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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.

Φ
αίνεται ότι αν και µπήκαµε, πριν µερικά χρόνια, στον 21ο
αιώνα, κάποιοι θέλουν να µένουν στον προηγούµενο. Τότε
ήταν απόφθεγµα το αναχρονιστικό αλλά και χαρακτηριστι-

κό της εποχής «εκεί που σταµατάει η λογική, αρχίζει ο στρατός».
∆εν µπορεί διαφορετικά να ερµηνευτεί το γεγονός ότι παρά

τις από πολλούς και µε πλήρη τεκµηρίωση εισηγήσεων για την
ενοποίηση των ΑΣΣΥ της Π.Α., όλα αυτά, ελέω του παραπάνω
αποφθέγµατος, φτάσαµε στην πολλή γνωστή φρασεολογία της
πρόσφατης επταετίας «αποφασίζουµε και διατάσσουµε». Έτσι οι
παραγωγικές σχολές ΑΣΣΥ της Π.Α., θα λέγονται Σχολές Μονί-
µων Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ). Και µονίµων. Και Υπα-
ξιωµατικών. Χρήσιµα και τα δύο για το µέλλον των σχεδιασµών
των «φίλων» των Σχολών αυτών!!!

∆εν µπορούµε να φανταστούµε ότι σχετικές ειδικές µελέτες
του ΣΑΣ, τόσες συναντήσεις Συλλογικών φορέων (ΣΑΣ, ΣΑΣΥ∆Α,
ΣΑΙΡ, ΕΑΑΑ) µε Α/ΓΕΑ, µε ΥΕΘΑ και µε αρµόδιους επιτελείς, τό-
σες επιστολές προβληµατισµού και εισηγήσεων συναδέλφων,
τόσες δηµοσιεύσεις απόψεων επί της «περιέργως επείγουσας
διαβούλευσης», τελικά όλα αυτά µπορεί να θεωρηθεί ότι ελήφθη-
σαν σοβαρά από τους αρµόδιους ή µήπως ήταν µια επικοινωνια-
κή «διαβούλευση κωφών» ή για τον τύπο µιας παράτυπης διαδι-
κασίας; Βέβαια, στο Ν. 4407/16, αυτές οι Σχολές, τελικά δεν δια-

λύονται, αλλά «καταργούνται»!! Τι Γιάννης. Τι Γιαννάκης!!
Είναι παλιό το έργο που άρχισε επιθετικά το 1973. Από τότε

και µετά, µε επαναλαµβανόµενες εισηγήσεις «αρµοδίων εισηγη-
τών» συµβαίνει να επινοούνται τρόποι, που στο βάθος βλέπουν
την µε κάθε τρόπο υποβάθµιση της εξέλιξης των αποφοίτων των
σχολών αυτών ή και των Σχολών τους, που για πάνω από εξήντα
πέντε χρόνια γράφουν χρυσές σελίδες στην ιστορία της Πολεµι-
κής µας Αεροπορίας. Να, όµως, που σήµερα έρχονται να τις δια-
γράψουν. Να µας αφανίσουν και εµάς τους αποστράτους και
τους ε.ε. απόφοιτους των σχολών αυτών. Σαν να µην υπήρξαµε
ποτέ στην Π.Α. ∆εν προσφέραµε τίποτα; Κάποιοι συνάδελφοι
που έχασαν «συµπτωµατικά» τη ζωή τους, κατά τους συντάκτες

του κατασκευάσµατος αυτού, απλά τούτο τους συνέβη περνώ-
ντας «έξω» από κάποιες αεροπορικές εγκαταστάσεις!!!

Μα γιατί αυτές οι κακίες, ίσως πουν πολλοί συνάδελφοί τους
και όχι µόνο. Πώς θα κάνουµε εξαίρεση για την Π.Α. να τις πούµε
Σχολές Τεχνολόγων Αεροπορίας ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα Αεροπορίας, όπως λέτε εσείς; Αφού έτσι θα αντανα-
κλούν κάποιο άλλο επίπεδο εκπαίδευσης, από εκείνο που εµείς
θέλουµε να τις έχουµε, ώστε στη συνέχεια να οδηγήσουµε εκεί
και τις αντίστοιχες σχολές των άλλων δύο όπλων; Έχουµε µπρο-
στά µας το επόµενο στάδιο, που είναι σε εκκρεµότητα. ∆εν το ξέ-
ρετε ότι έχουµε ένα ηµιτελές «έργο» κάποιων διακλαδικών επι-
τροπών που «ψάχνουν», κάποια χρόνια, τώρα, να βρουν τρόπο
πώς θα εφαρµόσουν το Ν. 2913/, αλλά τις καθυστερεί το πρό-
βληµα ότι η Π.Α. έχει τρεις ανάλογες σχολές και θα πρέπει πρώ-
τα να ενοποιηθούν «καταργούµενες»; ∆ηλαδή, ένα σµπάρο δυο
τρυγόνια». Αµ’ πώς!!

Όσο σκωπτικά και αν κάποιος θελήσει να το αντιµετωπίσει, οι
ρίζες του θέµατος είναι βαθιές και πολλαπλές. Αν κανείς ψάξει σε
σελίδες πρακτικών των υπόψη επιτροπών, εκεί θα αντιληφθεί τον
«προβληµατισµό» κάποιων µελών των -εκπροσώπων της ∆ΑΕ- που
στην πραγµατικότητα σήµερα συνεχίζουν να µας οδηγούν σε αυ-
τές τις εξελίξεις! Μέσα από εκεί αποκαλύπτεται και η διαχρονική
προσπάθεια, πώς θα αποφευχθεί η πραγµατική υλοποίηση του Ν.
2913/01 και αντί τούτου, πώς θα επιτευχθεί η υποβάθµιση, είτε
των σχολών αυτών, είτε της εξέλιξης των αποφοίτων τους, ακόµη 
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• Με απόφαση του ∆.Σ. του Συλλόγου
αναστέλλεται η αποστολή της Εφηµερί-
δας στα µέλη που δεν έχουν τακτο-
ποιήσει την υποχρέωση της συνδροµής
τους πάνω από τρία έτη.

Ο Πρόεδρος και τα µέλη 
του ∆.Σ. του συλλόγου, 
εύχονται σε σας 
και στις οικογένειές σας:
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
- ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ο Σύλλογος θα παραµείνει 
κλειστός από 12/4 έως 24/4/17

ÄÅÍ ÎÅ×ÍÙ...
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ή (ΚΑΙ) ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ;

Είπαν για τους ΣΤΥΑτζήδες…
Απόσπασµα από το άρθρο «ΟΡΙΑΚΑ

∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ι∆Α-
ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ!» του κ. Σπυρ. Κί-
κερη, που δηµοσιεύτηκε στο spyrkike-
ris.blogspot.gr«Για µια καλύτερη ∆ευ-
τέρα Παρουσία».

...Και ακριβώς στο σηµείο αυτό,
έρχεται στο νου µου ένα άλλο κακό
µείωσης του Ηθικού, πάνω στην
υποτιθέµενη αναβάθµιση των Σχο-
λών Υπαξιωµατικών! Συνέλθετε Κύ-
ριοι! Συνέλθετε! Στα Συγκαλά σας
έλθετε!

Προσωπικά, αν ήµουν χειριστής
αναβάθµισης των σχετικών Σχολών,
σε Αµερικάνικο επίπεδο, κάθε άλλο
παρά θα µε απασχολούσε το θέµα
των Officers και Non –Commissio-
ned Officers, γιατί πάει γάντι στη νο-
οτροπία και το γίγνεσθαι των Ιµπε-
ριαλιστικών, Σοβινιστικών και Στρα-
τοκρατικών Εθνών! 

Οι όροι “Officers”και “Non Offi-
cers” εκεί δεν αρκούν κι’απαιτούν
πρόσθετους προσδιορισµούς, προς
πλήρη συνειδητοποίηση των διαφο-
ρών! To Non Commissioned είναι
τόσο θολό, τόσο σκοτεινό, τόσο νε-
φελώδες και τόσο ασαφές, που στα
νοήµατά του χάνεσαι και για να

βρεις το στίγµα σου, πρέπει ν’απευ-
θυνθείς, µε τον καθωσπρεπισµό,
που η επαιτεία επιβάλλει, σ’έναν
ανώτερό σου!

Όταν υπηρετούσα στο ΝΑΤΟ
εκείνο το “YES SIR”τσάκιζε, ειλικρι-
νά νεύρα και κόκαλα, προσωπικά θα
το χαρακτήριζα, ειλικρινά, σαν το
άκρον άωτον της αναξιοπρέπειας!
Ας αφήσουµε όµως τους Αµερικά-
νους, ας τα βρουν µόνοι τους κι’αν
τα’χουν βρει ποσώς µ’ενδιαφέρει!
Εδώ τι κάνουµε, εδώ που ψαχνόµα-
στε λες κι’είµαστε στην απαρχή δη-
µιουργία του Έθνους µας;

Ναι, αν εδώ ήµουν αντιστοίχως
υπεύθυνος µελέτης, του θέµατος
των Σχολών Υπαξιωµατικών στη Χώ-
ρα µας, το µόνο σίγουρα, που
θα’κανα, ήταν να βγάλω το υποτιµη-
τικό πρόθεµα του «ΥΠΟ» που τρώει
ψυχές! Και για να µην αφήσουµε κε-
νά και για να συνεννοηθούµε απόλυ-
τα, τη ΣΤΥΑ ναι θα την ονόµαζα
ΣΤΑ (Σχολή Τεχνικών Αεροπορί-
ας!) Έτσι και’γω θα ήµουν µία φορά
ευχαριστηµένος, γιατί θα έβγαζα
ένα δηλητηριώδες αγκάθι, από τις
ψυχές σκληρών δουλευτών και πο-
λεµιστών, εκείνοι δε χίλιες µε το

ηθικό τους ακµαιότατο στο διηνε-
κές!

Όσο για τις µεταξύ τους διαφο-
ρές, δε ξέρω σήµερα πως έχει δια-
µορφωθεί η κατάσταση στις Μοίρες,
εκείνο που ξέρω είναι ότι όσους
Αρχιµηχανικούς γνώρισα στη ζωή
µου, προέρχονταν όλοι από την
ίδια Μάνα, την ίδια Ε «ΣΤΥΑ» την
ίδια Μήτρα και ήταν απαράµιλλοι
στο έργο τους, την καθηκοντολο-
γία τους και την πειθαρχία στο χώ-
ρο τους! 

∆εν ήταν λίγες οι φορές, που πα-
ρακολούθησα πρωινή ενηµέρωση
τεχνικών σε Μοίρα και οµολογώ πως
η «Ιεροτελεστία» ήταν, αντίστοιχη
µ’αυτή των χειριστών! Ήταν δε ιδιαί-
τερα συγκινητικό ν’ακούς, προγραµ-
µατισµό για «ολονυκτία» και µάλιστα
χωρίς πόλεµο! 

Θέλω να κλείσω την παρένθεση
αυτή, µε το εξής επιµύθιο «όταν κάτι
πάει καλά, ποτέ δεν το υποβαθµί-
ζεις, πάντα το αναβαθµίζεις, ανόη-
τοι!»…

Πηγή: https://spyrkikeris.blog-
spot.gr/2017/03/blog-post_20.htm

συνέχεια στη σελ. 4
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ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2017
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 2017
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΚΥΡΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2015-2016
ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015-16-17
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
ΜΕΧΤΕΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015-2016
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016-2017
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2017
ΜΠΑΛΑΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017-2018
ΚΟΥΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2017
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2017
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2016-17
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 2016
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2016
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2017
ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2014
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑ˳ΟΣ 2013,14,15,16,17
ΚΟΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 2017
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2012,13,14,15,16
ΡΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 2017
ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2016
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2017
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2017
ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2016-17
ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2015,16,17
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2017
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016,17,18,19,20
ΓΚΟΜΩΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 2017
ΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2016,17
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ 2016
ΧΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΑΥΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013-2016

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2017
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2017
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2017
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2016
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2016
ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 2017
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2017
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 2017
ΤΟΥΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2012
ΠΑΡΑΣΧΟΥ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016
ΤΡΥΦΩΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016
ΤΣΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2016
ΜΑΥΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 2014
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011-16
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2016
ΜΟΥΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2016
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015-16
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015
ΣΠΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2017
ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2016
ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2015
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2017
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015
ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 2017
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 2016-17
ΖΑΡΚΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2017
ΤΣΙΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2017
ΜΑΝ∆ΑΛΑΡΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2016
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2016-17
ΛΑ∆ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017
ΣΧΙΖΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2016-2017
ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 2016
ΠΕΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2016
ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
ΜΠΑΚΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014-15
ΛΟΥ∆ΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 2017
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2017
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017

ΖΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2017
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2017
ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2016
ΡΙΖΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017
ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2015
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2017
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΦΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2017
ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2016-17
ΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2016
ΡΑ˳ΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ 2012
ΜΑΤΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2016
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
ΚΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
ΚΟΡ∆ΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
ΠΡΑΤΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 2016
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2017
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 2017-18
ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017
ΖΙΩΓΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017
∆ΕΡΒΙΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2017
ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2017
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017
ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2017-18
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
∆ΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2017
ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝΝ/ΟΣ 2017
ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017
ΜΑΡΙΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016-17
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2015-17
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2015-17
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 2017
ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2016
ΚΟΦΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
∆ΗΜΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κα ΓΕΩΡΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΚΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017-18
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κα ∆ΡΑΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Κα ΛΑ∆Α ΕΙΡΗΝΗ
Κα ΦΡΟΥΝΤΖΑ ΣΟΥΖΑΝΑ 2017-19
Κα ΜΠΑΡΤΖΟΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2014-16

Κα ΚΑΣΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 2017-18
Κα ΚΡΙΚΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2017
Κα ΠΟΛΥΖΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 2017
ΖΙΩΓΑ ΑΡΕΤΗ 2017

ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Κα ΦΡΟΥΝΤΖΑ ΣΟΥΖΑΝΑ Κα ΚΑΣΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

ΜΠΑΛΑΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΓΗ

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 ∆.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 ∆.Σ.

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

•Τα θέµατα τα οποία θα διαλαµβάνονται προς
δηµοσίευση εκτός των θεµάτων λειτουργίας του
Συλλόγου και δραστηριότητες του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου θα είναι αποκλειστικά και µόνο θέ-
µατα έχοντα σχέση κατά προτεραιότητα:
Με τη ΣΤΥΑ και τις λοιπές στρατιωτικές σχολές.
Με την Αεροπορία.
Με τους συναδέλφους σε αποστρατεία και σε
ενέργεια.
Με τις Ένοπλες ∆υνάµεις γενικά.
Με Οικονοµικά αφορώντα τους αποστράτους
και τους σε ενεργεία στρατιωτικούς και συγκρι-
τικά.
Με αναµνήσεις και γεγονότα από τη στρατιωτι-
κή ζωή.

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

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

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ
∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

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

Εκδότης 
∆. Φαλτάιτς Σµχος ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣ

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

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

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

Εκτύπωση ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ.: 210-32.14.446

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ:
Tακτικά µέλη Συλλόγου: 20 Ε
Συνδροµητές Εφηµερίδας: 10 Ε
Καταβολή συνδροµών - δωρεών αυτοπροσώπως ή µε ταχυδροµική επιταγή στα Γραφεία
του ΣΑΣ ή κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασµό Εθν. Τράπεζας 104/480801-00
ΙΒΑΝ GR90 0110 1040 0000 1044 8080 100
Ταχυδροµική ∆/νση: Ακαδηµίας 27Α Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210-3634377 FAX: 210-3634391
e-mail: sas@sastya.gr • Ηλεκτρ. ∆/νση: www.sastya.gr
ΑΦΜ: 0099913023 ∆’ ∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

έρχονται στο Σύλλογο τουλάχιστον µέχρι τις 10 εκάστου ζυγού µήνα. Πρέπει να έχουν µικρή
έκταση κειµένου (400 λέξεις, 1 και 1/4 Α4), σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέφεται για
επανασύνταξη, να είναι καθαρογραµµένες, να έχουν τίτλο, να µην περιέχουν στοιχεία που να δη-
µιουργούν προσωπικές αντιπαραθέσεις και να είναι απολύτως τεκµηριωµένες. Η ύλη που περισ-
σεύει θα µετατίθεται σε επόµενες εκδόσεις. Η δηµοσίευση ή όχι επιστολών αποφασίζεται από
το ∆Σ του Συλλόγου. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της µη δηµοσίευσης ή περικο-
πής των προς δηµοσίευση κειµένων. Τα ενυπόγραφα κείµενα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη το
ΣΑΣ αλλά µόνο τον Συντάκτη. Η Συντακτική Επιτροπή της ανεξάρτητης και άχρωµης Εφηµερίδας
ΝΕΑ του ΣΑΣ δεν λογοκρίνει ιδέες, θέσεις και απόψεις συνεργατών µας. Επιστολές ανώνυµες ή
ανυπόγραφες δε λαµβάνονται υπόψη. Τα µη δηµοσιευόµενα κείµενα δεν επιστρέφονται στον
αποστολέα και καταστρέφονται µετά παρέλευση 4µήνου από την παραλαβή τους. Κείµενα τα
οποία έχουν δηµοσιευθεί σε άλλα έντυπα της Π.Α. δεν θα δηµοσιεύονται στα ΝΕΑ του ΣΑΣ.

Τα µέλη και οι φίλοι του Σ.Α.Σ. που διαµένουν στις παραπάνω πόλεις δύνανται 
να 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)

∆ηµοκρίτου 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
∆ηµήτριος Μπαξεβάνης Σµχος (ε.α)

Τ.Θ 103 Αλεξανδρούπολη Τ.Κ 681 00
Τηλέφωνο  6983507399 2551039339

Εκπρόσωπος Εύβοιας
Αντώνης Λαζάρου Επγός (ε.α)

25ης Μαρτίου 18 Αµάρυνθος Τ.Κ 360 06
Τηλέφωνο  6945444020  2229038431

Εκπρόσωπος 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 Ζα˙µη 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 545 Ιανουάριος 2017.

2) Εφηµερίδα  «Ηχώ των Αιθέρων» της ΕΑΑΑ αριθµός
φύλλου 546 Φεβρουάριος 2017

3) Περιοδικό «Λογοτεχνική ∆ηµιουργία» τεύχος 202
Ιανουάριος Μάρτιος 2017

4) Εφηµερίδα «Εθνική Ηχώ» της ΕΑΑΣ αριθµός φύλλου 640
Φεβρουάριος 2017

5) Εφηµερίδα «Αεροπορική Ιδέα» της Α.ΑΚ.Ε αριθµός
φύλλου 92 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2017

6) Εφηµερίδα «Ναυπακτιακή Φωνή» αριθµός φύλλου 82,
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 ∆.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.

Μήνυµα Επγου ε.α. Ματσούκα Κώστα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ∆ΙΝΟΥΝ ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ
ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ «ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ».

Απονοµή Αξίας
∆εξιά ο κ. Γιάννης Γκανιάς
της 6ης σειράς ενώ παρα-
λαµβάνει το βραβείο αριστί-
ας «President’s Awards of
Excellence, Atomic Energy of
Canada» για την εξαιρετική
συµβολή του στο πρόγραµµα
ταχείας αφαιρέσεως (Fast
Defuelling) χρησιµοποιηµέ-
νου πυρηνικού καυσίµου
(Spent Fuel) από τον πυρηνι-
κό αντιδραστήρα

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/
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Ανθστης ε.α Χατζησπύρου Γεώργιος
Γεννήθηκε το 1950 στην Ξάνθη. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1970 µε την 22η σειρά. Αποφοίτησε το 1972 µε την ειδικό-
τητα του Μηχανικού Α/Φ Αποστρατεύτηκε το 1988. Η κη-
δεία του έγινε στις 20/2/2017 στον Ιερό Ναό Μεταµόρφω-
ση του Σωτήρος Νέας Πέλλας Γιαννιτσών

Ασµχος ε.α Στεργιούλης Γεώργιος
Γεννήθηκε το 1954 στην Χάλκη Λάρισας. Εισήλθε στην

ΣΤΥΑ το 1973 µε την 25η σειρά. Αποφοίτησε το 1975 µε
την ειδικότητα Ηλεκτρολόγου. Αποστρατεύτηκε το 2006.
Ήταν έγγαµος Η νεκρώσιµη ακολουθία και η ταφή του έγι-
νε στις 16/3/2017 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζά-
ρου στο νέο κοιµητήριο Λάρισας. 

Επγος ε.α Αγάπιος Πασαλίδης
Γεννήθηκε το 1951 στην Βέροια. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1970 µε την 22η σειρά. Αποφοίτησε το 1972 µε την ειδικότητα
του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 2000. Ήταν
παντρεµένος. Η νεκρώσιµη ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 20/3/2017 στον Ιερό Ναό Παναγίας Καρλόβασι Σάµου. 

Σµχος ε.α Ιωάννης Κάντας
Γεννήθηκε το 1936 στο Φράγκο Καρδίτσας. Εισήλθε

στην ΣΤΥΑ το 1955 µε την 7η σειρά. Αποφοίτησε το 1957
µε την ειδικότητα του Ελεγκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρα-
τεύτηκε το 1989. Ήταν παντρεµένος. Η κηδεία του έγινε
στις 22/3/2017 στο νεκροταφείο Χαλανδρίου.

Σγος ε.α. Γεώργιος Κρασαδάκης
Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το

1984 µε την 36η σειρά. Αποφοίτησε το 1986 µε την ειδικό-
τητα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 2012. Η κηδεία
του έγινε στις 27/3/2017 στο νεκροταφείο Ζωγράφου. 

Επγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης
Γεννήθηκε το 1933 Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1953 µε την

5η σειρά. Αποφοίτησε το 1955 µε την ειδικότητα του Ελε-
γκτή Αναχαιτίσεως. Αποστρατεύτηκε το 1980. Ήταν πα-
ντρεµένος. Η νεκρώσιµη ακολουθία και η ταφή του έγινε
στις 28/3/2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 2ο κοιµητή-
ριο Αθηνών. 

Απεβίωσαν

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

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  METROPOLITAN

∆ρ Γεώργιος Ι. Μπούτσικος
Γενικός Χειρουργός

∆ιδάκτωρ 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

Πολυαγαπηµένε φίλε και συνάδελφε ΣΠΥΡΟ
Είναι πολύ οδυνηρό για µένα να σου απευθύ-

νω τον ύστατο χαιρετισµό, η µοίρα είναι σκληρή
και ανελέητη.

Αγναντεύοντας µε ασύνορο σεβασµό, θαυµα-
σµό και δέος την άυλη µορφή σου γιατί άφησες
πίσω στεναχώρια, πίκρα και θλίψη που συνοδεύ-
ουν αισθητά την απουσία σου.

Η ωραία ευγενική ψυχή σου τώρα είναι στα
ουράνια ύψη, αναπαύεται στη στοργική αγκαλιά
Του ουράνιου Πατέρα.

Ήσουν παλικάρι στα τελευταία χρόνια στη
σκληρή µάχη που έδινες µε την ανίατη ασθένειά
σου. 

Ήσουν ακούραστος, γενναίος, λεοντόκαρ-
δος, άνθρωπος υποδειγµατικός και πιστός µε συ-
γκλονιστικό πάθος στα καθήκοντά σου.

Ήσουν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Άνθρω-
ποι σαν εσένα δεν πεθαίνουν, εξακολουθούν να
ζουν στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους
αγάπησαν.

Ως άνθρωπος ήσουν πρότυπο ήθους και ευ-
πρέπειας. Πιστός Χριστιανός και ένθερµος Έλ-
ληνας.

Απλός, σεµνός, δίκαιος, µετριόφρων, αθόρυ-

βος, προσιτός φίλος, νουνεχής σύµβουλος και
ανιδιοτελής συµπαραστάτης στους πάσχοντας.

Καθ’ όλη την διάρκεια του βίου σου έζησες µε
αξιοπρέπεια, µε καρτερία και καλοσύνη, επιδιώ-
κοντας πάντοτε τις αρετές που πρέπει να κο-
σµούν τον άνθρωπο.

Παντρεύτηκες την αγαπηµένη σου ΕΛΕΝΗ,
την εξαίρετη και γεµάτη δύναµη και υποµονή.

Αποκτήσατε δύο θαυµάσια παιδιά τον ΜΙΧΑ-
ΛΗ και την ΚΑΤΙΑ και 5 εγγονάκια.

Με το χαµό σου έχασαν τον στυλοβάτη τους,
την ασφάλειά τους, τον αγαπηµένο και λατρευτό
παππού τους, που θα στερηθούν τη ζεστή αγκα-
λιά του.

Ο θάνατος ζήλεψε την τόση ευτυχία σου και
σε πήρε µακριά τους, µπορεί ο θάνατος να είναι
σκληρός αλλά η αθανασία είναι προνόµιο.

Οι άνθρωποι πεθαίνουν ΜΟΝΟ αν λησµονη-
θούν από τους ζωντανούς.

Υπήρξες άριστος οικογενειάρχης, φιλόστορ-
γος σύζυγος, πατέρας και παππούς.

Τους πρόσφερες τα πάντα, αλλά και αυτοί
σου τα ανταπέδωσαν µε την αγάπη και τον σεβα-
σµό τους και κυρίως µε το ενδιαφέρον και τη συ-
µπαράστασή τους στις δύσκολες στιγµές που

πέρναγες.
Φεύγοντας τους αφήνεις ένα ωραίο όνοµα το

οποίο θα τους κάνει να αισθάνονται υπερήφανοι
και θα τους απαλύνει τον πόνο τους.

Θα λείψεις και από την κοινωνία µας, γιατί εί-
ναι σπάνιοι σήµερα άνθρωποι µε τόσα χαρίσµατα
και τέτοια µόρφωση:

Αποφοίτησες µε τη 16η σειρά ΣΤΥΑ και ήσουν
αρχηγός στην ειδικότητά σου.

Παράλληλα µε τα στρατιωτικά σου καθήκοντα
σπούδασες ανώτατες σχολές όπως την Ανωτάτη
Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ), τη Νοµική
Αθηνών και την εκπαιδευτών ΣΕΛΕΤΕ.

Έδωσες εξετάσεις στο Υπουργείο Οικονοµι-
κών και πέτυχες πρώτος και αργότερα έγινες
ένας άριστος εφοριακός µε περγαµηνές. Στην
εργασία σου ως εφοριακός ήσουν τέλειος και η
υπηρεσία είχε εκτιµήσει την προσφορά σου γι’
αυτό σε είχε κάνει πρὀστάµενο και ελεγκτή σε
πολλές Εφορίες και µάλιστα είχες υλοποιήσει
την εγκατάσταση της εφορίας στην Πετρούπολη.

Πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή που ήσουν
Έφορος, και είχα συνεργασία µαζί τους, ήσαν
πολύ ευχαριστηµένες γιατί τις βοηθούσες στα
λογιστικά βιβλία και σε πολλά προβλήµατα.

Σε γνώρισα για πρώτη φορά στο αεροδρόµιο
Τανάγρας όπου υπηρετούσαµε, εσύ µηχανικός
στο συνεργείο αυτοκινήτων και εγώ µηχανικός
στους αεροκινητήρες.

Μου έκανες µεγάλη εντύπωση για την πραό-
τητά σου και το χαρακτήρα σου.

Μετά από πολλά χρόνια, όταν ήµουν από-
στρατος, συνεργάσθηκα µε τη διευθύντρια του
ΟΑΕ∆ Ελευσίνας για τα Μεσογειακά Προγράµ-
µατα (ΜΟΠ) χωρίς να γνωρίζω ότι ήταν η σύζυ-
γός σου η Ελένη. Κάποια στιγµή τυχαία ξανασυ-
ναντηθήκαµε και από τότε γίναµε οικογενειακοί
φίλοι.

Η µνήµη κονιορτοποιεί την πανίσχυρη δύναµη
του χρόνου και δεν λησµονεί τις όµορφες εικό-
νες όπως συµβαίνει µε την πορεία όλων των θνη-
τών σε τούτο τον κόσµο της εφήµερης διαβατά-
ρικης παρουσίας. 

Λεβέντη φίλε ΣΠΥΡΟ, εύχοµαι από τα βάθη
της ψυχής µου το χώµα που σε σκεπάζει στην τε-
λευταία σου κατοικία να είναι ελαφρύ. Αιωνία
σου η µνήµη.

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α.

9η σειρά ΣΤΥΑ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΝΙΚΗΤΑ

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η
………………………………… του …………………………, Στρατιωτικού Συνταξιού-
χου (Α.Μ.Σ. ………………………………………), κατοίκου ……………….……………….
(οδός …….……………………………. αρ. ……….. Τ.Κ…………………)

Με τους Νόµους 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011, κ.α., επιβλήθηκε «Ειδική
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΕΑΣ)» και αντίστοιχα στη σύνταξή µου. 

Ήδη οι άνω νόµοι µε την αρ. 244/2017 απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι αντίκεινται, τόσο σε διατάξεις του Συντάγµατος, όσο
και σε υπερνοµοθετικές διατάξεις που δεσµεύουν την χώρα µας και κυρίως το
Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπἀκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Αν-
θρώπου (ΕΣ∆Α). 

Επειδή η ∆ιοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές
αποφάσεις σύµφωνα µε την διάταξη παρ. 5 αρθρου 95 του Συντάγµατος. 

Επειδή η παρ. 1 άρθρου 111 του Συντάγµατος διακελεύει: «Κάθε διάταξη Νό-
µου ή ∆ιοικητική 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 Συντάγµατος οι δικαστικές απο-
φάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του ∆ηµοσίου. 

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

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να παύσει άµεσα η κράτηση που γίνεται στην σύνταξή µου ως Ειδική Εισφορά

Αλληλεγγύσης Συνταξιούχων (ΕΕΑΣ). 
Να µου αποδοθούν οι µέχρι σήµερα κρατήσεις που µου έγιναν για την Ειδική

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, µε κατάθεση στον λογαριασµό Τραπέζης
που κατατίθεται η σύνταξή µου. 

Αθήνα, 20/2/2017
Ο Αιτών

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡ. 244/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Α.Σ)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με το Ν.3865/2010 του πρώτου Μνηµονίου επι-
βλήθηκε παρακράτηση στο σύνολο της µικτής σύ-
νταξης µε κλιµακούµενο ποσοστό 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 Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) υπέρ
του ταµείου Α.Κ.Α.ΓΕ. (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλ-
ληλεγγύης Γενεών), γνωστό ως «κουµπαράς» των
ταµείων, που σπάει µόνο όποτε υπάρχουν προβλή-
µατα ρευστότητας........

Με το Ν. 4002/2011 οι συντελεστές παρακράτη-
σης αυξήθηκαν 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 παρακράτη-
ση για µικτή σύνταξη µε µισθολογική προαγωγή Τα-
ξιάρχου είναι 2096,32 Χ 7% = 146,74 ευρώ).

Την 26 Μαίου 2015 η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου µε την αρ. 244/2017 απόφασή της, έκρι-
νε µε ψήφους 25 υπέρ και 9 κατά, αντισυνταγµατική
την παρακράτηση της Ε.Α.Σ.. Επίσης έκρινε µε ψή-
φους 15 υπέρ και 12 κατά, ότι η απόφαση της Ολο-
µέλειας του Ανωτάτου ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαστηρί-
ου δεν θα έχει αναδροµική ισχύ, λόγω αρνητικής

δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, για όσους
∆ΕΝ προσέφυγαν στην ∆ικαιοσύνη και θα ισχύει
από την ηµεροµήνία δηµοσίευσής της.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σύµφωνα πάντα µε τις υπάρχουσες πληροφορί-

ες (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος) και τις νοµικές
ερµηνείες του νοµικού συµβούλου του Σ.Α.Σ. κ. Γ.
Εµµανουηλίδη, θα δικαιωθούν κατ’ αρχήν µόνο όσοι
είχαν προσφύγει στην δικαιοσύνη µε την πρότυπη
δίκη και στους λοιπούς ενδιαφερόµενους γνωρίζου-
µε τα ακόλουθα:

Πρώτη Περίπτωση: Το Γ.Λ.Κ. κατά την εφαρµο-
γή της παρακράτησης Ε.Α.Σ. Ν. 3865/2010, µε έγ-
γραφό του την 5/8/2010, ενηµέρωσε τους συντα-
ξιούχους ότι «ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθ. 67 του Π.∆. 69/2007 ΕΝ∆Ι-
ΚΑ ΜΕΣΑ». Έτσι αρκετοί συνάδελφοι έχουν προ-
σφύγει µε ΕΝΣΤΑΣΗ ενώπιον του Α’ Κλιµακίου του
Ε.Σ., σε αρκετούς δε έχει κοινοποιηθεί 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 απο-
φασίσουν  την τύχη των ενστάσεων εντός των προ-
σεχών µηνών, οπότε και θα ενεργήσουν ανάλογα. 

∆εύτερη περίπτωση: Απόστρατοι συνάδελφοι
που έχουν µικτή σύνταξη πάνω από 1400,00 ευρώ
και τους γίνεται παρακράτηση Ε.Α.Σ., αλλά δεν
προσέφυγαν σε ένδικα µέσα και επιθυµούν να δι-
εκδικήσουν αφ’ ενός την  διακοπή – παύση της
παρακράτησης Ε.Α.Σ., και αφ’ ετέρου αναδροµι-
κά, θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν αίτηση, ως
το υπόδειγµα, (κατωτέρω) στο ΓΛΚ και εν συνεχεία
εφόσον τούτο δεν ικανοποιήσει το αίτηµα εντός 60
ηµερών, θεωρούµενης της απάντησης αρνητικής,
θα απαιτείται ατοµική αγωγή ή συµµετοχή σε οµαδι-
κή αγωγή. 

Σχετικά πάντως µε την διαλαµβανόµενη στην αρ.
244/2017 απόφαση δέσµευση διεκδίκησης αναδρο-
µικών από τον χρόνο δηµοσίευσης της απόφασης,
επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:

Το Ευρωπἀκό ∆ικαστήριο έχει δεχθεί ότι κανένα
µέτρο δεν µπορεί να είναι νόµιµο, εάν δεν είναι σύµ-
φωνο µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία ανα-
γνωρίζονται από το Σύνταγµα του Κράτους (∆ΕΚ
Συλ. 1991 σελ. 1-2925 αρ. περιθ. 41). 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση θε-
µελιώδους δικαιώµατος, το δικαστήριο κηρύσσει
την πράξη ακύρωσης αναδροµικά και ολοσχερώς
δεσµευτικά άκυρη.

Γ. Εµµανουηλίδης Ν.Σ./Σ.Α.Σ.
Ιωάννης Αβραµίδης

Σµχος εα

Ο νικητής
Μα δες τι έγινε, από καιρό ζητώ

κάπου να καταλήξω να προσανατολιστώ,
αβέβαιος ο δρόµος µου, πώς να οδηγηθώ

δεν ξέρω αλήθεια, εγώ εσάς ρωτώ.

Την σωστή στράτα να πάρω, µην τύχει και χαθώ,
στης ζωής το διάβα δύσκολα πώς να αφεθώ.

Όχι δυνατά τα ηνία της εν µέσω της στροφής,
στο άρµα της που τρέχει θα 'µαι ο νικητής.

Θρίαµβος. Μεγάλη η νίκη της ρόδας η τροχιά,
έτρεξε κι έφερε, µε γέµισε ανάσας πρωτιά,

γλυκά παρέδωσα την σκυτάλη στης νίκης την αγκαλιά.
Κωνσταντίνα Κότση
σύζυγος Σµχου ε.α.

Βασίλη Κότση

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για την ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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∆είτε ενδεικτικές τιµές στον παρακάτω πίνακα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ

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€

συνέχεια από τη σελ. 1

µέχρι και Ανθυπασπιστές, ώστε να φτάσουµε στο στόχο: Κλάδος
Υπαξιωµατικών Ε.∆.

Τούτο, φαίνεται, είναι κάτι που πριν λίγο καιρό είχε προβληµα-
τίσει και τον κ. Καµµένο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, ώστε «οι Υπαξιω-
µατικοί» να εξελίσσονται σε στρατηγούς! Έτσι του είχαν πει να
εξαγγείλει, τότε, ίσως χωρίς να ξέρει πού το πάνε! Έτσι και έκανε.
Όµως, τον ενηµερώσαµε και εγγράφως για την πλεκτάνη. Βέβαια,
οι εισηγητές ξένων προτύπων, έχουν πάντα στο νου τους την
εφαρµογή τους µε Ελληνοπρεπή αντίληψη, περί Πατρικίων και
Πληβείων. Προσχηµατικά επικαλούνται, δια του κ. Υπουργού, το
Αµερικάνικο µοντέλο!! Κάθε άλλη ανάλογη µε αυτά εναρµόνιση εί-
ναι ασύµβατη µε την «δεοντολογία» τους, το στόχο τους. Πρέπει οι
«Υπαξιωµατικοί» να µείνουν, όπως τόσα χρόνια τους εννοούν. Λα-
τζέρηδες, σαγµατοποιοί, φασιναδόροι, καµαρότοι κ.λπ., στις αυ-
λές των Πατρικίων! ∆εν αναλογίζονται το έργο που προσφέρουν.
Μόνο το στόχο τους, επιδιώκουν. ∆εν θέλουν να αντιληφθούν ότι
έχουµε 2017 και σε αυτές τις σχολές εισάγονται, πλέον, µε την
ίδια διαδικασία εισαγωγής - όπως και στις Ανώτατες Στρατιωτικές
Σχολές - µε 17.000 - 19.000 περίπου µόρια. Και βρίσκουν τη λύση,
να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο. Στη δηµιουργία Κλάδου
Υπαξιωµατικών, προπολεµικής περιόδου!!

Είναι αδιανόητο, µε αυτά τα δεδοµένα, η αποφοίτηση να εξακο-
λουθεί να είναι µε το βαθµό του Σµηνία και ο καταληκτικός βαθµός
αυτός του Αντισµηνάρχου, αντί του Σµηνάρχου χωρίς πτυχίο ΑΕΙ -
όπως µε το Ν. 2439/96- και του Ταξιάρχου, πλέον, µε πτυχίο ΑΕΙ.
Ας µην ξεχνούµε ότι χωρίς πρόσθετε απαιτήσεις προσόντων, µε το
Ν. 1648/2008 δόθηκε σε πολλές κατηγορίες αποφοίτων ΑΣΕΙ ο
βαθµός του Αντιπτεράρχου. Γιατί όχι ανάλογη - δίκαιη µεταχείριση
και των αποφοίτων των υπόψη σχολών;

Αν όντως το πρόβληµα ήταν το όνοµα των σχολών των άλλων
όπλων, προς τα οποία θα έπρεπε να προσαρµοστεί και η νέα (ενο-
ποιηµένη) σχολή της Π.Α., τότε θα ήταν καλό να εξεταστεί, αν θα
έπρεπε ήδη και µε βάση την εκκρεµότητα για εφαρµογή -επιτέ-
λους- του Ν. 2913/2001, κατά πόσο οι εισηγήσεις των φορέων µας,
εξυπηρετούν και το έργο των υπόψη διακλαδικών επιτροπών. Μια
αντίστοιχη ονοµασία, µε την προτεινόµενη για τις σχολές της ΠΑ -
δεδοµένου ότι και αυτές οι σχολές συµπορεύτηκαν για κάποιο διά-
στηµα µε τα ΤΕΙ, όντας αυτά στην Ανωτέρα Εκπαίδευση - θα ήταν
το σωστότερο. Συνεπώς, κατ’ αναλογία, θα µπορούσαν να θεω-
ρούνται ως Σχολές Τεχνολόγων Στρατού και Σχολές Τεχνολόγων
Πολεµικού Ναυτικού, αντίστοιχα.

Μάλιστα και κατ’ αναλογία, επίσης, µε τις προσαρµογές των
Σχολών Αξιωµατικών και των τριών όπλων σε Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) µε το Ν. 3187/2003, θα µπορούσε
και όλες οι Σχολές Τεχνολόγων των Ε∆, ως σύνολο, να αποκαλού-
νται Ανώτερα Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
Ε.Ε. (ΑΣΤΕΙ) Ε.∆. Έτσι, θα αποδιδόταν δίκαιη, ορθολογική και
ενιαία αντιµετώπιση ενός εκκρεµούντος για χρόνια σοβαρού θέµα-
τος, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος
των Ε.∆. Όχι µε αιτιάσεις και µε προφανείς σκοπιµότητες, οι οποί-
ες ουσιαστικά οδηγούν στη διαµόρφωση κλίµατος αντιπαραθέσε-
ων, µειωµένης απόδοσης, χαµηλού φρονήµατος και ηθικού, έλλει-
ψης πνεύµατος αυτοθυσίας, ταξικοποίηση, διασάλευση πειθαρχί-
ας, αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ικανότητα της Π.Α.

Και όµως οι σκοπιµότητες καλά κρατούν. Το δίκαιο, το ορθό
στέλνεται στον Καιάδα!

Κύριε Υπουργέ, βλέπετε και εσείς ότι το δίκαιο, το σωστό, να
υπηρετείται µε αυτές τις ανιστόρητες - προκλητικές - απαράδε-
κτες µεθοδεύσεις; Ενηµερωθήκατε επισταµένως από τους αρµό-
διους Συλλογικούς φορείς. ∆εν αντιλαµβάνεστε ότι δίδετε την αί-

σθηση του Ποντίου Πιλάτου; Θα πρέπει να έχετε κατά νου, ότι οι
απόφοιτοι αυτών των προελεύσεων στελεχών της Π.Α. - που δια-
χρονικά αποτελούν το 75%, περίπου, της δυνάµεως της Π.Α. - µε
όλες τις µέχρι σήµερα θέσεις και δηλώσεις τους, βάζουν, πλέον
και τις δικές τους κόκκινες γραµµές.

Κύριε Αρχηγέ, µε τις ειλικρινείς ευχές µου για επιτυχία στα
υψηλά καθήκοντα του ηγέτη της ένδοξης Πολεµικής µας Αεροπο-
ρίας, ειλικρινά θλίβοµαι και βαθύτατα, γιατί θα βρεθείτε µπροστά
στην κληρονοµιά ενός τερατουργήµατος, που κάποιοι συνάδελ-
φοι, διαχρονικοί «µελετητές» εκµεταλλεύονται µια «πολιτική και
στρατιωτική συζυγία πλανητών» για να επιχειρήσουν να υλοποιή-
σουν απαράδεκτα και καταστροφικά σχέδια για την ΠΑ και όχι µό-
νον. Εκτιµούµε, ότι αφού µεσολαβήσει εύλογος χρόνος για ενηµέ-
ρωσή σας, θα ήταν σκόπιµο να ενηµερωθείτε, από τους θεσµικούς
φορείς των αποφοίτων των Σχολών αυτών (ΣΑΣ, ΣΑΣΥ∆Α, ΣΑΙΡ),
επί του σοβαρού αυτού θέµατος του Ν. 4407/16, ώστε να λάβετε
θέση - αποφάσεις. Είναι µια µεγάλη πληγή που χαίνει, πλέον, στο
σώµα της ΠΑ!

Κύριε Βα˙τση, για τον πανάθλιο τρόπο αποστρατείας σας, αι-
σθάνοµαι άπειρη αγανάκτηση και συναισθάνοµαι τη δοκιµασία που
σας επιφύλαξε η πατρίδα. Όντως, κ. Βα˙τση, ήταν προσβολή, τόσο
στο πρόσωπό σας, όσο και διασυρµός στην πατρίδα µας, στην ΠΑ
και σε όσους την υπηρέτησαν και συνεχίζουν να την υπηρετούν.
Τέτοιες αποφάσεις πρὁποθέτουν σωφροσύνη και υπευθυνότητα
αυτών που τις λαµβάνουν. ∆υστυχώς, µεταξύ αυτών, ήταν και ο κ.
Πρωθυπουργός! ΟΜΩΣ, λυπάµαι και γιατί δεν θα ξεχάσουµε την
εµπάθεια και την ανένδοτη στάση σας, απέναντι στις εκκλήσεις
των θεσµικών φορέων των Συλλόγων µας και όχι µόνον, για να
αποφύγετε το τερατούργηµα. Το Ν. 4407/16. Καρφώσατε αλύπη-
τα, αν όχι και µε µένος, το µαχαίρι του στα σώµατα ένδοξων και
ιστορικών σχολών. Γιατί; Γιατί; Ελπίζω, τώρα που θα καθίσετε στην
πολυθρόνα του απόστρατου και θα αναλογιστείτε το όλο έργο
σας, θα σας δοθεί ο χρόνος να κάνετε και την αυτοκριτική σας. Θα
αντιληφθείτε το µέγα λάθος σας, που γέµισε την ψυχή µας µε πό-
νο και µας έβαλε σε κύκλο αγώνων, να το διορθώσουµε. Σαν άν-
θρωπος, πάντως, σας εύχοµαι Καλή τύχη και Υγεία.

Κύριε Υπουργέ, καλό είναι να µην ξεχνάµε τι αντικειµενικά και
δεοντολογικά σας έχει, για πολλές φορές, επισηµανθεί µε απόλυ-
τα ολοκληρωµένη τεκµηρίωση και υπευθυνότητα. Με βάση αυτά
και τις εξελίξεις που δροµολογούνται, είναι αναγκαίο να ληφθούν
υπόψη ότι:

• 1. Είναι γνωστό ότι έχουν ετοιµαστεί, ήδη, τροπολογίες για
το Ν. 4407/16. Μέσα σε αυτές µπορεί να περιληφθεί η διόρθωση
του τίτλου της ενοποιηµένης Σχολής (άρθρο 1), είτε ως Τεχνολογι-
κό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αεροπορίας, είτε ως Σχολή Τεχνολόγων
Αεροπορίας. Επίσης, µετά την ονοµατολογία κάθε κατεύθυνσης
(άρθρο 2, 2α, β, γ) να προστεθεί, ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ, εντός παρενθέ-
σεως και ο ιστορικός τίτλος της κάθε αντίστοιχης σχολής προέ-
λευσης (ΣΤΥΑ, ΣΥ∆, ΣΙΡ).

• ∆ΕΝ διαλύεται, ΟΥΤΕ καταργείται καµία Σχολή. Η νέα Σχολή,
είναι η ΣΥΝΕΧΕΙΑ των τριών ως άνω Σχολών! (Η ΣΤΥΑ π.χ. υπήρξε
συνέχεια της ΣΤΑ!). Αλλά, ούτε και η δική µας ιστορία διαγράφε-
ται!! Μην επιχειρείτε κάτι τέτοιο, γιατί όλοι σας, θα χαρακτηριστεί-

τε και ως παραχαράκτες της ιστορίας της Π.Α. Είστε τόσο αγνώ-
µονες; Λίγος σεβασµός, δεν βλάπτει από όλους εσάς τους ηλικια-
κά νεώτερους, µε την όποια εξουσία έχετε. Ιδιαίτερα και προς
τους προηγηθέντες ηγέτες της ΠΑ, οι οποίοι υπερασπίστηκαν και
αντιµετώπισαν µε ευθύτητα και αποφασιστικότητα τις διαχρονικές
σκοπιµότητες- «σχέδια εκσυγχρονισµού» της ΠΑ. Μην καταχράστε
την εξουσία σας. Γιατί έρχεται η ώρα της ευθύνης, αλλά και της
κρίσης. ΟΛΟΙ κρινόµαστε!

Η Πολεµική Αεροπορία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός ατόµου ή
ατόµων. Πολιτικών ή Στρατιωτικών. Είναι και στέγη - καταφυγή
όλων εκείνων που την υπηρέτησαν και την υπηρετούν µε ιδρώτα
και µε αίµα ακόµη. Είναι η σκέπη του Ελληνικού λαού! Και επαφίε-
ται σε εµάς, όπως και για το Σύνταγµα, να την υπερασπιστούµε, να
νοιαστούµε, να την προστατεύσουµε. Προσχηµατικά επικίνδυνα
πειράµατα και σκοπιµότητες κάποιων ∆ΕΝ χωρούν απέναντι στην
ετοιµότητα και µαχητικότητα της ΠΑ. ∆εν την υπηρετούν. Γαλου-
χηθήκαµε µε αξίες και ιδανικά. ∆εν θα τα προδώσουµε, ούτε θα τα
απαρνηθούµε, σφυρίζοντας αδιάφορα. Αν κάποιοι, αφού απόλαυ-
σαν ό,τι τους πρόσφερε η Πολεµική Αεροπορία και η πατρίδα µας,
τώρα σφυρίζουν ανέµελα ή µε ρατσιστικά παραληρήµατα ή πολιτι-
κάντικα µηνύµατα, θα κριθούν ανάλογα και αυτοί, την κατάλληλη
ώρα.

Βέβαια, έχουµε και τη συντριπτική πλειοψηφία εκείνων των
αγνών συναδέλφων, ιδιαίτερα ιπταµένων, οι οποίοι ως απλοί χειρι-
στές υµνολογούσαν και εξέφραζαν ικανοποίηση για το έργο µας.
Είτε µετά την προσγείωση, είτε αργότερα από υψηλές θέσεις ευ-
θύνης. Τώρα, στην κρίσιµη αυτή περίοδο, ΣΙΩΠΟΥΝ. ∆εν νοµίζουν,
ότι και οι νέοι συνάδελφοί τους, έχουν ανάλογη προσδοκία να επι-
στρέφουν ασφαλείς στις οικογένειές τους, ενώ επίκειται υποβάθ-
µιση αυτών των σχολών; Πού είστε κ.κ. συνάδελφοι;

Ωστόσο, οι απόφοιτοι αυτών των τιµηµένων και δοξασµένων
σχολών συνεχίζουν να είναι παρόντες και θα αγωνίζονται για ό,τι
κρίνουν δίκαιο και σωστό για το αύριο της ιστορίας τους και της
Πολεµικής µας Αεροπορίας. Είναι χρέος τους και για άλλη µια
φορά, αν χρειαστεί. Θα το αντιληφθείτε, όλοι σας. Όλη η ευθύνη
θα είναι δική σας. Λυπηρό που οδηγείτε σε τέτοιες αποφάσεις
δράσης. Όχι εκβιασµού. Οι εκβιασµοί, άλλους χαρακτηρίζουν, δυ-
στυχώς. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών είναι ειλικρινείς και έντι-
µοι µαχητές υπέρ του όποιου δικαίου ισχυροποιεί την Π.Α., λα-
µπρύνει την ιστορία της και εξασφαλίζει την ελευθερία της πατρί-
δας µας.

Κύριοι Βουλευτές της αρµόδιας Επιτροπής Εξωτερικών και
Άµυνας της Βουλής, οι παραπάνω γραµµές, σας είναι απόλυτα
χρήσιµες. Θ συναινέσετε στην παραχάραξη της ιστορίας ή και
Ρατσιστικών τάσεων στην ΠΑ - και όχι µόνον; Η σκέψη µας και η
ελπίδα µας, φτάνει και σε σας. Όχι µόνον στον Υπουργό Εθνι-
κής Άµυνας κ. Πάνο Καµµένο. Εµείς θα σας αποδείξουµε το υψη-
λό επίπεδο της κριτικής µας ικανότητας, για άλλη µια φορά!! Κά-
ποιοι άλλοι, βέβαια, µας σκέπτονται διαφορετικά. Θα το καταλά-
βουν και αυτοί.

Παναγιώτης Καράµπελας
Σµηναγός ε.α.

Επίτιµος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)
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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

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

POLITIA TENNIS CLUB

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

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

Επισκεφθείτε το site www.politiatennisclub.gr
∆ιεύθυνση: KΩΣΤΑΣ ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριστοτέλους 18 Πολιτεία-Κηφισιά, τηλ.: 210.6200003

Γράφει ο 
Γιάννης Αβραµίδης Σµχος (ε.α) 

∆
εν υπάρχει κακό που να µην συνεπιφέρει και
κάτι καλό. Για να συµβεί όµως αυτό και να επι-
βεβαιωθεί η ρήση «ουδέν κακόν αµιγές κα-

λού», θα πρέπει να γίνει και η κατάλληλη εκµετάλ-
λευση των ευκαιριών που θα προκύψουν. Επί του
προκειµένου υπήρξε ένα αεροπορικό ατύχηµα.
«Υποσ/γός Μπισµπιγιάννης Μιλτιάδης του Αγγελή.
Γεννήθηκε το 1950 στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας. Τον
Οκτώβριο του 1970 εισήλθε στη Σχολή Ικάρων (46η
σειρά) και αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1974 µε το
βαθµό του Ανθυποσµηναγού. Σκοτώθηκε την 6η Ιου-
νίου στην περιοχή νήσου Μήλος, λόγω πτώσεως και
συντριβής του αφους F-1CG της 342 Μοίρας πα-
ντός καιρού της 114 Πτέρυγας Μάχης, στο οποίο
επέβαινε κατά τη διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσί-
ας (άσκηση αναχαίτισης)».                                                    

Το πόρισµα του ατυχήµατος έγινε η αιτία να κι-
νηθούν οι µηχανισµοί ώστε να µην επαναληφθεί πα-
ρόµοιο ατύχηµα στο µέλλον. Η εντολή δόθηκε από
τον τότε Α/Τ.Α.∆ Αντιπτέραρχο Κο Παναγ. ∆ιακου-
µάκο προς το ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ. «Το αφος Mirage F-1CG
να εξοπλιστεί µε ηλεκτρονικό σύστηµα που θα ενη-
µερώνει-προειδοποιεί το πιλότο σε περίπτωση πα-
ραβίασης του ύψους που έχει προγραµµατιστεί η
πτήση». Ο αρµόδιος Αξκος του ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ, που
έλαβε την εντολή, ζήτησε την συνδροµή µου για την
επίλυση του προβλήµατος. Υπηρετούσα στην 114
Π.Μ, η πενταετής εµπειρία µου, ως πρὀστάµενος
στη συντήρηση των ηλεκτρονικών των αφων Mirage
F-1CG αφενός και αφετέρου οι επιστηµονικές µου
γνώσεις, του ηλεκτρονικού τεχνολόγου µηχανικού,
µε βοήθησαν πολύ ώστε σε χρόνο λιγότερο από πέ-
ντε ηµέρες να βρω τη λύση του προβλήµατος. Προς
τούτο κάλεσα εκ νέου τον αρµόδιο αξκο του ΚΕ-
ΤΑ/ΕΤΗΜ στην 114 Π.Μ για συνεργασία και να τον
ενηµερώσω για τη λύση του προβλήµατος. ¨Πρότει-
να να γίνει εκµετάλλευση των κωδίκων του RADAR
IFF/SIF του ειδικού MODE λειτουργίας MODE C”. Η
πρότασή µου έγινε αποδεκτή και εύκολα εφαρµόσι-
µη και υλοποιήσιµη. Τελικώς το υπό κατασκευή ηλε-
κτρονικό σύστηµα θα ικανοποιούσε απόλυτα τις
ανάγκες του πιλότου σε ότι αφορά την ενηµέρωσή
του  σε περίπτωση παραβίασης του προκαθορισµέ-
νου ύψους ασφαλείας πτήσεως. Συγκεκριµένα το
σύστηµα θα παρείχε στον πιλότο οπτικοακουστική
πληροφορία σε περίπτωση που αυτός παραβίαζε το
ύψος ασφαλείας του. Το σύστηµα θα έκανε αυτόµα-
τα αποκατάσταση (reset) όταν ο πιλότος υπερέβαινε
και πάλι (µε άνοδο του αφους) το ύψος ασφάλειας.
Η ονοµασία του συστήµατος Σ.Π.Υ στα ελληνικά Σύ-
στηµα Προειδοποιήσεως Ύψους ή System Alarm Al-
titude. Λόγω του επείγοντος η Μονάδα συνεργάστη-
κε άψογα µε το αντίστοιχο τµήµα του ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ.
Έγιναν οι µελέτες και τα σχέδια τόσο του ηλεκτρονι-
κού τµήµατος όσο και των αντίστοιχων παρελκόµε-
νων των απαιτουµένων για την εγκατάστασή του
στο Αφος. Σε λιγότερο από ένα µήνα είχε κατα-
σκευαστεί το πρότυπο που δοκιµάστηκε στα εργα-
στήρια του ΚΕΤΑ /ΕΤΗΜ µε απόλυτη επιτυχία. Εν
συνεχεία άρχισε η µαζική παραγωγή τόσο των ηλε-
κτρονικών όσο και των παρελκόµενων εγκατάστα-
σης επί των αφων.                                                               

Η κατασκευή του πρώτου για εγκατάσταση στο
αφος και δοκιµές σε πτήση ολοκληρώθηκε σε λιγό-
τερο από εξ µήνες. Η από αέρος δοκιµές απέδωσαν

τα αναµενόµενα και το σύστηµα καθιερώθηκε πλέον
ως βοήθηµα του αφους Mirage F1-CG. Σε χρόνο ρε-
κόρ, λιγότερο των δύο ετών, όλα τα αφη είχαν εξο-
πλισθεί µε το σύστηµα και καθ’ όλη τη διάρκεια του
βίου  τους δεν αντιµετωπίστηκε παρόµοιο πρόβληµα
µε το ατύχηµα. Από οικονοµικοτεχνική µελέτη το σύ-
στηµα αυτό για τον εξοπλισµό των 40 αφων θα στοί-
χιζε στην Π.Α περί τα 60 εκ. δραχ. έναντι ενός εκατ.
δραχ µόνο, κόστους ανταλλακτικών κατασκευής,
συν το κόστος των εργατοωρών των τεχνικών της
Π.Α. Προσωπικά είχα παραχωρήσει τα πνευµατικά
µου δικαιώµατα στην Π.Α µε την πρόταση να εγκα-
τασταθεί το σύστηµα, µε µεσολάβηση της DASAULT
AMD/BA, σε αφη Mirage F1-CG άλλων χωρών µε τε-
ράστια οικονοµικά οφέλη αφενός αλλά και την προ-
βολή της χώρας. ∆υστυχώς απορρίφθηκε µε την αι-
τιολογία ότι η Π.Α δεν είναι δυνατόν να ασχοληθεί
µε εµπορικά προγράµµατα.                               

Η επιτυχία του ηλεκτρονικού συστήµατος επιβε-
βαιώνεται και από τον τότε Α/ΤΑ∆ Αντιπτέραρχο Ι.
Χατζήρη, στην επιτολή τιµητικής διακρίσεώς µου
που µου έστειλε, όπου µεταξύ των άλλων έγραφε «-
το σύστηµα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ασφά-
λεια των πτήσεων».                                                                  

Η επιτυχία του εγχειρήµατος δεν είναι αποτέλε-
σµα µιας ιδέας µόνο, αλλά συλλογικής προσπά-
θειας πολλών τεχνικών που πίστεψαν στο έργο
τους. Το τεχνικό προσωπικό του ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ εργά-
στηκε µε πίστη και αφοσίωση στο καθήκον τους( πέ-
ραν του καλώς εννοουµένου) και ολοκλήρωσαν τις
κατασκευές των ηλεκτρονικών συσκευών και παρελ-
κόµενων σε χρόνο ρεκόρ. Θα ήταν παράλειψής µου
να µην αναφερθώ στο πρὀστάµενο τεχνικό (υπάλ-
ληλο) του τµήµατος κατασκευών ο οποίος αν και εί-
χε συνταξιοδοτηθεί παρέµεινε µέχρι ολοκλήρωσης
του προγράµµατος. Το τεχνικό προσωπικό της 114
Π.Μ /Μ.Σ.Β όλων των ειδικοτήτων που ενεπλάκησαν
στο πρόγραµµα, µηχανικούς, ηλεκτρολόγους,
οπλουργούς, µέταλλο - πλάστες, αλλά κυρίως τους
ηλεκτρονικούς οι οποίοι συνεργαζόντουσαν σαν µια
καλά κουρδισµένη µηχανή και ολοκλήρωναν, στο
χρόνο τους, τις εργασίες εγκατάστασης και ελέγ-
χων του συστήµατος στα αφη. ∆εν τους ξεχνώ και
τους ευχαριστώ όλους για ακόµα µια φορά.

Υ.Γ. Για να θυµηθούν οι παλαιοί και να ενηµερω-
θούν οι νεότεροι για το παρελθόν. Οι νεότεροι δεν
είναι αναγκαίο να παραδειγµατιστούν από το παρελ-
θόν, έχουν όµως την ιερά υποχρέωση, σεβόµενοι
την ιστορική τους προέλευση, να δηµιουργήσουν
ένα δικό τους αξιόλογο µέλλον. 

ΟΥ∆ΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ

Το Σύστηµα Προειδοποιήσεως Ύψους (Σ.Π.Υ) 
ελληνικής εµπνεύσεως και κατασκευής 

µε το οποίο εξοπλίσθηκε το MIRAFE- F1CG

«Και όταν φτάσεις στην κορυ-
φή σου άξιος, µη χάσεις, µη την
ψυχή, µη την στοργή! Στη δύνα-
µή σου αυτούς που ξεπέρασες
στο δρόµο µην ξεχάσεις! Πούθε
ξεκίνησες και συ µια αυγή, θυµή-
σου!» (Τάκης Τσιάκος).

Το δανείστηκα από το τελευ-
ταίο έργο σου, που είχες την ευ-
γενή καλοσύνη να µου στείλεις,
για να σου πω ότι και συ αγαπητέ
συνάδελφε και φίλε Γιώργο Ορ-
φανάκη ανέβηκες ΑΞΙΟΣ στην κο-
ρυφή και µε τις πολλές εργασίες
και τα συγγραφικά σου έργα
αποδεικνύεις ότι όσους ξεπέρα-
σες ∆ΕΝ τους ξέχασες. ∆εν τους
βλέπεις αφ’ υψηλού! Με κάθε
τρόπο τους φέρνεις κοντά σου
µέσα από τα έργα σου. Θυµίζεις
ότι δεν ξεχνάς. Ούτε τους συνα-
δέλφους σου, αλλά ούτε και την
Πολεµική Αεροπορία!! Την άλλη
µάνα µας! Μεγαλείο καρδιάς!
Πέλαγος ευγνωµοσύνης! Μεγά-
λος δάσκαλος! Μεγαλόψυχος άν-
θρωπος. Σε ευχαριστούµε για τα
διδάγµατά σου, αλλά και για τα

επαγγελµατικά µαθήµατα που µε
µεθοδικότητα µας δίδαξες για να
γίνουµε αντάξιοί σου συνάδελφοι
και τεχνικοί.

Πώς όµως θα ήταν δυνατόν
να µην νοιαστείς και για κάποιες
ειδικές παρακαταθήκες; Για κά-
ποια «απολογία»; Για κάποια εξο-
µολόγηση στα παιδιά των παι-
διών σου; Στα δυο φορές ΠΑΙ∆ΙΑ
σου; Στα εγγόνια σου. Στη Μαρία
και στο Γιώργο - Ηλία;

Μέσα από το τελευταίο έργο
σου «Τι έκανες στην Πολεµική Α-
εροπορία ΠΑΠΠΟΥ», ξετυλίγεις
σαν από τότε να βιντεοσκοπού-
σες της ζωής σου τα βιώµατα
στην Αεροπορία. Τόσο ζωντανά.
Με πάρα πολλές φωτογραφίες.
Με τύπους αεροσκαφών. Με επι-
στολές και τιµητικές διακρίσεις.
Με γλαφυρές περιγραφές και
αναφορές σου σε γεγονότα και
αναµνήσεις σου. Πώς, λοιπόν, τα
εγγόνια σου διαβάζοντάς τα να
µην αισθάνονται περήφανα, όταν
η εξοµολόγησή σου είναι γεµάτη
µε στιγµές που τον πίνακα της

ζωής σου τον κάνουν τόσο µονα-
δικό και τόσο λαµπερό; Τους δι-
δάσκεις ότι η αγάπη σε ό,τι θα
κάνουν, η πίστη σε αξίες, ιδανικά
και η πηγαία διάθεση για προ-
σφορά, από κάθε µετερίζι τους,
όπως και συ, θα είναι εκείνα, που
έτσι και αυτά θα σε τιµήσουν.

Και εγώ τον θαύµασα, τον τα-
ξίδεψα σελίδα - σελίδα. Αλήθεια,
σε ευχαριστώ για το υπέροχο τα-
ξίδι που µου πρόσφερες!

Εύχοµαι ο µεγαλοδύναµος
και πολυεύσπλαχνος θεός µας να
σου δίνει υγεία και δύναµη για
ακόµη ανάλογες παρακαταθή-
κες. Ιδιαίτερα σήµερα που η αγω-
νία για το αύριο και η κατήφεια
σκεπάζουν τη ζωή µας.

Με πολλή αγάπη και εκτίµηση
Παναγιώτης Καράµπελας

ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΑΠΠΟΥ;

Οµιλία του Αντπχου κ.
Κούτρα Ιωάννη, Προέδρ-
ου του Ε.Σ.Μ.Α. στη Γενι-
κή Συνέλευση: 

«Από την πορεία µου
στην Αεροπορία διαπίστω-
σα κάποια πράγµατα που
είχαν να κάνουν σχετικά µε
το ότι ήµασταν Μηχανικοί,
είστε Μηχανικοί και Τεχνι-
κοί και δεν µπορούσαµε να
µπούµε σε υποσταθµό
υψηλής τάσης να πιστο-
ποιήσουµε ανυψωτικές δι-
ατάξεις, να κάνουµε διά-
φορα πράγµατα, τα οποία
θέλανε αναγνώριση αφε-
νός πτυχίου αλλά και
ύπαρξη επαγγελµατικών
δικαιωµάτων.

Βλέποντάς το αυτό,
από µόνος µου, από το
1995, ξεκίνησα την προ-
σπάθεια. Αναγνώρισα το πτυχίο της ΣΜΑ στο Τεχνι-
κό Επιµελητήριο της Αγγλίας, µε απόδοση τίτλου δι-
πλωµατούχου Μηχανικού στο πρόσωπό µου και στη
συνέχεια σε άλλους 60 µε 65 Μηχανικούς απόφοι-
τους της ΣΜΑ και έτσι έχουµε επαγγελµατικά δι-
καιώµατα σε ένα Ινστιτούτο και σε ένα Τεχνικό Επι-
µελητήριο το οποίο είναι παγκόσµιας εµβέλειας και
όχι σαν το ΤΕΕ, το οποίο είναι εθνικής εµβέλειας.

Έχοντας συναίσθηση, διότι η θητεία µου ήταν
σε ραντάρ και πυραυλικά συστήµατα και συνεργά-
στηκα πάρα πολύ µε τους προερχοµένους εξ Υπα-
ξιωµατικών, τους οποίους σας θεωρώ τα θεµέλια
του οικοδοµήµατος της Αεροπορίας πάνω στο
οποίο µαζί χτίζουµε, προσπαθούσα να βρω έναν
απόφοιτο της ΣΤΥΑ για να ξεκινήσω την προσπάθεια
αυτή, αφενός µεν αναγνώριση του πτυχίου και αντί-
στοιχα, στη συνέχεια, απόδοση επαγγελµατικών δι-
καιωµάτων.

Σε µία προσπάθεια και σε ένα καφέ µε τον φίλο
µου και αδελφό τον Θανάση τον Κάγκαλο, που είναι

εδώ, βρέθηκε αυτός ο άν-
θρωπος και πριν από 3 χρό-
νια ξεκίνησα αυτή την προ-
σπάθεια και είµαι στη χαρά
σήµερα να σας ανακοινώ-
σω ότι ο άνθρωπος αυτός
είναι µέλος του Τεχνικού
Επιµελητηρίου της Αγ-
γλίας, µε αναγνώριση του
πτυχίου που απονέµεται
από τη ΣΤΥΑ, µε διετή πα-
ρακαλώ –και το τονίζω-
φοίτηση και όχι τριετή. Φα-
νταστείτε τι θα κάνουµε
από δω και πέρα. Και, ήδη,
είµαι στην προσπάθεια
αναγνώρισης επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων Μηχανι-
κού στον άνθρωπο αυτό
τους επόµενους 3, 4, 5, 6
µήνες. Θέλει λίγο υποµονή.

Την προσπάθεια αυτή
που κάνω την αφιερώνω

στους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα στην Αε-
ροπορία. Στο δάσκαλό µου τον Μιχάλη τον Ζευγα-
δάκη, που σήµερα είναι το ετήσιο µνηµόσυνο, στον
Βασίλη τον Βέργαδο και στους εν ζωή Μάρκο Γιαµά-
κη, ∆ηµήτρη Γκάλιο και Αντώνη Φουρλίδα.

Ήδη συνεργάζοµαι και µε τον Πρόεδρο του ΣΑ-
ΣΙ, τον Πτέραρχο τον κ.Γεωργούση, για το κοµµάτι
της αναγνώρισης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
και του πτυχίου για όλες τις ειδικότητες της Σχολής
Ικάρων και είµαι και στη διάθεση και στο δικό σας
κοµµάτι του ΣΑ-ΣΤΥΑ, του ΣΑΣΥ∆Α και οποιουδήπο-
τε άλλου, για να µπορέσουµε να κάνουµε αυτό το
οποίο η Πολιτεία δυστυχώς δεν µας το κάνει, να
αναγνωρίσουµε τα πτυχία µας και τα επαγγελµατικά
µας δικαιώµατα, όχι µέσα στη µικρή γυάλα της Αε-
ροπορίας και του Υπουργείου αλλά στην Ελληνική
Επικράτεια και σε όλο τον κόσµο. Γιατί έχουµε δεί-
ξει τι µπορούµε να κάνουµε εµείς οι Αεροπόροι,
ανεξαρτήτως ειδικότητος και ανεξαρτήτως πού ανή-
κουµε».

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

Πρέπει να είναι κανείς µέλος του In-
stitution of Engineering and Technology
(ΙΕΤ), δηλαδή MIET- Member of the IET ή
ΤΜΙΕΤ – Technician Member of the IET,
για να έχει την δυνατότητα να κάνει αίτηση
για ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός (Chartered
Engineer (CEng) ή Incorporated Engineer
(IEng) από το Engineering Council του
Ηνωµένου Βασιλείου (Τεχνικό Επιµελητή-
ριο του Ηνωµένου Βασιλείου).

Θα επανέλθουµε µε περισσότερες λε-
πτοµέρειες, τόσο για το πως κάποιος θα
γίνει µέλος του ΙΕΤ όσο και για την απόδο-
ση επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία του πρώτου
υποψηφίου.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΕΥ-
ΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ
ΣΤΟ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΑ (ΤΗΛ. 6983500050,
EMAIL: YIANNISKOU@GMAIL.COM).
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1. Ελιγµοί Αερ/φών στον αέρα. 
2. Βίαια κίνηση σώµατος. 
3. Είδος βροντής. 
4. Στάση Αερ/φους εν πτήσει. 
5. Τµήµα της ατράκτου. 
6. Κάθετος τοµή µιας πτέρυγας. 
7. Το «ΣΩΜΑ» του Αερ/φους. 
8. Βοηθητικός διάδροµος Α/∆. 
9. Μία από τις διαστάσεις. 
10. Κίνηση αέρος. 
11. Στρατιωτική υποχρέωση Αρρένων. 
12. Ιστορικό Α/∆. 
13. Μορφή ατµοσφαιρικής πιέσεως. 
14. Προκαλείται επί του Ήχου σε µεγάλες τα-
χύτητες. 
15. Ιστορική πτήση για κάθε ΙΚΑΡΟ. 
16. Μεταβλητό και κρίσιµο στοιχείο πτήσεως. 
17. Βασικός ενδείκτης Αερ/φους. 
18. Κατευθύνει ροή Αέρος. 

19. Ρεύµα αέρος γύρω από µια πτέρυγα. 
20. Πόλη όπου το 1940 µεταστάθµευσε το
Ε.Κ.Ι. από το Τατόι. 
21. Επικίνδυνη κατάσταση Αερ/φους εν πτή-
σει. 
22. Σήµα κινδύνου. 
23. Προβλέπει τον καιρό. 
24. Αέρας εν κινήσει 
25. Παραγωγική Σχολή της Π.Α. 
26. Ερεθίζει την ακοή. 
27. Κίνηση ρευστών. 
28. Είδος ροής αέρος (Αερδ). 
29. Ονοµασία της 338 ΜΑΒ. 
30. Αρχικά Σχολής. 
31. Ηχητική αντανάκλαση. 
32. Εφικτή και τέτοια πτήση. 
33. Απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία µηχα-
νισµών.
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Το αεροπορικό Σταυρόλεξο αποσκοπεί στην αναµόχλευση της µνήµης µας στην ορολογία 
της Αεροπορικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, που για 10ετίες υπηρετήσαµε.

Του Κων/νου Π. Αναγνωστάκη 
Ασµχου (ΤΜΑ) ε.α. (28ης Σειράς ΣΤΥΑ)

Αντιπρόεδρου ∆Σ/ΣΑΣΤΥΑ 
& Γραµµατέα ∆Σ/ΕΑΑΑ 

Στο άκουσµα της φράσης «Πολεµική Αε-
ροπορία» οι περισσότεροι σκέφτονται την
εικόνα ενός µαχητικού αεροσκάφους µε το
χειριστή του, στον αέρα. «Η αιχµή του δό-
ρατος» βέβαια είναι οι «ιπτάµενοι».

Για να βρεθεί όµως στον αέρα ένα αερο-
πλάνο ή ελικόπτερο, πρέπει νωρίτερα να
ακολουθηθούν κάποιες άλλες διαδικασίες,
στις οποίες εµπλέκονται πολλοί περισσότε-
ροι από τον αριθµό του πληρώµατος ενός
αεροπλάνου. Είναι αυτοί που τους ονοµά-
ζουµε «αφανείς ήρωες».

Για να γίνω συγκεκριµένος: 
1. Η τήρηση της ετοιµότητας και της

υψηλής διαθεσιµότητας των αεροσκαφών ή
των ελικοπτέρων οφείλεται στους τεχνι-
κούς όλων των ειδικοτήτων. Είναι αυτοί
που µοχθούν επί 24ωρο, για την επιτυχία
όλων των επιχειρήσεων - αποστολών της
Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ), σε κάθε Πολε-
µική, Αεροµεταφορική και Εκπαιδευτική
Μοίρα. Είναι αυτοί που συντηρούν προλη-
πτικά µε περιοδικές επιθεωρήσεις τα αερο-
σκάφη και επιδιορθώνουν τις εµφανιζόµε-
νες βλάβες. Είναι αυτοί που µε επινοήσεις
και βελτιώσεις των διαφόρων συστηµάτων
των αεροσκαφών και του εξοπλισµού τους,
συµβάλλουν στην ασφάλεια και αυξάνουν
την επιχειρησιακή ετοιµότητα της ΠΑ. Είναι
οι τελευταίοι που αποδεσµεύουν το χειρι-
στή και οι πρώτοι που τον υποδέχονται. Εί-
ναι αυτοί που νοιώθουν την αγωνία, αλλά
και την ικανοποίηση όταν µετά από κάθε
πτήση γυρίζουν ασφαλείς οι οικογενειάρ-
χες χειριστές!!!

2. Για να τηρηθεί από τους τεχνικούς
αυτή η υψηλή διαθεσιµότητα των αεροσκα-
φών, των ελικοπτέρων, των οχηµάτων, των
µηχανηµάτων, των RADAR, των εγκαταστά-
σεων, των διαφόρων εξοπλιστικών συστη-
µάτων κλπ, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί
η εφοδιαστική υποστήριξη από ανταλλακτι-
κά αναλώσιµα και µη αναλώσιµα, που κά-
ποιοι έχουν προγραµµατίσει ότι θα απαιτη-
θούν για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων,
τα έχουν αποθηκεύσει και τη συγκεκριµένη
στιγµή τα διαθέτουν. Αυτοί είναι οι εφοδια-
στές. 

3. Η εφοδιαστική υποστήριξη των οπλι-
κών συστηµάτων θα πρέπει να καλύπτονται
οικονοµικά από κάποιους που έχουν προ-
βλέψει τις παραπάνω απαιτήσεις στους
ετήσιους πρὁπολογισµούς που συντάσσο-
νται και δεν είναι άλλοι από τους οικονοµι-
κούς.

4. Πριν την αποδέσµευση από το Κέντρο
Επιχειρήσεων της Μοίρας, οι χειριστές

συµβουλεύονται τους µετεωρολόγους για
τις περιοχές µε τα «ύποπτα καιρικά φαινό-
µενα». 

5. Βρισκόµενο στον αέρα το αεροπλάνο,
άµεσα καθοδηγείται και κατευθύνεται (µέ-
σω των radars) στον Εθνικό Εναέριο Χώρο.
Είναι οι ελεγκτές αναχαιτίσεων, που ασχο-
λούνται µε την επιτήρηση, µε τον έλεγχο
της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και µε τα
οπλικά συστήµατα αεράµυνας.

6. Για το παραπάνω προσωπικό κάποιοι
φροντίζουν τη διατροφή τους και φυσικά εί-
ναι οι µάγειρες των µονάδων.

7. Για όλους αυτούς που εργάζονται µέ-
σα στις µονάδες, υπάρχουν εκείνοι που φυ-
λάττουν τη µονάδα και δεν είναι άλλοι από
τους άµυνας αεροδροµίων και µονάδων.

8. Τέλος, πίσω απ’ όλους αυτούς υπάρ-
χουν οι «φύλακες άγγελοι» Το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι πριν από την
απογείωση ενός αεροσκάφους, λαµβάνει
χώρα µια σειρά εργασιών από µία ανθρώ-
πινη αλυσίδα, ώστε το τελευταίο να βρεθεί
στον αέρα σύντοµα και προπάντων µε
ασφάλεια, κάτω από αντίξοες συνθήκες,
προκειµένου να υπάρχει η απαραίτητη δια-
θεσιµότητα των ιπτάµενων µέσων και του
επίγειου εξοπλισµού. 

Ένας όγκος εργασιών που φαίνεται ατε-
λείωτος, που όµως αυτοί οι αφανείς ήρωες
φέρνουν πάντα εις πέρας!!!

Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί «ηγέτες»,
ας µη «πειραµατίζονται» µε τους εκάστοτε
νόµους που «φέρνουν» και να µη σπέρ-
νουν το διχασµό στο προσωπικό της. Να
µην παραβλέπουν ότι χωρίς οµοψυχία,
ενότητα, αφοσίωση στο καθήκον, πειθαρ-
χία, συναδελφικότητα, αµοιβαιότητα,
πνεύµα αυτοθυσίας, υψηλό φρόνηµα και
ηθικό ∆ΕΝ µπορεί να διασφαλιστεί η απα-
ραίτητη διαθεσιµότητα, η ανάλογη επιχει-
ρησιακή εκµετάλλευση και αποτελεσµατι-
κότητα των οπλικών συστηµάτων, για την
προάσπιση της ελευθερίας και της εδαφι-
κής µας ακεραιότητας της πατρίδας µας,
όταν τριγύρω µας ηχούν σειρήνες πολέ-
µου…!!!

….Και επειδή, γενικότερα η πολιτική
ηγεσία, έχει καταρρακώσει σε µεγάλο
βαθµό το κύρος των Ενόπλων ∆υνάµεων,
κατά καιρούς, µε αλλοπρόσαλλους χαρα-
κτηρισµούς όπως «αντιπαραγωγικοί»,
«αυτιστικοί», καθώς και µε τις µειώσεις
των µισθών τους κατά 55-60 %..... ας
προσέξει (η πολιτική ηγεσία), γιατί ποτέ
δεν είναι αργά να διορθώσει τις αδικίες
που έχουν υποστεί τα στελέχη των Ενό-
πλων ∆υνάµεων. Αυτά τα οποία δεν πτοή-
θηκαν και δεν πτοούνται. Αυτά τα οποία
συνέχισαν και συνεχίζουν να προσφέ-
ρουν αγόγγυστα τα µέγιστα στην πατρίδα
µας….!!!

Πέρασαν 196 χρόνια από την αγία ηµέρα
του Μαρτίου 1821, όταν οι Έλληνες άδραξαν
τα όπλα για να γκρεµίσουν το µισητό τείχος
του τυράννου, που 369 χρόνια σπάραζε την
ελληνική ψηχή και ρήµαζε το έθνος.

Η ιστορία κατέγραψε και επέβαλε στη µνή-
µη µας Επικούς πρωταγωνιστές του Αγώνα.

Πρέπει να θυµόµαστε και να δοξάζουµε
εκείνους τους ήρωες που αγωνίστηκαν για να
γίνει η ελπίδα πραγµατικότητα:

Κολοκοτρώνης, Καρἀσκάκης, Αθ. ∆ιάκος,
Ανδρούτσος, Μπότσαρης, Παπαφλέσσας,
Υψηλάντης, Μαυροµιχάληδες, Π.Π. Γερµα-
νός, Μιαούλης, Κανάρης και τόσων άλλων
που σήκωσαν στους ώµους τους την Ελλάδα
και τη χάρισαν στις επόµενες γενιές υπερή-
φανη και ελεύθερη.

Αλλά και ηρωικές µάχες: Μεσολόγγι, Τρι-
πολιτσά, ∆ερβενάκια, Μανιάκι...

Την 25η Μαρτίου πάντοτε εορτάζουµε µε
τον προσήκοντα σεβασµό γιατί σ’ αυτή την
ηµέρα χρωστάµε την ελευθερία µας.

Πρέπει να εορτάζουµε επειδή ο ελληνι-
σµός επέζησε µετά από 4 αιώνες δουλείας,
επειδή η γλώσσα, η ιστορία και η θρησκεία
δεν παραδόθηκαν στον κατακτητή και επειδή
η ελπίδα για την ανάσταση του Έθνους άναψε
τη φλόγα για τον ξεσηκωµό και την απελευθέ-
ρωση.

Η Επανάσταση του 1821 ήταν η επίγεια εκ-
δήλωση της οµορφιάς της δράσης, της πί-
στης και της ελευθερίας.

Από την αρχή έως το τέλος του θαύµατος
της Εθνεγερσίας η µορφή ήταν κρυστάλλινη,
συγκεκριµένη, εγχάρακτη στις συνειδήσεις
και τις ψυχές των ηρώων µας, οι Έλληνες δεν
αναµετρήθηκαν µε την Οθωµανική Αυτοκρα-
τορία για χρήµατα και κτήµατα, ούτε ικέτεψαν
τα δίκαιά τους µε κλάψες και επικλήσεις του
οίκτου των δυνατών.

Άδραξαν τα ξίφη και τα καριοφίλια, ορκί-
στηκαν στο Ευαγγέλιο, έκαναν το Σταυρό
τους και έβαλαν εναντίον των αλλόπιστων
βαρβάρων.

Ο Αγώνας δεν έγινε µόνο για την πατρίδα,
αλλά και για τη Θρησκεία.

Ποιος µπορεί να λησµονήσει τα πρωτοπα-

λίκαρα της λευτεριάς µας: Τον Αθ. ∆ιάκο
(Αλαµάνα), το Γρηγόριο ∆ικαίο - Παπαφλέσσα
(Μανιάκι), τον καλόγεροπ Σαµουήλ (Κούγκι).

Και ακόµη πλήθος ιερωµένων που έδρα-
σαν και έλαβαν µέρος στις διάφορες φάσεις
στον ιερό Αγώνα του Έθνους µας.

Η ευόδωση της Εθνεγερσίας του 1821 εί-
ναι πραγµατικό θαύµα.

Το συµπέρασµα που βγαίνει από όλες τις
ιστορικές πηγές, αποµνηµονεύµατα, επιστο-
λές, έγγραφα, περιηγητικά κείµενα και άλλες
γραπτές µαρτυρίες της εποχής εκείνης είναι
ότι οι παράτολµοι αγωνιστές, που ανέλαβαν
το µεγάλο εγχείρηµα, είχαν πλήρη διαµορφω-
µένη ελληνορθόδοξη συνείδηση, ακλόνητη πί-
στη, πολέµησαν στο όνοµα Του Αγίου Τριαδι-
κού Θεού, στον οποίο και βάσιζαν τις ελπίδες
τους και από τον οποίο αντλούσαν τη βεβαιό-
τητα για τη νίκη.

Ο πόθος γαι την Ελευθερία, έννοια και
πράξη, αίσθηµα και λόγος, είναι αυτός που
δεσπόζει στους Αγώνες του Έθνους.

Το πνεύµα της Ελλάδας είναι εκείνο που
εκφράζει διαχρονικά το µεγαλείο της φυλής
από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα. Εί-
ναι εκείνο που δίνει την πρωτοπορία, γιατί
µόνο το πνεύµα, έκφραση του ωραίου, του
δικαίου, του αληθινού, είναι αυτό που γεννά-
ει, προσφέρει αξίες, ιδεώδη, ιδανικά, δη-
µιουργεί υπερβάσεις, ανατάσεις και εκφράζει
τον άνθρωπο σε όλο το µεγαλείο, σύµφωνα
και µε το «καθ’ οµοίωσιν της πλάσης µας από
Το ∆ηµιουργό Θεό».

Το πνεύµα είναι εκείνο που εκφράζει τις
αρετές των Ελλήνων, καλλιεργεί την ανδρεία
της ψυχής και την ευαισθησία της καρδιάς,
κάνει το Έθνος µας χαρισµατικό και γενναίο.

Η θυσία επωνύµων και ανωνύµων, που µε
το αίµα τους πότισαν το δένδρο της ελευθε-
ρίας και βλάστησε, εθέριεψε, καρποφόρησε
και έκανε τη σηµερινή Ελλάδα που τη θαυµά-
ζουν οι φίλοι µας και τη σέβονται οι εχθροί
µας!

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
Επσγός ε.α.

9η Σειρά ΣΤΥΑ

H
δη κάποιοι αρµόδιοι και
αναρµόδιοι της πολιτι-
κής και Αεροπορικής

Ηγεσίας κατάφεραν τελικώς
να υποβαθµίσουν και να εξα-
φανίσουν ακόµη και τον τίτλο
της την µοναδική τεχνολογική
Σχολή της Π.Α., η οποία επί
σειράν 10ετιών εκπαίδευε και
παρέδιδε στην Υπηρεσία της
Π.Α. άξια στελέχη διαφόρων
τεχνικών ειδικοτήτων, άκρως
απαραίτητα στην επίτευξη µε
ασφάλεια της υψηλής Εθνικής
της αποστολής. Με τα νέα δε-
δοµένα ίσως να θέλουν να
υποβαθµίσουν τη λειτουργική
ραχοκοκκαλιά της Π.Α., όπως
χαρακτηριστικά έχουν ονοµά-
σει τα στελέχη της κατά και-
ρούς άξιοι Ηγέτες της.

Σήµερα το 2017, ύστερα
από 65 ολόκληρα χρόνια λει-
τουργίας της µε χιλιάδες στε-
λέχη, τα νέα δεδοµένα της
Σχολής εµφανίζονται απαισιό-
δοξα, κυρίως στη βαθµολογι-
κή εξέλιξη των Στελεχών της
και τη µείωση της προσωπικό-
τητός τους µε τη µείωση του
καταληκτικού τους βαθµού
και την αντικατάστασή τους
από τις θέσεις ευθύνης του
∆ιοικητού και Υποδιοικητού
της Σχολής, ενώ και προ πολ-
λών ετών είχε προστεθεί και
ένας ακόµη χαµηλός βαθµός
στην όλη εξέλιξή τους. Πα-
ράλληλα κάπως αφηρηµένο
εµφανίζεται το πλέγµα υπο-
ψηφίων και στη συνέχεια ∆ο-
κίµων 3ετούς φοίτησης, πως
θα δηλώνουν οι υποψήφιοι
την προτίµησή τους και πέραν
των γενικών εξετάσεων που
είναι ευθύνη του Υπ. Παιδεί-
ας, αν και αυτό ακόµη είναι
άγνωστο, τι ακριβώς θα περι-
λαµβάνει η σχετική εγκύκλιος

της Π.Α. στο πώς θα διαχωρί-
ζονται οι επί µέρους Σχολές (-
ΣΤΥΑ, ΣΙΡ, ΣΥ∆) στην ενιαία
ΣΜΥΑ που έχουν κατασκευά-
σει.

Επί όλων αυτών, ως ύστα-
τη ενέργεια ενός ε.α. Στελέ-
χους, που υπηρέτησα την
Π.Α. επί 35 συναπτά έτη σε
όλους τους τοµείς δράσεώς
της, ήτοι στις επιχειρήσεις
αναχαιτίσεων, στην εκπαίδευ-
ση στις σχολές της Π.Α. και
όχι µόνο, στη ∆ιοίκηση Μονά-
δων και ως Επιτελής στο ΓΕΕ-
ΘΑ, αισθάνοµαι την υποχρέω-
ση να εκφράσω ορισµένες
προτάσεις - εισηγήσεις ως
ακολούθως:

1. Το έµβληµα και ο τίτλος
της ΣΤΥΑ να παραµείνουν
ακέραια, όπως και των άλλων
Σχολών κάτω από τον γενικό
τίτλο της ΣΜΥΑ.

2. Στην γενική εγκύκλιο
της Π.Α. να αναφέρονται ευ-
κρινώς για κάθε Σχολή ο αριθ-
µός και τα προσόντα των ει-
σακτέων.

3. Να καθοριστεί επακρι-
βώς η διδακτέα ύλη ανά έτος
και ανά ειδικότητα καθώς και
ο βαθµός επιτυχίας των ∆οκί-
µων ή και αποτυχίας.

4. Να επιλέγονται άξιοι εκ-
παιδευτές µε όλα τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα,
όπως πτυχία γνώσεων, εµπει-
ρία διδασκαλίας, εµφάνιση,
συµπεριφορά, σοβαρότης,
ανθρώπινη επικοινωνία κ.λπ.,
οι δε Στρατιωτικοί εκπαιδευ-
τές µαζί µε όλα τα άλλα προ-
βλεπόµενα να κατέχουν και
πτυχίο εκπαιδευτού.

5. Πολίτες Καθηγητές
άξιοι στον τοµέα διδασκαλίας
τους, να ορίζονται µόνιµοι σε
συνδυασµό και µε τις άλλες

Σχολές της Π.Α.
6. Ειδική επιτροπή ελέγχου

να υπάρχει σε κάθε αναγκαία
περίπτωση και καλόν είναι σε
αυτές τις επιτροπές να συµ-
µετέχουν και άξια στελέχη
ε.ε. και ε.α. και των τριών Σχο-
λών.

7. Στο πτυχίο αποφοιτήσε-
ως να αναγράφεται, πέραν
των άλλων προβλεποµένων,
και ο τίτλος της Σχολής, π.χ.
«Σχολή Τεχνολόγων Υπαξιω-
µατικών Αεροπορίας».

8. Να αποφοιτούν της Σχο-
λής µε τον βαθµό του Επισµη-
νίου για πραγµατική αναβάθ-
µιση Ανωτέρας Σχολής Τεχνο-
λόγων 3ετούς φοιτήσεως.

9. Να φέρουν τον βαθµό
τους επί του ώµου προς διά-
κριση µε τους µη αποφοίτους
Σχολών που θα τον φέρουν
στο µπράτσο.

10. Τέλος να παραµείνει ο
ισχύων καταληκτικός βαθµός
του Σµηνάρχου µε την εξά-
ντληση όλου του χρόνου πα-
ραµονής ευδοκίµως στις τά-
ξεις της Π.Α., ο οποίος χρό-
νος µπορεί να επιµηκυνθεί και
πέραν των 35 ετών.

Με όλα αυτά και ίσως και
άλλα που θα προταθούν από
πλέον ειδικούς, εκτιµάται ότι
πραγµατικά γίνεται αναβάθ-
µιση της ΣΤΥΑ και των άλλων
Σχολών, τα στελέχη των
οποίων θα κληθούν να προ-
σφέρουν υπηρεσίες και ερ-
γασίες υψηλής τεχνολογικής
εξέλιξης, συµβάλλοντας απο-
φασιστικά στην όλη εξέλιξη
των δεδοµένων της Εθνικής
πολλαπλής αποστολής της
Π.Α.

∆ηµ. Σχίζας
Σµήναρχος ε.α.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ 1821

Η ΣΤΥΑ Μέσα στα Νέα της ∆εδοµένα

«Αφανείς ήρωες»
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Ε βδοµηντάρης και συνταξιού-
χος τώρα ο Μήτρος. Έτσι

τον λέγαν οι πολλοί δικοί του κι
έτσι το προτιµούσε... Ντοπιολαλιά απ’ τα ορεινά κατσικοχώρια η
καταγωγή του, που ποτέ δεν την αποποιήθηκε κι ας τον ψιλο-κο-
ρόιδευαν οι 'ξευγενισµένοι... Οι ασχολίες του πλέον ήταν αυτές
των συνταξιούχων, θελήµατα πάσης φύσης, παραµύθια στ’ αγ-
γόνια και προπάντων τα νοερά πισω-γυρίσµατα στα παλιά τ’
απλά, τ’ αγνά κι’ απέριττα... µε την ανείπωτη νοσταλγία! Τ’ άδικα,
τ’ άσχηµα και τα χαζά τα είχε ξεθωριάσει ο χρόνος, θυµόταν µό-
νο τα καλά... φιλίες, συµµαθητές µε τις προσδοκίες και τα νιατε-
ρά όνειρά τους.

Κοντολογίς, έτσι πέρναγε τον καιρό του ο Μήτρος, ώσπου µια
µέρα ο εξάχρονος εγγονός του ο ∆ηµητρός τρόµαξε ακούγο-
ντας τη φωνή του παππού του, που µια βροντερά και µια ξέψυχα
επαναλάµβανε: «τα κατάφερε ο φονιάς, τα κατάφερε ο Ματσό-
λας... Πάει... η µάνα µας» και ύστερα σιωπή... που διακόπτεται
απ’ τη συνεσταλµένη παρουσία του ∆ηµητρού και τις απανωτές
ανήσυχες ερωτήσεις του - «Τι έχεις παππού; Ποιος είναι ο φο-
νιάς; Ποιος είναι ο Ματσόλας; Εσύ µου είπες ότι η προ γιαγιά
µου έφυγε από γηρατειά». ...Αυτά ρωτούσε ο µικρός κι απάντη-
ση δεν έπαιρνε, ώσπου η µατιά του, λες και από µια ανεξήγητη
σύµπτωση ή κάποιο µυστηριώδες ένστικτο, ενώθηκε µε τη θλιµ-
µένη του παππού του σταµατώντας στην εφηµερίδα, εκείνη την
εφηµερίδα που στο αέτωµα της πρώτης σελίδας φάνταζαν τρία
αεροπλάνα... Εκεί ο ∆ηµητρός έµεινε για λίγο σιωπηλός και
ύστερα σα να κατάλαβε κάτι, παρακάλεσε το γερο-Μήτρο: Παπ-
πού Μήτρο... θα µου πεις ένα παραµύθι; Ο γερο-Μήτρος αφου
πρώτα δίστασε, συνοφρυώθηκε, σκέφτηκε να αρνηθεί µα ένιωθε
την ανάγκη να µιλήσει σε κάποιον και απάντησε µε σταθερή φω-
νή: Φίλε ∆ηµητρό άκου! Ο µικρός στο άκουσµα της προσφώνη-
σης κοίταξε γύρω του... και κατάλαβε ότι µιλούσε στον ίδιο και
ένιωσε ότι πήρε µπόι, ψήλωσε, µεγάλωσε, που τόθελε τόσο πο-
λύ. Άκου φίλε ∆ηµητρό, συνέχισε ο παππούς, σε σένα µιλάω και
µην τηράς τριγύρω σου! Τα παραµύθια είναι πλάσµατα της φα-
ντασίας µας και σήµερα θα σου πω µια ιστορία και οι ιστορίες εί-
ναι γεγονότα, άλλα καλά και άλλα κακά, όµως αληθινά... Θα σου
πω µικρούλη µου την ιστορία του φίλου του Μήτσου, καλή του
ώρα είναι ακόµα ζωντανός... να εδώ τον γράφει, στη στήλη των
συνδροµητών της εφηµερίδας µε τα αεροπλάνα... - Καλά παπ-
πούλη µου πες µου την ιστορία, αλλά µη µε λες µικρούλη! Εγώ
είµαι µεγάλος. Καλά, κακά, είπε ο γέροντας, καταπρα˹νοντας τη
βιάση του µικρού να µεγαλώσει, καθώς θυµόταν ότι την ίδια βια-
σύνη είχε κι αυτός στα µικράτα του και σιγοµουρµουρίζοντας
συµπλήρωσε, στερνή µου γνώση... Που λες ∆ηµητρό, ο φίλος
µου ο Μήτσος καταγόταν από την βόρεια Ελλάδα. Γερό και πε-
ρήφανο παιδί! Περήφανο ελληνόπουλο. - Ναι παππού και εγώ εί-
µαι περήφανος που είµαι ελληνόπουλο γιατί οι πρόγονοί µας
ήταν σοφοί και πολιτισµένοι, έτσι µας λέει η κυρία... Αυτά έλεγε
οµικρός, ενώ ο γερο-Μήτρος αναρωτιόταν νοερά, αν ο ∆ηµη-
τρός του, όταν θάταν σε θέση να καταλάβει σε ποια χώρα ζει,
άραγε θα αισθανόταν το ίδιο περήφανος;... AX! Oρέ «Ματσόλες»
σιγοψιθύρισε ο παππούς. - Πάλι Ματσόλα και Ματσόλα παππού
χωρίς να µου εξηγείς, γκρίνιαξε το παιδί. - Μη βιάζεσαι φίλε! Θα
απαντήσω σε κάθε απορία σου, αλλά µε τη σειρά. Μην είσαι ανυ-
πόµονος!

Λοιπόν, µε τον φίλο µου γνωριστήκαµε στο πρώτο έτος της

Σχολής Τεχνικών Υπαξιωµατι-
κών Αεροπορίας - Υπαξιωµατι-
κός ήσουν παππού; ∆εν ήσουν

αξιωµατικός; Αφού όλοι λένε ότι είσαι έξυπνος και ότι κι εγώ σου
µοιάζω. - Άσε τις εξυπνάδες ∆ηµητρό και άκου! ∆εν είναι ζήτηµα
εξυπνάδας ή χαζοµάρας εδώ, αλλά σωστού και δίκαιου, λάθους
και άδικου... και για να µαθαίνεις... Είναι λάθος η ύπαρξη υπα-
ξιωµατικών και ως λέξη ακόµα... Η πολιτεία... η Ελλάδα... το
Έθνος µας, η Γλώσσα µας και το όποιο καλό και άξιο µας διακρί-
νει, έχει την απαίτηση, την αξίωση προστασίας από τους
εχθρούς... η προστασία αυτή ή αξίωση ανατίθεται σε αξιωµατι-
κούς καθ’ ότι η πολιτεία αξιώνει, δεν υπαξιώνει και η λέξη υπα-
ξιώνω δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα την έφτιαξαν λεξηπλά-
στες για σκοπούς που αυτοί µόνο γνωρίζουν και αφού τα κατά-
φεραν µε ανύπαρκτη έννοια, τώρα επιχειρούν µε υπαρκτή έν-
νοια... την απαξίωση! Έτσι συνέχισε την ιστορία του ο Μήτρος κι
ας ήταν σίγουρος ότι το παιδικό µυαλό του εγγονού του δεν
ήταν πιθανό να πιάσει όλο το νόηµα της ιστορίας... κάτι, ίσως, να
του έµενε, αρκεί να ήταν προς την µεριά του πρεπούµενου και
του αγαθού...

Που λες, αγόρι µου όµορφο και σωστό εκεί... καλο-γνωριστή-
καµε µε τον Μήτσο που ήταν ολόιδιος µε µένα... σα να µας είχε
γεννήσει η ίδια µάνα... κι επειδή θέλεις να γίνεις αεροπόρος πρέ-
πει να ξέρεις ότι η αεροπορία έχει σχολές αξιωµατικών και αξιω-
µατικών µεταξύ των οποίων είναι η σχολή Ικάρων µε δύο τµήµα-
τα ιπτάµενοι και µηχανικοί. Άλλους τους µαθαίνει να πετάνε τ’ α-
εροπλάνα (ιπτάµενοι) κι άλλους να φτιάχνουν αεροπλάνα και πυ-
ραύλους (ΣΜΑ), όπως κάνουν στη ΝΑΣΑ - Α~ την ξέρω τη ΝΑΣΑ,
τη βλέπω στα παιδικά... αναφώνησε ο ∆ηµητρός. - Πάψε ρε µι-
κρέ που πήρες φόρα! Εδώ δε λέµε για παιδικά... µιλάµε για την
αεροπορία µας, τον αποπήρε ο γερο-Μήτρος, αν και ήξερε ότι
αδικούσε το παιδί... Για παιδική χαρά µιλούσαν, για την εκπαί-
δευση σε όλο της το φάσµα... την εκπαίδευση µε τις παλινωδίες
της, την εκπαίδευση των σκοπιµοτήτων, µηδέ της αεροπορικής
εξαιρουµένους... Εκεί στάθηκε ο παππούς για λίγο προσπαθώ-
ντας να θυµηθεί πού έγινε η διακοπή της ιστορίας µε τους εσω-
τερικούς διαλογισµούς του. Πάλι καλά, του το θύµισε το παιδί
ρωτώντας τον - παππού δεν είναι καλή η ΝΑΣΑ; - ∆εν ξέρω παιδί
µου αν είναι καλό πράγµα η ΝΑΣΑ και τα εργοστάσια των πολεµι-
κών αεροπλάνων, αλλά γι’ αυτούς που τα έχουν σίγουρα είναι
χρήσιµα και κερδοφόρα. - Εµείς παππού δεν έχουµε εργοστά-
σια; - Όχι ∆ηµητρό µου. - Και πού τα βρίσκοµε παππού τ’ αερο-
πλάνα και τους πυραύλους; 

συνέχεια στο επόµενο φύλλο

Π
έρασαν 104 χρόνια από την Απελευθέρωση της ιδιαιτέ-
ρας µου πατρίδας των Ιωαννίνων. Εορτάζουµε, λοιπόν,
µια νικηφόρα και µεγαλειώδη στρατιωτική αναµέτρηση,

ισχυρής θέλησης ως και σωµατικής και ψυχικής αντοχής. Ε-
ορτάζουµε την υλοποίηση προαιώνιων πόθων του λαού µας,
αλλά και τη δικαίωση της εµµονής του σε αξίες και ιδανικά µε
ανώτερο τούτο αυτό της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του.

Οι πατριώτες µου αλλά και όλοι οι σκλαβωµένοι Έλληνες
βέβαια δεν έπαψαν στιγµή να οραµατίζονται και να προετοι-
µάζουν την ηµέρα της Εθνικής τους αποκατάστασης... Στις
αρχές του 20ου αιώνα το 1906 στην Αθήνα συστήνεται «µυ-
στική Ηπειρωτική Εταιρία» - µέλος ήταν και ο παππούς µου
∆ηµήτριος Μανιώτης - µεγαλύτερος αρτοποιός στον Πει-
ραιά - η οποία βοηθούσε παντοιοτρόπως και οικονοµικά
ιδιαίτερα τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Γεβράσιο, τον υπο-
πρόξενο Νίκο Χαντέλη, τον υποπρόξενο Γαλλίας Ιωάννη
Λάππα, τον ωρολογοποιό Αθανάσιο Τσεκούρα ως και τον Νι-
κολάκη Εφέντη - ο εν λόγω έπαιξε µεγάλο ρόλο στην κατά-
ληψη του Μπιζανίου ως θα αναφέρω παρακάτω λεπτοµε-
ρώς. Ακόµη κάποιες άλλες συγκυρίες έδωσαν θετική έκβα-
ση στους αγώνες τους που κατά το παρελθόν δεν είχαν και
καλό αποτέλεσµα. Τα ατυχή γεγονότα του 1897 και η εθνική
ταπείνωση χαλύβδωσαν την πίστη των Ελλήνων, ως και η
απόφαση για διερεύνηση των συνόρων που ορίζονταν από
το Συνέδριο του Βερολίνου, η επανάσταση των Νεότουρκων
µε την πρακτική που επέβαλαν, εκτουρκισµό και περιορισµό
των προνοµίων των εθνικοτήτων, που έφταναν µέχρι τον οι-
κονοµικό αποκλεισµό, τις διώξεις και τις απελάσεις, και τέ-
λος η συγκυρία του Ιταλοτουρκικού πολέµου, που ξέσπασε
τον Σεπτέµβριο του 1911 καταφέρνοντας σοβαρό πλήγµα
στην Τουρκία ορίζουν παράλληλα µε θάρρος και αισιοδοξία
τα χριστιανικά κράτη των Βαλκανίων.

Όλα αυτά, λοιπόν, τα Βαλκανικά κράτη προχώρησαν µαζί
σε συνεννόηση και κοινή δράση. Προηγήθηκε η διµερής
αµυντική συµµαχία Σερβίας - Βουλγαρίας ακολουθεί η Ελ-
ληνοβουλγαρική συνθήκη αµύνης και αργότερα αυτή της
Βουλγαρίας Μαυροβουνίου. Έτσι οι τέσσερις λαοί συνασπί-
στηκαν για πρώτη φορά επίσηµα µε επιθετική αιχµή κατά
της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.

Η Γενική Επιστράτευση στην Ελλάδα άρχισε εις τις 17/-
Σεπτ/1912 και ο Ελληνικός Στρατός κατανεµήθη σε δύο µε-
γάλες Μονάδες στον Στρατό Θεσσαλίας µε ∆κτη τον Αρχι-
στράτηγο ∆ιάδοχο Κων/νο και τον Στρατό της Ηπείρου µε
∆κτή τον Αντιστράτηγο Κων/νο Σαπουτζάκη, αµφότεροι οι
στρατοί για απελευθέρωση Μακεδονίας, Ηπείρου και άλλων
εδαφών. Ο δεύτερος στρατός Ηπείρου είχε καθαρό αµυντι-

κό ρόλο καταρχάς ως και την δυτική πλαγιοφυλακή στον κύ-
ριο όγκο του Ελληνικού Στρατού, που θα προήλαυνε στη
Μακεδονία.

Έτσι οι πρώτες σηµαντικές νίκες σηµειώθηκαν στο Θεσ-
σαλικό µέτωπο: Σαραντάπορο, Κατερίνη, Βέροια, Γιαννιτσά,
Νιγρίτα, Αµύνταιο, Χαλκιδική, περιοχές Σερρών και Καβά-
λας και στις 26 Οκτωβρίου παράδοση Θεσσαλονίκης.

Στις 20 Νοεµβρίου 1912 υπεγράφη ανακωχή από Τούρ-
κους και εκπροσώπους Βουλγαρίας Σερβίας Μαυροβου-
νίου. Η Ελλάδα δεν συνυπέγραψε την ανακωχή, διότι δεν
ήθελε να εγκαταλείψει την πολιορκία των Ιωαννίνων, ούτε
να σταµατήσει τη δράση του στόλου που νικά παντού. Έτσι
από τότε συνέχισε µόνη της τον πόλεµο εναντίον του Εσάτ
Πασά και του Βεχήπ Μπέη -Ελληνοµαθέστατου Αξιωµατι-
κού- που είχαν την διοίκηση των Τούρκων. Εν τω µεταξύ ο
∆/κτής του Στρατού Ηπείρου κ. Σαπουτζάκης ήλθε στην Άρ-
τα στις 02/10/1912 κατέλαβε τα υψώµατα του Γκρίµποβου -
ως επιτρέπετο επιθετικά - και διασφάλισε την Άρτα από τον
εχθρό. Στις 06/10/1912 το χωριό Κουµτζάδες και στις
12/10/1912 τη Φιλιππιάδα που είχε εκκενωθεί από τον τουρ-
κικό στρατό πριν από λίγο.

Για να απελευθερωθούν όµως τα Γιάννενα, έπρεπε να εκ-
πορθηθή το Μπιζάνι, µεγάλο αµυντικό πρόβληµα. Η αµυντι-
κή διάταξη του Ελληνικού Στρατού δεν ήταν δυνατόν να δια-
σπάσει αυτό τον ορεινό όγκο χωρίς ενισχύσεις ο οποίος γί-
νονταν ακόµη πιο δύσκολος λόγω των αµυντικών πρωτοβου-
λιών από Γερµανούς Αξκούς µε τα ισχυρά τσιµεντένια πολυ-
βολεία που είχαν κατασκευάσει ως και πυροβολεία. Απεφα-
σίσθη λοιπόν η ενίσχυση του στρατού και έγινε από Ηπειρώ-
τες εθελοντές, από ένα (1) τάγµα Κρητών Ανεξαρτήτων εθε-
λοντών, ακόµη από Κερκυραίους εθελοντές που στρατολό-
γησε ο Συντ/ρχης χωροφυλακής Σπύρος Σπυροµίλος «Κα-
πετάν Μπούας» και δύο (2) ταγµάτων του Ανεξάρτητου Συ-
ντάγµατος Κρητών. Μετά την ενίσχυση αυτή ακολουθεί
εγκριτική διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών για επιχεί-
ρηση προς την Πρέβεζα η οποία και καταλαµβάνεται. 

Ο αµυντικός ρόλος του στρατού είχε λήξει πλέον. Σχετι-
κές επιχειρήσεις διεξάγονται σε δευτερεύοντα µέτωπα. Ο
καπετάν Μπούας απελευθερώνει µε τους Κερκυραίους την
περιοχή της Χειµάρας. Ακολουθεί η κατάληψη του Μετσό-
βου, του Συρράκου και του ∆ρίσκου, όπου βρήκε ένδοξο
θάνατο ο ευαίσθητος ποιητής Λορέτζος Μαβίλης τον Νοέµ-
βριο του 1912, όταν πολεµούσε ως λοχαγός µαζί µε το Σώ-
µα των Γαριβαλδινών «ερυθροχιτώνων» (εθελοντών Ιταλών
και Ελλήνων µαχητών).

Στα τέλη Νοεµβρίου οι επιχειρήσεις των ευζώνων µας,

υποχρέωσαν τον Εσάτ πασά να συµπτυχθεί προς το Μπιζά-
νι.

Ο χειµώνας του 1912-13 βαρύτατος. Απώλειες των Ελ-
λήνων από µάχες σχετικά χαµηλές οι µονάδες όµως από τις
ψύξεις κρυοπαγήµατα, κακουχίες και υπερκόπωση είχαν
αποδεκατιστεί αλλά και κουράσει αρκετά και τους αντιπά-
λους και µέχρι τις 11 ∆εκεµβρίου αποτέλεσµα δεν επήλθε.
Η κυβέρνηση ανησυχεί σοβαρά και στέλνει ενισχύσεις. Στις
10 Ιανουαρίου 1913 φθάνει στη Φιλιππιάδα ο διάδοχος
Κων/νος αναλαµβάνει τη ∆ιοίκηση µε βοηθό τον Κων/νο Σα-
πουτζάκη και στέλνει επιστολή στον Εσάτ πασά, που ζητού-
σε να παραδώσει την πόλη των Ιωαννίνων για λόγους αν-
θρωπιστικούς αφού η Τουρκία θα έχανε τον πόλεµο, αλλά η
απάντηση ήταν αρνητική. Οι Ελληνικές δυνάµεις άρχισαν
συντονισµένες επιθέσεις κατά του οχυρού του Μπιζανίου
«Σκύλλα» όπως αναφέρονταν τότε, και είχε κατασκευαστεί
από γερµανό µηχανικό τον Φον-Γκολτς, ο οποίος είχε βοη-
θό τον τούρκο Αξκό Έλληνα στην καταγωγή, στην και στη
συνείδηση τον ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΦΕΝΤΗ, που είχε γεννηθεί στην
Άγκυρα, όπου είχε γονείς και πέντε αδερφές, σπούδασε
στο Ζωγράφειο Γυµνάσιο στην Πόλη και στη συνέχεια στο
Μόναχο µηχανικός. Στα Γιάννενα ανέλαβε τη συντήρηση
των οχυρών Μπιζανίου. Το δε Ελληνικό του όνοµα ήταν ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΜΙΖΑΝΤΖΙΟΓΛΟΥ. Αυτόν το ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ
προσέγγισαν οι Έλληνες και εξουδετέρωσαν την Μπιζαντι-
νή «Σκύλλα» µε τη βοήθεια του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΦΕΝΤΗ, των
µελών της Ηπειρωτικής Εταιρίας οι οποίοι µετέφεραν λε-
πτοµερή σχεδιαγράµµατα και πληροφορίες του οχυρού
κρυµµένα µέσα στο σαµάρι ενός γαιδάρου, που ταξίδευε
µε δικό τους άνθρωπο προς το Στρατηγείο Αµήν Αγά. Αµέ-
σως η «Σκύλλα» χτυπιέται αλύπητα παραλύει, βουβαίνεται
και το αριστερό µέρος ελευθερώνεται. Ο Ν. Εφέντης παρα-
µένει στη θέση του και δίνει συνέχεια πληροφορίες υποδει-
κνύει το δρόµο προς τη νίκη, για χτύπηµα των από τα δεξιά
µεριά του τουρκικού στρατού, πράγµα που έγινε την αυγή
της 20ης Φεβρουαρίου 1913. Για τη µέγιστη βοήθεια ο βα-
σιλιάς Κων/νος ρώτησε τι θέλει για ανταπόδοση και εκείνος
θέλησε µόνο να γυρίσει στη Σµύρνη και να βρει τους συγ-
γενείς του και φυσικά να µείνει µυστική η αποστολή του.
∆υστυχώς όµως το όνοµα του κάποιος που το ήξερε το
«σφύριξε» σε έναν δηµοσιογράφο της εφηµερίδας «Πα-
τρίς». Οι Τούρκοι τον συνέλαβαν του εκτέλεσαν ως και
τους γονείς του και τις αδελφές του έπειτα από φρικιαστι-
κά βασανιστήρια.

συνέχεια στο επόµενο φύλλο

21η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1913 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

«ΠΡΩΤΟΙ ΣΤ' ΑΡΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΡΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ (10η Σ. ΣΤΥΑ)

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

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

εξυπηρέτηση για τους συναδέλφους

Η ιστορία του Ματσόλα Συγγραφικό Έργο
Ένα ογκώδες συγγραφικό πόνηµα, 474 πυκνογραµµένων σελίδων,

µε θαυµάσια βιβλιοδεσία και εµφάνιση, υπό τον τίτλο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕ-
ΧΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΤΟ-
ΜΟΣ Α~ 1912-1930», πρόσφερε στο Σ.Α.Σ. ο δηµιουργός του, αγαπητός
και εξαίρετος συνάδελφος και ιστορικό µέλος του Σ.Α.Σ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗ-
ΜΩΝ Χ. ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ, Επγός ε.α., µηχανικός Αερ/φών της 9ης σειράς
ΣΤΥΑ.

• Στην κυριολεξία, πρόκειται για µια θαυµάσια και λεπτοµερή κατα-
γραφή της ιστορίας της Π.Α. της περιόδου 1912-1930, µε έµφαση στην
-άγνωστη- προσφορά των τεχνικών και του τεράστιου έργου τους.

• Με το έργο του, ο συγγραφέας καλύπτει ένα µεγάλο κενό στην α-
εροπορική βιβλιογραφία, όπου ελάχιστο ή καθόλου δεν καταγράφεται
έστω και επιγραµµατικά η προσφορά των τεχνικών.

• Με απλή κατανοητή γλώσσα, γλαφυρότητα και σωστή αεροπορι-
κή ορολογία καταγράφονται τα γεγονότα και δρώµενα, συνοδευόµενα
από φωτοτυπίες ιστορικών εγγράφων, ΦΕΚ, διαταγών, χειρογράφων,
πινάκων κ.ά.

• Η διαδροµή στο κείµενο, ξεκινά από την αρχέγονη εποχή των µύ-
θων και των θρύλων για το όνειρο του ανθρώπου να πετάξει, την πτήση
των βαρύτερων του αέρος αερ/νων, την είσοδο της χώρας µας στην αε-
ροπορική εποχή, την ίδρυση της στρατιωτικής µας αεροπορίας, την
εποχή των βαλκανικών πολέµων, του Α~ παγκοσµίου πολέµου, την επο-
χή του µεσοπολέµου, την Μικρασιατική εκστρατεία και την ίδρυση της
ενιαίας πολεµικής µας αεροπορίας (1930).

• Ο πρώτος  τόµος κλείνει µε βιογραφίες µερικών εκ των πρωτοπό-
ρων µηχανικών, µεταξύ των οποίων και των γνωστών µας Γ. ΘΕΜΕΛΗ,
ΠΑΤΡΟΚΛΟ ΓΙΑΓΚΟ και ΠΑΥΛΟ ΣΑΒΟΥΛΙ∆Η τους οποίους πολύ εξ
ηµών βετεράνοι γνωρίσαµε.

• Είθισται ο κάθε συγγραφέας - δηµιουργός, εκτός από την άριστη
γνώση του θέµατος που διαπραγµατεύεται, να έχει και τη ζωηρή επιθυ-
µία για την άψογη, από κάθε πλευρά εµφάνιση - αρτιότητα και ιστορική
αλήθεια του έργου του.

• Τούτο φυσικά πρὁποθέτει διάθεση χρόνου, επιµονή - υποµονή,
µεγάλο κόπο και σηµαντικό κόστος.

• Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ, δεν πτοήθηκε από τα παραπάνω µε αποτέλεσµα να
προσθέσει στην Ελληνική αεροπορική βιβλιογραφία ένα πόνηµα - ύµνο
- στο τεχνικό προσωπικό που στηρίζει και αποτελεί τον έναν από τους
τρεις βασικούς πυλώνες µιας πτήσης.

• Ένα έργο 474 σελίδων δεν γράφεται εύκολα. Ο Παντελής ΧΕΙΜΑ-
ΡΙΟΣ ξεκίνησε το 2006 και µόνος του, από το 2007, χρειάστηκε 10 χρό-
νια έρευνας και επιλογής στοιχείων για την αρτιότητα του κειµένου του
πονήµατός του.

• Το έργο βασίζεται σε µια ισχυρή βιβλιογραφία και ιδιαίτερα σε
άντληση σχετικών στοιχείων από το εγκυρότατο αρχείο του Μ.ΙΣ.ΠΑ.

Αγαπητέ ΠΑΝΤΕΛΗ, σε συγχαίρουµε για το έργο σου και σου ευχό-
µαστε υγεία και διάθεση για τη συµπλήρωση και του Β~ τόµου.

Τούτο θα αποτελεί ένα πολύτιµο απόκτηµα  για κάθε βιβλιοθήκη
Στρατού - Ναυτικού και Π.Α. αλλά και κάθε συναδέλφου ε.ε., ε.α. και φί-
λου της αεροπορικής Ιδέας και Ιστορίας.

Με εκτίµηση
Γ. Τάγκαλος επγός εα (ΤΥΜ) για το ∆.Σ. Σ.Α.Σ.

Υ.Γ. Όσοι από τους συναδέλφους επιθυµούν να αποκτήσουν το
βιβλίο, υπάρχει περιορισµένος αριθµός αντιτύπων στον Σύλλογό µας
και µπορούν να το προµηθευτούν στην τιµή των 25 ευρώ.
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Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο

14. Παράλληλα, η Ελλάδα συχνά διεξάγει µεσαίας ή µε-
γάλης κλίµακας διακλαδικές τακτικές ασκήσεις µετά στρα-
τευµάτων, µε τη συµµετοχή των Ενόπλων ∆υνάµεων και του
Λιµενικού Σώµατος («Ιωνάς 2011», «Αετός 2013», κλπ), στον
εθνικά κρίσιµο και πολλαπλά ευαίσθητο θαλάσσιο και εναέ-
ριο χώρο του ανατολικού Αιγαίου, και ιδίως µεταξύ Ρόδου
και Μεγίστης, ήτοι µίας περιοχής που το τελευταίο χρονικό
διάστηµα επιχειρείται συστηµατικά από την Τουρκία να
«γκριζαριστεί», µε διττό αντικειµενικό στόχο γι’ αυτήν. Πρώ-
τον, στοχεύει στον τοµέα της έρευνας και διάσωσης, επιχει-
ρώντας το διαµοιρασµό των αντίστοιχων σχετικών αρµοδιο-
τήτων µε την Ελλάδα στο Αρχιπέλαγος (25ος Μεσηµβρινός).
∆εύτερον, εστιάζει  στο θέµα της ενέργειας και του συνακό-
λουθου της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης
(ΑΟΖ), µε την «αποµόνωση» και «αποκοπή» του Καστελλόρι-
ζου από την εθνική συνέχεια, µε τελικό σκοπό το διαχωρισµό
των ΑΟΖ Ελλάδος και Κύπρου, που εφάπτονται στο σηµείο
αυτό, επ’ ωφελεία της Άγκυρας, µε την «παρεµβολή» της
τουρκικής ΑΟΖ (οποτεδήποτε αυτή δηµιουργηθεί), ακριβώς
στο συγκεκριµένο σηµείο.18

15. Στρατηγική επιδίωξη και παγία αρχή της Ελλάδος,
αποτελεί η βελτίωση των σχέσεων και η εξοµάλυνση των ση-
µείων τριβής µεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η εµπέδωση
κλίµατος εµπιστοσύνης και συνεργασίας σε ευρύ φάσµα το-
µέων και δραστηριοτήτων, όπως αρµόζει σε γείτονες. H
προσέγγιση αυτή έχει τεθεί σε συστηµατικό πλαίσιο και διέ-
πεται από σηµαντικό αριθµό κοινών δράσεων και διµερών
συµφωνιών που κατά καιρούς έχουν γίνει σε τοµείς αµοιβαί-
ου ενδιαφέροντος (τουρισµός, περιβάλλον, γεωργία, ενέρ-
γεια, αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, κλπ). 

16. Εντούτοις, οι τουρκικές βλέψεις και µεθοδευµένες
κινήσεις στα θέµατα έρευνας - διάσωσης, όχι µόνο δεν γρά-
φουν ένα επίλογο στο πελώριο αυτό κεφάλαιο, αλλά αντίθε-
τα, σε κάποιες περιστάσεις, κλιµακώνουν καταστάσεις, για
τις οποίες οι Έλληνες Στρατιωτικοί παραµένουν ενεργοί στις
επάλξεις. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, µέσω του αρµοδίου
Ενιαίου Κέντρου Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (ΕΚ-
ΣΕ∆), που εδρεύει στον Πειραιά, ελέγχει και συντονίζει απο-
τελεσµατικά όλες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης,
παρέχοντας εν προκειµένω πολυειδείς υπηρεσίες σε όλα τα
κινδυνεύοντα πλωτά και εναέρια µέσα, εντός της ελληνικής
περιοχής ευθύνης (FIR Αθηνών), 24 ώρες το εικοσιτετράω-
ρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Το ΕΚΣΕ∆ απαρτίζεται από τον
Ναυτικό Τοµέα, αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος, για την
αντιµετώπιση θαλάσσιων ατυχηµάτων, και από τον Αεροπο-
ρικό Τοµέα, αρµοδιότητας Πολεµικής Αεροπορίας, για την
αντιµετώπιση αεροπορικών ατυχηµάτων. 

17. Εκτός από τα αεροναυαγοσωστικά µέσα της Πολεµι-
κής Αεροπορίας και του Πολεµικού Ναυτικού, που διατίθε-
νται στο ΕΚΣΕ∆ για έρευνα και διάσωση, επιπλέον αξιο-
ποιούνται για έρευνα τα εναέρια µέσα της Αεροπορίας
Στρατού και του Λιµενικού Σώµατος, ενώ πληθώρα πλοίων,
πλοιαρίων και σκαφών διατίθενται και για αποστολές διάσω-
σης. Επίσης, ο Στρατός Ξηράς και το Πολεµικό Ναυτικό κα-
λούνται µε δυνάµεις τους να συνδράµουν στη διακοµιδή
ασθενών ή τραυµατιών από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελ-

λάδα, καθώς και σε περιπτώσεις έρευνας - διάσωσης, εντός
του ελλαδικού χώρου, µετά από αίτηση του ΕΚΣΕ∆ και
έγκριση του ΓΕΕΘΑ. Ενδεικτική περίπτωση τέτοιας συνδρο-
µής, ήταν της πτήσης ενός αεροσκάφους τύπου Ρ-3Β
ORION του Αρχηγείου Στόλου, νοτιοανατολικώς της ευρύτε-
ρης περιοχής της Καρπάθου, όταν στις 23/05/2006 κλήθηκε
να µεταβεί εκεί για έρευνα - εντοπισµό, µετά το µοιραίο πε-
ριστατικό της σύγκρουσης των δύο µαχητικών αεροσκαφών
τύπου F-16, ενός ελληνικού και ενός τουρκικού, που επέφε-
ρε δυστυχώς το θάνατο του Έλληνα Ιπταµένου.19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η Άγκυρα έχει αντιληφθεί τη µεγάλη σηµασία που απο-

δίδει σήµερα, για πολυειδείς λόγους, η διεθνής κοινότητα
και ιδίως η Ευρωπἀκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, σε θέµατα επι-
τήρησης, ελέγχου και ασφάλειας των θαλασσίων οδών και
του εναέριου χώρου στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου
(ΑΟΖ, ενέργεια, εµπόριο, µεταφορές, λαθροµετανάστευση,
ασύµµετρες απειλές, κλπ). Με την τήρηση δε κατά το δο-
κούν των κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει
να επιτύχει µία de facto κατάσταση διχοτόµησης του Αιγαί-
ου, και να τη µετατρέψει σταδιακά σε de jure. 

2. Ο άξονας Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ που εσχάτως δη-
µιουργήθηκε, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις που προέ-
κυψαν για την Τουρκία από την ανέλπιστη τροπή των αραβι-
κών εξελίξεων, κυρίως αυτών της Αιγύπτου (ανατροπή του
Προέδρου Mohamed Morsi από το Στρατό), την επηρεάζουν
δυσµενώς στα γεωπολιτικά δρώµενα, διαχρονικά δε εκτιµά-
ται ότι οι σχέσεις της µε τη ∆ύση θα µετριαστούν έτι περισ-
σότερο, λόγω και της αποµάκρυνσής της από το ήπιο Ισλάµ.
Η Ελλάδα, ως µετέχουσα στον τριεθνή αυτό άξονα, διαφαί-
νεται να προβάλλει ως αναδυόµενος γεωπολιτικός κόµβος
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Προς
τούτοις, οι κλιµακούµενες αµφισβητήσεις και παράλογες
αξιώσεις της Τουρκίας επί θεµάτων έρευνας - διάσωσης και
καθεστώτος FIR Αθηνών, εξυπηρετούν την εσωτερική της
πολιτική κατανάλωση, που είναι στενά συνδεδεµένη και µε
την προσπάθεια εξαγωγής των προβληµάτων που τελευταί-
ως την ταλανίζουν.

3. Η πρακτική πλευρά της εφαρµοζόµενης αναθεωρητι-
κής πολιτικής της Τουρκίας για θέµατα έρευνας και διάσω-
σης, αποτελεί µία βαρύνουσα συνιστώσα της ευρύτερης
στρατηγικής της, καθώς αυτή στοχεύει στο διαµοιρασµό
του ζωτικού χώρου του Αρχιπελάγους. Οι όποιες εν προκει-
µένω αιτιάσεις της Άγκυρας είναι προσχηµατικές και στην
ουσία δεν έχουν καµία σχέση µε τον ανθρωπιστικό ρόλο των
επιχειρήσεων της έρευνας - διάσωσης, αλλά απλά εξυπηρε-
τούν τις πάγιες γεωπολιτικές σκοπιµότητες αναδιάταξης και
ανακατανοµής του εναέριου και θαλάσσιου χώρου του ανα-
τολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου και γενικότερα την ανα-
τροπή του υφιστάµενου status quo αυτού.

4. Τα γεγονότα που ακολούθησαν τη βίαιη προσάραξη
του τουρκικού εµπορικού πλοίου στην ανατολική Ίµια
(25/12/1995), η οποία θεωρείται προάγγελος της κρίσης
των Ιµίων, το τραγικό δυστύχηµα που προκλήθηκε κατά τη
διάρκεια σύγκρουσης ενός ελληνικού και ενός τουρκικού F-
16 (23/05/2006), καθώς και την περισυλλογή της σωρού του
άτυχου Έλληνα Ιπταµένου, από µία τούρκικη φρεγάτα
(05/12/2007), όπως και πλείστα άλλα παρεµφερή περιστατι-
κά, καταδεικνύουν ότι το ζήτηµα της έρευνας - διάσωσης
στο Αιγαίο έχει εξελιχθεί σε µοχλό ικανοποίησης των τουρ-

κικών βλέψεων. Το τι µέλλει γενέσθαι τελικά µε την έρευνα
και διάσωση στο Αρχιπέλαγος, εξαρτάται αποκλειστικά από
τους στρατηγικούς στόχους και προσανατολισµούς της Ελ-
λάδος, καθώς και τις περαιτέρω κινήσεις της στον τεχνικό
και επιχειρησιακό τοµέα, καθότι το διηνεκές ενδιαφέρον
της Άγκυρας για να επιτύχει την άσκηση αυτών των καθηκό-
ντων µέσα στο Αιγαίο, ασφαλώς δεν επιτρέπει εφησυχα-
σµό.

5. Η Τουρκία, µε τον υπ’ αριθµ. 13559 / 1988 αυθαίρετο
και µονοµερή Κανονισµό Έρευνας και ∆ιάσωσης, σκοπίµως
δεν κάνει διάκριση µεταξύ διαδικασιών διάσωσης πλωτών
και εναέριων µέσων, ώστε να εκβιάσει την ελληνική πλευρά
για την οροθέτηση ζώνης ευθύνης έρευνας - διάσωσης, και
να θέσει έτσι, υπό τον έλεγχό της, και την αντιµετώπιση των
αεροπορικών ατυχηµάτων, στο ανατολικό Αιγαίο, κατά πα-
ράβαση των σχετικών ρυθµίσεων του ICAO, οι οποίες σαφώς
ορίζουν ότι τα όρια ευθύνης των ελληνικών αρχών για παρο-
χή υπηρεσιών έρευνας - διάσωσης, σε περιπτώσεις αεροπο-
ρικών ατυχηµάτων, ταυτίζονται µε τα όρια του FIR Αθηνών. 

6. Αναφορικά µε τα ναυτικά ατυχήµατα, η επίσης αυθαί-
ρετη και µονοµερής οροθέτηση ζώνης ευθύνης στο Αιγαίο,
εκ µέρους της Άγκυρας, είναι παράτυπη και δεν εναρµονίζε-
ται µε το διεθνές δίκαιο, καθότι η εν λόγω οροθέτηση απαι-
τείται να γίνει κατόπιν συµφωνίας µε την ελληνική πλευρά,
βάσει των διατάξεων του ΙΜΟ, οι οποίες προβλέπουν διµε-
ρείς συµφωνίες των ενδιαφεροµένων γειτονικών κρατών,
προς οροθέτηση περιοχών ευθύνης, σε περιπτώσεις ναυτι-
κών ατυχηµάτων. Ωστόσο, οι συστάσεις του ΙΜΟ και του
ICAO, προκρίνουν όπως τα όρια των εν λόγω περιοχών συ-
µπίπτουν µε τα αντίστοιχα όρια των FIRs για την αεροναυτι-
κή έρευνα - διάσωση. Κάτι τέτοιο η Άγκυρα το απορρίπτει,
αγνοώντας προκλητικά το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν εν ισχύ
Συµφωνίες της Ελλάδος, για συνεργασία σε θέµατα παρο-
χής υπηρεσιών ναυτικής έρευνας - διάσωσης, τόσο µε την
Ιταλία (2000), όσο και µε τη Μάλτα (2008), στις οποίες ρητά
ορίζεται ότι η εν λόγω ελληνική περιοχή ευθύνης συµπίπτει
µε το FIR Αθηνών.

7. Η Άγκυρα χρησιµοποιεί το FIR Αθηνών και τις εντός αυ-
τού ανθρωπιστικές επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης, ως πα-
ράγοντες συστηµατικής υποδαύλισης της εθνικής κυριαρχί-
ας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδος. Η µη
υποβολή σχεδίων πτήσης από τα τουρκικά στρατιωτικά αε-
ροσκάφη, και κατ’ επέκταση η µη γνωστοποίηση του δροµο-
λογίου τους, εντός του FIR Αθηνών, ασφαλώς δεν συνάδει
µε το διεθνές δίκαιο, και αυτονόητα έχει ως συνέπεια να ενυ-
πάρχει σοβαρό θέµα ασφαλείας, όχι µόνο των πτήσεων, αλ-
λά και των πληρωµάτων στην περίπτωση που καταστούν
ναυαγοί, µετά από ατύχηµα. 

8. Από το 1975 µέχρι σήµερα επιχειρήθηκαν χιλιάδες πα-
ραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο του Αιγαίου από τουρ-
κικά πολεµικά αεροπλάνα. Την ίδια στιγµή όµως, ισάριθµες
χιλιάδες είναι και οι αριστοτεχνικές αναχαιτίσεις που πραγ-
µατοποιήθηκαν από ελληνικής πλευράς στα τουρκικά µαχη-
τικά, τα οποία κατά τα φαινόµενα θα εξακολουθήσουν να εµ-
µένουν στην επικίνδυνη αυτή συµπεριφορά. 

9. Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνεται ότι στην πράξη, η Ελ-
λάδα, µέσω του αρµοδίου ΕΚΣΕ∆, ελέγχει και συντονίζει
αποτελεσµατικά όλες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσω-
σης, παρέχοντας εν προκειµένω υπηρεσίες σε όλα τα κινδυ-
νεύοντα πλωτά και εναέρια µέσα, εντός της περιοχής ευθύ-
νης του (FIR Αθηνών).

συνεχίζεται

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣΗ (SAR) ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
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19    Ο υποφαινόµενος ήταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας τύπου Ρ-3Β ORION, εκείνης της αποστολής

Γράφει ο 

Σµήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης
Επιτελής ∆ιεύθυνσης Σπουδών Σχολής Εθνικής Άµυνας

Ανώτατο Αεροπορικό Συµβούλιο
Σας παρουσιάζουµε τα µέλη του ανωτάτου  Αεροπορικού Συµβουλίου που είναι:

Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου Αρχηγός ΓΕΑ
Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούµης Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος-∆ηµήτριος Χριστόπουλος Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
Αντιπτέραρχος (Μ) Χριστόφορος Σµυρλής Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Θεµιστοκλής Μπουρολιάς ∆ιοικητής ∆ΑΥ
Υποπτέραρχος (Ι) Συµεών-Χαράλαµπος Ψιµούλης Υπαρχηγός ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Θωµάς Χατζηαθανασίου ∆ιοικητής ∆ΑΕ
Υποπτέραρχος (Ι) Λαµπράκης ∆ηµητρίου ∆ιευθυντής ∆’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Σκαρπέτας Υπαρχηγός ΑΤΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γιάνναρος Επιτελάρχης ΑΤΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Λίγκρης ∆ιευθυντής Α’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Λάζαρος Μαντούβαλος Επιτελάρχης ∆ΑΕ
Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Σαββόπουλος ∆ιευθυντής Β’ Κλάδου ΓΕΑ
Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Γκοντικούλης ∆ιοικητής ΣΙ
Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούµης ∆ιευθυντής ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ
Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Αράπης Επιτελάρχης ∆ΑΥ
Υποπτέραρχος (ΕΑ) Γεώργιος Ανδρέου ∆ιευθυντής Επιθεωρήσεων
Υποπτέραρχος (Μ) Ιωάννης Γεννηµατάς ΓΕΕΘΑ

Τη ∆ευτέρα 13
Μαρτίου 2017,
πραγµατοποιήθη-
κε, παρουσία του
∆ιοικητή της ∆ιοί-
κησης Αεροπορι-
κής Εκπαίδευσης,
Υποπτέραρχου (Ι)
Θωµά Χατζηαθα-
νασίου, η τελετή
παράδοσης – πα-
ραλαβής της ∆ιοί-
κησης της Σχολής
Τεχνικών Υπαξιω-
µατικών Αεροπο-
ρίας (ΣΤΥΑ), από τον Υποπτέραρχο (Ι) Κων-
σταντίνο Σεβαστάτο στον Ταξίαρχο (Ι) Γε-
ώργιο Φασούλα, στην Αεροπορική Βάση
∆εκέλειας, στο Τατόι.

Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι
Αξιωµατικοί της Πολεµικής Αεροπορίας
(ΠΑ), διατελέσαντες
∆ιοικητές της ΣΤΥΑ,
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί ε ς
σπουδαστών των
Παραγωγικών Σχο-
λών των Κλάδων των
Ενόπλων ∆υνάµεων
και των Σωµάτων
Ασφαλείας, διδακτι-
κό και πολιτικό προ-
σωπικό, καθώς και
Απόστρατοι Αξιωµα-
τικοί της ΠΑ.

Ο Σύλλογός µας
εκπροσωπήθηκε από
τον Σµχο εα ∆ηµή-
τριο Φαλτάιτς Πρόε-
δρο και µέλη του

∆.Σ.
Στον νέο ∆ιοικητή ευχόµαστε καλή

επιτυχία στο έργο του.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο νέος ∆κτης εί-

ναι γιος του Ασµχου ε.α. κ. Απ. Φασούλα
10ης σειράς ΣΤΥΑ.

Το ∆.Σ

Παράδοση Παραλαβή ∆ιοίκησης της ΣΤΥΑ


