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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
7ης /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Την 27η Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας τηλεπικοινωνίας και διασκέψεων ZOOM,  η 7η  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 
την απόφαση 73/11-2-2014, 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 20 Ιουνίου 2021, που ήταν η αρχικά 
προγραμματισμένη κύρια ημερομηνία, με αποτέλεσμα η 7η ΓΣ να διεξαχθεί στην 
εναλλακτική ημέρα, την 27η Ιουνίου 2021.  

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Α.Σ.Ι. 

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..». 

 
 Ωστόσο η κρατούσα από την Άνοιξη του 2020 πανδημία του covid-19, και τα 
συνακόλουθα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης (απαγόρευσης συναθροίσεων κλπ) 
που αποφάσισε η Πολιτεία, επέβαλαν ως μοναδική επιλογή για τη διεξαγωγή της 7ης 
τακτικής Γ.Σ., την τηλεδιάσκεψη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM. 

 
4. Στην τηλεδιάσκεψη της Γ.Σ. συμμετείχαν μεταξύ των 78 Μελών και  οι 

Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ: Πτχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Λυτζεράκος και Πτχος (Ι) ε.α. 
Βασίλειος Κλόκοζας. 
  Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν επίσης ε. ε. Αξκοί του ΓΕΑ και του ΑΤΑ. 
 

5. 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 τους, τους δύο Επίτιμους Αρχηγούς 
Πτέραρχο (Ι) Δημήτριο Λυτζεράκο, Πτέραρχο (Ι) Βασίλειο Κλόκοζα, μέλη του 
«ΙΚΑΡΟΥ» και ένθερμους υποστηρικτές της λειτουργίας του Συνδέσμου και 
ακολούθως αναφέρθηκε στα ακόλουθα:  

 «Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί, Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη του Συνδέσμου 
Αποφοίτων Σ.Ι., Σας καλωσορίζω στην 7η Γ.Σ. μας. Αυτή θα γίνει, όπως ήδη 
γνωρίζετε μέσω ΖΟΟΜ, λόγω των περιορισμών και των προφυλάξεων που πρέπει να 
λαμβάνουμε, λόγω της πανδημίας του covid-19, που ακόμα ταλανίζει τον πλανήτη 
μας. Μία ακόμα ιδιαίτερη εμπειρία που ζούμε ως γενιά, αφού τις προηγούμενες τις 
διαβάζαμε από τα ιστορικά κείμενα και ελπίζαμε πως αυτά είχαν τελειώσει λόγω της 
μεγάλης προόδου της ιατρικής.  

 Οι περιορισμοί, λοιπόν από την κατάσταση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, 
είχαν σοβαρή επίδραση στον τρόπο λειτουργίας όλων των συλλογικών οντοτήτων, 
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όπως ο δικός μας Σύνδεσμος. Επί ενάμιση περίπου χρόνο, λειτουργούμε και 
ενεργούμε μόνο μέσω των ηλεκτρονικών δυνατοτήτων που, ευτυχώς, μας παρέχει η 
σημερινή τεχνολογία. Αναγκαστήκαμε να παρατείνουμε την θητεία του παρόντος Δ.Σ. 
για ένα χρόνο, με την ελπίδα ότι θα έρθουν ασφαλέστερες μέρες που θα μας 
επέτρεπαν τις συγκεντρώσεις με φυσική παρουσία. Τελικά, όλοι μαζί, λάβαμε την 
απόφαση πως πρέπει να προχωρήσουμε σε Γ.Σ. μέσω ΖΟΟΜ και σε αρχαιρεσίες 
στην συνέχεια, επίσης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, για την ανάδειξη του νέου 
Κεντρικού Δ.Σ., αλλά και των Δ.Ε. των δύο Παραρτημάτων μας.  

 Επιτρέψτε μου, εδώ, να απευθύνω ένα ιδιαίτερο και μεγάλο «Ευχαριστώ», στο 
μέλος μας, Σμχο (Ι) Παναγιώτη Αποσπόρη, επιτελή της Σ.Ι., για την πολύ μεγάλη 
βοήθεια που μας έχει προσφέρει από την πρώτη ημέρα της εγγραφής του. 
Αναδιαμόρφωσε την ιστοσελίδα μας, την οποία συνιστώ σε όλους σας να την 
επισκέπτεσθε, και από τότε την συντηρεί, μαζί με τον Γραμματέα του Συνδέσμου. 
Μόνος του δημιούργησε τον ηλεκτρονικό, αδιάβλητο, τρόπο ψηφοφορίας, που στην 
συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε οι περισσότεροι. Γενικά η προσφορά και η βοήθεια 
του προς τον Σύνδεσμο είναι συνεχής και ιδιαίτερα χρήσιμη. Είναι δε και υποψήφιος 
για μέλος του κεντρικού Δ.Σ. επισφραγίζοντας έτσι το σωστό της πρόβλεψης του 
Καταστατικού μας, ότι δηλαδή, μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι και να εκλεγούν 
στα Όργανα Διοίκησης του, όλοι οι Απόφοιτοι της Σ.Ι., είτε είναι σε αποστρατεία, είτε 
σε ενέργεια. Παναγιώτη σε ευχαριστώ, προσωπικά και εκ μέρους του Δ.Σ. 

 Όλο αυτό το διάστημα των περιορισμών επαφής, λόγω πανδημίας, το Δ.Σ., 
προσπάθησε να κρατήσει τον Σύνδεσμο σε δράση και λειτουργική επάρκεια, όσο αυτό 
ήταν δυνατό. Στη συνέχεια ο Γραμματέας μας, θα σας παρουσιάσει μία συνοπτική 
εικόνα των πεπραγμένων μας από το 2019, μέχρι και σήμερα. Θα σας ενημερώσουμε 
για την παρουσία του Συνδέσμου σχετικά με τις καταστατικές μας υποχρεώσεις, αλλά 
και σχετικά με ότι μας είχατε αναθέσει στις προηγούμενες Γ.Σ.  

 Ένα άλλο στοιχείο που έλαβε χώρα τον τελευταίο καιρό και το οποίο, 
προσωπικά, αλλά και όλο το Δ.Σ. θεωρούμε πολύ σημαντικό για την εν συνεχεία 
πορεία του Συνδέσμου, είναι αυτό της εγγραφής μελών από εν ενεργεία 
συναδέλφους, κυρίως ιπταμένους και μάλιστα από την ηγεσία του Όπλου. Αυτό, ως 
απερχόμενο Δ.Σ. θεωρούμε από τις σοβαρότερες παρακαταθήκες προς το νέο Δ.Σ. 
και τον Σύνδεσμο που πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δείχνει πως η 
κάπως διαταραχθείσα εμπιστοσύνη της ηγεσίας της Π.Α. προς τον Σύνδεσμο, ήταν 
προσωρινή και θέμα ατόμων και όχι επί αρχών και ουσίας. Τους ευχαριστούμε για την 
εμπιστοσύνη τους και ελπίζουμε το παράδειγμα τους να ακολουθήσουν και άλλοι 
συνάδελφοι. 

 Πριν δώσω τον λόγο στον Γραμματέα για να σας ενημερώσει, πρέπει η Γ.Σ. να 
λάβει κάποιες αποφάσεις ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε τις αρχαιρεσίες όπως 
έχουν προγραμματισθεί. Έτσι σας καλώ να εγκρίνετε ή να απορρίψετε την πρόταση 
μου για συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής, όπως το Καταστατικό μας προβλέπει. 
Προτείνω τους Αντιπτεράρχους : Χαράλαμπο Χειράκη, τον Αχιλλέα Λέλλα και το 
Παναγιώτη Κατσαρό. 

 Τους Εγκρίνετε;  

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση. 
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 Η δεύτερη πρόταση είναι η εξής: Έχει ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. οι εκλογές 
για κεντρικό Δ.Σ. και για Δ.Ε. στα Παραρτήματα να γίνονται μαζί. Επειδή βλέπαμε ότι 
οι υποψήφιοι δεν θα έφταναν στους αριθμούς που προβλέπονται από τον ΚΟΛ μας, 
σας προτείνουμε, για αυτές τις εκλογές που σήμερα θα ακολουθήσουν, ο αριθμός των 
υποψηφίων στα Παραρτήματα, Μακεδονία και Θεσσαλία, όπως και αυτών για την 
Ελεγκτική Επιτροπή, να μπορεί να είναι και ο ελάχιστος, δηλαδή τρείς(3).  Απ’ ότι, 
ίσως είδατε στο πολυπληθές από συναδέλφους Παράρτημα Θεσσαλίας, είναι 
υποψήφιος ο Κος Βούρης προκειμένου να συμπληρωθεί και ο ελάχιστος αυτός 
αριθμός. Τα σχόλια δικά σας. Εγώ ζητώ την έγκριση σας. 

 ΑΠΟΦΑΣΗ:  Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση. 

 Τα θέματα που θα σας παρουσιαστούν αφενός για να ενημερωθείτε για τα 
πεπραγμένα και αφετέρου για να πάρετε αποφάσεις σε κάποια άλλα, έχουν 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 της μέσω τηλεδιάσκεψης, Γενικής Συνέλευσης  

 Παρακαλώ τον Γραμματέα του Συνδέσμου όπως ξεκινήσει την ενημέρωση της 
7ης Γ.Σ. του Σ.Α.Σ.Ι.».  

6. Λαμβάνοντας το λόγο ο Γραμματέας, ανεφέρθη στα πεπραγμένα της 
περιόδου 1-6-19 έως 27-6-21 σύμφωνα με την παρακάτω σειρά: 

Μέλη ΔΣ - Παραρτήματα - Εκπρόσωποι - Σύμβουλοι ΔΣ - Επιτροπές 

Κύριες Δραστηριότητες Συνδέσμου 

-   Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης 

           -   Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις της ΠΑ 

-   Πρωτοβουλίες - Κινητικότητα – Έργο 

Επιστολές προς πάσα Κατεύθυνση 

Συνέδρια- Ημερίδες - Ομιλίες 

Ιστοσελίδα – Αρθρογραφία 

Παρουσιάσεις Βιβλίων 
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Δραστηριότητες Λέσχης Κυριών ΙΚΑΡΟΥ «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 1-6-2019 έως 27-6-2021, 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 Θεσσαλίας 
 
 Αντιπρόεδρος/Πρόεδρος Υπτχος (Ι) ε.α. Παύλος Μεχτερίδης * 
 Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος Ταξχος (ΕΑ) ε.α. Γαβριήλ Μπάρδας * 
 Γραμματέας / Ταξχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Αναστασίου 
 Ταμίας / Σμχος (Δ) ε.α. Γεώργιος Μπιρσιάνης 

 
 

*   Σύμφωνα με απόφαση της 6ης ΓΣ της 1-6-2019, ο Υπτχος (Ι) ε.α. Παύλος Μεχτερίδης ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Μακεδονίας στο ήμισυ της θητείας του και αντιστοίχως παρέδωσε τα 
καθήκοντα του Αντιπροέδρου στον Ταξχο (ΕΑ) ε.α. Γαβριήλ Μπάρδα για την υπόλοιπη ημίσεια θητεία.   
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- Εκπρόσωποι Συνδέσμου: 
 
 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. Κωνσταντίνος Μπίμπιζας - Πίνης   
 

- 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 Δίελας  
 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 

 
 Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας-Ηλεκτρονικών Εφαρμογών & 
Εντύπων  (ΕΔΙΗΕΕ) 
 
 Σμχος   (Ι)  ε.α. Παναγιώτης Αποσπόρης  
 Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης 
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 Κύριες Δραστηριότητες Συνδέσμου: 

 
- Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης: 

 Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στις παρακάτω εκδηλώσεις απόδοσης 
οφειλομένων Τιμών: 

  α. Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, με πρωτοβουλία του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. 
τιμήθηκαν οι νεκροί του 13ου Σμήνους, του πολέμου της Κορέας, στην Α/Β Δεκελείας.  
Στην τελετή παρέστησαν: ο Διοικητής της Δ.Α.Ε. Υπτχος (Ι) Κωνσταντίνος Γιάνναρος, 
ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα 
κύριος Soosuk LIM, o Πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων της Π.Α. Υπτχος (Ι) εα 
Δημήτριος Λαζάρου και εκπρόσωποι των Αεροπορικών Συλλόγων. Το Σύνδεσμο 
εκπροσώπησε ο Σμχος (ΜΗ) ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς. 

  β. Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην 112 
Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων 1940-41, στο πλαίσιο 
της ετήσιας εκδήλωσης της Royal Air Forces Association (RAFA). Η RAFA έχει 
καθιερώσει ετήσια εκδήλωση μνήμης και απόδοσης τιμών στους νεκρούς 
αεροπόρους (Έλληνες και Βρετανούς) που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, 
υπερασπίζοντας την Ελλάδα κατά την περίοδο 28 Οκτωβρίου 1940 έως 31 Μαΐου 
1941. 
 Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της ΔΑΥ, Υποπτέραρχος (Ι) 
Αθανάσιος Σαββόπουλος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου (Ι) 
Γεώργιου Μπλιούμη, ο Διοικητής της 112ΠΜ, Ταξίαρχος (Ι) Κωνσταντίνος 
Πολυκανδριώτης, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής 
Αεροπορίας, εκπρόσωπος της Αγγλικής Πρεσβείας, εκπρόσωποι της Αεροπορικής 
Ακαδημίας, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, του Συνδέσμου 
Παλαίμαχων Αεροπόρων περιόδου 1940-1945, του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Βετεράνων Αεροπορίας, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων 
Πολεμιστών, του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών, του 
Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων και πλήθος κόσμου. Τον 
Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Μελετίου. 
 
  γ. Την Κυριακή 13-10-2019, με την οργανωτική ευθύνη της ΕΑΑΑ, 
πραγματοποιήθηκε στο «Μνημείο Ικάρου» στη πλατεία Καραϊσκάκη, η καθιερωμένη 
ετησία επιμνημόσυνη δέηση της ΕΑΑΑ υπέρ Πεσόντων για την Πατρίδα Αεροπόρων, 
παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΑ, Υποπτεράρχου (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη. Την τελετή 
τίμησαν με την παρουσία τους, η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ελένη 
Δουνδουλάκη - Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, ο εκπρόσωπος του 
Δημάρχου Αθηναίων κ. Βασίλειος Κορομάντζος - Αντιδήμαρχος Δημοτικής 
Αστυνομίας, ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος - 
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ , ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΝ Υποναύαρχος ε.α. Συμεών 
Κωνσταντινίδης, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, αντιπροσωπεία Ανωτάτων, Ανωτέρων και 
Κατωτέρων Αξιωματικών της Π.Α., εκπρόσωπος της ΠΟΕΣ, εκπρόσωποι των 
αεροπορικών Συλλόγων ΠΑΣΟΙΠΑ, ΠΑΣΥΒΕΤΑ, ΑΑΚΕ, ΣΑΣΙ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ 
και ΣΑΙΡ και πλήθος Αποστράτων Αξιωματικών με μέλη των οικογενειών τους. Το 
Σ.Α.Σ.Ι. εκπροσώπησε ο Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης. 
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  δ.  Την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου, στην Α/Β Δεκέλειας προς τιμή των 
πεσόντων Αξκών και Υπαξκών, των πρώτων προερχομένων εξ Υπαξιωματικών, με 
την συμπλήρωση 50ετούς λειτουργίας της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ. Μετά την τελετή 
ακολούθησε επίσκεψη – ξενάγηση στους χώρους της ΣΜΥΑ. Την επομένη 1η 
Νοεμβρίου 2019, οργανώθηκε εορταστική τελετή στη ΛΑΕΔ, παρουσία της ΕΑΑΑ και 
πολλών στρατιωτικών Συνδέσμων – Συλλόγων, όπου έλαβε χώρα εκφώνηση 
πανηγυρικού από τον αντιπρόεδρο της ΕΑΑΑ και ακολούθησαν ομιλίες ιστορικών 
αναδρομών και των τριών Σχολών από εκπροσώπους αποφοίτους αντιστοίχως της 
ΣΤΥΑ, της ΣΥΔ και της ΣΙΡ. Το Σύνδεσμο εκπροσώπησαν ο Απτχος (Ι) ε.α. 
Χαράλαμπος Χειράκης και ο Απτχος (Ι) ε.α. Χρήστος Διαμαντίδης. 

  ε. Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, παρουσία 
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου 
Μπλιούμη, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων 
Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων για τον Εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας. Παρέστη 
πλήθος Αξκών – Υπαξκών όλων των βαθμών και ειδικοτήτων, καθώς και 
εκπρόσωποι όλων των αεροπορικών Συνδέσμων και Συλλόγων. Το Σύνδεσμό μας, 
εκπροσώπησε ο Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης. 

  στ. Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε, 
παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, ως Εκπροσώπου 
του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στην 
Πλατεία «63 Θυμάτων     C-130 – 748» του Δήμου Πειραιά, για τους εξήντα τρεις (63) 
πεσόντες του αεροπορικού δυστυχήματος αεροσκάφους C-130 της Πολεμικής 
Αεροπορίας, στο όρος Όθρυς το 1991. 

 Στη συνέχεια τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων της 112 Πτέρυγας Μάχης, στην Αεροπορική Βάση 
Ελευσίνας, παρουσία του Διευθυντή του Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας (ΓΕΑ) Υποπτεράρχου (Ι) Αθανάσιου Ντινόπουλου, ως Εκπροσώπου του 
Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη. 

 Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι Αξιωματικοί, αντιπροσωπείες 
Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, συγγενείς των 
θυμάτων, καθώς και εκπρόσωποι όλων των αεροπορικών Συνδέσμων - Συλλόγων. 
Το Σύνδεσμό μας εκπροσώπησε ο Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Μελετίου. 

  ζ. Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 με πρωτοβουλία ΕΑΑΑ/ΛΑΡΙΣΑΣ – 
ΑΤΑ- 110ΠΜ, έγινε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων Σγου 
Παντελή Παρασκευά και Υπσγού Στέφανου Σαρρή. Το ατύχημα, μικρό ιστορικό του 
οποίου παρατίθεται στο συνημμένο «1» του παρόντος Πρακτικού, συνέβη στις 2 
Μαΐου 1984, όταν Αφος F-4E της 337 ΜΠΚ, μόλις είχε απογειωθεί για εκτέλεση 
αποστολής. Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε και κατέθεσε δάφνινο στέφανο, ο 
Πρόεδρος της ΔΕ του Παραρτήματος Θεσσαλίας, Υπτχος (Ι) ε.α. Παύλος Μεχτερίδης. 

- Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις της ΠΑ 
 
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε, στις παρακάτω εκδηλώσεις της ΠΑ: 
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  α. Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας  
Ευάγγελος Αποστολάκης, παρέστη στην τελετή παραλαβής των 12 νέων 
εκπαιδευτικών αεροσκαφών Σταδίου Επιλογής, τύπου TECNAM P-2002JF, από την 
Πολεμική Αεροπορία, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση 
Δεκέλειας στο Τατόι, όπου και απηύθυνε χαιρετισμό, όπως παρατίθεται στο 
συνημμένο «2» του παρόντος Πρακτικού. 

 Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος Χρήστος 
Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ και ο 
Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης. 

 Η παραλαβή των νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών εντάσσεται στην 
υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης της πτητικής εκπαίδευσης που 
πραγματοποιείται στη Σχολή Ικάρων για την αρχική επιλογή και την εισαγωγή των 
Ικάρων στις πτήσεις, αλλά και στον ευρύτερο σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων 
για το σύνολο της αεροπορικής εκπαίδευσης. Τα εν λόγω εκπαιδευτικά αεροσκάφη 
αντικατέστησαν τα παλαιά τύπου     T-41D, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
περίπου πενήντα χρόνια, από το 1969. 

 Στο πλαίσιο της τελετής, πραγματοποιήθηκε πτήση τριών νεοαποκτηθέντων 
εκπαιδευτικών αεροσκαφών TECNAM P-2002JF, στα οποία επέβαιναν ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΑ, αντίστοιχα. 

 Στην εν λόγω εκδήλωση, εκ μέρους του ΣΑΣΙ, παρευρέθη ο Έφορος 
Δημοσίων Σχέσεων Απτχος (Ι) ε.α. Χαράλαμπος Χειράκης και ο Απτχος (Ι) ε.α. 
Γεώργιος Γερούλης. 

β. Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, στην Α/Β Δεκέλειας, έλαβε χώρα η 
ορκωμοσία των νέων Ανθυποσμηναγών. Στους Αξιωματικούς που έδωσαν τον κατά 
τον νόμο όρκο, περιλαμβάνονται: σαράντα επτά (47) Έλληνες Ανθυποσμηναγοί, έξι 
(6) Κύπριοι, δύο (2) Ιορδανοί, δύο (2) Μαυροβούνιοι και ένας (1) Λίβυος. 

Η Α.Ε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπης Παυλόπουλος 
απένειμε τα Ξίφη στους νέους Ανθυποσμηναγούς, την τελετή ορκωμοσίας των 
οποίων τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο ΥΕΘΑ Κύριος Ευάγγελος 
Αποστολάκης, ο ΑΓΕΕΘΑ Πτχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, οι Αρχηγοί των τριών 
Κλάδων των Ε.Δ. και των Σ.Α., αρκετοί επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ, μεγάλος αριθμός 
Αξιωματικών όλων των βαθμίδων και προελεύσεων και πλήθος συγγενών τους. Από 
το Σύνδεσμο παρέστησαν ο Πρόεδρος Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης, ο 
Αντιπρόεδρος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Κατσαρός  και αρκετά Μέλη. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι  τη Σημαία της Σχολής παρέλαβε από τον αρχαιότερο αποφοιτήσαντα 
Ανθυποσμηναγό, η νέα Αρχηγός της Σχολής, ΙΚ IV Κωνσταντίνου Μαρίνα. Είναι η 
πρώτη φορά στην ιστορία που γίνεται γυναίκα, αρχηγός της Σχολής Ικάρων. 

  γ. Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, παρουσία 
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου 
Μπλιούμη, η ορκωμοσία των νέων Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο 
Τατόι. 

Συνολικά ορκίστηκαν πενήντα οκτώ (58) Ίκαροι, από τους οποίους σαράντα πέντε 
(45) από την Ελλάδα, εννέα (9) από την Κύπρο, δύο (2) από το Μαυροβούνιο και 
δύο (2) από την Ιορδανία. 
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Στην τελετή παραβρέθηκαν Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, οι 
Διοικητές των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και συγγενείς 
και φίλοι των νέων Ικάρων. 

 Το Σ.Α.Σ.Ι. εκπροσώπησε ο Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης και ο  Ταξχος 
(Δ) ε.α. Κωνσταντίνος Μπίμπιζας – Πίνης. 

  δ. Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στη 
Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, ο επίσημος εορτασμός 
του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) Αρχάγγελου Μιχαήλ, παρουσία του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου και του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη. 

 Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, εκπρόσωποι των Αρχηγών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος 
– Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, 
αντιπροσωπείες Ενώσεων Αποστράτων, πολιτικό προσωπικό της ΠΑ, 
αντιπροσωπείες ξένων χωρών και τοπικές πολιτειακές Αρχές. Το Σύνδεσμο 
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ, Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης, ο 
Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Απτχος (ΕΑ) Παναγιώτης Κατσαρός και άλλα Μέλη του 
Σ.Α.Σ.Ι. 

Στην ιστοσελίδα και στο facebook του Συνδέσμου αναρτήθηκε τιμητική εορταστική 
λεζάντα για το Προσωπικό της ΠΑ, στην οποία ήταν αναγραμμένο το παρακάτω 
κείμενο: 

«..Χρόνια Πολλά 
σε όλο το εν ενεργεία προσωπικό 

…τιμούμε όλους εκείνους που διακατέχονται από επαγγελματισμό, αγάπη και αφοσίωση 
στην Π.Α… 

…τιμούμε αυτούς που με κόπο, ιδρώτα και αυταπάρνηση, ανταποκρίνονται καθημερινά στο 
δύσκολο και απαιτητικό επιχειρησιακό έργο, στον αέρα, στο έδαφος, στα κέντρα επιχειρήσεων, 

στα radar, στα συνεργεία, στην κάθε δραστηριότητα… 
..για την προάσπιση της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας της Χώρας..» 

 
Παράλληλα με τη λεζάντα αναρτήθηκε εορταστικό μήνυμα του Προέδρου του ΔΣ, 

όπως εμφανίζεται στο συνημμένο «3» του παρόντος Πρακτικού.  
 
  ε. Την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε παρουσία του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, η τελετή άφιξης του 
αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο 
Τατόι. Στην τελετή παραβρέθηκαν η Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, 
κα Kate Smith, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, οι Αρχηγοί 
ΓΕΕΘΑ, Κλάδων και Επίτιμοι, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Ίκαρος» κ. Πήτερ 
Λιβανός, ο βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Πτέραρχος ε.α Κωνσταντίνος 
Χατζηλάκος, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΒΕΤΑ, της ΕΑΑΑ, των Διαφόρων 
Συλλόγων και Συνδέσμων Αξιωματικών-Υπαξιωματικών της ΠΑ. Τον Σ.Α.Σ.Ι. 
εκπροσώπησαν ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Απτχος (Ι) ε.α. Χαράλαμπος 
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Χειράκης, ο Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης και ο Σμχος (Μ) ε.α. Αναστάσιος 
Μπασαράς. 

Η διαδικασία ανακατασκευής του αεροσκάφους ξεκίνησε έπειτα από την υπογραφή 
του Μνημονίου Συνεργασίας της ΠΑ με το Ίδρυμα «΄Ικαρος», το οποίο ανέλαβε τα 
έξοδα ανακατασκευής τον Οκτώβριο του 2017, εκτελώντας την πρώτη του πτήση τον 
Ιανουάριο του 2020, στο Bigging Hill της Μ. Βρετανίας. 

- Πρωτοβουλίες – Κινητικότητα – Έργο 
 
Κύριες Δράσεις 
 
Ο Σύνδεσμος προέβη στις παρακάτω δράσεις, ενέργειες και 
προγραμματισμούς: 

  α. Την 25 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη 
του ΔΣ στον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη, στην οποία 
συμμετείχαν ο Πρόεδρος Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης και ο Γραμματέας 
Απτχος (Ι) ε.α. Κοσμάς Βούρης.   

  
Βασικός σκοπός της επίσκεψης ήταν να επισημανθούν και να τονιστούν στην 

Ηγεσία της Π.Α, οι βασικοί καταστατικοί σκοποί του Συνδέσμου, που δεν είναι άλλοι 
από την ανάδειξη της σημασίας του Αεροπορικού Όπλου στην Άμυνα της Χώρας και 
της προσφοράς του προσωπικού της Π.Α. στην καθημερινή αντιμετώπιση των 
τουρκικών αεροπορικών προκλήσεων, όπως και η προβολή του κοινωνικού έργου 
που προσφέρει κάθε μέρα η Αεροπορία μας σε πάρα πολλούς και σοβαρούς τομείς.  
 

Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και ο κύριος Α/ΓΕΑ ενημερώθηκε σε 
γενικές γραμμές για τις παρελθούσες, τρέχουσες και προγραμματισμένες δράσεις του  
Συνδέσμου.  
  

 Πιο συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ενημέρωσε τον κύριο Αρχηγό 
για τις σημαντικές συντελεσθείσες δράσεις, όπως  το Συνέδριο Σ.Α.Σ.Ι. & ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. 
στο Πολεμικό Μουσείο, το Σεμινάριο στην Πορταριά Πηλίου και τις δύο πρόσφατες 
Ημερίδες που έλαβαν χώρα  στη Λάρισα και τα Χανιά αντίστοιχα.  

  
 Επίσης ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό του 1ου Αεροπορικού 

Συνεδρίου στις 28 Νοεμβρίου 2019, για το οποίο ζήτησε την παρουσία Αξιωματικών 
και Ικάρων, εφόσον οι Υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν.  

  
 Παράλληλα προβλήθηκε η ίδρυση και οι δράσεις της Λέσχης Κυριών του 

Συνδέσμου «ΝΕΦΕΛΗ», όπως και το αίτημα του Συνδέσμου να εγκριθεί η εκτύπωση 
στην Υ.Α.Ε. του βιβλίου που συνέγραψε ο Υποπτέραρχος (Ι) ε.α. Ελευθέριος 
Αυλιανός, για την 341 ΜΑΠΚ.  

  
Ένα σημαντικό αίτημα που υπεβλήθη στον Αρχηγό, το οποίο απασχολεί τα 

μέλη του Συνδέσμου και τονίστηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
από το Προεδρείο του Παραρτήματος Θεσσαλίας, είναι ο σχεδιασμός και η 
ενεργοποίηση του προγραμματισμού των ραντεβού μελών του 251 ΓΝΑ στα 
εξωτερικά ιατρεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εκτός δηλαδή της παραδοσιακής 
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μεθόδου  των τηλεφωνικών ραντεβού που εξυπηρετεί κυρίως τους παλαιότερους 
συναδέλφους), κατά τα πρότυπα λειτουργίας της αντίστοιχης ηλεκτρονικής 
διευκόλυνσης στην ιστοσελίδα του 401 ΓΣΝΑ, θέμα για το οποίο ο κύριος Α/ΓΕΑ 
υποσχέθηκε ότι θα το εξετάσει γρήγορα. 

 
Του τέθηκε το χρονίζον πρόβλημα της αρχαιότητας μεταξύ των ειδικοτήτων, 

μετά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων. Ενώ δηλαδή, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
νόμο, φαίνεται ότι το θέμα αυτό έχει διευθετηθεί κατά τον καλλίτερο τρόπο από τους 
άλλους δύο Κλάδους των Ε.Δ., αντιθέτως για τη ΠΑ παραμένει εδώ και πολλά χρόνια 
εκκρεμές. Έτσι για παράδειγμα, παρατηρείται το φαινόμενο να αποφοιτά ένας 
Αξιωματικός από τη Σχολή Ικάρων ειδικότητας Μηχανικού και ο πρωτοετής του να 
γίνεται (στην συνολική καριέρα και των δύο), 12 φορές αρχαιότερος ή νεώτερος 
(εναλλάξ), κάθε δύο έως τέσσερα χρόνια. Για το θέμα αυτό επισημάνθηκε επίσης ότι 
η διοικητική αυτή «παραφωνία» ως προς την απονομή των βαθμών μεταξύ 
ειδικοτήτων, δεν ισχύει σε κανένα κράτος του ΝΑΤΟ. Ως προς την τεκμηρίωση των 
προαναφερομένων θέσεων, επιδόθηκε η σχετική νομοθεσία των Η.Π.Α., όπως 
φαίνεται στο συνημμένο «4» του παρόντος Πρακτικού, και επισημάνθηκε ο 
νομικός παραλληλισμός του προαναφερθέντος νόμου με τον αντίστοιχο  των 
Καναδικών ΕΔ, που και οι δύο προβλέπουν προβάδισμα ομοιοβάθμων μεταξύ του 
Στρατιωτικού Προσωπικού, ανεξαρτήτως ειδικοτήτων, με βάση την ημερομηνία 
απονομής του βαθμού.  

  
Έγιναν επίσης γενικότερες συζητήσεις για την πορεία της Π.Α, το υψηλό 

επίπεδο μαχητικής ικανότητας, τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς 
και τις προοπτικές αναβάθμισης του Όπλου.  

  β. Έχει πλέον καθιερωθεί στο ξεκίνημα των νέων δραστηριοτήτων 
του Συνδέσμου που δεν συμπίπτουν με την αρχή του έτους, αλλά με την είσοδο στο 
Φθινόπωρο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τη «σχολική χρονιά», να 
προγραμματίζουμε την πρώτη μετα-καλοκαιρινή συνάντησή μας, μέσα από ένα 
Συμπόσιο ιδεών, δεσμών, εδεσμάτων και οίνο-πνεύματος.  

 Έτσι, το Σάββατο 12 Οκτ. 2019, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 
Συμπόσιο του «ΙΚΑΡΟΥ» που συνδυάστηκε όπως κάθε χρόνο με τη βράβευση των 
διακριθέντων αποφοίτων Ανθυποσμηναγών των ετών 2018-2019. 

 Διακεκριμένη επίσης ήταν η προσφορά του Υποπτέραρχου (Ι) ε.α. Παν. – 
Βαρδή Παπαδάκη, 46 ομοιωμάτων μαχητικών αεροσκαφών του Β΄ΠΠ, προς το 
Μουσείο της Σχολής Ικάρων  

 Την εκδήλωση τίμησαν Επίτιμοι Α/ΓΕΑ, Βετεράνοι παλαιών Σειρών, ο Δκτης 
και ο Κοσμήτορας της Σ.Ι., ο  Επιτελάρχης ΔΑΕ, οι Κυρίες της Λέσχης «ΝΕΦΕΛΗ», 
καθώς επίσης πολλοί συγγενείς παρόντων, «απόντων» αλλά και φίλοι του 
Συνδέσμου 

 Η οργάνωση και η φιλοξενία του ΚΕΔΑ/Ζ υπήρξε άψογη. 

Λεπτομέρειες της όλης οργάνωσης και ολοκλήρωσης της εκδήλωσης, φαίνονται στο 
συνημμένο «5» του παρόντος Πρακτικού.  
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 γ. Την 17η Οκτωβρίου 2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ, ενημέρωσε 
επισήμως με επιστολή του τις αρχές της Περιφέρειας και τα Αρχηγεία και Μονάδες 
της Θεσσαλίας, ότι στην ευρύτερη περιοχή, λειτουργεί πλέον το αντίστοιχο 
Παράρτημα (Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων / Παράρτημα Θεσσαλίας), με 
εκλεγμένη Διοικούσα Επιτροπή, προκειμένου οι εν λόγω αρχές, να συμπεριλάβουν 
τους εκπροσώπους του Παραρτήματος, στον κατάλογο Δημοσίων Σχέσεων για τη 
συμμετοχή τους σε κοινωνικές, πολιτιστικές και εορταστικές εκδηλώσεις. 

 δ. Την 10η Ιανουαρίου 2020, εκδόθηκε από την ΥΑΕ, κατόπιν 
εγκρίσεως του ΓΕΑ, με πρωτοβουλία του Υπτχου (Ι) ε.α. Παν.- Βαρδή Παπαδάκη, το 
6ο κατά σειρά ιστορικό επιτραπέζιο ημερολόγιο του Συνδέσμου, αφιερωμένο στις 
Σειρές: 41η έως 52α Ιπταμένων, 17η έως 28η Μηχανικών ΣΜΑ, 1η έως 8η Ελεγκτών 
Αεραμύνης και 1η έως 2α Μετεωρολόγων, οι οποίες καλύπτουν αντιστοίχως τα έτη 
εισαγωγής από το 1965 έως το 1976 και τα έτη αποφοίτησης – ορκωμοσίας από το 
1968 έως το 1980.  

 ε. Την 7η Φεβρουαρίου 2020, διοργανώθηκε με λαμπρότητα και 
μεγάλη επιτυχία, ο 6ος επετειακός εορτασμός των γενεθλίων του «ΙΚΑΡΟΥ» στην 
αίθουσα Τιμών «ΤΕΡΨΥΧΩΡΗ» της ΛΑΕΔ, στην οποία συμμετείχαν και 
παρευρέθησαν 253 άτομα, Μέλη και Φίλοι του Σ.Α.Σ.Ι. 

Η εκδήλωση, όπως άλλωστε συνηθίζεται κάθε χρόνο περιελάμβανε τιμητικές 
αναφορές και αναγνωρίσεις και παράδοση ιστορικού αρχείου, ως ακολούθως: 

- Παράδοση ιστορικού αρχείου και έγγραφων 
ντοκουμέντων της Σχολής Ικάρων, της πρώτης μεταπολεμικής 10ετίας, που 
προετοίμασε και επιμελήθηκε ως προς την πληρότητα, την εμφάνιση και την 
προστασία του από περαιτέρω φθορά, ο Υπτχος (Ι) ε.α. Παν. – Βαρδής Παπαδάκης, 
και το οποίο παρέδωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ/Σ.Α.Σ.Ι./«ΙΚΑΡΟΣ», Απτχος (Ι) ε.α. 
Ευάγγελος Γεωργούσης στον Δκτή της ΣΙ, που τίμησε με την παρουσία του την 
εκδήλωση, Υπτχο (Ι) ε.α. Πέτρο Χατζήρη. Ηλεκτρονικό αντίγραφο του ως άνω 
αρχείου, δώρισε ο Υπτχος (Ι) ε.α. Παν. – Βαρδής Παπαδάκης στο Σύνδεσμο, μέσω 
του Προέδρου ο οποίος το παρέλαβε. 

 
- Απονομή τιμητικού βραβείου στην οικογένεια του 

αποβιώσαντος Ιδρυτικού Μέλους του Συνδέσμου, Απτχου (Ι) Ιωάννη Βυζάντιου, εις 
ένδειξη αναγνώρισης της συνολικής εργώδους και επίπονης προσφοράς του στην 
κοινή προσπάθεια των ιδρυτικών Μελών να ιδρυθεί, να επανδρωθεί διοικητικά  και να 
οργανωθεί λειτουργικά ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων. 
 Στην τιμητική πλακέτα που παρέλαβαν τα παιδιά του Δημήτρης και Μύρινα, 
χαράχτηκε το παρακάτω κείμενο:    

   '' Ελάχιστος Φόρος Τιμής για Χρέος Ανεκπλήρωτο στο Ήθος και την Προσφορά του 
Αείμνηστου Αντιπτεράρχου (Ι) Ιωάννη Βυζάντιου, στην Κοινή Προσπάθεια προς 

το Όραμά μας, να Ενώσουμε την Ενεργό Αεροπορική Οικογένεια με αυτή των Αποστράτων. 
 

Θα είναι Αιώνια η Μνήμη του σε Όλους  εμάς 
που Συνεχίζουμε την πορεία του ΙΚΑΡΟΥ, δικό του 

ΟΝΕΙΡΟ και ΑΓΑΠΗ 
 

- Απονομή τιμητικού βραβείου για την μέσω της ιστορίας 70ετή 
προσφορά των Μηχανικών ΣΜΑ όλων των εξειδικεύσεων (ΜΑ, ΜΗ.ΜΑΕ), καθώς και 
την 50ετή προσφορά των Ελεγκτών Αεράμυνας της ΠΑ, στη διατήρηση της 
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διαθεσιμότητα των κύριων και λοιπών Μέσων του Οπλοστασίου της ΠΑ σε υψηλά 
επίπεδα, όπως και για την αδιάκοπη επιτήρηση και προστασία του εθνικού εναέριου 
χώρου, αντίστοιχα. Στις τιμητικές πλακέτες που παρέλαβαν οι εκπρόσωποι των 
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων (Υποπτέραρχος (ΜΑ) ε.α. Θεόδωρος Νιφάκος, εκ 
μέρους των Μηχανικών Αεροσκαφών, Υποπτέραρχος (ΜΗ) ε.α. Αθανάσιος 
Παμπούκης, εκ μέρους των Μηχανικών Ηλεκτρονικών – Τηλεπικοινωνιών, 
Αντιπτέραρχος (ΜΕ) ε.α. Εμμανουήλ Κελαϊδής, εκ μέρους των Μηχανικών 
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων και Ταξίαρχος (ΕΑ) ε.α. Παναγιώτης Γραμμένος, εκ 
μέρους των Ελεγκτών Αεράμυνας), χαράχτηκαν τα παρακάτω κείμενα: 

-  
70 ΧΡΌΝΙΑ Σ.Μ.Α. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 

 
Τιμής Ένεκεν 

 
...Στους σύγχρονους "Δαιδάλους" που με γνώση, επιστημοσύνη και τέχνη, 

διαιωνίζουν τον μύθο του υψικρατούντα "Ικάρου", 
μετουσιώνοντας το όραμα μιας ισχυρής και αειπετούς  Πολεμικής Αεροπορίας σε 

πραγματικότητα...  
 

50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ 
 

Τιμής Ένεκεν 
 

...Στους Ακοίμητους Φύλακες των Ελληνικών Ουρανών  
που με διατρητική ματιά και εκηβόλα βέλη,  

φυλάττουν "Θερμοπύλες", στο φως, στη θύελλα, στο έρεβος, στη νηνεμία,  
για να πορεύεται η Χώρα ελεύθερη και ευημερούσα... 

 
 Εκτός των προαναφερθέντων, την εκδήλωση του εορτασμού του «ΙΚΑΡΟΥ» 
τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, ο Γ.Ε./ΓΕΑ, Απτχος (Μ) Κωνσταντίνος 
Αράπης, ο Υπτχος (ΕΑ) Γεώργιος Βαγενάς, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ και ΑΤΑ Πτχος 
Γεώργιος Αντωνετσής – Πτχος Δημήτριος Λυτζεράκος και Απτχος Ιωάννης 
Πατσαντάρας, Βετεράνοι της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, ο Αντιναύαρχος ε.α. 
Ιωάννης Παλούμπης, η Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος Κυρία Αναστασία 
Αναγνωστοπούλου – Παλούμπη, ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α., Απτχος (Ι) ε.α. 
Δημήτριος Λαζάρου, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΣ, Ταξχος (Ι/Α.Σ.) Βασίλειος Νικολόπουλος, ο Πρόεδρος του 
ΕΣΜΑ, Απτχος (Μ) ε.α. Ιωάννης Κούτρας, ο Πρόεδρος της ΕΑΒ, Απτχος (Μ)ε.α. 
Ζαχαρίας Γκίκας, ο Δντης του Σ.Γ. της ΠτΔ, Απτχος (Ι) Γρηγόριος Πρεζεράκος, πολλά 
διακεκριμένα Μέλη και Φίλοι του Σ.Α.Σ.Ι.  

 
 Η όλη εκδήλωση άρχισε με ομιλία του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Ι., Απτχου (Ι) ε.α. 
Ευάγγελου Γεωργούση για τη διαχρονική προσφορά των τιμωμένων, στην ΠΑ και 
στο Σύνδεσμο και έκλεισε με χορούς και τραγούδια, όπως και με την κοπή της 
πατροπαράδοτης πίτας που είχε ως έπαθλα για τους δύο τυχερούς, ένα σετ στυλό 
πολυτελείας και ένα αεροπορικό εισιτήριο εσωτερικού για δύο, ανοιχτής ημερομηνίας. 

  στ. Μετά από πρόσκληση του ΔΣ του Συνδέσμου από το γραφείο 
του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, συγκλήθηκε άτυπη 
συνάντηση την 29η Σεπτεμβρίου 2020 (11:00), στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος 
του ΔΣ με άλλα δύο μέλη του Συνδέσμου και διεξήχθη συζήτηση χωρίς ατζέντα, για 
τα τρέχοντα θέματα άμυνας και ασφάλειας που απασχολούν τη Χώρα. 
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 Οι γενικές προτάσεις του Σ.Α.Σ.Ι. που κατατέθηκαν ανεπισήμως χωρισμένες 
σε τρεις κατηγορίες 5ετούς χρονικού ορίζοντα και αφορούν αποκλειστικά και μόνο 
την ΠΑ, έχουν ως ακολούθως: 

- Άμεσος Σχεδιασμός 
 
 Αποκατάσταση καθηλωμένων επιχειρησιακών Μέσων και 

διατήρηση διαθεσιμότητας μεταξύ 70 και 80%. Να δοθεί προτεραιότητα «στήθους» 
στα αμυντικά επιχειρησιακά μέσα, έναντι των επιθετικών. 

 
 Συμπλήρωση φόρτων πυρομαχικών και Όπλων με βάση 

τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις ΗΘΕ. Να δοθεί προτεραιότητα σε smart & stand 
– off όπλα, ακόμα και σε εκείνα που δεν είχε εγκρίνει για εξαγωγή το Κογκρέσο, 
παλαιότερα. 

 
 Απόκτηση Rafale με όλα τα σύγχρονα όπλα του. 

 
- Μεσοπρόθεσμος Σχεδιασμός 

 
Αύξηση μεταφορικών αφων με εμπλοκή της NSPA στην 

τεχνική υποστήριξή τους. 
 
Σχεδίαση-ανάπτυξη UAV’s όλων των κατηγοριών 

(παρατήρησης επιφανείας γης, ΗΠ, attackers) 
 

 Σταδιακός εκσυγχρονισμός Ιπτάμενων Radars 
 
 Απόκτηση δυνατοτήτων Air to Air Refueling 

 
- Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός 

     Απόκτηση αναγκαίου αριθμού ΝΜΑ και κατάλληλων 
όπλων 

    Ανάπτυξη μέσω της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας 
όπλων αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων σε συνεργασία με μεγάλα δυτικά κράτη και 
βιομηχανίες 

    Βελτίωση δυνατοτήτων ΣΑΕ ως προς την 
αποκαλυπτικότητα στόχων με πολύ μικρό RCS και περιορισμένη ανακλαστικότητα 
της Radar ακτινοβολίας. 

    Κατασκευή σύγχρονου πολεμικού διακλαδικού 
στρατηγείου. 

  ζ. Κατόπιν σχετικής πρότασης του Μέλους του Συνδέσμου μας, 
Ταξχου (Ε) ε.α. Ιωάννη Μανομενίδη, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας την 18η 
Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να διαμορφώσει τεκμηριωμένες προτάσεις για την 
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προβολή, προώθηση και υποστήριξη της αμυντικής ταυτότητας που πρέπει να 
αποκτήσει η Ε.Ε.  

 Η σύνθεση της Ομάδας Εργασίας έχει ως ακολούθως: 

                 Απτχο (Ι) ε.α. Γεώργιο Πιστιώλη  
                 Απτχο (Ι) ε.α. Ιωάννη Αναστασάκη  
                 Υπτχο (ΜΑ) ε.α. Δημήτριο Πετρίδη  
                 Σμχο (Ε) ε.α. Ιωάννη Μανομενίδη 
  
 Η ανάθεση της εργασίας στηρίχθηκε στο ακόλουθο σκεπτικό: 
 
 Η Άμυνα και Ασφάλεια της Ευρώπης είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας, όχι 
μόνο γιατί επηρεάζει μεταξύ των άλλων και τα εθνικά μας θέματα, αλλά κυρίως διότι 
αρχίζουν να αναδύονται περιφερειακά ρίσκα και απειλές που επηρεάζουν την ίδια την 
Ευρώπη και που πρέπει να αντιμετωπιστούν κάτω από μια κοινή και αποτελεσματική 
ασπίδα, μέσα και έξω από τους κόλπους της Ένωσης. 

  Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια θεωρείται υψηλής 
προτεραιότητας θέμα, το οποίο πρέπει να επαν-ενεργοποιήσουμε ως αντικείμενο 
προτεραιότητας μέσα στις διαβουλεύσεις των Κυβερνητικών φορέων, με κατάλληλες 
προτάσεις και επιχειρήματα. 

  η.  Την Τρίτη , 3 Νοεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Ι. με άλλα 
δύο μέλη του ΔΣ, επισκέφθηκαν το ΜΤΑ για προγραμματισμένη επίσκεψη και 
συζήτηση επί θεμάτων που απασχολούν τα Μέλη του Συνδέσμου. Οι απαντήσεις 
που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του ΜΤΑ για τα βασικά θέματα που τέθηκαν από την 
αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, έχουν ως ακολούθως: 

   - Η οικονομική κατάσταση του Ταμείου θεωρείται ότι 
βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο με καταθέσεις χαμηλής όμως τοκοφορίας, 180 
εκ. € στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

   - Οι διαφορές που εντοπίζονται στις αποδοχές συναδέλφων 
από το Μ.Τ.Α. (Μέρισμα + ΕΚΟΕΜΑ), έχουν δύο αιτίες:  

   (1) Οι μικρές, έχουν σχέση με την διαφορά που μπορεί να 
δημιουργεί η φορολόγηση των εισοδημάτων εκάστου μερισματούχου.  

   (2) Οι μεγαλύτερες διαφορές, παρατηρούνται στους 
αποστρατευθέντες μετά το 2017, σε σχέση με τους πριν. Αυτό ισχύει διότι, όλες οι 
συντάξιμες αποδοχές των προσφάτως αποστρατευθέντων (μετά το 2017), 
υπολογίζονται με τον λεγόμενο Νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), στις προβλέψεις 
του οποίου, δεν εφαρμόζεται ο Ν. 4093/12 στο μέρος που αφορά τη σχετική 
κράτηση, η οποία όμως συνεχίζει να διενεργείται στις συντάξεις των παλαιοτέρων.  

   - Αναφορικά με τη δεύτερη δόση του συμπληρωματικού 
«Εφ’ Άπαξ» για το οποίο κάποιοι Συνάδελφοι έχουν προσφύγει δικαστικώς, 
αναφέρθηκε ότι:  
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   (1) Από τις περικοπές που επιβλήθηκαν με το νόμο 
4093/2012, εκτός της μείωσης των Βασικών Μισθών (Β.Μ.), έγινε και αναλογική 
τοιαύτη στα «Εφ’ Άπαξ», καθότι το ύψος τους εξαρτάται και από το Β.Μ.. Όμως,  

   (2) Με το νόμο όμως 4307/2014, διορθώθηκε ποσοστιαία το 
ύψος των Β.Μ. και επεστράφησαν όλες οι σχετικές περικοπές (συνεπώς και οι 
αντίστοιχες των «Εφ’ Άπαξ») αλλά μόνο κατά το 50%.  

   (3) Αντιθέτως, στη συνέχεια, με το νόμο 4575/2018, βάσει του 
οποίου δόθηκε το υπόλοιπο 50% της διαφοράς των περικοπών σε όλους 
ανεξαιρέτως, δεν προβλέφθηκε η διόρθωση των Β.Μ. και συνεπώς δεν 
επεστράφησαν συμπληρωματικά  «Εφ’ ‘Απαξ» αφού δεν διαφοροποιήθηκε το ύψος 
τους. 

   - Υλοποιήθηκε η επιστροφή της διαφοράς ποσοστού του 
μερίσματος από το 50% στο 70%, στις ορφανικές οικογένειες 

   - Πρέπει να αντιμετωπιστεί δυναμικά και συντονισμένα η 
προσπάθεια αναλογικής κατανομής του ποσοστού 4% επί των προμηθειών 
αμυντικού υλικού στα τρία Μετοχικά Ταμεία, που επιδιώκει εδώ και πολύ καιρό το 
ΜΤΣ. 

   - Υπάρχει ελεύθερος χώρος 8 στρεμμάτων από τα 20 στρ. 
αγορασθέντα αρχικά (12 στρ. απωλέσθηκαν ως δασικά), και θεωρητικά υπάρχει 
δυνατότητα χρηματοδότησης, αλλά το ΜΤΑ δεν είναι αρμόδιος φορέας που θα 
μπορούσε να εκκινήσει αυτή τη διαδικασία. 

   - Δεν είναι εύκολος ο σχεδιασμός αποδοτικότερης 
εκμετάλλευσης της περιουσίας του ΜΤΑ, διότι απαιτεί νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και 
προβλέψεις.  

  θ. Ο Σύνδεσμος συμμετείχε σε δύο διαβουλεύσεις σχεδίων νόμων, 
ενώ Μέλη μας [κυρίως ο Υπτχος (Μ) ε.α. Δημήτριος Πετρίδης] με προσωπική 
πρωτοβουλία συμμετείχε στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τις αμυντικές 
προμήθειες με τη συνεργασία του Σμχου (Μ) ε.α. Αναστάσιου Μπασαρά, καθώς και 
στο σχέδιο νόμου για την αξιοπλοΐα μόνος του. 

  Οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου έγιναν στα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

(1 )Για το ασφαλιστικό, όπως η ανακοίνωση Νο 6 /2020 
 

(2 Για την αξιοπλοΐα 
 

(3 Για τις αμυντικές προμήθειες Ανακ. Νο 28/2020 

 Ανακοινώσεις Σ.Α.Σ.Ι. 
 
  Στο πλαίσιο της πλήρους και συνεπούς ενημέρωσης των Μελών και Φίλων 
του Συνδέσμου σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, το ΔΣ απέστειλε από τον 
Ιούνιο του 2019 μέχρι σήμερα (27-6-21) 68 ανακοινώσεις, οι κυριότερες των οποίων 
αφορούσαν τα παρακάτω θέματα: 
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- Μη περικοπή Συντάξεων για όσους έχουν θετική 
προσωπική διαφορά, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων του Νόμου 
Κατρούγκαλου αρχικά, αλλά και του Νόμου Βρούτση στη συνέχεια. 

 
- Κατάργηση των εισφορών για αναγνώριση του χρόνου 

εκστρατείας. 
 

- Τρόπος δήλωσης των πάσης φύσεως αναδρομικών και 
κυρίως των επιστροφών του 50% επί των περικοπών του «Εφ’ Άπαξ», για όσους 
αποστρατεύτηκαν την περίοδο 2012 – 2016. 

 
- Κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας, μετά την ηλεκτρονική 

δημιουργία κάρτας ασθενούς με βάση τον ΑΜΚΑ. 
 

- Διοργάνωση και αποτελέσματα 1ου Αεροπορικού 
Συνεδρίου. 

 
- Ενημέρωση για τις προσλήψεις προσωπικού στην ΕΑΒ 

μέσω ΑΣΕΠ. 
 

- Διοργάνωση της 6ης επετειακή εορτής των γενεθλίων του 
«ΙΚΑΡΟΥ» 

 
- Παράσταση στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας κ. 

Βρούτση από τον Πρόεδρο του ΣΑΣΙ και τον Πρόεδρο της ΠΟΣ, καθώς και υποβολή 
διαμαρτυρίας στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, για τις σχεδιαζόμενες μειώσεις 
των συντελεστών αναπλήρωσης ανταποδοτικών συντάξεων που περιλήφθηκαν στο 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο του 2020 (τελικά διορθώθηκαν). 

 
- Διεξαγωγή έρευνας για τα εθνικά θέματα, από το ΥΠΕΘΑ 

μέσω ερωτηματολογίου, καθώς και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
μετά από παρέλευση 9μήνου. 

 
- Έγκριση παράτασης θητείας των μελών του ΔΣ επί 

6μηνο (ήτοι μέχρι 31-12-2020), με έκτακτη  Γ.Σ. που συγκλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω 
e-mail. Η ανάγκη αυτή προέκυψε, λόγω αδυναμίας σύγκλησης της Γ.Σ. με φυσική 
παρουσία των τακτικών μελών του Συνδέσμου, λόγω της πανδημίας εκ του covid-
19. 

 
- Πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή των Μελών του 

ΣΑΣΙ, σε συγκέντρωση χρηματικού ποσού, ως δωρεά προς το Δ΄ΣΣ, για αγορά 
υλικών και μέσων ενίσχυσης και προστασίας των συνόρων στον Έβρο. 

 
- Έκδοση ψηφίσματος του ΔΣ για δημόσια έκφραση 

ευχαριστηρίων και αναγνώρισης της προσφοράς του προσωπικού των ΕΔ  κατά 
την τήρηση κατάστασης  μακράς επιφυλακής ένεκα των τουρκικών προκλήσεων. 

 
- Προγραμματισμός του 2ου Αεροπορικού Συνεδρίου για 

τον Νοέμβριο του 2021, που εκτιμάται ότι θα μετατεθεί χρονικά λόγω της 
πανδημίας. 
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- Ενημέρωση για τα αναδρομικά του 11μηνου Ιουνίου 

2015 - Μαΐου 2016, εκ της αναγνώρισης του ν. 4093/12 από το ΣτΕ, ως 
αντισυνταγματικού. 

 
- Πρόσκληση Μελών του ΣΑΣΙ για δήλωση 

υποψηφιοτήτων αναφορικά με την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου 
του Συνδέσμου κατά τις επικείμενες Αρχαιρεσίες. 

 
- Υποβολή σχολίων ΣΑΣΙ – ΕΛΙΣΜΕ επί του υπό 

διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για τις κρατικές προμήθειες γενικά και ειδικότερα, 
όσον αφορά το Σύνδεσμο, για τις προμήθειες αμυντικού υλικού. 

 
- Ενημέρωση για σημαντικές ομιλίες εξωτερικών φορέων, 

μέσω ZOOM. 
 

- Χαιρετισμοί Προέδρου ΔΣ σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους, για την επανέναρξη της δράσης του Συνδέσμου μετά τις θερινές 
διακοπές, για την εορτή της Π.Α., για την έλευση του νέου έτους και για την 7η 
επέτειο των γενεθλίων του Συνδέσμου, επ’ ευκαιρία μάλιστα της οποίας έγινε και 
αναφορά των κυριοτέρων δραστηριοτήτων και ενεργειών του Συνδέσμου δια των 
Μελών του ΔΣ, για την περίοδο Φεβρουάριος 2020 έως Φεβρουάριος 2021. 

 
- Ψήφισμα υποστήριξης της άμεσης υλοποίησης 

εξοπλιστικών προγραμμάτων με τη διαδικασία fast track, εν όψει των 
μεθοδευμένων και εντεινόμενων απειλών εκ μέρους της Τουρκίας. 

 
- Έγκριση παράτασης της θητείας του ΔΣ με σύγκληση 

έκτακτης ΓΣ για δεύτερη φορά, μέχρι 20 Μαΐου 2021. Επί συνόλου 155 συνέδρων, 
ψήφισε θετικά για την παράταση της θητείας το 83,2%. Επίσης, για την κατάργηση 
του άρθρου 20, παραγρ. 5 του Κ.Ο.Λ., ψήφισε θετικά το 73,55%, ενώ το 16,77% 
των συνέδρων απείχαν της ψηφοφορίας. 

 
- Ενημερώθηκαν προσφάτως όλα τα Μέλη του Συνδέσμου 

για την αύξηση του Μερίσματος. 
 

-  
 Συμμετοχή σε Δράσεις Συνεργαζόμενων Φορέων  
 
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε σε δράσεις άλλων φορέων, στο πλαίσιο της ελεύθερης 

επικοινωνίας και της συνεργασίας με συνδέσμους, συλλόγους, ινστιτούτα και λοιπές 
οντότητες που προάγουν το συναδελφικό πνεύμα με τους ίδιους σκοπούς και 
στόχους όπως το Σ.Α.Σ.Ι., ως ακολούθως: 

 
  α. Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 (19:30)  διοργανώθηκε στο 

Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου η εναρκτήρια συνεδρίαση 
του GCSP Athens Alumni  Hub, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην 
Αθήνα. 
Το GCSP (Geneva Centre for Security Policy) με έδρα την Γενεύη της Ελβετίας, είναι 
παγκοσμίως από τα κορυφαία κέντρα γνώσης σε θέματα σχετικά με την Πολιτική 
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Ασφάλειας. Στην εκδήλωση που συντόνισε και προήδρευσε το Μέλος του Συνδέσμου 
μας, Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Αναστασάκης, ως πρώτος στρατιωτικός Πρόεδρος 
του Athens Hub, συμμετείχε ο Γραμματέας του ΔΣ και αρκετά μέλη του Συνδέσμου. 
 
  β. Την 18η Οκτωβρίου 2019, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της 
ΕΑΑΑ, το 1ο Συνέδριο Στρατηγικής και Τεχνολογίας της Ένωσης, στο 251 ΓΝΑ. Στην 
εκδήλωση  συμμετείχε το ΔΣ και πολλά Μέλη του Συνδέσμου, μεταξύ των οποίων και 
δύο ως εισηγητές. Από τις παρουσιάσεις σταχυολογούνται ως πλέον σημαντικές οι 
ακόλουθες: 
 

- Πελοποννησιακός Πόλεμος – αίτια και αφορμές (Απτχος 
(Ι) ε.α. Δημήτριος Σκουργιάς) 

 
- Γεωπολιτική προσέγγιση των παράνομων διεκδικήσεων 

της Τουρκίας  (Ιωάννης Μάζης - Καθηγητής ΕΚΠΑ) 
- Η τεχνολογία ως καταλύτης προόδου και νίκης (Περικλής 

Νεάρχου – Πρέσβης ε.τ.) 
 
- Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση & η Ελληνική 

Αμυντική Στρατηγική  (Κώστας Γρίβας - Καθηγητής ΣΣΕ)  
 
- Αεροπορική Τεχνολογία (Απτχος (Μ) ε.α. Αχιλλέας 

Λέλλας) 
 

  γ. Την 20η Οκτωβρίου 2019, διοργανώθηκε τριήμερη εκδρομή στο 
νησί της Σκύρου από ομάδα 53 Μελών και Φίλων του ΠΑΣΥΒΕΤΑ με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου Υπτχο (Ι) εα Δημήτριο Λαζάρου. Η ομάδα που επισκέφθηκε 
την 135 ΣΜ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Δκτή του αεροδρομίου Σμχο (Ι) Π. 
Μπακοδήμα και το επιτελείο του, ο οποίος προετοίμασε ενημέρωση για την ιστορία 
και την αποστολή της και ξενάγησε τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις των κύριων 
δραστηριοτήτων της, όπως και στα οικήματα Readiness των πληρωμάτων F-16. 
Στην σημαντική αυτή εκδρομή συμμετείχε ο Γραμματέας του ΔΣ και αρκετά μέλη του 
Σ.Α.Σ.Ι. 
 
  δ. Από 27 έως 29 Οκτωβρίου 2019, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία 
του ΥΠΕΞ και της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, για τέταρτη συνεχή χρονιά, 
Προσκυνηματική εκδρομή στην Αλβανία, προς τιμή των πεσόντων και των άταφων 
νεκρών του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-41. Στην εκδρομή συμμετείχαν 75 στελέχη 
και σύζυγοι της ΠΑ, μεταξύ των οποίων 30 περίπου Μέλη μετά συζύγων του 
Συνδέσμου. Η όλη οργάνωση και ο απόηχος της προσκυνηματικής εκδρομής, κύρια 
event της οποίας ήταν προσκύνημα στο νεκροταφείο της Κλεισούρας, επίσημη τελετή 
απόδοσης τιμών στο στρατιωτικό νεκροταφείο των Βουλιαράτων και τέλεση 
τρισάγιου στην ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων Σαράντα, φαίνονται λεπτομερώς στο 
συνημμένο «6» του παρόντος Πρακτικού.  

 
  ε. Την 1η Νοεμβρίου 2019 διοργανώθηκε στην ΛΑΕΔ Συνέδριο 
Ενεργειακής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της εδραίωσης της συνεργασίας των χωρών 
της Ανατολικής Μεσογείου, για την κατασκευή του east med, με κύριο τίτλο «East 
Med Energy Security». Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε με τη συνεργασία του 
Republicans Overseas Association, του ΕΛΙΣΜΕ και του ΣΑΣΙ, ενώ από πλευράς 
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Συνδέσμου, συμμετείχαν ως εισηγητές ο Πρόεδρος του ΔΣ, Απτχος (Ι) ε.α. 
Ευάγγελος Γεωργούσης, ο Πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, Αντχος (ΠΝ) ε.α. Βασίλειος 
Μαρτζούκος και το Μέλος του Συνδέσμου, Σμχος (ΜΗ) ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς. 
Λεπτομερές Πρόγραμμα του Συνεδρίου παρατίθεται στο συνημμένο «7» του 
παρόντος Πρακτικού. 
  στ. Την 6η Νοεμβρίου 2019 έλαβε χώρα στη ΛΑΕΔ, επετειακή εκδήλωση 
της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), προς τιμήν του Προστάτη της 
Πολεμικής μας Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στην εκδήλωση που συμμετείχε το 
ΔΣ του Συνδέσμου και πολλά μέλη του, βραβεύτηκαν από την ΑΑΚΕ, φορείς που 
προέβησαν σε λίαν διακεκριμένες αεροπορικές πράξεις, προάγουσες την 
Αεροπορική Ιδέα εντός και εκτός Ελλάδος, ως ακολούθως: 
 
    - Οι Μοίρες πυροσβεστικών αεροσκαφών της Π.Α., 355 
ΜΤΜ,  383 ΜΕΕΑ, 359 ΜΑΕΔΥ λόγω της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, στην 
προστασία του    περιβάλλοντος και στην ανθρώπινη ζωή. 
    - Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελ. Βενιζέλος», 
των εξαιρετικών επιδόσεών του στις Αερομεταφορές τα τελευταία 12 χρόνια,  
 
    - Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, λόγω των διεθνών διακρίσεων στο Αεροπορικό Δίκαιο και το 
Δίκαιο του Διαστήματος, σε διεθνείς διαγωνισμούς εικονικής δίκης. 
 
  ζ. Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου ο ΠΑΣΥΒΕΤΑ γιόρτασε στη Λέσχη 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων την 75η επέτειο της επιστροφής στην Ελλάδα των 
3ων Μοιρών της ΠΑ (335ΜΔ, 336ΜΔ & 13ηΜΕΒ) που έγινε το Νοέμβριο του 1944. 
Τη γιορτή πέραν των διακεκριμένων βετεράνων, τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Ταξχος (Ι) Γεώργιος Γιαπιτζής (εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ), όπως και ο Απτχος 
(Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης ως εκπρόσωπος του ΟΣΜΟΣΑ –ΙΚΑΡΟΣ και του ΣΑΣΙ. 
 
  η. Την Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019 (Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Διαφθοράς), έλαβε χώρα το 12o Ετήσιο Συνέδριο Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος στο 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο παρακολούθησαν αρκετά 
μέλη του Συνδέσμου. Επί του φλέγοντος θέματος της Διαφθοράς και ειδικότερα της 
νομικής προστασίας μαρτύρων που καταγγέλλουν εγκληματικές πράξεις του εθνικού 
ή ευρωπαϊκού δικαίου (whistleblowing), τοποθετήθηκαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι 
από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δικαστικοί λειτουργοί, καθώς και φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών, με θέσεις βασισμένες στο ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο, 
στις αλλαγές που θα επιφέρει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το whistleblowing, αλλά 
και στην μέχρι σήμερα εμπειρία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  
 
  θ. Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο 
Μουσείου Μπενάκη, η Βράβευση του Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. «ΙΚΑΡΟΣ» για την Επιχειρηματική 
Αριστεία, από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία διοργάνωσε 
την τιμητική εσπερίδα. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γραμματέας του Συνδέσμου 
και αρκετά Μέλη μετά συζύγων. 
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Τα τρία μεγάλα projects, για τα οποία βραβεύτηκε ο Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. είναι : ο Φωτισμός 
Οδικού Δικτύου Αετού με Μειωμένη Κατανάλωση Ενέργειας, ο Πρότυπος Τρόπος 
Ταχείας Δόμησης Κατοικιών και η Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.    
 
  ι. Την 2α Φεβρουαρίου 2020, ο ΠΑΣΥΒΕΤΑ διοργάνωσε την 
πατροπαράδοτη κοπή της πίτας για το νέο έτος, στο Αεροδικείο Αθηνών. Την 
εκδήλωση  τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γραμματέας του Συνδέσμου και ο 
Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Γερούλης, ως μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος του ΟΣΜΟΣΑ. 
 
  ια.   Όπως αναφέρθηκε περιληπτικά πιο πάνω, στα κυριότερα 
θέματα των ανακοινώσεων του Συνδέσμου, ήταν και το θέμα της εθελοντικής 
συμμετοχής και συνεισφοράς, ως δωρεά, προς το Δ΄ΣΣ, προκειμένου να 
προμηθευτεί Μέσα και υλικά για την προστασία και την ενίσχυση των συνόρων του 
Έβρου. Η πρωτοβουλία της κινητοποίησης για τη συγκέντρωση χρημάτων ανήκει 
στην ΠΟΣ. Έτσι ο Σύνδεσμος, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Π.Ο.Σ. 
προσκάλεσε τα μέλη του στις 24 Μαΐου 2020 να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αυτή 
τη δράση, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συγκεντρωθούν μέχρι 22 Ιουλίου 20,   
2.220 €, τα οποία έμβασε ο Ταμίας του Συνδέσμου, μέσω Εθνικής Τραπέζης, στον 
Τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ο.Σ.  
Η επίσημη παράδοση του συνόλου των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από όλα τα 
μέλη- Συνδέσμους, Σωματεία, Συλλόγους. Λέσχες της Π.Ο.Σ., παραδόθηκαν στον 
Δκτή του Δ΄ΣΣ, Αντιστράτηγο Άγγελο Ιλαρίδη, την 20η Οκτωβρίου 2020. Κατά την 
επίσκεψη για παράδοση της χρηματικής δωρεάς, τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο 
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Μακεδονίας, Υπτχος (Ι) ε.α. 
Βασίλειος  Καλαϊτζόπουλος.                                                                                                                              
 
       Λοιπές Δράσεις                                                                                                   
 
    Ως προς τις άλλες δραστηριότητες του Συνδέσμου που δεν εντάσσονται στις 
κύριες δράσεις, αλλά αποτελούν σημαντικά κομμάτια της ζωής και της ιστορίας των 
μελών μας, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 
  α. Την 26η Ιουνίου 2019, στο αμφιθέατρο επιτελείου της Σχολής 
Ικάρων, έγινε τελετή απονομής ξίφους Αξιωματικού στον Ασμχο (Ι) π.δ. Ιωάννη 
Αλεξόπουλο, από το Δκτή της Σ.Ι. κατόπιν εγκρίσεως από το ΓΕΑ, σχετικού 
αιτήματος του ΔΣ του Συνδέσμου.   
  Συγκεκριμένα ο αναφερόμενος Αξιωματικός π.δ., ανήκει στην 22α Σειρά 
Ιπταμένων, εξ’ ης προήλθαν 35 Ανθυποσμηναγοί, οι οποίοι ορκίστηκαν την 27 Οκτ. 
1950.  
 Η ορκωμοσία τους, έγινε με ξίφη επί δανεισμώ, τα οποία επεστράφησαν 
αμέσως μετά την τελετή ενώπιον του Βασιλέως Παύλου και τους απενεμήθησαν 
κατόπιν πολλών ετών, κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.  
 Ατυχώς, στον Ασμχο (Ι) π.δ. Αλεξόπουλο Ιωάννη, ο οποίος ειρήσθω εν 
παρόδω κατείχε στη συνέχεια για πολλά χρόνια ως καθηγητής, την έδρα της Χημείας 
της Σχολής Ικάρων, δεν παρεδόθη ποτέ ξίφος, καθότι ύστερα από αεροπορικό 
ατύχημα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, απώλεσε την πτητική ικανότητα και 
τέθηκε - μέχρι σήμερα - σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας. 
 
  β. Την 19η Οκτωβρίου 2019, έγινε η επανάληψη του σκηνικού της 
ιστορικής εισόδου στη Σχολή Ικάρων, την 1η Οκτωβρίου 1969, της  45ης Σειράς 
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Ιπταμένων, 21ης Μηχανικών και 2ης ΕΑ, με αναδρομές μισού Αιώνα. Υλοποιήθηκε 
έτσι η συνάντηση «αναπαράστασης» μιας καταξιωμένης επαγγελματικής και εθνικής 
επιλογής, στο χώρο που έγιναν τα πρώτα αεροπορικά βήματα των Συναδέλφων της 
Τάξεως του 1973, στο χώρο που αγαπήθηκε από όλα τα Μέλη μας, που ποτίστηκε 
πολλάκις με ιδρώτα, που ολοκληρώθηκε μια δύσκολη και απαιτητική εκπαίδευση, στο 
χώρο που όλα τα μέλη του Συνδέσμου οφείλουμε την πορεία μας, την επιτυχία μας, 
την προσωπική και οικογενειακή ευημερία, όπως και αυτή  της ελεύθερης Πατρίδας. 
 Το πρόγραμμα της 50ης επετείου εισόδου στη Σχολή Ικάρων, περιλάμβανε 
λήψη αναμνηστικής φωτογραφίας, Ενημερώσεις-ομιλίες και ευτράπελα στο 
φουτουριστικό αμφιθέατρο της Σχολής, παραδοσιακό γεύμα πρώτης υποδοχής στη 
Σχολή, Ξενάγηση στους κοιτώνες και τους χώρους κινήσεων των Ικάρων και εν 
κατακλείδι επίσημο δείπνο μετά συζύγων στο ΚΕΔΑ/Ζ. Λεπτομέρειες του 
προγράμματος και των εντυπώσεων, παρατίθενται στο συνημμένο «8» του 
παρόντος Πρακτικού. 

  γ. Την 13η Ιανουαρίου του 2020, έλαβε χώρα επίσημη ακρόαση 
από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της ΒτΕ, Θεσμών και Διαφάνειας, των υποψηφίων 
Συναδέλφων, Μελών και Φίλων του Σ.Α.Σ.Ι., για τις θέσεις Δκτη και δύο Υποδκτών 
της Υ.Π.Α., ήτοι του Απτχου (Ι) ε.α. Γεώργιου Δριτσάκου για τη θέση του Δτή Υ.Π.Α., 
του Απτχου (Ι) ε.α.Ζαφείρη Ταμπακίδη για τη θέση του Υποδκτή Αεροναυτικλιας 
Υ.Π.Α. και του Απτχου(Ι) ε.α. Βασίλειου Βρεττού για τη θέση του Υποδκτή 
Διαχείρησης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της Υ.Π.Α. 

  δ. Επίσης την  17η Ιανουαρίου 2020, έγινε επίσημη ακρόαση από 
την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 
και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του υποψηφίου Συναδέλφου, Μέλους του 
Σ.Α.Σ.Ι. και Προέδρου του ΕΣΜΑ, Απτχου (Μ) ε.α. Ιωάννη Κούτρα, για τη θέση του 
Προέδρου της ΕΑΒ - ΑΕ. 

Οι τοποθετήσεις των υποψηφίων για τις προαναφερθείσες θέσεις (παραγράφων γ και 
δ), αναφορικά με το όραμά τους στη Διοίκηση και τους στόχους που σχεδιάζουν να 
επιτύχουν στη διάρκεια της θητείας τους, όπως και οι τοποθετήσεις των 
κοινοβουλευτικών εκπροσώπων επί της κυβερνητικής επιλογής των υποψηφίων, 
έχουν ως ακολούθως: 

- Για τις τρεις θέσεις της Υ.Π.Α. στο παρακάτω link: 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#a3e4d30c-
b496-471c-b711-ab42009f9ab8 

  - Για τη θέση του Προέδρου της ΕΑΒ – ΑΕ., στο παρακάτω 
link: 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#f71f4ddc-
4821-4842-9d9a-ab4800b8ad12 

Ο Σύνδεσμος, συνεχάρη δημοσίως τους προαναφερθέντες συναδέλφους, με την 
ακόλουθη ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στο facebook: 

Ανώτατα Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και Μέλη του Σ.Α.Σ.Ι. σε Θέσεις 
Κλειδιά της Λειτουργίας του Κράτους 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#a3e4d30c-b496-471c-b711-ab42009f9ab8
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#a3e4d30c-b496-471c-b711-ab42009f9ab8
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#f71f4ddc-4821-4842-9d9a-ab4800b8ad12
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#f71f4ddc-4821-4842-9d9a-ab4800b8ad12
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Άξιοι Συνάδελφοι με πολύ μεγάλη Επιχειρησιακή, Διοικητική, Επιτελική και Διασυμμαχική 
εμπειρία επελέγησαν από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων για να 

επανδρώσουν σημαντικές θέσεις της Λειτουργίας του Κράτους. 

Πέραν της γενικής αποστολής στους τομείς Διοίκησης-Ελέγχου-Προαγωγής των κύριων 
αντικειμένων ευθύνης των (Διεθνής Αεροπλοΐα-Αεροναυτιλία-Ασφάλεια-Εκμετάλλευση-Κρατική 
Βιομηχανική Παραγωγή), θα συνεισφέρουν με το έργο τους στην οικονομική ενδυνάμωση και 

ανάπτυξη της Χώρας 

Ο Σ.Α.Σ.Ι. εκφράζει την ευαρέσκειά του για την καθ’ όλα επάξια επιλογή τους, όπως επίσης και 
τα θερμά του συγχαρητήρια προς τους ίδιους, με την ευχή και την πεποίθηση ότι η επιτυχία 

στις θέσεις που καταλαμβάνουν είναι προδιαγεγραμμένη. 

Καλή Πορεία 

  ε. Την 3η Μαρτίου 2021, απεστάλησαν συγχαρητήριες επιστολές 
διτήρησης στην ενέργεια ή/και στο βαθμό, ή/και στη θέση, όπως επίσης και ανάθεσης 
νέων καθηκόντων στη νέα σύνθεση του ΑΑΣ, που έχει ως ακολούθως:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης Αρχηγός ΓΕΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς Αρχηγός ΤΑ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ 

Αντιπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Καραδήμας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ 
Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης Υπαρχηγός ΓΕΑ 

Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Κελλάρης Διοικητής ΔΑΕ 
Υποπτέραρχος (Ι) Στέργιος Τσιλίκας Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ 

Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Βαγενάς Διοικητής ΔΑΥ 
Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Κυριάκου Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ 
Υποπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Υπαρχηγός ΑΤΑ 
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Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Βασιλείου Διοικητής ΣΙ 
Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Πανίδης Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ 

Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος-Αριστείδης Αγορογιάννης Υποδιοικητής ΣΕΘΑ 
Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου Επιτελάρχης ATA 

Υποπτέραρχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ 
Υποπτέραρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Κωστόπουλος Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ 

Υποπτέραρχος (Ο) Γεώργιος Γαβριηλίδης Διευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Δ6 
Υποπτέραρχος (Μ) Χρήστος Τελλίδης Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ 

Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης Επιτελάρχης ΔΑΥ 
Υποπτέραρχος (Μ) Αναστάσιος Χαλβατζής Δκτής Εθν. Αρχής Αξιοπλοΐας 

Υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Μπόζνος Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ 
 

 Δράση Παραρτημάτων 

 Ανά Παράρτημα αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

  α. Παράρατημα Μακεδονίας 

   - Στις 19 Ιουλίου και 8 Αυγούστου 2019, η ΔΕ παρέστη στις  
τελετές παράδοσης - παραλαβής της 113 ΠΜ και 350ΠΚΒ, κατευοδόνωντας τους 
απερχόμενους διοικητές για το πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας που 
αναπτύχθηκε με τις Μονάδες και το Παράρτημα στη διάρκεια της θητείας τους, και 
ακολούθως απένειμε τιμητικό δίπλωμα του Παραρτήματος στον Σμχο (Ι) Αλέξανδρο 
Κομητούδη της 350ΠΚΒ  και στον Σμχο (Ι) Αθανάσιο Σέξτο της 113 ΠΜ, αντίστοιχα. 

   - Στις 30 Ιανουαρίου 2020, διοργανώθηκε η κοπή πίτας του 
Παραρτήματος στη Λέσχη της 350 ΠΚΒ στο ΣΕΔΕΣ, με μεγάλη συμμετοχή των 
Μελών. Στην εκδήλωση παρέστη ο Γραμματέας του ΔΣ/ΣΑΣΙ, ο οποίος μετέφερε τους 
χαιρετισμούς του Προέδρου, διένειμε σε όλους αντίτυπα του ιστορικού ημερολογίου 
του Συνδέσμου και παρείχε σύντομη ενημέρωση των παρευρισκομένων για 
συνταξιοδοτικά θέματα, ως και άλλα τοιαύτα γενικότερου ενδιαφέροντος.  

  β. Παράρτημα Θεσσαλίας 

   - Την 2α Ιουνίου 2019, έγινε η επίσημη έναρξη λειτουργίας 
του Παραρτήματος Θεσσαλίας, μετά την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής που 
προέκυψε από τις Αρχαιρεσίες της 12ης Μαίου 2019. Η καθυστέρηση ανάληψης των 
καθηκόντων έγινε για λόγους απόφασης από τη Γενική Συνέλευση του τρόπου 
Διοίκησης του Παραρτήματος στην περίπτωση ισοψηφισάντων Προέδρων, όπως 
ακριβώς συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Αποφασίστηκε η ανάθεση της 
Προεδρίας ανά ήμίσεια θητεία σε κάθε ένα από τους δύο ισοψηφίσαντες. 

   - Tην Κυριακή 23 Ιουνίου 2019, αντιπροσωπεία του 
Παραρτήματος Μακεδονίας του Συνδέσμου μας, παραβρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι 
στην τελετή μνήμης και τιμής για τους πεσόντες τον Ιούνιο του 1947 Υπσγούς 
Ταγκαλάκη Γεώργιο και Νεοχωρίτη Χαράλαμπο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη 
θέση Πάτημα του όρους Βόρας. 
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 - Την 14η Ιουλίου 2019, το Παράρτημα Θεσσαλίας του 

Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, σε συνεργασία με την Ένωση Αποστράτων 
Αξιωματικών Αεροπορίας / Βόλου, οργάνωσαν και τέλεσαν επιμνημόσυνη δέηση στη 
μνήμη των πεσόντων Αεροπόρων, στην Ιερά Μονή της Κυρα - Παναγιάς ΒΑ της 
Αλοννήσου. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο ηγούμενος της  Μονής Πατέρας 
Ονούφριος. Στη συνέχεια ακολούθησε ρίψη στεφάνου στη Θαλάσσια περιοχή της 
νήσου Ψαθούρας. 

   - Την Παρασκευή 15-11-2019 τα μέλη της ΔΕ, 
επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά τον Αρχηγό ΤΑ και συζήτησαν θέματα λειτουργίας και 
δράσεων του Παραρτήματος, ενώ του απένειμαν τιμητικό αναμνηστικό της 
περίστασης δίπλωμα. Στη συνέχεια την ίδια ημέρα οργανώθηκε συνάντηση σύσφιξης 
σχέσεων των μελών του Παραρτήματος των δύο μεγάλων πόλεων Βόλου και 
Λαρίσης, στη ΛΑΞ της 110ΠΜ όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον 
Σύνδεσμο και παρατέθηκε γεύμα.  

 
- Την 17η  Δεκεμβρίου  2019, Μέλη του Παραρτήματος 

Θεσσαλίας του Σ.Α.Σ.Ι., υπό τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής    Ταξχο (ΕΑ) 
ε.α. Γαβριήλ Μπάρδα, επισκέφτηκαν την Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μαγνησίας Κυρία 
Δωροθέα  Κολυνδρίνη για εθιμοτυπική επίσκεψη. Έγινε μία χρήσιμη 
και εποικοδομητική συζήτηση όπου αναφέρθηκαν ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους 
επιδιώξεις και δράσεις του Συνδέσμου. 
Η Αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε την αντιπρισωπεία ότι η Περιφέρεια θα σταθεί 
αρωγός στον Σύνδεσμο καθώς και σε όποια εκδήλωσή του, που εντάσεται στα 
γενικότερα ενδιαφέροντα των πολιτών της Περιφέρειας. Στο τέλος επιδόθηκε τιμητικό 
δίπλωμα στην Αντιπεριφερειάρχη ως ανάμνηση της επισκέψεως. 

 
- Την 16η Ιανουαρίου 2020, αντιπροσωπεία του 

Παραρτήματος επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Κύριο 
Ιγνάτιο. Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον επίσκοπο για τους σκοπούς και τις δράσεις 
του Συνδέσμου και του επέδωσε αναμνηστικό τιμητικό δίπλωμα. 

 
- Την 19η  Ιανουαρίου 2020 στην αίθουσα της 

ΕΑΑΑ/Μαγνησίας η ΔΕ του Παραρτήματος διοργάνωσε εκδήλωση κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία του Προέδρου του Απτχου (Ι) ε.α. Ε. Γεωργούση, 
της ΔΕ, αρκετών προσκεκλημένων και πολλών μελών μετά συζύγων.  Ακολούθησε 
συνεστίαση σε παραδοσιακό εδεσματοπωλείο της περιοχής. 

 
- Την 30η Μαΐου 2020 και 3 Ιουνίου 2021 τελέστηκε η 

καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων 
Σμηναγού Παντελή Παρασκευά και Υποσμηναγού Στεφάνου Σαρρή, στη Θέση του 
Μνημείου, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ανατολής – Αγιάς που αποτελεί 
και τον φυσικό τους τάφο. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν αντιπροσωπείες από την 
110ΠΜ, ΕΑΑΑ/ΛΑΡΙΣΑΣ και ΑΤΑ, ενώ τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του 
Παραρτήματος, Υπτχος (Ι) ε.α.   Παύλος Μεχτερίδης, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι. 

 
- Από 19η Ιουλίου έως 8 Αυγούστου 2019 και την 11η 

Ιουνίου 2020, έγιναν τιμητικές απονομές αναμνηστικών διπλωμάτων στους 
παρακάτω αποχωρούντες Δκτες των Μονάδων που εδρεύουν στην ευρύτερη 
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περιοχή των Παραρτημάτων μας (Μακεδονίας και Θεσσαλίας), με τη σειρά που τους 
επιδόθηκαν: 

 
-  Σμχο (Ι) Αλέξανδρο Κομητούδη, Δκτη 350 ΠΚΒ, 

 
-  Επγό (ΕΑ) Ευάγγελο Καρατζά, Δκτη 9ης ΜΣΕΠ, 

 
-  Σμχο (Ι) Αθανάσιο Σέξτο, Δκτη 113ΠΜ, 

 
-  Ταξχο (Ι) Γεώργιο Μπόμπολη, Δκτη ΕΚΑΕ, 

 
-  Σμχο (ΕΑ)Διαμαντή Σουρή, Δκτη 1ου ΑΚΕ. 

 
 Επιστολές προς πάσα Κατεύθυνση 

 
 Στο διαρρεύσαν διάστημα από την 2α Ιουνίου 2019, απεστάλησαν οι 
παρακάτω ανά περίπτωση επιστολές : 
 
 α. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού μέσω των Συμβούλων του, δύο 
επιστολές, αφορώσες: η μεν πρώτη (15-1-20) στην έκφραση έντονης 
διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης 
των ανταποδοτικών συντάξεων και η δεύτερη (9-5-2020) σε ένα άμεσο 
πολιτικό – κυβερνητικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της Τουρκικής 
προκλητικότητας που έχει να κάνει με:  
 
  - Μεθόδευση συναντίληψης μεταξύ όλων (ει δυνατόν) των 
πολιτικών δυνάμεων, επί του μεγέθους και της ιδιομορφίας της Τουρκικής 
απειλής.  

- Δημιουργία εθνικού προσανατολισμού και 
υπερκομματικού χαρακτήρα Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. 

- Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής με την εμπλοκή όλων των 
φορέων και προσωπικοτήτων της πολιτικής, διπλωματικής, ακαδημαϊκής, 
στρατιωτικής κοινότητας και των ειδικών Συνδέσμων – Ινστιτούτων πολιτικών 
και στρατηγικών αναλύσεων. 

- Διαμόρφωση της κοινής γνώμης (εσωτερικού – 
εξωτερικού) και εθνικής συνείδησης των απανταχού Ελλήνων σε θέματα 
ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, 
από τα ΜΜΕ, τους φορείς της α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και το 
αξιακό εν γένει σύστημα της Χώρας. 

- Διεθνοποίηση της επιθετικής στάσης της Τουρκίας 
καθημερινά και προς πάσα κατεύθυνση, από τις διπλωματικές μας αποστολές. 

- Ουσιαστική και αξιοσημείωτη αναβάθμιση της 
επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας των Ε.Δ. 

- Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης «υπέρ Εθνικής 
Άμυνας». 

  β. Προς θεσμικούς φορείς της λειτουργίας του Κράτους, με τα 
παρακάτω αντικείμενα: 

   - Γνωστοποίηση στους Προέδρους των Επιτροπών της 
Βουλής των Ελλήνων, Εξωτερικών – Άμυνας και Εξοπλιστικών 



Πρακτικά 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2021 Σελίδα 27 
 

Προγραμμάτων – Συμβάσεων, της λειτουργίας του Συνδέσμου και της 
διαθεσιμότητας των Μελών του, σε εθελοντική βάση, να εκφέρουν απόψεις και 
να εκφράζουν θέσεις, σε θέματα αρμοδιότητας των εν λόγω Επιτροπών, 
κυρίως ως προς την Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας και ως προς τα εθνικά 
και γεωπολιτικά σοβαρά θέματα, λειτουργώντας δίκην επιχειρησιακού και 
στρατηγικού «think tank».  
   - Ενημέρωση όλων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των τοπικών στρατιωτικών αρχών και 
Μονάδων, για την ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος Θεσσαλίας.  
 
 γ. Προς τον Υπουργό Εργασίας και την πολιτική Ηγεσία του 
ΥΠΕΘΑ, οι κυριότερες των οποίων αφορούσαν τα παρακάτω θέματα:  
 

- Αίτημα συνάντησης με κ. ΥΦΕΘΑ για ενημέρωσή του επί 
του προβλήματος αρχαιότητας μεταξύ ειδικοτήτων, μετά την έξοδό τους από 
τη Σχολή Ικάρων. 

- Υποβολή τεκμηρίωσης προς τον κ. ΥΕΘΑ, περί μη 
ύπαρξης αναγκαιότητας για δημιουργία Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας 
(ΠΑΝ.ΕΘ.Α.), καθόσον δεν προκύπτει από συγκεκριμένη επιχειρησιακή 
απαίτηση. 

- Ενημέρωση Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας (Π.Α.) για 
την απαράδεκτη «σιωπηρή» μεθόδευση του ΜΤΣ και την την υποστήριξη του 
ΓΕΣ, για αναλογική κατανομή του ποσοστού κρατήσεων 4%, επί των 
αμυντικών προμηθειών, μεταξύ όλων των Κλάδων, με βάση την αριθμητική 
δύναμη του προσωπικού τους. 

- Διαμαρτυρία προς κ. ΥΕΘΑ για την προσωρινή υπαγωγή 
του 251 ΓΝΑ στο Ε.Σ.Υ. (όπως μας ενημέρωσαν τότε), με αφορμή και βάσιμη 
βέβαια δικαιολογία την πανδημίας εκ του covid-19, που υλοποιήθηκε όμως με 
μονομερή και ανισοβαρή σχεδιασμό, καθότι εξαιρέθηκαν όλα τα άλλα 
στρατιωτικά νοσοκομεία. 

  δ. Προς την Ηγεσία της Π.Α. αναφερόμενες (οι επιστολές) στα 
παρακάτω θέματα: 

   - Εισήγηση στον κ. ΑΓΕΑ για κατάργηση των εισφορών των 
ε.α στελεχών και των ορφανικών οικογενειών υπέρ ΝΙΜΤΣ και υιοθέτηση 
ανάλογης εισφοράς υπέρ ευρωστίας του ΜΤΑ. Την πρόταση για την ενέργεια 
αυτή, όπως και νομικό και λοιπό πληροφοριακό για το θέμα υλικό, προώθησε 
στο ΔΣ του ΣΑΣΙ, ο Απτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης, μέλος του 
Συνδέσμου, καθώς και του ΔΣ της ΕΑΑΑ. 

- Προβολή στην Ηγεσία του ΓΕΑ των παθογενειών της 
λειτουργίας και αποστολής του ΑΟΟΑ και της συνεπαγόμενης αδυναμίας του 
να καλύψει τις απαιτήσεις α΄ κατοικίας των στελεχών.  

- Προβολή αιτήματος διάθεσης γραφείων για τον Σύνδεσμο, 
προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το κόστος λειτουργίας του. 

 
ε. Προς άλλους Υπηρεσιακούς φορείς της Π.Α., αναφορικά με τα 

ακόλουθα θέματα: 
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  - Εισήγηση στη ΔΑΥ και ΣΙ για δημιουργία πλυντηρίου 
αφαλάτωσης πτητικών μέσων (κυρίως CL-215/415 και SUPER PUMA), καθώς 
και ανάπτυξη καταγραφικού συστήματος των ορίων λειτουργίας των 
Αεροκινητήρων R-2800 των αφών CL-215. Η πρόταση συμπεριέλαβε και τη 
δυνατότητα να προωθηθούν τα projects είτε ως πρωτοβουλία των αρμοδίων 
φορέων των Επιτελείων, είτε ως ερευνητικά – αναπτυξιακά προγράμματα της 
Σχολής Ικάρων. 

  - Επισήμανση στον κ. ΥΓΕΑ της ηθικής διάστασης και 
σημασίας απόδοσης τιμών στους Βετεράνους του Β΄ΠΠ, κατά τις εξοδίους 
ακολουθίες, με ανάλογη παρουσία της Π.Α. αναφορικά με τη σύνθεση των 
αντιπροσωπειών και των βαθμών αυτών που συμμετέχουν. 

  - Επισήμανση στο ΜΤΑ της εκ του νόμου και των σχετικών 
αποφάσεων αναγκαιότητας, εκδήλωσης ενεργειών εκ μέρους της Διοίκησης, 
για άμεση κατάργηση των συνεχιζόμενων παρακρατήσεων εκ των 
παράνομων, αντισυνταγματικών και καταχρηστικών προβλέψεων του Νόμου 
4093/12, που ήδη δεν εφαρμόζει ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. 

  - Αίτημα οικονομικής μας ενίσχυσης προς ΕΑΑΑ, επί του 
οποίου ανταποκρίθηκε η Ένωση παρέχοντας στο Σύνδεσμο 400€, την οποία 
ευχαριστούμε θερμά. 

  - Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στο ΜΤΑ για την 
μεθοδική και συστηματοποιημένη προσπάθεια του ΔΣ και των Επιτελών του, 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία αύξησης του μερίσματος και ΕΚΟΕΜΑ. 

  - Έκφραση ευχαριστιών στον Αξιότιμο κ. Γεώργιο 
Καραγιάννη, γιο του Βετεράνου αεροπόρου του Β΄ΠΠ, Απτχου Παναγιώτη 
Καραγιάννη για τη δωρεά εκ 1.000 € που προσέφερε στο ΣΑΣΙ στη μνήμη του 
πατέρα του. 

  - Έκφραση συγχαρητηρίων και ευχαριστιών προς τα Μέλη 
της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε και εκπόνησε μελέτη επί της 
«Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας ως Ζήτημα Υψηλής Προτεραιότητας», 
για την άψογη καθ’ όλα αναφερόμενη μελέτη. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας 
ήταν: 

  Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Πιστιώλης της 46ης Σειράς Ιπταμένων 
  Απτχος (Ι) ε.α. Ιωάννης Αναστασάκης της 51ης Σειράς Ιπταμένων 
  Υπτχος (Μ) ε.α. Δημήτριος Πετρίδης της 22ας Σειράς Μηχανικών 
  Σμχος (Ε) ε.α. Ιωάννης Μανομενίδης της 9ης Σειράς Εφοδιαστών 
 - Έκφραση ευχαριστιών στους καθηγητές Ιστορίας της ΣΣΕ και ΣΙ, 

κκ. Νικόλαο Τόμπρο και Κωνσταντίνο Λαγό, καθώς και στον καθηγητή και 
αναλυτή Γεωστρατηγικής κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για την ενεργή συμμετοχή 
τους ως εισηγητών στις δύο διαδικτυακές ημερίδες που οργάνωσε ο 
Σύνδεσμος στις 10 και 28 Απριλίου 2021 αντίστοιχα, με θέματα: 

  Φιλέλληνες – Στρατηγική του Θ. Κολοκοτρώνη   
  Εθνικά Θέματα 
 

 Συνέδρια – Ημερίδες - Ομιλίες 
 
Στην αναφερόμενη περίοδο διοργανώθηκαν οι παρακάτω, σχετικές με το θέμα, 

εκδηλώσεις: 

  α. Την 28η Νοεμβρίου 2019, έλαβε χώρα η διοργάνωση και 
διεξαγωγή του 1ου Αεροπορικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής 
Ικάρων ήτοι, στην Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που σύμφωνα με το 
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σκοπό του καταστατικού του αποτελεί την ύψιστη δραστηριότητα. Τίτλος του 
συνεδρίου ήταν: 

«Μαθαίνοντας από το Παρελθόν και Ενδυναμώνοντας το Μέλλον» 
 (“Learning from the Past and Empowering the Future”) 

 
Απόδειξη της σημασίας και των προσδοκιών τόσο των συμμετεχόντων όσο και 

των διοργανωτών, αλλά και της ποιότητας των 16 εισηγήσεων ήταν η παρουσία τ. 
Υπουργών και βουλευτών, επιτίμων αρχηγών όλων των κλάδων των Ε.Δ. και των 
Σ.Α., του εκπροσώπου της Πρ. της Δημοκρατίας και υψηλόβαθμων στελεχών των 
Ε.Δ. (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), μαζί με εκπροσώπους Ινστιτούτων & 
Πανεπιστημίων, καθηγητές, δημοσιογράφους, εκπροσώπους δημοτικών αρχών κλπ. 

Λεπτομερή ανάλυση των εισηγήσεων, των συμπερασμάτων και των ερωτ-
απαντήσεων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναφέροντα στα 
αποτελέσματα αυτού και τα πρακτικά που έχουν αναρτηθεί στο παρακάτω link: 

https://www.ikaros.net.gr/wp-
content/uploads/2020/03/%CE%A3%CE%91%CE%A3%CE%99_1_%CE%91%CE%B5%CF%81%
CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%

CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF.pdf 
 

 Τα πρακτικά αυτά, προωθήθηκαν και σε hard copy στους υπηρεσιακούς φορείς του 
ΥΠΕΘΑ των Κλάδων και της ΠΑ. 
 
  β. Την 10η Απριλίου 2021 διοργανώθηκε Ημερίδα, μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Η Ημερίδα προγραμματίστηκε στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και περιελάμβανε δύο ιστορικές 
αναφορές, όπως αναλύεται στη συνέχεια: 
 
   (1) Παρουσίαση του θέματος «Φιλέλληνες – Φιλελληνισμός: Μια 
Συνοπτική Αποτύπωση», από τον Καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας της ΣΣΕ, Κύριο 
Νικόλαο Τόμπρο, κατά την οποία αφενός τονίστηκε σημασία των πραγματικώς 
δρωμένων της περιόδου εκείνης, αναφορικά με τον «Φιλελληνισμό», αλλά 
παράλληλα επεκτάθηκε και σε θέματα πολιτικών βλέψεων και επιλογών της εποχής, 
όπως και σε ιστορικές παραμέτρους μέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν κίνητρα  
ηθικών και φιλοσοφικών αρχών και αξιών που διέπνεαν σημαντικές προσωπικότητες 
της τότε Ευρώπης και οι οποίες βέβαια μεταλαμπαδεύτηκαν και επικράτησαν σε 
αυτήν, από το φως και τη δύναμη του πολιτισμού των ελληνιστικών χρόνων. 
Σκιαγραφήθηκαν δε πολιτικά, οι προσωπικότητες της διεθνούς τότε διπλωματίας, 
που συνέβαλαν καθοριστικά στο να αναδειχθεί το 1821 ως μια παγκόσμια έκφραση 
των λαών για ελευθερία, δημοκρατία, ανεξαρτησία, αναγέννηση και δημιουργία. 
 
   (2) Παρουσίαση του θέματος «Η Στρατηγική Σκέψη και οι 
Ευφυείς Τακτικές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη» από τον Καθηγητή Ιστορίας της ΣΙ, 
Κύριο Κωνσταντίνο Λαγό, που τονίστηκε η εφευρετικότητα του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του μεγάλου Ήρωα, αλλά επεκτάθηκε και σε θέματα πολιτικών βλέψεων 
και επιλογών της εποχής, μέσα από τις οποίες, μεταξύ των διακεκριμένων επιτυχιών, 
καταδείχθηκαν και αρνητικές προσωπικές αντιπαλότητες που αποτελούν για εμάς 
σήμερα διδάγματα προς «αποφυγή», Αναδείχθηκε πολύπλευρα η προεξάρχουσα 
φυσιογνωμία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και άλλων σημαντικών  
προσωπικοτήτων που συνέργησαν επιχειρησιακά με τον διακεκριμένο Στρατηγό. 

https://www.ikaros.net.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A3%CE%91%CE%A3%CE%99_1_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF.pdf
https://www.ikaros.net.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A3%CE%91%CE%A3%CE%99_1_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF.pdf
https://www.ikaros.net.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A3%CE%91%CE%A3%CE%99_1_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF.pdf
https://www.ikaros.net.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A3%CE%91%CE%A3%CE%99_1_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF.pdf
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  γ. Την 28η Απριλίου 2021 και πάλι στο πλαίσιο του εορτασμού των 
200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης, διοργανώθηκε Ημερίδα με αντικείμενο ένα 
ευρύ φάσμα «Εθνικών Θεμάτων», που παρουσίασε ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, 
Εκτελεστικός Δντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου 
Πανεπιστημίου και Αναλυτής Διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ-1. Το αντικείμενο της 
παρουσίασης είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους συμμετέχοντες, διότι κατ’ 
ουσίαν αναλύθηκαν οι πολιτικο-στρατιωτικές εξελίξεις από την Άλωση της 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τις ημέρες μας. Ειδικά από τις πλέον πρόσφατες 
ιστορικές, διπλωματικές και πολιτικές εξελίξεις, παρέμεινε στη σκέψη όλων, ως 
δίδαγμα, ο τρόπος που πρέπει να πορευτούμε προς το μέλλον, μετατρέποντας τα 
εθνικά μας λάθη, σε όπλα αποφασιστικότητας και ισχυροποίησης της Χώρας και του 
Έθνους ολόκληρου. 
 
 Λειτουργία Ιστοσελίδας - Αρθρογραφία 

α. Στο πλαίσιο της κατάθεσης προτάσεων για αναμόρφωση της 
εμφάνισης και λειτουργίας της ιστοσελίδας του Συνδέσμου και παρότι αρχικά υπήρχε 
κάποιος προβληματισμός ως προς την αλλαγή του παρόχου και το κόστος 
λειτουργίας, εν τούτοις προσφέρθηκε ο Σμχος (Ι) Παναγιώτης Αποσπόρης να 
σχεδιάσει και να παρουσιάσει τη νέα εμφάνιση και το λογισμικό της ιστοσελίδας, 
χωρίς απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Σύνδεσμο  και με απεριόριστο 
χώρο φόρτωσης data. 

Το ΔΣ ενέκρινε την νέα ιστοσελίδα, εικόνα της οποίας παρέχεται στη 
συνέχεια, η οποία άρχισε να λειτουργεί την 7η Φεβρουαρίου 2020, ενώ σταδιακά θα 
φορτωθούν σε αυτή και όλες οι αναρτήσεις της παλαιάς ιστοσελίδας. Την λειτουργία 
και επιμέλεια ανάρτησης των πάσης φύσεως ανακοινώσεων έχει αναλάβει 
αποκλειστικά ο Σμχος (Ι) Παναγιώτης Αποσπόρης. Για το τρέχον έτος και στο πλαίσιο 
εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, έχει τεθεί τρόλεϊ στο 
άνω μέρος της αρχικής σελίδας με εικόνες ηρώων, το οποίο θα παραμείνει μέχρι 31-
12-2021. 
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β. Ως προς την αρθρογραφία των Μελών μας που αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα μας, αναφέρεται ότι, η παρελθούσα περίοδος χαρακτηρίζεται από 
κυριολεκτική συγγραφική «έκρηξη». Εκτιμάται ότι για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό επί 
του συνολικού αριθμού των άρθρων, ρόλο έπαιξε και η πανδημία που μας κράτησε 
για αρκετό διάστημα απομονωμένους εντός των οικιών μας που και αυτό στη 
συνέχεια είχε ως επακόλουθο να επιδοθούν πολλά μέλη μας στην σύνταξη άρθρων 
σχετικά με τα καίρια θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. 

 
 Συντάχθηκαν και αναρτήθηκαν 114 άρθρα, μελέτες, ανασκοπήσεις και 
ιστορικές αναφορές. 
 
 Οι συντάκτες των άρθρων αναφέρονται στη συνέχεια κατά αλφαβητική σειρά: 
 

- Απτχος (Ι) ε.α.         Αλεξόπουλος Στυλιανός 
- Απτχος (Ι) ε.α          Αναστασάκης Ιωάννης 
- Ταξχος (Ι) ε.α.         Αυλιανός Ελευθέριος 
- Απτχος (Ι) ε.α.         Γαλανόπουλος Οδυσσέας 
- Απτχος (Ι) ε.α.         Γεωργούσης Ευάγγελος 
- Απτχος (Μ) ε.α.       Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος 
- Απτχος (Μ) ε.α.       Γιολδάσης Αλκιβιάδης 
- Απτχος (Ι) ε.α.         Δημητριάδης Παναγιώτης 
- Απτχος (ΕΑ) ε.α.     Κατσαρός Παναγιώτης 
- Ταξχος (ΜΕΤ) ε.α.   Κολοβός Αλέξανδρος 
- Δντης ΕΜΚ/ΕΜΥ κ. Θεόδωρος Κολυδάς (Φίλος «ΙΚΑΡΟΥ») 
- Σμχος (Ε) ε.α.         Μανομενίδης Ιωάννης 
- Σμχος (ΜΗ) ε.α.      Μητρόπουλος Παναγιώτης 
- Σμχος (Μ) ε.α.        Μπασαράς Αναστάσιος 
- Απτχος (Ι) ε.α.        Νούσιας Γρηγόριος 
- Απτχος (Ι) ε.α.        Παπαδόπουλος Θεόδωρος 
- Ασμχος (Δ)             Παπαπολυχρονίου Γεώργιος 
- Υπτχος (Μ) ε.α.      Πετρίδης Δημήτριος 
- Απτχος (Ι) ε.α.        Πιστιώλης Γεώργιος 
- Απτχος (Ι) ε.α.        Τζαβέλας Κωνσταντίνος 

Από τους αναφερόμενους, οφείλουμε να αναφέρουμε «τιμής ένεκεν» με σειρά 
αριθμού δημοσιευθέντων κειμένων τους παρακάτω Συναδέλφους που συνέγραψαν 
αρκετά άρθρα: 

- Απτχος (Ι) ε.α       Γρηγόριος Νούσιας με 33 άρθρα 
- Απτχος (Ι) ε.α.      Ευάγγελος Γεωργούσης με 15 άρθρα 
- Απτχος (Ι) ε.α.      Ιωάννης Αναστασάκης με 14 άρθρα 
- Υπτχος (Ι) ε.α.      Δημήτριος Πετρίδης με 11 άρθρα  
- Ασμχος (Δ)           Γεώργιος Παπαπολυχρονίου 7 άρθρα 

Όλοι οι υπόλοιποι Συνάδελφοι συνέγραψαν από 1 έως 5 άρθρα ο καθένας. 

 Οφείλουμε επίσης να αναδείξουμε τους Συναδέλφους που μετείχαν στην 
εκπόνηση Μελετών του Σ.Α.Σ.Σ.Ι. και του ΕΛΙΣΜΕ, ως ακολούθως: 

- Την Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τον Απτχο (Ι) ε.α. Γεώργιο Πιστιώλη, 
τον Απτχο (Ι) ε.α Ιωάννη Αναστασάκη , τον Υπτχο (Μ) ε.α. Δημήτριο Πετρίδη και τον 
Σμχο (Ε) ε.α. Ιωάννη Μανομενίδη, οι οποίοι εκπόνησαν και υπέβαλαν για περαιτέρω 
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αξιοποίηση τη Μελέτη με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια ως Ζήτημα Υψηλής 
Προτεραιότητας», όπως άλλωστε αναφέρθηκε πιο πάνω στην παράγραφο (ζ) στις 
Κύριες δράσεις του Συνδέσμου. 

 
- Τον Απτχο (Ι) ε.α. Παναγιώτη Κατσαρό ως μέλος Μελετητικών Ομάδων 

Εργασίας του ΕΛΙΣΜΕ, που εκπόνησαν αφενός μεν την μελέτη με τίτλο «Τουρκικές 
Υπερπτήσεις» για να παρουσιάσουν και να αναλύσουν την επίδραση στην κοινή 
γνώμη, των προκλητικών υπερπτήσεων της Τουρκίας πάνω από εθνική κυριαρχία 
της Χώρας μας, και αφετέρου δεύτερη μελέτη με τίτλο «Η Τουρκική Εμπλοκή στη 
Λιβύη» για να καταδείξουν την τάση της Τουρκίας να εμπλακεί σε όλα τα ανοιχτά 
μέτωπα της περιοχής προκειμένου να καταστεί περιφερειακή δύναμη. 

 
 Το ΔΣ συγχαίρει όλους τους Συναδέλφους που με τη γνώση, την εμπειρία, την 
ευρυμάθεια και το ταλέντο της «πέννας»,  προβάλλουν τον Σύνδεσμο δημοσίως με 
τα ποιοτικά και διδακτικά άρθρα – μελέτες – εκδόσεις τους. 
 
 Στην ιστοσελίδα μας επίσης, 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. 

 
 Παρουσιάσεις Βιβλίων 

 Κατά την αναφερόμενη περίοδο παρουσιάστηκαν οι παρακάτω νέες εκδόσεις 
βιβλίων, που αφορούν γενικότερα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, είτε συνεγράφησαν 
από Μέλη μας είτε από άλλους κοινωνικούς ή συνεργαζόμενους φορείς. Ήτοι: 

- Το βιβλίο του τ. Υπουργού Γεώργιου Σούρλα με τίτλο «Δεν Ξεχνάμε τους 
Ήρωες του Έπους 1940-41». 

 Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα του τ. Υπουργού για τον 
οφειλόμενο «φόρο τιμής» προς τους πεσόντες: 
 
«[…]Είµαστε εδώ για να ζητήσουµε από τα βάθη της καρδιάς µας συγγνώμη, γιατί δεν πράξαµε το 
καθήκον µας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν εκπληρώσαµε τις θρησκευτικές, εθιµικές και εθνικές 
µας υποχρεώσεις. Δεν πράξαµε αυτά που επιτάσσει η ιστορική µας κληρονομιά, που µας δίδαξαν οι 
αρχαίοι πρόγονοί µας µε το “νεκρούς θάπτειν, νεκρόν µη υβρίζειν”. Αναλωθήκαµε σε εορτασµούς, 
πανηγυρισµούς και επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, µε τους ήρωές µας εβδομήντα επτά 
ολόκληρα χρόνια εγκαταλελειμμένους, ξεσκέπαστους, στα βουνά και στα λαγκάδια της Β. Ηπείρου, 
στους τόπους της θυσίας και του μαρτυρίου. Όµως δεν τους ξεχάσαµε, όπως άλλωστε υποσχεθήκαµε 
πριν από δώδεκα χρόνια, όταν επισκεφθήκαµε τον ιερό αυτόν χώρο της οµαδικής ταφής και αρχίσαµε 
το οδοιπορικό για την αποκατάσταση της εκκρεµότητας µε τους 7.976 άταφους πεσόντες. Το καθήκον 
µας δεν εκπληρώνεται µόνο µε την ταφή των πεσόντων, αλλά και µε τη συνεχή προσπάθεια για την 
ανταπόκριση στις προσδοκίες τους για την πατρίδα. Ας τους διαβεβαιώσουμε ότι θα αγωνιζόμαστε για 
µια πατρίδα ελεύθερη και περήφανη».   
Γ. Σούρλας, Ντραγκότι Κλεισούρας, 22.1.2018   

 
- Το βιβλίο του ΕΛΙΣΜΕ, εκπονηθέν από ομάδα Συνεργατών και Μελών του, 

μεταξύ των οποίων και ο Αντιπτέραρχος (Μ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος, Μέλος 
του Σ.Α.Σ.Ι., με τίτλο «Η Αμυντική Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
εκδόσεως οίκου «ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ», Ιούνιος 2020. 
Το βιβλίο ανά κεφάλαιο, πραγματεύεται τα ακόλουθα : 
 
Η εξέλιξη της αμυντικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Συντάκτης: Ιπποκράτης Δασκαλάκης 
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 Οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, εντός και εκτός της Ευρώπης, που 
επηρέασαν και επηρεάζουν, την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ειδικά του 
«σκληρού πυρήνα» της κρατικής κυριαρχίας, δηλαδή της άμυνας παρουσιάζονται, ως 
μια ευρύτερη εισαγωγή στο πρώτο κεφάλαιο. 
 
Η ΕΕ ως κοινότητα ασφάλειας: Σταθερά και ρευστά χαρακτηριστικά. Οι ρήτρες 
Αλληλεγγύης και Αμοιβαίας Συνδρομής 
Συντάκτης: Χρήστος Ζιώγας 
 
 Παρουσιάζεται η σταδιακή και μη ολοκληρωθείσα εισέτι, μετεξέλιξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (και) σε μια «κοινότητα παροχής ασφάλειας». Αναμφισβήτητα 
ο διακηρυκτικός στόχος των συνθηκών της απόκτησης «εν καιρώ μιας κοινής 
άμυνας», παραμένει ακόμη και σήμερα μια προσδοκία μη δυνάμενη να 
προσδιοριστεί χρονικά και εξετάζεται στο δεύτερο κεφάλαιο. 
 
Οι Σχέσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ: Είναι εφικτή και χρήσιμη η μεγαλύτερη αμυντική 
αυτονόμηση της ΕΕ;  
Συντάκτης: Πέτρος Βιολάκης 
 
 Καίριο ερώτημα παραμένει κατά πόσο είναι εφικτή, επιθυμητή και σε τελευταία 
ανάλυση «cost effective» μια περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων και 
κυρίως μια αυτονόμηση της Ένωσης στον τομέα της άμυνας; Ενδεχομένως, η 
απάντηση να εξαρτάται από τις προτεραιότητες, εθνικά συμφέροντα, απειλές και 
αντιλήψεις απειλών κάθε μέλους. Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα των σχέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ατλαντική Συμμαχία προβάλλει καίριο και ζωτικό και 
εξετάζεται στο τρίτο κεφάλαιο. 
 
Η Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ  
Συντάκτρια: Χρυσή Τσιρογιάννη 
 
 Αποτελεί ευτυχές γεγονός ότι κατόπιν αγωνιωδών προσπαθειών και μετά από 
παλινωδίες, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στη διατύπωση ορισμένων βασικών 
κατευθύνσεων, στόχων, στρατηγικών και διαδικασιών που τέθηκαν κάτω από το 
φιλόδοξο όνομα της «Παγκόσμιας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η 
«Παγκόσμια Στρατηγική» της Ένωσης εξετάζεται στο τέταρτο κεφάλαιο. 
 
Στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα 
Συντάκτης: Σπυρίδων Μαζαράκης 
 
 Σημαντικότατο τμήμα της «Παγκόσμιας Στρατηγικής» αποτελεί και η 
«Θαλάσσια Στρατηγική» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαρτώμενη σε σημαντικότατο 
βαθμό από την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου, η 
Ένωση πρόσφατα διακήρυξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που καλύπτει το σύνολο 
των εκφάνσεων και δραστηριοτήτων στο «υγρό στοιχείο». Είναι άραγε η Ένωση 
έτοιμη και ικανή, στο πλαίσιο της «Θαλάσσιας Στρατηγικής», να διαδραματίσει τον 
ρόλο που της αναλογεί; Απαντήσεις και σχολιασμός για την «Θαλάσσια Στρατηγική» 
στο πέμπτο κεφάλαιο. 
 
Επιχειρήσεις – Αποστολές ΚΠΑΑ 
Συντάκτης: Θεόδωρος Μπαζίνης 
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 Η υλοποίηση όμως της «Παγκόσμιας Στρατηγικής» και κατ’ επέκταση η 
προβολή των αμυντικών ικανοτήτων και της ενεργοποίησης μιας κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής άμυνας της Ένωσης, επιβάλουν την εκ μέρους της, ανάληψη 
και εκτέλεση επιτυχημένων (και) στρατιωτικών επιχειρήσεων σε διάφορα σημεία της 
υδρογείου. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο ενεργητικό της σημαντικό αριθμό 
επιχειρήσεων και αποστολών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και 
Ασφάλειας που εξετάζονται στο έκτο κεφάλαιο. 
 
Οι συνέπειες του BREXIT στην Ευρωπαϊκή Άμυνα 
Συντάκτης: Κωνσταντίνος Κουκούτσης 
 
 Οι σεισμικές και αγνώστου κατάληξης ακόμη και σήμερα, συνθήκες και 
συνέπειες της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
μπορούσαν παρά να αποτελέσουν μέρος του προβληματισμού του παρόντος 
πονήματος. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραμάτιζε ανέκαθεν σημαντικότατο ρόλο στις 
εξελίξεις της «γηραιάς» ηπείρου. Προβληματισμός για τις συνέπειες του «Brexit», 
ευκαιρίες και κίνδυνοι, ενδεχομένως απουσία «δικαιολογιών» για την βραδύτητα της 
ολοκλήρωσης, όλα αυτά τα καίρια ερωτήματα και σκέψεις εξετάζονται στο έβδομο 
κεφάλαιο. 
 
Ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων άμυνας και ασφάλειας της Ελλάδος μέσω 
της αμυντικής ολοκλήρωσης της ΕΕ 
Συντάκτης: Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος 
 
 Ο χώρος της άμυνας σίγουρα αποτέλεσε ένα τρανό παράδειγμα της 
υστέρησης της πραγματικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης έναντι των 
ελληνικών προσδοκιών. Με τα σημερινά δεδομένα μπορεί η χώρα μας να ενισχύσει, 
άμεσα και έμμεσα, τις αμυντικές ικανότητες της, αποκτώντας την αναγκαία 
βιομηχανική υποδομή και εξοικονομώντας πιστώσεις, εκμεταλλευόμενη τις 
«οικονομίες κλίμακος» και την συμμετοχή της σε κοινά προγράμματα που καλύπτουν 
τις ιδιαίτερες και αυξημένες ελληνικές αμυντικές ανάγκες; Απαντήσεις προσπαθούμε 
να δώσουμε στο όγδοο κεφάλαιο. 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση & Κυβερνοασφάλεια: Θεσμοί & Στρατηγικές 
Συντάκτρια: Ελένη Καψοκόλη 
 
 Το ένατο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στα θέματα κυβερνοασφάλειας 
που πέραν του χώρου της κλασσικής άμυνας και ασφάλειας υπεισέρχονται πλέον σε 
κάθε τομέα και ανθρώπινη δραστηριότητα. Θα μπορέσει άραγε η «αναπόφευκτη» 
συνεργασία στα θέματα κυβερνοασφάλειας να δημιουργήσει το αναγκαίο υπόβαθρο 
για μια επιτάχυνση των διαδικασιών της αμυντικής ολοκλήρωσης λειτουργώντας ως 
ένα νέο επιτυχές παράδειγμα μιας «spillover» διαδικασίας; 

- Τα δύο βιβλία του Ταξίαρχου (ΜΕΤ) ε.α. Αλέξανδρου Κολοβού, επίκουρου 
καθηγητού Διαστημικής Τεχνολογίας της Σχολής Ικάρων, Μέλος του Σ.Α.Σ.Ι. με τους 
ακόλουθους τίτλους και τη σύνοψη του περιεχόμενού τους: 

 
(1)  «Κρίση στον Έβρο: Η Ολιστική Προσέγγιση και οι Προκλήσεις για 

Ολοκληρωμένη Δράση», εκδόσεως ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιούνιος 2020 
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 Το κείμενο αναφέρεται στην διαχείριση της Κρίσης στον Έβρο και την πολιτική 
εργαλειοποίησης μεταναστών και προσφύγων ως πολιορκητικό κριό από την 
Τουρκία, και κυρίως: 
 · Καταγράφει την νέα αντίληψη της «ολιστικής προσέγγισης» που 
ακολουθήθηκε από την Ελλάδα με την χρήση όλων των πολιτικών μέσων και 
εργαλείων που είχε στην διάθεσή της.  
 · Επικεντρώνεται στην πολιτικοστρατιωτική επιχειρησιακή συνεργασία των 
Σωμάτων Ασφαλείας με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, που ανήκουν σε 
διαφορετικά Υπουργεία και έχουν όχι μόνο ξεχωριστά αυτόνομα μέσα, αλλά και 
διαφορετική κουλτούρα.  
 · Καταγράφει ότι η μετάβαση από την «ολιστική προσέγγιση» προς την 
«ολοκληρωμένη αντίδραση» παρουσιάζει διεθνώς προκλήσεις.  
 · Η κύρια πρόκληση αφορά την διαλειτουργικότητα, την ικανότητα 
διαφορετικών οργανισμών και συστημάτων να ανταλλάσσουν και να 
συνεκμεταλλεύονται πληροφορίες.  
 · Αυτή απαιτεί την δημιουργία κατάλληλης αρχιτεκτονικής στον τομέα 
στρατηγικών και τακτικών πληροφοριών, που θα παρέχει τόσο σε αυτούς που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις όσο και σε εκείνους που τις εκτελούν, την σωστή 
πληροφορία, σε επαρκή λεπτομέρεια και σε έγκαιρο χρόνο προκειμένου να λάβουν 
τις σωστές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.  
 · Ακόμα και οι πλέον αξιόπιστες πληροφορίες είναι άχρηστες, εάν δεν 
μεταφερθούν έγκαιρα στους Διοικητές στο θέατρο των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να 
μπορέσουν οι τελευταίοι να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις.  
 · Εκτιμάται ότι η ολιστική προσέγγιση θα επεκταθεί και πέραν του Έβρου, 
συνεπώς θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα 
επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών που θα παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε 
ενδεχόμενη εχθρική ενέργεια και συνακόλουθα αποτελεσματική αντίδραση σε όλη την 
επικράτεια. 

(2) «Αποφάσεις από το Διάστημα: Πληροφορίες και Δορυφορική 
Τεχνολογία», εκδόσεως οίκου Ι. Σιδέρη. 

 Το επίκαιρο αυτό βιβλίο ασχολείται με την επιρροή των εκτιμήσεων των 
Υπηρεσιών Πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. 
Εξετάζοντας τη σκοτεινή «επιχείρηση της κατασκοπίας», εστιάζει σε ένα θέμα που 
δεν έχει ακόμη μελετηθεί διεθνώς: τη συμβολή της πληροφόρησης που προέρχεται 
από δορυφόρους στη λήψη αποφάσεων. 

 Μέσα από μια επίπονη και τεκμηριωμένη εργασία, αναλύεται πώς η 
πληροφόρηση από τις αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών επηρέασε τις 
αποφάσεις 14 Προέδρων. Παρουσιάζονται απόψεις και των δύο πλευρών: και των 
ληπτών αποφάσεων και της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών. Βασίζεται σε 
δηλώσεις και απομνημονεύματα Προέδρων, καθώς και σε αποχαρακτηρισμένα 
απόρρητα έγγραφα που ανατρέπουν παγιωμένες πεποιθήσεις για την αλήθεια των 
πραγμάτων. Η ανάλυση συμπληρώνεται από κριτικά στοιχεία τρίτων, που πέραν της 
ακαδημαϊκής γνώσης, συνδυάζουν και τεχνική εμπειρία στο αντικείμενο. 

 Περιλαμβάνει άγνωστα γεγονότα για τη χρήση των δορυφόρων που 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Εμβαθύνει στον αδιαφανή ρόλο τους 
στην εξάλειψη του φόβου και των παρανοήσεων στις σχέσεις ΗΠΑ - Σοβιετικής 
Ένωσης την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και στην ύφεση που ακολούθησε, 
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αναλύει την επιτυχία των πληροφοριών και τις εσφαλμένες προβλέψεις πολιτικής 
στους δύο πολέμους στο Ιράκ και εξηγεί γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει τη διπλωματική 
λύση στη Βόρεια Κορέα. 

Η «διαστημική» διάσταση της κατασκοπίας για μία περίοδο τουλάχιστον 50 ετών 
προκύπτει ότι είναι καταλυτική. Τόσο οι Εθνικές Εκτιμήσεις Πληροφοριών των ΗΠΑ, 
όσο και το Ημερήσιο Δελτίο Πληροφοριών των Προέδρων βασίζονται κυρίως στα 
προϊόντα των δορυφόρων. Για την Ελλάδα το βιβλίο αυτό είναι ορόσημο στη μελέτη 
των πληροφοριών που προέρχονται από το Διάστημα. 

- Το βιβλίο του Σμήναρχου (ι) Παναγιώτη Αποσπόρη, Μέλους του ΣΑΣΙ, με τίτλο 
«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ DRONES» εκδόσεως οίκου «ΠΑΠΑΖΗΣΗ», Οκτώβριος 2020. 

-  
Συνοπτικά στο βιβλίο περιγράφεται: 
 Tα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή Drones όπως είναι ευρέως γνωστά, έχουν 
χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά και στο πλαίσιο επιστημονικών και 
ερευνητικών πρωτοβουλιών από τη δεκαετία του 1960. 
  Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη, κυρίως 
λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, αυξάνοντας κατακόρυφα και το ενδιαφέρον 
για την αξιοποίηση τους σε πλήθος εφαρμογών της καθημερινότητας.  
 Το «Βιβλίο των Drones» περιέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τις 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα Drones, εξειδικευμένες πληροφορίες για τα 
συστήματα με τα οποία είναι εξοπλισμένα καθώς και στοιχεία για τις εφαρμογές τους 
σε διαφορετικούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας.  
 Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου, γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή της 
εξέλιξης τους, παρουσιάζονται οι εξειδικευμένοι όροι που χρησιμοποιούνται, καθώς 
και οι κατηγορίες τους ενώ στην συνέχεια περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της 
αεροδυναμικής, των επικοινωνιών αλλά και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου που 
χρησιμοποιούν. Παρουσιάζονται επίσης οι αρχές λειτουργίας και οι πληροφορίες των 
οργάνων πτήσης τους, τα βασικά στοιχεία της εναέριας φωτογράφισης καθώς και τα 
χαρακτηριστικά του ελέγχου και της κατεύθυνσης τους.  
 Στην δεύτερη ενότητα γίνεται μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
πληροφοριών, που αφορούν κρίσιμους τομείς, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την 
αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως το θεσμικό πλαίσιο στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας αλλά και βασικά στοιχεία 
μετεωρολογίας που επηρεάζουν τις πτήσεις των Drones. Επίσης παρουσιάζεται η 
επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα, η ασφάλεια πτήσεων καθώς και οι 
προκλήσεις στα θέματα ιδιωτικότητας και δεοντολογίας από την αξιοποίηση τους.  
 Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται όλες οι σύγχρονες εφαρμογές των μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές, στην 
ασφάλεια και την πολιτική προστασία, στην τηλεπισκόπηση και την φωτογραμμετρία, 
στην γεωργία ακριβείας αλλά και στην δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ενώ στο τέλος περιγράφονται οι δυνατότητες προστασίας από την 
κακόβουλη χρήση τους. 
 

- Το βιβλίο του Αντιναυάρχου ε.α. Γρηγορίου Δεμέστιχα, Επίτιμου Αρχηγού 
Στόλου, με τίτλο «Μακροπρόθεσμη Εθνική Στρατηγική», εκδόσεως οίκου 
«ΚΑΣΤΑΛΙΑ», Νοέμβριος 2020.  

 
 Το περιεχόμενο του βιβλίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι η 
διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής μακράς εμβέλειας, αποτελεί κατ’ ουσία εθνική 
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ανάγκη και αναμφισβήτητη κοινωνική επιταγή. Πρέπει δε μια τέτοια στρατηγική να 
ανταποκρίνεται όχι μόνο στα συμφέροντα και τις ιστορικές αλήθειες, παραδόσεις και 
καταβολές του Κράτους και κατ’ επέκταση του Έθνους, αλλά να απηχεί παράλληλα 
το εθνικό όραμα άμυνας και ασφάλειας με πολιτικούς μόνο στόχους, βασισμένους 
στο Διεθνές Δίκαιο και τις Γεωστρατηγικές αλληλεπιδράσεις και όχι με κομματικές 
βλέψεις και γραμμές.  
 
 Δραστηριότητες Λέσχης Κυριών ΙΚΑΡΟΥ «ΝΕΦΕΛΗ» 

Στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, οι Κυρίες της Λέσχης «Νεφέλη» προγραμμάτισαν 
τις παρακάτω εκδηλώσεις και δράσεις: 

- Στις 6 Ιουνίου 2019, οι Νεφέλες επισκέφτηκαν το Πρότυπο Εθνικό 
Νηπιοτροφείο (ΠΕΝ) Καλλιθέας.  
 Το ίδρυμα ΠΕΝ  λειτουργεί εδώ και 100 χρόνια έχοντας ως κύριο σκοπό τη 
φιλοξενία και τη φροντίδα απροστάτευτων παιδιών, προερχόμενων από οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν οξύτατα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το ΠΕΝ για να καλύψει 
επαρκώς τις ανάγκες του δέχεται βοήθεια από ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας, 
για αυτό και οι "Νεφέλες" μαθαίνοντας για τις ανάγκες των παιδιών αυτών, 
αποφάσισαν να συμπαρασταθούν εμπράκτως.  
 Επιτροπή από τη Λέσχη μας επέδωσε στους υπεύθυνους του Ιδρύματος τα 
συγκεντρωθέντα είδη από τις κυρίες της Λέσχης μας τις οποίες η Συντονιστθκή 
Επιτροπή της Λέσχης ευχαριστεί θερμότατα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--  Στις 19 Ιουνίου 2019 οι Νεφέλες προγραμμάτισαν μια ασυνήθιστη εκδρομή, 
διασχίζοντας την διώρυγα της Κορίνθου,  όπου είχαν την ευκαιρία να 
πληροφορηθούν για την ιστορία του κολοσσιαίου αυτού  έργου και να  ζήσουν μια 
μοναδική και σπάνια εμπειρία.  
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Ο ισθμός της Κορίνθου ήταν γνωστός στον αρχαίο κόσμο ως το ορόσημο που 
χώριζε την Πελοπόννησο από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα.  

Γνωστή επίσης και η Δίολκος που ήταν ο ειδικής κατασκευής πλακόστρωτος 
δρόμος που συνέδεε τις δύο άκρες του Ισθμού της Κορίνθου και πάνω στον οποίο 
σύρονταν κατά την αρχαιότητα από δούλους τα πλοία από τον Κορινθιακό στον 
Σαρωνικό Κόλπο και αντίστροφα.   

Από τα Ίσθμια  με το πλοίο  Αργώ, η Νεφελοπαρέα, απόλαυσε την άκρως 
εντυπωσιακή διέλευση, ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα σε μόνο 6 χιλιόμετρα.  

Μετά τον διάπλου η εκδρομή συνεχίστηκε για τον Κόρφο, όπου πήραν το μπανάκι 
τους και απόλαυσαν εύγευστα εδέσματα δίπλα στην υπέροχη παραλία της περιοχής. 

 
- Στις 12 Οκτωβρίου 2019, οι «Νεφέλες» συμμετείχαν ενεργά στο καθιερωμένο 

Φθινοπωρινό Συμπόσιο του «ΙΚΑΡΟΥ» κατά τη διάρκεια του οποίου βραβεύονται 
πλέον κάθε χρόνο οι αριστεύσαντες απόφοιτοι νέοι Ανθυποσμηναγοί. 
Τους νέους Αξιωματικούς, πέραν του Συνδέσμου, βράβευσαν και οι Κυρίες της 
Λέσχης «ΝΕΦΕΛΗ». 
Την ολοκλήρωση των βραβεύσεων επισφράγισε η ομαδική φωτογράφιση των 
Ανθυποσμηναγών με τις «ΝΕΦΕΛΕΣ» της Συντονιστικής Επιτροπής της Λέσχης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
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--  Στις  23 Οκτωβρίου 2019, στο  εκπληκτικό roof garden του ξενοδοχείου 
Ποσειδών στο ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου, με θέα το απέραντο γαλάζιο του 
Σαρωνικού, έγινε η πρώτη μετά την θερινή ραστώνη, συνάντηση της Λέσχης Κυριών 
Ικάρου "Νεφέλη''.   

  
 Ο φιλόδοξος στόχος της προσέλευσης νέων μελών σε κάθε εκδήλωση 
ξεπέρασε τις προσδοκίες της Συντονιστικής Επιτροπής. 
  
  Η εκδήλωση είχε από όλα, όπως, ποτό καλωσορίσματος, καφέ, τσάι με 
κουλουράκια, πιάτο με ποικιλία εδεσμάτων για να συνοδεύσει το κρασί και τέλος 
γλυκάκι.  
  
  Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είχε πολύ κέφι, ενθουσιασμό, αγωνία να 
ξανασμίξουν παρέες που τους ενώνει το κοινό παρελθόν ή το πρόσφατο παρόν και 
να ξεδιπλώσουν τις κοινωνικές, οικογενειακές ή προσωπικές τους ανησυχίες.       
  
 Μαζί στην παρέα μας και 4  δυναμικές κυρίες των αιθέρων που αποφάσισαν 
να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να καταξιωθούν και να επιτύχουν σε ένα 
παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο, αυτόν της Πολεμικής Αεροπορίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Με το αναμνηστικό της Λέσχης μας, ως τιμητική απονομή για την καταξίωσή 
τους σε δύσκολες για τις γυναίκες επιλογές για κοινωνική και εργασιακή ανέλιξη, 
όπως και με τις ευχές όλων μας να τις συνοδεύουν σε μία επιτυχημένη 
επαγγελματική και προσωπική  πορεία, έκλεισε  το πρώτο μέρος της συνάντησης. 
  
 Το δεύτερο μέρος ήταν απρόσμενα ευχάριστο και χαλαρωτικό με την 
παρουσίαση ενός εκπληκτικού μικρής διάρκειας βίντεο, που είχε επιμεληθεί, όπως 
πάντα πρωτοπορεί στα δύσκολα και τα καλλιτεχνικά, η Κυρία Αλίκη Οικονόμου-
Κόρακα και περιελάμβανε όλες τις φωτογραφίες που στείλανε τα μέλη μας από τις 
καλοκαιρινές τους αποδράσεις. 
  
  ΥΥππήήρρξξεε  όμως και άλλο ευχάριστο event στην εκδήλωσή μας. Για την 
εορτάζουσα «Νεφέλη», την Κυρία Τασία Χειράκη, παρουσιάστηκε ως έκπληξη, 
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ατομική γενέθλια τούρτα, υπό την μουσική υπόκρουση της γενέθλιας μπαλάντας και 
ευγενικές «ιαχές» για Χρόνια Πολλά, Δημιουργικά και Καλά.   
  
--  Στις 13 Νοεμβρίου 2019, διοργανώθηκε επίσκεψη από τις «Νεφέλες» στο 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο που στεγάζεται στο παλαιό Μέγαρο της Βουλής, το οποίο 
σχεδιάστηκε και άρχισε να κατασκευάζεται αρχικά από τον αρχιτέκτονα Φρανσουά 
Μπουλανζέ υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Βασίλισσας Αμαλίας το 1858 και 
μετά από στασιμότητα 5 ετών ελλείψει χρημάτων, συνεχίστηκε η κατασκευή με 
τροποποιήσεις στα σχέδια, από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκο, ο οποίος 
ολοκλήρωσε το έργο το 1871.  
  
 Το Εθνικό ιστορικό Μουσείο που επισκεφτήκαν οι «Νεφέλες», περιλαμβάνει 
αξιόλογες συλλογές εκθεμάτων από όπλα, ενδυμασίες, αρματωσιές, εικόνες, 
διακοσμήσεις και έγγραφα της προεπαναστατικής και μετεπαναστατικής περιόδου 
απελευθέρωσης της Ελλάδας και ίδρυσης του νέου Κράτους. 
 
 Μετά την επίσκεψη οι «Νεφέλες» απόλαυσαν ελεύθερο χρόνο, χαλαρώνοντας 
σε café-shop περιοχής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--  Στις 10 Δεκεμβρίου 2019,σε μια κατάμεστη, από «Νεφέλες» αίθουσα της 
Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), έγινε η Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση της Λέσχης Κυριών ΙΚΑΡΟΥ «Νεφέλη».   

  
Μεγάλη μας χαρά η αποδοχή στην πρόσκληση της Λέσχης μας, της διεθνούς 

φήμης πολυβραβευμένης Ελληνίδας Chef, πρέσβειρας της Ελληνικής και Παριανής 
κουζίνας, ιδιοκτήτριας του βραβευμένου εστιατορίου Παπαδάκης, συγγραφέως 
βιβλίων μαγειρικής και τηλεοπτικής παρουσιάστριας Κυρίας Αργυρώς 
Μπαρμπαρίγου, η οποία με πολύ μεγάλη χαρά προσήλθε από την αρχή της 
εκδήλωσης.  
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- Στις 30 Ιανουαρίου 2020, το πανέμορφο ξενοδοχείο Athenian Callirhoe 
Exclusive , φιλοξένησε την κοπή Βασιλόπιτας της Λέσχης μας.  

 
Η υπέροχη φωνή της τραγουδίστριας με τη συνοδεία πιάνου, το καλοστημένο 

πιάτο όλα τέλεια... Η πεντανόστιμη βασιλόπιτα μοιράστηκε σε όλες τις Νεφέλες και 
τυχερή του φλουριού ήταν η μικρή μας Ιόλη, κόρη της Κατερίνας και εγγονή της 
Ντενίζ Γιάνναρου. Το δώρο, σύνθεση με wine souvenirs, από την εταιρεία GW The 
Greek Wine Routes.  

 
Να είναι όλες τυχερές και χαρούμενες.  
 
Και η έκπληξη της βραδιάς προς όλα τα μέλη επειδή η «Νεφέλη» έκλεινε δύο 

χρόνια επίσημης λειτουργίας , μια μικρή τούρτα μ’ ένα κεράκι αναμμένο σβήστηκε 
από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Να τα εκατοστίσουμε.  

 
Ευχόμαστε σε όλες τις Νεφελίτσες ένα χαρούμενο με υγεία Νέο Έτος... 
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- Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 οι Νεφέλες απέδειξαν ακόμη μία φορά ότι ξέρουν 
να ανταποκρίνονται σε όλους τους ρόλους μέσα και έξω από το σπίτι!! 

Ένας χρόνος πέρασε από το περυσινό αποκριάτικο ξεφάντωμα στον Δίαυλο. 
Πέρασε ο καιρός αυτός με ωραίες, ανθρωπιστικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις της 
παρέας μας, αλλά η σκέψη μας ήταν να επαναλάβουμε την αποκριάτικη συνάντηση 
μας στο ίδιο στέκι, μια ανάσα από την Αρχαία Αγορά, ένα βήμα από την Ακρόπολη, 
δίπλα στον Ηλεκτρικό σταθμό του Θησείου.  

Με πρωταγωνιστή το κέφι, βοηθούμενο από το καλό φαγητό και το απολαυστικό 
κρασί, δεν αργήσαμε να σηκωθούμε στην πίστα. Και όπως είχαμε γράψει στην 
πρόσκληση μας ότι θα είχαμε στην είσοδο «σερπαντίνα κοντρόλ», οι σερπαντίνες 
εκτοξεύτηκαν, οι μάσκες και τα καπέλα της αποκριάς βγήκαν στα τραπέζια, η 
ορχήστρα κατάλαβε ότι είχαμε έρθει για να περάσουμε ωραία και μας βοήθησε με την 
κατάλληλη μουσική  

 

 

 

 

 

 

- Στις 4-3-2020 Σε αίθουσα της φιλόξενης Λ.Α.Ε.Δ., κάναμε την πρώτη μας 
συνάντηση για την ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων γύρω από το «Ευλογημένο 
Ψέμα» της συγγραφέως Κυρίας Μαρίας Παπαδάκη. Η απόφαση μας να 
δημιουργήσουμε τη «Λέσχη Βιβλίου» εντός της «ΝΕΦΕΛΗΣ», έκανε το πρώτο της 
βήμα. Η ίδια η συγγραφέας ήταν και ο συντονιστής της συζήτησης η οποία, λόγω του 
ενδιαφέροντος, ταξίδεψε την Ομάδα ευχάριστα και πέραν του προγραμματισμένου 
χρόνου.  

Από τις συζητήσεις, τους προβληματισμούς, τις θέσεις και απόψεις που 
κατατέθηκαν, τεκμηριώνεται καταρχήν ότι, το συγκεκριμένο βιβλίο, ήταν μία πολύ 
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καλή επιλογή που αξίζει να διαβαστεί. Εξ ίσου, όμως ενθαρρυντικό ήταν το μεγάλο 
ενδιαφέρον που φαίνεται ότι παρουσιάζει και αυτή η δράση της «ΝΕΦΕΛΗΣ». Οι 
συμμετέχουσες φίλες μας έδειξαν ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για αρκετούς τομείς 
που το ταλέντο και η έμπνευση διαφόρων συγγραφέων, έχει ήδη καλύψει. Έτσι 
εκτιμούμε ότι η συνέχεια της «Λέσχης Βιβλίου», θα είναι ενδιαφέρουσα, διαρκής και 
συνεχής.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 Δεν είναι πια μαζί μας 

Έφυγαν από τη ζωή και από κοντά μας με ημερολογιακή σχεδόν σειρά οι 
αείμνηστοι και σεβαστοί Συνάδελφοι: 

 Απτχος (Ι) Ιωάννης Βυζάντιος της 49ης ΙΠΤ, Ταξχος (Ι) Νικόλαος Καρυστινός 
της 56ης ΙΠΤ., Ασμχος (ΙΓΥ) Βασίλειος Λυμπερόπουλος  της 7ης ΕΚΕΧ, Ταξχος (Ι) 
Επαμεινώνδας Ανυφαντής της 32ας ΙΠΤ., Ταξχος (Ι) Εμμανουήλ Ανδριανάκης της 
11ης ΕΚΕΧ, Σμχος (Ι) Ιωάννης Καραγιώργος της 63ης ΙΠΤ, Ασμχος(ΙΓΥ) Χρήστος 
Νικολόπουλος της 33ης ΙΠΤ., Σμχος (ΕΑ) Γεώργιος Σαλεμής της 3ης ΕΑ, Απτχος (Ι) 
Ευάγγελος Παπασταματίου της 35ης ΙΠΤ.,  Ταξχος (ΙΓΥ) Μιχαήλ Μυλωνάκης της 14ης 
ΕΚΕΧ, Επγος (ΙΓΥ) Παναγιώτης Νιάνιος της 27ης ΙΠΤ., Επγος (ΙΓΥ) Πιέρρος 
Παπαδάκος της 5ης ΕΚΕΧ, Επγος (Ι) Ιωάννης Παγώνης της 57ης ΙΠΤ., Απτχος (Ι) 
Ηρακλής Ναούμ της 22ας ΙΠΤ., , Σμχος (Ι) Θεόδωρος Βλυσίδης της 42ας ΙΠΤ., Απτχος 
(Ι) Νικόλαος Βιδάλης της 48ης ΙΠΤ., Απτχος (Μ) Ιωάννης Αργυρόπουλος της 19ης 
ΣΜΑ, Ασμχος (Ι) Νικόλαος Βαρκούτας της 15ης ΕΚΕΧ, Υπτχος (Ι) Σπυρίδων Αλευράς 
της 21ης ΙΠΤ., Απτχος (Ι) Ευστάθιος Αθανασόπουλος της 10ης ΙΠΤ., Υπτχος (ΙΓΥ) 
Χαρίλαος Γκανάς της 36ης ΙΠΤ., Ασμχος (ΙΓΥ) Αριστόδημος Κόκκινος της 29ης ΙΠΤ., 
Σμχος (Ι) Νικόλαος Χαρμπής της 53ης ΙΠΤ., Υπτχος (Ι) Στέφανος Σκρέκας της 29ης 
ΙΠΤ., Ασμχος (Ι) Γεώργιος Κωστός της 44ης ΙΠΤ.,   Ασμχος (Ι) Παναγιώτης Γκιόκας 
της 35ης ΙΠΤ., Επγος (ΙΓΥ) Νικόλαος Χατζηαγάπης της 31ης ΙΠΤ., Υπτχος (ΕΑ) 
Νικόλαος Ανδρίτσος της 1ης ΕΑ, Ταξχος (Ι) Βύρων Σαχαρίδης της 9ης ΙΠΤ., Ταξχος 
(ΜΕΤ) Αθανάσιος Αλεξόπουλος με την 6η ΕΚΕΧ, Υπτχος (Μ) Παντελής Βαφειάδης 
της 3ης ΜΗΧ.,. Σγος (Ι) Εμμανουήλ Τσιγώνης της 4ης ΕΚΕΧ, Ασμχος (Ι) Νικόλαος 
Παπαδόπουλος της 50ης ΙΠΤ., Σμχος (ΙΓΥ) Κωνσταντίνο Πράτανος της 12ης ΕΚΕΧ, 
Ταξχος (Ι) Χαρεάλαμπος Βάσσης της 9ης ΕΚΕΧ, Υπτχος (ΙΓΥ) Σπυρίδων Μπατσαλιάς 
της 22ας ΙΠΤ., Υπτχος (Η) Λάζαρος Γκολέμας της 9ης ΜΗΧ., Σμχος (ΤΑ) Δημήτριος 
Καραδημήτρης της 30ης ΜΗΧ., Επγος (ΙΓΥ) Δημήτριος Πατσαρίκας της 19ης ΕΚΕΧ, 
Υπτχος (Ι) Πέτρος Τσιμτσιλής της 47ης ΙΠΤ., Υπτχος (Ι) Αντώνιος Βόλφης της 32ας 

ΙΠΤ., Υπτχος (ΤΑ) Αλέξιος Φραγκοπανάγος της 8ης ΜΗΧ., Σγος (ΙΓΥ) Χρήστος Μύτας 
της 11ης ΕΚΕΧ, Ταξχος (ΕΑ) Κωνσταντίνος Περδίος της 5ης ΕΑ, Ταξχος (ΙΓΥ) 
Κωνσταντίνος Τσακαλάκης της 28ης ΙΠΤ., Σμχος (ΙΓΥ) Κωνσταντίνος Μπάρτζης της 
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8ης ΕΚΕΧ, Επγος (ΙΓΥ) Ξενοφών Καράπας της 38ης ΙΠΤ., Υπτχος (Ι) Φίλιππος 
Μπανιάς της 47ης ΙΠΤ., Ταξχος (ΙΓΥ) Νικόλαος Μιμίκος της 30ης ΙΠΤ., Ταξχος (ΕΑ) 
Παναγιώτης Μαρκούσης της 6ης ΕΑ, Σμχος (ΙΓΥ) Σταμάτιος Λεμπέσης της 1ης ΕΚΕΧ, 
Ταξχος (ΙΓΥ) Αχιλλέας Θωμάς της 34ης ΙΠΤ., Επγος (ΙΓΥ) Γεώργιος Πέτροβας της 
16ης ΕΚΕΧ, Ταξχος (Ι) Κωνσταντίνος Κατσαμάγκας της 56ης ΙΠΤ., Υπτχος (Ι) 
Παντελής Τσιτσιμπάσης της 44ης ΙΠΤ., Ταξχος (Μ) Κωνσταντίνος Δακτυλίδης της 32ας 

ΜΗΧ.,  Ταξχος (ΤΑΤ) Αλέξανδρος Φιλιππίδης της 14ης ΜΗΧ., Ταξχος (ΕΑ) 
Παναγιώτης Κολιπέτσας της 8ης ΕΑ, Ταξχος (ΤΑ) Αναστάσιος Χρηστίδης της 9ης 
ΜΗΧ., Απτχος (Ι) Παναγιώτης Καραγιάννης της 7ης ΙΠΤ., Σμχος (ΤΑΤ) Ευστράτιος – 
Ευάγγελος Σίδας της 13ης ΜΗΧ., Ταξχος (ΙΓΥ) Οδυσσέας Σμπάρδος της 40ης ΙΠΤ., 
Σμχος (ΤΑΕ) Δημήτριος Σταυράκος της 16ης ΜΗΧ., Ταξχος (Ι) Βασίλειος Σπανάκης 
της 4ης ΕΚΕΧ, Σμχος (ΙΓΥ) Βασίλειος Πρόνιος της 11ης ΕΚΕΧ, Απτχος (Ι) Γεώργιος 
Πλειώνης της 9ης ΙΠΤ., Ασμχος (ΙΓΥ) Γεώργιος Κυράκης της 21ης ΕΚΕΧ, Ιπτάμενος 
Παύλος Ιωαννίδης (εντάχθηκε το 1947)., Σμχος (ΙΓΥ) Δημήτριος Νικολαίδης της 9ης 
ΕΚΕΧ.  

Από τους πιο πάνω αναφερόμενους αείμνηστους συναδέλφους, τακτικά και 
επίτιμα Μέλη του Συνδέσμου ήταν οι ακόλουθοι με σειρά αποδήμησης: 

Απτχος (Ι) Ιωάννης Βυζάντιος της 49ης ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Σμχος(ΕΑ) Γεώργιος Σαλεμής της 3ης ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 
 
Επγος (Ι) Ιωάννης Παγώνης της 57ης ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Απτχος (Ι) Νικόλαος Βιδάλης της 48ης ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Υπτχος (ΕΑ) Νικόλαος Ανδρίτσος της 1ης ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 
 
Ταξχος (Ι) Βύρων Σαχαρίδης (ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ Β΄ΠΠ) της 9ης ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Υπτχος (Ι) Αντώνιος Βόλφης της 32ης ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Ταξχος (ΕΑ) Παναγιώτης Μαρκούσης της 6ης ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Ταξχος (Ι) Κωνσταντίνος Κατσαμάγκας της 56ης ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Ταξχος (Μ) Κωνσταντίνος Δακτυλίδης της 32ης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Απτχος (Ι) Παναγιώτης Καραγιάννης (ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ Β΄ΠΠ) της 7ης 

ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Απτχος (Ι) Γεώργιος Πλειώνης (ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ Β΄ΠΠ) της 9ης 

ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
 
Παύλος Ιωαννίδης (ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΤΟΥ Β΄ΠΠ / ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑ ΤΟ 

1947) 
 
Όλα τα Μέλη μας απεικονίζονται παρακάτω, πλην του Υπτχου Νικόλαου 

Ανδρίτσου του οποίου δεν βρέθηκε πρόσφατη φωτογραφία: 
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Θέμα 2ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

- Ενημέρωση 

 Ο Ταμίας παρουσίασε τον ακόλουθο οικονομικό απολογισμό 2019 και 2020:  

  α.   Απολογισμός έτους 2019 
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 β.   Απολογισμός έτους 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Οικονομική Ενημερότητα Μελών 
 

 Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συνδέσμου παρουσίασε την οικονομική 
ενημερότητα του Συνδέσμου όπως φαίνεται παρακάτω: 
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- Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2021 
 
Ο ταμίας παρουσίασε τον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2021 στον 

πίνακα που φαίνεται παρακάτω: 
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- 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 τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 
σχετικά με τον ισολογισμό 2019 και 2020, τα στοιχεία των Μελών του 
Συνδέσμου και τον Προϋπολογισμό του 2021. 

 

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. Ημερομηνία Επιθεώρησης: 
 
   (1) 20 Ιουνίου 2020 για το έτος 2019 
  `(2) 11 Ιουνίου 2021 για το έτος 2020 
 
  β. Ελεγκτική Επιτροπή: 
 
  Ταξχος (Δ) ε.α Κων/νος Μπίμπιζας – Πίνης, Πρόεδρος Ε.Ε 
  Απτχος (Ι) ε.α Οδυσσέας Γαλανόπουλος, Μέλος Ε.Ε 
  Ταξχος (Ε.Α) ε.α Μιχαήλ Σύρμπος, Μέλος Ε.Ε 
 
 γ. Περίοδος Οικονομικού – Διαχειριστικού Ελέγχου: 
  Από 1 Ιανουαρίου 2019, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2019 
  Από 1 Ιανουαρίου 2020, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2020 
 
 δ. Αντικείμενα Επιθεώρησης για τα έτη 2019 και 2020: 
 
  Έλεγχος ορθής τήρησης προβλεπομένων, από το άρθρο 15 του 
Καταστατικού, βιβλίων ταμείου του Συνδέσμου. 
  Έλεγχος παραστατικών εσόδων και εξόδων του συνδέσμου. 
  Έλεγχος περιουσίας Συνδέσμου. 
  Έλεγχος ορθής τήρησης διαδικασιών από Δ.Σ, αναφορικά με αγορές 
υλικών επ΄ ωφελεία του Συνδέσμου και ανάγκης σκοπιμότητας των προμηθειών 
αυτών. 
 
 ε. Γενική Εικόνα για τα έτη 2019 και 2020: 
 

     Πολύ Ικανοποιητική 
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 στ. Γενική Οικονομική Κατάσταση Συνδέσμου  
 

(1)    Από 1-1-2019 Μέχρι 31-12-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
        (2)     Από 1-1-2020 Μέχρι 31-12-2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ζ. Γενικές Διαπιστώσεις – Παρατηρήσεις για το 2019 

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

 Οι πραγματοποιηθείσες οικονομικές συναλλαγές 
πραγματοποιήθηκαν νομότυπα και υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

 Δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για το έτος 2019 το 65% των 
εγγεγραμμένων μελών, και το έτος 2020 το 75% των εγγεγραμμένων μελών, με 
αποτέλεσμα αν συνεχισθεί η κατάσταση αυτή, να υπάρχει κίνδυνος ομαλής 
λειτουργίας του Συνδέσμου. 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. 
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Αξίζει να αναφερθεί ως πολύ θετικό σημείο, ότι όλα τα έξοδα πραγματοποίησης του 
1ου Αεροπορικού Συνεδρίου, καλύφθηκαν εξολοκλήρου από χορηγίες μελών και από 
επιχειρήσεις. 

 θ. Γενικές Διαπιστώσεις – Παρατηρήσεις για το 2020 

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

 Οι πραγματοποιηθείσες οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν 
νομότυπα και υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

 Δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για το έτος το έτος 2020 το 70% των 
εγγεγραμμένων μελών, με αποτέλεσμα αν συνεχισθεί η κατάσταση αυτή, να υπάρχει 
κίνδυνος ομαλής λειτουργίας του Συνδέσμου. 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. 

 Ο Σύνδεσμος στα πλαίσια ενίσχυσης του έργου των Ε.Δ και σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες οικονομικές συγκυρίες, συγκέντρωσε με εθελοντικές εισφορές από τα μέλη 
του το ποσό των 2220 ευρώ το οποίο παραδόθηκε μέσω της Π.Ο.Σ στο Δ΄Σ.Σ, 
ως συνδρομή στα έξοδα κατασκευής του προστατευτικού φράκτη των συνόρων στην 
παραμεθόρια περιοχή του Έβρου. 

 ι. Προτάσεις Αντιμετώπισης των Παρατηρήσεων 2019 

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

 Ενημέρωση μελών που δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή των ετών 2019 και 
2020, 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. 

 ια. Προτάσεις Αντιμετώπισης των Παρατηρήσεων 2020 

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

 Ενημέρωση μελών που δεν έχουν καταβάλει την συνδρομή των ετών 2020 και 
2021, 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. 

 ιβ. Αποφαντικό Ε.Ε. για 2019 

 Με βάση τα παραπάνω η Ελεγκτική Επιτροπή αποφαίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι η 
διαχείριση 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 
του Δ.Σ από κάθε ευθύνη 
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 ιγ. Αποφαντικό Ε.Ε. για 2020 

 Με βάση τα παραπάνω η Ελεγκτική Επιτροπή αποφαίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι η 
διαχείριση 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 
του Δ.Σ από κάθε ευθύνη 

 ιδ. 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 20η 
Ιουνίου 2020 για το έτος 2019 και την 11η Ιουνίου 2021 για το έτος 2020, αποφάνθηκε 
ότι η οικονομική διαχείριση του ΔΣ είναι χρηστή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
θεσμικά κείμενα του Συνδέσμου, ο Πρόεδρος ζήτησε από τους Συνέδρους, την 
απαλλαγή ευθυνών του ΔΣ για τα έτη 2019 και 2020. 

 ια. Απόφαση Γ.Σ. 

 Εγκρίνεται η διενεργηθείσα οικονομική επιθεώρηση της Ε.Ε για την 
περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και από 1-1-2020 έως 31-12-2020, καθώς 
επίσης οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις εξάλειψης αυτών. Απαλλάσσεται το 
ΔΣ από κάθε ευθύνη για τις εν λόγω περιόδους. 

 

Θέμα 4ο     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2021 - 2023 

      Οι εγκεκριμένες από τη ΓΣ Δράσεις του Συνδέσμου, για την περίοδο 2019-
2021, είναι οι παρακάτω αναφερόμενες. Οι δράσεις αυτές μαζί με τις νέες που θα 
προταθούν και θα εγκριθούν στη συνέχεια, στο Θέμα Νο 5, θα αποτελέσουν το νέο 
σύνολο δράσεων για την περίοδο 2021-2023. Οι ήδη εγκεκριμένες Δράσεις από την 
6η ΓΣ/1-6-2019, έχουν ως εξής: 

(1)    Αρχαιότητα ειδικοτήτων μετά την έξοδό τους από τη Σχολή 
Ικάρων. 

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

(3) Αναδιοργάνωση Τεχνικο - εφοδιαστικής Υποστήριξης. 

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

(5) Εργοστασιακής συντήρησης  Ηλεκτρονικών των Μέσων 
της ΠΑ. 

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

(7) Συνδρομή σε Συναδέλφους με ανυπέρβλητες ανάγκες (σε 
εκούσια βάση). 
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(8) Συμμετοχή του Συνδέσμου σε έργα, πρωτοβουλίες και 
δράσεις που προβάλλουν την ΠΑ και τη ΣΙ. 

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

(10) Διοργάνωση εκδρομών, εντός και εκτός της Ελλάδος  

(11)   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. 

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

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

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

 (15) Καθορισμός εκδηλώσεων που επιβάλλεται η συμμετοχή 
και παρουσία του Συνδέσμου στην περιφέρεια 

 (16)     Περιοδική συνάντηση των μελών του Παραρτήματος με 
το ΔΣ. 

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

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

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

  (20) Μελέτη των νόμων περί Ιεραρχίας και Προαγωγών, για 
διαμόρφωση προτάσεων ευελιξίας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας  και ισονομίας 

 (21) Τεκμηρίωση της Αναγκαίας και Ικανής Αεροπορικής Ισχύος 
της Χώρας για υπεράσπιση των Εθνικών Συμφερόντων 

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

 (23) Μελέτη  Ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας    

  (24) Τοποθέτηση Μουσειακού Αεροσκάφους στο Δήμο 
Αχαρνών 

   (25) Ολοκλήρωση του Έργου Καταγραφής και Έκδοσης της 
Ιστορίας της Σχολής Ικάρων 
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   (26) Θέσπιση Ακαδημαϊκής Εργασίας – Έρευνας από  
Πρωτοετείς Ικάρους για Επιφανείς Ιστορικές Προσωπικότητες της Πολεμικής 
Αεροπορίας.  

   (27) Εξεύρεση και εμπλοκή νέων moderators στη διαδικασία 
διαμόρφωσης  συντήρησης και τεχνικής Υποστήριξης της Ιστοσελίδας 

 

Θέμα 5ο ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

  α. Προτάσεις – Παραδοχές που θα ισχύσουν μόνο για τις 
επικείμενες Αρχαιρεσίες (Ιούνιος 2021): 

 
.  (1) Αρχαιρεσίες και Οικονομικώς Τακτοποιημένα Μέλη: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΟΛ, παράγραφος1β, εδάφιο (2), 
για να έχουν τα μέλη του Συνδέσμου δικαίωμα ψήφου, καθώς και υποβολής 
υποψηφιοτήτων για οποιαδήποτε θέση στην Κεντρική Διοίκηση ή στα Παραρτήματα, 
πρέπει να είναι οικονομικώς ενήμερα. 

Οι καταβολές των ετήσιων εισφορών για το τρέχον έτος έχουν περιοριστεί δραματικά, 
αφενός επειδή πολλά μέλη προτιμούν την κατάθεση της συνδρομής τους με φυσική 
παρουσία στην Τράπεζα και αφετέρου επειδή έχουν περιοριστεί επίσης, οι 
εξωτερικές μετακινήσεις σε όλη τη Χώρα ένεκα της πανδημίας. Συνεπώς, ο αριθμός 
των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών για το τρέχον έτος είναι πολύ μικρός και για 
να εξαχθούν  αποτελέσματα αρχαιρεσιών ευρείας αποδοχής, απαιτείται να διευρυνθεί 
η εκλογική βάση. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: Για την τρέχουσα διαδικασία αρχαιρεσιών και με σκοπό να διευρυνθεί 
το εκλογικό σώμα του Συνδέσμου, προτείνεται να θεωρηθούν οικονομικώς ενήμεροι 
και όσοι έχουν καταβάλει ετήσια συνδρομή για το προηγούμενο έτος, ήτοι μέχρι 31-
12-2020. 

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Εγκρίνεται από τη ΓΣ η θεώρηση των Μελών που έχουν καταβάλει τις 
ετήσιες Συνδρομές σε ένα τουλάχιστον εκ των ετών 2020 ή και 2021, ως οικονομικώς 
ενήμεροι και συνεπώς δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της ΓΣ και στις ακολουθούσες Αρχαιρεσίες. 
 
   (2) Μείωση Υποψηφίων κατά τις Επικείμενες Εκλογές 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για κάθε θέση Διοίκησης και 
Ελέγχου (Δ&Ε), όπως αναφέρεται στο τροποποιημένο άρθρο 14 παράγραφο 1δ του 
ΚΟΛ (θα το δούμε παρακάτω), έχει ως ακολούθως: 
 
 (1)   Για τη θέση του προέδρου ΔΣ, τουλάχιστον δύο (2) 
ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε ειδικότητας. 
 (2)   Για τις λοιπές θέσεις του ΔΣ, τουλάχιστον εννέα (9) 
ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε ειδικότητας με την       προτροπή να συμμετέχουν 
όλες οι ειδικότητες. 
 (3)       Για τις θέσεις της ΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ενδιαφερόμενοι 
οποιασδήποτε ειδικότητας. 
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 (4)   Για τη θέση του προέδρου ΔΕ, τουλάχιστον δύο (2) 
ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε ειδικότητας 
 (5)   Για τις δύο θέσεις Γραμματέα και Ταμία ΔΕ, τουλάχιστον τρεις (3) 
ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε ειδικότητας 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ:  Επειδή τρεις συνεχόμενες προσπάθειες του ΔΣ για προσέλκυση  
επαρκούς αριθμού υποψηφίων, από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τον Απρίλιο του 
2021, δεν απέδωσαν καρπούς (προφανώς λόγω του κορωνοϊού), προτείνεται για τις 
επερχόμενες αρχαιρεσίες του Ιουνίου 2021, και μόνο για αυτές, να διαμορφωθεί ο 
ελάχιστος αριθμός υποψηφίων ανά θέση Δ&Ε, σύμφωνα και με την προαναφερθείσα 
πρόταση που προστέθηκε στο άρθρο 13, παράγραφο 1ε(4), ως ακολούθως: 
 
 Για το Διοικητικό συμβούλιο: Τουλάχιστον, 2 υποψήφιοι ως Πρόεδροι και 7 
υποψήφιοι ως Μέλη. 
 Για την Ελεγκτική Επιτροπή(ΕΕ): Τουλάχιστον 4 υποψήφιοι για τις τρεις 
θέσεις της ΕΕ. 
 Για τις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων: Τουλάχιστον 1 υποψήφιος 
ως Πρόεδρος και 2 υποψήφιοι για τις θέσεις Γραμματέα και Ταμία. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται από τη ΓΣ η διαφοροποίηση των υποψηφίων ανά θέση 
Διοίκησης και Ελέγχου, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση. 

  β. Τροποποιήσεις Αλλαγές στον ΚΟΛ 

   (1) Προσθήκη των Παραρτημάτων στο Οργανόγραμμα του 
ΣΑΣΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν απεικονίζονται στο οργανόγραμμα Σ.Α.Σ.Ι. που είναι 
καταχωρημένο στον ΚΟΛ, τα δύο Παραρτήματα  Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Επίσης 
δεν απεικονίζεται  στα μη αιρετά όργανα η επιτροπή ιστορίας.  

ΠΡΟΤΑΣΗ: Να συμπληρωθεί το Οργανόγραμμα του ΚΟΛ, όπως φαίνονται οι τρεις 
προσθήκες μέσα σε κόκκινους κύκλους 
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ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται η τροποποίηση του οργανογράμματος του Συνδέσμου που 
καταχωρίζεται στον ΚΟΛ, έτσι ώστε να απεικονίζονται επιπροσθέτως των άλλων, τα 
Παραρτήματα Μακεδονίας και Θεσσαλίας, καθώς και η Επιτροπή Ιστορίας – 
Παραδόσεων και Πολιτιστικών Δράσεων, όπως ακριβώς η ανωτέρω πρόταση. 

   (2) Τροποποιήσεις άρθρων του ΚΟΛ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τη λειτουργία του Συνδέσμου μέχρι σήμερα, με βάση τις 
προβλέψεις του καταστατικού και του ΚΟΛ, έχουν προκύψει παρατηρήσεις οι οποίες 
αφορούν στην: 

- Αναγκαιότητα ταυτόχρονης διεξαγωγή Αρχαιρεσιών στην 
Κεντρική Διοίκηση και στα Παραρτήματα, πέραν βέβαια των πρώτων Αρχαιρεσιών 
στα Παραρτήματα που διενεργούνται σε οποιοδήποτε χρόνο, αφού αποφασιστεί από 
τη ΓΣ η ίδρυσή τους. 

- Αλλαγή στους χρόνους προετοιμασίας, προπορείας και 
εκτέλεσης των απαιτούμενων διαδικασιών για διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, ώστε 
αφενός μεν να διενεργούνται στα τέλη της Ανοίξεως ή αρχές Καλοκαιριού για να 
διευκολύνεται η προσέλευση των Συνέδρων και αφετέρου να υπάρχει επάρκεια 
χρόνου, δεδομένου ότι με την είσοδο κάθε φορά στο νέο χρόνο, μεσολαβεί ο 
εορτασμός του ΙΚΑΡΟΥ και η μακρά εορτή του Πάσχα. 

- Ρύθμιση θεμάτων προετοιμασίας ψηφοδελτίων και 
οδηγιών σταυροθέτησης, 

- Αντιμετώπιση με ορθό και ευέλικτο τρόπο της 
περίπτωσης απαγόρευσης υποβολή υποψηφιότητας σε Μέλη του ΔΣ για τρίτη 
συνεχόμενη φορά, σε συνδυασμό με την μη υποβολή επαρκούς αριθμού 
υποψηφιοτήτων, ειδικά για τις θέσεις Προέδρου και Μέλους ΔΣ. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: Για την αντιμετώπιση και επίλυση των πιο πάνω παρατηρήσεων, 
προτείνονται στα άρθρα 13, 14 και 20 του ΚΟΛ, οι παρακάτω αλλαγές 
(φαίνονται αυτούσια τα τροποποιημένα άρθρα, παράγραφοι, εδάφια): 

   (α) Άρθρο 13, παράγραφος 6 
 
  «6. Μετά την έγκριση ίδρυσης του παραρτήματος από το ΔΣ του συνδέσμου, τα 
μέλη του συνέρχονται με μέριμνα του προαναφερθέντος συντονιστή σε Συνέλευση 
Παραρτήματος (ΣΠ) και αφού ορίσουν με ανάταση των χεριών τριμελή επιτροπή, προβαίνουν 
σε αρχαιρεσίες προκειμένου εκλέξουν τριμελή (3μελή) Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ). Με τον ορισμό 
της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ο συντονιστής της παρ. 5 όταν 
πρόκειται για αρχαιρεσίες νέου παραρτήματος ή ο Γραμματέας της ΔΕ όταν πρόκειται για ήδη 
λειτουργούν Παράρτημα, παραδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων και ταμειακώς ενήμερων μελών, 
προκειμένου να ελέγχονται και να καταχωρίζονται οι ψηφίζοντες». 
 

(β) Άρθρο 13, παράγραφος 7 
 

 «7. Η ΔΕ αποτελείται από τους πλειονοψηφήσαντες κατά τις αρχαιρεσίες  
πρόεδρο, γραμματέα και ταμία, ενώ οι μη πλειονοψηφήσαντες, αναλόγως της θέσης για την 
οποία έθεσαν υποψηφιότητα, ορίζονται  αναπληρωματικοί του Προέδρου ή του Γραμματέα – 
Ταμία αντίστοιχα. Συνεπώς το ψηφοδέλτιο που είναι ενιαίο, χωρίς μάλιστα διάκριση - 
διαχωρισμό ως προς τις ειδικότητες για όλες τις θέσεις, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
δύο (2) υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου, ενώ για τις θέσεις των άλλων δύο μελών της 
ΔΕ τρεις (3) κατ’ ελάχιστο υποψηφιότητες, οι οποίες καταλαμβάνονται με τη σειρά γραμματέας 
– ταμίας, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων των υποψηφίων». 
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   (γ) Άρθρο 13, παράγραφος 8 
 
 «8. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής που ορίζεται για τη διεξαγωγή των 
αρχαιρεσιών του παραρτήματος, δεν μπορούν παράλληλα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για 
οποιαδήποτε θέση της ΔΕ αυτού. Θέματα ενστάσεων κατά της διαδικασίας διεξαγωγής ή 
ακυρότητας της ψηφοφορίας, παραπέμπονται στην ΕΦΕΠ της κεντρικής διοίκησης» 
 
   (δ) Άρθρο 13, παράγραφος 9 
 
 «9. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τηρούνται πρακτικά από την τριμελή 
επιτροπή τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται και φυλάσσονται από τον εκλεγμένο γραμματέα. 
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών αποστέλλονται στο ΔΣ του συνδέσμου. Οι αρχαιρεσίες για 
ανάδειξη μελών της ΔΕ, διεξάγονται οποτεδήποτε, αφότου ληφθεί απόφαση από το ΔΣ για 
ίδρυση παραρτήματος και εφεξής επαναλαμβάνονται μαζί με τις αρχαιρεσίες της κεντρικής 
διοίκησης του συνδέσμου, ανεξαρτήτως του χρόνου της διανυθείσας θητείας των 
νεοεκλεγμένων μελών της ΔΕ του παραρτήματος».  
 
   (ε) Άρθρο 13, παράγραφος 10 
 
 «10. Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης, διαγραφής του προέδρου ή του 
γραμματέα ή του ταμία, προσκαλείται κατ’ αντιστοιχία: με μέριμνα του γραμματέα ο 
αναπληρωματικός πρόεδρος ή με μέριμνα του προέδρου ο αναπληρωματικός των δύο άλλων 
μελών της ΔΕ, και γίνεται μετακίνηση των αρμοδιοτήτων προς τα αριστερά, στην περίπτωση 
που εκκενωθεί η θέση του Γραμματέα».  
 
   (στ) Άρθρο 13, παράγραφος 13 
 
 «13. Κατά τις αρχαιρεσίες που διενεργούνται στις έδρες των παραρτημάτων, είτε 
αφορούν μόνο την ίδρυση παραρτήματος, είτε την ανάδειξη του συνόλου των νέων οργάνων 
της κεντρικής διοίκησης και των παραρτημάτων, και εφόσον η ψηφοφορία γίνει με φυσική 
παρουσία των μελών του συνδέσμου, η τριμελής επιτροπή που ορίζεται με ανάταση των 
χεριών, τελεί υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΟΟΔΕΣ και της ΕΦΕΠ για θέματα 
αρμοδιότητας της κάθε μιας». 
 
   (ζ) Άρθρο 13, παράγραφος 17 
 
 «17. Άμα τη εκλογή της ΔΕ, το ΔΣ οφείλει να χρηματοδοτεί το παράρτημα για 
προγραμματισμό εκδηλώσεων στην περιφέρειά του, μέχρι με το 50% των ετήσιων εισφορών 
του τρέχοντος οικονομικού έτους, των ταμειακώς ενήμερων μελών του υπόψη παραρτήματος».  
 
   (η) Άρθρο 14, παράγραφος 1α 
 
 «α. Αρχαιρεσίες είναι η ακολουθούμενη από τη ΓΣ εκλογική διαδικασία για την 
ανάδειξη αιρετών οργάνων για τη διοίκηση και τον έλεγχο του συνδέσμου ήτοι του ΔΣ και της 
ΕΕ. Διεξάγονται κάθε τριετία το μήνα Μάιο ή Ιούνιο». 
 
   (θ) Άρθρο 14, παράγραφος 1β (1) 
 
 «β. Το απερχόμενο Δ.Σ του οποίου ολοκληρώνεται η τριετής θητεία ενεργεί ως 
ακολούθως: 

(1)  Προκηρύσσει τη διαδικασία το μήνα Μάρτιο ή Απρίλιο, μέσω της 
ιστοσελίδας του συνδέσμου, της εφημερίδας της ΕΑΑΑ «Ηχώ των Αιθέρων» και κάθε άλλου 
πρόσφορου επικοινωνιακού μέσου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα ξεχωριστά για κάθε θέση (ήτοι από μια έως πέντε υποψηφιότητες για τις θέσεις 
προέδρου ΔΣ, μέλους ΔΣ, μέλους Ε.Ε, προέδρου ΔΕ, μέλους ΔΕ). Στην όλη διαδικασία 
εντάσσονται και οι απαιτούμενες ενέργειες, για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή 
αρχαιρεσιών, σε επίπεδο παραρτημάτων, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες 
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της κεντρικής διοίκησης, εκτός της περιπτώσεως που ιδρύεται παράρτημα σε χρόνο 
διαφορετικό των γενικών αρχαιρεσιών». 

 
(ι) Άρθρο 14, παράγραφος 1γ 
 

 «γ. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των οργάνων 
διοίκησης και ελέγχου, γνωστοποιούν στην ΟΟΔΕΣ την πρόθεσή τους τουλάχιστο τριάντα (30) 
ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η ΟΟΔΕΣ καταρτίζει ξεχωριστά 
ψηφοδέλτια, ένα για την κεντρική διοίκηση και από ένα για κάθε παράρτημα.   Το ψηφοδέλτιο 
όλων των υποψηφίων της κεντρικής διοίκησης είναι  χωρισμένο σε τρεις (3) Ομάδες 
(προέδρου ΔΣ, μέλους ΔΣ, μέλους ΕΕ), ενώ το ψηφοδέλτιο του κάθε Παραρτήματος σε δύο (2) 
ομάδες(προέδρου ΔΕ, και μέλους ΔΕ ήτοι: Γραμματέα-Ταμία). Τα ψηφοδέλτια κοινοποιούνται 
στα μέλη,  είκοσι (20) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, με όλους τους δυνατούς τρόπους 
επικοινωνίας και δημοσίευσης». 
 
   (ια) Άρθρο 14, παράγραφο 1δ       
  
 «δ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των οργάνων κεντρικής διοίκησης και 
παραρτημάτων, πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω ελάχιστους για κάθε θέση αριθμούς, 
ώστε να περιλαμβάνει η εκλογική διαδικασία δυνατότητα πολλαπλών επιλογών: 
 (1) Για τη θέση του προέδρου ΔΣ, τουλάχιστον δύο (2) ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε 
ειδικότητας. 
  (2) Για τις λοιπές θέσεις του ΔΣ, τουλάχιστον εννέα (9) ενδιαφερόμενοι 
οποιασδήποτε ειδικότητας με την προτροπή να συμμετέχουν όλες οι ειδικότητες. 
 (3) Για τις θέσεις της ΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ενδιαφερόμενοι οποιασδήποτε 
ειδικότητας. 
 (4) Για τη θέση του προέδρου ΔΕ, τουλάχιστον δύο (2) ενδιαφερόμενοι 
οποιασδήποτε ειδικότητας 
(5) Για τις δύο θέσεις Γραμματέα και Ταμία ΔΕ, τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενοι 
οποιασδήποτε ειδικότητας 
 
 ε.  Ο αριθμός υποψηφίων των εδαφίων 1δ(2), 1δ(3) και 1δ(5) είναι δυνατόν να 
διαφοροποιείται με απόφαση των συνέδρων της ΓΣ, πριν την έναρξη της διαδικασίας των 
αρχαιρεσιών, στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί μέχρι τότε επαρκής αριθμός 
υποψηφιοτήτων. Αν δεν αποφασιστεί από τους Συνέδρους της ΓΣ διαφοροποίηση του αριθμού 
των υποψηφίων, ένεκα μη υποβολής επαρκούς αριθμού υποψηφιοτήτων, τότε ματαιώνεται 
έγκαιρα η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ορίζεται νέα ημερομηνία εκλογών τουλάχιστον μετά 
από τριάντα (30) ημέρες, προκειμένου διερευνηθεί η δυνατότητα προσέλκυσης υποψηφίων για 
την κάλυψη των κενών». 
 
   (ιβ) Άρθρο 14, παράγραφος 3β 
 
 «β. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία. Η σταυροθέτηση είναι 
υποχρεωτική και ο αριθμός των σταυρών κάθε έγκυρου ψηφοδελτίου καθορίζεται κατά 
περίπτωση ως εξής: 
(1) Αποκλειστικά ένας (1) σταυρός για την κατηγορία εκλογής Προέδρου ΔΣ. 
(2) Από τρεις (3)έως έξι (6) σταυρούς για τα μέλη του ΔΣ. 
(3) Από ένας (1) έως τρεις (3) σταυρούς για τα μέλη της ΕΕ.  
(4) Αποκλειστικά ένας (1) σταυρός για την κατηγορία Προέδρου ΔΕ 
(5) Από ένα (1)έως δύο (2) σταυρούς για τα μέλη της ΔΕ (Γραμματέας – Ταμίας, με την ίδια 
σειρά του αριθμού ψήφων).  
 
   (ιγ) Άρθρο 14, παράγραφος 3δ 
 
 «δ.  Τα μέλη των παραρτημάτων – εξαιρουμένης της αρχικής ψηφοφορίας που 
γίνεται κατά την ίδρυση του κάθε παραρτήματος για ανάδειξη της πρώτης ΔΕ – ακολουθούν 
στη συνέχεια τη διαδικασία αρχαιρεσιών της κεντρικής διοίκησης και θέτουν κατά την 
ψηφοφορία, σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3β, σε δύο διαφορετικά 
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ψηφοδέλτια, ήτοι της κεντρικής διοίκησης (ΔΣ και ΕΕ) και του παραρτήματος στο οποίο 
ανήκουν (για ανάδειξη ΔΕ). Αυτό ισχύει όταν η ψηφοφορία γίνεται με φυσική παρουσία ή με 
επιστολική ψήφο. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και 
περιλαμβάνει όλες τις θέσεις της κεντρικής διοίκησης και του κάθε παραρτήματος».  
 
   (ιδ) Άρθρο 14, παράγραφος 3ε 
 
 «ε. Η τριμελής επιτροπή κάθε παραρτήματος καταμετρά τα ψηφοδέλτια και τις 
ψήφους επισημαίνοντας τους αριθμούς: (α) της δύναμης του παραρτήματος, (β) των 
συμμετεχόντων στη ψηφοφορία, (γ) των εγκύρων και άκυρων ψήφων – ψηφοδελτίων. Στη 
συνέχεια συντάσσει πρακτικό, ανακοινώνει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα στην 
ΕΦΕΠ και προωθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, όλο το εκλογικό υλικό, 
περιλαμβανομένων των ενστάσεων και των λοιπών προβλημάτων – δυσχερειών που 
ανεφύησαν, χωρίς να λαμβάνει θέση ή να προτείνει λύσεις». 
 
   (ιε) Άρθρο 14, παράγραφος 3ζ 
 
 «ζ. Μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας της 
εκλογικής διαδικασίας, η ΕΦΕΠ επιβεβαιώνει ή διορθώνει τα αρχικώς ανακοινωθέντα 
αποτελέσματα, τα οποία ανά αιρετό Όργανο περιλαμβάνουν τα εξής μέλη: 
(1) Για το ΔΣ: Επτά (7) κανονικά μέλη, του προέδρου συμπεριλαμβανομένου και τρία (3) 
αναπληρωματικά.  
(2) Για την ΕΕ: Τρία (3) Κανονικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό. 
(3) Για τις ΔΕ κάθε παραρτήματος: Τρία (3) κανονικά μέλη, του προέδρου περιλαμβανομένου 
και δύο (2) αναπληρωματικά (ένα για τη θέση του προέδρου και ένα για τη θέση του Γραμματέα 
ή του Ταμία)». 
 
   (1στ) Άρθρο 20, παράγραφος 5 
 
 «5. Περιορισμοί Θητείας Μελών ΔΣ 
 α. Τα μέλη του ΔΣ είναι δυνατόν να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται για δύο 
συνεχόμενες διαδικασίες αρχαιρεσιών. 
  β. Για να εκλεγούν τρίτη φορά θα πρέπει να μεσολαβήσει διακοπή μιας πλήρους 
θητείας και στη συνέχεια να θέσουν και πάλι υποψηφιότητα. Μετά την τρίτη εκλογή για κάθε 
επόμενη είναι υποχρεωτική κάθε φορά μια αποχή υποψηφιότητας. 
  γ. Ολοκλήρωση πλήρους θητείας του ΔΣ και της Ε.Ε (κάλυψη τριετίας), θεωρείται και ο 
τερματισμός του κύκλου του πριν τη χρονική λήξη, με συνολική παραίτηση των μελών από το 
συμβούλιο ή προκειμένου για μέλη που αντικατέστησαν παραιτηθέντα, για όσο διήρκεσε η 
θητεία των αναπληρωματικών που κατέλαβαν τις κενωθείσες θέσεις. 
  δ. Όποιο μέλος παύτηκε ή παραιτήθηκε από το ΔΣ ή την Ε.Ε, πριν ολοκληρωθεί 
χρονικά η θητεία του, θεωρείται για σκοπούς δικαιώματος επανεκλογής ότι συμμετείχε σε μια 
πλήρη θητεία. 
 ε.   Σε περίπτωση που ΔΕΝ συμπληρωθεί από άλλα Μέλη του Συνδέσμου, ο ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου ή Μέλους ΔΣ του Συνδέσμου, κατά 
τις επερχόμενες Αρχαιρεσίες, δύναται αυτός να συμπληρώνεται με μέλη που ήδη κατέχουν 
θέση στο ΔΣ, για δύο αμέσως προηγούμενες συνεχείς θητείες, της διανυόμενης θητείας 
συμπεριλαμβανομένης και μόνο στην κατηγορία υποψηφιοτήτων που δεν έχει συμπληρωθεί ο 
ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός, σύμφωνα με το άρθρο 14, εδάφια 1δ(1) και 1δ(2)». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται από τη ΓΣ από τη ΓΣ οι τροποποιήσεις των άρθρων του 
Κ.Ο.Λ., όπως προτάθηκαν πιο πάνω.  

  γ. Κατάργηση Παλαιών και Έγκριση Νέων Δράσεων 2021-2023 

   (1) Κατάργηση Παλαιών Δράσεων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τις παραπάνω Δράσεις που αναφέρθηκαν στο Θέμα Νο 4, 
μερικές έχουν υλοποιηθεί, άλλες υλοποιούνται σε κυκλική (περιοδική) βάση, 
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ορισμένες δεν έχουν αρχίσει καθόλου και κάποιες άλλες θα προταθούν στη συνέχεια 
για κατάργηση, απουσίας σκοπιμότητας ή από έλλειψη επαρκών πληροφοριών. Εν 
προκειμένω η παρακάτω πρόταση εστιάζεται στην κατάργηση δράσεων, βάσει της 
εκτιθέμενης, για κάθε μια από αυτές, αιτιολόγησης  

ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι παρακάτω Δράσεις, εξ’ αυτών που αναφέρθησαν στο Θέμα Νο 4, 
προτείνονται για κατάργηση, βάσει το σύντομου αιτιολογικού που αναφέρεται για την 
κάθε μια: 
    (α) Προτάσεις Διασύνδεσης Hi-Med-Lo SAM και Radar 
Guided AAA. (Να διαγραφεί ελλείψει πρόσφατων επιχειρησιακών πληροφοριών από 
την ΠΑ). 
    (β) 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. (Να διαγραφεί ως 
αυτονόητο) 
    (γ) Καθορισμός του Θεσμικού ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων περιορισμών των Παραρτημάτων (Να καταργηθεί διότι τα 
Παραρτήματα ακολουθούν αφενός τις εγκεκριμένες δράσεις και αφετέρου τον ΚΟΛ, 
ενώ οτιδήποτε άλλο προκύψει το θέτουν υπόψη του ΔΣ το οποίο εξετάζει, 
αποφασίζει και δίνει κατευθύνσεις) 

    (δ) Λήψη αποφάσεων των Μελών των Παραρτημάτων 
με φυσική παρουσία και ηλεκτρονική ψηφοφορία (Να καταργηθεί ως αυτονόητο, 
δεδομένης και της σχεδίασης λογισμικού για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες) 

     (ε) Διαδικασία υποβολής θεμάτων και προτάσεων 
τόσο προς το ΔΣ όσο και προς άλλους φορείς (Να καταργηθεί ως αυτονόητο) 

      (στ) Μετασχηματισμός Μετατροπή του Παραρτήματος 
Μαγνησίας σε περιφερειακό Παράρτημα Θεσσαλίας (Να καταργηθεί ως υλοποιηθέν)  

      (ζ) Τοποθέτηση Μουσειακού Αεροσκάφους στο Δήμο 
Αχαρνών (Να διαγραφεί, διότι έγιναν συντονισμένες προσπάθειες και ο Δήμος δεν 
στήριξε όσο έπρεπε το σχεδιασμό και την προετοιμασία). 

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται από τη ΓΣ η διαγραφή των αναφερομένων δράσεων από των 
κατάλογο της περιόδου 2021-2023. 

  (2) Έγκριση Προτεινόμενων Δράσεων 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν προταθεί από Συναδέλφους οι 
παρακάτω νέες δράσεις για τις οποίες το ΔΣ αποφάσισε ότι εμπίπτουν μέσα στο 
πεδίο των προβλέψεων του Καταστατικού και του ΚΟΛ και ως εκ τούτου εισηγείται 
την υιοθέτησή τους. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: Προτείνεται να ενταχθούν στον κατάλογο των δράσεων 2021-2023, οι 
παρακάτω νέες δράσεις: 

    (α) Διακλαδικότητα στις Ε.Δ.: Προβλήματα, Αδυναμίες, 
Προτάσεις για Βελτίωση, Αναγκαία θεσμική και τεχνολογική υποδομή για να 
λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά (προταθείσα από τον Πρόεδρο του ΔΣ, 
Απτχο (Ι) ε.α. Ευάγγελο Γεωργούση). 



Πρακτικά 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2021 Σελίδα 60 
 

    (β) Κατάργηση εισφορών υπέρ ΝΙΜΤΣ και διάθεση 
αυτών υπέρ ΜΤΑ, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική ευρωστία του σε βάθος 
χρόνου (προταθείσα από τον Απτχο (Ι) ε.α. Παναγιώτη Δημητριάδη). 

   (γ) Προβολή Μέτρων, Προτάσεων και Αρχών, μέσω 
Διοικητικών ή Νομοθετικών ρυθμίσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν δυσχέρειες 
και αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την πορεία του Αξιωματικού σε όλη την 
επαγγελματική καριέρα του, μέσα σε ένα Υπηρεσιακό – Διοικητικό σύστημα που σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζει τα στελέχη με το επιβαλλόμενο μέτρο 
δικαιοσύνης, αλλά ούτε και με σαφείς κανόνες αναγνώρισης της προσφοράς, ακόμη 
και σε βαθμό λανθασμένης υπερεκτίμησης αυτής. Οι προτάσεις παρατίθενται 
περιληπτικά στη συνέχεια (προταθέντα από τον Σμχο (ΜΗ) ε.α. Παναγιώτη 
Μητρόπουλο) 

    1/ Ενίσχυση της Αξιοκρατίας:  
 
     Δημιουργία νέου αξιοκρατικού συστήματος 

αξιολόγησης προσωπικού («τυπικά και ουσιαστικά προσόντα»), στηριγμένο 
περισσότερο σε μετρήσιμους (άρα σχετικά πιο αντικειμενικούς) δείκτες (ΚΡΙ = Key 
Performance Indicators) και λιγότερο σε υποκειμενικές «εκτιμήσεις». Το υπάρχον 
είναι πλήρως υποκειμενικό και έχει την τάση να εξιδανικεύει τα στελέχη (πληθώρα 
βαθμολογιών  > 98%). 

 
    2/ Θέσεις Υψηλής Ευθύνης:  
 
     Η ανάθεση θέσεων αυξημένης 

ευθύνης/διοίκησης να γίνεται μετά από προκήρυξη των θέσεων αυτών και στη 
συνέχεια να συγκρίνονται με υπηρεσιακούς διαφανείς κανόνες τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα των υποψηφίων, ώστε να τοποθετείται ο κατάλληλος άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση. 

 
    3/ Μετάλλια – Παράσημα: 
 

      Επανακαθορισμός της απονομής μεταλλίων 
και παρασήμων, με φειδώ και πραγματικούς υπηρεσιακούς, επιχειρησιακούς και 
επαγγελματικούς στόχους. 
 

    4/ Αξιωματικοί Καριέρας και Ειδικότητας:  
 

      Δημιουργία 2 ειδών Ανώτερων Αξιωματικών 
προέλευσης ΑΣΕΙ, καριέρας με αυξημένες επιτελικές και διοικητικές εμπειρίες, καθώς 
και ειδικότητας με μακρόχρονη παραμονή στα κύρια καθήκοντα της ειδικότητάς τους, 
μέχρι την αποστρατεία τους στον καταληκτικό βαθμό. 
 Παρομοίως με τα προαναφερθέντα, δημιουργία 2 ειδών Κατώτερων 
Αξιωματικών προέλευσης Υπαξιωματικών, καριέρας και ειδικότητας ως ποσοστό επί 
της συνολικής δύναμης κάθε σειράς, κατόπιν δήλωσης επιθυμίας και διεξαγωγής 
εξετάσεων και ρύθμιση των καταληκτικών βαθμών αναλόγως. 
 
     5/ Πτητική Συντήρηση: 
      Κατάργηση Πτητικής συντήρησης Ιπτάμενου 
προσωπικού κατεύθυνσης καριέρας, μετά την έναρξη της επιτελικής τους 
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κατεύθυνσης, και καθορισμός επιδόματος συνδεδεμένου με το πτητικό, που θα 
λαμβάνουν μέχρι την αποστρατεία. 
 
     6/ Εκπαίδευση: 
 
      Όχι χρονικές και ποσοτικές εκπτώσεις στην 
εκπαίδευση. Τέτοιες επιλογές, επηρεάζουν εν τέλει την ποιότητα της εκπαίδευσης.  
 
     7/ Αναδιοργάνωση: 
 
      Ουσιαστική αναδιοργάνωση με κλείσιμο των 
μικρών Μονάδων και δημιουργία Πολυδύναμων και Πολυκλαδικών Μονάδων, όπου 
αυτό γεωγραφικά και χωροταξικά διευκολύνει τις επιχειρησιακές ετοιμότητες και τον 
διοικητικό έλεγχο.  
 
     8/ Διοικητική Αλυσίδα: 
 
      Με βάση τον κανόνα διεύθυνσης & 
αξιοποίησης προσωπικού. ένα στέλεχος μπορεί να είναι άμεσος προϊστάμενος, με 
αποτελεσματικό τρόπο, σε 4-5 ανθρώπους και οριακά σε 7-8 και όχι μέχρι 15 ή και 
παραπάνω που ισχύει σήμερα σε αρκετά Διοικητικά Επίπεδα στην ΠΑ. 
 
     9/ Οίκος Ευγηρίας: 
 
      Αυτονόητος στόχος της ΠΑ, των ενώσεων 
αποστράτων και των αντίστοιχων Συνδέσμων. 
 
     10/ Μέριμνα Προσωπικού: 
 
      Η Μέριμνα Προσωπικού σε όλους τους 
τομείς είναι μεγάλο κίνητρο για τα στελέχη στους καιρούς μας, που δεν έχουν και 
πολλά να προσβλέπουν από οικονομικές απολαβές. 
 
     11/ Πνεύμα Ομάδος μεταξύ ειδικοτήτων: 
 
      Η ΠΑ είναι ένα «δόρυ»: η αιχμή είναι ο 
Ιπτάμενος με το αεροσκάφος και το κοντάρι είναι η υποστήριξη των λοιπών 
επιχειρησιακών, τεχνικών και διοικητικών ειδικοτήτων. Μόνο δια της συνεργασίας 
αναπτύσσεται η αμοιβαία κατανόηση, ο σεβασμός, η ποιότητα του έργου και η 
επιτυχία της αποστολής.  

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται από τη ΓΣ οι νέες δράσεις. Κατόπιν αυτού, το σύνολο των 
δράσεων για την περίοδο 2021-2023, έχει ως ακολούθως: 

 (1)    Αρχαιότητα ειδικοτήτων μετά την έξοδό τους από τη Σχολή 
Ικάρων. 

 (2)     Δράσεις – Προτάσεις προς τους επίσημους φορείς για 
θέματα Άμυνας και Ασφάλειας. 

 (3) Αναδιοργάνωση Τεχνικο - εφοδιαστικής Υποστήριξης. 
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 (4) Εργοστασιακή συντήρηση  Ηλεκτρονικών Μέσων της ΠΑ. 

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

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

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

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

(9) Διοργάνωση εκδρομών, εντός και εκτός της Ελλάδος  

 (10) Καθορισμός εκδηλώσεων που επιβάλλεται η συμμετοχή 
και παρουσία του Συνδέσμου στην περιφέρεια 

 (11)     Περιοδική συνάντηση των μελών των ΔΕ των 
Παραρτημάτων με το ΔΣ. 

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

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

  (14) Μελέτη των νόμων περί Ιεραρχίας και Προαγωγών, για 
διαμόρφωση προτάσεων ευελιξίας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας  και ισονομίας 

 (15) Τεκμηρίωση της Αναγκαίας και Ικανής Αεροπορικής Ισχύος 
της Χώρας για υπεράσπιση των Εθνικών Συμφερόντων 

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

 (17) Μελέτη  Ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας (ως 
προς την ύπαρξη ή μη της αναγκαιότητας)    

   (18) Ολοκλήρωση του Έργου Καταγραφής και Έκδοσης της 
Ιστορίας της Σχολής Ικάρων 

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

   (20) Εξεύρεση και εμπλοκή νέων moderators στη διαδικασία 
διαμόρφωσης  συντήρησης και τεχνικής Υποστήριξης της Ιστοσελίδας 

   (21) Διακλαδικότητα στις Ε.Δ.: Προβλήματα, Αδυναμίες, 
Προτάσεις για Βελτίωση, Αναγκαία θεσμική και τεχνολογική υποδομή για να 
λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά. 
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   (22) Κατάργηση εισφορών υπέρ ΝΙΜΤΣ και διάθεση αυτών 
υπέρ ΜΤΑ, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική ευρωστία του σε βάθος χρόνου. 

   (23) Προβολή Μέτρων, Προτάσεων και Αρχών για: 

   (α) Ενίσχυση της Αξιοκρατίας  
   (β) Θέσεις Υψηλής Ευθύνης 
   (γ) Απονομή Μεταλλίων – Παρασήμων 

    (δ) Αξιωματικοί Καριέρας και Ειδικότητας  
    (ε) Μισθολογική εξισορρόπηση Αξιωματικών (Ι) 
Καριέρας 
    (στ) Εκπαίδευση 
    (ζ) Αναδιοργάνωση 
    (η) Διοικητική Αλυσίδα 
    (θ) Οίκος Ευγηρίας 
    (ι) Μέριμνα Προσωπικού 
    (ια) Πνεύμα Ομάδος μεταξύ ειδικοτήτων 
 
  δ. Ανακήρυξη Κυρίου Γεώργιου Καραγιάννη Ισόβιου Μέλους του 
Σ.Α.Σ.Ι. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κύριος Γεώργιος Καραγιάννης, συγκινηθείς ιδιαίτερα από την 
ανταπόκριση του Συνδέσμου να τιμήσει τον Βετεράνο πατέρα του Αντιπτέραρχο (Ι) 
ε.α. Παναγιώτη Καραγιάννη της 7ης Σειράς Ιπταμένων της Σχολής Αεροπορίας 
(αποδήμησε την 19η Μαρτίου 2021), με ανάρτηση στην ιστοσελίδα, στο facebook και 
σε δημοσιογραφικά sites, όπως επίσης και με την αποστολή στεφάνου «δάφνης» 
στην εξόδιο ακολουθία, προσέφερε οικειοθελώς 1.000 € στο Σύνδεσμο για τη 
λειτουργία του και παράλληλα ζήτησε να ενταχθεί στο Σύνδεσμο ως «Φίλος». 

 Πέραν της οικειοθελούς προσφοράς του, ο κύριος Γεώργιος Καραγιάννης είναι 
διακεκριμένος επιστήμων Πολιτικός Μηχανικός με ευρεία επαγγελματική και 
κοινωνική δραστηριότητα, όπως άλλωστε προκύπτει από το βιογραφικό του, όπως 
φαίνεται στο συνημμένο «9» στο παρόν πρακτικό. Ως εκ τούτου πέραν της 
επάξιας αναγνώρισής του ως επίτιμο Μέλος, θα αποτελεί πάντα τιμή για τον 
Σύνδεσμο η παρουσία του σε αυτόν. 

 Για το θέμα της ένταξής του ως «Φίλου του ΣΑΣΙ και επειδή η οικονομική 
προσφορά του είναι διακεκριμένη, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Κ.Ο.Λ. του 
Συνδέσμου, δικαιούται και πρέπει να τεθεί ως ισόβιο «Επίτιμο Μέλος». Κατόπιν 
τούτου το ΔΣ τον ανακήρυξε «Δωρητή του Συνδέσμου» σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του καταστατικού, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί απόφαση από τη Γενική 
Συνέλευση με πρόταση του ΔΣ, για να ανακηρυχθεί ισόβιο Επίτιμο Μέλος του 
Συνδέσμου, σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφοι 1α και 1γ του Καταστατικού, 
καθώς και το Άρθρο 19, παράγραφος δ (2) (α) του Κ.Ο.Λ., όπως φαίνεται παρακάτω:  

 - Στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του Καταστατικού με τίτλο «Δωρητές-
Ευεργέτες-Μεγάλοι Ευεργέτες-Φίλοι», αναφέρεται :  

1. Όσοι προσφέρουν σημαντικές δωρεές, ή καταλείπουν κληρονομιές στο σωματείο, οι οποίες γίνονται 
αποδεκτές από το ΔΣ, ονομάζονται από τα αρμόδια όργανα «δωρητές» ή «ευεργέτες» ή «μεγάλοι 
ευεργέτες», αναλόγως της αξίας και σημασίας της προσφοράς και σε συνδυασμό με τα καθοριζόμενα 
κατωτέρω. Πλέον αυτών: 
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α. Οι δωρητές και οι ευεργέτες μπορούν να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη του σωματείου από τη ΓΣ, μετά 
από πρόταση του ΔΣ.  
β. Τα ονόματα των δωρητών και ευεργετών προβάλλονται ανάλογα, με απόφαση του ΔΣ, από τα μέσα 
προβολής και επικοινωνίας του σωματείου και αναρτώνται σε περίοπτη θέση των χώρων του. 
 γ. Οι δωρητές ανακηρύσσονται από το ΔΣ, ενώ οι ευεργέτες και οι μεγάλοι ευεργέτες από τη ΓΣ μετά από 
εισήγηση του ΔΣ. 
 
 - Επίσης, για τους Δωρητές, στο Άρθρο 19, με τίτλο «Άλλες Προβλέψεις 
για τα Μέλη» και ειδικότερα στην παράγραφο  δ (2) αυτού με τίτλο «Δωρητές- 
Ευεργέτες- Μεγάλοι Ευεργέτες», αναφέρεται: 
 
                δ.  (2) Το ισχύον μέτρο για την ως άνω κατηγοριοποίηση με βάση τη χρηματική αξία της 
προσφοράς, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά σε χρηματικά ποσά ή αντικείμενα ή προσφορά υπηρεσιών, ή 
εμπράγματα δικαιώματα ή οτιδήποτε άλλο του οποίου η αξία μπορεί να αποτιμηθεί έστω και κατά 
προσέγγιση, είναι το ακόλουθο: 
                        (α) Δωρητές: Άνω των 1000 Ευρώ. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται στους συνέδρους της Γενικής 
Συνέλευσης, να ανακηρύξουν τον κύριο Γεώργιο Καραγιάννη ισόβιο επίτιμο μέλος 
του Συνδέσμου.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ανακηρύσσεται ο  Κύριος Γεώργιος Καραγιάννης Επίτιμο Μέλος του 
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, ισοβίως. 
         

Θέμα 6ο  ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος 
επεσήμανε επιγραμματικά τα κυριότερα σημεία της ενημέρωσης και των αποφάσεων 
των Συνέδρων και παράλληλα, με αφορμή την αποχώρηση από τα όργανα Διοίκησης 
και Ελέγχου του Συνδέσμου, τόνισε τα σημεία εκείνα που είχαν, έχουν και θα έχουν 
μεγάλη σημασία για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας και των δράσεων του 
Συνδέσμου, ενώ ευχαρίστησε θερμά με όσους συνεργάστηκε για την ομαλή και 
ανοδική πορεία του Συνδέσμου. Πιο συγκεκριμένα: 

 «Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί, Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη του Συνδέσμου μας, 
ολοκληρώσαμε και την τελευταία, την 7η Γ.Σ. που το απερχόμενο Δ.Σ. είχε 
υποχρέωση να οργανώσει και να διεκπεραιώσει. Μετά το πέρας της Γ.Σ.,  θα έχει 
ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική λειτουργία της ιστοσελίδας μας, μέσω της οποίας θα 
γίνουν οι αρχαιρεσίες που θα αναδείξουν το νέο κεντρικό Δ.Σ. που θα αναλάβει τον 
Σύνδεσμο, όπως και τις δύο Δ.Ε. των Παραρτημάτων, καθώς και την Ελεγκική 
Επιτροπή.  

   Το απερχόμενο Δ.Σ. παρέλαβε τον νεοιδρυθέντα Σύνδεσμό μας, τον Ιούνιο 
του 2014 και μέχρι σήμερα είχε την ίδια σχεδόν σύνθεση, με ελάχιστες αλλαγές. Αυτός 
είναι και ο λόγος που όλοι μας, πλην ενός, πρέπει να αποχωρήσουμε κατά την 
σχετική καταστατική μας πρόβλεψη. Το 2014 αυτό λοιπόν το Δ.Σ. παρέλαβε μία ιδέα 
και μία πρόθεση των ιδρυτικών μελών του, που μόλις είχε λάβει νομική μορφή και 
σήμερα, μετά από 7 χρόνια, παραδίδει μία οντότητα σκέψης και δράσης με 
αξιοπρόσεκτο αποτύπωμα στον χώρο της Αμυνας, της Ασφάλειας και της κοινωνικής 
δράσης της χώρας μας. 
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  Ένας νέος Σύνδεσμος αποφοίτων μιας ιστορικής σχολής, με ένα Δ.Σ. που τα 
βασικά χαρακτηριστικά του ήταν, οι μετρημένοι και χαμηλοί τόνοι έκφρασης, η 
προσήλωση στις Καταστατικές προβλέψεις, η ενωτική στάση του απέναντι σε όλους 
τους συναδέλφους και η με θάρρος και παρρησία έκφρασης της τεκμηριωμένης του 
άποψης για κάθε θέμα που αυτή έπρεπε να ακουστεί.  

   Έτσι, για παράδειγμα, οι θέσεις και οι απόψεις μας έφτασαν στον 
Πρωθυπουργό της χώρας και στους Αρχηγούς όλων των πολιτικών Κομμάτων. 
Μελετήθηκαν αναλυτικές, έγγραφες και προφορικές προτάσεις μας για την Αμυνα της 
χώρας και την Στρατιωτική ισχύ αυτής, από τον Σύμβουλο Ασφάλειας του 
Πρωθυπουργού. Σχολιάσαμε νομοσχέδια με αναλυτική και τεκμηριωμένη προσέγγιση. 
Μέσω του 1ου Αεροπορικού μας Συνεδρίου που επιτυχώς διοργανώσαμε, 
προβάλλαμε απόψεις και ιδέες, ελπίζουμε χρήσιμες, για την διαχρονική αξία και 
σπουδαιότητα της Αεροπορικής Ισχύος για την Εθνική Αποτροπή και γενικά την 
Εθνική μας Άμυνα. 

  Υπήρξε παρουσία μας στις εργασίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, στη 
Βουλή, όπου καταθέσαμε τις απόψεις μας για θέματα που αφορούν και τα μέλη μας. 
Δεν είναι μικρό και θέλω να το τονίσω, ότι σήμερα το νέο Δ.Σ., θα παραλάβει και μία 
καλά οργανωμένη δράση των Γυναικών του Συνδέσμου, την Λέσχη Κυριών του 
ΙΚΑΡΟΥ «ΝΕΦΕΛΗ», η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Καταστατικού μας, έχει το 
δικό της πρόγραμμα συναδελφικών και κοινωνικών δράσεων εντελώς ανεξάρτητο 
οικονομικά, αλλά πάντα όμως υπό την αρωγή και εποπτεία του Δ.Σ. Δεν νομίζω ότι 
είναι πολλοί οι Σύλλογοι και οι Σύνδεσμοι που μέσα σε επτά (7) χρόνια λειτουργίας 
τους οργάνωσαν και γυναικείο φορέα δράσης. 

   Πέρα, όμως από αυτά τα πρακτικά και αναγκαία θέματα, το Δ.Σ. δεν άφησε 
ποτέ τα θέματα Αεροπορικής Παράδοσης, αλλά και Εθνικής ιστορικής μνήμης, σε 
δεύτερη φροντίδα και ανάδειξη. Από την  εφετινή ιστορική χρονιά συμπλήρωσης 200 
ετών από την επανάσταση του 1821, μέχρι και κάθε Εθνική ή Αεροπορική επέτειο, 
φροντίζαμε για την ανάδειξη του ηθικού διδάγματος αυτών, όπως και των ιστορικών 
λαθών που δεν πρέπει να επαναληφθούν. Έτσι θα παραδώσουμε ένα Σύνδεσμο που 
έχει πλέον «Διεύθυνση» και μία βάση δράσης και προσφοράς επτά (7) ετών, 
ελπίζουμε ικανοποιητική για το όνομα του ‘’ΙΚΑΡΟΥ’’ που φέρει. Σε αυτή τη βάση θα 
πατήσει το νέο Δ.Σ για να ανεβάσει το όνομα του Συνδέσμου μας ακόμα υψηλότερα. 

    Θέλω και σήμερα, στην τελευταία μου αυτή παρέμβαση, με την ιδιότητα του 
Προέδρου του Δ.Σ., να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους συναδέλφους όπως 
ήδη το έχω κάνει και γραπτώς ατομικά, για την συμμετοχή τους σε όλα τα ψηφοδέλτια 
των οργάνων του Συνδέσμου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στην εκλογική διαδικασία 
που θα ακολουθήσει. Όποιους εκλέξουμε, θέλω να θυμούνται ότι αναλαμβάνουν 
ευθύνες ανάδειξης του Συνδέσμου μέσω των Καταστατικών προβλέψεων και όχι 
ευκαιρίες ατομικής προβολής μέσω αυτού. 

   Τέλος να μου επιτρέψετε να απευθύνω ένα δημόσιο Ευχαριστώ σε όλα τα 
μέλη των Δ.Σ. 2014-2017 και 2017-2021, με τα οποία συνεργάστηκα αρμονικά και 
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όλοι μαζί δημιουργήσαμε τα θεμέλια του Συνδέσμου που σε μερικές μέρες θα 
παραδώσουμε στο νέο Δ.Σ. για να συνεχίσει προς μεγαλύτερους στόχους. Θα 
αναφερθώ ονομαστικά στους τρείς Αντιπροέδρους των Δ.Σ., κ.κ. Γκίκα, 
Γιαννιτσόπουλο και Κατσαρό που με τις γνώσεις τους και την συνεχή εθελοντική 
προσφορά τους ήταν η βάση της αρμονικής μας λειτουργίας.  

 Στους διατελέσαντες Γραμματείς κ.κ. Κατσαρό και Βούρη που με πνεύμα 
εργατικότητας και προσφοράς, αλλά και ειλικρίνειας, υλοποιούσαν όλες τις αποφάσεις 
των Δ.Σ. και ενημέρωναν συνεχώς ιστοσελίδα και μέλη μας. Ο δεύτερος πέρα από την 
εργατικότητα έχει και το «ελάττωμα» της συνεχούς αναζήτησης της τελειότητας για το 
αποτέλεσμα. Ότι αναλαμβάναμε και είχε περιθώριο να γίνει καλύτερο, ο Κοσμάς ήταν 
παρών.  

 Στον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων, Αντιπτέραρχο κ. Χειράκη, που με την πάντα 
ευγενική του προσέγγιση ήταν παρών σε ότι ο Σύνδεσμος είχε ανάγκη. Ηταν αυτός 
που έτρεχε να βοηθήσει, να προσφέρει όπου υπήρχε ανάγκη, μειώνοντας και τους 
χρόνους αντίδρασης διότι αν και πολλών ετών παππούς, τρέχει μέσα στην Αθήνα με 
την κλασσική μηχανή του.  

 Τον Ταμία μας Απτχο κ. Λέλλα που πάντα μας φρόντιζε, ώστε τα οικονομικά 
μας να είναι εν τάξει. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας τον πίεζαν να συμπληρώνει εν 
χρόνω τα οικονομικά στοιχεία στα πρακτικά μας και αυτός ανταποκρινόταν μέσα από 
τις άλλες οικογενειακές φροντίδες που όλοι μας έχουμε. Μεθοδικά ολοκλήρωνε το 
έργο του και περνούσαμε όλους τους σχετικούς ελέγχους από την Ελεγκτική 
Επιτροπή.  

 Τα  μέλη του Δ.Σ Απτχο κ. Διαμαντίδη, Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Σ. που πέρα της 
βοήθειας προς τον Σύνδεσμο, εξασφαλίζει την άποψη του Σ.Α.Σ.Ι. στην Ομοσπονδία 
και Απτχο κ. Γερούλη, Πρόεδρο του άλλου «ΙΚΑΡΟΥ» που ήταν πάντα παρών με 
ιδέες και προσφορά σε ό,τι αναλάμβανε ο Σύνδεσμος.  

 Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των διαφόρων Επιτροπών του 
Συνδέσμου που με το έργο και την προσφορά τους  βοήθησαν να φέρουμε σε πέρας 
εργασίες και δράσεις που κρίναμε ότι πρέπει να γίνουν. 

  Ευχαριστώ επίσης τα μέλη των δύο Δ.Ε. των Παραρτημάτων του Συνδέσμου 
που με προσωπική φροντίδα και δράση κρατάνε ζωντανή την παρουσία του Σ.Α.Σ.Ι. 
σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Προσωπικά έχασα ένα στοίχημα ότι το Παράρτημα 
Θεσσαλίας, μετά την ενοποίηση του, θα ξεπεράσει σε δραστηριότητα και το κεντρικό 
Δ.Σ. Ελπίζω στο μέλλον να πάμε καλύτερα.  

 Δε θα ξεχάσω επίσης την πολύ μεγάλη προσφορά για το ξεκίνημα και την 
εδραίωση του Συνδέσμου του αποδημήσαντος συναδέλφου και φίλου, Γιάννη 
Βυζάντιου.  

 Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την συναδελφικότητα και την 
εθελοντική προσφορά τους. 
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    Με το νέο Δ.Σ. εύχομαι να δούμε έναν Σύνδεσμο δραστήριο, παρόντα όπου 
πρέπει και αποτελεσματικό σε ό,τι αναλαμβάνει. Όλοι εμείς που αποχωρούμε θα 
είμαστε δίπλα τους. Ήδη εγώ δεσμεύτηκα να αναλάβω κάποια από τις Επιτροπές. 

 Σας Ευχαριστώ και μέσω του Γραμματέα όποιος θέλει μπορεί μα υποβάλλει 
ερώτηση».  

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  
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                                                            ΤΟ                                                                                                                                                                   
                                               ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

                                      

          Απτχος (Ι) ε.α. Γ. Γερούλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα 

 «1»  Ιστορικό Αεροπορικού Ατυχήματος της 2ας Μαΐου 1984 (Σγός 
Παντελής Παρασκευάς – Υπσγός Στέφανος Σαρρής) 

 «2»  Χαιρετισμός ΥΕΘΑ κατά την τελετή ένταξης στο οπλοστάσιο της ΠΑ 
των νέων εκπαιδευτικών αεροσκαφών TECNAM P-2002JF την 12η Ιουνίου 2019 

 «3» Μήνυμα του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Ι. Απτχου (Ι) ε.α. Ευάγγελου 
Γεωργούση για την επετειακή εορτή του προστάτη της ΠΑ, Αρχάγγελου 
Μιχαήλ 

 «4»   Rank and Seniority of Commissioned Officers 

 «5»   Απόηχος Φθινοπωρινού Συμποσίου στο ΚΕΔΑ/Ζ, την 12 Οκτ. 2019 

  «6»   Προσκυνηματική Εκδρομή στην Αλβανία προς Τιμή των Πεσόντων 
του Ελληνοιταλικού Πολέμου 1940-41 (27-29 Οκτ. 2029) 

 «7»   East Med Security Conference 

        «8» 19η Οκτωβρίου 2019 στη Σχολή Ικάρων (45η Σειρά Ιπταμένων – 21η 
Μηχανικών – 2η ΕΑ) 

 «9»   Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου για Ανακήρυξη από τη Γενική 
Συνέλευση, Επιτίμου Μέλους του «ΙΚΑΡΟΥ», Κυρίου Γεωργίου Καραγιάννη.  
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1ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021 

 

Ιστορικό Αεροπορικού Ατυχήματος της 2ας Μαΐου 1984                                   
(Σγός Παντελής Παρασκευάς – Υπσγός Στέφανος Σαρρής) 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

                               Σμηναγός (Ι)                          Υποσμηναγός (Ι)  
                      Παντελής Παρασκευάς                   Στέφανος Σαρρής  

 
«… και αν έπεσεν ο πτερωθείς… αφ’ υψηλά όμως έπεσε, και απέθανεν ελεύθερος …» 

Ανδρέας Κάλβος 
 
 Στις 2 Μαΐου 1984 κατέπεσε Αφος F-4E της 337 ΜΠΚ, στο 2ο χιλιόμετρο της 
επαρχιακής οδού Ανατολής- Αγιάς. Το πλήρωμα του Αφους, Σμηναγός (Ι) Παντελής 
Παρασκευάς και Υποσμηναγός (Ι) Στέφανος Σαρρής, εφονεύθη. 

 Το ατύχημα συνέβη τρία (3) λεπτά μετά την Α/Γ ζεύγους αφων F-4E της 
337ΜΠΚ για εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής στην περιοχή Ψαθούρας. Λόγω των 
άσχημων καιρικών συνθηκών  το αφος, αδιερεύνητα μέχρι σήμερα, προσέκρουσε σε 
δύσβατη περιοχή του Κισσάβου, ενώ το Νο 2 αφος του Σχηματισμού ανέβηκε 
άνωθεν νεφων και Π/Γ στη συνέχεια. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, των 
άσχημων καιρικών συνθηκών και των μαρτυριών που κατατέθηκαν τότε, κατέστη 
αδύνατος ο εντοπισμός του σημείου πρόσκρουσης, παρά τις εκτεταμένες έρευνες. 

 Συντρίμμια του αφους ανεβρέθηκαν τυχαία απο κυνηγούς έξι μήνες μετά την 
ημέρα του ατυχήματος. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν ανθρώπινα 
μέλη των χειριστών και δεν έγινε τελετή ταφής. 

 Με μέριμνα του Σμχου (Ι) ε.α Γρηγόρη Καλαγιά, παλαιού χειριστού της 
337ΜΠΚ, και παραγόντων της τοπικής κοινωνίας, ανεγέρθη  πρόχειρο αρχικά 
Μνημείο πλησίον του σημείου πρόσκρουσης, το οποίο αποτέλεσε τον φυσικό τάφο 
των εκλιπόντων και επί δεκαετίες ετελείτο ιδιωτικά Επιμνημόσυνη Δέηση στη Μνήμη 
τους. 

 Στις 2 Μαΐου 2018, με πρωτοβουλία του τότε Αρχηγου Τ.Α. και νυν Α/ΓΕΑ 
Απτχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, την συμβολή της 110ΠΜ και το ακούραστο 
ενδιαφέρον του κ. Καλαγιά, ανεγέρθη και εγκαινιάστηκε επίσημα  νέο Μνημείο επί της 
επαρχιακής οδου Ανατολής -Αγιάς, και τελέστηκε για πρώτη φορά Επιμνημόσυνη 
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Δέηση με την παρουσια του τότε Α/ΤΑ, Αντιπροσωπίας της 110ΠΜ και της 337ΜΠΚ, 
της ΕΑΑ Λάρισας, του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ), των Τοπικών 
Αρχών και Βετεράνων της 337ΜΠΚ F-4Ε. 

 Από το 2019 ο προγραμματισμός και η εκτέλεση της Επιμνημόσυνης, γίνεται 
ανελλιπώς .  

 Αιωνία τους η Μνήμη…  
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2ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021 

 

Χαιρετισμός ΥΕΘΑ κατά την τελετή ένταξης στο οπλοστάσιο της ΠΑ των νέων 
εκπαιδευτικών αεροσκαφών TECNAM P-2002JF την 12η Ιουνίου 2019 

 «Κυρίες και κύριοι, 

 Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μένα το γεγονός, ότι βρισκόμαστε εδώ στην 
Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης, στην τελετή ένταξης στην Πολεμική 
Αεροπορία, των Νέων Αεροσκαφών Σταδίου Επιλογής TECNAMP-2002. 

 Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αντικρίζουμε τους καρπούς μιας 
σημαντικής προσπάθειας, την υλοποίηση ενός προγράμματος με σκοπό την 
αναβάθμιση της πτητικής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται στη Σχολή Ικάρων, 
στο λίκνο της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η ένταξη των δώδεκα νέων 
αεροσκαφών με τον συναφή επίγειο εξοπλισμό υποστήριξης και εκπαίδευσης, 
αποτελεί ένα έμπρακτο και ουσιαστικό βήμα, που εντάσσεται στον ευρύτερο 
σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων για το σύνολο της αεροπορικής εκπαίδευσης. 

 Είμαστε όμως και ταυτόχρονα περήφανοι, γιατί σήμερα κάνουμε πράξη μια 
σημαντική απαίτηση πολλών ετών της Πολεμικής Αεροπορίας. Μια επιτακτική 
ανάγκη στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης των αεροπόρων μας, που αντιμετώπιζε 
η Πολεμική Αεροπορία εδώ και χρόνια. Ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης για την 
αρχική επιλογή και την εισαγωγή των Ικάρων μας στις πτήσεις. Την απόκτηση νέων 
εκπαιδευτικών αεροσκαφών, προς αντικατάσταση των παλαιών πια αεροσκαφών T-
41D, που για περίπου πενήντα χρόνια, από το 1969, μεγάλωσαν όλες τις γενιές των 
Ιπταμένων.  

 Η χθεσινή προσγείωση στο Τατόι των τελευταίων τριών αεροσκαφών του 
προγράμματος, σηματοδοτεί και την ποιοτική απογείωση στον τομέα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης των Ικάρων μας.  

 Παρέχεται πλέον η δυνατότητα, ώστε οι αυριανοί πιλότοι μας, αυτοί που σε 
λίγα χρόνια θα πετάξουν με σύγχρονα μαχητικά, να ανοίξουν τα «φτερά τους», να 
εκπαιδευτούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Να κάνουν 
επιτυχώς το άλμα στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και να έχουν καλύτερη 
μετάβαση τελικά στα σύγχρονα αεροσκάφη του στόλου. 

 Αυτό είναι βέβαια το επιστέγασμα της εξαιρετικής προετοιμασίας, 
συντονισμού και συνεργασίας, μεταξύ της Πολεμικής Αεροπορίας και της 
εταιρείας TECNAM. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω σε όλους τα θερμά μου 
συγχαρητήρια, για την σημαντική συνολική συμβολή τους στην όλη προσπάθεια 
υλοποίησης του προγράμματος. 

 Θέλω να τονίσω ότι κάναμε το πρόγραμμα πραγματικότητα, και μάλιστα 
νωρίτερα του χρονοδιαγράμματος, και με την καλύτερη οικονομοτεχνική σχέση 
κόστους-απόδοσης. Εκπαιδεύσαμε τεχνικούς και ιπταμένους και ήδη έχουν 
ξεκινήσει οι πτήσεις των πρωτοετών Ικάρων μας με τα νέα αεροσκάφη. Επίσης, ήδη 
τα νέα αεροσκάφη έχουν ενταχθεί στο σχέδιο παροχής συνδρομής των Ενόπλων 
Δυνάμεων για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, με αποστολές εναέριας 
επιτήρησης. 

 Κυρίες και Κύριοι, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_T-41_Mescalero
https://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_T-41_Mescalero
https://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_T-41_Mescalero


Πρακτικά 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2021 Σελίδα 72 
 

 Έχουμε πλήρη επίγνωση της ρήσης του Θουκυδίδη, ότι «Η ισχύς της πόλης 
είναι οι άντρες και όχι τα τείχη, ούτε τα άδεια πλοία». Βασιζόμαστε στο προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο αποτελεί το θεμέλιο λίθο και τον πολυτιμότερο 
πολλαπλασιαστή της ισχύος μας. 

 Η βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών μας, αποτελεί 
υψηλή προτεραιότητα για εμάς και ήταν πάντα στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. 

 Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών μας, αποτελεί 
την έμπρακτη εγγύηση του αξιόμαχου και της αποτελεσματικότητας των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

 Άλλωστε, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποδείξει την επάρκεια 
επαγγελματισμού που διαθέτουν. Αναγνωρίζονται διεθνώς για το αξιόμαχο και την 
αποτελεσματικότητά τους. Αυτό το διαφυλάττουμε και το αξιοποιούμε. Αυτό κάνουμε 
και σήμερα. 

  Και όπως έχω αναφέρει, η αεροπορική ισχύς αποτελεί ένα βασικό συστατικό 
της εθνικής στρατιωτικής ισχύος και μία σημαντική διάσταση της αμυντικής 
διπλωματίας. 

 Ιδιαίτερα στο εξαιρετικά εύθραυστο και ευμετάβλητο, γεωστρατηγικό και 
γεωοικονομικό περιβάλλον μας, η σημασία της αεροπορικής ισχύος είναι ύψιστης 
σπουδαιότητας για τη χώρα μας. 

 Θέλω να τονίσω ότι εργαζόμαστε πάντα με γνώμονα και συνεχή επιδίωξη την 
προαγωγή της καλώς ευνοούμενης διακλαδικότητας και συνέργειας. Σκοπός μας 
είναι η επαύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ώστε Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, 
συλλογικά, να καταστούν ακόμη πιο αποτελεσματικοί. 

 Αυτό βέβαια, καταδεικνύεται καθημερινά από τις αεροπορικές μας μονάδες οι 
οποίες, μαζί με τις χερσαίες και τις ναυτικές, θωρακίζουν επιτυχώς την αμυντική 
υπόσταση της χώρας μας και διασφαλίζουν στο ακέραιο τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα. 

 Με υψηλή εθνική συνείδηση και αποφασιστικότητα, οι Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις, είναι εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης και της εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας μας. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 Ο μετασχηματισμός και η προσαρμογή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
στις νέες συνθήκες αποτελούν μονόδρομο.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα με την υλοποίηση του προγράμματος για το 
Νέο Αεροσκάφος Σταδίου Επιλογής, αναβαθμίζεται η αεροπορική μας εκπαίδευση. 

 Αναβαθμίζεται η αεροπορική μας ισχύς. 

 Αναβαθμίζεται η Πολεμική Αεροπορία. 

 Αναβαθμίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις. 

 Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ και πάλι την Πολεμική Αεροπορία για την όλη 
προσπάθεια, που οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. 

 Εύχομαι κάθε επιτυχία και ευόδωση των στόχων που έχουμε θέσει. 
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 Στους Ίκαρους, στους εκπαιδευτές τους, και στο προσωπικό υποστήριξης 
των αεροσκαφών, εύχομαι καλές πτήσεις, ασφαλείς προσγειώσεις και καλή επιτυχία 
στην αποστολή τους. 

 Σας ευχαριστώ πολύ.» 
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3ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021 

 

Μήνυμα του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Ι. Απτχου (Ι) ε.α. Ευάγγελου Γεωργούση για 
την επετειακή εορτή του προστάτη της ΠΑ, Αρχάγγελου Μιχαήλ 

«Η Π.Α. σήμερα έχει την γιορτή της…!!! 

 Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ι., μέρος του συνόλου του προσωπικού της, 
εύχεται σε όλο το εν ενεργεία προσωπικό, Χρόνια Πολλά, Υγεία και κάθε καλό στις 
οικογένειες τους.  

   Και η χρονιά αυτή, όπως και οι προηγούμενες, δεν είναι μία εύκολη χρονιά για 
την Πατρίδα μας από οικονομικής πλευράς, αλλά κυρίως από πλευράς ασφάλειας και 
άμυνας. Το προσφυγικό πρόβλημα εξελίσσεται σε άμεση απειλή ασφάλειας για τη 
συνοχή της κοινωνίας μας και από τα δεδομένα, μάλλον θα ενταθεί στο άμεσο μέλλον. 
Η τουρκική απειλή, χωρίς προσχήματα, στρέφεται κατά ζωτικών συμφερόντων της  
Ελλάδας και της Κύπρου, δηλαδή του Ελληνισμού, με προβολή της στρατιωτικής της 
ισχύος. 

   Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την αξία της διπλωματίας και των συμμαχιών, 
αυτό, που κάθε μέρα φαίνεται ποιό έντονα, είναι ότι αυτή την τουρκική απειλή, μόνο η 
δική μας Στρατιωτική ισχύς μπορεί να την ανακόψει και αν απαιτηθεί να την 
αντιμετωπίσει. Το σημαντικότερο τμήμα αυτής της ισχύος που σέβεται και υπολογίζει 
η τουρκική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία είναι η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ μας. Την 
γνωρίζει, εδώ και πολλά χρόνια. Έχει πάθει και έχει μάθει να τη σέβεται. Είναι ευθύνη 
όλων να την κρατήσουμε στο αναγκαίο επίπεδο.  

    Οι εκάστοτε πολιτικές μας Ηγεσίες και κυρίως και πρωτίστως οι Ηγεσίες της 
Π,Α, έχουν μεγάλες ευθύνες σε αυτό το καθήκον εντός του πλαισίου της αποστολή 
τους. Διότι η επίκληση των οικονομικών προβλημάτων δεν αποτελεί «απαλλακτικό 
βούλευμα» στην μη εκπλήρωση της αποστολής, για κανένα.  

   Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά. Όμως η σκέψη μας και 
οι ευχές μας εστιάζονται… 

- σε αυτούς που ιδρώνουν, μέρα και νύχτα στις πίστες των 
αεροδρομίων, στα υπόστεγα και στα συνεργεία για να κρατήσουν τα οπλικά 
συστήματα σε λειτουργική ετοιμότητα… 

- σε αυτούς που στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στις οθόνες των 
Radars επιτηρούν το σύνολο του Ελληνικού χώρου για να αντιμετωπίσουν τις 
τουρκικές προκλήσεις… 

- σε αυτούς που πετώντας, με όλες τις καιρικές συνθήκες, 
μεταφέρουν την θέληση του Ελληνικού Λαού να μη δεχθεί τετελεσμένα… 

  Σε όλους αυτούς ευχόμαστε Καλές Προσγειώσεις, Υγεία και Ασφάλεια.»      

          Για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ.Ι. 
Ο Πρόεδρος 

Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης  
              Επίτιμος Δκτης ΔΑΕ  
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4ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021  
 
 

Rank and Seniority of Commissioned Officers 
Department of Defense 

INSTRUCTION 
          
         NUMBER 1310.01  
                   August 23, 2013  
                       USD(P&R)  
 
SUBJECT: Rank and Seniority of Commissioned Officers  
References: See Enclosure 1  

1. PURPOSE. In accordance with the authority in DoD Directive 5124.02 (Reference 
(a)), this instruction reissues DoD Instruction (DoDI) 1310.01 (Reference (b)) to 
update policy, responsibilities, and procedures to determine the dates of rank and 
precedence of commissioned officers on the active-duty list and on the reserve 
active-status list.  

2. APPLICABILITY. This instruction applies to OSD, the Military Departments, the 
Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff and the Joint Staff, the Combatant 
Commands, the Office of the Inspector General of the Department of Defense, the 
Defense Agencies, the DoD Field Activities, and all other organizational entities 
within the Department of Defense.  

3. POLICY. It is DoD policy that the relative seniority of commissioned officers who 
are placed on the active-duty list or reserve active-status list is determined uniformly 
and equitably among the Military Services.  

4. RESPONSIBILITIES. See Enclosure 2.  

5. PROCEDURES. Enclosure 3 provides procedures to determine the dates of rank 
of commissioned officers and the seniority among commissioned officers.  

6. RELEASABILITY. Unlimited. This instruction is approved for public release and is 
available on the Internet from the DoD Issuances Website at 
http://www.dtic.mil/whs/directives.  

7. EFFECTIVE DATE. This instruction:  

a. Is effective August 23, 2013.DoDI 1310.01, August 23, 2013 2  

b. Must be reissued, cancelled, or certified current within 5 years of its publication to 
be considered current in accordance with DoDI 5025.01 (Reference (c)).  

c. Will expire effective August 23, 2023 and be removed from the DoD Issuances 
Website if it hasn’t been reissued or cancelled in accordance with Reference (c).  

Enclosures  

1. References  

2. Responsibilities  
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3. Procedures  

GlossaryDoDI 1310.01, August 23, 2013 ENCLOSURE 1 3  

ENCLOSURE 1  

REFERENCES  

(a) DoD Directive 5124.02, “Under Secretary of Defense for Personnel and 
Readiness (USD(P&R)),” June 23, 2008  

(b) DoD Instruction 1310.01, “Rank and Seniority of Commissioned Officers,” May 3, 
2006, as amended (hereby cancelled)  

(c) DoD Instruction 5025.01, “DoD Directives Program,” September 26, 2012, as 
amended  

(d) DoD Instruction 1310.02, “Appointing Commissioned Officers,” May 8, 2007, as 
amended  

(e) DoD Instruction 1312.03, “Service Credit for Commissioned Officers,” October 6, 
2006, as amended  

(f) Title 10, United States CodeDoDI 1310.01, August 23, 2013 ENCLOSURE 2 4  

ENCLOSURE 2  

RESPONSIBILITIES  

1. UNDER SECRETARY OF DEFENSE FOR PERSONNEL AND READINESS 
(USD(P&R)). The USD(P&R) establishes policies governing the rank and seniority of 
commissioned officers.  

2. ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE FOR READINESS AND FORCE 
MANAGEMENT (ASD(R&FM)). Under the authority, direction, and control of the 
USD(P&R), the ASD(R&FM) develops and oversees the policies governing the rank 
and seniority of commissioned officers.  

3. SECRETARIES OF THE MILITARY DEPARTMENTS. The Secretaries of the 
Military Departments:  

a. Implement this instruction.  

b. Provide for the appointment of officers in accordance with DoDI 1310.02 
(Reference (d)).  

c. Recommend changes, as necessary, to this instruction to the USD(P&R).DoDI 
1310.01, August 23, 2013 ENCLOSURE 3 5  

Army, Air Force, and Marine Corps Navy  

General Admiral  

Lieutenant General Vice Admiral  

Major General Rear Admiral  

Brigadier General Rear Admiral (lower half)  



Πρακτικά 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2021 Σελίδα 77 
 

Colonel Captain  

Lieutenant Colonel Commander  

Major Lieutenant Commander  

Captain Lieutenant  

First Lieutenant Lieutenant (junior grade)  

Second Lieutenant Ensign  

ENCLOSURE 3  

PROCEDURES  

1. COMMISSIONED OFFICER GRADES. Among the grades listed in the Figure, the 
grades of general and admiral are equivalent and are senior to the other grades of 
second lieutenant or ensign through lieutenant general or vice admiral; the grades of 
second lieutenant and ensign are equivalent and are junior to the other grades of first 
lieutenant or lieutenant (junior grade) through general or admiral.  

Figure. Commissioned Officer Grades  

2. EQUIVALENT GRADE RANKING. Rank among commissioned officers of the 
same grade or of equivalent grades is determined by comparing dates of rank.  

a. An officer whose date of rank is earlier than the date of rank of another officer of 
the same or equivalent grade is senior to that officer.  

b. The Chief of Staff of the Army, the Chief of Naval Operations, the Chief of Staff of 
the Air Force, and the Commandant of the Marine Corps rank among themselves 
according to dates of appointment to those offices, and rank above all other officers 
on the active-duty list of the Army, the Navy, the Air Force, and the Marine Corps, 
except for the Chairman and the Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff, who 
respectively outrank all other officers of the Military Services.  

3. DATE OF RANK OF REGULAR OFFICERS OTHER THAN ACADEMY 
GRADUATES. Except as provided in section 5 of this enclosure, the date of rank of a 
person originally appointed as a Regular commissioned officer in the Army, the Navy, 
the Air Force, or the Marine Corps who is not a Service Academy graduate is the 
date of that appointment unless: DoDI 1310.01, August 23, 2013 ENCLOSURE 3 6  

a. The appointee was, at the time of appointment, a Reserve officer on the active-
duty list, in which case the date of rank is the same as that which the officer held 
immediately before his or her appointment as a Regular officer;  

b. The appointee was, at the time of appointment, a Reserve officer not on the active-
duty list, in which case the date of rank is the same as that which the officer would 
have held immediately before appointment as a Regular officer (providing that the 
officer had been serving on the active-duty list as a Reserve officer on the date of 
appointment as a Regular officer), or;  

c. The appointee is credited with service credit. In this case, the date of rank will be 
adjusted to an earlier date. That date will be earlier to the extent that the service 
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credit awarded is in excess of that required for the officer’s appointment grade under 
DoDI 1312.03 (Reference (e)).  

4. DATE OF RANK FOR OFFICERS IN TRANSITION TO AND FROM THE 
RESERVE ACTIVE-STATUS LIST AND ACTIVE-DUTY LIST  

a. The Secretary of the Military Department concerned may change an officer’s date 
of rank to a later date to reflect such officer’s qualifications and experience. This 
applies in the case of a Reserve officer ordered to active duty who:  

(1) Is placed on the active-duty list and who has not been on continuous active duty 
since his or her original appointment as a Reserve commissioned officer; or  

(2) Is transferred from an inactive status to an active status and placed on the active-
duty list or reserve active-status list, effective on the date on which he or she is 
placed on the active-duty list or reserve active-status list.  

b. The authority to change the date of rank of a Reserve officer who is placed on the 
active-duty list to a later date does not apply in the case of an officer who:  

(1) Has served continuously in the Selected Reserve of the Ready Reserve since the 
officer’s last promotion or;  

(2) Is placed on the active-duty list while on a promotion list as described in section 
14317 of Title 10, United States Code (Reference (f)).  

c. An officer on the reserve active-status list who is on a promotion list and is placed 
on the active-duty list will be placed on an appropriate promotion list for officers on 
the active-duty list under section 14317(b) of Reference (f) provided:  

(1) The officer is on a promotion list as a result of selection for promotion by a 
mandatory promotion board or a special selection board.  

(2) Before being promoted, the officer is placed on the active-duty list of the same 
Military Service and placed in the same competitive category.DoDI 1310.01, August 
23, 2013 ENCLOSURE 3 7  

(3) The effective date of promotion and date of rank will be the same as if the officer 
had been selected to the grade concerned by the promotion board for active-duty list 
officers.  

d. An officer on the active-duty list and on a promotion list who is removed from the 
active-duty list and placed on the reserve active-status list of the same Military 
Service and in the same competitive category (including a Regular officer who on 
removal from the active-duty list is appointed as a Reserve Officer and placed on the 
reserve active-status list) will be placed on an appropriate promotion list in 
accordance with section 14317(c) of Reference (f). The effective date of promotion 
and date of rank will be the same as if the officer had been selected to the grade 
concerned by the promotion board for reserve active-status list officers. If the 
Secretary of the Military Department concerned determines circumstances exist such 
that an inequity would result in following the foregoing method in determining date of 
rank, he or she may set the date of rank.  

5. DATE OF RANK OF SECOND LIEUTENANTS OR ENSIGNS APPOINTED IN 
MAY OR JUNE NOT THROUGH THE SERVICE ACADEMIES. The date of rank of 
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second lieutenants or ensigns appointed in accordance with section 2106 or 2107 of 
Reference (f) in May or June of any year who enter active duty during either of those 
months is the date that the class of cadets or midshipmen graduated from one of the 
Service Academies. Such appointees who enter active duty before the graduation 
date of the appropriate Service Academy may take precedence over academy 
graduates. Within such groups of section 2106 and 2107 of Reference (f) appointees, 
distinguished military graduates may take precedence.  

6. RANKING OFFICERS WITH THE SAME GRADE AND DATE OF RANK. 
Graduates of Service Academies will initially be placed on the active-duty list of their 
Military Service in order of their class standing at the Service Academy from which 
they graduated. As an exception, academy graduates appointed in another Military 
Service in accordance with section 541 of Reference (f) will be placed on the active-
duty list of the gaining Military Service by integrating their class standing into the 
class standings of the graduates of the academy of the gaining Military Service. All 
other officers who have the same or equivalent grades and the same date of rank will 
rank in order of seniority based on the following criteria:  

a. Previous grade’s date of rank or, if the same, the date of rank in an earlier grade.  

b. Previous active duty grade relative seniority (if applicable).  

c. Total active commissioned service.  

d. Total federal commissioned service or date of appointment as a commissioned 
officer.  

e. Further differentiation as established by the Secretary of the Military Department 
concerned.DoDI 1310.01, August 23, 2013 ENCLOSURE 3 8  

7. TEMPORARY APPOINTMENTS OR GRADES HELD BY REASON OF 
ASSIGNMENT. A commissioned officer whose position on the active-duty list or 
reserve active-status list results from service in a temporary appointment or in a 
grade held by reason of assignment has, when that appointment or assignment ends, 
the grade and position on the active-duty list or reserve active-status list that he or 
she would have held had he or she not received that appointment or assignment.  

8. ADJUSTING DATE OF RANK OF CERTAIN PROMOTIONS DELAYED BY 
REASON OF UNUSUAL CIRCUMSTANCES. The Secretary of the Military 
Department concerned may adjust the date of rank of an officer, except a general or 
flag officer, appointed to a higher grade under section 624(a) or 14308(a) of 
Reference (f) if the appointment of that officer to the higher grade is delayed by 
unusual circumstances. The Secretary of the Military Department concerned must 
determine that the unusual circumstance caused an unintended delay in processing 
or approval of the selection board report or promotion list in order for an officer’s date 
of rank to be adjusted and will notify the USD(P&R) of adjustments exercised under 
this authority. The notification will include the name of the officer(s) and a discussion 
of the reasons for the adjustment of the date of rank.  

a. The adjusted date of rank for an officer must be consistent with the officer’s 
position on the promotion list for that grade and competitive category when additional 
officers in that grade and competitive category were needed. The adjusted date of 
rank must also be in compliance with applicable strength limitations for officers in that 
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grade and competitive category and will be the effective date for pay and allowances 
for that grade.  

b. When the Secretary of the Military Department concerned adjusts the date of rank 
of an officer who received Senate confirmation in that grade, and the adjustment is to 
a date before the Senate confirmation date, that Secretary of the Military Department 
concerned will send a letter to the Senate Armed Services Committee providing 
notification of that adjustment. The letter will include the name of the officer and a 
discussion of the reasons for the adjustment of the date of rank. A copy of that letter 
will be provided to the USD(P&R).DoDI 1310.01, August 23, 2013 GLOSSARY 9  

GLOSSARY  

PART I. ACRONYMS ASD(R&FM)  Assistant Secretary of Defense for Readiness                
and Force Management  

DoDI  DoD Instruction  

USD(P&R)  Under Secretary of Defense for Personnel 
and Readiness  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρακτικά 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2021 Σελίδα 81 
 

5ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021 

 

Απόηχος Φθινοπωρινού Συμποσίου στο ΚΕΔΑ/Ζ, την 12η Οκτωβρίου 2019 

 Σε μια ατμόσφαιρα χαράς, συναδελφικότητας, φιλίας και ισχυρών δεσμών εκ 
του επαγγελματικού παρελθόντος, έγινε στις 12 Οκτωβρίου 2019, μια εξαιρετική 
συνεστίαση με συζητήσεις, εξιστορήσεις, αναδρομές, πειράγματα και άφθονο γέλιο, 
που σαν αυτή θα επαναλάβουμε πολλές ακόμα στο μέλλον.  

  Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου (έχει γίνει κανόνας πλέον), ο Σύνδεσμος 
βραβεύει τους πρωτεύσαντες Ανθυποσμηναγούς του τρέχοντος έτους (με 
προσωρινή σειρά αποφοίτησης για τους Ιπταμένους), καθώς και του προηγούμενου 
έτους (με τελική αρχαιότητα για τους Ιπταμένους), μετά δηλαδή την ολοκλήρωση 
της πτητικής εκπαίδευσης, η οποία πλέον ως γνωστό, συντελείται κατόπιν της 
αποφοίτησης από τη Σχολή Ικάρων.  

 Το Συμπόσιο της 12ης Οκτωβρίου 2019, έγινε με μεγάλη επιτυχία στο χώρο 
της Λέσχης Παραθεριστών του ΚΕΔΑ/Ζ και με πολυάριθμη προσέλευση μελών-
συγγενών-φίλων που  ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.  

  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων 
Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης, ο Επιτελάρχης της ΔΑΕ Ταξίαρχος (Ι) 
Ζαχαρίας Γρίβας, οι Επίτιμοι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας [Πτχος(Ι) 
ε.α Δημήτριος Αποστολάκης, Πτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Αντωνετσής, Πτχος (Ι) ε.α. 
Δημήτριος Λυντζεράκος και Πτχος (Ι) ε.α. Γεώργιος Αυλωνίτης], ο Πρόεδρος του 
ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α Υπτχος (Ι) ε.α. Δημήτριος Λαζάρου, ο Κοσμήτορας της Σχολής 
Ικάρων Κύριος Πέτρος Κωτσιόπουλος, ο Πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας 
Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.) Ταξίαρχος (Α.Σ.) ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος.  

 Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθησαν πολλά μέλη του Συνδέσμου, ακόμα 
και από τις παλαιότερες Σειρές της 26ης και 27ης Ιπταμένων και 7ης ΣΜΑ, μεγάλος 
αριθμός Κυριών της Λέσχης «ΝΕΦΕΛΗ», οι προς βράβευση νέοι Ανθυποσμηναγοί 
και πολλοί γνωστοί και φίλοι.  

 Επισημαίνεται η παρουσία των οικογενειών «ΑΠΟΝΤΩΝ» Συναδέλφων:  

  Αρχηγού ΓΕΑ Πτέραρχου (Ι) ε.α. Αλέξανδρου Παπανικολάου  

  Προέδρου της ΕΔΙΗΕΕ του Σ.Α.Σ.Ι. Αντιπτέραρχου (Ι) ε.α. Ιωάννη Βυζάντιου   

  Αντιπτέραρχου (Μ) ε.α. Δημήτριου Χατζή  

 Πολυπληθέστερη Σειρά παρούσα στο Συμπόσιο, όπως πάντα, η 41η 
Ιπταμένων και η αντίστοιχη 17η Μηχανικών με συμμετοχή 12 ατόμων. Έπεται η 46η 
Ιπταμένων με την 22α Μηχανικών.  

  Το προσωπικό της Λέσχης από τους προϊστάμενους, τον Σεφ και τους  
λοιπούς υπευθύνους μαζί με τους στρατεύσιμους, εξυπηρέτησαν τους 
προσκεκλημένους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τους αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια.  

 Την εκδήλωση άνοιξε με εισαγωγικές επισημάνσεις και ενημερώσεις ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης.  
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  Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα προσφώνησε τους διακεκριμένους 
προσκεκλημένους που προαναφέρθηκαν και χαιρέτησε όλους τους 
παρευρισκομένους, ξεκίνησε την έναρξη της εκδήλωσης με μια τιμητική αναφορά 
στον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Ιωάννη Βυζάντιο, που έφυγε προσφάτως από κοντά μας, 
αφιερώνοντας την οργάνωση της εκδήλωσης στη μνήμη του, σε ένδειξη τιμής και 
αναγνώρισης για τη δυναμική και ουσιαστική στήριξη του εκλιπόντος προς τον 
Σύνδεσμο, κατά τη προκαταρκτική διαδικασία οργάνωσης, λειτουργίας και ίδρυσης 
αυτού, από τα τέλη του 2012.  

 Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους βασικούς σκοπούς και επιδιώξεις των 
περιοδικών Συνάξεων των μελών, που αφορούν κατά βάση τη σύσφιξη και 
ενδυνάμωση των μεταξύ μας δεσμών και δευτερευόντως την επικοινωνία και την 
ενημέρωση σε καίρια θέματα. Επισημάνθηκε δε ότι το Φθινοπωρινό Συμπόσιο έχει 
πλέον παγίως συνδεθεί με τη βράβευση των νέων Ανθυποσμηναγών.  

  Έγινε ιδιαίτερη αναφορά για την οργάνωση και τον προγραμματισμό του 1ου 
Αεροπορικού Συνεδρίου, όπως και για την ανάγκη καθολικής και μαζικής στήριξης 
και παρουσίας των μελών, φίλων και συγγενών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία και η απήχησή του, όπως και η προοπτική περαιτέρω προβολής του στο 
μέλλον.  

 Ο Πρόεδρος ανέφερε την προσπάθεια που γίνεται να αναβαθμιστεί η 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου οπτικά, λειτουργικά και διαδραστικά, κατόπιν της 
ευγενούς προσφοράς σε εθελοντική βάση, του Σμήναρχου (Ι) ε.α. Παναγιώτη 
Αποσπόρη, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η μέχρι και σήμερα υφιστάμενη δομή 
και λειτουργία της ιστοσελίδας υπό την επιμελημένη φροντίδα του Απτχου(Ι) ε.α 
Φώτη Χειμαριού, δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες επικοινωνίας και προβολής του 
Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε  δημοσίως και θερμά τους δύο συναδέλφους, 
σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής «σκυτάλης».  

  Αναφέρθηκε επίσης σε οικονομικά - συνταξιοδοτικά και οικιστικά θέματα 
(ΑΟΑΑ), σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τους αρμόδιους φορείς και 
κυρίως από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ. (Ταξχο ε.α. Βασίλειο Νικολόπουλο), ώστε όλα 
τα μέλη και οι παρευρισκόμενοι να είναι κοινωνοί των τελευταίων εξελίξεων, καθώς 
και για τις δράσεις της Λέσχης Κυριών του ΙΚΑΡΟΥ «ΝΕΦΕΛΗ», που εκπλήσσουν 
τους πάντες ως προς τους σκοπούς, την οργάνωση, την ποικιλία και το 
περιεχόμενο. Αναφέρθηκε δε και η έκδοση του 4ου τεύχους της τριμηνιαίας 
εφημερίδας της Λέσχης, η οποία έχει κατά βάση ηλεκτρονική μορφή, αλλά εκδίδεται 
και σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων για διακεκριμένους αναγνώστες, αλλά και 
για όσους επιθυμούν να τη διαβάζουν σε hard copy.  

 Για το θέμα της αρχαιότητας μεταξύ των ειδικοτήτων, ο Πρόεδρος ανέφερε 
ότι αποτελεί συνεχή και βασικό στόχο και σκοπό του Συνδέσμου, για τον οποίο θα 
καταβληθεί και θα καταβάλλεται προσπάθεια εις το διηνεκές για να επιτευχθεί 
(Επαφές και Ενημερώσεις σε: Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία ΥΠΕΘΑ – 
Διακομματικές Επιτροπές – Αρμόδια Κυβερνητικά Πρόσωπα και Όργανα κλπ), με 
τη προϋπόθεση όμως ότι οι ενδιαφερόμενοι πέραν του Συνδέσμου φορείς, θα 
συνεργάζονται στενά και ομαδικά επ’ αυτού και δεν θα αυτενεργούν.  

  Τέλος ο Πρόεδρος έκλεισε την εισαγωγική ομιλία του αναφερόμενος στην 
προσφορά του Υπτχου(Ι) ε.α. Παναγιώτη – Βαρδή Παπαδάκη προς το Μουσείο της 
Σχολής Ικάρων, που περιλαμβάνει 46 ομοιώματα μαχητικών αεροσκαφών του 
Β΄ΠΠ, καθώς και στην προγραμματισμένη βράβευση των νέων Ανθυποσμηναγών.  
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 Όπως είναι αναμενόμενο, από τα πλέον σημαντικά στιγμιότυπα της 
εκδήλωσης ήταν η αναφερθείσα βράβευση των πρωτευσάντων Ανθυποσμηναγών η 
οποία έγινε με την απονομή των τιμητικών διπλωμάτων από τους επισήμους 
προσκεκλημένους, καθώς και τις Κυρίες της Συντονιστικής Επιτροπής της Λέσχης 
«ΝΕΦΕΛΗ», όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη συνέχεια :  

 Ο Ανθυποσμηναγός (Ι) Κούτσιαρης Κωνσταντίνος της 90ης Σειράς 
Ιπταμένων, Αρχηγός Τάξεως 2018, πρωτεύσας στο Μ.Ο. του συνόλου των 
παρεχόμενων από τη Σχολή Ικάρων Εκπαιδεύσεων, βραβεύτηκε από τον Επίτιμο 
ΑΓΕΑ και τ. Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Πτέραρχο (Ι) ε.α. Δημήτριο Αποστολάκη 
και την Κυρία Βάσω Κόκκορη – Βούρη  

  Ο Ανθυποσμηναγός (Ι) Τσιολάκης Γεώργιος της 90ης Σειράς Ιπταμένων, 
πρωτεύσας στην πτητική εκπαίδευση, βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων και Επίτιμο Διοικητή ΔΑΕ, Αντιπτέραρχο (Ι) 
ε.α. Ευάγγελο Γεωργούση και την Κυρία Λίνα Μπασαρά. Λόγω απουσίας του 
βραβευόμενου, ένεκα άλλων Υπηρεσιακών υποχρεώσεων, το βραβείο του 
παρέλαβε ο Ανθυποσμηναγός (Ι) Κούτσιαρης Κωνσταντίνος.  

  Ο Ανθυποσμηναγός (Μ) Μαστοράκης Σταύρος της 91ης Σειράς Ιπταμένων, 
πρωτεύσας στην προσωρινή Γενική Σειρά Αποφοίτησης, καθώς και στην 
Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, βραβεύτηκε από τον Επίτιμο ΑΓΕΑ Πτέραρχο (Ι) ε.α. 
Γεώργιο Αντωνετσή και την Κυρία Αλίκη Οικονόμου – Κόρακα.  

  Ο Ανθυποσμηναγός (Μ) Παναγιωτόπουλος Δημήτριος της 67ης Σειράς 
Μηχανικών Αεροσκαφών, πρωτεύσας στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, βραβεύτηκε 
από τον Αντιπτέραρχο (Μ) ε.α. Αθανάσιο Παμπούκη και την Κυρία Έβελυν 
Παπαδοπούλου.  

  Ο Ανθυποσμηναγός (Ι) Λουντίδης Ανδρέας της 91ης Σειράς Ιπταμένων, εκ 
Κύπρου, πρωτεύσας στη Στρατιωτική Εκπαίδευση, βραβεύτηκε από τον Επίτιμο 
ΑΓΕΑ, Πτέραρχο (Ι) ε.α. Γεώργιο Αυλωνίτη και  την Κυρία Τασία Χειράκη.  

  Ο Ανθυποσμηναγός (Μ) Νυσταζάκης Αντώνιος της 67ης Σειράς Μηχανικών 
Αεροσκαφών, πρωτεύσας στη Στρατιωτική Αγωγή, βραβεύτηκε από τον 
Αντιπτέραρχο (Μ) ε.α. Εμμανουήλ Κελαϊδή και την Κυρία Αλίκη Οικονόμου – 
Κόρακα.  

  Την ολοκλήρωση των βραβεύσεων επισφράγισε η ομαδική φωτογράφιση 
των Ανθυποσμηναγών με τις «ΝΕΦΕΛΕΣ» της Συντονιστικής Επιτροπής της 
Λέσχης  

  Τις βραβεύσεις των Ανθυποσμηναγών ακολούθησε η προσφορά - δωρεά του 
Υποπτέραρχου (Ι) ε.α. Παναγιώτη – Βαρδή Παππαδάκη προς τη Σχολή Ικάρων (για 
έκθεση στο Μουσείο της Σχολής), ήτοι 46 ολόσωμων αυθεντικών αντιγράφων 
(μοντέλων) των θρυλικότερων μαχητικών αεροπλάνων των Συμμάχων και των 
Δυνάμεων του Άξονα, από μεταλλικό κράμα υψηλής ποιότητας, σε κλίμακα 1:72.  

  Ο Υπτχος (Ι) ε.α Π-Β Παπαδάκης προσέφερε ακόμα παλαιά διατάγματα 
εισαγωγικών εξετάσεων στη Σχολή Ικάρων, της εποχής του, εγκόλπιο Ικάρου, 
Διάταγμα αποφοίτησης, προσωπικές χειρόγραφες διαδικασίες λειτουργίας, 
πτήσεων και ασκήσεων του αεροσκάφους Tiger Moth και αρκετά άλλα αυθεντικά 
έγγραφα της περιόδου 1952 – 1955.  
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  Ο Διοικητής της Σχολής ευχαρίστησε θερμά τον Υποπτέραρχο (Ι) ε.α. 
Παναγιώτη Βαρδή Παπαδάκη για την ευγενή χειρονομία του, επισημαίνοντας ότι η 
εν λόγω προσφορά - δωρεά θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο ανάδειξης και 
αξιοποίησης του Μουσείου της Σχολής στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που έχει 
αρχίσει την παρούσα περίοδο, σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης σημαντικού και 
αξιόλογου ιστορικού υλικού από την έναρξη λειτουργίας της Πολεμικής Αεροπορίας 
και ιδιαίτερα της Σχολής Ικάρων.  

  Θερμά συγχαρητήρια στον Υποπτέραρχο (Ι) ε.α. Παναγιώτη – Βαρδή 
Παπαδάκη για την προσφορά του, όπως και στους νέους Ανθυποσμηναγούς που 
διακρίθηκαν.  

  Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες που στηρίζουν το 
Σύνδεσμο και δίνουν ουσία και νόημα στις Δράσεις του.  

Εκ του ΔΣ/Σ.Α.Σ.Ι./«ΙΚΑΡΟΣ» 
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6ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021 

 

Προσκυνηματική Εκδρομή στην Αλβανία προς Τιμή των Πεσόντων του 
Ελληνοιταλικού Πολέμου 1940-41 (27-29 Οκτ. 2019) 

 Κατόπιν γνωστοποίησης της προσκυνηματικής εκδρομής στην Αλβανία για 
τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και την απόδοση τιμής στους επί το πλείστον 
άταφους νεκρούς Έλληνες Ήρωες του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου 1940 – 1941, 
δήλωσαν συμμετοχή 23 μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (μετά 
συζύγων).  

 Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε από 27 Οκτωβρίου τις πρωινές ώρες, μέχρι 29 
τις απογευματινές.  

 Η εορταστικού χαρακτήρα εκδρομή για απότιση φόρου τιμής στους νεκρούς 
του πολέμου, οργανώνεται πλέον κάθε χρόνο κατά πάγιο τρόπο από οκταετίας και 
αποτελεί πρωτοβουλία της  Επιτροπής Τέκνων Συγγενών και Φίλων Ατάφων Νεκρών 
του Πολέμου 1940 – ’41, της οποίας Πρόεδρος είναι ο τέως Βουλευτής και τέως 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Γεώργιος Σούρλας, με πρωτοβουλία του 
οποίου ιδρύθηκε η εν λόγω επιτροπή και οργανώθηκε η συστηματική αναζήτηση των 
οστών των πεσόντων σε συνεργασία Ελληνικής και Αλβανικής Κυβέρνησης.  

 Η συνολική συμμετοχή των εξ’ Ελλάδος εκδραμόντων, ήταν περίπου 150 
άτομα. Από πλευράς στελεχών της ΠΑ, κυρίως εν αποστρατεία, συμμετείχαν στην 
εκδρομή 75 περίπου άτομα (μετά συζύγων).  

  Για το σύνολο των συμμετεχόντων προγραμματίστηκαν τρία λεωφορεία. Το 
πρώτο, συμπληρώθηκε με πολίτες και απόστρατους Αξιωματικούς, κυρίως ΣΞ και 
ΠΑ και ξεκίνησε από το Βόλο, με επικεφαλής τον τ. βουλευτή και τ. Πρόεδρο της ΒτΕ, 
κ. Γεώργιο Σούρλα. Το δεύτερο ξεκίνησε πρωινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου από την 
Αθήνα, με απόστρατους κυρίως του ΣΞ και ΠΑ, στο οποίο επέβαιναν 17 μέλη του 
Σ.Α.Σ.Ι. και επικεφαλής τον Πρόξενο επί τιμή κ. Γεώργιο Δασκαλάκη. Το τρίτο, στο 
οποίο επέβαιναν συνάδελφοι της ΕΑΑΑ (μετά οικογενειών), ξεκίνησε από την 
Καλαμάτα, συμπληρώθηκε στην Αθήνα και είχε επικεφαλής τον Σμήναρχο (ΤΥΜ) ε.α. 
Πιέρρο Πλατάνα.  

 Τα δύο λεωφορεία διανυκτέρευσαν στο Αργυρόκαστρο, ενώ το λεωφορείο του 
κ. Δασκαλάκη διανυκτέρευσε στους Άγιους Σαράντα.  

 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην εκδρομή συμμετείχαν και μέλη της Λέσχης 
Κυριών του Ικάρου «ΝΕΦΕΛΗ».  

 Η επίσημη ημέρα του εορτασμού ήταν η 28η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, 
ενώ οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στα δύο Στρατιωτικά κοιμητήρια (Κλεισούρας και το 
αντίστοιχο ιστορικό των Βουλιαράτων).   

 Στην Κλεισούρα έγινε μνημόσυνο μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας 
(10:00) και στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια προς τιμή των νεκρών, έμπροσθεν 
ενός τεράστιου και επιβλητικού σταυρού που κοσμεί όλο το νεκροταφείο. Εκ μέρους 
της ΕΑΑ κατέθεσε στεφάνι ο Σμήναρχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας και εκ μέρους 
του Σ.Α.Σ.Ι./Παράρτημα Θεσσαλίας, ο Πρόεδρος αυτού, Ταξίαρχος (ΕΑ) ε.α. Γαβριήλ 
Μπάρδας. Ακολούθησε παράθεση καφέ και τεΐου στο περιστύλιο του ναού.  
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 Ωστόσο η κύρια εκδήλωση έλαβε χώρα δύο ώρες αργότερα (12:00) στο 
ιστορικό Στρατιωτικό νεκροταφείο των Βουλιαράτων.   

 Η Τελετή διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αλβανική πλευρά, όπως 
προβλέπεται από τη διμερή Διακρατική Συμφωνία Συνεργασίας Ελλάδος-Αλβανίας 
σχετικά με «την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τον 
ενταφιασμό των Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις στην 
Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-ιταλικού Πολέμου του 1940-1941 και την 
κατασκευή κοιμητηρίων στο έδαφος της Αλβανίας για τον ενταφιασμό τους».  

 Επίσης, εκδήλωση για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου διοργανώθηκε 
από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κορυτσά, το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 
2019, με ώρα έναρξης 10.00 π.μ., στον Ιερό Ναό της Παναγίας του χωριού 
Μπομποστίτσα.  

 Στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, παρέστησαν ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα αποδήμου Ελληνισμού κος Αντώνιος Διαματάρης, 
η Πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα κα Σοφία Φιλιππίδου,  η εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, βουλευτής κα 
Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Αλβανίας κου Ιλίρ 
Μέτα, ο περιφερειάρχης Αργυροκάστρου κος Αστρία Αλιάι, η εκπρόσωπος της 
Αλβανικής Κυβέρνησης, υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ε.Δ. Αλβανίας, 
Ταξίαρχος Μανουσάκε Σέχου, ο εκπρόσωπος των Ε.Δ της Ελλάδος, Υποπτέραρχος 
(Ι) Κωνσταντίνος Άγγος, ο Αρχιπλοίαρχος Μήλας του ΓΕΕΘΑ, ο Στρατιωτικός 
Ακόλουθος της Ελλάδος στα Τίρανα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τέκνων-Συγγενών-
Φίλων Ατάφων Νεκρών του Ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940-’41, κ. Γεώργιος 
Σούρλας, ο Αντιπρόεδρος και το μέλος της προαναφερθείσας Επιτροπής κος 
Γεώργιος Κωστόπουλος και κος Γεώργιος Δασκαλάκης, ο Δήμαρχος Πωγωνίου, η 
Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων, διάφορες Διοικητικές Αρχές των εγγύτερων περιοχών και 
πολλές Οργανώσεις-Σύνδεσμοι-Σύλλογοι και Ενώσεις της Ελλάδας και της Αλβανίας.  

 Τον τιμητικό πανηγυρικό λόγο της Ημέρας εκφώνησε ο Υφυπουργός κος 
Αντώνιος Διαματάρης, ενώ ακολούθως έγιναν καταθέσεις στεφάνων προς τιμή των 
νεκρών από εκπροσώπους πολιτικών, πολιτειακών, κρατικών και διοικητικών αρχών 
της Ελλάδας και της Αλβανίας, καθώς και πλήθους εκπροσώπων οργανισμών, 
συλλόγων και ενώσεων. Εκ μέρους της ΕΑΑΑ κατέθεσε στέφανο το μέλος του ΔΣ, 
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης, εκ μέρους της ΑΑΚΕ ο Πρόεδρος 
αυτής, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Στυλιανός Αλεξόπουλος και εκ μέρους του Σ.Α.Σ.Ι. ο 
Γραμματέας αυτού Αντιπτέραρχος (Ι) Κοσμάς Βούρης.    

  Κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού της Ημέρας, απευθυνόμενος στους 
συγκεντρωμένους ομογενείς ο κ. Διαματάρης, αφού μετέφερε «την αμέριστη αγάπη 
και στήριξη» του πρωθυπουργού και ευχαρίστησε την Αλβανική Κυβέρνηση για την 
συνεργασία στον εντοπισμό και την ταφή Ελλήνων στρατιωτών, έργο που όπως είπε 
πρέπει να συνεχιστεί μέχρις ότου βρεθεί και ταφεί και ο τελευταίος νεκρός Έλληνας 
στρατιώτης, τόνισε μεταξύ άλλων: 

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι δεν είστε μόνοι. Οι απανταχού Έλληνες, οι Έλληνες της 
Ελλάδας, και οι Έλληνες της Αμερικής που κατάγονται από τα μέρη σας και που γνωρίζω καλά 
και που πολλοί από αυτούς είναι φίλοι μου, έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε εσάς. Ο 
Ελληνισμός είναι ένας και αδιαίρετος…». 
 
 Ακριβώς στο τέλος και λίγο πριν το κλείσιμο της τελετής, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Τέκνων-Συγγενών-Φίλων των Άταφων νεκρών του Ελληνο-ιταλικού 
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πολέμου 1940-41, κος Γεώργιος Σούρλας απένειμε τιμητικό έμβλημα στην κυρία 
Ερμιόνη Μπρίγκου αναφέροντας τα εξής: 
  
«Τιμάμε την Ερμιόνη Μπρίγκου, την ηρωίδα της Βορείου Ηπείρου, την “κυρά της Χιμάρας”, 
που στην αυλή του σπιτιού της στον οικισμό Βάνοβα της Χιμάρας αναπαύονται έξι πεσόντες 
μαχητές. Εκεί παρά τα όσα δεινά υπέστη η οικογένειά της, διώξεις και φυλακίσεις δεν 
αποκάλυψαν ποτέ τον χώρο ενταφιασμού. 
 
Τιμάμε τη Μάνα των Πεσόντων, που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα του ανθρωπισμού, του 
ηρωισμού, της θυσίας και της εθνικής υπερηφάνειας. Στο πρόσωπό της ευχαριστούμε και 
τιμούμε όλες τις Βορειοηπειρώτισσες και Βορειοηπειρώτες, που στήριξαν τους μαχητές μας 
στον αγώνα κατά των κατακτητών, φρόντισαν τους τραυματίες τους στρατού μας και 
ενδιαφέρθηκαν για τους πεσόντες. 

Ευχαριστούμε όσους από την αλβανική και ελληνική πλευρά συνέβαλαν να τεθεί τέρμα στην 
εκκρεμότητα με τους άταφους πεσόντες, που έστω και με καθυστέρηση 78 ετών στις 22 
Ιανουαρίου 2018 άρχισαν οι εργασίες αναζήτησης και ο τιμητικός ενταφιασμός των πεσόντων. 

Προσδοκούμε ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι πεσόντες 
μαχητές και να τους αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές». 

 Απευθυνόμενους στη συνέχεια ο κος Γ. Σούρλας στους παριστάμενους 
προέδρους των επιτροπών εμπειρογνωμόνων Ελλάδας - Αλβανίας για τους άταφους 
πεσόντες, ήτοι στον υποπτέραρχο Άγγο, στην Ταξίαρχο και Υπαρχηγό  των Ε.Δ. της 
Αλβανίας, ο κ. Σούρλας τόνισε ότι πρέπει η Αλβανία να ανταποκριθεί στο αίτημα της 
Ελλάδας και να συνέλθει η διακρατική επιτροπή, η συνεδρίαση της οποίας 
καθυστερεί ένα χρόνο. 
 
 Καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του ομογενή 
Κωνσταντίνου Κατσίφα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου από πυρά της αλβανικής 
αστυνομίας, οι γονείς, συγγενείς και φίλοι του τέλεσαν την ίδια μέρα επιμνημόσυνη 
δέηση στο σημείο όπου σκοτώθηκε. 
 
 Στη συνέχεια και με το πέρας της επίσημης εκδήλωσης στο στρατιωτικό 
νεκροταφείο οι γονείς του επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο της τελετής, πλην 
όμως η αστυνομία τους αφαίρεσε ένα πανό που κρατούσαν. 
 
 Οι συγγενείς διαμαρτυρήθηκαν για την εν ψυχρώ εκτέλεση του Κ. Κατσίφα 
αλλά και για το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά οι αλβανικές αρχές δεν έχουν 
δημοσιοποιήσει την επίσημη δικογραφία. 
 
 Μετά την εκδήλωση στο ιστορικό στρατιωτικό νεκροταφείο, ακολούθησε 
δεξίωση στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού, που παρατέθηκε από την Ελληνική 
Πρεσβεία στα Τίρανα, ενώ στη συνέχεια και μετά την αποχώρηση επισήμων και 
επισκεπτών – προσκυνητών, το λεωφορείο του κ. Δασκαλάκη κατευθύνθηκε στο 
παραπλήσιο και έντονα σημαιοστολισμένο με Ελληνικές σημαίες χωριό της 
Δερβιτσάνης για περιήγηση και ανάπαυλα και συζήτηση και 1 ½ ώρα αργότερα 
αναχώρησε η συγκεκριμένη ομάδα για Άγιους Σαράντα.  
 
 Στα πέριξ των δυο νεκροταφείων βουνά έγιναν οι φονικότερες μάχες και έπεσε 
ο μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων πεσόντων στο σύνολο των 8.400 στο αλβανικό 
μέτωπο. 
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 Η ενεργοποίηση από πέρυσι το Γενάρη της Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας-
Αλβανίας που είχε υπογραφεί το 2010, για τον εντοπισμό, εκταφή, ταυτοποίηση και 
ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων στο αλβανικό μέτωπο, έχει ως αποτέλεσμα, τον 
ενταφιασμό των οστών 753 Ελλήνων πεσόντων στους Βουλιαράτες και αναμένεται 
έως το τέλος του έτους ο αριθμός των Ελλήνων στρατιωτών που θα ενταφιασθούν 
στους Βουλιαράτες να ξεπεράσει τους 800. Εκατοντάδες άλλοι έχουν εντοπιστεί και 
στην περιοχή που βρίσκεται το νεκροταφείο της Κλεισούρας. 
 
 Την τελευταία ημέρα 29 Οκτωβρίου και πριν την αναχώρηση για Ελλάδα, οι 
τρεις εκπρόσωποι των ενώσεων-συλλόγων της Π.Α. ήτοι της ΕΑΑΑ, της ΑΑΚΕ, και 
του Σ.Α.Σ.Ι., οργάνωσαν στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους στους 
Άγιους Σαράντα, μνημόσυνο προς τιμή των πεσόντων αεροπόρων στο Αλβανικό 
μέτωπο το 1940-41. 
 
 Τέτοιο μνημόσυνο, γίνεται για πρώτη φορά και καλό θα είναι να 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 
 
 Ακολούθως παρατίθενται οι ομιλίες του ΥΦΥΠΕΞ στο νέο Στρατιωτικό 
νεκροταφείο της Κλεισούρας και στο ιστορικό Στρατιωτικό νεκροταφείο των 
Βουλιαράτων.  
 
Ομιλία ΥΦΥΠΕΞ σε Βουλιαράτες: 
 
Σεβασμιότατε, Κυρία πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, Αγαπητοί συμπατριώτες, 
 
Είναι χαρά και τιμή για μένα να εκπροσωπώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σ’ αυτή 
την ιερή εκδήλωση για την 28ης Οκτωβρίου, σ’ αυτά τα άγια χώματα, στον τόπο όπου 
γράφτηκε με αίμα μια ένδοξη σελίδα στην μακρά Ιστορία του Έθνους μας. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Η Ιστορία μας είναι γεμάτη αγώνες για υψηλά Ιδανικά. Αγώνες για την Ελευθερία, τη 
Δημοκρατία, το Δίκαιο. 
 
Έτσι και τότε, πριν 79 χρονιά, εκείνη η γενιά των Ελλήνων επιτέλεσε το καθήκον της 
ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ιστορίας, με θάρρος και αυταπάρνηση. 
 
Αγωνίστηκε εναντίον αριθμητικά πολύ περισσότερων ιταλικών δυνάμεων και πολύ καλύτερα 
εξοπλισμένων και όμως νικήσαμε το απαίσιο σκότος του ναζισμού και του φασισμού που 
απειλούσε να επιβληθεί σε όλη τη Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. 
 
Αδέλφια ομογενείς, 
 
Στα άγια τούτα χώματα κείτονται οι ήρωες του έπους του 1940. Τους οφείλουμε αιώνια 
ευγνωμοσύνη. Ο ενταφιασμός τους αποτελεί ιερή υποχρέωσή μας. Είναι το ελάχιστο που 
μπορούμε να κάνουμε. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την γείτονα Αλβανία για την συνεργασία της στον 
εντοπισμό και στην ταφή των οστών των πεσόντων μας. 
 
Ζητούμε τη συνέχιση αυτής της κοινής προσπάθειας. Είναι χρέος μας απέναντι στους νεκρούς 
μας. 
 
Αγαπητοί συμπατριώτες, 
 
Είμαι εδώ σήμερα γιατί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου ζήτησε να σας μεταφέρω 
την αμέριστη αγάπη και στήριξή του. Είμαι εδώ για να σας πω ότι δεν είστε μόνοι. Οι 
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απανταχού Έλληνες, οι Έλληνες της Ελλάδας και οι Έλληνες της Αμερικής που κατάγονται 
από τα μέρη σας και που γνωρίζω καλά και που πολλοί από αυτούς είναι φίλοι μου, έχουν 
στραμμένη την προσοχή τους σε εσάς. 
 
Ο Ελληνισμός είναι ένας και αδιαίρετος. Ο λαός μας έχει μάθει να αγωνίζεται για τη διατήρηση 
της ταυτότητας, της γλώσσας, της πίστης και των παραδόσεων του. Για όλα αυτά που μας 
κάνουν Έλληνες. 
 
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ που κρατάτε άσβεστη τη φλόγα της 
Ελλάδας μέσα σας. 
 
ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ! 
 
Χαιρετισμός ΥΦΥΠΕΞ στο Στρ. Κοιμητήριο Κλεισούρας: 
 
Αγαπητοί συμπατριώτες, 
 
Είναι χαρά και τιμή για μένα να εκπροσωπώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σ’ αυτή 
την ιερή εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου, σ αυτά τα άγια χώματα, στον τόπο όπου γράφτηκε με 
αίμα μια ακόμη ένδοξη σελίδα στην μακρά Ιστορία του Έθνους μας. 
 
Είμαι εδώ σήμερα, γιατί ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να σας μεταφέρω ένα ισχυρό μήνυμα 
στήριξης και αγάπης. Ότι δεν είστε μόνοι. Ότι είναι δίπλα σας. 
Και είμαστε εδώ προκειμένου να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ήρωες του Έπους του 1940 οι 
οποίοι αναπαύονται στα χώματα αυτά. 
Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια της Πατρίδας. Για τον 
«Υπέρ Πάντων Αγώνα». Τους χρωστούμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Ο Θεός να αναπαύσει την 
ψυχή τους. 
 
Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ένα ορόσημο στους αγώνες του Ελληνισμού. Αγώνες με αίμα και 
θυσίες υπέρ της ελευθερίας, της Δημοκρατίας, των αξιών του Έθνους μας. 
 
Ένα από αυτά που μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες, είναι η αδάμαστη θέληση και επιμονή 
απέναντι στις δυσκολίες. Είναι η λαχτάρα μας να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, τη γλώσσα 
μας, τα ήθη και τις παραδόσεις μας, τη θρησκεία μας,την ελληνικότητά μας. 
 
Σας ευχαριστώ θερμά που έχετε την Ελλάδα στην καρδιά σας και την ψυχή σας. 
 
Τιμή και δόξα στους ήρωες του Έθνους μας. 
 
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρακτικά 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2021 Σελίδα 90 
 

7ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021 

 

East Med Security Conference 
Athens – 1ST Nov. 2019 

 
SPEAKERS – PROGRAMME 
9.30 -10.30      Opening ceremony Kostas Hardavellas – Introduction 
1ος Marc Zell (Republicans Israel) 
2ος Jonathan Constantine (Republicans Greece) 
The Ministers of the Hellenic Government who will be present will address the 
conference:  
The following have been invited and most are expected to confirm their participation:   
Adonis Georgiadis, Minister for Development and Investment 
Nicholas Panayiotopoulos, Minister of Defence 
Nikos Dendias, Foreign Minister 
Michael Hrisohoidis, Minister of Citizen’s protection (in charge of Police) 
John Plakiotakis, Minister of Merchant Marine (in charge of Coast Guard) 
Diplomats 
10:30- 12:15   
First Subject:  Assessment of Energy Reserves in East Med- The Next Day. 
Συντονιστής – 
Opening Speech: Kostas Hardavellas  
Speakers:   
Abraham Zellelides  
Prof. Geology, University of Patras Theresa Fokianou ex. Director Hellenic National 
Petroleum Company 
Kostas Nikolaou, Cypriot government advisor on HydroCarbon affairs. 
Ilias Konofagos - Petroleum Geologist- Energy Finance Specialist 
12:15 – 13:15           
Second Topic: Transportation – Refinement – Storage of Energy Assets in East Med- 
Inhibiting factors. 
Coordinator: Rachel Makri, ex MP Hellenic Parliament, ex Secretary of Hellenic 
Parliament Subcommittee on Energy Affairs. 
Introductory Speech: Christos Aronis - Engineer, Professor of Energy Policy 
Speakers: Kostis Stampolis, Executive Director South East Europeian Energy 
Institute (ΙΕΝΕ) 
Christopher Boutsikakis, Member of Parliament for A’ Pireaus District (ND Party), 
member of the Hellenic Parliament Commerce and Production Subcommittee: 
“Pireaus, a key city in Energy Affairs”. 
John Papagiannis,   candidate for Hellenic Parliament, District of Thesprotia (ND 
party): «Ipirus, its strategic role in the new energy map»   
Anastasios Marinos, candidate for Hellenic Parliament, District of Zante (ND party): 
«New energy highways in East Med – DeHormuz-ification”  
Marianthi Kafetzi, finance specialist, candidate for Hellenic Parliament, District of 
North Athens (ND party): «Financial repercussions of the reduction of marine traffic in 
the straights of Hormuz» 
Kostas Filis , Director of Strategic Studies Institute - Professor of geopolitics: 
«Turkey’s role in the production of hydrocarbons in EastMed» 
Noble Energy & Energean Plc.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Development_and_Investment_(Greece)
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Representatives of the Hellenic Shipowners Club, Gas Carriers, Hellenic Industry 
Representatives. 
Break 13:15 - 13:45 – light lunch 
13:45 - 15:45 
Third Topic: Energy Security in East Med. Threats, dangers, and how to deal with 
them. The role of the EU 
Introduction - Coordination: Vasilios Martzoukos - Vice Admiral (ret.) President of the 
Hellenic Institute for Strategic Studies (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ) 
Topic: Redeployment of military forces for the protection of common energy assets in 
East Med 
Speakers from ELISME 3 Speakers, 3 topics 
Vice Admiral .ret. V.Martzoukos Hell.Navy, Hon Commander Naval Cadet School, 
President of ELISME. 
“Naval Strategy for the protection of the EastMed Common Energy Assets” 
Vice AirMarshall (ret.) Evaggelos Georgousis, President of Association of alumni of 
the AirSchool.“the contribution of Military power in the application of International Law 
in East Med” 
Colonel (ret) Anastasios Bassaras, ex NATO rep, vice President ELISME 
“the Defence industry and Logistics in Egypt, Israel, Cyprus and Greece. Mutual 
benefits arising from common research, development and cooperation.” 
Representative from Israeli Defence Industry speaker- possible ex. Military 
Kostas Grivas, Alt. Professor of Geopolitics in Hellenic Army Military Academy  
“Threats from new weapons in East Med- Possible solutions” 
Manolis Karagiannis Professor King’s College, University of Piraeus 
“Jihadi Strategies and Tactics Against Critical Energy Infrastructure in the Eastern 
Mediterranean and Beyond” 
Athanasios Kosmopoulos Data Protection Officer, Ministry of Development:  “ 
Cyberterrorism, Protection from disinformation campaigns” 
Evaggelos Apostolakis, Admiral, (ret), ex Minister of Defence. 
Fragos Fragoulis, Honorary Chief of Hellenic Armed Forces 
“the nature of threats from Turkey, longtime strategy of Turkish diplomacy” 
15.45 – 17.30 
Fourth Topic: Legal Protection of energy asets in Greece- Cyprus and East Med. 
Coordinator: Konstantina Dimitrouli, Dr. of International Energy Relations, Journalist 
for Greek National Radio- TV 
Introduction – Speaker: John Mazis - Professor of Economic Geography and 
Geopolitical Theories, National University Athens  
Speakers:  
Emmanuel Gounaris,  ex. Ambassador, Specialist on International Law of the Sea  
Aggelos Sirigos, professor of International Law, Dir. Center of International strategic 
Analysis Center (ΚΕ.ΔΙ.Σ.Α)  
Christopher Gialourides, Professor of International Politics 
Anthony Metaxas, attorney, international Law Specialist, professor University of 
Athens 
17:30 – 18:30 
Fifth topic: Other forms of geopolitical cooperation in East Med – Common electrical 
network  
Coordinator: Pirros Papadimitriou, Vice President of Hellenic National Power 
Company (DEH) 
 
Speakers:  
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Michael Christodoulides, engineer, founding member of the society of Hellenic 
energy inspectors: «The transformation of lignite energy factories to gas – and 
replacement of the lignite mining industry for energy production to the production of 
refined oil products made from lignite» 
Notis Marias, ex member of European Parliament  
Panagiotis Theodorakides   Colonel (ret) ex. NATO rep. 
John Maniatis, ex Minister of Energy 
Sotirios Manolkides, Vice President, Hellenic Power Regulatory Authority: “the 
underwater power connection between Greece- Cyprus and Israel”  
18:30 – 19:30                
Sixth Topic: Political Discussion                  
Anchor Man: Kostas Hardavellas 
Speakers (one from each political Party): 
Syriza    Kostas Zachariades (member of the Central Committee) 
KINAL (old PASOK)  Andrew Loverdos, (ex minister, MP) 
Hellenic Solution  Vasilis Villiardos, (Vice President of Party, MP) 
Diem25   Dimitris Drosos, (member of Central Committee)  
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8ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021 

 
19η Οκτωβρίου 2019 στη Σχολή Ικάρων 

45η Σειρά Ιπταμένων – 21η Μηχανικών – 2η ΕΑ 
 
 

…επανάληψη του σκηνικού της θρυλικής εισόδου μας στη Σχολή Ικάρων, την 1η 
Οκτωβρίου 1969… 

…με αναδρομές μισού Αιώνα… 
 

 Συνάντηση στο χώρο που κάναμε τα πρώτα αεροπορικά μας βήματα, στο 
χώρο που αγαπήσαμε, που ιδρώσαμε, που εκπαιδευτήκαμε, στο χώρο στον οποίο 
οφείλουμε την πορεία μας, την επιτυχία μας, την προσωπική και οικογενειακή 
ευημέρια, όπως και αυτή  της ελεύθερης Πατρίδας….τη Σχολή Ικάρων. 
 
 Στο Α/Δ Δεκελείας έγινε η συνάντηση των συμμαθητών της 45ης Ιπταμένων, 
21ης Μηχανικών, 2ας ΕΑ, επ’ ευκαιρία συμπληρώσεως 50 χρόνων από την είσοδο 
στη Σ.Ι. 
 
 Το πρώτο αυτό μέρος περιελάμβανε συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο της 
Σχολής και αναμνηστική φωτογραφία, 
 
 Μεγαλώσαμε στα χρόνια και παράλληλα στην ψυχή. Πολλές ψυχές, σε μια 
ψυχή που μας ενώνει και μας κρατάει δυνατούς, δεμένους, φίλους, αδελφούς …. και 
ακόμα συνοδοιπόρους με την ευχή να βαδίσουμε μαζί για πολλά χρόνια ακόμα…. 
 
 Μνήμονες του όρκου να υπερσπιζόμαστε  «…τας σημαίας…» και να 
αποτίνουμε τιμή στους Ήρωες που χάθηκαν για αυτές, πρώτο μας καθήκον ήταν η 
μετάβαση στο μνημείο «Πεσόντων Αεροπόρων» και κατάθεση στεφάνου στη Μνήμη 
των πρώτων συμμαθητών που θα ουρανοδρομούν για πάντα στον αστερισμό της 
45ης Σειράς Ιπταμένων, 21ης Μηχανικών και 2ης ΕΑ. 
 

 Σε ένα αμφιθέατρο φουτουριστικό, μοντέρνο μα και τελείως διαφορετικό από 
εκείνο της δυτικής πύλης της Σμηναρχίας, που γνωρίσαμε, διδαχθήκαμε και 
ψυχαγωγηθήκαμε τη δεκαετία του ’70, μας υποδέχθηκε ο Διοικητής της Σχολής 
Ικάρων Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης, ο οποίος μας έκανε μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή και μια μικρή ενημέρωση για τη σημερινή λειτουργία της Σχολής. 

 Το πρόγραμμα της ημέρας πλαισιώθηκε στη συνέχεια από τις ομιλίες των 
επικεφαλής των τριών ειδικοτήτων, καθώς και ενός αγαπητού συμμαθητή  από την 
Ιορδανία…ήτοι:  

- Του Ασμχου (Ι) ε.α. Ιωάννη Γλαρέντζου 
- Του Απτχου (Μ) ε.α. Αλκιβιάδη Γιολδάση 
- Του Υπτχου (ΕΑ) ε.α. Δημήτριου Στάχταρη  
- Του Υπτχου (Μ) ε.α. Niddal 

 Σίγουρα οι ομιλίες δεν μας κούρασαν… τουναντίον… ήταν πολύ συγκινητικές  
κουβαλώντας αναλλοίωτες μνήμες, δράσεις αλλά και ευτράπελα γεγονότα.  
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 Είναι όμως βέβαιο ότι μας άνοιξαν την όρεξη για περαιτέρω ομαδικές και 
παρεΐστικες συζητήσεις, καθώς και για το παραδοσιακό φαγητό φασολάδας της 
πρώτης μέρας εισόδου στη Σχολή. 

  Έτσι μεταβήκαμε με άριστη διάθεση στα εστιατόρια για να γευτούμε τις 
θύμισες  των πρώτων ημερών του γέλιου, του καψωνιού, της αυστηρής πειθαρχίας 
και της ταχείας προσαρμογής. 

 Μια ευχάριστη και απρόσμενη έκπληξη ήταν η ξαφνική παρουσία στο 
εστιατόριο του αρχηγού της τότε Διοικούσας Τάξεως, νυν Απτχου (Ι) ε.α. Βασίλειου 
Μητροκώτσα, του  «Θεού» της Σχολής και η αναφορά σε αυτόν από συμμαθητή μας, 
της παρασκευής και της παράθεσης του φαγητού, την οποία ακολούθησε η 
προσευχή ευλογίας «..της βρώσης και της πόσης..» 

 ..Και τι δεν ξύπνησε στο μυαλό και στην ψυχή μας... πάλι οι αναμνήσεις και οι 
ατελείωτες περιγραφές από περιστατικά της Σχολής και της μετέπειτα σταδιοδρομίας 
της Σειράς. 

 Αξιοσημείωτο γεγονός της συνάντησης, ήταν η συμμετοχή τριών (3) 
αλλοδαπών συμμαθητών μας που ήρθαν στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο για το 
σκοπό αυτό. Μπράβο τους, η εκπαίδευσή τους στη Σχολή Ικάρων δεν τους έκανε 
μόνο αεροπόρους, αλλά παράλληλα στενούς φίλους, θερμούς υποστηρικτές και 
πρεσβευτές της Ελλάδας στις Χώρες τους.  

 Μετά το λιτό, αλλά πολύ γευστικό  και μεστό από πλευράς συζητήσεων, 
εξιστορήσεων και πειραγμάτων γεύμα, το πρόγραμμα συνεχίστηκε με ξενάγηση 
στους κοιτώνες  των Ικάρων. 

 Η συνάντηση έκλεισε το βράδυ στο φιλόξενο ΚΕΔΑ/Ζ με παράθεση δείπνου, 
στο οποίο παρευρέθησαν  οι σύζυγοι στις οποίες αφιερώθηκε η βραδιά.    

 Καλή αντάμωση στην 60η επέτειο….. είθε να είμαστε όλοι παρόντες στη ζωή 
και στη Σχολή Ικάρων  !!!!!! 
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9ο Συνημμένο στο Πρακτικό της 7ης ΓΣ/27 Ιουν. 2021 

 
Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου για Ανακήρυξη από τη Γενική Συνέλευση, 

Επιτίμου Μέλους του «ΙΚΑΡΟΥ», Κυρίου Γεωργίου Καραγιάννη 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη και της 

΄Αδας. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρυστάλλη 34, 14563, Πολιτεία Κηφισιάς Αττικής. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6252700-1, 6944884663. 
EMAIL: maggou8@otenet.gr 
FAX: 2108215798 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3-7-1966, Αθήνα Αττικής. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Πολιτικός μηχανικός. 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος με τη συμβολαιογράφο Αθηνών 

Μαριλένα Μ.Μάγγου,  
με τρία τέκνα, την ΄Αντα Μαρία (φοιτήτρια Νομικής Αθηνών), την Ελισσάβετ 

(φοιτήτρια  
Νομικής Αθηνών) και την Παναγιώτα (μαθήτρια Γυμνασίου). 
ΣΠΟΥΔΕΣ: 
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης (βαθμός πτυχίου 6,5 και διπλωματική εργασία με βαθμό 10). 
Αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 1654/1990 και αριθμός μητρώου 

58147/1990 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 
Ως βοηθός επιβλέπων μηχανικός 12 μήνες (από Ιούλιο 1989 έως Ιούλιο 1990) 

στην κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων 6ης τάξης «Τεχνική 
Α.Ε.» και από Ιούνιο 1991 έως Αύγουστο 1993 ως επιβλέπων μηχανικός στην ίδια 
εταιρεία για την κατασκευή δημοσίων έργων όπως σχολικά κτίρια, έργα Πολεμικού 
Ναυτικού κ.α.. 

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια του ΤΕΕ όπως Ανθεκτικότητα 
Οπλισμένου Σκυροδέματος, νέος Αντισεισμικός Κανονισμός, εδαφοπάσσαλοι με 
ενέματα υψηλής πιέσεως, βιομηχανικά κτίρια, διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες, 
στέγαση μεγάλων χώρων κ.α.. 

Από 1η Οκτωβρίου του 1994 έως 1η Ιουλίου 1997 εργάστηκα ως επιβλέπων 
μηχανικός, από 1η Ιουλίου 1997 ως 15η Ιουλίου 2000 ως Προϊστάμενος Τεχνικής 
Υπηρεσίας, και από 15η Ιουλίου 2000 ως 10η Δεκεμβρίου 2019  ως Τεχνικός 
Διευθυντής Κατασκευών (Construction Director) στην εταιρεία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», υπεύθυνος για την κατασκευή νέων καταστημάτων super-
markets, κεντρικών γραφείων, κεντρικών αποθηκών, ανακαινίσεων υφιστάμενων 
καταστημάτων, υποσταθμών μέσης τάσης, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, 
καθώς και για τη συντήρηση των καταστημάτων, την απόκτηση αδειών λειτουργίας 
σε κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες, την τακτοποίηση πολεοδομικών θεμάτων σε 
κατά τόπους Πολεοδομίες, Δήμους ή Κοινότητες, την απόκτηση νέων ή την 
ανανέωση υφιστάμενων πιστοποιητικών πυρασφαλείας των καταστημάτων, με 
επιτόπου επίβλεψη, σύνταξη επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων, καθώς και την 
εκπόνηση και σύνταξη μελετών – σχεδίων και τευχών δημοπράτησης. 

Από 25η Ιανουαρίου 2001 όπου έγινε η εξαγορά των εταιρείων «ΤΡΟΦΟ Α.Ε.» 
και «ΕΝΑ CASH & CARRY A.E.», ασχολήθηκα παράλληλα και με τον έλεγχο και την 
εκτίμηση των σαράντα πέντε (45) καταστημάτων της «ΤΡΟΦΟ Α.Ε.» και των δώδεκα 
(12) καταστημάτων της «ΕΝΑ CASH & CARRY A.E.», με πλήρη καταγραφή της 

mailto:maggou8@otenet.gr
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υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και τον σχεδιασμό του νέου προσώπου – προφίλ 
των δύο παραπάνω εταιρειών, έτσι ώστε να εναρμονιστούν (ανακαινίσεις, 
συντηρήσεις, προμήθεια εξοπλισμού) με την πολιτική της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ».  

Από 4η Ιανουαρίου 2008 ασχολήθηκα με την εξαγορά από την «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» 
της εταιρείας τροφίμων με την επωνυμία «PLUS HELLAS» που περιλαμβάνει τριάντα 
τρία (33) καταστήματα και ένα σύγχρονο κέντρο διανομής, έτσι ώστε και αυτή η 
αλυσίδα να εναρμονιστεί με την πολιτική της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ».  

Από 8η Οκτωβρίου 2009 ασχολήθηκα με την εξαγορά της αλυσίδας τροφίμων 
«ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.», που περιλαμβάνει έντεκα (11) καταστήματα, έτσι ώστε και αυτή η 
αλυσίδα να εναρμονιστεί με την πολιτική της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ».  

Από 10η Ιανουαρίου 2011 ασχολήθηκα με τη μίσθωση μέρους του συνόλου 
των καταστημάτων της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ», έτσι ώστε και αυτή η αλυσίδα να εναρμονιστεί 
με την πολιτική της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ».  

Στις 5 Ιουλίου 2012 βραβεύτηκα ως Διευθυντής του Τμήματος Constructions 
για την κατασκευή του Green Store στην Σταμάτα Αττικής, από τον αγγλικό Οίκο 
«BREEAM», έναν από τους τρεις πιο αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης 
παγκοσμίως για κτίρια με εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνολογικές καινοτομίες, και 
το συγκεκριμένο κατάστημα ανακηρύχτηκε δεύτερο (2ο) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
για την ίδια χρονιά. 

Στις 16 Μαίου 2014 βραβεύτηκα για την εικοσαετή μου προσφορά στην 
«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» σε εκδήλωση που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. 

Από την 3η Απριλίου 2015 ασχολήθηκα με τη μίσθωση μέρους των 
καταστημάτων «DEALS» και από την 21η Απριλίου 2015 για μέρος του συνόλου των 
καταστημάτων «KEYFOODS», ώστε να εναρμονιστούν με την πολιτική της «ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ». 

΄Εχω κατασκευάσει τρία (3) μεγάλα κέντρα διανομής στην Μάνδρα Αττικής, 
στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.  

Κατά την πρόσληψή μου στην «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ», αυτή διέθετε έντεκα (11) 
καταστήματα, ενώ σήμερα διαθέτει, με τη συμβολή μου, πεντακόσια (500) 
καταστήματα. 

Κάτοχος ΠΤΥΧΙΟΥ Κατασκευαστών (ΜΕΚ) 3ης τάξης για οικοδομικά, 
υδραυλικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, και 2ης τάξης σε οδοποιία, με αριθμό μητρώου 
17672 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Συμμετοχή σε δεκάδες επιμορφωτικά σεμινάρια για Management, Marketing 
κλπ. 

ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά: κάτοχος των πτυχίων First Certificate in English, Test of 
English as a Foreign Language (TOELF), Graduate Management Admission Test 
(GMAT). 

Γερμανικά: κάτοχος του πτυχίου Grundstuffe.  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπηρέτησα στην Πολεμική Αεροπορία από 

18/6/1990 έως 18/6/1991 με την ειδικότητα διοικητικών καθηκόντων στην Ανωτάτη 
Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή. 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ: Πρωταθλητής Ελλάδος στο karate δεκαεπτά (17) φορές, επί 
σειρά ετών, από 1983 έως 1994, τρίτος πρωταθλητής Ευρώπης το 1985 (στην 
Κωνσταντινούπολη), πέμπτος πρωταθλητής Ευρώπης το 1989 (στην Αθήνα), 
πρώτος Βαλκανιονίκης το 1994 (στην Αθήνα), καθώς και μέλος της Εθνικής Ομάδος 
επί έντεκα (11) έτη. 

Κάτοχος μαύρης ζώνης 6ου DAN στο Shotokan Karate, σε τέσσερις 
Ομοσπονδίες: Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΟΚ) με αριθμό ΣΤ010, World Karate 
Federation (WKF) με αριθμό 1297/6, Japan Karate Association (JKA) με αριθμό 04-
5-0071, και Shotokan Karate International (SKI) με αριθμό 60446. 
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Κάτοχος Προπονητικού Διπλώματος της World Karate Federation (WKF) με 
αριθμό 1030/ACRC και επίσημου εξεταστού για 1ο DAN από την Ελληνική 
Ομοσπονδία Καράτε (ΕΟΚ). 

Συμμετοχή σε πλήθος αγώνων δρόμου 10 και 22,5 χιλιομέτρων 
(Ημιμαραθωνίου). 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ: 
Είμαι ενεργό μέλος από 4/3/1996 στο Ναυτικό ΄Ομιλο Ελλάδος. 
Είμαι ενεργό μέλος από 26/3/2008  στην Αθηναϊκή Λέσχη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Θέμα 2ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
	- Εισήγηση
	- Απόφαση
	«Η Π.Α. σήμερα έχει την γιορτή της…!!!
	Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σ.Ι., μέρος του συνόλου του προσωπικού της, εύχεται σε όλο το εν ενεργεία προσωπικό, Χρόνια Πολλά, Υγεία και κάθε καλό στις οικογένειες τους.
	Και η χρονιά αυτή, όπως και οι προηγούμενες, δεν είναι μία εύκολη χρονιά για την Πατρίδα μας από οικονομικής πλευράς, αλλά κυρίως από πλευράς ασφάλειας και άμυνας. Το προσφυγικό πρόβλημα εξελίσσεται σε άμεση απειλή ασφάλειας για τη συνοχή της κοινω...
	Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την αξία της διπλωματίας και των συμμαχιών, αυτό, που κάθε μέρα φαίνεται ποιό έντονα, είναι ότι αυτή την τουρκική απειλή, μόνο η δική μας Στρατιωτική ισχύς μπορεί να την ανακόψει και αν απαιτηθεί να την αντιμετωπίσει. ...
	Οι εκάστοτε πολιτικές μας Ηγεσίες και κυρίως και πρωτίστως οι Ηγεσίες της Π,Α, έχουν μεγάλες ευθύνες σε αυτό το καθήκον εντός του πλαισίου της αποστολή τους. Διότι η επίκληση των οικονομικών προβλημάτων δεν αποτελεί «απαλλακτικό βούλευμα» στην μη ...
	Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους χρόνια πολλά. Όμως η σκέψη μας και οι ευχές μας εστιάζονται…
	- σε αυτούς που ιδρώνουν, μέρα και νύχτα στις πίστες των αεροδρομίων, στα υπόστεγα και στα συνεργεία για να κρατήσουν τα οπλικά συστήματα σε λειτουργική ετοιμότητα…
	- σε αυτούς που στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στις οθόνες των Radars επιτηρούν το σύνολο του Ελληνικού χώρου για να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές προκλήσεις…
	- σε αυτούς που πετώντας, με όλες τις καιρικές συνθήκες, μεταφέρουν την θέληση του Ελληνικού Λαού να μη δεχθεί τετελεσμένα…
	Σε όλους αυτούς ευχόμαστε Καλές Προσγειώσεις, Υγεία και Ασφάλεια.»
	Για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ.Ι.
	Ο Πρόεδρος

