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Αξιότιμοι, 

Οι Σύλλογοί μας, εκπροσωπούντες περί τα 12.000 μέλη αξκών – υπαξκών
και ορφανικών οικογενειών αξκών – υπαξκών Πολεμικής Αεροπορίας, τα
οποία τυγχάνουν και κατά πλειονότητα 90% μέλη της Ένωσης Απόστρατων
Αξιωματικών (ΕΑΑΑ)

καταγγέλλουν και διαμαρτύρονται

Για την αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική, ρατσιστική και ανεπίτρεπτα κατα-
χρηστική άσκηση επιθυμητής συμπεριφοράς συγκεκριμένης κατηγορίας αξιω-
ματικών ενέργεια της Διοίκησης της ΕΑΑΑ αλλαγής του ισχύοντος επί μακρά
σειρά ετών νομικού πλαισίου συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης, με Δ.Σ. έχοντος χαρακτήρα αριστοκρατικού και του παλαιόθεν «βά-
σει προσόντων περιουσίας» και συγκεκριμένα:

Η ισχύουσα διάταξη συγκρότησης του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ άρθρου 1 της αριθμ.
Φ.454/ΑΔ 452352/2002 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Εθνικής
Άμυνας (ΦΕΚ Β’ 1142/2002) διακελεύει:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Α-

εροπορίας αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, ως εξής:

α. Τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ. Επτά (7) μέλη και τον Γραμματέα.

2. Οι θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου καλύπτονται ως στο νόμο

και στην παρούσα απόφαση ορίζονται.

3. Οι θέσεις των υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών καλύπτονται από

τους πλειοψηφίσαντες κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού

Συμβουλίου υποψηφίους, ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή προέλευσης

αυτών.»

Η διάταξη άρθρου 5 παράγραφος 8 της άνω ΚΥΑ διακελεύει:
«8. Η εκλογή διενεργείται δι’ ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο αναγρά-

φονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου

και Αντιπροέδρου και χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου.»

Η Διοίκηση της ΕΑΑΑ (πρόεδρος και αντιπρόεδρος) υλοποιούντες την εκ-
δηλωθείσα μέσω της «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ», έντυπου της Ένωσης, πρόθεσή
τους αναδόμησης του Δ.Σ. της Ένωσης από Δημοκρατικού σε Αριστοκρατικού
χαρακτήρα, παραβιάζοντες το σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές θεσμι-
κό πλαίσιο συγκρότησης του Δ.Σ., προέβησαν μη νόμιμα κατά τη συνεδρίαση
του Δ.Σ. της 4ης Ιουλίου 2014, σε λήψη απόφασης με οριακή πλειοψηφία μι-
ας ψήφου, πρότασης προς την ηγεσία του ακόλουθου μορφώματος ακραιφνώς
Αντισυνταγματικού και Αντιδημοκρατικού χαρακτήρα, με το οποίο παραβιάζε-
ται το βασικό δικαίωμά της δημοκρατικής λειτουργίας να εκλέγει ο πολίτης –
στρατιωτικός και να εκλέγεται (άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγματος) και συγκε-
κριμένα:

«Άρθρο 1 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.454/ΑΔ.452352/ 20-8-2002 κοινή υπουρ-

γική απόφαση ως ακολούθως:

α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η εκλογή διενεργείται δι’ ενιαίου ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται

χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων, χωριστά των υποψηφίων

Αντιπροέδρων και χωριστά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου, ως εξής:

Πρόεδρος (βαθμός Αντιπτέραρχος ή Υποπτέραρχος) 

Αντιπρόεδρος (βαθμός Αντιπτέραρχος ή Υποπτέραρχος)

(1)Μέλος αποφοίτους ΣΣΑΣ

(2)Μέλη αποφοίτους Σχολής Ικάρων

(1)Μέλος αποφοίτους Σ.Υ.Δ. 

(1)Μέλος θήλυ οποιασδήποτε κατηγορίας. 

(3)Μέλη απφοίτους Σ.Τ.Υ.Α.» 

(1)Μέλος άλλης προέλευσης (Με διαγωνισμό, εξ ανακαταταγής, ΕΠΥ, ΣΙΡ).

β. Στο άρθρο 7 προστίθεται :

«γ. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να διεξαχθούν οι εκλογές αρχικά με

επιστολική ψήφο και αργότερα και με ηλεκτρονική, σύμφωνα με τις οδηγίες

που θα εκδοθούν εγκαίρως από το ΔΣ»

γ. Στο άρθρο 13 προστίθεται το εξής:

«4. Τα μέλη του ΔΣ δεν δύνανται να επαναδιορίζονται μετά από τρεις

(3) θητείες, για τη συμπλήρωση των οποίων λαμβάνονται υπόψη και οι δια-

νυθείσες. Ομοίως δεν δύνανται να διοριστούν μετά τη συμπλήρωση του 70-
ου έτους της ηλικίας τους.» 

Λαμβανομένων υπόψη:
-Ότι το 11,5% των μελών της ΕΑΑΑ αποτελούν ορφανικές οικογένειες,

στις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα με το άνω μόρφωμα εκλογής μέλους εξ
αυτών στο Δ.Σ. της Ένωσης. 

-Ότι το 45% των μελών της ΕΑΑΑ αποτελούν αξκοί και ανθστές προέλευ-
σης ΣΤΥΑ, στους οποίους παρέχεται δικαίωμα 3 μελών. 

-Ότι στην εκλογική κοινωνία όμως των αποστράτων, το μέλος εκλαμβάνε-
ται ως οντότητα συμβατική και αποπροσωποποιημένη, άσχετα από βαθμολογι-
κούς και προελεύσεως προσδιορισμούς και άσχετα από προσωπικές ιδιότη-
τες, χωρίς πάθη και εγωισμούς.

-Ότι το άνω μόρφωμα παραβιάζει την ανθρώπινη αξία, την αρχή της ισότη-
τας και την αρχή της πλειοψηφίας. 

-Ότι διχάζει τα μέλη της Ένωσης. 
-Ότι μειώνει την προσωπικότητα του 66% των μελών της Ένωσης, μη θε-

ωρούμενων ως επαρκών για μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης. 
Τότε είναι σαφές ότι με την περιστολή του δημοκρατικού δικαιώματος κά-

θε μέλους της Ένωσης να εκλέγεται ως μέλος της Ένωσης και να εκλέγει κα-
τά την επιθυμία του, το άνω μόρφωμα δεν διαφέρει της παλαιόθεν εκλογής
«βάσει προσόντων περιουσίας».

Το Αντισυνταγματικό, Αντιδημοκρατικό, Αριστοκρατικό και με χαρακτήρα
διακριτικής μεταχείρισης άλλωστε μόρφωμα της ηγεσίας της Ένωσης, η
οποία κατέχει τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου λόγω βαθμού, δη-
λαδή με αντιδημοκρατικό χαρακτήρα διάταξη, προκύπτει περίτρανα και από
την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ, διαλαμβάνουσα και εκ-
πνέουσα ρατσιστική νοοτροπία και απαξίωση του 66% των μελών της, όπως
τούτο προκύπτει από τις ενδεικτικά ακόλουθες περικοπές:

Η αντιπροσωπευτικότητα είναι απολύτως συμβατή με τις αρχές της ισό-
τητας και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και αποτε-
λούν βασικούς νομικούς πυλώνες της δημοκρατίας μας. Στο σημείο αυτό
πρέπει να επεξηγηθεί ότι σύμφωνα με τις αρχές αυτές η ισότητα δεν ταυτί-
ζεται ουδέποτε με την ισοπέδωση. Απεναντίας εξυπονοείται η ισότιμη αντι-
μετώπιση των πράγματι ίσων μεγεθών και προσώπων και η αναλόγως άνιση
των άνισων.

Επιτονίζεται ότι, η μονόπλευρη ισοπεδωτική κυριαρχία μιας μόνο μακρο-
χρόνια και αμετάβλητα πολυπληθούς ομάδας αποτελεί τη χειρότερη μορφή
ανισότητας. Αντίθετα, η δυνατότητα διοικητικής και έμπρακτης επικοινωνί-
ας με τους ψηφοφόρους νέων και άφθαρτων προσώπων αποτελεί θεμελιώ-

δες συστατικό της δημοκρατίας.
Κύριοι, 
Η ανασύνθεση του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ με το άνω μόρφωμα, πέραν του ότι απο-

τελεί νοσηρό κατασκεύασμα αναχρονιστικής νοοτροπίας και αντιδημοκρατι-
κής συμπεριφοράς, λόγω του πασίδηλου αντισυνταγματικού χαρακτήρος του
και ανεπίτρεπτο μέσο διακριτικής καταχρηστικής άσκησης επιθυμητής συμπε-
ριφοράς, τυγχάνει και μη νόμιμο, καθότι αφενός συνετάγη και κατετέθη προς
ψήφιση στο ΔΣ από την ηγεσία της ΕΑΑΑ, ερήμην των λοιπών μελών του Δ.Σ.
και αφετέρου καθότι, κατά την ψήφισή του παραβιάστηκε η διάταξη παρ. 1 άρ-
θρου 14 του Νόμου 2690/99 και συγκεκριμένα:

Την 1/7/2014, ο Πρόεδρος στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ.
της 3/7/2014 με ώρα έναρξης 12:00 έθεσε ως τρίτο θέμα την άνω τροποποί-
ηση της ΚΥΑ για δήθεν εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ΕΑΑΑ. 

Την επομένη, 2/7/2014, παρέδωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης την αιτιολο-
γική έκθεση τροποποίησης της ΚΥΑ που συνέταξε ο Νομικός Σύμβουλος της
ΕΑΑΑ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ένωσης προκειμένου να την αναγνώ-
σει στα μέλη του Δ.Σ. 

Η άνω όμως διαδικασία που ακολουθήθηκε, δεν ήταν η νόμιμη και ενδε-
δειγμένη καθώς σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Σ. αλλά και την
πάγια πρακτική της ΕΑΑΑ θα έπρεπε για μια τόσο σοβαρή απόφαση του Δ.Σ.
να έχουν γίνει προηγουμένως οι κατωτέρω ενέργειες:

Να είχε γίνει συζήτηση στο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και να είχε αποφασιστεί η
αναγκαιότης τροποποίησης της ΚΥΑ. 

Στην συνέχεια το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ να είχε συγκροτήσει με απόφασή του
Επιτροπή Μελών του, η οποία αφού μελετούσε την ισχύουσα νομοθεσία της
ΕΑΑΑ, να υπέβαλε τις προτάσεις της στο Δ.Σ. για έγκριση. 

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής έπρεπε να εγκριθούν από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ. 
Οι εγκεκριμένες προτάσεις της Επιτροπής έπρεπε να δοθούν στο Νομικό

Σύμβουλο της ΕΑΑΑ για την κατάλληλη επεξεργασία. 
Το τελικό κείμενο του Νομικού Συμβούλου θα έπρεπε να εγκριθεί οριστι-

κά από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ πριν υποβληθεί στα προ8στάμενα κλιμάκια. 

Την 3/7/2014 και ώρα 12:00 συνήλθε το Δ.Σ. με παρόντα έξι (6) από τα
έντεκα (11) μέλη του. 

Λόγω μη επιθυμητής απαρτίας, ο Πρόεδρος ανέβαλε για την επομένη
ημέρα τη συνεδρίαση, καθορίσας με την διανεμηθείσα πρόσκληση ώρα συνε-
δρίασης την 10:30. 

Την επομένη 4/7/2014 και ώρα 10:30 συνήλθε το Δ.Σ. παρόντων έξι (6)
από τα έντεκα (11) μέλη του, ληφθείσης απόφασης μη νόμιμα της πρότασης
προς την ηγεσία τροποποίησης της συγκρότησης του Δ.Σ. 

Η άνω όμως απόφαση τυγχάνει μη νόμιμη, καθότι παραβιάστηκε η παρά-
γραφος 1 άρθρου 14 του Νόμου 2690/99, η οποία διακελεύει: «1. Το συλλογι-

κό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτι-

κά η αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τα-

κτικών μελών (απαρτία) . Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια

της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη

απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματο-

ποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με

την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν

μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν του-

λάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών

του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπλη-

ρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη απαρτί-

ας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών

μελών» και η οποία δεν τηρήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 4/7/2014. 
Σχετικά επίσης επισημαίνουμε ότι ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ είχε ζητήσει τις

απόψεις των παραρτημάτων σχετικά με την άνω τροποποίηση της ΚΥΑ. Οι
απόψεις στην συντριπτική πλειοψηφία των παραρτημάτων ήταν αντίθετες για
την τροποποίηση της ΚΥΑ. Επακολούθησε την 5/6/2014 κοινή σύσκεψη του
Δ.Σ. της ΕΑΑΑ με τους Προέδρους των Παραρτημάτων. Οι Πρόεδροι και πάλι
στην συντριπτική τους πλειοψηφία εξέφρασαν άποψη και επιθυμία των μελών
τους κάθετα αρνητική στην τροποποίηση της ΚΥΑ. 

Κύριοι, 
Η κατά παράνομο τρόπο ληφθείσα πρόταση αναδόμησης του Δ.Σ. της ΕΑ-

ΑΑ, προωθήθηκε ήδη προς έγκριση τροποποίησης της ΚΥΑ, η ευθύνη πλέον
διχασμού ή μη των μελών της Ένωσης ανήκει σε Σας.

Εμείς έχουμε την ευθύνη του αγώνα για την δημοκρατική λειτουργία της
Ένωσης και προς το παρόν καταγγέλλουμε και διαμαρτυρόμεθα.

ΤΑ   Δ.Σ.

Των Διοικητικών Συμβουλίων:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ (ΠΑΣΟΙΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΑΙΡ)

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΠΡΟΣ:

κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο,  Υπουργό Εθνικής Άμυνας

κ. Φώφη Γεννηματά,  Αναπληρωτή 

Υπουργό Εθνικής Άμυνας

κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο, 

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

Αντιπτέραρχο (Ι) κ. Ευάγγελο Τουρνά, 

Αρχηγό ΓΕΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το παρόν έκτακτο φύλλο της εφημερίδας μας είναι αφιερω-

μένο στο θέμα που προέκυψε μετά απο την απόφαση του Δ.Σ της
ΕΑΑΑ για τροποποίηση της ΚΥΑ αναφορικά με τον τρόπο εκλογής
του Δ.Σ της ΕΑΑΑ.

Θα βρείτε επιστολή "καταγγελία - διαμαρτυρία" των Συλλό-
γων ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ και ΠΑΣΟΙΠΑ προς την πολιτική Ηγεσία
του ΥΕΘΑ και τον κ. Α/ΓΕΑ.

Επισης θα βρείτε επιστολή διαμαρτυρίας των περισσότερων
Παραρτημάτων της  ΕΑΑΑ για το ίδιο θέμα.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ας μην καθόμαστε απραγείς. Ταχυδρομήστε την ατομική επι-

στολή διαμαρτυρίας που θα βρείτε στο παρόν φύλλο και στις
ιστοσελίδες των ΣΑΣ και ΣΑΙΡ.

ΤΑ Δ.Σ των Συλλόγων ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ και ΠΑΣΟΙΠΑ
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Μεγάλη αγωνία συνέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΕΑ-
ΑΑ. Και τούτο εξαιτίας των όσων, εντελώς απροσδόκητα και παρά τις προ-
εκλογικές εξαγγελίες του τότε υποψήφιου και σήμερα Προέδρου της ΕΑ-
ΑΑ, λαμβάνουν χώρα στην ΕΑΑΑ, σχετικά με τις ιδιόμορφες απόψεις του
για αναθεώρηση της ΚΥΑ, επί των διαδικασιών ανάδειξης του ΔΣ της ΕΑΑΑ
και κάποιες ιδιαίτερα προκλητικές προσθήκες μέτρων τάξης (μήπως και
πειθαρχίας;) κατά τη λειτουργία του ΔΣ.

Μετά την τροποποίηση με το Ν. 1911/90 (ΦΕΚ 166Α΄/11-12-90) στο
άρθρο 5 του Ν. 1171/72, με την οποία τα μέλη των ΔΣ αποτελούν οι πλειο-
ψηφήσαντες, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, στο πλαίσιο περαιτέρω εκ-
δημοκρατισμού, το ΔΣ ΕΑΑΑ το 1992 έκανε ένα ακόμη βήμα για την ανάδει-
ξη διοίκησης στο σύνολο των δομικών της τμημάτων (Κεντρικής Διοίκησης
και Παραρτημάτων). Έτσι με απόφασή του όρισε την ταυτόχρονη, με τις
εκλογές για ανάδειξη του ΔΣ της ΕΑΑΑ (Κεντρική Διοίκηση), να αναδεικνύ-
ονται με τοπικές εκλογές και τα ΔΣ των Παραρτημάτων (περιφέρεια). Τα
περιφερειακά συμβούλια θα αποτελούνται από πέντε (5) άτομα. εφόσον
υπάρχει αντίστοιχος αριθμός υποψηφιοτήτων. Αν δεν υπάρχει, θα διορίζο-
νται από την ΕΑΑΑ, μέσα από κατάλογο των διαμενόντων-εγγεγραμμένων
μελών της περιοχής.

Στη συνέχεια και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1171/72,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1911/90 και μετά το έγγραφο
Φ. 800/ ΑΔ. 928741/Σ.775/29-4-02/ΓΕΑ/Δ3, νομοθετήθηκε η Υπουργική
Απόφαση υπ. Αριθμ. Φ.454/ΑΔ 452352, ΦΕΚ. 1142/2-9-2002 ¨Ρύθμιση Θε-
μάτων που αφορούν στην Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας¨, που ισχύει και σήμερα. Σύμφωνα
με την απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11μελές και αποτελεί-
ται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, επτά
(7) μέλη και Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα είναι Ανώτατοι
Αξιωματικοί. Οι θέσεις των υπολοίπων εννέα (9) τακτικών μελών θα καλύ-
πτονται από τους πλειονοψηφήσαντες κατά τις εκλογές για την ανάδειξη
του Δ.Σ. υποψηφίους, ανεξάρτητα βαθμού, ειδικότητας ή προέλευσης.

Παρά τα παραπάνω και ενώ περιμέναμε περαιτέρω εκδημοκρατισμό
και εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΑΑΑ και των Πα-
ραρτημάτων της - κατά τις διακηρύξεις του - μείναμε έκπληκτοι από την
επακολουθήσασα ολοκληρωτική μεταστροφή του.

Γενικότερα, από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα προκύπτει ότι το περι-
βάλλον που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της ΕΑΑΑ, κάθε άλλο παρά δη-
μιουργικό μπορεί να είναι. Αναπτύσσεται μια απύθμενη εσωστρέφεια, η
οποία την οδηγεί σε απομόνωση από τα προβλήματα που την απασχολούν.
Αλαζονικές και αυταρχικές, αλλά και προσβλητικές συμπεριφορές αναδει-
κνύονται, συνήθως σε βάρος αποφοίτων ΑΣΣΥ, μελών του ΔΣ. Κάθε αντίθε-
τη άποψη είναι επιλήψιμη και απορριπτέα. Ο δημιουργικός διάλογος, σχε-
δόν ανύπαρκτος.

Σήμερα, ένα νέο, μάλλον, ¨επαναστατικό¨ πνεύμα φυσάει στην ΕΑΑΑ!
Επιδιώκονται να επαναφερθούν αντιδημοκρατικές και αναχρονιστικές δια-
δικασίες, με δογματικές αντιλήψεις του χουντικού Ν. 1172/72, που δυστυ-
χώς κανένας αρμόδιος Πολιτικός προEστάμενος ή Στρατιωτικός ηγέτης δεν
θέλησε να αντικαταστήσει, αν και πέρασαν σαράντα ολόκληρα χρόνια μετα-
πολίτευσης.

Προτεραιότητα, στα προβλήματα της ΕΑΑΑ, θεωρήθηκε ότι ήταν η
αποπομπή του Διευθύνοντα Συμβούλου, τόσο από τη συγκεκριμένη θέση,
όσο και από απλό μέλος του ΔΣ, που περιέργως εγκρίθηκαν από τον κ. ΥΕ-
ΘΑ! Περίπτωση που προκάλεσε πρωτόγνωρη αντιπαράθεση, ένταση και χα-
ρακτηρισμούς, αλλά και μηνύσεις. Απαράδεκτο μεταξύ συναδέλφων, με
κοινούς υποτίθεται στόχους.

Η περιοδεία του κ. Προέδρου, που ακολούθησε, ανά τα Παραρτήματα
για κοπή της παραδοσιακής πίττας του 2014 προκάλεσε δυσφορία, από
ανεπίτρεπτες και προκλητικές θέσεις που αντιδεοντολογικά διατυπώθηκαν
την ημέρα αυτή, αντί εξαγγελίας μηνυμάτων ελπίδας, χαράς και ομόνοιας.

Και μετά από αυτά αρχίζουν οι αυθαίρετες ενέργειες. Προσλαμβάνεται
ως Νομικού Σύμβουλος της ΕΑΑΑ ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΣ, χωρίς
καν την προηγούμενη εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο ΔΣ, καθό-
τι τούτο δεν εγγυάται τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΑΑΑ. Πέραν
τούτου αποτελεί και έμμεση απαξίωση συναδέλφων-δικηγόρων μελών της
ΕΑΑΑ και δημιουργεί εύλογα παράπονα.

Διαπιστώνοντας, ο κ. Πρόεδρος ανάλογες σοβαρές αντιρρήσεις στη
όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κρίνει σκόπιμο όπως τροποποιηθεί ¨δε-
όντως¨ η ΚΥΑ. Έτσι την Τετάρτη 2-7-2014, εισάγει αιφνιδιαστικά - και χω-
ρίς προηγούμενη συζήτηση και απόφαση από το ΔΣ - ως θέμα συζήτησης
στο ΔΣ, την τροποποίηση της ΚΥΑ, σχετικά με την ανάδειξη των μελών του
ΔΣ της ΕΑΑΑ. Ωστόσο, αν και ήταν γνωστό ότι κάποια Μέλη του ΔΣ δεν θα
παρευρίσκοντο - για διάφορους, ενίοτε και σοβαρούς, προσωπικούς λό-
γους ή προγραμματισμένες θερινές διακοπές - για συζήτηση ενός τόσο
εξαιρετικά σοβαρού και κρίσιμου για την οργάνωση και την εύρυθμη λει-
τουργία της ΕΑΑΑ θέματος, δεν αναβάλλεται η συζήτηση για μετά τις θερι-
νές διακοπές- όπως κατά πληροφορίες προτάθηκε - αλλά επαναλαμβάνε-
ται η συνεδρίαση την επομένη. Έτσι επιτυγχάνεται η ψήφισή του!! και όχι
μετά από συζήτησή του στην ολομέλεια του ΔΣ!!

Να σημειωθεί εδώ, ότι επρόκειτο για ένα θέμα, για το οποίο, γνώριζε
και από προηγηθείσα σύσκεψη με τους Προέδρους των Παραρτημάτων
στην ΕΑΑΑ, αλλά και από μηνύματα και καταγγελίες μελών της ΕΑΑΑ (έγ-
γραφες αναφορές προς ΕΑΑΑ, Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής
Άμυνας, αλλά και προφορικές ενημερώσεις του Προέδρου), ότι οι απόψεις
τους, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ήταν εντελώς αντίθετες με τις δι-
κές του. Όλα αυτά τα αγνόησε με προκλητικό τρόπο και έλλειψη σεβασμού,
τόσο προς τους συναδέλφους μέλη της ΕΑΑΑ, όσο και προς την καθ' ύλη
αρμόδια αρχή - που του είχε διαβιβάσει αναφορές με σχετικές επισημάν-
σεις μελών της ΕΑΑΑ και δεν απαντούσε, κατά το νόμο - προχωρώντας
στην παράτυπη ενέργεια σύγκλησης έκτακτου ΔΣ, επιτυγχάνοντας, με αμ-
φισβητούμενη απαρτία και πλειοψηφία, την υπερψήφιση της πρότασής του,
χωρίς την εμπεριστατωμένη και σε επάρκεια χρόνου συζήτηση του τόσο
σημαντικού θέματος, για το μέλλον της ΕΑΑΑ και των μελών της.

Στην τροποποίηση της ΚΥΑ, επίσης, αποφασίζει να περιληφθεί και ¨μη-
χανισμούς τήρησης της τάξεως με ποινές αποβολής Μέλους από το ΔΣ -
ως είδος μομφής - για τη διαφύλαξη του ήθους από συμπεριφορές, ύβρεις,
συκοφαντίες ή και αδυναμία ανταπόκρισης σε καθήκοντα¨ και άλλα τοιαύ-
τα, μάλλον για όσους δεν συμφωνούν με τις απόψεις του. Και αυτό εγκρί-
θηκε, όπως και πολλά άλλα εγκρίνονται με τη σύμφωνη γνώμη ατόμων, που
οι θέσεις τους αυτές σχολιάζονται έντονα και ποικιλοτρόπως!. Ωστόσο, κα-
μία ανάλογη πρόβλεψη δεν θεωρήθηκε αναγκαία και για τον Πρόεδρο του
ΔΣ! Αυτός, μάλλον εξ ¨ορισμού¨ ανήκει στην οικογένεια των πεφωτισμένων
ή του Πάπα με το αλάθητο!! Ούτε καμία πρόβλεψη για ετήσιο απολογισμό
έργου και οικονομικών, που δεν προβλέπεται, επίσης, από την ΚΥΑ

Και διερωτάται κανείς, εκείνοι στους οποίους θα υποβληθούν αυτά τα
¨περισπούδαστα μέτρα διάσωσης¨ της ΕΑΑΑ, τι θα κάνουν άραγε; Θα επι-
τρέψουν να επικρατήσει η παράνοια, η οπισθοδρόμηση, η διαίρεση των με-
λών, η διάσπαση της Ενώσεως; Μπορεί η ώσμωση και μόνο να είναι κριτή-
ριο αποδοχής τέτοιων προτάσεων, όταν όλα αυτά βρίσκουν κάθετα αντίθε-
το τουλάχιστον το 75% (10.000 περίπου) των μελλών της ΕΑΑΑ; Η αεροπο-
ρία πάντα πρωτοπορούσε σε μέτρα εκδημοκρατισμού. Τρανή απόδειξη η
απόφαση του ΔΣ του 1992 και η Υπουργική απόφαση Αριθμ. Φ.454/ΑΔ
452352 (μετά από εισήγηση του ΓΕΑ), που προαναφέρθηκαν, για να μην τα
ξεχνάμε.

Άλλες οι προεκλογικές εξαγγελίες και προθέσεις. Κρίμα και ντροπή,
γιατί τελικά διαπράχτηκε υφαρπαγή της ψήφου μας, με αυτές τις άκομψες
και απαράδεκτες μεταστροφές. Πολλοί πρωτοστατήσαμε και για την εκλο-
γή σας, κ. Πρόεδρε. Ας προσέχατε, θα πείτε. Δίκιο έχετε. Τώρα γνωριστή-

καμε, όμως. Πρέπει να αποκαταστήσουμε το λάθος μας, για να προλάβου-
με τα χειρότερα. Τη διάσπαση ή και η διάλυση της ΕΑΑΑ. Η ενότητα, η αγά-
πη, η συναδελφικότητα, η μαζικότητα, η αγωνιστικότητα, ο εθελοντισμός
δεν επιβάλλονται. Εμπνέονται με την ειλικρινή πίστη στους σκοπούς της Ε-
ΑΑΑ, με το ήθος, με την εντιμότητα, με την αξιοσύνη, με το παράδειγμα, με
την πειστικότητα, με το σεβασμό, με την ευγένεια, με την προσήνεια, με
την ταπεινότητα, με την ανάληψη ευθυνών, με την αυτοκριτική. Με το ΔΙΑ-
ΛΟΓΟ. Η υπεροψία εκτρέφει υπέρμετρο εγωισμό και τορπιλίζει ακόμη και
απλή σκέψη για διάλογο. Δεν είμαστε πια σε μονάδα που διοικείτε. Δεν εί-
ναι το ίδιο να είσαι διοικητής και το ίδιο Πρόεδρος Ενώσεως! Είμαστε όλοι
απόστρατοι και απογυμνωμένοι, πλέον, εξουσιών. Η καταξίωση ή μη των
γαλονιών, αφορά στην ενεργή υπηρεσία. Οπωσδήποτε, αποπνέουν και τώ-
ρα κάποιο ανάλογο πνεύμα σεβασμού ή εκτίμησης, ίσως και αποδοκιμασί-
ας, από και προς τον καθένα μας. Όχι, όμως, επιβολής. Ούτε και σημαίνει
ότι επειδή κάποιος ήταν Ανώτατος ως ε.ε., θα πρέπει σήμερα να εκλέγεται
σε ΔΣ της Ένωσης, λόγω βαθμού και μόνο, ανεξάρτητα αν έχει ¨τα τυπικά
και ουσιαστικά¨ προσόντα για την περίπτωση ή όχι. Μήπως θεωρείτε ότι
άπαξ και αποφασίσει κάποιος Ανώτατος ε.α. να εκθέσει υποψηφιότητα,
πρέπει δικαιωματικά και να εκλέγεται; Αν δεν έχει καμία επαφή με το περι-
βάλλον και τα θέματα που ζούμε στους χώρους της ΕΑΑΑ ή και στα Παραρ-
τήματά της, πώς είναι δυνατόν να έχει απαίτηση να εκλεγεί, αν δεν απο-
λαμβάνει ανάλογης θετικής αξιολόγησης προσόντων και εκτίμησης ικανο-
τήτων; Πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοί σας που έχουν επιδείξει, διαχρονικά,
ενδιαφέρον για τα κοινά μας και έχουν ενδιαφερθεί για αυτά, όταν εκθέσα-
νε υποψηφιότητα, πολλοί εκλέχτηκαν από την – κατά την άποψή σας - ¨μα-
κροχρόνια μονόπλευρη ισοπεδωτική κυριαρχία της πολυπληθούς ομάδας¨,
μάλλον θα διαμαρτυρηθούν ότι απαξιώνετε και αυτών την αναγνώρισή, την
υπερψήφισή και το έργο τους. Κρίμα γιατί έτσι γίνεστε υπαίτιοι να προκλη-
θεί ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των συναδέλφων ε.α και ε.ε., ανεξάρτητα
προέλευσης, αντί να γίνουμε ΕΝΑ, που είναι το ζητούμενο και να μην τρο-
φοδοτούμε εκείνους που επιδιώκουν το ¨διαίρει και βασίλευε¨. Γίνεστε
υπαίτιοι να σβήσει ένα υπέροχο ¨συναδελφικό- ανθρώπινο παρελθόν¨ συ-
νυπηρέτησης, συνεργασίας και προσφοράς στην Αεροπορία ΜΑΣ. Με άλ-
λες συμπεριφορές και σχέσεις. Η επαγγελματική ποιότητα, η αμεσότητα, η
αγάπη, η χαρά, η αγωνία, η θλίψη ήταν τότε όλα ένα κομμάτι του πάζλ του
αληθινού ¨Αίεν  Υψικρατείν¨.

Το μέγεθος και η ποιότητα της αντιδημοκρατικής αντίληψης και των
συγκλειομένων σκοπιμοτήτων εξασφάλισης ελέγχου του ΔΣ και επιβολής
των απόψεων του Προέδρου – και όχι μόνο – αναδεικνύει η συγκεκριμένη
πρόταση-παραλλαγή των ισχυόντων σε ΕΑΑΣ και ΕΑΑΝ, με τα όποια συμπε-
ράσματα γένεσής της και υπηρέτησης σκοπιμοτήτων, αναδεικνύονται μέσα
από αυτή. Συγκεκριμένα προτείνετε : Δύο (2) Ανώτατους Αξιωματικούς
(Ιπτάμενοι το πιθανότερο) για τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου. Δύο
(2) απόφοιτους της Σχολής Ικάρων (Ανώτατοι και Ιπτάμενοι, το πιθανότε-
ρο). Ένας (1) της ΣΣΑΣ (Ανώτατος το πιθανότερο). Ένας (1) από τη ΣΥΔ.
Τρείς (3) από τη ΣΤΥΑ. Μία (1) γυναίκα απόστρατος, ανεξαρτήτως ειδικό-
τητας (ίσως και ανώτατος). Ένας (1) από ΣΙΡ, διαγωνισμό, ανακαταταγμέ-
νους ή ΕΠΥ.

Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η παραπάνω κατανομή μελών στο ΔΣ
της ΕΑΑΑ; Αντιληφθήκατε κάτι τέτοιο να συμβαίνει και στο ¨ναό της Δημο-
κρατίας¨ στη Βουλή των Ελλήνων; Υπάρχει προσδιοριζόμενη από το Σύ-
νταγμα ποσόστωση εκλογής βουλευτών κατά κατηγορίες επαγγελμάτων
(Δικηγόροι, Μηχανικοί, Ιατροί, Δημοσιογράφοι, Αγρότες, Στρατιωτικοί
κ.λ.π.) και θελήσατε να εναρμονίσετε ανάλογα και τα της ΕΑΑΑ; Μήπως
παρερμηνεύσατε τις προβλέψεις νόμων να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά
και ένας ελάχιστος αριθμός γυναικών σε ψηφοδέλτια ως υποψήφιοι σε συλ-
λογικά όργανα του Δημοσίου, σε ψηφοδέλτια Νομαρχιακών και Δημοτικών
εκλογών και γενικότερα σε εκλογικούς συνδυασμούς και σεις το εκλάβατε
ως υποχρέωση εκλογής με αντίστοιχη ποσόστωση, ώστε να φαλκιδεύεται η
βούληση των εκλογέων μελών της ΕΑΑΑ και να εξυπηρετούνται σκοποί;
Πολλές και εκ του πονηρού, μάλλον, σωρευτικές αυθαιρεσίες!

Το τραγικό είναι ότι βρήκατε ερείσματα να τα περάσετε εκεί που κανέ-
νας νουνεχής δεν θα μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί. Όλα αυτά έχουν
προκαλέσει την απογοήτευση των περισσοτέρων ή ακόμη και την μήνι πλεί-
στων όσων συναδέλφων, αισθανόμενοι ότι έχει προδοθεί η ιστορική τους
καταβολή και η διαχρονική τους συνύπαρξη ή και συνεργασία μαζί τους.
Διαμορφώνεται, έτσι, ένα ηφαιστειακό κλίμα, που δεν αποτελεί, πλέον, κα-
νένα εχέγγυο για την περαιτέρω ορθολογική λειτουργία και πορεία της ΕΑ-
ΑΑ.

Και δεν φτάνουν όλα αυτά η εφημερίδα ΗΧΩ των ΑΙΘΕΡΩΝ έχει γίνει
αποκλειστικό εργαλείο προπαγάνδας και δυσφήμησης των αποφοίτων ΑΣ-
ΣΥ, θεωρώντας τους αγράμματους, τα δε μέχρι σήμερα ΔΣ της ΕΑΑΑ - που
περιλάμβαναν ¨πολλούς¨ αποφοίτους ΑΣΣΥ - ως περιορισμένων δυνατοτή-
των παραγωγής ποιοτικού έργου, σε αντίθεση με τις άλλες Ενώσεις - που
κατά την άποψη των συντακτών δημοσιευθέντων κειμένων - επέδειξαν
υψηλό επίπεδο έργου (μάλλον λόγω πολλών μορφωμένων στρατηγών στα
ΔΣ τους!) Αντίλογος ή και δημοσιεύσεις μελών της ΕΑΑΑ, ιδιαίτερα απο-
φοίτων ΑΣΣΥ, είναι κομμένες, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Και εδώ η δημο-
κρατία σε ανθεί!.

Κύριοι που ψηφίσατε τις συγκεκριμένες προτάσεις, παραβιάζετε τα
άρθρα 4 του Συντάγματος, παραγρ. 1, που ορίζει ¨Οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου¨ και παραγρ. 2 που ορίζει ¨Οι Έλληνες και Ελληνίδες
έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις¨, το άρθρο 31, που ορίζει ¨Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας πολί-
της.......... έχει συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του και έχει τη νόμι-
μη ικανότητα να εκλέγει¨, καθώς και το άρθρο 51, παραγρ. 3 σε ό,τι αφορά
στην εκλογή βουλευτών, όπου ορίζει...... ¨Ο νόμος δεν μπορεί να περιορί-
σει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο
όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης
ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα¨. ΟΛΟΙ είμαστε Έλληνες, κύ-
ριοι. Ανεξαρτήτως βαθμού, ίσοι. Με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Λει-
τουργείτε, λοιπόν, συνταγματικά ή μήπως το παραβιάζετε εσκεμμένα και
σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι και η ισχύουσα - σαφώς δημοκρατικότερη του
Ν. 1911/90, άρθρο 14 - υπουργική απόφαση Φ.454/ΑΔ 452352, ΦΕΚ.
1142/2-9-2002;

Μηνύματα αγανάκτησης και αποδοκιμασιών αυτού του είδους συμπερι-
φορών, εκπέμπονται από και προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί με αυτές
τις ενέργειες δεν υπηρετείτε τα συμφέροντα της ΕΑΑΑ, αλλά βάζετε και σε
μεγάλη δοκιμασία τα συμφέροντα των συναδέλφων σας μελών της ΕΑΑΑ,
προτείνοντας τέτοιες αντιδημοκρατικές, ταξικές και αναχρονιστικές διαδι-
κασίες εκλογής των Μελών του ΔΣ, με επιλεκτικές προβλέψεις, δυναμέ-
νων να εκλεγούν ακόμη και με την ψήφο τους ή ελάχιστο αριθμό ψήφων,
έναντι άλλων υποψηφίων με σημαντικό αριθμό ψήφων.

Φοβούμαι ότι η ΕΑΑΑ οδηγείται σε μια απρόσμενη και απρόβλεπτης
έκτασης δοκιμασία, το μέγεθος της οποίας καθιστά ορατή, πλέον, την πι-
θανότητα και αυτής της ΔΙΑΛΥΣΗΣ της!!! Είναι αυτονόητο και αδύνατον να
γίνει αποδεκτή μια εκ του πονηρού τέτοια ακραία μεθόδευση σε βάρος της
δημοκρατικής νομιμότητας, της αποτελεσματικής λειτουργικότητας και
υπηρέτησης των συμφερόντων της συντριπτικής μάζας των μελών της ΕΑ-
ΑΑ, που σκόπιμα τους αποκαλούν συντεχνίες, ώστε να εγκαθιδρύσουν τις
δικές τους, έστω και μειοψηφικές, συντεχνίες ευκολότερα.

Και επειδή η ελπίδα πρέπει να πεθαίνει τελευταία, θα μου επιτρέψετε
να κάνω, έστω και μια απέλπιδα έκκληση. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Αντιπρόε-
δρε, Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, αγαπητοί συνάδελφοι Μέλη του ΔΣ της
ΕΑΑΑ, ακόμη και στο παρά πέντε, μπορείτε να σώσετε την ΕΑΑΑ. Με σω-
φροσύνη, με ρεαλισμό, με αλληλοκατανόηση, με συναδελφικότητα, με αί-

σθηση ευθύνης σε αυτούς που με τις εξαγγελίες σας πείστηκαν να σας ψη-
φίσουν. Μην τους προδίδετε. Η συνέπεια και η υστεροφημία πρέπει να
πρυτανεύσουν. Ο εγωισμός καταστρέφει. Η εμπάθεια προκαλεί ολοκαυτώ-
ματα.

Πολύ φοβούμαι, όμως, ότι η έκκληση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.
Μάλλον είναι καιρός να παρέμβει, πλέον, η αρμόδια ηγεσία. Στρατιωτική
και Πολιτική, αν όντως ενδιαφέρονται για το μέλλον της ΕΑΑΑ. Ιδού η ¨Ρό-
δος¨, κύριοι αρμόδιοι. Όλοι κρινόμαστε, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές.
Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι άμεσες και καταλυτικές. Για αποφυγή πε-
ραιτέρω απρόβλεπτων καταστάσεων και με δεδομένες τις υπάρχουσες
αναφορές γεγονότων και καταγγελιών, για εξομάλυνση της όλης κατάστα-
σης, ίσως θα πρέπει να κηρυχθούν νέες εκλογές στην ΕΑΑΑ, για ανάδειξη
συμπληρωματικού νέου ΔΣ, για κάλυψη του υπολειπόμενου χρόνου μέχρι
τις προβλεπόμενες νέες εκλογές μετά τα τρία χρόνια συνολικής θητείας.

Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.

Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)

Η Ε.Α.Α.Α  σε περιδίνηση

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
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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.).



ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 / 3ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ

Κύριοι συνάδελφοι, 
Η επί μήνες κυοφορούσασα διασπαστική

κίνηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας
(Ε.Α.Α.Α.), αναφορικά με την τροποποίηση των
διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα εκλογής
των μελών του Δ.Σ., απ’ ότι πληροφορήθηκα, έ-
λαβε σάρκα και οστά. 

Συγκεκριμένα την 4η Ιουλίου συνήλθε το
Δ.Σ., με έξι (6) μέλη παρόντα από το σύνολο
των ένδεκα (11) μελών που το απαρτίζουν, και
έλαβε απόφαση, μεταξύ άλλων, για θέμα μείζο-
νος σημασίας, όπως είναι αυτό της τροπο-
ποίησης της σχετικής ΚΥΑ, που ρυθμίζει το α-
νωτέρω ζήτημα. 

Τι επιχειρεί το περιεχόμενο αυτής της
απόφασης; 

Απλά και ξάστερα. Την αλλοίωση της
βούλησης της πλειοψηφίας των μελών της Έ-
νωσης. 

Πώς το επιτυγχάνει; 
Με τον καθορισμό, εκ προοιμίου, της ιδιότ-

ητος-ειδικότητος των μελών του Δ.Σ., ασχέτου
αριθμού ψήφων που θα λαμβάνει κάθε υποψή-
φιος. Θα εκλέγεται δηλαδή υποψήφιος με 100
ψήφους και θα αποκλείονται υποψήφιοι με 600
και 700 ψήφους. 

Η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση αποτελεί την
πιο τρανταχτή περίπτωση απαξίωσης της
βούλησης της πλειοψηφίας, αποτελεί ένα χα-
στούκι στις δημοκρατικές αρχές της πατρίδος
μας. 

Και τούτο γιατί, στο σύνολό τους, οι εν απο-
στρατεία αξκοί που προέρχονται από τις
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκών
(Α.Σ.Σ.Υ.), αποτελούν το 70% των μελών της Έ-
νωσης. Το 70% των 11 θέσεων του Δ.Σ. δεν
είναι το 7,7; Πώς είναι δυνατόν να προτείνεται
να εκπροσωπείται από 4 μόνο μέλη; 

Είναι δημοκρατική και εκσυγχρονιστική η
πρόταση αυτή, όταν η πλειοψηφία των μελών
της Ε.Α.Α.Α. καθίσταται μειοψηφία στη σύνθε-
ση των μελών του Δ.Σ;

Ποιά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να
είναι η πρότασή μας: 

Η περιγραφή της θέσεως να αφορά μόνο
αυτή του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία να
καλύπτεται από Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο.
Η πρότασή μου αυτή υπερβαίνει τις ιδεολογι-
κές μου αρχές, σύμφωνα με τις οποίες το Προ-
εδρείο της κάθε Ένωσης θα πρέπει να πρ-
οέρχεται από την πλειοψηφία των μελών της.

Για όλες τις άλλες θέσεις, θα πρέπει να

ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας, σύμφωνα με
την οποία εκλέγεται ο υποψήφιος, ανεξαρτή-
του προέλευσης, που λαμβάνει τον μεγαλύτε-
ρο αριθμό ψήφων. 

Καθαρά και απλά, εκλέγονται οι υποψήφιοι
κατά σειρά αριθμού ψήφων, χωρίς διακρίσεις. 

Στο θέμα της ποσόστοσης, σε ότι αφορά τη
συμμετοχή στελέχους θηλυκού γένους στο
Δ.Σ., εφόσον η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρ-
μοσθεί σε Ενώσεις, κατά την άποψή μου, θα
πρέπει να τύχει εφαρμογής, λαμβάνοντας
υπόψη και τη σημερινή σύνθεση προσωπικού
των Ε.Δ.

Το θέμα της θέσπισης ορίου ηλικίας για τα
μέλη του Δ.Σ., αν και οι απόψεις διίστανται,
σχετικά με τη νομική ορθότητα της προτεινό-
μενης διάταξης, θεωρώ ότι είναι προς τη σω-
στή κατεύθυνση, ίσως θα έπρεπε να είναι το
75ο έτος αντί του 70ού, αφού οι συνάδελφοι,
μέχρι την ηλικία αυτή, έχουν τις ανθρώπινες
αντοχές που χρειάζονται για την διεκπεραίωση
των καθηκόντων τους. Την ίδια άποψη (θετική)
έχω και για τη θέσπιση χρόνου θητείας για τη
συμμετοχή των μελών στο Δ.Σ. Το ανώτατο όρ-
ιο θα πρέπει να είναι τρεις (3) θητείες, γιατί ο
περισσότερος χρόνος δημιουργεί καθεστωτι-
κές αντιλήψεις και νοοτροπίες. 

Τέλος, θεωρώ, ότι θα πρέπει να συμπεριλ-
ηφθεί σχετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία
τα Δ.Σ. των Παραρτημάτων θα εκλέγονται από
το σώμα των μελών της Ένωσης, όπως γίνεται
«εθιμικά» εδώ και είκοσι (20) χρόνια, και δεν θα
διορίζονται από το Δ.Σ. της Ένωσης, ώστε να
αποφεύγεται η εγκαθίδρυση των ημετέρων και
η ενδεχόμενη υποταγή τους στα κελεύσματα
του κεντρικού φορέα. 

Συμπερασματικά, θα ήθελα να επισημάνω
τα κάτωθι: 

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απο-
δεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα, τα οποία έ-
λαβαν χώρα σε «νεκρή» περίοδο, μεθοδευμέ-
να, ώστε να μην υπάρξει ενημέρωση και αν-
τίδραση των μελών της Ε.Α.Α.Α. 

Η απόφαση, για τροποποίηση της ΚΥΑ, ελή-
φθη από τα έξι (6) μέλη του Δ.Σ., λόγω απου-
σίας των άλλων πέντε (5) μελών. Και μόνο το
γεγονός αυτό, θα έπρεπε να αποτελέσει λόγο
αναβολής της συζήτησης ενός τέτοιου θέμα-
τος μείζονος σημασίας. Είμαι όμως υποχρεω-
μένος να σημειώσω ότι η απόφαση αυτή είναι

μια προσωπική νίκη των μελών που την πρότει-
ναν και παράλληλα είναι μια προσωπική ήττα
της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. που πρ-
οέρχονται από τα ΑΣΣΥ. 

Διάβαζα με προσοχή την ενυπόγραφη αρθ-
ρογραφία των κ.κ. Προέδρου και Αντιπροέδρ-
ου της Ένωσης, αναφορικά με την τροπο-
ποίηση της ΚΥΑ, η οποία, κατά βάση, στήριζε
την επιχειρηματολογία της στην αξιολόγηση,
είναι η πιο επιεικής λέξη που μπορώ να γράψω,
των μελών της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Δεν διά-
βασα όμως κανένα ενυπόγραφο άρθρο μέλους
του Δ.Σ., προελεύσεως ΑΣΣΥ, που να αναφέρε-
ται στο θέμα αυτό και να καταθέτει, ξεκάθαρα,
τις θέσεις και απόψεις του. 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθ-
νικής Άμυνας, που θα λάβουν την υπ’ όψη
απόφαση, θα πρέπει να εξετάσουν τη νομιμότ-
ητά της, αν δηλαδή η διαδικασία που τηρήθηκε
ευρίσκεται εντός των νομικών ορίων που προβ-
λέπουν οι σχετικές διατάξεις. 

Κατά την άποψή μου, η απόφαση αυτή στε-
ρείται νομικής βάσης αφού δεν συμμετείχαν ε-
πτά (7), τουλάχιστον, μέλη του Δ.Σ., οι δε ε-
νέργειες των μελών που εισηγήθηκαν τη
συζήτηση του θέματος αυτού θα πρέπει να α-
ξιολογηθούν κατά πόσο τούτο έγινε από πρόθ-
εση-δόλο ή από άγνοιά τους. 

Είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε ενέργεια
που αναβαθμίζει το κύρος και την παρουσία
της Ένωσής μας. 

Είμαστε όμως ριζικά αντίθετοι σε ενέργειες
που μειώνουν την παρουσία μας στα κεντρικά
όργανα της Ένωσης. 

Η απόφαση αυτή έχει ως μοναδικό στόχο να
θέσει στο περιθώριο, να μειώσει τη δύναμη της
ψήφου και συνακόλουθα της αντιπροσώπευ-
σης στο Δ.Σ., του 70% των μελών της. 

Να μας καταστήσει απλούς ψηφοφόρους
προεπιλεγμένων υποψηφιοτήτων. 

Είμαστε, αν γνωρίζω καλά, 9000 μέλη σε
σύνολο 13.000 μελών που έχει η Ένωσή μας,
αποτελούμε μια ανθρώπινη κοινωνική δύναμη
που ανέρχεται σε 30-35.000 δυναμικούς
πολίτες πανελλαδικά και δεν θα δώσουμε σε
κανέναν το δικαίωμα να «παίξει» με την αξιο-
πρέπειά μας. 

Όσοι θέλουν να διαμορφώσουν ένα Δ.Σ. σε
επίπεδο σύνθεσης Ανωτάτου Συμβουλίου Κλά-
δου, καλά θα κάνουν να το ξεχάσουν, γιατί σε

καμία περίπτωση δεν θα δεχθούμε συνήθειες
του παρελθόντος να τύχουν εφαρμογής στην
Ένωσή μας. 

Ένα είναι σίγουρο, ότι η ενέργεια του 6με-
λούς Δ.Σ. έσπειρε το δένδρο της διχόνοιας, ά-
νοιξε χαραμάδα στον επισκέπτη της διάσπα-
σης-διάλυσης και εάν δεν υπάρξει άμεση πα-
ρέμβαση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, η
αγωνία και ο θυμός που υπάρχει στους συνα-
δέλφους μας, θα μετατραπεί σε αγανάκτηση
και οργή τον Σεπτέμβριο, όταν όλοι θα αντιλ-
ηφθούν-πληροφορηθούν το ατόπημα που
συντελέσθηκε σε βάρος τους. 

Η συστράτευση όλων μας για την προώθη-
ση ενός κειμένου (ΚΥΑ) που θα διασφαλίζει την
ομαλή λειτουργία της Ένωσης είναι επιβεβ-
λημένη. 

Στην προσπάθειά μας αυτή, το μόνο μας
όπλο πρέπει να είναι η εφαρμογή του Συντάγ-
ματος, δεν χρειάζονται προσωπικές επιθέσεις
και αιχμές, δεν χρειάζεται να αναδείξουμε πρ-
ωταγωνιστές, εκεί που δεν υπάρχουν, μέσα
από τα δικά μας λάθη, μέσα από τις δικές μας
επιλογές, γιατί η εκλογή του σημερινού Δ.Σ. ή-
ταν και δική μας επιλογή. 

Ευελπιστώ ότι η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕ-
ΘΑ θα αφουγκρασθεί τους προβληματισμούς
μας, εάν όμως μας αγνοήσει και προχωρήσει
στην έκδοση της ΚΥΑ, που το απεύχομαι,
υπάρχει και ο δρόμος των Διοικητικών Δικα-
στηρίων. 

Η κατάπτυστη φράση «όποιον δεν του αρέ-
σει, ας διαγραφεί από την Ένωση» πιστεύω να
μην ειπωθεί από συναδέλφους των οποίων η
θητεία τους λήγει οσονούπω, γιατί, μετά από
λίγους μήνες, αυτοί θα εξαφανιστούν στην α-
νωνυμία τους, η ζημιά όμως που θα έχουν προ-
καλέσει θα είναι ανεπανόρθωτη, θα προσφέρ-
ουν, φεύγοντας, την χειρότερη υπηρεσία. 

Η Ένωσή μας αποτελεί το σπίτι όλων μας,
κανείς δεν είναι φιλοξενούμενος, πολύ περισ-
σότερο καμία Διοίκηση, η οποία εκλέγεται για
συγκεκριμένο χρόνο, δεν έχει το δικαίωμα να
αξιολογεί τα μέλη της με διαφορετικά κριτήρ-
ια, να χωρίζει τα μέλη της σε «πληβείους» και
«πατρικίους», να επιχειρεί την προώθηση δια-
σπαστικών ενεργειών. 

Αυτά επί του παρόντος, προτίθεμαι δε να ε-
πανέλθω, αναλυτικότερα επί του θέματος σε
προσεχές φύλλο της εφημερίδος «ΦΩΝΗ» του
ΣΑΣΥΔΑ. 

Σχης (ΣΔΓ) ε.α. Γεώργιος Γκόγκου
Μέλος του Δ.Σ. ΣΑΣΥΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

•Την 1/7/2014 ο Πρόεδρος στην πρόκληση για την συνεδρία-
ση του ΔΣ/EAAA της 3/7/2014 με ώρα έναρξης 12:00 έθεσε ως 3-
ο θέμα την τροποποίηση της ΚΥΑ για εκσυγχρονισμό και ανα-
βάθμιση ΕΑΑΑ. . Την επομένη 2/7/2014 έδωσε να μοιρασθεί στα
μέλη η αιτιολογική έκθεση τροποποίησης της ΚΥΑ που συνέταξε
ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΑ με αποτέλεσμα πολλά μέλη του
ΔΣ να την πάρουν την ημέρα του συμβουλίου..

•Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς,
εξέφρασε (γραπτώς και προφορικώς ) έντονες αντιρρήσεις για
την διαδικασία που ακολουθήθηκε και δεν παρέστη στη συνεδρί-
αση του οργάνου. Στις 3/7/2014 το ΔΣ αναβλήθηκε λόγω μ η
ύπαρξης απαρτίας. 

•Λόγω της μη ύπαρξης απαρτίας ο πρόεδρος συνέταξε νέα
πρόσκληση για συνεδρίαση για την επομένη 4/7/2013 με ώρα
έναρξης 10:30

•Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς,
στις 4/7/2014 και ώρα 09:00 ανέφερε γραπτώς προς τα Μέλη
του ΔΣ/ΕΑΑΑ ότι στην νέα πρόσκληση του ΔΣ δεν τηρήθηκε το
προβλεπόμενο χρονικό όριο από τη παράγραφο 1 του άρθρου
14 του Ν2690/1999 και επομένως η συνεδρίαση είναι μη νόμιμη.

•Παρά την αναφορά του Διευθύνοντος Σύμβουλου στις
4/7/14 το ΔΣ/ΕΑΑΑ συνήλθε και ενέκρινε από το ΔΣ της ΕΑΑΑ τη
τροποποίηση της ΚΥΑ που σύμφωνα με το σκεπτικό έχει στόχο
την αναβάθμιση και το εκσυγχρονισμό της ΕΑΑΑ.

•Η σύνθεση του ΔΣ της 04-7-14 ήταν η παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ (6), (Ψήφισαν όλοι ναι στην τροποποίηση)
Αντιπτέραρχος  ε.α.  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ Πρόεδρος
Υποπτέραρχος  ε.α.  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΛΗΣ Αντιπρόεδρος
Ταξίαρχος      ε.α.  ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ Γραμματέας
Αντιπτέραρχος  ε.α.  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ Μέλος
Σμήναρχος     ε.α.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Μέλος
Αντισμήναρχος  ε.α.  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΩΤΑΣ Μέλος 
ΑΠΟΝΤΕΣ (5)
Αντισμήναρχος  ε.α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος
Σμήναρχος     ε.α. ΠΙΕΡΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ Μέλος
Σμήναρχος     ε.α ΗΛΙΑΣ ΣΒΑΡΝΑΣ Μέλος
Σμήναρχος     ε.α. ΑΝΔΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος 
Επισμηναγός   ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Μέλος

•Όπως διαπιστώνει κανείς από την πρόταση (εισηγητική έκ-
θεση, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά μόνο στη σύνθεση
του ΔΣ της ΕΑΑΑ και την εισαγωγή κριτηρίων για την εκλογή των
μελών.

•Η τροποποίηση αυτή της ΚΥΑ είναι οπισθοδρόμηση και ανα-
χρονισμός καθόσον αποσκοπεί στο να καταργεί, περιορίζει,
φαλκιδεύει την εκλογική διαδικασία και να καταστρατηγεί το δι-
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλα τα μέλη.
•Σε ότι αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε έχουμε να πα-
ρατηρήσουμε ότι:
α. Γιατί μια τόσο σοβαρή απόφαση για την ΕΑΑΑ, χωρίς να

υπάρχει επείγουσα ανάγκη, πάρθηκε εν μέσω θέρους με την
πλειονότητα των μελών να απουσιάζει σε διακοπές. 
β. Δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία που περιγράφει ο
Διευθύνων Σύμβουλος στις γραπτές του αντιρρήσεις.
γ. Πέντε (5) από τα έντεκα (11) μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ ήταν από-
ντες.
δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ασμχος ε.α. Ιωάννης Κρανιάς, εξέ-
φρασε (γραπτώς και προφορικώς ) έντονες αντιρρήσεις για την

διαδικασία που ακολουθήθηκε και δεν παρέστη στη συνεδρίαση
του οργάνου.

ε. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν έγιναν γνωστές στα παραρ-
τήματα, ούτε εκ των υστέρων είχαν οποιαδήποτε επίσημη ενημέ-
ρωση για τα έγγραφα που εστάλησαν στο ΓΕΑ. (Επανειλημμένα
ο πρόεδρος είχε εκφραστεί δημόσια ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα
γίνει κατόπιν διαλόγου και με την σύμφωνη γνώμη των παραρτη-
μάτων).

στ. Στο υποβλητικό που εστάλη στο ΓΕΑ αναφέρεται ότι η
απόφαση πάρθηκε ομοφώνως ενώ η πραγματικότητα είναι ότι
πάρθηκε με οριακή πλειοψηφία . Επίσης αναφέρεται ότι σε επι-
σκέψεις του προέδρου στα παραρτήματα έγιναν γνωστές οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις και έτυχαν μεγάλης αποδοχής και
κατανόησης!!!. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό το επιχείρημα είναι πα-
ντελώς ανακριβές καθώς ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση του προ-
έδρου και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη για το θέμα. Επιση-
μαίνεται για άλλη μια φορά ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις
δεν είναι γνωστές ούτε στα μέλη των ΔΣ των παραρτημάτων
εκτός από την γενικόλογη τοποθέτηση ανάγκης αλλαγής του θε-
σμικού πλαισίου της ΕΑΑΑ.

•Μόλις πρόσφατα η εφημερίδα Λαρίσης «Ελευθερία» σε
εκτενές άρθρο για τα συμβαίνοντα στην ΕΑΑΣ (Διορισμός ΔΣ, πα-
ραιτήσεις μελών ΔΣ κ.λ.π) ανέφερε ότι ο δημοκρατικός τρόπος
λειτουργίας της ΕΑΑΑ αποτελεί πρότυπο και ζητούμενο για τις
άλλες Ενώσεις. Αυτό το πρότυπο που λειτουργεί άψογα από το
1992, με τις προτεινόμενες προτάσεις, κάποιοι αποφάσισαν να
το καταργήσουν θέτοντας την ΕΑΑΑ σε επικίνδυνους ατραπούς. 

•Οι ευθύνες για τις συνέπιες που θα έχουν αυτές οι αποφά-
σεις ανήκουν ακέραια σε αυτούς που εμπνεύστηκαν την παραβί-
αση και την επιβολή κανόνων που προσβάλουν την ισότητα και
την ισονομία που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα μέλη μιας
Ένωσης η οποία λειτουργεί χάρη στις υποχρεωτικές κρατήσεις
των μελών.

•Σύσσωμα τα Διοικητικά Συμβούλια των Παραρτημάτων Λα-
ρίσης, Θεσσαλονίκης, Πρεβέζης, Πάτρας, Καλαμάτας και Ηρα-
κλείου καθώς και μέλος του ΔΣ του παραρτήματος Βόλου έστει-
λαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας στον Κ. ΑΓΕΑ. Η Επιστολή αυ-
τή καταλήγει ως εξής: 

«Κύριε Αρχηγέ,
20.  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θέλουμε να κά-

νουμε γνωστό ότι:
α. Η συντριπτική πλειοψηφία των ε.α. μελών της ΕΑΑΑ, άσχε-

τα από προέλευση σχολής ή ειδικότητα κ.λ.π. είναι κάθετα αντί-
θετη στην πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ.

β. Η παραπάνω θέση έχει διατυπωθεί από τα μέλη σε συγκε-
ντρώσεις που έλαβαν χώρα στα παραρτήματα της ΕΑΑΑ.

γ. Με αφορμή επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο, 24 συνα-
δέλφων, ζητήθηκε γραπτώς η άποψη των παραρτημάτων για το
συγκεκριμένο θέμα. Τα παρατήματα, μετά από συγκεντρώσεις
και διαβουλεύσεις των μελών,  γραπτώς εξέφρασαν την απόρρι-
ψη της πρότασης.

δ. Ουδέποτε δόθηκε η συγκατάθεση της πλειοψηφίας των
προέδρων των παραρτημάτων σε αυτή την πρόταση καθώς αυτό
θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την εκφρασμένη βούληση των
μελών.

ε. Στις 05 Ιουν 2014 πραγματοποιήθηκε με πρόσκληση του
προέδρου της ΕΑΑΑ ευρεία σύσκεψη μεταξύ των μελών του ΔΣ
και των προέδρων των παραρτημάτων όπου για άλλη μια φορά

εκφράστηκε η αντίθεση της πλειοψηφίας στην τροποποίηση της
ΚΥΑ. Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο των
προτάσεων ουδέποτε έγινε γνωστό, μέσω των παραρτημάτων,
στα μέλη της ΕΑΑΑ προκειμένου να εκφέρουν τη γνώμη τους. 

Κύριε Αρχηγέ,

Εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας, η
οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, σας καλούμε να
απορρίψετε την εισήγηση της ΕΑΑΑ ως οπισθοδρομική και
προMόν απόψεων που δεν έτυχαν κατάλληλης επεξεργασίας και
αποδοχής από την ολομέλεια του ΔΣ. Οι απόψεις των Παραρτη-
μάτων, όπου είναι εγγεγραμμένη η πλειοψηφία των μελών της Ε-
ΑΑΑ, αν και ζητήθηκαν αγνοήθηκαν επιδεικτικά, με αποτέλεσμα
η αποδοχή της πρότασης να διαταράξει την ενότητα και τη συ-
νοχή της ΕΑΑΑ. Είμαστε σε θέση να σας διαβεβαιώσουμε ότι
πολλά μέλη μας αναζητούν τρόπους διαγραφής από την ΕΑΑΑ
με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Είμαστε σίγουροι και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρί-
ση σας, ότι θα πράξετε ότι είναι αναγκαίο για την ενότητα, την
προοπτική και συνέχεια της ΕΑΑΑ.»

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ,

Ταχυδρόμησε την ακόλουθη επιστολή στον κ.
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για να μην περάσει το
μόρφωμα αναδόμησης του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ που ψη-
φίστηκε με οριακή πλειοψηφία την 4/7/2014,
προBόν αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς του Προ-
έδρου και Αντιπροέδρου της ΕΑΑΑ.

Κύριε Υπουργέ, 

Η ψηφισθείσα την 4/7/2014 τροποποίηση της αριθμ.
Φ.454/ΑΔ452352/20-8-2002 Δημοκρατικής και σε
Συνταγματικά πλαίσια ΚΥΑ, με μόρφωμα Αριστο-
κρατικού χαρακτήρα, ανεπίτρεπτης διακριτικής -
καταχρηστικής άσκησης επιθυμητής συμπεριφοράς
του Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΑΑΑ, που πα-
ραβιάζει τις Συνταγματικές αρχές της ανθρώπινης
αξίας, της ισότητας και της πλειοψηφίας και θα δι-
χάσει τα μέλη της Ένωσης, πρέπει να την θέσετε
μόλις έρθει για υπογραφή στην αρμόζουσα θέση
της, που είναι ο κάλαθος των αχρήστων. 

Αθήνα, 29/7/2014

Βαθμός 

Ονοματεπώνυμο
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ΠΡΟΣ : Αρχηγό ΓΕΑ, Απτχο (Ι) κ. Ευάγγελο Τουρνά.

ΚΟΙΝ: ΥΕΘΑ, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο
ΑΝΥΕΘΑ, κα. Φώφη Γενημματά
ΥΦΕΘΑ, κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΑΑΑ
Παραρτήματα ΕΑΑΑ.

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.

1. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρότα-
ση τροποποίησης της ΚΥΑ (Πρακτικό ΕΑΑΑ υπ. αρ 23/4-7-14 & Έγγρ-
αφο της ΕΑΑΑ, αριθμ. πρωτ. 767, προς ΓΕΑ/ΔΒΚ/Β3) που αφορά στη
σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΑΑ, στην ουσία προτείνεται η κατάργηση των
εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και η διενέργεια, κατ’
επίφαση, εκλογών καθώς τίθενται κριτήρια που εξασφαλίζουν την
εκλογή μελών ακόμα και χωρίς ψήφο.

2. Κατ’ επανάληψη ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΑΑΑ
έχουν αρθρογραφήσει  στην «Ηχώ των Αιθέρων» για την κατά τη
γνώμη τους αναγκαιότητα αλλαγής της ΚΥΑ. Η αιτιολογική έκθεση
ενσωματώνει όλες τις απόψεις του προέδρου που βρίσκουν αντίθετη
τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΕΑΑΑ.

3. Ο ισχυρισμός ότι η πρόταση έγινε αντικείμενο συζήτησης και
διαλόγου με τα μέλη των παραρτημάτων και έτυχε μεγάλης απο-
δοχής και κατανόησης είναι παντελώς ανακριβής καθώς ουδέποτε
υπήρξε τέτοια συνάντηση με εκατέρωθεν ανταλλαγή απόψεων και
γνωμών.   

4. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του ιδρυτικού νόμου
ΝΔ.1171/72, για την ανάδειξή του ΔΣ δεν προβλέπονταν εκλογές και
τα μέλη διορίζονταν από τον Υπουργό μετά από πρόταση του εκάστο-
τε Αρχηγού των ΓΕ. Το άρθρο 5 του ΝΔ1171/72 τροποποιήθηκε με το
άρθρο 14 του Ν. 1911/90 με το οποίο καθιερώθηκε η εκλογική διαδι-
κασία για την ανάδειξη του ΔΣ αποκαθιστώντας τη δημοκρατική λει-
τουργία της Ένωσης καθώς οι προβλέψεις του ιδρυτικού νόμου ήταν
προσαρμοσμένες στην αντίληψη και φιλοσοφία του δικτατορικού καθ-
εστώτος.

5. Σύμφωνα με την Υπ.  Αριθμ. Φ.454/ΑΔ.452352/ 2-10-2002 το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για μέλος του ΔΣ έχουν όλα
τα μέλη της Ένωσης χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις που είναι
δυνατόν να φαλκιδεύσουν την ουσία και το περιεχόμενο μιας εκλογι-
κής διαδικασίας.

Αιτιολογική Έκθεση-Επισημάνσεις
6.  Επί της αιτιολογικής έκθεσης όπως μας έγινε ανεπίσημα γνω-

στή επισημαίνουμε τα εξής:
α. Μόνο ως αυθαίρετος συλλογισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ο

ισχυρισμός του συντάκτη ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αξιόπιστα η
τροποποίηση της ΚΥΑ. Η πρόταση όπως είναι διατυπωμένη αναφέρε-
ται, κυρίως, μόνο στην ανάδειξη του ΔΣ της ΕΑΑΑ και πόρο απέχει
από το να περιλαμβάνει, προς τροποποίηση, διατάξεις εκσυγχρονι-
σμού και αναμόρφωσης προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις
πλήρως εναρμονισμένη με το δίκαιο όπως αυτό εξελίχθηκε μετά την
αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974.

β. Η πρόταση παραπέμπει ευθέως στην έμμεση κατάργηση των
εκλογών καθώς μια εκλογική διαδικασία με προCποθέσεις και κρι-
τήρια μόνο ως παρωδία εκλογών μπορεί να χαρακτηριστεί.

γ. Η διατήρηση του βαθμολογικού κριτηρίου για την εκλογή του
προέδρου και αντιπροέδρου μόνο ως πρόταση εκσυγχρονισμού και
αναμόρφωσης της ΕΑΑΑ δεν μπορεί να εκληφθεί.

δ. Κάθε συνάδελφος που εμφορείται από τις αρχές της ισότητας,
της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών θα περίμενε να δει προτάσεις
όπως:

(1). Την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει τον ε.α. βαθμό
του Απτχου ή Υπτχου για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου αν-
τίστοιχα.

(2). Την τυπική κατοχύρωση των εκλογών των παραρτημάτων.
(3). Την προαιρετική εγγραφή των αποστράτων ως μελών της ΕΑ-

ΑΑ.
(4). Την εγγραφή ως μελών, με πλήρη δικαιώματα και υποχρ-

εώσεις, των ε.α. υπαξιωματικών συναδέλφων.
(5). Την, χωρίς περιορισμούς, συμμετοχή των ορφανικών μελών

στην εκλογική διαδικασία κ.λ.π.
ε. Ενδεικτικά όλες αυτές οι αλλαγές, ως αίτημα της συντριπτικής

πλειοψηφίας των μελών, θα συνέβαλαν καθοριστικά στον εκσυγχρο-
νισμό και αναμόρφωση της ΕΑΑΑ και θα αποτελούσαν πεδίο ανά-
δειξης νέων προσώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά της
Ένωσης.

Λειτουργία ΔΣ-«Σύγχρονες Προκλήσεις της ΕΑΑΑ»

7. Η διαπίστωση ότι υπάρχει ανάγκη ειδικής διαδικασίας εξασφά-
λισης της ευταξίας και σεβασμού στη λειτουργία του ΔΣ είναι προ-
σβλητική και μειωτική για ε.α. αξιωματικούς που υπηρέτησαν, πιστά
και με βασικό κριτήριο την πειθαρχία, την ΠΑ το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής τους. Χρέος και καθήκον του προέδρου κάθε αιρετού
συλλογικού οργάνου είναι να εξασφαλίζει τις παραπάνω αρχές,
συνεπικουρούμενος από το ΔΣ που στην περίπτωση της ΕΑΑΑ ασκεί
τη διοίκηση της Ένωσης.

8. Η αφαιρετική διατύπωση ότι υπάρχει σύγχρονη και σύνθετη
ποικιλομορφία  προβλημάτων στην ΕΑΑΑ, χωρίς να διατυπώνονται
αυτά, προσβλέπει να επηρεάσει τη γνώμη εκείνων που δεν
γνωρίζουν τους σκοπούς ίδρυσης της ΕΑΑΑ.

α.  Οι κύριες δραστηριότητες της ΕΑΑΑ σύμφωνα με τον ιδρυτικό
νόμο είναι η διατήρηση των σχέσεων με τους ε.ε. συναδέλφους, η
σύσφιξη των σχέσεων των ε.α. συναδέλφων, η έκδοση ταυτότητας
μέλους της ΕΑΑΑ για πρόσβαση στα ΚΕΔΑ και στα ΣΕΠΑ, ο προγραμ-
ματισμός παραθερισμού των μελών και η ενημέρωση για θέματα
υγειονομικού χαρακτήρα.

β. Εάν πράγματι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, υπάρχει
άλλη θεματολογία και ποικιλομορφία προβλημάτων τότε αυτό που χρ-
ειάζεται είναι ένας νέος ιδρυτικός νόμος που θα περιλαμβάνει στους
σκοπούς της ΕΑΑΑ όλα τα προς αντικείμενο θέματα που υπαινίσσε-
ται η πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ.

9. Η αναφορά ότι ο προέχοντας ρόλος της ΕΑΑΑ είναι κοινωνικο-
συνδικαλιστικός προκαλεί εύλογα ερωτηματικά καθώς η Ένωση δεν
εκφράζει συλλογικά εργαζόμενους ή εργοδότες που έχουν, ως ε-
πιδίωξη την κατοχύρωση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερ-
όντων των μελών. Ένας τέτοιος ρόλος όπως αναφέρθηκε παραπάνω

απαιτεί την τροποποίηση των σκοπών του ιδρυτικού νόμου.
10. Οι αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ως βασικοί

πυλώνες της δημοκρατίας είναι αρχές γενικές και καθολικές και δεν
επιδέχονται εκπτώσεων ή υποκειμενικής ερμηνείας περί ίσων μεγε-
θών και προσώπων.

11. Ο  υπαινιγμός καταπίεσης των μελών της ΕΑΑΑ από μια ισο-
πεδωτική κυριαρχία μιας αμετάβλητα πολυπληθούς ομάδας, χωρίς
να κατονομάζεται, βρίσκεται στη σφαίρα φαντασίας του συντάκτη
καθώς κανείς συνάδελφος έως τώρα δεν εξέφρασε τέτοιες απόψεις
ή διαμαρτυρήθηκε ανάλογα.

12. Η προφανή κατάχρηση της εκλογής και η αυτάρεσκη και μονο-
σήμαντη επιβολή των προσωπικών απόψεων αγνοώντας επιδεικτικά
την άποψη της πλειοψηφίας δεν εξαιρεί κανέναν και ιδιαίτερα αυ-
τούς που είναι επιφορτισμένοι με αυξημένα καθήκοντα. 

13. Η πρόβλεψη για δυνατότητα του εκάστοτε προέδρου να απο-
βάλλει μέλος του ΔΣ, για ανάρμοστη συμπεριφορά και μη συμμόρφω-
σης στις υποδείξεις του, παραπέμπει σε προεδρικό μοντέλο
διοίκησης με απόλυτες εξουσίες καθώς κανόνες δεοντολογίας θα
έπρεπε να ορίζουν την ανάρμοστη συμπεριφορά που στην συγκεκρι-
μένη περίπτωση είναι αντικείμενο υποκειμενικής κρίσης και οι υπο-
δείξεις μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές. Σε κάθε περίπτωση α-
ρμόδιο για την λειτουργία του ΔΣ πρέπει να είναι το ίδιο το ΔΣ που
ασκεί τη διοίκηση της Ένωσης σύμφωνα με το νόμο.

Υποχρεωτική παρουσία στελέχους θηλυκού γένους στο ΔΣ.
14. Στη επιχείρημα περί υποχρεωτικής παρουσίας μέλους θήλυ

στο ΔΣ της ΕΑΑΑ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
α. Σύμφωνα άρθρο 6, παρ. 1 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000)

καθιερώθηκε η υποχρεωτική κατ΄ελάχιστο στο 1/3 συμμετοχή κάθε
φύλου στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα του
δημοσίου όταν πρόκειται για διορισμένα και όχι αιρετά μέλη.

β. Με το άρθρο 75, παρ. 1 του Ν.2910 /2001 (ΦΕΚ
91/Α/2.5.2001) καθιερώθηκε η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο 1/3,
συμμετοχή από κάθε φύλο ως υποψηφίου στα ψηφοδέλτια των νομα-
ρχιακών και δημοτικών εκλογών.  Η πρόβλεψη αυτή παρέμεινε αμε-
τάβλητη και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του νόμου.

γ. Με το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012 προβλέπεται επίσης η καθι-
έρωση ποσόστωσης για κάθε φύλο σε ποσοστό 1/3 ως υποψηφίων
των εκλογικών συνδυασμών. 

δ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι βάσει της ισχύουσας νομοθ-
εσίας δεν προβλέπεται υποχρεωτική παρουσία στελέχους θηλυκού
γένους στην ΕΑΑΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να προ-
σβληθεί το κύρος της νομιμότητας των εκλογών του 2011 με συνέ-
πεια την επανάληψη αυτών. 

Πελατειακές σχέσεις-Καθεστωτική νοοτροπία
15. Οι, χωρίς εισαγωγικά, αναφορές σε πελατειακές σχέσεις και

καθεστωτική νοοτροπία των μελών του ΔΣ της ΕΑΑΑ που προσφέρ-
ουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους με μεγάλο προσωπικό, οικογε-
νειακό, και κοινωνικό κόστος είναι υβριστικές για κάθε συνάδελφο
που υπηρέτησε την ΕΑΑΑ. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι η πολυε-
τή παρουσία του Απτχου ε.α. κ. Κατσαντώνη, επίτιμου αρχηγού ΑΤΑ,
πρώην προέδρου της ΕΑΑΑ, του Απτχου ε.α. κ. Βάγια, πρώην πρ-
οέδρου της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας για 12 χρόνια καθώς και ό-
λων των άλλων διέπονταν από πελατειακές σχέσεις και καθεστωτική
νοοτροπία.

α. Με τον όρο πελατειακές σχέσεις εννοούμε «έναν συγκεκριμέ-
νο τρόπο κοινωνικής και ιδιαίτερα πολιτικής οργάνωσης της οποίας
βασικό δομικό στοιχείο και χαρακτηριστικό θεμέλιο είναι το ζεύγος
πάτρωνας-πελάτης» Άτομα, οικογένειες και ομάδες συνδέονται με
το κράτος και ειδικά με τις εκάστοτε πολιτικές ελίτ σε μια σχέση ε-
ξάρτησης και ανταλλαγής. Η σχέση πάτρωνα-πελάτη είναι δυαδική
και προσωπική, με την έννοια ότι ο πελάτης εξαρτάται από τον πάτρ-
ωνα. (Mavrogordatos G. 1983. Stillborn Republic. Berkeley, Calif.:
University of California Press.). 

β. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι είναι φύσει αδύνατον να
υπάρχουν τέτοιες σχέσεις μεταξύ του ΔΣ και των μελών της ΕΑΑΑ.
Ούτε οι προCποθέσεις υπάρχουν, ούτε στην κουλτούρα των στε-
λεχών ε.ε. και ε.α. των ΕΔ υφίστανται τέτοιες σχέσεις.

Πρόταση για τη σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΑΑ. 
16. Η πρόταση για τη σύνθεση του ΔΣ διατυπώνεται με ένα εν-

τελώς αυθαίρετο τρόπο καθώς στην αιτιολογική έκθεση δεν περι-
λαμβάνονται και δεν επεξηγούνται τα κριτήρια που δικαιολογούν την
κατηγοριοποίηση των υποψηφίων και την εκλογή με βάση τις σχολές
αποφοίτησης ή την ομαδοποίηση της ΣΙΡ, των προσληφθέντων με
διαγωνισμό, ΕΠΥ, ανακατάταξη κ.λ.π.  
Τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι:

α). Γιατί διατηρείται ως αναγκαία προCπόθεση για τη θέση του
προέδρου και αντιπροέδρου ο ε.α. βαθμός του Απτχου ή Υπτχου και
σε ποια διάταξη νόμου περί εκλογών υπάρχει πρόβλεψη για μια τέ-
τοια εξαίρεση. Τι είναι αυτό που στερείται ένας π.χ. Σμχος ε.α. ώστε
να μην μπορεί να προεδρεύσει του ΔΣ και να εκπροσωπήσει την ΕΑ-
ΑΑ; Από το 2004 έως το 2006 ο Ασμχος ε.α. Σπήλιος Σπηλιωτόπου-
λος διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Αμύνης χωρίς κανείς να του περιο-
ρίσει αυτό το δικαίωμα. Ο κ. Σπηλιωτόπουλος δυστυχώς δεν έχει την
δυνατότητα να είναι υποψήφιος για πρόεδρος και αντιπρόεδρος της
ΕΑΑΑ καθώς δεν φέρει τον ε.α. βαθμό του Απτχου ή Υπτχου. Οι
Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών υπάγονται στον εκάστοτε ΥΕΘΑ
(δηλαδή από το 2004 έως το 2006 στον κ. Σπηλιωτόπουλο) ο οποίος
ασκεί τον έλεγχο μέσω των Γενικών Επιτελείων. 

β). Τι υπαγορεύει την εκλογή ενός μόνο συναδέλφου από τη ΣΥΔ
και πως προέκυψε ο αριθμός (1) ένα; Το ίδιο ισχύει και για τον υπο-
ψήφιο της ΣΣΑΣ, της σχολής Ικάρων κ,λ,π. Δηλαδή κάποιος που θα
είναι μοναδικός υποψήφιος θα εκλέγεται χωρίς ψήφο, ούτε καν της
δικιάς του, ευτελίζοντας κάθε έννοια εκλογικής διαδικασίας. 

γ. Με ποιο σκεπτικό δεν εξασφαλίζεται η εκλογή υποψηφίου από
τη ΣΙΡ (Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων) ή αυτών με διαγωνισμό, α-
νακατάταξη, κ.λ.π.;

δ. Πώς προκύπτει η εκλογή 3 μελών αποφοίτων της ΣΤΥΑ και όχι
ενός (1) ή πέντε (5); Ποιο κριτήριο ελήφθη υπόψη για τον συγκεκρι-
μένο αριθμό;

ε.  Γιατί στερείται της δυνατότητας ένας, τρίτος, απόφοιτος της
σχολής Ικάρων να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των συναδέλφων
για να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες του στην ΕΑ-
ΑΑ;

στ. Πώς εξασφαλίζεται η υποψηφιότητα των, αφιλοκερδώς ε-
νασχολούμενων με την ΕΑΑΑ, συναδέλφων και τι θα συμβεί αν δεν
έχουμε υποψηφίους από κάποια κατηγορία; 

ζ. Τι είναι αυτό που διασφαλίζει την ποιότητα, τα προσόντα και
την ικανότητα των υποψηφίων να ασχοληθούν με τα κοινά της Ένω-
σης με δεδομένο ότι θα εκλέγονται και χωρίς ψήφο; Υπέρτατος κρι-
τής κάθε υποψηφίου πρέπει να είναι το εκλογικό σώμα που σύμφωνα

με την αρχή της πλειοψηφίας φέρει και την ευθύνη της επιλογής. Η
εξασφαλισμένη εκλογή μελών του ΔΣ με κριτήριο την προέλευση σε
καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την ποιότητα και το βαθμό ε-
νασχόλησής τους με τις απαιτήσεις της Ένωσης.   
Συμπεράσματα.

17. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εισήγηση τροποποίησης
της ΚΥΑ όχι μόνο δεν είναι στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και
της αναμόρφωσης των κανόνων που διέπουν το νομοθετικό πλαίσιο
της ΕΑΑΑ αλλά οδηγούν έμμεσα την Ένωση σε μια κατάσταση δυσμε-
νέστερη ακόμα και αυτής του 1972 με τον διορισμό του ΔΣ από τον
ΥΕΘΑ με πρόταση του Αρχηγού του ΓΕΑ του οποίου το κριτήριο για
την επιλογή προσώπων δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από ε.α.
αξιωματικούς της ΠΑ.

18. Κάθε εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετού οργάνου
ορίζεται από γενικές αρχές και κανόνες που διασφαλίζουν τον τύπο
και την ουσία της εκλογής. Κορυφαίος κανόνας κάθε εκλογής είναι η
αρχή της πλειοψηφίας. Σε αντίθεση με τις δικτατορίες, που κυβε-
ρνώνται εξ’ ορισμού από μια μειοψηφία, στις φιλελεύθερες δημοκρ-
ατίες η διακυβέρνηση ασκείται από ένα άθροισμα πλειοψηφικά συνα-
σπισμένων ομάδων. 

19. Σε μια παρόμοια διαδικασία θα έπρεπε η βουλή των Ελλήνων
να αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό επαγγελματικών κατηγορ-
ιών όπως γιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, αγρότες, δημοσιογράφ-
ους, στρατιωτικούς κ.λ.π.

Η Θέση της πλειοψηφίας των Παραρτημάτων.
Κύριε Αρχηγέ,

20. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θέλουμε να κάνουμε
γνωστό ότι:

α. Η συντριπτική πλειοψηφία των ε.α. μελών της ΕΑΑΑ, άσχετα
από προέλευση σχολής ή ειδικότητα κ.λ.π. είναι κάθετα αντίθετη
στην πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ.

β. Η παραπάνω θέση έχει διατυπωθεί από τα μέλη σε συγκεν-
τρώσεις που έλαβαν χώρα στα παραρτήματα της ΕΑΑΑ.

γ. Με αφορμή επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο, 24 συναδέλφ-
ων, ζητήθηκε γραπτώς η άποψη των παραρτημάτων για το συγκεκρι-
μένο θέμα. Τα παρατήματα, μετά από συγκεντρώσεις και διαβου-
λεύσεις των μελών,  γραπτώς εξέφρασαν την απόρριψη της πρότα-
σης.

δ. Ουδέποτε δόθηκε η συγκατάθεση της πλειοψηφίας των πρ-
οέδρων των παραρτημάτων σε αυτή την πρόταση καθώς αυτό θα ε-
ρχόταν σε ευθεία αντίθεση με την εκφρασμένη βούληση των μελών.

ε. Στις 05 Ιουν 2014 πραγματοποιήθηκε με πρόσκληση του πρ-
οέδρου της ΕΑΑΑ ευρεία σύσκεψη μεταξύ των μελών του ΔΣ και των
προέδρων των παραρτημάτων όπου για άλλη μια φορά εκφράστηκε η
αντίθεση της πλειοψηφίας στην τροποποίηση της ΚΥΑ. Είναι αξιο-
σημείωτο να αναφερθεί ότι το περιεχόμενο των προτάσεων ουδέπο-
τε έγινε γνωστό στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να εκφέρουν
τη γνώμη τους.  
Κύριε Αρχηγέ,

Εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας, η οποία
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, σας καλούμε να απο-
ρρίψετε την εισήγηση της ΕΑΑΑ ως οπισθοδρομική και προTόν από-
ψεων που δεν έτυχαν κατάλληλης επεξεργασίας και αποδοχής από
την ολομέλεια του ΔΣ.  Οι απόψεις των Παραρτημάτων, όπου είναι
εγγεγραμμένη η πλειοψηφία των μελών της ΕΑΑΑ,  αν και ζητήθηκαν
αγνοήθηκαν επιδεικτικά,  με αποτέλεσμα η αποδοχή της πρότασης
να διαταράξει την ενότητα και τη συνοχή της ΕΑΑΑ. Είμαστε σε θέση
να σας διαβεβαιώσουμε ότι πολλά μέλη μας αναζητούν τρόπους δια-
γραφής από την ΕΑΑΑ με ότι αυτό συνεπάγεται.

Είμαστε σίγουροι και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση
σας, ότι θα πράξετε ότι είναι αναγκαίο για την ενότητα, την προοπτι-
κή και συνέχεια της ΕΑΑΑ.

Με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση,

Οι υπογράφοντες,

Παράρτημα Ηρακλείου.
Σμχος ε.α. Εμμανουήλ Φρουδάκης, Πρόεδρος 
Σμχος ε.α. Κων/νος Βακουνάκης, Αντιπρόεδρος
Ανθσγος ε.α. Αναστασία Παγωμένου, Γραμματέας
Σγος ε.α. Ηλίας Κεκερίδης, Ταμίας
Σμχος ε.α. Γεώργιος Γιακουμάκης, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Σμχος ε.α. Ιωάννης Γιαπουτζίδης, Πρόεδρος
Επγος ε.α. Ιορδάνης Χρυσοστομίδης, Αντιπρόεδρος
Επγος ε.α. Νικόλαος Γρηγορόπουλος, Γραμματέας
Σγος ε.α. Κων/νος Λασπίδης, Ταμίας
Ασμχος ε.α. Θεόδωρος Χάιτας, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Λάρισας
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας, Πρόεδρος
Σμχος ε.α. Κων/νος Τσιτσώνης, Αντιπρόεδρος
Σγος ε.α. Ιωάννα Μαλισόβα, Γραμματέας
Σγος ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ταμίας
Επγος ε.α. Θωμάς Τασούλης, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Μαγνησίας
Σγος ε.α. Δημήτριος Κωνσταντίνου, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Μεσσηνίας
Σμχος ε.α. Ιωάννης Σαμπαζιώτης, Πρόεδρος
Σμχος ε.α. Σπυρίδων Τριανταφυλλίδης, Αντιπρόεδρος
Σγος ε.α. Κων/νος Στόικος, Γραμματέας
Σμχος ε.α. Ιωάννης Κανελλόπουλος, Ταμίας
Ασμχος ε.α. Νικόλαος Κουλουμέντας, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Πατρών
Σμχος ε.α. Χρήστος Πανταζής, Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Βασίλειος Χρόνης, Αντιπρόεδρος
Επγος ε.α. Ιωάννης Ζαχαράκης, Γραμματέας
Σμχος ε.α. Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος, Ταμίας
Σγος ε.α. Φίλιππος Ματράκας, Μέλος του ΔΣ
Παράρτημα Πρεβέζης
Σμχος ε.α. Αθανάσιος Κεραμιδόγλου, Πρόεδρος
Ασμχος ε.α. Γρηγόριος Νιούσιας, Αντιπρόεδρος
Σγος ε.α. Μιχαήλ Πολυμιάδης, Γραμματέας
Ασμχος ε.α. Ιωάννης Παπαευαγγέλου, Ταμίας
Σγος ε.α. Πετρούλα Παπαφωτίου, Μέλος του ΔΣ

Για τους υπογράφοντες

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΕΑΑΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ


