
Αχιλλέας Αυδής 
Σμχος ε.α. - 11ης σειράς ΣΤΥΑ 

 
 

Αγαπητέ Συνάδελφε, 
 
Είμαι ο Σμήναρχος ε.α. Αχιλλέας Αυδής της 11ης σειράς ΣΤΥΑ. 
Είμαι έγγαμος και έχω τρία παιδιά. Κατά την διάρκεια της θητεία μου στην 
Αεροπορία μας (περίπου σαράντα χρόνια) υπηρέτησα σε αρκετές θέσεις 
ευθύνης, όπως, σαν διοικητής μονάδων F/S Δκτής Μοίρας Τ-Η στο ΓΕΑ, ΔΥΠ 
στην 129 ΠΥ, Υποδκτής-Δκτής στην 128 ΣΕΤΗ από όπου τον Ιούνιο του 2002 
αποστρατεύτηκα με τον βαθμό που έφερα από τριετίας του Σμηνάρχου. 
Συνάδελφε, τα προβλήματα του κλάδου μας είναι πολύ μεγάλα και υπόσχομαι 
να συνεχίσω τον αγώνα μου με όποιο τίμημα πιστεύοντας ότι θα φέρω κάποιο 
αποτέλεσμα ικανοποιητικό για όλους μας. Θυμηθείτε συνάδελφοι ότι θετικό 
και αν κερδίσαμε, το κερδίσαμε μετά από μεγάλους αγώνες. Για να φρεσκάρω 
τη μνήμη σας θυμίζω τον αγώνα που κάναμε για το περίφημο τεχνικό 
επίδομα, που στην εφαρμογή του το έπαιρναν μερικοί πολύ παλαιοί 
υπαξιωματικοί. Την βαθμολογική εξέλιξη - αρκεί να ενημερώσω τους νέους 
συνάδελφους ότι συνάντησα συνάδελφο που είχε στον βαθμό του σμηνία 
πέντε χρόνια. Τώρα έχουμε πάλι μπροστά μας μια νέα ταπεινωτική 
βαθμολογική εξέλιξη με την ταφόπλακα που νομίζουν ότι έχουν βάλλει με τον 
επαίσχυντο νόμο 3883 στον κλάδο μας. 
Να θυμηθώ το 251 ΓΝΑ όπου για να κλήσεις ραντεβού πρέπει να καλείς στο 
τηλέφωνο πάνω από δύο ώρες και ραντεβού με το τμήμα που θέλεις πάνω 
από δύο μήνες. Με το φαρμακείο; Τι γίνετε; Γιατί πληρώνουμε συμμετοχή 
15% αντί 5% που πληρώναμε; Με τον ΑΟΟΑ τι γίνετε; Γιατί οι υπαξιωματικοί 
είναι ακόμη εκτός του οργανισμού; 
Αυτά συνάδελφοι είναι μερικά καυτά θέματα που θα πρέπει να 
απασχολήσουν το νέο ΔΣ του Συλλόγου μας άμεσα. 
Ήλθε η ώρα συνάδελφοι που θα πρέπει να γνωρίσουν οι κρατούντες ότι οι 
υπαξιωματικοί και οι εξελισσόμενοι σε αξιωματικούς δεν είναι παιδιά ενός 
κατωτέρου Θεού αλλά ΙΣΟΤΙΜΑ μέλη της Αεροπορικής οικογένειας και 
απαιτούν ανάλογο σεβασμό με όλες τις άλλες οικογένειες της αεροπορίας 
μας. 
 


