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Απάντηση – Ανακοίνωση  

Των Διοικητικών Συμβουλίων: 

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ 

(ΠΑΣΟΙΠΑ) 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΑΙΡ) 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ) 

------------------------------------------------------ 

 Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 

Με θλίψη, γιατί μόνο θλίψη ταιριάζει, τίποτα άλλο σε τέτοιου είδους λιβελογραφήματα, 
διαβάσαμε το κείμενο της Ηγεσίας της Ένωσής μας, της  27ης Αυγούστου 2014, που αποτελούσε, 
όπως επισημαίνεται, απάντηση στο περιεχόμενο της έκτακτης έκδοσης Ιουλίου 2014 της 
εφημερίδας « Τα Νέα του ΣΑΣ», η οποία σημειωτέον, εξεδόθη συλλογικά με ευθύνη των 
Συλλόγων ΠΑΣΟΙΠΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ και ΣΑΣΥΔΑ. 

Επί των διαλαμβανομένων λοιπόν, στο κείμενο της Ηγεσίας, δηλαδή των κ.κ. Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της Ενώσεώς μας, θα απαντήσουμε σε όλα και με την σειρά που τίθενται. Δεν 
θα μιμηθούμε τις μηρυκαστικές τους συνήθειες και εμείς, αναμασώντας και επαναλαμβάνοντας 
λόγια απαξίωσης, προσβολής και εμπάθειας, χωρίς να δίνουν απαντήσεις σε θέματα που έχουν 
τεθεί με μορφή καταγγελίας - διαμαρτυρίας και προβληματισμού των αναγνωστών, μέσα από την 
έκτακτη έκδοση των «Νέων του ΣΑΣ», αλλά με το αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει το σύνολο 
των ενεργειών μας θα αντιπαραθέσουμε παρακάτω τις θέσεις μας, με σεβασμό στο θεσμό που 
κατέχετε , τον οποίο όμως , κατά την ταπεινή μας γνώμη δεν υπηρετείτε σωστά .  

Μπορείτε, λοιπόν, να μας πείτε σε ποιό άρθρο του Συντάγματος αναφέρεται η καθιέρωση 
εκπροσώπησης ομάδων με τεχνάσματα που επινοήσατε με τις ποσοστώσεις, οι οποίες, εντέλει, 
θα εξασφαλίζουν την επικυριαρχία των μειοψηφιών; 

Την αρχή της πλειοψηφίας, βασικό κύτταρο αποκρυστάλλωσης της επιθυμίας του λαού, 
με την αβίαστη κατάθεση της κυρίαρχης ψήφου του, την απορρίπτετε; 

Αν η πλειοψηφία, που δεν διακατέχεται από σύνδρομα στρατοπέδου, ΕΣΕΙΣ την 
προκαλείτε εσκεμμένα με υποτιμητικά επίθετα και βαφτίζετε την ελεύθερη και ανόθευτη βούλησή 
της ως επικυριαρχία συντεχνιακών απαιτήσεων, για δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων στους 
συναδέλφους σας, θα πρέπει να σας συστήσουμε να ανατρέξετε σε ιστορικά στοιχεία, ιδιαίτερα 
από τις παράνομες, κατά την άποψή σας εκλογές, στα Παραρτήματα. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι 
πολλοί είναι εκείνοι που δεν προέρχονται από τα ΑΣΣΥ, που αναδείχθηκαν ως Πρόεδροι, και 
μάλιστα με μεγάλες πλειοψηφίες. Πώς έγινε αυτό; Ποιοι ήταν αυτοί και τι έργο άφησαν; 
Ασχοληθήκατε καθόλου να μάθετε και για αυτές τις περιπτώσεις; Ποιες οι σχέσεις και η 
συνεργασία τους με τους Αξκους Αποφοίτους ΑΣΣΥ  “συντεχνίες” κατά την άποψη σας, το 
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σύνολο των αποφοίτων αξιωματικών; Πού είναι η διοικητική και διορατικότητα- και για την 
περίπτωση- επάρκεια και ικανότητα, ώστε να καταλάβουμε ότι το κοινό συμφέρον δεν προέρχεται 
από την “ταξική” πάλη, αλλά από την ενότητα όλων μας; Μόνο με αυτοσεβασμό, 
συναδελφικότητα, αμοιβαιότητα, ενότητα, μαζικότητα μπορούμε να ελπίζουμε. Με πνεύμα 
ηγεμονισμού, και άκρατου εγωισμού, δεν υπάρχει ελπίδα συμπόρευσης και εύρυθμης λειτουργίας 
της  Ενώσεώς μας. 

Την συνύπαρξη όλων των προελεύσεων ΚΑΝΕΙΣ δεν την αποκλείει, εφόσον, οι 
ενδιαφερόμενοι πιστεύουν στον εθελοντισμό για κοινό και όχι ίδιο όφελος, εφόσον έχουν 
εκδηλωμένους προβληματισμούς με την αποτελεσματικότητα ή τον τρόπο λειτουργίας της ΕΑΑΑ 
και έχουν σκέψεις-προτάσεις προς τούτο. Δυστυχώς, συνάδελφοι με ανάλογους 
προβληματισμούς και ανησυχίες δεν είναι πολλοί και γίνονται ευχερέστατα γνωστοί, ώστε να 
επιδοκιμασθεί τυχόν επιθυμία τους να συμμετέχουν στη διαδικασία των εκλογών. Και είναι βέβαιο 
ότι θα προτιμηθούν, άσχετα με την προέλευση και την ειδικότητά τους, έναντι κάποιου που 
“απαιτεί” λόγω βαθμού και μόνο να εκλεγεί. 

Τα καθήκοντα και οι θέσεις που κάποτε όλοι αναλάβαμε, στην ενεργό μας περίοδο, είχαν 
οπωσδήποτε σχέση κυρίως, αλλά όχι μόνο, με την προέλευση. Ελέχθη ότι για να εκλεγεί κάποιος 
Πρόεδρος, θα πρέπει να έχει ασχοληθεί με επιχειρησιακά σχέδια. Ειλικρινά, μήπως η ΕΑΑΑ ή τα 
Παραρτήματα ασχολούνται και με οργανωμένες μετασταθμεύσεις και επιχειρήσεις, και δεν το 
γνωρίζουμε; Η λογική του παραλόγου σε όλο της το μεγαλείο. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Ένα 
είναι το ερώτημα από το μετερίζι του αποστράτου και σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο δράσης 
και δημιουργίας, ποια θέση μπορούν να έχουν όλα αυτά τα καθήκοντα με τις σημερινές 
απαιτήσεις αποτελεσματικής-παραγωγικής λειτουργίας της ΕΑΑΑ και των Παραρτημάτων της; 

Οι ευθύνες των Αξιωματικών υψηλής ευθύνης, αφορούσαν την ενεργό περίοδο του 
καθενός και το επικίνδυνο της αποστολής των Ιπταμένων Αξιωματικών, το σύνολο των εξ ΑΣΣΥ 
συναδέλφων τους “συντεχνίες” το σεβάστηκαν και το υπηρέτησαν με την επαγγελματική τους 
ευθύνη και με την ανθρώπινη ευαισθησία τους ΠΑΝΤΟΤΕ. Η επίκληση όμως ορισμένων 
γεγονότων, δείχνει αδυναμία και όχι σεβασμό στα ίδια τα γεγονότα και τούτο γιατί η επιχειρησιακή 
ετοιμότητα ενός Κλάδου είναι απόρροια των προσπαθειών του συνόλου του Προσωπικού του. Ας 
μείνουμε όμως μέχρι εδώ. 

Αναφέρεται ότι το σχέδιο τροποποίησης της ΚΥΑ δεν είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στα 

«Νέα του ΣΑΣ». Στην εφημερίδα δημοσιεύθηκε όπως ακριβώς έχει υποβληθεί.  Αισθανόμενοι 

όμως ότι εκεί “αδειάσατε” τα ορφανικά μέλη, επιχειρείτε τώρα να διορθώσετε, επιπόλαια, με μια 

νέα επίσης επικίνδυνη προσπάθεια διάσπασης-διχασμού και στο Σύλλογό τους (ΠΑΣΟΙΠΑ), 

διαμηνύοντας και εκεί, ως δόλωμα, χωρίς στοιχειώδη σεβασμό στη μνήμη των συζύγων τους, 

που έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, την ταξική ένταξη ανάλογα με την 

προέλευση!! Αλλά ο ΠΑΣΟΙΠΑ υπέστη στο «πετσί» του την συντεχνιακή «συνωμοσία» σε 

προγενέστερες εκλογές της ΕΑΑΑ, όταν ο τότε Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, παραμονές εκλογών, 

περιόδευσε στην επαρχία ζητώντας όχι μόνον την ψήφο των μελών της ΕΑΑΑ, αλλά επίσης ΤΗΝ  

ΜΗ  ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ (ορφανικού μέλους της ΕΑΑΑ).  Ιεροσυλία ή Τυμβωρυχία 

λέγεται αυτό. Έλεος Κύριοι! Τίποτε άλλο. 

Η λέξη “συντεχνία”, παράκληση, ας μη χρησιμοποιείται εύκολα και σε κάθε περίπτωση, 
δεν αποτελεί θεραπεία για κάθε νόσο και ασθένεια και εν πάση περιπτώσει όλοι, λίγο πολύ 
γνωριζόμαστε στην Πολεμική Αεροπορία, μερικοί δε πολύ καλύτερα είναι γνωστοί από τον βίο και 
την πολιτεία, και ως εκ τούτου καλά είναι “τα εν οίκω, μη εν δήμω”. Κανένας δεν αμφισβητεί 
πολλούς άξιους συναδέλφους που πράγματι διακρίθηκαν κατά την σταδιοδρομία τους στην 
Πολεμική Αεροπορία, με την επαγγελματική τους επάρκεια και την υπηρεσιακή τους συμβολή στο 
έργο των Ενόπλων Δυνάμεων. Βέβαια, κάποιοι από αυτούς χωρίς να έχουν (ειδικά προσόντα) , 
δεν ανελίχτηκαν όσο έκριναν οι αρμόδιοι ότι τους άξιζε. Απολαμβάνουν , όμως την εκτίμηση 
ΟΛΩΝ των συναδέλφων και συνήθως έχουν ταπεινοφροσύνη, διαλεκτική ικανότητα, ευπρέπεια, 
κοσμώντας ανάλογα και την υστεροφημία τους. Μένουν όμως, οι περισσότεροι , μακριά από την 
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ΕΑΑΑ, απογοητευμένοι από τα συμβαίνοντα σε αυτή. Ας κάνουν , λοιπόν , όλοι την αυτοκριτική 
τους , αν τα γαλόνια και τα προνόμια που τους δόθηκαν άξιζαν πραγματικά. Ευτυχώς η 
δυστυχώς Έτυχε λίγο – πολύ να γνωριζόμαστε. Ευελπιστούμε ότι αυτή η “καραμέλα” να 
σταματήσει εδώ, διότι δεν χρειάζεται να επανέλθουμε και να αναλύσουμε πού έτυχε εφαρμογής η 
λέξη «συντεχνία». 

Κύριοι, η Πατρίδα μας έχει ένα ενιαίο, για όλους, Σύνταγμα που δεν είναι «αλα καρτ». 
Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όλοι είμαστε ίσοι έναντι του νόμου. 
Ευρεσιτεχνίες για ειδικά καθεστώτα μέσα στην Επικράτεια ας τα αναζητήσετε σε κάποια χώρα της 
Αφρικής. Ίσως θα μπορούσαν να περάσουν εκεί, εδώ δεν περνάνε.  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, το απολύτου προτεραιότητας στοιχείο, που είναι και το ζητούμενο 
σήμερα, είναι η ενότητα η οποία υποδαυλίζεται συστηματικά από την σημερινή Ηγεσία της 
Ενώσεώς μας, από τους ανθρώπους που εμείς επιλέξαμε με την ψήφο μας. Ας προσέχαμε!! 
Τώρα πλέον γνωρίζουμε. 

Οι ενέργειες της σημερινής Ηγεσίας έχουν έναν μοναδικό στόχο, να θέσουν στο 
περιθώριο, να μειώσουν τη δύναμη της ψήφου και συνακόλουθα της αντιπροσώπευσής μας στο 
Δ.Σ. της Ενώσεώς μας. Το γεγονός αυτό, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους 
Συναδέλφους μας, θα πρέπει να υπάρχει μαζική έκδηλη-δυναμική αντίδραση, για να γίνει 
κατανοητό από όλους ότι κανείς δεν θα «παίξει» με την αξιοπρέπειά μας. Στην παρούσα φάση, 
θέλουμε δίπλα μας όλους τους Συναδέλφους σε αγωνιστική εγρήγορση. Δε θέλουμε δίπλα μας 
κρυψίνους, καιροσκόπους και διπρόσωπους, πολύ δε περισσότερο εφιάλτες, διότι δε μας 
πρέπουν τέτοιες συμπεριφορές.  

Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες προϊστάμενες αρχές (ΓΕΑ , ΥΦΕΘΑ , ΥΕΘΑ)δεν θα αφήσουν 
άλλο να συνεχιστεί η όλη τραγελαφική και προσβλητική για το θεσμό της ΕΑΑΑ κατάσταση , όσο 
είναι καιρός. Εμείς , βέβαια , διαπιστώνουμε μέχρι σήμερα μια περίεργη αδράνεια. Γιατί άραγε ; 
Σε τι αποσκοπούν ; Ποιόν συμφέρει ; Σίγουρα όχι την ΕΑΑΑ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με μοναδικό σύμμαχό μας το 
Σύνταγμα και την δική σας δυναμική παρουσία. 

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2014 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων δια των Προέδρων των 

Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ  Για το Δ.Σ. Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α   Για το Δ.Σ Σ.Α.Ι.Ρ   Για το Δ.Σ ΠΑ.ΣΟΙ.Π.Α 

     Δ. Φαλτάιτς                Γ. Ρούσσος                Ι. Κρανιάς                Μ. Παπασταύρου 

      Σμχος εα                     Ταξχος εα                  Ασμχος εα 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Νικόλαος Βούλγαρης 

Σγος ε.α – Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ 


