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Την Δευτέρα 12 Μαου
2014 και ώρα 18:30, η
Ένωση Ελλήνων λογο-

τεχνών βράβευσε την εφη-
μερίδα του Συλλόγου μας
«Τα Νέα του Σ.Α.Σ» στην εκ-
δήλωση τιμητικών διακρίσε-
ων που οργάνωσε η Ένωση
στην γεμάτη από κόσμο αί-
θουσα της ΧΑΝ, Ακαδημίας
36.

Ο Σύλλογος μας εκπρο-
σωπήθηκε από τους κ.κ.
Δημήτριο Φαλτάιτς – Πρό-
εδρο του Σ.Α.Σ, Γεώργιο
Παπαδόπουλο – Αναπλ.
Αντιπρόεδρο του ΣΑΣ και
Πρόεδρο της Συντακτικής
Επιτροπής, Ανδρέα Ποτα-
μίτη και Χρήστο Δούρο Μέ-
λη της Σ.Ε., Γεώργιο Εμμα-
νουηλίδη – Επίτιμο Πρόε-
δρο του ΣΑΣ και πρώτο εκ-
δότη της εφημερίδας μας,
Ιωάννη Αβραμίδη Πρόεδρο
επί σειράς ετών στην Σ.Ε
της εφημερίδας μας και
Γεώργιο Ζεβόλη μέλος του
ΣΑΣ.

Η εκδήλωση άρχισε με

ομιλία του Προέδρου της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών κ. Λευτέρη Τζόκα, ο
οποίος παρουσίασε το νό-
ημα των τιμητικών διακρί-
σεων στους καιρούς μας.
Κατά την βράβευση της
εφημερίδας μας έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στον
πρόγονο του κ. Φαλτάιτς,
Κων/νο Φαλτάιτς ο οποίος
ήταν από τα ιδρυτικά μέλη
της Ένωσης το 1930. Υπεν-

θυμίζεται ότι η Ένωση Ελ-
λήνων Λογοτεχνών είναι το
αρχαιότερο λογοτεχνικό
Σωματείο στην Ελλάδα.

Το τιμητικό δίπλωμα,
για την αναγνώριση της
μακρόχρονης προσφοράς
στον τόπο, τον Πολιτισμό
και την Κοινωνία, απένειμε
στον Σύλλογό μας ο κ.
Αναστάσιος Τύμης Μέλος
της Ένωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών και του Συλλό-

γου μας παράλληλα. Με
την σειρά του ο Πρόεδρος
του Συλλόγου μας πρό-
σφερε για την βιβλιοθήκη
της Ένωσης τους 4 τελευ-
ταίους τόμους – φύλλα της
εφημερίδας μας από το
101 έως το 200. Επίσης ο
κ. Εμμανουηλίδης πρόσφε-
ρε το πρώτο σε κυκλοφο-
ρία φύλλο της εφημερίδας
μας πλαστικοποιημένο.

Βράβευση της εφημερίδας μας 
από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών

ÐáñÜäïóç - ÐáñáëáâÞ Äéïßêçóçò
ôçò Ó÷ïëÞò Ôå÷íéêþí 

Õðáîéùìáôéêþí Áåñïðïñßáò
σελ. 6

σελ. 3

Επίσκεψη μελών Δ.Σ. 
σε Πάτρα-Καλαμάτα-Λάρισα-Βόλο -Αλεξ/πολη, Κομοτινή, Θεσ/νίκη

Την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 δημοσιοποιήθηκε η
απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την αντισυνταγματικό-
τητα των μειώσεων τόσο των μισθών των εν ενερ-

γεία όσο και των μειώσεων των συντάξεων των εν απο-
στρατεία συναδέλφων μας.

Την ανάλυση για τα της απόφασης θα την διαβάσετε
σε άλλη στήλη, πλην όμως θα ήθελα να σταθώ στο τι
προηγήθηκε της απόφασης και τι επακολούθησε μετά
την επίσημη δημοσιοποίησή της από το Συμβούλιο της
Επικρατείας.

Καταρχήν,  η απόφαση είδε το φώς της δημοσιότη-
τας ανεπίσημα, ως συνήθως τον τελευταίο διάστημα,
και με πηχυαίους τίτλους τόσο στον έντυπο όσο και στο
ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. «Βόμβα μεγατόνων από
ΣτΕ», «Άκυρες οι Μειώσεις», «Χαστούκι από ΣτΕ» κλπ,
ήταν μερικοί τίτλοι. Σχεδόν όλα τα ΜΜΕ άρχισαν να πα-

ρουσιάζουν ότι οι μισθοί και οι συντάξεις των «ενστό-
λων» - τι κακό και αυτό να μην μπορούν να αρθρώσουν
την λέξη στρατιωτικοί!!!!!!- θα ξαναεπιστρέψουν  στα
ποσά του Ιουλίου του 2012,  χωρίς κάν να έχουν δεί την
συνολική απόφαση.

Αυτό είχε σαν συνέπεια να «ξυπνήσει» ο κοινωνικός
αυτοματισμός και ως δια μαγείας να στοχοποιηθούμε
και να κατηγορηθούμε εμμέσως πλην σαφώς ενώπιον
του λαού. Όπου να βρισκόσουν ήταν θέμα πρώτης συ-
ζήτησης σχεδόν για μία εβδομάδα, έως την 23 Ιουνίου
2014 όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας δημοσιοποίη-

σε επίσημα στην ιστοσελίδα του την απόφαση όσο και
το όλο σκεπτικό της απόφασης.

Από εκεί και έπειτα άρχισε μία άλλη τακτική από τα
ΜΜΕ. Καθημερινά σχεδόν υπήρχαν «διαρροές από κύ-
κλους της κυβέρνησης» ότι μετά την δικαίωση των
στρατιωτικών μπορεί να υπάρξουν ισοδύναμα μέτρα.
Και τα ισοδύναμα αυτά μέτρα είχαν και ονοματεπώνυμο
με αναφορά σε πιθανή κατάργηση των οικονομικών
προαγωγών του επομένου και μεθεπομένου βαθμού.
Μάλιστα έγινε και ολόκληρη αντιπαράθεση μεταξύ του
κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου και του
Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών Αντισυνταγματάρχη Ανέστη Τσουκαράκη. 

Στην συνέχεια είδε το φώς της δημοσιότητας η είδη-
ση ότι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζουν 

συνέχεια στη σελ. 5

Toυ ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΒΒοούύλλγγααρρηη
Σγου ε.α - Γεν. Γραμματέα Σ.Α.Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος θα παραμείνει κλειστός 

από 21-7-2014 έως 25-8-2014

Καλές διακοπές 

Åðßóêåøç óôïí Áñ÷çãü ÔáêôéêÞò Áåñïðïñßáò
Την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 αντιπροσω-

πεία μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας επισκέ-
φθηκε τον Αρχηγό Τ.Α. Αντχο (Ι) κ. Χρήστο
ΒαEτση στο γραφείο του. Συγκεκριμένα συμμε-
τείχαν οι κ.κ Δημήτριος Φαλτάιτς, Νικόλαος
Βούλγαρης, Δημήτριος Παναγιώτου και Χρή-
στος Δούρος. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου παρέδωσε υπό-
μνημα στον κ. Αρχηγό που αφορούσε:
• Αναβάθμιση παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ

• Ενοποίηση Σχολών Υπαξ/κων της Π.Α
• Επικείμενη τροποποίηση Ν.3883/2010
• Μ.Τ.Α
• Προβλήματα 251 Γ.Ν.Α

Η συζήτηση που ακολούθησε διεξήχθη σε φι-
λικό κλίμα και ο κ. Αρχηγός δεσμεύτηκε να με-
λετήσει τις προτάσεις μας. Στην συνέχεια ο
Πρόεδρος του Συλλόγου απένειμε πλακέτα του
ΣΑΣ στον κ. Αρχηγό και τον ευχαρίστησε για την
φιλοξενία.

Διευκρινήσεις για απόφαση ΣτΕ 2192/2014
σελ. 10

Tα δύσκολα έρχονται... με
τον μεσοπρόθεσμο νόμο σελ. 8

Εορτασμός συμπλήρωσης  40 χρόνων F-4
σελ. 10

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ σελ. 9

σελ. 4-5

Άνθρακες ο θησαυρός;;;

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Απόφοιτοι της Σχολής μας εν ενεργεία 

και εν αποστρατεία. Ελάτε κοντά στον Σύλλογο 
προκειμένου να δυναμώσουμε τις φωνές μας 

και να γίνετε όλοι μέλη του Συλλόγου μας ΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΕΕΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συνεργασίες και οι επιστολές που αποστέλλονται για τα Νέα του ΣΑΣ,
θα πρέπει να περιέρχονται στο Σύλλογο τουλάχιστον μέχρι τις 10 εκάστου ζυ-
γού μήνα. Πρέπει να έχουν μικρή έκταση κειμένου (400 λέξεις, 1 και 1/4 Α4),
σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέφεται για επανασύνταξη, να είναι καθα-
ρογραμμένες, να έχουν τίτλο, να μην περιέχουν στοιχεία που να δημιουργούν
προσωπικές αντιπαραθέσεις και να είναι απολύτως τεκμηριωμένες. Η ύλη που
περισσεύει θα μετατίθεται σε επόμενες εκδόσεις. Η δημοσίευση ή όχι επιστο-
λών αποφασίζεται από το ΔΣ του Συλλόγου. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί
το δικαίωμα της μη δημοσίευσης ή περικοπής των προς δημοσίευση κειμένων.
Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη το ΣΑΣ αλά μόνο τον Συ-
ντάκτη. Η Συντακτική Επιτροπή της ανεξάρτητης και άχρωμης Εφημερίδας
ΝΕΑ του ΣΑΣ δεν λογοκρίνει ιδέες, θέσεις και απόψεις συνεργατών μας. Επι-
στολές ανώνυμες ή ανυπόγραφες δε λαμβάνονται υπόψη. Τα μη δημοσιευόμε-
να κείμενα δεν επιστρέφονται στον αποστολέα και καταστρέφονται μετά πα-
ρέλευση 4μήνου από την παραλαβή τους. Κείμενα τα οποία έχουν δημοσιευθεί
σε άλλα έντυπα της Π.Α. δεν θα δημοσιεύονται στα ΝΕΑ του ΣΑΣ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27Α 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-36.34.377

Εκδότης Δ.Σ. ΣΑΣ

Συντακτική επιτροπή:
Γεώργιος Παπαδόπουλος 23η Σειρά, Αναγνωστόπουλος Κ. 23η Σειρά, Α. Ποταμίτης 25η Σειρά,
Κων/νος Πουρα&μης 11η Σειρά, Χρήστος Δούρος 25η Σειρά, Ιωάννης Αμουτζόπουλος 22α Σειρά.

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

Εκτύπωση ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Τηλ.: 210-32.14.446

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ Επγος (ε.α.) 
ΑΜΑΛΙΑΣ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54640

ΤΗΛ. 2310851363 - 6979269393

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΑΡΙΣHΣ-KAΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Σμχος (ε.α.)

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91-95 
ΛΑΡΙΣΑ - Τ.Κ. 41222

ΤΗΛ. 2410624413 6983516240

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ ΠΕΝΝΑΣ Ασμχος (ε.α.)

ΚΑΝΑΡΗ 58 Τ.Κ. 382 22
ΤΗΛ. 2421030352-6983506617

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Σμχος (ε.α.)
Χ. ΠΙΠΕΡΑΚΗ 15 ΛΕΙΒΑΔΙΑ Τ.Κ. 731 34

ΤΗΛ. 2821087190-6983520569

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σμχος (ε.α.)

1η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ -
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Κ. 71409

ΤΗΛ. 6974095601-2810360838

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ Ασμχος (ε.α.)

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 12 ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΚΟΜ. Τ.Κ. 691 00
ΤΗΛ. 6983523597

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Σμχος (ε.α.)
Τ.Θ. 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 68100

ΤΗΛ. 2551039399 – 6983507399

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 18 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
Τ.Κ. 36006

ΤΗΛ.: 22290 38431, 6945444020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ασμχος (ε.α.)

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 9 Τ.Κ. 421 00
ΤΗΛ. 2431035724-6972300692

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Σγος (ε.α.)
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 12 Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ. 6983507857-2231044454

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Σμχος (ε.α.)

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 15 ΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 27100
ΤΗΛ. 2621036745 – 6977972624

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΧΑ"ΑΣ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Σμχος (ε.α.)
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2 - ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26331
ΤΗΛ.: 2610 220004 - 6974937354

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΓΕΜΙΤΖΙΔΗΣ 

Ασμχος (ε.α.)
Γ. ΡΟΥΣΕΛΗ 18 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 811 00

ΤΗΛ. 2251024281-6983506388

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΤΟ"ΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σγος ε.α.
Κανάρη 64 Καλαμάτα

τηλ.: 2721085757 κιν.: 698 3513522

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Γεωργίου Καρίου 7α 
Έγκωμη Λευκωσίας Τ.Κ. 2416

Τηλ. 0035799679718

ÏÉ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÉ ÓÕËËÏÃÏÕ
ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ:

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 Λογαρια-
σμό Εθν. Τράπεζας 104/480801-00
Ταχυδρομική Δ/νση: Ακαδημίας 27Α Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210-3634377 FAX: 210-3634391
e-mail: sas@sastya.gr
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.sastya.gr
ΑΦΜ: 0099913023 Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τα μέλη και οι φίλοι του Σ.Α.Σ. που διαμένουν στις παραπάνω πόλεις δύνανται να επικοινωνούν με
τους εκεί αντιπροσώππους μας για θέματα σχετικά με το Σύλλογο (εγγραφές, συνδρομές Συλλόγου
και της Εφημερίδας μας ΝΕΑ του Σ.Α.Σ. κ.λ.π.).

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013-14
2. ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
3. ΠΑΓΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
4. ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-14
5. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012
6. ΚΑΔΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2013-14
7. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013
8. ΛΙΑΝΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2013
9. ΚΑΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
10. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2013
11. ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013
12. ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013
13. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2012-13
14. ΜΕΓΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
15. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2013
16. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2013
17. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2013
18. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2012
19. ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012
20. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013
21. ΠΕΝΤΕΣΠΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011-12-13
22. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013
23. ΝΤΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
24. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
25. ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011-12-13
26. ΜΑΥΡΕΠΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2013
27. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
28. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2011-12-13
29. ΖΑΡΟΥΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
30. ΖΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013
31. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
32. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2013
33. ΚΥΡΑΝΝΑΣ Γ ΕΩΡΓΙΟΣ 2012-13
34. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
35. ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
36. ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012-13-14
37. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012
38. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012-13
39. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
40. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2013
41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑLΟΣ 2013
42. Χ’’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 2013
43. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 2013
44. ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2013
45. ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012-13
46. ΒΑΛΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2013
47. ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
48. ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2011-12-13
49. ΠΛΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011-12-13
50. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝΑΣ 2012-13
51. ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2012
52. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012
53. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
54. ΝΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
55. ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012
56. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010-11-12
57. ΣΥΡΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2012-13
58. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013
59. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2011-12-13
60. ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013
61. ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012-13
62. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013
63. ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013
64. Χ’’ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2013
65. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
66. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2011-12-13
67. ΚΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2013
68. ΤΣΕΡΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012-13
69. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012-13
70. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
71. ΚΑΡΤΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
72. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012-13
73. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2013
74. ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013
75. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2013
76. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013
77. ΛΑΓΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
78. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012-13-14
79. ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013
80. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012
81. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2013

82. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
83. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
84. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012
85. ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2011-12
86. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011-12-13
87. ΓΚΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011-12-13-14-15-16
88. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
89. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012
90. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
91. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013
92. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2012-13
93. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012-13
94. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2013-14
95. ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013
96. ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
97. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012-13
98. ΔΡΟΥΒΗΣ ΖΗΣΗΣ 2013
99. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
100. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2012
101. ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
102. ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
103. ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012
104. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
105. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011-12-13
106. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
107. ΠΑLΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
108. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
109. ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2012-13
110. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2013
111. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2013
112. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013
113. ΣΑΡΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2013-14
114. ΒΑΡΣΑΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2013
115. ΓΑLΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013
116. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013
117. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2013
118. ΜΕΛΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2011-12-13
119. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΡΙΟΣ 2013
120. ΔΡΟΥΜΠΟΥΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2012
121. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
122. ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014-15
123. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
124. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 έως και 12
125. ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 2013
126. ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
127. ΚΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2014
128. ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
129. ΤΖΙΑΝΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2012-13
130. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2009-10-11
131. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2013
132. ΠΙΠΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012-13-14
133. ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
134. ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 2013
135. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2013
136. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
137. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2013
138. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2013
139. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013
140. ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013
141. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012-13
142. ΚΑΡΑΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
143. ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2013
144. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2011
145. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012-13
146. ΒΛΑΧΑLΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2013
147. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012-13
148. ΓΟΥLΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2009
149. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2013
150. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013-14
151. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2009-10-11
152. ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14
153. ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
154. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2008 έως 2013
155. ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
156. ΠΑΠΑLΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2011-12
157. ΜΑΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
158. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
159. ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
160. ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012
161. ΘΑΝΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
162. ΠΙΠΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010-11

163. ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009-10
164. ΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013-14
165. ΚΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2011-12-13
166. ΔΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2012-13
167. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 2013
168. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2013
169. ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010
170. ΠΑΝΑΓΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012-13-14
171. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013
172. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011-12
173. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
174. ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012-13
175. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2014
176. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
177. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2013
178. ΑΞΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
179. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
180. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
181. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012
182. ΝΤΡΙΣΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008-09
183. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011 έως και 2015
184. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2012-13
185. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2011-12
186. ΔΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012-13-14
187. ΤΖΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 2014
188. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2013-14
189. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. 2013-14
190. ΤΣΑΛΙΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 2012-13-14
191. ΕΥΦΡΑΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 2013-14-15
192. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ης 2014
193. ΝΤΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2014
194. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013
195. ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12-13
196. ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
197. ΣΥΛΛΑΣ ΠΑΠΑΝΓΙΩΤΗΣ 21ης 2013
198. ΜΠΟΥΜΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28ης 2014
199. ΚΟΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14ης 12-13
200. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11ης 2013
201. ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3ης 2014
202. ΜΠΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21ης 2014
203. ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΤ. 2014
204. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8ης 12-13
205. ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
206. ΖΕΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014
207. ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21ης 13-14
208. ΔΡΟΥΒΗΣ ΖΗΣΗΣ 2014
209. ΓΚΙΟΚΕΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12-13
210. ΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
211. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21ης 13-14
212. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 12-13-14
213. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10ης 14-15
214. ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10-11-12
215. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15ης 13-14-15
216. ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 20ης 12-13-14
217. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17ης 13-14
218. ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20ης 2014
219. ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11ης 2013
220. ΡΩΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12-13-14
221. ΚΟΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12-13-14
222. ΠΑΠΑLΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 3ης 2014
223. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14ης 2014
224. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ης 2014
225. ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13-14-15
226. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9ης 2014
227. ΣΑΡΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2014
228. ΦΥΛΑΧΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014
229. ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 12-13
230. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
231. ΔΕΡΒΕΝΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012-13
232. ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2013
233. ΠΟΥΡΑLΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014
234. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32ης 2014
235. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2013
236. ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
237. ΦΑΛΤΑLΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014
238. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010
239. ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ 11-12-13-14-15-16
240. ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 14-15-16
241. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. 18ης 2012
242. ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2014

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

ΒΡΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27η
ΛΙΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 32α
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30η
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22α
ΤΡΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30η
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33η
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ 31η
ΚΑΜΗΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24η
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30η
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26η
ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30η
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25η
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30η
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34η
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 32η
ΚΑΠΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 30η
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27η
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 23η

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κα ΜΑΡΙΑ ΝΙΟΚΗΦΟΡΑΚΗ:
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 2ας ΣΕΙΡΑΣ 30 ΕΥΡΩ
Κα ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ:
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
3ης ΣΕΙΡΑΣ 110 ΕΥΡΩ
ΚΑΛΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝ. 1ης ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΑΝΓΙΩΤΗΣ 29ης ΣΕΙΡΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25ης ΣΕΙΡΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 39ης ΣΕΙΡΑΣ
ΣΑΓΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΣΤΕΓΗΣ
ΤΡΑLΑΝΟΣ ΜΗΝΤΣΗΣ 50 ΕΥΡΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

•Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου αναστέλλεται η
αποστολή της Εφημερίδας στα μέλη που δεν έχουν

τακτοποιήσει την υποχρέωση της συνδρομής τους επί
τριετία και πάνω.

•Οποιοσδήποτε, πλην των μελών του Συλλόγου, 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 Σύλλογο ή μέσω
του site www.sastya.gr και να ακολουθήσει τις οδηγίες
που αναγράφονται σε αυτήν.

Θερμή παράκληση να δηλώνεται διεύθυνση μόνον οι-
κίας και όχι μονάδας. Επίσης στην απόδειξη να αναγρά-
φεται ο λόγος της κατάθεσης «για τα ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ».

Όσοι, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, παραλαμβά-
νουν εφημερίδα και δεν έχουν τακτοποιήσει την ετήσια
συνδρομή τους, παρακαλούνται για την άμεση τακτοποί-
ηση, διαφορετικά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να διακό-
ψουμε την αποστολή της.

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

Το Δ.Σ.

•Στους συναδέλφους ότι στον Σύλλογο υπάρχουν
προς διάθεση επετειακά γραμματόσημα και φάκελ-

λα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας για τα 60 χρόνια της
Σχολής μας.
Ως επίσης και λευκώματα των 50 χρόνων της ΣΤΥΑ.

Εκ του Δ.Σ.

•Διατίθενται στα Γραφεία του Συλλόγου Αναμνηστικό
Λεύκωμα της 6ης Σειράς για τα 50 χρόνια της.

•Στο πλαίσιο μείωσης των εξόδων του Συλλόγου, το Δ.Σ.
αποφάσισε τη μείωση των φύλλων της εφημερίδας σε

οκτώ (8) στην οποία θα διαλαμβάνονται προς δημοσίευση
εκτός των θεμάτων λειτουργίας του Συλλόγου και δραστη-
ριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά και μό-
νο θέματα έχοντα σχέση κατά προτεραιότητα.
Με τη ΣΤΥΑ και τις λοιπές στρατιωτικές σχολές.
Με την Αεροπορία.
Με τους συναδέλφους σε αποστρατεία και σε ενέργεια.
Με τις Ένοπλες Δυνάμεις γενικά.
Με Οικονομικά αφορώντα τους αποστράτους και τους σε
ενεργεία στρατιωτικούς και συγκριτικά.
Με αναμνήσεις και γεγονότα από τη στρατιωτική ζωή.

Με οιοδήποτε στρατιωτικής φύσεως θέμα που θα κριθεί
κατάλληλο προς δημοσίευση καθώς επίσης και θέματα γενι-
κού ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία να μην έχουν πολιτι-
κή χροιά!!!

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

•To ΑΣΑΝΣΕΡ, που εξυπηρετεί τα μέλη του Συλλό-
γου δεν θα λειτουργεί λόγω ανακατασκευής καθ’

όλη την διάρκεια του καλοκαιριού.
Τα μέλη μας θα  θα εξυπηρετούνται από το ασανσέρ

του ΜΤΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ
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Ασμχος εα Σπυρίδων Λεγάτος. Γεννήθηκε το 1936
στη Γαστούνη Ηλείας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1955 με
την 7η σειρά. Αποφοίτησε το 1957 με την ειδικότητα
του ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε το 1985. Ήταν έγγαμος.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 5/4/2014 στο Ιερό
Ναό Αγίου Ισιδώρου στο 2ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Σχος εα Ιωάννης Χατζηγιαννάκος. Γεννήθηκε το
1930 στη Χαλκίδα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1949 με την
1η σειρά. Αποφοίτησε το 1951 με την ειδικότητα του
Μηχανικού Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το 1983.
Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
8/4/2014 στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Επγος εα Δημήτριος Γκούνης. Γεννήθηκε το 1929
στην Άμφισσα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1949 με την 1η
σειρά. Αποφοίτησε το 1951 με την ειδικότητα του Μη-
χανικού Τ/Η. Αποστρατεύτηκε το 1979. Ήταν έγγαμος.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 10/4/2014 στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Κων/νου & Ελένης Νεκροταφείο Ζωγρά-
φου Αττικής.

Ασμχος εα Ζαχαρίας Χαραλαμπάκης. Γεννήθηκε
το 1939 στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης. Εισήλθε
στην ΣΤΥΑ το 1958 με την 10η σειρά. Αποφοίτησε το
1960 με την ειδικότητα του Εφοδιαστή. Αποστρατεύ-
τηκε το 1988. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 10/4/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
και η ταφή στο Νεκροταφείο Καστελλίου. 

Ασμχος εα Ιωάννης Ψαράκης. Γεννήθηκε το 1956
στα Χανιά Κρήτης. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1976 με την
28η σειρά. Αποφοίτησε το 1978 με την ειδικότητα του
ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε το 2008. Ήταν έγγαμος και
πατέρας ενός υιού. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
12/4/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Χανίων. 

Επγος εα Παντελής Χρυσάγης. Γεννήθηκε το 1937
στους Ανδρονιάνους Ευβοίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1955 με την 7η σειρά. Αποφοίτησε το 1957 με την ειδι-
κότητα του ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε το 1986. Ήταν
έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 19/4/2014
στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονας Βόλου.

Ασμχος εα Θεόδωρος Κωνσταντινόπουλος. Γεν-
νήθηκε το 1920 στο Μοναστηράκι Γορτυνίας. Εισήλθε
στη ΣΤΑ το 1940 με την ειδικότητα του Μηχανικού Αε-
ροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το 1971. Ήταν έγγαμος
και πατέρας ενός γιού και μιας κόρης. Η νεκρώσιμη
ακολουθία έγινε στις 22/4/2014 στο 2ο Νεκροταφείο
Αθηνών.

Επγος εα Δημήτριος Μπούγλας. Γεννήθηκε το
1941 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1961 με την 13η σειρά. Αποφοίτησε το 1963 με την ει-
δικότητα του Εφοδιαστή. Αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
25/4/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μετσοβίου
και η ταφή στο 1ο Νεκροταφείο Τρικάλων.

Σγος εα Γεώργιος Κρητικός. Γεννήθηκε το 1945
στην Κέρκυρα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1963 με την 15η
σειρά. Αποφοίτησε το 1965 με την ειδικότητα του Μη-
χανικού Τ/Η. Αποστρατεύτηκε το 1989. Ήταν έγγαμος.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 29/4/2014 στην γε-
νέτειρά του.

Σγος εα Εμμανουήλ Γναφάκης. Γεννήθηκε το 1961
στο Πανέθυμο Χανίων. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1980 με
την 32η σειρά. Αποφοίτησε το 1982 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το
2006. Ήταν έγγαμος και πατέρας ενός γιού και μίας

κόρης. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 9/5/2014
στον Ιερό ναό του Σωτήρος στο Πανέθυμο Κισσάμου
όπου έγινε και η ταφή του.

Επγος εα Νικηφόρος Σιγανάκης. Γεννήθηκε το
1929. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1949 με την 1η σειρά.
Αποφοίτησε το 1951 με την ειδικότητα του Μηχανικού
Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το 1971. Ήταν έγγα-
μος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 12/5/2014 στο
Νεκροταφείο Αργυρούπολης Αττικής.

Επγος εα Ιωάννης Καρυτσιώτης. Γεννήθηκε το
1933 στους Μολάους Λακωνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1953 με την 5η σειρά. Αποφοίτησε το 1955 με την ειδι-
κότητα του Εφοδιαστή. Αποστρατεύτηκε το 1980.
Ήταν έγγαμος και πατέρας ενός γιού του Δημήτρη
Ανθσγου (Ι) ο οποίος προ εικοσαετίας σε ηλικία 26
ετών έχασε την ζωή του με τραγικό τρόπο σε τροχαίο
δυστύχημα και 2 κοριτσιών. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 18/5/2014 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
του κοιμητηρίου Κορίνθου.

Επγος εα Παναγιώτης Μποσινάς. Γεννήθηκε το
1947 στις Θαλάμες Μεσσηνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1966 με την 17η Α σειρά. Αποφοίτησε το 1968 με την
ειδικότητα του Μηχανικού Αεροσκαφών. Αποστρατεύ-
τηκε το 1994. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 19/5/2014 στην γενέτειρά του.

Ασμχος εα Δημήτριος Γκούβρας. Γεννήθηκε το
1944 στο Ν ΓΙΑΝΙΤΣΟΥ Φθιώτιδας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ
το 1957 με την 9η σειρά. Αποφοίτησε το 1959 με την
ειδικότητα του ΜΜΜΜ. Αποστρατεύτηκε το 1988.
Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
27/5/2014 στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών και
η ταφή έγινε στο νεκροταφείο Κάτω ΑχαFας.

Σμχος εα Μαυρο/δής Κοντούλης. Γεννήθηκε το
1944 στα Οινόφυτα. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1962 με
την 14η σειρά. Αποφοίτησε το 1964 με την ειδικότητα
του Μηχανικού Αεροσκαφών. Αποστρατεύτηκε το
1997. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε
στις 27/5/2014 στον Ιερό Ναό Ανάληψης Οινόης Θη-
βών και η ταφή έγινε στο νεκροταφείο Οινόης.

Σμχος εα Ανδρέας Συρακούλας. Γεννήθηκε το
1929 στην Αιτωλοακαρνανία. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1949 με την 1η σειρά. Αποφοίτησε το 1951 με την ειδι-
κότητα του Οπλουργού. Αποστρατεύτηκε το 1983.
Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις
30/5/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου & Ελένης Ζω-
γράφου Αττικής και η ταφή έγινε στο νεκροταφείο Ζω-
γράφου.

Σμχος εα Γεώργιος Κατσαβός. Γεννήθηκε το 1929
στην Μεσολόγγι. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το 1949 με την 1-
η σειρά. Αποφοίτησε το 1951 με την ειδικότητα του
Εφοδιαστή. Αποστρατεύτηκε το 1981. Ήταν έγγαμος.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 4/6/2014 στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία Αγίας Παρασκευής Αττικής και η
ταφή έγινε στο νεκροταφείο Αγίας Παρασκευής.

Ασμχος εα Ιωάννης Δουρδούνας. Γεννήθηκε το
1954 στη Θουρία Μεσσηνίας. Εισήλθε στην ΣΤΥΑ το
1973 με την 25η σειρά. Αποφοίτησε το 1975 με την ει-
δικότητα του Μηχανικού Αεροσκαφών. Αποστρατεύτη-
κε το 2003. Ήταν έγγαμος. Η νεκρώσιμη ακολουθία
έγινε στις 8/6/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Θουρίας Μεσσηνίας.

Ο ΣΑΣ εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που σκέπα-
σε τους αείμνηστους συναδέλφους μας. 

ΑΑΠΠΕΕΒΒΙΙΩΩΣΣΑΑΝΝ ÓõíÜíôçóç 16çò ÓåéñÜò

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων
(1964-2014) από την κατάταξη μας στην Π.Α.,
καλούνται, οι συμμαθητές να παρευρεθούν με-
τά των συζύγων καθώς και γυναίκες - σύζυγοι
συναδέλφων που έχουν φύγει από την ζωή, σε
συγκέντρωση - συνάντηση που θα πραγματο-
ποιηθεί στο ΚΕΔΑ Σκοτίνας στις 10-11 και 12
Οκτωβρίου 2014. Υπάρχει η δυνατότητα διαμο-
νής - διανυκτέρευσης για όσους το επιθυμούν.

Η παρουσία όλων θα μας δώσει μεγάλη χα-
ρά.

Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής
στην Συντονιστική Επιτροπή η οποία είναι:
• Καρύδης Γεώργιος 2410660208, 6978883313
• Μακρής Αριστείδης 2410624413, 6983516240
• Θέος Αθανάσιος 6983529093
• Tριπερίνας Θεόδωρος  6983512284
• Γκαζας Απόστολος 6976905560

Περισσότερες πληροφορίες - λεπτομέρειες
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

Για την Συντονιστική Επιτροπή
Μακρής Αριστείδης

Åðßóêåøç Áóèåíþí 
óôá ÅîùôåñéêÜ Éáôñåßá 

251 ÃÍÁ

Έχει παρατηρηθεί τελευταία ότι πολλοί
ασθενείς δεν προσέρχονται στα προγραμματι-
σμένα τους ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία
του 251 ΓΝΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης να
γίνεται έγκαιρη ακύρωση αυτού, για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση όλων μας.

Η ακύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και
από το τηλεφωνικό κέντρο του 251 ΓΝΑ (210
7463399). 

Ο τηλεφωνητής σημειώνει την ακύρωση και
να τη μεταβιβάζει στο τέλος της ημέρας στον
αρμόδιο για καταχώριση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ÓõíÜíôçóç Áåñïðüñùí 
óôç Íáýðáêôï

Πραγματοποιήθηκε την 18η Απριλίου 2014,
όπως κάθε Μεγάλη Παρασκευή, συνάντηση Αε-
ροπόρων στη Ναύπακτο.

Οι συγκεντρώσεις γίνονται πάντα κάτω από
τη σκιά του ακοντιστή Πτεράρχου Γεωργίου
Φουσέκη.

Ως Ναυπάκτιοι, στελέχη της Πολεμικής Αε-
ροπορίας έχουμε να θυμόμαστε τον Πτέραρχο
Γεώργιο Φουσέκη όχι μόνο ως Αεροπόρο, αλλά
και ως πρωτοπόρο σε ηγετικές θέσεις της Π.Α.

Κι όμως οι αναμνήσεις ξεκινούν πολλά χρό-
νια πίσω. Μακρινές γιορτές έρχονται στη θύμη-
σή μας από τα γυμνασιακά μας χρόνια. Τότε
που ο Γεώργιος Φουσέκης, δόξασε το Γυμνάσιο
της πόλης μας, ως πρωταθλητής στον ακοντι-
σμό. Για πολλά χρόνια ανέβαινε στο βάθρο του
νικητή, καθώς τόσο στη Ναύπακτο όσο και στην
Αιτωλοακαρνανία γενικότερα, μονοπωλούσε
την πρώτη θέση στο αγώνισμά του.

Στη σκιά του ακοντιστή
του Γιώργο του Φουσέκη

βρεθήκαμε στη Ναύπακτο
απόστρατοι σε στέκι.

Ανάστροφα γυρίσαμε
του χρόνου την κλεψύδρα
κι όλοι μας ευχηθήκαμε

Ανάσταση με υγεία.

Βασίλειος Σταυρόπουλος
Σμήναρχος ε.α.

Ναύπακτος, 26-4-2014

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά, για τη συγκινητική συμμε-
τοχή σας, στην απώλεια του πολυαγαπημένου μας
Θεόδωρου Κωνσταντινόπουλου, που με τόση αγά-
πη περιβάλλατε.

Η σύζυγος:
Αργυρώ

Τα παιδιά:
Άλκης Κωνσταντινόπουλος

Τάκης + Δροσούλα Ροδοπούλου

Συγχαρητήρια

Θερμά συγχαρητήρια στον Σμχο ε.α. Μακρή
Αθανάσιο, για την άψογη διοργάνωση της εκ-
δρομής των αποστράτων αξιωματικών (Φίλοι
του Αγίου Όρους) στη Λευκάδα - Πρέβεζα.

Έδωσε σε όλους μας μια νότα χαράς μέσα
στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Τον ευχαριστώ από καρδιάς και του εύχομαι
ολόψυχα υγεία και να συνεχίσει τη διοργάνωση
τόσο ωραίων εκδρομών.

Ασμχος ε.α.
Μπάλιας Κων/νος
Τηλ. 6977598042

2ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πάρνηθα, 21 ΜαDου 2014

Σύλλογος Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

Κε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της μονάδος μας, θα ήθελα να σας εκ-
φράσω τις θερμές ευχαριστίες μας για τη διάθεση
των ημερολογίων, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για
αυτούς που επιτηρούν το FIR Αθηνών και πέραν αυ-
τού. Παρακαλώ όπως μεταβιβάσατε τις ευχαριστίες
μας και στα σεβαστά μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου.

Με εκτίμηση,
Σμήναρχος ΕΑ Γεώργιος Βαγενάς

Διοικητής 2ου ΚΕΠ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 25ης ΣΕΙΡΑΣ
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι της 25ης σειράς

να επικοινωνήσουν με τους:
Παναγιώτου Δ. 6983519774, 6983526605
Δούρο Χρ. 698352665
Ποταμίτη Α. 6983504430
Για να προγραμματισθεί συνάντηση της σειράς

μέσα στον μήνα Οκτώβριο 2014 στο ΚΕΔΑ/Ζ ή στο
ΚΕΔΑ/ΣΚ.
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Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι
δύο ομιλίες του Προέδρου του Συλλόγου μας
κ. Δημητρίου Φαλτάιτς στην Πάτρα και Καλα-

μάτα την 2 & 3 Ιουνίου 2014. 
Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014, στην κα-

τάμεστη από συναδέλφους αίθουσα του παραρτήμα-
τος της ΕΑΑΑ στην Πάτρα ο Πρόεδρος του Συλλόγου
συνοδευόμενος από τους κ.κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο
Αναπλ. Αντιπρόεδρο,  Ν. Βούλγαρη Γεν. Γραμματέα
και Δημήτριο Παναγιώτου Ταμία είχαν την ευκαιρία να
αναπτύξουν προβλήματα που μας απασχολούν καθώς
και θέσεις  του Συλλόγου μας πάνω σε διάφορα θέμα-
τα όπως:

• Νέα σχετικά με το ΜΤΑ ( Μέρισμα, ΒΟΕΑ, Εφά-
παξ, ΕΚΟΕΜΑ, ενοποίηση Ταμείων)

• Επιπτώσεις Μεσοπρόθεσμου
• Αποφάσεις ΣτΕ
• Προβλήματα σχετικά με το 251 ΓΝΑ
• Αναβάθμιση παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ
• Ενοποίηση Σχολών Υπαξ/κων της Π.Α.
• Επικείμενη τροποποίηση Ν.3883/2010
• Παρακίνηση για εγγραφή νέων μελών.
Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, κατεγράφη-

σαν και αντηλλάγησαν απόψεις, προτάσεις, προβλήμα-
τα που τέθηκαν από συναδέλφους όπως:

• Ισοτιμία πτυχίου της Σχολής μας
• Σχέσεις του Συλλόγου με άλλους φορείς και Ενώ-

σεις
• Εκποιήσεις παλαιού αεροπορικού υλικού και τρό-

ποι αύξησης των εσόδων του ΜΤΑ μέσω αυτών.
• Εθελοντική διδασκαλία στην Σχολή μας.
• Έλλειψη στρατιωτικού φαρμακείου στην περιοχή

της Πάτρας
• Δυσκολίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έπει-

τα από την ένταξη του 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
στο ΕΣΥ.

• Φύλαξη σκοπιών από νεαρούς υπαξιωματικούς
προέλευσης ΣΤΥΑ.

• Πρόταση για αγορά καταναλωτικών αγαθών από
ΣΕΠΑ μέσω διαδικτύου.

• Πρόταση για διάθεση των μακροχρόνιων προς
ενοικίαση καταστημάτων ιδιοκτησίας του ΜΤΑ για να
ανοίξουν ως κατά τόπους υποκαταστήματα του ΣΕΠΑ
σε είδη ένδυσης – υπόδησης κλπ.

• Παράπονα για την μοριοδότηση παραθερισμό σε
Θέρετρα και προβλήματα εξυπηρέτησης στο ΚΕΔΑ/Ζ.

• Παραίνεση από μέλη μας προς άλλα μέλη για ενί-
σχυση του Συλλόγου και μαζική συμμετοχή στα δρώ-
μενα του Συλλόγου, με παράλληλη τακτοποίηση των
οφειλομένων συνδρομών.

• Καθυστερήσεις στα ραντεβού με γιατρούς του
251 ΓΝΑ.

• Πρόταση για την επόμενη εξόρμηση στην επαρχία
με εκπροσώπηση και από μέλη του Δ.Σ. του ΣΑΣΥΔΑ.

Ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε να εξετάσει κάθε πρόβλη-
μα, πρόταση και να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπι-
ση ολοκληρώνοντας και τις επισκέψεις στις άλλες πε-
ριοχές. Ευχαρίστησε τους συναδέλφους που ήταν πα-
ρόντες, τους παρότρυνε δε να γνωστοποιήσουν την
ύπαρξη του Συλλόγου σε κάθε απόφοιτο της ΣΤΥΑ ο
οποίος δεν τυγχάνει να είναι εγγεγραμμένος στον Σύλ-
λογο. Απάντησε θετικά στο κάλεσμα για περισσότερες
επισκέψεις στην επαρχία και τόνισε ιδιαίτερα την ανά-
γκη για ενότητα και μαζική συμμετοχή σε κάθε μορφής
εκδηλώσεων. Την επομένη το απόγευμα της 3ης Ιου-
νίου 2014, η αντιπροσωπεία του Δ.Σ του Συλλόγου μας
με επικεφαλής τον Πρόεδρο επισκέφτηκε την Καλαμά-
τα όπου στην αίθουσα του παραρτήματος της ΕΑΑΑ δι-
εξήχθη μια εντυπωσιακή σε πάθος συζήτηση των προ-
βλημάτων που μας απασχολούν. Στην συνολική τους
πλειοψηφία οι παρόντες τόνισαν την ανάγκη να εκφρά-
ζουμε μία δυνατή και ανεξάρτητη φωνή και συζητήθη-
καν τα παρακάτω θέματα:

• Άδικη μεταχείριση που αφορά την είσπραξη του

εφάπαξ, όπου έχει παρατηρηθεί η εξής αδικία: τα τε-
λευταία χρόνια 2011, 2012, 2013 συνάδελφοι ομοιό-
βαθμοι που αποστρατεύτηκαν με τα ίδια χρόνια υπηρε-
σίας, αλλά διαφορετικές χρονιές να έχουν εισπράξει
διαφορετικό ποσό εφάπαξ.

• Προβλήματα με τα ραντεβού σε γιατρούς του
ΓΝΑ.

• Δυνατότητα παρακολούθησης του μεταπτυχιακού
που προσφέρει ο Σύλλογος σε συνεργασία με το Ελλη-
νοβρετανικό εξ αποστάσεως για τους συναδέλφους
εκτός Αθηνών.

• Κατάθεση από Ιπτάμενο συνάδελφο που παρακο-
λούθησε την ομιλία – συζήτηση για την ανάγκη να συ-
σπειρωθούν όλοι οι φορείς και προτροπή του οι διοι-
κούντες τις Ενώσεις – Φορείς να διακατέχονται από
ανιδιοτέλεια και όχι να σκέφτονται προσωπικές προβο-
λές.

Σχολιάζοντας γενικά την εμπειρία των δύο πρώτων
επισκέψεων δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες για την εξαιρετικά μεγάλη
συμμετοχή και στις δύο συγκεντρώσεις αφενός αλλά
και να εξάρουμε το επίπεδο των συζητήσεων και
ανταλλαγών απόψεων μέσα σε ένα κλίμα απόλυτου αλ-
ληλοσεβασμού μεταξύ όλων αφετέρου. 

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστί-
ες τόσο στους κ.κ Προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των
παραρτημάτων της ΕΑΑΑ σε Πάτρα και Καλαμάτα για
την φιλοξενία που μας πρόσφεραν όσο και στους κατά
τόπους εκπροσώπους μας για την άρτια οργάνωση και
προετοιμασία των συγκεντρώσεων.

Συνεχίστηκαν οι επισκέψεις αντιπροσωπείας μελών
του Δ.Σ. με επικεφαλή τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας
κ. Δημήτριο Φαλτάιτς στην Λάρισα και Βόλο την 10 &
11 Ιουνίου 2014 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014, στην αί-
θουσα του παραρτήματος της ΕΑΑΑ στην Λάρισα ο
Πρόεδρος του Συλλόγου συνοδευόμενος από τους
κ.κ. Ν. Βούλγαρη Γεν. Γραμματέα, Δημήτριο Παναγιώ-
του Ταμία και Χρήστο Δούρο Μέλος Δ.Σ. και Σ.Ε. είχαν
την ευκαιρία να αναπτύξουν προβλήματα που μας απα-
σχολούν καθώς και θέσεις του Συλλόγου μας πάνω σε

διάφορα θέματα όπως:
• Νέα σχετικά με το ΜΤΑ ( Μέρισμα, ΒΟΕΑ, Εφά-

παξ, ΕΚΟΕΜΑ, ενοποίηση Ταμείων)
• Επιπτώσεις Μεσοπρόθεσμου
• Αποφάσεις ΣτΕ
• Προβλήματα σχετικά με το 251 ΓΝΑ
• Αναβάθμιση παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ
• Ενοποίηση Σχολών Υπαξ/κων της Π.Α.
• Επικείμενη τροποποίηση Ν. 3883/2010
• Παρακίνηση για εγγραφή νέων μελών.
O Πρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΑ Λάρισας

Σγος ε.α. κ. Κων/νος Λιούτας αφού καλωσόρισε την
αντιπροσωπεία των Μελών του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ. εξήρε
το έργο του Συλλόγου και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
του Συλλόγου για την παρουσία - ενημέρωση.

Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, κατεγράφη-
σαν και αντηλλάγησαν απόψεις, προτάσεις, προβλήμα-
τα που τέθηκαν από συναδέλφους όπως:

• Προτάσεις για άμεση συμμετοχή των εν ενεργεία
στα δρώμενα του Συλλόγου

• Τρόποι για ηλεκτρονική ενημέρωση των μελών
μας

• Σχέσεις του Συλλόγου με άλλους φορείς και Ενώ-
σεις

• Ενθάρρυνση με ανακοινώσεις στην εφημερίδα και
στην σελίδα μας για μεγαλύτερη συμμετοχή των εν
ενεργεία σε επόμενες συγκεντρώσεις – ενημερώσεις

• Έκφραση συγχαρητηρίων για την παρουσίαση –
ενημέρωση από συνάδελφο απόστρατο προέλευσης
ΣΥΔ και προτροπή για συνέχιση του έργου του Συλλό-
γου μας στο ίδιο επίπεδο.

Η αντιπροσωπεία του Δ.Σ ευχαρίστησε τους συνα-
δέλφους που ήταν παρόντες, τους παρότρυνε δε να
γνωστοποιήσουν την ύπαρξη του Συλλόγου σε κάθε
απόφοιτο της ΣΤΥΑ ο οποίος δεν τυγχάνει να είναι εγ-
γεγραμμένος στον Σύλλογο και παράλληλα δεσμεύτη-
κε για περισσότερες επισκέψεις – ενημερώσεις στην
επαρχία. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας δώρισε μία τετράτο-
μη σειρά φύλλων της εφημερίδας μας «Νέα του
Σ.Α.Σ.» στον Πρόεδρο του Παραρτήματος ΕΑΑΑ Λάρι-
σας.

Την επομένη το απόγευμα της 11ης Ιουνίου 2014, η
αντιπροσωπεία του Δ.Σ του Συλλόγου μας με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο επισκέφτηκε τον Βόλο όπου στην αί-
θουσα του παραρτήματος της ΕΑΑΑ διεξήχθη μια
έντονη συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που μας
απασχολούν. Στην συνολική τους πλειοψηφία οι παρό-
ντες τόνισαν ότι πρέπει να συνεχίζουμε να εκφράζου-
με μία δυνατή και ανεξάρτητη φωνή και συζητήθηκαν
τα παρακάτω θέματα:

• Παραίνεση από μέλη μας προς άλλα μέλη για ενί-
σχυση του Συλλόγου και μαζική συμμετοχή στα δρώ-
μενα του Συλλόγου, με παράλληλη τακτοποίηση των
οφειλομένων συνδρομών.

• Έλλειψη της εφημερίδας σε στρατιωτικές Μονά-
δες και τρόποι διανομής της εντός αυτών για ενημέρω-
ση των αποφοίτων εν ενεργεία.

• Να εξεταστεί η δυνατότητα για παράλληλη ενημέ-
ρωση των εν ενεργεία εντός των Μονάδων με αίτημα
του Συλλόγου προς τους Διοικητές των Μονάδων.

• Ερώτημα στο ΜΤΑ για την χρέωση εξυπηρέτησης
αεροσκαφών (τέλη αεροδρομίου) – συνεχιζόμενη εκ-
μετάλλευση από ΥΠΑ 

• Συζητήθηκε διεξοδικά η σχέση του Συλλόγου με
την ΕΑΑΑ το τελευταίο εξάμηνο.

• Πρόταση για αλλαγή του όρου «Δόκιμος 1ης & 2-
ας» σε «Δαίδαλος 1ης & 2ας» ταυτόχρονα με την επι-
κείμενη αναβάθμιση της Σχολής.

• Καταδικάστηκαν με έντονο τρόπο οι κάθε τύπου
απόψεις – σκέψεις περί εξέλιξης των αποφοίτων της
Σχολής έως τον βαθμό του Ανθστή. Συγκεκριμένα ο
Πρόεδρος του Παραρτήματος της ΕΑΑΑ Μαγνησίας Αν-
τιπτέραρχος ε.α. κ. Γρηγόριος Ιγγλέσης τόνισε με ιδιαί-
τερη έμφαση ότι ένα υποτιθέμενο τέτοιο σχέδιο είναι
«έκτρωμα» και είναι απολύτως κατακριτέο. Υπερθεμάτι-
σε δε την άποψη ότι ένα επιτυχημένο μοντέλο επί 60 και
πλέον χρόνια δεν το καταργείς αλλά το βελτιώνεις.

• Έκφραση συγχαρητηρίων για την παρουσίαση –
ενημέρωση από συνάδελφο απόστρατο προέλευσης
ΣΥΔ 4ης σειράς και προτροπή για συνέχιση του έργου
του Συλλόγου μας στο ίδιο επίπεδο.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας δώρισε μία τετράτο-
μη σειρά φύλλων της εφημερίδας μας «Νέα του
Σ.Α.Σ.» στον Πρόεδρο του Παραρτήματος ΕΑΑΑ Μα-
γνησίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο όλους
τους συμμετέχοντες και στις δύο συγκεντρώσεις στην
Λάρισα και τον Βόλο όσο και τους προέδρους των Πα-
ραρτημάτων ΕΑΑΑ αντίστοιχα για την άριστη φιλοξε-
νία. 

Επίσκεψη μελών Δ.Σ. σε Πάτρα-Καλαμάτα-Λάρισα-Βόλο

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΔΔΑΑΜΜΗΗΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ
ΝΝεευυρροοχχεειιρροουυρργγόόςς

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣυυννεερργγάάττηηςς  
ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ

ΤΤηηλλ..::  66993322994444992299

ΒΑΛΙΑ ΒΕΣΛΕΜΕ - ΔΑΜΗΛΑΚΗ
Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός

Τηλ.: 6937270637

Γιος και νύφη του συναδέλφου Σμηνάρχου ε.α. 
Μανώλη Δαμηλάκη

Δέχονται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Αλεξανδρουπόλεως 22, Αμπελόκηποι (όπισθεν Ιπποκρά-

τειου)

Τηλέφωνο Ιατρείου 210 7775691 Τηλέφωνο FAX 2107796162



Επίσκεψη μελών Δ.Σ. σε Αλεξ/πολη, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη

Åðßóêåøç óôïõò «áóèåíåßò ìáò»
Την Μεγάλη Δευτέ-

ρα 14/4/2014 αντιπρο-
σωπεία του Συλλόγου
μας αποτελούμενη
από τους Σμχο εα Δη-
μήτριο Φαλτάιτς Πρό-
εδρο, Σμχο εα Γεώρ-
γιο Παπαδόπουλο
Αναπληρωτή Αντιπρό-
εδρο, Σμχο εα Δημή-
τριο Δήμου Κοσμήτο-
ρα, Σμχο εα Κων/νο
Πουρα$μη Μέλος του
ΔΣ και Σμχο εα Ιωάννη
Αβραμίδη μέλος του
ΣΑΣ, επισκέφτηκε
τους ασθενείς που νο-
σηλεύονταν αυτές τις Άγιες Ημέρες στο 251 ΓΝΑ σαν έν-
δειξη συμπαράστασης και Αγάπης προσφέροντας δώρα.

Κατά την άφιξη μας υποδέχτηκαν στην αίθουσα ενη-
μερώσεως ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ταξίαρχος (ΥΙ)
κ. Γεώργιος Τουλούμης, ο Υποδιοικητής Ταξίαρχος (ΥΙ)
κ. Δημήτριος Χατζηγεωργίου και Αναπληρωτή Διευθύ-

νουσα Σμήναρχο
(ΥΝ) κα Σταυρούλα
Ντόβα. 

Ο κ. Διοικητής
μας ενημέρωσε πλή-
ρως για την λειτουρ-
γία του Νοσοκομείου
και στη συνέχεια
αφού ευχαριστήσα-
με την Διοίκηση για
την άψογη φιλοξενία
με την συνοδεία της
Αναπληρωτή Διευθύ-
νουσα επισκεφθήκα-
με τους ασθενείς
μας σε όλους τους
ορόφους του Νοσο-

κομείου στους οποίους εδόθησαν ευχές για ταχεία
ανάρρωση, εορταστικά δώρα και η εφημερίδα του Συλ-
λόγου μας

Χρόνια Πολλά σε όλους Ασθενείς και προσωπικό του
251 ΓΝΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Την Τρίτη 13 Μα$ου 2014 στα γραφεία του Συλ-

λόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. συνήλθαν τα ακόλουθα
μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Σ. Δ. Φαλτάιτς, Ν. Βούλγα-
ρης, Α. Ποταμίτης, Δ. Παναγιώτου, Δ. Δήμου, Χρ.
Δούρος, Ι. Αμουτζόπουλος και Κ. Αναγνωστόπου-
λος, οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Συλλόγου Γ.
Εμμανουηλίδης, Γ. Γονατάς, Π. Πλατάνας καθώς
και τα μέλη του Συλλόγου Α. Ανδρικόπουλος και
Ηλ. Σβάρνας.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η φερόμενη
πρόθεση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του
Δ.Σ. της ΕΑΑΑ για αλλαγή του τρόπου εκλογής του
Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και των Παραρτημάτων, ανατρέπο-
ντας έτσι την από του 1992 απόφαση του τότε Δ.Σ.
της ΕΑΑΑ για δημοκρατική ανάδειξη των μελών του
Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και των Παραρτημάτων της, από
τους πλειοψηφήσαντες κατά τις σχετικές εκλογές
υποψηφίους, γεγονός που αποτελεί πλέον εθιμικό
δίκαιο.

Μετά από διεξοδική συζήτηση – ανάλυση του
θέματος καταλήξαμε στα ακόλουθα:

1. Οι υπόψη προσχηματικές σκέψεις – προθέ-
σεις, για επαναφορά αντιδημοκρατικών διαδικασι-
ών αντί περαιτέρω προσπάθειας βελτίωσης των
σχετικών διαδικασιών και εξασφάλισης αποτελε-
σματικότερης λειτουργίας της ΕΑΑΑ, λειτουργούν
περισσότερο διασπαστικά, δεν υπηρετούν το
πραγματικό συμφέρον των μελών της ΕΑΑΑ, αλλά
αποσκοπούν στον έλεγχο λειτουργίας και αποφά-
σεων του ΔΣ, από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
του ΔΣ της ΕΑΑΑ.

2. Με τις επιχειρούμενες διαδικασίες χειραγω-
γείται το αναφαίρετο – μείζον συνταγματικό δι-
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και παραβιάζε-
ται η αρχή της πλειοψηφίας, της αναλογικότητας
και της καθολικότητας της ψήφου των μελών της
Ενώσεως.

3. Σοβαρές αποφάσεις και συμπεριφορές αυτής
της μορφής, οι οποίες λαμβάνονται ερήμην των με-
λών της ΕΑΑΑ, δεν εξασφαλίζουν την ενότητα, την
αγάπη και την αμοιβαιότητα για κοινούς αγώνες
και προσπάθειες διεκδίκησης αιτημάτων μας.

Κατόπιν των ανωτέρω:
Απευθύνουμε έκκληση στον κ. Πρόεδρο της ΕΑ-

ΑΑ για ανάκληση των ως άνω φερομένων αντιδημο-
κρατικών, αναχρονιστικών και διασπαστικών προ-
θέσεων – σχεδιασμών του, διαφορετικά δηλώνουμε
ότι είμαστε αποφασισμένοι για την δια παντός μέ-
σου μαχητική αντιμετώπιση των μεθοδεύσεών του,
που δεν διασφαλίζουν την μελλοντική ενωτική, αυ-
τόνομη και αποτελεσματική λειτουργία της Ενώσε-
ώς μας.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι τα μέλη του Δ.Σ. της
Ε.Α.Α.Α. προέλευσης Σ.Τ.Υ.Α., αντιλαμβανόμενα
πλήρως την κρισιμότητα των στιγμών, θα παρα-
στούν και θα καταψηφίσουν σχετική πρόταση του
Προεδρείου της Ε.Α.Α.Α.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              
Νικόλαος Βούλγαρης
Σμηναγός ε.α.
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Συνεχίστηκαν οι επισκέψεις αντιπροσω-
πείας του Δ.Σ. με επικεφαλής τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου μας Δημήτριο Φαλτάιτς
στην Αλεξ/πολη, στην Κομοτηνή και στην
Θεσσαλονίκη την 17, 18 και 19 Ιουνίου
αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 17 Ιουνίου
2014, στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Αλεξ/πολις (ΛΑΦΑ) ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου συνοδευόμενος από τους  Δημή-
τριο Παναγιώτου Ταμία και Ανδρέα Ποτα-
μίτη Μέλος Δ.Σ. και Σ.Ε είχαν την ευκαιρία
να αναπτύξουν προβλήματα που μας απα-
σχολούν καθώς και θέσεις  του Συλλόγου
μας πάνω σε διάφορα θέματα όπως :

• Νέα σχετικά με το ΜΤΑ ( Μέρισμα,
ΒΟΕΑ, Εφάπαξ, ΕΚΟΕΜΑ, Ενοποίηση Τα-
μείων)

• Επιπτώσεις Μεσοπρόθεσμου
• Αποφάσεις ΣτΕ
• Προβλήματα σχετικά με το 251 ΓΝΑ
• Αναβάθμιση παραγωγικών Σχολών

ΑΣΣΥ
• Ενοποίηση Σχολών Υπαξ/κων της Π.Α
• Επικείμενη τροποποίηση

Ν.3883/2010
• Παρακίνηση για εγγραφή νέων με-

λών.
Η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα,

κατεγράφησαν και αντηλλάγησαν από-
ψεις, προτάσεις, προβλήματα που τέθη-
καν από συναδέλφους όπως :

• Προτάσεις για άμεση συμμετοχή των

εν ενεργεία στα δρώμενα του Συλλόγου
• Τρόποι για ηλεκτρονική ενημέρωση

των μελών μας
• Σχέσεις του Συλλόγου με άλλους φο-

ρείς και Ενώσεις
• Ενθάρρυνση με ανακοινώσεις στην

εφημερίδα και στην σελίδα μας για μεγα-
λύτερη συμμετοχή των  εν ενεργεία σε
επόμενες συγκεντρώσεις – ενημερώσεις

Η αντιπροσωπεία του Δ.Σ ευχαρίστησε
τους συναδέλφους που ήταν παρόντες,
τους παρότρυνε δε να γνωστοποιήσουν
την ύπαρξη του Συλλόγου σε κάθε από-

φοιτο της ΣΤΥΑ ο οποίος τυγχάνει να μην
είναι εγγεγραμμένος στο Σύλλογο και πα-
ράλληλα δεσμεύτηκε για περισσότερες
επισκέψεις – ενημερώσεις στην επαρχία. 

Την επομένη το απόγευμα της 18ης Ιο-
υνίου 2014 , η αντιπροσωπεία του Δ.Σ του
Συλλόγου μας επισκέφτηκε την Κομοτηνή
όπου στην αίθουσα του παραρτήματος
της ΕΑΑΑ διεξήχθη συζήτηση σχετικά με
τα προβλήματα που μας απασχολούν.
Στην συνολική τους πλειοψηφία οι παρό-
ντες τόνισαν ότι πρέπει να συνεχίζουμε να
εκφράζουμε μία δυνατή και ανεξάρτητη

φωνή και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέ-
ματα:

• Συζητήθηκε διεξοδικά η σχέση του
Συλλόγου με την ΕΑΑΑ το τελευταίο εξά-
μηνο.

• Καταδικάστηκαν με έντονο τρόπο οι
κάθε τύπου απόψεις – σκέψεις  περί εξέλι-
ξης των αποφοίτων της Σχολής έως τον
βαθμό του Ανθστή. 

Καταδικάστηκε η πρόταση του Προέ-
δρου της ΕΑΑΑ για τον νέο τρόπο εκλογής
των ΔΣ της ΕΑΑΑ και των παραρτημάτων
της.

Η επίσκεψη σε Χανιά και Ηράκλειο για ενημέρωση των μελών μας 
θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Οκτώβριο

συνέχεια από τη σελ. 1

να καταγράψουν όλα τα προνό-
μια των στρατιωτικών και γινόταν
ευθεία αναφορά στην χρησιμο-
ποίηση των Λεσχών, των ΚΑΑΥ
και σε μία σειρά άλλων «προνομί-
ων» που δήθεν τυγχάνουμε. Ευ-
τυχώς σε όλα αυτά υπήρξε άμεση
αντίδραση του Προέδρου της ΕΑ-
ΑΑ Αντιπτεράρχου κ. Κώστα Ια-
τρίδη με δημοσιοποίηση μιας
έντονης απάντησης με κριτικό
πνεύμα εναντίον όλων αυτών των
σχολίων. Είναι προς τιμήν του κ.
Ιατρίδη η γρήγορη αντίδραση η
οποία όμως περιέργως δεν «έπαι-
ξε» από όλα τα ΜΜΕ. 

Αντιθέτως έπαιξε η είδηση μια-
δύο μέρες αργότερα ότι πέντε-έξι
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας
«όρθωσαν το ανάστημά τους»
εναντίον της κατάφορης αδικίας
κατά των στρατιωτικών : «Δεν
μπορεί να υπάρχει διόρθωση αδι-
κίας για τους Δικαστικούς... αλλά
να μην ισχύσει το ίδιο για τους
επίσης αδικημένους ένστολους
διότι τότε δημιουργείται μια τρίτη
αδικία! Υπάρχει σχετική απόφαση

της ολομέλειας του ΣτΕ άρα μιλά-
με για ισονομία». Αλήθεια που
ήταν οι εν λόγω βουλευτές όταν
ψηφιζόταν ο Ν.4093/2012; Τώρα
θυμήθηκαν την αδικία; 

Με αυτά και αυτά φτάσαμε αι-
σίως την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014
όπου από του βήματος της Βου-
λής ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Χρήστος ΣταJκού-
ρας, προανήγγειλε την πρόθεση
της κυβέρνησης να συμμορφωθεί
με την απόφαση του ΣτΕ σημειώ-
νοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει
τρόπους κάλυψης του δημοσιο-
νομικού κενού, προκειμένου να
καταβληθούν τα αναδρομικά
στους ένστολους, καθώς η από-
φαση του ΣτΕ εκδόθηκε το 2014
και δεν έχουν προβλεφθεί στον
κρατικό προKπολογισμό οι ανά-
λογες πιστώσεις. Υπενθυμίζεται
ότι η ανάλογη επιστροφή για
τους Δικαστικούς έχει προβλε-
φθεί και είναι στο ύψος των
170.000.000 ευρώ. 

Συνοψίζοντας περιμένουμε να
δούμε πότε θα γίνει η εν λόγω
συμμόρφωση από την πλευρά
της κυβέρνησης και επίσης περι-

μένουμε με αγωνία να διαπιστώ-
σουμε εάν θα τύχουμε τιμωρίας
μετά την δικαίωση με λήψη ισο-
δύναμων μέτρων για να καλυφθεί
το εν λόγω δημοσιονομικό κενό ,
ισοδύναμα μέτρα που δεν ακού-
σαμε για τους δικαστικούς λει-
τουργούς.

Θα πρέπει να τονισθεί προς
πάσα κατεύθυνση ότι και οι στρα-
τιωτικοί εκτελούν λειτούργημα
ίσως μεγαλύτερο και από αυτό
των Δικαστικών έχοντας κύριο
μέλημα τους την υπεράσπιση των
συνόρων της Πατρίδας μας. Γιατί
αγαπητέ κ. ΣταJκούρα δεν μπορεί
ο Ανθυποσμηναγός που αναχαιτί-
ζει πάνω από το Αιγαίο, ο Αρχικε-
λευστής που θαλασσοπνίγεται
στις θάλασσες μας και ο Επιλοχί-
ας που περιπολεί στις όχθες του
Έβρου να αντιστοιχίζονται με τον
υπάλληλο του υπουργείου Οικο-
νομικών που εργάζεται στην
«θαλπωρή» της Καραγεώργη
Σερβίας. 

Οψόμεθα λοιπόν και ευελπι-
στούμε να μην αναγκαστούμε να
αναφωνήσουμε τελικά «Άνθρακες
ο Θησαυρός!!!»

Άνθρακες ο θησαυρός;;;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Φαλτάιτς

Σμήναρχος ε.α.
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Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε
στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας
(ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι,
παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής
Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου (Ι) Αθανάσιου Τσαλίκη,
η τελετή παράδοσης - παραλαβής της Διοίκησης της
ΣΤΥΑ, από τον Υποπτέραρχο (Ι) Μιχαήλ Γιατζιτζόγλου
στον Ταξίαρχο (Ι) Ευάγγελο Μαντζιάρη.

Στην τελετή παρέστησαν αντιπροσωπείες Ανωτά-
των Αξιωματικών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της
Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, της Σχολής
Ικάρων, Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής καθώς και Από-
στρατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ Δημή-
τριο Φαλτάιτς - Πρόεδρο ΣΑΣ, Δημήτριο Τρέσσο -
Αντιπρόεδρο ΣΑΣ, Γεώργιο Παπαδόπουλο Β΄ Αντιπρό-
εδρο ΣΑΣ, Χρήστο Δούρου Μέλος ΣΑΣ. 

Ευχόμαστε στον παραλαμβάνοντα Δκτη καλή επι-
τυχία στο έργο του και δεσμευόμαστε να είμαστε κο-
ντά του στην κοινή μας προσπάθεια για αναβάθμιση
της Σχολής μας.

Στον αποχωρούντα Δκτη ευχόμαστε υγεία και οικο-
γενειακή ευτυχία στην προσωπική του ζωή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ÐáñÜäïóç - ÐáñáëáâÞ Äéïßêçóçò 
ôçò Ó÷ïëÞò Ôå÷íéêþí Õðáîéùìáôéêþí Áåñïðïñßáò 

Α ναμφισβήτητα η δημοσιονομική
κατάσταση κάθε χώρας συνδέεται
άμεσα με το ενεργειακό της που

επηρεάζει το κόστος παραγωγής των
προ<όντων για να τα κάνει ανταγωνίσιμα
στις αγορές. Πρόσφατο παράδειγμα της
Χαλυβουργικής που αναγκάστηκε να
κλείσει λόγω υψηλού ενεργειακού κό-
στους , όπως και πολλές άλλες βιομηχα-
νίες της χώρας που μετέφεραν τις έδρες
τους σε γειτονικές χώρες.

Οι Ευρωπα<κές χώρες χρησιμοποιούν
σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματα του φυ-
σικού αερίου της Ρωσίας, Μέσης Ανατο-
λής, του Ιράν και της Κασπίας Θάλασ-
σας που αποτελούν πάνω από τα 2/3 των
παγκοσμίων αποθεμάτων και μπορούν
να καλύψουν τη ζήτηση της Ευρώπης
για αρκετές δεκαετίες. Ειδικότερα η κε-
ντροδυτική Ευρώπη με πρώτη τη Γερμα-
νία στηρίζεται στις εισαγωγές ρωσικού
φυσικού αερίου με αγωγούς που διέρχο-
νται από την Ουκρανία.

Η πρόσφατη κρίση μεταξύ Ουκρανίας
– Ρωσίας επιβεβαίωσε την ανάγκη δη-
μιουργίας νέων αγωγών μεταφοράς φυ-
σικού αερίου από την Κασπία και την
Ανατολική Μεσόγειο. Ένας από αυτούς
τους αγωγούς είναι και ο T.A.P (Trans
Adriatic Pipeline) που θα μεταφέρει το
αέριο από το Αζερμπα<τζάν μέσω Τουρ-
κίας ,Ελλάδας ,Αλβανίας ,νότιας Ιταλίας
στα κράτη της Ευρώπης.

Η κρίση στην Ουκρανία αναβαθμίζει
τη γεωστρατηγική αξία αυτού του αγω-
γού. Οι χώρες του δυτικού κόσμου (Ευ-
ρώπη και Η.Π.Α) αναγκάστηκαν να επι-
βάλουν στη Ρωσία, για τη παρέμβασή
της στη Κριμαία και στην Ανατολική Ου-
κρανία, οικονομικές κυρίως κυρώσεις.
Εν προκειμένω δεν έχει γίνει γνωστή η
αντίδραση της Ρωσίας προς αυτή την
ενέργεια της Ε.Ε. Εν τούτοις η Μόσχα
για να ανεξαρτητοποιήσει τον έλεγχο
μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου
στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας σχεδίασε
τον αγωγό South Stream (μέσω Μαύρης
Θάλασσας , Βουλγαρίας, Σερβίας, Σλο-
βενίας και Αυστρίας στην Ευρώπη).

Ωστόσο η Ε.Ε ενημέρωσε τις χώρες
κράτη μέλη της, ότι η συμφωνία αυτή εί-
ναι άκυρη διότι παραβιάζει το Ευρωπα<-
κό Δίκαιο. Η απόφαση αυτή αναβαθμίζει
ακόμη περισσότερο την αξία του αγω-
γού Τ.Α.Ρ αφού θα αποτελεί βασικό
ενεργειακό τροφοδότη της Ε.Ε. Στους
στόχους της Ε.Ε για απεξάρτηση της
Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο
εντάσσεται η εκμετάλλευση και η μετα-

φορά του φυσικού αερίου των οικοπέ-
δων Αφροδίτη (12) της Κύπρου και Λε-
βιάθαν του Ισραήλ μέσω Ελλάδας και
Ιταλίας στην Ευρώπη. Δυστυχώς η Τουρ-
κία, που εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία,
αξίωσε η μεταφορά του φυσικού αερίου
της Μέσης Ανατολής να γίνει μέσω δι-
κών της εδαφών.

Είναι γνωστό ότι η Άγκυρα αντέδρασε
με απειλές εναντίον της Κύπρου κατά
την διάρκεια της εγκατάστασης της
πλατφόρμας στο οικόπεδο 12 ( εμφάνι-
ση τουρκικών φρεγατών στο χώρο, ανα-
χαιτίσθηκαν από ισραηλινά πολεμικά
α/φη), εντούτοις απαίτησαν από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, (που δεν την έχει
αναγνωρίσει ως κράτος), μερίδιο εσό-
δων για το ψευδοκράτος. Πρόσφατα ο
παραλογισμός της Άγκυρας ξεπέρασε
κάθε όριο, «απείλησε» ότι θα συμφωνή-
σει και θα χαράξει Α.Ο.Ζ με το ψευδο-
κράτος της Βόρειας Κύπρου. Σημειωτέ-
ον ότι η Τουρκία είναι από τις ελάχιστες
χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη Συν-
θήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Εύλογο λοιπόν το ερώτημα! Γιατί η
Άγκυρα προβαίνει σε τέτοιου είδους
απαράδεκτες διεκδικήσεις; ποιος στηρί-
ζει και ενθαρρύνει την Τουρκία; Είναι γε-
γονός(επιδίωξή της) ότι η αμερικανική
διπλωματία έχει κινήσει διαδικασίες επί-
λυσης του κυπριακού με ένα νέο σχέδιο
τύπο Ανάν , ώστε να μην υπάρχουν προ-
βλήματα στην αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου της ανατολικής Μεσογείου. Οι
λόγοι πολιτικοί απέναντι στη Ρωσία, οι-
κονομική και γεωστρατηγική, καθόσον
ανεξαρτητοποιεί το ενεργειακό της Ευ-
ρώπης από τη Ρωσία μέσω Ουκρανίας.

Τέλος οι απειλές της Τουρκίας έπια-
σαν τόπο και τα αμερικανικά σχέδια για
να εξευμενίσουν την Άγκυρα και για την
ασφαλή μεταφορά του φυσικού αερίου
της ανατολικής Μεσογείου προτείνουν
(υποστηρίζουν) αυτή να γίνει μέσω
Τουρκίας την οποία πέραν των οικονομι-
κών ωφελημάτων την αναβαθμίζει και
γεωστρατηγικά αφού σε συνδυασμό με
τον αγωγό ΤΑΡ που διέρχεται από την
Τουρκία, θα παίζει σημαντικό ρόλο στο
ενεργειακό της Ευρώπης. Έλληνες γρη-
γορείτε για να μη απολέσουμε τα γεω-
στρατηγικά οφέλη της χώρας που προ-
κύπτουν από τον αγωγό ΤΑΡ δεν πρέπει
να υποκύψουμε στις απαράδεκτες διεκ-
δικήσεις των Τούρκων.

Ι. Αβραμίδης
Σμήναρχος ε.α, Μέλος Σ.Α.Σ

Η κρίση στην Ουκρανία αναβαθμίζει 

την γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας

Διακριθέντες Απόφοιτοι ΣΤΥΑ

Από το φύλλο αυτό, το Δ.Σ. αποφάσισε να υλοποιήσει μία σκέψη του Επίτιμου Μέλους του Συλλόγου μας κ.

Γεωργίου Ζεβόλη δημοσιοποιώντας του διακριθέντες Αποφοίτους της Σχολής που διακρίνονται και επιβρα-

βεύονται από την Π.Α . Για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά τον ΣΜΧΟ ( Ι ) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟ, Διευθυ-

ντή ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ για την χορήγηση αδείας αναδημοσίευσης των διακριθέντων από το περιοδικό «ΠΤΗΣΗ».

Ο Σύλλογος εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους διακριθέντες.
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Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Πιστοποιηθείς από Ευρωπα�κή Επιτροπή Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Πιστοποιηθείς από Ένωση Ακτινικής Θεραπείας Πόνου με Κρουστικά Κύματα

23ης Οκτωβρίου 15, 41221 Λάρισα
Τ. 2410617090 Κ. 6977321848

email: kouloulas@yahoo.com  website: www.koulrehab.gr

ÅêäÞëùóç ÌíÞìçò ãéá ôïõò
Ðåóüíôåò Áåñïðüñïõò óôçí ÊïñÝá

PPOOLLIITTIIAA  TTEENNNNIISS  CCLLUUBB

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

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

Επισκεφθείτε το site www.politiatennisclub.gr
Διεύθυνση: KΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριστοτέλους 18 Πολιτεία-Κηφισιά, τηλ.: 210.6200003

Το Σάββατο 24 Μα
ου
2014, πραγματοποιήθη-
κε στην Αεροπορική Βά-
ση Δεκέλειας, στο Τα-
τόι, η ετήσια εκδήλωση
μνήμης του Πανελλή-
νιου Συνδέσμου Βετε-
ράνων Αεροπορίας
(ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α) για τους
Πεσόντες Αεροπόρους
του 13ου Σμήνους, κατά
τα έτη 1951 και 1952,
στην Κορέα.
Στην τελετή παραβρέ-
θηκαν ο Διοικητής της
Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης,
Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Τσαλίκης,
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού τού Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου
(Ι) Ευάγγελου Τουρνά, ο Σύμβουλος της
Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας
στην Ελλάδα, κ. Byung-yun Kim, ως εκ-
πρόσωπος του Πρέσβη, κ. Gil-sou Shin,
αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιω-

ματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, εκ-
πρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και συγ-
γενείς των Πεσόντων. Ο Σύλλογος Απο-
φοίτων ΣΤΥΑ εκπροσωπήθηκε από τους κ
Σμχο εα Δημήτριο Φαλτάιτς Πρόεδρο,
Σμχο εα Δημήτριο Δήμου Κοσμήτορα και
Σγο εα Δημήτριο Παναγιώτου Ταμία

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ÅêäÞëùóç ÌíÞìçò Ðåóüíôùí
Áåñïðüñùí 1940-41 (RAFA)

Την Κυριακή 01 Ιουνίου
2014, πραγματοποιήθη-
κε επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο Ελλήνων-
Βρετανών Πεσόντων Α-
εροπόρων 1940-41,
στην 112 Πτέρυγα Μά-
χης/Αεροπορική Βάση
Ελευσίνας, στο πλαίσιο
της ετήσιας εκδήλωσης
της Royal Air Forces As-
sociation (RAFA).
Η RAFA έχει καθιερώσει
ετήσια εκδήλωση μνή-
μης και απόδοσης τιμών
στους νεκρούς αεροπόρους (Έλληνες και
Βρετανούς) που έπεσαν ηρωικά μαχόμε-
νοι, υπερασπίζοντας την Ελλάδα κατά την
περίοδο 28 Οκτώβριου 1940 έως 31 Μα
-
ου 1941.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Διοικητής
της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης,
Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδού-

λου, ο Διοικητής της 112 ΠΜ, Σμήναρχος
(Ι) Λάζαρος Μαντούβαλος, αντιπροσωπεί-
ες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της
Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσωποι του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Βετεράνων Αε-
ροπορίας και Ενώσεων Αποστράτων, Πε-
σόντων Αεροπόρων. Το ΣΑΣ εκπροσώπη-
σε ο Σμχος εα Ιωάννης Αμουτζόπουλος
και πλήθος κόσμου.

ÅêäÞëùóç ÔéìÞò êáé ÌíÞìçò ôïõ
¹ñùá Óìçíáãïý (É) Êùí/íïõ ÇëéÜêç

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημή-
τρης Αβραμόπουλος εκπροσώπησε την
Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις Τιμής και
Μνήμης του Ήρωα Σμηναγού (Ι) Κων-
σταντίνου Ηλιάκη, που πραγματοποιή-
θηκαν στις 28/5/2014 στην Κάρπαθο.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, έγινε
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που
έχει ανεγερθεί στο λιμάνι του νησιού,
ενώ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
ζεύγος αεροσκαφών F-16 της 115 Πτέ-
ρυγας Μάχης πετούσαν σε χαμηλό
ύψος, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνή-
μη του Ήρωα.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Πρόε-
δρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πά-
νος Καμμένος, o Πρόεδρος της Μόνι-
μης Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τσιάρας,
βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, η
στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ο
αδερφός του εκλιπόντα Φίλιππος Ηλιά-
κης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δω-
δεκανήσου και της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, Σύλλογοι Αποστράτων και πλή-
θος κόσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ουτοπία
Σκέψου πως αν τα φύλλα απ'

τα δέντρα όλης της γης πέ-
φτανε προς τον ουρανό δεν

θα υπήρχε χώρος 
να πετούνε τα πουλιά 

τι συμφορά!! 
Σκέψου πως αν τα λόγια των

ανθρώπων τα πικρά ήταν
«καρφιά» 

πόσοι «Σταυροί» 
θα γέμιζαν της ζωής 

τον «Γολγοθά» 
τις στράτες τις φαρδιές

και δεν θα υπήρχε ούτε ένας
«κρεμασμένος»

στις συκιές!! 
Όμως τα φύλλα 

θε να πέφτουνε για πάντα
καταγής και θα 'ναι 

ελεύθερος ο ουρανός 
για να πετούνε τα πουλιά

ολημερίς. 
Μα τις «πληγές» που μας
αφήνουν των ανθρώπων 

οι κουβέντες οι άδικες και οι
σκληρές και τον καθένα μας

έχουν πικράνει, 
της φυσικής ποιος νόμος φίλε

μου καλέ θα μας τις γιάνει;
Ηλίας Γ. Σβάρνας

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
Στρατηγό κ. Μιχάλη Κωσταράκο

Αξιότιμε κ. Αρχηνέ,

Αφότου οι παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων εν-
τάχθηκαν στην Ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης με το Ν. 2913/2001 (όπου τό-
τε και τα ΤΕΙ), κανένας αρμόδιος της ηγεσίας των ΕΔ δεν είχε μεριμνήσει για
να υλοποιήσει τον υπόψη νόμο, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και εμπεριστα-
τωμένες παρεμβάσεις μας, για το γενικότερο όφελος της υπηρεσίας, αλλά
και το κύρος-ηθικό των αποφοίτων των σχολών αυτών, με την επιβαλλόμενη
αναβάθμιση των σπουδών τους.
Ευτυχώς και για την υπηρεσία, αλλά και για τους σπουδαστές και αποφ-
οίτους των σχολών αυτών, που η "αταξία" αυτή αποκαθίσταται μετά από την
εμπνευσμένη και καταλυτική παρέμβασή σας προς τους τρεις Αρχηγούς των
ΕΔ, για ουσιαστική υλοποίηση του υπόψη νόμου.
Βέβαια, δεν μπορώ, μέσα από την επί τόσα χρόνια κτηθείσα εμπειρία μου
από τις πολύχρονες ανάλογες προς την κατεύθυνση της εντολής σας προ-
σπάθειες μας, να εκφράσω μεγάλη αισιοδοξία, αλλά πολλές επιφυλάξεις,
γιατί αν οι σχετικές οδηγίες σας δεν υλοποιηθούν επί των ημερών σας, οι
ουσιαστικές, αλλά και οι προσχηματικές καθυστερήσεις που θα σας παρου-
σιαστούν, θα οδηγήσουν εκεί, όπου για χρόνια τώρα διαπιστωνόταν έκδηλη
απροθυμία υλοποίησης του σχετικού νόμου, για λόγους που γνωρίζουν όσοι
διαχειρίζονταν το όλο θέμα με μακρόχρονες, αντιφατικές, παρελκυστικές
συσκέψεις και αιτιολογίες.
Η τεχνολογία, κ. Αρχηγέ, είναι σήμερα ο τηλαυγής φάρος των στελεχών των
ΕΔ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εξυπηρέτησης και απο-
τελεσματικότερης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των προηγμένων οπ-
λικών συστημάτων των ΕΔ. Οι εξελίξεις της είναι ραγδαίες και υψηλού επι-
πέδου παιδείας απαιτήσεων. Δεδομένου ότι το γνωστικό επίπεδο των υποψ-
ηφίων των υπόψη σχολών είναι ιδιαίτερα υψηλό, τούτο καθιστά επιτακτικότε-
ρη την ανάγκη άμεσης και ανάλογης αναβάθμισης-προσαρμογής των προγρ-
αμμάτων εκπαίδευσης στις σχολές αυτές. Όσο καλύτερα εκπαιδευμένο είναι
το προσωπικό των υπόψη σχολών και όχι μόνο, τόσο η αποτελεσματικότητα
των ΕΔ θα είναι μεγαλύτερη.
Θα μου επιτρέψετε κ. Αρχηγέ, παρά τις επιφυλάξεις μου, να σας εκφράσω
την άπειρη ευγνωμοσύνη και ικανοποίηση, τόσο την προσωπική μου, αλλά
είμαι βέβαιος και των αποφοίτων και σπουδαστών των υπόψη σχολών, γιατί
με τη δική σας καταλυτική παρέμβαση, δικαιώνονται και οι δικοί μας αγώνες
και αγωνίες, για να έρθει αυτή η ώρα, που είναι βέβαιο, πως τα αποτελέσμα-
τα της θα σας δικαιώσουν και όταν εκτός στρατεύματος θα γίνεστε δέκτης
των θετικών αποτελεσμάτων αυτής της θεμελιώδους σημασίας παρέμβασης
σας.
Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση

Βόλος 5-5-2014
Παναγιώτης Καράμπελας Σμηναγός ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Την Παρασκευή 9 Μα
ου 2014 με πρω-
τοβουλία του Συντονιστικού των τριών
Ενώσεων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) πραγματο-
ποιήθηκε σύσκεψη των φορέων ΝΠΔΔ
και ΝΠΙΔ εκπροσώπησης των εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία στελεχών των
ΕΔ και ΣΑ στην αίθουσα συσκέψεων της
ΕΑΑΑ.

Κατατέθηκαν οι απόψεις των συμμετε-
χόντων σχετικά με τα νέα οικονομικά δε-
δομένα και εκφράστηκε η ανησυχία και η
οργή για τις ολοένα μειούμενες δαπάνες
στον τομέα της Άμυνας και την εξαθλίω-
ση των στελεχών που έχουν φθάσει στα
όρια της απόγνωσης, με άμεση επίπτω-
ση στο ηθικό αυτών.

Εξετάστηκαν, οι εξελίξεις που αφο-
ρούν:
• Τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις οποίες
φέρεται η Κυβέρνηση δια μέσου των αρ-
μοδίων Υπουργών, να έχει πάρει θέση,
για ισοδύναμα μέτρα που πρέπει να παρ-
θούν, σε περίπτωση δικαίωσης των στε-
λεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.
• Τα Μετοχικά μας Ταμεία.
• Την υποβάθμιση της ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης.
• Τις δραματικές επιπτώσεις της πολιτι-
κής της συνεχούς μείωσης μισθών και
συντάξεων, εξαθλιώνοντας το βιοτικό

επίπεδο χιλιάδων συναδέλφων και των
μελών των οικογενειών τους.

Συμφωνήθηκε η άμεση επαναδραστη-
ριοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου
Δράσης (ΣΟΔ), με στόχο την ενότητα και
την ετοιμότητα ανάληψης από κοινού
δυναμικών Δράσεων και Αντιδράσεων
στο άμεσο μέλλον, σε θέματα που αφο-
ρούν τα στελέχη (ε.α. και ε.ε.) των ΕΔ
και ΣΑ.

Καταγράφηκε ομόφωνα και έντονα, η
ανάγκη μιας ενωτικής και δυναμικής συ-
νεργασίας των φορέων που συμμετείχαν
και η δέσμευσή τους για την άμεση κα-
τάθεση προτάσεων που θα δομήσουν μια
μαχητική και αποτελεσματική συνεργα-
σία των φορέων των εν ενεργεία και εν
αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και των
Σ.Α.

Τέλος εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση
όλων ότι, ουδείς πλέον εμπιστεύεται τις
κυβερνητικές εξαγγελίες και κανείς δεν
θα μας χαρίσει τίποτε, αν δεν το διεκδι-
κήσουμε μαζικά και αγωνιστικά.

ΤΟ Σ.Ο.Δ
ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ, ΠΟΣ, ΠΟΕΣ, 

ΠΟΑΣΑ, ΠΕΑΠΣ, ΣΑ/ΣΝΔ,ΣΑ/ΣΣΑΣ,
ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, ΣΑ/ΣΜΥΝ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ,

ΑΝΕΑΕΔ, ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ(ΞΙΦΙΑΣ)

Áíáêïßíùóç ôïõ Óõíôïíéóôéêïý ÏñãÜíïõ ÄñÜóçò (Ó.Ï.Ä.)
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Στις τελευταίες συζητήσεις μεταξύ Τρόικα - Κυ-
βέρνησης, για την αποδέσμευση της δόσης των
6,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των άλλων, τόσο η Τρόικα
όσο και η Ευρωπα"κή Επιτροπή στην έκθεσή της
υποστηρίζουν δημοσιονομικά κενά. Συγκεκριμένα
τα δημοσιονομικά κενά για το 2015 είναι 911 εκατ.
ευρώ και για το 2016 1,9 δισ. ευρώ. Το θέμα αυτό,
του δημοσιονομικού κενού, συμφωνήθηκε ότι θα
επανεξετασθεί με την Τρόικα τον Σεπτέμβριο με το
προσχέδιο του νέου προ&πολογισμού και θα πρέ-
πει να καλυφθεί με ισοδύναμα μέτρα, παρά τις
διαβεβαιώσεις των αρμοδίων «όχι άλλα μέτρα».

Ήδη συζητείται η επέκταση της έκτακτης εισφο-
ράς αλληλεγγύης Ν. 3986/11 (κεφαλικός φόρος)
που τείνει πλέον να πάρει από έκτακτη, μόνιμο χα-
ρακτήρα. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο το δημό-
σιο χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από 175%
του ΑΕΠ το 2013 σε 140% περίπου του ΑΕΠ το
2018. Η αύξηση του ΑΕΠ μεσο-σταθμικά υπολογί-
ζεται στο 3% κάθε έτος έως το 2018. Τα στοιχεία
αυτά χρέους και ΑΕΠ φανερώνουν ότι στην πεντα-
ετία 2014-2018 το χρέος δεν είναι βιώσιμο και για
την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώ-
ρας οι εταίροι και οι δανειστές μας θα πρέπει να
αναλάβουν πρωτοβουλίες για την οριστική τακτο-
ποίηση της βιωσιμότητάς του, επ’ αυτού άρχισαν
ήδη συζητήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρέος της χώρας κα-
τά την εφαρμογή του πρώτου Μνημονίου ήταν
120% του ΑΕΠ. Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο
του Μεσοπρόθεσμου, προβλέπει την επίτευξη
πρωτογενούς πλεονάσματος την πενταετία 2014-
2018 ύψους περίπου 36,7% δισ. ευρώ συνολικά το
οποίο στη συντριπτική πλειονότητα θα προέλθει
από τη μείωση των μισθών και συντάξεων, εξοντω-
τικών φόρων (χαράτσια στα ακίνητα), διαθεσιμότη-

τες, μείωση παροχών υγείας και υπηρεσιών του
δημοσίου, όλα από τους πολίτες καμία πρόβλεψη
για ανάπτυξη και επαναλειτουργία των παραγωγι-
κών ιστών. Σημειωτέον ότι οι συντάξεις του δημο-
σίου (των αποστράτων) μειώθηκαν εννέα φορές με
τους νόμους (Ν. 4127/12, Ν. 3865/10, Ν. 3986/11,
Ν. 4002/11, Ν. 4051/12, Ν. 4013/12, Ν. 4024/11)
και βρίσκονται στο 40% αυτών του 2010. Επίσης η
φορολογία σε κινητή και ακίνητη περιουσία αυξή-
θηκε σε δυσβάστακτα επίπεδα.

Μετά από αυτά η οικονομική κατάσταση των Ελ-
λήνων πολιτών, ιδιαίτερα των αποστράτων (διπλή
μείωση της σύνταξης) βρίσκονται σε επίπεδα εξα-
θλίωσης, αναξιοπρεπούς διαβίωσης και ο συντελε-
στής βιωσιμότητας πήρε τον κατήφορο ελπίζοντας
έτσι οι αρμόδιοι ότι θα μειώσουν τις δημόσιες δα-
πάνες της χώρας. Επίσης το Μεσοπρόθεσμο προ-
βλέπει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα ταμεία
επικουρικής ασφάλισης (μετοχικά) και πρόνοιας.
Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση την περίοδο 2014-
2018 460 εκατ. ευρώ που στη συντριπτική πλειονό-
τητα θα προκύψουν από την περαιτέρω μείωση
των επικουρικών (μετοχικών) συντάξεων.

Άνθρακες ο θησαυρός των αποφάσεων, για τους
ένστολους (ε.ε. και ε.α.) του Σ.τ.Ε. και Ελεγκτικού
Συνεδρίου για κατάργηση των περικοπών του ειδι-
κού Μισθολογίου του Ν. 4093/13. Το μεσοπρόθε-
σμο, βάσει δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκ-
δοθεί, προβλέπει την επιστροφή ποσών μόνο
στους δικαστικούς λειτουργούς. Δεν υπάρχει κα-
μία αναφορά για επιστροφή στους ένστολους που
τελούν εν αναμονή, τεσσάρων μηνών, να δημοσιο-

ποιηθούν (καθαρογραφούν) αντίστοιχες αποφά-
σεις δικαίωσης του Σ.τ.Ε. και του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου. Ο κος Υπουργός Οικονομίας ομίλησε εκ νέ-
ου για το ενδεχόμενο ισοδύναμων μέτρων σε περί-
πτωση δικαίωσης όσων έχουν προσφύγει στη δι-
καιοσύνη.

Από τα παραπάνω στοιχεία του μεσοπρόθε-
σμου προκύπτει ότι τα δύσκολα έρχονται παρά τις
διαβεβαιώσεις, όχι περικοπές σε μισθούς και συ-
ντάξεις. Το πενταετές πάγωμα των δαπανών για μι-
σθούς και συντάξεις είναι αναμφισβήτητο θα αφα-
νίσει και θα θέσει την ταφόπλακα στη μεσαία τάξη
(αποστράτους) των Ελλήνων πολιτών. Τελειώνω με
τη ρήση του Αριστοτέλη «εάν θέλεις να κτυπήσεις
τη δημοκρατία ενός κράτους, αφάνισε τη μεσαία
τάξη». Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη οι έχοντες την
ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας που ισχυρί-
ζονται ότι θα μας σώσουν. «Η ανάπτυξη και η πα-
ραγωγή αγαθών και όχι η παραγωγή νόμων θα
βγάλουν τη χώρα από την κρίση», η εξαθλίωση των
Ελλήνων πολιτών δεν τους αξίζει.

Έντυπα που λάβαμε
1) Εφημερίδα «Η Φωνή» του Συνδέσμου Απο-

στράτων Αξιωματικών Στρατού Μακεδονίας
Θράκης Αποφοίτων ΣΜΥ Αριθμός Φύλλου 82 Ια-
νουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2014.

2) Εφημερίδα «Η Ηχώ των Αιθέρων» της ΕΑ-
ΑΑ αριθμός φύλλου 517 Μάρτιος 2014.

3) Εφημερίδα «Η Ηχώ των Αιθέρων» της ΕΑ-
ΑΑ αριθμός φύλλου 519 Μάιος 2014.

4) Εφημερίδα «Εθνική Ηχώ» της ΕΑΑΣ αριθ-
μός φύλλου 607 Μάιος 2014.

ΑΠΟ: Μέλη της Ε.Α.Α.Α.
ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
ΚΟΙΝ: Πρόεδρο Απτχο ε.α. 

Ιατρίδη Κωνσταντίνο 
Αντ. Πρόεδρο Υπτχρ ε.α. 

Δελλή Κωνσταντίνο 
Δ/νων Συμβ. Ασμχο ε.α. 

Κρανιά Ιωάννη 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ε.Α.Α.Α.
Παραρτήματα Ένωσης 

Συνημμένα: Φύλλα

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Παραρτη-
μάτων Ε.Α.Α.Α. 

Αξιότιμοι κύριοι του Δ.Σ. της
Ε.Α.Α.Α.,

Οι υπογράφοντες την παρού-
σα, μέλη της Ε.Α.Α.Α., θα θέλαμε
να σας γνωστοποιήσουμε τις θέ-
σεις — απόψεις μας σχετικά με
την εύρυθμη και λειτουργική λει-
τουργία των παραρτημάτων της
Ε.Α.Α.Α.:

1. Το παράρτημα του Βόλου,
στο οποίο τυγχάνουμε μέλη οι
υπογράφοντες την παρούσα,
λειτουργεί ομαλά, από της ιδρύ-
σεώς του, με δημοκρατικές δια-
δικασίες εκλογών ως προς την
ανάδειξη του Δ.Σ. του με μεγάλη
συμμετοχή των μελών, με ποικί-
λες δράσεις, που βοηθούν στη
σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσε-
ων, χωρίς αποκλεισμούς, ανοι-
χτό σε προτάσεις για τη βελτίω-
ση της λειτουργίας του, χαίρει
δε εκτίμησης της συντριπτικής
πλειοψηφίας των μελών του και
της τοπικής κοινωνίας.

2. Είμαστε υπέρ της διαφά-
νειας σε όλες τις δραστηριότη-
τες των παραρτημάτων είτε αφο-
ρούν τα οικονομικά θέματα είτε
τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
Οποιαδήποτε συμβολή ειδικών
επί συγκεκριμένων θεμάτων που
κατά την κρίση του εκλεγμένου
Δ.Σ. θα ήταν απαραίτητη και δεν
θα επιβάρυνε ιδιαίτερα τα οικο-

νομικά των παραρτημάτων ή της
Ένωσης, είναι από εμάς ευπρόσ-
δεκτη. Τα δε μέλη κάθε παραρ-
τήματος θα μπορούσαν υπό την
αιγίδα και εποπτεία του εκάστο-
τε Δ.Σ. να συγκροτούν ομάδες
εργασίας, προσφέροντας εθελο-
ντικά τις όποιες ειδικές γνώσεις
τους για την αντιμετώπιση ειδι-
κών θεμάτων, όπως συμβαίνει
και σε άλλες ενώσεις, σωματεία
και συλλόγους, χωρίς να επηρε-
άζονται οι δημοκρατικές διαδι-
κασίες ανάδειξης των Δ.Σ. και
χωρίς να νοθεύεται η αρχή της
πλειοψηφίας.

3. Το ν.δ. 1171/72 που διέπει
τη λειτουργία των παραρτημά-
των, αποτελεί νομοθέτημα
«απαρχαιωμένης» αντίληψης και
μιας άλλης εποχής στην οποία
εξυπηρέτησε κάποιες άλλες
αντιλήψεις, το οποίο όσον αφο-
ρά ιδιαίτερα τη διαδικασία της
ανάδειξης των διοικήσεων των
παρατημάτων χωρίς εκλογική
διαδικασία, βρίσκεται σε πολυε-
τή αχρησία, έχει δε καταργηθεί
στην πράξη με τη συμμετοχή
των μελών των παραρτημάτων
σε δημοκρατικές διαδικασίες
εκλογής των Δ.Σ. παραρτημά-
των, διαδικασίες που ποτέ κα-
νείς δε διανοήθηκε να προσβά-
λει σεβόμενοι όλοι τις αρχές του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι και της
βούλησης της πλειοψηφίας των
μελών.

4. Προτείνουμε τη θεσμοθέτη-
ση τακτικών εκλογικών διαδικα-
σιών ως το μοναδικό τρόπο για
την εκλογή των διοικήσεων των
παραρτημάτων και όχι με προτά-
σεις από τα κεντρικά της Ένω-
σης ή ενός συγκεκριμένου μέ-
λους του παραρτήματος ακόμη
και αν πρόκειται για τον Πρόε-
δρο αυτού, με συγκεκριμένη
χρονικά θητεία, από τα μέλη
τους, με σεβασμό στις κατοχυ-
ρωμένες αρχές του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι και στην αρχή της

ισότητας, χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς, ανεξαρτήτως ηλι-
κιών, ετών υπηρεσίας, βαθμών
εν αποστρατεία και ειδικοτήτων.
Θεωρούμε όλα τα μέλη ισότιμα,
δεν υπάρχει δε καμία αντιπαλό-
τητα μεταξύ μας, αντίθετα υπάρ-
χει αλληλοεκτίμηση, αλληλοσε-
βασμός και εκτίμηση στις γνώ-
σεις και ικανότητες του κάθε μέ-
λους. Αντιθέτως, τυχόν διορι-
σμός μελών στα Δ.Σ. των παραρ-
τημάτων θεωρούμε ότι θα σήμαι-
νε τη διάκριση και το διαχωρι-
σμό των μελών σε «πατρικίους»
και «πληβείους», σε «εκλεκτούς»
και λοιπούς και δεν θα ωφελού-
σε ούτε καν την εκάστοτε διορι-
σμένη διοίκηση που θα προέκυ-
πτε στην άσκηση του έργου και
των καθηκόντων της, καθώς θα
τη στερούσε από την έναρξη της
θητείας της από το τεκμήριο της
αποδοχής της από την πλειοψη-
φία των μελών του παραρτήμα-
τος.

5. Επιθυμούμε τον εκσυγχρο-
νισμό της νομοθεσίας που διέπει
τη λειτουργία της Ε.Α.Α.Α. εν γέ-
νει και των παραρτημάτων της
με την ενίσχυση και προσθήκη
των διατάξεων εκείνων που θα
εγγυώνται την εύρυθμη και δη-
μοκρατική λειτουργία της σύμ-
φωνες με το δημοκρατικό πνεύ-
μα του ισχύοντος Συνταγματικού
χάρτη της χώρας και την κατάρ-
γηση τυχόν αναχρονιστικών δια-
τάξεων που την παρεμποδίζουν.

6. Παρακαλούμε για τις δικές
σας ενέργειες.

Η επιστολή υπογράφεται από
135 συναδέλφους μέλη του πα-
ραρτήματος της Ε.Α.Α.Α. Μαγνη-
σίας.

Η Λίστα των υπογραφόντων
βρίσκεται στο διαδίκτυο.

Ο Συντάξας 
Β. Καρτσάνας 

Ασμχος ε.α.

ÔÁ ÄÕÓÊÏËÁ ÅÑ×ÏÍÔÁÉ ÌÅ ÔÏÍ ÌÅÓÏÐÑÏÈÅÓÌÏ ÍÏÌÏ
ÐåíôáåôÝò ðÜãùìá äáðáíþí ãéá ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò ðñïâëÝðåé ôï ìåóïðñüèåóìï

Το Λουλούδι 
συμβολίζει

Γλώσσα - Γράμματα 
- Πολιτισμό,

Ποίηση - Φιλοσοφία - 
Μουσική,

Ομορφιά και στολισμό.
Το Λουλούδι 
συμβολίζει

Τέχνες - Ιστορία 
- Επιστήμη,

Καθώς και αρκετά 
άλλα

Μέσα στου μυαλού 
τη μνήμη.

Το Λουλούδι 
συμβολίζει

κλασικό πολιτισμό,
Είναι η Γραφή τα φώτα

Στον Ελληνικό 
Πολιτισμό.

Το Λουλούδι 
συμβολίζει
Χαμόγελο 

και στολισμό,
Σε μεθάει 

τ’ Άρωμά του,
Μέσα σου νιώθεις

αναβρασμό!
Το Λουλούδι 
συμβολίζει

Μία φυσική Μαγεία,
Φρόντιζε μην 
το μαραίνεις

Και να 'χεις γι’ αυτό
ευαισθησία.
Το Λουλούδι 

συμβολίζει αυτά
κι άλλα μαζί πακέτο,

και είναι
όμορφη προσφορά 

να κάνεις
ποικίλα αυτών 

Μπουκέτο!
Το Λουλούδι 
συμβολίζει

Κατιτί το ιερό,
Φρόντιζε να το ποτίζεις

Ποτές 
να μη μείνει ξερό.

Γ. ΘΩΜΑΚΟΣ

ÔÏ ËÏÕËÏÕÄÉ

Γράφει ο 
ΓΓιιάάννννηηςς  ΑΑββρρααμμίίδδηηςς Σμχος (ε.α.)
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Σ το Ν. 4093/12 περιλαμβάνεται το
Μισθολόγιο Στρατιωτικών, το οποίο
¨απολαμβάνουν¨ οι στρατιωτικοί.

Ένα απαράδεκτο-εκδικητικό, από κάθε
πλευράς Μισθολόγιο. Και τούτο γιατί αφε-
νός εξαθλιώνει ακόμη περισσότερο το ήδη
εξαθλιωμένο με τις αλλεπάλληλες περικο-
πές-απομεινάρι του προηγούμενου Μι-
σθολογίου-πτωχολογίου, αφετέρου γιατί
συνεχίζει να διατηρεί όλα εκείνα τα δομικά
στοιχεία του προηγούμενου. Στοιχεία, τα
οποία έπρεπε να είχαν αλλάξει, μετά από
τη σχετική εισήγηση και ομόφωνη απόφα-
ση όλων των θεσμικών φορέων των απο-
στράτων και τη σύμφωνη γνώμη των Επι-
τελείων, ΓΕΕΘΑ και ΥΕΘΑ, το 2008. Φαίνε-
ται, όμως, ότι κάποιοι το ξέχασαν ή και κά-
ποιοι το ξέγραψαν!

Βέβαια, μετά την οικονομική κρίση των
τελευταίων ετών, κανένας δεν μπορούσε
να αναμένει να υλοποιηθούν όλα όσα εί-
χαν τότε συμφωνηθεί. 

Όμως και κανένας δεν μπορούσε να
φανταστεί ότι στο νέο Μισθολόγιο που
διαμόρφωσαν και περιλήφθηκε στον
Ν.4093/12, θα περιλαμβάνονταν νέοι ιδιαί-
τερα συμπιεσμένοι συντελεστές με 1: 2,14
από 1: 2,60 που ήταν πριν.

Όμως, το και κυριότερο δομικό στοι-
χείο, που το 2008 είχε συμφωνηθεί, ήταν η
γραμμική ανάπτυξη των συντελεστών (ίσα
βήματα ανά βαθμό). 

Θεωρώ ότι αν πριν την σύνταξη του
υπόψη απαράδεκτου μισθολογίου είχε γί-
νει μια ανάλογη του 2008 προεργασία από
τους θεσμικούς φορείς των αποστράτων
και επιμέναμε, τουλάχιστον για την καθιέ-
ρωση της γραμμικής ανάπτυξης, των
όποιων συντελεστών θα αποφασίζονταν,
θα είχαμε απαλλαγεί από τη φενάκη της
άναρχης ανάπτυξης των συντελεστών, η
οποία προκαλεί πολλαπλά προβλήματα
και μειώσεις, που δημιουργούν εύλογα
παράπονα για αδικίες και άνιση μεταχείρι-
ση, αλλά και συνέπειες χαλάρωσης πει-
θαρχίας, συνοχής, ομοψυχίας,  συναδελ-
φικότητας, αγάπης, αλληλοσεβασμού με-
ταξύ των στελεχών των ΕΔ, όσο και ουσί-
ας-απωλειών, που καλύπτονται πίσω από
την κουρτίνα της ανισομερούς (άναρχης)
ανάπτυξης των συντελεστών..

Τούτο είναι μια απόδειξη της λανθα-
σμένης αντίληψης, ιδιαίτερα των με ανώ-
τατο βαθμό στελεχών, ότι η διατήρηση
της ανισομερούς (άναρχης) ανάπτυξης
των συντελεστών, τους ευνοεί και συγκρι-
τικά τους αναδεικνύει σημαντική υπεροχή-
γόητρο έναντι των με χαμηλότερο βαθμό
στελεχών, η οποία και γίνεται εντονότερη,
σε σύγκριση με τους τελευταίους βαθ-
μούς της ιεραρχίας (παρακάτω πίνακας,
στήλη 2)!! Μαγική εικόνα, που, ωστόσο, ο
φόντος της είναι μια τέλεια παγίδα, αν κά-
ποιος δεν τον παρατηρήσει με ιδιαίτερη
προσοχή.

Μετά τα τελευταία γεγονότα και τα
προβλήματα που δημιουργεί στην κυβέρ-
νηση η γνωστή απόφαση του ΣτΕ, είναι βέ-
βαιο ότι θα αναζητηθούν πολλές παραλλα-
γές οικονομικών και χρονικών συνδυα-
σμών, προκειμένου να υλοποιηθεί η συ-
γκεκριμένη απόφαση.

Μεταξύ αυτών εκτιμάται ότι οι αντισυ-
νταγματικές διατάξεις του, θα αντικατα-
σταθούν με κάποιες παραλλαγές των προ-
βλέψεων του Ν. 4093/12, με συγκεκαλυμ-
μένη νομιμότητα. Μεταξύ αυτών ενδεχό-
μενα να είναι και μια νέα παραλλαγή μι-
σθολογίου, ίσως με λιγότερο επαχθείς
όρους και επιπτώσεις.

Πολλά ακούγονται-διαρρέονται και από
επίσημα χείλη, περί νέου μισθολογίου για
το Δημόσιο, αλλά και περί νέων Ειδικών
Μισθολογίων.

Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να κα-
ταθέσω μια μελέτη μου, με συγκριτικούς
πίνακες του ισχύοντος μισθολογίου (Ν.
4093/12) με την παραδοσιακή ανισομερή
(άναρχη) ανάπτυξη συντελεστών και ενός
μισθολογίου με ίδιο Βασικό Μισθό Ανθυ-
πολοχαγού (875,00), με τους ίδιους συντε-
λεστές (1:2.14), αλλά με γραμμική ανά-
πτυξη τούτων (ίσο βήμα ανά βαθμό).   

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα περι-
λαμβάνονται δύο μορφές μισθολογίων.
Του ισχύοντος μισθολογίου Αξιωματικών
(Ν. 4093/12), με συντελεστές (1:00) για

τον βαθμό-βάση του Ανθυπολοχαγού και
(2,14) για τον καταληκτικό του Α/ΓΕΕΘΑ.
Η μία μορφή είναι με ανισομερή (άναρχη)
μεταξύ των βαθμών κατανομή των συντε-
λεστών αυτών (1:2,14) και η άλλη με γραμ-
μική ανάπτυξη των ίδιων συντελεστών με
(ίσο) βήμα συντελεστών 0,1036 ανά βαθ-
μό. 

Σε σχετικές στήλες του πίνακα φαίνο-
νται τα συγκριτικά στοιχεία διαμόρφωσης
των Βασικών Μισθών κάθε παραλλαγής
των δύο μισθολογίων. 

Όπως φαίνεται στη στήλη 6, το αποτέ-
λεσμα με τη γραμμική ανάπτυξη των συ-
ντελεστών (ίσο βήμα 0,1036 ανά βαθμό)
είναι σαφώς θετικότερο έναντι του αποτε-
λέσματος της στήλης 3, με ανισομερή
(άναρχη) κατανομή των ίδιων συντελε-
στών του ισχύοντος μισθολογίου. 

Τούτο καταρρίπτει, τόσο την εσφαλμέ-
νη αντίληψη περί καλλίτερης (αλλά προ-
βληματικότερης για τους προαναφερθέ-
ντες λόγους) μεταχείρισης των ανωτάτων
Αξιωματικών, όσο και για την ουσία του
γενικότερου αποτελέσματος, με σαφώς
οφθαλμοφανή και την αίσθηση της ίσης
και δίκαιης μεταχείρισης όλων των στελε-
χών των ΕΔ. 

Πιστεύω ότι, για τους παραπάνω λό-
γους, η γραμμική ανάπτυξη των συντελε-
στών πρέπει να αποτελεί την μόνιμη παρά-
μετρο σε κάθε συγκρότηση μισθολογίων.

Εκτιμώ, όμως, ότι εκείνο που θα πρέπει
να απασχολήσει, όσους ασχοληθούν αυτή
τη φορά με τη σύνταξη-πρόταση κάποιου
μισθολογίου - με γραμμική (πάντα) ανά-
πτυξη συντελεστών - είναι να αναζητηθεί
και τρόπος ανακούφισης των συντελε-
στών των κάτω του βαθμού του Ανθυπολο-
χαγού (βάση 1:00), των οποίων διαχρονι-
κά, σε κανένα μισθολόγιο, οι συντελεστές
τους δεν μεταβάλλονται, σχεδόν καθόλου,
αφού η βάση 1:00 του Ανθυπολοχαγού εί-
ναι οροφή-ταβάνι για τους κάτω από αυ-
τόν. Τούτο είναι διαρκές (οικονομικό)
¨ατόπημα¨ των διαχρονικών ηγεσιών των
ΕΔ κατά της ποιότητας ζωής κάποιων χι-
λιάδων στελεχών των ΕΔ από το βαθμό
του Ανθυπασπιστή και κάτω. Της ραχοκο-
καλιάς των ΕΔ, όπως κατά συνθήκη τους
αποκαλούν. Είναι καιρός να σκεφτούμε
και εμείς, σήμερα 2014, αλλά και η υπηρε-
σία για αυτούς. Κάτι για ίση και δίκαιη με-
ταχείρισή τους. Ίσως και μέσα από ένα
χωριστό Μισθολόγιο με ανάλογο εύρος
κάποιων συντελεστών ή ένα Μισθολόγιο

Πλήρους Ιεραρχίας, με βάση (1:00) στο
Λοχία αντί στον Ανθυπολοχαγό. Τώρα
έχουμε ένα Μισθολόγιο, ουσιαστικά Αξιω-
ματικών, το οποίο τους αφήνει πάντα
εκτός ρυθμίσεων!!   

Είναι προφανές ότι όλη αυτή η περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα, περί μισθολογίων,
αποφάσεων ΣτΕ κ.λ.π., διαμορφώνει μια
κατάσταση υψηλής επαγρύπνησης και
ετοιμότητας για τους θεσμικούς φορείς
των αποστράτων. 

Τούτο σημαίνει, ότι συνεκτιμουμένων
όλων των δεδομένων της περιόδου αυ-
τής, αλλά και από εμπειρίες του παρελθό-
ντος, θα πρέπει το συντομότερο να προε-
τοιμάσουν επαρκώς μελετημένες προτά-
σεις και όλα να τις καταθέσουν για σύμ-
φωνη γνώμη στην ηγεσία των ΕΔ, για κα-
τάλληλη και έγκαιρη απόκρουση και των
επιλεκτικά αποκρουστικών απόψεων του
κ. ΣταHκούρα για ισοδύναμα μέτρα, που
προτίθεται να εφεύρει (αν και δείχνει να
υποχωρεί μετά από πιέσεις μνημονιακών),
ιδιαίτερα για τους στρατιωτικούς, που
¨τόλμησαν¨ να προσπαθήσουν να αποκα-
ταστήσουν μια κατάφωρη αδικία, προκει-
μένου να επιβιώσουν. Βέβαια, ο κ. Υπουρ-
γός, δεν άκουσε τίποτα και για άλλες ομά-
δες, που δικαιώθηκαν από το ΣτΕ, για
ανάλογες διεκδικήσεις, που έτρεξε να
εγκρίνει, χωρίς καμία εκδικητική προδιά-
θεση για εκείνους!! Πώς μπορεί, άλλωστε
να αγνοήσει αξιώματα ¨της Φυσικής¨, πε-
ρί συγκοινωνούντων δοχείων!! 

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει οι από-
στρατοι να αντιλαμβανόμαστε και τη θέση
της ηγεσίας, που και να θέλει να ανταπο-
κριθεί πλήρως στην ικανοποίηση δικαίων
των στελεχών των ΕΔ, δυστυχώς δεν έρ-
χεται, για υποκειμενικούς ή θεσμικούς λό-
γους, σε ¨κόντρα¨ με την πολιτική ηγεσία,
που έχει από πάνω τους κρεμασμένη τη
δαμόκλειο σπάθη. Τόση δημοκρατία, που
εμείς πρέπει να αναδείξουμε, κάποτε ευ-
θαρσώς και να στηρίξουμε τη θέση τους!!
Και να μην τους αφορίζουμε, μόνο. Αυτο-
κριτική;;;;

Μεταξύ των ¨αντιμέτρων¨ - προτάσε-
ων, σε αυτές τις σκέψεις, θεωρώ ότι είναι
άκρως απαραίτητο, να περιλαμβάνεται η
γραμμική ανάπτυξη των συντελεστών, σε
ένα νέο μισθολόγιο, με σαφώς βελτιωμέ-
νο τον συντελεστή του Α/ΓΕΕΘΑ. Σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να εξαλειφθούν
οι μισθολογικές προαγωγές των Ν.
2838/00 και 3016/02, γιατί το εξελικτικό

των στρατιωτικών εμπεριέχει πολλές
ιδιαιτερότητες, που απαιτούν και ιδιαίτε-
ρη διαχείρισή τους, έναντι όλων των άλ-
λων κατηγοριών υπαλλήλων του δημο-
σίου. Σε ό,τι αφορά σε κάποια απομένο-
ντα επιδόματα, τούτο πρέπει να συνεκτι-
μηθεί και με το γεγονός ότι ο Στρατιωτι-
κός δεν γνωρίζει αν ημερολογιακά υπάρ-
χουν αργίες και χρονικά όρια ωραρίου.
Δεν ξέρει που βρίσκεται τη μια ημέρα και
που την επόμενη. Δεν είναι βέβαιος ότι θα
γυρίσει (ζωντανός) και πότε στην οικογέ-
νειά του. Ένα μόνο ξέρει. Να υπηρετεί
την πατρίδα σύμφωνα με τον όρκο που
έχει δώσει. Πρέπει, σε κάθε περίπτωση,
να διασφαλίζεται, επίσης, η ουσία της
απόφασης του ΣτΕ ότι οι αποδοχές των
ένστολων πρέπει «να είναι επαρκείς για
αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της
σημασίας της αποστολής τους για το
κράτος»!! Καιρός να το αντιληφθούν όλοι
οι πρόθυμοι – ίσως και κάποιοι αστράτευ-
τοι ή φυγόστρατοι - για πρόκληση κοινω-
νικών αυτοματισμών σε βάρος των στρα-
τιωτικών και απαξίωση της προσφοράς
του έργου των. Αλλοίμονο εάν καταφέ-
ρουν να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του πο-
λίτη προς το στράτευμα και το στρατιωτι-
κό. 

Ελπίζω ότι ο κ. Πρωθυπουργός γνωρί-
ζει ότι οι υποσχέσεις του για κοινωνικό
μέρισμα από το πλεόνασμα στους ενστό-
λους, δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν
στην ουσία των εξαγγελιών του, εξαιτίας
μιας οργανωθείσας, από πολλούς πολιτι-
κούς και κονδυλοφόρους, εκστρατείας-
λαHκίστικου¨αγώνα¨, εναντίον των στρα-
τιωτικών. Ελπίζω, έστω και τώρα, ότι θα
δώσει κατάλληλες κατευθύνσεις προς
τους αρμόδιους υπουργούς να αναζητή-
σουν αλλού αντιπάλους για να ικανο-
ποιούν το περίεργο και ενίοτε ανυπόκριτο
μένος τους, ώστε να διαχειριστούν με δι-
καιοσύνη τη δεινή θέση, στην οποία τα
γνωστά ιδιαίτερα δυσβάσταχτα για τους
στρατιωτικούς - περισσότερο από κάθε
άλλη κοινωνική ομάδα - μέτρα τους έχουν
οδηγήσει σε αγώνα επιβίωσης. Όμως, αυ-
τοί, πιστοί στον όρκο τους μεριμνούν να
εξασφαλίζουν σε όλους αυτούς τους κυ-
ρίους κάθε μορφής ελευθερία!! 

Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Απο-
φοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ (ΑΝΑΡΧΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

875,00
0,1036
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Αξιότιμοι κύριοι 
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

με σειρά αποφάσεών της που δημοσιέυτηκαν προ
ημερών, έκρινε ότι οι διατάξεις του της υποπαρα-
γράφου Γ1 της παρ. Γ. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, περί επιβολής περικοπών στους μι-
σθούς των εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. και των
σωμάτων ασφαλείας και μάλιστα αναδρομικά από
01-08-2012 ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες», με
το σκεπτικό ότι οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 ως
προς τα ειδικά μισθολόγια των στρατιωτικών είναι
αντισυνταγματικές και ακύρωσε την υπ’ αριθμ.
οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β’
3017/14-11-2012), με την οποία εφαρμόστηκαν αυ-
τές. 

Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν υπόκεινται σε ένδικο
μέσο και αποτελούν πλέον νομολογία για κάθε
επόμενη απόφαση που ήθελε εκδοθεί (Ελεγκτικό
Συνέδριο, κλπ). 

Επί των σχετικών ερωτημάτων και των αποριών
που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τις υπόψη
αποφάσεις, τι σημαίνουν και πως επιδρούν στα θέ-
ματα που αφορούν τις μειώσεις που έχουν επιβλη-
θεί στους μισθούς των στελεχών των ΕΔ και των
Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και στις απδοχές των
στρατιωτικών συνταξιούχων σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις κοινοποίηθηκαν στην
Διοίκηση η οποία έχει Συνταγματική υποχρέωση
και οφείλει να εκτελέσει τις απόφάσεις, εναρμονι-
ζόμενη σύμφωνα με το σκεπτικό και το διατακτικό
τους, ήτοι:

α/ να προεβεί στην άμεση εξάλειψη των διατά-
ξεων του ν. 4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν ως αντι-
συνταγματικές, με επαναφορά των μισθολογίων
των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας σε
αυτά που ίσχυαν πριν την ψήφιση και εφαρμογή
του ν. 4093/2012, άλλως με νέα εναρμονισμένα
στο σκεπτικό των αποφάσεων μισθολόγια (ιδιαίτε-
ρες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και τον
εκ του Συντάγματος ρόλος τους). 

β/ να προχωρήσει στην επιστροφή των αποδο-
χών που παρακρατήθηκαν και κατ΄ επέκταση των
συντάξεων, ως «ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ-
ΣΕΣ», αναδρομικά από 1-8-2012 έως την έκδοση
της απόφασης, αλλά και στην συνέχεια για κάθε
μήνα που η Διοίκηση δεν συμμορφώνεται με τις
αποφάσεις του ΣτΕ και συνεχίζει να εφαρμόζει τις

κριθείσες ως παράνομες περικοπές.
Σε περίπτωση συμμόρφωσης της Διοικήσεως με

τα διατασσόμενα από τις αποφάσεις ΔΕΝ ΘΑ
ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γίνουν
ομαδικές αγωγές (για μεν τα εν ενεργεία στελέχη
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, για δε τους συντα-
ξιούχους στο Ελεγκτικό Συνέδριο), εντός ΔΙΕΤΙ-
ΑΣ από την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗΣ (άρθρο 90 παρ. 3 του Ν. 2362/95 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010).

Ως ημερομηνία γέννησης της  απαίτησης  και
επομένως έναρξης της διετούς παραγραφής λογί-
ζεται η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟ-
ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.τ.Ε (13-06-2014).

Συνεπώς, η ημερομηνία ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ των
απαιτήσεων είναι η 12-06-2016 και όχι η 31-07-
2014 όπως διέρρευσε και φημολογείται. (Αυτό
ισχύει τόσο για τα εν ενεργεία στελέχη όσο και για
τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν
προσφύγει κατά των πράξεων αναπροσαρμογής
της σύνταξης που τους απέστειλε το Γενικό Λογι-
στήριο). 

Περαιτέρω πρέπει να επισημανθεί ότι για τους
Συνταξιούχους των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας αναμένεται και η απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία εκτιμάται ότι θα εί-
ναι πλήρως εναρμονισμένη με το αιτιολογικό και
το διατακτικό των Αποφάσεων του ΣτΕ, οπότε θα
οριστικοποιηθεί η μόρφωση άποψης για το σύνολο
των απαιτούμενων ενεργειών ως προς τα θέματα
των μειώσεων των συντάξεων που επιβλήθηκαν με
τον κριθέντα ως αντισυνταγματικό  Ν. 4093/2012,
οπότε και θα επανέλθουμε σε νέα ενημέρωσή σας.

Επίσης θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι, η
εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, γεννά  δικαίω-
μα διεκδίκησης συμπληρωματικού ΕΦΑΠΑΞ, για
όσους αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία με-
τά την 01.08.2012, λόγω του ότι ο υπολογισμός
του εφάπαξ έγινε επί την βάση των μειωμένων
αποδοχών. 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Εφάπαξ πρέπει να εκδηλω-
θούν ενέργειες).

Κατόπιν των ανωτέρω, εν αναμονή εκδήλωσης
ενεργειών από  την Διοίκηση σχετικά με την εφαρ-
μογή των αποφάσεων, θεωρούμε ότι επί του παρό-
ντος  δεν απαιτείται η εκδήλωση άμεσων ενερ-
γειών από τους ενδιαφερόμενους και δη κατάθεση
αγωγών, πλην της αναζήτησης και συγκέντρωσης

των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών τα
οποία θα απαιτηθούν μόνο εάν και εφόσον συντρέ-
ξει λόγος να ασκηθούν αγωγές.

Ωστόσο, για την περίπτωση που απαιτηθεί η
έγερση αγωγών στο μέλλον, το γραφείο μας δέχε-
ται και επεξεργάζεται με ειδικό πρόγραμμα, χωρίς
κόστος ή άλλη δέσμευση, τα δικαιολογητικά των
ενδιαφερομένων δικαιούχων έτσι ώστε να είναι
εφικτή μελλοντικά η έγκαιρη περαιτέρω αναλυτική
ενημέρωσή τους ως προς τα έξοδα των αγωγών τα
οποία σημειωτέον συναρτώνται με το ύψος του
διεκδικούμενου από τον καθένα χρηματικού πο-
σού.

Τέλος παρακολουθούμε την εξέλιξη των υποθέ-
σεων και επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε με
νέα  έγκυρη και σαφή ενημέρωσή σας, ενώ παρα-
μένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση. 

Αθήνα, 19.06.2014
Με τιμή

Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α/  ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ
(α) φύλλων μισθοδοσίας Ιουλίου 2012, Ιανουαρίου
2013 και Ιουνίου 2014 
(β) Στελέχους: [Ονοματεπώνυμο, τηλ. (κινητό,
σταθερό), e-mail, Βαθμός (μισθολογικός και φερό-
μενος) & διεύθυνση].

Β/  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
(α) Φωτοαντίγραφο Αρχικής Συνταξιοδοτικής Πρά-
ξης του ενδιαφερομένου. 
(β) Φωτοαντίγραφο Πράξης Επαναπροσδιορισμού
της σύνταξης 
(γ) Φωτοαντίγραφο Απόφασης Γενικού Λογιστηρί-
ου περί αναδρομικής παρακράτησης  μειώσεων
της αναπροσαρμογής από 01-08-2012
(δ) Φωτοαντίγραφο Απόφασης Γενικού Λογιστηρί-
ου περί αναδρομικής παρακράτησης της ποσο-
στιαίας μείωσης μηνός Ιανουαρίου 2013
(ε) Φωτοαντίγραφο Τριμηνιαίου Εκκαθαριστικού
Σύνταξης του ΓΛΚ για 1ο και 2ο τρίμηνο 2013. 

(στ) : [Ονοματεπώνυμο, τηλ. (VPN, σταθερό), 
e-mail, μισθολογικός Βαθμός  &  διεύθυνση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποστολή των δικαιολογητικών
γίνεται ταχυδρομικά, μέσω mail ή και μέσω FAX.

Εορτασμός Συμπλήρωσης Σαράντα
(40) Χρόνων Ενεργού Υπηρεσίας 

των Α/Φ F-4E (PHANTOM) στην ΠΑ

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης σαράντα (40) ετών
από την άφιξη των Α/Φ F-4E (PHANTOM) στην 117
ΠΜ και την αδιάλειπτη παραμονή τους σε ενεργό
Υπηρεσία, την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014
θα πραγματοποιηθεί τελετή για τον εορτασμό της
επετείου.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην 117 ΠΜ και πέ-
ραν της Ηγεσίας της ΠΑ και επίσημων προσκεκλη-
μένων, θα είναι ανοικτή για όλα τα στελέχη που
υπηρέτησαν ή υπηρετούν στα Α/Φ F-4E (εν ενερ-
γεία και εν αποστρατεία).

Στο ανωτέρω πλαίσιο προγραμματίζεται πτήση
με Α/Φ F-4E δύο (2) Αξκών (Ι) ε.α. με προIπηρεσία
στα Α/Φ PHANTOM, οι οποίοι θα επιλεγούν κατό-
πιν κλήρωσης μεταξύ των επιθυμούντων.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης τα
στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακα-
λούνται να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους
στην Μονάδα έως 20-8-2014. Επιπλέον, οι επιθυ-
μούντες να ιπταθούν με Α/Φ F-4E, παρακαλούνται
να το δηλώσουν στην Μονάδα όχι αργότερα από
10 Ιουλίου 2014. 

Τηλ. επικοινωνίας 
Υπασπιστήριο:  26230-65001 (από VPN 36175001)
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων:
Ασμίας (ΥΣΛ) Γκουνταροπούλου Ανθή:
6983518902

-Η Διοίκηση της Μονάδας-

Η Ημερίδα Υγείας για την ιατρική
/ φαρμακευτική/ νοσοκομειακή περί-
θαλψη των αποστράτων και των με-
λών των οικογενειών τους έλαβε χώ-
ρα την Παρασκευή 30 ΜαKου 2014
στο Πολεμικό Μουσείο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από
το Συντονιστικό των τριών (3) Ενώ-
σεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ –ΕΑΑΝ –Ε-
ΑΑΑ) και το Σύνδεσμο Αποφοίτων
ΣΣΑΣ. Είχε προσκληθεί η πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία των 3 Κλά-
δων των ΕΔ, ειδικότερα οι ΔΥΓ των
ΓΕΕΘΑ /ΓΕΣ/ ΓΕΝ /ΓΕΑ και οι Διευ-
θυντές των Στρτκων Νοσοκομείων. 

Στην εκδήλωση τελικά παρευρέ-
θησαν οι βουλευτές Κα Βούλτεψη,
Κα Ιακωβίδου και σε μέρος αυτής ο
τότε Υπουργός Υγείας Κος Άδωνις
Γεωργιάδης. 

Ο συντονισμός της ημερίδας έγι-
νε από τον Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) ΠΝ ε.α.
Αθ. Γρίβα, ενώ κύριοι ομιλητές ήταν
ο Υπτγος (ΥΙ) Ιωάννης Αγγελάκας
(Γενικός Διευθυντής ΝΙΜΤΣ), ο
Ταξ/χος (ΥΙ) Κων/νος Φιλιπάκκης
(Υδντης ΓΕΕΕΘΑ /ΔΥΓ), ο Αρχίατρο-
ςε.α Φ. Πατσουράκος (Αντιπρόεδρος
Σύνδ. Αποφ. ΣΣΑΣ και Μέλος του ΔΣ
/ΙΣΑ) και ο Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ
ε.α. Ιωάννης Αντωνιάδης (Πρόεδρος
Συνδ. Αποφ. ΣΣΑΣ). 

Σύντομη τοποθέτηση έγινε και
από τον Δντη ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ Υποπτέ-
ραρχο (ΥΙ) Κο Χ. Γρηγορέα. Ο Σύλ-
λογος εκπροσωπήθηκε από τον

Αναπλ. Αντιπρόεδρο Γ. Παπαδόπου-
λο. Αρχικά δόθηκε ο λόγος στους 3
Προέδρους των ΕΑΑ για να απευθύ-
νουν σύντομο χαιρετισμό.

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στους
κύριους ομιλητές με τη σειρά που
φαίνεται παρακάτω:

Αρχίατρος (ΥΙ) ε.α Φ. Πατσουράκος

Ο Κος. Πατσουράκος, αφού πρώ-
τα έδωσε χαιρετισμό του Κου Πα-
τούλη, Προέδρου του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών (ΙΣΑ), αναφέρθηκε γε-
νικώς στα θέματα του ΕΟΠΥΥ όπως
η συμμετοχή στα φάρμακα, οι επι-
σκέψεις σε ιατρούς (συμβεβλημέ-
νους ή πιστοποιημένους από τον Ε-
ΟΠΠΥ) και η εισαγωγή σε Νοσοκο-
μεία, Ιατρικές πράξεις – Εργαστη-
ριακές εξετάσεις ΕΟΠΥΥ. 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
προσήλθε στην εκδήλωση ο τότε
Υπουργός Υγείας Κος Άδωνις Γεωρ-
γιάδης.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) ε.α. 
Ιωάννης Αντωνιάδης

Ο Πρόεδρος του Σ.Α./ΣΣΑΣ Ι.
Αντωνιάδης, τεκμηρίωσε την ανα-
γκαιότητα επαύξησης των εισακτέων
στις Στρατιωτικές Σχολές ΣΣΑΣ και
ΣΑΝ, καθόσον ο ολοένα και μειούμε-
νος αριθμός, θα δημιουργήσει στο
άμεσο μέλλον, δυσεπίλυτο πρόβλη-

μα στην λειτουργία των Στρ. Νοσο-
κομείων.

Υπτγος (ΥΙ) Ιωάννης Αγγελάκας

Ο Κος Αγγελάκας στην ομιλία του
έκανε μια παρουσίαση για το ΝΙΜΤΣ. 

Ο Δντης ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ Υποπτέραρ-
χος (ΥΙ) Κος Χ. Γρηγορέας έκανε
μια σύντομη ομιλία και γενική τοπο-
θέτηση για την ημερίδα.

Ο τότε Υπουργός Υγείας Κος
Άδωνις Γεωργιάδης έκανε μια γενική
τοποθέτηση για το θέμα της υγείας
και του φαρμάκου στη χώρα μας και
αναφέρθηκε σε στοιχεία για το
ΝΙΜΤΣ από την ομιλία του Γεν. Δντη
Κου Αγγελάκα.

Ταξ/χος (ΥΙ) Κων/νος Φιλιππάκης

Ο Τξχος (ΥΙ) Κ. Φιλιππάκης, ανα-
φέρθηκε στην οργάνωση, στο προ-
σωπικό, στην ποσόστωση των νοση-
λευθέντων στα Στρτκα Νοσοκομεία
(για τον Σ.Ξ. 45% εν ενεργεία, 38%
απόστρατοι, 12% λοιποί και 5% μέλη
οικογενειών, για το Π.Ν. 20% εν
ενεργεία, 60% απόστρατοι, 11% λοι-
ποί και 9% μέλη οικογενειών, και για
την Π.Α. 10% εν ενεργεία, 45% από-
στρατοι, 23% λοιποί και 12% μέλη οι-
κογενειών), στα χρέη του ΕΟΠΥΥ
προς τα Στρτκα Νοσοκομεία, ΓΕΣ-
ΓΕΑ (72 εκατομμύρια ευρώ).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: «Σχολιασμός Αποφάσεων ΣτΕ για ν. 4093/2014 και Περαιτέρω 

Ενέργειες για την Διεκδίκηση των μέχρι σήμερα Περικοπών σε Μισθούς & Συντάξεις»

Ημερίδα Υγείας Αποστράτων & Μελών Οικογενειών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ροδάνθη Π. Πετραδέλλη & Συνεργάτες
Λ. Αλεξάνδρας 48, Αθήνα, T.K. 11473,
Τηλ. 210-3245428 & 210-3316945,
Fax: 211-8008302 & 2103318556 
Κιν. 6956016883, e-mail: r.petradelli@yahoo.gr
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Την Κυριακή 4 Μαου πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία η μονοήμερη εκδρομή του Συλ-
λόγου μας στην Αγία Θεοδώρα Αρκαδίας.

Στην εκδρομή συμμετείχαν πολλά  μέλη του

Δ.Σ και μέλη Συλλόγου μας με τις συζύγους τους. 
Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσους συμμετεί-

χαν στην εκδρομή μας και εύχεται να έχουμε και
νέα συνάντηση σε επόμενη εκδήλωσή μας. 

Κατά το Βυζάντιο, κάθε
χωριό είχε αυτόνομο χα-
ρακτήρα. Είχε τη δική
του κοινωνική, διοικητι-
κή καθώς και στρατιωτι-
κή αρχή. Κάθε οικογέ-
νεια του χωριού όφειλε
να προσφέρει έναν
άντρα για τον στρατό
του κι αν αυτό δεν ήταν
εφικτό, έπρεπε να κατα-
βάλει χρήματα για τη μί-
σθωση ενός μισθοφό-
ρου να την εκπροσωπή-
σει.

Η νεαρή Θεοδώρα
ήταν το μεγαλύτερο κο-
ρίτσι μιας φτωχής και
πολύ θρήσκας οικογέ-
νειας με πατέρα ηλικιω-
μένο και άρρωστο και
ζούσε σε ένα χωριό της
Πελοποννήσου, τη Βά-
στα, λίγο έξω από τη
Μεγαλόπολη. Το χρημα-
τικό ποσό που απαιτείτο
για την πληρωμή μισθο-
φόρου ήταν πολύ μεγά-
λο για τις δυνατότητες
της οικογένειάς της και
ο πατέρας της ανήμπορος να πάρει
μέρος σε μάχη. Έτσι η Θεοδώρα σε
ηλικία 17 ετών αποφάσισε να υπο-
δυθεί τον άντρα και να συμμετέχει
η ίδια στο στρατό του χωριού της.

Βρέθηκε πολύ σύντομα να πολε-
μά σε μάχες με περίσσιο θάρρος
και όπως ήταν λογικό προάχθηκε
σε βαθμό. Το σθένος της, αλλά και
η σεμνότητά της την έκαναν αρεστή
μέσα στο στράτευμα. Μια νεαρή κο-
πέλα δεν μπόρεσε να αντισταθεί
στη γοητεία του νεαρού στρατιώτη
κι έτσι τον ερωτεύθηκε. Η Θεοδώρα
δεν ήθελε να προδώσει το μυστικό
της γιατί αυτό θα εξέθετε όλη την
οικογένειά της. 

Όσο κι αν η Θεοδώρα προσπα-
θούσε να μεταπείσει τη νεαρή κο-
πέλα λέγοντάς της ότι είναι αφιε-
ρωμένη στο Θεό, τόσο η νεαρή κο-
πέλα ήθελε το νεαρό που έβλεπε
μπροστά της, τον όμορφο και θαρ-
ραλέο στρατιώτη που είχε γνωρί-
σει. Η συνεχής άρνηση της Θεοδώ-
ρας οδήγησε τη νεαρή κοπέλα στην
εκδίκηση. Κοιμήθηκε με κάποιον
άλλο στρατιώτη με τον οποίο έμεινε
έγκυος και πήγε στον Διοικητή του
στρατού δηλώνοντας ότι η Θεοδώ-
ρα, δηλαδή ο στρατιώτης που είχε
ερωτευθεί η κοπέλα, ήταν εκείνος
που την άφησε έγκυο και θα έπρεπε
να την παντρευτεί.

Η άρνηση της Θεοδώρας, η
οποία δεν ήθελε να αποκαλύψει το
μυστικό της, στο συγκεκριμένο γά-
μο, δεν επέτρεπε παρά την καταδί-
κη της σε θάνατο λόγω ατίμωσης
της νεαρής κοπέλας.

Έτσι κι έγινε. Ο νεαρός στρατιώ-
της μέχρι την έσχατη στιγμή δεν
ήθελε να αποκαλύψει το μυστικό
του και να φέρει έτσι τον πατέρα
του σε δύσκολη θέση. Οδηγήθηκε
έξω από το χωριό και εκτελέστηκε.
Καθώς ξεψυχούσε, είπε: «Κάνε Κύ-
ριε τα χρόνια μου να γίνουν δέ-
ντρα και το αίμα μου νερό να τα
ποτίζει» και ξαφνικά, ένα ρυάκι
σχηματίστηκε με ορμητικό νερό...

Άλλη θεωρία διατείνεται ότι η
Αγία Θεοδώρα ήταν η Αυγούστα
Θεοδώρα, κόρη του Αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου Η΄ της μακεδονικής

δυναστείας, που λέγεται πως βασί-
λεψε σαν άνδρας από το 1055 μέχρι
το 1056. Η Αυγούστα Θεοδώρα κα-
τά τους ισχυρισμούς του Μιχαήλ
ΣΤ΄ του Στρατιωτικού που τη διαδέ-
χθηκε με κίνημα, αρρώστησε βαριά
και πέθανε, ενώ κατ' άλλους εικάζε-
ται ότι ο ίδιος την δολοφόνησε και
την έθαψε εδώ.

Μερικούς αιώνες αργότερα, γύ-
ρω στον 12ο αιώνα, στο σημείο αυ-
τό φτιάχτηκε ένα εκκλησάκι εις μνή-
μη της Αγίας Θεοδώρας όπου μετα-
φέρθηκαν και θάφτηκαν τα λείψανά
της. Με την ολοκλήρωση του να?-
δρίου αυτού, φύτρωσαν 17 δέντρα
στη στέγη του όσα και τα χρόνια
της Θεοδώρας όταν θανατώθηκε
και έτσι ολοκληρώθηκε ο θρύλος
της Αγίας Θεοδώρας.

Ακόμα και σήμερα το εκκλησάκι
στέκει εκεί δίπλα στα νερά ενός χεί-
μαρρου που διασταυρώνεται με τον
ποταμό Χάραδρο και παρότι μικρό
σε μέγεθος εντυπωσιάζει κάθε επι-
σκέπτη που προσπαθεί να δικαιολο-
γήσει την ύπαρξη των 17 πανύψη-
λων δέντρων στη σκεπή του χωρίς
ίχνος ρίζας στο κάτω μέρος της
στέγης ή το εσωτερικό του να-
σκου.

Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας
αποτελεί μοναδικό φαινόμενο και
είναι από τα πιο δημοφιλή και αξιό-
λογα αξιοθέατα της Αρκαδίας. Η
εκκλησία κτίστηκε μεταξύ του 1050-
1100 προς τιμήν της οσιομάρτυρος
Θεοδώρας. Βρίσκεται κοντά στο
χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης σε
μια κατάφυτη ειδυλλιακή ρεματιά
με πυκνό δάσος από θεόρατες βε-
λανιδιές. Η οδική πρόσβαση γίνεται
από το Ίσαρι μετά από μια πανέ-
μορφη κατηφορική διαδρομή.

Η μνήμη της Οσιοπαρθενομάρ-
τυρος Θεοδώρας από αμνημονεύ-
των ετών και μέχρι του έτους 1952
εορταζόταν κάθε Λαμπροτρίτη για
λόγους που δεν διέσωσε η παράδο-
ση ως τοπική Αγία και πανηγύριζε ο
φερώνυμος ιερός νασκος της.
Έκτοτε καθιερώθηκε να εορτάζεται
την ίδια μέρα, που η εκκλησία μας
τιμά και την μνήμη της Οσίας Θεο-
δώρας της εξ Αλεξάνδρειας.

Η εξήγηση που έδωσαν για το
παράδοξο αυτό φαινόμενο συνο-
πτικά μερικοί επιστήμονες:

- κ. Λούκος Κων/νος (Γεωπόνος
- Κόρινθος): «Δεν υπάρχει εξήγηση
από πλευράς γεωπονικής επιστημο-
νικής. Πρόκειται για ένα ΔΙΑΡΚΕΣ
ΘΑΥΜΑ».

- κ. Μακρυγιάννης Π. (Γεωπό-
νος): «... Αλλά σα γεωπόνος, είμαι
σε θέση να ξέρω πολύ καλά, ότι οι
τοίχοι θα είχαν ανοίξει και σπάσει
από τις ρίζες ενός μόνο δέντρου,
πόσο μάλλον δεκαεπτά». 

- κ. Ράπτης Γεώργιος (Δασολό-
γος - Ναύπακτος): «Το όλο φαινό-
μενο υπερβαίνει κάθε λογική, φυσι-
κή και επιστημονική εξήγηση του
ανθρώπου».

- κ. Μπεληγιάννης Ελευθέριος
(Πολιτικός Μηχανικός - Αθήνα): «-
Όταν ο αέρας αυτός (της ρεματι-
άς) έχει τη δυνατότητα να ξεριζώ-
νει δέντρα, καταλαβαίνει κανείς, τι
δυνάμεις εξασκούνται από τα 17
δέντρα για την ανατροπή της στέ-
γης».

- κ. Σταυρογιάννη - Περρή Ελέ-
νη (Αρχιτέκτων - Καλαμάτα): «Φαι-
νόμενο επιστημονικά ανεξήγητο. Οι
δυνάμεις βάρους και αέρος σε συ-
νάρτηση, θα έπρεπε λόγω θέσεως
του εξωκλησιού, αλλά και λόγω της
προχείρου κατασκευής αυτού,
προς δε και της παλαιότητάς του
να είχαν διαλύσει το κτίσμα. Τούτο
όμως, παραμένει επί τόσους αιώ-
νας χωρίς σοβαρές φθορές».  

- κ. Παλλας (Διευθυντής Αρ-
χαιοτήτων - Κόρινθος): «Βάσει των
φυσικών νόμων, τουλάχιστον τα με-
γάλα αυτά δέντρα, λόγω κλίσεως,
ύψους, περιμέτρου έπρεπε να εί-
χαν γκρεμισθεί. Δια να στέκουν
αγέρωχα, είναι κάτι που η επιστήμη
δεν μπορεί να δώσει εξήγηση».

- κ. Τίγκας Αναστάσιος (Θεολό-
γος, Αρχαιολόγος, Ιστορικός -
Ηράκλειο Αττικής): «Η όλη ανά-
πτυξις, ύπαρξις και ζωή των δέ-
ντρων επί της στέγης του ναού της
Οσιοπαρθενομάρτυρος Θεοδώρας
εκπλήσσει, αντιβαίνει προς πάσα
λογικήν και φυσικήν εξήγησιν του
ανθρώπου. Καταδεικνύει μίαν σπα-
νίαν ιδιαιτερότητα, την επέμβασιν
του Θεού επί της δημιουργίας Του,
το θαύμα». 

Ç éóôïñßá ôçò Áãßáò Èåïäþñáò

¸íá ìåãáëåéþäåò èÝáìá 
óôï Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ

Μια ακόμη καλλιτεχνική δημιουργία 

του Σαράντου Σακελλάκου

Στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά προβλή-
θηκε στις 18 Μαρτίου η οπτικοακουστική δημιουργία του
Σαράντου Σακελλάκου ΜΑΝΗ Λουλούδι από πέτρα, αφιέ-
ρωμα στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο.

Την προβολή του θαυμάσιου έργου προλόγισε ο Ιστο-
ρικός - Συγγραφέας Σαράντος Καργάκος.

Στο ηχόραμα αυτό τον τιμά ο ποιητής απαγγέλλοντας
για αυτή τη δημιουργία στίχους από την ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ.

Ο δικός μας Σαράντος τιμά ιδιαιτέρως την Ιστορική
του καταγωγή και την προέλευσή του, Μηχανικός 14ης
Σειράς ΣΤΥΑ, με τις υπέροχες δημιουργίες του σαν εικα-
στικός φωτογράφος με μεγάλο αριθμό καλλιτεχνικών εκ-
δηλώσεων σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

Έχει παρουσιάσει τις δημιουργίες του στην Εθνική Πι-
νακοθήκη, σε Αρχαία Θέατρα, σε χώρους Τέχνης, Πολιτι-
σμού και Γραμμάτων σε όλη την Ελλάδα, στις ΗΠΑ και
Αργεντινή.

Άλλα έργα του είναι: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ Α~,
ΓΛΥΚΙΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ και το υπέροχο Ηχόραμα ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ οπτικοακουστική δη-
μιουργία σε ποίηση Νικηφόρου Βρεττάκου, πρωτοπορια-
κό και δημιουργικό που είχαμε την τύχη να απολαύσουμε
στην επέτειο για τα 60 χρόνια ΣΤΥΑ στην Παλαιά Βουλή
των Ελλήνων με την τιμητική παρουσία του Ρώσου Κο-
σμοναύτη ALEXANDER ALEXAΝDROVICH VOLKOV
Σμχου ε.α. της Ρωσικής Αεροπορίας, αντιπροέδρου της
στρατιωτικής Οργανώσεως ITUS μέλος του EUROMIL.

Πάνος Μερτίκας
Σμχος ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣ

Óôùí áéèÝñùí óôåñÝùìá
Πάλλεται μέσα τους μια αγέρωχη ατρόμητη καρδιά,

και του αετού η δύναμη, με ατσάλινα φτερά,
στων αιθέρων στερέωμα, με ορμή θα πετούν,

των ικάρων το θάρρος, τον εαυτό τους θα υπερβούν.

Δεν θα λυγίσουν, των ουρανών οι αστέρες τολμούν,
στων κεραυνών τις φοβέρες, της καταιγίδας αδιαφορούν,

θα κατευθύνουν με τόλμη, στον ορίζοντα θα χαθούν,
μέσ’ απ’ του μαχητικού τους, τον εχθρό αναχαιτούν.

Απέραντο της ψυχής τους το σθένος, 
δεν θα πάψω να υμνώ,

στην περήφανη θωριά τους, ταπεινά θα υποκλιθώ,
κρατώ στεφάνι να αποθέσω, για της πατρίδος μας τα ιερά,
τους αεροπόρους μας περίτρανα αξίζουν αιώνια να τιμά.

Φύλακες των εναερίων συνόρων μας, στου Αιγαίου νερά,
οι πιλότοι μας δεν θα αφήσουν, τα αεροσκάφη τα Τουρκικά,

καταδιώκουν ως πέρα, 
απαραβίαστα μένουν τα ύδατα τα Ελληνικά.

Η νοητή γραμμή, στου πελάγους συνόρων αποσκοπεί,
την διαφύλαξή τους, δεν θα τολμήσουν στης ριπής απειλή,
στοχεύουν και ρίχνουν, δεν επιτρέπουν κανενός εισβολή.

Στων αιθέρων στερέωμα οι αετοί μας πετούν,
με δύναμη τα φτερά τους ανοίγουν, 

έτοιμοι να απογειωθούν.

Κωνσταντίνα Κότση
σύζυγος Σμχου ε.α.

Βασίλη Κότση

ÌïíïÞìåñç ÅêäñïìÞ óôçí Áãßá Èåïäþñá Áñêáäßáò ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
Το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η διήμε-

ρη εκδρομή του Συλλόγου μας στο νησί της Μεγαλόχαρης
την ΤΗΝΟ.

Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη απο μέλη του Συλλόγου
με τις οικογένειές τους. Από πλευράς Δ.Σ  συμμετείχαν οι:
Δ. Φαλτάιτς Πρόεδρος, Δ. Τρέσσος Αντιπρόεδρος, Ν.
Βούλγαρης Γραμματέας και Υπεύθυνος Ηλεκτρονικού Τύ-
που, Δ.Παναγιώτου Ταμίας και Κ. Πουραίμης μέλος της Σ.Ε
συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους.

Ταξιδέψαμε με το πλοίο BLUE STAR ITHAKI  και μετά
την άφιξη μας επισκεφθήκαμε την Μονή Κεχροβουνίου
όπου μόνασε η Αγία Πελαγία η Μοναχή που βρήκε το εικό-
νισμα της Παναγίας. Ακολούθησε επίσκεψη στα Μουσεία
Μαρμαροτεχνίας, Τηνιακών Καλλιτεχνών και οικία Γιαννού-
λη Χαλεπά.

Την επομένη παρακολουθήσαμε με κατάνυξη την Θεία
Λειτουργία στο Ιερό Ναό της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΤΡΙΑΣ και επισκεφθήκαμε τον Ιερό Ναό της Ευρέσεως .
Κατά την διάρκεια της επιστροφής όλοι οι συμμετέχοντες
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και τις ευχαριστίες τους
για την άρτια οργάνωση της.

Οι συμμετέχοντες πρότειναν στο Σύλλογο η επόμενη εκ-
δρομή να γίνει στο Νησί της Αποκαλύψεως (ΠΑΤΜΟΣ) Σε-
πτέμβριο ή Οκτώβριο. 

Αναμένουμε Συμμετοχές στα Γραφεία του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στην

εκδρομή μας και εύχεται να έχουμε και νέα συνάντηση σε
επόμενη εκδήλωσή μας.
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Μ έσα από τις φιλόξενες σελίδες της εφημερίδας «Τα
Νέα του Σ.Α.Σ.», στο μέτρο που μου αναλογεί, φι-
λοδοξώ ευγενώς να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου

με τους αξιότιμους αναγνώστες της υπόψη έγκριτης και
έγκυρης εφημερίδας, σχετικά με το πώς πρέπει να είναι ο
σημερινός Έλληνας Αξιωματικός.

Το διερώτημα αυτό, θυμίζει την παιδική μου ηλικία, όταν
ο πατέρας μου (Αξιωματικός εν ενεργεία τότε - Ιπτάμενος
της Πολεμικής Αεροπορίας) κάθε λίγο και λιγάκι μου έλεγε
ότι «πηγαίνω σε ένα Σχολείο και σύντομα θα επιστρέψω».
Εγώ με τον μικρότερο αδερφό μου δικαιολογημένα αναρω-
τιόμασταν, εκείνη την εποχή, αν «οι μεγάλοι συνεχίζουν
ακόμα να πηγαίνουν Σχολείο». Στην εύλογη αυτή απορία, ο
πατέρας μας, διά του παραδείγματος, μας καταστούσε
γνωστό ότι η επιμόρφωση στον επαγγελματικό τομέα και
όχι μόνο, είναι μία ακολουθία χωρίς τέλος και συνάμα απο-
τελεί υποχρέωση και δικαίωμα κάθε Αξιωματικού.

Την διά βίου αυτή επιμόρφωση, Αξιωματικός ων, άρχισα
κι εγώ εν τοις πράγμασι να βιώνω, από την αποφοίτησή μου
από τη Σχολή Ικάρων και εφεξής, ατενίζοντας με ευγενή φι-
λοδοξία να παρακολουθώ τις επαγγελματικές εξελίξεις και
να είμαι πάντοτε ενήμερος για τα δρώμενα στο παγκόσμιο,
ευρωπα0κό και εγγύς περιβάλλον, έχοντας προς τούτοις
αποφοιτήσει κατά καιρούς από ποικίλα επιμορφωτικά Σχο-
λεία, όπως είναι και η τωρινή μου φοίτηση στο ανώτατο
στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας (ΣΕΘΑ / Σχο-
λή Εθνικής Άμυνας), που σφραγίζουν ομού την ανάγκη συ-
νεχούς αναβάθμισης και διεύρυνσης της ατομικής επιμόρ-
φωσης.

Ωστόσο, επειδή το όλο θέμα προβάλει πολύ ευρύ, γι’
αυτό και θα περιοριστώ να αναφερθώ, διττώς και εν συντο-
μία, στον Αξιωματικό ως Επιστήμονα σήμερα, καθώς και
στον Αξιωματικό ως Ηγέτη και Πολλαπλασιαστή Ισχύος
των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ξεκινώντας από το πρώτο, δύναται να ειπωθεί ότι το
απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο του Αξιωματικού, ιδίως
σήμερα, εκπορεύεται από βασικούς παράγοντες, όπως εί-
ναι οι σύγχρονες απειλές και νέες προκλήσεις, οι συνεχείς
εξελίξεις των οπλικών μέσων και συστημάτων, οι αλλαγές
στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, η εκτεταμένη χρήση
της πληροφορικής στη σχεδίαση και την προπαρασκευή δι-
εξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων, καθώς και η αυξα-
νομένη χρήση της αυτοματοποίησης, η οποία τελευταίως
έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της στρατιωτικής
επιστήμης και της στρατηγικής σκέψης, που συλλήβδην

προσδίδουν μία πρόσθετη δυναμική στον κάθε Αξιωματικό.
Έτσι προβάλει επιτακτική η ανάγκη ο σημερινός Αξιωματι-
κός να διαθέτει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, προκει-
μένου να δύναται να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις
της εποχής και στην αφομοίωση της τεχνολογίας που εξε-
λίσσεται ραγδαία, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς σύνθε-
τες και ανόμοιες αποστολές, που παλιά δεν υπήρχαν.

Ακολούθως δε, και με δεδομένο ότι οι Ένοπλες Δυνά-
μεις αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα ισχύος της χώ-
ρας, ο Αξιωματικός του σήμερα, συστρατεύοντας υψηλό
βαθμό προσωπικής και συλλογικής δέσμευσης, ανθρωπι-
σμό, ενθουσιασμό, ενσυνείδητη πειθαρχία, τόλμη, ακε-
ραιότητα χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, ανάληψη πρωτο-
βουλιών όπου απαιτείται, καθώς και ψυχικές και σωματικές
δυνάμεις, θα αποτελέσει τον σύγχρονο Ηγέτη, άρα και
Πολλαπλασιαστή Ισχύος του Στρατεύματος, τοποθετώντας
τις ανάγκες του Έθνους πάνω από τις δικές του, για αυτό
και ατενίζει ευγενώς από την Πολιτεία και την κοινωνία,
ανάλογη μεταχείριση και τον πρέποντα σεβασμό.

Τέλος, μένοντας με την πεποίθηση ότι άγγιξα το όλο θέ-
μα, συμπερασματικά επισημαίνεται η ανάγκη αναβάθμισης
του ρόλου του σημερινού Έλληνα Αξιωματικού μέσα στον

χώρο του και στην κοινωνία, καθώς και της υψηλής επαγ-
γελματικής - επιμορφωτικής κατάρτισης και απόδοσής του,
ιδίως σήμερα, αλλά και κατά την διάρκεια των επόμενων
ετών, όπου προμηνύεται «σταθερή αστάθεια» στο περιφε-
ρειακό ρευστό περιβάλλον, κατέχοντας η χώρα μας μία δύ-
σκολη γεωπολιτική θέση, περιστοιχιζόμενη από εστίες πο-
λυειδών εντάσεων, συγκρούσεων, θρησκευτικών φανατι-
σμών και ενεργειακών ανταγωνισμών. Επίσης, είναι έντονο
και το αίσθημα ανησυχίας της διεθνούς κοινότητας ως
προς τις ασύμμετρες απειλές, οι οποίες προέρχονται από
μη οργανωμένους στρατούς και ευρίσκονται σε διαρκή με-
τεξέλιξη, χωρίς πάντα πρόβλεψη στον τρόπο εκδήλωσής
τους (τρομοκρατικές ενέργειες κάθε τύπου, διασπορά
όπλων μαζικής καταστροφής, διεθνικό οργανωμένο έγκλη-
μα, λαθρομετανάστευση, κυβερνοεπιθέσεις - επιθέσεις
πληροφοριακού πολέμου). Ωστόσο, η Ελλάδα, παρά την οι-
κονομική ύφεση που διέρχεται, προβάλει ως μία «όαση
ασφάλειας» στην ευρύτερη περιοχή και για να συνεχίζει να
παραμένει έτσι, οφείλει να επαγρυπνεί με την αρωγή του
υψηλού επιπέδου του αξιόμαχου όλων των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης
Σπουδαστής 66ης Ε.Σ. ΣΕΘΑ

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Την Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, πραγματοποιή-
θηκε στο Αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ, ημερίδα με
θέμα "Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης & Τουρκικές Δι-
εκδικήσεις" με κύριο οργανωτή τον Σύλλογο
Αποφοίτων ΣΤΥΑ και συνδιοργανωτές τους
ΑΝΕΑΕΔ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑBΡ & ΕΛΙΣΜΕ.

Τους καλεσμένους στην ημερίδα καλωσόρισε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτριος Φαλτάιτς ο
οποίος τόνισε τα εξής:

"Καλημέρα σας,
Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Σμήναρ-

χος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς Πρόεδρος του
Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, στα πλαίσια
της προσπάθειας του Συλλόγου μας να προσφέ-
ρει στα μέλη μας και όχι μόνο, πολύπλευρη ενη-
μέρωση σε διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέρο-
ντος. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην
καθημερινότητά μας είναι κοινά για τον χώρο
μας, έτσι κοινοί θα πρέπει να είναι οι στόχοι
μας, τα οράματά μας και οι αγώνες μας.

Στην προσπάθειά μας αυτή βρήκαμε συνοδοιπόρους
ορισμένους φορείς όπως η ΑΝΕΑΕΔ, ο ΣΑΣΥΔΑ και ο
ΣΑΙΡ οι οποίοι είναι συνδιοργανωτές της σημερινής μας
εκδήλωσης και τους οποίους ευχαριστούμε.

Επίσης ευχαριστούμε τον ΕΛΙΣΜΕ για την ανταπόκριση
στην πρόσκλησή μας και την παρουσίαση του σημερινού
θέματος «Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης και Τουρκικές Διεκδι-
κήσεις».

Για την υλοποίηση της σημερινής μας εκδήλωσης, θα
ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, την Διοίκηση του 251 ΓΝΑ
για την διάθεση του αμφιθεάτρου καθώς επίσης και το
Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό για την οπτικοακουστι-
κή υποστήριξη που παρέχουν.

Στο σημείο αυτό καλώ στο βήμα τον Αντιναύαρχο ε.α.

κο. Βασίλειο Μαρτζούκο, Επίτιμο Διοικητή της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων και Πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ για μια σύ-
ντομη ενημέρωση για το Ινστιτούτο."

Ο κ. Μαρτζούκος στην ολιγόλεπτη ομιλία του παρουσί-
ασε σε γενικές γραμμές το ΕΛΙΣΜΕ και στην συνέχεια ο
κύριος ομιλητής, ο διδάκτωρ κ. Παύλος Φωτίου, ανέλυσε
διεξοδικά το θέμα και στο τέλος απάντησε σε πλήθος
ερωτήσεων οι οποίες τέθηκαν απο τους παρευρισκομέ-
νους.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
Ταξίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης - Διοικητής 251ΓΝΑ
Απτχος ε.α. Νικόλαος Νόκας - Πρόεδρος ΑΑΚΕ
Απτχος ε.α. Κοσμάς Βούρης - Πρόεδρος Συνδέσμου Απο-
φοίτων Σ.Ι.
Απτχος ε.α. Ζαχαρίας Γκίκας - Επίτιμος Επιθ/τής ΓΕΑ
Αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Ντουνιαδάκης - Μέλος Γραμ-
ματείας ΚΕΘΑ
Υπτχος ε.α. Δημήτριος Λαζάρου - Πρόεδρος ΠΑΣΥΒΕΤΑ
Υπτχος ε.α. Ιωάννης Κούτρας - Πρόεδρος ΕΣΜΑ
Σμχος ε.α. Ιωάννης Δαλέζιος - Αντιπρόεδρος ΣΑ9Ρ
Ανθπχος ε.α. Βασίλειος Φάρκωνας - Πρόεδρος ΑΝΕΑΕΔ
Ανπχος ε.α. Νικόλαος Βασιλείου - Πρόεδρος ΠΜ/ΣΑΣΥ-ΠΝ
Σμχος ε.α. Παναγιώτης Μερτίκας - Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣ
Σμχος ε.α. Γεώργιος Γονατάς - Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣ
Σμχος ε.α. Πιέρρος Πλατάνας - Πρώην Πρόεδρος ΣΑΣ

Ο Σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες του για την συμ-
μετοχή των συναδέλφων σε αυτή την προσπάθεια μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ
ΔΔΙΙΚΚΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΣΣ  ((1100ηη  ΣΣ. ΣΣΤΤΥΥΑΑ))

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

Çìåñßäá ìå èÝìá 
"ÄéåèíÝò Äßêáéï ÈáëÜóóçò & ÔïõñêéêÝò ÄéåêäéêÞóåéò"

«Πρέπει να προτρέπουμε διαρκώς τους Αξιωμα-
τικούς, και ιδιαίτερα αυτούς που κατέχουν καίρι-

ες διοικητικές θέσεις, να διευρύνουν το φάσμα
των γνώσεών τους. Τίποτα δεν έχει πιο καταστρο-
φική επίδραση στην ποιότητα του Στρατεύματος
από έναν πυρήνα στενόμυαλων και άκαμπτων

Διοικητών. Οι μορφωμένοι και φωτισμένοι Διοι-
κητές δημιουργούν στρατιώτες εξίσου φωτισμέ-

νους και διψασμένους για γνώση, στρατιώτες που
κατανοούν σε βάθος γιατί στρατολογήθηκαν και

για ποιο λόγο πρέπει να πολεμήσουν».

Ισραηλινός Στρατηγός Γιγκάλ Αλόν

Ðüëåìïò, ÅéñÞíç 
êáé Ìåãáëåßï Øõ÷Þò

Είναι βέβαιον ότι υπάρχουν πολλοί απλοί Άνθρωποι ξένοι που αγα-
πούν και σέβονται την χώρα μας. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που, πι-
στεύοντας ότι εκφράζουν και την κοινή γνώμη των χωρών τους, με τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν στην κατοχή τους, κάθε άλλο
παρά σεβασμό δείχνουν. Αντίθετα πολλάκις γράφουν χλευαστικά σχό-
λια εις βάρος μας, αγνοώντας τα δικά τους πεπραγμένα και κυρίως
παραβλέποντας τα όσα μας οφείλουν και τα πλείστα όσα μας έχουν
λεηλατήσει και αρπάξει από αυτή την χώρα. Τα πλέον πρόσφατα δυ-
σμενή και υστερόβουλα σχόλιά τους που αναγράφονται σε κάποιες
εφημερίδες τους είναι τώρα που η χώρα μας ανέλαβε την Προεδρία
της Ε.Ε. για το πρώτο 6μηνο 2014. Της Ε.Ε. της αλληλεγγύης μεταξύ
των Μελών της και των οραμάτων, όπως τα προέβλεπαν οι ιδρυτές
της, για τους λαούς της. Άλλοι γράφουν ότι κακώς αναλάβαμε την
Προεδρία, άλλοι ότι είναι αδύνατον να ανταποκριθούμε στις απαιτή-
σεις της, άλλοι ότι θα έπρεπε να έχουμε φύγει από το ευρώ και γενικά
ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Παράλληλα η Τρόικα συνεχώς να απαιτεί
τα πιο παράλογα εις βάρος μας, βυθίζοντας τον Λαό μας όλο και πε-
ρισσότερο στην φτώχεια. Αυτή Κύριοι-ες της Ε.Ε. είναι η αλληλεγγύη
σας και ο σεβασμός; ΟΧΙ! Δεν το δεχόμαστε. Οι εδώ Κυβερνώντες
άμεσα να το αντιληφθούν και να θέσουν τα συμφέροντα και την υπε-
ρηφάνεια του Λαού μας υπεράνω των αποικιοκρατικών απαιτήσεων
σας. Και κάτι ακόμη: Τι προσφέρατε εσείς όταν είχατε την Προεδρία;
Απολύτως τίποτα, και μάλλον αρνητικά για τους οραματισμούς μιας
Ενωμένης Ευρώπης, μιας Ευρώπης κοινής προσπάθειας και ελέγχου
των Κυβερνώντων της προς όφελος της ευημερίας των Λαών της.

Υπάρχουν όμως και απλοί Άνθρωποι ξένοι που πραγματικά μας
αγαπούν, αναγνωρίζουν την διαχρονική προσφορά μας στην Ανθρω-
πότητα και μας σέβονται. Έχουν καταγραφεί πλείστα όσα ιστορικά
παραδείγματα Φιλελλήνων, που έδωσαν ακόμη και την ζωή τους γι'
αυτήν την κοινή Πατρίδα, την Ελλάδα. Ένα όμως γεγονός που έλαβε
χώρα τελευταία στην Κρήτη αξίζει να αναφερθεί και αφορά την επί-
σκεψη στο Γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε ενός Γερμανού πολίτη
οικογενειάρχη, που αγαπά την χώρα μας και την επισκέπτεται σε κάθε
περίπτωση, μας είπε: «Μου αρέσει η Ελλάδα, η ιστορία της και οι Άν-
θρωποι της. Ιδιαίτερη όμως εντύπωση μου έκανε, όταν σε μια επίσκε-
ψή μου στο Γερμανικό νεκροταφείο στην Κρήτη, είδα μια γλυκιά Για-
γιά με το ηλιοβασίλεμα να πηγαίνει και να ανάβει το καντήλι στους τά-
φους των Γερμανών που έπεσαν στη μάχη της Κρήτης. Την ρώτησα,
Γιαγιά πως το κάνεις αυτό, οι Γερμανοί σας προκάλεσαν τόσο πόνο
και ανυπολόγιστες καταστροφές. Μου απήντησε: Παιδί μου είχα και
εγώ έναν Γυιο που τον έπιασαν και τον πήγαν στην Γερμανία και από
τότε δεν τον ξαναείδα. Ίσως κάποια Μάνα και εκεί να ανάβει το καντή-
λι του. Τι έφταιγαν όλα αυτά τα παιδιά που σκοτώθηκαν. Ο πόλεμος
Παιδί μου είναι κακό πράμα, μόνο πόνο και καταστροφές προξενεί, και
γι' αυτό φταίνε τα συμφέροντα των μεγάλων. Εθαύμασα αυτή την απ-
λή Γιαγιά με την ελαχίστη μόρφωση αλλά το τεράστιο μεγαλείο
ψυχής».

Αυτό το μεγαλείο ψυχής του απλού Έλληνα-νίδας εσείς κύριοι-ες
του κόσμου όλου δεν θα το αποκτήσετε ποτέ, αλλά ορμώμενοι από
υλιστικές και μόνο ιδέες προσπαθείτε συνεχώς να μας υποβιβάζετε
και να αρπάξετε ακόμη και την γη μας, και το ύδωρ μας, και τον ήλιο
μας, και την θάλασσά μας. Όλα όμως αυτά μπορείτε να τα χαρείτε εν
ειρήνη και σεβασμό, επισκεπτόμενοι την χώρα μας. Το μεγαλείο της
ψυχής μας όμως ούτε θα το αλλοιώσετε ούτε θα το αποκτήσετε, γιατί
απλούστατα δεν είστε ΕΛΛΗΝΕΣ.

Δ. Σχίζας
Σμήναρχος ε.α.


