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Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. 

Εμείς, οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της 

Πολεμικής Αεροπορίας, Απόφοιτοι της Σχολής Τεχνικών Αξιωματικών Αεροπορίας 

(Σ.Τ.Υ.Α.). 

Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε 

Τη διάλυση των σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ με το νόμο 4407/27-7-2016 είναι 
συνέχεια πολυετούς προσπάθειας για την απόλυτη χειραγώγηση του κλάδου των 
Αποφοίτων ΑΣΣΥ.. Επόμενος στόχος, σύμφωνα με τη διακηρυγμένη θέση του 
ΥΕΘΑ κ. Καμμένου, η υιοθέτηση του αμερικάνικου συστήματος περί προαγωγών 
με καταληκτικό βαθμό του Ανθυπασπιστή. 

Γενικότερος μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος στόχος ο απόλυτος έλεγχος 
των ΕΔ και της ΠΑ και η μετατροπή τους σε μία ταξική κοινωνία, που θα 
εξυπηρετεί και θα προωθεί τα στενά συντεχνιακά συμφέροντα των αξιωματικών και 
οι σχέσεις του προσωπικού θα διακρίνονται από ταξικούς όρους. 

Την ώρα που τα στελέχη των ΕΔ και οι χιλιάδες απόστρατοι και οι οικογένειές τους 
δέχονται ανηλεή επίθεση που δοκιμάζει τα όρια της επιβίωσής τους ο ΥΕΘΑ κ. 
Καμμένος και ο πρώην Αρχηγός του ΓΕΑ κ. Βαΐτσης, ως άλλοι δούρειοι ίπποι, 
επέλεξαν να διαλύσουν τη δομή παραγωγής στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας 
με απρόβλεπτες συνέπειες για τη μαχητική ικανότητα του όπλου. 

Την ώρα που η χώρα μας και ο λαός πληρώνουν το βαρύ τίμημα του διεθνούς 
οικονομικού στραγγαλισμού. 

Την ώρα που αμφισβητείται από την Τουρκία ακόμα και η συνθήκη της Λωζάνης, 
με τις απειλές για την εδαφική ακεραιότητα να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο 
ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας με σειρά προκλητικών εμφανίσεων ξεδιπλώνει τα 
«σύνορα της καρδιάς» του και εγείρει θέμα «χαμένων πατρίδων». 

Την ώρα που το Κυπριακό βρίσκεται σε ένα  σημείο καμπής όπου ο κυπριακός 
Ελληνισμός βρίσκεται για άλλη μια φορά υπό διεθνή πίεση να δεχθεί μια κατ’ 
επίφαση Ένωση ενώ θα πρόκειται για de facto διχοτόμηση. 

Την ώρα που η Αλβανία θέτει θέμα αμφισβήτησης των χωρικών υδάτων και των 
χερσαίων συνόρων καθοδηγούμενη από τον στρατηγικό της εταίρο, πρόεδρο της 
Τουρκίας Ταγιπ Ερντογάν. 

Την ώρα που ανατρέπεται η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο με την  αγορά από 
την Τουρκία 100 μαχητικών F-35 και η χώρα πιέζεται από τους δανειστές να 
περικόψει άλλα 400 εκατ. από τις αμυντικές δαπάνες.  
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Την ώρα που περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η αρραγής ενότητα του λαού 
και του προσωπικού των ΕΔ για να διατηρηθεί ένα επίπεδο αξιόλογης μαχητικής 
ικανότητας που να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τους εθνικούς 
κινδύνους. 

Αυτή την ώρα διάλεξαν ο Υπουργός κ. Καμμένος και ο πρώην Αρχηγός κ. Βαΐτσης 
να πλήξουν καίρια τη ραχοκοκαλιά της Π.Α, την υπερηφάνεια και την τιμή των 
υπαξιωματικών διαλύοντας τις σχολές ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ και την ίδια την ιστορική 
κληρονομιά της Πολεμικής Αεροπορίας. Με νοοτροπία κατοχικών αρχών 
αρνήθηκαν κάθε πρόταση που σέβεται την ιστορία, τα ονόματα και τα εμβλήματα 
των σχολών.  

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε μόνο διαταραγμένες προσωπικότητες που 
καίνε τη σημαία της πατρίδας τους αλλά και υψηλούς θεσμικούς εκπροσώπους 
που πυρπολούν τα εμβλήματα υπερηφάνειας και τιμής αυτών που ορκίζονται να 
δώσουν και τη ζωή τους υπερασπίζοντάς τα. 

Ο κ. Καμμένος με τη μεγαλομανία που τον διακρίνει, ως απόλυτος παντογνώστης 
και φύλακας του άγιου δισκοπότηρου είναι έτοιμος να διαλύσει τον κορμό των ΕΔ 
εισάγοντας το αμερικάνικο μοντέλο της βαθμολογικής εξέλιξης των υπαξιωματικών 
παραγνωρίζοντας την τριετή φοίτηση των Ελλήνων υπαξιωματικών με τα 19000 
μόρια εισαγωγής.  

Δυστυχώς σ’ αυτό τον επικίνδυνο για τη χώρα και τις ΕΔ κατήφορο ο κ. Καμμένος 
έχει συνοδοιπόρους και εισηγητές γνωστούς σε όλους μας ανθρώπους που 
υπηρέτησαν τα όπλα από υψηλές θέσεις και διακρίνονται από εγωπάθεια, ψυχικά 
τραύματα, καθώς θεωρούν ότι η πολιτεία δεν τους τίμησε με τα ανάλογα αξιώματα, 
μίσος και ταξικό ρατσισμό κατά των υπαξιωματικών γιατί έχουν υπερηφάνεια και 
αξιοπρέπεια. 

Δεν το λέει τυχαία ο σοφός λαός μας το ρητό «ο λύκος στην αναμπουμπούλα 
χαίρεται» Άλλωστε οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ τον εχθρό απ’ έξω, βρίσκονταν εντός 
τους και πάντα ήθελε να τους σώσει γιατί αυτός «γνώριζε καλύτερα». Ο κ. 
Καμμένος και ο κ. Βαΐτσης διάλεξαν την κατάλληλη χρονική στιγμή για να 
περάσουν τη δήθεν καινοτομία «εκσυγχρονισμού-διάλυσης» των σχολών 
Υπαξιωματικών της Π.Α. Γνωρίζουν ότι τα ε.ε. και ε.α στελέχη βρίσκονται στα όρια 
τους και επιχειρούν το διχασμό με το διαίρει και βασίλευε, τον αποπροσανατολισμό 
και την παραπλάνηση των στελεχών από τα πραγματικά προβλήματα  που είναι οι 
νέες περικοπές των συντάξεων, το ασφαλιστικό, και η νέα φοροκαταιγίδα του 
τρίτου μνημονίου. 

Για όλα τα παραπάνω οι χιλιάδες απόφοιτοι των σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ και ΣΙΡ: 

Παραμένουν σταθερά απέναντι στις μεθοδεύσεις που έχουν στόχο την απαξίωσή 
τους και καταγγέλλουν τους κυρίους Καμμένο και Βαΐτση ως αποκλειστικά 
υπεύθυνους καθώς με τις αποφάσεις τους θέτουν τις ΕΔ και την Π.Α σε 
επικίνδυνους ατραπούς. Θα πρέπει να γνωρίζουν ο κ. Καμμένος και ο κ. Βαΐτσης 
ότι οι ΕΔ και τα στελέχη τους δεν ταυτίζονται με τη δική τους βραχύβια θητεία αλλά 
με το μέλλον και την ύπαρξη της πατρίδας που είναι υπόθεση όλων μας.  

Διατρανώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας και λέμε: 

1. Όχι στην κατάργηση των Σχολών ΣΤΥΑ , ΣΥΔ και ΣΙΡ. 

2. Όχι στη διάλυση της ιστορίας της ΠΑ 

3. Όχι στον ελιτισμό της Πολεμικής Αεροπορίας. 



4. Απαλοιφή του προσδιοριστικού όρου «Υπαξιωματικών» όπως συμβαίνει 

και στις Σχολές ΑΣΕΙ όπου δεν υπάρχει προσδιοριστικός όρος «Αξιωματικών» 

5. Η ονομασία της ενοποιημένης Σχολής προτείνεται να είναι Στρατιωτικό 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αεροπορίας (ΣΤΕΙΑ). 

6. Ο βαθμός εξόδου – αποφοίτησης από την ενοποιημένη Σχολή να είναι 

αυτός του Επισμηνία, τουλάχιστον, και να συνοδεύεται με αντίστοιχη εξέλιξη στο 

βαθμό του Σμηνάρχου χωρίς πτυχίο ΑΕΙ και στον βαθμό του Ταξιάρχου με πτυχίο 

ΑΕΙ, όπως προβλέπει ο νόμος 4407/2016 για άλλες κατηγορίες με τα ίδια 

προσόντα. 

7. Ουσιαστική αναβάθμιση και των υποδομών-λειτουργιών της σχολής. 

8.  Ισοτιμία πτυχίων με τα αντίστοιχα ιδρύματα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

9. Άμεση απόσυρση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4407/27-7-2016   

Συμπαραστεκόμαστε 

σε όλους τους άλλους εργαζόμενους και συνταξιούχους, τους αγρότες, τους 

απλούς πολίτες του μόχθου, τους νέους, τους ανέργους, το σύνολο της κοινωνίας 

και απαιτούμε και διεκδικούμε την εφαρμογή της πολιτικής που θα έχει στο 

επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ και τις ανάγκες του και όχι την αχαλίνωτη κερδοσκοπία 

των Αγορών. 

Δηλώνουμε 

την απόφαση και δέσμευσή μας να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την 

υλοποίηση των ανωτέρω, σε συντονισμό, κοινή δράση και συνεργασία με άλλες 

επαγγελματικές ομάδες και κοινωνικούς φορείς για να αντισταθούμε δυναμικά, στα 

νέα επώδυνα μέτρα που επιχειρούνται συνεχώς σε βάρος μας. 

Αγωνιζόμαστε 

Όλοι μαζί ενωμένοι για να ανατρέψουμε τα τρέχοντα και να αποτρέψουμε τα 

χειρότερα.  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ 

                   ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                           Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ 

α. Γεώργιος Καντούρος 
        Σμήναρχος ε.α                                                    Αθανάσιος Ραφαηλίδης 
                                                                                            Σμήναρχος ε.α 
 
β. Δημήτριος Μανιώτης 

             Επισμηναγός ε.α                                                          


