
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                            

Δραστηριότητες   
Απριλίου – Μαΐου 2014 

Ετήσιο μνημόσυνο του Συνδέσμου μας 
 
 Το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο για τα απο-

βιώσαντα μέλη του Συνδέσμου μας και αρτοκλασία υπερ 
υγείας των μελών και των οικογενειών τους θα 
πραγματοποιηθεί την 6η Απριλίου 2014 , ημέρα Κυριακή 

και ώρα 10.00  στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 

Ρηγίλλης που βρίσκεται 

πίσω από τη ΛΑΕΔ. 
  Αμέσως  μετά το 

πέρας της τελετής του 
μνημοσύνου στον Ιερό 
Ναό , θα παρατεθεί στους 

παρευρισκόμενους καφές 
και γεύμα στην αίθουσα 
Συνεδρίων της ΛΑΕΔ.  
    Ιδιαίτερες προσ-

κλήσεις θα σταλούν μόνο 
στις οικογένειες των 
αποβιωσάντων συναδέλ-

φων μας και στις Μονάδες 
και Υπηρεσίες  Τεχνικού 
του Λεκανοπεδίου Αττικής.    

  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει θερμή 
παράκληση προς τα μέλη του Συνδέσμου για την όσο 
το δυνατό μεγαλύτερη ή και καθολική συμμετοχή ως 
χρέος προς τους συναδέλφους μας που έχουν 
απέλθει και τα μέλη των οικογενειών τους. 

 

Εορτή στο 301 ΕΒ την 21η Μαίου 2014 
επ’ ευκαιρία της εορτής του 

Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
 
 Την Τετάρτη , 21 Μαϊου 2014 , το Τεχνικό όπως 

κάθε χρόνο , έτσι και φέτος , θα εορτάσει με την ευκαιρία 
της εορτής του Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
που βρίσκεται στο 301 ΕΒ. 

 Στον εορτασμό είναι προσκεκλημένοι όλοι οι εα 

συνάδελφοι και μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται εσπερινός την 
παραμονή της εορτής (την 18.00 της 20ης  Μαϊου 2014) και 
ανήμερα της εορτής Θεία Λειτουργία (08.30 της 21ης  Μαϊου 

2014) και αμέσως μετά περιφορά της Ιεράς Εικόνας των 
Αγίων. 
 Η όλη τελετή οργανώνεται από τη Δκση του 301 ΕΒ 

και είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι 
οι τεχνικοί στον παλαιότερο χώρο του Τεχνικού Σώματος. 

 

 
 
 

Γενική Συνέλευση ΣΑΑΤΧΣ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Αγαπητέ Συνάδελφε  
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας , σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

καταστατικού , και μετά από απόφαση που πάρθηκε την 25η 
Φεβρουαρίου 2014 ,  
 

Προσκαλεί 

 
Τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10.00 ώρα της 

10ης Μαΐου 2014, στην αίθουσα Συνελεύσεων της Ένωσης 

Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) , Χαριλάου 
Τρικούπη 18 α , με θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 
 Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου , 

έτους 2013. 
 Οικονομικός απολογισμός έτους 2013.  

 Προϋπολογισμός  έτους 2014. 
 Εγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή ή μη του 

Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. 
 Αποδοχή ή μη της κληρονομιάς που απέλιπε στον 
Σύνδεσμο ο αείμνηστος Ανχης εα Αγούδημος Γεώργιος 

επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΔΣ. 
 
Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 

νέου Προέδρου , νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου καθώς και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα 
πάντα με το Καταστατικό του Συνδέσμου. 

 
 Αγαπητοί συνάδελφοι , με την πίστη της 
κατανόησης του προβλήματος που θα προέκυπτε από 
την έλλειψη απαρτίας και την εξ αυτού αναβολή της 
Συνέλευσης , θεωρούμε δεδομένη την προσέλευσή σας 
στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

     Ο Γεν. Γραμματέας                        Ο Πρόεδρος 

Ευστάθιος Δερμεντζόγλου            Ιερεμίας Τσιμπερδώνης 
          Ταξχος εα                                Υπτγος εα 
 

 
Αναλυτικές οδηγίες και προβλέψεις του κατά-
στατικού του Συνδέσμου για τη διεξαγωγή των 
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Προέδρου και 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη σελίδα 3. 

Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 7198 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΤΧ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
Γραφεία Συνδέσμου : Κάνιγγος 32 , 10682 Αθήνα , Τηλ. FAX  210 3813319 

Μάρτιος  – Απρίλιος – Μάϊος  2014 , Αριθ. Φύλλου 54 

Υπεύθυνος Σύνταξης : ΔΣ/Σ.Α.Α.ΤΧ.Σ.Σ. 
 



ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ : Οι παρακάτω συνάδελφοι , μέλη του Συνδέσμου προσέφεραν την ετήσια συνδρομή τους και 

πέραν αυτής ως οικονομική ενίσχυση του Συνδέμου όπως παρακάτω : 

 

α/α                                                                                                                                                                                        Βαθμός Ονοματεπώνυμο 

Ποσό 

Συνδρομή Ενίσχυση 

31 Ανχης  Κεμεκενίδης Χρήστος 15€ - 

32 Λγος  Μπαλονίδης Γεώργιος 15€ - 

33 Σχης Παπαευθυμίου Ευθύμιος 15€ - 

34 Λγος  Μεταξάς Χρήστος 15€ - 

35 Τχης Εμμανουηλίδης Γεώργιος 15€ - 

36     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δικαιολογητικά για έκδοση ταυτότητας από 

την ΕΑΑΣ για μέλη ορφανικών οικογενιεών 
Για χήρα 
  Αίτηση (Χορηγείται από την ΕΑΑΣ ή Παράρτημα 

ΕΑΑΣ) 
  Δύο φωτογραφίες ταυτότητας (2,5 Χ 2,5 εκ) 
  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

  Ταυτότητα που εκδόθηκε από την ΕΑΑΣ του 
εκλιπόντος Αξιωματικού ή Υπεύθυνη δήλωση 

απωλείας ή παράδοσης. 
  Πράξη απονομής Συντάξεως ή Συνταξιοδοτική 
πράξη από το ΓΛΚ. 

Για άγαμες θυγατέρες 
Όλα τα παραπάνω και επιπλέον  

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι 

δεν ζει η μητέρα (χήρα εκλιπόντος Αξιωματικού  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
           
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους 
τους συναδέλφους καλό υπόλοιπο Σαρακο-
στής και καλή Ανάσταση τόσο για αυτούς 

και τις οικογένειές τους όσο και για την Ελ-
λάδα. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α                                                                                                                                                                                        Βαθμός Ονοματεπώνυμο 

Ποσό 

Συν-
δρομή 

Ενί-
σχυση 

1 Ταξχος  Τράντζας Μάριος 15€ 5€ 

2 Ταξχος Λιόλιος Χρήστος 15€ 5€ 

3 Ταξχος Ράπτης Κωνσταντίνος 15€ 10€ 

4 Ανχης Ράπτης Γεώργιος 15€ 10€ 

5 Σχης Κατσής Παναγιώτης 45€ 5€ 

6 Σχης Κωνσταντέλλος Νικόλαος 15€ 5€ 

7 Ανχης  Κολλάτος Νικόλαος 45€ - 

8 κος Μπαρούχος Κωνσταντίν. 15€ - 

9 Ανχης Μακρυδάκης Αντώνιος 30€ - 

10 Σχης Μπάκας Ηλίας 30€ 20€ 

11 Σχης Πέππας Αθανάσιος 30€ - 

12 κος Καννάς Κωνσταντίνος 15€ - 

14 Τχης Γεωργιάδης Δημήτριος 15€ 15€ 

15 Ταξχος Δεσποτόπουλος Σωτήρ. 15€ 5€ 

16 Σχης Χατζηαγγελίδης Χρήστος 15€ 5€ 

17 Ανχης  Ελευθερίου Κωνσταντίν. 15€ - 

18 Ταξχος Παναγόπουλος Κωνστ. 30€ 70€ 

19 Τχης Αφατίδης Θεοφάνης 15€ 5€ 

20 Ανχης Σαγιάς Γεώργιος 15€ 5€ 

21 Αντγος Αγόρος Αθανάσιος 15€ 5€ 

22 Υπτγος Κορδάτος Αλέξανδρος 60€ - 

23 Σχης Ασμανίδης Συμεών 15€ - 

24 Σχης  Κωστούλας Ιωάννης 15€ 15€ 

25 Ανχης Μιχαλόπουλος Θεόδωρος 15€ 5€ 

26 Ανχης Τανταλίδης Σταυρ. 15€ - 

27 Τχης  Αναγνωστόπουλος Κων. 15€ - 

28 Ανχης Ασπιώτης Βασίλειος 15€ 5€ 

29 Υπτγος Σαραντόπουλος Δημήτρ. 15€ 5€ 

30 Ανχης  Τίγκας Ζαχαρίας 15€ 15€ 

     

Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ  
(Κωδικός 7198) 

 
Τριμηνιαία Ενημερωτική Εφημερίδα  
Ιδρυτής : Ανχης (ΤΧ) εα Ιωάννης Πασβάντης  
Ιδιοκτήτης : Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκων Τεχνικού       

       Σώματος Στρατού 
Εκδότης – Διευθυντής : Ιερεμίας Τσιμπερδώνης  
                Υποστράτηγος εα 

Υπεύθυνος Σύνταξης   : Ευστάθιος Δερμεντζόγλου 
      Ταξίαρχος εα 
Ταχ. Διεύθυνση : Κάνιγγος 32 , 5ος  Όροφος Αθήνα  

                                         ΤΚ 10682 
Τηλέφωνο – Fax : 210 3813319 
Ηλεκτρονική Δνση (e mail) : saatxs@gmail.com 

Εκδίδεται σε 1200 αντίτυπα . Τιμή φύλλου 0,05 € 

Θυμηθείτε !!!!  
 
1. Ο αριθμός λογαριασμού του Συνδέσμου για την 
κατάθεση των συνδρομών είναι 9800626882 – 0 
της  Γενικής Τράπεζας. 

2. Δεν απαιτείται πλέον η αποστολή του παραστατι-
κού κατάθεσης. 

3. Η εγγραφή στο Σύνδεσμο δεν είναι υποχρεω-
τική αλλά είναι απαραίτητη για την επιβίωσή του. 

4. Επικοινωνία : 

     α.  Τηλέφωνο – fax γραφείων 2103813319. 
     β. Ταχυδρομική διεύθυνση : Σύνδεσμος Απο-
στράτων Αξκών Τεχνικού Σώματος Στρατού Κά-

νιγγος 32 (5ος Όροφος) Αθήνα ΤΚ 10 682 
     γ.  Ηλεκτρονικά στο mail : saatxs@gmail.com 

5. Στείλτε μας τις απόψεις σας – παρατηρήσεις για τη 

λειτουργία του Συνδέσμου με όποιο τρόπο επικοινωνί-
ας επιθυμείτε (Προτιμούμε την παρουσία σας στα 
γραφεία του Συνδέσμου καθημερινά μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία για αποφυγή ταλαιπω-
ρίας σας). 

6. Στείλτε μας άρθρα και απόψεις σας για δη-

μοσίευση την εφημερίδα μας. 

7. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας 

http://www.saatxs.blogspot.com όπου θα βρείτε 
εικόνες και ειδήσεις από τις δραστηριότητες του Συν-
δέσμου και των Παραρτημάτων , άρθρα μελών του 
Συνδέσμου και άλλα πολλά. 

                      ΔΩΡΕΕΣ 
** Η κυρία Κουμανάκου Σούλα κατέθεσε υπέρ των κατα-

στατικών σκοπών του Συνδέσμου το ποσό των 50 ευρώ εις 
μνήμη του αειμνήστου Ανχη Δούκα Δημητρίου που απε-
βίωσε την 15-9-2011.  

** Η κυρία Καρούντζου Μαρία κατέθεσε υπέρ των κατα-
στατικών σκοπών του Συνδέσμου το ποσό των 50 ευρώ εις 
μνήμη του αειμνήστου συζύγου της Υπλγου Καρούντζου  

Κωνσταντίνου  που απεβίωσε την  11–7-2013. 
** Η κυρία Φέγγου Μαρία κατέθεσε υπέρ των καταστατι-
κών σκοπών του Συνδέσμου το ποσό των 50 ευρώ εις μνήμη 

του αειμνήστου συζύγου της Υπτγου Φέγγου Βασιλείου  
που απεβίωσε την  12-12-2008. 
 

mailto:saatxs@gmail.com
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  
ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι μέλη , τακτικά και μη , του 

Συνδέσμου όπως και στην πρώτη σελίδα αναφέρουμε την  
10η Μαΐου 2014 αμέσως μετά τις εργασίες της 19ης Γενικής 

Συνέλευσης θα γίνει η εκλογή του νέου Προέδρου και των 
νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
καθώς και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Για διευκόλυνση τόσο των μελών-ψηφοφόρων όσο και 
των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου , των μελών 
του ΔΣ και των μελών της ΕΕ παραθέτουμε αυτούσιο το άρ-

θρο 13 του Καταστατικού μας , το οποίο έχει τροποποιηθεί 
με σπουδαιότερη τροποποίηση αυτή που αίρει το οποιοδή-
ποτε εμπόδιο βαθμού του υποψηφίου ετίθετο. 

 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 
1. Η εκλογή για τη θέση του Προέδρου , των υπολοίπων 

μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) (Τα-
κτικών – Αναπληρωματικών) γίνεται με μυστική ψηφοφο-
ρία των μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψή-
φου (Τακτικά και Έκτακτα μέλη που είναι ταμιακώς 
εντάξει). 

2. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει οποιοδή-
ποτε από τα Τακτικά, ταμιακώς εντάξει , μέλη του 
Συνδέσμου αρκεί να καταθέσει αίτηση στο Γενικό Γραμ-
ματέα προ τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διε-
νέργειας της ψηφοφορίας. Από τις αιτήσεις των υποψη-
φίων συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου οι υποψήφιοι 
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε κάθε κλιμάκιο 
(Πρόεδρος , μέλη Δ.Σ. , μέλη Ε.Ε.) . Υποψήφιοι για τη θέση 
του Προέδρου δύνανται εάν επιθυμούν να θέσουν υποψη-
φιότητα στο ίδιο ψηφοδέλτιο και για την εκλογή των σε θέ-
ση των λοιπών μελών του Δ.Σ. 

3. Εάν δεν έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπο-
ψηφίων , ο πίνακας συμπληρώνεται την ημέρα της ψηφο-
φορίας από προτεινόμενους είτε από τρία (3) τουλάχιστον 
παρόντα μέλη της Γ.Σ. , είτε από μόνο τον Πρόεδρο της Γ.Σ. 

4.  Εκ των υποψηφίων θέλουν εκλεγεί δια μεν το Δ.Σ. δέ-
κα (10) μέλη ήτοι επτά (7) τακτικά εκ των οποίων το ένα εί-
ναι ο Πρόεδρος και τρία (3) αναπληρωματικά , δια δε την 
εξελεγκτική επιτροπή πέντε (5) μέλη ήτοι τρία (3) τακτικά 
και δύο (2) αναπληρωματικά. 

5. Κάθε μέλος του εκλογικού σώματος μπορεί με την ανα-
γραφή ενός σταυρού με μελάνι χρώματος μαύρου ή κυανού , 
προ του αντιστοίχου ονόματος να ψηφίσει ένα υποψήφιο 
για τη θέση του Προέδρου , μέχρι τρείς (3) υποψηφίους για 
τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) για την εξελεγκτική 
επιτροπή. Ψηφοδέλτια με περισσότερους από ένα (1) , τρείς 
(3) και δύο (2) σταυρούς αντίστοιχα όπως πιο πάνω θεω-
ρούνται άκυρα. 

6. Το απουσιάζον μέλος κατά τις αρχαιρεσίες μπορεί ν΄ 
ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα δι΄ ετέρου μέλους υπό 
την απαραίτητη προϋπόθεση , ότι το τελευταίο τούτο μέλος : 

 α.  Θα παραδώσει στην Εφορευτική επιτροπή εξουσιο-
δότηση και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του απόντος 
μέλους. 

 β. Δεν μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από περισσότερους 
των τριών μελών. 

 γ. Δεν είναι υποψήφιος για Πρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. και 
Ε.Ε. 

7. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Κεντρική Εφο-
ρευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. (Πρόεδρος , 
Γραμματέας , μέλος) δι΄ανατάσεως της χειρός των συμμετε-
χόντων κατά την μέρα διενέργειας των εκλογών. Στην Εφο-
ρευτική Επιτροπή δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι 
για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Είναι δυνατός και ο ορισμός δύο (2) 
έως τεσσάρων (4) ψηφολεκτών , χωρίς όμως δικαίωμα ψή-
φου στις αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. 

     Για τα αποτελέσματα των εκλογών η Επιτροπή συντάσ-
σει σχετικό Πρακτικό στο οποίο φαίνονται εκείνοι που ψήφι-
σαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. 

    Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται εξετάζει και κρίνει τε-
λεσίδικα για την τύχη των υποβαλλομένων ενστάσεων που 
σχετίζονται με την εγκυρότητα των εκλογών και ανάδειξη των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής. 

      Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών μπορεί να εί-
ναι η ίδια που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 16 για διεύ-
θυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 

8. Τα μέλη των Παραρτημάτων ψηφίζουν επί τόπου την ί-
δια ημέρα και ώρα με Εφορευτική Επιτροπή που ορίζουν τα 
ίδια η οποία ενεργεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7 
αυτού του άρθρου. 

     Το ψηφοδέλτιο της παραγράφου 2 αποστέλλεται στα 
Παραρτήματα μόλις συνταχθεί ή με fax την ημέρα των αρχαι-
ρεσιών , εάν συνταχθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3. 

     Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Παραρτημάτων απο-
στέλλουν το συνταχθέν Πρακτικό και τα ψηφοδέλτια την επο-
μένη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή , στα γραφεία του 
Συνδέσμου , η οποία συντάσσει το συγκεντρωτικό Πρακτικό 
και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. 
και της Ε.Ε.  

     Σε περίπτωση ισοψηφίας για οποιαδήποτε θέση (μεταξύ 
των υποψηφίων που εκλέγονται τελευταίοι ) γίνεται κλήρωση. 
Σε άλλη περίπτωση ισοψηφίας εφόσον και πρόκειται για μέλη 
του ΔΣ και της ΕΕ και δεν είναι οι τελευταίοι εκλεγόμενοι θε-
ωρούνται εκλεγμένοι όλοι οι ισοψηφήσαντες. 

9. Τα μέλη που κατοικούν σε πόλεις που δεν υπάρχουν Πα-
ραρτήματα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα 
ή στο πλησιέστερο Παράρτημα ή σύμφωνα με την παράγραφο 
6 αυτού του άρθρου. 

 

Όπως και στο προηγούμενο τεύχος της εφη-
μερίδας γράψαμε : 

Καλούμε και παρακαλούμε όλα τα μέλη να 
λάβουν μέρος στο ανώτατο όργανο του Συνδέ-
σμου , που είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς 
και στις αρχαιρεσίες. 

Καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου  να αναλά-
βουν  τις τύχες του Συνδέσμου καταθέτοντας 
υποψηφιότητες για τις θέσεις του Προέδρου 
και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Από αυτές τις διαδικασίες δεν προκύπτουν 
ηττημένοι παρά μόνο συμμετέχοντες. 

 

 

Σημαντικές χρονικές λεπτομέρειες 
 
Υποβολή  υποψηφιοτήτων :  
Μέχρι Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 και ώρα 14.00 στο 
Γραφείο του Συνδέσμου αυτοπροσώπως. 

 
Εγγραφή  νέων μελών :  
Μέχρι Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 (και στα Παραρτήμα-
τα) 
 
Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων και από-
κτηση δικαιώματος εκλέγειν : 
Μέχρι την 11.00 του Σαββάτου 10 Μαΐου 2014 (έ-
ναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης) και στις έ-
δρες των Παραρτημάτων 
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Εξομοιωτής πτήσης  
ελικοπτέρων.  

Μια ακόμη προσφορά των 
Μονάδων Τεχνικού στην οικο-

νομική λειτουργία των Ενόπλων 
Δυνάμεων 

 

Από τις αρχές του 2013 ξεκίνησε στην έδρα του 2ου ΤΕΑΥ 
η λειτουργία του Εξομοιωτή Πτήσεων  δι’ Οργάνων (Π.Δ.Ο.) 

και Αεροναυτιλίας Ε/Π, με εκπαιδευτικές πτήσεις με 
πληρώματα των ΜΑΣ του 2ου ΣΥΑΣ και του 2ου ΤΕΑΥ στο Α/Δ 
Πάχης Μεγάρων. 

Η έναρξη της κατασκευής του τοποθετείται ενάμιση 

χρόνο νωρίτερα, το φθινόπωρο του 2011, κατόπιν διαταγής 
του κ. Α/ΓΕΣ. Το Φθινόπωρο του 2013 ξεκίνησε και η 
κατασκευή αντίγραφου του εξομοιωτή στην έδρα του 307 

ΤΣΥΑΥ επ’ ωφελεία των ΜΑΣ της 1ης ΤΑΞΑΣ και της ΣΑΣ.  
Έχει κατασκευαστεί από την ομάδα κατασκευής, αξιο-

ποιώντας όλες τις γνωστές τεχνολογίες της εποχής, όπου είναι 

πρακτικά εφαρμόσιμες και προσιτές σε κόστος.  
Η ομάδα κατασκευής - λειτουργίας του εξομοιωτή πτή-

σεων, αποτελείται από το τεχνικό προσωπικό της Διμοιρίας 

Επισκευών Ηλεκτρονικού Υλικού συνεπικουρούμενη και από 
τα λοιπά επισκευαστικά τμήματα της Μονάδας. Οι εργασίες 
κατασκευής ήταν επίπονες , εκτελέστηκαν όμως με μεγάλο 

ζήλο από το προσωπικό της μονάδας (στρατιωτικό και 
πολιτικό), παράλληλα με το επισκευαστικό της έργο. 

Το τρέχον έτος (2014), ο εξομοιωτής υποστηρίζει κυρίως 

τα πληρώματα (Ε/Π Chinook) του 4ου ΤΕΑΣ, που απαιτούν 
εντατική εκπαίδευση σε ενόργανες συνθήκες πτήσης, κυρίως 
την νύκτα, καθώς και σε αντικείμενα συνεργασίας του 

ασκούμενου πληρώματος κατά την εκτέλεση των διαδικασιών 
ΠΔΟ ή ενός αεροναυτιλιακού ταξιδιού που έχει προετοιμαστεί 

Ο εξομοιωτής Πτήσεων Π.Δ.Ο. και Αεροναυτιλίας παρέχει 
ένα περιβάλλον εκπαίδευσης στο οποίο δύναται να 

εξομοιωθούν ρεαλιστικά πτήσεις δια οργάνων σε συνθήκες 

 IMC, αεροναυτιλιακά ταξίδια στον Ελληνι-
κό εναέριο χώρο, πτήσεις σε συνθήκες περιο-

ρισμένης ορατότητας ή νύκτα (και σε περι-
βάλλον διοπτρών νυκτερινής όρασης ΔΝΟ), 
καθώς και με πρόκληση ασυνήθους κατάστα-
σης πτήσης (αφή προειδοποιητικών λυχνιών, 

απώλεια συστήματος, ακραία μετεωρολογικά 
φαινόμενα). Επιπλέον πτήσεις αναγνώρισης 
Α/Δ ή περιοχής ενδιαφέροντος για νεοεισερ-

χόμενους χειριστές και πτήσεις εθισμού σε μη 
ιπτάμενο προσωπικό ή επισκέπτες προς διά-

δοση των Αεροπορικών Ιδεωδών. 

Δεν εξομοιώνεται κάποιο συγκεκριμένο αεροπορικό μέ-
σο της Α.Σ., αλλά παρέχεται η δυνατότητα να παραμετρο-
ποιείται το πτητικό μοντέλο/α και οι πίνακες οργάνων σε 

περιβάλλον αντίστοιχο των μέσων που ίπτανται τα εκπαι-
δευόμενα  πληρώματα. 

Ο Προκεχωρημένος Εξομοιωτής Ε/Π, Πτήσεων δια ορ-
γάνων (ΠΔΟ) και Αεροναυτιλίας είναι γενικού τύπου μονο-
κινητήριου ή δικινητήριου, σε οπτικοποιημένο περιβάλλον 
αντίστοιχο του Ε/Π ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου 
πληρώματος. Το Cockpit  διαθέτει πίνακες οργάνων χειρι-
στών (Κ/Β - Σ/Β) κλιμακούμενοι, ανά τύπο Ε/Π. Πέραν των 
δύο (2) ισοδύναμων θέσεων χειριστών (όργανα - χειρι-
στήρια - επικοινωνίες) , το σκάφος διαθέτει και δύο (2) 
θέσεις εκπαιδευομένων- παρατηρητών, ενώ  υπάρχουν και 
δύο (2) θέσεις εκτός καμπίνας για την εξυπηρέτηση του 
συστήματος από τους τεχνικούς της μονάδας. 

Οι εφαρμογές εξομοίωσης του συστήματος περιλαμβά-

νουν την ενσωμάτωση με υψηλή ακρίβεια του πραγματι-
κού γεωγραφικού ανάγλυφου, όλα τα Ελληνικά Α/Δ, ελι-
κοδρόμια και περιοχές με πιστή αναπαράσταση των αερο-

ναυτιλιακών τους δεδομένων, διαδρόμων, τροχοδρόμων, 
πιστών (APRON) , ράδιο-βοηθημάτων  VOR, NDB, DME, 

ILS κλπ, γραφικών αναπαραστάσεων των κύριων χώρων, 
κτιρίων και σημείων ιδιαίτερης σημασίας (ενώ δύναται να 

κατασκευαστούν και κατά περίπτωση όπου ο χρήστης το 
επιθυμεί). 

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα πρόσκτησης δεδομέ-

νων καιρού και ενσωμάτωσης αυτών στον εξομοιωτή, λή- 

 

 

Φωτογραφίες  από την κατασκευή του εξομοιωτή από το προσωπικό του 2ου ΤΕΑΥ 
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(Συνέχεια από τη σελίδα 4) 

ψη του τρέχοντος μετεωρολογικού της περιοχής ή 
αεροδρομίου, δημιουργία κατά απαίτηση του εκπαιδευτή 

καιρικών συνθηκών και συνθηκών ορατότητας, τήρηση σε 
αρχείο τυποποιημένων καιρικών συνθηκών 
και ανάκλησή αυτών όταν απαιτείται. 

 
Πέραν των παραπάνω, υπάρχει η 

δυνατότητα ελέγχου συστημάτων Avionics 

(Com, NAV, IFF), λειτουργία συστήματος 
GPS/Doppler, με δυνατότητα υλοποίησης 
και τακτικού σχεδίου πτήσης (εισαγωγή 

σημείων με γεωγραφικές συντεταγμένες), 
ενσωμάτωσης των πραγματικών 
δεδομένων αεροναυτιλίας παγκοσμίως 

(AIRACs) (αεροδιάδρομοι, VORs, NDBs, 
ILS και Α/Δ), χάρτης αεροναυτιλίας και 
κινούμενης απεικόνισης αυτού, στον 

θάλαμο διακυβέρνησης (όταν ο εκπ/της το 
επιθυμεί). 

 
Η ομάδα υποστήριξης του εξομοιωτή 

μπορεί να παραμετροποιεί τα γραφικά σε 
κλίμακες υψηλής ανάλυσης και ποιότητας στις αναπαραστάσεις 
εδάφους/θάλασσας, εδαφικών εξάρσεων (βουνά, φαράγγια), 

καιρικών φαινομένων καθώς και διαφόρων αντικειμένων του 
εξωτερικού περιβάλλοντος όπως σπίτια, αεροδρόμια, δέντρα και 

άλλα Α/Φ - Ε/Π. Επίσης τα όργανα πτήσης και λειτουργίας 
συστημάτων στο cockpit  δύναται να παραμετροποιούνται ενώ 
ένας μηχανισμός πρόκλησης δονήσεων στην άτρακτο, ανάλογα 
με την φάση και τα δεδομένα της πτήσης που εκτελείται 

προσφέρει μεγαλύτερη ρεαλιστικότητα. 

  

Εντός της αίθουσας που φιλοξενείται ο εξομοιωτής υπάρχει 
χώρος ενημέρωσης - απενημέρωσης του εκπαιδευόμενου 
πληρώματος, με εκπαιδευτικό υλικό και μέσα, θέση ελέγχου των 

εφαρμογών/λογισμικών εξομοίωσης και υποστήριξης των 
πτήσεων,  κεντρικές μονάδες Η/Υ και συστοιχία επτά (7) 
οθονών, φωνητική επικοινωνία εντός και εκτός του εξομοιωτή 

δυνατότητας 6 ατόμων (4 εντός καμπινας και 2 εκτός). 
 

Τέλος γενικά αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα 
αναπαράστασης σε περιβάλλον οθόνης Ραντάρ Ε.Ε.Κ. 
της πτήσης του Ε/Π (εξομοιωτή) και παροχής ρεαλιστι-
κών υπηρεσιών Ραντάρ στο ασκούμενο πλήρωμα, ανα-
μετάδοσης στο εκπαιδευόμενο πλήρωμα (σε πραγματι-

κό χρόνο), των αεροπορικών 
επικοινωνιών των ιπτάμενων 
μέσων και των σταθμών ΕΕΚ, 
σύνδεσης μέσω διαδικτύου του 
εξομοιωτή με άλλους αντίστοι-
χους [Εξομοιωτής (αντίγραφο) 
του 307 ΤΣΥΑΥ] και δημιουργία 
συνθηκών για πτήσεις σχηματι-
σμού,  καταγραφή του ίχνους 
της πτήσης επί χάρτη (γεω-
γραφικού ή αεροναυτιλιακού) 
και τήρηση ανάλογου αρχείου. 

armyaviation.wordpress.com/ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συνδέσμου συγχαίρει τα 
άξια στελέχη του 2ου ΤΕΑΥ και 
του 307 ΤΣΥΑΥ για την σπου-
δαία εργασία τους που εξοικο-
νομεί μεγάλα χρηματικά ποσά 

για την οικονομία της χώρας και εξασφαλίζει υψηλού 
επιπέδου και χαμηλού κόστους εκπαίδευση στα στελέ-
χη των μονάδων της Αεροπορίας Στρατού. 

Τέτοιες εργασίες και ενέργειες αποτελούν τον 
ασφαλέστερο δρόμο για ανάκτηση του κύρους του 
Τεχνικού Σώματος και την αναγνώριση της προσφοράς 
του αλλά και της αναγκαιότητάς του γιατί ακόμη και 
αυτή έχει αμφισβητηθεί.  

Ήδη από τις αρχές του έτους 2013 , μετά από συ-
νεννόηση με την Δνση Τεχνικού του ΓΕΣ , και κατά τη 
διάρκεια κοπής της πίτας μας βραβεύσαμε τα στελέχη 
που κατασκεύασαν τον εξομοιωτή στην έδρα του 2ου 
ΤΕΑΥ και εφέτος κατά την τελετή κοπής της πίτας του 
Παραρτήματος Λάρισας τα στελέχη που κατασκεύα-
σαν τον εξομοιωτή στην έδρα του 307 ΤΣΥΑΥ. 

Ευχαριστούμε το Διοικητή του 2ου ΤΕΑΥ και τον 
Αθλγο (ΤΧ) κο  Πασταρματζή Δημήτριο που μας επέ-
τρεψαν να αναδημοσιεύσουμε το παρόν και να χρησι-
μοποιήσουμε τις φωτογραφίες που οι ίδιοι μας διέθε-
σαν.  

 
 

http://armyaviation.wordpress.com/2014/02/16/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B4%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9/
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«Να μας έχει ο Θεός γερούς 
 πάντα  ν’ ανταμώνουμε…» 

  

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος ο Σύνδεσμος με την ευκαιρία 

της κοπής της πίτας τόσο στην έδρα του όσο και στις έδρες των 
Παραρτημάτων του προσπάθησε , και εν πολλοίς το πέτυχε , να φέρει 

κοντά όλους τους συναδέλφους και να δώσει την ευκαιρία να 
ξαναθυμηθούν στιγμές παλαιές κυρίως χαρούμενες αλλά και 
δυσάρεστες από την κοινή ζωή μας στους στρατώνες , στις αγαπημένες 
Μονάδες του Τεχνικού Σώματος αλλά και σε επιτελεία και υπηρεσίες.  

 Την 5η Φεβρουαρίου 2014 έγινε η κοπή της πίτας του 
Συνδέσμου στην πανέμορφη ΛΑΕΔ που χρόνια τώρα 
μας φιλοξενεί για τις εκδηλώσεις μας.  

 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Δντης ΤΧ του ΓΕΣ Ταξχος κος Χοσάδας Νείλος , ο 
Δκτης της ΔΙΣΕ Ταξχος κος Λεράκης Κωνστα-
ντίνος , ο Δντης ΤΧ της ΑΣΔΥΣ Σχης (ΤΧ) κος 

Παλαιοκαστρίτης Γεώργιος , οι Δκτες των 301 ΕΒ 
και 306 ΕΒΤ Σχες (ΤΧ) κος Μουσουράκης 
Ιωάννης και κος Στελιανός Χαράλαμπος , ο 
Υδντης της ΛΑΕΔ Σχης (ΤΧ) κος Μπαντούνας 

Χρήστος , ο Δντης 4ου Γρ. της ΔΤΧ Σχης (ΤΧ) κος 
Ντούμας Βασίλειος , ο Δκτης της ΣΤΕΑΤΧ Ανχης 
(ΤΧ) κος Λογοθέτης Ιωάννης  και ο Δκτης του 

305 ΣΠ Ανχης (ΤΧ) κος Λαγομιτζής Νικόλαος . 
 Τον τόνο της βραδιάς έδωσε η παρουσία πολυάριθμων μελών και 
φίλων του Συνδέσμου , με τους παλαιότερους να αποτελούν την 
πλειοψηφία αλλά και για πρώτη φορά να γίνεται αισθητή η παρουσία 

και νέων συναδέλφων ,  και ομόρφυναν την τελετή υλοποιώντας 
ακριβώς τους  καταστατικούς σκοπούς του Συνδέσμου μας μεταξύ των 
οποίων είναι η ανάπτυξη στενότερων φιλικών και κοινωνικών σχέσεων 

και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και των 
μελών των οικογενειών τους , καθώς επίσης και του δεσμού των 
αποστράτων με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους. 
 Η τελετή ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου του ΔΣ Υπτγου εα 

κου Τσιμπερδώνη Ιερεμία ο οποίος απευθυνόμενος στους 
παρευρισκομένους είπε : 

 Αξιότιμες κυρίες , εκλεκτοί συνάδελφοι και φίλοι σας 
ευχαριστώ για την παρουσία σας στην αποψινή εκδήλωση του 
Συνδέσμου μας την κοπή της βασιλόπιτας του 2014. 

Είναι μια γιορτή που 
μας θυμίζει το χρόνο 
που πέρασε από 
πάνω μας και ένας 
καινούργιος αρχίζει. 
Αρχίζοντας τον α-
πολογισμό του πα-
λιού χρόνου θα ξε-
κινήσουμε από τα 
ευχάριστα για να 
ευθυμήσουμε και 
λιγάκι. 
Ο Σύνδεσμος μας 
κατά το 2013 συνέ-
χισε την ανοδική 
του πορεία με τη 

λειτουργία της τράπεζας αίματος που χάρισε ζωή σε αρκετούς 
συναδέλφους μας και στις οικογένειές τους και γι’ αυτό 
οφείλουμε χάριτες στους αιμοδότες μας οι οποίοι γενναιόδωρα 
μας προσέφεραν το πολύτιμο υλικό το αίμα τους. 
Τους ευχαριστούμε και τους παρακαλούμε να συνεχίσουν το 
θεάρεστο αυτό έργο και ζητάμε το παράδειγμά τους να 
μιμηθούν όσοι έχουν τη δυνατότητα. 
Η εφημερίδα μας ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ βελτιώθηκε σε εμφάνιση και 
περιεχόμενο σε επίπεδο που όλοι μας αναγνωρίζουν. 
Ευχαριστούμε το Γ.Γραμματέα μας Στάθη Δερμεντζόγλου που 
σήκωσε όλο το βάρος της βελτίωσης και τον συνάδελφο μας 
Γιάννη Πασβάντη που όπως πάντοτε στάθηκε ακούραστος 
βοηθός του. 
Το πρόβλημά μας για το Σύνδεσμό μας εννοώ το οικονομικό 
 
 

 αφού το μοναδικό έσοδό μας είναι η ετήσια συνδρομή 15 
ευρώ των μελών μας. Ζητάμε την εθελοντική αύξηση της 
από τα μέλη του Συνδέσμου και τους φίλους μας. Επίσης 
ζητάμε από τους συναδέλφους μας που αποχωρούν από 
την ενεργό υπηρεσία να δηλώνουν συμμετοχή στο Σύν-
δεσμό μας. Αυτή την άνοιξη έχουμε αρχαιρεσίες ζητώ 
από τα μέλη μας την ενεργό συμμετοχή τους. 
Φέτος είχαμε αρκετά νέα μέλη στο Σύνδεσμό μας. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και το χρόνο που πέρασε ετελέ-
σαμε το ετήσιο μνημόσυνο των νεκρών μας , την μεγαλύ-
τερη εκδήλωση του Συνδέσμου που ετελέσθη με μεγαλο-
πρέπεια όπως αρμόζει , με μεγάλη συμμετοχή την οποία 
ετίμησε με την παρουσία του και της συζύγου του , ο 
αρχηγός του ΓΕΕΘΑ στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος η 
ηγεσία του ΤΧ και πλήθος εν ενεργεία συναδέλφων. 

Τα δυσάρεστα που ο παλιός χρόνος μας 
άφησε είναι ότι αρκετοί συνάδελφοι έφυ-
γαν από κοντά μας , μας λείπουν , τους 
είχαμε μια ζωή κοντά μας , η απουσία 
τους αφήνει κενό , θα τους θυμόμαστε για 
πάντα. 
Στο χρόνο που πέρασε αντιμετωπίσαμε 
τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης 
με μείωση συντάξεων και αύξηση φόρων 
με αποτέλεσμα να γίνει η ζωή μας πιο 
δύσκολη. 
Το γεγονός ότι επιλεκτικά η πολιτική η-

γεσία μας αδίκησε , αν και από όλους αναγνωρίζεται ότι 
η προσφορά μας στην Πατρίδα υπήρξε μεγίστη καθιστά 
την αδικία εξοργιστική. 
Τους επισημάναμε την αδικία και τους γνωρίσαμε ότι 
γρήγορα θα τρέξουν κοντά μας , εμείς τους στηρίξαμε 
και σε εμάς χρωστάνε την ύπαρξή τους. 
Υπάρχουν και αρκετοί κρατικοδίαιτοι δημοσιογράφοι 
και λοιποί, παραφυάδες πολιτικών κομμάτων , που με 
ψεύδη και συκοφαντίες νομίζουν ότι μπορούν να μας 
μειώσουν , τους δίνουμε τις απαντήσεις που πρέπει και 
τους χαρίζουμε στους αφέντες τους. 
Εμείς που μια ζωή αγωνισθήκαμε και κρατήσαμε όρθια 
την πατρίδα μας συνεχίζουμε και τώρα τη στήριξή της 
και έχουμε και τη θέληση και τη δύναμη να μείνουμε 
όρθιοι αγωνιστές. 
Ας ευχηθούμε ο Θεός που πάντα παραστέκεται στην 
Πατρίδα μας να φωτίσει τους πολιτικούς που ορίσαμε να 
μας κυβερνήσουν να καταλάβουν ότι μόνο ενωμένοι και 
με ειλικρινή συνεργασία μπορούν να επιτελέσουν το κα-
θήκον που ο ελληνικός λαός τους ανέθεσε. 
Για το Σύνδεσμό μας ζητώ από όλους σας να μείνετε κο-
ντά μας , σας χρειαζόμαστε και μας χρειάζεσθε , έτσι θα 
κάνουμε τα προβλήματά μας πιο εύκολα και τη ζωή μας 
πιο ευχάριστη. 
Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά με υγεία και προκο-
πή. 
 Η συνέχεια δόθηκε με τη βράβευση του κου Τράντζα Γε-
ωργίου, υιού του Ταξχου εα Τράντζα Μάριου , για την εισαγω-
γή του στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

και του κου  Γκουτσίδη Αλεξάνδρου – Διονυσίου, υιού του 
Ανχη (ΤΧ) Γκουτσίδη Αντωνίου, για την άριστη επίδοσή του στη 
Β’ Λυκείου. 
 Στη διάρκεια της τελετής  ο Δντης ΤΧ του ΓΕΣ Ταξίαρχος 

κος Χοσάδας Νείλος παρέδωσε στην οικογένεια του αειμνή-
στου Στρατηγού Κοζώνη Ιωάννη λεύκωμα από την ιστορία 
του 303 ΠΕΒ δεδομένου ότι ο Στρατηγός  Κοζώνης Ιωάννης 

υπήρξε ο 1ος Δκτης του Εργοστασίου ενώ ο Σχης (ΠΖ) Γ. Χατζη-
αναγνώστου , του οποίου το όνομα φέρει το Στρατόπεδο που 
φιλοξενεί το Εργοστάσιο , ήταν ο πατέρας της συζύγου του 

Στρατηγού Ελένης. 
 Η βραδιά εξελίχθηκε σε μια συγκέντρωση με πολλή ζεστα-
σιά μεταξύ των συναδέλφων και με την βοήθεια και της μουσι-
κής οδηγήθηκε σε ένα γλέντι που διήρκεσε για πολύ χρόνο.  
 Την πίτα προσέφερε η κα Κοζώνη Ελένη εις μνήμη του 

συζύγου της αειμνήστου Στρατηγού Κοζώνη Ιωάννη , και την 
ευχαριστούμε θερμότατα. 

(Συνέχεια στη σελίδα 7) 
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«Να μας έχει ο Θεός γερούς 
 πάντα  ν’ ανταμώνουμε…» 

 (Συνέχεια από σελίδα 6) 
 
Την 19η Ιανουαρίου 2014  πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦ Λάρισας η 

κοπή της βασιλόπιτας του Παραρτήματος Λάρισας και η βράβευση 
διακριθέντων τέκνων και στελεχών του Τεχνικού Σώματος Στρατού 
περιφέρειας Θεσσαλίας. Τυχεροί της εκδήλωσης αναδείχθηκαν το 304 ΠΕΒ  

και ο κος Γεροστέργιος Αντώνιος. Την πίτα που έκοψαν ο πρόεδρος του 
συνδέσμου Υπτγος ε.α. κος Ιερεμίας Τσιμπερδώνης και ο πρόεδρος του 
Παραρτήματος Λάρισας Ανχης  ε.α. κος Θεοδόσης Καραβίδας, ευλόγησε 

ο Πανοσιολογιότατος Κωνσταντίνος Δεληχρήστος εκπρόσωπος του 
μητροπολίτου Λάρισας κ.κ. Ιγνατίου.  

Μετά την κοπή της πίτας, βραβεύτηκαν  ο Ανθστης (ΤΧ) Βέης 
Στυλιανός  , όπως και οι συνεργάτες του  ΕΜΘ Αλχιας (ΤΧ) Σιδερίδης 

Κωνσταντίνος , Επχιας (ΤΧ) Κωστάζος Δημοσθένης και ΕΜΘ Λχιας 
(ΠΒ) Δεληθανάσης Ευθύμιος  άπαντες του 307 ΤΣΥΑΥ γιατί εργάσθηκαν 
με ζήλο και μεθοδικότητα στην κατασκευή του εξομοιωτή πτήσεων Ε/Π στο 

Α/Δ Στεφανοβιείου  αποφέροντες μεγάλο οικονομικό όφελος στην υπηρεσία. 
Τιμήθηκε ο  Μ. Λχίας (ΤΧ) Μίσχος Σταύρος , ως αρχηγός των 
αποφοιτησάντων από τη ΣΜΥ Υπαξκων του ΤΧ Σώματος για το 2013. 

Βραβεύθηκαν επίσης η κα Τσιτσιπά Έλλη για την εισαγωγή της στη 

Νομική Θεσσαλονίκης , η κα Κυτούδη Κλεοπάτρα για την εισαγωγή της  
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , ο κος Πανέτας Δημήτριος για την 
εισαγωγή του στηΣΜΥ , ο κος Βαλάσης Χρυσοβαλάντης για την εισαγωγή 
του στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας και ο κος 

Δολμές Γεώργιος για την εισαγωγή του στο τμήμα Τεχνολόγων 
Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

Τιμήθηκαν τέλος με την πλακέτα της τράπεζας αίματος του Συνδέσμου  

για την πολύτιμη προσφορά τους τα ζεύγη Τσιτσιπά Κωνσταντίνου - 
Σιατραβάνη Σοφίας και Σινάτικα Σωτήριου – Δημητρακοπούλου 
Χρυσάνθης για τη συνεχή συμμετοχή τους στις εθελοντικές αιμοδοσίες. 

Την εκδήλωση  που τίμησαν με την παρουσία τους ο Επιτελάρχης της 

1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Υπτγος Αντώνιος Βιτετζάκης, ο Διοικητής του 303 ΠΕΒ 
Σχης (ΤΧ) Σπυρίδων Ζώης , ο Διοικητής του 307 ΤΣΥΑΥ Σχης (ΤΧ) 
Τοσιλιάνης Γεώργιος  , οι εκπρόσωποι της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, του 304 ΠΕΒ 

(Βελεστίνο), μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου αλλά και πλήθος κόσμου. 
Η όλη τελετή έκλεισε με ευχές και ζωγραφισμένη τη χαρά στα πρόσωπα 

όλων , καταδεικνύοντας ότι σήμερα έχουμε μεγαλύτερη από ποτέ ανάγκη για 
τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ φίλων και παλαιών συναδέλφων. 

Την 26η Ιανουαρίου 2014  στη ΛΑΦ Πατρών έγινε με εξαιρετική 
επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παραρτήματος Πάτρας του 
Συνδέσμου μας με την ευθύνη και καθοδήγηση του ΤΔΣ του Παραρτήματος 

και του Προέδρου του Υπτγου εα κου Πατελάκη Νικολάου.  
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία ο Διοικητής του ΚΕΤΧ Ταξίαρχος 

κος Λαμπρινάκης Χρήστος , ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη παρεχώρησε 
τη ΛΑΦΠ που φιλοξένησε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου και 

παρείχε κάθε διευκόλυνση για την επιτυχία της τελετής. 
 Για την τελετή συγκεντρώθηκε πλήθος συναδέλφων μελών και μη του 

Συνδέσμου για την καθιερωμένη πιά ετήσια συνάντηση αναμνήσεων και 

συγκίνησης. 
Παρευρέθηκε το ΔΣ του Συνδέσμου με επικεφαλής τον Πρόεδρο Υπτγο 

εα κο Τσιμπερδώνη Ιερεμία και αρκετά μέλη και φίλοι του Συνδέσμου από 
την Αθήνα. 

 Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή απονομής 
του Μεταλλίου του Συνδέσμου στους  Ανθυπολοχαγούς Τεχνικού που 
αποφοίτησαν από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 2013 και 
βραβεύτηκε ο αρχηγός τους  Ανθλγος (ΤΧ) Χειμωνίδης Γεώργιος ο 

οποίος ήταν και ο πρώτος αποφοιτήσας από τη ΣΣΕ ανεξαρτήτως Σώματος ή 
Όπλου . 

Βραβεύθηκε η κα Θεοδωρίδου Μαριέττα – Χρυσοβαλάντου για την 

άριστη επίδοσή της στη Β’ τάξη του Λυκείου. 
Τιμήθηκε τέλος ο  Υπτγος εα κος Νάκας  Κωνσταντίνος για την επί 

σειρά ετών συμμετοχή του στη διοργάνωση των εθελοντικών αιμοδοσιών 
για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Συνδέσμου καθώς και την 

συμμετοχή στις αντίστοιχες αιμοδοσίες.  
Την 7η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή στο κέντρο ΕΝΑΣΤΡΟΣ 

που βρίσκεται στο Δήμο Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης τελέστηκε η γιορτή 

κοπής της βασιλόπιτας.   
Με πολύ καλό καιρό οι συνάδελφοι μετά των συζύγων  τους άρχισαν να 

προσέρχονται στο ωραίο κέντρο. Από την 20:00 ώραν συνοδεία ελαφράς 
μουσικής από το συγκρότημα του κέντρου άρχισε η διανομή του φαγητού. 

 
 

Την 21:00 ο αιδεσιμότατος ιερεύς πατήρ Κων/νος συνο-
δευόμενος υπό του φίλου του προέδρου Ευθυμίου Παπα-
ευθυμίου ευλόγησε την πίτα η οποία στη συνέχεια διενεμή-

θη. Το κομμάτι του συνδέσμου δόθηκε  στον Υπτγο εα κο 
Μυρίτη Θεόδοσιο ο οποίος ήτο και ο μόνος ανώτατος αξ-
κός που μας τίμησε με τήν παρουσία του. Οι λοιποί ''έλαμψαν'' 

δια της απουσίας τους, όπως και αρκετοί ακόμα συνάδελφοι.  
Τελικά   προσήλθαν  στη γιορτή 80 άτομα. Μεταξύ αυτών 

και οι: Βουλγαρόπουλος Διον. δημοσιογράφος και εκδότης 
της εφημερίδας «Πατριωτική Εθνική Αντίστασις» και ο δικη-

γόρος του Διεθνούς Δικαίου Παπουλάκος Θεόδωρος ορμώ-
μενος εκ Σπάρτης ο οποίος εμήνυσε τη Γερμανία για τα ε-
γκλήματα και τίς κλοπές που έκαναν είς βάρος της Πατρίδος 

μας, εξέδωσε δε σειρά βιβλίων ένα εκ των οποίων αφορά το 
ΑΙΓΑΙΟ μας. 

Το φλουρί έτυχε στην κυρία Λαμπριανίδου Κυριακή. 
Στη σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος του παραρτήματος 

διάβασε  χαιρετισμό του ασθενούντα  Υπτγου Χρήστου 
Καδινόπουλου, όπως και του  προέδρου του συνδέσμου μας  
Υπτγου  Ιερεμία Τσιμπερδώνη που εγένοντο δεκτά με 

ζωηρά χειροκροτήματα.  
Ακολούθησε γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωϊνές 

ώρες.  
Ευχαριστούμε τον Γεν.Γραμματέα του ΤΔΣ Ανχη εα κο 

Φελέκη Θεόδωρο και τον ταμία του ΤΔΣ Ανχη εα κο Βε-
ντσίδη Σταύρο για την άοκνη προσφορά τους στην επιτυχία 
της εκδήλωσης. 

 

Το ΔΣ του Συνδέσμου εκφράζει την χαρά 
του και τις ευχαριστίες του για την αθρόα 
συμμετοχή των συναδέλφων σε όλες τις 
εκδηλώσεις τόσο στην έδρα του Συνδέ-
σμου όσο και στα Παραρτήματα. Αισιοδο-
ξούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμη πιο 
μεγάλη συμμετοχή. 

 
 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται φωτογραφίες 
από τις εκδηλώσεις. 

 

 
 
Νέα μέλη 
 
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα ενε-
γράφησαν νέα μέλη στο Σύνδεσμο οι παρα-
κάτω συνάδελφοι : 

Σχης  Λύτρας Αθανάσιος 
Σχης  Καρακόϊδας Χρήστος 
Ανθστης  Καγκελάρης Δημήτριος 
Ανθστης  Σπυρόπουλος Παναγ. 
Ανχης  Δάσκαλος Παναγιώτης 
Ανχης  Θεοδωρίδης Παναγ.  
Σχης  Σιακαβέλης Δημήτριος 
Τχης  Κολάρας Ιωάννης 
Λγος  Τομάρας Πέτρος 
Υπτγος  Κατσαρός Σπυρίδων 
 

Το ΔΣ τους καλωσορίζει στο Σύνδεσμο 
και τους ευχαριστεί για την απόφασή 
τους και καλεί όσους συναδέλφους δεν 
έχουν εγγραφεί στο Σύνδεσμο , ο καθέ-
νας για τους δικούς του λόγους  , να τους 
υπερβούν και να προσέλθουν αθρόα να 
εγγραφούν. 
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Λ.Α.Ε.Δ. 
5 Φεβ. 2014 
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Λ.Α.Φ. 
Λάρισας 

19 Ιαν. 2014 

 



   Εφημερίδα ‘Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ’ Μαρ.- Aπρ.. – Μάι 2014                                                   Σελίδα  10 
 

 
 

 

 

Βράβευση 

Κας Μουρίκη Αναστασίας 

Απονομή διπλώματος στο  
Τμ. Αιμοδοσίας του ΝΙΜΤΣ 

Λ.Α.Φ 
Πάτρας 

26 Ιαν.2014 
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Βράβευση 
Κας Μουρίκη Αναστασίας 

Απονομή διπλώματος στο  

Τμ. Αιμοδοσίας του ΝΙΜΤΣ 

Θεσσαλονίκη 
7 Φεβ. 2014 
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Τιμώντας   
τους συναδέλφους  

που έφυγαν 
 

Υπτγος (ΤΧ) ε.α. Παΐζης Θεόδωρος 
 

*  Την 19 Ιανουαρίου 2014, ο Υποστράτηγος ΤΧ  ε.α. Παΐζης 

Θεόδωρος, ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου μας , απεβίωσε σε 
ηλικία 87 ετών. 

*  Η εξόδιος ακολουθία εψάλει στον 

Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Κάτω Α-
χαΐας την  15.00 ώρα της 21ης  Ια-
νουαρίου2014, όπου και έγινε η τα-

φή στο κοιμητήριο της πόλεως. 
*  Το νεκρό συνόδευσαν στην τε-
λευταία του κατοικία τα μέλη της 

οικογενείας του, φίλοι και συνάδελ-
φοι εν αποστρατεία και αντιπροσω-
πεία εν ενεργεία συναδέλφων η ο-

ποία κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους 
του Αρχηγού/ ΓΕΣ. 
 

*  Ο Υπτγος ΤΧ ε.α. Παΐζης Θεόδωρος γεννήθηκε το 1926 στην 
Κάτω Αχαΐα  και αμέσως μετά τις Γυμνασιακές του σπουδές, σε 
ηλικία 21 ετών, την 15η Νοεμβρίου  του 1947 κατετάγη στο 
Στρατό, στο Τεχνικό Σώμα, ως εθελοντής οκταετούς 

υποχρεώσεως. 
*  Τον Δεκέμβριο του 1949  εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων απ’ όπου τον Αύγουστο του 1952, απεφοίτησε 

ευδοκίμως ως Ανθυπολοχαγός Τεχνικού Σώματος Στρατού 
*  Ως  Αξιωματικός Τεχνικού, υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες 
και Επιτελικά Γραφεία ανάλογα κάθε φορά του βαθμού του. 

*  Διοίκησε  τις Μονάδες ή Διευθύνσεις Επιτελείου: 
 8ος Λόχος επισκευών.                   Διοικητής 

 20ο Τάγμα Συντηρήσεως Υλικού    Διοικητής 
 3ο  Γραφείο ΔΤΧΣ/ΑΣ                   Διευθυντής 

 ΔΤΧ/ Δ. ΠΒΣ                            Διευθυντής 
 ΔΕΑΣΠ/ΓΕΕΘΑ                            Διευθυντής 

 ΔΤΧ/ΣΔΑ                                   Διευθυντής 
*  Φοίτησε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του σε διάφορα 

σχολεία του Σώματος, καθώς επίσης και : 
 Ε.Μ.Π. Σχολή Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων 
 Ανωτέρα Σχολή Πολέμου 

 Κ.Ε.ΤΧ.Σ 
 ΣΣΞΓ/ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 

 Σχολή Υλικού Πολέμου  ΗΠΑ 

 ΣΕΟΕΔ 
 ΣΕΤΤΗΛ 

* Για τις υπηρεσίες του προς την Πατρίδα τιμήθηκε με τα 
παρακάτω Μετάλλια και Παράσημα:  

 Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Δ’ Τάξεως 

 Χρυσό Σταυρό του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικος 
 Χρυσό Σταυρό  Β’ Τάγματος του Γεωργίου Α’ 

 Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως 
 Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα 

* Το έτος 1957 νυμφεύθηκε την Πελαγία Καρανδεινού με την 
οποία απόκτησε τρείς γιούς , τον Χαρίλαο  ,τον Αντώνιο και τον 

Δημήτριο  τους οποίους υπέρ αγαπούσε   
*  Ο Στρατός Ξηράς και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι του Τεχνικού  
εκτιμώντας την προσφορά του Υποστρατήγου (ΤΧ) ε.α. Παϊζη 

Θεοδώρου τον αποχαιρετούν και εύχονται στους οικείους του ο 
Πανάγαθος Θεός να τους δώσει κουράγιο, υπομονή και 
παρηγοριά. 
*  Εκ μέρους του Τεχνικού Σώματος τον νεκρό συνόδευσε στην 

τελευταία του κατοικία αντιπροσωπεία εν ενεργεία συναδέλφων 

 με επί κεφαλής τον Υποδιοικητή του ΚΕΤΧ Ανχη ΤΧ Κυ-
ριάκου Χρήστο, εκ μέρους δε του Συνδέσμου μας αντι-

προσωπεία συναδέλφων με επικεφαλής τον πρόεδρο του 
Παραρτήματος Πατρών Υπτγο  Πατελάκη Νικόλαο ο ο-
ποίος απηύθυνε  και τον  ύστατο χαιρετισμό προς τον 
εκλιπόντα, και ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε:  

« Αγαπητέ και αξέχαστε συνάδελφε. 
Με αίσθημα βαθιάς οδύνης τα μέλη του Συνδέσμου Απο-
στράτων Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος Στρατού, σε 

αποχαιρετούμε σήμερα. 
Η είδηση της απώλειας σου μας αιφνιδίασε και σκόρπισε 
την θλίψη σε όλους γιατί απολαμβάνεις τη ξεχωριστή 

αγάπη, τη μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. 
Η εντιμότητά σου, η καλοσύνη σου, ο ήπιος χαρακτήρα 
σου και η διάθεσή σου για ανιδιοτελή προσφορά σε έκα-

ναν να ξεχωρίζεις και να αποτελείς παράδειγμα προς μί-
μηση. Όλοι έχουμε κάτι να διδαχθούμε από την ακεραιό-
τητα και την ευγένεια του χαρακτήρα σου. 

Υπηρέτησες με πίστη και αφοσίωση την Πατρίδα σε δύ-
σκολους καιρούς. 
Υπηρέτησες με μοναδική συνέπεια, σεμνότητα και σπά-

νιο για τις ημέρες μας, ήθος τον Σύνδεσμό μας. Η αγάπη 
όλων μας και ο σεβασμός, για το έργο σου, θα σε συνο-
δεύει. 
Ευχόμαστε στην οικογένειά σου τα πιο θερμά και ειλικρι-

νή μας συλλυπητήρια και σε διαβεβαιώνουμε ότι δεν 
πρόκειται να σε ξεχάσουμε  
Θα είσαι πάντα ζωντανός και αγαπητός στις καρδιές και 

την σκέψη μας. 
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε».  
 

Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζοντας την προσφορά τους αει-
μνήστου Στρατηγού Παΐζη Θεόδωρου τόσο στην Πατρί-
δα όσο και στον Σύνδεσμο με την ευκαιρία της κοπής 

της πίτας του Παραρτήματος Πατρών την 26η Ιανουαρί-
ου 2014 τέλεσε τρισάγιο στην τελευταία κατοικία του 
στο οποίο παρέστησαν οι συνάδελφοι που μετέβησαν 

στην Πάτρα από την Αθήνα , και δεν κατάφεραν να πα-
ραστούν στην κηδεία του , με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
του ΔΣ Υπτγο κο Τσιμπερδώνη Ιερεμία ο οποίος και  του 

αφιέρωσε τις παρακάτω γραμμές : 
 
«Στρατηγός Θεόδωρος Παΐζης 
ένας εκλεκτός συνάδελφος , ένας θαυμάσιος άνθρωπος , 
ένας ιδανικός στρατιώτης έφυγε από κοντά μας και βα-
δίζει προς την αιωνιότητα. 
Η λύπη για όλους μας μεγάλη για τα παιδιά του , για τους 
φίλους του , τους συναδέλφους του και εμάς που ζήσαμε 
μια ζωή μαζί και γράψαμε την ίδια ιστορία. 
Η απώλεια του αφήνει κενό και η μνήμη του θα υπάρχει 
όσο ζούμε. 
Ο στρατηγός Θεόδωρος Παΐζης γεννήθηκε στην Κάτω 
Αχαΐα της Αχαΐας από γονείς οι οποίοι δεν είχαν μεγάλη 
οικονομική επιφάνεια είχαν όμως αρετές και αυτές τις 
μεταφύτευσαν στα παιδιά τους και τους έκαναν έντιμους 
και σωστούς Έλληνες. 
Τελείωσε με πολλές στερήσεις τις γυμνασιακές σπουδές 
στον τόπο που γεννήθηκε και εισήλθε στη Νομική Σχολή 
Αθηνών , όμως αυτή δεν τον κράτησε. 
Η αγωνία του και η αγάπη για την προσφορά στην Πα-
τρίδα του τον έσπρωξαν στην είσοδό του στον Ελληνικό 
Στρατό. Ήταν Νοέμβρης του 1947 , η Πατρίδα μας ρη-
μαγμένη από την τριπλή τετράχρονη κατοχή και από τις 
εσωτερικές έριδες βρισκόταν στο χείλος της καταστρο-
φής όλοι περίμεναν την κατάρρευση και λίγοι πίστευαν 
ότι μπορούσε να επιζήσει ελεύθερη. 
Με αυτές τις προοπτικές και τους υπαρξιακούς κινδύ-
νους ο Θόδωρος Παΐζης ήρθε στο Στρατό αφήνοντας τις 
σπουδές του με επιθυμία να βοηθήσει την Πατρίδα. 

(Συνέχεια στη σελίδα 13) 
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Λίγοι το τόλμησαν οι περισσότεροι κοίταξαν πως θα βολέψουν 
τον εαυτό τους. 
Θυμάμαι το Θόδωρο λεπτό και αδύνατο να προσπαθεί να 
προσαρμοσθεί στα καθήκοντά του στο Στρατό όμως έδειξε 
πείσμα , θέληση και καρτερία. 
Τον Ιανουάριο του 1950 εισήλθε κατόπιν εξετάσεων με πολύ 
καλή σειρά επιτυχίας στη Σχολή Ευελπίδων από όπου 
αποφοίτησε στο 1952 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού ΤΧ. 
Το ίδιο έτος εισήλθε κατόπιν εξετάσεων στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο από το οποίο αποφοίτησε το 1957 ως Ηλεκτρολό-
γος Μηχανολόγος. 
Υπηρέτησε στο Τεχνικό Σώμα του Στρατού Ξηράς και 
ανταποκρίθηκε πλήρως σε όλες τις θέσεις και στα καθήκοντα 
που του ανέθεσε η Υπηρεσία με αφοσίωση και επιμέλεια και 
επέτυχε απόλυτα. Ήταν πράος , ήρεμος , ευγενής , έντιμος , 
ηθικός  αγαπούσε και εκτιμούσε τους συνανθρώπους του. 
Για τους υφιστάμενους του υπήρξε ο καλός και αποδοτικός 
δάσκαλος , αυτός που τους σκέπαζε με την αγάπη του και τους 
καθοδηγούσε. 
Εφοίτησε σε όλα τα σχολεία του ΤΧ με άριστη απόδοση. 
Το 1957 εγνώρισε τη σύντροφό της ζωής του , την Πελαγία 
Καρανδεινού την οποία ενυμφεύθη και απέκτησαν τρία αγόρια 
, τον Χαρίλαο , τον Αντώνη και το Δημήτρη. 
Υπήρξε άριστος σύζυγος και πατέρας , εφρόντισε την μόρφωση 
των παιδιών του και επέτυχε να αναδείξει λαμπρούς 
επιστήμονες , ο πρώτος γιός του ο Χαρίλαος διαμένει στην 
Αμερική ο Αντώνης ιατρός ασκεί το επάγγελμά του στην 
Ελλάδα και ο Δημήτρης υψηλής στάθμης μουσικός στην 
Αθήνα. 
Στα τελευταία χρόνια είχε την ατυχία να χάσει τη σύντροφό 
του και έμεινε μόνος , στάθηκε όμως αξιοπρεπής στον εαυτό 
του και πολύτιμος συμπαραστάτης στα παιδιά του. 
Έφυγε σεμνός  , χωρίς να βαρύνει κανέναν , όπως υπήρξε και 
σε όλη του τη ζωή. 
Εύχομαι ο Θεός , τον οποίον σ’ όλη του τη ζωή ετίμησε , να τον 
κρατήσει κοντά του και από εκεί ψηλά να καμαρώνει τα παιδιά 
του. 
Εμείς όλοι που τον γνωρίσαμε που ζήσαμε μια ζωή μαζί του  , 
που μοιραστήκαμε χαρές και λύπες θα τον θυμόμαστε για 
πάντα. 
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ φίλε Θεόδωρε. 

 Επιμέλεια Ι.Ν.Πασβάντης 

 

Υπλγος  (ΤΧ) εα Τοροσίδης Ιωάννης 
 

*  Την 13η Ιουλίου 2013, ο Υπολοχαγός ΤΧ ε.α,Τοροσίδης 
Ιωάννης απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών μέλος του Συνδέσμου 
μας. 

*  Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 

την 14-07-2013 στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Πετεινού. Η ταφή 

του έγινε στο κοιμητήριο του 
Πετεινού.  
*  Το νεκρό συνόδευσαν στην 

τελευταία του κατοικία τα μέλη 
της οικογενείας του, φίλοι και 
συνάδελφοι εν αποστρατεία και 

αντιπροσωπεία εν ενεργεία συ-
ναδέλφων η οποία και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του 
Αρχηγού ΓΕΣ.  

 *  Ο Υπολοχαγός ΤΧ ε.α. Τοροσίδης Ιωάννης γεννήθηκε το 
1957 στον Πετεινό Ξάνθης και αμέσως μετά τις γυμνασιακές 
του σπουδές, σε ηλικία 18 ετών, το 1975, κατετάγη στην 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών απ΄όπου απεφοίτησε το 1976 
με τον βαθμό του μονίμου Λοχία Τεχνικού Σώματος 
Στρατού,(Τεχνίτης Τηλεπικοινωνίας).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 *  Στη συνέχεια της διαδρομής της σταδιοδρομίας του και 

μετά από επιτυχείς εξετάσεις, προήχθη διαδοχικά στους 
βαθμούς του Επιλοχία, Αρχιλοχία, Ανθυπασπιστού και  

Ανθυπολοχαγού απ' όπου ως Αξιωματικός  συνέχισε την 
σταδιοδρομία του. 

 *  Ως Υπαξιωματικός και στη συνέχεια ως  Αξιωματικός 
Τεχνικού υπηρέτησε σε Μονάδες του Σώματος και σε θέ-
σεις ανάλογα του βαθμού του, όπως: 
       •  ΣΕΤΤΗΛ 

       •  Πεδίον Βολής Κρήτης 
       •  Μονάδα του ΝΑΤΟ (Ιταλία)  
       •  316 Σ. Π. 

       •  Μονάδα ΤΧ/Ταξιαρχιας Λήμνου 
       •  40 M.E.& 25 EYΠ (Ξάνθη) 
       •  ΔΤΧ/ΓΕΣ 

 *  Φοίτησε κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του σε 
διάφορα σχολεία του Σώματος, ως επίσης: 
       • Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών (Τμήμα Αγγλι-

κής). 
       •  Σχολή Εκπαιδεύσεως Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας 
       •  Σχολή Ανθυπασπιστών Τεχνικού. 

.*  Για τις υπηρεσίες του προς την Πατρίδα τιμήθηκε με το 
Μετάλλιο ευδόκιμου Υπηρεσίας. 
*  Το 1985 νυμφεύθηκε την Δέσποινα το γένος Τσακλίδη 

με την οποία απέκτησε δυο τέκνα την Ιωάννα, Φιλόλογο, 
και τη Μαρία, αισθητικό-κοσμετολόγο. 
*  Ο Στρατός Ξηράς και ιδιαίτερα οι Συνάδελφοι του, του 
Τεχνικού, εκτιμώντας την προσφορά του Υπλγού ΤΧ ε.α. 

Τοροσίδη Ιωάννη, στο Τεχνικό, τον αποχαιρετούν και εύ-
χονται στους δικούς του ο Πανάγαθος Θεός να τους δώσει 
κουράγιο, υπομονή και παρηγοριά. 

  
 Επιμέλεια Ι. Ν. Πασβάντης 

 

Υπτγος   (ΠΒ) εα Πανταζόπουλος Δημήτριος 
 

*  Την 27η  Νοεμβ. 2013 απεβίωσε ο Υπτγος ΠΒ Πανταζό-

πουλος Δημήτριος σε ηλικία 85 ετών.  
*  Η εξόδιος ακολουθία εψάλη  
την 29η Νοεμβ. στον ιερό .Ναό 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
του Κοιμητηρίου Παπάγου όπου 
έγινε και η ταφή. 

*  Τον νεκρό συνόδεψαν στην 
τελευταία του κατοικία τα μέλη 
της οικογενείας του, συγγενείς 
και φίλοι και συνάδελφοι εν 

αποστρατεία και αντιπροσωπεία 
εν ενεργεία συναδέλφων η ο-
ποία και κατέθεσε στεφάνι  εκ 

μέρους του Αρχηγού / ΓΕΣ 
*  Ο Υποστράτηγος ΠΒ Πανταζόπουλος Δημήτριος γεννή-
θηκε στην Ελληνοκλησιά Μεσσηνίας το έτος 1928 και ονο-

μάσθηκε Ανθυπολοχαγός το έτος 1950.  
*  Ως αξιωματικός ΠΒ υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες και 
Επιτελεία ανάλογα κάθε φορά  του βαθμού του 

*  Διοίκησε Μονάδες και Διευθύνσεις Επιτελείου: 
 131 ΜΠΜ   Διοικητής 

 156 ΜΜΒΠ   Διοικητής 
 ΔΠΒ/ΧΙΙ ΜΠ   Διοικητής 

 ΚΥΠ/ΕΓΔ              Διευθυντής 
 3ο ΕΓ/ΧΙΙ ΜΠ        Διευθυντής 

 ΓΕΣ/ΔΟΡ    Διευθυντής 
* Φοίτησε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στα 

διάφορα σχολεία του όπλου του καθώς και :  
 Σχολή Πληροφοριών 
 Ανωτέρα Σχολή Πολέμου 

 Σχολή Αεροπορίας Στρατού/Τμήμα Χειριστών Α/Φ 
 Σχολή Ξένων Γλωσσών 

 (Συνέχεια στη σελίδα 14) 
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 Σχολή Ειδικού Πολέμου ΗΠΑ  
 Σχολή Εθνικής Άμυνας 

*  Τιμήθηκε με τα παρακάτω παράσημα και μετάλλια , για τις 
υπηρεσίες  που προσέφερε στην Πατρίδα: 

 Πολεμικό Σταυρό Γ Τάξεως 
 Χρυσό Σταυρό Βασιλικού Τάγματος Φοίνικος 

 Χρυσό Σταυρό Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου Α’ 
 Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α Τάξεως 

*  Με την αγαπημένη του σύζυγό Ευαγγελία , την οποία έχασε 
πριν από 5 χρόνια , απέκτησε δύο γιούς τον Σταμάτη , ο 
οποίος παντρεύτηκε και του χάρισε μία εγγονή , την Ευαγγελία 

που είναι φοιτήτρια ΕΜΠ , και τον Αλέξανδρο που έχασε πριν 
από δύο χρόνια. 
*  Το 1984 ίδρυσε τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αποστράτων 

Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στον 
οποίο διετέλεσε Πρόεδρος από ιδρύσεως του μέχρι του 
θανάτου του. 

Τον ύστατο Χαιρετισμό απηύθυναν: 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών 
Αποφοίτων της ΣΣΕ, τάξεως 1950 Αντιστράτηγος ε.α. Ευθύμιος 

Κατσούρας , ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντιστράτηγος ε.α. 
Παντελής Μαυροδόπουλος και ο Γ. Γραμματέας του ΠΣΑΑΕΔ & 
ΣΑ Ταξίαρχος ε.α. Φώτιος Σταφυλάς , ο οποίος μεταξύ των 
άλλων είπε: 

Στρατηγέ Πανταζόπουλε,  

τα μέλη και οι φίλοι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αποστράτων 

Αξκκων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που από 

της δημιουργίας του είσαστε ο Ιδρυτής, ο ισόβιος Πρόεδρος 

και Οδηγός του, ο Εμψυχωτής και Σύμβουλος, είσαι, για μας, 

απώλεια ψυχής γιατίθα μείνουμε μόνοι, χωρίς την ζωογόνο 

παρουσία σου. 

Τούτη δω την ώρα που η σκέψη σκοτεινιάζει, τα λόγια 

περισσεύουν και τα δάκρυα στερεύουν, ψάχνω, Στρατηγέ, να 

βρω το κουράγιο να σε αποχαιρετήσουμε. Τέτοιες στιγμές οι 

λέξεις χάνονται και μόνη η σιωπή λέει όσα δεν μπορεί να πει η 

καρδιά. Όλοι μας όμως εδώ γύρω σου, προσπαθούμε να 

σταματήσουμε για λίγο το πέρασμα του χρόνου και να 

μείνουμε για τελευταία φορά κοντά σου, 

προσευχόμενοι για ανάπαυση ψυχής και καλό κατευόδιο. 

Ήσουνα Στρατηγέ γενναίος, ευθύς και ακαταπόνητος, ένας 

αγνός πατριώτης ένας εξαίρετος οικογενειάρχης, ένας 

αναντικατάστατος φίλος. Κυριαρχούσες στις συζητήσεις, 

θαυμάζαμε τις ωραίες αφηγήσεις σου, την τρομερή μνήμη σου, 

το υπέρλαμπρο πατριωτικό σου πνεύμα, που δεν το σκίαζε 

καμιά ανακωχή, που δεν άφηνε ποτέ θέση στα ψεύτικα 

ιδανικά και στις μικρότητες, θυελλώδης και κάποτε 

εκρηκτικός, αλλά πάντα ακριβής και δίκαιος, κέρδιζες τον 

σεβασμό και την αγάπη, γιατί έκρυβες μέσα σου μια μεγάλη 

καρδιά, γεμάτη στοργή για τον καθένα που σε γνώριζε. 

Άνθρωπος με σταθερές αξίες και ιδανικά, άτομο αδιάβλητο, με 

λόγους ξεκάθαρους και ειλικρινείς. Μνήμη γενναίου Αξκου, με 

άψογους βηματισμούς μιας έντιμης πορείας στις Ένοπλες 

Δυνάμεις της Πατρίδας μας. 

Γνώριζες, Στρατηγέ, να επιμένεις ν’ αγωνίζεσαι για τις αρχές 

σου και να νικάς. Γι’ αυτό ελπίζαμε και ευχόμασταν όλο αυτό 

το διάστημα που πάλευες με το θηρίο, γιατί πιστεύαμε στη νίκη 

σου. Δυστυχώς όμως αυτός ο αγώνας ήταν άνισος, γιατί ο 

αντίπαλος ήταν άτρωτος χωρίς ανθρώπινα αισθήματα και 

χωρίς κανόνες ηθικούς. Θαυμάσαμε, αξέχαστε Στρατηγέ, την 

καρτερικότητα, την αντοχή του πόνου και την δύναμη της 

θέλησής σου, προσόντα που σπάνια συναντάς σε άνθρωπο με 

τόσα απανωτά κτυπήματα! Γνώριζες όμως καλά την αξία της 

αξιοπρέπειας, της σιωπής και τη δύναμης λογικής. 

Διαβάτες είμαστε όλοι σ'αυτό το πέρασμα. Και το μόνο 

που αφήνουμε πίσω μας είναι το όνομα και οι πατημα-

σιές μας. Και τα δικά σου πατήματα Στρατηγέ Πανταζό-

πουλε, θα μείνουν πάντα γνώριμα και σεβαστά σε όλους 

μας. 

Η Πατρίδα, αναγνωρίζουσα την προσφορά σου, σε τιμά 

επάξια και σε περιβάλλει με το αιώνιο σύμβολο της, την 

σημαία! 

Στρατηγέ, μαζί μας, σε τιμά, η Πολιτική Ηγεσία με στε-

φάνι του Πρωθυπουργού και την παρουσία του Υφυ-

πουργού Δαβάκη Αθανάσιου, τέως Υφυπουργών και 

μελών της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα η Στρατιωτική Η-

γεσία, στεφάνι του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ και η 

παρουσία εν ενεργεία Αξκων. Όλοι μαζί οι συγγενείς, οι 

συνάδελφοι και φίλοι, σου ευχόμεθα ελαφρά να είναι τα 

χώματα της Αττικής Γης, που θα σε σκεπάσουν το κορμί 

σου. 

 

Ο Σύνδεσμος αναγνωρίζοντας την πρωτοπορία και την 

προσφορά του στο χώρο των αποστράτων συναδέλφων 

με την ίδρυση του ΠΣΑΑΕΔ & ΣΑ όταν δεν υπήρχε ούτε 

σκέψη για ίδρυση τέτοιων σχημάτων αφιερώνει τις προ-

ηγούμενες γραμμές στη μνήμη του.  
 

Επιμέλεια Ι.Ν.Πασβάντης 
 
 
 

Άλλα ζητούσα από το Θεό  
και άλλα πήρα ; 

 
 

Ζήτησα από το Θεό να μου δώσει δύναμη , 
κι’ Αυτός μου έδωσε δυσκολίες για να τις ξε-
περάσω. 
Του ζήτησα σοφία, 
κι’ Αυτός μου έδωσε προβλήματα να  
μάθω να λύνω. 
Του ζήτησα οικονομική άνεση ,  
και Αυτός μου έδωσε νου και ικανότητα 
να δουλεύω. 
Του ζήτησα θάρρος , 
και Αυτός μου έδωσε κινδύνους να ξεπερνώ. 
Του ζήτησα αγάπη ,  
κι’ Αυτός μου έδωσε προβληματικά  
άτομα να βοηθώ. 
Του ζήτησα χάρες ,  
κι’ Αυτός μου έδωσε ευκαιρίες να  
εκμεταλλευτώ. 
Απ’ ό, τι ζήτησα δεν πήρα τίποτε , τίποτε απ’ 
αυτά που ήθελα. 
Πήρα όμως πάντα αυτά που πραγματικά 
χρειαζόμουν. 
 
Η προσευχή μου εισακούσθηκε. 
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Ακούει ή (για την περίπτωση) διαβάζει κανείς  
την φωνή της ηθικής και του δικαίου ; 

 
Λάβαμε και δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή που απευθύνει ο Στρατηγός μας Χατζής Ιωάννης προς τους «κω-
φούς» σε τέτοιες περιπτώσεις «τρανούς» κοσμοκράτορες. Μήπως άραγε αν ακολουθούσαν την ηθική και το δίκαιο θα 
υπηρετούσαν μακροχρόνια καλύτερα τα συμφέροντα των χωρών τους;  Ή μήπως πάλι δεν τους ενδιαφέρουν τα 
συμφέροντα των χωρών αλλά μόνο τα συμφέροντα των χρηματοδοτών τους; 

 
Προς : Mister Barack Hussein Obama                                             John Hadjis 
             President of USA                                                                      M.G. Ret of Greek Army 
             Pensylvania Ave                                                                        Mec.El. of N.T.U.A 
             Washington DC USA                                                               98 , Makedonias 
C.C.     Αμερικανική Πρεσβεία Ελλάδος                                           GR 156 69 Papagou 
             Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 91                                                 +30-2106520117 
             GR 101 60 Αθήναι                                                                
                                                                                                                         February 2014 
 

Mister President 

 
Σας στέλνω αυτήν την επιστολή για να καταγγείλω διεθνώς τις ανέντιμες , αχάριστες και προδο-

τικές ενέργειες υμών και των αρμοδίων συνεργατών Σας , με τις οποίες βάζετε βαριά ταφόπλακα με μια 
νάρκη από κάτω στο Μακεδονικό και το Κυπριακό , προδίδοντας ένα ΕΘΝΟΣ , το οποίο είναι πιστός σας 
συνεργάτης και σύμμαχος επί 72 χρόνια. 

Άρχισε με τον Τίτο , ο οποίος  μετονόμασε τη Βαρντάσκα σε Δημοκρατία της Μακεδονίας , 
πράγμα που  τότε , με επίσημο δήλωση του State Department , την χαρακτηρίσατε εχθρικήν ενέργειαν , 
ελέγξτε τα αρχεία σας. 

Την συνέχεια την ξέρετε. Ανταρτοπόλεμος με 35.000 νεκρούς και 75.000 τραυματίες , το άνθος 
της νεολαίας. Η χώρα δεν έχει πλέον ούτε βιομηχανία , ούτε βιοτεχνία , ούτε αγροτική υποδομή. 

Όση νεολαία απέμεινε , έφυγε στο εξωτερικό να δουλεύει σε ανθρακωρυχεία και βιομηχανίες , 
οι οποίες χρησιμοποιούσαν πρώτες ύλες που αγόρασαν από τη χώρα μας σε εξευτελιστικές τιμές. 

Ναι , μας βοηθήσατε και στον πόλεμο και στην ανόρθωση , όχι υπερασπίζοντας την ελευθερία 
της Ελλάδος , αλλά για να ισχυροποιήσετε τα σύνορα με το σιδηρούν παραπέτασμα , αφού μας υπο-
χρεώσατε να υπακούμε στην όλη πολιτική Σας , από τότε μέχρι σήμερα. 

 
Mister President 

 
Στον αγώνα αυτόν υπήρξε μια τεραστία διαφορά στο κόστος συμμετοχής Σας , σε σύγκριση με 

το δικό μας. 
Σεις δώσατε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια , που τότε τα διαθέτατε εν αφθονία και 

εμείς δώσαμε μερικά ποτάμια ΑΙΜΑ , από το λίγο που είχε απομείνει , μετά από τους προηγούμενους 
πολέμους 1940-1944 , που στην εχθρική κατοχή μόνον από λιμό , απέθαναν 450.000 άτομα , διότι όλη 
την αγροτική παραγωγή την είχαν πάρει οι Γερμανοί. 

Σήμερα ΣΕΙΣ και το επιτελείο Σας , τυφλωμένοι από τα συμφέροντά Σας , με μεγίστη Αχαριστία , 
υποστηρίξατε τη ΒΑΡΝΤΑΣΚΑ. Μια χώρα με ανιστόρητες και θρασύτατες απαιτήσεις , που τηρεί Ε-
ΧΘΡΙΚΕΣ στάσεις με όλες τις γειτονικές της χώρες και οικειοποιείται τον πολιτισμό και μεγάλους άνδρες 
της χώρας μας. Επίσης υποστηρίζετε και τους Τούρκους στην ΚΥΠΡΟ , να εφαρμόσουν κάτι παρόμοιο με 
το σχέδιο ΑΝΝΑΝ. 

Έχετε προκαλέσει σε όλους τους Έλληνες μεγίστη αγανάκτηση και σε ότι αφορά εμένα τον 
88χρονο ασθενή , που ζει όλα τα γεγονότα από το 1936 έως σήμερα τα βρίσκω όλα αδικαιολόγητα και 
τρομερά άδικα και νομίζω ότι οι τύψεις θα σας βαρύνουν «ες αεί». 

 
  Η κυβέρνησίς μου ίσως διαφωνεί. Ίσως θυμώσετε αν πάρετε το γράμμα μου , αλλά πρέπει να 
ξέρετε ότι τα πάντα στην ζωή μου «I DID THEM MY WAY»  

Αν τολμάτε απαντήστε. 
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Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ.  
Υπτγου εα Τσιμπερδώνη Ιερεμία  

για τις επικείμενες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου 
Αγαπητοί συνάδελφοι  
Η Ελλάδα εδώ και πέντε χρόνια βρίσκεται σε βαθειά 
οικονομική κρίση , κρίση που κατά την πλειοψηφία τους δεν την 
δημιούργησαν οι Έλληνες , την ευθύνη έχουν οι πολιτικοί οι 
συνδικαλιστές ο τύπος και οι διαπλεκόμενοι που τα χρόνια που 
πέρασαν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πετύχουν την 
εξαθλίωση του τόπου. 
Μέσα στην κρίση αυτή τη μεγαλύτερη αδικία υπέστησαν οι 
Αξκοι οι οποίοι με τις θυσίες τους , τους κόπους τους , το αίμα 
τους στέριωσαν τη δημοκρατία στην Ελλάδα και δημιούργησαν 
το πλαίσιο για μια ευνομούμενη πολιτεία. Φαίνεται πως αυτό 
ενόχλησε τους κρατούντας , η μεγάλη προσφορά μας , και 
αποφάσισαν να μας εξαθλιώσουν παίρνοντας και αυτά τα 
ψύχουλα της σύνταξης μας. 
Σήμερα βρισκόμαστε στο χώρο της πενίας , της εξαθλίωσης 
χωρίς άλλους πόρους , όπως συμβαίνει με τους περισσότερους 
Έλληνες , οι οποίοι έχουν και άλλα στηρίγματα οικονομικά. 
Αυτό που μας απομένει είναι να αγωνισθούμε όλοι μαζί για να 
διώξουμε την αδικία να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.  
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και πριν απ’ όλα συμμετοχή 
όλων , όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά κανένας  δεν 
πρέπει  να μείνει πίσω. 
Ο Σύνδεσμός μας μέχρι σήμερα έχει κάνει μεγάλους αγώνες και 
έχουμε πετύχει να προβάλλουμε το Τεχνικό Σώμα , να 
αποτρέψουμε τη διάλυση Μονάδων του να παρουσιάσουμε τη 
θέση των αποστράτων αξκων και να διεκδικήσουμε τα 
δικαιώματά μας. 
Όμως δεν αρκούν αυτά χρειάζονται συνέχεια αγώνες και 
προσπάθεια να ξεφύγουμε από την δύσκολη θέση που οι 
πολιτικοί μας ερίζουν. 
Στις προσεχείς αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας πρέπει όλοι , ο 
καθένας με τον τρόπο του να βοηθήσουμε. 
Το υπάρχον συμβούλιο με τον Πρόεδρο του έδειξε ότι έχει 
εμπειρία , θέληση και δύναμη και πέτυχε πολλά και έχει την 
επιθυμία να συνεχίσει την προσφορά του. 
Βοηθήστε το με την καθολική σας ψηφοφορία στο βαρύ έργο 
που αναλαμβάνει. 
Θέλουμε εργάτες και μόνο εργάτες που να έχουν χρόνο 
διαθέσιμο και μαχητικότητα , να μπορούν να συγκρουσθούν 
ώστε όλοι μαζί να εξασφαλίσουμε τις διεκδικήσεις μας. 
 

Ευχαριστήρια του νέου Αντιπροέδρου της ΕΑΑΣ 
 Υπτγου εα Ροζή Βασίλειου 

 
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου 

προς όλες και όλους τους συναδέλφους, 
που με τίμησαν με την ψήφο τους κατά 
τις αρχαιρεσίες της Ε.Α.Α.Σ. της 23 
Φεβρουαρίου 2014 και με εξέλεξαν 
Αντιπρόεδρο του νέου Δ.Σ. της. 

Επιτρέψτε μου μια ιδιαίτερη ανα-
φορά στους συμμαθητές μου , απο-
φοίτους Σ.Σ.Ε. τάξεως 1980, και τους 

συναδέλφους μου του Τεχνικού Σώματος(ΤΧ), για την στήριξη 
τους, τους οποίους και ευχαριστώ ιδιαιτέρως. 

Συγχαίρω όλους όσους προσήλθαν στις κάλπες για να 
ψηφίσουν και ιδιαίτερα αυτούς που εξελέγησαν. 
Πιστεύω και ευελπιστώ πως θα φανώ αντάξιος της εκτίμησης 
και της εμπιστοσύνης όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτως 
βαθμού και προέλευσης, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι 
απείρως περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. 

Η έκφραση που με χαρακτηρίζει και ήταν το προεκλογικό μου 
σύνθημα  «όλοι μαζί μπορούμε» πρέπει να γίνει πράξη. 

Εύχομαι στον Πρόεδρο και στα μέλη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου καλή δύναμη, καλό κουράγιο και επιτυχία στα νέα 
τους καθήκοντα προς ευόδωση των σκοπών της Ενώσεώς μας 
και των μελών μας γενικότερα. 

Υπτγος ε.α. Ροζής Βασίλειος 
 

 

 

 
 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 23ης Φεβ. 2014 για την ανάδει-
ξη νέου Δ.Σ. στην ΕΑΑΣ το Διοικητικό Συμβούλιο δια-

μορφώνεται όπως παρακάτω : 
Πρόεδρος ΔΣ       : Υπτγος εα Δανιάς  
Αντιπρόεδρος ΔΣ : Υπτγος εα Ροζής Βασίλειος 

Μέλη ΔΣ             : Ανχης εα Μπουϊκίδης Ελευθ. 
   Αντγος εα Σκαρμαλιωράκης Κ. 
   Σχης εα Καίσαρης Νικόλαος 

   Ταξχος εα Χάτσικας Δημήτριος 
   Ανχης εα Κράγκαρης Παντελ. 
   Αντγος εα Καρανίσας Θωμάς 

   Υπτγος εα Παπαδόπουλος Απ. 
   Αστ.Υδντης εα Ντούφας Χρής. 
   Αντγος εα Παρασκευόπουλος  

 
Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας σε όλους τους νεο-
κλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ και τους 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους ώστε να 
δικαιώσουν τις προσδοκίες των συναδέλφων που τους 
ανέδειξαν στις θέσεις τους με την ψήφο τους. 
 Θα τους συμπαρασταθούμε σε όλες τις προσπάθειες για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων 
αλλά και θα τους ελέγχουμε για τα λάθη και τις παρα-
λείψεις τους. 
Ιδιαίτερα συγχαίρουμε τον νέο Αντιπρόεδρο Υπτγο εα 
Ροζή Βασίλειο , που είναι από την πρώτη ημέρα της 
αποστρατείας του μέλος μας , και στον οποίο παρείχαμε 
τη στήριξή του Συνδέσμου και του ευχόμαστε καλή επι-
τυχία στο έργο που αναλαμβάνει. Προσδοκούμε ότι θα 
ανταπεξέλθει πλήρως για ένα λόγο ακόμη : προέρχεται 
από το Τεχνικό Σώμα και οφείλει να προσπαθήσει ακό-
μη περισσότερο. 
Τέλος συγχαίρουμε τον Υπτγο εα Κατσαρό Σπυρί-
δωνα , επίσης μέλος μας εδώ και λίγο καιρό και τον 
οποίο επίσης στηρίξαμε, για την ωραία προσπάθεια που 
κατέβαλε προκειμένου να εκλεγεί Πρόεδρος του ΔΣ 
αλλά δυστυχώς αυτή η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε.  

 
 Συγχαίρουμε τους : 
Τχη (ΤΧ) Κωνσταντόπουλο Απόστολο 
Τχη (ΤΧ) Δέλτσιο Βασίλειο 
Τχη (ΤΧ) Ριζούδη Δημήτριο 
Τχη (ΤΧ) Αρτεμάκη Κωνσταντίνο 
Τχη (ΤΧ) Βασδάκη Θωμά  

για την επιτυχία τους στις εξετάσεις και την εν συνεχεία 
φοίτησή τους στην Α.Σ.Π. και ευχόμαστε να ολοκληρώ-
σουν με επιτυχία τις σπουδές τους ώστε να επανδρώ-
σουν επάξια τις Μονάδες Τεχνικού. 
 

Ευχαριστίες  
Ο συνάδελφος κος Κατσαϊδώνης Ανδρέας 
ευχαριστεί τους εθελοντές αιμοδότες της 
Τράπεζας αίματος του Συνδέσμου 
 

Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου για τη συμπα-
ράσταση και την προσφορά τεσσάρων (4) φιαλών αίμα-
τος από την Τράπεζα του Συνδέσμου , σε συγγενικό μου 
πρόσωπο που υποβλήθηκε σε εγχείριση καρδιάς με επι-
τυχία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. 

Ανχης εα (ΤΧ) Κατσαϊδώνης Ανδρέας  
                                     Ταμίας του ΣΑΑΤΧΣ 

 

Αρχαιρεσίες ΕΑΑΣ 

της 23 Φεβ. 2014  


