε.α Σπυρίδων Καββούρης
Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Α Αντιπτέραρχος ε.α Ιωάννης Κολοβός
Ο Αντιπτέραρχος ε.α Αχιλλέας Λέλλας ως εκπρόσωπος του Σ.Α.Σ.Ι
Ο Πρόεδρος της Α.Α.Κ.Ε. Αντιπτέραρχος ε.α Νικόλαος Νόκας
Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α Υποπτέραρχος ε.α κ Δημήτριος Λαζάρου
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Μ.Α Αντιπτέραρχος ε.α. Ιωάννη Κούτρας
Ο Πρόεδρος της ΑΝΕΑΕΔ Αντιναύαρχος ε.α Γεώργιος ΡοPδης
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣ Σχης Ανέστης Τσουκαράκης
Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΥΔΑ Ταξίαρχος ε.α κ Γεώργιος Ρούσσος
Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ι.Ρ. Ασμχος ε.α κ. Ιωάννης Κρανιάς
Ο Πρόεδρος του Π.Μ./ΣΑΣΥ/Π.Ν. Αντιπλοίαρχος ε.α κ. Δημήτρης Δέδης
Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΜΥΝ Αντιπλοίαρχος ε.α κ. Άγγελος Γαλανός
Η Εκπρόσωπος του Παν. Συνδέσμου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων κα Γκόλια
Η χήρα του εκλιπόντος Ανπχου Αλ. Παπανικολάου, κ. Έλενα Παπανικολάου.
Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ Σμχος ε,α κ. Παναγιώτης Μερτίκας
Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Σ.Α.Σ Σγος ε.α κ. Παναγιώτης Καράμπελας
Ο Τέως Πρόεδρος του Σ.Α.Σ Σμχος ε.α κ. Πιέρρος Πλατάνας
Ο Σμχος ε.α. κ.Γεώργιος Ζεβόλης, Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου μας
Ο Σμχος ε.α. κ. Εμμανουήλ Δαμηλάκης, Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου μας
Ο Σμχος ε.α. κ.Κων/νος Πουραίμης, Πρώην Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου μας
Ο Σγος ε.α. κ. Νικόλαος Βούλγαρης, Πρώην Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου μας
Ο Δικηγόρος και Μέλος του Συλλόγου μας, Ανχης ε.α. κ. Αριστομένης Αργυρό-

πουλος.
Αντιπροσωπεία 1ων και 2ων Δοκίμων της Σχολής μας.
O Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όσους συναδέλφους μας τίμησαν με την παρουσία

τους και υπόσχεται να φανεί αντάξιος των προσδοκιών τους.
To Δ.Σ

Τα Οικονομικά στοιχεία, το ψήφισμα, οι Στόχοι του 2017 στην σελ. 6

Η ιστορία έγραψε...

Οι υπεύθυνοι 
της ΔΙΑΛΥΣΗΣ

της Σχολής μας 
(Ν. 4407/16)

Οι υπεύθυνοι 
για την αποσύνδεση 

των συντάξεων από τους
εν.εν.(Ν.4387- ΕΦΚΑ)

Απόφαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 

για ΕΑΣ και αίτηση επιστροφής αναδρομικών σελ.2 

Χρήσιμα στοιχεία Γενικής Συνέλευσης σελ. 6

Βιογραφικό νέου Αρχηγού ΓΕΑ σελ. 8

Επιμνημόσυνη Δέηση Πεσόντων Όρους Όθρυς σελ. 8

ÄéáâÜóôå åðßóçòÄéáâÜóôå åðßóçò



2/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 44η 2015, 2016, 2017

ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25η 2017

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15η 2016, 2017

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20ή 2017

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13η 2016, 2017

ΦΑΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36η 2017

ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 21η 2016

ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 35η 2016

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 34η 2016, 2017

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15η 2016, 2017, 2018

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25η 2015, 2016

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 39η 2016

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10η 2009-2016

ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 10η 2014-2015

ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26η 2016

ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28η 2016

ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ 15η 2016

ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15η 2014

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31η 2016

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΑΣΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 24η 2008-2012

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11η 2016

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16η 2016

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 11η 2015-2019

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16η 2010-2014

ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2016

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19Α 2016

ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14η 2016, 2017

ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 20ή 2014, 2015

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25η 2015, 2016

ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17Α 2015

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27η 2014-2016

ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23η 2016

ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 32η 2017

ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13η 2016, 2017

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 9η 2015

ΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9η 2016

ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29η 2015-2017

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 19Α 2016

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 22α 2011-2017

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29η 2017

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 34η 2017

ΦΑΛΤΑWΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26η 2017

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 2α 2017

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9η 2017

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 5η 2017

ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22α 2017

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 32η 2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23η 2017

ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 29η 2017

ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21η 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΚΑΡΑΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21η 2016-2017

ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38η 2016

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 36η 2017

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2012-2013

Κα ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ 2016

ΤΣΙΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40η 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 60 ΕΥΡΩ

Σημείωση: Όσοι δεν έχουν λάβει ορι-
στική απόδειξη, δεν συμπεριλαμβάνονται
στη λίστα.

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

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

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

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

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

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

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

Το 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

Εκτύπωση ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ.: 210-32.14.446

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Tακτικά μέλη Συλλόγου: 20 Ε

Συνδρομητές Εφημερίδας: 10 Ε

Καταβολή συνδρομών - δωρεών αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιταγή στα Γραφεία

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

Τηλ.: 210-3634377 FAX: 210-3634391

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

ΑΦΜ: 0099913023 Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

Μαυροβούνι 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 Εύβοιας
Αντώνης Λαζάρου Επγός (ε.α)

25ης Μαρτίου 18 Αμάρυνθος Τ.Κ 360 06

Τηλέφωνο  6945444020  2229038431

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 Αχα?ας 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

Έντυπα, Περιοδικά, Εφημερίδες 
και βιβλία που λάβαμε

1) Εφημερίδα «Η Φωνή » του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκων
Στρατού Μακεδονίας Θράκης (Αποφοίτων ΣΜΥ)  αριθμός φύλλου
93 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2016.

2) Εφημερίδα  «Ναυπακτιακή Φωνή» αριθμός φύλλου 81 Δεκέμ-
βριος 2016 

3) Εφημερίδα «Ηχώ των Αιθέρων» της ΕΑΑΑ αριθμός φύλλου
544 Δεκέμβριος  2016

4) Περιοδικό « Η Πτήση» του Κέντρου Ασφαλείας Πτήσεων και
Εδάφους  τεύχος 216 Β! 2016

5) Εφημερίδα «Φωνή του ΣΑΣΥΔΑ» αριθμός φύλλου 58 Οκτώ-
βριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2016

6) Εφημερίδα «Η Φωνή των Αποστράτων» της Πανελλήνιας
Ενώσεως Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος αριθμός φύλλου
32 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2016

7) Εφημερίδα «Νέα του ΣΑΣΜΥΝ» αριθμός φύλλου 135 Οκτώ-
βριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2016

8) Εφημερίδα «Νέα του ΣΑΑΥΣ» αριθμός φύλλου 166 Ιανουάρι-
ος Φεβρουάριος 2017

9) Εφημερίδα «Εθνική Ηχώ» της ΕΑΑΣ αριθμός φύλλου 639 Ια-
νουάριος 2017

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ
Συνάδελφοι

Το κόστος της Εφημερίδας καλύπτει το 50% των λει-
τουργικών εξόδων του Συλλόγου με αποτέλεσμα να μειώ-
σει τον αριθμό των σελίδων και να μην καλύπτουμε τις βα-
σικές ανάγκες ενημέρωσης.

Το Δ.Σ. με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης
αποφάσισε, προκειμένου να μειώσει το κόστος προς όφε-
λος βελτίωσης της εφημερίδας μας, να απευθύνει έκκλη-
ση προς τα μέλη μας που έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο, με αίτησή τους να αποστέλλεται η εφημερίδα, όποτε
εκδίδεται, ηλεκτρονικά στον αποδέκτη αντί του εντύπου.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί πολύ
α) Την οικογένεια Ε. και Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ κ’ ΣΙΑ Ο.Ε. για τη

χορηγία των γλυκισμάτων τα οποία προσέφερε ο Σύλλογος
κατά την επίσκεψη στο 251 ΓΝΑ τις εορτές των Χριστουγέν-
νων και Πρωτοχρονιάς.

β) Τον Σμχο ε.α. Δημήτριο Τσουκνίδα για τη δωρεά 30 βι-
βλίων της Ποιητικής του συλλογής «Αναλαμπές» τα οποία ο
Σύλλογος προσέφερε στους ασθενείς στο 251 ΓΝΑ.

γ) Τον Σμχο ε.α. Ιωάννη Κουρμούλη για τη δωρεά 10 φια-
λών τοπικού ποτού Ρακή για τα μέλη του Δ.Σ.

δ) Τον Σμχο ε.α. Γεώργιο Ρουκά για τη δωρεά του 3 ξύλι-
νων ομοιωμάτων Α/Φ C-130, F-16 και F-104 τα οποία φιλοτέ-
χνησε.

Με το νόμο 3865/2010 του πρώτου
μνημονίου επιβλήθηκε παρακράτηση
στο σύνολο της μικτής σύνταξης από
1% έως 4%, σε 250.000 συνταξιούχους
του δημοσίου (κυρίως των ειδικών μι-
σθολογίων) με σύνταξη από 1.400,00
ευρώ και άνω. Η παρακράτηση ονομά-
στηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συντα-
ξιούχων (Ε.Α.Σ) υπέρ του ταμείου
Α.Κ.Α.ΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλλη-
λεγγύης Γενεών), γνωστό ως «κουμπα-
ράς» των ταμείων, που σπάει όμως όπο-
τε υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας. 

Με το Ν.4022/2011 οι συντελεστές
παρακράτησης αυξήθηκαν και διαμορ-
φώθηκαν σε: 1400 εως 1700 3%, 1700 ε-
ως 2000 6% 2000 εως 2300 7%, 2300 ε-
ως 2600 9%, 2600 εως 2900 10%, 2900
εως 3200 12%, 3200 εως 3500 13% και
3500 άνω 14%. Ενδεικτικά η μηνιαία πα-
ρακράτηση για μικτή σύνταξη μισθολο-
γικής προαγωγής Ταξχου 2.096,32 Χ 7%
= 146,74 ευρώ.

Την 26 Μαίου 2015 η ολομέλεια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε με ψή-
φους 25 υπέρ και 9 κατά, αντισυνταγμα-
τική την παρακράτηση της Ε.Α.Σ.. Επί-
σης έκρινε με ψήφους 15 υπέρ και 12
κατά, ότι η απόφαση της Ολομέλειας
του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικα-
στηρίου δεν θα έχει αναδρομική ισχύ
για όσους ΔΕΝ προσέφυγαν στη Δικαιο-
σύνη. Η ανωτέρω απόφαση είναι εκτε-
λεστή και αναμενόταν η δημοσίευσής
της. Την 10-2-2017 δημοσιεύτηκε η από-
φαση, δεν έχει όμως καθαρογραφεί.
Καταβάλλονται προσπάθειες για την
απόκτησή της. Σύμφωνα πάντα με τις
υπάρχουσες πληροφορίες (έντυπος και
ηλεκτρονικός τύπος) και τις νομικές ερ-

μηνείες του νομικού συμβούλου του
Σ.Α.Σ, θα δικαιωθούν μόνο όσοι έχουν
προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Έτσι όσοι
συνταξιούχοι απόστρατοι υπάγονται
στην ανωτέρω περίπτωση και επιθυμούν
να διεκδικήσουν αναδρομικά και τη δια-
κοπή - παύση της παρακράτησης θα
πρέπει αρχικά να υποβάλλουν αίτηση,
ως το υπόδειγμα, στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και εν συνεχεία,
εφόσον τούτο δεν ικανοποιήσει το αίτη-
μα εντός 60 ημερών, προσφυγή στη δι-
καιοσύνη με αγωγή (ομαδική για μείωση
του κόστους). Επαναλαμβάνουμε ότι το
μηνιαίο χρηματικό ποσό διεκδίκησης εί-
ναι σημαντικό (όπως στο παράδειγμα
146,74 ευρώ).

Σημείωση: Το Γ.Λ.Κ κατά την εφαρ-
μογή της παρακράτησης Ε.Α.Σ
Ν.3865/10, με έγγραφό του την
5/8/2010, ενημέρωσε τους συνταξιού-
χους ότι «ισχύουν τα προβλεπόμενα
από τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 67
του Π.Δ 69/2007 ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ». Έτσι
αρκετοί συνάδελφοι έχουν προσφύγει
με ΕΝΣΤΑΣΗ ενώπιον του Α’ Κλιμακίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αρκετούς
δε έχει κοινοποιηθεί η διαβίβαση των
εγγράφων στο Ε.Σ - Γραμματεία Α’ Κλι-
μακίου, Βουρνάζου 4 και Τσόχα. Για αυ-
τούς είναι πλέον ή βέβαιο, μετά την
πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας
του Ε.Σ. ότι θα δικαιωθούν και θα ισχύ-
σουν τα όσα ισχύουν και για τους συνα-
δέλφους που προσέφυγαν στη δικαιο-
σύνη με το Ν.4055/2012 (πρότυπη δίκη).

Επιμέλεια: Γ. Εμμανουηλίδης, 
Ν.Σ/ Σ.Α.Σ   

Γράφει: ο Γιάννης Αβραμίδης,
μέλος του Δ.Σ/ΣΑΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΚΡΙΝΕ ΜΕ 25 ΨΗΦΟΥΣ  ΥΠΕΡ ΕΝΑΝΤΙ 9 ΚΑΤΑ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Α.Σ.)

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

…………………………………………………….. 
του ……………………………, Στρατιωτικού Συνταξιούχου
(Α.Μ.Σ. ………………………………………), 
κατοίκου ……………….………………. 
(οδός …….……………………… αρ.……… Τ.Κ………)

Με τους Νόμους 3865/2010, 3986/2011 και
4002/2011, κ.α., επιβλήθηκε «Ειδική Εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων (ΕΕΑΣ)» και αντίστοιχα στη σύντα-
ξή μου. 

Ήδη οι άνω νόμοι με την αρ. 244/2017 απόφαση
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε
ότι αντίκεινται, τόσο σε διατάξεις του Συντάγματος,
όσο και σε υπερνομοθετικές διατάξεις που δεσμεύουν
την χώρα μας και κυρίως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτό-
κολλο της Ευρωπα_κής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 

Επειδή η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώ-
νεται προς τις δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με την
διάταξη παρ. 5 αρθρου 95 του Συντάγματος. 

Επειδή η παρ. 1 άρθρου 111 του Συντάγματος δια-
κελεύει: «Κάθε διάταξη Νόμου ή Διοικητική Πράξη με
Κανονιστικό χαρακτήρα που είναι αντίθετη προς το
Σύνταγμα καταργείται από την έναρξη ισχύος της».

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 9 του Συ-
ντάγματος οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται ανα-
γκαστικά και κατά του Δημοσίου. 

Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός
νομίμου δικαιώματός μου. 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να παύσει άμεσα η κράτηση που γίνεται στην σύ-

νταξή μου ως Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύσης Συντα-
ξιούχων (ΕΕΑΣ). 

Να μου αποδοθούν οι μέχρι σήμερα κρατήσεις που
μου έγιναν για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συ-
νταξιούχων, με κατάθεση στον λογαριασμό Τραπέζης
που κατατίθεται η σύνταξή μου. 

Αθήνα, 20/2/2017
Ο Αιτών
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• Ασμχος ε.α Ηλίας Λιακάκος
Γεννήθηκε το 1935 στο Γύθειο. Εισήλθε
στην ΣΤΥΑ το 1955 με την 7η σειρά. Απο-
φοίτησε το 1957 με την ειδικότητα του
Εφοδιαστή Αποστρατεύτηκε το 1996.
Ήταν έγγαμος Η κηδεία του έγινε στις
14/12/2016 στον Ιερό Ναό Πέτρου και
Παύλου του Παλαιού Φαλήρου. 

• Σμχος ε.α Αλέξιος Μπίθας
Γεννήθηκε το 1941 στην Καλλιθέα Ολυ-
μπίας Ηλείας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1961
με την 13η σειρά. Αποφοίτησε το 1963 με
την ειδικότητα ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε
το 1996. Ήταν έγγαμος Η νεκρώσιμη ακο-
λουθία  έγινε στις 16/12/2016 στο νεκρο-
ταφείο Βύρωνα Αττικής. 

• Σμχος ε.α 
Χαράλαμπος Λαμπρόπουλος
Γεννήθηκε το 1939 στα Φιλιατρά Μεσσηνί-
ας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1959 με την 11η
σειρά. Αποφοίτησε το 1961 με την ειδικό-
τητα του Μηχανικού Τ/Η. Αποστρατεύτηκε
το 1994. Ήταν παντρεμένος. Απεβίωσε
στις 18/12/2016 στο 251 ΓΝΑ. 

• Ασμχος ε.α 
Νικόλαος Παπαδάκης
Γεννήθηκε το 1957 στη Πηγή Τρικάλων.
Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1976 με την 28η
σειρά. Αποφοίτησε το 1978 με την ειδικό-

τητα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το
2008. Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του
έγινε στις 3/1/2017 στο Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων και η ταφή του στο
κοιμητήριο Τρικάλων. 

• Ασμχος ε.α. Σωτήριος Θανασάς
Γεννήθηκε το 1935 στο Ριόλο ΑχαPας. Ει-
σήλθε στην ΣΤΥΑ το 1954 με την 6η σειρά.
Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1984. Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του
έγινε στις 11/1/2017 στο Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Άνω Πόλης Πατρών και η ταφή
του στο κοιμητήριο στο Παναγιάς Αλεξιώ-
τισσας. 

• Ασμχος ε.α. Κων/νος Λύγδας
Γεννήθηκε το 1934 στο Μουζάκι Καρδί-
τσας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1955 με την
7η σειρά. Αποφοίτησε το 1957 με την ειδι-
κότητα του Μηχανικού Radar. Αποστρα-
τεύτηκε το 1985. Ήταν παντρεμένος. Απε-
βίωσε στις 12/1/2017 στο 251 ΓΝΑ. 

• Ασμχος ε.α. Γεώργιος Μπακρατσάς
Γεννήθηκε το 1936 στη Μαγούλα Καρδί-
τσας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1956 με την
8η σειρά. Αποφοίτησε το 1958 με την ειδι-
κότητα του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύ-
τηκε το 1991. Ήταν παντρεμένος. Η κη-
δεία του έγινε στις 16/1/2017 στον Ιερό
Ναό Αγίας Φωτεινής Χαλέπα Χανίων 

• Σμχος ε.α. Ιωάννης Τετραδάκος
Γεννήθηκε το 1936 στη Μυρσίνη Γυθείου.
Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1954 με την 6η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1956 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1989. Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του
έγινε στις 18/1/2017 στο Νεκροταφείο
Κόκκινου Μύλου. 

• Ασμχος ε.α. 
Σωτήριος Ανδριόπουλος
Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην ΣΤΥΑ το 1978 με την 30η σειρά. Απο-
φοίτησε το 1989 με την ειδικότητα του
Μηχανικού Α/Φ. Ήταν παντρεμένος. Η κη-
δεία του έγινε στις 20/1/2017 στο Ιερό
Ναό Αγίων Πάντων Αρμενίων Κυπαρισ-
σίας. 

• Επγος ε.α. 
Παναγιώτης Πραματιώτης
Γεννήθηκε το 1940 στη Μυρτιά Αιτωλοα-
καρνανίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1960 με
την 12η σειρά. Αποφοίτησε το 1962 με την
ειδικότητα του Μηχανικού Α/Φ. Ήταν πα-
ντρεμένος. Η κηδεία του έγινε στις
22/1/2017 στο Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου
Μουσουρών Χανίων. 

• Ασμχος ε.α. Γεώργιος Θωμάκος
Γεννήθηκε το 1932 στη Χειμάρα Λακωνί-
ας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1953 με την 5η

σειρά. Αποφοίτησε το 1955 με την ειδικό-
τητα του Ελεγκτού Αναχαιτίσεως. Απο-
στρατεύτηκε το 1984. Ήταν παντρεμένος.
Απεβίωσε στις 1/2/2017 στο 251 ΓΝΑ.

• Ασμχος ε.α. 
Κάρολος – Λουδιβίκος Χρηστίδης
Γεννήθηκε το 1945 στη Θεσσαλονίκη. Ει-
σήλθε στην ΣΤΥΑ το 1963 με την 15η σει-
ρά. Αποφοίτησε το 1965 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το
1994. Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του
έγινε στις 4/2/2017 στον Ιερό Ναό Αγίου
Βικεντίου εντός καθολικού νεκροταφείου
Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

• Σγος ε.α. Ευάγγελος Δέγγλερης
Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Εισήλθε
στην ΣΤΥΑ το 1970 με την 22η σειρά. Απο-
φοίτησε το 1972 με την ειδικότητα του Μη-
χανικού Α/Φ. Αποστρατεύτηκε το 1983.
Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του έγινε στις
6/2/2017 στο νεκροταφείο Αμαρουσίου.

• Σμχος ε.α. Ιωάννης Πετρόπουλος
Γεννήθηκε το 1945 στο Παύλο Λειβαδιάς.
Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1964 με την 16η
σειρά. Αποφοίτησε το 1966 με την ειδικό-
τητα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το
1998. Ήταν παντρεμένος. Η κηδεία του
έγινε στις 17/2/2017 στον Ιερό Ναό Σωτή-
ρος Αταλάντης Φθιώτιδας και ετάφη στο
νεκροταφείο Αταλάντης.

Απεβίωσαν

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

Επγος ε.α Φώτιος Βασιλειάδης
Γεννήθηκε το 1936 στην Καλαμάτα Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1957 με

την 9η  σειρά Αποφοίτησε το 1959 με την ειδικότητα του Μηχανικού
Radar. Αποστρατεύτηκε το 1983 Ήταν παντρεμένος

Ο ανωτέρω είχε βρει καταφύγιο σε σκήτη στο Άγιο Όρος μετά από
τραγικές οικογενειακές καταστάσεις (θάνατος προ ετών κόρης σε αυ-
τοκινητιστικό δυστύχημα και μετά ταύτα θάνατος της συζύγου του)

Στις 6/1/2017 ο κ Παναγιώτης Καράμπελας ο οποίος προσπάθησε
να επικοινωνήσει με το συμμαθητή του, τον ενημέρωσαν ότι ο πατέρας
Φώτιος είχε «φύγει για τον ουρανό» ανήμερα Χριστουγέννων. 

Στον υιό και αδελφό μας Κωνσταντίνο Καρβέλη του Γεωργίου
αποφοιτήσαντα με την 66η σειρά ΣΤΥΑ με ειδικότητα ΜΜΜ κ’ Μ
και για την εισαγωγή του στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την ειδικό-
τητα Μηχανολόγου Μηχανικού του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία
και υγεία.

Οι γονείς 
Γεώργιος Καρβέλης Σμήναρχος Ε.Α. 

και Αβραμίδη Ελένη 
και τα αδέλφια του Σταυρούλα Καρβέλη, 

Μιχαήλ - Μάριος Καρβέλης

Θέλω να εκφράσω τα ευχαριστήρια στον Σμχο (ΥΙ) Κο Τσώνο και σε
όλο το προσωπικό του αιματολογικού τμήματος του 251 Γ.Ν.Α. για τη
βοήθεια και συμπαράσταση στη μακρόχρονη ασθένεια της σεβαστής
μου μητέρας Στεργιοπούλου Ασπασίας έως που έφυγε από τη ζωή.

Ρισβάς Γεώργιος, Σμγός ε.α.

Θερμά συλλυπητήρια στον συνάδελφο και συμμαθητή
Επγό ε.α. Ρισβά Γεώργιο για την απώλεια της αγαπημένης
του μητέρας.

Βούλγαρης Παναγιώτης
Ασμχός ε.α. μέλος του Δ.Σ.  του Σ.Α.Σ.

Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο εκφράζει τα θερ-
μά συλλυπητήρια του
Συναδέλφου Νικολάου
Παπαδάκη ο οποίος
ήταν εκπρόσωπος του
Συλλόγου μας στα Τρί-
καλα.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Την 1η Φεβρουαρίου έφυγε από

τη ζωή η αξιαγάπητη φίλη μας, σύ-
ζυγος του εξαίρετου συναδέλφου
Κώστα Λαδά, της 5ης σειράς ΣΤΥΑ,
ΚΟΡΝΗΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) μετά από το
χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα
που την ταλαιπωρούσε αρκετό και-
ρό.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες της
οικογενείας να εισαχθεί σε δωμά-
τιο Νοσοκομείου, δεν βρέθηκε κα-
νένα, από ό,τι μας είπε ο συνάδελ-
φος, με κενό κρεβάτι Μ.Ε.Θ., με
αποτέλεσμα να καταλήξουν στο
«ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η Λίτσα φεύγοντας άφησε δύο
υπέροχα παιδιά, τη ΒΙΚΗ και τον
ΣΟΦΟΚΛΗ και δύο εγγόνια και
ένα δισέγγονο.

Η κηδεία της έγινε στις 3 Φε-
βρουαρίου στο Ριόλο ΑχαPας. Ευ-
χόμαστε ολόψυχα να είναι ελαφρύ
το χώμα που την σκέπασε και για
την οικογένειά της την εξ ύψους
παρηγορία.

Η οικογένεια
Γεωργίου Ζεβόλη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να πούμε ένα μεγά-

λο ευχαριστώ σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
του 251 ΓΝΑ, για την άρτια ιατρική περίθαλψη και την αδιάκο-
πη ηθική και ψυχολογική στήριξη που μας παρείχε, κατά τη
διάρκεια της μακροχρόνιας νοσηλείας του πατέρα μας, Κων-
σταντίνου Ασημακόπουλου, Σμηνάρχου Ε.Α.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Διευθυντή της Πνευμονολογι-
κής Κλινικής κ. Σκουφάρα, τον θεράποντα ιατρό κ. Δουγλερά-
κη.

Μαρία και Γιούλη Ασημακοπούλου

10 Ιανουαρίου 2017,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λυπάμαι που μερικοί Αρχηγοί ΓΕΑ και συνεργάτες τους λόγω
εγωισμού ανωτερότητας θέλουν να βλέπουν τους Υπαξιωματι-
κούς ως υπηρέτες χωρίς αξίες.

1956 ΣΤΥΑ (Σχολή ΤΕΧΝΙΚΩΝ Υπαξιωματικών Αεροπορίας). 8
μαθητές του γυμνασίου Αμφίσσης τους προσέλκυσε η λέξη ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ να δώσουν εξετάσεις στη Σχολή ΣΤΥΑ. Ακόμη και ο
αγράμματος πατέρας μου με έπεισε να πάω στη Σχολή ΣΤΥΑ να
γίνω Τεχνικός.

2018 ΣΜΥΑ. Σχολή ΜΟΝΙΜΩΝ Υπαξιωματικών Αεροπορίας.
Πέστε μου κ. Αρχηγέ χωρίς τη λέξη ΤΕΧΝΙΚΩΝ ποιος θα ενδια-
φερθεί; Ποιος θα πάει; Τι ποιότητα Τεχνικών Υπαξιωματικών θ’
αποφοιτήσουν από τη ΣΜΥΑ; Τι τεχνικό έργο θα προσφέρουν;
Ποιος πατέρας θα συμβουλεύσει το παιδί του που είναι καλός
μαθητής στο γυμνάσιο να πάει στην Αεροπορία και να γίνει μόνι-
μος Υπαξιωματικός; Η εκπαίδευση και το γόητρο της ΣΤΥΑ είναι
υψηλό. Οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ άρτια εκπαιδευμένοι διαπρέπουν
στο τεχνολογικό τους καθήκον για την ασφάλεια  των πιλότων και
της Πατρίδος. Με την δίψα της μάθησης νέων τεχνολογιών αυτο-
εκπαιδεύτηκαν, σπούδασαν στο μικρό Πολυτεχνείο, Σιβιτανίδειο,
Ραδιοτεχνική Σχολή Αθηνών, Βιομηχανική Σχολή και άλλες ανώ-
τερες σχολές. Αρίστευσαν στην πένα και τεχνολογία. Στη λαο-
γραφία και ποίηση.

Πρέπει κ. Α/ΓΕΑ και συνεργάτες σου να το ξανασκεφτείτε ότι
η Σχολή ΣΜΥΑ δεν θ’ ανταποκριθεί στο απαιτούμενο υψηλό τεχνι-
κό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας, τεχνικώς και ψυχολογικώς.

Αθανάσιος Κοντολάτης
8ης Σειράς ΣΤΥΑ

Bloomington, ΜΝ ΗΠΑ

Ηράκλειο, 25/1/2017,
κ. ΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Σμχόν ε.α.
ΠΑΤΡΑ - ΕΑΑΑ - ΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Ναυπακτιακή παρουσία στην Πάτρα
Αγαπητέ Ηλία
Ευχαριστώ για το ανεκτίμητο δώρο σου. Η μοναδική εσωτερι-

κή παρόρμηση που διαθέτεις, μέσω του Ναυπακτιακού Συνδέ-
σμου της Πάτρας, όχι μόνο σάλπισες αλλά και κατόρθωσες να
ανασύρεις μνήμες και να στερεώσεις νέες γέφυρες στα τέκνα των
Ναυπακτιτών.

Με ακατάβλητο ενδιαφέρον και κόπο συγκέντρωσες τόσα πολ-
λά μέσα σ’ αυτόν τον πλούσιο τόμο, τη «Βίβλο του Συνδέσμου» εν
Πάτραις από διάσπαρτες αρχειακές πηγές κυρίως από Πατρινές
εφημερίδες της εποχής.

Μέσα στην εργασία αυτή αναδεικνύεις τους πρωτοπόρους
Ναυπακτίτες που περνώντας στη φιλόξενη Πάτρα πρόκοψαν και
άφησαν αξιόλογα αποτυπώματα στη ζωή της πόλης, παράδειγμα
προς μίμηση.

Απέτρεψες τον κίνδυνο λήθης που παραμονεύει πάντοτε να
σκεπάσει το πέπλο της σιωπής και ανέσυρες μνήμες για τα τέκνα
των Ναυπακτιτών της Πάτρας, όποιας γενιάς και να 'ναι, με την
εργασία σου αυτή «Ο εν Πάτραις Ναυπακτικός Σύνδεσμος».

Από την Εργογραφία σου ο αναγνώστης και μελετητής δικαιο-
λογεί και αξιολογεί τις ικανότητές σου, να παρουσιάσεις στην
ανεκτίμητη αυτή εργασία σου με τους λατρευτικούς χώρους,
ιστορικά στοιχεία, εκείνο δε στην σελ. 251 που αναφέρεται στην
εισφορά των 10 δρχ. των δύο μαθητών για την προμήθεια των
στρατιωτικών αεροπλάνων με συγκίνησε ιδιαίτερα.

Αληθινά σου εκφράζω τον θαυμασμό μου και το κατατάσσω
στα Ναυπακτιακά Μνημεία ως δημιούργημα υλικό - πνευματικό
που έχει διαχρονική παρουσία και φέρει σφραγίδα Ναυπακτιακής
προέλεσης. Τις λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων με τα ελληνο-
χριστιανικά ήθη των κατοίκων, Δωρητές και αφιερώματα.

Το έργο σου αυτό αποτελεί συνέχεια της Ναυπακτιακής πα-
ρουσίας της Πάτρας και ορθώνει ανάχωμα στη λήθη και εξασφα-
λίζει τη συνέχεια και αναδεικνύει ένα άγνωστο κομμάτι της ιστορί-
ας της Ναυπακτίας.

Αγαπητέ Ηλία με κατέπληξε η πρωτότυπη εργασία σου αυτή
που αποτελεί Ναυπακτιακά Μνημεία στην Πάτρα.

Η ανάθεση της Διεύθυνσης της εφημερίδας παράλληλα με τα
καθήκοντα του Γραμματέα του Συνδέσμου επρόκειτο να σε ανα-
δείξουν τον καταλληλότερο και ικανότερο πνευματικό πρωτομά-
στορα στη Ναυπακτία - Πάτρα.

Θερμά συγχαρητήρια.
Γεώργ. Ορφανάκης Σμχος ε.α.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  METROPOLITAN

Δρ Γεώργιος Ι. Μπούτσικος
Γενικός Χειρούργος

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
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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€

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, Κύριε Αρχηγέ ΓΕΑ, 
ΕΥΓΕ!!

Επιτέλους, μια μοναδική αποστολή με τεράστια σημασία για τον μαχόμενο-
προδομένο - από τους τότε άφρονες κυβερνώντες της μητέρας πατρίδας - λαό
της Κύπρου, αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε μετά από 42 ολόκληρα χρόνια.

Είναι, όσο και να μην το πιστέψετε και μια δική μου δικαίωση, γιατί για πε-
ρισσότερο από 30 χρόνια με άρθρα και επιστολές μου προσπαθώ, με την ευ-
καιρία κάθε επετείου, να διεγείρω τους διαχρονικούς αρμόδιους ηγέτες της
πατρίδας μου, να εκπληρώσουν το δικό τους χρέος, σε εκείνους που αψηφώ-
ντας το θανάσιμο κίνδυνο που έκρυβε εκείνη η αποστολή, τις πρωινές ώρες
της 22-7-1974, εκτέλεσαν με επιτυχία την μεταφορά βοήθειας (καταδρομείς)
στους μαχόμενους αδελφούς Κυπρίους. Οι ξένοι την αποκάλεσαν «Αποστολή
Αυτοκτονίας»!!

Από τα είκοσι (20) αεροσκάφη NORATLAS που προσγειώθηκαν στο Αερο-
δρόμιο της Σούδας, πρόλαβαν και απογειώθηκαν μόνο τα δέκα πέντε (15). 

Μετά από ανορθόδοξο πτήση, τα δεκατρία (13), μέσα από το φλεγόμενο
ουρανό της Λευκωσίας, προσγειώθηκαν. Μετά από ταχεία αποβίβαση των κα-
ταδρομέων απογειώθηκαν άμεσα μόνο τα εννέα (9). Ένα, το ΝΙΚΗ 4 καταρρί-
φθηκε από φίλια πυρά λίγο πριν το διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα το
φρικτό θάνατο του πληρώματος και 27 καταδρομέων. Επέζησε μόνο ένας. 

Τα υπόλοιπα τρία (3) λόγω σοβαρών ζημιών από τα πυρά, δεν μπόρεσαν να
απογειωθούν. Τα πληρώματά τους παραλήφθηκαν από άλλα απογειωμένα αε-
ροσκάφη. Ένα πλήρωμα δεν πρόλαβε κάποιο αεροσκάφος να επιβιβαστεί και
παρέμεινε στην Κύπρο. Ο Ιπτάμενος Μηχανικός - με δάκρυα στα μάτια όπως
μου αφηγήθηκε αργότερα - έμελε να κάψει, κατόπιν εντολής, τα αεροσκάφη
που δεν μπόρεσαν να απογειωθούν. Μετά από περιπετειώδη-μυστική μετακίνη-
σή του πληρώματος και με ταυτότητες με κυπριακά ονόματα, έφτασαν στο λι-
μάνι της Λεμεσού, από όπου επέστρεψαν ατμοπλο_κώς.

Δύο από τα αεροσκάφη που είχαν απογειωθεί δεν κατόρθωσαν να προ-
σγειωθούν και επέστρεψαν χωρίς να ολοκληρώσουν την αποστολή με επιτυχία.

Πέντε (5) αεροσκάφη με φορτία πυρομαχικά και άλλον εξοπλισμό, παρά το
ότι με λειτουργούντες τους κινητήρες ανέμεναν οδηγίες για γραμμή και απο-
γείωση, μετά από εντολή του υπεύθυνου υλοποίησης της επιχείρησης, σε κάθε
ένα από τα αεροσκάφη αυτά, δεν επετράπη η απογείωση, για επιχειρησιακούς
λόγους. 

Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι ήταν εμφανές το υψηλό φρόνημα που διακα-
τείχε όλα τα πληρώματα, γνωρίζοντας το ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο της
αποστολής. Νόμιζε κανείς ότι όλοι τους ήσαν ντοπαρισμένοι. Αρκεί να ληφθεί
υπόψη ότι ένα από τα αεροσκάφη που δεν απογειώθηκαν για Κύπρο, το αερο-
σκάφος S/N131 ήταν μέχρι την ημέρα εκείνη σε απόθεση (κατηγορία Ζ¨)  για
περισσότερο από 8 μήνες. Λόγω των εκτάκτων απαιτήσεων, μέσα σε τέσσερις
ώρες και παρά την κακή γενική του κατάσταση, μετά από σχετική επιθεώρηση
και αποκατάσταση προβληματικών καταστάσεων κάποιων συστημάτων του -
με την συγκινητική και εξουθενωτική βοήθεια τεσσάρων σμηνιτών - αναδιατά-
χθηκε για πτήση, με αναγκαστικά μόνη υπογραφή του γράφοντος, καθότι κα-
νένας άλλος αρμόδιος δεν υπήρχε πλέον στη Μοίρα για σχετική έγκριση. Υπό
κανονικές συνθήκες τούτο θα μπορούσε να γίνει, μετά από έγκριση ΑΤΑ, ΓΕΑ,
αφού προηγηθεί εκτεταμένη-πολυήμερη επιθεώρηση και αποκατάσταση των
όποιων αντικανονικών διαπιστώσεων!! Πέρα από αυτά, το πλήρωμα που συ-
γκροτήθηκε αποτελείτο από μετακινηθέντες εκτάκτως από άλλες μονάδες χει-
ριστές (κυβερνήτης και συγκυβερνήτης), μη διαθέσιμους, ωστόσο, για τον τύ-
πο, λόγω μακράς απομάκρυνσης-μετάθεσής τους από την 354 ΜΤΜ. Όσο για
τη θέση του Ραδιοναυτίλου, είχε διατεθεί επιστρατευμένος συγκυβερνήτης
από την Ολυμπιακή Αεροπορία, ο οποίος μετά την απογείωση δήλωσε στον κυ-
βερνήτη άγνοια από ναυτιλία στον τύπο αυτό (NORATLAS)! Τελικά, ο μόνος
ετοιμοπόλεμος από το πλήρωμα αυτό ήταν ο γράφων-ιπτάμενος μηχανικός.
Παρόλα αυτά κανείς, κάτω από αυτά τα δεδομένα, δεν εξέφρασε την ελάχιστη
επιφύλαξη να συμμετέχει σε αυτή την επικίνδυνη αποστολή. 

Είναι βέβαιο ότι η βοήθεια, που, έστω και με την περιορισμένη τελική συμ-
μετοχή των NORATLAS, εξασφαλίστηκε στους Κυπρίους ήταν εξαιρετικά ση-
μαντική και περιορίστηκε η επέλαση του Αττίλα. Διασώθηκε το αεροδρόμιο της
Λευκωσίας - και όχι μόνο - από τους καταδρομείς που μεταφέρθηκαν και πολέ-

μησαν με ηρωισμό. Ήταν το λιγότερο που η μητέρα Ελλάδα, πρόσφερε με αυ-
τή την αποστολή, με παρέμβαση-πρωτοβουλία της ηγεσίας της ΠΑ, για να με-
τριάσει τη ντροπή και τις απώλειες ζωών και εδαφών. Είναι βέβαιο, ότι η αποτε-
λεσματικότητα της προσπάθειας ενίσχυσης της Κύπρου, θα ήταν πολύ καθορι-
στική, αν την προηγούμενη ημέρα η σχεδιασθείσα αποστολή ενισχύσεων είχε
εκτελεστεί με αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τα οποία για άγνω-
στους λόγους δεν κατόρθωσαν να απογειωθούν από το αεροδρόμιο της Σού-
δας.

Με την εκδήλωση απονομής του αστέρα αξίας και τιμής την 12-12-2016,
από τον κ. ΥΕΘΑ, στα πληρώματα που «ολοκλήρωσαν» την αποστολή ΝΙΚΗ,
έστω και μετά από 42 ολόκληρα χρόνια ανεξήγητης, αλλά και ανάλγητης συ-
μπεριφοράς σε σύγχρονους ήρωες, πιστεύω ότι τόσο ο κ. ΥΕΘΑ, όσο και η πα-
ρούσα στην εκδήλωση αυτή ηγεσία των ΕΔ, θα δώσουν, επιτέλους, τις κατάλ-
ληλες οδηγίες να καταχωρήσουν σε χρυσή σελίδα της ιστορίας το κατόρθωμα
αυτό των πληρωμάτων ΝΙΚΗ και την μικρή αυτή προσφορά βοήθειας, αλλά με-
γάλη σε αποτέλεσμα, με πολλούς νεκρούς και αγνοούμενους καταδρομείς,
ώστε να διδαχθούν οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών και να εμπνευ-
στούν με αισθήματα περηφάνιας, αυτοθυσίας και ηρωισμού, αλλά και να τιμά-
ται η επέτειος αυτή με σχετικές εκδηλώσεις, για να μάθει ο Ελληνικός λαός,
αλλά και οι εκάστοτε αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες του, ότι οι διαχρονικές οικο-
νομικές δαπάνες για τις ΕΔ έχουν πολύτιμο και ανεκτίμητο αντίκρισμα.

Στις σχετικές επιστολές και δημοσιεύσεις μου (σε ΥΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, ιστοσελί-
δες και εφημερίδες) σχετικά με την αδικαιολόγητη αδράνεια της πολιτείας για
απόδοση στα πληρώματα ΝΙΚΗ των αναλογουσών τιμών, αλλά και για την περί-
εργη κάποτε πρόθεση απόδοσης σε αυτά κάποιων «αναμνηστικών» - που όλοι
αρνήθηκαν να παραλάβουν - για αποφυγή παρερμηνείας των ενεργειών μου
ανέφερα συχνά στα κείμενά μου ότι προσωπικά ΔΕΝ διεκδικώ κάποια τιμητική
διάκριση. Εξαιτίας αυτού, έχω τύχει σχετικής κριτικής από μέλη πληρωμάτων
τα οποία, για επιχειρησιακούς λόγους δεν απογειώθηκαν - παρά το ότι με λει-
τουργούντες τους κινητήρες ανέμεναν γραμμή για απογείωση - ότι ίσως με την
τοποθέτησή μου αυτή οι αρμόδιοι και όχι μόνον, θα επιφυλάσσονταν να ανα-
γνωρίσουν και τη δική τους αυτονόητη πρόθεση να συμμετέχουν στην ολοκλή-
ρωση της αποστολής ΝΙΚΗ, με ό,τι τούτο συνεπαγόταν. 

Τελικά και μετά την μη πρόσκληση στην εκδήλωση της απονομής των υπό-
ψη ηθικών αμοιβών και των πληρωμάτων που διατάχθηκαν να μην απογειω-
θούν για επιχειρησιακούς λόγους, αφήνονται περιθώρια συνέχισης σχολίων
και σεναρίων, ότι απέφυγαν την τελική συμμετοχή τους στο υπόλοιπο και δυ-
σκολότερο μέρος της αποστολής. Ίσως, την ημέρα εκείνη (12-12-16), κάποια
διαμνημόνευση και των πληρωμάτων αυτών, δεν θα άφηνε τις όποιες σε βάρος
τους αμφισβητήσεις και κακόβουλα σχόλια. Θεωρώ, επίσης, ότι ανάλογη και
εντονότερη είναι η περίπτωση ότι δεν είχαν προσκληθεί ούτε τα πληρώματα
των δύο αεροσκαφών, τα οποία αν και συμμετείχαν στην αποστολή ΝΙΚΗ, δεν
ολοκλήρωσαν την αποστολή από ενδεχόμενες παρεμβολές στα όργανα ναυτι-
λίας, παρά το γεγονός ότι έφτασαν στην περιοχή της Κύπρου. Εκτιμώ, ότι κά-
ποια ενέργεια των αρμοδίων προς την κατεύθυνση της ορθολογικής μεταχείρι-

σης όλων αυτών των πληρωμάτων θα εξάλειφε τα υπάρχοντα εύλογα ερωτή-
ματα-παράπονά των, αλλά και θα διασκέδαζε τα άδικα και υποτιμητικά σε βά-
ρος τους σχόλια.  

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ και πάλι ΕΥΓΕ, γιατί τολμήσατε να εξιλεώσε-
τε και προκατόχους σας, αλλά το κυριότερο να τιμήσετε άτομα που απέδειξαν
ότι δεν δείλιασαν, όταν το καθήκον που κλήθηκαν να επιτελέσουν ίσως να τους
στοίχιζε και τη ζωή τους. Πώς να μην το αναγνωρίσω, όταν για 30 περίπου χρό-
νια στεκόμουν αυστηρά κριτικός απέναντι και στους προκατόχους σας. Όχι μό-
νο γιατί δεν απέδιδαν τις αναλογούσες τιμές, δεν αναγνώριζαν εκείνη την πε-
ρίοδο, αλλά και απέκρυπταν έναν τεράστιο άθλο-προσφορά να γραφτεί στην
ιστορία και με τις ανάλογες διαδικασίες αναγνώρισης, να το μάθουν οι νεώτε-
ροι και ο απλός πολίτης, από επίσημα χείλη. Ακόμη και ο γιός μου, τόσο όσο
ήταν στην Ικάρων, όσο και ως αξιωματικός χειριστής σε πρώτης γραμμής αε-
ροσκάφη, δεν είχε ακούσει εκεί τίποτα σχετικό. Ευτυχώς που έτυχε να είμαι ο
πατέρας του!  

Αισθάνομαι έτσι και προσωπικά δικαιωμένος για τις μέχρι σήμερα προσπά-
θειές μου να κρατήσω ζωντανό το κατόρθωμα αυτό, που σεις τολμήσατε να
αναγνωρίσετε και να εξοφλήσετε το χρέος της Πολιτείας. Δεν φείδομαι λόγων
να ομολογήσω, για ακόμη μια φορά, την ικανοποίησή μου και τις θερμές ευχα-
ριστίες μου.

Ωστόσο, λυπάμαι πολύ, γιατί θα συνεχίσω την έντονη κριτική μου απένα-
ντί σας, με την ανιστόρητη απόφασή σας για εξάλειψη της συνέχειας της
ιστορίας και προσφοράς της ΣΤΥΑ – καθώς και ΣΥΔ, ΣΙΡ - με το Ν. 4407/16.
Η ΣΜΥΑ κ. Αρχηγέ είναι η συνέχεια των ιστορικών σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ –
όπως και η ΣΤΥΑ ήταν συνέχεια της ΣΤΑ – κάτι που αρνηθήκατε να μνημο-
νεύσετε στο άρθρο 2, αλλά και να επιμείνετε στον χαρακτηρισμό της ως
Υπαξιωματικών στο άρθρο 1, αντί Τεχνολόγων, όπως έπρεπε να έχουν ήδη
μετονομαστεί και οι αντίστοιχες σχολές του ΣΞ και ΠΝ, μετά το Ν. 2913/01. 

Αγνοήσατε τόσες επιστολές, αναρτήσεις, ενημερώσεις φορέων! Βράχος
ακλόνητος, αμετάπειστος!! 

Δυστυχώς, έτσι, όπως τόσοι επισημαίνουν, τόσο εσείς, όσο και ο κ. ΥΕΘΑ
θα αφήσετε ως κληρονομιά τις χειρότερες υπηρεσίες σας, αλλά και αναμνή-
σεις στα 2/3 των αποφοίτων ΑΣΣΥ -στελεχών της ΠΑ – και όχι μόνον. Κάτι που
δεν θα σας το συγχωρήσουν. Η ζωή έχει γυρίσματα, όμως. Με τι σθένος θα
τολμάτε να τους αντικρίζετε; 

Βέβαια και μεγάλοι ηγέτες κάνουν λάθη.
Όμως θα πρέπει να έχουν τη γενναιότητα να τα αναγνωρίζουν και να τα

αποκαθιστούν. Και αν ο κ. Καμμένος, ως πολιτικός ηγέτης των ΕΔ δεν έχει την
απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη δομή και λειτουργία του στρατεύμα-
τος, σεις κ. Αρχηγέ θα έπρεπε, μαζί με τους συμβούλους σας, να τον ενημερώ-
νετε σωστά και όχι να αναζητάτε ευκαιρία να αποδομείσετε ιστορικές αλή-
θειες, τις οποίες η ΠΑ τόσα χρόνια τίμησε και τους εξέφρασε την ειλικρινή ευ-
γνωμοσύνη της. 

Κύριε Υπουργέ, μια επιστολή, του εξαίρετου συναδέλφου Κωνσταντίνου
Λιούτα, που έχει αναρτηθεί πριν λίγες ημέρες στο militaire gr και aeroporiapo-
stratos - σχετικά με τα ξίφη που επιδώσατε σε Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ
- θα έδινε και στους δυο σας (ΥΕΘΑ, Α/ΓΕΑ) πολλές πληροφορίες και γνώση,
που πιστεύω ότι θα κλονίσει αυτή την «αποφασιστικότητά σας». Αναζητήστε
την. Θα μάθετε, θα προβληματιστείτε.

Λυπάμαι, κ. Υπουργέ και κ. Αρχηγέ, που θα καταλήξω εκφράζοντας την
απογοήτευσή μου, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αντιφατικό, οπωσδήποτε,
όταν αρχίζω με ειλικρινείς ευχαριστίες, γιατί όντως το αξίζετε, για την απόδο-
ση των τιμών στα πληρώματα της αποστολής ΝΙΚΗ. Όμως, με απόλυτη ειλικρί-
νεια, θα σας διερμηνεύσω και την αγανάκτηση χιλιάδων συναδέλφων αποφοί-
των της ΣΤΥΑ – και πιστεύω των ΣΥΔ και ΣΙΡ – για το απρόσμενο τραγικό νομο-
θέτημά σας, γιατί γι’ αυτό, αυτό αξίζετε. 

Όλοι κρινόμαστε. 
Και σεις θα κριθείτε ανάλογα, όταν άδικα και αντιδεοντολογικά λειτουργεί-

τε ως εξουσία. Θα απολαύσετε τους καρπούς των πράξεών σας στο υπόλοιπο
της ζωής σας, ιδιαίτερα όταν βρεθείτε απογυμνωμένοι αξιωμάτων.  

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

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
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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

Την Κυριακή 22/2/2017 στο
μουσικό-μεζεδοπωλείο «ΚΡΑΣΑ-
ΔΙΚΟ» πραγματοποιήθηκε η ετή-
σια χοροεσπερίδα του Συλλόγου
με μεγάλη επιτυχία

Η προσέλευση του κόσμου
ήταν μεγάλη και οι παρευρισκόμε-
νοι διασκέδασαν μέχρι αργά το
απόγευμα

Ο Σύλλογος ευχαριστεί τους
συμμετέχοντες και εύχεται η επό-
μενη συνάντηση να πραγματοποι-
ηθεί με το ίδιο κέφι και με ακόμη
μεγαλύτερη προσέλευση.

Το Δ.Σ

Αποκριάτικη Συνεστίαση του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ του Συλλόγου Απο-
φοίτων ΣΤΥΑ επισκέφθηκαν
την 21/12 2016 τους ασθενείς
και το νοσηλευτικό προσωπι-
κό του 251 Γενικού Νοσοκο-
μείου Αεροπορίας, και προσέ-
φεραν δώρα αγάπης (βιβλία,
γλυκά, ημερολόγια).

Ευχήθηκαν για μεν τους
ασθενείς ταχεία ανάρρωση
για δε το νοσηλευτικό προσω-
πικό δύναμη στο έργο τους.

Στα πλαίσια της επίσκεψης υπήρξε ενδια-
φέρουσα συζήτηση με τον Διοικητή του Νοσο-
κομείου Ταξίαρχο (ΥΙ) κ. Δημήτριο Χατζηγεωρ-
γίου καθώς και επίσκεψη στον Διευθυντή
Υγειονομικού του ΓΕΑ Υποπτέραρχο (ΥΙ) κ. Γε-

ώργιο Τολούμη ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα
δει θετικά προφορικό αίτημά μας για την προ-
τεραιότητα των ε.α. δικαιούχων σε σχέση με
άλλες κατηγορίες δικαιούχων περίθαλψης στο
251 ΓΝΑ.

Επίσκεψη του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ. στους ασθενείς στο 251 ΓΝΑ

Σε προηγούμενο φύλλο του Σ.Α.Σ.,
με πρόκληση το ακροβατικό σμήνος
«Hellenic Flame» είχα την ευκαιρία να
εκθέσω την ολιγόχρονη υπηρεσία στην
Π.Α. και ιδιαιτέρως τη συμμετοχή μου
σαν υπόλογος των αεροσκαφών του
ακροβατικού σμήνους στα αεροδρόμια
της Τανάγρας και της Αγχιάλου τα έτη
1959-64. Εκτιμώ τη φιλοξενία της εφη-
μερίδας ή δυνατόν, να σχολιάσω τον
εξαιρετικό και όντως πληροφοριακό και
εκπαιδευτικό λόγο του κου Γιάννη Γα-
βριηλίδη για την προαγωγή του βιβλίου
του.

Η ιστορία πάντα διδάσκει. Ατενίζο-
ντας το μέλλον, η τεχνολογία της πτή-
σεως και οι διαστημικές έρευνες προ-
χωρούν με αστραπιαίο ρυθμό. Από εμ-
βολοφόρα αεροσκάφη σε αεριωθούμε-
να, από ταχύτητες μικρότερες του ήχου
σε υπερηχητικές, από ραντάρ εδάφους,
σε επικοινωνίες διά μέσου του διαστή-
ματος, ηλεκτρονικά και αυτόματοι μη-
χανισμοί, όλα έχουν επιφέρει αλλαγή
στην εκπαίδευση των τεχνικών και πλη-
ρωμάτων, στους νόμους της αέριας κυ-
κλοφορίας ως και την απαίτηση μεγα-
λύτερης ανθρώπινης προσπάθειας
ώστε τα οχήματα του αέρος να είναι
αξιόπιστα και έτοιμα για την αποστολή.

Σε δύο σημεία του λόγου του ο κύ-
ριος Γαβριηλίδης εξάρει τη συνδρομή
των τεχνικών εδάφους στο έργο των
πτήσεων και αυτών του ακροβατικού
σμήνους. Εκείνος, εκτιμώντας το γεγο-
νός πως η μισή επιχείρησις γίνεται στο
έδαφος, η άλλη μισή στον αέρα, μας
αποκαλεί συναδέλφους. Εκείνος με το
οξυδερκή μάτι διέκρινε την πολύωρη

εργασία των τεχνικών, με τη φόρμα ερ-
γασίας, στον ήλιο, στο κρύο, απογεύ-
ματα, να φθάνουν στη λέσχη αργά,
πολλάκις χωρίς εξόδους^ για μια άρτια
συντήρηση των αεροσκαφών, έτσι
απηλλαγμένα από βλάβες για μια ασφα-
λή πτήση.

Ο κύρος Γαβριηλίδης, με άριστο
τρόπο, εκπονεί το ρόλο της συστάσεως
του ακροβατικού σμήνους, το ΚΑΡΕ
των ΑΣΣΩΝ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ.
Τα δύσκολα χρόνια του '50, '60, χρόνια
αναπτύξεως της Π.Α., ήταν ανάγκη μι-
κροί και μεγάλοι, το ευρύτερο κοινό,
να γνωρίζουν το ρόλο του σώματος ως
και τις επιτεύξεις της, εντός και εκτός
του Ελλαδικού χώρου. Η σύστασις
σχολών δοκίμων ως και ο εφοδιασμός
υλικού έδωσε ζωή στους κόλπους του
σώματος, οι δε νέοι με πεποίθηση πλέ-
ον δεν θεωρούσαν την πτήση ενός πο-
λεμικού αεροσκάφους αναγκαστικά
επικίνδυνη.

Το μήνυμα του κου Γαβριηλίδη προς
τους νέους είναι πως θα πρέπει να
υπάρχει όραμα, δίψα για μάθηση, αγώ-
νας και εργατικότητα^ έτσι θα διαπρέ-
ψουν στο πεδίο της εκλογής των. Παρά
το γεγονός πως η ανάπτυξις της τεχνο-
λογίας επέφερε πολλούς επαγγελματι-
κούς ορίζοντες, πιστεύω τρανά πως
ένας μεγάλος αριθμός νέων ακόμη επι-
θυμούν να πλαισιώσουν τις τάξεις της
Π.Α. Η φήμη, η δόξα, η τεχνολογία του
αεροσκάφους, η επιθυμία να δοκιμά-
σουν τις ικανότητές τους παραμένουν
εξαιρετικά ορμητήρια για την ένταξή
τους στο σώμα της Π.Α.

Σαν εισήγηση θα ήθελα να σημειώ-

σω: Πρώτον, η εκστρατεία για τον προ-
σηλυτισμό νέων στους κόλπους της
Π.Α. να στραφεί και προς τις νέες, και
με εντατικό ρυθμό, διότι είναι πλέον
καιρός να αναγνωρίζονται σαν εξ’ ίσου
άξια μέλη της κοινωνίας. Δεύτερον, η
εκπαίδευσις των δοκίμων δεν τερματί-
ζεται με την αποφοίτηση από την παρα-
γωγική σχολή. Το στάδιο αυτό είναι μό-
νον η αρχή. Η πλήρης επαγγελματική,
ακαδημα_κή και στρατιωτική κατάρτισις
συνεχίζεται με σειρά μαθημάτων όπως
θα ορίζει η υπηρεσία, ή πανεπιστημια-
κού επιπέδου κ.λπ. και με την επιτυχή
αποφοίτηση να κρίνεται και η προαγω-
γή των στελεχών ώστε οι καλύτεροι να
διαπρέπουν.

Οι δύο μορφές του ακριβατικού σμή-
νους απέδειξε τρανά τις δυνατότητες
του Έλληνα πιλότου και την αποστολή
του σώματος. Ο μικρός αυτός αριθμός
των χειριστών απέσπασε πολλάκις τα
συγχαρητήρια των ηγετών μας και συμ-
μάχων για την επιδεξιότητα και την
ακρίβεια των κινήσεων στον αέρα. Έχει
αποδειχθεί πως είμαστε όχι μόνον εφά-
μιλλοι αλλά και καλύτεροι. Μόνον η
ένταξίς τους στο πάνθεον των ηρώων
θα δικαιολογήσει το ταλέντο και τα
σπάνια προσωπικά χαρίσματα των αν-
θρώπων αυτών. Είμαι υπερήφανος πως
σαν υπόλογος των αεροσκαφών της
«Ελληνικής Φλόγας» έπαιξα ένα μικρό
ρόλο στην επιτυχία των πτήσεων. Ένας
καλός αριθμός νέων είναι δυνατόν να
γίνουν πιλότοι της Π.Α., όμως λίγοι
έχουν το χάρισμα της τέχνης και το

αψήφιστο του κινδύνου να είναι πληρώ-
ματα ακροβατικού σμήνους.

Από την εταιρεία κατασκευής του αε-
ροσκάφους, υλικά, συναρμολόγησις,
στάδια συντηρήσεως, συνθήκες πτήσε-
ως^ μια παράληψις, ένα ανθρώπινο
σφάλμα, θα προξενήσει ένα ατύχημα με
αποτέλεσμα την απώλεια υλικού, ή το
χειρότερο, απώλεια πληρώματος. Ένας
συζυγος, μια μητέρα είναι απαρηγόρη-
τοι, ο πόνος είναι αισθητός απ’ όλους.
Η ανθρώπινη συμπαράστασις είναι απα-
ραίτητη. Μια ομάδα ειδικών θα εντοπί-
σει τα αίτια του ατυχήματος και λήψη
μέτρων για να αποφευχθεί το ίδιο ατύ-
χημα στο μέλλον. Ένα μάθημα για
όλους.

Συγχαίρω τον κον Γαβριηλίδη, πρώ-
τον, για τη μνημόνευση όλων των μελών
πιλότων και των δύο ομάδων του ακρο-
βατικού σμήνους, με περισσή εκτίμηση
προς αρχηγούς κους Ηλίαν Τσαμουσό-
πουλον και Ανδρέαν Φραγκοπανάγον.
Δεύτερον, να σημειώσω την υπομονή,
επιμονή, τέχνη και εργατικότητα του
κου Γαβριηλίδη για τη συγγραφή του
βιβλίου του, όπου αυτό και μόνον απο-
τελεί μιας πρώτης τάξεως διαφήμιση
για τους νυν υπηρετούντες στην Π.Α.,
γι’ αυτούς που μελλοντικά θα εντα-
χθούν να γίνουν στελέχη, ως και για το
ευρύτερο κοινό.

Κώστας Αράπης
9η Σειρά Σ.Τ.Υ.Α.

Καθηγητής Αεροπορικών Σπουδών
Τορόντο, Καναδάς

Δεκ. 16-17

Σχόλιο από την ομιλία του Πτεράρχου Γιάννη Γαβριηλίδη 
κατά την παρουσίαση του βιβλίου του (Σ.Α.Σ. έκδοσις Σεπτ. - Οκτ. 2016)

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
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Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ω Ν  Σ . Τ . Υ . Α .
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ -  ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017-  ΩΡΑ: 10:00΄

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα
1) Εγκρίνει τον Διοικητικό Απολογισμό περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016.
2) Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους 2016, Ισολογισμό έτους 2016 καθώς και τον
Προ�πολογισμό Εσόδων-Εξόδων του έτους 2017.
2) Απαλλάσσει το Δ.Σ. όσον αφορά στα οικονομικά θέματα από κάθε ευθύνη για το έτος 2016. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ

Εμείς οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί της Πο-
λεμικής Αεροπορίας, Απόφοιτοι Σχολής Τεχνικών Αξιωματικών Αεροπορίας, δια-
μαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε τη διάλυση των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ με το
Ν.4407. Είναι συνέχεια πολυετούς προσπάθειας για την απόλυτη χειραγώγηση
του κλάδου των Αποφοίτων ΑΣΣΥ.

Επόμενος στόχος, σύμφωνα με τη διακηρυγμένη θέση του ΥΕΘΑ (Καμμέ-
νου), υιοθέτηση Αμερικανικού συστήματος  περί προαγωγών, με καταληκτικό
βαθμό του Ανθυπασπιστή (Ανθυπασπιστής 1, 2, 3). Γενικότερος μεσοπρόθεσμος
και μακροπρόθεσμος στόχος ο απόλυτος έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και
της Π.Α. και η μετατροπή τους σε μία ταξική κοινωνία που θα εξυπηρετεί και θα
προωθεί τα στενά συντεχνιακά συμφέροντα Αξιωματικών και οι σχέσεις προσωπι-
κού θα διακρίνονται από ταξικούς όρους.

Την ώρα που στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και χιλιάδες απόστρατοι και οι
οικογένειές τους δέχονται ανηλεή επίθεση, που δοκιμάζει τα όρια επιβίωσής
τους, ο Καμμένος και ο Βα_τσης, ως άλλοι Δούρειοι Ίπποι, επέλεξαν να
διαλύσουν τη δομή της παραγωγής των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, με
απρόβλεπτες συνέπειες για τη μαχητική ικανότητα του Όπλου.

Την ώρα που η χώρα μας και ο λαός μας πληρώνουν το βαρύ τίμημα του διε-
θνούς οικονομικού στραγγαλισμού, την ώρα που αμφισβητείται από την Τουρκία
ακόμα και η Συνθήκη της Λοζάνης, με απειλές για εδαφική ακεραιότητα να έχουν
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ενώ ο Πρόεδρος της Τουρκίας, με σειρά προκ-
λητικών εμφανίσεων, ξεδιπλώνει τα σύνορα της καρδιάς του και εγείρει θέμα χα-
μένων πατρίδων

Την ώρα που το Κυπριακό βρίσκεται σε σημείο καμπής, όπου ο Κυπριακός
Ελληνισμός βρίσκεται για μια άλλη φορά υπό διεθνή πίεση να δεχθεί μία κατ’
επίφαση ένωση, ενώ θα επρόκειτο για de facto διχοτόμηση

Την ώρα που η Αλβανία θέτει θέμα αμφισβήτησης χωρικών υδάτων και των
χερσαίων συνόρων, καθοδηγούμενη από το στρατηγικό της εταίρο Πρόεδρο
Ταγίπ Ερντογάν

Την ώρα που ανατρέπεται η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο με τη μελλοντι-
κή αγορά από την Τουρκία 100 μαχητικών F 35 και η χώρα μας πιέζεται από τους
δανειστές για περικοπή άλλων 400.000.000 για τις αμυντικές δαπάνες

Την ώρα που περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η αρραγής ενότητα του
λαού και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για να διατηρηθεί ένα επίπεδο
αξιόλογης μαχητικής ικανότητος που να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις
και τους εθνικούς κινδύνους

Αυτή την ώρα διάλεξαν ο Καμμένος και ο πρώην Α/ΓΕΑ Βα_τσης να πλήξουν
καίρια τη ραχοκοκαλιά της Πολεμικής Αεροπορίας, την υπερηφάνεια και την τιμή
των Υπαξιωματικών, διαλύοντας τις Σχολές ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ και την ίδια την ι-
στορική κληρονομιά της Πολεμικής Αεροπορίας, με νοοτροπία κατοχικών Αρχών
που αρνήθηκαν κάθε πρόταση που σέβεται την ιστορία, τα ονόματα και τα εμβλή-
ματα των Σχολών.

Δυστυχώς, στη χώρα μας δεν έχουμε μόνο διαταραγμένες προσωπικότητες
που καίνε τη σημαία της πατρίδας μας αλλά και υψηλούς θεσμικούς εκπρ-
οσώπους που πυρπολούν τα εμβλήματα υπερηφάνειας και τιμής αυτών που ο-
ρκίζονται να δώσουν και τη ζωή τους, υπερασπίζοντάς τα.

Ο Καμμένος, με τη μεγαλομανία που τον διακρίνει, ως απόλυτος παντογ-
νώστης και φύλακας του Αγίου Δισκοπότηρου, είναι έτοιμος να διαλύσει τον κο-
ρμό των Ενόπλων Δυνάμεων, εισάγοντας το Αμερικάνικο μοντέλο της βαθμολογι-
κής εξέλιξης των Υπαξιωματικών, παραμερίζοντας την τριετή φοίτηση Ελλήνων
Υπαξιωματικών με τα 19.000 μόρια εισαγωγής.

Δυστυχώς, σ’ αυτόν τον επικίνδυνο για τη χώρα και τις Ένοπλες Δυνάμεις κα-
τήφορο, ο Καμμένος, συνοδοιπόρος, με εισηγητές γνωστούς σε όλους τους ανθ-
ρώπους που υπηρέτησαν τα Όπλα από υψηλές θέσεις, διακρίνονται από εγωπάθ-
εια, ψυχικά τραύματα, καθώς θεωρούν ότι η Πολιτεία δεν τους τίμησε με τα ανά-
λογα αξιώματα, μίσος και ταξικό ρατσισμό κατά των Υπαξιωματικών, γιατί έχουν
υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια.

Δεν το λέει τυχαία ο σοφός λαός με το ρητό ότι «ο λύκος στην αναμπο-
υμπούλα χαίρεται». Άλλωστε, οι Έλληνες ποτέ δεν είχαν τον εχθρό απέξω.
Βρίσκονταν εντός τους. Και πάντα ήθελε να τους σώσει, γιατί αυτός γνώριζε
καλύτερα.

Ο Καμμένος και ο Βα_τσης διάλεξαν την κατάλληλη χρονική στιγμή για να πε-
ράσουν την δήθεν καινοτομία εκσυγχρονισμού – διάλυσης των Σχολών Υπαξιω-
ματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Γνωρίζουν ότι τα εν ενεργεία και τα εν αποστρατεία στελέχη βρίσκονται στα
όριά τους και επιχειρούν τον διχασμό με το «διαίρει και βασίλευε», τον αποπρο-
σανατολισμό, την παραπλάνηση των στελεχών από τα φυσικά και πραγματικά πρ-
οβλήματα,  που είναι νέες περικοπές συντάξεων, το ασφαλιστικό και η νέα φορο-
καταιγίδα του νέου μνημονίου.

Για όλα τα παραπάνω, οι χιλιάδες Απόφοιτοι των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ
παραμένουν σταθερά απέναντι στις μεθοδεύσεις και έχουν ως στόχο την απαξίω-
σή τους και καταγγέλλουν τον κ.Καμμένο και Βα_τση ως αποκλειστικά υπεύθυ-
νους, καθώς με τις αποφάσεις τους θέτουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολεμι-
κή Αεροπορία σε επικίνδυνους ατραπούς.

Θα πρέπει να γνωρίζουν ο Καμμένος και ο Βα_τσης ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις
και τα στελέχη τους δεν ταυτίζονται με τη δική τους βραχύβια θητεία αλλά με το
μέλλον και την ύπαρξη της πατρίδος  που είναι υπόθεση όλων μας.

- ΟΧΙ στην κατάργηση των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ.
- ΟΧΙ στη διάλυση της ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας.
- ΟΧΙ στον ελιτισμό της Πολεμικής Αεροπορίας.
- Απαλοιφή του προσδιοριστικού όρου «Υπαξιωματικών», όπως συμβαίνει και

στις Σχολές ΑΣΕΙ, όπου δεν υπάρχει ο προσβλητικός όρος «Αξιωματικών».
- Η ονομασία της ενοποιημένης Σχολής προτείνεται να είναι «Στρατιωτικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αεροπορίας».
- Ο  βαθμός εξόδου αποφοίτησης από την ενοποιημένη Σχολή να είναι αυτός

του Επισμηνία τουλάχιστον και να συνοδεύεται με αντίστοιχη εξέλιξη στο βαθμό
του Σμηνάρχου, χωρίς πτυχίο ΑΕΙ και τον βαθμό Ταξιάρχου με πτυχίο ΑΕΙ, όπως
προβλέπει ο Ν.4407 για άλλες κατηγορίες με τα ίδια προσόντα.

- Ουσιαστική αναβάθμιση και των υποδομών λειτουργίας της Σχολής.
- Ισοτιμία πτυχίων με τα αντίστοιχα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας.
- Άμεση απόσυρση του άρθρου 1 και 2 του 4407.
Συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους,

στους αγρότες, στους απλούς πολίτες του μόχθου και τους νέους ανέργους και
απαιτούμε και διεκδικούμε την εφαρμογή της πολιτικής που θα έχει επίκεντρο
τον άνθρωπο και τις ανάγκες και όχι την αχαλίνωτη κερδοσκοπία των αγορών.

Δηλώνουμε την απόφαση και τη δέσμευσή μας να αγωνιστούμε με όλες μας
τις δυνάμεις για την υλοποίηση των ανωτέρω, σε συντονισμό, κοινή δράση, συνε-
ργασία με άλλες επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικούς φορείς, για να αντισταθ-
ούμε δυναμικά στα νέα επώδυνα μέτρα που επιχειρούνται συνεχώς εις βάρος
μας.

Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να ανατρέψουμε τα τρέχοντα και να α-
ποτρέψουμε τα χειρότερα.

Για τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΣΤΥΑ»
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ακούω, κύριε.
Ν.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Μία παρατήρηση, δεν ξέρω μήπως δεν το πρόσεξα. Να

συμπεριληφθεί ότι είμαστε κατά του Νόμου που μας ξεχώρισε, του 4387…
Δ.ΦΑΛΑWΤΣ: Άρθρο 1 και 2; Άμεση απόσυρση του άρθρου 1 και 2; 
Ν.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Είναι ο 4407. Εγώ λέω για τον 4387, όπου οι απόστρατοι α-

ποδεσμεύτηκαν από τους εν ενεργεία.
Δ.ΦΑΛΑWΤΣ: Κάν’ το προσθήκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή η παρατήρηση.
Εγκρίνεται;
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα το παραπάνω ψήφισμα,  με την πρ-

οσθήκη  του κ.Ν.Βούλγαρη

«Στόχοι 2017»
- Πραγματοποίηση της επόμενης ετήσιας χοροεσπερίδας μας.
- Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΣΑΣ. Ο ΣΑΣ έχει Αρχεία 34

ετών. Μας έχει έρθει μία πρόταση και μία εργασία. Θα την αξιο-
λογήσουμε. Πιστεύω ότι, εξαρτάται τώρα την οικονομική επιβά-
ρυνση που θα έχουμε, μία ψηφιοποίηση όμως του Ιστορικού Αρ-
χείου του Συλλόγου, το οποίο είναι πλούσιο, θα μπορούσε να γί-
νει.

- Ενημερωτικές επισκέψεις προς την ηγεσία της Πολεμικής Α-
εροπορίας, για ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων του κλάδου
μας. Ήδη, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω υποβάλλει έμ-
μεσα στον νυν Α/ΓΕΑ πρόταση με υποβολή υπομνήματος για να
μας δεχθεί και να καταθέσουμε τις απόψεις και τα προβλήματα
για τη Σχολή κυρίως.

- Συνάντηση με Επιτίμους Α/ΓΕΑ. Το σκεπτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου ήταν, μια ευκαιρία που θα μπορούσαμε να καλέσου-
με τους κ.Επιτίμους θα είναι στην επίδοση της τιμητικής διάκρι-
σης στον κ.Αυλωνίτη, με μία ας το πούμε εκδήλωση που θα μπο-
ρέσουμε να κάνουμε στη ΛΑΕΔ ή στο χώρο του Συλλόγου μας,
για να ενημερώσουμε και να ασκήσουμε κάποιες πιέσεις, εμείς
και οι Επίτιμοι Αρχηγοί. Γιατί όντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι
Επίτιμοι Αρχηγοί, τουλάχιστον αυτούς που γνωρίζω, είναι άνθρω-
ποι οι οποίοι είναι δίπλα μας και πιστεύω ότι είναι θετικοί. … Λ ο ι -
πόν, είναι μία σκέψη, μία πρόταση που έχει εγκριθεί από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

- Επίσκεψη στο Διοικητή της ΣΤΥΑ για κατάθεση απόψεων σχε-
τικά με θέματα που αφορούν τη Σχολή μας. Και, βέβαια, αυτό που
θα ζητήσουμε και από τον κ.Αρχηγό και από τον κ.Διοικητή της
Σχολής θα είναι η ενημέρωση από το Προεδρείο του Συλλόγου λί-
γο πριν την ονομασία των Δοκίμων σε Σμηνίες.

- Προγραμματισμός εκδρομών, μονοήμερες και διήμερες, κα-
θώς και μία εκδρομή, θα κοιτάξουμε, εξωτερικού. Έχουμε αλλά-
ξει τώρα Κοσμήτορα. Τον έχουμε κάνει και φωτογράφο. Οπότε πι-
στεύω να τα πετύχουμε.

- Επισκέψεις σε Μονάδες με έγκριση του ΓΕΑ για ενημέρωση
των εν ενεργεία μελών μας για θέματα του κλάδου μας.

- Επισκέψεις στην Περιφέρεια, όπου υπάρχει αντιπρόσωπος,
για επικοινωνία, επαφή και ενημέρωση των μελών μας σε κρίσιμα
θέματα του κλάδου μας.

- Εμπλουτισμός της Εφημερίδας «Τα Νέα του ΣΑΣ» με θέματα
ποικίλης ύλης και επαναφορά της στήλης του Δοκίμου. Το έχουμε
ζητήσει αυτό. Είμαι 4ο χρόνο στο Σύλλογο. Κάθε χρόνο το ζητάω.
Το είχα ζητήσει ζητήσει από τον κ.Βα_τση. Μου είχε υποσχεθεί το
ok και ακόμη περιμένουμε να έρθει κείμενο Δοκίμων. Και

- Προετοιμασία της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο να προχωρήσει στην αναθεώρηση του Καταστατικού
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Αναμφισβήτητα ο Ν.2439/96 υπήρξε ο
νόμος  που έδωσε λύσεις στο εξελικτι-
κό πρόβλημα των αποφοίτων των πα-

ραγωγικών Σχολών Σ.Τ.Υ.Α και Σ.Υ.Δ. Αυ-
τός ο νόμος προέκυψε από το γεγονός ότι
το τέλος της δεκαετίας του 1990 υπήρξε
αφενός η πρόθεση της ηγεσίας της Π.Α να
λύση τα πρόβλημα και αφετέρου το ενδια-
φέρον και οι αγώνες των αποφοίτων των
Σχολών. Δυστυχώς αρκετοί νέοι όχι μόνο
δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν αλλά δια-
μαρτύρονται, ότι οι παλαιοί «δεν έκαναν τί-
ποτε για αυτούς» . Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο,
για να θυμηθούν οι παλαιοί και να μάθουν
οι νέοι, θα αναφερθώ σε δύο γεγονότα που
συνέβησαν τη περίοδο 1988- 1996 που
οδήγησαν στη ψήφιση του Ν.2439/96 ,δυ-
στυχώς πολλές από τις διατάξεις του ανα-
τράπηκαν προς το δυσμενέστερο  με το
Ν.3883/10. 

Η βούληση της ηγεσίας της Π.Α εκφρά-
στηκε από τον τότε κ. Α/ΓΕΑ στη σύσκεψη
των Αρχηγών επιτελείων για το εξελικτικό
των αποφοίτων παραγωγικών Σχολών
Υπαξ/κων των Ε.Δ. Οι Αρχηγοί τω όπλων
Στρατού και Ναυτικού πρότειναν καταλη-
κτικό βαθμό του Ταγματάρχη και Πλωτάρ-
χη αντίστοιχα. Ο τότε Αρχηγός της Π.Α
απευθυνόμενος προς τους συναδέλφους
του είπε το ανεπανάληπτο, «Δεν με ενδια-
φέρει πως εσείς θέλετε να εξελίσσονται
οι δικοί σας , εγώ για να κάνω τη δουλειά
μου τους δικούς μου τους θέλω να εξε-
λίσσονται στο βαθμό του Σμχου». Άλλω-
στε ως είναι γνωστό ο νόμος προέβλεπε
καταληκτικό βαθμό στη Π.Α Σμ/ρχο ενώ
στα άλλα σώματα Αν/ρχη και Αν/πλρχο
αντίστοιχα 

Το δεύτερο γεγονός που ολοκλήρωσε
τη βούληση της ηγεσίας της Π.Α ,κυρίως
για την επίλυση του εξελικτικού, ήταν η
ανάθεση από τον Κο  Α/ΓΕΑ σε επιτροπή
στην οποία, για πρώτη ίσως και τελευταία
φορά, θα ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής
προελεύσεως Σ.Τ.Υ.Α καθώς και τα μέλη
προελεύσεως Σ.Τ.Υ.Α και Σ.Υ.Δ. Σκοπός της
επιτροπής ¨Εξέταση- Μελέτη και επίλυση
των εξελικτικών προβλημάτων των Αξκων
Τεχνικής και Υπηρεσιών Υποστήριξης. Σε

εκτέλεση της Φ000/ΑΔ.278355/18-12-
89/ΓΕΑ/Β’ΚΛ/ΔΒ3/2 η επιτροπή υπέβαλε
πρακτικό με παραρτήματα (16) Φυλ. Στο
πρακτικό(συνημμένα Φ4) αναφέρονται συ-
νοπτικά οι τομείς έρευνας, μελέτης και
προτάσεις για την επίλυση του προβλήμα-
τος και δημοσιεύονται για ενημέρωση. Τα
παραρτήματα λόγω περιορισμένου χώρου
δεν κρίνεται σκόπιμο να δημοσιευθούν. Επι-
σημαίνεται ότι αρκετές από τις προτάσεις
της επιτροπής ελήφθησαν υπόψη στο
Ν2439/96 , όπως προαγωγές εκτός οργανι-
κών θέσεων με τα έτη υπηρεσίας και έτσι
απονέμεται ο απόστρατευτικός του Σμχου
με την αποστρατεία στη 35ετία. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι , όταν
υπάρχει η βούληση είναι εύκολο να απο-
δοθεί το δίκαιο. Είναι ευνόητο ότι η αξιοπι-
στία της Αρχής πρέπει να διέπεται από
συνέχεια και συνέπεια. Δυστυχώς τα γε-
γονότα της 21ης Ιουλίου του2016 όπου
στη βουλή ψηφίστηκε ο νόμος ΔΥΑΛΥΣΗΣ
της Σ.Τ.Υ.Α, μιας ιστορικής παραγωγικής
Σχολής που έγραψε ένα τμήμα της ιστορί-
ας της Π.Α, συμμετείχε στο εκστρατευτικό
σώμα στη Κορέα με θύμα,  στο πόλεμο της
Κύπρου με θύμα. Με δεκάδες θύματα εν
καιρώ ειρήνης λόγω της επικινδυνότητας
του επαγγέλματος (ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, ραδιενεργά υγρά, υδραζίνη
κ.α) ,μείωση του προσδόκιμου ηλικίας. Η
διάλυση της Σχολής με γέμισε πίκρα, οργή
και αγανάκτηση για τη διάπραξη αυτού
του ανοσιουργήματος, καλό θα έκαναν αυ-
τοί που το διέπραξαν να διαβάσουν πως οι
προκάτοχοί τους (πολιτικοί και στρατιωτι-
κοί) αξιολόγησαν διαχρονικά αυτούς που
κατάργησαν, η ιστορία θα μας κρίνει. Οι
14.000 απόφοιτοι της Σ.Τ.Υ.Α σέβονται και
τιμούν αυτούς που απονέμουν το σωστό
και το δίκαιο, ο νόμος διάλυσης της
Σ.Τ.Υ.Α κάθε άλλο παρά απονέμει το σω-
στό και το δίκαιο 

Υπάρχει καιρός  για συγνώμη σκεφτεί-
τε το πριν είναι πολύ αργά!!!                   

Ιωάννης Αβραμίδης  
Σμχος (ε.α)

Όταν η βούληση της ηγεσίας της Π.Α εκφραζόταν θετικά 
με τον Ν.2439/96 για το εξελεγκτικό των αποφοίτων ΣΤΥΑ-ΣΥΔ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΤΩΝ ΑΞΚΩΝ-ΥΠΞΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  Σ.Τ.Υ.Α – Σ.Υ.Δ   

Αγαπητοί Συνάδελφοι:
Επ’ ευκαιρία της επετείου έναρξης λειτουργίας της ΣΤΥΑ (2-2-

1949), της συμπλήρωσης 68 χρόνων ανεκτίμητης προσφοράς προς
την αεροπορία μας, αλλά και της πρόσφατης κατάργησής της (εντα-
φιασμός της), Σας απευθύνω θερμό, εγκάρδιο και συναδελφικό χαιρε-
τισμό.

Αμούστακα παιδιά, διαχρονικά, μας αγκάλιασε η ΜΑΝΑ ΣΤΥΑ, μας
γαλούχισε με υψηλά ιδανικά και αξίες και μας δίδαξε την τέχνη του
ΔΑΙΔΑΛΟΥ σε μια Ιστορική εποχή, όπου η παγκόσμια Αεροπορική τε-
χνολογία, μεταπηδούσε από την έλικα στην τουρμπίνα.

Πιστοί στον όρκο μας και την αγάπη για την αεροπορία μας, ήμα-
σταν πάντα παρόντες σε κάθε Ιστορική στιγμή του Όπλου μας.

Απορροφήσαμε τάχιστα την νέα τεχνολογία της Αεροπροώθησης
και συμβάλλαμε αποτελεσματικά στη μετάπτωση από τα HARVARD,
τα SPITFIRES και τα HELLDIVERS εκείνης της εποχής, στα πρωτόγνω-
ρα και επαναστατικά Τ-33Α, F-84G και τα επακόλουθα υψηλής τεχνο-
λογίας αερ/φη JET, κ.ά.

Με την είσοδο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, επανδρώναμε τις συνε-
χώς συγκροτούμενες τότε Πολεμικές Μοίρες Διώξεως - βομβαρδι-
σμού, με αποτέλεσμα, δύο χρόνια μετά την έλευση των πρώτων Α-
ερ/φών F-84G (5-3-52) να υπάρχουν οκτώ ετοιμοπόλεμες Μοίρες Δ.Β.,
όλες στελεχωμένες με συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων.

Με απόφαση του ΟΗΕ βρεθήκαμε στη μακρινή ΚΟΡΕΑ με τα επτά
DACOTA του 13ου Ελληνικού Σμήνους μεταφορών, όπου συμμετείχα-
με σε σκληρές πολεμικές επιχειρήσεις υπό συνθήκες ανορθόδοξου
πολέμου.

Επίσης, με απόφαση πάλι του ΟΗΕ, συνάδελφοι βρέθηκαν στο μα-
κρινό ΚΟΓΚΟ, ως πληρώματα ξένων Αερ/φών C-4TP, όπου συμμετεί-
χαν σε υψηλής σημασίας ανθρωπιστικές επιχειρήσεις (εκκένωση αμά-
χων κ.λπ.).

Συνάδελφοί μας, αντιστοίχων ειδικοτήτων συμμετείχαν στην εγκα-
τάσταση του εξοπλισμού των Μονάδων Αεροπορικού ελέγχου, στις
βουνοκορφές της πατρίδας μας, τις οποίες έκτοτε στελεχώνουν σε
υψηλό βαθμό, ελέγχοντας νυχθημερόν τον ελληνικό ουρανό και μάλι-
στα υπό λίαν αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Απορροφήσαμε και πάλι σύντομα την τεχνολογία των αντιαεροπο-

ρικών πυραύλων και πρωτεύσαμε στις βολές αξιολογήσεως μεταξύ
των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. (Σμην. ΝΙΚΗ).

Συνάδελφοί μας, μαζί με αποφοίτους ΣΜΑ και ιπταμένους, -κυρίως
του ΕΚΕΧ- βοήθησαν στην ενεργοποίηση και ανάπτυξη της Ολυμπια-
κής Αεροπορίας του Α. ΩΝΑΣΗ ως ιπτάμενοι μηχανικοί και εδάφους.

Μεγάλος αριθμός συναδέλφων και λίγοι απόφοιτοι ΣΜΑ, οργάνω-
σαν, ενεργοποίησαν και διοίκησαν όλες τις τεχνικές υπηρεσίες της
Ε.Α.Β. (1978-1995).

Στις διάφορες εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις μας στο εξωτερι-
κό -και ήταν πολλές- για τα νέα μας οπλικά συστήματα και όχι μόνο, οι
υψηλές επιδόσεις στην εκμάθυνση της διδακτέας ύλης προκαλούσε
ακόμα και τον θαυμασμό  των εκάστοτε εκπαιδευτών μας.

Ως μέλη πληρωμάτων των Αερ/φών NORD-ATLAS, συνάδελφοι ως
ιπτάμενοι Μηχανικοί συμμετείχαν στην αποστολή «ΝΙΚΗ» σε πτήσεις
αυτοκτονίας με τα γνωστά αποτελέσματα.

Στον πάνθεον των πεσόντων της Αεροπορίας μας, η ΣΤΥΑ κατέχει
την 2η θέση με 30 πεσόντες, συναδέλφους, κατά την εκτέλεση του κα-
θήκοντος.

Με τις γνώσεις, την εμπειρία και την ενσυνείδητη εργασία μας,
συμμετέχουμε αποφασιστικά στον τομέα ασφαλείας πτήσεων και εδά-
φους.

Συνάδελφοι στις Μοίρες, παραδίδουν στους χειριστές μας τα α-
ερ/φη μας, καθόλα έτοιμα πτητικώς και επιχειρησιακώς, για την ασφα-
λή εκτέλεση των αποστολών τους, εργαζόμενοι νυχθημερόν, για την
ετοιμότητά τους.

Συνεργαζόμαστε αρμονικότατα με όλους τους συναδέλφους ανε-
ξάρτητα βαθμού, προέλευσης και ειδικότητας.

Σ’ όλο το εύρος των οπλικών συστημάτων που υποστηρίζουμε, αλ-
λά και σε άλλες θέσεις, διοικητικές ή εντάσεως εργασίας που υπηρε-
στούμε ως προ_στάμενοι ή όχι, η απόδοσή μας είναι πλήρως αποτελε-
σματική.

Η διδασκόμενη ύλη στη Σχολή, εξετάστηκε από το Υπουργείο Παι-
δείας και ευρέθη ότι δύνανται οι απόφοιτοί της να παρακολουθούν
μαθήματα της Δ~ τάξης των προσηρτημένων Σχολών του ΕΜΠ και να
λαμβάνουν το πτυχίο του Ηλεκτρομηχανουργού υπομηχανικού. (Μέ-
χρι το 1959).

Όμως δεν υπήρξαν όλα τα χρόνια της σταδιοδρομίας μας ρόδινα.
Υπήρξαν και πέτρινα χρόνια κατά τα οποία μας θεωρούσαν ως παιδιά
ενός κατώτερου Θεού. Αποφεύγω να αναφέρω μερικά μέτρα που μας
πλήγωσαν ιδιαιτέρως. Μόνο τούτο: Από το 1951 έως και το 1959 απα-
γορεύετο -επί ποινή φυλάκισης- να φέρουν οι Υπξοί πολιτική ενδυμα-
σία, μέσα και ΕΞΩ από τις Μονάδες!!!

Η επιδόσεις μας και η φήμη που η Σχολή είχε ανά το πανελλήνιο, ε-
ίχαν κατά καιρούς προκαλέσει το ΦΘΟΝΟ μερικών συναδέλφων. Αλλά
οι καταγεγραμμένες κατά καιρούς γνώμες ΜΕΓΑΛΩΝ ηγετόρων της
Αεροπορίας μας ήταν αποστομωτικές για όλους.

Όμως, μια πίκρα έχει απομείνει σ’ όλους μας, γιατί οι εκάστοτε
ιθύνοντες της Αεροπορίας μας, ενώ αναγνώριζαν -ως ιπτάμενοι- και εκ
προσωπικής πείρας την προσφορά μας, δεν προέβησαν -διαχρονικά-
στις αναγκαίες ενέργειες για αναβάθμιση της Σχολής. Πολλοί το ήθε-
λαν, αλλά ίσως να εμποδίστηκαν από συντεχνιακές αρνητικές προτά-
σεις. Δεν δέχθηκαν ούτε τον αβλαβή τίτλο «Σχολή Τεχνολόγων», αντί
Τεχνικών να καθιερώσουν, παρόλο που η κατάταξη της Σχολής στην
Τριτοβάθμια Ανωτέρα Εκπαίδευση έδιδε τούτο το δικαίωμα, αλλά ανύ-
ψωνε και το γόητρο της Π.Α.

Και φτάσαμε στο 2016, όπου με το Ν. 4407/29-7-16, θυσιάστηκε η
ΣΤΥΑ στο βωμό μιας νέας τρισυπόστατης και δίεδρης (Τατόι - ΣΕΔΕΣ)
; Σχολής.

Είθε η ανεπανάληπτη κληρονομιά και οι παρακαταθήκες της
68χρονης ΣΤΥΑ να αποτελέσουν τη βάση και το εφαλτήριο έναρξης
και λειτουργίας της νέας Σχολής για το καλό της Αεροπορίας μας και
γενικότερα της πατρίδας μας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι:
Όλοι ανεξαιρέτως και ο καθένας μας από τη θέση του, πράξαμε το

προς την Αεροπορία μας καθήκον, με κόπους, θυσίες, ενθουσιασμό
και μεγάλη αγάπη για το Όπλο μας.

Κρατήστε άσβεστες και ζωντανές τις αναμνήσεις σας από τη Σχο-
νή και την όλη σταδιοδρομία σας.

Η ΣΤΥΑ θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στις καρδιές όλων μας.
Συσπειρωθείτε και αγκαλιάστε το ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ

(ΣΑΣ) ο οποίος από της ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα είτε μέσω
της μαχητικότητας της Εφημερίδας του «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ», είτε δι-
αφορετικά, αγωνίζεται, για τα δίκαια της Σχολής και των αποφοίτων
της.

Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια δύναμη 12000 και, αποφοίτων, ε.ε.
και ε.α. και μπορούμε να συμμετέχουμε αποφασιστικά στα δρώμενα
του κλάδου των αποστράτων της Αεροπορίας μας.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Να είστε πάντα ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ για το ΕΡΓΟ ΣΑΣ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιώργος Τάγκαλος, Επγός ΤΥΜ ε.α.

4ης Σειράς

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

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΤΥΑ

1946 Επανιδρύεται η προπολεμική «ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙ-
ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» (ΣΤΑ)
1948 Προκηρύσσονται εισαγωγικές εξετάσεις για τη
Σ.Τ.Α.
2-2-1949 Προσκαλούνται προς κατάταξη οι πρώτοι
62 επιτυχόντες και οι επιλαχόντες, μαθητές - Δόκιμοι
1ης Σειράς ΣΤΑ
1950 Μετονομάζεται η ΣΤΑ σε ΣΤΥΑ, και εντάσσεται
στην κατηγορία Μέσων Τεχνικών Σχολών
1951 Αποφοιτούν 94 Δόκιμοι, ονομάζονται Σμηνίες Β~
με τις εξής ειδικότητες: -ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΟΥ
- Γενικού Οπλουργού
- Ηλεκτρολόγου
- Γενικού Επισκευαστού Οργάνων (ΓΕΟ)
- Υλικονόμοι
- Μηχανικοί Ασυρμάτων
1953 Προστίθεται η ειδικότητα του Ελεγκτού αναχαι-
τίσεως
1955 Προστίθεται η ειδικότητα του Μ.Μ.Μ. κ’ Μ.

1957 Προστίθεται η ειδικότητα Συντηρητού Αερ.
εγκαταστάσεων και μηχανικού RADAR
1984 Kαταργείται η ειδικότητα Γ.Ε.Ο.
ΔιαχρονικάΗ φήμη της ΣΤΥΑ έχει διεθνώς αναγνωρι-
στεί με αποτέλεσμα φίλιες χώρες να στέλνουν στελέ-
χη τους προς φοίτηση σε διάφορες ειδικότητες.
1968 Προστίθεται ο βαθμός του Ανθυπασπιστού με-
ταξύ αρχισμηνία και ανθγού.
1949 έως 1987 Οι ειδικότητες Τηλεπικοινωνιών και
μηχανικού RADAR εκπαιδεύονται στην Αεροπορική
Βάση Καβουρίου (128 ΣΕΤΗ).
1990 Η Σχολή υπάγεται στη ΔΑΥ ως ανεξάρτητη Μο-
νάδα ισοδύναμη με Σμηναρχία.
1992 Οι υποψήφιοι μαθητές εισάγονται μέσω των πα-
νελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΕΘ στην Α~ δέσμη.
1993 Η ΣΤΥΑ ως Σμηναρχία υπάγεται στη Δ.Α.Ε.
1996 Εισάγονται για πρώτη φορά γυναίκες και μάλι-
στα με υψηλότατη βαθμολογία!!
1999 Λόγω των καταστρεπτικών σεισμών της 7ης Σε-

πτεμβρίου η ΣΤΥΑ εγκαθίσταται στην 128 ΣΕΤΗ/ΚΑ-
ΒΟΥΡΙ.
2001 Η ΣΤΥΑ κατατάσσεται στην Ανωτέρα βαθμίδα
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2002 Ενοποιούνται οι ειδικότητες ΜΤ/Η και Μηχανι-
κών RADAR σε νέα ειδικότητα Τηλεπικοινωνιών - Ηλε-
κτρονικών.
2009 Επιστρέφει από το ΚΑΒΟΥΡΙ στη βάση της στο
Α/Δ Δεκελείας μετά από διάστημα 10 ετών.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι μετά το σεισμό του 1999 στις
εγκαταστάσεις της στη ΔΕΚΕΛΕΙΑ, είχε μετακομίσει η
Σχολή Ικάρων.
2015 Με το ΦΕΚ 699/24-4-15 η φοίτηση στη ΣΧΟΛΗ
γίνεται τριετής και προστίθεται η ειδικότητα της Πλη-
ροφορικής.
2016 ΣΤΥΑ ΤΕΛΟΣ. Καταργούνται και οι τρεις σχολές
υπαξκών (ΣΤΥΑ - ΣΙΡ - ΣΥΔ) και δημιουργείται μια
Σχολή Υπ/κών με τρεις κατευθύνσεις. Είσοδος των
πρώτων μαθητών από σχ. έτος 2017-2018.

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΑ - ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Εάν το υπόψη πλοίο ενημέρωσε εγκαίρως το καθ’ ύλην
αρμόδιο ελληνικό ΚΣΕΔ για τις λεπτομέρειες της αποστο-
λής, εάν συνεργάστηκε αρμονικά μαζί του, το γιατί βρισκό-
ταν εκεί, εάν είχε την εξουσιοδότηση, καθώς και εάν θα
έπρεπε να επιτηρείται από ελληνικά σκάφη, είναι σημαντικά
ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό το μοιραίο περιστατι-
κό, τα οποία όμως δεν αφορούν την παρούσα εργασία.

7. Τοιουτοτρόπως, τα τουρκικά διασωστικά μέσα δύνα-
νται να διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης στο Αι-
γαίο, όμως ο έλεγχος και ο συντονισμός όλων των δυνάμεων
που λαμβάνουν μέρος ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες
ελληνικές αρχές. Το γεγονός αυτό η Άγκυρα σε καμία περί-
πτωση δεν το αποδέχεται. Παρά το κλίμα φιλίας που καλλι-
εργείται μεταξύ των δύο κρατών, ο τουρκικός αναθεωρητι-
σμός είναι υπαρκτός και παρουσιάζεται σε κάθε ευκαιρία.
Προς τούτοις, εξεδόθη και ο υπ’ αριθμ. 13559 / 1988 αυθαί-
ρετος και μονομερής Κανονισμός Έρευνας και Διάσωσης (-
με το συνημμένο του προπαγανδιστικό χάρτη), στον οποίο
αποτυπώνονται σαφώς οι επεκτατικές βλέψεις της Άγκυρας,
οι οποίες δύνανται να αποτελέσουν την αρχή ενός ντόμινο
για ανάλογη απομείωση των ορίων του FIR Αθηνών και τελι-
κώς των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος στο Αιγαίο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

8. Την εν λόγω εξωτερική πολιτική των πολλαπλών αμ-
φισβητήσεων και αξιώσεων, η Άγκυρα έμπρακτα προωθεί
με μεθόδους και τακτικές που αντίκεινται στις θεμελιώδεις
αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς
δικαίου γενικότερα. Οι πρακτικές αυτές, συν τοις άλλοις,
περιλαμβάνουν απειλή πολέμου (casus belli), παραβιάσεις
εθνικού εναέριου χώρου (ακόμα και με οπλισμένα μαχητι-
κά αεροσκάφη άνωθεν κατοικημένων νησιών), παραβάσεις
κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (μη κατάθεση σχεδίων
πτήσης), ταχείες απογειώσεις (scrambles) οπλισμένων αε-
ροσκαφών για αναχαίτιση ελληνικών στα ανατολικά όρια
του FIR Αθηνών, στοχευμένες επεμβάσεις στο Αιγαίο σε
περιπτώσεις ναυτικών ή αεροπορικών ατυχημάτων, καθώς
και συστηματικές εκδόσεις NOTAMs με έκνομες δεσμεύ-
σεις περιοχών για εκτέλεση ασκήσεων έρευνας - διάσω-
σης, εντός του Athinai FIR, ενώ ταυτόχρονα δεν αναγνωρί-
ζουν τις νόμιμες και νομότυπες δεσμεύσεις περιοχών από
την ελληνική πλευρά. 

9. Παράλληλα, ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα,
που της δημιουργεί ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος
και τελευταίως έχει αρχίσει να ευαισθητοποιεί ακόμη πε-
ρισσότερο την Ευρωπα_κή Ένωση και άλλους διεθνείς πα-
ράγοντες, είναι ο μεγάλος όγκος των παράνομων μετανα-
στών που διοχετεύονται από την εξ’ ανατολών γείτονα χώ-

ρα, η οποία παρά το γεγονός ότι έχει υπογράψει με την
Ελλάδα συμφωνία επανεισδοχής, εντούτοις πολλές φο-
ρές δεν την εφαρμόζει. Ενδεικτικά είναι τα στατιστικά
στοιχεία που ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές, από τα
οποία καταγράφεται ότι στη θάλασσα του Αιγαίου, κατά
το έτος 2013, συνελήφθησαν 7.000 λαθρομετανάστες και
71 δουλέμποροι, χωρίς σε αυτούς να συνυπολογίζονται
πόσοι άλλοι πέρασαν στην Ελλάδα και πόσοι πνίγηκαν.13

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με την προσωπι-
κή εμπειρία του καθηγητού Διεθνών Σχέσεων του Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Κουκουδάκη (από πρόσφατη
επίσκεψή του στην Τουρκία και την ομολογία Τούρκου συ-
ναδέρφου του), έξω από το λιμάνι της Σμύρνης υπάρχει
μία αποθήκη που είναι φορτωμένη λαθρομετανάστες, οι
οποίοι, με τις ευλογίες ίσως του τουρκικού λιμεναρχείου,
περνάνε συχνά με σαπιοκάικα σε ελληνικά νησιά και εξαι-
τίας της διαμάχης που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών για
την έρευνα - διάσωση, βουλιάζουν και τη βάρκα, γίνονται
αυτοί ναυαγοί, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, και αφού η
Ελλάδα επιδιώκει διακαώς την έρευνα - διάσωση (και κα-
λά κάνει), αναλαμβάνει να τους διασώσει και να τους πε-
ριθάλψει.14

10. Απ’ ότι διαφαίνεται λοιπόν, απώτερος αντικειμενι-
κός στόχος της Άγκυρας είναι η περαιτέρω μείωση των οι-
κονομικών δεικτών της Ελλάδος, με φυσικό επακόλουθο
τον εξαναγκασμό της σε παραίτηση από τις αυξημένες αρ-
μοδιότητες και ευθύνες που έχει στον τομέα της έρευνας
και διάσωσης στο ανατολικό Αιγαίο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11. Πως απαντά όμως η Ελλάδα στην τουρκική στάση;

Ασφαλώς επιθυμεί τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της και
την ειρήνη στο Αιγαίο, το οποίο αποτελεί την κοιτίδα του Ελ-
ληνισμού και την καρδιά του Πολιτισμού και του Πνεύματος.
Από τη χαραυγή της Ιστορίας το ελληνικό έθνος ζει στον Αι-
γαιακό χώρο. «Το Αιγαίο είναι η κύρια θάλασσα των Ελλή-
νων», σύμφωνα και με την εμφατική διατύπωση του κορυφαί-

ου Βρετανού ιστορικού και γεωπολιτικού αναλυτή Halford
Mackinder. Επίσης, ο James Fairgrieve, ένας εκ των επιφα-
νών γεωγράφων και θεωρητικών της γεωπολιτικής, ορθά επι-
σήμανε ότι «για τους Έλληνες η θάλασσα ήταν ένα μέσο για
τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των». Η θαλάσσια κυριαρχία
στο Αιγαίο Πέλαγος αποτελεί άτεγκτη γεωστρατηγική ανα-
γκαιότητα για την Ελλάδα, εάν θέλει να επιβιώσει τόσο ως
κράτος, όσο και ως έθνος.15

12. Με τις σκέψεις αυτές, στη διάρκεια των 90 και πλέον
ετών, από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης
(1923), έχουν αποδειχθεί οι ειρηνικές διαθέσεις του ελληνι-
κού κράτους. Οι προθέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτι-
κής εδράζονται σε ένα σύνολο αρχών που αποβλέπουν στη
σταθερότητα και στο απαραβίαστο των συνόρων, στην ειρη-
νική διευθέτηση των διαφορών επί τη βάσει του διεθνούς δι-
καίου και ασφαλώς στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Η προσήλωση της Ελλάδος στο διεθνές δίκαιο, δεν εί-
ναι θεωρητική, αλλά έμπρακτη, καθόσον έχει αποδεχθεί με
δήλωσή της τη γενική υποχρεωτική δικαιοδοσία του Διε-
θνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με εξαίρεση τις διαφορές
που σχετίζονται με τη λήψη στρατιωτικών μέτρων αμυντικού
χαρακτήρα για λόγους ασφαλείας και άμυνας, ενώ έχει κυ-
ρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας (Montego Bay, 1982).16 Στο πλαίσιο αυτό, το
υπάρχον εναέριο, θαλάσσιο και εδαφικό status quo στο Αι-
γαίο θεωρείται ικανοποιητικό από την ελληνική πλευρά, ανα-
γνωρίζοντας ότι μεταξύ των δύο χωρών υφίσταται μόνο μία
νομικής φύσεως διαφορά προς επίλυση, η οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας, την οποία είναι πρόθυμη να επιλύσει, σύμ-
φωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα
το Δίκαιο της Θάλασσας. 

13. Αναφορικά με την έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, η
Ελληνική Πολιτεία σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ότι
υπάρχει οικείο ζήτημα αρμοδιότητας, εντός του FIR Αθηνών,
καθότι το θέμα αυτό καθορίζεται επαρκώς βάσει του διε-
θνούς δικαίου. Ωστόσο, ενώ η Τουρκία έχει σημειώσει κάποι-
ες επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα και επιχειρεί αθόρυβα και
εντατικά να εδραιώσει μία νέα κατάσταση στο Αιγαίο, από
την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει εν μέρει επαναπαυτεί στο
υπέρ της νομικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει θεσπιστεί και τυπο-
ποιηθεί από τους διεθνείς κανόνες του συμβατικού και εθιμι-
κού δικαίου, και ουσιαστικά με τη μετριοπαθή πολιτική της,
επί σειρά δεκαετιών, οδηγεί στην υπόθεση ότι ίσως έχει δη-
μιουργηθεί ένα περιθώριο, το οποίο παντοιοτρόπως σπεύδει
να εκμεταλλευτεί η εξ’ ανατολών γειτονική χώρα. Πρέπει
όμως να γίνει ευρέως αντιληπτό, ότι η ειρήνη που επιθυμεί
διακαώς η Ελλάδα, επ’ ουδενί λόγω εξασφαλίζεται θυσιάζο-
ντας την ελευθερία της. Επιπλέον, πρέπει να πιστέψει στον
εαυτό της και να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται, καθότι οι
διαχρονικές απειλές της Τουρκίας, δεν δύνανται σε καμία
περίπτωση να επιφέρουν de facto εδαφικά αποτελέσματα
εις βάρος της Ελλάδας.17 

Συνεχίζεται

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ (SAR) ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

13 Λ. Λιγουριώτης, «Οι Τούρκοι oμολογούν πως πνίγουν τους μετανάστες στο Αιγαίο», 23/02/2014, http://www. onalert.gr/stories/oi-tourkoi-omologoun-pos-pnigoun-
tous-metanastes-sto-aigaio

14 Γιώργος Κουκουδάκης, «Ασύμμετρες Απειλές - Νομικές Διαστάσεις και Πρακτικά Ζητήματα των Ενόπλων Δυνάμεων», Διάλεξη στη ΣΕΘΑ, 04/12/2013
15  Ηλίας Ηλιόπουλος, «Η Γεωστρατηγική Αξία του Ελληνικού Θαλάσσιου Χώρου», Ναυτική Επιθεώρηση (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού),

Ιούνιος - Αύγουστος 2013 (τεύχος 585), σελ. 40
16   Υπουργείο Εξωτερικών, «Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων», http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/
17 Πέτρος Σιούσιουρας, «ΑΟΖ: Οριοθετήσεις στη Μαύρη Θάλασσα», Αθηνά (Επιθεώρηση ΣΕΘΑ), Δεκέμβριος 2013, σελ. 24
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Έχει συμπληρώσει πάνω από 4400 ώρες
πτήσης.
Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-
37B/C, T-2E, T-33A/B, F-5Α/Β, F-16C/D.

Προαγωγές
• Ανθυποσμηναγός: 19/05/1981
• Υποσμηναγός: 25/05/1984
• Σμηναγός: 02/06/1988
• Επισμηναγός: 16/06/1993
• Αντισμήναρχος: 06/05/1998
• Σμήναρχος: 18/03/2003
• Ταξίαρχος: 04/03/2009
• Υποπτέραρχος: 09/03/2011
• Αντιπτέραρχος: 02/03/2015

Μετάλλια – Παράσημα
• Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος της
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Φοίνικα
• Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
• Χρυσός Σταυρός του Φοίνικα
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κού Επιτελούς Β’ Τάξεως

Επιμνημόσυνη Δέηση
Πεσόντων Όρους Όθρυς

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθη-
κε, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ως εκπροσώπου
της Κυβέρνησης και του Διευθυντή του Β΄ Κλάδου του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Υποπτέραρχου (Ι)
Ευάγγελου Μαντζιάρη, ως εκπρόσωπου του Αρχηγού
ΓΕΑ, Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, τρισά-
γιο και κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία «63 Θυμάτων
C-130 – 748» του Δήμου Πειραιά, για τους εξήντα τρεις
(63) πεσόντες του αεροπορικού δυστυχήματος αεροσκά-
φους C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, στο όρος
Όθρυς το 1991.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων Αεροπό-
ρων της 112 Πτέρυγας Μάχης, στην Αεροπορική Βάση
Ελευσίνας, ενώ στο μνημείο που βρίσκεται στο όρος
Όθρυς στεφάνι κατέθεσε ο Διοικητής της 111 Πτέρυγας
Μάχης, Σμήναρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Στις τελετές παραβρέθηκαν ο πρώην Υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θεόδωρος Δρίτσας,
ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης,
Υποπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, Ανώτατοι
Αξιωματικοί και αντιπροσωπεία Αξιωματικών της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, καθώς και συγγενείς των θυμάτων και
Σύλλογοι. Ο Σύλλογος μας εκπροσωπήθηκε από τον Αν.
Αντιπρόεδρο Σμχο ε.α. κ. Γεώργιο Μαριόλη.

Νέος Αρχηγός ΓΕΑ Απτχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου


