ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κ. ΠΑΝ. ΚΑΜΜΕΝΟΥ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ Πάνος Καμμένος επισκέφθηκε τα γραφεία του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης, κάνοντας αποδεκτή σχετική πρόσκληση που του απηύθυνε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος
Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α. ΑΘΑΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ.
Ο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ καλωσορίζοντας τον κ. ΥΠΕΘΑ τον ευχαρίστησε για την αποδοχή της πρόσκλησης και
επεσήμανε ότι η επίσκεψη του αυτή είναι ιδιαίτερα τιμητική για το Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Ο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ αναφέρθηκε ενδεικτικά στα θέματα, που απασχολούν τους αποστράτους, όπως το
δημοσιονομικό, την εκτέλεση των αποφάσεων του ΣτΕ την υγειονομική περίθαλψη, τον παραθερισμό, τις
συντάξεις χηρείας, την αξιοποίηση της περιουσίας των Ε.Δ και την ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων, ενώ
παράλληλα επιδόθηκε σχετικό υπόμνημα.
Παίρνοντας τον λόγο ο κ. ΥΠΕΘΑ τόνισε την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει προς τους αποστράτους,
αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά τους προς την Πατρίδα όσο ήταν ε.ε. αλλά και τη βεβαιότητα του
ότι εφόσον χρειαστεί θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή.
Αναφερόμενος στα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους, τόνισε την βούληση του Υπουργείου να
επανεξεταστούν οι περικοπές και να αποκατασταθούν οι αδικίες μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την
αναμενόμενη ανάπτυξη και την δρομολόγηση λύσεων για τα υπόλοιπα θέματα
Ακολούθησε ένας εποικοδομητικός διάλογος με τα παριστάμενα μέλη και η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με
ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ του κ. ΥΠΕΘΑ και του Προέδρου του Παραρτήματος

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Περίσσεψε το κέφι και η διάθεση των μελών του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης να ξεφύγουν από την
καθημερινότητα και ξεφάντωσαν στην εορταστική συνεστίαση που οργάνωσε το Δ.Σ. , στην αίθουσα
δεξιώσεων «ΝΥΜΦΕΣ»
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο Υπτχος ε.α. κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΙΝΙΔΗΣ, ως το αρχαιότερο
μέλος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και για την αδιάλειπτη συμμετοχή του στα δρώμενα.
Η εκδήλωση άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων και ευχήθηκαν όλοι Καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ολοκληρώθηκε με ικανοποιητική συμμετοχή ευαισθητοποιημένων μελών μας , η συγκέντρωση αγαθών
πρώτης ανάγκης, που οργάνωσε το Παράρτημα Θεσσαλονίκης και τα οποία παραδόθηκαν στο Ελληνικό
Παιδικό Χωριό και στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ»
Με την πρωτοβουλία αυτή ενισχύουμε το κοινωνικό μας προφίλ και, αποδεικνύουμε πόσο σημαντικές
θεωρούμε τις έννοιες κοινωνική προσφορά, αλληλεγγύη και εθελοντισμός.

ΔΙΑΛΕΞΗ
Μία άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη διάλεξη
με θέμα “ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ” διοργάνωσε το Παράρτημα Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκαν τα
παρακάτω θέματα
Α. «Οι Ελληνο-Τουρκικές διαφορές και η αξιολόγησή τους, κατά το Διεθνές Δίκαιο»(Υφαλοκρηπίδα,
χωρικά ύδατα, εναέριος χώρος. όρια ζώνης έρευνας και διάσωσης, το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης
των νησιών του Αιγαίου, γκρίζες ζώνες)
Εισηγητής : Άγγελος Συρίγος,
Δρ. Νομικής, Aναπλ.Καθηγ. Διεθνούς Δικαίου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και
B. « Η Ανατολική Μεσόγειος, υπό το φως των σύγχρονων διεθνών εξελίξεων – Ελλάδα, Κίνδυνοι και
Ευκαιρίες».(ΑΟΖ, Διεθνείς και Διμερείς Συμμαχίες, Ελληνική Στρατηγική)
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου,
Διεθνολόγος , Λέκτορας Νομικής Σχολής, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Συντονιστής : Σγος (YYΔ)ε.α. Νικόλαος Μυλώσης, Γραμματέας Δ.Σ
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Τη διάλεξη παρακολούθησαν πλήθος μελών του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων φορέων.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Το Δ.Σ. και μέλη του Παραρτηματος Θεσσαλονίκης μαζί με συναδέλφους από πολλά μέρη της Ελλάδος
έδωσαν δυναμικά το παρόν στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε στη Θεσσααλονίκη την 21 Ιαν 2018 ,
υπερασπιζόμενοι την ιστορική αλήθεια και την εθνική επιταγή ότι Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ και ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η προσέλευση των ε.α. συναδέλφων μελών του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
της ΕΑΑΑ, για την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας και της βράβευσης αριστούχων.
Η φιλόξενη αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της ΛΑΦΘ αποδεικνύεται πλέον μικρή για την διοργάνωση
παρόμοιων εκδηλώσεων. Οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους με τη συμμετοχή τους εκφράζουν
έμπρακτα το ενδιαφέρον και την στήριξη τους στο Θεσμό της ΕΑΑΑ και στο Δ.Σ. του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης και ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη των προσδοκιών τους.
Στο χαιρετισμό που απεύθυνε στους παραβρισκόμενους ο Πρόεδρος το Παραρτήματος Ασμχος ε.α. ΑΘΑΝ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους για την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα μας,
αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σημασία που δίνεται στην βράβευση των αριστούχων
Χαιρετισμούς απεύθυναν ακόμη ο Αρχιμανδρίτης Πάτ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ως εκπρόσωπος του Παναγιότατου
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κου ΑΝΘΙΜΟΥ, ο Περιφερειάρχης Κεν. Μακεδονίας κ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ο
Σμχος ε.α Κος ΠΑΝΟΣ εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ και ο Σμχος (Ι) Κος
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Δκτης της 350 ΠΚΒ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΑΤΑ. Όλοι στάθηκαν με έμφαση στην

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και της συνέχισης του αεροπορικού πνεύματος και συνεχάρησαν
τους αριστούχους.
Ακολούθησε η απονομή επαίνων και αναμνηστικών σε όσους απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
όσους απέκτησαν πτυχία Σχολής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, όσους εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και
όσους αποφοίτησαν ή προήχθησαν με άριστα στις Γ ΄και Β΄ τάξεις του Λυκείου.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Πατ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και έκοψε ο κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ. Το φλουρί για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε στο κομμάτι της ΕΑΑΣ που παρέλαβε η Γραμματέας του Δ.Σ. Ταξχος ε.α/ Κα
ΝΑΝΝΟΥ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πέραν των προαναφερθέντων ,ο επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ κ.
ΚΡΕΒΑΙΚΑΣ , ο Δκτής της ΣΥΔ κ. ΖΑΓΚΟΥΜΙΔΗΣ, ο Υπδκτής της 113 ΠΜ κ. ΦΟΡΤΗΣ, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αποστράτων της ΕΛ.ΑΣ κ. ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ κ. ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ κ. ΚΟΥΡΤΗΣ, ο Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής της
Πυροσβεστικής κ. ΦΑΦΟΥΤΗΣ, οι επίτιμοι Πρόεδροι του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης κ.κ. ΝΤΙΝΙΔΗΣ
και ΓΙΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ, οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ κ.κ. ΣΒΑΡΝΑΣ και ΚΟΝΤΟΒΑΣ, εκπρόσωποι
του Γ’ΣΣ και NRDC GR, ΝΔΒΕ, ΣΣΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΣ, Αποφοίτων ΣΜΥ, Λ.Σ.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και
ιδιαίτερα τον Δκτη του Γ’ΣΣ Αντγο κ. ΜΠΙΚΟ για την παραχώρηση της ΛΑΦΘ, τον Διευθυντή και το
προσωπικό της Λέσχης και το FAME RADIO που ήταν και φέτος χορηγός επικοινωνίας και τον Κο
ΦΛΥΚΑ για την ηχητική και φωτογραφική υποστήριξή του

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΑ εκφράζει τις θερμές του
ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια στους συνεργάτες Ιατρούς Γενικής Ιατρικής Κο ΓΚΟΥΡΝΕΛΗ ΘΩΜΑ
και Καρδιολόγο Κο ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, οι οποίοι το πρωί της 10 Ιαν 2018 αντιμετώπισαν με απόλυτη
επιτυχία σοβαρό καρδιακό επεισόδιο , που διαγνώσθηκε σε συνάδελφο, στα γραφεία του Παραρτήματος.
Επισημαίνουμε ότι οι δύο ιατροί προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Ιατρείο του Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης.
NOMIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 1 Φεβ 2018 και κάθε Πέμπτη από 12.00 έως 13.00 ο ε.α.
συνάδελφος δικηγόρος κ. Ρεπανιδης Γεώργιος, θα παραβρίσκεται στα Γραφεία του Παραρτήματος, για
παροχή νομικών συμβουλών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ
Σας ενημερώνουμε ότι το Παράρτημα Θεσσαλονίκης διοργανώνει τουρνουά τάβλι που θα ξεκινήσει την 19
Μαρτ
2018
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να το δηλώσουν στα Γραφεία του Παραρτήματος , τηλ 2310261321,
2310264459 ή στον κ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ, τηλ. 6983501125 μέχρι την 12 Μαρτ 2018
Οι όροι συμμετοχής, Κανονισμός αγώνα, έπαθλα κλπ, θα ανακοινωθούν ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετοχών.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το Δ.Σ. του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης προσκαλεί τα μέλη του στην παρουσίαση του
απολογισμού πεπραγμένων έτους 2017 και του προγραμματισμού δράσεων για το 2018,
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβ 2018, ώρα 12.00, στα Γραφεία του Παραρτήματος.

ετήσιου
που θα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι το Παράρτημα Θεσσαλονίκης διοργανώνει τελετή μνήμης και τιμής για τους ΣΓΟ
(Ι) ΑΡ. ΜΑΡΤΑΚΗ , ΥΠΣΓΟ (Ι) ΠΕΡ. ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΑ και ΑΝΘΣΓΟ (Ι) ΓΕΩΡ. ΧΟΥΣΕΛΑ, οι οποίοι την
1η Φεβρουαρίου 1995, ενώ εκτελούσαν διατεταγμένη πτήση, κατέπεσαν στον ορεινό όγκο της Σιθωνίας στη
θέση «Πριόνια» του όρους Ίταμος, και πέρασαν στην ιστορία και στο πάνθεον των αθανάτων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη θέση «Ζωγραφίτικο» Σιθωνίας
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11.00

Για το Δ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης/ΕΑΑΑ
Σγος (ΥΥΔ) ε.ε. Νικόλαος Μυλώσης
Γραμματέας

