ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ 26/09/2017 – 27/01/2018
1. Διάλεξη για το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ε.α. και ε.ε.
στελεχών των ΕΔ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26/09/2017 στη Δημοτική Πινακοθήκη του
μουσείου Κατσίγρα, στη Λάρισα, ενημερωτική διάλεξη για το νέο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό σύστημα των ε.α. και ε.ε. στελεχών των ΕΔ και ΣΑ καθώς και
των ορφανικών μελών. Διοργανωτής ήταν η ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας και
κύριος ομιλητής ο οικονομολόγος-εργατολόγος, τ. Γενικός Γραμματέας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιώργος Ρωμανιάς.
Ο κ. Ρωμανιάς αναφέρθηκε αρχικά στο σημερινό συνταξιοδοτικό καθεστώς
καθώς και τις αλλαγές που έχουν επέλθει δίνοντας έμφαση στην κατάσταση
του ασφαλιστικού συστήματος και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του. Στη
συνέχεια περιέγραψε διεξοδικά νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τους
αποστράτους καθώς και τα ε.ε στελέχη των ΕΔ και ΣΑ. Στο τέλος της διάλεξης
κ. Ρωμανιάς απάντησε σε ερωτήσεις και απορίες των παρευρισκομένων.
Την εκδήλωση προσφώνησε ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας,
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας. Συμμετείχαν η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού/Παράρτημα Λάρισας (ΕΑΑΣ/Παρ. Λάρισας), ο Σύνδεσμος
Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Λάρισας, η Ένωση
Αποστράτων Πυροσβεστών Ν. Λάρισας, η Ένωση Στρατιωτικών
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ).
Στο πάνελ που πλαισίωνε τον κ. Ρωμανιά, εκτός του προέδρου της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ/Παράρτημα
Λάρισας, Υποστράτηγος ε.α. Χρήστος Σβερώνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας κ. Θεόδωρος
Χρυσόμαλλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστών Ν.
Λάρισας κ. Χρήστος Χαλκιάς και ο πρόεδρος Ένωσης Στρατιωτικών
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Υποσμηναγός ε.ε. Θωμάς Ντιντιός.
Από την ΕΑΑΑ παραβρέθηκαν ο γραμματέας του ΔΣ, Ασμχος ε.α. Κων/νος
Αναγνωστάκης καθώς και το μέλος του ΔΣ και πρόεδρος του ΣΑΣ, Σμχος ε.α.
Δημήτριος Φαλτάιτς.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας ευχαριστεί θερμά τον κ. Ρωμανιά για
την αποδοχή της πρόσκλησης, τον πρόεδρο της ΕΑΑΑ Απτχο (Ι) Σ.
Καββούρη για την ένθερμη συμπαράστασή του, το Δήμαρχο Λαρισαίων κ.
Απόστολο Καλογιάννη για την παραχώρηση της αίθουσας και το δημοτικό
σύμβουλο Σγο ε.α. Μιχάλη Αναστασίου, το Δκτη της 140 ΣΕΠΗΠ Σμχο (Ι)
Αθανάσιο Πανταζή για την πολύτιμη βοήθειά του, όλους τους συντελεστές της
εκδήλωσης καθώς και τους παρευρισκόμενους ε.α, ε.ε συναδέλφους και
ορφανικά μέλη.

2. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μουσείο Μάχης
Σαρανταπόρου στο Χάνι Χατζηγώγου
Το πρωί της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε, στο χώρο του
Μουσείου Μάχης Σαρανταπόρου, εκδήλωση μνήμης στο πλαίσιο της 105ης
επετείου της Μάχης του Σαρανταπόρου, παρουσία του Δκτου της 1ης
Στρατιάς, στρατηγού Δημόκριτου Ζερβάκη, του Αρχηγού της Τ.Α,
Αντιπτεράρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, του Δήμαρχου Ελασσόνας Νίκου
Ευαγγέλου, του Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, Δημήτρη Παπαδημόπουλου,
καθώς και πλήθους κόσμου. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση έγινε κατάθεση
στεφάνων, ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια τηρήθηκε
ενός (1) λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων, Αξιωματικών, Υπαξιωματικών
και Στρατιωτών ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές και έριξε βολές υπό τους
ήχους της στρατιωτικής μπάντας. Για την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας στεφάνι
κατέθεσε ο πρόεδρος, Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας. Για την ΕΑΑΣ/Παράρτημα
Λάρισας στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος, Αντγος ε.α. Κων/νος Βλάχος

3. Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ Πεσόντων και Τεθνεώντων της
ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, παρουσία του Αρχηγού της Τ.Α Απτχου (Ι)
Γεώργιος Μπλιούμη, πραγματοποιήθηκε από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας
το ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες και θανόντες συναδέλφους.
Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε μετά τη Θεία Λειτουργία από τον
Πρωτοπρεσβύτερο στρατιωτικό ιερέα, Αθανάσιο Τσιμενίδη, στον Ιερό Ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 110 Π.Μ και ακολούθησε παράθεση καφέ στη
αίθουσα «Ερατώ» της Λέσχης Αξιωματικών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δκτης ΑΚΕ Τξχος Παναγιώτης
Καραδημητρίου, ο ΔΕΕ της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Ανάργυρος Μοστρούφης, ο
Δκτης ΔΑΚ Σμχος (Ε) Πλάτων Γαβριηλίδης, Ο Υδκτης του ΕΚΑΕ Σμχος (Ι)
Δημήτριος Κωστογλίδης, ο Υδκτης ΚΕΔΑ Σκοτίνας Ασμχος (Ι) Γεώργιος
Σταφυλίδης, ο Δκτης ΜΕΕΠ της 110 ΠΜ Ασμχος Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, ο
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Λάρισας Βασίλειος
Διβάνης καθώς και πλήθος ε.α συναδέλφων και συγγενείς των εκλιπόντων.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Λάρισας θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα:
α) Τον Δκτη της 110 ΠΜ Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη για την αμέριστη
συμπαράστασή του στην οργάνωση της εκδήλωσης.
β) Τον προϊστάμενο της Λέσχης Αξιωματικών Επγο κ. Αλέξανδρο Τζερεμέ
καθώς και το προσωπικό για την άψογη εξυπηρέτηση των καλεσμένων καθώς
και για την ευγενική προσφορά του καφέ εκ μέρους τους.
γ) Όλους όσους τίμησαν τη μνήμη των συναδέλφων με την παρουσία τους.

4. Εκδηλώσεις για την Εορτή της Π.Α στη Λάρισα/Διμοιρία Επιδείξεων
ΣΤΥΑ
Στις 8-11-2017 κορυφώθηκαν στη Λάρισα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του
προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ στην 110 Πτέρυγα
Μάχης Λάρισας. Στις 10:00 παρουσία του Αρχηγού της Τ.Α, Απτχου (Ι)
Γεωργίου Μπλιούμη, τελέστηκε στο μνημείο πεσόντων επιμνημόσυνος δέηση
και κατάθεση στεφάνων από τον Αρχηγό της Τ.Α και το Δκτη της 110 ΠΜ
Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη. Αμέσως μετά ακολούθησε η δοξολογία από τον
Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Λάρισας κ.κ Ιγνάτιο παρουσία στρατιωτικών και
πολιτικών αρχών.
Από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του
Παραρτήματος Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας ο οποίος κατέθεσε στεφάνι, μέλη
του ΔΣ και πλήθος μελών του Παραρτήματος.
Στο πλαίσιο του εορτασμού, το απόγευμα της Τρίτης 07 Νοε 2017 διμοιρία
επιδείξεων της ΣΤΥΑ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επίδειξη στην κεντρική
πλατεία της Λάρισας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό στους Λαρισαίους,
περηφάνια και συγκίνηση στους αποστράτους και ιδιαίτερα στους αποφοίτους
της ΣΤΥΑ που είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν. Η διμοιρία
επανέλαβε την επίδειξη αμέσως μετά τη δοξολογία αποσπώντας το θαυμασμό
των παρισταμένων και τα θερμά συγχαρητήρια του Αρχηγού της ΤΑ, Απτχου
(Ι) Γεωργίου Μπλιούμη και του Διοικητή της 1ης Στρατιάς, Στρατηγού
Δημόκριτου Ζερβάκη.

5. Επίσκεψη ΕΑΑΑ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ στο Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ»
Στις 24-11-2017 μέλη της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας επισκέφθηκαν στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης το ιστορικό πλοίο ''ΑΒΕΡΩΦ'' το οποίο λειτουργεί ως
Μουσείο και γνώρισαν από κοντά ένα κομμάτι της ιστορίας μας και την
προσφορά του στην ελευθερία της Πατρίδος μας.
Στο τέλος της ξενάγησης ο πρόεδρος του Παραρτήματος Σγος ε.α. Κων/νος
Λιούτας σε ανάμνηση της επίσκεψης επέδωσε στον Κυβερνήτη του
«Αβέρωφ» Αρχιπλοίαρχο Σωτήριο Χαραλαμπόπουλο πλακέτα με το έμβλημα
της ΕΑΑΑ τονίζοντας τη βαθιά συγκίνηση όλων των μελών για το πλοίο που
έμελλε να γίνει μύθος από τις πρώτες ημέρες της επιχειρησιακής του δράσης.
Ο κυβερνήτης αφού ευχαρίστησε το ΔΣ και τα μέλη του Παραρτήματος,
επέδωσε τον αναμνηστικό θυρεό του πλοίου και ανέφερε ότι με ισχυρό
πολεμικό ναυτικό, κυρίαρχο των θαλασσών και του Αιγαίου η πατρίδα μας θα
είναι πάντα δυνατή και ελεύθερη.
Τιμή και Δόξα στους ήρωες του «ΑΒΕΡΩΦ»

6. Παρουσίαση στην ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας του νέου Βιβλίου της
ποιήτριας κα. Κων. Κότση
Το νέο βιβλίο της Κωνσταντίνας Κότση με τίτλο «Ποιητική προσέγγιση
καρδιάς» παρουσιάστηκε την Τρίτη 28-11-2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/Παράρτημα Λάρισας.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας/παράρτημα Λάρισας και την Ένωση Λογοτεχνών Συγγραφέων
Λάρισας (ΕΛΟΣΥΛ). Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Παραρτήματος,
Σγος ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας. Για το περιεχόμενο του βιβλίου μίλησε η
φιλόλογος-συγγραφέας Βασιλική Καρατάσιου-Τσιώλη ενώ αποσπάσματα
διάβασαν οι Βασίλης Σφέτσιος (ποιητής), Άννα Καραβασίλη-Σχοινά
(δημοσιογράφος) και η Μαρία Προβατά (ποιήτρια). Για το έργο της μίλησε και
η ίδια η συγγραφέας. Ο μουσικός, Ασμχος ε.α. Νίκος Παρακευόπουλος
τραγούδησε, μελοποιημένα από τον ίδιο, ποιήματα της συγγραφέως. Στο
τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Παραρτήματος, με ομόφωνη απόφαση
του ΔΣ, επέδωσε στην κ. Κότση αναμνηστική πλακέτα και τιμητικό δίπλωμα
για την προσφορά της στην ποίηση και τον πολιτισμό. Συντονίστρια ήταν η
πρόεδρος της ΕΛΟΣΥΛ κ. Δήμητρα Μπαρδάνη.

7. Εκδήλωση για τον Πεσόντα Σμηναγό Αθανάσιο Μπατσαρά

Την Κυριακή 03-12-2017 πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη η εκδήλωση
μνήμης και τιμής στο Σμηναγό Αθανάσιο Μπατσαρά που έπεσε υπέρ

πατρίδος στις 05-12-2007 κατά τη διάρκεια νυχτερινής άσκησης με
αεροσκάφος τύπου F-16. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Κατερίνης
και η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας /Παράρτημα Λάρισας.
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και συνεχίστηκε με χαιρετισμό
από τον Δήμαρχο Κατερίνης Σάββα Χιονίδη ενώ στη συνέχεια χαιρετισμό
απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, Σγος ε.α. Κων/νος
Λιούτας.
Ομιλία έγινε από τον Υποπτέραρχο (Ι) ε.α. Δημήτριο Παπαμιχαήλ, ο οποίος
μίλησε για «τα υψηλά ιδανικά, με τα οποία πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή ο
αείμνηστος Σμηναγός», ενώ με συγκίνηση, απευθυνόμενος στην οικογένεια
του Σμηναγού και ειδικά στο γιο του Αλέξανδρο τόνισε: «Αλέξανδρε θέλω
να ξέρεις ότι ο πατέρας σου ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος και να είσαι
πολύ υπερήφανος για εκείνον».
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, από τον Δήμαρχο Κατερίνης Σάββα
Χιονίδη, εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας από τον Τξχο (Ι) Πέτρο
Παπανάκο, από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, Σγο ε.α.
Κων/νο Λιούτα, για τον Πανελλήνιο σύλλογο οικογενειών Πεσόντων
Αεροπόρων (ΠΑΣΟΙΠΑ) από τη σύζυγο του ήρωα Σμηναγού, Ελένη
Χρυσοπούλου, από τον πρόεδρο της ΕΑΑΣ Πιερίας Ταγματάρχη ε.α.
Γεώργιο Χατζημαλλή, από τον σύλλογο Κρητών Ν. Πιερίας «ΟΙ
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ», από τον Μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Ρυακίων
«ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο ΟΛΥΜΠΙΟΣ», από τον Πιερικό Ρυακίων,
από την οικογένεια του πεσόντος και ειδικότερα από τον πατέρα Αλέξανδρο
Μπατσαρά και το γιο του αείμνηστου Σμηναγού, Αλέξανδρο.
Τέλος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κατερίνης, ενώ άγημα της πολεμικής
αεροπορίας απέδωσε τιμές.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και
Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ο βουλευτής Πιερίας Χαρίλαος Τζαμακλής, η
βουλευτής Πιερίας Μπέττυ – Ελισάβετ Σκούφα, η αντιδήμαρχος Κατερίνης
κα. Πιπίτσα Μακρίδου, ο Διοικητής της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Απόστολος
Χόρτης, ο Δκτης του ΚΕΔΑ Σκοτίνας Σμχος (Ι) Γεώργιος Φιλιππίδης, ο
Δκτης της 337 Μοίρας Ασμχος (Ι) Ιωάννης Παπαχαράλαμπος, ε.ε.
συνάδελφοι από την 337 Μοίρα και την 110 ΠΜ, ε.α. Αξκοι της Π.Α, ο
πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Θεσσαλονίκης Ασμχος ε.α. Αθανάσιος Δανιηλίδης,
δημοτικοί, περιφερειακοί, τοπικοί σύμβουλοι κ.α. εκπρόσωποι τοπικών
αρχών, φορέων, συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου.
Το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας ευχαριστεί θερμά:
To Δήμο Κατερίνης και ιδιαίτερα το Δήμαρχο κ. Σάββα Χιονίδη για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Την Αντιδήμαρχο Κατερίνης κα. Πιπίτσα Μακρίδου για τη συνεργασία και
την καθοριστική συμβολή της στην οργάνωση της εκδήλωσης.
Όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του αείμνηστου
Σμηναγού.

8. Φιλανθρωπική Εκδήλωση Γυναικών ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας

Στις 07-12-2017 οργανώθηκε από το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος
Λάρισας εκδήλωση προς τιμή των γυναικών της ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς η οποία είχε και φιλανθρωπικό
σκοπό.
Η ζωντανή μουσική ενθουσίασε την παρέα και το κέφι και ο χορός
κράτησαν αμείωτα όλη τη βραδιά.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει:
Όλες τις κυρίες που συμμετείχαν στην εκδήλωση και ιδιαίτερα την κα.
Χάιδω Τσακιρίδου για τη συμβολή της στην οργάνωση της εκδήλωσης.
Τον πρόεδρο της Λέσχης Αξιωματικών της 110ΠΜ, Επγο Αλέξανδρο
Τζερεμέ και το προσωπικό για την υποστήριξή τους.

Το συνάδελφό μας Ασμχο ε.α. Νίκο Παρασκευόπουλο που για άλλη μια
φορά, αφιλοκερδώς, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να πλαισιώσει την
εκδήλωση καλλιτεχνικά (τραγούδι-αρμόνιο).
9. Εθιμοτυπική επίσκεψη προέδρου και νέου ΔΣ/ΕΑΑΣ-Παράρτημα
Λάρισας στην ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας πραγματοποίησε στις
13-12-2018 ο πρόεδρος, Αντγος ε.α. Κων/νος Βλάχος και το νέο ΔΣ της
ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας. Τους υποδέχτηκαν ο πρόεδρος, Σγος ε.α.
Κων/νος Λιούτας και σύσσωμο το ΔΣ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και επαναβεβαιώθηκε η άριστη
σχέση και η κοινή βούληση για εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας προς
όφελος των μελών.

10. Ανταλλαγή Ευχών Μελών ΕΑΑΑ/Παρ. Λάρισας
Την Πέμπτη 21-12-2017 σε μια λιτή εκδήλωση, αλλά με πολύ συναδελφική
αγάπη και μεράκι, οργανωμένη από το ΔΣ της ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας, τα
μέλη του Παραρτήματος αντάλλαξαν εγκάρδιες ευχές για τα Χριστούγεννα και
το νέο χρόνο.
Το ΔΣ ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση και ιδιαίτερα του
συναδέλφους που συνέδραμαν την προσπάθεια του ΔΣ.

11. Εκδήλωση Βράβευσης Αριστούχων Μαθητών 2016-2017
Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου
2017 στο Παράρτημα Λάρισας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών

Αεροπορίας η τελετή βράβευσης 45 αριστούχων μαθητών, παιδιών
αποστράτων Αξκων, της Β’ και Γ’ Τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2016–
17.
Το καλωσόρισμα έγινε από τον πρόεδρο του παραρτήματος Σγο ε.α. κ.
Κων/νο Λιούτα και ακολούθησε χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κων/νο Αγοραστό, τον Εκπρόσωπο του Αρχηγού της Τ.Α, Τξχο
(Ι) Κωνσταντίνο Κελλάρη, τον Αντιδήμαρχο Λαρισαίων κ. Γιώργο Ζαούτσο,
τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Γιώργο
Λαδόπουλο, τον Πρωτοπρεσβύτερο, Σχη ιερέα του ΑΤΑ Αθανάσιο Τσιμενίδη
και την Αρχηγό της Μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Λαρισαίων κα. Ρένα
Καλαραριώτου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομιλία από την εκπαιδευτικό
κα. Μαρία Τασιούλη και επιδόθηκαν τα βραβεία στους αριστεύσαντες
μαθητές. Η εκδήλωση έκλεισε με την παράθεση μικροδεξίωσης.
Την εκδήλωση τίμησαν εκτός από τους προαναφερθέντες ο Δκτης της 110
Π.Μ Σμχος (Ι) Απόστολος Χόρτης, ο Δκτης της 140 ΣΕΠΗΠ Σμχος (Ι)
Αθανάσιος Πανταζής, ο ΔΕΕ του ΕΚΑΕ Σμχος (Ι) Δημήτριος Κωστογλίδης, ο
ΔΕΕ του ΑΚΕ Ασμχος Ηλίας Ντουρούμογλου, ο Υδκτης ΚΕΔΑ Σκοτίνας
Ασμχος (Ι) Γεώργιος Σταφυλίδης, ο πρόεδρος της Λέσχης Αξκων της 110 ΠΜ
Επγος Αλέξανδρος Τζερεμές και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Νομού Λάρισας κ. Απόστολος Βερέμης.
Το ΔΣ συγχαίρει όλα τα παιδιά και τους γονείς για την επιτυχία τους και
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα την κα. Τασιούλη και όλους
τους προσκεκλημένους που τίμησαν με την παρουσία τους τους
βραβευθέντες.

12. ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Το Σάββατο, 20-1-2018 πραγματοποιήθηκε στην 110 ΠΜ η κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Αεροπορίας/Παράρτημα Λάρισας. Σε μια κατάμεστη αίθουσα οι ε.α.

αξιωματικοί και οι οικογένειές τους απήλαυσαν μια όμορφη βραδιά με κέφι και
χορό που κράτησε έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά το καλωσόρισμα που
έγινε από τον πρόεδρο του Παραρτήματος, Σγο ε.α. κ. Κων/νο Λιούτα,
ακολούθησε η ευλογία και η κοπή της Βασιλόπιτας από τον ιερέα του ΑΤΑ,
πρωτοπρεσβύτερο Αθανάσιο Τσιμενίδη από κοινού με τον εκπρόσωπο του
Σεβασμιωτάτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ Ιγνάτιο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ Απτχος
(Ι) ε.α. Σπυρίδων Καββούρης, ο Τξχος (Ι) Κων/νος Κελλάρης ως εκπρόσωπος
του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας, ο Βουλευτής Λάρισας κ. Χρήστος
Κέλλας, ο Βουλευτής Λάρισας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Βουλευτής
Λάρισας κ. Κων/νος Μπαριώτας, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων και συνάδελφος
Γιώργος Ζαούτσος, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Μπέμπης,
η Αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Λαρισαίων κ.
Καραλαριώτου, ο Δκτης της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Απόστολος Χόρτης, ο Υδκτης
της 110 ΠΜ Σμχος (Ι) Χρήστος Κακατάτσης, ο Υδκτης του ΕΚΑΕ Σμχος (Ι)
Γεώργιος Μπομπόλης, ο Υδκτης του ΑΚΕ Σμχος Δημήτριος Σιγάλας, ο
Υδκτης του ΚΕΔΑ Σκοτίνας Σμχος (Ι) κ. Γιώργος Σταφυλλίδης, εκπρόσωπος
του Στρατηγού της 1ης Στρατιάς, ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ/Πρέβεζας Σμχος ε.α.
Αθανάσιος Κεραμιδόγλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ
Σμχος ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων
Αξιωματικών Ν. Λάρισας Απόστολος Βερέμης, ο πρόεδρος του συλλόγου
αποστράτων χωροφυλακής και Ελληνικής αστυνομίας κ. Θεόδωρος
Χρυσόμαλλος, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.
Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλλαν
καθοριστικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και συγκεκριμένα:
α. Το Δκτη της 110 ΠΜ, Σμχο (Ι) Απόστολο Χόρτη
β. Τον πρόεδρο της λέσχης Αξκων της 110 ΠΜ Επγο Αλέξανδρο τζερεμέ.
δ. Όλο το μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό της λέσχης.
ε. Τον Αρχιλοχία Δημήτριο Τσιοκάνη για τη φωτογράφιση.
στ. Τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες για τη συμμετοχής τους.
ΥΓ. Το φλουρί βρήκε η συνάδελφος Σγος ε.α. Αντωνία Κοκκίνου.

7. Εκδήλωση προς τιμή του «ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΗΡΩΑ ΤΟΥ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ»
Στις 27-01-2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Ονοματισμού της αίθουσας
του Πνευματικού Κέντρου Ελληνοπύργου Καρδίτσας προς τιμήν του
«ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ». Μετά
από πρόσκληση την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας ο οποίος κατέθεσε στεφάνι και ο Γραμματέας
Επγος Αθανάσιος Ντιγκμπασάνης.

