
Πρακτικά 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2019 Σελίδα 1 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

6ης /2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                       
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στη Δεκέλεια, στην 1η  Ιουνίου 2019, στο Αμφιθέατρο της ΔΑΕ, 
πραγματοποιήθηκε η 6η  τακτική σύνοδος της Γ.Σ. του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής 
Ικάρων «ΙΚΑΡΟΣ», κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 του κωδικοποιημένου καταστατικού του 
Σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε με το έγγραφο 3/11/02/2014, του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών. 

 
2. Για την έναρξη της Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, 

απαιτείτο απαρτία η οποία δεν έγινε εφικτή στις 23 Μαΐου 2019 που ήταν η αρχικά 
προγραμματισμένη κύρια ημερομηνία, με αποτέλεσμα η 6η ΓΣ να διεξαχθεί στην 
εναλλακτική ημέρα, την 1η  Ιουνίου 2019.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3στ του Καταστατικού, «..Για μέλη 
που κατοικούν εκτός Αττικής, ή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν φυσική παρουσία, 
επιτρέπεται και θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή τους μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, στις 
περιπτώσεις ψηφοφορίας (ενν. αρχαιρεσίες ανά τριετία), είναι έγκυρη και αποδεκτή η 
ηλεκτρονική και η επιστολική ψήφος..». 

 
4. Με βάση την προαναφερθείσα πρόβλεψη, συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης 

τακτικά μέλη του Συνδέσμου από την περιοχή της Θεσσαλονίκης (Παράρτημα 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και από τη Λάρισα το Προεδρείο του υπό ίδρυση Παραρτήματος 
Θεσσαλίας. Τα τακτικά μέλη που παρακολουθούν μέσω skype τη Συνεδρίαση, θεωρούνται 
παρόντες σε αυτή και παίρνουν μέρος στη συζήτηση και τις αποφάσεις της ΓΣ με 
δεδομένο ότι είναι οικονομικά ενήμερα. 

 
5. Παραβρέθηκαν οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ: Πτχος (Ι) ε.α. Δημήτριος 

Λυτζεράκος, Πτχος (Ι) Παναγιώτης Παπανικολάου και Πτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Αυλωνίτης. 
Ο Αρχηγός ΓΕΑ που προσκλήθηκε στην ΓΣ, δεν παρέστη ένεκα υπηρεσιακών 
υποχρεώσεων, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον Επιτελάρχη της ΔΑΕ Ταξίαρχο (Ι) Ζαχαρία 
Γρίβα. 

 
6. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης ο οποίος αφού καλωσόρισε όλους τους 
Συνέδρους, ευχαρίστησε για την παρουσία του τον εκπρόσωπο του ΑΓΕΑ, όπως και τους 
τρεις Επίτιμους Αρχηγούς Πτέραρχο (Ι) Δημήτριο Λυτζεράκο, Πτέραρχο (Ι) Παναγιώτη 
Παπανικολάου, και Πτέραρχο (Ι) Γεώργιο Αυλωνίτη, μέλη του «ΙΚΑΡΟΥ» και ένθερμους 
υποστηρικτές της λειτουργίας του Συνδέσμου. Επίσης χαιρέτησε την παρουσία των 
Προέδρων της Π.Ο.Σ. και του ΕΣΜΑ όπως και μελών της Λέσχης «ΝΕΦΕΛΗ» και 
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αναφέρθηκε στην ξεχωριστής σημασίας συμμετοχή των προ ημερών ευδοκίμως 
τερματισάντων Ανωτάτων Αξιωματικών που προσκλήθηκαν ειδικώς από το Σύνδεσμο τη 
μέρα αυτή, για να τιμηθούν για τη μακροχρόνια προσφορά τους. Τέλος, αναφέρθηκε στα 
κύρια σημεία του ετήσιου απολογισμού που καλύπτει την περίοδο από 7-6-18 έως 31-5-
19, ως ακολούθως: 

 
α. Ενημέρωση Συνέδρων από Γραμματέα (Πεπραγμένα) 
 
β. Οικονομική Ενημέρωση από Ταμία 
 
γ. Αποτελέσματα Οικονομικού Ελέγχου από Ελεγκτική Επιτροπή 
 
δ. Προγραμματισμός Δράσεων 2019-2021 
 
ε. Νέες Προτάσεις – Αποφάσεις Συνέδρων 
 
στ. Επισημάνσεις Προέδρου 
 
ζ. Πέρας Γενικής Συνέλευσης και Έναρξη Καλοκαιρινού Συμποσίου 
 

7.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γραμματέα του Συνδέσμου 
Αντιπτέραρχο (Ι) Κοσμά Βούρη. 

 
8. Λαμβάνοντας το λόγο ο Γραμματέας, ανεφέρθη στα πεπραγμένα της 

περιόδου 7-6-18 έως 31-5-19 σύμφωνα με την παρακάτω σειρά: 

Μέλη ΔΣ - Παραρτήματα - Εκπρόσωποι - Σύμβουλοι ΔΣ - Επιτροπές 

Κύριες Δραστηριότητες 

-   Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης 

           -   Συμμετοχή σε άλλες Εκδηλώσεις 

-   Πρωτοβουλίες - Κινητικότητα – Έργο 

-   Επιστολές προς πάσα Κατεύθυνση 

-   Διοργάνωση Ημερίδων Συνεδρίων 

-   Λειτουργία Ιστοσελίδας Αρθρογραφία 

Λοιπές Δράσεις 

-   Εθιμοτυπική Επίσκεψη στην Α.Ε. τον ΠτΔ  

-   Ίδρυση Παραρτήματος Θεσσαλίας 

         -    Άλλα Θέματα Δράσεων 
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Παρουσίαση Βιβλίων 
 
Δραστηριότητες Λέσχης Κυριών «ΝΕΦΕΛΗ» 
 
Δεν είναι πια Μαζί μας 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ) 

Ως προς την εικόνα και τον ετήσιο απολογισμό δράσεων του Συνδέσμου της 
περιόδου 7-6-2018 έως 31-5-2019, αναφέρονται τα παρακάτω, με χρονική κατά το 
δυνατόν ακολουθία: 

Μέλη ΔΣ - Παραρτήματα - Εκπρόσωποι - Σύμβουλοι ΔΣ – Επιτροπές 

 Η εικόνα του Συνδέσμου σε ότι αφορά τα όργανα Διοίκησης – Ελέγχου και τη 
λειτουργία του στο κέντρο και την περιφέρεια, έχουν ως ακολούθως: 

- Μέλη ΔΣ: 

 Η σύνθεση του ΔΣ του Συνδέσμου έχει ως ακολούθως: 

▪ Πρόεδρος / Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης 
▪ Αντιπρόεδρος / Απτχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Κατσαρός 
▪ Έφορος Δημοσίων Σχέσεων / Απτχος (Ι) ε.α. Χαράλαμπος Χειράκης 
▪ Γραμματέας / Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης 
▪ Μέλος / Απτχος (Ι) ε.α. Χρήστος Διαμαντίδης 
▪ Ταμίας / Απτχος (Μ) ε.α. Αχιλλέας Λέλλας 
▪ Μέλος / Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης 

 
- Σύνθεση Παραρτημάτων: 

 
 Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Μακεδονίας 
 

▪ Πρόεδρος / Υπτχος (Ι) ε.α. Βασίλειος Καλαϊτζόπουλος 
▪ Γραμματέας / Υπτχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Αλεξίου 
▪ Ταμίας / Σμχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Κεσσόπουλος 

 
 Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Μαγνησίας 
 

▪ Πρόεδρος / Απτχος (Μ) ε.α. Σπυρίδων Φράγκος 
▪ Γραμματέας / Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Γαβριήλ Μπάρδας 
▪ Ταμίας / Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Τζιούβελης 

 
- Εκπρόσωποι Συνδέσμου: 
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▪ Περιοχής Λαρίσης / Απτχος (Ι) ε.α. Χρήστος Βάγιας 
▪ Περιοχής Χαλκίδας / Απτχος (Ι) ε.α. Φώτιος Χειμαριός 
▪ Περιοχής Πατρών / Απτχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Μπίκος 

 
- Σύμβουλοι Μελών ΔΣ Συνδέσμου: 

 
▪ Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Πιστιώλης  
▪ Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Μιχαήλ Σύρμπος  
▪ Υπτχος (ΜΕΤ) ε.α. Αντώνιος Μπιρμπίλης  
▪ Υπτχος (ΕΦ) ε.α. Εμμανουήλ Καρανίκας  
▪ Ταξχος (Δ) ε.α. Κωνστ. Μπίμπιζας-Πίνης  
▪ Υπτχος (Ο) ε.α . Γεώργιος Δανιηλίδης   

 
- Μόνιμες Επιτροπές Συνδέσμου: 

 
 Εκλεγμένη Ελεγκτική Επιτροπή (Έλεγχος Οικονομικών) 
 

▪ Πρόεδρος / Ταξχος (Δ) ε.α. Κωνσταντίνος Μπίμπιζας – Πίνης 
▪ Μέλος / Απτχος (Ι) ε.α. Οδυσσέας Γαλανόπουλος 
▪ Μέλος / Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Μιχαήλ Σύρμπος 

 
 Επιτροπή Δεοντολογίας & Καταστατικού (ΕΔΚ) 
 

▪ Πρόεδρος / Απτχος (Ι) ε.α Κωνσταντίνος Λάμπρου 
▪ Μέλος / Απτχος (Ι) ε.α Παύλος Σίσσας 
▪ Μέλος / Απτχος (Μ) ε.α. Ζαχαρίας Γκίκας 

 
 Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού – Ελέγχου & - Πιστοποίησης (ΕΕΣΕΠ) 
 

▪ Απτχος (Μ) ε.α. Δημήτριος Κατελούζος 
▪ Απτχος (Ι) ε.α. Θωμάς Χατζηαθανασίου 
▪  Υπτχος (Μ) ε.α. Δημήτριος Πετρίδης 
▪ Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Γεώργιος Δημητρόπουλος  
▪ Ταξχος (Μ)  ε.α. Δημήτριος Δίελλας  
▪  Ταξχος (ΕΑ)  ε.α. Νικόλαος Λιλίτσης  

 
 Επιτροπή Ιστορίας – Παραδόσεων και Πολιτιστικών Δράσεων (ΕΙΠΠΔ) 
 

▪ Σμχος   (Ι) Παντελής Βατάκης 
▪ Υπτχος (Ι) ε.α. Π-Βαρδής Παπαδάκης 
▪ Απτχος (Ι) ε.α. Χαρίλαος Λάμπρου 
▪ Ταξχος (Ι) ε.α. Νικόλαος Μανουσάκης 
▪ Ταξχος (Δ) ε.α. Κων/νος Πίνης – Μπίμπιζας 
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 Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας-Ηλεκτρονικών Εφαρμογών & Εντύπων  
(ΕΔΙΗΕΕ) 
 

▪ Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Βυζάντιος 
▪ Απτχος (Ι) ε.α. Φώτιος Χειμαριός 
▪ Απτχος (Ι) ε.α. Θωμάς Χατζηαθανασίου 
▪ Σμχος   (Ι)  ε.α. Παναγιώτης Αποσπόρης  

Κύριες Δραστηριότητες: 

- Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης: 

 Ο Σύνδεσμος συμμετείχε ουσιαστικά (όχι απλή παρουσία), στις παρακάτω 
εκδηλώσεις απόδοσης οφειλομένων Τιμών: 

 α. Στην εκδήλωση της RAFA στην 112ΠΜ, την 3η Ιουνίου, για τους 
πεσόντες Έλληνες και Βρετανούς αεροπόρους κατά τον Ελληνοιταλικό πόλεμο 1940-41, 
με τον Απτχο Γεώργιο Γερούλη. 

 
β. Στην εκδήλωση των πεσόντων αεροπόρων στο βωμό του καθήκοντος 

στο μνημείο της Πλατείας Καραϊσκάκη, την 21η Οκτωβρίου. Το Σύνδεσμο 
εκπροσώπησε ο Γραμματέας Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης. 

 
γ. Στο ετήσιο μνημόσυνο του ΠΑΣΟΙΠΑ στο μνημείο πεσόντων του ΑΔ 

Δεκελείας, την 11η Νοεμβρίου. Κατά την τελετή κατατέθηκε στεφάνι εκ μέρους του 
Συνδέσμου από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου 

 
δ.  Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αντισμήναρχου Κωνσταντίνου 

Περρίκου, ήρωα της εθνικής αντίστασης, που οργανώθηκε από το Δήμαρχο Χίου την 
ημέρα της Εθνικής Επετείου κήρυξης του Πολέμου από τον Άξονα (28-10-40). Στην 
εκδήλωση συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής ο Σμχος (Ι) Παντελής Βατάκης, εν 
ενεργεία στέλεχος της ΠΑ και μέλος του Συνδέσμου, ο οποίος επέδωσε στον Δήμαρχο 
τιμητικό λόγο του Προέδρου του Συνδέσμου για ανάγνωση. 

 
ε. Στο ετήσιο επετειακό μνημόσυνο της 5ης Φεβρουαρίου 1991, για τα 63 

θύματα από την πτώση του μοιραίου C-130,  741 στο όρος Όρθρυς τη μέρα εκείνη και 
κατάθεση στεφάνου από τον Απτχο (Ι) ε.α. Γεώργιο Μελετίου εκ μέρους του 
Συνδέσμου. 

στ. Στα εγκαίνια του νέου Στρατιωτικού Νεκροταφείου πεσόντων 
αεροπόρων στην άνω Γλυφάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
προς το Σύνδεσμο, την 5η Νοεμβρίου, παρουσία μεγάλου αριθμού μελών του 
Συνδέσμου. Σε ειδική θέση αναρτήθηκαν τα ονόματα των πεσόντων από την έναρξη 
λειτουργίας της Αεροπορίας ως ανεξάρτητου Κλάδου.   

 
ζ. Στην εκδήλωση του Δήμου Καστοριάς στη Βασιλειάδα, την 4η  

Νοεμβρίου 2018, προς τιμή του πρώτου πεσόντα στον Ελληνοιταλικό πόλεμο 
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Υποσμηναγό Ευάγγελο Γιάνναρη. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από τον Απτχό (Ι) 
Χρήστο Βάγια ο οποίος εκφώνησε τιμητικό λόγο και κατέθεσε στεφάνι. 

 
η. Στην εκδήλωση πεσόντων εν πολέμω και εν ειρήνη στο Ι.Ν του Γ΄ΣΣ, 

την 4η Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της ΕΑΑΑ, όπου συμμετείχαν 7 μέλη του 
Συνδέσμου του Παραρτήματος Μακεδονίας, στην οποία κατέθεσε στεφάνι ο Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής Υπτχος (Ι) Βασίλειος Καλαϊτζόπουλος.  

 
θ. Στην εκδήλωση τιμής που διοργάνωσε ο Δήμος Καλλιθέας, στο 

Μουσείο της ΠΕΑΝ και στο Δημοτικό Θέατρο για τον Ασμχο Κωνσταντίνο Περρίκο, την 
9η  Φεβρουαρίου. Στην εκδήλωση εκτός των παραγόντων του Δήμου και του ίδιου του 
Δημάρχου, μίλησαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και ο Σμχος (Ι) Παντελής Βατάκης. 

ι. Στο ετήσιο Μνημόσυνο του ΣΑΣΥΔΑ για τους πεσόντες Αξιωματικούς 
και Υπαξιωματικούς, με τον Απτχο (Ι) Χρήστο Διαμαντίδη. 

ια. Στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που ανεγέρθη στο 
τόπο της πτώσης του αεροσκάφους F-4 στο οποίο επέβαιναν ο Σμηναγός Παντελής 
Παρασκευάς ως κυβερνήτης και ο Υποσμηναγός Στέφανος Σαρρής ως συγκυβερνήτης, 
στο όρος Όσσα, την 2α Μαΐου. Το Σύνδεσμο εκπροσώπησε αφενός ο Αντιπτέραρχος 
Χρήστος Βάγιας που κατέθεσε στεφάνι και ο Αντιπτέραρχος Χρήστος Διαμαντίδης. 

 
ιβ. Στο ετήσιο Μνημόσυνο προς τιμή του Σγου (Ι) Κωνσταντίνου Ηλιάκη, 

την 30η Μαΐου στη νήσο Κάρπαθο, όπου κατέπεσε το 2006, όταν σε εμπλοκή με 
τουρκικά αεροσκάφη, προσέκρουσε με δριμύτητα στο αεροσκάφος του, εχθρικό F-16. 
Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι, το μέλος μας Αντιπτέραρχος (Μ) 
ε.α. Εμμανουήλ Κελαϊδής. 

 
- Συμμετοχή σε άλλες Εκδηλώσεις 

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε με απλή παρουσία μελών του, στις παρακάτω 
εκδηλώσεις: 

α. Στην ορκωμοσία των αποφοίτων Σμηνιών της 67ης Σειράς ΣΤΥΑ, την 
6η  Σεπτεμβρίου, με παρουσία μελών του ΔΣ. 

β. Στην ορκωμοσία 58 Ελλήνων και 9 αλλοδαπών πρωτοετών Ικάρων 
της 94ης Σειράς, στην έδρα της Σχολής Ικάρων, την 10η Οκτωβρίου. Το Σύνδεσμο 
εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος Απτχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Κατσαρός και ο Έφορος 
Δημοσίων Σχέσεων Απτχος (Ι) ε.α. Χαράλαμπος Χειράκης. 

γ. Στην εκδήλωση της Ακαδημία Αθηνών και της ΣΕΕΘΑ, την 9η  
Νοεμβρίου, επ’ ευκαιρία  της 100ης επετείου από τη λήξη του Α΄ΠΠ, με συμμετέχοντα 
μεταξύ των άλλων ομιλητή, τον Σμήναρχο (Ι) Παντελή Βατάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ιστορίας και Παραδόσεων του ΣΑΣΙ, με θέμα: «Οι Αεροπορικές Επιχειρήσεις στην περιοχή 
των Βαλκανίων». 
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δ. Στον εορτασμό του Προστάτη της Π.Α, στη Σχολή Ικάρων, την 8η 
Νοεμβρίου, όπου διοργανώθηκε η καθιερωμένη κατ’ έτος τελετή τιμής και αναγνώρισης 
της προσφοράς του Όπλου στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας. Αναφέρθηκαν στην ΗΔ 
του ΑΓΕΑ τα βασικά στοιχεία των δράσεων και των προγραμμάτων και μνημονεύτηκαν οι 
πεσόντες στην ειρήνη και στους πολέμους. Από το Σύνδεσμο παρευρέθη το Προεδρείο 
του ΔΣ όπως και πολλά άλλα μέλη μας, που είχαν προσκληθεί υπό τον τίτλο του επιτίμου 
που κατέχουν. 

ε.  Στην εκδήλωση ιστορικού περιεχομένου, που διοργανώθηκε από τον 
ΠΑΣΥΒΕΤΑ στα γραφεία του, για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Α/Δ Τατοΐου  με θέμα: 
«Αναμνήσεις από την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας». Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και 
ομίλησαν ο Απτχος (Ι) Φωκίων Φωτιάδης Νεγρεπόντης για την ανασυγκρότηση της 
Σχολής Αεροπορίας, μετά τον Β΄ΠΠ, και ο Πρόεδρος Απτχος (Ι) Ευάγγελος Γεωργούσης 
για τον καταστρεπτικό σεισμό του 1999 που διέλυσε κυριολεκτικά τη Σχολή Ικάρων και 
πολλές άλλες εγκαταστάσεις στη Βάση. 

στ. Στην εκδήλωση εορταστικού δείπνου που οργάνωσε ο ΠΑΣΥΒΕΤΑ 
στη ΛΑΕΔ, την 24η Νοεμβρίου, με συμμετοχή μελών ΣΑΣΙ μετά συζύγων, προς τιμή και 
ανάμνηση της 74ης επετείου επιστροφής των Πολεμικών Μοιρών στην Ελλάδα με τη λήξη 
του Β΄ΠΠ. 

ζ. Στη συγκέντρωση των απανταχού εν αποστρατεία Ελεγκτών 
Αεράμυνας που διοργανώθηκε στο ΚΕΔΑ/Ζ, την 2α Φεβρουαρίου, στην οποία συμμετείχε 
ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Απτχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Κατσαρός, ο οποίος 
ανάγνωσε στους συγκεντρωμένους συναδέλφους θερμό ενωτικό χαιρετισμό του Προέδρου 
του Συνδέσμου. 

η. Στις τελετές παράδοσης παραλαβής της Σχολής Εθνικής Άμυνας και 
της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, που έλαβαν χώρα αντιστοίχως στις έδρες τους, 
την 8η  Φεβρουαρίου, στις οποίες συμμετείχαν πολλά μέλη του Συνδέσμου και επίτιμοι 
αρχηγοί. 

θ. Στην Ημερίδα που διοργάνωσε η ΣΣΑΣ στο μέγαρο του ιατρικού 
συλλόγου Αθηνών, για εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά θέματα, την 9η 
Φεβρουαρίου 2019, με το μέλος του ΔΣ Απτχο (Ι) Χρήστο Διαμαντίδη. 

ι.  Στην τιμητική εορτή για τα 30 έτη λειτουργίας της 330 Μοίρας, στην 
111ΠΜ, την 15η Φεβρουαρίου, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός συναδέλφων που 
υπηρέτησαν στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη του Συνδέσμου μας. 

ιβ. Στο Ετήσιο πολυθεματικό ιατρικό συμπόσιο στο 251 ΓΝΑ, την 21η  και 
22α  Φεβρουαρίου, στο οποίο συμμετείχαν αρκετά μέλη του Συνδέσμου. 

ιγ. Στην τελετή παράδοσης - παραλαβής της ΔΑΕ και της Σχολής Ικάρων 
που έλαβε χώρα στο Α/Δ  Δεκελείας την 15η Μαρτίου, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος 
του ΣΑΣΙ ως προσκεκλημένος επίτιμος Διοικητής της ΔΑΕ και  άλλα μέλη του Συνδέσμου. 
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ιδ. Στο καθιερωμένο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος που διεξήχθη στο 
αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων την 15η και 16η Μαΐου. Στο συνέδριο συμμετείχε το 
Προεδρείο του ΔΣ του Συνδέσμου και πολλά άλλα μέλη προσκεκλημένα υπό τον τίτλο του 
επιτίμου που κατέχουν. Κατά την έναρξη απηύθυναν χαιρετισμό ο ΥΕΘΑ, ο ΑΓΕΕΘΑ, ο 
ΑΓΕΑ, ενώ ομιλητές ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός Πρέσβης, o AIRCOM, ο 
Στρατιωτικός Σύμβουλος του ΟΗΕ για ειρηνευτικές αποστολές και ο Διοικητής της 
Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ. 

Οι ομιλητές του συνεδρίου έθιξαν ζητήματα τα οποία διαμορφώνουν το 
παρόν και το μέλλον της Αεροπορικής Ισχύος, καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεμάτων, 
που περιελάμβαναν προτάσεις των εισηγητών περί πολιτικής και διπλωματικής 
προοπτικής της Αεροπορικής Ισχύος, ασφαλείας, έρευνας - τεχνολογίας και σύγχρονων 
προκλήσεων για τους μελλοντικούς αεροπορικούς πολέμους. 

- Πρωτοβουλίες – Κινητικότητα – Έργο 

Ο Σύνδεσμος προέβη στις παρακάτω δράσεις, ενέργειες και προγραμματισμούς: 

α. Προγραμματίστηκε συγκέντρωση όλων των Επιτροπών(ΕΔΚ - 
ΕΕΣΕΠ-ΙΣΤΟΡΊΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ – ΕΔΙΗΕΠ) για κατευθύνσεις από τον Πρόεδρο επί 
δράσεων και ενεργειών βάσει των στόχων και της λειτουργίας του Συνδέσμου την 20η  
Ιουνίου. 

β. Οργανώθηκε καλοκαιρινό αποχαιρετιστήριο Συμπόσιο στο Α/Δ 
Τατοΐου την 22α  Ιουνίου. 

γ.  Ο Σ.Α.Σ.Ι. ενεγράφη ως μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Στρατιωτικών την 17η  Αυγούστου. 

δ. Διοργανώθηκε Φθινοπωρινό Συμπόσιο στις 13 Οκτωβρίου στο Α/Δ 
Δεκελείας, κατά την οποία βραβεύτηκαν από το ΣΑΣΙ οι πρωτεύσαντες Ανθυποσμηναγοί 
στις παρακάτω εκπαιδεύσεις ως εξής:  

(1) Ανθσγος Κεραμιδάς Γεώργιος της 89ης Ιπταμένων, επί του 
συνόλου των επί μέρους εκπαιδεύσεων, ως Αρχηγός Σειράς. 

(2)  Ανθσγος Διγγελόπουλος Αθανάσιος της 89ης Ιπταμένων στην 
Πτητική Εκπαίδευση. 

(3)  Ανθσγος Σαρδελάς Απόστολος της 90ης Σειράς Ιπταμένων 
στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση Ιπταμένων και τη Στρατιωτική Εκπαίδευση. 

(4) Ανθσγος  Μαστοράκης Ελευθέριος της 52ας Τ-Η στην 
Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση Μηχανικών (Τ-Η). 

Εκτός των καθιερωμένων από το Σύνδεσμο Βραβείων, επιδόθηκε στους 
πρωτεύσαντες «τιμής ένεκεν» το βιβλίο του Απτχου (Ι) ε.α. Διογένη Χαρλαύτη «η πορεία 
μου στην Π.Α», ενώ παράλληλα Κυρίες της νεοσυσταθείσας Λέσχης «Νεφέλη» τους 
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απένειμαν  περίτεχνα βραβεία που φιλοτέχνησε η Κυρία Αλίκη Κόρακα, μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής της Λέσχης.  

Το κόστος των εδεσμάτων της Λέσχης κατά την εν λόγω εκδήλωση, ύψους 
1300 € +,  προσέφερε ευγενώς προς τιμή των μελών του Συνδέσμου μας, ο Σμχος (Ι) ε.α. 
Ζήσης Μιχαλόπουλος, ιδρυτής και ιδιοκτήτης του military club και μέλος του «ΙΚΑΡΟΥ».  

ε. Τα μέλη του ΣΑΣΙ Απτχος Δημήτριος Αθανασάκος και Υπτχος Βαρδής 
Παπαδάκης επισκέφθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου την 115 ΠΜ και επέδωσαν στο Διοικητή 
αναμνηστική φωτογραφία που φιλοτέχνησε κατάλληλα ο δεύτερος, για την ιστορική μνήμη 
των 60 χρόνων από την άφιξη των αεροσκαφών F-84G της 338 Μοίρας στη Μονάδα, την 
17η Μαΐου 1958. 

στ. Στις 12 Οκτωβρίου ο Υπτχος (Ι) Βαρδής Παπαδάκης, στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για το νέο έτος, παρέδωσε έτοιμο προς εκτύπωση το Ιστορικού 
περιεχομένου επιτραπέζιο Ημερολόγιο 2019 με τις Σειρές 18η έως 21η ΕΚΕΧ που είναι και 
η τελευταία σειρά εφέδρων, 28η έως 40η Ιπταμένων, και 6η έως 15η ΣΜΑ. Το ΔΣ ευχαριστεί 
άλλη μια φορά επισήμως τον Υποπτέραρχο Παναγιώτη Βαρδή Παπαδάκη, όπως επίσης 
και το ΓΕΑ για την έγκρισή του να εκτυπωθούν τα ημερολόγια από την ΥΑΕ. 

ζ. Την 1η Νοεμβρίου έγινε η έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του 
Facebook που φιλοτεχνήθηκε ως προς την εμφάνιση από τον Σμχο (Μ) Αναστάσιο 
Μπασαρά, η οποία όμως εγκαινιάστηκε με πολλές παρατηρήσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ 
των επισκεπτών ιδιαιτέρως τον πρώτο καιρό ως προς το περιεχόμενο και το ύφος των 
αναρτήσεων, χωρίς να έχουν εξαλειφτεί αυτές εντελώς μέχρι σήμερα, ένεκα μη τήρησης 
των κανόνων δεοντολογίας. 

η. Στις 2 Νοεμβρίου, 45 συνάδελφοι του Παραρτήματος Μαγνησίας 
επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά την 111 ΠΜ, όπου ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν στις τρεις 
Πολεμικές Μοίρες 330 – 341 – 347. 

θ. Στο διάστημα Νοεμβρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019, έγιναν τρεις 
επισκέψεις του ΔΣ του Συνδέσμου σε αντίστοιχες Ελληνικές Βιομηχανίες Αμυντικού υλικού 
(MILTECH – THEON – INTRACOM), προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του, για τις 
παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητές τους, όπως και για τις εφαρμοζόμενες 
τεχνολογίες αιχμής.  

ι. Διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικο Συμπόσιο την 20η  Δεκεμβρίου στη 
ΛΑΕΔ, όπου μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα ανταλλαγής ευχών, διενεμήθησαν τρία 
διαφορετικά ημερολόγια του 2019 (2 του ΣΑΣΙ και 1 του ΓΕΑ) και έγινε ενημέρωση επί 
οικονομικών θεμάτων από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ. 

ια. Ο Σ.Α.Σ.Ι. συμμετείχε την 10η  Δεκεμβρίου σε εσπερίδα που 
οργάνωσε το New York College σε συνεργασία με το ΕΛΙΣΜΕ, κατά την οποία μίλησε ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου με θέμα: «Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Εθνικής 
Άμυνας από το 1974 μέχρι σήμερα». 
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ιβ. Διοργανώθηκε διευρυμένη συγκέντρωση – συνεστίαση των μελών του 
παραρτήματος Μαγνησίας και πολλών συναδέλφων της ευρύτερης περιοχής Λάρισας, 
στην 110 ΠΜ, την 27 Ιανουαρίου, επ’ ευκαιρία της κοπής πίτας για το νέο έτος. Στην 
εκδήλωση διερευνήθηκαν οι προθέσεις των παρευρισκομένων για διεύρυνση του 
Παραρτήματος Μαγνησίας σε Παράρτημα Θεσσαλίας.  Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ο 
επίτιμος Α/ΓΕΑ Πτχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας, ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του ΑΤΑ, ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου, ο Γραμματέας και ο βοηθός Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων. 

ιγ. Προγραμματίστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, 
εορταστικό γεύμα και κοπή πίτας του Παραρτήματος Μακεδονίας, την 31η  Ιανουαρίου 
2019. 

ιδ. Στις 15 Φεβρουαρίου έγινε ο 5ος επετειακός εορτασμός της ίδρυσης 
του Συνδέσμου, με διοργάνωση χοροεσπερίδας στη ΛΑΕΔ. Συμμετείχαν περίπου 200 
άτομα και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε τιμητική ομιλία του Προέδρου για τους 
διακριθέντες βετεράνους του «Χρυσού Σμήνους» του Αεροπορικού Πεντάθλου 
(αείμνηστου Υποπτέραρχου Γεώργιου Παπαδάκη, Αντιπτέραρχου Στυλιανού Λεδάκη, 
Υποπτέραρχου Δημήτριου Μπέλια, Ταξίαρχου Άγγελου Κατζιλιεράκη και Σμήναρχου 
Μιλτιάδη Ήτουνα), ενώ μετά την ομιλία του Προέδρου, αντιφώνησε με ευχαριστίες και 
θερμές φιλοφρονήσεις ο Σμήναρχος Μιλτιάδης Ήτουνας. Στους πενταθλητές απενεμήθη 
αναμνηστικό βραβείο. Παράλληλα έγινε κοπή της πίτας με δώρα στους τρεις  τυχερούς, 
δύο διήμερα αναψυχής στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Σταυρός του Νότου» και 
«Μουζάκι Παλλάς» και ένα ειδικής παραγγελίας δερματόδετο αντίτυπο του βιβλίου  «Η 
Κατάκτηση των Αιθέρων», ευγενική προσφορά του Υπτχου (Ι) Βαρδή Παπαδάκη. 

ιε. Την 4η Μαρτίου και με αφορμή πολύ-νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ που 
τέθηκε στην κυβερνητική πλατφόρμα «opengov», για δημόσια διαβούλευση, μέλη του ΔΣ 
επισκέφθηκαν τον ΑΝΥΕΘΑ προκειμένου να τον ενημερώσουν για το θέμα της 
αρχαιότητας μεταξύ των εξερχομένων από τη Σχολή Ικάρων ειδικοτήτων, προκειμένου να 
ενταχθεί και αυτό στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Για το ίδιο θέμα ζητήθηκε από 14 
Μαρτίου, συνάντηση και με τον κύριο ΥΕΘΑ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε πάρει 
απάντηση. Το θέμα της αρχαιότητας των ειδικοτήτων είναι σοβαρό και ακόμα αν 
παραμείνει εν υπνώσει, δεν θα πάψει να είναι μια μεγάλη ηθικής διάστασης εκκρεμότητα. 

ιστ. Την 27η Μαρτίου και μετά από επιστολή του Απτχου (Μ) Θεόδωρου 
Γιαννιτσόπουλου που αναφερόταν στη μη ορθολογική επιλογή του ΥΠΕΘΑ να ιδρύσει 
Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας υπαγομένη στο ΓΕΕΘΑ, ζητήθηκαν από τα μέλη του 
Συνδέσμου που διαθέτουν το ανάλογο background, να προωθήσουν σχόλια και 
προτάσεις. Παρότι οι αρχικές θέσεις για το θέμα αυτό προωθήθηκαν στο Υπουργείο, η 
βασική εισήγηση για να υπαχθεί η Εθνική αυτή Αρχή σε μη επιχειρησιακό φορέα και απ’ 
ευθείας κάτω από τον ΥΕΘΑ, δεν έγινε αποδεκτή και τελικά συμπεριλήφθηκε στον 
πρόσφατο νόμο 4609/2019, ως άρθρο 39. Ο Σύνδεσμος θα επανέλθει επί του θέματος 
διεξοδικότερα, ώστε να πεισθεί με επιχειρήματα η Ηγεσία του Υπουργείου επί της 
ορθότητας των προτάσεών μας, όπως άλλωστε αυτές εφαρμόζονται και από υπηρεσίες 
του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. και να προβεί σε αλλαγή του αναφερόμενου σχεδιασμού υπαγωγής 
του φορέα σε υψηλότερο επίπεδο. 
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- Επιστολές προς πάσα Κατεύθυνση  

Από τις 107 επιστολές που εστάλησαν προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία οι 
οποίες περιλαμβάνουν εν γένει: έκφραση συλλυπητηρίων για απώλειες συναδέλφων, 
συγχαρητηρίων για ανάληψη καθηκόντων - ανάδειξη νέων ΔΣ μετά από αρχαιρεσίες, 
έκφραση ευχών για επετείους και εορτές, έκφραση ευχαριστιών για συμβολή σε 
συνδιοργανώσεις και διεξαγωγή εκδηλώσεων και αποδοχή παραιτήσεων των Απτχων 
Θεόδωρου Γιαννιτσόπουλου και Γεώργιου Βορρόπουλου, οι λοιπές επιστολές που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι οι ακόλουθες: 

α. 18-6-18. Επιστολή αίτησης ένταξης του ΣΑΣΙ στην Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Στρατιωτικών. 

β. 27-10-18. Τιμητική επιστολή προς το Δήμαρχο Χίου κύριο Μανώλη 
Βουρνού για την πρωτοβουλία του να ανεγείρει μνημείο με την προτομή του ήρωα 
Αντισμήναρχου Κωνσταντίνου Περρίκου, με την παράκληση να αναγνωστεί δημόσια 
επαινετικός για τον τιμώμενο λόγος του Προέδρου. 

γ. 29-11-18. Ισάριθμες επιστολές προς τις εταιρείες INTRACOM, ISI, 
THEON, MILTECH να προγραμματίσουν επισκέψεις για να ενημερωθεί το ΔΣ για τις 
παραγωγικές και αναπτυξιακές τους δυνατότητες. 

δ. 6-2-19. Επιστολές πρόσκλησης ως ομιλητών στην Ημερίδα των 
Χανίων, της τέως Υπουργού Εξωτερικών κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριου Γεώργιου Σταθάκη και τοποθέτησής τους στο θέμα 
της Ημερίδας: «Η γεωστρατηγική σημασία της Κρήτης στην εξασφάλιση των εθνικών μας 
συμφερόντων στην ανατολική Μεσόγειο». 

ε. 28-2-19. Επιστολή του Προέδρου προς μικτή συντονιστική επιτροπή 
Βόλου και Λάρισας την οποία επέλεξε το ΔΣ, προκειμένου αυτή να εκκινήσει τη διαδικασία 
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής του νέου Παραρτήματος Θεσσαλίας. 

στ. 4 & 14-3-19. Αποστολή επιστολών αντιστοίχως προς ΑΝΥΕΘΑ και 
ΥΕΘΑ, προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσκεψη το Προεδρείο του Συνδέσμου για 
ενημέρωσή τους επί του χρονίζοντος θέματος της αρχαιότητας μεταξύ των ειδικοτήτων 
μετά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων. 

- Διοργάνωση – Προγραμματισμός Ημερίδων - 1ου Αεροπορικού Συνεδρίου 

Την αναφερόμενη περίοδο δράσεων του Συνδέσμου, έλαβαν χώρα δύο Ημερίδες, 
ενώ προγραμματίζεται το 1ο Αεροπορικό Συνέδριο του Συνδέσμου, όπως αναλύεται στη 
συνέχεια : 

α. Την 30η Μαρτίου, διοργανώθηκε Ημερίδα στο Χατζηγιάννειο 
Πνευματικό Κέντρο της  Λάρισας με θέμα: «Η Ανάπτυξη της πρωτογενούς και 
δευτερογενούς παραγωγής, της Τεχνολογίας και των Υπηρεσιών, σε  περιβάλλον Εθνικής 
Ασφάλειας». 
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Την Ημερίδα άνοιξαν με χαιρετισμούς και τοποθέτηση στο θέμα ο Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τροφίμων κύριος Βασίλης Κόκκαλης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κύριος 
Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Αντιδήμαρχος Λαρίσης και ο Πρόεδρος του εμπορικού 
επιμελητηρίου κύριος Σωτήριος Γιαννακόπουλος. 

Ο πυρήνας της Ημερίδας ήταν να προσδιοριστούν οι παράγοντες που εκτινάσσουν 
δυναμικά την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, που αποτελούν μαζί τη ραχοκοκαλιά 
κάθε υγιούς οικονομίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων φαίνεται στο συνημμένο 
«1» του παρόντος. 
 
Για να προαχθούν οι δύο τομείς αποτελεσματικά και για να προσελκύσουν προς τούτο 
επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει όχι μόνο αίσθημα αλλά και ουσιαστικές προϋποθέσεις και 
δυνατότητες για εγκαθίδρυση άμυνας και ασφάλειας στη Χώρα. 
 
Συνεπώς, για τους σκοπούς της Ημερίδας εξετάστηκε η παραγωγική ανάπτυξη της 
περιοχής διαχρονικά και ιστορικά, αλλά και μέσα από το πρίσμα των γεωπολιτικών 
εξελίξεων, εξετάζοντας εκ παραλλήλου τους παράγοντες της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας. Αναλύθηκαν οι καταλυτικές δυνατότητες των αναδυομένων 
τεχνολογιών για τις νέες μικρές και μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και προτάθηκαν τρόποι 
διατήρησης της εθνικής ασφάλειας με οικονομικούς όρους. 
 

β. Την 6η Απριλίου, συνδιοργανώθηκε με το Γενικό Γραμματέα του 
Πνευματικού Κέντρου Χανίων (Π.Κ.Χ.), Αντιπτέραρχο Εμμανουήλ Κελαιδή, στο 
Αμφιθέατρο του Π.Κ.Χ., Ημερίδα με θέμα: «Η γεωπολιτική σημασία της Κρήτης για την 
υποστήριξη των γεωπολιτικών συμφερόντων μας στην Ανατολική Μεσόγειο.  
 
Key note speakers στην εν λόγω εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κύριος Γεώργιος Σταθάκης, καθώς και η τέως Υπουργός Εξωτερικών κυρία 
Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία λόγω προσωπικού κωλύματος δεν μπορούσε να παραστεί 
αλλά απέστειλε και ανεγνώσθη χαιρετισμός και πολιτικο-στρατηγική θέση της για το κύριο 
αντικείμενο της Ημερίδας. 
 
Πέραν των εν αποστρατεία εισηγητών, κατέθεσαν προτάσεις και εισηγήσεις διακεκριμένοι 
ομιλητές ως εξέχουσες προσωπικότητες της κρητικής κοινωνίας που ήταν : 
 

(1)  Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μανούσος 
Παραγιουδάκης 

 
(2)  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης κύριος Οδυσσέας – 

Ιωάννης Ζώρας 
 
(3) Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Ορυκτών Πόρων 

κύριος  Εμμανουήλ Μανούτσογλου. 
 



Πρακτικά 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2019 Σελίδα 13 
 

Παρέστησαν επίσης στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος της Πόλης, Βουλευτές της περιοχής, 
παράγοντες της Περιφέρειας Κρήτης και όλοι οι τοπικοί Στρατιωτικοί Διοικητές με 
αντιπροσωπείες. 

Τα επιμέρους αντικείμενα των παρουσιάσεων περιστράφηκαν στη βασική έννοια του 
θέματος εξετάζοντας την Κρήτη ως το κέντρο των συντελεσθεισών και συντελούμενων 
σήμερα αλλαγών και ανακατατάξεων διεθνώς, από Ιστορικής – Γεωπολιτικής – 
Ενεργειακής – Διασυμμαχικής – Στρατηγικής – Ακαδημαικής/Επιστημονικής και 
Γεωλογικής σκοπιάς. 

Η εκδήλωση ήταν επιτυχής και προκάλεσε το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων, όπως 
αυτό συμπεραίνεται από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τα σχόλια που εκφράστηκαν 
στον απόηχο της Ημερίδας τις επόμενες ημέρες. Το αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων 
φαίνεται στο συνημμένο «2» του παρόντος. 

γ. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 
Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συνδέσμου, η κορυφαία δράση μας είναι η διοργάνωση 
ανά διετία Αεροπορικού Συνεδρίου, που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε καμία φορά. 

 
Αποφασίστηκε λοιπόν από το ΔΣ, να οργανωθεί στο τρέχον έτος το πρώτο Αεροπορικό 
Συνέδριο. Για λόγους επαρκούς προετοιμασίας, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί επάρκεια 
χρόνου στη συντονιστική ομάδα η οποία πρότεινε να λάβει χώρα η δράση αυτή τον 
ερχόμενο Νοέμβριο σε ημερομηνία που θα καθοριστεί. 
 
Έχει ήδη προηγηθεί προετοιμασία για τη συγκέντρωση επιθυμιών ως εισηγητών, 
οποιουδήποτε ενδιαφερομένου εντός ή εκτός ΣΑΣΙ και έχουν προταθεί 35 εισηγήσεις 
υψηλού επιπέδου, όπως προκύπτει από τις περιλήψεις που έχουν υποβληθεί. 
 
Για το θέμα αυτό θα γίνει και πάλι μνεία στο τέλος της παρουσίασης θέτοντας στην κρίση 
των Συνέδρων τη διάρκεια του Συνεδρίου (δηλαδή μιας ή δύο ημερών) 
 

- Λειτουργία Ιστοσελίδας και Αρθρογραφία 

Ως προς την εν γένει εικόνα, τη λειτουργικότητα, τον τρόπο εκμετάλλευσης της 
ιστοσελίδας και τις τάσεις για αρθρογραφία των μελών του Συνδέσμου που προβάλλεται 
μέσω ιστοσελίδας, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Παρότι έχουν κατατεθεί προτάσεις για αναμόρφωση της εμφάνισης και 
λειτουργίας της ιστοσελίδας, διαπιστώθηκε ότι η εκ βάθρων αλλαγή αυτής θα δημιουργήσει 
μεγάλα προβλήματα στην αλλαγή παρόχου, στη διατήρηση του αρχείου και στο ετήσιο 
κόστος συντήρησης και εξασφάλισης χώρου στους κεντρικούς servers. Ωστόσο στην 
υφιστάμενη λειτουργία θα γίνουν οι δυνατές παρεμβάσεις και αλλαγές για να επιτευχθεί 
ένα καλλίτερο αισθητικό και χρηστικό αποτέλεσμα. 

β. Είναι γνωστό τοις πάσι, ότι η κινητικότητα της ιστοσελίδας, η 
πληροφοριακή της επάρκεια και η καλαισθησία της εμφάνισης των αναρτώμενων θεμάτων 
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην απαράμιλλη επιμέλεια και ιδιαίτερη φροντίδα 
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πρωτίστως του Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α. Ιωάννη Βυζάντιου και δευτερευόντως του 
Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α. Φώτη Χειμαριού. Παράλληλα ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ιωάννης 
Βυζάντιος σε συνεργασία με τον Υποπτέραρχο (Ι) ε.α. Π. Βαρδή Παπαδάκη, έχει 
αναβαθμίσει ουσιαστικά το περιεχόμενο του παραθύρου «Αεροπορικό Χρονολόγιο» και ως 
εκ τούτου παροτρύνονται τα μέλη μας να παρακολουθούν τα αναρτώμενα ιστορικά 
αεροπορικά γεγονότα στην Ελλάδα και διεθνώς. Να σημειωθεί ωστόσο ότι παρά τις 
προσπάθειες που γίνονται για να έχουμε μια ποιοτική ιστοσελίδα, η επισκεψιμότητά της 
από τα μέλη μας είναι πολύ χαμηλή. 

 
γ. Ως προς την έφεση των μελών μας να αρθρογραφούν και να εκθέτουν 

τις θέσεις και τις απόψεις του σε καίρια θέματα της καθημερινότητας, της ιστορίας, της 
κοινωνικής ζωής, της γεωπολιτικής αλλά και των εθνικών συμφερόντων και ζητημάτων 
που εγείρονται, ο Σύνδεσμος εκφράζει την ευαρέσκειά του για την κινητικότητα των μελών 
στο θέμα αυτό και παροτρύνει για ευρύτερη συμμετοχή. 
 
Κατά το διαρρεύσαν διάστημα συντάχθηκαν και αναρτήθηκαν 28 άρθρα από 7 μέλη μας. 
Αυτό αντιστοιχεί σε ένα μέσο ρυθμό ανάρτησης 2-3 θεμάτων ανά μήνα. Είναι πολύ καλό το 
αποτέλεσμα, αλλά μπορούσαμε να θέσουμε και υψηλότερους στόχους. 
 
 Εν προκειμένω όμως, οφείλουμε να επισημάνουμε τα πολυγραφότατα μέλη μας που είναι 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης και ο 
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Νούσιας. 
 
Άλλοι αρθρογράφοι ήταν ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.Γεώργιος Πιστιώλης, ο Αντιπτέραρχος 
(Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, ο Ταξίαρχος (ΜΕΤ) ε.α. Αλέξανδρος Κολοβός, ο 
Σμήναρχος (Μ) ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς και ο Σμήναρχος (Μ) Παναγιώτης 
Μητρόπουλος. 
 
Στην ιστοσελίδα μας, στο διαρρεύσαν διάστημα, αναρτήθηκαν σημαντικά γεγονότα που 
εντάσσονται στους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα του Συνδέσμου, αλλά και στις 
οφειλόμενες από όλους εμάς τιμές για γεγονότα, πρόσωπα και θεσμούς. 
 

Λοιπές Δράσεις: 

- Εθιμοτυπική Επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Προεδρική 
Φρουρά 

Την 27η Μαΐου, έγινε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο και την 
Προεδρική Φρουρά από 10μελή αντιπροσωπεία του «ΙΚΑΡΟΥ» και 10μελή ομάδα της 
Λέσχης «Νεφέλη».  

Κατά την επίσκεψη, η αντιπροσωπεία έτυχε θερμής υποδοχής από το Στρατιωτικό 
Επιτελείο της Προεδρίας, αλλά και από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον 
οποίο είχε την τιμή να συναντηθεί για λίγα λεπτά μαζί του, να συνομιλήσει και να του 
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απονείμει «τιμής ένεκεν», δια του επικεφαλής της αντιπροσωπείας Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α. 
Ευάγγελου Γεωργούση, ενθύμιο της επίσκεψης. 

Στη συνέχεια, αφού η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στους περισσότερους χώρους του 
Μεγάρου και ενημερώθηκε για την ιστορία του (είναι το πλέον εντυπωσιακό ανάκτορο στην 
Ευρώπη που σχεδιάστηκε από τον Ερνέστο Τσίλλερ), στη συνέχεια επισκέφθηκε και 
ξεναγήθηκε στο στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς, όπου ενημερώθηκε για τη 
λειτουργία και την αποστολή του και ιδιαίτερα για την ιδιαίτερη τιμή που περιποιεί στον 
κάθε στρατευμένο να υπηρετεί ως «Εύζων» (καλά ζωσμένος / αρματωμένος) στην 
Προεδρική Φρουρά. 

- Ίδρυση Νέου Παραρτήματος Θεσσαλίας   
 
Κατόπιν πρότασης του Προεδρείου του Παραρτήματος Μαγνησίας αποφασίστηκε 

από το ΔΣ του «ΙΚΑΡΟΥ», η ίδρυση νέου Παραρτήματος Θεσσαλίας, ως γεωγραφικής 
περιοχής Διοικητικής Περιφέρειας, η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους περιφερειακές 
ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων και Τρικάλων. 
 
Η δημιουργία του νέου Παραρτήματος εκτιμάται ότι θα παρακινήσει περισσότερα στελέχη 
της ευρύτερης περιοχής, που μέχρι τώρα δεν συμμετείχαν στο Σύνδεσμο, να 
δραστηριοποιηθούν σαν μέλη του και να προαγάγουν μαζί με τους εγγεγραμμένους 
συναδέλφους τους στόχους και τους σκοπούς του. 
 
Προς τούτο ζητήθηκε από καθορισθείσα εκ του ΔΣ Συντονιστική Επιτροπή, να αναλάβει τις 
προκαταρκτικές ενέργειες και την όλη προετοιμασία για διεξαγωγή εκλογών προς ανάδειξη 
νέας Διοικούσας Επιτροπής του διευρυμένου πλέον Παραρτήματος. 
 
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν στις 12 Μαΐου 2019 θα σας 
παρουσιαστούν στη συνέχεια, προκειμένου να αποφασιστεί από τους Σύνεδρους και το 
θέμα της ισοψηφίας που ανέκυψε. 
 

- Ενημερώσεις Μελών ΣΑΣΙ 
 
Εκτός από τις ενημερώσεις των μελών που γίνονται με ατομικές ειδοποιήσεις, μέσω 

των προσωπικών e-mails, για διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις, είτε εξ’ αυτών που 
διοργανώνει ο Σύνδεσμος είτε σε άλλες που συμμετέχουμε σαν μεμονωμένα άτομα, το ΔΣ 
στο χρονικό διάστημα που πέρασε ενημέρωσε το σύνολο των μελών (οικονομικώς 
ενήμερων και όχι) για συνταξιοδοτικά θέματα τα κυριότερα των οποίων ήταν: 

 
• Οι αναμενόμενες καταθέσεις των οφειλόμενων προς όλους εμάς από το 

Κράτος αναδρομικών, όπως και οι λοιπές υποχρεώσεις του Υπουργείου Οικονομικών 
προς όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, σχετικά με τις παρακρατήσεις 5, 10, 15, 20% 
του νόμου 4093/2012 αναλόγως του ύψους της σύνταξης και 12% άνω των 1.300 
σύνταξης του νόμου 4051/2012,  
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• Η με απαράδεκτο τρόπο συνέχιση της παρακράτησης της ΕΑΣ σύμφωνα με 
το νόμο 3865/2010, που ήταν μεν εξ’ αρχής παράνομη, αλλά που τελικά αποφάσισε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να δοθούν επιστροφές στους δικαιούχους μόνο από το Φεβρουάριο 
του 2017 και εντεύθεν, 

•  Η ενημέρωση για την προσμέτρηση των χρόνων εκστρατείας και των 
πτητικών εξαμήνων ως διπλάσιο χρόνο υπηρεσίας και της εξ’ αυτού διαφοροποίησης της 
προσωπικής διαφοράς με τη συνεπαγόμενη αύξηση της αναλογικής σύνταξης σύμφωνα 
με το νόμο Κατρούγκαλου. 

 
- Άλλα Θέματα Δράσεων 

 
Αναφέρονται στη συνέχεια δράσεις του Συνδέσμου που δεν αποτελούν 

υποχρεώσεις εκ του Καταστατικού ή του ΚΟΛ, αλλά αποτελούν κρίνονται από το ΔΣ ως 
ηθικά αναγκαίες ή λογικής συνέπειας πρωτοβουλίες:  

 
α. Μετά την 18η Ιουνίου που ύστερα από επίσημο αίτημα του «ΙΚΑΡΟΥ», 

κατέστη ο Σύνδεσμός μας μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών, 
προγραμματίστηκαν αρχαιρεσίες στην Ομοσπονδία την 31 Μαρτίου 2019 για ανάδειξη ΔΣ. 
Από την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκε β΄ Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΣ ο 
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Χρήστος Διαμαντίδης και Έφορος Δημοσίων Σχέσεων ο 
Αντιπτέραρχος (Μ) Ιωάννης Κούτρας.    

 
β. Κάτι που προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη στο Σύνδεσμο, ήταν η 

διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού βιβλίου εφαρμοσμένης αεροδυναμικής με τίτλο 
«Fluid Mechanism in Channel Pipe and Aerodynamic Design Geometries» των 
συγγραφέων Γεώργιου και Χριστίνας Γεωργαντόπουλου (ομότιμος καθηγητής της Σχολής 
Ικάρων και μέλος του Συνδέσμου ο πρώτος και  καθηγήτρια έδρας στο Πολυτεχνείο του 
Bahrain η κόρη του). Ο Σύνδεσμος με αφορμή το γεγονός, δημοσίευσε τα θερμά του 
συγχαρητήρια στους συγγραφείς. 

 
γ. Με αφορμή τον εορτασμό της Π.Α. ο Σύνδεσμος ανάρτησε μήνυμα 

του Προέδρου μας με κεντρικό σημείο, νόημα και περιεχόμενο, τις γεωπολιτικές εξελίξεις 
στην περιοχή μας που παίρνουν μορφή διεκδικήσεων με κύριο χειρισμό αντιμετώπισης την 
αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος, συνδυασμένης με αποτελεσματική αμυντική ισχύ, 
κύρια συστατικά της οποίας είναι το Προσωπικό, τα Οπλικά Συστήματα και τα μέσα 
Υποστήριξης. 

 
δ. Η συμπλήρωση των πέντε χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του 

ΣΑΣΙ, έδωσε άλλη μια φορά το αρθρογραφικό βήμα στον Πρόεδρό μας, για να εξάρει με 
μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας, το προφίλ, τις δράσεις και τα οράματα 
που σκιαγραφούν οι προθέσεις του ΔΣ και όλων των μελών του Συνδέσμου, στην 
προσπάθειά τους,  να τον ανεβάσουν ψηλότερα.  
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ε. Κατά την 3η Συνεδρίαση 2019 του ΔΣ, εγκρίθηκε το Πλαίσιο 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Λέσχης «Νεφέλη». Το περιεχόμενό του μπορεί να 
τροποποιείται οποτεδήποτε απαιτηθεί και στη συνέχεια να εγκρίνεται από το ΔΣ. 

 
στ. Στις 7 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία κοινωνικο-πολιτικού και 

οικονομικού ενδιαφέροντος στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων, στο 
κέντρο της Πλάκας, από το μέλος του Συνδέσμου και βοηθό Δημοσίων Σχέσεων Σμήναρχο 
(Μ) ε.α. Αναστάσιο Μπασαρά, με τίτλο «Η Επισκόπηση της Διηνεκούς Ελληνικής 
Οικονομικής Κρίσης και η Γυμνή Αλήθεια». 

Παρουσίαση Βιβλίων Μελών του Συνδέσμου 

Η συγγραφική δράση των συναδέλφων και μελών του Συνδέσμου, αποδείχθηκε 
έντονη και δημιουργική, τουλάχιστον για την ετήσια διαρρεύσασα περίοδο και αυτό 
αποδεικνύεται από την δημόσια παρουσίαση από κατάλληλα επιλεγμένες από τους 
συγγραφείς ομάδες προσωπικοτήτων και ακαδημαϊκών των πονημάτων που 
ολοκληρώθηκαν, όπως αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

α. Την 11η Ιουλίου, ανταποκρινόμενοι θετικά συνάδελφοι, φίλοι, 
συγγενείς, μέλη του ΣΑΣΙ και πολίτες της Ελληνικής κοινωνίας, προσήλθαν στο 
αμφιθέατρο του Πολεμικού μουσείου για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του 
βιβλίου του Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α. Διογένη Χαρλαύτη. Εκτός των Ακαδημαϊκών ομιλητών 
εκ μέρους του ΣΑΣΙ ομίλησαν για την προσωπικότητα και τα βιώματα που περιγράφονται 
στα περιεχόμενά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και το μέλος μας Αντιπτέραρχος 9Ι) ε.α. 
Σωτήριος Κοντογιάννης. 

β. Στις 14 Νοεμβρίου, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Πολεμικού 
Μουσείου, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Βετεράνου του Β΄ΠΠ και επίτιμου Μέλους 
του ΣΑΣΙ Απτχου (Ι) Κωνσταντίνου Χατζηλάκου με τίτλο «Η τελευταία Αποστολή» που 
αναφέρεται μεταφορικά στην ηθική δέσμευση που ανέλαβε έναντι φίλων, συναδέλφων 
αλλά και πεσόντων αεροπόρων, να καταγράψει ως τελευταία αποστολή του, τους αγώνες  
και τις επιχειρήσεις κατά του άξονα, για να μάθουν οι νεώτεροι το θάρρος, τη θυσία και την 
αυταπάρνηση των αεροπόρων της δεύτερης γενιάς.. 

γ. Στις 19 Δεκεμβρίου έγινε η παρουσίαση του πρωτότυπου και ίσως 
μοναδικού στο είδος του και στα Ελληνικά δεδομένα, βιβλίου του Υποπτεράρχου (Μ) 
Παναγιώτη Βαρδή Παπαδάκη με τίτλο: «Η Κατάκτηση των Αιθέρων» που ακολουθεί τον 
ιστορικό βηματισμό από το μύθο του Ικάρου μέχρι την κατάκτηση του διαστήματος. Για το 
βιβλίο απηύθυνε εισαγωγικό χαιρετισμό ο επίτιμος Α/ΓΕΑ Πτέραρχος (Ι) Γεώργιος 
Αυλωνίτης και μίλησαν επιφανείς καθηγητές, ενώ εκτεταμένη ανάλυση του πονήματος 
παρουσίασε ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης (Δρ. του Πολυτεχνείου). 

δ. Την 1η Απριλίου έγινε στο βιβλιοπωλείο BOOKS PLUS, η παρουσίαση 
του βιβλίου του Υποπτέραρχου (ΕΑ) Παύλου Χρήστου, Αντιπρόεδρου της ΕΑΑΑ, με θέμα: 
«Η Αντιληπτική Όψη του Στρατηγικού και του Πολιτικού», στην οποία συμμετείχε το 
προεδρείο του ΔΣ του Συνδέσμου και πολλά μέλη μας. 
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Δραστηριότητες Λέσχης Κυριών «ΝΕΦΕΛΗ» 

Η νεοϊδρυθείσα την 24η Απριλίου 2018 Λέσχη Κυριών του «ΙΚΑΡΟΥ», αν και με 
λίγους μόνο μήνες ζωής και λειτουργίας από τη σύστασή της, έχει αναπτύξει πλούσια 
κοινωνική, ανθρωπιστική, περιηγητική και πολιτιστική δράση που έχει εκπλήξει ευχάριστα 
τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία στηρίζουν τη λειτουργία της και ενισχύουν τον μεγάλο 
ενθουσιασμό των Κυριών που την αποτελούν. Αναλυτικότερα οι δράσεις που έχουν ήδη 
καταγραφεί στο ενεργητικό της Λέσχης Γυναικών του «ΙΚΑΡΟΥ», είναι οι ακόλουθες:  

α. Στις 24 ΑΠΡ 2018, έγινε μία πρώτη εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα, 
αρχικής γνωριμίας - συντονισμού και σύσφιξης σχέσεων, που διοργανώθηκε στη ΛΑΕΔ. 
Εκεί, εκτός από τη συζήτηση για τα οργανωτικά και την παράθεση γεύματος, είχαν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν στην αίθουσα με την συλλογή έργων τέχνης της οικογένειας 
Σαρόγλου, που περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής σπουδαίων Ελλήνων και ξένων 
ζωγράφων, νομίσματα, κοσμήματα, βυζαντινές εικόνες και σπάνια συλλογή όπλων, που 
όλα αυτά, ο μεγάλος ευεργέτης κληροδότησε στην ΛΑΕΔ. 

β.  Στις 15 ΜΑΪΟΥ 2018, πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση πολιτιστικού 
χαρακτήρα, με επίσκεψη στο ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ, όπου έγινε μια υπέροχη, 
επαγγελματική και ευχάριστη ξενάγηση στα εκθέματα, όπως και αναφορά στο έργο και την 
πορεία του Κωνσταντίνου Βολανάκη, πατέρα της ελληνικής θαλασσογραφίας. Μετά την 
επίσκεψη στην έκθεση ακολούθησε ελαφρύ γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου 
επικράτησαν οι συζητήσεις για τα έργα του σημαντικού Έλληνα εικαστικού. 

γ. Στις 20 Ιουνίου 2018, οι κυρίες της Λέσχης απέδρασαν από τη ρουτίνα 
της καθημερινότητας στην όμορφη και γραφική ΑΙΓΙΝΑ. Εκεί συνδύασαν τον περίπατο, τα 
εδέσματα και τις ομορφιές του νησιού, με τις ψυχικές τους αναζητήσεις, επισκεπτόμενες 
παράλληλα και την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου. 

δ. Την 25η Σεπτεμβρίου, με την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών 
αποδράσεων, οι Κυρίες του Συνδέσμου μας, οργάνωσαν ήδη την πρώτη φθινοπωρινή 
τους συνάντηση στη ΛΑΕΔ. Τη συγκέντρωση τίμησε μεγάλος αριθμός μελών και φίλων. 
Στην εκδήλωση εκτός των εκλεκτών εδεσμάτων και αφεψημάτων, οι Γυναίκες του 
"ΙΚΑΡΟΥ" ανακοίνωσαν χρήσιμες πληροφορίες και προγραμματισμούς, αντάλλαξαν 
απόψεις, υιοθέτησαν νέες προτάσεις και "βάπτισαν" τη Λέσχη, δίνοντάς της το όνομα 
«ΝΕΦΕΛΗ». 

ε. Στις 18 Οκτωβρίου οι Κυρίες της Λέσχης «ΝΕΦΕΛΗ», αποφάσισαν να 
ξεσκονίσουν λίγο την ιστορία της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν επισκέφθηκαν το Μουσείο της 
Πόλης των Αθηνών, στεγασμένο στα πρώτα ανάκτορα του Όθωνα και της Αμαλίας. Το 
Μουσείο είναι στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κλαυθμώνος. Μετά την ωραία 
ξενάγηση, ακολούθησε χαλαρή συζήτηση στον Κήπο του Μουσείου, όπου ανταλλάχθηκαν 
ιδέες και απόψεις για την επόμενη εκδήλωση. 

στ. Στις 20 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία, 
εκδρομή 29 Κυριών της Λέσχης στην Ι.Μ. του Οσίου Παταπίου και της Οσίας Υπομονής. Η 
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εκδρομή συνδυάστηκε με μια μακρά στάση στην πόλη του Λουτρακίου όπου οργανώθηκε 
ένα φιλικό, διασκεδαστικό και γευστικό γεύμα με άφθονο γέλιο και περισσή χαρά. 

ζ. Στις 11 Δεκεμβρίου, στη ΛΑΕΔ, 72 Νεφέλες της Λέσχης, διοργάνωσαν 
το Χριστουγεννιάτικο τσάι τους, σε μια όμορφη εορταστική ατμόσφαιρα, με υπέροχη 
διάθεση και πολλά χαμόγελα, συνοδεία ελαφράς μουσικής και ποικιλίας εδεσμάτων 
Παράλληλα στην εκδήλωση, συγκέντρωσαν χρήματα για τον Ξενώνα κακοποιημένων 
γυναικών «ΦΟΙΒΗ». 

η. Στις 31 Ιανουαρίου το απόγευμα, η Συντονιστική Επιτροπή της 
Λέσχης, οργάνωσε κοινωνική συγκέντρωση των Κυριών του «ΙΚΑΡΟΥ» επ’ ευκαιρία του 
πατροπαράδοτου εθίμου της κοπής βασιλόπιτας, απότοκο των ζωντανών παραδόσεων 
για εκατοντάδες έτη. Καφές τσάι και εκπληκτικά συνοδευτικά συμπλήρωσαν την 
ομολογουμένως λαχταριστή βασιλόπιτα και όλα αυτά με θέα τον ιερό βράχο της 
Ακρόπολης, το Ηρώδειο και το λόφο του Φιλοπάππου Μια σημαντική πρωτοβουλία που 
κυριάρχησε στην εκδήλωση, ήταν να τιμηθεί η Κυρία Έλενα Παπανικολάου για την πλέον 
μακρόχρονη παρουσία της στις εκδηλώσεις και τα δρώμενα της Πολεμικής Αεροπορίας ως 
σύζυγος του αείμνηστου Αρχηγού Γ.Ε.Α., Πτέραρχου Αλέξανδρου Παπανικολάου. 

θ. Στις 5 Μαρτίου 2019, 52 Κυρίες της '' Λέσχης" συνδύασαν μέσα σε μια 
ατμόσφαιρα ζεστής παρέας και ξεφαντώματος τα «Διονυσιακά καρναβαλικά έθιμα» της 
χαράς και του χορού, μαζί με τη «Γιορτή της Γυναίκας», σε ένα παραδοσιακό 
ανακαινισμένο χώρο της νεοαστικής Αθήνας στο Θησείο, εφοδιασμένες παράλληλα και με 
τα κατάλληλα αποκριάτικα «σύνεργα» αμφίεσης.  

ι. Στις 22 Μαρτίου 2019, η Λέσχη Κυριών Ικάρου «ΝΕΦΕΛΗ», 
πραγματοποίησε επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων. Η ξενάγηση περιελάμβανε 
επίσκεψη στην αίθουσα του Eλληνικού Kοινοβουλίου και στην αίθουσα του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, όπου φιλοξενείται έκθεση αφιερωμένη στον εθνομάρτυρα Ρήγα Φεραίο. Το 
οικοδόμημα προορίστηκε αρχικά ως ανάκτορο του Όθωνα και του Γεωργίου του Α΄, ενώ 
έναν αιώνα μετά, μετατράπηκε σε κτήριο της Βουλής και της Γερουσίας, με πρωτοβουλία 
του Ελ. Βενιζέλου. 

ια. Στις 10 Μάιου, 32 Νεφέλες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια 
πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο κτήμα του Πύργου της Βασιλίσσης. Το κτήμα ήταν 
οραματική έμπνευση της βασίλισσας Αμαλίας για τη δημιουργία μιας πρότυπης αγροτικής 
εγκατάστασης. Η Αμαλία δημιούργησε αυτό το πρότυπο κέντρο γεωργίας και 
κτηνοτροφίας, δίνοντάς του την επωνυμία «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ», όπως ονομάζεται αλλιώς η 
Κωνσταντινούπολη. 

ιβ. Την 27η Μαΐου, 10μελής ομάδα της Λέσχης «Νεφέλη», ακολουθώντας 
το πρόγραμμα της ευγενικής πρόσκλησης των μελών του ΔΣ του Συνδέσμου, επισκέφθηκε 
το Προεδρικό Μέγαρο και την Προεδρική Φρουρά, όπως άλλωστε αναλυτικώς 
προαναφέρθηκε.  

Δεν είναι πια μαζί μας 
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Έφυγαν από τη ζωή και από κοντά μας με ημερολογιακή σχεδόν σειρά οι: 
Υποπτέραρχος (Ι) Ευστράτιος Καμπιώτης, Πτέραρχος (Ι) Νικόλαος Κουρής (επίτιμος 
ΑΓΕΕΘΑ), Ταξίαρχος (Ι) Ιωάννης Στυλιανάκης (μέλος του 1ου ακροβατικού σμήνους), 
Επισμηναγός (Ι) εν ενεργεία Νικόλαος Βασιλείου (κατέπεσε με αεροσκάφος Τ-2), 
Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κέρτσος, Υποπτέραρχος (Ι) Παρμενίων Παπαντωνίου, , 
Σμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Καρδαράς (βετεράνος του Β΄ΠΠ), Σμήναρχος (Μ) Αργύριος 
Πανάρας, Ταξίαρχος (Ι) Γεώργιος Παντελίδης (βετεράνος του Β΄ΠΠ), Αντιπτέραρχος (Ι) 
Στέφανος Κεχαγιάς (βετεράνος του Β΄ΠΠ), Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παπαδάκης 
(αρχηγός του Χρυσού Σμήνους και πενταθλητής, χορηγός του Συνδέσμου μας), 
Πτέραρχος (Ι) Δημήτριος Παπαγεωργίου (επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ), Ταξίαρχος (ΕΑ) Μιχαήλ 
Σκληρός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής της Σχολής Ικάρων Αντώνιος Λάνθιμος, Ταξίαρχος 
(Ι) Αντώνιος Σακελαρόπουλος, Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος Νιαβής, Σμήναρχος (Δ) 
Βασίλειος Κασκάνης, Ταξίαρχος (Ι) Φώτιος Τσαγκλής, Σμηναγός (Ι) Σταύρος 
Παπαδόπουλος (βετεράνος της Κορέας), Σμήναρχος (Ι) Χαράλαμπος Μαρκόπουλος, 
Σμήναρχος (Ι) Ευάγγελος Μορθανάσης, Σμήναρχος (Ι) Γεώργιος Ρούσσος. 

Θέμα 2ο   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

Ενημέρωση 

Ο Ταμίας παρουσίασε τον ακόλουθο οικονομικό απολογισμό 2018: 

 
Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συνδέσμου παρουσίασε την οικονομική ενημερότητα του 

Συνδέσμου όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

- Οικονομική Ενημερότητα Μελών  

495  Σύνολο Μελών 
             11  Μέλη έχουν αποβιώσει 
   15  Μέλη (Βετεράνοι) είναι επίτιμα 
   83  Μέλη έχουν εγγραφεί και έχουν πληρώσει μία μόνο φορά από το 2015 
 228  Μέλη πλήρωσαν το 2018 
   26  Νέα Μέλη πλήρωσαν το 2019 
           140 Μέλη είχαν πληρώσει μέχρι 31-5-2018. Ποσοστό 30% [142 από 469 = 495 – 
(11+15)] ή 36% (αν αφαιρεθούν και οι 83 που έχουν εγγραφεί και δεν έχουν 
ξαναπληρώσει). 

- Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2019 
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Ο ταμίας παρουσίασε τον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2019 στον πίνακα που 
φαίνεται παρακάτω:  

 

- Εισήγηση 

 Επί των ανωτέρω ενημερώσεων και προϋπολογισμού που παρουσίασε ο Ταμίας, ο 
Πρόεδρος του ΔΣ ζήτησε από τη ΓΣ την  αποδοχή των στοιχείων που περιλαμβάνονται 
στις παρουσιάσεις. 

Απόφαση 

Η ΓΣ απεδέχθη και εγκρίνει ομοφώνως τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
σχετικά με τον ισολογισμό 2018, τα στοιχεία των Μελών του Συνδέσμου και τον 
Προϋπολογισμό του 2019. 

Θέμα 3ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ενημέρωση 

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε η έκθεση οικονομικής επιθεώρησης της Ελεγκτικής 
Επιτροπής από τον Πρόεδρό της Ταξχο (Δ) ε.α. Κ. Μπίμπιζα, η οποία έχει ως εξής: 

α.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:  

          9 Απριλίου 2019 

β.   Ελεγκτική Επιτροπή: 

  (1)   Ταξχος (Δ) ε.α Κων/νος Μπίμπιζας – Πίνης, Πρόεδρος Ε.Ε 

      (2)   Απτχος (Ι) ε.α Οδυσσέας Γαλανόπουλος, Μέλος Ε.Ε 

              (3)   Ταξχος (Ε.Α) ε.α Μιχαήλ Σύρμπος, Μέλος Ε.Ε 

γ.   Περίοδος Οικονομικού – Διαχειριστικού  Ελέγχου: 

 Από 1 Ιανουαρίου 2018, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2018. 

   δ.   Αντικείμενα Επιθεώρησης: 

      (1) Έλεγχος ορθής τήρησης προβλεπομένων, από το άρθρο 15 
του Καταστατικού, βιβλίων ταμείου του Συνδέσμου. 
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(2) Έλεγχος των παραστατικών εσόδων και εξόδων του 
Συνδέσμου. 

  (3) Έλεγχος περιουσίας Συνδέσμου. 

  (4) Έλεγχος ορθής τήρησης διαδικασιών από Δ.Σ, αναφορικά με 
αγορές υλικών επ’ ωφελεία του Συνδέσμου και ανάγκης σκοπιμότητας των προμηθειών 
αυτών. 

ε.   Γενική Εικόνα: 

  Πολύ Ικανοποιητική 

στ.  Γενική Οικονομική Κατάσταση Συνδέσμου (Από 1-1-2018 Μέχρι 
31-12-2018) 

 

- Γενικές Διαπιστώσεις – Παρατηρήσεις 

(1) Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα βιβλία ταμείου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Καταστατικού και την υφιστάμενη λογιστική νομοθεσία. 

(2) Οι πραγματοποιηθείσες οικονομικές συναλλαγές εκτελέστηκαν 
νομότυπα και υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ 14.686,60 Ευρώ  Εφάπαξ τέλη εγγραφής μελών, ετήσιες εισφορές μελών, χορηγίες 
(τα 9.614,76 ευρώ είναι προηγουμένων ετών)  

ΕΞΟΔΑ 9.138,54 Ευρώ 

Ενοίκια - κοινόχρηστα γραφείων, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, αγορά 
γραφικών – αναλωσίμων Η/Υ, φιλοφρονήσεις, στεφάνια 
αποβιωσάντων μελών, παροχή υπηρεσιών, εξοπλισμός 
γραφείων, τελετές, οργανωτικά, ιστοσελίδα.  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΕ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

 

5.270,28 Ευρώ 

 

Τηρείται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 
όπως ορίζει το Καταστατικό 

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕ 
ΜΕΤΡΗΤΑ 

 

277,78 ευρώ 

 

Τηρείται στο χρηματοκιβώτιο του Συνδέσμου, προς κάλυψη τυχόν 
άμεσων αναγκών. 

 
         ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 

5.548,06 ευρώ 
 



Πρακτικά 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2019 Σελίδα 23 
 

(3) Δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για το τρέχον έτος 
(2019) το 70% των εγγεγραμμένων μελών, με αποτέλεσμα αν συνεχισθεί η κατάσταση 
αυτή, να υπάρχει κίνδυνος ομαλής λειτουργίας του Συνδέσμου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μελών που δεν είναι ταμειακά ενημερωμένα, είναι 
της τάξης των 8.000 ευρώ περίπου! Επίσης από το γεγονός αυτό επηρεάζεται αρνητικά 
και το αποθεματικό του Συνδέσμου, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες του Συνδέσμου 
έχουν αυξηθεί με επακόλουθο την αύξηση των εξόδων του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 
αποθεματικό την 31-12-2017 ήταν 9.614,76 ευρώ, ενώ το αποθεματικό την 31-12-2018 
είναι 5.548,06 ευρώ !!   

-   Εισήγηση Ε.Ε 

(1)  Στενή και συνεχής συνεργασία του Ταμία και εν γένει του Δ.Σ με 
τον παρέχοντα λογιστικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο (λογιστικό γραφείο). 

(2)  Ενημέρωση μελών που δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή 
τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της εκκρεμότητας. Απαιτείται να ενημερωθούν ΑΜΕΣΑ 
με προσωπικό e-mail τα μέλη του Συνδέσμου που δεν είναι ταμιακώς ενήμερα, για 
τακτοποίηση της εκκρεμότητας που έχουν. Επίσης να γίνονται περιοδικά και σχετικές 
γενικές αναρτήσεις για το θέμα αυτό, στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

- Αποφαντικό Ε.Ε  

Με βάση τα παραπάνω η Ελεγκτική Επιτροπή αποφαίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι η 
οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου από το Δ.Σ κατά την περίοδο που ελέγχθηκε έγινε 
νόμιμα και βάσει αντιστοίχων αποφάσεων του Δ.Σ και προτείνει στη Γενική Συνέλευση την 
απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη. 

- Εισήγηση Προέδρου ΔΣ  

           Με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται ενδεχόμενη αναζήτηση ευθυνών οικονομικής 
διαχείρισης στο μέλλον, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί θέμα ελέγχου παρελθούσας 
χρήσης εκ μέρους μελών του ΔΣ ή του Συνδέσμου ή τρίτων και τέλος ότι η  Ελεγκτική 
Επιτροπή, μετά από τον οικονομικό έλεγχο που διεξήγαγε την 9η Απριλίου 2019, 
αποφάνθηκε ότι η οικονομική διαχείριση του ΔΣ είναι χρηστή και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα θεσμικά κείμενα του Συνδέσμου ο Πρόεδρος ζήτησε την απαλλαγή 
ευθυνών του ΔΣ για το έτος 2018. 

Απόφαση Γ.Σ. 

 Εγκρίνεται ομοφώνως η διενεργηθείσα οικονομική επιθεώρηση της Ε.Ε για 
την περίοδο 1-1-2018 έως 31-12-2018, καθώς επίσης οι παρατηρήσεις και 
εισηγήσεις. Απαλλάσσεται το ΔΣ από κάθε ευθύνη για την εν λόγω περίοδο. 

Θέμα 4ο     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019 - 2021 

      Οι εγκεκριμένες από τη ΓΣ Δράσεις του Συνδέσμου, για την περίοδο 2018-2020, 
ήταν οι ακόλουθες: 
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(1)    Αρχαιότητα ειδικοτήτων μετά την έξοδό τους από τη Σχολή 
Ικάρων. 

(2) Προτεραιότητα προγραμματισμού εξετάσεων σε 251 ΓΝΑ, 
αποστράτων - στελεχών ΠΑ και των οικογενειών τους.  

(3) Θέσπιση Εξειδίκευσης Μηχανικού Επιμελητείας (Logistics 
Engineer) στη ΣΙ, ως εξειδίκευση Μηχανικών. 

(4)     Μετασχηματισμός του ΣΑΣΙ, σε επίσημο  Think Tank του 
ΥΠΕΘΑ και της ΠΑ. 

(5) Αναδιοργάνωσης Τεχνικο-εφοδιαστικής Υποστήριξης. 

(6) Προτάσεις Διασύνδεσης Hi-Med-Lo SAM και Radar Guided 
AAA.  

(7) Εργοστασιακής συντήρησης  Ηλεκτρονικών των Μέσων της 
ΠΑ. 

(8) Συνεισφορά της Αμυντικής Βιομηχανίας στην Υποστήριξη των 
Επιχειρησιακών Μέσων των Ε.Δ. 

(9) Συνδρομή σε Συναδέλφους με ανυπέρβλητες ανάγκες (σε 
εκούσια βάση). 

(10) Συμμετοχή του Συνδέσμου σε έργα, πρωτοβουλίες και δράσεις 
που προβάλλουν την ΠΑ και τη ΣΙ. 

(11) Προσπάθεια εξεύρεσης στοιχείων όλων των αλλοδαπών 
αποφοίτων Σ.Ι. 

(12) Διοργάνωση εκδρομών, εντός και εκτός της Ελλάδος  

 (13) Διεύρυνση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας, φίλων, 
γνωστών, συγγενών και προσωπικοτήτων 

(14) Καθιέρωση 5΄λεπτης ομιλίας ενός μέλους κάθε φορά, σε 
θέματα επίκαιρα, στόχων - επιδιώξεων του Συνδέσμου.  

 (15)   Διοργάνωση, της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των Μελών 
του Συνδέσμου κυρίως καθημερινές, όχι μόνο στην ΕΑΑΑ, αλλά και στο αμφιθέατρο του 
251 ΓΝΑ όπως και στο αμφιθέατρο της ΣΙ. 

 (16) Καθορισμός του Θεσμικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων-
περιορισμών των Παραρτημάτων 

 (17)    Λήψη αποφάσεων των Μελών των Παραρτημάτων με φυσική 
παρουσία και ηλεκτρονική ψηφοφορία 

 (18) Διαδικασία υποβολής θεμάτων και προτάσεων τόσο προς το  
ΔΣ όσο και προς άλλους φορείς  

 (19) Καθορισμός εκδηλώσεων που επιβάλλεται η συμμετοχή και 
παρουσία του Συνδέσμου στην περιφέρεια 
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 (20)     Περιοδική συνάντηση των μελών του Παραρτήματος με το ΔΣ. 

 (21)   Μετασχηματισμός Μετατροπή του Παραρτήματος Μαγνησίας σε 
περιφερειακό Παράρτημα Θεσσαλίας 

(22) Πάγια συμμετοχή του Προέδρου ή Μελών των ΔΕ των 
Παραρτημάτων στις ΓΣ. 

       Από τις παραπάνω Δράσεις μερικές έχουν υλοποιηθεί, άλλες υλοποιούνται σε 
κυκλική (περιοδική) βάση και ορισμένες δεν έχουν αρχίσει καθόλου. Ωστόσο οι Δράσεις 
πρέπει να υπάρχουν ως «οδηγοί» της πορείας και «στόχοι» του Συνδέσμου. 

        Εκτός των παραπάνω Δράσεων προτάθηκαν και οι επόμενες από τον Πρόεδρο 
του ΔΣ προς τις Επιτροπές και κυρίως προς την ΕΕΣΕΠ: 

Θέμα 5ο ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

 α. Διεύρυνση Παραρτήματος Μαγνησίας σε Παράρτημα Θεσσαλίας 

 Ιστορικό - Εισήγηση 

Όπως αναφέρθηκε από το Γραμματέα στην ενημέρωση των Συνέδρων για τις 
«Λοιπές Δράσεις» των πεπραγμένων του Συνδέσμου της παρελθούσας ετήσιας περιόδου, 
αποφασίστηκε από το ΔΣ του «ΙΚΑΡΟΥ» και κατά τα προβλεπόμενα στον Κ.Ο.Λ., η 
ίδρυση νέου Παραρτήματος Θεσσαλίας, κατόπιν πρότασης του Προεδρείου του 
Παραρτήματος Μαγνησίας. 

Παρότι οι διεξαχθείσες αρχαιρεσίες ολοκληρώθηκαν την 12η  Μαΐου 2019, εν 
τούτοις ένεκα της ισοψηφίας που προέκυψε μεταξύ υποψηφίων Προέδρων-Γραμματέων-
Ταμιών, το ΔΣ ανέστειλε την έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματος, μέχρι να δοθεί λύση 
στο θέμα της ισοψηφίας που θα τεθεί στην κρίση των Συνέδρων στη συνέχεια. 

Κατόπιν αυτού, το ΔΣ εισηγείται στους Συνέδρους, να αρχίσει η λειτουργία 
του νέου Παραρτήματος Θεσσαλίας στις 2 Ιουνίου 2019, εφόσον προηγηθεί απόφαση της 
Γ.Σ. για ρύθμιση του ανακύψαντος θέματος της ισοψηφίας υποψηφίων για τις θέσεις της 
Διοικούσας Επιτροπής. 

 Απόφαση Γ.Σ. 

  Αποφασίστηκε ομόφωνα η έναρξη του νέου Παραρτήματος Θεσσαλίας 
στις 2 Ιουνίου 2019 με τριετή Θητεία. 

 β. Ρύθμιση της ισοψηφίας κατά τις αρχαιρεσίες 

 Ιστορικό – Εισήγηση 

Στις 12 Ιανουαρίου 2018, στο πλαίσιο προγραμματισμού νέων δράσεων του 
Συνδέσμου για την ερχόμενη τριετία, το Παράρτημα Μαγνησίας μεταξύ των προτάσεων 
που προώθησε στο ΔΣ, συμπεριέλαβε και τη δημιουργία Παραρτήματος Θεσσαλίας, έτσι 
ώστε μέσα από τη διεύρυνση του υφισταμένου Παραρτήματος της Κεντρικής Ελλάδας, να 
δοθεί η ευχέρεια να ενταχθούν περισσότεροι συνάδελφοι, να ενταθούν οι δράσεις, να 
συσφιχθούν περαιτέρω και ευρύτερα οι συναδελφικές μεταξύ μας σχέσεις και να 
προβληθεί αποτελεσματικά ο Σύνδεσμος στις τοπικές κοινωνίες. 
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Ένα χρόνο μετά την υποβολή της πρότασης και προκειμένου να διαπιστωθεί πάνω 

σε πραγματική βάση αν όντως υπάρχει ανταπόκριση από μεγάλο αριθμό συναδέλφων για 
τη δημιουργία του προαναφερθέντος διευρυμένου Παραρτήματος, διοργανώθηκε στις 27 
Ιανουαρίου 2019, εκδήλωση κοπής πίτας και συνεστίασης των συναδέλφων της ευρύτερης 
περιοχής Θεσσαλίας, στην Λ.ΑΞ. της 110 ΠΜ. Τη συγκέντρωση των 75 περίπου 
συναδέλφων, τίμησαν με την παρουσία τους ο επίτιμος Α/ΓΕΑ Πτχος (Ι) Βασίλειος 
Κλόκοζας, ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του ΑΤΑ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, ο 
Γραμματέας και ο βοηθός Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων. 

  
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, μετά την κοπή της πίτας και αφού ενημερώθηκαν 

οι συγκεντρωμένοι συνάδελφοι από τον Πρόεδρο για τα δρώμενα στο Σύνδεσμο, 
ερωτήθηκαν στη συνέχεια αν συμφωνούν με τη διεύρυνση του Παραρτήματος Μαγνησίας 
σε ένα μεγαλύτερο Θεσσαλίας και η ομόφωνη ανταπόκρισή τους ήταν θετική. 

 
Στην συνέχεια, κατά την 2η Συνεδρίαση του ΔΣ την 22α Φεβρουαρίου 2019, 

εγκρίθηκε σε επίπεδο ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων η ίδρυση του Παραρτήματος 
Θεσσαλίας και αποφασίστηκαν ειδικότερα τα ακόλουθα: 

 
- Ένας βασικός πυρήνας συναδέλφων της Λάρισας, αποτελούμενος από τον 

Απτχο (Ι) ε.α. Κωνσταντίνο Βλαχάβα, τον Απτχο (Ι) ε.α. Ιωάννη Κοντογιάννη και τον Απτχο 
(Ι) ε.α. Χρήστο Βάγια, έπρεπε να συνεργαστεί στενά με τη Διοικούσα Επιτροπή του 
παραρτήματος Μαγνησίας για να οδηγήσουν τα ενδιαφερόμενα υποψήφια μέλη σε 
εκλογές, εντός του ερχόμενου Απριλίου, για τη δημιουργία νέου παραρτήματος Θεσσαλίας. 

 
- Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την ανάδειξη Διοικούσας 

Επιτροπής του νέου παραρτήματος, επιβάλλεται να διαλυθεί το παράρτημα της 
Μαγνησίας, αφού όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα εντάσσονταν στο νέο παράρτημα Θεσσαλίας. 

 Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας απόφασης, απεστάλη επιστολή του Προέδρου 
του ΣΑΣΙ προς την ορισθείσα Συντονιστική Επιτροπή με την παράκληση να διενεργήσει τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για διεξαγωγή αρχαιρεσιών, αποστέλλοντας παράλληλα 
και σχετικά πρότυπα πρακτικών, ψηφοδελτίου και ανακοινώσεων προσέλευσης, τα οποία 
επισυνάπτονται. 

Τελικά, οι αρχαιρεσίες μεταφέρθηκαν για λόγους διευκόλυνσης των ψηφοφόρων και 
διαθεσιμότητας των απαιτούμενων χώρων στις 12 Μαΐου 2019. Οι υποψήφιοι για τις 
θέσεις Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία ήταν οι συνάδελφοι του παρακάτω πίνακα: 
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Στις αρχαιρεσίες συμμετείχαν 81 συνάδελφοι της περιοχής Θεσσαλίας εκ των 
οποίων 18 ήταν νέα εγγεγραμμένα μέλη.  Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών φαίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων, προκύπτουν 
δύο ισοψηφήσαντες για τη θέση του Προέδρου, όπως και δύο ισοψηφήσαντες για τις 
θέσεις Γραμματέα και Ταμία. 

 

Στο υφιστάμενο κείμενο του Καταστατικού και του Κανονισμού Οργάνωσης και 
Λειτουργίας (Κ.Ο.Λ.) του Συνδέσμου, δεν έχουν συμπεριληφθεί σχετικές προβλέψεις για 
την περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων για θέσεις του ΔΣ και των Διοικουσών Επιτροπών 
και για το λόγο αυτό η Συντονιστική των Αρχαιρεσιών Επιτροπή, υποβάλλοντας τα 
πρακτικά των αποτελεσμάτων στο ΔΣ και αφού διαβουλεύτηκαν τα μέλη της μεταξύ τους 
όπως και με όλους τους ισοψηφήσαντες, εισηγήθηκε τα ακόλουθα: 

- Να διαμοιρασθεί ο χρόνος μεταξύ των δύο ισοψηφησάντων  υποψηφίων 
προέδρων μέχρι την επόμενη εκλογική διαδικασία. Με αρχικό πρόεδρο τον Ταξχο (ΕΑ) 
ε.α. Γαβριήλ Μπάρδα (υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Υπτχου (Ι) ε.α. Παύλου Μεχτερίδη) 
και εφόσον είναι εφικτό να ανατεθούν καθήκοντα αντιπροέδρου στον δεύτερο 
ισοψηφήσαντα και τανάπαλιν για τη δεύτερη μισή περίοδο.  

 
- Τα καθήκοντα του Γραμματέα να ανατεθούν για όλη την περίοδο στον Ταξχο 

(Ι) ε.α. Γεώργιο Αναστασίου και τα καθήκοντα του Ταμία στον Σμχο (Δ) ε.α. Γεώργιο 
Μπιρσιάνη, καθόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και των δύο για τον συγκεκριμένο 
διαμοιρασμό καθηκόντων. 



Πρακτικά 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2019 Σελίδα 28 
 

 
- Να καθοριστεί στο καταστατικό τι θα γίνεται σε περίπτωση ισοψηφιών δύο ή 

περισσοτέρων  υποψηφιοτήτων σε μελλοντικές αρχαιρεσίες και  για όλες τις θέσεις. 
 
- Να εξετασθεί η περίπτωση να γίνονται οι αρχαιρεσίες συγχρόνως για όλα τα 

παραρτήματα και για το ΔΣ του συνδέσμου στη Αθήνα με ανάλογη χρονική αυξομείωση 
των υπαρχόντων ΔΣ και ΔΕ. 

 
Σε απάντηση των παραπάνω εισηγήσεων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου απέστειλε 

μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα μέλη της Συντονιστικής των Αρχαιρεσιών 
Επιτροπής, τονίζοντας ότι οι προτάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει 
να τεθούν υπόψη των Συνέδρων της Γενικής Συνέλευσης τη 1η Ιουνίου 2019, προκειμένου 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, καθότι το όλο θέμα επηρεάζει γενικότερα τη λειτουργία 
του Συνδέσμου και δεν μπορεί να λάβει το ΔΣ σχετικές αποφάσεις, μιας και δεν 
περιγράφεται τίποτε σχετικό στο Καταστατικό ή στον Κ.Ο.Λ. 

 
 Ωστόσο, επισήμανε ότι είναι προτιμότερο να τροποποιηθεί ο Κ.Ο.Λ., κάτι δηλαδή 

που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, παρά το Καταστατικό για το 
οποίο απαιτείται αρχικά τροποποίηση, στη συνέχεια νομικός έλεγχος και τελικά έγκριση 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 

 
 Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω, δεν ήταν δυνατόν να εγκριθούν από το ΔΣ τα 

αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών πριν καθοριστεί από τη ΓΣ το θέμα της ισοψηφίας και ως 
εκ τούτου το νέο προς ίδρυση Παράρτημα έπρεπε να παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι να 
ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις 

 
Το όλο θέμα λοιπόν, τίθεται υπόψη των Συνέδρων της ΓΣ την 1η Ιουνίου 2019. 
 

 Απόφαση Γ.Σ. 

 Για το θέμα της ισοψηφίας κατά τις Αρχαιρεσίες, όπως και για κοινή 
διεξαγωγή Αρχαιρεσιών (σε ΔΣ, ΕΕ & ΔΕ Παραρτημάτων), αποφασίστηκαν 
ομοφώνως τα ακόλουθα: 

 
α. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων Προέδρων για τα Παραρτήματα ή για το ΔΣ, 

αρχικά θα επιχειρείται συναινετικά μεταξύ των ισοψηφούντων η παραχώρηση της θέσεως του ενός υπέρ του 
άλλου για όλη τη θητεία. Αν η περίπτωση αυτή δεν καρποφορήσει, τότε θα επιχειρείται άσκηση των 
καθηκόντων της θέσης εξ’ ημισείας με συναίνεση ως προς τη σειρά και αν δεν υπάρχει συμφωνία ως προς 
αυτή, τότε η σειρά θα καθορίζεται με κλήρωση. Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία ως προς τον 
διαμοιρασμό της θητείας ή την Σειρά, τότε η θητεία θα είναι πλήρης και θα καθορίζεται με κλήρωση». 

β. Ειδικά για τα Παραρτήματα και παρότι δεν υπάρχει στον Κ.Ο.Λ. σχετική πρόβλεψη για θέση 
Αντιπροέδρου σε αυτά, όταν προκύπτει συναινετικός ή δια κλήρου διαμοιρασμός της θητείας, τότε ο μη 
ασκών καθήκοντα Προέδρου θα ορίζεται Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος και τανάπαλιν.  Αυτό δεν θα  
ισχύει για την περίπτωση ισοψηφίας Προέδρων για το ΔΣ του Συνδέσμου, καθότι, σύμφωνα με το 
Καταστατικό (άρθρο 20, § 8), ο Αντιπρόεδρος καθορίζεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ, κατά την 
πρώτη συγκέντρωση των πλειονοψηφησάντων για συγκρότησή τους σε Σώμα και πρέπει μάλιστα να είναι 
διαφορετικής ειδικότητας από εκείνη του Προέδρου. 
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γ. Σε περίπτωση ισοψηφίας τριών και άνω υποψηφίων για οποιαδήποτε θέση, τα καθήκοντα 
ανατίθενται σε ένα υποψήφιο που επιλέγεται με κλήρωση. 

δ. Οι συναινετικές αποφάσεις που λαμβάνονται μόνο μέχρι δύο ισοψηφησάντων, 
ανακοινώνονται αρχικά με την παρουσία των ενδιαφερομένων στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία 
καταγράφει τη συναινετική απόφαση στο πρακτικό αποτελεσμάτων των Αρχαιρεσιών. Επίσης, αν η επιλογή 
της σειράς κάθε ημισείας θητείας ή η επιλογή ολόκληρης της θητείας αποφασιστεί να γίνει με κλήρωση 
ελλείψει συναινέσεως, τότε αυτή (κλήρωση), διεξάγεται παρουσία όλων των μελών της Εφορευτικής 
Επιτροπής (όσον αφορά το ΔΣ και την ΕΕ) ή παρουσία όλων των μελών της Τριμελούς Επιτροπής για τη 
διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών στα Παραρτήματα (όσον αφορά τη ΔΕ), ενώ η παρουσία των ισοψηφησάντων 
στη διαδικασία της κλήρωσης είναι προαιρετική. 

ε. Για το θέμα των ενιαίων αρχαιρεσιών Κεντρικής Διοίκησης του Συνδέσμου (ΔΣ-ΕΕ) και  
Περιφερειακής Διοίκησης (ΔΕ Παραρτημάτων), να αποφασίσει το ΔΣ τον προγραμματισμό και τις διαδικασίες 
κατά την κρίση του, τώρα και εφεξής. 

 γ. Διάρκεια Αεροπορικού Συνεδρίου 

  Ενημέρωση 

 Όπως αναφέρθηκε και στην ενημέρωση επί πεπραγμένων, επειδή το Αεροπορικό 
Συνέδριο είναι κορυφαία δράση του Συνδέσμου και δυστυχώς δεν έχει οργανωθεί μέχρι 
τώρα από ιδρύσεως Συνδέσμου (2014), για το λόγο αυτό, έχει ήδη προηγηθεί 
προετοιμασία για τη συγκέντρωση επιθυμιών ως εισηγητών, οποιουδήποτε 
ενδιαφερομένου εντός ή εκτός ΣΑΣΙ και έχουν προταθεί 35 εισηγήσεις υψηλού επιπέδου, 
όπως προκύπτει από τις περιλήψεις που έχουν υποβληθεί. 
 
 Οι συγκεντρωθείσες προτάσεις είναι αρκετές για να καλύψουν χωρίς κενά δύο 
ημέρες συνεδρίασης, εξάωρης διάρκειας η κάθε μία. Ωστόσο επειδή το Συνέδριο 
οργανώνεται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία ως προς την 
οργάνωση, το ενδιαφέρον των συνέδρων, των αριθμό των επιθυμούντων να 
συμμετάσχουν ως ακροατές, την επάρκεια του χώρου που θα επιλεγεί και μια σειρά άλλων 
παραγόντων συνδεδεμένων με τον προγραμματισμό του Συνεδρίου, το ΔΣ κρίνει κατά 
πλειοψηφία σκόπιμη την μονοήμερη οργάνωση στο ξεκίνημα αυτής της δράσης και την 
επέκτασή της στο μέλλον σε διάρκεια περισσότερων ημερών.  

 Απόφαση Γ.Σ. 

Το πρώτο Αεροπορικό Συνέδριο του Συνδέσμου να προγραμματιστεί εντός 
του 2019 με διάρκεια μόνο μιας ημέρας. 

δ. Κατάργηση Παλαιών και Έγκριση Νέων Δράσεων 2019-2021 

 Κατάργηση Δράσεων 

  - Προτεραιότητα προγραμματισμού εξετάσεων σε 251 ΓΝΑ, 
αποστράτων - στελεχών ΠΑ και των οικογενειών τους  

  - Θέσπιση Εξειδίκευσης Μηχανικού Επιμελητείας (Logistics Engineer) 
στη ΣΙ, ως εξειδίκευση Μηχανικών 
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  - Διεύρυνση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας, φίλων, γνωστών, 
συγγενών και προσωπικοτήτων 

  - Καθιέρωση 5΄λεπτης ομιλίας ενός μέλους κάθε φορά, σε θέματα 
επίκαιρα, στόχων - επιδιώξεων του Συνδέσμου  

Έγκριση Δράσεων 

 Για την ΕΔΚ 

- Παρακολούθηση από την ΕΔΚ των δημοσιεύσεων (εντός και εκτός 
Συνδέσμου) και αντίδραση για προστασία της Τιμής και της Υπόληψης των Μελών.  

 Για Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕΣΕΠ) 

  - Μελέτη των νόμων περί Ιεραρχίας και Προαγωγών, για διαμόρφωση 
προτάσεων ευελιξίας, αποτελεσματικότητας , διαφάνειας  και ισονομίας 

  - Τεκμηρίωση της Αναγκαίας και Ικανής Αεροπορικής Ισχύος της 
Χώρας για υπεράσπιση των Εθνικών Συμφερόντων 

  - Σύγκριση Κόστους – Αποτελεσματικότητας της Λειτουργίας της 
Σχολής Ικάρων με τα σημερινά περιοριστικά δεδομένα ως προς τους εισακτέους   

  - Μελέτη  Ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας    

 Για Επιτροπή Ιστορίας – Παραδ. & Πολιτ. Εκδηλώσεων  (ΕΙΠΕΕ) 

  - Τοποθέτηση Μουσειακού Αεροσκάφους στο Δήμο Αχαρνών 

  - Ολοκλήρωση του Έργου Καταγραφής και Έκδοσης της Ιστορίας της 
Σχολής Ικάρων 

  - Θέσπιση Ακαδημαϊκής Εργασίας – Έρευνας από  Πρωτοετείς Ικάρους 
για Επιφανείς Ιστορικές Προσωπικότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.  

  Για Επιτροπή  Διαχείρισης Ιστοσελίδας (ΕΙΠΕΕ) 

- Εξεύρεση και εμπλοκή νέων moderators στη διαδικασία διαμόρφωσης  
συντήρησης και τεχνικής Υποστήριξης της Ιστοσελίδας 

Θέμα 6ο  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

  α. Ομιλία Προέδρου ΕΣΜΑ για τα 70 Χρόνια από την Λειτουργία της ΣΜΑ 

  Κυρίες και Κύριοι καλημέρα σας και καλό μήνα. 

 Είναι τιμή μου και προνόμιο να πω δυο λόγια σαν Πρόεδρος του ΕΣΜΑ για τα 70 
χρόνια της ΣΜΑ στη Γενική Συνέλευση του ΣΑΣΙ. 

 Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη και θέλω να αναφέρω ότι στα 70 χρόνια λειτουργίας 
της, η ΣΜΑ έχει αποδώσει στην ΠΑ πάνω απο 2000 Μηχανικούς ξεκινώντας το 1949 με 
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τους Πατριάρχες της ειδικότητας αείμνηστους Τούνη και Αχτίδα και φτάνοντας στο 
τελευταίο μαθητή της 70ης σειράς. 

 Είμαστε περήφανοι που μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια της λειτουργίας της Σχολής 
έχουμε διατηρήσει το τίτλο μας άσβεστο «Σματζής». Άλλωστε και ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ 
στην προσφώνησή του ανέφερε τη Σχολή, ΣΜΑ !!! Τιμή μας που διατηρούμε τη Σχολή μας 
για 70 χρόνια στις πρώτες θέσεις των Σχολών απο πλευράς μορίων εισαγωγής και 
ποιότητας εισαγόμενων. 

 70 χρόνια προσφοράς στην ΠΑ και στη Χώρα μας. Είμαστε διασκορπισμένοι και 
προσφέρουμε τις υπηρεσίες και έργο μας, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. 

 Σε συγκεντρώσεις σαν τη σημερινή, είθισται να γίνεται ένας απολογισμός του έργου. 
Εγώ απλά νοιώθω την ανάγκη να αναγνωρίσω και να επισημάνω το μέγεθος της 
προσφοράς των Μηχανικών «Σματζήδων» και να τονίσω ότι τα έργα μας είναι στις 
Πτέρυγες, στις Μοίρες, στις Κορυφές, στις Μονάδες και τα Επιτελεία, αδιάψευστοι 
μάρτυρες των κόπων μας. 

 Αυτό που ακλουθούμε είναι το τετράπτυχο: σεβασμός, αγάπη, αμοιβαία 
αναγνώριση και ενότητα. Αυτό το δείχνει, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ 
νωρίτερα, η κοινή μας γραμμή στο θέμα της ιεραρχίας (αρχαιότητας) καθώς και η κοινή 
μας ένταξη στην Π.Ο.Σ..  
 
 Η ΠΑ είναι σαν ένα Όπλο τύπου δόρατος: Η αιχμή είναι ο Ιπτάμενος με το 
αεροσκάφος του και το κοντάρι είναι οι επιχειρήσεις υποστήριξης. Οι επιχειρήσεις σήμερα 
δεν είναι ανεξάρτητες απο τις επιχειρήσεις υποστήριξης και δεν κινούνται αυτόνομα … 
ηγούνται δε αυτών Μηχανικοί !!!!! 
 
 Η Αεροπορία μας είναι πολλαπλασιαστής ισχύος, γεγονός που σημαίνει ότι αν ένας 
παράγοντας είναι μηδέν, το αποτέλεσμα θα είναι δυστυχώς μηδέν. Με απλά λόγια … η 
αλυσίδα χρειάζεται όλους τους κρίκους για να δουλέψει σωστά, μην το ξεχνάμε αυτό! 
 
 Πριν κλείσω να σας ενημερώσω ότι το πτυχίο της ΣΜΑ έχει αναγνωριστεί από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο της Μεγάλης Βρετανίας και έχουν αποδοθεί επαγγελματικά 
δικαιώματα και στις τρεις εξειδικεύσεις. Στο σημείο αυτό προτείνω στα προγράμματα και 
δράσεις του ΣΑΣΙ, να συμπεριληφθεί η «αναγνώριση πτυχίων και επαγγελματικών 
δικαιωμάτων» για όλες τις ειδικότητες και η συνδρομή μας και βοήθειά μας σαν ΕΣΜΑ 
είναι δεδομένη . 
 

Ποτέ δεν ήμασταν πολλοί. Η προσφορά μας όμως στο έργο της ΠΑ & των ΕΔ, ήταν 
και συνεχίζει να είναι πολλαπλάσιο του αριθμού μας !!!!! Ζητάμε δε ως ελάχιστη 
αναγνώριση του έργου και της συμβολής μας στον ρόλο και το έργο της ΠΑ, να μας 
αναγνωριστεί και να μας αποδοθεί η θέση που μας αρμόζει μεταξύ των συναδέλφων μας 
Αξιωματικών της ΠΑ και των ΕΔ, με μόνο γνώμονα το τελικό συμφέρον των ΕΔ και της 
Πατρίδας μας.  

 
 Κοιτάζουμε μπροστά και βλέπουμε την μεγαλοσύνη της Αεροπορικής Ιδέας και της 
Αεροπορίας μας - όλοι ανεξαιρέτως! Έχοντας κατα νου το «άμες δε γεσσόμεθα πολλώ 
κάρρονες». 
  



Πρακτικά 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2019 Σελίδα 32 
 

 β.       Ενημέρωση για Οικονομικά Θέματα από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ. 

 Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ. Ταξίαρχος (Α.Σ.) Βασίλειος Νικολόπουλος έκανε μια 
γρήγορη ανασκόπηση των οικονομικών περικοπών που έχουν επέλθει στις συντάξεις των 
ε. ε. και ε. α. Αξιωματικών των Ε.Δ. από το 2010 μέχρι σήμερα, ως εκ της εφαρμογής των 
τριών μνημονίων που επέβαλαν οι Βρυξέλες. 

 Επεσήμανε ότι 30 μέλη της Π.Ο.Σ., προερχόμενα από Το ΣΞ, το ΠΝ και την ΠΑ, δεν 
έχουν πάρει αναδρομικά από τα τέλη του 2018 μέχρι σήμερα και εντός των επόμενων δύο 
μηνών θα εκκαθαριστούν όλες οι εκκρεμότητες, σύμφωνα με  την τελευταία ενημέρωση 
που είχε η Ομοσπονδία από τον ΕΦΚΑ. Αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται στη χαμηλή 
στελέχωση που έχει ο Οργανισμός για να εξυπηρετεί 2,5 εκατ. Συνταξιούχους. 

 Τέλος, επανέλαβε τις αδικίες που έχουν γίνει στους συνταξιούχους Συναδέλφους 
και παρότρυνε τους Συνέδρους να προσφύγουν δικαστικά για την πλήρη αποκατάσταση 
των περικοπών των νόμων 4051/12. 4093/12, της ΕΑΣ και των Δώρων Εορτών και 
Αδείας. 

Θέμα 7ο  ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος επεσήμανε 
επιγραμματικά τα κυριότερα σημεία της ενημέρωσης και των αποφάσεων των Συνέδρων 
και παράλληλα τόνισε δύο – τρία σημεία που έχουν μεγάλη σημασία για την ομαλή 
συνέχιση της λειτουργίας και των δράσεων του Συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα: 

- Η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου δεν είναι στην καλλίτερη κατάσταση και 
δυστυχώς βαίνει συνεχώς φθήνουσα. Αυτό μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί, 
αφενός με τη μη παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής όλων των μελών, 
μέχρι το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους και με την προσέλκυση άλλων Συναδέλφων 
να εγγραφούν ως μέλη στο ΣΑΣΙ. Άλλωστε αυτό το τελευταίο, είναι μια εύκολη 
υπόθεση, όπως είχε τονιστεί και στην 5η Γενική Συνέλευση, αν δηλαδή 
προσπαθήσουν τα ενεργά Μέλη να προσελκύσουν ένα και  μοναδικό νέο 
Συνάδελφο ο καθένας μας. 
 

- Η Π.Ο.Σ. μπορούμε να πούμε ότι είναι ο φορέας που αγωνίζεται ακούραστα για τα 
συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα και τις οικονομικές μας διεκδικήσεις, και αυτό 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Πρόεδρο αυτής τον Ταξίαρχο (Α.Σ.) Βασίλειο 
Νικολόπουλο.  Η Π.Ο.Σ. μετά από εργώδεις προσπάθειες προβολής επιχειρημάτων 
και νομικών προβλέψεων προς τους αρμόδιους φορείς της Κρατικής Μηχανής, 
βρίσκεται σε καλό δρόμο για επιχορήγηση από το ταμείο στο οποίο 
συγκεντρώνονται οι κρατήσεις όλων των Συνταξιούχων επ’ ωφελεία των 
Ομοσπονδιών. Εφόσον ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια, θα ενισχυθεί οικονομικά και 
ο Σύνδεσμός μας από την Π.Ο.Σ. 
 

- Ο Σύνδεσμος, όπως αυτό φάνηκε καθαρά και από τη γενικότερη ενημέρωση, 
αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει πολλές δράσεις και όπως είναι αντιληπτό, δεν είναι 
δυνατό για τις δράσεις αυτές να είναι επιφορτισμένος μόνο περιορισμένος αριθμός 
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Μελών του Συνδέσμου και κυρίως το ΔΣ αυτού. Συνεπώς για να μπορέσει ο 
Σύνδεσμος να υπηρετήσει αποτελεσματικά τους σκοπούς λειτουργίας του και τις 
δράσεις του, είναι ανάγκη να προσφέρουν στο προγραμματισμένο έργο πολλοί 
Συνάδελφοι από λίγο και όχι λίγοι με αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις έναντι του 
Συνδέσμου. Ο εθελοντισμός και η προσφορά είναι δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής 
ευαισθησίας σε ένα σύνολο ανθρώπων. 

ΠΕΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Όλων των ανωτέρω λεχθέντων και αποφασισθέντων, λύεται η Συνεδρίαση 

                         Ο                                                                          Ο 
                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
   Απτχος (Ι) ε.α. Ε. Γεωργούσης                              Απτχος (ΕΑ) ε.α Π. Κατσαρός 
  
  
           Ο                                                                           Ο 
 ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
    Απτχος (Ι) ε.α. Χ. Χειράκης                                    Απτχος (Ι) ε.α. Κ. Βούρης   
                         
  
                    ΤΟ                                                                     Ο 
           ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                  ΤΑΜΙΑΣ    
         
 
Απτχος (Ι) ε.α. Χ. Διαμαντίδης                              Απτχος (Μ) ε.α. Α. Λέλλας  
                                                                   
 
                                                         ΤΟ                                                                                                                                                                   

                                               ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

                                        Απτχος (Ι) ε.α. Γ. Γερούλης 

Συνημμένα 

  «1»   Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρουσιάσεων κατά την Ημερίδα της 30ης   
           Μαρτίου 2019  στο «Χατζηγιάννειο» Π.Κ. Λαρίσης                                                                                

  «2»   Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρουσιάσεων κατά την Ημερίδα της 6ης   
           Απριλίου 2019  στο Π.Κ. Χανίων                                                                
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1ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 6ης ΓΣ/1-6-2019 
 

 Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρουσιάσεων κατά την Ημερίδα της 30ης Μαρτίου 2019   
στο «Χατζηγιάννειο» Π.Κ. Λαρίσης 

«Η Ανάπτυξη της Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Παραγωγής, της Τεχνολογίας και των Υπηρεσιών,  
σε Περιβάλλον Εθνικής Ασφάλειας» 

 
 

 

 
* Την Ημερίδα άνοιξαν με χαιρετισμούς και τοποθέτηση στο θέμα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τροφίμων κύριος Βασίλης Κόκκαλης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κύριος Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο 
Αντιδήμαρχος Λαρίσης και ο Πρόεδρος του εμπορικούεπιμελητηρίου κύριος Σωτήριος Γιαννακόπουλος. 
 

09:15 15' Χαιρετισμοί*  ΠΘ - ΔΛ - ΛΛ 
10:10 20' Η Ελλάδα στην Ευρώπη. Αλληλουχίες χαμένων ευκαιρειών και μεταρρυθμίσεων Κ. Μποτσίου 
09:50 20’  Η Εθνική μας Αμυνα & Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών Εξελίξεων, Ε. Γεωργούσης 
10:10 20' Βαλκανική Γεωπολιτική και Μεσογειακή Γεωοικονομία Β. Μαρτζούκος 
10:30 20' Ε&Β Επιμελητήριο Λάρισας: Επισκόπηση, Ρόλος, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις Σ. Γιαν/κόπουλος 
10:50 30' Ερωτήσεις - Συζήτηση   
11:20 15' Διάλειμμα –CF 

    Ενότητα Δεύτερη Συντονιστής (α):  
11:35 20' Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική Κ. Βούρης 
11:55 20' ΕΛΕΕΑ: Επισκόπηση, Ρόλος, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Προτάσεις Ε. Βερονικιάτης 
12:05 20' Παρόν, Μέλλον και Προοπτικές της Αμυντικής Βιομηχανίας Χ. Παπασπύρου 
12:35 20' Total Quality Management Π. Κυριαφίνης 
12:55 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση   
13:25 45' Διάλειμμα –Ελαφρό Γεύμα   

    Ενότητα Τρίτη Συντονιστής (α):  

 14:10 20' 
Η Συνεισφορά & Εφαρμογή των Βασικών Αρχών & Μεθόδων του Στρατηγικού Μάνατζμεντ 
στην Αντιμετώπιση Κρίσιμων Καταστάσεων σε Περίπτωση Οικονομικών Κρίσεων 

Λ. Σδρόλιας 

 14:30 20' Logistics: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Α. Μπασαράς 
 14:50 20' Αμυνα, Ναυτιλία, Γεωργία και Πολιτισμός στη Θεσσαλία: Βίοι παράλληλοι Κ. Χρηστίδης 
 15:10 20' Η Εταιρεία Αpella SA και οι Επενδύσεις στη Θεσσαλία Ν. Κοντογιάννης 
 15:30 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση Α. Μπασαράς 
 16:00 15' Διάλειμμα – WL 

    Ενότητα Τέταρτη Συντονιστής (α)  

 16:15 20' Agricultural Applications and Technology 
Γ. Καλούση 
Β. Σταυρόπουλος 

 16:35 20' Agro-Logistics Π.Τριβέλας 
 16:55 20' Τάσεις Logistics με τις Εξελίξεις της Τεχνολογίας Ν. Αργυρίδης 
 17:05 20' Μη Επανδρωμένα Οχήματα (Γεωργία, Δασολογία, Προστασία Πολίτη ...) Γ. Γερούλης 
 17:25 30' Ερωτήσεις –Συζήτηση   
 17:55 05' Περας Ημερίδας Α. Μπασαράς 
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2ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 6ης ΓΣ/1-6-2019 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρουσιάσεων κατά την Ημερίδα της 6ης Απριλίου 2019 
  στο Π.Κ. Χανίων 

 
«Η Γεωπολιτική Σημασία της Κρήτης για την Υποστήριξη των Γεωπολιτικών Συμφερόντων μας στην 

Ανατολική Μεσόγειο»                                                                                               

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ (Συντονιστής ο Γ.Γ./Π.Κ.Χ. Απτχος Εμμανουήλ Κελαϊδής) 

ΩΡΑ-ΔΙΑΡ. ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 

10:20 15΄ Καλωσόρισμα από Εκπρόσωπο του Πνευματικού Κέντρου 
Χανίων και Αναγγελία Χαιρετισμών 

Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης 

Γενικός Γραμματέας ΠΚΧ Απτχος Εμμανουήλ 
Κελαϊδής 

Πρόεδρος ΣΑΣΙ Απτχος Ευάγγελος Γεωργούσης 
10:35 20΄ Ομιλία – Τοποθέτηση Υπουργού Περιβάλλοντος  Ενέργειας Κυρίου Γεώργιου Σταθάκη 

10:55 20΄ Ομιλία – Τοποθέτηση τ. Υπουργού Εξωτερικών Κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη 

11:15 20΄ Η Σημασία της Ανατολικής Μεσογείου και ο Ανταγωνισμός 
Περιφερειακών και Εξωτερικών Δυνάμεων 

 Διεθνολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης 

11:35 20΄ Η Διαχρονική Στρατηγική Αξία της Κρήτης Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ                                        
Στρατηγός Μανούσος Παραγιουδάκης 

11:55 20΄ Δεν είναι ακόμα γνωστό το θέμα της ομιλίας Πρύτανης Παν. Κρήτης Καθηγητής Κύριος 
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας 

12:15 20΄ Η Διαχρονική Αξία του Ορυκτού Πλούτου της Κρήτης Κοσμήτορας Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής 
Κύριος Εμμανουήλ Μανούτσογλου 

12:35 20΄ Περίοδος Ερωτήσεων- Συζήτησης 

12:55 25΄ Διάλλειμα Καφές – Αναψυκτικά (ευγενική προσφορά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων) 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (Συντονιστής ο Γ.Γ./Π.Κ.Χ. Απτχος Εμμανουήλ Κελαϊδής) 

13:20 20΄ Η Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια στο Πλαίσιο των Περιοχικών 
Εξελίξεων 

Απτχος Ευάγγελος Γεωργούσης Πρόεδρος 
ΣΑΣΙ, Μέλος ΔΣ/ΣΕΕΘΑ και Επίτιμος 

Διοικητής ΔΑΕ 

13:40 20΄ Προϋποθέσεις για την Αναβάθμιση της Σημασίας της Κρήτης. Υποστράτηγος Ιπποκράτης Δασκαλάκης, 
Ερευνητής και μέλος του ΔΣ ΕΛΙΣΜΕ 

14:00 20΄ Η Αξία της Κρήτης στον Ναυτικό Έλεγχο της Ανατολικής 
Μεσογείου, υπό το Πρίσμα Υπεράσπισης των Εθνικών 

Συμφερόντων 

Υποναύαρχος Γεώργιος Τσόγκας (ΠΝ), 
διατελέσας Διοικητής του ΚΕΝΑΠ / NMIOTC 

14:20 
20΄ Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία ως Παράγων Στήριξης των 

Εθνικών Συμφερόντων 
Απτχος Κοσμάς Βούρης Γραμματέας ΣΑΣΙ 

14:40 20΄ Περίοδος Ερωτήσεων- Συζήτησης 

15:00 Πέρας Ημερίδας 


